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I — KISIM 

örgütlenme 
Kuruluş: 

Madde 1 — Bu kanunda yazılı sosyal güvenlik hükümlerini uygula
mak ve Çalışma Bakanlığına bağlı olmak üzere, Esnaf ve Sanatkârlar 
ve diğer bağımsız çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu kurulmuştur. 

Kurum, kısaca; «Bağ-Kur» diye anılır. 
Kurum, bu kanun ve özel hukuk hükümlerine tabi, malî ve idarî ba

kımdan özerk bır kamu tüzel kişiliğidir; merkezi Ankara'dadır. 
Kurumu, Yüksek Denetleme Kurulu denetler;. 

Organlar : 

Madde 2 — Kurumun organları şunlardır : 
a) Genel Müdürlük kuruluşu, 
b) Yönetim Kurulu, 
c) Genel Kurul. 

Genel Müdürlük kuruluşu : 

Madde 3 — Genel Müdürlük kuruluşu, Genel Müdür ile yeteri ka
dar Genel Mudur yardımc^smdcn ve merkez kuruluşu ile bölge ve şube 
müdürlüklerinden meydana gelir. 

Genel Müdür yardımcıları: 

Madde i — Kurumun Genel Müdürü ile yardımcıları Çalışma Ba
kanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca atanır. Bunların değiştiril
mesi, atanmalarındaki usulle yapılrr. 

Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcısı olabilmek için : 
a) Meslekî alanda yüksek öğrenim yapmış olmak, 
b) Genel Müdürlük ve Genel Mudur yardımcılığı görevlerini yerine 

getirebilecek yetenek, bilgi ve tecrübede olmak, 
c) Devlet Memurları Kanunundaki nitelikleri taşımak, 
gereklidir. 

Genel Müdürun görevleri : 
Madde 5 — Genel Mudur; Kurumun bütün işlerini Yönetim Kurulu

nun gozetini altında ilgili kanunlar hükümlerine göre yürütür, yönetim 
ve yargı yerlerinde üçuncü kişilere karşı Kurumu temsil eder. 

Temsil yetkisini, gerektiğinde, genel hükümlere göre devredebüir. 

Atama yetkisi : 

Madde 6 — Kurum görevlileri Genel Müdürün önerisi üzerine Yö
netim Kurulunca atanır. Yönetim Kurulu bu yetkisini Genel Mudüre ve 
Genel Müdür de kısmen alt kademelere devredebilir. 

Personel rejimi : 

Madde 7 — Kurum görevlileri hakknda kamu iktisadi devlet teşek
külleri görevlilerine uygulanan yasalar uygulanır. 

Kurumda, Bakanlar Kurulundan alınacak karar üzerine, özel söz.-
leşme ıle yerli ve yabancı uzmanlar çalıştırılabileceği gıbı gerektiğinde 
Sosyal Sigortalar Kurumu personeline de özlük hakları saklı kalmak 
üzere görev verilebilir. 

Yonetim Kurulunun teşekkülü : 

Maude 8 — Yönetim Kurulu bır karar organı olup, Kurumun en yük
sek yonetim ve karar yetkisini, sorumluluğunu taşır. 

Yonetim Kurulu, bir başkan ile sekiz uyeden kuruludur. Başkan ile 
bir üye Çalışma Bakanlığının, bır üye Maliye Bakanlığının, bır üye Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulu karariyle atâ« 
nır. Sigortalıları temsil edecek diğer dort uye, bağlı bulundukları en yük
sek meslek kuruluşlarınca gösterilecek üçer aday arasından Genel Ku
rulca seçilir. 

Genel Müdür Yönetim Kurulunun tabii üyesidir. 
Bakanlar Kurulunca atanacak başkan ve üyelerin meslekî alanda 

yuksek öğrenim görmüş olmaları gereklidir. > 
Sigortalıları temsil eden üyelerin sigortalılık nitelikleri kalmadığı 

takdirde, tekrar seçilmelerinde Genel Kurul üyesi bulunmaları şartı aran 
maz. 

Meslek kuruluşları temsilci üyeleri, üyelik niteliklerinden birini kay
betmeleri veya bır asıl üyeliğin boşalması halinde, en çok oy almış olan
dan başlamak üzere, yedek üyeler sırasiyle Yonetim Kuruluna katılmak 
üzere göreve çağrılır. 

Asil üyenin yerine gelen yedek üye, asıl üyenin görev süresini ta
mamlar Yönetim Kurulu üyelerinin gorev süresi ıkı yıldır. Süresi biten 
üyeler tekrar atanabilir veya seçilebilirler. , 

Başkanın bulunmadığı hallerde geçici Başkan üyeler tarafından se
çilir. 

Toplantı ve karar sayısı: 

Madde 9 — Yönetim Kurulu en az 7 üye ile toplanır. Toplantıya 
katılan üyelerin çoğunluğu ile karar verilir. 

Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır» 
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Genel Müdürün zorunlu nedenlerle toplantıya katılmaması halinde 
Genel Müdür yardımcılarından biri, Genel Müdürü temsilen kurul toplan
tılarına katılır. 

Yönetim Kurulu en az haftada bir toplanır, özürsüz olarak toplan
tılara katılmayan üyelerin ücretlerınden, Yonetim Kurulu Yönetmeliğine 
göre kesinti yapılır. 

Haklı özürü nedeniyle üç ay ve daha fazla görevine devam edemi-
yeceklerin yerine yedekleri toplantılara katılır. 

Haklı ozrun sona ermesinde asil üye vazifesine devam eder. 

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri : 

Madde 10 — Yönetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır: 
Genel Müdürlükçe hazırlanacak; 
a) Kurumun yıllık iş programı ile bütçesini, personel kadrolarını, 

merkez ve merkez dışındaki örgütler ile sağlık kuruluşları ve başkaca 
müesseselerin kurulması veya kaldırılması hakkında önerilen, 

b) Yönetim giderleri bütçesinin bölümlerı arasındaki aktarmalarla 
ek ve olağanüstü ödenek önerilerini, 

c) Her çeşit yönetmelikleri, 
inceleyip onaylanmak üzere Çalışma Bakanlığına sunmak, 

d) Bilançoyu, yapılan işler raporunu inceleyip, Yuksek Denetleme 
Kuruluna bir örneğini de Çalışma Bakanlığına sunmak, 

e) Yönetim giderleri bütçesi bölümlerinin maddeleri arasındaki ak
tarma önerilerini, 

f) Kurum adına taşınmaz mal edinilmesi, yapılması, idaresi veya 
bunların satılmaları hakkındaki önerileri, 

g) Kovuşturulmasında kurum için yarar görülmiyen dava ve icra 
kovuşturmalarının açılmaması, henüz dava ve icra kovuşturması haline 
gelmemiş olan uyuşmazlıkların uzlaşma yolu ile çözümlenmesi ve bun
lara ait paraların terkini önerilerini, 

h) Kurum için yarar görülmiyen hallerde dava ve icra kovuştur
malarından vazgeçilmesi, kanun yollarına başvurulmaması, bunlara ait 
para ve malların terkini, Kurum leh ve aleyhinde açılmış dava ve ıcra 
kovuşturmalarının uzlaşma veya tahkim yolu ile çözümü hakkındaki öne
rileri, 

i) Kurum görevlilerine ikramiye verilmesi hakkında yapılacak öne
rileri, 

ı) Kurum görevlilerine imza yetkisi verilmesine ilişkin önerileri, 
j) Kurumda çalıştırılacak yabancı uzmanların sözleşme projeleri

nin onanması önerileri, 
k) Kurum personelinin eğitimi amacı ile kurslar ve seminerler dü- ı 

zenlenmesi, yurt içinde veya dışında öğrenim ve eğitim yapacakların se- I 
çilmesıne ilişkin önerileri, 

1) Başkaca öneriler ile Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin öne
rilerini, 

inceleyip karara bağlamak. 
Yönetim Kurulu, (g), (h), (j) ve (k) fıkralarında belirtilen görev 

ve yetkilerinden bır kısmını, hazırlanacak yönetmelikteki usul ve esaslara 
göre, Genel Müdüre, Genel Müdür de Yönetim Kurulunun onayı ile alt 
kademelere devredebilir. 

Genel Kurul: 

Madde 11 — Genel Kurul 
a) Bu kanuna göre sigortalı sayılanların bağlı bulundukları ka

nunla kurulu en yüksek meslek kuruluşlarınca seçilecek üyelerden, 
b) Çalışma, Maliye, Sağlık ve Sosyal Yardım, Sanayi ve Ticaret 

Bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkilâtı ve Sosyal Sigortalar Kurumu 
ve T. C. Emekli Sandığından gönderilecek ikişer temsilciden, 

c) Üniversite, akademi ve yüksek okullar öğretim üyeleri arasın
dan Çalışma Bakanlığınca davet edilecek sigorta, sosyal politika ve eko
nomi alanlarında uzman en çok üç kişiden, 

Teşekkül eder. 
(a) fıkrası gereğince seçilecek üyelerin sayısı, hangi meslek kollann-

dan seçileceği ve bu mesleklerde çoğunluğu temsil eden kanunî meslek 
kuruluşlan Çalışma Bakanlığınca belirtilir. 

Bu maddenin (a) fıkrasında yazılı bulunan üyelerin görev süreleri 
iki yıl olup yeniden seçilebilirler. Üyelik niteliğini yitirenlerin Genel Ku
rul üyeliği kalkar ve yedekleri asıllarının görev sürelerini tamamlar. 

Genel Kurul Başkam Çalışma Bakanıdır. Başkan vekilleri Genel Ku
rulca seçilir. 

Genel Kurulun çalışma şekli ve esasları Çalışma Bakanlığınca yapı
lacak bir yönetmelikle düzenlenir. 
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Genel Kurulun toplanma zamanı ve toplantı nisabı: ' 

Madde 12 — Genel Kurul iki yılda bir en geç Mayıs ayı sonuna ka
dar Çalışma Bakanının çağrısı üzerine toplanır. Çalışma Bakanı gerekli 
görürse Kurulu olağanüstü toplantılara çağırabilir. Toplantı için yeter 
sayı üye tamsayısının salt çoğunluğudur. 

Genel Kurulun görevleri: 

Madde 13 — Genel Kurulun görevleri şunlardır : 
a) Kurumun çalışmalarını ilgilendiren raporlar hakkında görüşünü 

bildirmek, 
b) Kurumun gelecekteki politikası hakkında gerekil ve yararlı gör

düğü tavsıyeleri yapmak., 
c) Çalışma Bakanlığının sunduğu konular hakkında düşüncesini 

bildirmek, 
d) Yonetim Kurulunun sigortalılan temsil eden üyelerini seçmek. 
Genel Kurul görüşmelerinin sonuçlan bir raporla tespit edilir ve bu 

rapor Çalışma Bakanlığına, Yüksek Denetleme Kuruluna ve Kuruma 
tevdi olunur. 

Yolluklar: 

Madde 14 — Genel Kurul üyelerinden kamu hizmetlisi olup da An
kara dışında toplantılara geleceklere kanunî yollukları ile; bunların dı
şında kalan Genel Kurul üyelerine Çalışma Bakanlığınca tespit oluna
cak esaslara gore zorunlu giderleri Kurumca ödenir. 

Kurumun gelirleri : 

Madde 15 — Kurumun gelirleri şunlardır : 
a) Bu kanuna göre sigortalı sayılanların ödiyecekleri primler, 
b) Bu kanun gereğince hükmedilecek para cezaları, 
c) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılacak bağışlar ve vasi

yetler, 
d) Kurumun taşınır ve taşınmaz mallarının sağlıyacağı gelirler, 
e) Gerekli hallerde genel bütçeden yapılacak yardımlar, 
f) Kurum iştirak ve kuruluşlarının gelirleri, 
g) Başkaca gelirler. 

Karşılıklar: 

Madde 16 — Kurumun her sigorta kolu için ayıracağı karşılıklar; 
a) Faız haddi yürürlükteki hükümlere göre en yüksek seviyede ol

mak kaydiyle Devlet bankalarına yatırmak, 
b) Devletın çıkardığı veya kefil olduğu tahviller ile gelir garantisi 

verdiği hisse senetlerine yatırmak, 
c) Taşınmaz mallara yatırmak, 
d) Sigortalılara konut veya toplu işyeri yapımı için bu yapıların 

birinci derece ipoteği karşılığında, taşınmazın değerinin '% 80 ine, kadar, 
konutlarda 20, işyerlerınde 10 yılda itfa edilmek, % 5 ten aşağı olmamak 
uzere faız yurutulmek ve aynı sigortalının ancak kredinin birinden ya
rarlanması kaydı ıle tüzük hükümlerine göre ve Bakanlar Kurulunca tes
pit olunacak banka veya bankalara mevduatta bulunmak yahut 21 inci 
madde gereğınce kurulacak müesseselere ikrazda bulunmak, 

e) Esnaf ve sanatkârlara işletme ve tesis kredisi olarak tahsis edil
mek üzere ve en az % 6 faız getirmek kaydıyle tüzük hükümlerine göre 
T. Halk Bankasına yatırmak, 

suretiyle işletılir. 
Bu karşılıkların en çok % 40 ı (b) fıkrasmda, % 25 i (d), % 25 i 

(e) fıkrasında yazılı olan konulara yatırılır. 

Kurum malları: 

Madde 17 — Kurum paralan ve mallan T. Ceza Kanunu bakımın
dan Devlet malı sayılır. Kurumun alacakları Devlet alacağı derecesinde 
imtiyazlıdır. 

Kurum hakkında iflâs hükümleri yürümez. 

Kurumun bağlı olmadığı kanunlar : 

Madde 18 — Kurum Muhasebei Umumiye, Artırma, Eksiltme ve 
İhale Kanunları hükümlerine, Sayıştay'ın vize ve denetimine bağlı de
ğildir. 

Kurumun dava ve icra isleri : 

Madde 19 — Kurumun her türlü dava ve icra işleri ilgili mahke
me ve malkamlarda ivedilikle görülür ve sonuçlandırılır. 

(Resmî Gazete) 
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Vergi, resim, hare bağışıklığı: 

Madde 20 — a) Bu tonunun 15 ve 16 ncı maddelerinde yazılı 
kaynaklardan elde olunan gelirler ve primlerle, 

"b) Kurumca sigortalılara ve bu kanuna göre hak sahibi sayılan 
kimselere verilen ödenekler ve yapılan yardımlar, 

c) Kuruma ait taşınmaz mallardan hizmete tahsis olunanlara, 
ç) Kurum tarafından açılan davalar ve icra kovuşturmaları, 
d) Kurumca yapılan butun işlemler ve bu işlemler için ilgililere 

verilmesi veya bunlardan alınması gereken yazı ve belgeler ve bunların 
suretleri, 

Her türlü vergi, resim ve haçtan bağışıktır. 

Tüzel kişiliği olan kuruluşlar kurma yetkisi; 

Madde 21 — Kurum yükümlü olduğu görevleri yerine getirmek üzere 
kendisine bağlı ve tüzel kişiliği olan kuruluşlar kurabilir. 

Bu müesseselerin kuruluşları, çalışma konuları, organları, görev ve 
yetkileriyle denetimi usulleri tüzüklerinde belirtilir. 

Bu kanunun 17, 18, 20 nci maddeleri Kurumun kuracağı bu kuru
luşlar hakkında da uygulanır Kurum görevlileri bu kuruluşlarda görev
lendirildiklerinde, özlük hakları saklı kalmak şartiyle çalıştırılırlar. 

Kuruluş masrafları: 

Madde 22 — Kurumun kuruluş giderlerini karşılamak üzere genel 
bütçeden on milyon lira ödenir. 

Borç alma yetkisi: 

Madde 23 — Kurum Bakanlar Kurulu kararına dayanarak, Maliye 
Bakanlığının kefilliği ile millî bankalardan 10 000 000 liraya kadar ödünç 
para alabilir. 

II — K I S I M 

Sigorta yardımları 

1. BÖLÜM 

Genel hükümler 

Kanunun amacı ve kapsamı ; 

Madde 24 — Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamı dışında kalan ve 
herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına ve 
hesabına çalışan esnaf ve sanatkârlar ile diğer bağımsız çalışanlar hak
kında malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde bu kanunda yazılı şartlarla 
sosyal sigorta yardımları sağlanır. 

Kanunun uygulanması bakımından kendi adına ve hesabına çalışan
lar olarak nitelendirilen bağımsız çalışanlardan kanunla kurulu meslek 
kuruluşlarına yazılı olan gerçek kişiler ve tüzel kişilerden kolektif şirket
lerin ortaklarını, adî komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortak
larını, limited şirketlerin ortaklarını, sermayesi paylara bölünmüş koman
dit şirketlerin komandite ortaklarını kapsar. 

Ancak; 
a) Her hangi bir meslek kuruluşuna yazılması zorunlu olmıyanlar, 

Kanunla kurulu emekli sandıklarına kesenek ödemekte olanlar, 
Tarım işi yapanlar (Tarım sanatlarına ait işleri yapanlar ha

riç), 
ç) Yabancı uyruklular, 
Hakkında bu kanun hükümleri uygulanmaz. 
Madde 25 — 24 üncü maddede belirtilen kimseler meslek kurulu

şuna yazılarak çalışmaya başladıkları tarihten itibaren kendiliğinden bu 
kanuna göre «sigortalı» olurlar. Meslek kuruluşları da, yeni yazılanları 
en geç üç ay içinde Kurumun ilgili şubelerine bildirir. 

Bunlar hakkında sigorta hak ve yükümleri meslek kuruluşuna ya
zılarak çalışmaya başladıkları tarihten itibaren uygulanır. 

Bu suretle sigortalı olmak hak ve yükümünden kaçınılamaz ve 
vazgeçilemez. 

" Sözleşmelere, sosyal sigorta yardım ve yükümlerini azaltmak veya 
başkasına devretmek yolunda hükümler konulamaz. 

Yazılma ; 

Madde 26 — Bu kanunun kapsamına girenler, çalışmaya başladık
ları tarihten itibaren en geç üç ay içinde Kurumun ilgili şubesine baş
vurarak kayıt ve tescillerini yaptırırlar. 

b) 
c) 
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Sigortalıların başvurma usulleri ile uymaya zorunlu bulundukları 
esaslar ve tescille ilgili işlemler Çalışma Bakanlığınca hazırlanacak bir 
tüzük ile tespit olunur. 

2. BÖLÜM 

Malullük sigortası 

Malullük sigortasından sağlanan yardımlar: 

Madde 27 — Malullük sigortasından sağlanan y a r d j ^ , malullük ay
lığı bağlanmasıdır 

Malullük; 

Madde 28 — Bu kanunun uygulanmasında çalışma gücünün en az 
üçte ikisini yitirdiği tespit edilen sigortalı malul sayılır* 

Şu kadar ki, sigortalılığın başladığı tarihte malul sayılacak dere
cede hastalık veya arızası bulunduğu önceden veya sonradan tespit edi
len sigortalı, bu hastalık veya arızası nedeniyle malullük sigortası yar
dımlarından yararlanamaz. 

Hangi hallerde sigortalının çalışma gücünün en az Üçte ikisini yitir
miş sayılacağı Çalışma Bakanlığınca hazırlanacak tüzükte belirtilir. 

Malullük aylığından yararlanma şartları; 

Madde 29 — Malullük aylığından yararlanabilmek için; 
a) 28 inci maddeye göre malul sayılmak, 
b) Bu kanuna göre, en az 5 tam yıl sigorta primi ödemiş olmak, 
c) Malullük aylığından yararlanmak ıçın işten ayrılarak yazılı 

istekte bulunmak, 
Şarttır. 

Malullük aylığının hesaplanması: 

Madde 30 — Malullük aylığı, sigortalının 50 nci maddede belirtilen 
gelir basamaklarından son defa prim ödediği gelir basamağının % 70 ı 
oranında hesaplanır. 

15 yıldan fazla prim ödemiş olması halinde, fazla olan her tam 
yıl için bu oran % 1 artırılır. Ancak malullük aylığı, aylığa esas olan 
gelir basamağının % 80 ini aşamaz. 

Malullük aylığının başlangıcı: 

Madde 31 — Malullük aylığı, malullüğün tespit edildiği tarihi taki-
beden aybaşından başlar, 

Kontrol muayenesi : 

Madde 32 — Malullük aylığı bağlanan sigortalıları Kurum kontrol 
muayenesine tabi tutabilir. 

Kabul edilir bir nedene dayanmaksızın Kurumun çağırışından son
raki aybaşına kadar kontrol muayenesini yaptırmayan sigortalının ma
lullük aylığı Ödemesi durdurulur. Muayene sonucunda malullük halinin 
devam ettiği anlaşılırsa, anlaşıldığı tarihi takıbeden aybaşından itibaren 
aylığın ödenmesine yeniden başlanır. 

Malullük aylıgının kesilmesi: 

Madde 33 — Malullük aylığı: 
a) Yapılan kontrol muayenesi sonucu malullük halinin sona erdi

ğinin anlaşılması, 
b) Sigortalının, 8/6/1949 tarih ve 5434, 17/7/1964 tarih ve 506 

sayılı kanunlarla 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde belirtilen 
Emekli Sandıklarına ve bu kanuna tabi olan işlerde çalışması, 

Hallerinde kesilir. 
Yukarda belirtilen haller dolayısiyle malullük aylığı kesilen sigor

talılar hakkında, 5434, 506 sayılı kanunlarla, 506 sayılı Kanunun geçici 
20 nci maddesinde belirtilen Emekli Sandıklan mevzuatı ve bu kanun 
hükümleri uygulanmaz. 

Ancak, yukarda belirtilen kimseler işten ayrılarak yazı ile ma
lullük aylığı isteğinde bulunurlarsa, kontrol muayenesine tabi tutulmak 
ve malullüğün devam ettiği anlaşılmak şartiyle, eski malullük aylığı, 
yazılı istek tarihini takibeden aybaşından itibaren yeniden ödemeye baş
lanır. 

3. BÖLÜM 

Yaşlılık sigortası 

Yaşlikk sigortasından sağlanan yardımlar : 

Madde 34 — Yaşlılık sigortasından sağlanan yardımlar şunlardır : 
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a) Yaşlılık aylığı bağlanması, 
b) Toptan ödeme yapılması. 

Yaşlılık aylığından yararlanma şartları: 

Madde 35 — Yaşlılık aylığından yararlanabilmek iğin işten ay
rılarak yazılı talepte bulunan sigortalının, kadın ise 55, erkek ise 60 ya
şını doldurmuş olması ve bu kanuna gore en az 15 tam yıl sigorta primi 
Ödemiş bulunması şarttır. 

Yaşlılık aylığının hesaplanması: 

Madde 36 — Yaşlılık aylığı, sigortalının, 50 nci maddede belirtilen 
gelir basamaklarından son defa prim ödediği gelir basamağının % 70 İ 
oranında hesaplanır. 

Bu oran, 25 yıldan fazla prim ödenmiş olması halinde, fazla olan 
her tam yıl için % 1, sigortalıya 35 inci maddede belirtilen yaşlardan 
sonra aylık bağlanması halinde ise, fazla olan her tam yaş İçin ffG 1 
artırılır. 

Yaşlılık aylığı her halde yaşlılık aylığına esas' olan gelirin % 90 mı 
aşamaz. 

Yaşlılık aylığının başlangıcı: 

Madde 37 — Yaşlılık aylığı, sigortalının, aylık bağlanması için 
Kurumda yazılı İstekte bulunduğu tarihi takibeden aybaşından başlar. 

Yaşlılık aylığının kesilmesi : 

Madde 38 — Bu kanuna göre bağlanan yaşlılık aylığı, sigortalının 
8/6/1949 tarih ve 5434, 17/7/1964 tarih ve 506 sayılı kanunlarla, 506 
sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde belirtilen Emekli Sandıklarına 
ve bu kanuna tabi olan işlerde çalışması hallerinde kesilir. 

Yukarda belirtilen haller dolayısiyle yaşlılık aylığı kesilen sigor
talılar hakkında, 5434, 506 sayılı kanunlarla, 506 sayılı Kanunun geçici 
20 nci maddesinde belirtilen Emekli Sandıkları mevzuatı ve bu kanun 
hükümleri uygulanmaz. 

Şu kadar ki, yukarda belirtilen kimselerden işten ayrılarak yazı 
İle yaşlılık aylığı bağlanması isteğinde bulunanların aylıkları, istek ta
rihlerini takibeden aybaşından başlanarak yeniden ödenmesine devam 
edilir. 

Toptan ödeme: 

Madde 39 — Bu kanuna göre sigortalı olarak çalıştığı işten ayrı
lan ve kadın iseler 55, erkek iseler 60 yaşını doldurmuş oldukları halde 
yaşlılık aylığına hak kazanamamış olan sigortalıların ödedikleri primler, 
yazılı istekleri üzerine toptan Ödeme şeklinde geri verilir. 

4. BÖLÜM 

ölüm sigortası 

ölüm sigortasından sağlanan yardımlar : 

Madde 40 — ölüm sigortasından sağlanan yardımlar şunlardır : 
a) Eşe, çocuklara, ana ve babaya aylık bağlanması, 
b) Eşe, çocuklara, ana ve babaya toptan ödeme yapılması, 
c) ölen sigortalı için cenaze masrafı karşılığı verilmesi. 

ölüm aylığından yararlanma şartları: 

Madde 41 — Ölen sigortalının hak sahiplerine aylık bağlanabilmesi 
İçin, sigortalının en az 3 tam yıl sigorta primi ödemiş bulunması şarttır. 

Yaşlılık veya malullük sigortasından aylık almakta iken veya bu 
aylıklara hak kazandıktan sonra ölenlerin hak sahiplerine de Ölüm sigor
tasından aylık bağlanır. 

îş kazaları sonucu vukubulan ölümlerde prim ödeme müddeti dik
kate alınmaz. 

ölüm aylığının hesaplanması: 

(Madde 42 — Sigortalının ölümü halinde, hak sahibi kimselerine 
bağlanacak aylığın tespitinde : 

a) Sigortalının almakta olduğu veya bağlanmasına hak kazanmış 
bulunduğu malullük veya yaşlılık aylığı, 

b) Malullük veya yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra çalışmaya 
başlıyan veya kontrol muayenesi sebebiyle aylığı kesilen sigortalı için, 
sağlığında bağlanmış bulunan malullük veya yaşlılık aylığı, 
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c) E n az 3 tam yıl sigorta primi ödemiş olan sigortalının ölüm 
tarihinde, 50 nci maddede belirtilen gelir kademelerinden son prim öde
diği gelir kademesmin % 70 i üzerinden hesaplanacak aylık, esas tutulur. 

Aylık bağlanmamış veya aylık bağlanması için istekte bulunmamış 
olan kadın sigortalının 55, erkek sigortalının 60 tan yukarı yaşlarda 
ölümü halinde (c) fıkrasına göre hesaplanacak aylık bu yaşlardan sonra 
doldurmuş bulunduğu her tam yaş için % 1 artırılarak hesaplanır. 

ölüm aylığının başlangıcı: 

Madde 43 — Sigortalının ölümde hak sahibi kimselerine bağlanacak 
aylıklar, ölümle aylığı hak kazandıkları tarihten sonraki aybaşından 
başlar. 

Malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken ölen sigortalının haksa-
hlbi kimselerine bağlanacak aylık, sigortalının hak kazandığı son aylık 
döneminin sona erdiği tarihten başlar. 

Ölüm sigortasından toptan ödeme: 

Madde 44 — ölen sigortalının hak sahibi kimselerinden hiçbiri 
bu kanuna göre ölüm sigortasından aylık bağlanmasına hak kazanama
dıkları takdirde, sigortalının ödediği primler, hak sahiplerine toptan öde
me şeklinde geri verilir. 

Eş ve çocuklara^ ana ve babaya tahsis yapılması : 

Madde 45 — Ölen sigortalının tahsis yapılmasına hak kazanan kim
selerine aşağıdaki hükümlerde belirtilen oran ve şartlarla aylık bağlanır 
veya toptan ödeme yapılır. 

ölen sigortalının 42 nci madde gereğince tespit edilecek aylığının 
veya 44 üncü madde gereğince tespit edilecek toptan Ödeme miktarının, 

a) Dul karısına % 50 si, tahsis yapılacak çocuğu bulunmıyan dul 
karısına % 70 i, 

b) Kadın sigortalının ölümü tarihinde 60 yaşını geçmiş veya ça-
hşamıyacak derecede malul olan ve geçiminin sigortalı tarafından sağ
landığı belgelenen kocasına % 50 si, tahsis yapılacak çocuğu bulunmıyan 
kocasına % 70 İ 

c) 18 yaşını (veya orta öğrenim yapması halinde 20 yaşını, yük
sek Öğrenim yapması halinde 25 yaşını) doldurmamış yahut yaşlan ne 
olursa olsun çalışamıyacak durumda malul bulunan çocukları ile geçi
mini sağlıyacak başka bir geliri olmamak kaydı ile yaşları ne olursa 
olsun evlenmemiş kız çocuklarının her birine % 25 İ, 

d) Sigortalının ölümü tarihinde eşine ve çocuklarına yapılması 
gereken tahsisin toplamı sigortalıya ait tahsisten aşağı olursa, artanının, 
eşit hisseler halinde, geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgele
nen ana ve babasına, (her birinin hissesi % 25 i geçmemek üzere) % 25 i, 

Aylık veya toptan ödeme şeklinde verilir. 
Sigortalı tarafından evlât edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeltil

miş yahut babalığı hükme bağlanmış çocuklariyle sigortalının ölümün
den sonra doğan çocukları, bağlanacak aylıktan yukarda belirtilen esas
lara göre yararlanırlar. 

Hak sahibi eş ve çocuklara yapılacak tahsisin toplamı, sigortalıya 
ait tutarım geçemez. Bu sınırın aşılmaması için, gerekirse, hak sahibi 
kimselerin tahsis miktarlarından orantılı olarak indirmeler yapılır. 

ölüm sigortasından bağlanan aylığın sona ermesi : 

Madde 46 — Sigortalının dul eşi evlenirse aylığı kesilir. Aylığın ke
silmesine yol açan evlenme son bulunca aylık yeniden bağlanır. Sonraki 
eşinden de aylık almaya hak kazanan dul eşe bu aylıklardan fazla olanı 
ödenir. 

Sigortalının kız çocukları evlenirse bağlanan aylık kesilir. Aylığın 
kesilmesine yol açan evlenmenin son bulması halinde, dul kaldığı tarihi 
takibeden aybaşından itibaren geçimini sağlıyacak başka bir geliri olma
mak kaydı ile yeniden aylık bağlanır. 

Sigortalının çocuklarına bağlanan aylıklar; çocuğun 18 yaşını, orta 
öğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 
25 yaşını dolduracağı tarihe kadar devam eder. Bu yaşları doldurdukları 
tarihlerde çalışamıyacak durumda malul olan çocukların aylıkları, bu yaş
lara vardıktan sonra da kesilmez. 

Cenaze masrafı karşılığı: 

Madde 47 — Sigortalının veya yaşlılık veya malullük aylığı almakta 
olanların ölümleri halinde, cenaze giderleri karşılığı olarak, cenazeyi kal
dıran gerçek veya tüzel kişilere, 1 000 lira Ödenir. 

B u miktar Yönetim Kurulunun önerisi ve Çalışma Bakanlığının 
onayı ile artırılabilir. 

(Resmî Gazete) 
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Yapılacak giderler, cenaze masrafları karşılığı olarak ödenecek mik
tardan az ise, aradaki fark ölenin ailesine verilir. 

5. BÖLÜM 

Primler 

Prim alınması: 

Madde 48 — Bu kanun gereğince sigortalılara yapılacak her türlü 
yardımlarla yönetim giderlerini karşılamak üzere Kurumca bu kanun 
hükümlerine göre prim alınır. 

Yönetim giderleri Kurumun genel yıllık- gelirlerinin % 10 unu aşa
maz. 

Prim oranları: 

Madde 49 — Bu kanuna göre ödenecek sigorta primi, sigortalının 
beyan ettiği 50 nci maddede belirtilen gelir basamağının % 13 üdür. 

Sigortaya girişlerde bildirilen gelirin % 25 i oranında giriş keseneği; 
, basamak yükselmelerinde aradaki artış farkı kadar yükselme primi alınır. 

Bu kesenek ve primlerin tümü vergi uygulamasında gider olarak 
yazılabilir. 

Sigorta primine esas olan gelir basamakları: 

Madde 50 — Bu kanuna göre sigortalıların ödiyecekleri 
esas olmak üzere bildirecekleri aylık gelir basamakları; 

primlere 

Birinci basamak 
İkinci basamak 
Üçüncü basamak 
Dördüncü basamak 
Beşinci basamak 
Altıncı basamak 
Yedinci basamak 
Sekizinci basamak 
Dokuzuncu basamak 
Onuncu basamak 
Onbirinci basamak 
Onikinci basamak 

1 
1 
2 
2 
2 
3 
3 

400 
540 
700 
900 
200 
600 
000 
400 
800 
250 
750 

4 500 liradır. 

Gelir basamaklarının seçilmesi: 

Madde 51 — Sigortalı, bu kanuna göre sigortalılığının başladığı ta
rihte 50 nci maddede belirtilen aylık gelir basamaklarından dilediğini se
çer ve yazılı olarak en geç 30 gün içinde Kuruma bildirir. 

Bildirimin yapılmaması halinde ilk basamak seçilmiş sayılır. 

Gelir basamaklarının değiştirilmesi : 

Madde 52 — Sigortalı seçtiği basamakta 2 tam yıl prim Ödemedikçe 
ve sırası dışında basamak değiştiremez. 

Basamak değiştirme İsteği Kuruma yazıyla bildirilir. 
Bu yazılı talebi takibeden aybaşından itibaren sigortalı, seçtiği ba

samak üzerinden primlerini öder. 

Primlerin ödenmesi : 

Madde 53 — Sigortalı, 49 uncu maddede belirtilen prim borcunu 
(Ocak - Mart), (Nisan - Haziran), (Temmuz - Eylül) ve (Ekim - Aralık) 
sürelerine ait olmak üzere, ilgili dönemi takibeden ayın sonuna kadar K u 
ruma ödemek zorundadır. 

Primler, süresi içinde ve tam olarak ödenmezse ödenmiyen kısmına 
sürenin bittiği tarihten başhyarak ilk dönem için % 10 fark ve bundan 
sonra geçecek her ay için % 2 gecikme zammı uygulanır. 

Gecikme zammı yalnız prim alacaklarına uygulanır, tutarı bu zam
mın uygulandığı prim miktarını geçemez. 

Dava veya icra kovuşturması açılmış olsa bile primlerin ödenme
miş kısmı için gecikme zammı tahsil olunur. 

Primlerin zamanında ödenmiyen kısmı için. gecikme zammının uy
gulandığı sürenin sonundan başlıyacak kanunî faiz tahsil olunur. 

Tabu afetlerde ve sağlık kurulları raporları ile belgelenen hastalık 
hallerinde, sigortalı tarafından ödenemeyen veya en geç altı ay içinde 
ödenen primler hakkmda bu maddedeki cezai hüküm uygulanmaz. 

Primlerin hesaplanması, ödenmesi ve tahsili usulleri tüzükle belirtilir 

Ödenmiyen primler için Kurumca düzenlenecek belgeler: 
•Madde 54 — Bu Kanuna göre alınacak sigorta primlerinin öden

mesi için -Kurumca sigortalıya yapılacak bildiri üzerine prim borçları 
ödenmezse, Kurumca düzenlenen ve sigortalının prim borcu miktarını 

gösteren belgeler resmî dairelerin usulüne göre verdikleri belgeler hük
münde olup, icra ve iflâs dairelerince, bunların tabi oldukları hüküm
lere göre işlem yapdır. 

Yersiz olarak alınan primlerin geri verilmesi : 
Madde 55 — Yanlış ve yersiz olarak alındığı anlaşılan primler, 

alındığı tarihten itibaren 10 sene geçmemiş ise, sigortalıya geri verilir. 
Primleri geri verilenlere, primleri iptal edilen çalışmaları dolayı-

siyle Kurumca malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından verilmekte 
olan aylıklar, ilgililer bu sebeple gerekli tahsis ve ödeme şartlarını yi
tirmiş olurlarsa durdurulur. Şu kadar ki, daha önce sağlanan yardım
lara ilişkin giderler ilgililerden geri alınmaz. 

6. BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

Raporlar : 

Madde 56 — Bu Kanunun uygulanmasında, malullük halinin tes
pitinde Sosyal Sigortalar Kurumu sağlık tesisleri sağlık kurulları İle 
genel bütçeye dahil dairelere ait hastaneler sağlık kurullarınca verile
cek raporlarda belirtilen hastalık ve arızalar esas tutulur. 

Raporları yeter görülmiyen ilgililer Kurumca yeniden muayene 
ettirilebilirler. 

İlgililerin durumlarının tespitinde son muayene raporu esas tu
tulur. 

Yukarda belirtilen raporlar üzerine Kurumca verilen karara ilgi
liler tarafından itiraz edilirse, durum, bu Kurumun Yüksek Sağlık Ku
rulunca Karara bağlanır. 

Bu Kurumun Yüksek Sağlık Kurulunun kuruluş şekil ve şartlan 
ile çalışma usulleri ve üyelerine verilecek ödenek. Çalışma ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığınca birlikte hazırlanacak bir tüzükle tespit 
edilir. 

Aylıkların birleşmesi : 

Madde 57 — Hem malullük hem de yaşlılık sigortasından aylık 
bağlanmasına hak kazanan sigortalıya bu aylıklardan yüksek olanı, 
aylıklar eşitse yalnız yaşlılık aylığı bağlanır. 

Malûllük sigortasından aylık bağlanmasına ve yaşlılık sigortasın
dan toptan ödeme yapılmasına hak kazanan sigortalıya yalnız aylık 
verilir. 

Aylıkların ödenmesi : 

Madde 58 — Sigortalıya veya hak sahibi olan kimselere bu Ka
nun gereğince bağlanan aylıklar, 3 ayda bir peşin olarak verilir Aylı
ğın başlama tarihi ile ilk üç aylık devre arasındaki haklar ayrıca 
ödenir. 

Peşin ödenen üç aylık, durum değişikliği veya ölüm halinde geri 
alınmaz. 

Hizmetlerin birleştirilmesi : 

Madde 59 — 17/7/1964 tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nunu ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 ncı maddesinde belirtilen emekli 
sandıkları ile kanunla kurulu diğer emekli sandıkları mevzuatına tabi 
çeşitli işlerde çalışmış olanların, bu işlerde geçen hizmet süreleri ile 
bu kanuna tabi hizmetleri 5/1/1961 tarih ve 228 sayılı Kanun ve bu 
Kanunu tadıl eden 1214 sayılı Kanun esaslarına göre birleştirilir . 

Eş ve çocukların kontrol muayeneleri : 

Madde 60 — Bu Kanuna göre aylık bağlanan çalışamayacak du
rumda malul koca veya çocukları Kurumca kontrol muaneyesine tabi 
tutulabilir. 

Malul koca 60 yaşını doldurduktan 
tabi tutulmaz. 

sonra, kontrol muayenesine 

Kabul edilir bir özrü olmadığı halde kontrol muayenesi, Kurumun 
yazılı bildirisinde belirtilen tarihten sonraki aybaşına kadar yaptın! 
mazsa, koca ve çocukların çalışamayacak durumda malul sayılmalar 
sebebiyle bağlanmış veya artırılmış bulunan aylıklar, kontrol muaye 
nesi için belirtilen tarihten sonraki ay başından başlanarak kesilir. 

Muayene neticesinde malullük halinin devam ettiği anlaşılırsa 
anlaşıldığı tarihi takibeden aybaşından itibaren ayağının ödenmesin* 
yeniden başlanır. 
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Avans verilmesi ; 

Madde 61 — Malullük, yaşlılık veya ölüm sigortalarından aylık 
veya toptan ödeme işlemlerine başlanmış bulunan ve aylık bağlanma
sına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazandığı anlaşılan sigortalı
ya veya hak sahibi kimselerine, ileride alacaklarından mahsup edilmek 
üzere avans verilebilir. 

Yolluk ve zorunlu giderler : 

Madde 62 — Bu kanun gereğince sigortalılarla ölümlerinde hak 
sahibi kimselere, 

a) Malullük durumlarının tespiti, 

b) Verilen raporların Kurumca yeterli görülmemesi sebebiyle ye
niden muayenesi, 

c) Kontrol muayenesi, 

Dolayısıyle Kurumca bir yerden başka bir yere gönderilirse bun
ların veya lüzum görulmesi uzerine bunlara refakat edecek kimselerin 
yol paraları ıle zorunlu giderleri Çalışma Bakanlığınca onanacak bır ta
rifeye göre Kurumca ödenir. 

İlgililerin isteği veya itirazı üzerine Kurumca muayeneye gönderi
lenlerin bu istek veya itirazlarının doğru olduğu anlaşılırsa bunlara ve 
refakatçilerine de yol parası ve zarurî masraflar ödenir. 

Üçüncü kişinın sorumluluğu : 

Madde 63 — Üçüncü bir kimsenin suç sayılır hareketi ile bu Ka
nunda sayılan yardımların yapılmasını gerektiren bır halin doğmasın
da Kurum sigortalıya gerekli bütun yardımları yapar. Ancak bu yar
dımların tutarı İçin üçüncü kişilere rücu eder. 

Savcılıktan bilgi istenmesi : 

Madde 64 — Kurum, bu Kanunda belirtilen sigorta olayları dola-
yısiyle yapılan soruşturmalarm sonucu hakkında Cumhuriyet Savcılık
larından bilgi ıstıyebilır. 

Bildirim ve itiraz : 

Madde 65 — Kurum, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından 
aylık bağlanması veya toptan ödeme yapılması için gerekli belgeler 
tamamlanınca, 'bağlanacak aylıkları ve yapılacak toptan ödemeleri he
sap ve tespit ederek en geç üç ay içinde ılgüilere yazı ile bildirir. 

Sigortalı ve hak sahibi kimseleri, kararı bildiren yazıyı aldıkları 
günden başlamak üzere bir yıl içinde yetkili mahkemeye başvurarak 
Kurumun kararma itiraz edebilirler. 

itiraz, kararın uygulanmasını durdurmaz. 

Yas : 
Madde 66 — Malullük, yaşlüık ve ölüm sigortalarına ilişkin yaş 

ile ilgili hükümlerin uygulanmasında, sigortalıların ve hak sahibi ço
cuklarının sigortalının bu Kanuna tabi olarak İlk defa çalışmaya baş
ladığı tarihte nüfus kütüğünde kayıtlı bulunan doğum tarihleri, sigor
talının bu Kanuna tabi olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten 
sonra doğan çocuklarının da nüfusu kütüğüne ilk olarak yazılan doğum 
tarihleri esas tutulur. 

Nüfus kayıtlarında doğum ay ve günleri yazılı olmıyanlar 1 Tem-
muz'da doğum ayı yazılı olup da günü yazılı olmıyanlar o ayın 1 inde 
doğmuş sayılır. 

Sigorta yardımlarının haczedilemiyeceği : 

Madde 67 — Bu Kanun gereğince bağlanacak aylıklar, nafaka 
borçları dışmda, hacız veya başkasına devir ve temlik edilemez. 

Ancak, sigortalılara veya hak sahibi kimselerine Kurumca fuzu-
len ödendiği anlaşılan her türlü aylık yardımlar 55 inci maddenin son 
fıkrası saklı kalmak kaydiyle, ilgililerin, sonraki her çeşit istihkakla
rından, kesilmek suretiyle geri almır. 

Kurum memurlarımın teftiş yetkileri : 

Madde 68 — Kurumun teftişe yetkili memurlarına, bu Kanunun 
uygulanması bakımından, Iş Kanununda belırtüen teftiş, kontrol ve 
denetleme yetkisi tanınmıştır. 

BUd$rim : 

Madde 69 — Bu Kanun gereğince yapılacak bildirimler hakkında 
720} şayia Tebligat I$anumx Jıükümleri uygulanır. 

14 EYLÜL 1971 

Uyuşmazlıkların çözüm yeri : 

Madde 70 — Bu Kanunun uygulanmasından doğan uzlaşmazlık
lar, yetkili iş mahkemelerinde veya bu davalara bakmakla görevli mah
kemelerde görülür. 

Bu Kanuna dayanılarak Kurumca açılacak tazminat davaları 10 
yıllık zamanaşımına tabidir. 

Tüzüklerin düzenlenmesi : 

Madde 71 — Bu Kanunda sözü geçen tüzükler bu Kanunun yayı
mı tarihinden başlanarak en geç altı ay ıçmde düzenlenir. 

Tam yılın tanımı : 

Madde 72 — Bu Kanunda geçen «Tam yıl» deyimi 360ı takvim gü
nünü ve «Ay» deyimi otuzı takvim gününü ifade eder. 

İtiraz : 

Madde 73 — Sigortalılar bu Kanun hükümlerinin uygulanması 
hakkında Kurumca yapılacak tespite karşı, bildirim tarihinden sonraki 
bir ay içinde yetkili mahkemeye başvurabilirler. 

İtirazlar bu .Kanun hükümlerinin uygulanmasını durdurmaz. 

Karşılıklar : 
(Madde 74 — Her hesap yılı sonunda o yıl içinde elde olunan 

primlerden ve Kurumun diğer gelirlerinden aşağıdaki karşüıklar ay
rılır : 

a) Matematik karşılıklar, 
b) ödenmiş primler karşılığı, 
c) Menkul ve gayrımenkuller için dahilî sigorta fonları karşılığı, 
ç) Diğer karşılıklar ve provizyonlar, 
Matematik karşılık, bu Kanun gereğince bağlanan aylıkların peşin 

değeri toplamıdır. 
'ödenmiş primler karşılığı, o yıl gelirlerinden yıl içinde yapılan 

bütün ödemeler, matematik karşılıklar ve (c), (ç) bentlerinde yazılı 
diğer karşılıklar ve provizyonlar çıktıktan sonra geri kalan miktardır. 

Teknik bilanço : 

Madde 75 — Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının malî bün
yeleri en geç her 5 yılda bir hazırlanacak teknik bilançolarla gözden -

geçirilir. 
Sigorta yardımlarının geçim şartları ve sigortalıların genel kazanç 

seviyelerinde meydana gelen değişmeler karşısındaki durumları her 5 
yılda bir ve gerekirse daha Önce Kurumu tarafından incelenerek varı
lacak sonuç, gereği yapılmak üzere Çalışma Bakanlığına bildirilir. 

Lira kesirleri : 

Madde 76 — Bu Kanuna göre sigortalıya veya hak sahibi (kimse
lerinden her birine bağlanacak aylığın aylık tutarındaki lira kesirleri 
liraya çıkarılır. 

Değişen ayliklarm başlangıcı : 

Madde 77 — Bu Kanuna göre aylık bağlanan sigortalı ile hak sa
hibi kimselerin durumlarında, kendilerine veya başka hak sahiplerine 
bağlanmış aylık tutarının artırılmasını veya azaltılmasını gerektiren 
bir değişiklik meydana gelirse aylık miktarları, bu değişikliğin mey
dana geldiği tarihi takıp eden aybaşından ^başlanarak artırılır veya azal
tılır. 

Hakkın düşmesi : 

(Madde 78 — Bu Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, ölüm si
gortası hakları, hakkı doğuran olay tarihinden başlanarak beş yıl için
de istenmezse düşer. 

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından herhangi bir döneme 
ilişkin aylığını beş yıl içinde almıyanlarm bu doneme ilişkin aylıkları 
ödenmez. 

İsteğe bağlı sigorta : 

(Madde 79 — E n az 2 tam yıl bu Kanuna göre sigortalı bulunan
lar, kendilerine, daha önce malullük veya yaşlılık aylığı bağlanmamış 
olmak şartiyle, 24 üncü maddede belirtilen sigortalılık niteliğimi kay* 

(Resmî Gazete) 
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bettıklerınde, Kuruma yazılı olarak istekte bulunmak suretiyle, ma
lullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına isteğe bağlı olarak devam edebi
lirler. 

İsteğe bağlı sigortanın hangi esaslar dairesinde yapılacağı Çalış
ma Bakanlığınca hazırlanacak bir tüzükte belirtilir. 

7. BÖLÜM 

Ceza hükümleri 
Müeyyideler 

Madde 80 — 28 nci maddede bellitılen hükümleri yerine getirmı-
yen sigortalılar hakkında 2C0 liradan 5 000 liraya kadar hafif para 
cezası hükmolunur. 

Tekerrür halınde hükmolunacak para cezası, birinci defasında 
1 000 liradan, ikinci defasında ise 1 500 liradan aşağı olamaz 

Disiplin cezası : 

Madde 81 — 24 üncü maddede belirtilen kimselerden kendilerini 
süresi içinde Kuruma bildirmediklerini tespit edilenlerle sigorta prim 
borçlarını zamanında ödemıyenler hakkında, Kurumca yapılacak mı) 
racaat üzerine bağlı bulundukları meslek kuruluşlarınca, bir aya ka
dar disiplin cezası niteliğinde meslekten men cezası verilir. 

Tekerrür halinde verilecek meslekten men cezası bir aydan az 
olamaz. 

Madde 82 — Bu Kanunda geçen «İş kazası» teriminin kapsamının 
tayininde 506 sayılı Kanun hükümleri kıyas yoluyla uygulanır. 

8. BÖLÜM 

Geçici hükümler 

Kanunun uygula/ma alanı : 
GEÇİCİ M A D D E 1 — Bu Kanun hükümlerinin ihtiyacı karşüıya-

cak Kurum örgütü kurulduktan sonra hangi ıl sınırları içinde uygula
nacağı Bakanlar Kurulunca tespit olunur. 

Bu örgütlenme, yurt çapında en geç 1,5 yılda tamamlanır. 

îleri yaştakilere aylık bağlanması : 

GEÇİCİ MADDE 2 — Bu Kanunun yürürlüğe gırdığı tarihte 45 
yaşını geçmiş bulunan erkek sigortalılarla, 40 yaşını geçmiş kadın si
gortalılardan, erkek iseler 60, kadın iseler 55 yaşını doldurmuş ol
makla beraber, 15 tam yıl uzerinden sıgoıta prımı ödemıyenler : 

a) Kanunun yürürlüğe gırdığı tarihten önce en az on yıldan ben 
he hangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına ve 
hesabına çalıştıklarım belgelemek, 

b) En as beş tam yıl sigorta primi ödemek, 
Şartiyle, 15 tam yıl prım ödemiş olanlar g i b i yaşlılık aylığına hak 

kazanırlar. 

Ancak, bu kimseler 50 nci maddede gösterilen basamaklardan en 
çok sekızmci veya daha küçük miktarlara karşılık olan basamakların 
birinden prım ödemeye başlıyabılirler. 

10 yıllık eski çalışma süresi, bu Kanunun uygulanmasına geçildiği 
tarihten itibaren en geç bir yıl içinde meslek kuruluşları veya vergi 
daırelerınce verilecek belgelerle tevsik edilir. 

Çalışma belgelerinin gerçeğe uymadığı mahkeme kararı ile tespit 
edildiği takdirde, gerek sigortalılar gerekse belgeyi düzenlıyenler hak
kında genel hükümlere göre ceza kovuşturması yapılır. Ayrıca, Ku
rumun bu yuzden uğrayacağı zararlar % 50 fazlası ve kanunî faızı ile 
birlikte bunlardan tahsil edilir. 

Çalışmakta olanların yazılmam : 

GEÇİCİ MADDE 3 — Bu Kanunun II nci kısmının yürürlüğe 
girdiği tarihte 24 üncü maddenin 1 mcı fıkrası kapsamına girenler en 
geç üç ay içinde Kurumun ilgili şubesine başvurarak yazılma işlemlerini 
yaptırırlar Meslek kuruluşları da en geç uç ay içinde, sigortalı olacak 
mevcut üyelerini ilgili şubeye bildirirler. 

80 ve 81 ıncı madde hukmü bu madde içın do uygulanır. 

GEÇÎCÎ MADDE 4 — Bu Kanunun 56 nci maddesinde beıırtılen 
Yüksek Sağlık Kurulu bu Kurumun bünyesinde kuruluncaya kadar, 
sağlık raporları üzerine Kurumca yapılan işleme itirazlar Sosyal Sigor
talar Kurumu Yüksek Sağlık Kurulunca karara bağlanır. Bu hizmet 
karşılığı, Sosyal Sigortalar Kurumunun ücret tarifesi üzerinden Sosyal 
Sigortalar Kurumuna ödenir. 

GEÇÎCl M A D D E 5 — Bu Kanunda sözü geçen tüzükler yürürlü
ğe girinceye kadar, bu Kanunda tüzükle tespit olunacağı belırtılen 
hususlarda, Çalışma Bakanlığınca çıkarılacak genelgelere göre işlem 
yapılır. 

Yürürlük tarihi : 

Madde 83 — Bu Kanunun 1 inci kısım hükümleri yayımı tarihinde, 
II nci kısım hukumleri ıse yayımını takıp eden ay başından itibaren 
6 ay sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme hükmü : 
Madde 84 — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

7/9/1971 
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Karar Sayısı : 7/3026 

Türkiye Elektrik Kurumu'ııun enerji nakil hatları pı ojesinin dış 
finansman ihtiyacını karşılamak üzere Dünya Bankasından (IBRD) 
temin edilen 24 (Yırmidort) milyon dolarlık krediyle ilgili olarak anılan 
Kurum ile IBRD arasında 22 Haziran 1971 tarihinde Vaşıngton'da ak
dedilen ilişik «ikraz Anlaşması» ve Hükümetimiz ile IBRD arasında 
aynı tarihte akdedilen «Garanti Anlaşması» nm imza tarihinden geçerli 
olmak üzere onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 12/8/1971 tarih ve 
TJEK : 769 304/IBRD/71-3-783 sayılı yazısı üzerine, 31 '5/1963 tarih ve 
244 sayılı Kanunun 3 ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 
25/8/1971 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C SUNAY 

Başbakan 
N. ERİM 

Davlat Bakanı 
Başbakan Yaıdımciai S- KOÇAŞ 

Devlet Bakam 
Barbakan Yardımcısı A- KARAOSMANOĞLU 

Devlet Bakanı 
M. OZGUNES 

İçişleri Bakanı 
H. OMEROĞLU 

Devlet Bakamı 
D. KİTAPLI 

Dışişleri Bakanı 
O. OLCAY 

Adatet Bakanı 
/. ARAR 

M a k y e Bakanı 
S- N. ERGİN 

Millî Sa. Bakanı 
F. MELEN 

Millî Eğit- Bakanı 
S. OREL 

Bayındırlık Bskanı 
C. KARAKAS 

G m n . ve Tekel Batanı 
H- ÖZALP 

Çalışma Bakanı 
A. SAV 

Turizm ve Tanıtıma Balkanı 
E. Y. AKÇAL 

Orman Bakam 
S- Ih AL 

Dış Ekomamik 
İlişkiler Bakanı 

O. DERBlL 

Taıram Balkanı 
M. O. DİKMEN 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. ÇILİNGIROĞLU 

imar ive tsıkân Bakanı 
S. BABÜROĞLU 

Gençlik ve Spor Bakanı 
S- LRGUN 

Sağlık ve Sos Y a r Bakanı 
T. AKYOL 

Ulaştırma Bakanı 
H. ARIK 

Ener j i ve Tabiî Kay Bakanı 
/. TOPALOĞLU 

Köy İşlem Bakanı 
C. AYKAN 

Kuitur Bakanı 
T. IIALMAN 

K A R A R N A M E 
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Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası 
ile 

Türkiye Elektrik Kurumu 
arasında 

İkraz Anlaşması 
(Enerji İletim Projesi) 

İKRAZ ANLAŞMASI 

MİT J JETLER A R ASI İMAR V E K A L K I N M A Bankası (Bundan 
'böyle Banka diye anılacaktır) ile TÜRKİYE ELEKTRİK K U R U M U 
(Bundan böyle Müstakrız diye anılacaktır) arasında aktolunan 22 Hazi
ran 1971 tarihli ANLAŞMA : 

(A) Türkiye Cumhuriyeti ile (Bundan böyle Garantör diye anı
lacaktır) Banka arasında aktolunmuş 31 Ekim 1968 tarihli bir İkraz 
Anlaşması (ki bu Anlaşma bundan böyle 1968 İkraz Anlaşması olarak 
anılacaktır) uyarınca, Bankanın Garantöre, 14 Haziran 1935 tarih 2805 
sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Etibank'a, Türkiye'deki elektrik ener
jisi hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla 1968 İkraz Anlaşmasındaki ve 
yine 31 Ekım 1968 tarihli Banka ile Etıbank arasında aktolunmuş Proje" 
Anlaşmasındaki (kı bu Anlaşma bundan böyle 1968 Proje Anlaşması 
olarak anılacaktır) kayıt ve şartlarla devredilmek üzere bir kredi açmış 
olduğu; 

(B) 1968 İkraz Anlaşmasında Garantörün Türkiye Elektrik K u 
rumunu kurmak niyetine atıf yapıldığı, ve 1968 İkraz Anlaşmasının 1.04 
Bölümünde böyle bır Kurumun, kuruluşunu takiben, 1968 İkraz An
laşması ve 1968 Proje Anlaşmasında Etıbank'ın yerini, bu iki Anlaşma
da öngörülen kayıt ve şartlarla alacağının derpiş edilmiş bulunduğu; 

(C) Müstakrizin 15 Temmuz 1970 tarih 1312 sayılı Türkiye Elek
trik Kurumu Kanunu ile kurulmuş bulunduğu, ve Etıfbank'ın elektrik 
enerjisi fonksiyonlarını ve ilgili sabit kıymetlerını devraldığı ve Etı-
•bank'ın 1968 Proje Anlaşmasındaki vecibelerini de devralmış bulunduğu; 

(D) Müstakrizin, Türkiye'deki elektrik enerjisi hizmetlerinin daha 
da geliştirilmesi yönünde yeni bır projenin finansmanına yardım ıçın 
Bankadan bir kredi talebinde bulunduğu ve Bankanın aşağıda yeralan 
kayıt ve şartlarla böyle bir krediyi Müstakrize açmağı kabul etmiş bu
lunduğu; 

gözönüne alınarak taraflarca aşağıdaki hususlarda anlaşmaya va
rılmıştır : 

Loan Number 763 TU 
L O A N A G R E E M E N T 

(Power Transmission Pro jet) 
Between 

International Bank for Reconstruction and Development 
and 

Türkiye Elektrik K u r u m u 
DATED June 22, 1971 

L O A N A G R E E M E N T 
A G R E E M E N T , dated June 22, 1971, between I N T E R N A T I O N A L 

B A N K FOR RECONSTRUCTION A N D D E V E L O P M E N T (hereinafter 
called the Bank) and TÜRKİYE ELEKTRİK K U R U M U (the Turkish 
Electricity Authority hereinafter called the Borrower). 

W H E R E A S (A) B y a loan agreement dated October 31, 1968, bet
ween the Republic of Turkey (hereinafter called the Guarantor) and 
the Bank, which said agreement is hereinafter called the 1968 Loan 
Agreement, the Bank granted a loan to the Guarantor for relending 
to Etibank, a legal entity established by Law No. 2805 dated June 14, 1935, 
of the Guarantor, for the development of electric power services in Tur
key, upon terms and conditions set forth in the 1968 Loan Agreement 
and a project agreement also dated October 31, 1968, between the Bank 
and Etibank, which said agreement is hereinafter called the 1968 Pro
ject Agreement. 

(B) Reference was made m the 1968 Loan Agreement to the 
Guarantor's intention to create an autonomous Turkish Electricity Aut
hority and it was provided in Section 1.04 of the 1968 Loan Agreement 
that such entity would, after its creation, be substituted for Etibank m 
the 1968 Loan Agreement and the 1968 Project Agreement on terms 
and conditions set forth in these two agreements 

(C) The Borrower was created by the Turkish Electricity Aut
hority Law No 1312 dated July 15, 1970, and has taken over the elec
tric power functions and related assets and liabilities of Etibank and 
assumed the obligations of Etibank under the 1968 Project Agreement. 

(D) The Borrower has now requested a loan from the Bank to 
assist in the financing of a project for the further development of elec
tric power services m Turkey and the Bank has agreed to make such a 
loan to the Borrower upon the terms and conditions hereinafter sel 
forth. 

Now T H E R E F O R E the parties hereto hereby agree as follows : 

M A D D E I 

Genel şartlar; tarifler 
BÖLÜM 1.01. Bu Anlaşmanın .Tarafları, 31 Ocak 1969 tarihli 

«Bankanın İkraz ve Garanti Anlaşmalarına uygulanacak Genel Şartlar» 
ıhın bütün hükümlerini, aşağıda açıklanan değişikliği de ihtiva etmek 
üzere, (bu değişikliği ihtiva eden Bankanın İkraz ve Garanti Anlaşma
larına uygulanacak Genel Şartlar (Bundan 'böyle Genel Şartlar olarak 
anılacaktır) tamamıyle işbu Anlaşma içerisinde ifade edilmiş gibi aynı 
tesir ve geçerlilikle kabul ederler. Genel Şartlarda yapılan değişiklik, 
5.01 Bölümünün çıkarılması ve 6.02 (i) Bölümüne «7.01 Bölümünün (e) 
veya (f) paragrafında tarif edilen herhangi bir olayın vuku bulması 
halinde» İbaresinin ilâvesinden ibarettir. 

BÖLÜM 1 02. Esas metin başka türlü gerektirmedikçe, işbu A n 
laşmada kullanıldıkları her yerde Genel Şartlarda tarif edilen çeşitli de
yimler, oradaki karşılıklarında gösterilen anlamları ifade ederler. 

M A D D E H 

İkraz 
BÖLÜM 2.01. Banka, İkraz Anlaşmasında ifade edilen veya atıf 

yapılan kayıt ve şartlar tahtında, muhtelif paralarla Müstakrize yirmi 
^dört milyon dolar ($ 24,000,000) karşılığı meblâğı ikraz etmeği kabul 

eder. 
BÖLÜM 2.02. İkraz meblâğı, işbu Anlaşmanın eki 1 numaralı 

cetvel hükümleri veya bu Cetvelin zaman zaman tadıl edilebilecek hü
kümleri uyarınca, İkraz Anlaşması tahtında finanse edilecek ve işbu 
Anlaşmanın eki 2 numaralı Cetvelde tarif edilen Proje için gerekli mal
éeme ve hizmetlerin makul bedelini karşılamak üzere yapılmış (veya 
Bankanın kabulü halinde yapılacak) masraflarla İkrazla ilgili faiz ve 
diğer şartların masraflarını karşılamak üzere, İkraz hesabmdan çekile
bilecektir. Banka aksini kabul etmedikçe, Bankanın üyesi olmayan ülke
lerde (İsviçre hariç) yapılan masraflar, bu gibi ülkelerden temin edilen 
malzeme veya hizmetler karşılığı yapılan ödemeler bu krediden finanse 
edilmeyecektir. 

A R T I C L E I 

General Conditions; Definitions 
SECTION 101. The parties to this Agreement accept all the 

provisions of the General Conditions Applicable to Loan and Guarantee 
Agreements of the Bank, dated January 31, 1969, with the same force 
and effect as if they were fully set forth herein, subject, howover, to 
the deletion of Section 5.01 thereof and to the amendment of Section 
6.02 (i) thereof to ready as follows : «Any event specified in paragraph 
(e) or (f ) of Section 7.01 shall have occurred » (said General Conditions 
Applicable to Loan and Guarantee Agreements of the Bank, as so mo
dified, being hereinafter called the General Conditions). 

S E C T I O N 1.02. Wherever used in this Agreement, unless the 
context otherwise requires, the several terms defmed in the General 
Conditions have the respective meanings therein set forth 

A R T I C L E II 

The Loan 
^SECTION 2.01. The Bank agrees to land to the Borrower, on the 

terms and conditions in the Loan Agreement set forth or referred to, 
an amount in various currencies equivalent to twenty four million dol
lars ($24,000,000). 

SECTION 2.02. The amount of the Loan may be Withdrawn from 
the Loan Account in accordance with the provisions of Schedule 1 to 
this Agreement, as such Schedule shall be amended from time to time, 
for expenditures made (or, if the' Bank shall so agree, to be made) 'in 
respect of the reasonable cost of goods and services requires for the 
Project described in Schedule 2 to this Agreement and to be financed 
under the Loan Agreement and in respect of interest and other charges 
on the Loan; provided, however, that, except as the Bank shall other
wise agree, no withdrawal shall be made on account of expenditures m 
the territories of any country winch is not a member of the Bank (other 
than Switzerland) or for goods produced in, or services supplied from, 
such territories, 
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BÖLÜM 2 03. Banka aksini kabul etmedikçe Proje içın gerekli ve 
işbu ikrazdan finanse edilecek malzeme ve hizmetler, (Müşavirlik hiz
metleri hariç) işbu Anlaşmanın eki 4 numaralı Cetvelde ongorülen hü
kümler uyarınca ve Banka tarafından 1969 Ağustosunda neşredilen ve 
bilahare Mayıs 1971 de revize edilen «Dunya Bankası Kredileri ve IDA 
Kredileri tahtında Satınalma Kılavuzu» nda öngörülen usullere uygun 
olarak beynelmilel ihale suretiyle temin edilecektir. 

BOLÜM 2.04. ikraz hesabının kapanma tarihi 31 Mart 1975 veya 
Banka ile Müstakriz arasında kabul edilebilecek başka bir tarih ola
caktır. 

BÖLÜM 2.05. Müştak ız Bankaya, İkrazın zaman zaman çekil
memiş ana para meblâğ üzerinden yılda yüzde birin üç çeyreği (% 1 m 
3/4 u) oranında bir taahhüt şarjı ödeyecektir. 

BÖLÜM 2.06. Müstakriz, ikrazdan zaman zaman çekilmiş ana 
para meblâğı üzerinden yıllık yüzde yedi bir çeyrek (% 7 1/4) oranında 
faiz ödeyecektir. 

BÖLÜM 2.07. Faiz ve diğer şarjlar altı ayda bir, 1 Nisan ve 1 
Ekim tarihlerinde ödenecektir. 

BÖLÜM 2 08. Müstakriz, ikrazın ana parasını işbu Anlaşmanın 3 
numaralı ekinde verilen itfa tablosuna gore geri ödeyecektir. 

BÖLÜM 2.09. Bankanın zaman zaman talep etmesi halinde, Müs
takriz, Genel Şartların VIII Maddesinde hükme bağlandığı üzere, ikra
zın ana parasına tekabül eden Bonoları ihraç ve tevdi edecektir. 

BÖLÜM 2.10. Genel Şartların 8.10 Bölümündeki maksatlar için, 
Müstakrızin Genel Müdürü veya Genel Müdürün yazılı olarak yetkili 
kılacağı kimse veya kimseler, Müstakrizın yetkili temsilcileri olarak 
tayin edilmiştir. 

M A D D E III 

Projenin yürütülmesi 

BÖLÜM 3.01. Müstakriz, Projeyi gerekli ihtimam ve ehliyetle ve 
sağlam mühendislik, maliye ve elektrik işletmeciliği usullerine uygun 
surette yürütecek, ve bu maksat için gerekli fonları, imkân ve hizmet
lerle sair kaynakları ihtiyaca 'yeterli şekilde sağlayacak veya sağlanü-
masını temin edecektir. 

BÖLÜM 3.02. Projenin kısım A (1) inde tarif edilen işlerle ilgili 
plan ve şartnamelerin hazırlanması ve inşaatın supervızyonunda Müs-
taıkrize yardımcı olmak üzere, Müstakriz, Bankaca tatminkâr bulunacak 
kayıt ve şartlarla ve Bankanın kabul edebileceği müşavir mühendisler 
kullanabilecektir. ' 

BOLÜM 3.03. Projenin yürütülmesi sırasında Müstakriz, mümkün 
olduğu kadar Banka ve Müstakrızi tatmin edici kayıt ve şartlarla ve 
Bankanm kabul edebileceği müteahhitleri kullanacaktır. 

BÖLÜM 3.04. (a) Müstakriz, ikraz fonlarından finanse edilerek 
ithal edeceği malları, satın alınma, nakliye ve montaj veya kullanma 
yerine kadar götürülme sırasında her türlü tehlikeye karşı korumak 
üzere sigorta etmeği veya ettirmeyi taahhüt eder. Bu sigortalamada 
tazminatlar, Müstakrizm malları tamir veya ikame edebilmesini sağla
yacak kolayca kullanabileceği bir para emsinden ödenecektir. 

(b) Banka aksini kabul edeceği haller dışmda Müstakriz, ikraz 
fonlarından finanse edilen bütün mal ve hizmetlerin sadece Proje içm 
kullanılmasını sağlayacaktır, 

BÖLÜM 3 05. (a) Mü3takriz, Projeye ilişkin her türlü plan, şart
name, mukavele evrakı ve inşaat ve satınalma ış programlarını, ve bun
larda yapılacak bellibaşlı tadil ve ilâvelerı, Bankanın makul olarak ta
lep edeceği detayda hazırlanmalarını takiben süratle Bankaya tevdi 
edecektir. 

(b) Müstakriz : (i) Projenin ilerlemesıni (Maliyetler dahil) açık
ça gösterecek, ve ikrazdan finanse edilen mal ve hizmetlerin tefrikini 
mümkün kılacak şekilde kayıtlar tutacak; (ıı) Banka temsilcilerinin 
Projeyi ziyaretlerine, İkrazdan finanse edilen malları ve bunlarla ilgili 
kayıt ve dokümanları görmelerine ızın verecek; (iiı) Bankanın makul 
olarak talep edeceği, ikraz fonlarından yapılan masraflar ve bu fonlar
dan karşılanan mal ve hizmetlere ilişkin Proje ile ilgili her çeşit bilgiyi, 
Bankaya tevdi edecektir. 

M A D D E IV 

Müstakrızin yönetim ve işletmesi 

BÖLÜM 4.01. Müstakriz, sağlam elektrik işletmeciliği esaslarına 
uygun şekilde, belli rizikolara karşı lüzumlu miktarda sigorta muame 
lesini, mesul sigortacılarla yapacak veya Bankayı tatmin edecek diğer 
usullerle bu hususta tedbir alacaktır. 

SECTION 2.03. Except as the Bank shall otherwise agree, the 
goods and services (other than services of consultants) required for the 
Project and to be financed out of the proceeds of the Loan, shall be 
procured on the basis of international competition under procedures 
consistent with the Guidelines for Procurement under World Bank Lo
ans and IDA Credits, published by the Bank in August 1969, as revised 
in May 1971, and in accordance with, and subject to, the provisions set 
forth in Schedule 4 to this Agreement. 

SECTION 2.04. The Closmg Date shall be March 31, 1975, or 
such other date as shall be agreed between the Bank and the Borrower. 

SECTION 2 05. The Borrower shall pay to the Bank a commit
ment charge at the rate of three-fourths of one per cent (3/4 of 1%) 
per annum on the principal amount of the Loan not withdrawn from 
time to time. 

SECTION 2.06. The Borrower shall pay interest at the rate of 
seven and one quarter per cent (7 1/4%) per annum on the principal 
amount of the Loan withdrawn and outstanding from time to time. 

SECTION 2.07. Interest and other charges shall be payable semi-
annuaiy on April 1 and October 1 m each year. 

SECTION 2.08. The Borrower shall repay the principal of the 
Loan in accordance with the amortization schedule set forth in Schedule 
3 to this Agreement. 

SECTION 2.09. If and as the Bank shall from time to time requ
est, the Borrower shall execute and deliver Bonds representing the 
principal amount of the Loan as provided in Article VIII of the Gene
ral Conditions. 

SECTION 2.10. The General Manager of the Borrower and such 
other person or persons as he shall appoint in writing are designated 
as authorized representatives of the Borrower for the purposes of Sec
tion 8.10 of the General Conditions. 

A R T I C L E III 
Execution of the Project 

SECTION 3.01. The Borrower shall carry out the Project with 
due diligence and efficiency and in conformity with sound engineering, 
financial and electrical utility standards and practices, and shall pro
vide, or cause to be provided, promptly as needed, the funds, facilities, 
services and other resources required for the purpose. 

SECTION 3.02 In order to assist the Borrower in the preparation 
of plans and specifications and the supervision of the construction of the 
works included in Part A (1) of the Project and works related thereto, 
the Borrower shall employe engineering consultants acceptable to the 
Bank upon terms and conditions satisfactory to the Bank. 

SECTION 3.03. In carrying out the Project, the Borrower shall 
employ contractors acceptable to, and to the extent and upon terms 
and conditions satisfactory to the Bank and the Borrower. 

SECTION 3.04. (a) The Borrower undertakes to insure, or make 
adequate provision for the insurance of, the imported goods to be finan
ced out of the proceeds of the Loan against hazards incident to the 
acquisition, transportation and delivery thereof to the place of use or 
installation, and for such insurance any indemnity shall be payable in a 
currency freely usable by the Borrower to replace or repair such goods. 

(b) Except as the Bank shall otherwise agree, the Borrower shall 
cause all goods and services financed out of the proceeds of the Loan 
to be used exclusively for the Project. 

SECTION 3.05. (a) The Borrower shall furnish to the Bank, 
promptly upon their preparation, the plans, specifications, contract do
cuments and construction and procurement schedules for the Project, 
and any material modifications thereof or additions thereto, in such 
detail as the Bank shall reasonably request. 

(to) The Borrower : (i) shall maintain records adequate to record 
the progress of the Project (including the cost thereof) and to identify 
the goods and services financed out of the proceeds of the Loan, and to 
disclose the use thereof in the Project: (ii) shall enable the Bank's 
representatives to visit the Project, and see the goods financed out of 
the proceeds of the Loan and any relevant records and documents; and 
(ni) shall furnish to the Bank all such information as the Bank Shall 
reasonably request concerning the Project, the expenditure of the pro
ceeds of the Loan and the goods and services financed out of such 
proceeds. 

A R T I C L E IV 
Management and Operations of the Borrower 

SECTION 4.01. The Borrower shall take out arid maintain with 
responsible insurers, or make other provision satisfactory to the Bank 
for, insurance against such risks and in such amounts as shall be 
consistent with sound electrical utility practice. 
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BÖLÜM 4 02 Müstakriz, her zaman, sağlam muhendıslık, işlet
mecilik ve malî yönetim prensipleri ve uygulamasının gerektirdiği şe
kilde işlerim yönetecek; varlıklarının geliştirilmesini planlayacak; ve 
malî durumunu idame ettirecektir Mustakriz, butun tesis, teçhizat, mal 
ve mülkelerının bakımını sağlayacak, sağlam muhendislik ve işletmeci
lik kurallarına uygun şekilde gerekli butun tamir ve yemleme işlerini 
yapacaktır. 

BÖLÜM 4 03 Müstakriz, Bankanın muvafakati olmadan, işbu 
Proje de dahil olmak üzere işlerim ehil bir şekilde yürütmek içm geıeklı 
olan sabit kıymetlerinden hiçbirim satmayacak, kiralamayacak, devret
meyecek, ipotek etmeyecek veya başka bir yoldan elden çıkarmaya
caktır. 

BÖLÜM 4 04 Müstakriz her zaman, işlerinin yürütülmesinde zo
runlu veya faydalı olan her çeşit hak, yetki, imtiyaz, lisans muafiyet 
gibi imkânları temm ve devam ettirmek ve yenilemek hususunda ge
rekli tedbirleri alacaktır. 

BÖLÜM 4 05. Bankanın aksini kabul edeceği haller dışında, Müs
takriz, tamamen veya kısmen ikraz fonlarından finanse edilen mallar 
için serbest ve bütün bağlardan arl olarak tasarruf hakkı sağlayacaktır. 

M A D D E V 

Malî hükümler 

BÖLÜM 5 01. Müstakriz işletme ve malî durumunu sağlam malî 
prensip ve uygulama esaslarına dayalı olarak aksettirecek ve Banka 
tarafından tatminkâr bulunacak şekilde malî hesap ve kayıtlar tutacak 
ve bunları idame ettirecektir. 

BÖLÜM 5.02. Müstakriz : (i) herbir malî yıl, hesaplarım ve malî 
durum belgelerini (Büanço, kâr-zarar hesapları ve ilgili diğer malî tab
lolar) sağlam denetleme prensipleri uyarınca, Bankanm yeterli bulacağı 
serbest hesap uzmanları marifetiyle murakabe ettirecektir (iı) Hazır
lanmalarım takiben, fakat her malî yılın sonundan itibaren beş aylık bir 
süreyi aşmadan evvel, (A) denetime gönderdiği malî tablolarının tasdikli 
nüshalarını (B) Bankanın makûl olarak talep edeceği detayda olmak 
üzere hesap uzmanlarının denetim raporunu ve (c) malî tablolarla dene
tici raporlarının tasdikli ingilizce nüshalarını Bankaya tevdi edecektir 
(iii) Bankanın zaman zaman makûl olarak talep edebileceği Mustakrızin 
malî hesap durumu ıle ve yapılan denetimle ılgılı diğer bıgılerı de İn
gilizce olarak Bankaya tevdi edecektir. 

BÖLÜM 5.03. (a) Müstakriz, işbu Anlaşmanın imzalandığı ta
rihte, kıymetlerinden hiçbiri üzerınde bir borç karşılığı herhangi bir ipo
tek bulunmadığını, aksı halde bunu yazılı olarak Bankaya bildirmiş 
bulunacağını beyan eder. 

(b) Banka tarafından aksi kabul edilmedikçe Müstakriz şu hu
susları taahhüt etmektedir : (a) Müstakriz, kıymetlerinden herhangi 
bin üzerine bir borç karşılığında ipotek koydurduğu takdirde, bu ipotek 
İkrazın ve Bonoların ana parası ile bunlara ait faiz ve diğer şarjların 
eşit ve tatminkâr bir şekilde ödenmesine müsait olacaktır, ve böyle bir 
İpoteğin tesisinde bu maksadı sağlayacak hüküm yer alacaktır, (b) 
Müstakrizm varlıklarından herhangi bırı üzerinde bir borç karşılığı yu
karıda paragraf (a) dakmden başka bir ipotek tesis edilirse Müstakrız, 
Bankayı tatmin edici şekilde buna eşdeğer bır ipotek hakkını Barkaya 
verecektir Ancak bu Bölümde yukarıda zıkredılen hükümler : (ı) her
hangi bır mal siparişi sırasında sadece bunun sipariş bedelinin ödenme
ğini garanti etmek içın işbu mal üzerıne konacak ipotek, veya (u) mu
tat Bankacılık muamelâtının cereyanı sırasında yapılan ve borçlanma 
tarihinden iıtbaren en çok bır yıl vadeli olan borçlarla ilgıli ipoteklere 
uygulanmayacaktır. 

BÖLÜM 5 04. Banka tarafından aksine muvafakat edilmedikçe, 
Müstakriz 1 Ocak 1973 tarihinden itibaren, yeni bir borca girmesi olayın
dan önceki en yalan malî yıl veya yeni borca girmeden hemen evvel 
gelen onıki aylık dönemde sağladığı net gelirden büyük olanı, herhangi 
müteakip malî yıl süresinde yeni alınacak borç da dahil olmak üzere 
Müstakrizln bütün borçlan için ödemesi gelecek borç servisinin bir bu
çuk katından büyük olmadıkça ışbu ikrazın dışında yenı hiçbir borçlan
maya girmeyecektir Bu Bölumün maksatları için : 

1. «Borç» tabiri, vadesi ilk vukuundan itibaren bir yıldan fazla 
bir süre sonra gelen borçlanmaları ifade eder. 

2 Borç. bir mukavelenin ikraz anlaşmasının veya bir borcun alın
masını sağlayan diğer bır evrakın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
vuku bulmuş addedilir 

3 Net gelirler tabiri bu gelirlerin ilgili olduğu oniki aylık dönem 
veya malî yıl boyunca geçerli olmasa bile borcun vukuu anında geçerli 
olan elektrik satış tarifeleri dikkate alınmak gartiyle bütün kaynaklar-

SECTION 4 02 The Borrower shall at all times manage ıts affair; 
plan the development of its properties and facilities, and maintain it 
financial position all in accordance with sound engineering, public utilitj 
financial and business principles and practices; and shall cause its plam 
equipment, properties and facilities to be maintained and all necessar; 
renewals repairs thereto be made, all in accordance with sound engi 
neenng and public utility practices. 

SECTION 4 03. The Borrower shall not, without the consent o 
the Bank, sell, lease, transfer, mortgage or otherwise dispose of any o 
its assests which shall be required for the efficient carrying out of it 
business and undertakings, including the carrying out of the Project. 

SECTION 4 04 The Borrower shall at all times take all step; 
necessary to acquire, maintain and renew all rights, powers, privileges 
licenses, concessions and franchises which are necessary or useful ir 
the conduct of its business. 

SECTION 4 05. Except as the Bank shall otherwise agree, th< 
Borrower shall obtain title to all goods financed in whole or in par 
with the proceeds of the Loan free and clear of all encumbrances. 

ARTICLE V 

Financial Covenants 
SECTION 5 01. The Borrower shall introduce and maintain records 

and accounts satisfactory to the Bank to reflect in accordance with 
consistently maintain sound accounting practices its operations and 
financial condition. 

SECTION 5 02 The Borrower shall : (i) have its accounts and 
financial statements (balance sheets, statements of income and expenses 
and related statements) for each fiscal year audited, m accordance with 
sound auditing principles consistently applied, by independent auditors 
acceptable to the Bank; (ii) furnish to the Bank as soon as available, 
but in any case not later than five months after the end of each such year. 
(A) certified copies of its financial statements for such year as so 
audited; (B) the report of such audit by said auditors, of such scope 
and m such detail as the Bank shall have reasonably requested; and 
(C) conformed copies of the said financial statements and auditors 
report in English and (in) furnish to the Bank m English such other 
information concerning the accounts and financial statements of the 
Borrower and the audit thereof as the Bank shall from time to time 
reasonably request. 

SECTION 5 03. (a) The Borrower represents that at the date of 
this Agreement no lien exists on any of its assets as security for any 
debt except as otherwise disclosed in writing by the Borrower to the 
Bank. 

(b) The Borrower undertakes that, except as the Bank shall 
otherwise agree (a) if the Borrower shall create any lien on any of its 
assets as security for any debt, such lien will equally and ratably secure 
the payment of the principal of, and interest and other charges on, the 
Loan and the Bonds, and that m the creation of a,ny such lien express 
provision will be made to that effect; and (b) if any lien shall be created 
on any assets of the Borrower, other than under paragraph (a) above, 
as security for any debt, the Borrower shall grant to the Bank an 
equivalent lien satisfactory to the Bank; provided however, that the 
foregoing provisions of tins Section shall not apply to : (I) any hen 
created on property, at the time of purchase thereof, solely as security 
for the payment of the purchase price of such pioperty; or (u) any lien 
arising m the ordmary course of banking transactions and securing a 
debt maturing not more than one year after the date on which it is ori
ginally incurred. 

SECTION 5 04. Except as the Bank shall othervise agree, the 
Borrower shall not with effect from January 1, 1973, incur any debt, 
other than for money borrowed for financing the Project, unless its net 
revenues for the fiscal year next preceding such incurrence or for a 
later twelve-month period ended prior to such incurrence, whichever is 
the greater, are at least 1 5 times the maximum debt service requirement 
for any succeeding fiscal year on all debt incurred by it, including the 
debt to be incurred For the purposes of this Section : 

1. The term «debt» shall mean all indebtedness maturing by its 
terms more than one year after the date on which it is originally-
incurred. 

2. Debt shall be deemed to be incurred on the date of execution 
and delivery of a contract, loan agreement or other instrument providing 
for such debt. 

Z. The term <rnet revenues* shall mean gross revenues from all 
sources, adjusted to take account of the Borrower's electricity tariffs 
in effect at the time of the incurrence of debt even though they were 
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dan sağlanan brüt gelirlerden, Türkiye Elektrik Kurumu Kanunu uya- j 
rınca ödenecek her türlü giderler dahil borcun vukuu anında yürürlükte | 
olan işçilik ve yakıt fiyat ve masrafları dikkate alınmak suretiyle bu
lunacak bütün işletme ve idare masraflarıyla varsa vergi giderleri düşül
dükten sonra kalan, fakat borç üzerindeki faiz ve gerı ödeme ve diğer 
.şarjlar nazarı itıbare alınmadan hesaplanan meblağ anlamına gelir. 

4. Borç servisi tabıri, borca aıt ana para, (varsa sınkıng fund öde
meleri dahil) faız ve diğer şarjların geri ödenmesinin toplamım ifade 
eder. 

5. Bu Bölümün maksatları için, herhangi bir para türü ile yapıla
cak borç ödemesinin Türk Lirası cınsinden değerlendirilmesi gerektiğinde, 
bu değerlendirme T. C. Merkez Bankasının carî rayici üzerinden yapıla
caktır. 

BÖLÜM 5 05. Bankanın aksini kabul edeceği haller dışında Müs-
takriz, 1 Ocak 1971 tarihinde başlamak üzere, herhangıbır malî yıl ıçin, 
bu malî yılın başında ve sonunda serviste bulunan sabit kıymetlerin or
talama realist net değerı üzerinden yüzde sekiz (% 8) den az olmayan 
bir yıllık rısturn sağlanmasını temınen gerekli her türlü faaliyeti gere
ken anda derhal yapacaktır. Barka aksinde mutabık kalmadıkça, anılan 
yıllık risturn işbu Anlaşmanın ekindeki 5 numaralı cetvelde açıklanan 
metot uyarınca hesaplanacaktır Bu metodun, 1968 Proje Anlaşmasının 
ekindeki 2 numaralı Cetvelde açıklanan metodla uyuşmadığı hallerde, 
işbu Anlaşmanın ekindeki 5 numaralı Cetveldeki metot geçerli addedile
cektir. 

BÖLÜM 5 06. Bankanın aksini kabul edeceği haller dışında Müs-
takriz, Müstakrızın yakıt fiyatlarındaki değişikliklerin otomat'k olarak 
satış tarifelerine intikal ettirileceğine dair bir hükmü ceryan satış mu
kavelelerine koymağa devam edecektir. 

BÖLÜM 5 07 Müstakriz. mümkün olan en kısa sürede fakat 31 
Aralık 1972 tarihinden daha geç olmamak üzere, işbu Anlaşmanın ekin
deki 5 numaralı Cetvelde açıklanan metot uyarınca revıze edilen değer
lere dayalı olarak, servisteki sabit kıymetlerinin brüt değerleri ile bink-
miş amortismanlarını mutabık kalındığı üzere revıze ederek defter ka
yıtlarını buna gore tadıl edecektir. 

MADDE VI 

Müşavere ve bilgi alış verişi 

BÖLÜM 6 01. Banka ve Müstakriz İkrazın gayesinin tahakkuku 
yolunda tam bır işbirnğı içinde bulunacaklardır. Bu maksatla. Banka ve 
Müstakriz, zaman zaman taraflardan herhangi birimn talebi üzerine tem
silcileri aracılığıyla İkraz Anlaşması tahtmdakı karşılıklı yükümlülük
leri üzerinde, Müştakı izin işletme ve mali durumu hakkında ve ikrazın 
gayesiyle ilgili diğer konularda görüş teatisinde bulunacaklardır. 

BÖLÜM 6 02. Müstakriz, M üs takrizin yönetim, işletme ve malî 
durumuna taallûk eden ve Bankanın makul olarak talep edebileceği her 
türlü bilgiyi Bankaya verecektir. 

BÖLÜM 6 03 Banka ve Müstakriz karşılıklı olarak, İkrazın gaye
lerinin tahakkukuna, taraflardan birinin İkraz Anlaşması tahtında veci
belerinin yerine getirilmesine veya hizmetin yürütülmesine engel olan 
veya engel olma tehlikesi doğuran herhangibir durumdan bırıbırlerıni 
derhal haberdar edecektir. 

BOLÜM 6 04 Müstakriz, Banka temsilcilerinin, Müstakrızin bü
tün tesislerim, iş yerlerini, binalarını, mülk ve teçhizatını ziyaret etme
lerine ve ilgili kayıt ve dokümanları görmelerine izın verecektir. 

M A D D E VTI 

Vergiler 

BÖLÜM 7 01 Müstakriz, İkraz Anlaşması, işbu Anlaşmanın Bölüm 
5 03 üne göre yapılabilecek herhangibir muamele, Garanti Anlaşması 
veya bonoların, tanzimi, neşri, takdimi veya kaydı ile ilgili veya ana 
para, faiz ve diğer şarjların ödenmesiyle ilgili olarak varsa tahakkuk 
edecek bütün vergileri ödeyecek veya ödenmesini sağlayacaktır. Ancak 
bu Bölümde zikredilen hükumler, Garantörün Kanunlarına göre Banka
nın dışındaki diğer bır bono sahibinin yapılacak odemelere uygulanacak 
vergiler içın tatbik edilmeyecektir. 

M A D D E VIII 

Bankanın elindeki müeyyideler 

BÖLÜM 8.01. Genel Şartların Bölüm 7.01. inde veya işbu Anlaş
manın Bölüm 8.02. sinde belirtilen durumlardan birinin vukubuiması ve 

not in effect during the fiscal year or twelve-month period to which such 
revenues relate, less all operating and administrative expenses adjusted 
to reflect the level of employment costs and fuel costs in effect at the 
time of the incurrence of the debt, including gratuities payable under 
the Turkish Electricity Authority Law and provision for taxes, if any, 
but before provision covering depreciation, and mterest and other 
charges on debt. 

4. The terms «debt service requirement* shall mean the aggregate 
amount of repayments of principal (including sinking fund payments 
if any), interest and other charges on debt. 

5. Whenever for the purposes of this Section it shall be necessary 
to value, In terms of Turkish Lira, debt payable in another currency, 
such valuation shall be made on the basis of the prevailing rate of 
exchange as determined by the T. C. Merkez Bankası. 

SECTION 5.05. Except as the Bank shall otherwise agree, the 
Borrower shall take promptly as needed all such action as shall be 
required to provide m any fiscal year an annual return on the average 
of the realistic net value if the fixed assets m service at the beginning 
and at the end of such fiscal year at a rate of not less than eight per 
cent (8%) commencing with the fiscal year starting on January 1, 1971 
Except as the Bank shall otherwise agree the said annual return shall 
be calculated in accordance with the method specified in Schedule 5 to 
this Agreement and to the extent that this method is inconsistent with 
the one specified in Schedule 2 to the 1968 Project Agreement, the met
hod specified in Schedule 5 to this Agreement Shall govern. 

SECTION 5 06 Except as the Bank shall otherwise agree, the 
Borrower shall continue to include in its electrcity supply contracts and 
enforce a provision that its charges will automatically be adjusted to 
take account of changes in the Borrowers fuel costs. 

SECTION 5 07. The Borrower shall, as early as possible but not 
later later than December 31, 1972, revise its books in order to reflect 
the agreed changes in gross values of fixed assets m service and accu
mulated provisions for depreciation of those assets based on such revised 
values m accordance with the method specified rn Schedule 5 to this 
Agreement. 

ARTICLE VI 

Consultation and Information 

SECTION 6 01. The Bank and the Borrower shall cooperate fully 
to assure that the purposes of the Loan will be acomphshed To that 
end, the Bank and the Borrower shall from me to time, at the request 
of either party exchange views through their representatives with regard 
to the performance of their respective obligations under the Loan Ag
reement, the operations and financial condition of the Borrower anrt 
other matters relating to the purpose of the Loan 

SECTION 6 02 The Borrower shall furnish to the Bank all such 
information as the Bank shall reasonably request concerning the mana
gement, operations and financial condition of the Borrower 

SECTION 6.03. The Bank and the Borrower shall promptly inform 
each other of and condition which interferes with, or threatens to in
terfere with, the accomplishment of the purposes of the Loan the ma
intenance of the service thereof or the performance by either of them 
of its obligations under the Loan Agreement. 

SECTION 6 04 The Borrower shall enable the Bank's representa
tives to visit all plants, installations, sites, works, building, property and 
equipment of the Borrower and see any relevant records and documents 

ARTICLE VII 

Taxes 
SECTION 7.01. The Borrower shall pay or cause to be paid all 

taxes, if any, imposed on or in connection with the execution issue, de
livery or registration of the Loan Agreement any instrument made 
pursuant to Section 5.03 of this Agreement, the Guarantee Agreement 
or the Bonds, or the payment of principal, mterest or other charges 
thereunder; provided, however, that the provisions of this Section shall 
not apply to taxation, under the laws of the Guarantor or laws m effect 
m its territories of payments under and Bond to a holder thereof other 
than the Bank when such Bond is beneficially owned by an individual 
or corporate resident of the Guarantor. 

ARTICLE VIH 
Remedies of the Bank 

SECTION 8.01. If any event specified in Section 7.01 of the Ge
neral Conditions or in Section 8.02 of this Agreement shall occur and 
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bu durumun yine yukarıdaki bölümlerde varsa belirtilen sürelerece devamı 
hallerinde, bu durumun devam ettiği süre zarfında herhangibir anda 
Banka kendi ihtiyarında olarak Müstakrize ve Garantöre haber vermek 
suretiyle İkrazın ana parası ile bonoların o tarihteki bakiyelerinin ve 
ikraz ve bonolarla ilgili bütün faiz ve diğer şarjların vadesi gelmiş ve 
derhal ödenmesi gerektiğini bildirebilecektir. Böyle bir bildiriyi takiben 
işbu anaparalar ve faizler ve şarjlar, işbu İkraz Anlaşmasında veya 
bonolarda aksine herhangibir kayıt bulunsa dahi vadesi gelmiş ve derhal 
ödenmesi gerekli hale gelecektir. 

BÖLÜM 8 02. Genel Şartların 'Bölüm 7.01. îne aşağıdaki durum
lar ilâve edilmiştir: 

(a) 1968 İkraz Anlaşmasında hükme bağlanan ikrazın henüz öden
memiş anaparasının, anılan ikraz Anlaşması gereğince normal vadesin
den evvel ödenmesi gerekli hale gelmesi; 

(b) Müstakrizin, 1968 Proje Anlaşması tahtında herhangibir ku
surunun husule gelmesi; 

(c) Türkiye Elektrik Kurumu Kanununun, Müstakrizin Projeyi 
yürütme imkânım ters yönde etkiyelecek şekilde tadil edilmesi hali. 

M A D D E EC 

Yürürlüğe girme; sona erme 

BÖLÜM 9 01. İkraz Anlaşmasının yürürlüğe girmesinde, Genel 
Şartların Bölüm 11.01. (c) sindeki şartlara aşağıdaki cümle ilâve olun
muştur : «Müstakriz, Banka ile mutabakat halinde, elektrik enerjisi 
İçin daha yüksek bir tarifeyi yürürlüğe koymuş olacaktır» 

BÖLÜM 9 02 Genel Şartların Bölüm 11.02. (c) si anlamı içinde, 
Bankaya verilecek mütalâa veya mütalâalara dahil olmak üzere aşağı
daki cümle bir ilâve durum olarak dikkate alınacaktır, «işbu Anlaşmanın 
Bölüm 9 01 inde zikredilen daha yüksek elektrik tarifesi, kendi hüküm
leriyle bağlıdır ve bu tarifenin yürürlüğe girmesi için daha başka bir 
formalite veya onaya lüzum yoktur.» 

BÖLÜM 9.03. Genel Şartların Bölüm 11.04. ünün maksatları için 
15 Eylül 1971 tarihi tespit edilmiştir. 

MADDE! X 

Adresler 

BÖLÜM 10.01. Genel Şartların 10 01. Bölümünün maksatları için 
aşağıdaki adresler belirtilmiştir: 
Banka için : 

International Bank for 
Reconstruction and Development 
1818 H. Street N.W. 
Washington, D.C. 20433 

U.S.A. 
Telgraf adresi: 

Intbafrad 
Washington, D.C, 

Müstakriz için : 
Türkiye Elektrik Kurumu 
Genel Müdürlüğü 
Necatibey Caddesi 36 
Sıhhiye - Ankara 
Türkiye 

Telgraf adresi: 
T E K 
Ankara 

YUKARIDAKİ HUSUSLAR TASDİKEN, usulüne uygun olarak 
yetkili kılınmış temsilcileri vasıtasiyle hareket eden taraflar, işbu An
laşmanın Amerika Birleşik Devletlerinin Columbia Eyaletinde önceden 
yukarıda yazüı gün ve yılda kendi adlarına imza ve teati edilmesini sağ
lamışlardır : 

MİLLETLERARASI ÎMAR V E TÜRKİYE ELEKTRİK K U R U M U 
KALKINMA BANKASI İmza A. Tufan Gül tarafından, 

İmza J . Burke Knapp tarafından Yetkili Temsilci 
1 Başkan Yardımcısı 
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shall continue for the period, if any, therein set forth, then at any sub
sequent time during the continuance thereof, the Bank, at its option, 
may by notice to the Borrower and the Guarantor declare the principal 
of the Loan and of all the Bonds then outstanding to be due and payable 
immediately together with the interest and other charges thereon and 
upon any such declaration such principal, interest and charges shall 
become due and payable immediately, anything to the contrary in the 
Loan Agreement or in the Bonds notwithstanding. 

SECTION 8 02. For the purposes of Section 7.01 of the General 
Conditions, the following additional events are specified : 

(a) The outstanding principal of the loan provided for in the 1968 
Loan Agreement shall have been declared, or become, due and payable 
in advance of the agreed maturity thereof in accordance with its terms; 

(b) A default shall have occurred in the performance of any 
covenant or agreement assumed by the Borrower under the 1968 Project 
Agreement. 

(c) The Turkish Electricity Authority Law shall have been amen
ded in a manner which adversely affects the Borrower's ability to carry 
out the Project. 

A R T I C L E XI 

Effective Date; Termination 

SECTION 9 01. The following event is specified as an additional 
condition to the effectiveness of the Loan Agreement within the meaning 
of Section 11.01 (c) of the General Conditions, namely, that the Borrower 
in agreement with the Bank shall have put into effect an increased tariff 
for electric power : 

SECTION 9 02. The following is specified as an additional matter, 
within the meaning of Section 11.02 (c) of the General Conditions, to 
be included in the opinion or opinions to be furnished to the Bank, namely, 
that increased tariff for electricity referred to in Section 9.01 of this 
Agreement is valid and binding in accordance with its terms and that no 
other authorizations or formalities are required to make it effective. 

SECTION 9 03. The date September 15, 1971 is hereby specified 
for the purposes of section 11.04 of the General Conditions. 

A R T I C L E X 

Addresses 
SECTION 10.01. The following addresses are specified for the 

purposes of Section 10.01 of the General Conditions : 
For the Bank : 

Internationl Bank for 
Reconstruction and Development 
1818 H Street, N.W. 
Washington, D C . 2043 
United States of America 

Cable address : 
Intbafrad 
Washington D.C. 

For The Borrower : 
Türkiye Elektrik Kurumu 
Genel Müdürlüğü 
Necatibey Cad. 36 
Sıhhiye-Ankara 
Turkey 

Cable Address: 
T E K 
A N K A R A 
IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto, acting through their 

representatives thereunto duly authorized, have caused the Agreement to 
be signed in their respective names and to be delivered m the District of 
Columbia, United States of America, as of the day and year first above 
written. 

INTERNATIONAL B A N K FOR TÜRKİYE ELEKTRİK K U R U M U 
RECONSTRUCTION AND By Is / Ahmet Tufan GUI 

D E V E L O P M E N T Authorized Representative 
By I s / j . Burke Knapp 

Vice President 
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E K CETVEL. No. 1 

İkram fonlarının kullanımı 
1. Aşağıdaki tablo ikraz fonlarından finanse edilecek kalemleri ka

tegoriler halinde göstermekte, ve ikrazdan herbir kategoriye ayrılan 
payları açıklamaktadır : 

KATEGORİ 

I. İletim ve trafo merkezi teçhizatı, malze
mesi ve inşaatı (Projenin A (1) ve A (2) 
kısımları) 

II. Dağıtım kapasitörleri (Projenin A (3) 
kısmı) 

IH. Özel taşıtlar ve test cihazları (Projenin 
B (1) kısmı) 

IV. Müşavere hizmetleri ve eğitim (Projenin 
B (2) kısmı) 

V. 31 Mart 1975 tarihine kadar ikraza ait 
faiz ve diğer şarjlar 

VI. Tahsisi yapılmamış 

İkrazdan ayrılan pay 
(Dolar cinsinden 

eşdeğer meblâğlar) 

18.300.000 

400.000 

1 900.000 

200.000 

2.000.000 

1.200.000 

TOPLAM 24 000 000 
ı, , —= 

2. Yukarıdaki 1. paragraf hükümleri ile ilgili olarak aşağıdaki 
maksatlarla ikraz fonlarının kullanılması mümkün değüdir: 

(a) işbu Anlaşma tarihinden evvel yapılmış masraflar; ve 

(b) Garantörün kanunları uyarınca, mal ve hizmetler üzerine veya 
ithalât, imalât, uygulama veya teslimat işlemlerine konulacak vergiler 
kargılığı. 

3. Yukarıda 1. paragraftaki tablonun ikinci sütununda verilen tah
sislerle ilgili olarak: 

(a) Herhangibir kategoriye ait masraf tahmini azaldığı takdirde, 
ikraz fonlarından bu kategoriye tahsis edilmiş bulunan fakat artış iste
nilmeyen meblâğ Banka tarafından ikrazın tahsisi yapılmamış adlı ka
tegorisine aktarüaeaktır. 

(b) Herhangibir kategoriye ait masraf tahminleri yükseldiği tak
dirde, Müatakrizin talebi üzerine gerekli meblâğ, diğer masraflarla ilgili 
ve Banka tarafından tayin edilen bilinmeyen masrafların icaplarına bağlı 
olmak kaydıyla., Banka tarafından tahsis yapılmamış adlı kategoriden 
ilgili kategoriye aktarılacaktır. 

E K C E T V E L NO. 2 

Projenin tarifi 

Proje aşağıdaki gibi tarif edümektedir. 

A . (1) Adapazarı ve Kayseri'de 380 kV. luik, trafo merkezleri te
sisleri, Ümraniye merkezine ilâveler, Kayseri seri kapasitör merkezinin, 
kapasitesinin artırılması. 

(2) 2.800 km. uzunluğunda 154 kV. luk, 1.000 km. uzunluğunda 
30 kV. luk iletim hatlarının ve yaklaşık 1.330 M V A kapasitede transfor
matör merkezlerinin tesisi. 

(3) istanbul dağıtım şebekesi için yaklaşık olarak 100 IMVAR ka
pasitede alçak gerilim kapasitörleri tesisi. 

33. (1) Projenin A kısmında yapılacak işlerde ve TEKim tesis ve 
işletme birimlerince kullanılmak: üzere, özel araçlar ve test cihazları 
temini. 

(2) Çok yüksek gerilim çalışmaları, T E K personelinin eğitimi, 
komputer araçları dahil eğitim yardımcı vasıtaları ve bunlarla ügili mü
şavere hizmetleri temini. 

işbu Projenin 30 Eylül 1974 tarihinde tamamlanacağı öngörülmek
tedir. 

S C H E D U L E 1 

Withdrawal of the Proceeds of the Loan 

1. The table below sets forth the categories of items to be financed 
out of the proceeds of the Loan and the allocation of amounts of the 
Loan to each category : 

Amount of the 
Loan Allocated 
(Expressed in 

Dollar Equivalent) CATEGORY 

I. Transmission and Substation equipment, 
materials and installation (Part A (1) 
and A (2) of the Project 

LT. Distribution capacitors (Part A (3) of the 
Project) 

D L Special vehicles and testing equipment 
(Part B (1) of the Project) 

IV. Consultants services and training (Part 

B (2) of the Project) 

V. Interest and other charges on the Loan 

accrued on or before March 31, 1975 

VI. Unallocated 

18.300.000 

400.000 

1.900.000 

200.000 

2.000.000 

1.200.000 

TOTAL 24.000.000 

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 above, no 
withdrawals shall be made in respect of : 

(a) expenditures prior to the date of this Agreement; and 

(b) payments for taxes imposed under the laws of the Guarantor 
or laws in effect in its territories on goods or services, or on the impor
tation, manufacture, procurement or supply thereof. 

3. Notwithstanding the allocation of an amount of the Loan set 
forth in the second column of the table in paragraph 1 above : 

(a) if the estimate of the expenditures under any Category shall 
decrease, the amount of the Loan then allocated to such Category and 
no longer required therefor will be reallocated by the Bank by increasing 
correspondingly the unallocated amount of the Loan; 

(b) if the estimate of the expenditures under any Category shall 
Increase, a corresponding amount will be allocated by the Bank, at the 
request of the Borrower, to such Category from the unallocated amount 
of the Loan, subject, however, to the requirements for contingencies, as 
determined by the Bank, in respect of any other expenditures. 

S C H E D U L E 2 

Description of the Project 

The Project consists of 

A . (L) The provision of 380-kV substations at Adapazan and 
Kayseri. and additions at Umraniye, and the increasing of the capacity 
of the series-capacitor banks at Kayseri. 

(2 ) The provision of about 2.800 km of 154-kV transmission lines 
and about 1.000 km of 30-kV subtransmission lines, and substations with 
a capacity of about 1.330 MVA. 

(3.) Provision of about 100 MVAR of low-voltage capacitors to 
be installed on the distribution system in Istanbul. 

B. (1.) The provision of special vehicles and testing equipment 
for use by TEK's construction and operations departments in undertaking 
Part A of the Project and works related thereto. 

(2.) Extra High Voltage studies, training of T E K staff, training 
aids including computer software and related consultants services. 

The Project is expected to be completed by September 30, 1974. 
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E K O E T V E L NO. 3 

îtfa cetveli 
Ana para ödemesi 

ödeme tarihi (Dolar cinsinden) (*) 

ödeme tarihi 
Ana para ödemesi 

(Dolar cinsinden) (*) 

Ekim 1, 1990 730 000 
Nisan 1, 1991 760.000 
Ekim 1, 1991 785.000 
Nisan 1, 1992 815 000 
Ekim 1, 1992 845 0O0 
Nisan 1, 1993 875 000 
Ekim 1, 1993 905 000 
Nisan 1, 1994 940.000 
Ekim 1, 1994 970.000 
Nisan 1, 1995 1.005.000 
Ekim 1, 1995 1.045.000 
Nisan 1, 1966 1.090.000 

Ekim 1, 1975 250.000 October 1, 1975 250.000 
Nisan 1, 1976 260.000 April 1, 1976 260 000 
Ekim 1, 1976 270 0O0 October 1, 1976 270.000 
Nisan 1, 1977 280 000 April 1, 1977 280 000 
Ekim 1, 1977 290 000 October 1, 1977 290 000 
Nisan 1, 1978 300.000 April 1, 1978 300 000 
Ekim 1, 1978 310.000 October 1, 1978 310 000 
Nisan 1, 1979 325.000 April 1, 1979 325 000 
Ekim 1, 1979 335.000 October 1, 1979 335 000 
Nisan 1, 1980 345.000 April 1, 1980 345 000 
Ekim 1, 1980 360.000 October 1, 1980 360.000 
Nisan 1, 1981 370 00O April 1, 1981 370.000 
Ekim 1, 1981 385.000 October 1, 1981 385.000 
Nisan 1, 1982 400 000 April 1, 1982 400.000 
Ekim 1, 1982 415.000 October 1, 1982 415.000 
Nisan 1, 1983 430.000 April 1, 1983 430.000 
Ekim 1, 1983 445 000 October 1, 1983 445.000 
Nisan 1, 1984 460.000 April 1, 1984 460.000 
Ekim 1, 1984 475 000 October 1, 1984 475 000 
Nisan 1, 1985 495.000 April 1, 1985 495 000 
Ekim 1, 1985 510.000 October 1, 1985 510.000 
Nisan 1, 1986 530.000 April 1, 1986 530.000 
Ekim 1, 1985 550 000 October 1, 1986 550 000 
Nisan 1, 1987 570 000 April 1, 1987 570 000 
Ekim 1, 1987 590.000 October 1, 1987 590 000 
Nisan 1, 1988 610.000 April 1, 1988 610 000 
Ekim 1, 1988 635.000 October 1, 1988 635 000 
Nisan 1, 1989 655 000 April 1, 1989 655 000 
Ekim 1, 1989 680 000 October 1, 1989 680 000 
Nisan 1, 1980 706.000 April 1, 1990 705.000 

S C H E D U L E 3 
Amortization bchedule 

Payment of Principal 
Date Payment Due (expressed in dollars) * 

Date Payment Due 

October 
April 1, 
October 
April 1, 
October 
April 1, 
October 
April 1, 
October 
April 1, 
October 
April 1, 

1, 1990 
1991 
1, 1991 
1992 
1, 1992 
1993 
1, 1993 
1994 
1, 1994 
1995 

1, 1995 
1996 

Payment of Principal 
(expressed in dollars) • 

730.000 
760.000 
785.000 
815.000 
845 000 
875 000 
905 000 
940 000 
970.000 

1.005.000 
1.045 000 
1.090.000 

(*) İkrazın herhangibir kısmmm dolardan başka bir para ile geri öden
mesi hali için (Genel Şartlar, Bolüm lf.0% ye bakınız) bu sütundaki 
rakamlar paranın çekilmesi maksadiyle hesaplanmış olan dolar cin
sinden eşdeğerlerini gösterirler. 

Brken ödeme ve itfa primleri 

Aşağıdaki yüzdeler, İkrazın ana parasının herhangi bir kısmmm 
vadesi gelmeden evvel Genel Şartların 3.05 (b) Bölümü uyarınca er
ken ödenmesi, veya bir Bononun Genel Şartların 8.15 Bölümüne göre 
vadesi gelmeden itfası halinde ödenecek primleri göstermektedir. 

Erken ödeme veya itfa zamanı Prim 

Vade tarihinden 3 yü evveline kadar 
Vadesinden 3 Uâ 6 yü evvel 
Vadesinden 6 ila 11 yıl evvel 
Vadesinden 11 i l âl6 yıl evvel 
Vadesinden 16 ilâ 21 yıl evel 
Vadesinden 21 ila 28 yıl evvel 
Vadesinden 23 yıldan daha uzun bir süre evval 

ffo 3/4 
1% 2 1/4 
% 3 
ffo 41/2 
% 5 3/4 
1% 6 3/4 
% 71/4 

* To the extent that any portion of the Loan is repayable in a 
currency other than dollars (see General Conditions, Section 
4 02), the figures on this column represent dollar equivalents deter
mined as for purposes of withdrawal. 

Premiums on Prepayment and Redemption 
The following percentages are specified as the premiums payable 

on repayment in advance of maturity of any portion of the principal 
amount of the Loan pursuant to Section 3 05 (b) of the General Con
ditions or on the redemption of any Bond prior to its maturity pursuant 
to Section 8.15 of the General Conditions : 

Time of Prepayment or Redemption Premium 

Not more than three years before maturity 3/4 % 
More than three years but not more than six years 
before maturity 2 1/4 % 
More than six years but not more than eleven years 
before maturity 8 % 
More than eleven years but not more than sixteen 
years before maturity 4 1/2 % 
More than sixteen years but not more than twenty-
one years before maturity 5 3/4 % 
More than twenty-one years but not mors than 
twenty-three years before maturity 6 8/4 % 
More than twenty-three years before maturity 7 1/4 % 
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E K C E T V E L NO. 4 

Projenin yürütülmesi 
1. Maliyet tahmini 50.000 dolar eşdeğeri ve daha yukarı olan in

şaat işlen veya teçhizatla ilgili mukaveleler için : 
(a) Teklif istemeye çıkılmadan evvel, Müstakriz, teklif isteme 

mektubunu, şartnameleri, ve diğer teklif evrakını, teklif için takip edile
cek duyurma metodunu da açıklamak suretiyle Bankaya bildirecek, ve 
Bankanın teklif evrakı ve teklifle ilgili muameleler üzerinde makul 
olarak talep edebileceği değişiklikleri yapacaktır. Bundan sonra teklif 
evrakmda yapılacak herhangi bir değişiklik veya ilâve üzerinde de, tek
lifler gönderilmeden evvel Bankanın mutabakatı alınacaktır. 

(b) Teklifler alındıktan ve değerlendirildikten sonra fakat nihaî 
ihale kararı alınmadan evvel Müstakriz, Bankaya, ihaleyi vermek iste
diği teklif sahibinin ismini büdırecek, ve Bankaya tetkik içm yeterli 
zaman bırakarak alman tekliflerin detaylı bir mukayese ve değerlendir
me raporunu, ihalenin veriliş sebeplerim de açıklamak suretiyle tevdi 
edecektir. Banka, yapılmak istenilen ihale hususunda bır karşı görüşü 
varsa, bunun sebeplerini de açıklamak şartıyla, Mıistakrizı derhal ha
berdar edecektir. 

(c) Şayet Bankanın makul itirazına rağmen ihale yapılırsa, veya 
Bankanın mutabakatı olmadan mukavelenin hüküm ve şartları, teklif 
evrakında bulunanlara nazaran geniş ölçüde değiştirilirse, ikraz fonların
dan bu mukavele altında hiçbir ödeme yapılmayacaktır. 

(d) Mukavelenin imzasını takıberen bir imzalı nüshası Bankaya 
tevdi edilecektir. Bu tevdi işlemi yapılmadan, İkraz fonlarından bu mu
kavele ıle ılgılı olarak para çekilmesi mümkün olmayacaktır. 

2. İşbu Anlaşmanın 1 numaralı Ek Cetvelindeki 1. paragrafta 
açıklanan I, II ve III uncü kategorilerde tarif edilen mal ve ilgili hiz
metlere (Müşavere hizmetleri dışındakiler) ilişkin tekliflerin değerlen
dirilmesi maksadıyla, teklif fiyatları, aşağıdaki kurallar uyarınca ka
rarlaştırılarak mukayese edilecektir. 

(a) «Yerli teklif» Mustakrızın ülkesinde yerleşmiş ve geniş öl
çüde bu ülkede imalât veya proses yapan bır imalâtçı tarafından veri
len tekliftir. Bunun dışındaki her teklif «Yabancı teklif» addedilir. 

(b) Yerli teklife ait teklif fiyatı, teklif edilen malın fabrika tes
lim fiyatıdır. 

(c) Bır dış teklifle iç teklifin mukayesesi maksadıyla, dış tek
lifin teklif bedeli aşağıdaki meblağların toplamı olarak dikkate alına
caktır : 

(ı) Teklif edilen malın CİP (İstanbul) bedeli; 
(iı) Teklif edilen malın Mustakrızın topraklarına ithali sebebiyle 

tahakkuk edecek ve genellikle vergiden muaf olmayan ithalâtçıya uygu
lanan ithalât vergilen, veya daha küçükse, yukarıda (i) kısırımda ta
rif edilen meblağın % 15 i-

3. Diğer bütün mukaveleler içm, Müstakriz, mukavelenin imza
sını takiben ve bu mukavele ile ügıh olarak İkraz Hesabından ilk para 
çekimi içm Bankaya başvurmadan evvel, mukavelenin tasdikli bir nüs
hası ile mukavelenin yürütülmesine ait detay bügıleri ve teklfilerin de
ğerlendirme raporunu Bankaya gönderecektir. Banka, ihalenin, işbu An
laşmanın Bolum 2 03. ünde anılan Dünya Bankası İkrazlan ve IDA 
Kredileri Tahtında Satnalma Kılavuzu veya İkraz Anlaşması hüküm
leri ile uyuşmazlık halinde bulunduğunu görürse derhal Müstakrizı ha
berdar edecek ve böyle bır durumda bu mukavele uyarınca yapıacak 
hiçbir masraf İkraz fonlarından finanse edılmiyecektir. 

4. işbu Anlaşmanın Eki 1 numarası Cetvelin n . Kategorisinde 
yer alan teçhizatla ilgili bir mukavele imzasına girişilmeden önce Müs
takriz, bu teçhizatın kurulmasını teminen İstanbul şehrinin elektrik da
ğıtım şebekesinden sorumlu olan kuruluş ile, Bankanın tatrninkâr bu-

.lacağı bir anlaşmaya varmış olacaktır. 

E K C E T V E L NO. 5 

Yıllık Bisturn'un hesap metodu 
(1) Bu cetvelin maksatları için : 
(a) «Sabit enerji kıymetlen» deyimi Müstakrizin mülkiyetinde 

bulunan santrallar, trafo ıstasyonlan, iletim hatlan ve bunlarla ilgili 
teçhizat ve kıymetlerin tümünü ifade eder. Sabit kıymetlere, Türkiye 
Elektrik Kurumu Kanununun Madde 4 ünde zikredilen Köy (Elektriklen
dirme Fonundan finanse edilen kıymetler dahil değildir. 

(b) Servisteki sabit enerji kıymetlerinin «realist net değeri» de
yimi, işbu Cetvelde açıklandığı şekilde değerlendirilmiş aabit enerji kıy
metlerinin brüt değerinden, bu değerler Üzerinden ayrüan birikmiş 
amortismanlarla müşterilerin tesislere iştirak için ödediklen meblağların 
çıkarılması sonucu bulunacak, değeri ifade eder. 

S C H E D U L E 4 

Procurement 
1. With respect to any contract for civil works or equipment esti

mated to cost US $ 50.000 equivalent or more : 
(a) Before bids are invited, the Borrower shall furnish to the 

Bank, for its comments, the text of the invitations to bid and the spec
ifications and other bidding documents, together with a description of 
the advertising procedure to be followed for the bidding, and shall make 
such modifications m the said documents or procedure as the the Bank 
shall reasonably request. Any further modification or addition to the 
bidding documents shall require the Bank's concurrence before they are 
issued to the prospective bidders; 

(b) after bids have been received and evaluated, the Borrower 
shall, before a final decision on the award is made, inform the Banks of 
the name of the bidder to whom it intends to award the contract and 
shall furnish to the Bank, in sufficient time for its review, a detailed 
report on the evaluation and comparison of the bids received, together 
with the reasons for the intended award. The Bank shall promptly Inform 
the Borrower whether it has any objection to the intended award and 
shall state the reasons for any such objection it may have; 

(c) if the contract shall be awarded over the Bank's reasonable 
objection or if its terms and conditions shall, without the Bank's con
currence, materially differ from those on which bids were asked, no 
expenditures thereunder shall be financed out of the proceeds of the Loan. 

(d) a conformed copy of the contract shall be furnished to the 
Bank promptly after is execution and prior to the submission to the 
Bank of the first application for withdrawal of funds from the Loan 
Account in respect of any such contract. 

2. For the purposes of evaluating bids for goods and associated 
services (other than the services of consultants) included in Categories 
I, n and IH of the table set out in paragraph 1 of Schedule 1 to this 
Agreement, bid prices shall be determined and compared in accordance 
with the following rules : 

(a) the term «Local Bid* means a bid submitted by a manufac
turer established in the territories of the Borrower for goods manufac
tured or processed to a substantial extent in such territories : any other 
bid shall be deemed to be a «Foreign Bid» : 

(b) the bid price under a Local Bid shall be the exfactory price 
of such goods; 

(c) for the purpose of comparing any Foreign Bid with any Local 
Bid, the bid price under a Foreign Bid shall be the sum of the following 
amounts : 

(i) the c.i.f. (Istanbul) price of such goods; and 
(ii) the amount of any taxes on the importation of such goods 

into the territories of the Borrower which generally apply to non-exempt 
importers, or 15 % of the amount specified in (i) above, whichever shall 
be the lower. 

3. With respect to any other contract, the Borrower shall furnish 
to the Bank, promptly after its execution and prior to the submission to 
the Bank of the first application for withdrawal of funds from the Loan 
Account in respect of any such contract, a conformed copy of such 
contract and details of the procurement procedure followed by the 
Borrower, including an evaluation of bids. The Bank shall promptly 
inform the Borrower if it finds that the award of the contract is not 
consistent with the Guidelines for Procurement under World Bank Loans 
and IDA Credits referred to in Section 2.03 of this Agreement or with 
the Loan Agreement and, in such event, no expenditure under such 
contract shall be financed out of the proceeds of the Loan. 

4. Before awarding any contract for goods contained in Category 
II of Schedule 1 to this Agreement the Borrower shall enter Into an 
agreement satisfactory to the Bank with the authority responsible for 
electric power distribution in the city of Istanbul providing for the 
installations of such goods. 

SCHEDULE] 5 
Method for calculating annual return 

(i) For the purposes of this Schedule : 
(a) the term «fixed power assets» means all electric power plants, 

substations, transmission lines and related facilities and assets owned 
by the Borrower, except those which are financed from the Village Elec
trification Fund referred to in Article 4 of the Turkish Electricity Aut
hority Law. 

(b) the term «realistic net value» of the fixed power assets in ser
vice means the gross value of fixed power assets valued as provided in 
this Schedule, less accumulated depreciation on such value and the amount 
of customer contributions. 



Sahife : 16 

(c) «İşletme geliri» deyimi, Müstakriz tarafından ifa edilen üre
tim, iletim, dağıtım, elektrik satışı ve bunlarla ilgili bütün hizmetlerden 
temin edilecek toplam gelirlerle, bütün idare ve işletme giderleri ara
sındaki tarkı ifade eder. (Giderler kalemine, Türkiye Elektrik Kurumu 
Kanunu amir hükümlerince ödenecek bilcümle masraflarla, bakım ve 
tamir masrafları, servisteki bütün sabit kıymetlere ait amortisman, his
seleri ve vergiler -dahildir) İşletme gelirlerinin tayininde, diğer gelirler 
(örneğin sigorta faizleri veya müteahhit olarak çalışmak suretiyle sağ
lanabilecek gelirler) ile bunlara ait masraf ve vergiler dikkate alın
maz. 

(ii) îşbu Anlaşmanın Bolum »5.05 inde açıklanan yıllık risturn, 
herbir malî yıl için, yılın başında ve sonunda serviste bulunan sabit 
enerji kıymeUerinin realist net değerinin ortalaması olarak hesaplanan 
meblağ kesirin paydasına veya aynı yıl için Müstakrizin işletme gelir
leri kesirin payına yerleştirilmek suretiyle hesaplanır. Projenin A Kıs
mının İnşası süresinde Müstakrizin gelirleri ve yıllık ristumu en az 
altı ayda bir gözden geçirilerek hesaplanacaktır. Bunlardan biri Nisan 
ayında, geçmiş malî yıla ait kesin işletme neticelerini gösteren denet
lenmiş malî raporlar hazır olduğunda; diğer bütçenin hazırhklannın 
üerlemiş bulunacağı Eylül ayında yapılacaktır. Bu gözden geçirme so
nuçları ile, gerekiyorsa lüzumlu yıllık ristumu tutturabilmek üzere alı
nacak tedbirlere ilişkin teklifler derhal Bankaya bildirilecektir. Tamam
lanmış malî yıla ait hesaplar fiilî kıymetler ve gelirler üzerinden yapı
lacak, carî ve gelecek yıllara ait hesaplarda realist tahminî rakamlar 
kullanılacaktır. 

(ili) Banka ile Müstakriz arasında başka türlü karara varıl
madıkça, herhangi bir malî yıla ait yıllık ristumde % S e nazaran hu
sule gelebilecek fazlalık, bunu takibeden üç yılın birinde veya daha 
fazlasında husule gelebilecek ı% 8 e göre noksanlıkların telafisi maksa
dıyla, kullanılabüecek bir malî yılda husule gelebüecek noksanlık, bunu 
takibeden iki yüdaki fazlalıkla telafi edilebilecektir. Buradaki «noksan
lık» ve «fazlalık» deyimleri, parasal noksanlık veya fazlalık anlamında
dır. 

(iv) İşbu Cetvelin (v) paragrafında açıklanan revalüasyon pren
siplerinin uygulanmaya başlayacağı ilk malî yıla kadar ve işbu Cetvelin 
(vi) paragragı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, herhangi bir tarihte 
servisteki sabit enerji kıymetlerinin realist net değeri, bu sabit enerji 
kıymetlerinin brüt değerinden o tarihteki birikmiş amortismanlar ıran çı
karılmasıyla elde edilecek değerdir. Şu şartla ki : 

(a) Evvelce Etibank'ın mülkiyetinde bulunan ve 31 Aralık 1969 
tarihinde serviste bulunan sabit enerji kıymetlerinin kayıtlı brüt değeri, 
o tarih itibariyle 1231 milyon Turk Lirası; ve bunlara ait o tarihteki 
birikmiş amortisman payları 547 milyon Türk Lirası artırılacaktır. 

(b) Evvelce Devlet Su İşlerinin (Bundan böyle DSİ olarak anıla
caktır) mülkiyetinde bulunan ve 31 Aralık 1969 tarihinde serviste bulu
nan sabit enerji kıymetlerinin kayıtlı brüt değeri, o tarih itibariyle 1166 
milyon Türk lirası; ve bunlara ait o tarihteki birikmiş amortisman pay
ları 386 milyon Türk lirası artırılacaktır. 

(c) 1969 yılından sonraki herbir malî yıl için amortisman payları, 
yukarıda açıklandığı üzere artırılan brüt kıymetlere, serviste alman diğer 
sabit kıymetlerin- ilâvesiyle ve işbu cetvelin (vii) paragrafında verilen 
amortisman nisbetlerinden daha düşük olmayan amortisman nisbetlerinin 
uygulanması suretiyle hesaplanacaktır. 

(d) Banka ile mutabakat sağlandığı üzere, 31 Aralık 1969 tarihin
de inşa halinde bulunan hidroelektrik kıymetler de, evvelce Etibank ve 
DSt'nin mülkiyetinde bulunan sabit kıymetlere uygulanan revalüasyon 
prensip ve metotlarına benzer şekilde yeniden değerlendirilecek, ve bu şe
kilde artırılmış bulunan kıymetler, bunların devri sırasında Müstakrizin 
defterlerinde yer alacaktır. 

(v) Banka ile mutabakat halinde, Mü3takriz, Türkiye'de İktisadî 
Devlet Teşekkülleri Yeniden Düzenleme Komisyonu tarafmdan tavsiye 
edilen revalüasyon prensip ve usullerini gözden geçirmek, bundaki muh
temel değişiklikleri tavsiye etmek ve Müstakrize kabul olunan revalüas
yon prensip ve usullerinin uygulanmasında yardımcı olmak üzere bir mü* 
şavir firma tutmuş bulunmaktadır. Anılan müşavirin nihaî raporunu Müs
takrize takdim etmesini takibeden malî yıldan başlamak üzere, servisteki 
sabit enerji kıymetlerinin realist net değeri, Bankaca tatminkâr buluna
cak zamanlarda ve metotlar uyarınca yeniden tespit edilecektir. 

(vi) Amortismanlar, aşağıdaki yıllık nisbetlerden düşük olmamak 
kaydıyla, düz amortisman olarak ayrılacaktır: 

— Hava hatları % 3 
—. Trafo merkezleri \% 4 
— Termik santrallar |% 4 
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(c) the term ^operating income» shall mean the difference between 
all revenues from the generation, transmission, distribution or sale of 
electricity and other services incidental thereto performed by the Borro
wer and all operating and administrative expenses (including gratuities 
payable under the Turkish Electricity Authority Law or otherwise, ade
quate for maintenance and repairs, provision for the depreciation of all 
fixed power assets in service and for taxes). Other revenues or income 
(e. g. from security interests or from, work as a contractor) and the 
expenses and taxes relating there to shall be disregarded in determining 
the operating income. 

(ii) The annual return specified in section 5.05 of this Agreement 
shall be calculated, in respect of each fiscal year, by using as the deno
minator the average of the realistic net values of the fixed power assets 
in service at the beginning and at the end of each such year and as nu
merator the operating income of the Borrower for the same year. During 
the period of the construction of Part A of the Project the earnings and 
rate of return of the Borrower shall be calculated and reviewed at least 
semi-annually, once in April when the audited actuals of operating results 
of the completed fiscal year are available and again in September when 
the budget is in an advanced stage of preparation. The results of such 
review and the measures proposed, if necessary, to secure the required 
annual return shall toe promptly communicated to the Bank. The calcu
lation in respect of the completed fiscal year shall be based on actual 
values and income, and in respect of the current and subsequent fiscal 
years on realistio estimates. 

(iii) Except as may otherwise be agreed between the Bank and 
the Borrower, any overrun in the required annual return for a fiscal year 
may be carried forward and applied to offset any shortfall in any one 
or more of the next three fiscal years, and any shortfall in the required 
annual return for a fiscal year shall be made up within the next two fis
cal years. The terms «overrun» and ^shortfall* referred to herein mean 
the monetary value of such overrun or shortfall. 

(iv) Until the first fiscal year in respect of which the principles 
of valuation referred to in paragraph (v) of this Schedule shall be effec
tive, and subject to the provisions of paragraph (vi) of this Schedule, 
the realistic net value of the fixed power assets in service shall be, at any 
given date, the gross value of such power assets less accumulated depre
ciation as recorded at such date, subject to the following adjustments : 

(a) The recorded gross value of such of the fixed power assets as 
were previously owned by Etibank and were in service on December 31, 
1969 shall be increased as of that date by 1231 Million Turkish liras and 
the accumulated provision for depreciation thereof as of that date shall 
be increased toy 547 million Turkish liras. 

(to) The recorded gross value of such of the fixed power assets as 
were previously owned by Devlet Su Isleri (hereinafter called DSl) and 
were in service on December 31, 1969 shall be increased as of that date 
by 1166 million Turkish liras and the accumulated provision for depre
ciation thereof as of that date shall be increased toy 386 million Turkish 
liras and. 

(c) The provision for depreciation for each fiscal year following 
1969 shall be computed on the gross value as increased above and the 
value of further assets brought in service by applying depreciation rates 
not lower than those specified in paragraph (vii) of this Schedule. 

(d) The work in progress relating to hydroelectric assets as of 
December 31, 1969 shall also be revalued by applying principles and met
hods similar to those employed in revaluing the fixed power assets pre
viously owned by Etibank and DSI and such increased gross value shall 
be reflected in the books of the Borrower when such assets are transfer
red to it, as agreed with the Bank. 

(v) In agreement with the Bank, the Borrower has employed con-
! sultants to test the revaluation principles and procedures recommended 

by the Commission for Reorganization of State Economic Enterprises in 
Turkey, and to suggest possible modifications thereof and assist the Bor
rower in the implementation of agreed revaluation principles and proce
dures. With effect from the fiscal year starting after the final report of 
the said consultants has been received toy the Borrower, the realistic net 
value of the fixed power assets in service shall be redetermined at such 
times and in accordance with such methods as are satisfactory to the 
Bank. 

(vi) Depreciation shall be accumulated on a straight-line basis at 
annual rates not lower than the following ; 

Transmission Lines 3 % 
Substations 4 % 
Thermal Generating Stations 4 t% 

(Resmî Gazette) 
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— Hidroelektrik santrallar 
— Binalar, yapılar ve ıslah 1% 2 
— Rezervuar, baraj ve su alma tesisleri % 1 
— Türbin ve generatörler % 3 
— Yardımcı elektrik teçhizatı |% 4 
— Çeşitli hidroelektrik üretim teçhizatı % 2 
— Yollar, köprüler, demiryolları l% 2 
— Genel mülkler % 6 

Türkiye Cumhuriyeti 
ile 

Milletlerarası İmar ve 
Kalkınma Bankası 

arasında 
Garanti Anlaşması 

(Enerji İletim Projesi 
Tarih : 22 Haziran 1971 

Garanti Anlaşması 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ (Bundan böyle Garantör diye anılacak

tır) üe MİLLETLERARASI İMAR V E K A L K I N M A BANKASI (Bun
dan böyle Banka diye anılacaktır) arasında aktolunan 22 Haziran 1971 
tarihli ANLAŞMA : 

Banka ile Türkiye Elekti ık Kuıumu (Bundan böyle Müstakriz diye 
anılacaktır) arasında aktolunan aynı tarihli ikraz Anlaşması uyarınca, 
uyarınca, Bankanın Mustakrıze, İkraz Anlaşmasında öngörülen kayıt ve 
şartlarla fakat ancak Garantörün aşağıda öngörülen hükümler uyarmca 
Müstakrizin işbu ikrazla ilgili yükümlülüklerini garanti etmeyi kabullen
mesi şartıyla, çeşitli paralarla yırmıdört milyon dolar ($ 24.000.000) eşde
ğeri bir meblâğı borç vermeği kabul etmiş bulunduğu; ve 

Garantörün, Bankanın Müstakrizle bir İkraz Anlaşması imzalanmış 
bulunduğunu gözonune alarak, Müstakrizin yükümlülüklerini garanti et
meyi kabul etmiş olduğu; dikkate alınarak, taraflarca aşağıdaki husus
larda anlaşmaya varılmıştır. 

M A D D E I 

Genel şartlar; tarifler 

BÖLÜM 1.01. İşbu Anlaşmanın tarafları, 31 Ocak 1969 tarihli 
Banka'nm İkraz ve Garanti Anlaşmalarına uygulanacak genel şartlarının 
bütün hükümlerini ikraz Anlaşmasının bölüm 1 01 mde yer alan değişik
likler ile birlikte, işbu Anlaşma içinde yer almışcasına bütün geçerliliği 
ile kabul ederler. (Bankanın ikraz ve Garanti Anlaşmalarına uygulana
cak genel şartlar, yapılmış değişiklikleri ile birlikte, bundan böyle Genel 
Şartlar olarak anılacaktır.) 

BÖLÜM 1.02. Ana metin başka türlü gerektirmedikçe, işbu Anlaş
mada kullanıldıkları her yerde, Genel Şartlar ve ikraz Anlaşmasının bö
lüm 1 02 sinde tarif edilen çeşitli terimler oralarda açıklanan anlamları 
ifade ederler. 

M A D D E H 

Garantt, bonolar, fonların sarfı 

BÖLÜM 2.01. Garanti Anlaşması tahtmdaki diğer vecibelerine hiç
bir şekilde bir tahdit veya sınırlandırma getirmeksizin, garantör, ikraz 
ve bonoların ana paralarının, faizlerinin ve diğer şarjların zamanında 
ödenmesini; ikrazın zamanından evvel geri ödenmesi veya bonoların vade
sinden evvel çözülmesi halindeki primleri ve Müstakrizin ikraz Anlaşması 
ve bonolarda yükümlendiği bütün diğer vecibelerin yerine getirilmesini, 
sadece kefil olarak değil kayıtsız ve şartsız birinci derecede borçlu ola
rak garanti eder. 

BÖLÜM 2.02. Garantör, Genel Şartların hükümleri uyarmca, Müs
takriz tarafından tanzim ve ibraz edilecek bonoları garanti etmek üzere 
bunları imzalayacaktır. Genel Şartların bölüm 8.10'un maksatları için 
garantörün Maliye Bakanı veya kendisinin yazılı olarak tayın edeceği 
kimse veya kimseler garantörün yetkili temsücısi olarak tespit edilmiştir. 

BÖLÜM 2.03. işbu Anlaşmanın bölüm 2.01'ındeki hükümleri tahdit 
etmeksizin veya sınırlandırmaksızın, garantör, projenin tamamlanması 
için tahmin edilen masrafları karşılamak üzere tahsis edilen meblağların 
yeterli olmayacağına işaret eden ciddi sebeplerin mevcudiyeti halinde, 

Hydro Generating Stations 
Buildings, Structures and Improvements 2 !% 

Reservoirs, Dams and Water Intake 
Installations 1 % % 
Water Wheels, Turbines and Generators 3 % 
Auxiliary Electric Equipment 4 1%. 
Miscellaneous Hydroelectric Production 
Equipment 2 y2 % 
Roads, Bridges and Railroads 2 % 

General Property 6 % 

G U A R A N T E E A G R E E M E N T 
(Power Transmission Project) 

Between 
Republic of Turkey 

and 
International Bank for Reconstruction and Development 

G U A R A N T E E A G R E E M E N T 

A G R E E M E N T , dated June 22, 1971, between the REPUBLIC of 
T U R K E Y (hereinafter called the Guarantor) and INTERNATIONAL 
B A N K FOR RECONSTRUCTION A N D D E V E L O P M E N T (hereinafter 
called the Bank), 

W H E R E A S by the Loan Agreement of even date herewith between 
the B A N K and Ttirkiye Elektrik Kurumu (hereinafter called the Borro
wer) the Bank has agreed to make to the Borrower a loan in various cur
rencies equivalent to twenty four million dollars ($ 24 000.000), on the 
terms and conditions set forth in the Loan Agreement, but only on condi
tion that the Guarantor agrees to guarantee the obligations of the Bor
rower m respect of such loan as hereinafter provided; and 

W H E R E A S the Guarantor, in consideration of the Banks entering 
into the Loan Agreement with the Borrower, has agreed so to guarantee 
sucn obligations of the Borrower; 

NOW T H E R E F O R E the parties hereto hereby agree as follows : 

A R T I C L E I 

General conditions; definitions 

SECTION 1.01. The parties to this Agreement accept all the pro
visions of the General Conditions Applicable to Loan and Guarantee Ag
reements of the BANK dated January 31, 1969 with the same force and 
effect as if they were fully set forth herein, subject, however, to the mo
difications thereof set forth in section 1.01 of the Loan Agreement (said 
General Conditions Applicable to Loan and Guarantee Agreements, as so 
modified, being hereinafter called the General Conditions). 

SECTION 1.02. Wherever used in this Agreement, unless the con
text otherwise requires, the several terms defined in the General Conditi
ons and in section 1.02 of the Loan Agreement have the respective mea
nings therein set forth. 

A R T I C L E II 

Guarantee; bonds; provision of funds 
SECTION 2.01. Without limitation or restriction upon any of its 

obligations under the Guarantee Agreement, the Guarantor hereby un
conditionally guarantees, as primary obliger and not as security merely, 
the due and punctual payment of the principal of, and interest and other 
charges on, the Loan and the Bonds, the premium, if any, on the prepay
ment of the Loan or the redemption of the Bonds prior to their maturity 
and the punctual performance of all the other obligations of the Borro
wer, all as set forth in the Loan Agreement and in the Bonds. 

SECTION 2.02. The Guarantor shall endorse, in accordance with 
the provisions of the General Conditions, its guarantee on the Bonds to 
be executed and delivered by the Borrower. The Minister of Finance of 
the Guarantor and such other person or persons as he shall appoint in 
writing are designated as authorized representatives of the Guarantor for 
the purposes of section 8.10 of the General Conditions. 

SECTION 2.03. Without limitation or restriction upon the provisi
ons of section 2 01 of this agreement, the Guarantor specifically under
takes, whenever there is reasonable cause to believe that the funds avai
lable to the Borrower will be inadequate to meet the estimated expend!-
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derhal müstakrıze ilâve fonların tahsisi veya müstakrizin gerekli ilâve 
fonları temini hususunda Bankanın tatminkâr bulacağı tedbirleri almağı 
özellikle taahhüt eder. 

M A D D E III 

Diğer hükümler 

BÖLÜM 3 01. (a) Garantör ve Banka, herhangibir diğer dış bor
cun, hükümet aktifleri üzerine ipotek koyma yoluyla İkraza ve bonolara 
nazaran öncelimi haız olmaması hususunu karşılıklı olarak arzu etmektedir 

(b) Bu maksatla, Garantör, (i) işbu Anlaşma tarihinde hiçbir Hü
kümet aktifi üzerinde bir dış borca karşılık bir ipotek bulunmadığım, 
aksi halde bunun yazılı olarak garantör tarafından Bankaya bildirilmiş 
olacağını; ve (ii) bundanböyle herhangi bır dış borcun garanti edilmesi 
içın garantör veya T. C. Merkez Bankasının veya bir merkez bankasının 
işlerm yapan diğer herhangibir kuruluşun herhangibir aktifi uzerınde 
bır ipoteğin tesisi halinde, böyle bır ipoteğin ikrazın veya bonoların ana 
parası ıle buna aıt faız ve diğer şarjların zamanında ve tatminkâr bır şe
kilde ödenmesını kendiliğinden temin edeceğıni ve böyle bir ipoteğin tesi
sinde bu maksadı sağlayacak gerekli hükümlerin yer alacağını taahhüt 
eder Garantör, böyle bır ipoteğin tesisinden Banka'yı derhal haberdar 
edecektir. 

Bu bölümde kullanılan «Garantörün aktifleri» deyimi Garantörün 
veya onun herhangi bır siyasi bölümünün, veya Garantöre veya herhangi 
bir siyasî bölümüne bağlı herhangi bir kuruluşun aktiflerini ifade etmek
tedir. 

BÖLÜM 3 02. Garantör, Müstakrizin İkraz Anlaşması tahtındaki 
vecibelerini yerine getirmesine engel olacak veya müdahale edecek her
hangi bir karar almayacak; ve herhangi bir siyasi bölümünün, veya ken
disine veya herhangi bir siyasî bölümüne bağlı herhangi bir kuruluşunun 
bu yolda bir faaliyetine sebep olmayacak veya buna müsaade etmeyecek
tir. Garantör, Müstakrizin İkraz Anlaşmasının bölüm 5.05 inde açıklanan 
yıllık rısturnü temin etmesini, ve İkraz Anlaşması tahtındaki diğer bütün 
yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlıyacak bütün tedbirleri alacak 
veya aldıracaktır. 

BÖLÜM 3 03. Garantör, İkraz Anlaşması hükümleri uyarınca Müs
takrizin, İkraz fonlarından finanse edilerek Türkiye dışından temin ede
ceği bütun malların ithalini mümkün kılacak gerekli her türlü tedbiri 
alacaktır. 

M A D D E IV 

Müşavere ve bilgi verme 

BÖLÜM 4 01. Gaıantor ve Banka, İkrazın gayesinin tahakkuku yo
landa tam bir işbirliği yapacaklardır. Bu maksatla Garantör ve Banka 
zaman zaman ve taraflardan herhangi birinin talebi üzerıne : (i) Garanti 
Anlaşması altında tarafların karşılıklı yükümlülüklerinin yürütülmesi 
1312 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanunu üzerinde yapılması düşünü
lebilecek herhangi değişiklikler ve İkrazın gayelerine mütaallik diğer hu
susla! da, temsilcileri aracılığı ile görüş teatisinde bulunacaklar; ve (ii) 
taraflardan birinin makul olarak talep edebileceği İkrazın genel durumu 
ile ilgili butün diğer bilgileri vereceklerdir. Garantör yönünden bu gibi 
bilgiler, Garantörün ülkesindeki malî ve ekonomik durumla ilgili malû
mat, (ödemeler dengesi ve Garantörün dış borçlarına ilişkin malûmat da
hil) ve Garantörün herhangi bir siyasî bölümüne veya, kendısme veya 
herhangi bir siyasî bölümüne bağlı herhangi bir kuruluşuna ait yukarı
daki malûmatı ihtiva etmektedir. 

BÖLÜM 4 02. (a) Garantör, İkrazın gayesinin tahakkukuna veya 
İkraz tahtında görülen işlerin devamına müdahale eden veya müdahale 
etme tehlikesi gösteren herhangi bir durum vukuunda Bankayı bundan 
derhal haberdar edecektir, (b) Garantör, Banka temsilcilerinin İkraza 
ilişkin maksatlarla Garantörün ülkesinde, herhangi bir yeri ziyaret et
meleri ıçın makul bütün imkânları sağlayacaktır. 

M A D D E V 

Vergiler ve kesintiler 

BÖLÜM 5 01. İkrazın ve bonalarm ana paralan ile bunlara ait fa
izler ev diğer şarjlar Garantörün kanunlarının veya Garantörün toprakla
rında geçerli olan kanunların yüklediği herhangi bir vergi kesintisine tabi 
olmayacak, bu kabil vergi ve kesintilerden muaf olarak ödenecektir. An
cak yukarıdaki husus Garantörün ülkesinde mukim bır fert veya kuru
mun sahip olduğu ve hamiline kâr sağlayan herhangi bir bononun vergi
lendirilmesi gibi, Banka'dan gayri herhangi bir bono hamiline bu bono 
karşılığında yapılacak ödemenin vergilendirilmesinde uygulanmıyacaktır. 

BÖLÜM 5.02, Garanti Anlaşması, ikraz Anlaşması, İşbu Anlaşma» 
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tures required for the carrying out of the Project, to make arrangements, 
satisfactory to the Bank, promptly to provide the Borrower or cause the 
Borrower to be provided with such funds as are needed to meet such 
expenditures. 

A R T I C L E m 

Other covenants 

SECTION 3.01. (a) It is the mutual intention of the Guarantor and 
the Bank that no other external debt shall enjoy any priority over the 
Loan or the Bonds by way of a hen on governmental assets. 

(b) To that end the Guarantor (i) represents that at the date of 
this Agreement no hen exists on any governmental assets as security for 
any external debt except as otherwise disclosed in writing by the Guaran
tor to the Bank, and (u) undertakes that if any such lien shall be created 
on any assets of the Guarantor, or of the T. C. Merkez Bankası or any 
other institution performing the functions of a central Bank, it will ipso 
facto equally and ratably secure the payment of the principal of, and in
terest and other charges on, the Loan and the Bonds and m the creation 
of any such hen express provision will be made to that effect. The Gua
rantor shall promptly inform the Bank of the creation of any such lien. 

The term «assets of the Guarantor* as used in tills Section includes 
assets of the Guarantor or of any of Its political subdivisions or of any 
agency of the Guarantor or of any such political subdivision. 

SECTION 3.02. The Guarantor covenants that it will not take, or 
cause or permit any of its political subdivisions or any of its agencies or 
any agency of any such political subdivisions to take any action which 
would prevent or interfere with the performance by the Borrower of its 
obligations contained m the Loan Agreement and will take or cause to 
be taken all reasonable action necessary or appropriate to enable the 
Borrower to obtain the annual return specified in section 5.05 of the Loan 
Agreement and to perform its other obligations under the Loan Agree
ment. 

SECTION 3.03. The Guarantor shall take all such measures as shall 
be necessary m order to facılıate the importation by the Borrower of goods 
to be financed out of the proceeds of the Loan purchased outside Turkey 
in accordance with the provisions of the Loan Agreement. 

A R T I C L E IV 

Consultation and information 

!

SECTION 4 01. The Guarantor and the Bank shall cooperate fully 
to assure that the purposes of the Loan will be accomplished. To that end 
the Guarantor and The Bank shall from time to time, at the request of 

I either party: (i) exchange views through their representatives with re-
j gard to the performance of their respective obligations under the Guaran-
I tee Agreement, any amendments to the Turkish Electricity Authority 

Law (1312) that may be under consideration or other matters relating to 
the purposes of the Loan; and (ii) furnish to the other all such informa
tion as it shall reasonably request with regard to the general status of 
the Loan. On the Part of the Guarantor, such information shall include 
information with respect to financial and economic conditions in the ter
ritories c f the Guarantor, including its balance of payments, and the exter
nal debt of the Guarantor, of any of its political subdivisions and of any 
agency of the Guarantor or of any such political subdivision. 

SECTION 4 02 (a) The Guarantor shall promptly inform the Bank 
1 of any condition which interferes with, or threatens to interfere with, the 

accomplishment of the purposes of the Loan or the maintenance of the 
service thereof. 

(b) The Guarantor shall afford all reas onable opportunity for acc
redited representatives of the Bank to visit any part of the territories of 
the Guarantor for purposes related to the Loan. 

A R T I C L E V 

Taxes and restrictions 
SECTION 5.01. The principal of, and interest and other charges on, 

the Loan and the Bonds shall be paid without deduction for, and free 
from, any taxes imposed under the laws of the Guarantor or laws in ef
fect m its territories; provided, however, that the foregoing shall not apply 
to taxation of payments under any Bond to a holder thereof other than 

i the Bank when such Bond is beneficially owned by an individual or cor-
! porate resident of the Gurantor. 
I SECTION 5.02. The Guarantee Agreement, the Loan Agreement, 
• any instrument made pursuant to section 3.01 of this agreement and the. 

( R e s m î Gazete) 
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nın bolum 3.01 i uyarınca yapılabilecek herhangi bir işlem, ve bonolar, Ga
rantörün kanunlarına veya Garantorun topraklarında geçerli olan kanun
lara goıe, veya bunların tanzimi, ihracı, teatisi ve kaydı ile ilgili olarak 
yüklenebilecek herhangi bır vergiden muaf olacak; ve Garantor yukarı
daki bolum 3.01 uyarınca yapılabilecek herhangi bır işlemden dolayı diğer 
bır memleket veya memleketler kanunları uyarınca tahakkuk edebilecek 
butun vergileri ödeyecektir. 

BOLÜM 5.03. ikraz ve bonaların anaparaları ile bunlara ait butün 
faiz ve şarjların odenmesi, Garantorün kanunları veya Garantörün ülke
sinde geçerli olan kanunlar uyarınca uygulanabilecek bütün tahditler, 
regulasyonlar kontrollar ve her çeşit moratoryadan muaf olacaktır. 

M A D D E VI 

Garantörün temsilcileri; adresler 

BÖLÜM 6 01. Genel şartların bölüm 10.03 ünün maksatları için, 
Garantörün Maliye Bakam Garantörün temsilcisi olarak taym edilmiştir. 

BOLÜM 6 02 Genel şartların bolum 10.01 i maksatları için aşağı
daki adresler tarif edilmiştir : 
Garantör için : 
Maliye Bakanlığı 
Hazine Genel Müdürlüğü ve 
Milletlerarası iktisadi İşbirliği TeşkUâü 
Genel Sekreterliği 
Ankara. Türkiye 
Telgraf adresi : 
Maliye 
Hazine 
Ankara 
Banka içm : 
Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası 
1818 H Street N. W. Washington D. C. 20433 
Amerika Birleşik Devletleri 
Telgraf adresi : 
Intbafrad 
Washington D. C. 

Yukarıdaki hususları tasdiken, usulüne uygun olarak yetkili kılın
mış temsilcileri aracılıgı ile hareket eden taraflar, işbu Anlaşmanın, 
Amerika Birleşik Devletlerinın Columbia eyaletinde, önceden yukarıda 
yazılı gun ve yılda kendi adlarına ımza ve teati edilmesini sağlamış
lardır. 

Türkiye Cumhuriyeti 
İmza Ahmet Tufan Gul tarafından 

Yetkili temsilci 

Milletlerarası İmar ve Kalkınma 
Bankası 

İmza J. Burke KNAPP tarafından 
Başkan Yardımcısı 

Bonds shall be free from any taxes that shall be imposed under the laws 
of the Guarantor or laws m effect in its territories on or in connection 
with the execution, issue, delivery or registration thereof and the Gua
rantor shall, in respect of any instrument made pursuant to such section 
3.01, pay all such taxes, if any, imposed under tha laws of any other 
country or countries. 

SECTION 5 03. The payment of the principal of, and interest and 
other charges on, the Loan and the Bonds shall be free from all restric
tions, regulations, contiols or moratoria of any nature imposed under the 
laws of the Guarantor or laws in effect in its territories. 

A R T I C L E VI 

Representative of the guarantor; addresses 

SECTION 6.01. The Minister of Finance of the Guarantor is desig
nated as representative of the Guarantor for the purposes of section 10.03 
of the General Conditions. 

SECTION 6.02 The following adresses are specified for the purpo
ses of section 10 01 of the General Conditions : 

For the Guarantor : 
Maliye Bakanlığı 
Hazine Genel Müdürlüğü ve 
Milletlerarası İktisadi İşbirliği 
Teşkilâtı Gene) Sekreterliği 
Ankara, Turkey 

Cable address : 
Maliye 
Hazme 
Ankara 

For the Bank : 
International Bank for Reconstruction and Development 
1818 H Street, N. W. 
Washington, D. C. 20433 
United States of America 
Cable adress : 
Intbafrad 
Washington D. C. 

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto, acting through their 
representatives thereunto duly authorized, have caused this Agreement 
to be signed m their respective names and delivered m the Drstrict of 
Columbia, United States of America, as of the day and year first above 
written. 

Republic of Turkey 
By 

Ahmet Tufan Gul 
Authorized Representative 

International Bank For 
Reconstruction and Development 

J. Burke Knapp 
B y 

Vice President 

ILANLAR 
Bayınd ır l ık Bakanlığı Karayolları Genel M ü d ü r l ü ğ ü n d e n • 

T a h m i n î b e d e l i 1.594.320 T L . , katî t eminat ı 123.159,20 T L o l a n 
71-2501-1 d o s y a numara l ı 15 k a l e m d e 4420 adet a k ü m u l a t o r i m a l e t t i n 
l e r e k sat ın a l ınması işinin kapal ı z a r f usulü i l e e k s i l t m e s i n e t a l i p ç ık 
m a d ı ğ m d a n 2490 sayılı K a n u n u n 40 ınc ı m a d d e s i ge reğ ince b i r ay m ıd 
d s t l e pazar l ığa b ı rak ı lmış t ı r . 

Pazarl ığı 30 Eylül 1971 P e r ş e m b e g ü n ü saat 16.00 d a A n k a r a ' d a K a 
rayol lar ı G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü M a l z e m e Ş u b e s i n d e yap ı lacakt ı r . Şartna 
m e s i aynı y e r d e n d i l e k ç e i l e 10 T L . b e d e l l e v e r i l i r . 

i s t e k l i l e r , 1971 yılı v i z e s i y a p ı l m ı ş t i c a r e t s a n a y i o d a s ı v e y a e s n a f 
b e l g e s i n i kat î t e m i n a t m e k t u b u v e y a m a k b u z u n u aynı y e r d e k i K o n i ıs 
y o n Başkanl ığ ına v e r e c e k l e r d i r . D u y u r u l u r . 

8698 / 1-1 

E r z u r u m S u l h C e z a H â k i m l i ğ i n d e n : 

N a r m a n Kazas ı O t l u t e p e K ö y ü n d e n o l u p , E r z u r u m Çırç ır M a h a l 
l e s i Ç e v n m e S o k a k N o . 13 de m u k i m A l i o ğ l u 25/1/1954 d o ğ u m l u 
A h m e t Savaş ' ın T . C . K . n u n 572/1 i n c i m a d d e s i i l e 2 a y h a f i f h a p s i n e 
647 sayılı K . n u n 4/1 ınç i m a d d e s i ge reğ ince g ü n ü l x ş l i r a d a n t a h v i l e n 

300 l i r a h a f i f p a r a cezas ına t a h v i l i n e 6 eşit t a k s i t t e ö d e n m e s i n e , 100 
kuruş masra f ın t a h s i l i n e 23/6/1971 gün , 536 e sas , 1971/530 sayı i l e 
k a r a r ver i lmişt i r . 

Sanığın a d r e s i m e ç h u l ka ld ığ ından adına i lânen t e b l i g a t yap ı lma
sına, neşr i t a r i h i n d e n i t i b a r e n 15 g u n s o n r a tebl igat ın y a p ı l m ı ş sayıl
mas ına d a i r i şbu k a r a r özet i tebl iğ y e r i n e k a i m o l m a k üzere ilân 
o l u n u r . 8601 

Bafra Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/55 
Bafra'nm Sarmaşık Köyünden Havva Işık vekili Av. Okan Çak

maklı tarafından aynı yerden Ebubekır Bulut vereseleri aleyhlerine açı
lan 67 parsel No. lu gayrımenkule vaki şuyuun izalesi davasının yapılan 
duruşmasında Kamalı Zade Halil ibrahim'in adresi, meçhul olduğundan 
adma ilânen tebligat yapılmış olup duruşmaya gelmediğinden bu defa 
adı geçene ilânen gıyap kararı tebliğine karar verildiğinden duruşma 
günü olan 5/11/1971 gunune kadar 1970/55 sayılı dosyaya vesikaları ile 
müracaat etmesi veya duruşmaya gelmesi veya kendisim bir vekille 
temsil ettirmesi hususu gıyap kaıarı yerine kaim olmak üzere ilânen 
tebliğ olunur. 8613 
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Ankara Vilâyeti Daimi Encümeninden : 

Şereflikoçhisar İlçesi Ekici Mahallesinde yaptırılacak ilkokul in
şaatı, 100.000 lirası 1971 Yılı bütçesinden karşılanmak ve bakiyesi 1972 
Yılına sarî olmak kaydıyle kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmış
tır. Keşif bedeli 374.803 lira 86 kuruş olup geçici teminat 18.742 lira 15 
kuruştur, ihalesi 22/9/1971 Çarşamba günü saat 11.00 de Vilâyet Kona
ğında Daimî Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. Şartname Daimî 
Encümende görülür. 

isteklilerin belirli gün saat 10.00 a kadar teminat makbuz veya 
mektubu, 1971 Yılına ait ticaret odası vesikası ve Bayındırlık Bakanlığı 
ve bu Bakanlığa bağlı idarelerin eksiltmelerine iştirak yönetmeliği ve 
eksiltme şartnamesinde yazılı esas dairesinde bu işi yapabileceklerini 
tevsik eden belgeleri ile birlikte ihaleden en geç üç gün evvel (tatil gün
leri hariç) Vilâyet Makamına müracaatla alacakları fennî yeterlik bel
gesini havi usulüne göre hazırlayacakları kapalı zarflarım makbuz mu
kabilinde Encümene vermeleri gerekir. 

Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 

8494 / 4-3 

P T T Genel Müdürlüğünden: 

Teşekkülümüz ihtiyacı için 28.000 rulo kendince eriyen bant ile 
i.500 rulo macun bant satın alınacaktır. 

İstekliler bu alıma ait şartnameyi Ankara 'da P T T Genel Müdür
lüğü Malzeme Dairesi Başkanlığından veya istanbul 'da P T T Tesellüm 
ve Depo Müdürlüğünden T L . 50,— bedelle temin edebilirler. 

Tekli f lerin muteber olabilmesi için ihaleye iştirak edecek firma
ların şartnamelerini idareden almış olması şarttır. 

Teklifler en geç 20/10/1971 günü saat 15.00 e kadar P T T Genel 
Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığına verilecek veya posta ile 
gönderilecektir. 

B u tarihten sonra gönderilen teklifler nazarı itibara alınmaz. 
8217/3-3 

A n k a r a Jandarma Satın A l m a Komisyon Başkanlığından: 

Jandarma Genel K . lığı ihtiyacı için 10 adet telsiz cihazı tadili 
işi 2490 sayılı K a n u n u n 51 inci maddesi gereğince müteahhit namı 
hesabına yaptırılacaktır. M u h a m m e n bedeli 140 000,— l i ra olup, geçici 
teminatı 8 250,— liradır. İhalesi 30 Eylül 1971 Perşembe günü saat 
15 30 da yapılacaktır. Şartname ve evsafları A n k a r a - istanbul Jan
d a r m a Satın A l m a K o m i s y o n Başkanlığında görülebilir. İsteklilerin 
teminat v. s. belgeleriyle birlikte belirtilen gün ve saatte Komisyonda 
bulıınmaları duyurulur. 8720/4-2 

İskenderun 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1971/329 
Davalı : Mey Antibas, Yanak Kollektıf Şirketine izafeten şirketi 

yetkili ortak, İskenderun 
Davacı Mustafa Akdeniz tarafından, davalı Mey Antibas aleyhine 

açtığı alacak davasının yapılan duruşması dolayısiyle adınıza çıkarılan 

davetiye usulüne uygun tebliğ edilmediği, yapılan zabıta tahkikatında 
da adresinizin meçhul olduğundan davetiyenin ilânen tebliğine karar ve
rilerek duruşma 30/9/1971 günü saat 9 00 a talik edilmiş bulunmakta
dır. 

Mezkûr gün ve saatte iskenderun 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde 
hazır bulanmanız, gelmediğiniz ve sızı temsılen vekil göndermedığmiz 
takdirde ilânen gıyap kararı tebliğ edileceği davetiye yerine kaim olmak 
üzere üân olunur. 6682 

istanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 

Gümrüğümüzün 6563 sayılı beyannamesinden doğan ıhlılâf Danış
tay 7. Dairesinin 1969/363-69/1&67 sayılı 9/101/1969 günlü karan ile Ba
kanlığımız lehine neticelenmekle beraber söz konusu karar borçlu Isak 
Kohen'm bilinen adresinde bulunamamış olması sebebiyle ilgiliye tebliğ 
edilememiştir. 

Tebligata esas olacak başka adreside bilinmediğinden 7201 sayılı 
Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince ilânen tebliğine karar ve
rilmiştir. 

Tebligat yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 
8685 

istanbul Giriş Gümrük Müdürlüğünün 7665 sayılı 17/4/1967 ta
rihli beyannamesinden doğan ihtilâf hakkında Eksper Hakem Heyetin
den sadır olan 622/37048-69-235 sayılı 15/12/1970 tarihli karara mükel
lefe adresim gizlemek maksadiyle sık sık semt değiştirdiği polis zabıt-
lanyla sabit olduğundan tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince ilânen teb
liğine ka^ar verilmiştir. 

Tebligat yerme kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 
8684 

Türkeh Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/63 
Davacı Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, davalı Di

rekli Köyünden İbrahim oğlu, Hasıp Şenel aleyhine açılan tazminat 
davasının duruşması sırasında, davalının adresinin meçhul olması sebe
biyle adına ilânen Resmî Gazete ile gıyap çıkarılmasına karar veril
miştir. 

Davalı Hasıp Şenel'ın duruşmanın atılı olduğu 4/10/1971 günü 
saat 9 00 da Türkeli Sulh Hukuk Hâkimliğinde hazır bulunması, duruş
maya gelmediğinde davanın gıyabında görüleceği, gıyap kararı yerine 
kaim olmak üzere ilânen duyurulur. 8680 

Ayancık Sulh Hukuk Hakimliğinden : 

1968/58 
Davacı Orman idaresi tarafından, davalı Türkeli Taşgüney Kö

yünden Nun Kayacan aleyhine ikame eylediği 435,12 lira tazminatın 
tahsili hakkındaki davanın yapılan yargılamasında : 

Davalının Devlet ormanından izinsiz, damgasız kaçak ağaç kestiği 
davacı idareye 435,12 lira zarar iras eylediği ve adresinin de meçhul ol
duğundan 23/12/1971 günü saat 9 00 da mahkemede hazır bulunması 
veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi halde gıyap kararı teb
liğ edileceğinden işbu ilânın davalıya dilekçeli davetiye yerine kaim ol
mak üzere ilânen tebliğ olunur. 8683 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından; 

M u h a m m e n Geçici 
Sıra Eksi ltmeye konan işin çeşidi bedeli teminatı İ H A L E N İ N İhalenin ne suretle Şartname 
N o . ve miktarı L i r a K r . L i r a K r . T a r i h i Günü Saati yapılacağı bedeli 

1 3 kalem tıbbî malzeme 255.200,— 13.970,— 23/9/1971 Perşembe 15.00 Kapalı Zarf 12,80 T L . 

2 7 kalem ilâç 736.651,50 33.216,05 23/9/1971 Perşembe 1530 Kapalı Zarf 36,85 T L . 
3 49 kalem elektronik malzemesi 23.685,50 1.77&.50 24/9/1971 C u m a 15.00 Kapalı Zarf 1,20 T L . 

1 — Yukarıda çeşidi, keşif bedeli, muvakkat teminatı, ihale günü ve saati ile yapılacak şekilde yazılı işler eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 — Şartnameler Donatım Genel Müdürlüğünden temin edilebilir. 
3 — Eksi l tme yukarıda gösterilen «din ve saatte Bakanlık Donatım Genel Müdürlüğünde toplanacak Satın A l m a Komisyonunda yapı

lacaktır. 
4 — Eksi l tmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı K a n u n u n 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgeleriyle K o m i s y o n a müracaatları, ilân olunur 

8506/4-9 

(Reami Gazette) 
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A n k a r a L v . A , 2 N o . l u Satın A l m a K o m i s y o n u 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi , miktarı, m u h a m m e n bedel ve geçici teminatları ya
zılı (bir) kalem (Subay iskarpini) kapalı zarfla eksiltmeleri hizaların
daki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartna 
mesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğin
de görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlayacakları teklif mek
tuplarını ihale saatinden b ir saat evveline kadar makbuz karşılığı Ko
misyon Başkanlığına vermeleri , postada geciken mektuplar kabul edil
mez. 

C i n s i : Yazlık Subay iskarpini . Miktarı : 37.500 Çift, M . b e d e l i : 
3.000.000 T L . , G . teminatı : 103.750 T L . , ihale g ü n ü : 1 E k i m 1971 C u m a , 
S a a t i : 16.00 da 8675 / 4-1 

> 

A n k a r a L v . A . 3 N o . l u Satın A l m a K o m i s y o n u 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları 
vazıh (Bir) kalem (Kum torbası) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarm-
Jaki gun ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şart
namesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amir
liğinde görülebilir, istekli lerin kanunî şekilde hazırlayacakları teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı 
K o m i s y o n Başkanlığına vermeleri , postada geciken mektuplar kabul 
edilmez. 

C i n s i : K u m torbası, Miktarı : 20.000 adet, M . b e d e l i : 100.000,— 
lira, G . teminatı : 6250,— l ira , İhale g ü n ü : 24 Eylül 1971 C u m a , 
S a a t i : 11.30 da. 8389 /4-4 

Aşağıda cinsi, miktarı, m u h a m m e n bedel ve geçici teminatları 
yazılı (39) kalem (Muhtelif çelik) kapalı zarfla eksiltmeleri hizaların
daki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır Evsaf ve şart
namesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amir 
liğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlayacakları teklif 
mektUDİarmı ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı 
K o m i s y o n Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul 
edilmez Tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi her kalemi de 
ayrı ayrı istekli}e ihale edilebilir. 

C m s ı . M u h t e l i f çelik. Miktarı : 39 K a l e m . M . bedeli • 1.400 000.— 
lira, G teminatı. 55.750,— l ira , İhale g u n u . 24 Eylül 1971 C u m a , 
Saati 11 00 de 

N O T Kalemlerin miktarları, geçici teminat ve muhammen be
delleri şartnamede ilişiktir. 83*« , 4-4 

E n e r j i ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı De\let S u İşleri Genel Mü
dürlüğünden : 

1 — Aşağıda cinsi, miktarı, ihale tarihi ve saati, muvakkat temi
nat miktarı gösterilmiş olan malzemeler teklif isteme suretiyle satın 
alınacaktır. 

Ş. bedeli M . teminatı İHALE 
İhale N o . C i n s i T L . T L . T a r i h i Saati 

71-72D-023/2 25 adet yangın sön
dürme cihazı 5 500 1/10/1971 15.00 

71-72D-072/1 3000 adet havlu 5 900 1/10/1971 16.00 
71-72D-086 Rambler Ambassa

dor yedekleri 5 500 7/10/1971 15.00 
71-72D-090 Yağ keçeleri 15 8.500 7/10/1971 16.00 
71-72D-091 Yağ, yakıt ve hava 

filitreleri 15 9.000 8/10/1971 15.00 
71-74D-082/1 Oto tekerlek ba

lans ağırlıkları 5 1.000 8/10/1971 16.00 
71-54D-084/1 Sondaj makinası 

dişlileri ve yedekleri 20 18.500 11/10/1971 15.00 
71-71D-071/1 Sert maden uçları 5 1.000 11/10/1971 16.00 
71-51D-095 Rusubat a lma ciha

zı, çıkrık, plüviograf 
ve lastik kayık 50 57.000 13/10/1971 15.00 

2 — İhaleler, yukarıda yazılı gün ve saatlerde DSİ M a k i n a ve İk
mal Dairesi Başkanlığında toplanacak Satın A l m a Komisyonunda ya
pılacaktır. 

Sahife : 21 

3 — Yukarıda bedelleri gösterilen şartnameler Ankara 'da DSİ 
M a k i n a ve İkmal Dairesi Başkanlığından (Yücetepe Mahallesi Maltepe 
R/7 Ankara) istanbul 'da 14 üncü Bölge Müdürlüğünden (Firuzağa 
Süngü Sokak 3, 5, 7 Tophane istanbul) temin edilecektir. 

4 — İsteklilerin, teklif mektuplarım, idarî şartnamenin 9 uncu 
maddesinde istenen vesaik ile birlikte ihalenin yapılacağı saatten 1 saat 
evvel K o m i s y o n Başkanlığına makbuz mukabil inde teslim etmeleri şart
tır. 

5 — Postada vaki gecikmeler, telgrafla yapılacak müracaatlar ka
b u l edilmez. 

6 — Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı K a n u n a tabi değildir. 
8688 / 1-1 

• ••' 

Maliye Bakanlığından: 

Yapılacak i ş : H e s a p Uzmanları K u r u l u Başkanlığı işgalindeki 
Ulus Işhanı A B l o k 1 ve 2 nc i katların boya ve badana ışı. 

Keşif t u t a n : (19.99425) l ira . 
Geçici teminatı : (1.500) l ira . 
E k s i l t m e mahal l i ve t a r i h i : 6/10/1971 Çarşamba günü saat (16.00) 

da Millî Emlâk Genel Müdürlüğünde toplanacak K o m i s y o n U'rafmdan 
kapalı zarf usuliyle ihale olunacaktır. 

Keşif, şartname ve diğer lüzumlu evrak mezkûr mahaldo görü
lebilir . 

Eksi l tmeye katılmak isteyenlerin, b u işin keşif bedeli tutannda 
benzeri bir işi i k m a l ettiklerine dair iş bit irme belgesini dilekçeleri
ne ekleyerek, 2/10/1971 Cumartesi günü mesai saati sonuna kadar An
kara Valiliğine müracaatla Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları ye
terlik belgesiyle 1971 yılı vizesini taşıyan ticaret odası vesikası ve ge
çici teminat makbuzunu muhtevi olarak 2490 sayılı K a n u n u n tarifatı 
dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat 
evveline kadar K o m i s y o n Başkanlığına tevdi etmeleri şarttır. 

Posta ile vaki müracaatlar ve gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 8691 / 4-1 

• — 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünden : 

1 — 7 adet 4 kol lu kırkım makinasıyla hayvan b u r u n halkaları 
teklif a lma usulüyle satm alınacaktır. Tamamı için teklif verilebileceği 
gibi her kalem için ayrıca yapılacak teklifler de kabul ediliı. 

2 — B u işe ait şartnameler E k o n o m i İşleri Müdürlüğünden temin 
edilir . 

3 — İsteklilerin teklif mektuplannı en geç 5/10/1971 Sah günü 
saat 12.00 ye kadar E k o n o m i İşleri Müdürlüğüne vermeleri şarttır. 

4 — Postada vaki gecikmeler kabul olunmaz. 
5 — İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta 

serbesttir. 8677 / 3-1 

Gönen İcra Memurluğundan : 

1971/139 
Gönende Hasan Aydm'a 5.100 lira ve masraflarım ödemeye borç

lusu Susurluk Ilıca Köyünden Hüseyin Genc'e ait olup, 15/2/1971 tari
hinde haczedilen, 

1 —• Susurluk Kazası Ilıcak boğazı Köyü Künk boğazı mevkiinde 
tapunun 1/2/1953 tarih 632 sıra No. lu 1500 metre kare miktarlı yere 
750 lira, 

2 — Aynı ilçe aynı köyün öküz çayın mevkiinde tapunun 1/2/1953 
tarih 686 sına No. lu gayrimenkule 1500 Mz miktarlı 750 lira kıymetinde, 

3 — Aynı ilçe aynı köy ve aynı mevkide tapunun 1/2/1953 tarih 
710 sıra No. lu 1500 M z miktarlı yere 750 lira, 

4 —. Susurluk İlçesi Ilıca Boğazı Köyü Kepekler mevkiinde tapu
nun 1/2/1953 tarih 747 sıra No. lu 18500 M * miktarındaki yere 9.000 
lira kıymet taJcdir edilmiştir. 

1. 1. K. nun 102 no maddesi gereğince yapılan haciz ve kıymet 
takdiri sırasında hazır bulunmadığınızdan işbu ilânın tebliğinden itiba
ren kanuni 3 günlük süreye 20 ilâvesi ile 23 gün zarfında aynı Kanu
nun 103 üncü maddesi gereğince hacız ve kıymet takdir tutanağını 
tetkik, bir diyeceğiniz varsa bildirmeniz Gönen İcrasının 1971/139 sayılı 
dosyasına baş vurmanız ilanen tebliğ olunur. 8631 

(Resmî Gazete) 



Sahife : 22 

Bayındırlık Bakanlığından : 

Keşif bedeli 14 000,— lira, geçici teminatı 1 050,— lira olan 2 adet 
Nivo aleti 24/9/1971 Cuma günü saat 16 da ihalesi yapılmak üzere açık 
eksiltme usulü ile eksütmeye çıkarılmıştır. 

Eksiltme Bayındırlık Bakanlığı Malzeme Müdürlüğünde yapıla
caktır. 

Bu işe ait şartnameler aynı yerden ve istanbul'da Bayındırlık Mü
dürlüğünden temm edilebilir. 

isteklilerin teminat makbuzu veya mektubu Ticaret ve Sanayi 
Odası ya da esnaf belgeleri üe birlikte yukarıda belirtilen gün, saat ve 
yerde toplanacak Komisyonda hazır bulunmaları ilân olunur 

8581/ 4-3 
8 

Bayındırlık Bakanlığından : 

1 — Eksiltmeye konulan iş : Limanlar 1. Bölge Müdürlüğü mıntı
kasında bulunan Kastamonu Ilı dahilindeki inebolu Liman Taraması işi 
olup muhammen keşif bedeli birim fiyatlar esası üzerinden (500 000) 
liradır. 

2 —• Ekşitme 1/10/1971 tarihinde Cuma günü saat 15 00 de De
miryolları ve Limanlar inşaat Reisliğinde toplanacak Komisyonda ya
pılacaktır. 

3 — Isteklüer gerçek tek kışı veya tüzel kişi olacaktır özel veya 
tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; kayıtlı bulunduğu T i 
caret ve sanayi odasından halen çalışmakta olduğuna dair 1971 Yılı 
ticaret odası belgesi ile (Banka mektuplarının Bayındırlık Bakanlığına 
hitaben yazılması şartı ile) usulü dairesinde (23 750) liralık muvakkat 
teminat vermeleri ve bu ış ıçm iştirak belgesi almaları lâzımdır 

5 — istekliler 28/9/1971 günü saat (17 00) ye kadar bir dilekçe 
Ue Daireye müracaat edecekler ve bu dilekçelerine, müteahhitlik kar
nesi ile Bayındırlık Bakanlığı inşaat, Tesisat ve Onarım ihalelerine Iş- \ 
tırak Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlayacakları, 

a) Banka referans mektubu, 
b) Plan ve teçhizat bildirisi, 
c) Teknik personel bildirisi, 
d) Taahhüt bildirisi, 

ekleyerek bu iş için iştirak belgesi talep edeceklerdir ; 
iştirak belgesi ancak, B gurubundan en az f500 000) liralık mü

teahhitlik karnesi ile şartnamesi gereğince ışın yapılmasına muktezı ma-
kına ve teçhizata sahip olanlara verilir. 

6 — Eksiltmeye iştirak edecekler istenilen vesikaları teklif mek
tupları ile bitlikte, eksiltme şartnamesinde yazılı olduğu şekilde hazır
layarak eksiltme saatine kadar numaralı makbuz mukabilinde Eksilt
me Komisyonu Başkanlığına verm ş olmaları lâzımdır Postada vaki ge
cikmeler ve telgrafla müracaatlar 1 cuid edilmez. 

7 — Bu işe ait eksiltme e/,iıü (25) liranın malsandığrna yatırıl
dığına dair alınacak vezne makbuzu mukabilinde (Demiryolları ve L i 
manlar inşaat Reisliğinden) tedarik olunacaktır. 

Keyfiyet ilân olunur. 8651/4-2 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı \ e îmar İşleri Reisliğinden: 

1 — Adıyaman • Besni Eıkek Ilkoğretmen Okulu (600 Öğ. ve Loj 
4 daireli) inşaatı işi 2490 sayılı Kanun hükümlerine gore kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — işin keşif bedeli (6.£ûl.l24,81) liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı ve imar işleri Reisliği İhale Ko

misyonunda 24/9/1971 Cuma günü saat lo 00 da yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Reislikte görü

lebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
A — Bayındırlık Bakanlığı namına (217.785,—) liralık geçici te

minatım, 
B — 1971 yılma ait ticaret veya sanayi odası belgesini, 
C — (Müracaat dılekçeîeriyle birlikte verecekleri eksiltme şart 

namesinde belirtilen ve usulüne gore hazırlanmış olan plan ve teçhizat 
beyannamesi, sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bil 
dirisi, teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi, Bayındır
lık Bakanlığından almış oiduklaıı (B) grubundan keşif bedeli kadar t 
işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesi ibraz ' 
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suretıjle Yapı ve imar İşleri Reisliği Belge Komisyonundan alacakları) 
veteriik belgesini, 

Teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 
6 — Is+eklıler teklif mektuplarım 24/9/1971 Cuma günü saat 

15.00 e kadar makbuz karşılığında ihale Komisyonu Başkanlığına 
vereceklerdir. 

7 — Yeteılik belgesi dlmması için son müracaat tarihi 20/9/1971 
Pezartesi guna mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeleı kabul edilmez 
Keyfiyet ilân olunur. 8371 /4-3 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünden : 

1 —.34 adet güç transformatörü teklif alma usulüyle satın alına-
cakt r. 

2 — Bu işe ait şartnameler Ekonomi ve Dağıtım işleri Müdürlü
ğünden temm edilir. 

3 — İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 28 Eylül 1971 Salı günü 
saat 12 00 ye kadar Ekonomi ve Dağıtım işlen Müdürlüğüne verilmesi 
şarttır. 

4 — Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
5 —• idare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta 

serbesttir. 8650 / 3-2 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve îmar İşleri Reisliğinden: 

1 — (Osmaniye (Adana) 50 Yataklı Devlet Hastanesi, Elbistan 
vAîaıaş) 50 Yataklı Devlet Hastanesi, Elazığ 200 Yataklı Goğus Hasta 
lıkları Hastanesi, Diyarbakır Goğus Hastalıkları Hastanesi, Trabzon 
Goğus Kastahklan Hastanesi, Erzurum Devle' Hastanesi, Erzurum 
Atatürk Um\ersi)esi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Van 200 Ya
taklı Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Muş 200 Yataklı Göğüs Hastalık
ları Hastanesi, Yerköy (Yozgat) 50 Yataklı Devlet Hastanesi) Sağlık 
Tesisleri Asansör Tesisatı işi 2490 sayılı Kanun hükümlerine goıe 
kapalı zaıf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — işin keşif bedeli (3.609.500,—) liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı ve imar işleri Reisliği İhale Ko

misyonunda 20/9/1971 Pazartesi günü saat 16.00 da yapılacak m . 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Reislikte goru 

lebdir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A — Bayındırlık Bakanlığı namına (122.035,—) liralık geçici 

teminatını, 
B — 1971 yılına ait ticaret veya sanayi odası oelgesim, 
C — (Müracaat dılekçelerıyle birlikte verecekleri eksiltme şart

namesinde belirtilen ve usulüne gore hazırlanmış olan plan vc teçhizat 
beyannamesi, sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bil
dirisi, teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi, Bayındır
lık Bakanlığından almış oldukları (H) grubundan keşif bedeli kadar 
ışın eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesi ibraz 
suretiyle Yapı ve îmar işleri Reisliği Belge Komisyonundan alacak
tan) yeterlik belgesini, teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları 
îâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektupla] ını 20 / 9 /1971 Pazartesi stiınü saat 
, £ İ . ! J 0 e Kedar makbuz karşılığında t hale Komisyonu Başkanlığına 
•'t-receklerdır 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 15/9/1971 
Çarşamba gunu mesai saati sonuna kadardır 

Telgraila müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez 
Keyfiyet ilân olunur. 8292 / 4-4 

Bartın Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E No : 1971/145 
K. No : 1971/434 
Kumar oynamak suçundan Mahkememizin 7/4/1971 tarihli ilâmı 

ile C K nun 568 mci maddesi gereğince 1 ay hafif hapis ve 100 lira 
hafif para cezasıyle hükümlü Kadir oğlu, 1934 doğumlu, Nabi Çevik 
hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve ken
disine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu 
maddesi gereğince adı geçen maznuna hükmün üânen teblığme, hüküm 
fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edil
miş sayüacağı ilân olunur. 8629 

(T>e=mî Gazete) 
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Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 'Bankası Genel Müdürlüğ-unden : 

3202 sayılı Bankamız Kanununun ilgili maddesi ile bunu değiştiren 
5389 sayılı Kanun hükümlerine göre çıkarılan 1% 9 faizli Altıncı tertip 
30 milyon liralık tahvillerin Onyedınci itfa keşidesi 1/9/1971 tarihinde 
Koter huzuriyle Bankamız Genel Müdürlük binasında yapılmıştır. 

*Bu çekilişte kur'a isabet eden tahvil numaralan aşağıda gösteril
miştir, îtfa bedellerinin ödenmesine 1/10/1971 gününden itibaren bütün 
Şubelerimizde bağlanacağı ilân olunur. 

İtfaya u f rayan 
tahvil No. 

İtfaya uğrayan 
tahvil No. 

1 - 50 22171 
351 -- 400 22191 
451 -- 500 22261 

1301 -- 1350 22301 
1401 -- 1450 22361 
2751 -- 2800 22741 
4401 -- 4450 22801 
4601 -- 4650 22941 
4751 -- 4800 22971 
6151 -- 5200 22981 
5951 -- 6000 23091 
6001 -- 6050 23261 
6101 -- 6150 23831 
6251 -- 6300 23851 
6651 -- 6700 23871 
6801 -- 6850 24041 
7001 -- 7050 24141 
7601 -- 7650 24291 
8251 -- 8300 24411 
6401 -- 8450 24481 
8901 -- 8950 24501 

10301 -- 10350 24511 
10651 -- 10700 24551 
11301 -- 11350 24651 
11401 -- 11450 25031 
12951 -- 13000 25191 
15001 -- 15010 25211 
15021 -- 15030 25271 
16121 -- 15130 25521 
15451 -- 15460 25611 
15461 -- 15470 25891 
15591 -- 1560O 26101 
16631 -- 15640 26221 
15821 -- 15830 26321 
15881 -- 15890 26391 
15961 -- 15970 26641 
1S9&1 -- 15990 26721 
16441 -- 16450 26841 
16511 -- 16520 26901 
16531 -- 16540 26941 
16671 -- 16680 26951 
16971 -- 16980 26981 
17041 -- 17050 27391 
17281 -- 17290 275011 
17381 -- 17390 £7681 
17431 -- 17440 27721 
17771 -- 17780 28211 
17871 -- 17880 28421 
17901 -- 17910 28441 
18101 -- 18110 28581 
18141 -- 18150 28631 
18761 -- 16770 28761 
18841 -- 18850 28881 
18861 -- 18870 29191 
19411 -- 19420 29241 
19441 -- 19450 29281 
19561 -- 19570 29441 
19881 -- 19890 29511 
20081 -- 20090 29641 
20151 -- 20160 29981 
20191 -- 20200 30021 
20381 -- 20390 30161 
20401 -- 20410 30431 
20611 -- 20620 30451 
20881 -- 20890 30471 
21141 -- 21150 30521 
21261 -- 21270 30611 
21281 -- 21290 30621 
21581 -- 21590 30791 
21801 -- 21810 31561 
21691 -- 21900 31631 
21901 -~ 21910 320H6 
22051 -- 22060 32026 
22081 -- 22090 '32041 
QSIZZ -- 1SISS 32241 

İtfaya uğrayan 
tahvil No, 

22180 32261 — 32265 
22200 32266 — 32270 
22270 32356 — 32360 
22310 32626 — 32630 
22370 32721 — 32725 
22750 32776 — 32780 
22810 32861 — 32865 
22950 '32866 — 32870 
22980 32991 — 32995 
22990 32996 — 3300O 
23100 33131 — 33135 
23270 33171 — 33175 
23840 33231 — 33235 
23860 '33301 — 33305 
23880 33336 — 33340 
24050 33381 — 33385 
24150 33401 — 33405 
24300 33676 — 33680 
24420 33796 — 33800 
24490 33931 — 33935 
24510 340i81 — 34085 
24520 34111 — 34115 
24560 34141 — 34145 
24660 34256 — 34260 
25040 34306 — 34310 
25200 34486 — 34490 
25220 '34541 — 34545 
25280 34561 — 34565 
25530 34566 — 34570 
25620 34596 — 34600 
25900 34616 — 34620 
26110 34736 — 34740 
26230 34801 — 34*05 
26330 34921 — • 34925 
26400 134946 — 34950 
2Q650 34076 — 34<)80 
26730 35096 — • 35100 
26850 35116 — • 35120 
26910 35321 — 35*25 
26950 35336 — - 35340 
26960 35341 — - '35345 
26990 35441 _ - 35445 
27400 35506 — • 3 W 0 
27510 135621 — - 35625 
27690 35631 — - 3^635 
27730 35646 — - 35650 
26220 35671 — - 35675 
28430 '35816 — - 35820 
28450 35856 — - I35860-
28590 3S861 — - 35865 
28640 36911 — - 35915 
28770 36001 — - 360O5 
28890 36061 — - 36065 
2920Q 36091 — - 36095 
29250 36251 — - 36255 
29290 36371 — - 36375 
29450 36731 — - 36735 
29520 36796 -- 36&0O 
29650 36836 — - 36840 
299*90 37126 — - 37130 
3Ö030 37156 -- 37160! 
30170 37316 — - 37320 
30440 37a91 _ - 37495 
30460 37476 — - 37480 
30480 '37486 — - 37490 
30530 37536 -- 37540 
30620 '37721 -- 37725 
30630 37746 -- 37750 
30800 37806 -- 37810 
31590 37911 -- 37915 
31640 37981 — - 37985 
32020 38041 -- 38045 
32O30 38076 -- 38060 
32045 38216 -- 381220 
'32245 38241 -- 38245 

İtfaya uğrayan 
tahvil No. 

İtfaya uğrayan 
tahvil No, 

38306 
38416 
36446 
38501 
38576 
38646 
38706 
38871 
38966 
38991 
39001 
39106 
39151 
39186 
39201 
39251 
39301 
39331 
'39421 
39491 
39571 
39696 
39766 
39811 
40056 
40101 
40111 
40186 
40411 
40496 
40791 
40621 
40861 
40891 
40991 
41016 
41036 
41051 
41146 
41166 
41171 
41211 
41271 
41416 
41451 
41511 
41676 
41766 
41831 
41921 
41981 
420106 
42266 
42331 
42431 
42461 
42541 
42571 

38310 
38420 
38450 
38505 
38580 
38650 
38710 
38875 
38970 
38995 
39006 
39110 
39155 
39190 
39205 
39255 
39305 
39335 
39425 
39495 
39575 
39700 
39770 
39815 
40060 
40105 
40115 
40190 
40415 
40500 
40795 
40825 
40865 
40895 
40995 
41020 
4104O 
41055 
41150 
41170 
41175 
41215 
41275 
41420 
41455 
41515 
41680 
41770 
41835 
41925 
41985 
42010 
42270 
42335 
42435 
42465 
42545 
42575 

42611 
42816 
42901 
42961 
43101 
43501 
43506 
43546 
43596 
43651 
43906 
43916 
43981 
44046 
44051 
44116 
44141 
44261 
44296 
44306 
44341 
44396 
44421 
44456 

42615 
42820 
4290*5 
42965 
43105 
43505 
43510 
43550 
43600 
43655 
43910 
43920 
43935 
44050 
44055 
44120 
44145 
44265 
44300 
44310 
44345 
44400 
44425 
44460 

4450'3 
445015 
44526 
44537 
44541 
44562 
44566 
44567 
44570 
44574 
44581 
44609 
44613 
44622 
44641 
44646 
44654 
44669 
44673 
44703 
44740 
44764 
44781 
44810 
44824 
44871 
44884 
44910 
44917 
44939 
44947 
44990 
44999 

İtfaya uğrayan 
tahvil No. 

45001 
45002 
4500/4 
45028 
45055 
45057 
45060 
45083 
45103 
45107 
45110 
45111 
45146 
45154 
45158 
45167 
45186 
45205 
45268 
45299 
45384 
45393 
45394 
45424 
45434 
45444 
45508 
45526 
45555 
45590 
45634 
45635 
45679 
45685 
45687 
45709 
45712 
45752 
45756 
45766 
45784 
45791 
4580(2 
45818 
45820 
45825 
45839 
45880 
45894 

" 45899 
4590>3 
45939 
45954 
45956 
45972 
45983 

Altıncı tertip tahvillerimizden yukarıda numaralan yazılı olanlara 
yapılan itfa keşidesinde kur'a isabet etmiş bulunduğundan; 

1 — îtfa edilen tahvillerin bedelleri 17 numaralı kuponları ile bir
likte Bankamızın bütün Şubelerinde bu tahvillerin ibrazı mukabilinde 
hamiline tediye edilecektir» 

2 — îtfa edilen bu tahvillerin üzerinde yazılı kıymetlerine göre 
bedellerinin Bankamız Şubelerince tasdikli listelerine istinaden tediye
sinde, 18 ve müteakip kuponlanna faiz veril emi yec eğinden taıhvıl ile bir
likte (18 - 20) numaralı kuponları da istirdat edilecektir. 

Tahvillerin üzerinde, vadesi gelmemiş olan (18-20) numaralı ku
ponlardan noksan olanlar varsa, noksan kuponların bedelleri tahvil be
delinden tenzil edilecektir. 

3 — Ziyaı dolayısıyla muhalefetti veya ödeme yasağı konulmuş 
bulunan tahvillerin mahkeme neticesine intizaren itfa ve kupon bedel
leri Ödenmiyecektir. 

4 — îtfalı tahvil bedelleri 1/10/1971 tarihinden (10 sene) sonra, 
17 numaralı kupon bedelleri yine bu tarihten (5 sene) sonra zamanaşı
mına uğrar. $6Ş5 



Saihiıf e : 24 

Ankara Lv. A . 2 JNo. iu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, teminat ve ihale gün ve saatleri yazılı 
(Altı) kalem (Muhtelif malzeme) maddesi (Pazarlık) suretiyle satın 
alınacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda görü
lebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte gelmeleri. 

Miktarı M. bedeli K. teminatı İ H A L E 
C i n s i Çift Lira Kr. Lira Kr . Günü Saati 

41 No. lu tabanlık 
sunî kösele 3.330 ~ 10.000,— 1.500,— 

16 Eylül 1971 Perşem
be günü saat 10.15 de 

40 No. lu topukluk 
sunî kösele 3.330 10 000,— 1.500,— 

16 Eylül 1971 Perşem
be günü saat 10.30 da 

41 No. lu tabanlık 
sunî kösele 1665 10.000,— 1.500,— 

16 Eylül 1971 Perşem
be günü saaf 10.45 de 

41 No. lu sunî kö
sele fiyapa 2.500 10.000,— 1.500 — 

16 Eylül 1971 Perşem
be günü saat 11.00 de 

42 No. lu sunî kö
sele fiyapa 2.500 10.000,— 1.500,— 

16 Eylül 1971 Perşem
be günü saat 11.15 de 

39 No. lu tabanlık 
sunî kösele 1.665 10.000,— 1.500 — 

16 Eylül 1971 Perşem
be günü saat 11.30 da 

8754 / M 

Ankara Lv. A» 3 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, teminat ve ihale gün ve saatleri yazılı 
(İki) kalem (Malzeme) maddesi (Pazarlık) suretiyle satın alınacak
tır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin belli gün ve saatte gelmeleri. 

Bedelinin 
M. bedeli K. teminatı İ H A L E 

C i n s i Miktarı Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati 

17/9/1971 Cuma 
Sellilozik tiner 10.000,— TL. 7,50 1.500,— saat 10.30 da, 
Döşemelik vinleks 10.000,— TL. 20,— 1.500,— saat 10.40 da. 

8753 / 1-1 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Tahminî bedeli 276.000 TL., katı teminatı 29.580 TL. olan 71-2755-1 
dosya numaralı 60 ton (takriben 325 varil) ısıtma yağının satm alın
masının kapalı zarf usulü ile eksiltmesine talip çıkmadığından 2490 
sayılı Kanunun 40 mcı maddesi gereğince bir ay müddetle pazarlığa 
bırakılmıştır. 

Pazarlığı 1/10/1971 Cuma günü saat 16.00 da Ankara'da Karayol
ları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şartnamesi 
aynı yerden dilekçe ile bedelsiz verilir. 

İstekliler, 1971 yılı vizesi yapılmış ticaret, sanayi odası veya 
esnaf belgesini, katî teminat mektup veya makbuzlarını aynı yerdeki 
Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Duyurulur. 

8734 / 1-1 

Sümerbank Ereğli Pamuklu Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden: j 

1 — İşletmemizdeki hatalı ve rest bezler ile hatalı sarımlı iplik, 
üstüpü, pamuk telefi ve hurda malzemelere açık artırma suretiyle 
20/9/1971 Pazartesi günü saat 10.00 da isteklilerine satılacaktır. 

2 — Bu satışa ait şartname ve ekleri Müessesemiz Ticaret Ser
visinden, istanbul'da Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi ile İzmir, 
Ankara, Gaziantep, Adana, istanbul Ticaret ve Sanayi Odalarından 
temin edilebilir. 

3 — Pazarlığa iştirak etmek isLeyenler 20/9/1971 Pazartesi günü 
saat 10.00 da lüzumlu teminatları ile birlikte Müessesemizde bulun
maları, 

4 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi 
yapıp yapmamakta veya dilediğine satmakta tamamen serbesttir. 

8755 / 2-1 İ 

14 EYLÜL 1971 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğünden : 

1 — Aşağıda, cins, miktar, muhammen bedel ve muvakkat temi
natı gösterilmiş olan malzemeler 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi 
uyarınca kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

Muhammen Muvakkat 
İhale No. su, cinsi ve bedeli teminatı İhale tarihi ve 

miktarı TL. TL. saati 

71-72D-096 356 Ad kapı isim
lik levhası A tipi; 
95 Ad. kapı isim
lik levhası B tipi; 
257 çift kapı isim
lik çerçevesi A 
tipi; 99 çift kapı 
isimlik çerçevesi 
B tipi 8.878,— 665,85 28/9/1971 — 15.00 

71-72D-077/1 1 Ad. kart basma 
saati, 4 Ad. bekçi 
kontrol saati 25.000,— 1.875,— 29/9/1971 — 15.00 

2 — İhale, DSİ. Makina ve ikmal Dairesi Başkanlığmda toplana
cak Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Bu işe ait şartnameler 5,— TL. bedel karşılığında Ankara'da 
DSİ. Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığından (Yücetepe Mahallesi 
Maltepe R-7 Ankara), İstanbul'da 14. Bölge Müdürlüğünden (Firuzağa 
Süngü Sokak No. 3-5-7 Tophane - İstanbul) temin edilecektir. 

4 — İstekliler, teklif mektuplarını idarî şartnamenin 9 uncu mad
desinde istenen vesaik ile birlikte ihalenin yapılacağı saatten 1 saat 
evvel Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri 
şarttır. 

5 — Postada vaki gecikmeler, telgrafla yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 8748 / M 

Ankara Belediye İmar Müdürlüğünden: 

Üreğil Araplar Köyü civarında kadastronun 3028 ada, 5 sayılı par
selin bitişiğindeki tespit harici hali araziden Üreğil Kız Sanat Enstitüsü 
yeri ayrılmış ve buna ait 61983 No. lu Çap Müdürlüğümüz ilân tahta
sına asılmıştır. 

İlgililere ilânen duyurulur. 
8699 / 1-1 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından : 

İli : Burdur, İlçesi: Bucak, Köyü veya mevkii: Kestel, Madenin 
cinsi: Manganez, Ruhsatnamenin tarihi: 29/7/1958, Numarası: 12/88 

HUDUTLARI : 
Kuzeyi ve Doğusu: Kestel Dağı tepesinden Kozalan Deresi ile Cin 

Deresi telâki noktasına doğru hat. 
Güneyi: Kozalan Deresi ile Cin Deresi telâki noktasından Eğrek-

beli Tepesine doğru hat. 
Batısı: Eğrekbeli Tepesinden hudut başlangıcı olan Kestel Dağı 

tepesine doğru hat. 
Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Manganez 

madeni için Etibank Genel Müdürlüğü uhdesine 10 yıl müddetle işlet
me ruhsatnamesi verilecektir. 

İtirazı olanların bu ılânm gazetede ilk yayımlandığı tarihten iti
baren onbeş gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eyleme
leri lâzım geldiği bu müddetin hitamından sonra vukubulacak itiraz
ların kabul edilmeyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55 inci mad
desi gereğince ilân olunur. 7753 / 2-1 

D Ü Z E L T M E 

1/9/1971 tarih ve 13943 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 1475 
sayılı îş Kanununun sekizinci sahifesmin birinci sütununun alttan dör
düncü satırındaki «işveren» kelimesi «işyerinin» olarak, 15 inci sahi-
fenin ikinci sütununun «Geçici madde 3» paragrafının 6 ncı satırındaki 
«ile iş» kelimeleri arasına «yeni» kelimesi Üâve edilmek suretiyle dü
zeltilir. 

(Resmî Gazele) 

B A Ş B A K A N L I K BASIMEVİ 
Döner Sermaye İsletmesi 
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