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Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti ile Hükümetimiz arasında, 1 
Mayıs 1974 tarihinde Riyad'da imzalanmış bulunan ilişik «Ekonomik ve 
Teknik İşbirliği Anlaşması» nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 
11/6/1974 tarihli ve ESİD : 635.025-3/74-972 sayılı yazısı üzerine, 31 Ma-
yıs 1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunim 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, 
Bakanlar Kurulunca 26/6/1974 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı 
Hükümeti Arasında Ekonomik ve Teknik İşbirüği Anlaşması 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ve 

Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti, 
memleketleri arasındaki mevcut tarihi dostane ilişkiler ve kardeş-

lik bağlarına dayanarak, 
ülkeleri arasındaki ekonomik, malî ve ticari ilişkileri daha da ge-

liştirmek ve böylelikle memleketlerindeki kalkınma çabalarına katkıda 
bulunmak arzusu ile aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır: 

MADDE 1 
Âkit taraflardan birinin vatandaşları, şirketleri ve kamu kuruluş-

ları, diğer tarafın vatandaşları, şirketleri veya kamu kuruluşları ile 
birlikte yekdiğerinin ülkesinde gerçekleştirilmesi öngörülen çeşitli pro-
jelere iştirak ederler. 

MADDE 2 
Her iki Hükümet, iki ülke arasındaki ticarî ilişkileri teşvik etme-

ye ve aralarındaki ticarî işbirliğini arttırmaya çalışacaklardır. 
MADDE 3 

İki Hükümet teknik alanlardaki ilişkilerini geliştirmeye, çalışma 
ve teknik işgücü hususunda gerekli kolaylıkları göstermeye gayret ede-
ceklerdir. 

MADDE 4 
Yukarıdaki maddeler, her iki ülkede yürürlükte olan mevzuat çer-

çevesinde ve karşılıklı iyi niyet prensibine dayanarak uygulanacaktır. 

MADDE 5 
İki taraf arasında, ekonomik, malî ve ticarî ilişkileri gözden geçir-

mek üzere bir karma komite tesis edilecektir. Bu komite yılda iki defa 
sırasile iki ülke başkentlerinde toplanacaktır. 

İşbu Anlaşma her iki Devletin yetkili organları tarafından gerekli 
onaylama işlemlerinin tamamlandığının karşılıklı olarak mektup teatisi 
suretile bildirilmesinden 30 gün sonra yürürlüğe girecektir. 

Taraflar, 6 ay önce birbirlerine bildirmek şartıyla Anlaşmayı fes-
hetmek veya değiştirilmesini istemek 'hakkına sahiptirler. Taraflardan 
biri diğerine Anlaşmayı feshetmek veya değiştirmek arzusunda olduğu-
nu haber vermediği sürece Anlaşma yürürlükte kalacaktır. 

İşbu anlaşma biri Türkçe diğeri Arapça olmak üzere iki nüsha ha-
linde, ikisi de ayni derecede muteber olarak hazırlanmıştır. 

İşbu anlaşma 1 Mayıs 1974 Milâdi/9.4.1394 Hicrî tarihinde Riyadlda 
imzalanmıştır. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti 

Adına Adına 
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Prens Fahad bin Abdülaziz 
Devlet Bakam ve Başbakan Başbakan Yardımcısı 

Yardımcısı 

Karar Sayısı: 7/8560 

8/6/1973 tarihli ve 7/6533 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürür-
lüğe konulan «İhracat Rejimi Kararı» yerine geçmek üzere, 3614 sayılı 
Kanunun 1 inci ve 7 nci maddelerine dayanılarak Ticaret Bakanlığınca 
hazırlanan ilişik «İhracat Rejimi Kararı» nın yürürlüğe konulması; adı 
geçen Bakanlığın 19/6/1974 tarihli ve 19-310.0/8203 sayılı yazısı-üzerine, 



9/7/1972 tarihli ve 1615 sayılı Kanunun 19 uncu ve 20 nci maddelerine 
göre Bakanlar Kurulunca 2/7/1974 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRÎ S- KORUTÜRK 

Başbakan 
B. ECEVtr 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr- N. ERBAKAN 
Devlet Bakanı 

O. EYÜBOĞLU 
Devlet Bakanı 
İ. H. BİRLER 

Devlet Bakanı 
S. A. EMRE 

İçişleri Bakanı 
O. ASİLTÜRK 

Millî Eğitim Bakanı 
M- ÜSTÜNDAĞ 

Sağ- ve Sos- Y. Bakanı 
S. ClZRELlOĞLU 

Ulaştırana Bakanı 
F. GÜLEY 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
C. KAYRA 

Köy iş. ve Koop. Bakanı 
M. OK 

Adalet Bakanı 
S. KAZAN 

Dışişleri Bakanı V-
H. I$IK 

Bayındırlık Bakanı 
E. ÇEVİKÇE 

Güm- ve Tekel Bakanı 
M. TÜRKMENOĞLU 

Çalışma Bakanı 
Ö• SAV 

Turizm ve Tan. Bakanı 
O. BİRGlT 

Orman Bakam 
A. $ENER 

Millî Savunma Bakanı 
11. ISIK 

Doç. Dr. D. BAYKAL 
Maliye Bakanı 

Ticaret Baıkanı 

F- ADAK 

Gıda - Tarım ve Hay. Balkanı 
Prof. K. ÖZAL 

Sanayi ve Teık. Bakanı 
A. DOĞRU 

İmar ve İskân Baıkanı 
A. TOPUZ 

Genç ve Spor Bakam V. 
O. BİRGlT 

İHRACAT BEJİMİ K A R A R I 
İhracatın düzenlenmesi: 
Madde 1 — Türkiye'den yabancı ülkelere yapılacak ticari nitelik-

teki ihracatla ilgili işlemler bu Karar ve bu Karara dayanılarak Tica-
ret Bakanlığı tarafından yayımlanacak Yönetmelik, Sirkülerler ve ilgili 
mercilere verilecek talimatlar esasları ile çok veya iki taraflı anlaşma-
lar hükümleri çerçevesinde yürütülür. 

İhracat serbestliği : 
Madde 2 — Kanun ve Kararname ile ihracı yasaklanmış olanlar 

dışında kalan bütün malların ihracı bu Karar ve bu Karara dayanıla-
rak yayımlanacak Yönetmelik ve Sirkülerler hükümleri çerçevesinde ser-
besttir. 

Ticaret Bakanlığı gerekli gördüğü hallerde bir malın ihracım yeni 
esaslara bağlamaya veya durdurmaya yetkilidir. 

Takas ve bağlı muameleler: 
Madde 3 — İhracatta hususî takas veya bağlı muamele yapılamaz. 
Şu kadar ki, devlet destekleme alımları yoluyla mübayaa olunan 

mallar için gerekli bağlantıları yapmaya ve özel tertiplere gitmeye Ti-
caret Bakanlığı yetkilidir. 

İhracatın programlanması ve denetimi: 
Madde 4 — Ticaret Bakanlığı, saptanacak üretim ve ihraç ola-

naklarına uygun ihracat programları hazırlamaya, bu programlarla il-
gili tertipler almaya, ihtiyaç ve gereklere göre değiştirmeye, ilgili mer-
cilere talimat vermeye, gerekli görülecek kuruluş temsilcilerinin katıl-
masıyla ihracatla ilgili komiteler kurmaya, üretim ve ihraç potansiye-
limizin en uygun şekilde kullanılmasını, değerlendirilmesini, ihraç mal-
larımızın dış pazarlara en ekonomik ve süratli şekilde intikalini sağla-
mak üzere, ihracat işlemlerinin başlangıcından ihraç bedellerinin yurda 
getirilmesine kadar her türlü işleri takip ve kontrol etmeye ve gerçek 
ve tüzel kişi kuruluşları nezdinde denetlemeye, ihracatla ilgili her tür-
lü bilgi ve belgeleri bu kuruluşlardan istemeye yetkilidir. 

Fiyat kontrolü ve tescil: 
Madde 5 — Memleketimizden yapılacak ticarî nitelikteki ihracat 

ön fiyat kontroluna bağlıdır. Ancak, Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilân 
edilecek mallara ait fiyat kontrolü ihracattan sonra da yapılabilir. 

İhracatta fiyat kontrolünü yapmaya Ticaret Bakanlığı yetkilidir. 
Bakanlık gerekli gördüğü hallerde ilgili meslek kuruluşlarını fiyat kont-
rolü ve tescil ile görevlendirebilir. 

Fiyat kontrolü ve tescil ile görevlendirilen meslek kuruluşları, 
kontrol ve tescil işlemlerini Ticaret Bakanlığının saptayacağı esaslara 
göre ve denetimi altında yürütürler. 

Fiyat kontrolü, ihraç malı fiyatının iç ve dış piyasa fiyatlarına 
uygunluğu aranılarak yapılır. Ancak, Ticaret Bakanlığı uygun göreceği 
malların asgarî ihtiyaç fiyatlarını önceden saptayabilir. 

Ticaret Bakanlığı, fiyat kontrolunda memleket ve madde politika-
sını da gözönünde bulundurur. 

Ticaret Bakanlığı veya görevlendireceği meslek kuruluşları fiyatı 
uygun görülen satışları tescil ederler. 

Lisansa bağlı ihracat: 
Madde 6 — Bu Karara ekli listede yazılı malların ihracı lisansa 

bağlıdır. 
Kararnamelerle daha önce yasaklanmış herhangi bir mal, anılan 

listeye ancak Bakanlar Kurulu Kararı ile dahil edilebilir. Bu listede de-
ğişiklik yapmaya Ticaret Bakanlığı yetkilidir. 

Lisanslar, iç piyasayı arz ve talebe göre ayarlamak amacıyla, pi-
yasa şartları, memleket ihtiyacı ve malın fiyatı gözönünde tutulmak su-
retiyle Ticaret Bakanlığı veya görevlendireceği meslek kuruluşlarınca 
verilir. 

Müsadeye bağlı ihracat: 
Madde 7 — İthalât Rejimi Kararı ile bu Karara ilişkin Yönetme-

lik ve Sirkülerler hükümlerine göre fiilen ithal edilen malların aynen 
ihracı Ticaret Bakanlığının iznine bağlıdır. 

İhracat bedellerinin tahsili ve ödeme şekilleri: 
Madde 8 — Aramızda çok taraflı veya iki taraflı ticaret ve ödeme 

anlaşmaları olan ülkeler ile yalnız ticaret anlaşması bulunan ülkelere 
yapılacak ihracat bedellerinin tahsili bu anlaşmalar hükümlerine göre 
yapılır. 

Serbest döviz esasına dayanmayan ödeme anlaşmaları ile bağlı bu-
lunduğumuz ülkelere yapılacak ihracat bedelleri Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasınca alım ve satım konusu yapılan konvertibl dövizlerle 
de ödenebilir. 

Aramızda ticaret veya ödeme anlaşması bulunmayan ülkelere ya-
pılacak ihracat bedellerinin ödenmesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban-
kasınca alım ve satım konusu edilen konvertibl dövizlerle yapılır. 

Yukarıda belirtilen ihracat bedellerinin tahsili ile ilgili işlemler 
Türk Parası Kıymetini Koruma Mevzuatı hükümlerine göre yürütülür. 

İhracat bedellerini ödeme şekilleri aynı mevzuat hükümlerine ta-
bidir. 

Ticaret anlaşmaları ile ilgili tedbirler: 
Madde 9 — Muhtelif ülkelerle akdolunmuş ve akdolunacak çok ta-

raflı veya iki taraflı anlaşmalar ve protokollarm mal ihracına dair hü-
kümlerinin uygulanma şekli veya dış ticaret politikasının gerektirdiği 
tertip ve usuller Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilân olunur. 

Yabancı ülkelerin dış ticaretimizi kısıtlayıcı işlemlerine karşı alı-
nacak tedbirler: 

Madde 10 — Ticaret Bakanlığı memleketimizin dışticaretini en-
gelleyen veya kısıtlayan, ticarî anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini 
yerine getrimeyen, dışticarette ülke, mal veya firma ayırımı gözeten ül-
keler hakkında ihracat yönünden uygun göreceği tedbirleri almaya yet-
kilidir. 

İhracat rejimimizin genellik ilkeleriyle bağdaşmayacak şekilde be-
lirli firmalar leh ve aleyhine ayırıcı işlemler uygulayan ülkelerle bu ayı-
rıcı işlemleri kendi çıkarlarına oluşturan ve bu çıkarlardan faydalanan 
gerçek ve tüzel kişi kuruluşları hakkında Ticaret Bakanlığınca gerekli 
tedbirler alınır. 

Anlaşmalı ülkelere yapılacak ihracat: 
Madde 11 — Aramızda iki taraflı ticaret ve serbest döviz esasına 

dayanmayan ödeme anlaşması bulunan ülkelere yapılacak ihracat li-
sansa bağlıdır. 

Bu ülkelere yapılacak ihracatı, üretim, stok, anlaşma, hesap ve 
mübadele durumuna göre düzenlemeye Ticaret Bakanlığı yetkilidir. 

Konsinyasyon ve müşterek hesap yoluyla ihracat: 
Madde 12 — Konsinyasyon veya müşterek hesap yoluyla yapıla-

cak ihracat Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilân edilecek esaslar çerçeve-
sinde yürütülür. 

Geçici ihracat: 
Madde 13 — Az veya çok bir işçilik görmek üzere geçici ihraç 

yoluyla yabancı ülkelere gönderilecek maddelerle bunların işlemesin-
den elde olunacak mallar ve bu şekilde yapılacak ihracata ve ithalâta 
ait esaslar Ticaret ve Gümrük ve Tekel Bakanlıklarınca müştereken tes-
pit edilir. 
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Kredili ihracat: 
Madde 14 — Maliye Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Tica-

ret Bakanlığınca tespit ve ilân edilecek mallar banka garantisini haiz 
kredili ihracat yoluyla ihraç olunabilir. 

Ambalaj maddelerinin ihracı: 
Madde 15 — Mallarımızın ihracında kullanılacak veya ithal mal-

lan için memleketten gönderilecek her türlü kap ve ambalaj maddele-
rinin geçici veya devamlı olarak ihracına gümrük idarelerince izin 
verilir. 

Transit ticareti: 
Madde 16 — Kendi kaynaklarımızdan herhangi bir ödemeyi gerek-

tirmeyen uluslararası geleneklere uygun transit işlemleri Gümrük Ka-
nunu hükümlerine tabidir. 

Gümrük Kanununda öngörülen transit serbestliğinin ihracatı olum-
suz yönde etkilemesi halinde gerekli tedbirleri almaya Ticaret Bakan-
lığı yetkilidir. 

Döviz tahsisi suretiyle hariçten satın alınan yabancı menşeli bir 
malın, transit olarak veya doğrudan doğruya ihracına ait esaslar Tica-
ret Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca müştereken tespit olunur. 

Türk Parası Kıymetini Koruma mevzuatı uyarınca yapılacak ih-
racat : 

Madde 17 — Değerli madenler ve taşlar (Gümüş ve gümüşten ma-
mul eşyalar hariç), kitap, gazete, dergi, pul ve yabancı taşıtlarla ilgili 
her türlü kumanya ve ihrakiye ihracatı ile bedelsiz ihracat (Ticarî 
numuneler dahil) Türk Parası Kıymetini Koruma Mevzuatı çerçevesinde 
yapılır. 

İhracatçı belgesi alma zorunluğu: 
Madde 18 — Bu Karar ve bu Karara dayanılarak yayımlanacak yö-

netmelik ve sirkülerlere göre ihracat yapacak gerçek ve tüzel kişiler 
Ticaret Bakanlığından bir «İhracatçı Belgesi» almak zorundadırlar. 

İhracatçı belgesine ilişkin usul ve esaslar Ticaret Bakanlığınca 
espit olunur. 

Yürürlük hükümleri: 
Madde 19 — 8/6/1973 gün ve 7/6533 sayılı Kararname ile yürür-

'üğe konan İhracat Rejimi Karan yürürlükten kaldırlımıştır. 
Madde 20 — Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihe kadar başlamış 

nulunan ihracat işlemleri 8/6/1973 gün ve 7/6533 sayılı Bakanlar Kurulu 
<ararı ile yürürlüğe konulan İhracat Rejimi Kararı ve buna ilişkin 
^önetmelikler ve Sirkülerler hükümlerine göre yürütülür. 

Ancak, bu Kararın ve bu Karara dayanılarak yayımlanacak yönet-
nelikler ile sirkülerlerin lehteki hükümleri, başlamış ve henüz sonuç-
anmamış ihracat işlemlerine de uygulanır. 

Madde 21 — Bu Karar hükümleri yayımlandığı tarihte yürürlüğe 
irer. 

Madde 22 — Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür. 

İHRACI LİSANSA BAĞLI MALLAR LİSTESİ 
lubuhat ve mamulleri: 
-uğday 
rpa 
"ulaf 
Iısır 
:avdar 
îertür un 
Iısır nişastası 
akliyat: 
uru fasulye 
îercimek 
ohut 

adenler: 

1 

İhracı ve ihraç maksadıyla satışları Toprak 
Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce yapılmak 
şartıyla 

1 olfram (Tungsten) 
olibden 
ıtimuan cevheri (Konsantre j-
ıriç) | 
arit cevheri (Ham) 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan-
lığının önceden mukavafatı alın-

mak kaydıyla 

Her türlü madenin ve bunların ] 
halitalarının hurdaları, kırpıntı- | 
lan, döküntüleri ve talaşları | 
Ham lületaşı, tozu, kırpıntıları }. 
ve cılız lületaşı j 
Çimento ve klinker | 
Demir cevheri 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 
önceden muvafakati alınmak kay-
dıyla 

Onniks mermeri (Ham blok) 

Kıymetli eşya: 
Kıymetli madenlerden veya kıy-
metli taşlardan mamul veya 
bunları muhtevi eşya 

1 
Maliye Bakanlığının önceden mu-
vafakati alınmak kaydıyla 

Nebati yağlar: 
Herttir bitkisel likit yağlar (Zeytinyağı ve prina yağı dahil) 
Margarin 

Yağlı tohumlar: 
Pamuk tohumu (Çiğit) 
Ayçiçeği tohumu 
Susam 
Keten tohumu 
Soya fasulyesi 
Yağlı zeytin tanesi 
Prina 

Hayvan yemleri: 
1734 sayılı Yem Kanunu kapsa- ] 
mına girenler 

lığının önceden muvafakati alın-
Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakan-
mak kaydıyla 

Canlı hayvan ve ürünleri : 
Büyük ve küçükbaş canlı hayvanlar 
Büyük ve küçükbaş canlı hayvanların taze, soğutulmuş, dondurulmuş et-
leri ve sakatatı 
Bilûmum büyükbaş hayvan derileri 
Her tür ve kalitedeki (Ham, ya- ^ 
rımamul, mamul) küçükbaş hay- }-
van derileri J 
Yapağı 
Bilumum peynirler 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 
önceden muvafakati alınmak kay-
dıyla 

Su ürünleri: 
Ham sünger 
Taze hamsi balığı 
Orman ürünleri: 
Her türlü kalas ve kereste 
Ağaçtan direk 
Yaş meyve ve sebze ihracatında kullanılan boş ambalaj sandığı (Demonte 
olanlar ve sandık için hazırlanmış tahtalar dahil) 
Her türlü tomruk ve kütük 

Diğer maddeler: 
Sentetik iplik, elyaf, jips 
Her türlü kâğıt (Basılmışlar ha- | 
riç) j 
Kâğıt hamuru [ 
Dodesil benzen ve bundan üreti- j 
len dodesil benzen sülfonik asit | 
(DDBSA) 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 
önceden muvafakati alınmak kay-
dıyla 

Afyon 

• Pamuk iplikleri 
Her tür gübre 
Haşhaş kellesi 
Domates salçası 
Anason 
Fındık kabuğu 
Bal peteği 
Meyan, kökü 

Malt 

Galanthus çiçek soğanı 
Şeker 

ihracı Toprak Mahsulleri Ofisi 
Genel Müdürlüğünce yapılmak 
kaydıyla 

Gıda-Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığının önceden muvafakati 
alınmak kaydıyla 



Y Ö N E T M E L İ K 
Ticaret Bakanlığından: 

İhracat Yönetmeliği 

BÖLÜM: I 
Tanımlar ve genel hükümler 

Tanımlar: 

Madde 1 — Bu Yönetmelikte kullanılan deyimlerin anlamlan aşa-
ğıda gösterilmiştir: 

Karar: İhracat Rejimi Karan ve bu Karara ek Kararlar, 
Bakanlık: Ticaret Bakanlığı, 
Merkez Bankası: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 
Birlikler: 3018 sayılı Kanun Hükümlerine göre kurulmuş olan İh 

racatçı Birlikleri, 
Odalar: Ticaret Odaları, Sanayi Odalan, Ticaret ve Sanayi Odaları. 
İhracatçı: İhracatçı belgesini haiz olan ve ilgili diğer kanunlara 

göre ihracat yapmasına bir engel bulunmayan özel ve tiızel kişiler, 
Serbest döviz: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca alım satım 

konusu yapılan konvertibl dövizler (Ek 1 de yazılı paralar), 
AET: Avrupa Ekonomik Topluluğu (Ek 2 de yazılı ülkeler), 
Serbest döviz sahası: 
Aramızda; 
a) Ticaret ve ödeme anlaşması bulunmayan, 
b) Serbest dövizle ödeme esasına dayanan iki taraflı veya çok ta-

raflı ticaret anlaşması bulunan ülkeler, 
Anlaşmalı ülkeler: Aramızda iki Taraflı Ticaret ve Serbest döviz 

esasına dayanmayan ödeme anlaşması bulunan ülkeler, (Ek 3 de göste-
rilen ülkeler). 

Vadesiz satış: Satış belgelerinde yükleme tarihi gösterilmeyen ve 
akit tarihinden başlayarak (30) gün içinde malın yüklenmesi gereken 
satış, 

Vadeli satış: Satış belgelerinde yükleme süresi gösterilen satış, 
Alivre satış: Ürünün ilk idrak tarihinden önce yapılan satış, 
Fiili ihraç: Gümrük çıkış beyannamesinin tescil edilmesi veya ge 

rekli belgelerin ilgili gümrük idarelerine verilmesi şartıyla; malın, yü 
riirlükteki Gümrük Yönetmeliğinin 21 inci maddesinde belirtilen yerlere 
konulmuş olması veya kısmen veya tamamen taşıta yüklenmiş bulun-
ması. 

Geçici ihracat: Az veya çok bir işçilik görmek üzere yabancı ülke 
lere ham ve yan mamul madde ihracı, 

Başlamış işlem: Lisansa bağlı mallarda lisansın verilmiş olması, 
tescile bağlı mallarda tescil beyannamelerinin ilgili mercilerce onaylan-
ması, 

Fiyat kontrolü ve tescil işlemlerinin yürütülmesi: 
Madde 2 — Ticarî amaçlarla ihraç edilen malların fiyat kontrolü 

ve tescillerini yapmaya Bakanlık yetkilidir. Ancak, bu Yönetmeliğe ekli 
(Ek 4) sayılı listede yer alan mallar dışında kalan mallar ile, anılan 
listede yer almakla beraber Bakanlıkça asgarî ihraç fiyatı tespit edile-
cek malların fiyat kontrolü ve tescil işlemleriyle ilgili meslek kuruluş-
ları görevlendirilmiştir. 

Bakanlık, ihraç lisansı meslek kuruluşlarınca verilen malların fiyat 
kontroluna esas alınacak fiyatlar ve diğer hususlar hakkında gerekli gör-
düğü aralıklarla ilgili meslek kuruluşlanna talimat verir. 

Tescille görevli meslek kuruluşları: 
Madde 3 — a) İhracatçı Birliklerinin çalışma konularına giren 

mallar için bu birlikler, 
b) Tütün için Ege Tütün İhracatçılar Birliği, Tütüncüler Federas-

yonunun sorumluluğu altında istanbul Tütüncüler Birliği ve Samsun 
Tütüncüler Birliği, 

c) Bunların dışında kalan maddeler için ilgili odalar. 
Bu maddede anılan meslek kuruluşları yaptıkları satış tescilleri ile 

ilgili olarak her türlü belgeleri aramaya, bilgileri istemeye, incelemeye 
ve kontrola yetkilidirler. 

Aynı maddenin tescil ve lisans işlemleriyle değişik meslek kuruluş-
larının görevli olması halinde, madde ve ihraç politikası yönünden Ba-
kanlık bu meslek kuruşlarından yalnız birini görevlendirebilir. 

Bakanlığın lisansına veya iznine bağlı ihracat: 
Madde 4 — A) Bakanlığın lisansına bağlı ihracat: 
a) Karar'a ekli listede yazılı malların ihracı, 
b) Anlaşmalı ülkelere yapılacak ihracat, 
c) Geçici ihracat, 
B — Bakanlığın iznine bağlı ihracat: 
a) İthalât Rejimi Karan ile bu Karara ilişkin Yönetmelik ve Sir-

külerler hükümlerine göre fiilen ithal edilmiş malların aynen ihracı, 
b) İhraç edilip de alıcısı tarafından kalite değişikliği veya düşük 

lüğü gibi nedenlerle teslim alınmayan ve iade edilen ihraç mallan karşılı-
ğında aynı miktar ve değerde mal ihracı. 

Yaş meyve ve sebze komitesi: 
Madde 5 — Yaş meyve ve sebze ihracatının geliştirilmesi ile ilgili 

konuları incelemek amacıyla Ticaret Bakanlığı, Gıda-Tarım ve Hayvan-
cüık Bakanlığı, Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlığı ve İhracatı Geliş-
tirme Etüd Merkezi temsilcilerinden oluşan bir komite kurulmuştur. Ko-
mite Bakanlığın çağnsı üzerine toplanır. Komite toplantılarına ilgili di 
ger Bakanlık ve kuruluş temsilcileri de çağrüabilir. 

Sanayi ürünler komitesi: 
Madde 6 — Sanayi ürünleri ihracatı ile ilgili konulan incelemek 

amacıyla Bakanlık, Sanayi ve Teknoloji, Maliye Bakanlıkları ve Devlet 
Planlama Teşkilâtı ve İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi temsilcilerinin 
katılacağı bir Komite kurulmuştur. Komite Bakanlığın çağnsı üzerine 
toplanır. Komite toplantılarına ilgili diğer Bakanlık ve kuruluş temsil-
cüeri de çağrüabilir. 

BÖLÜM: II 
Tescil ve lisans için başvurma süreleri ve diğer hususlar: 
Madde 7 — A) Bakanlığın tesciline veya lisansına bağlı mallara 

ait işlemler: 
İhracatçıların tescil veya lisans isteminde bulunabilmeleri için sa-

tış akdinin tamamlandığını gösterir belgelerin asıllarını ve ikişer örne-
ğini vanş tarihinden itibaren en geç (5) işgünü içinde; son üç yılda ken-
dileri için tahakkuk ettirilen gelir ve kurumlar vergisini gösterir belge 
ile son üç yılda ticarî faaliyetlerinden elde ettikleri gelire ait belgeleri de 
eklemek suretiyle, örneği bu yönetmeliğe ekli (Ek 7) tescil beyanname-
sinden (10) nüsha doldurarak ilgili meslek kuruluşuna (Her çeşit ma-
den, maden cevherleri ve mermer için Bakanlığa) başvurmaları gerekir. 

Meslek kuruluşları tescil beyannameleri ve satış akitlerini ivedilik-
le inceleyip görüşlerini de belirterek bu beyannamelerin 6 nüshası ile 
satış akdinin aslı ve bir örneğini en geç (2) işgünü içinde Bakanlığa gön 
derirler. 

Bakanlık meslek kuruluşlannca gönderilen tescil beyannamelerin-
den onayladıklarının (4) nüshası ile satış akdinin bir örneğini alıko-
yar ve geri kalan nüshalan ilgili meslek kuruluşlanna iade eder. 

Her çeşit maden, maden cevheri ve mermere ait onaylanan tescil 
beyannameleri yukarıdaki fıkra esaslarına göre Bakanlıkça doğrudan 
doğruya ilgili ihracatçılara iade olunur. 

Meslek kuruluşları Bakanlıkça iade edilen nüshaya dayanarak ken-
dilerinde kalan nüshaya gerekli meşruhatı vermek suretiyle tescil beyan-
namelerinin diğer nüshalarının tescil işlemlerini tamamlayarak beyan-
namelerin aslı ile üç örneğini gerekli çıkış işleminde kullanılmak üzere 
ihracatçıya verirler. 

B) Meslek kuruluşlarının tesciline veya lisansına bağlı mallara ait 
işlemler: 

İhracatçıların (A) bendinin birinci fıkrası uyannca tescil veya li-
sans için Ugili meslek kuruluşlarına yaptıkları müracaatlar bu kuruluş-
lar tarafından incelenerek uygun görülenler onaylamr ve beyannamenin 
aslı ile (3) örneği gerekli çıkış işleminde kullanılmak üzere ihracatçıya 
2 nüshası da bilgi için aynı işgünü içinde Bakanlığa gönderilir. 

C) İhraç lisansı: 
Lisansa bağlı mallara ait tescil beyannameleri, Bakanlık veya yet-

kili kılacağı meslek kuruluşlarınca onaylanmaları halinde ihraç lisansı 
sayüır. 
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D) Akreditifli satışlarda tescil işlemi: 
Satışlar, akreditifle yapıdığı takdirde, yetkili bankalar akreditifin 

açıldığım akreditif belgesi ile birlikte açılışı izleyen (3) işgünü içinde 
İlgili ihracatçıya bildirmek zorundadırlar. 

İhracatçılar yetkili bankalardan aldıkları akreditif belgesine daya-
narak tescil veya lisans için (A) bendinin 1 inci fıkrası uyarınca ilgili 
meslek kuruluşlarına başvururlar. 

Akreditif belgesi ile yapılacak tescillerde söz konusu belgenin ban-
kalara geliş tarihindeki fiyat esas alınır. 

Akreditifle yapılan satışlarda diğer satış belgeleri ile de tescil is-
teminde bulunulabilir. 

E"> Telgraf veya teleksle yapılan satışların tescili: 
Maddenin özelliği ve memleket yararının gerektirdiği durumlarda 

telgrafla veya teleksle yapılan satışların tescili Bakanlıkça kararlaştırı-
labilir. 

Telgrafla veya teleksle yapılan satışların tescili halinde ihracatçılar 
(30) işgünü içinde telgrafı veya teleksi teyid eden bir mektubu tescil 
merciine vermek ve tescil mercileri de bu teyidi aramak zorundadırlar. 

F) İhracatın Teşviki ve Geliştirilmesi Esaslarına Dair Kararlar 
gereğince yapılacak tescil işlemi: 

İhracatın Teşviki ve Gelişmesi Esaslarına dair Kararlara uyguıı 
olarak Proje bazmda döviz tahsisi veya kredi alan firmaların bu proje 
çerçevesinde gerçekleştireceği ihracatın tescil işlemi Bakanlıkça yapılır. 
İncelenmek üzere Bakanlığa tevdi edilen Projede belirtilen ihraç fiyatı 
endikatif olup, tescil sırasında fiyat kontrolü 2 nci madde esaslarına 
göre yapılır. 

G) Alivre satışlar ve tescil işlemi: 
Alivre satışlar yalnız serbest döviz karşılığında serbest döviz saha-

sına giren ülkelere yapılır. 
Bakanlıkça tespit edilen mallara ait alivre satışların başlıyacağı ta-

rihler ve fiyatlar ihraç malının üretim durumu ve ihraç olunabilecek mik-
tarı belli olduktan sonra dış piyasalar da gözönünde tutularak Bakanlık-
ça kararlaştırılır. Bakanlık gerekli gördüğü hallerde alivre satışların 
miktarlarını saptayabilir. 

Yukarıdaki esaslar dahilinde yapılacak alivre satışlara ait tescil 
işlemleri (A) bendi hükümlerine göre Bakanlıkça incelenerek sonuçlan-
dırılır. 

H) Resmî sektör ihracatı: 
Resmî sektör, tescil ve lisans için (A) ve (B) bendleri esasları çer-

çevesinde doğrudan doğruya Bakanlığa müracaat edebilir. 
İ) Tescil beyannamelerinin kabul edilmiyeceği haller: 
Eksik yazılmış, usulüne uygun doldurulmamış veya (A) bendinin 

birinci fıkrasında kayıtlı süreler içinde verilmemiş tescil beyannameleri 
ile Bakanlıkça ilân edilen fiyatlara uygun olmayan satışlara ait tescil 
beyannameleri Bakanlık ve ilgili meslek kuruluşlarınca kabul edilmez. 

Tescil işleminde ve lisans verilmesinde gözönünde tutulacak esas-
lar : 

Madde 8 — a) Satışların tescilinde malın fiyatının iç ve dış pi-
yasa fiyatlarına uygunluğundan başka, ihracat yapılan piyasanın özellik-
leri, teslim süresi, malın evsaf ve kalitesi, miktarı, satış koşulları ve 
benzeri ölçüler gözönünde bulundurulur. 

Prefinansman yoluyla yapılan satışların fiyatının ihraç anındaki iç 
ve dış piyasa fiyatlarına veya tespit edilmişse asgarî ihraç fiyatlarına 
uygunluğu şarttır. 

Lisans istemleri, iç piyasadaki arz ve talep durumu, piyasa koşul-
lan, memleket ihtiyacı, malın fiyatı ve benzeri ölçüler gözönünde tutul-
mak suretiyle incelenir. 

b) Bakanlık fiyat kontrolü ve tescil işlemlerinde gerekli gördüğü 
Bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği yapar ve aynı madde ile uğraşan mes-
lek kuruluşları arasında da işbirliği yapılmasını sağlar. 

c) Meslek kuruluşları yaptıkları fiyat kontroluna esas aldıkları 
iç ve dış piyasa fiyatlarmı da Bakanlığa önceden ve düzenli olarak bil-
dirirler. 

Meslek kuruluşlarınca tutulacak kayıtlar: 
Madde 9 — Meslek kuruluşları, Bakanlıkça onaylanan veya onay-

ladıkları tescil beyannameleri ile 47 nci madde gereğince gümrük idare 
leri tarafından kendilerine gönderilen tescil beyannamelerinin ikinci 
nüshalarına veya telgraf suretlerine göre gereken istatistik kayıtlarını 
tutarlar. 

İhraç süreleri: 
Madde 10 — İhraç süresi tescile bağlı mallarda tescil tarihinde, li-

sansa bağlı mallarda da lisans tarihinden itibaren başlar. 

İhraç süresi vadesiz satışlarda (30) gün, vadeli satışlarda, satış bel-
gelerinde belirtilen süre olup ençok (90) gündür. Birleşik Amerika, Ka-
nada, Güney Afrika ve Japonya gibi deniz aşırı ülkeler dışındaki diğer 
ülkelere yapılacak vadeli fındık (işlenmiş hariç) satışlarında bu süre en 
çok (60) gündür. 

Satış mukavelesi hükümlerine uygun olarak incir ezmesi, çekirdek-
siz kuru üzüm, madenler, maden cevherleri, mermer, çimento, ileri dere-
cede işlem görmüş orman sanayi ürünleri, gıda ve içki sanayi mamul-
leri, işlenmiş fındık (kavrulmuş, beyazlatılmış, naturei paketli, işlenmiş 
özürlü hariç) yağlı tohum küspeleri, melas, pamuk ve linters pamuğun-
da en çok 6 aya (Zeytinyağı için 90 güne), diğer sanayi mamullerinde bir 
yıla kadar ihraç süresi verilebilir. 

İhracatın Teşviki ve Geliştirilmesi esaslarına dair Kararlara uygun 
olarak proje bazında döviz tahsisi ve kredi alan firmaların bu müsaade-
ye göre yapacakları satışlarda ihraç süresi projede gösterilen süre olup 
en çok bir yıldır. 

Alivre satışlarda ihraç süresi ürünün ilk idrakini izleyen ayın ba-
şından itibaren satış belgelerinde belirtilen süre olup en çok (90) gün-
dür. Bu süre fındıkta (45) gün, pamukta (6) aydır. Alivre satışlar baş-
lamadan önce, bu süre maddenin özelliğine göre Bakanlıkça uzatılabilir 
veya kısaltılabilir. Alivre satışlara ait tescil beyannamelerinde satışın 
alivre olduğu ve ihraç süresinin bitim tarihi gösterilir. 

İhraç süresi içinde malların yüklenmesine başlanmış olması yuka-
rıda belirtilen ihraç sürelerini keser. İhracat, süresi içinde partiler ha-
linde de yapılabilir. 

İhraç sürelerinin uzatılması: 
Madde 11 — İhraç süreleri mücbir ve muhik sebeplerle: 
a) Bakanlığın tesciline veya lisansına bağlı mallarda Bakanlıkça, 
b) Meslek kuruluşlarının tesciline veya lisansına bağlı mallarda 

da ilgili meslek kuruluşlarınca, 
(30) günü geçmemek üzere uzatılabilir gıda ve içki sanayi mamulleri 
(Zeytinyağı hariç), madenler, maden cevherleri, mermer, çimento, ileri 
derecede işlem görmüş orman sanayi ürünleri ve diğer sanayi mamulleri 
için 6 aya kadar ek ihraç süresi verilebilir. 

İhracatın Teşviki ve Geliştirilmesi Esaslarma dair Kararlara uy-
ğun olarak proje bazında döviz tahsisi ve kredi alan firmaların yapacak-
ları ihracatın süresi, uzatma sırasında yeniden fiyat uygunluğu aranmak 
kaydıyla, esas ve ek süre toplamı (2) yılı aşmayacak şekilde uzatılabilir. 

Alivre satışlara ait tescil beyannamelerinde gösterilen süre uzatıla-
maz Ancak, pamuk (lmters dahil) incir ezmesi ve çekirdeksiz kuru 
üzümde ihraç süreleri, Bakanlıkça (30) günü geçmemek üzere uzatıla-
bilir. 

Tescil mercileri, süreleri uzatılmış olanlar da dahil, lisans veya tes-
cil belgelerine muhik ve mücbir sebepler nedeniyle (5) işgününe kadar 
ek süre verebilir. 

Süre uzatma istemleri için en geç ihraç süresinin bitiminden baş-
layarak (5) işgünü içinde ilgili meslek kuruluşuna (Her çeşit maden, 
maden cevherleri ve mermer için Bakanlığa) başvurulması gerekir. 

Meslek kuruluşları, Bakanlığın tesciline veya lisansına bağlı olan 
maddelere ait süre uzatma istemlerini Bakanlığa intikal ettirirler. 

İlgili meslek kuruluşlarının tesciline veya lisansına bağlı olan mal-
lara ait süre uzatma istemleri meslek kuruluşlarınca incelenerek sonuç-
landırılır. 

Mücbir veya muhik sebebe dayanmayan ve (5) işgünü içinde yapıl-
mamış olan ek süre istemleri kabul edilmez. 

Süreleri uzatılmış olanlar da dahil, tescil beyannameleri ve ihraç 
lisanslarının süreleri bu sürelerin bitimini izleyen (5) işgünü içinde ih-
racata başlanılması halinde herhangi bir merciden ayrıca izin alınması-
na gerek olmaksızın normal yükleme süresi kadar uzatılmış sayılır 

İhracatın yapılması: 
Madde 12 — İhraç süresi içinde fiili ihracatın yapılması şarttır. 
İhracatçı, ihracat gerçekleştiğinde ilgili meslek kuruluşuna (Her çe-

şit maden, maden cevherleri ve mermer için Bakanlığa) 15 işgünü içinde 
bu hususu bildirmekle yükümlüdür. 

Süreleri içinde kullanılmayan lisans ve tescil beyannameleri hü-
kümden duser. İhracatçıların hükümden düşen bu belgeleri en geç (15) 
işgünü içinde ilgili meslek kuruluşuna (Her çeşit maden, maden cev-
herleri ve mermere ait olanlar Bakanlığa) geri vermeleri şarttır. Meslek 
kuruluşları bu durumu Bakanlığa derhal bildirirler. 

Tescil veya lisans işlemi tamamlanmış olan satışlara alt malların 
fiilen ihraç edilmemesi halinde ihracatçıların meslek kuruluşlarına Ön-
ceden ödedikleri nisbî aidat geri verilmez. 
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BÖLÜM: III 

ÖZELLİĞİ OLAN İHRACAT 
ANLAŞMALI ÜLKELERE İHRACAT 

Lisans alma zorunluğu: 
Madde 13 — Anlaşmalı ülkelere yapılacak ihracat lisansa bağlıdır. 
Anlaşmalı ülkelere yapılacak kuru incir ihracatında lisanslar ilgili 

meslek kuruluşları tarafından verilir. Meslek kuruluşları verdikleri li-
sansların (2) örneğini aynı işgünü içinde Bakanlığa gönderirler. Meslek 
kuruluşları yaptıkları fiyat kontroluna esas olarak aldıkları iç ve dış pi-
yasa fiyatlarını da Bakanlığa önceden ve düzenli bir şekilde bildirirler. 

Satışların başlama tarihleri: 
Madde 14 — Anlaşmalı ülkelerle aramızdaki yıllık protokollara 

ekli Türk ihraç Malları Listesinde yer alan maddelere ait kontenjanla-
rın belirli tarihlerde kullanılacak miktarları Bakanlıkça tespit edilerek 
ilgililere duyurulur. Tespit edilen tarihlerden önce yapılacak bağlantılar 
hükümsüzdür. 

Resmî Gazete ile yapılacak duyurmalarda ayrıca belirtilmediği tak-
dirde satışlar yayın tarihinden (7) işgünü geçtikten sonra yapılır. 

Verilecek ek kontenjanlara da bu madde hükmü uygulanır. 

Ekspertiz: 
Madde 15 — Anlaşmalı ülkelere ihracatta, ekspertizin, Türkiye'de 

yapılması şarttır. Ancak, ekspertizin alıcı ülkelerdeki uluslararası gözet-
me şirketleri veya uluşlararası kontrol firmaları tarafından yapılması 
şartıyla da satışta bulunulabilir. 

Lisans işlemleri: 
Madde 16 — Anlaşmalı ülkelere ihracatta lisans işlemleri 7 nci 

madde hükümlerine göre yürütülür. 
Lisans istemleri 8 inci maddede öngörülen hususlardan başka üre-

tim, stok, anlaşma, hesap ve mübadele durumu gözönünde tutularak in-
celenir. 

ihraç süreleri: 
Madde 17 — Anlaşmalı ülkelere yapılacak ihracatta ihraç süresi 

lisans tarihinden başlayarak en çok (45) gündür. Ancak, canlı hayvan 
ihracatı için bu süre en çok (60) gündür 

Satış mukavelesi hükümlerine uygun olarak maden, maden cevher-
leri, mermer, ileri derecede işlem görmüş orman sanayii ürünleri, çi-
mento, gıda ve içki sanayii mamulleri (Zeytinyağı hariç) ve diğer sana-
yi mamulleri için en çok 6 aya kadar ihraç süresi verilebilir. 

ihraç sürelerinin uzatılması 11 inci maddeye göre yapılır. 

Alivre ve vadeli satışlar, konsinye ve müşterek hesap yoluyla 
ihracat : 

Madde 18 — Anlaşmalı ülkelere alivre satış yapılamayacağı gibi 
anlaşma hükümleri dahilinde konsinyasyon veya müşterek hesap yoluy-
la da mal ihraç edilemez. 

Ancak anılan ülkelere serbest döviz karşılığında konsinyasyon ve 
müşterek hesap yoluyla ihracat yapılabilir. 

KONSİNYASYON VEYA MÜŞTEREK HESAP YOLUYLA İHRACAT 
Esaslar : 

Madde 19 — Kesin satışta bulunulmadan, dış alıcılara, komisyon-
culara, yabancı ülkelerde tesis edilen ticarî şube veya temsilcilikler adı-
na emaneten mal şevki konsinye ihracattır. 

Konsinye ihraç beyannamelerindeki fiyatın müracaat anındaki carî 
ihraç fiyatına uygunluğu esastır. 

Meslek kuruluşları tescilden sonra, işlem hakkında Bakanlığa bilgi 
verirler. 

Asgarî bir fiyatın satıcıya garanti edilmesi ve bu fiyatla satış fiyatı 
arasındaki farkın masraflar düşüldükten sonra kalan kısmının satıcı ve 
alıcı arasındaki paylaşılması esasına dayanan konsinye ihracata, müşterek 
hesap yoluyla ihracat adı verilir. Müşterek hesap yoluyla yapılacak ihra-
catta : 

a) Her bağlantı için ayrı bir mukavele yapılması, 
b) Bu mukavelede asgarî fiyatların alıcı tarafından garanti edil-

miş olması, 
c) Garanti fiyatıyla satış fiyatı arasındaki farktan elde edilecek 

tutarın, masraflar düşüldükten sonra, satıcının payının en az yüzde 50 
Olması kaydıyla satıcı ve alıcı arasında paylaşılacağının bu mukavelede 
açıklanması şarttır. 

Konsinyasyon veya müşterek hesap yoluyla ihracat ancak serbest 
döviz karşılığında yapılır. 

Müracaat şekli: 
Madde 20 — Konsinyasyon veya müşterek hesap yoluyla yapılacak 

ihracata ait müracaatlar, ihracatçıların bu Yönetmeliğe Ek 8 deki ör-
neğe uygun olarak düzenleyecekleri (7) nüsha tescil beyannamesine malı 
teslim alacak alıcının mutabakat mektubunun aslı ve iki örneği de ek-
lenmek suretiyle ilgili meslek kuruluşlarına yapılır. 

Meslek kuruluşları bu Yönetmeliğin (5) sayılı ekinde yazılı olanla-
rın dışındaki mallara ait müracaatlar ile anlaşmalı ülkelere serbest dö-
viz karşılığında yapılacak konsinye ihracata ait müracaatları görüşleri ile 
birlikte Bakanlığa bildirirler. 

Tescil işlemi: 
Madde 21 — Konsinyasyon veya müşterek hesap yoluyla yapılacak 

ihracata ait tescil istemleri bu Yönetmeliğin 5 sayılı ekinde yazılı mallar 
için doğrudan doğruya ilgili meslek kuruluşlarınca, bunun dışındaki 
mallar ile anlaşmalı ülkelere sevkedilecek mallar için de Bakanlıkça in-
celenerek sonuçlandırılır. 

ihraç süresi: 
Madde 22 — Konsinyasyon veya müşterek hesap yoluyla yapılacak 

ihracata ait tescil belgeleri taşıdıkları tarihten başlayarak (30) gün için 
geçerlidir. Bu süre uzatılamaz. Ancak, sürenin bitiminden itibaren (5) 
işgünü içinde ihracata başlanılması halinde, herhangi bir merciden izin 
alınmaksızın ihraç süresi (5) işgünü için uzatılmış sayılır. 

Kesin satışın yapılacağı süre : 
Madde 23 — Konsinyasyon veya müşterek hesap yoluyla yapılan 

ihracatta, çürüyebilir veya bozulabilir malların fiili ihraç tarihinden iti-
baren en geç (2) ay, diğerlerinin ise en geç (6) ay içinde kesin olarak 
satılması şarttır. 

Bu süreler, mücbir ve muhik sebeplerle, çürüyebilir ve bozulabilir 
mallarda (2) ay'ı, diğerlerinde ise (6) ay'ı geçmemek üzere Bakanlıkça 
ve Ek (5) sayılı listede kayıtlı mallar için de meslek kuruluşlarınca uza-
tılabilir. Sanayi ürünleri için bu süre, tescil mercilerince uzatılacak bi-
rinci (6) aydan sonra Bakanlıkça her defasında (6) ay'ı geçmemek üzere 
toplam olarak (2) yıla kadar uzatılabilir. 

Süre uzatma istemlerinin en geç birinci fıkrada yazılı sürelerin bi-
timinden başlayarak (5) işgünü içinde yapılması şarttır. 

Meslek kuruluşlarının ve ihracatçıların yükümlülüğü : 
Madde 24 — Konsinyasyon veya müşterek hesap suretiyle yapıla-

cak ihracatta, meslek kuruluşları tescil beyannamelerinin bir örneğini 
Bakanlığa ve bir örneğini de malın gideceği bölgede bulunan Ticaret 
Müşavirliği veya Ateşeliğine aynı gün uçakla gönderilir. İhracatçının 
da malı taşıyacak vasıtanın hareketini aynı şekilde malm gideceği bölge-
deki Ticaret Müşavirliğine veya Ataşeliğine bildirmesi zorunludur. 

Konsinyasyon veya müşterek hesap yoluyla ihraç edilen malların 
kesin satışını müteakip, ihracatçılar durumu kesin satış fatura örneği ile 
birlikte en geç bir ay içinde ilgili meslek kuruluşlarına bildirirler. 

Dış piyasa fiyatları ile bildirilen satış fiyatları arasında haklı se-
beplere dayanmayan farkların tespiti halinde, durum, ilgili meslek ku-
ruluşlarınca Bakanlığa bildirilir. Bakanlıkça bu ihracatçılar hakkında 
kanunî tedbirlere başvurulacağı gibi, üç ay süre ile tescil talepleri kabul 
edilmez. 

Kambiyo hesaplarının kapatılması hakkında Türk Parası Kıymetini 
Koruma mevzuatı hükümleri saklıdır. Kambiyo mercileri hesap sonuç-
larını, şekli Maliye Bakanlığınca saptanacak bir mektupla Ticaret Ba-
kanlığına bildirirler. 

Memleket değişikliği: 
Madde 25 — Konsinyasyon veya müşterek hesap yoluyla yapılan 

ihracatta; malın tamamının veya bir kısmının serbest döviz karşılığında 
başka bir ülkeye nakli mümkündür. Bu halde ihracatçılar durumu ilgili 
meslek kuruluşuna, kambiyo merciine ve Bakanlığa mal bedelinin tahsi-
linden önce bildirirler. 

KREDİLİ İHRACAT 
Esaslar : 
Madde 26 — (27) nci maddede belirtilen sanayi mamullerinin, yet-

kili bir bankanın mal bedeli dövizlerin fiil! İhraç tarihinden İtibaren en 
geç 12 ay İçinde yurda getirileceğini gösteren ve esasları Türk Parası 
Kıymetini Koruma Mevzuatında saptanan banka garantisi karşılığında 
ihracı, kredili ihracattır. 
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Madde 27 — (261) sayılı Kanun uyarınca vergi iadesinden yararla-
nan sanayi mamulleri (Gıda ve içki sanayii mamulleri hariç) banka ga-
rantisini haiz kredi yolu ile ihraç edilebilir. 

Madde 28 — Banka garantisini haiz kredi yolu ile ihraç edilecek di-
ğer mallar, Maliye Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça tes-
pit ve ilân olunur. 

Müracaat şekli: 
Madde 29 — Kredili ihracatla ilgili müfacaatlar, 7 nci madde hü-

kümlerine bağlıdır. 
Ancak, kredili satış akdinin yazılı olması ve mukavelede, kredi şart-

larının ayrıntılı olarak belirtilmesi gereklidir. Kredili ihracatta, telg-
rafla satış yapılamaz. 

İhraç süreleri: 
Madde 30 — Kredili ihracatta, ihraç süreleri ve süre uzatımlarında 

10 ve 11 inci madde hükümleri uygulanır. 
Madde 31 — Kredili ihracatta memleket ve firma değişikliği yapı-

lamaz. 
Madde 32 — Kredili ihracatta aranacak banka garantileri, bunların 

taşıyacağı şartlar ve tabi olacağı işlemler ile mal bedellerinin tahsiline 
ilişkin diğer hususlar Türk Parası Kıymetini Koruma Mevzuatı hüküm-
lerine bağlıdır. 

GEÇİCİ İHRACAT 
Esaslar: 
Madde 33 — Hususî takas veya bağlı muameleye müncer olmamak 

şartiyle bu Yönetmeliğin (6) sayılı eki listede kayıtlı malların, karşıla-
rında yazılı hale çevrilmek üzere geçici olarak ihracına izin verilir. 

Listeye yeni madde eklenmesi ve listeden madde çıkarılması: 
Madde 34 — Bu listeye yeni madde eklenmesine ve listeden madde 

çıkarılmasına dair istemler Bakanlığa yapılır. 
Bu istemler Bakanlık temsilcisinin başkanlığında Maliye, Sanayi ve 

Teknoloji, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Gümrük ve Tekel Bakanlıkları 
temsilcilerinden kurulu bir Komite'de aşağıdaki esaslar gözönünde tu-
tularak incelenir. 

Geçici ihracat konusu olacak maddenin: 
a) İhracının mümkün olmaması, 
b) Yurt içinde herhangi bir suretle işlenip değerlendirilememesi, 
c) Karşılığında getirilecek maddenin memlekette üretilememesi 

veya bu üretimin fiyat, miktar ve nitelik yönünden elverişli bulunma-
ması, 

d) Karşılığında ithal olunacak malm İthalât Yönetmeliğine ek lis-
telerde yer alması (6 sayılı ek listede kayıtlı kuyumcu curufu ve artığı 
ile anot çamuru karşılığında getirilecek külçe, altın, gümüş ve bakır ha-
riç.) 

Komitece yapılan inceleme sonunda geçici ihracı uygun görülen 
maddelerin işlendikten sonra elde edilecek maddeler de gösterilerek, ge-
çici ihracat listesine alınması Bakanlığa teklif edilir. Bakanlıkça kabul 
olunanlar Resmî Gazete'de yayımlanmak suretiyle anılan listeye ekle-
nir. 

Gerekli görüldüğü takdirde, sözü edilen listedeki maddeler, Komi-
tenin görüşü alınarak, Bakanlıkça listeden çıkarılır ve durum Resmî Ga-
zete'de yayımlanır. 

Müracaat şekli: 
Madde 35 — Bu Yönetmeliğin (6) sayılı eki listede yer alan mallar 

için geçici ihraç lisansına ait müracaatlar aşağıdaki şekilde yapılır. 
a) Geçici ihracata konu maldan tenör tespiti için numuneler, ma-

lın ihraç edilmek üzere hazırlandığı mahalde Türk Gözetme Limited Şir-
ketince alınır. 

b) Türk Gözetme Limited Şirketince alman numunelerden bir 
adedi yabancı imalâtçı firmaya, bir adedi ihracatçı firmaya, bir adedi 
tenör tespiti için Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne, üç adedi tayin 
edilecek yeminli bir laboratuvara teslim edilir. 

c) İhracatçı firma Türk Gözetme Limited Şirketi ile Maden Tet-
kik ve Arama Enstitüsünden alacağı, numunenin alındığını ve analiz so-
nuçlarım gösterir belgelere dayanarak ihraç miktarını da belirtmek 
suretijle düzenleyeceği hesap listesini, yabancı imalâtçı firma ile yapı-
lan mukavelenin aslını ve noterce onaylanmış tercümesini bu Yönetme-
liğin (9) sayılı eki örneğe uygun talepnamesine ekliyerek Bakanlığa in-
tikal ettirir. 

Bu maddenin (a) ve (b) fıkralarında sözü edilen numune alma ve 
analize ait ücretler ihracatçı firma tarafından ödenir. 

İmalâtçı firma isterse ithal limanında boşaltma sırasında da analiz 
için Uluslararası Gözetme Şirketine yeniden numune aldırabilir. Bu tak-
dirde, numunelerden yeteri kadar, bu maddenin (b) bendinde gösterilen 
yerlere gönderilir. 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün ihraç limanında alınan ilk 
numune üzerinde tespit ettiği tenör ile imalâtçı firmanın ihraç limanında 
alınan veya boşaltma limanında aldırdığı numunenin komple analizi so-
nunda tespit ettiği tenör arasında % 0,5 den fazla fark kabul edilmez. 
% 0,5 den fazla tenör farkı dolayısiyle meydana gelecek değer artışı kar-
şılığının yurda döviz olarak getirilmesi zorunludur. 

Fiyat kontrolü: 
Madde 36 — Geçici olarak ihraç edilecek maddenin fiyatı ile imal 

olunacak maddelerin ithal fiyatları ve imalâtçı firmaya ödenecek işleme 
ücreti. Bakanlıkça yapılacak talep üzerine, İthal Malları Fiyat Tescil ve 
Tetkik Dairesince kontrol ve bu fiyatların uygunluğu tespit edilir. 

Bu daire, kontrol ve incelemesini, Maden Tetkik ve Arama Ensti-
tüsünün numuneler üzerinden tespit edeceği komple analiz sonuçlarına 
ve diğer belgelere dayanarak ihracatçı firma tarafından hazırlanan hesap 
listesine göre yapar. Kontrolü yaparken ihracat konusu maddenin FOB 
ihraç değeri ile karşılığında gelecek maddenin FOB ithal değerinin eşit 
olması şartını arar. 

Lisans verilmesi: 
Madde 37 — Yapılan müracaatlar Bakanlıkça incelenerek uygun gö-

rülenler için gerekli lisans verilir. Lisanslar üç nüsha olarak düzenlenir. 
Bunların bir nüshası ihracatın yapılacağı gümrük idaresine, ikinci 

nüshası ilgili kambiyo merciine, üçüncüsü de ihracatçı firmaya gönderilir. 

İhracat : 
Madde 38 — Gümrük İdareleri bu ihraç lisanslarına dayanarak ve 

41 inci madde gereğince taahütte bulunulmuş olması şartiyle ihracata izni 
verir. 

İhracat sırasında gümrük idarelerince yapılacak normal kontroldan 
başka, malın tartı kontrolü ayrıca Türk Gözetme Limited Şirketince de 
yapılır. Bunu gösterir bir belge gümrük çıkış beyannamesine eklenerek, 
gümrük idareleri tarafından 42 nci madde uyarınca Bakanlığa gönderi-
lir. 

Türk Gözetme Limited Şirketi tarafından yapılacak tartı kontrolü 
ücreti ihracatçı firmaca ödenir. 

İzabe ve imalât ücretleri: 
Madde 39 — Geçici ihracata konu olan maddelerin izabe ve imalât 

ücretleri aynı maddeden olmak üzere mal ile ödenir. 

İhraç süresi : 
Madde 40 — Geçici ihraç lisansının süresi altı aydır. Bu süre lisans 

tarihinden başlar. 
İhraç süreleri, mücbir ve muhik sebeplerle veya ihracatın en az 

yarısının yapılmış olduğu ilgili gümrük idarelerinden alınacak bir belge 
ile tevsik edilmek ve 41 inci maddede belirtilen ithal taahhütnamesi ge-
çerli olmak şartiyle ve altı ayı geçmemek üzere Bakanlıkça uzatılabilir. 

Süre uzatma istemleri en geç ihraç süresinin bitiminden başlayarak 
(5) iş günü içinde Bakanlığa yapılır. 

Süreleri uzatılmış olanlar da dahil lisans süreleri bu sürelerin biti-
minden itibaren (5) iş günü içinde ihracata başlanılması halinde herhangi 
bir merciden ayrıca izin alınmasına gerek olmaksızın normal yükleme 
süresi kadar uzatılmış sayılır. 

İthal süresi: 
Madde 41 — İhracat yapılmadan işlenmiş madde ithalâtına izin ve-

rilmez İmal edilecek maddelerin, ihraç tarihinden itibaren altı ay içinde 
yurda fiilen ithal edilmesi şarttır. 

İhracat partiler halinde yapıldığı takdirde yukarıda sözü edilen süre 
her partiye ait ihracatın yapıldığı tarihten itibaren hesaplanır. 

Bu süre mücbir sebeplerle. Bakanlıkça üç ayı geçmemek üzere uza-
tılabilir. Uzatma istemleri, ithal süresinin bitiminden önce Bakanlığa ya-
pılır. 

Uzatılan süre içinde de ithalâtı gerçekleştiremeyen firmaların daha 
sonraki geçici İhraç İstemleri bir yıl için kabul edilmez. 



İşlenmiş madde ithalâtının süresi içinde yapılmasını sağlamak üze-
re ilgililerden alınacak taahhütname ve bunlarla ilgili diğer hususlar 
Türk Parası Kıymetini Koruma Mevzuatı hükümlerine bağlıdır. 

İhracat ve ithalâtın Bakanlığa bildirilmesi: 
Madde 42 — Gümrük idareleri bu şekilde yapılan ihracat ve ithalâta 

ait gümrük çıkış ve giriş beyannamelerinin birer örneğini işlemin biti-
mini izleyen ilk işgünü içinde Bakanlığa gönderirler. 

BÖLÜM: IV 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

Tedavül belgesi : 
Madde 43 — Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında Bir 

Ortaklık Yaratan Anlaşma'da öngörülen Geçiş Dönemine ilişkin koşul, 
sıra ve süreleri saptayan Katma Protokol hükümleri çerçevesinde Top-
luluk üyesi ülkelere yapılacak ihracatta tercihli rejimlerden ve ticarî 
kolaylıklardan yararlanabilmek için 2/2/1973 gün ve 14436 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile 10/2/1974 gün ve 14795 sayılı Resmî 
Gazete'de Gümrük ve Tekel Bakanlığınca yayımlanan Genelge esaslarına 
göre Tedavül Belgesi düzenlenmesi gerekir . 

İhraç edilen malların geri getirilmesi: 
Madde 44 — İhraç edilen malların herhangi bir sebeple alıcısı tara-

fından teslim alınmaması veya kesin satışın yapılamaması halinde, bu 
mallar ihracatçılar tarafından geri getirilebilir. 

Satış şekillerinin değiştirilmesi: 
Madde 45 — İhraç edilen ve herhangi bir sebeple alıcısı tarafmdan 

teslim alınmayan ve geri getirilmesi imkânsız veya büyük ölçüde döviz 
kaybına sebebiyet verecek olan veya bozulmaya ve çürümeye müsait bu-
lunan ihraç mallarının başka bedel ve şartlarla kesin olarak veya konsin-
yasyon veya müşterek hesap yoluyla satışına, Bakanlıkça izin verilir. Bu 
husustaki müracaatların aracı bankalar veya ihracatçılar tarafmdan, sa-
tış mukavelesi ve noterce onaylı Türkçe tercümesi eklenmek suretiyle 
alıcının teslim almaktan kaçındığını belirten belgelerle birlikte, Türk Pa-
rası Kıymetini Koruma Mevzuatı gereğince ihracat bedelleri karşılığı dö-
vizlerin yurda getirilme süresi içinde, ilgili meslek kuruluşlarına yapıl-
ması şarttır. Alıcının, malın kalitesinin değişikliği veya düşüklüğü nede-
niyle malı teslim almaktan kaçınması halinde, bu konudaki değişiklik 
müracaatlarına ayrıca bir uluslararası gözetme şirketinden veya mahal-
lî teamüllere göre yetkili bir kuruluştan alınmış, malın kalite durumunu 
tespit eden raporların ve noterce onaylı Türkçe tercümelerinin eklen-
mesi gereklidir. Meslek kuruluşları, müracaatları, görüşlerini ekleyerek 
yukarıda anılan belgelerle birlikte Bakanlığa intikal ettirirler. Değişik-
lik istemlerinin Bakanlıkça kabulü halinde tamnacak ek satış süresi ke-
sin satışlarda en çok (30 günü, konsinyasyon veya müşterek hesap yo-
luyla yapılacak satışlarda 23 üncü maddede gösterilen süreleri aşamaz. 

Tescil belgeleri ve ihraç lisansları üzerinde yapılacak değişiklikler: 
Madde 46 — Tescil belgeleri ve ihraç lisansları üzerinde yapılacak 

değişiklik istemlerinden : 
a) Lehte fiyat farkları, 
b) Kalite düşüklüğü (Aynı değer tutan korunmak şartıyla), 
c) İhraç limanlan (Çıkış gümrükleri), 
d) Memleket değişikliği (Alıcı tarafından yazılı olarak teyid edil-

mek ve mukavelenin diğer şartları aynen kalmak kaydiyle), 
e) Maddî hataların düzeltilmesi, 
Meslek kuruluşlarınca incelenerek sonuçlandmlır. Meslek kuruluş-

lan Bakanlıkça verilen tescil belgeleriyle ihraç lisanslan üzerinde yap-
tıkları değişiklikleri Bakanlığa derhal bildirirler. 

Tescil belgeleri ve ihraç lisanslan üzerinde, yukanda sayılan de-
ğişiklik istemleri dışında kalan her türlü değişiklik istemleri Bakanlıkça 
incelenerek sonuçlandınlır. 

Gümrük idarelerince yapılacak işlem.: 
Madde 47 — Gümrük idareleri, süresi sona ermemiş lisans veya tes-

cil beyannamelerinin ilgililer tarafmdan kendilerine verilmesi veya lisans 
veya tescili veren mercilerin lisans veya tescil tarih ve numaralarını ih-
tiva eden bir telgrafla lisans veya tescil beyannamelerindeki bütün bil-
gileri bildirmeleri üzerine ihracata izin verirler. 

Gümrük idareleri, işlemlerin bitimini izleyen ilk işgünü içinde ken-
dilerine verilen üç nüsha lisans veya tescil beyannamelerinin bir nüsha-
sını. gümrük çıkış beyannamelerinin gümrükte kalacak nüshalarına ek-
lerler: İkinci nüshasını, gümrük çıkış beyannamelerinin bir suretiyle bir-

likte ilgili aracı bankaya, üçüncü nüshasını da fiili ihracata ait değer ve 
miktar kaydı düşmek, imza ve mühürle onaylanmak suretiyle, ilgili mes-
lek kuruluşlarına gönderirler. İhracat, lisans veya tescil beyannameleri-
nin telgrafla bildirilmesi üzerine yapıldığı takdirde, gümrük idarelerince 
bu telgraflardan yeteri kadar suret çıkarılarak işlem yapılır. 

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen ihracatçılar hakkında yapılacak 
işlemler: 

Madde 48 — Bu Yönetmeliğin 7, 12, 24 ve 25 inci maddelerinde be-
lirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen ihracatçıların, bir aya ka-
dar, bunu alışkanlık haline getirdikleri takdirde ise Uç aya kadar tescil 
ve lisans istemlerinin kabul edilmemesini Bakanlık kararlaştırabilir. 

Yukarıdaki fıkrada sayılan maddelerde belirtilen yükümlülükleri 
yerine getirmemeyi aıişkanlık haline getirdikleri tespit edilen ihracatçı-
lar hakkında ayrıca, mensup olduklan meslek kuruluşları tarafından, ku-
ruluş kanunları ve statülerinin verdiği yetkiye dayanılarak gerekli ted-
birler alınır. 

Başlamış işlemler: 
Madde 49 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar baş-

lamış bulunan ihraç işlemleri, ilgili bulundukları Karar, Yönetmelik ve 
Sirkülerler hükümlerine göre yürütülür. 

Yürürlük hükümleri: 
Madde 50 — İşbu Yönetmelik, 19/6/1973 tarih ve 14569 sayılı Resmî 

Gazete'de yayımlanan İhracat Yönetmeliği yerine geçmek üzere yayım-
landığı tarihte yürürlüğe girer. Ancak, bu Yönetmeliğin ve bu Yönetme 
liğe dayamlarak yayımlanacak sirkülerlerin lehdeki hükümleri, başlamış 
ve henüz sonuçlanmamış ihracat işlemlerine de uygulanır. 

Anlaşmalı Ülkelere yapılacak ihracatla ilgili sirkülerler yürürlükte 
bırakılmıştır. 

(EK: 1) 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca alım satım konusu yapılan 

konvertibl dövizler listesi 
ABD Dolan 
Avusturya Şilini 
Belçika Frangı 
Danimarka Kronu 
Federal Alman Markı 
Fransız Frangı 
Hollanda Florini 
İngiliz Lirası (Sterlin) 
İsveç Kronu 
isviçre Frangı 
İtalyan Lireti 
Kanada Dolan 
Norveç Kronu 

(EK: 2) 
Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) Ülkeleri 

Batı Almanya 
Belçika 
Birleşik Krallık (İngiltere) 
Danimarka 
Fransa 
Hollanda 
İtalya 
İrlanda 
Lüksemburg 

(EK: 3) 
Anlaşmalı Ülkeler 

Arnavutluk 
Çekoslovakya 
Doğu Almanya 
Macaristan 
Mısır Arap Cumhuriyeti 
Sövyetter Birli» 

• 8 • 
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PERŞEMBE 

Tescil Mercü (EK: 7) Kayıı Tarihi 
Kayıt Numarası 

ihracatçı Belge Numarası 1 TESCİL 
BEYANNAMESİ 

2 LİSANS 

RUHSATNAME ihracatçı Belge Numarası 1 TESCİL 
BEYANNAMESİ 

2 LİSANS 
Numarası : 
Bitim Tarihi : 

1 TESCİL 
BEYANNAMESİ 

2 LİSANS 
Numarası : 
Bitim Tarihi : 

ihracatçı Firmanın 
Unvanı 

ihracatçı Firmanın 
Adresi 

ılıcı Firmanın 
Unvanı 

ılıcı Firmanın 
Adresi 

Komisyoncu Firmanın 
Unvanı 

Komisyoncu Firmanın 
Adresi 

İHRAÇ KONUSU MADDENİN 

Adı 
istatistik Pozisyonu Gideceği Ülke 
Tip ve Kalitesi İhraç Gümrüğü 
Standardı Akreditif Bitim Tarihi 
Jretim Yılı 
Miktarı 

Birim Satış Fiyatı 
FOB 

YP. 

Birim Satış Fiyatı 
FOB 

TL. Birim Satış Fiyatı 
CF YP. 

Birim Satış Fiyatı 

CİF TL. 

Değer Tutan 

YP. 

Değer Tutan TL. Değer Tutan 
CF YP. 

Değer Tutan 

CİF TL. 

Vergi İadesi 1 • Yararlanır 2 Q Yararlanmaz 
Satış Şekli 1 • Vadesiz 2 • Vadeli 3 • Alivre 

ödeme Şekli 1 • Akreditif 2 • Mal Mukabili 3 • Vesaik Mukabili 4 • Kredili 
5 • Peşin 6 • Diğer 

Teslim Şekli 1 • FOB 2 • CF 3 • CİF 4 • Diğer 
Satış Vesaiki 1 Q Mukavele 2 Q Telgraf 3 • Teleks 4 • Diğer 

İhraç Gelirinin Şekli 1 • Serbest Döviz 2 • Kliring 3 • Diğer 

Satışta Yahancı Para Cinsi Varsa Satışta Kom. % si 
Kat'i Satış Tarihi İhraç Süresi: (Gün) 

Yukarıda gösterilen bilgilerin satış mukavelesine uygun olduğunu ve fülî ihracatı veya iptalini (15) gün içinde merciinize bildireceğimi 
beyan ederim. 
Beyanname Eki: Adet 
Beyan Tarihi: / / İhracatçının İmzası 

Not : Üretim Yılı. Miktarı, Birim Fiyatı ve Değer Tutarı haneleri önce rakam, sonra yazı ile yazılacaktır. 
YP : Yabancı Para 
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TESCİL / LİSANS BEYANNAMESİNİN ARKA SAHİFESİ 

İşbu Satış Tarih ve 
İhraç Süresi : Sonu 

sayı ile tescil edilmiştir. 
Mühür ve İmza 

İşbu Satış Tarih ve sayı ile Tescil Edilmiştir. 
Lisansa Bağlanmıştır 

Ticaret Bakanı 

Aslı Gibidir. 
Tarihi : 

İhraç Süresi : Sonu Mühür ve İmza 

TESCİL / LİSANS BEYANNAME EKİ 

İstatistik 
Pozisyonu 

İhraç Edilecek Malın Adı, 
Tipi, Kalitesi ve 

Özel Niteliği 
( + ) Standardı Üretim 

Yılı 
Miktarı ( + ) Birimi 

Birim Fiyatı İhraç Değeri 
Tutarı İstatistik 

Pozisyonu 
İhraç Edilecek Malın Adı, 

Tipi, Kalitesi ve 
Özel Niteliği 

( + ) Standardı Üretim 
Yılı 

Miktarı ( + ) Birimi 
YP. TL. YP. TL. 

FOB 

CF 
CİF 

FOB 
CF 
CİF 

FOB 

CF 
CİF 

FOB 
CF 
CİF 

FOB 

CF 
l~"TF 

FOB 

CF 
CİF 

FOB 

CF 
CİF 
FOB 

CF 
CİF 

FOB 

CF 
CİF 

T O P L A M 

İhracatçının İmzası 

YP : Yabancı Para 
+ Boş Bırakılacak 



Tescil Mercii 
(EK: 8) Kayıt Numarası 

Kayıt Tarihi 

İhracatçı Belge. No. Konsinye ve Müşterek Hesap 
İhraç Talepnamesi 

R u h s a t n a m e 

Numarası : 
Bitim Tarihi: 

İhracatçı Firmanın 
Unvanı 

İhracatçı Firmanın 
Adresi 

Alıcı Firmanın 
Unvanı 

Alıcı Firmanın 
Adresi 

Komisyoncu Firmanın 
Unvanı 

Komisyoncu Firmanın 
Adresi 

İHRAÇ KONUSU MADDENİN 
ADI 

istatistik Pozisyonu Üretim Yılı 

Tipi ve Kalitesi Gideceği Ülke 
Standardı İhraç Gümrüğü 
Miktarı 

TaJkribi FOB 
YP. TaJkribi FOB 
TL. 

Garanti Edilen 
Birim Satış Fiyatı 

CF 
CİF 

YP. Garanti Edilen 
Birim Satış Fiyatı 

CF 
CİF TL. 

Takribi FOB 
YP. Takribi FOB TL. 

Garanti Edilen 
Değer Tutarı 

CF 
CİF 

YP. Garanti Edilen 
Değer Tutarı 

CF 
CİF TL. 

Satış Şekli 1 • Konsinye 2 • Müşterek Hesap 

Satış Vesaiki ı • Mukavele 2 • Telgraf 3 • Teleks 4 • Diğer 

Satış Tarihi Varsa Satışta Komisyon % 

ihraç Süresi 

Konşinyasyon 
Yukarıda müfredatı kayıtlı malın suretiyle ihracına müsaade edilmesini talep ve kat'i satış faturasını her satış vukuunda 

Müşterek Hesap 

30 gün içinde merdinize ibraz edeceğimi taahhüt ederim. 

Talepname Eki : Adet İhracatçının İmzası 

Beyan Tarihi / / 

YP : Yabancı Para 
Üretim Yılı, Miktarı, Birim Fiyatı ve Değer Tutarı haneleri önce rakam, sonra yazı ile yazılacaktır. 

11 
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KONSİNYE / MÜŞTEREK HESAP İHRAÇ TALEPNAMESİ 
ARKA SAHİFESİ 

Tescil Numarası Tescil Tarihi Tescil Mercü 

/ / 

Konsinye 
Yukarıda müfredatı gösterilen malın — suretiyle ihracına müsaade edilmiştir. 

Müşterek Hesap 

Varsa Ticaret Bakanlığı İzninin 

Sayısı: Tarihi : / / 

Bakanlık veya ilgili 
Meslek Kuruluşu 
(Mühür ve İmza) 

Not : İşbu müsaade firmanın ihracat muamelelerinin Kambiyo merciince banka teminatına tabi tutulmamış olduğu gümrük idarelerince 
tespit edilmesi şartıyla muteberdir. 

KONSİNYE VE MÜŞTEREK HESAP İHRAÇ TALEPNAMESİ EKİ 

İstatistik 
No. 

İhraç Edilecek Malın Adı, 
Kalitesi, Niteliği Standardı ( + ) Üretim 

Yılı 
Miktarı ( + ) Birimi 

Birim Fiyatı İhraç Değeri 
Tutarı İstatistik 

No. 
İhraç Edilecek Malın Adı, 
Kalitesi, Niteliği Standardı ( + ) Üretim 

Yılı 
Miktarı ( + ) Birimi 

YP. TL. YP. TL. 

FOB 
CF 
CİF 
FOB 

oo
 

IJ
* 

FOB 
CF 
CİF 

FOB 
CF 
CİF 

FOB 
CF 
CİF 

FOB 
CF 
CİF 
FOB 
CF 
CİF 

FOB 

CF 
CİF 

T O P L A M 

YP : Yabancı Para 
( + ) Bu sütun boş bırakılacaktır. İhracatçının İmzası 
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Yalnız sülfür tipi çinko cevheri ve 
konsantresi 
Yalnız sülfür tipi kurşun cevheri 
ve konsantresi 
Simli kurşun çinko cevheri 

Çinko külçe ve levha 
Kurşun külçe, talî maddeler olarak 
gümüş külçe ve altm külçe 
Çinko külçe ve levha, kurşun külçe 
ve gümüş külçe 

Geçici olarak ihraO edilecek 
maddenin ismi 

Kuyumcu curufu ve artığı 

Anot çamuru 

Soğuk çekilmiş, düşük karbonlu 
tavlanmış, semi - killed çelik saç 
Maden ve benzeri sert formasyon-
ların sondajında kullanılarak hur-
dalasmış elmaslı kronlar 
Boraks 

İşlendikten sonra ithal edilecek 
maddenin ismi 

Altın külçe ve gümüş külçe, kurşulı 
külçe 
Saf altm külçe, gümüş külçe ve 
bakır 
Kesilmiş ve preslenmiş rotor ve 
stator aksamı 
Maden ve benzeri sert formasyonla-
rın sondajında kullanılmaya elverişli 
elmaslı yeni kronlar 
Perborat 

(EK: 4) 
İhracı Bakanlığın Tesciline Bağlı Mallar Listesi 

Canlı at, katır, eşek ve bunların etleri ile sakatatı 
Hazırlanmış süngerler 
Melas 
Dondurulmuş ve diğer şekillerde işlem görmüş hamsi balığı 
Fındık (İç ve kabuklu) 
Çekirdeksiz kuru üzüm 
Antepfıstığı 
Yerfıstığı 
Meyan balı ve hulâsası 
Tütün 
Petrol ürünleri Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının önceden 

muvafakati alınmak kaydıyla 
Hambez 
Gülyağı ve parfüm sanayiinde kullanılan diğer yağlar 
Orman ürünleri sanayü mamulleri, ceviz kütüğünden mamul dipçik 
Tiftik 
Her çeşit maden, maden cevherleri ve mermer (Lisansa bağlı olan-

lar dışında) 

(EK: 5) 
Konsinyasyon veya müşterek hesap suretiyle ihraçlarına ilgili mes-

lek kuruluşlarınca müsaade edilecek mallar listesi 
Yaş meyveler (Kestane hariç) 
Yaş sebzeler (Soğan ve turfanda patates dahil) 
Şarap (AET ülkeleri hariç) 
Lokum ve şekerlemeler 
Et mamulleri 

(EK: 6) 
Geçici olarak ihraç edilecek mallar listesi 

Geçici olarak ihraç edilecek İşlendikten sonra ithal edilecek 
maddenin ismi maddenin ismi 

(EK: 9) 
Geçici thraç Talepnamesi 

1. İhracatçı firma ve adresi: 
2. İhraç malının: 

a) Adı ve cinsi 
b) Evsafı 
c) Miktarı 
d) FOB kıymeti (TL. ve $ olarak): 
e) Gümrük tarife pozisyonu 
f) İthal malının Fiyat Tescil ve Tetkik Dairesi'nce imalâtçı fir-

maya izabe ve imalât bedeli karşılığı bırakılması uygun gö-
rülen malın değeri (TL. ve $ olarak): 

3. Malın ihraç olunacağı gümrük: 
4. Malın gideceği memleket: 
5. İmalâtçı firma ve adresi: 
6. İthal olunacak malın: 

a) Cinsi 
b) Evsafı 
c) Gümrük tarife pozisyonu 
d) FOB kıymeti (TL. ve $ olarak): 

Yukarıda müfredatı yazılı malın geçici olarak ihracına müsaade 
edilmesini talep ederim. 

İhracatçının imzası 
• • • — — — 

İ L A N L A R 
Zonguldak 2 nci İş Mahkemesi Hâkimliğinden : 

1973/1322 
Davacı E. K. İ. Müessesesi Müdürlüğü tarafmdan açılan ihbar tazmi-

natı davasının yapılan açık duruşmasında : 
Zonguldak Çaycuma İlçesi Karakoç Köyünden İdris Kahveci'ye gös-

terilen adresine çıkarılan davetiyede bulunamamıştır. 
Mahkememizde duruşmanın Uânen tebliğine karar verilmiş ve duruş-

ma 9/10/1974 gününe bırakılmıştır. Bu duruşmaya gelmediğiniz veya bir 
vekilde göndermediğiniz takdirde bir daha duruşmaya almamıyacağınız 
gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 8689 

1973/1373 
Davacı: E. K. İ. Müessesesi Müdürlüğü tarafından açılan 1.664,60 TL. 

ihbar tazminatı davasının yapılan açık duruşmasında : 
Davalı: Zonguldak - Çaycuma İlçesi Karaman Köyündeki Halil oğ-

lu 1946 doğumlu Abdurrahman Pekdemir'in gösterilen adresinde buluna-
madığından duruşma gününün Resmî Gazete ile ilân edilmesine, duruş-
manın bu sebeple 9/10/1974 günü saat 9.00 da yapılmasına karar verilmiş 
olduğundan duruşmanın devamı olan bugün duruşmaya gelmeniz, gelme-
diğinizde bir daha duruşmaya alınamayacağınız gıyap kararı yerine kaim 
olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 8688 

1973/1298 
Davacı E. K. İ. Müessesesi Müdürlüğü vekilleri Avukat Orhan Usal 

tarafından açılan ihbar tazminatı davasının yapılan açık duruşmasında: 
Davalı Saadettin Üçyıldız adm açıkarılan tebligatlar gösterilen dares-

te bulunamıyarak bilâ tebliğ iade edilmiştir. Ve bulunamadığından ilânen 
tebligat yapılmasına karar verilmiştir. 

Duruşmanın devamı olan 9/10/1974 günü saat 9.00 da mahkemede 
hazır bulunmanız veya kendinizi temsilen bir vekil göndermeniz aksi tak-
dirde davanın gıyabınızda devam edeceği duruşmaya alınmıyacağınız gı-
yap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 8687 

1973/1258 
Davalı Ertuğrul Akyıldız, Veli oğlu 1939 doğumlu Yeni Mah. Gölçük 

Kocaeli 
Davacı: E. K. İ. Müessesesi Müdürlüğü tarafmdan açılan ihbar taz-

minatı davasının yapılan duruşmasında 13/6/1974 tarihli duruşma Resmî 
Gazete ile ilân yapılmış olup bu duruşmaya gelmediğinizden gıyap kararı 
çıkarılmasına karar verilmiştir. 

Duruşmanın devamı olan 9/10/1974 tarihli duruşmaya bir vekil veya 
duruşma günü olan bu tarihte duruşmaya gelmeniz gıyap karan yerine 
kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 8686 

Altındağ 2 nci Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1974/505 
Davacı Ahmet Kılıç tarafından davalılar Ali Yıldırım ve diğer 

8 hissedarı adına açılan izalei şüyu davasının yapılan yargılama 
smda: 

Davalılardan Ali Rıza Eti, Havva Sabiha İnce, Şükrü Genç, Fatma 
Ahioğlu, Hediye Demiryol ve İbrahim Otuzbir gösterilen adreste bulun-
madıklarından tebligatın gazete ile yapılmasına karar verilmiştir. 

16/8/1974 günü saat 9.15 de Mahkememizde hazır bulunmanız ve-
ya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi taktirde hakkınızda gı-
yap kararı verileceği davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. «561 
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Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünden : 

1. Ofisimiz ihtiyacı bulunan 4 adet uçak ikmal tankeri dış piya-
sadan (kapalı zarf) teklif alma usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

2. Bu işin geçici teminatı 260.000 TL. dir. 
3. Teknik ve idarî şartname Genel Müdürlük Ulaştırma Şube 

Müdürlüğünden temin edilebilir. 
4. İhaleye iştirak edecek firmalar teklif mektuplarını en geç 

14/8/1974 günü saat 14.00 e kadar dış zarfa (Uçak ikmal tankeri işine 
ait teklif) ibaresini yazarak Genel Müdürlük Muhaberat ve Arşiv Mü-
dürlüğüne posta ile gönderecekler veya elden tevdi edeceklerdir. 

Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
5. Teklif mektupları 14/8/1974 günü saat 15.00 de geçici Satın 

Alma Komisyonu Başkanlığında açılacaktır. 
6. Ofisimiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yap-

mamakta veya fiyat ve evsaf yönünden en uygun teklifi veren firmaya 
verip vermemekte serbesttir. 8890/2-2 

Ankara Belediye Başkanlığından : 

Belediyemizce aşağıda cins ve miktarı yazılı 2 kalem malzeme 2490 
sayılı Kanun gereğince kapalı zarf eksiltme suretiyle birinci kalemi satın 
alınacak, ikinci kalemi tabettirilecektir. 

1 — Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 
2 — İstekliler teklif mektuplarım en geç ihale saatinden bir saat 

evveline kadar Encümen kalemine vermeleri zorunludur. 
Postadaki geçikmeler dikkate alınmaz. 

C i n s i 
Miktarı M. bedeli G. teminatı 

Adet Lira Kr. Lira Kr. 
İ h a l e n i n 

tarihi saati 

1 - Sabit Henlama tez. 1 
2 - Gençlik Parkı ve luna-

park giriş bileti 75.000 Cilt 47.500,— 

260.000,— 14.150,— 22/7/1974 15.00 

3.562,50 22/7/1974 15.10 
8470 /4-4 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı TOPRAKSU Genel Müdürlüğü Konya VI. Bölge Müdürlüğünden: 

Sıra 
No. İ ş i n y e r i 
1 — Konya - Hadim - Korualan - Ilgın - Bulcuk (Grup 

inşaatı.) 
2 — Konya - Karaman - Eminler 

İşin nevi 

Sulama tesisi 
Sulama tesisi 

Keşif bedeli 
Lira Kr. 

253.573.72 
1.516.000,— 

Geçici teminatı S o n 
Lira Kr. müracaat günü 

İ H 
Günü 

13.892,95 
59.230,— 

18/7/1974 
18/7/1974 

23/7/1974 
23/7/1974 

L E 
Saati 

15.30 
16.00 

1 — Yukarıda yazılı inşaatlar hizalarında gösterilen gün ve saatte 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile ek-
siltmeye çıkartılmıştır. 

2 — Bahis mevzuu işlere ait ihale dosyaları her gün mesai saatlerinde bedelsiz olarak Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 
3 — Yukarıda 2 sıra No. lu işe iştirak etmek isteyenlerin (A. B. C) grubu müteahhitlik karnelerinin herhangi biri ile (girecekleri işin 

keşif bedelinden aşağı olmamak üzere) ve Bayındırlık Bakanlığı eksiltmeye iştirak yönetmeliği gereğince; 
a) Çalışma tasarısı ve teçhizat bildirisi, 
b) Sermaye ve kredi durumlarına ait malî durum bildirgesi, 
c) Teknik personel bildirisi, 
d) Dilekçenin verildiğinde elinde bulunan işleri gösterir bildiri ve ayrıca (1 adet keçi ayağı veya lastik tekerlekli silindiri) daimi olarak 

işbaşında bulunduracaklarına ait noterden tasdikli bir taahhütnameyi düekçelerine ekleyip müracaat etmeleri. 
4 — 1 No. lu işlere girmek isteyenlerin (girecekleri işin keşif bedelinden aşağı olmamak üzere) bu gibi işleri yaptıklarına ait belgelerini 

dilekçelerine ekleyip müracaat etmeleri. 
5 — Müracaat dilekçelerine karne suretini ekleyenlerin - giriş belgesi alırken karne asıllarının ibrazı gerekmektedir. 
6 — İsteklileri gerek tek, gerekse tüzel kişi olabilirler (hususi veya tescil edilmemiş ortaklıklar kabiil edilmez.) 
7 — İsteklilerin girecekleri işlere ait geçici teminat makbuzu ve bu eksiltmenin ilk ilân tarihinden sonra alınmış Ticaret ve Sanayi Oda-

sına kayıtlı bulunduğuna dair belge ile 2490 sayılı Kanunun 32. nci maddesi gereğince hazırlıyacakları teklif mektuplarım ihale saatinden bir 
saat evvel makbuz mukabili Komisyona vermeleri şarttır. 

8 — Telli müracaat ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 8877 / 4-2 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğünden: 
GAZİANTEP 

1 — Aşağıda isimleri bildirilen işlerin yaptırılması 2490 sayılı Kanunun 31 nci maddesi gereğince ayrı ayrı kapalı zarf usulü ile eksilt-
meye çıkarılmıştır. 

Keşif Bedeli G. Teminatı İ H A L E N İ N Son müracaat 
İŞİN ADİ Lira Kr. Lira Kr. Tarihi Günü Saati Tarihi Günü 

22/7/1974 Pazartesi 
23/7/1974 Salı 

11.00 
11.00 

18/7/1974 Perşembe 
19/7/1974 Cuma 

A-Gaziantep 9. Bölge memur lojmanı 2.467.513,92 87.775,42 
B-Gaziantep 21 derslikli lise ikmal inşaatı 1.781.337,— 67.190,11 

2 — Eksiltme Gaziantep Yapı İşleri 9. Bölge Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda yukarıda bildirilen gtin ve saatlerde yapılacaktır. 
3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar 9. Bölge Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda görülebilir. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; her iş için ayrı ayrı olmak üzere; 
A) Yukarıda bildirilen geçici teminatlarını, 
B) 1974 yılma ait ticaret ve sanayi odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) 
a - Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisi ve bunu belirten banka referansım, 
b - Teknik personel beyannamesini, 
c - Yapı araçları bildirisi, 
d - Taahhüt beyannamesini, 
e - Bayındırlık Baknalığmdan almış oldukları (C) grubundan keşif bedeli kadar için eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik kar-

nesini, 
ibraz sureti ile 9. Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

5 _ istekliler teklif mektuplarını yukarıda bildirilen ihale tarihi ve saatinden bir saat evvel makbuz mukabUinde Eksiltme Komisyonu Baş-
kanlığına vereceklerdir. 

6 — Yeterlik belgesi almması için son müracaat yukarıda bildirilen tarihlerin mesai saati konuna kadardır. 
7 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 8599 / 4-3 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1 inci Bölge 
Müdürlüğünden • 

Sakarya İli Geyve - Taraklı Devlet yolunda Geyve (İngiliz) köprüsü 
inşaatı işi 1.299.946,78 lira keşif bedelle 2490 sayılı Kanunun 31 inci mad-
desi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. İhale 5 Ağus-
tos 1974 Pazartesi günü saat 11.00 de Bölge İdare binasında Eksiltme 
Komisyonunca yapılacaktır. Geçici teminat 62.748,40 liradır. 

Bu işe ait ihale dosyası Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü 
Mlz. Şb. Md. lüğünde, İzmir'de Karayolları 2 nci, istanbul - Küçükyalı'da 
1 inci Bölge Müdürlüklerinde görülebilir . 

İstekliler en geç 29 Temmuz 1974 günü saat 16.00 ya kadar Bölge 
Müdürlüğüne müracaatla verecekleri dilekçelerine; Bayındırlık Bakanlı-
ğından alınmış ve süresi dolmamış (B) grubundan ve en az bu işin ilk 
keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesi, en az bu işin ilk keşif bedeli ka-
dar bu işin cins ve öneminde bir iş yaptığını belirtir tasdikli belge, yapı 
araçları bildirisi (bildiride ana inşaat makinalarmın sahibi olduklarına da-
ir belgeleri ibraz etmeleri, kira ile hariçten temin edilecek ana inşaat ma-
kinaları için beyanda bulunmaları) malî durum bildirisi, banka mek-
tubu (banka mektubunda selahiyetli kişilerin imzaları banka mühürü 
ile tasdikli olacak) taahhüt bildirisi, teknik personel bildirisi, imza sir-
küleri, kanunî ikametgâh belgesi ve iş yeri görme belgelerini ekliyerek 
bu iş. için yeterlik belgesi almaları lâzımdır. İhaleye gireceklerin yeterlik 
belgeleri ile birlikte geçici teminat 1974 yılı ticaret ve sanayi odası vesi-
kası, vekâleten ihaleye gireceklerin vekâletnamelerini istekli bir ortak-
lık olduğu takdirde bu belgelerine ilâveten şirketin imza sirküleri veya 
vekâletnamesini ve şİFketin birinci ilânımızdan sonra alınmış hali faa-
liyet belgelerini hamil usulüne uygun olarak 2490 sayılı Kanun gereğince 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç ihale saatinden bir saat önce 
komisyon başkanlığına vermeleri lazımdır. Postadaki gecikmeler na-
zarı itibare alınmaz. Duyurulur. 8781 / 4-2 

Haydarpaşa - İzmit Ekspres yolu asfalt betonu kaplamasına lü-
zumlu kum ve çakılın Gebze asfalt şantiyesinde ihzar edilmesi işi 
943.000.— lira keşif bedelle 2490 sayılı Kanunun 31 inci madde gereğince 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. İhale 5 Ağustos 1974 Pazar-
tesi günü saat 15.00 de Bölge İdare binasında Eksiltme Komisyonunca 
yapılacaktır. 

Geçici teminat 41.470,— liradır. 
Bu işe ait ihale dosyası Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Mlz. 

Şb. Md. lüğünde İzmir'de Karayolları 2 nci, istanbul - Küçükyalı'da 1 inci 
Bölge Müdürlüklerinde görülebilir. 

İstekliler en geç 29/7/1974 günü saat 16.00 ya kadar Bölge Müdür-
lüğüne müracaatla verecekleri dilekçelerine; en az bu işin ilk keşif bedeli 
yarısı kadar bu işin cins ve öneminde bir iş belirtir tasdikli belge, yapı 
araçları bildirisi, (bildiride ana inşaat makinalarının sahibi olduklarına 
dair belgeleri ibraz etmeleri, kira ile hariçten temin edilecek ana inşaat 
makinaları için beyanda bulunmamaları) malî durum bildirisi, banka 
mektubu (banka mektubunda selâhiyetli kişilerin imzaları banka mü-
hürü ile tasdikli olacak) taahhüt bildirisi, imza sirküleri, kanunî ikamet-
gâh belgesi ve iş yeri görme belgelerini ekleyerek bu iş için yeterlik bel-
gesi almaları lâzımdır. İhaleye gireceklerin yeterlik belgeleri ile birlikte 
geçici teminat 1974 yılı ticaret ve sanayi odası vesikası, vekâleten ihaleye 
gireceklerin vekâletnamelerini istekli bir ortaklık olduğu takdirde bu bel-
gelerini ilâveten şirketin imza sirküleri veya vekâletnamesini ve şirketin 
birinci ilânımızdan sonra alınmış hali faaliyet belgelerini hamil usulüne 
uygun olarak 2490 sayılı Kanun gereğince hazırlayacakları teklif mek-
tuplarını en geç ihale saatinden bir saat önce Komisyon Başkanlığına 
vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. Duyu-
rulur. 8782 / 4-2 

Devlet Demiryolları işletmesi Merkez Alım ve Satım Komisyonu 
Başkanlığından : 

900 adet bilezik sustalı cer tertibatı satın alınacaktır 
1) Yukarıda yazılı malzeme Dünya Bankasına (IBRD) üye ül-

kelerden teklif alma usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
2) Bu işe ait şartname İngilizce ve Türkçe hazırlanmış olup 

TCDD nin Ankara'da Merkez, istanbul'da Sirkeci veznelerinden 50 
lira mukabilinde temin edilebilir. 

3) Tekliflerin en geç 23/8/1974 Cuma günü saat 15.00 e kadar 
TCDD Genel Müdürlüğü Makina ve ikmal Grup Başkanlığında topla-
nacak Komisyonumuza gelmiş veya verilmiş olması şarttır. 

4) Teklifler 7 nüsha olarak verilecek, teklif zarflan üzerine 
TCDD işletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Alım ve Satım Komisyon 

Başkanlığı Gar - Ankara - Türkiye» adresi ve ayrıca «Dünya Bankası 
Kredisi ile ilgili malzeme teklifidir» ve ait olduğu iş yazılacaktır. 

5) Firmalar şartnameyi TCDD den aldıklannı tevsik için vezne 
makbuzunun aslını veya fotokopisini teklifleri ile birlikte TCDD ye 
vereceklerdir. 

6) TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve 
tercih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir. 8812/2-2 

Çeşme Sahil Sağlık İdaresi Memurluğundan: 

1 — 482.472,87 TL. keşif bedelli Sahil Sağlık hizmet binası inşaatı 
2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince ihaleye konulmuştur. 

2 — Eksiltme Çeşme Sahil Sağlık idaresi İhale Komisyonun da 
29/7/1974 Pazartesi günü saat 14,30 da yapılacaktır. 

3 — Şartname, diğer evraklar istanbul'da Hudut ve Sahiller Sağlık 
Genel Müdürlüğü Donatım Şubesinde, Ankara'da Esenboğa Hava istas-
yonu Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliğinde, Çeşme'de Sahil Sağlık ida-
resi Memurluğunda görülebilir. 

4 — İşin geçici teminatı 23.049,— TL. dir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
A - 1974 yılına ait ticaret odası vesikasını, 
B - Müracaat cülekçeleriyle birlikte verecekleri (Usulüne göre hazır-

lanmış olan) 
a) Malî durum bildirisini, 
b ) Teknik personel beyannamesini, 
c ) Plan ve teçhizat beyannamesini, 
d) Taahhüt beyannamesini, 
e) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan keşif 

bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik kar-
nesini veya işin en az keşif bedeli kadar bir işi yaptığım gösterir resmi 
devairden alınmış iş bitirme belgesini, 

İbraz suretiyle Çeşme Belediye Başkanlığı Belge Komisyonundan 
yeterlik belgesi almalan lâzımdır. 

6 — İstekliler en geç teklif mektuplarım 29/7/1974 Pazartesi günü 
saat 13,30 a kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına 
vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 26/7/1974 
Cuma günü mesai saati sonuna kadardır. 

8 — Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
İlân olunur. 9117 / 4-1 

T. C. Devlet Demiryolları istanbul Alım ve Satım Komisyonu Reis-
liğinden : 

Potas sabunu ve sıyı sabun alınacaktır. 
1 — 15000 kilo potas sabunu (Arap sabunu) ile 5000 kilo sıvı sa-

bun Sirkeci'deki Komisyon binasında teklif alma suretiyle satın alınacak-
tır. 

2 — Tekliflerin en geç 22 Temmuz 1974 Pazartesi günü saat 16.00 ya 
kadar komisyona verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

3 — Geçici teminat teklif edilen bedelin yüzde beşi olup, şartna-
meler Komisyondan bedelsiz alınabilir. 

4 — TCDD. ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve 
tercih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir. 

8604 / 2-2 

İskilip Belediye Başkanlığından: 

1 — 3 X 9 eb'admda 2 kilodan 30 tona kadar çekecek bi>- adet 
vasıta baskülü 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı 
zarf usulü ile satın alınacaktır. 

2 — Eksiltmesi 18/7/1974 Perşembe günü saat 14.00 de Encü-
mence yapılacaktır. 

3 —• Baskülün muhammen bedeli 60.000 lira olup geçici teminatı 
4.500 liradır. 

4 — Taliplerin geçici teminatları ile kapalı teklif mektuplannı 
eksiltmenin yapılacağı gün ve saate kadar Encümene göndermeleri 
veya bizzat verebilirler. 

5 — Eksiltme saatine kadar Encümene verilmeyen veya temi-
natı bulunmayan mektuplar geçerli sayılmaz. 

6 — Teknik şartname ile eksiltme şartnamesi bedelsiz olarak Yazı 
İşlerinden temin edilebilir. 

7 — Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta veya tercih ettiği talip-
liye ihale etmekte tamamen serbesttir. 8891 / 4-2 
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Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Direktörlüğünden : 

820 adet kompresör kalemi satın alınacaktır. 
1 — Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Direktörlüğünün ihtiyacı 

için 450 adet 80 cm. lık 370 adet 160 cm. lık kompresör kalemi satın alı-
nacaktır. 

2 — Bu malzemeye ait şartname Gazi Mustafa Kemal Bulvarı N o : 
19 Kat: 2 Ankara'daki ikmal ve Satın Alma Şubesi Şefliğinden temin 
edilebilir. 

3 — En son teklif verme tarihi 18/7/1974 günü saat 17.30 dur. 
4 — İdaremiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 8828 /2-3 

Şereflikoçhisar Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu Müdürlüğün-
den : 

Cinsi: Ekmek Miktarı : 90 000 Kg., Muhammen bedeli : 259200 — 
TL., Geçici teminatı: 14.118.— TL., thalenin günü ve saati: 19/7/1974 
saat 10.30, Yeri: Bölge okulu. Şekli: Kapalı zarf. 

Tarım Bakanlığı Su Ürünleri Genel Müdürlüğünden : 

Tarım Bakanlığı Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün 17/10/1973 gün ve 1914/9838 sayılı yazılarıyla Aydın İli Söke İlçesine bağlı Yenihisar Köyü 
hudutları içinde bulunan Dalyanaki koyu 1380 sayılı Kanunun 4, 5, 6 ve 13. maddeleri doğrultusunda tetkik edilmek üzere teşkil edilen heyet üye-
leri 14/1/1974 Pazartesi günü mahalline giderek gerekli mcelemeyi yaparak aşağıdaki hususları karar altma almıştır. 

1 — Bahse konu Dalyanaki koyu iki parçadan müteşekkil olup. toplam 517.000 M2, bulunduğu, koylardan birinin daha büyük olup, 1127, 
1007 ve 3591 parsel nolu Hazine arazileri arasmda, küçük olan diğerinin 560, 3591, 559, 412 ve 1005 parsel nolu araziler arasında bulunduğu anlaşıl-
mıştır. 

2 — Büyük koyun etrafında hiç bir şahıs arazisi olmamasına rağmen, küçük koy etrafındaki 559, 412 ve 560 nolu parseller şahıslara aittir. 
3 — Krokide işaret edilen A ile B (takriben 260 m) ve C ile D (takriben 102 m) noktaları arasına kurulabilecek muhtelif tipteki setler-

le bu yerlerin denizden ayrılarak bir üretim sahası haline getirilmesi mümkün olabilecektir. Setlerin kurulacağı yerlerdeki su derinliğinin tahminen 
4 ile 6 m. olduğu bilirkişi İbrahim Oynar ve bilirkişi Nazmi Türkeri tarafından ifade edilmiştir. 

4 — Tesis kurulduğu zaman emniyet hududunun setlerden yüz metre kıyı kesiminden elli metre deniz açığından geçmesi icap etmektedir. 
5 — Üretim sahasında seyrisefer bakımından bir engel yoktur. 
6 — Bir proje altmda Su ürünleri istihsalinde gerekebilecek tesislerin kurulabilmesi için halihazırda da değerlendirilmeyen tarım dışı Hazine 

arazisi mevcuttur. 
7 — Bu mmtıkada çok geniş bir sahil şeridinin mevcut olması nedeni ile münhasıran bahse konu koyun bir üretim sahası haline getiril-

mesi turizm yönünden bir salanca doğurmayacaktır. 

1 — Eksiltmeye iştirak edeceklerin kanun tarifine uygun teklif 
mektuplarım ihale saatinden bir saat önce komisyon başkanlığına 
vermeleri gerekli olup, postada vaki gecikmeler dikkate alınmıyacak-
tır. 

2 — Taliplilerin 1974 vizeli ticaret belgelerini komisyona ibraz 
etmesi şarttır. 

3 — Bu işle ilgili şartname mesai saatleri içinde okulda görüle 
bilir. 8801 / 4-3 

Ankara İflas Memurluğundan: 

Dos N o : 1973/9 
Müflis Abidin Gündoğan'm masasına müracaat eden alacaklılara 

ait icra iflas kanununun 206, 207 inci maddelerine göre sıra cetveli 
tanzim edilmiştir. İcra İflas kanununun 235 inci maddesi gereğince 
alacak kaydine ve sırasına itiraz edenler kanun hükümleri dairesinde 
Yedi gün içinde ait olduğu mercii ve mahkemeye müracaat etmeleri 
ilânen tebliğ olunur. 8932 
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Bartın Belediye Başkanlığından : 

50 bm Ura muhammen bedelli S-l tipi 220 volt 125 vat balastlı cıva 
buharlı 100 adet komple sokak armatörü ve yedeği 10 adet balast 
15/7/1974 gunu saat 15 00 de kapalı zarf eksiltme suretiyle alınacaktır. 
Muvakkat teminatı 3.750,— liradır. Teklif mektupları o gün saat 14.00 e 
kadar Belediyeye verilecektir. Şartnamesi Belediyeden alınır. 

8388 / 4-4 

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

Yapı İşleri ilânı 
1 — Eksiltmeye konulan ış Antalya Şube binası terasının alümin-

yum kaplamalı ahşap çatıya tahvili inşaatı olup, ilk keşif bedeli 170.000 
liradır. 

2 — Eksiltme 19/7/1974 tarihine rastlayan Cuma günü saat 15.30 da 
Ankara'da Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü 1 No. lu Satın 
Alma Komisyonunda birim fiyat esası üzerinden kapalı zarf usulü ile 
yapılacaktır. 

3 — İsteklilerin; bu işe ait eksiltme evrakmı ve eklerini Ankara'da 
Bayındır Sokak N o : 5 de Genel Müdürlük İnşaat İşleri Müdürlüğü Ke-
şif Bürosunda mesai saatleri dahilinde incelemeleri mümkündür. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için istekliler; 
a) 1973 yılma ait ticaret odası belgesini, 
b) Usulü dairesinde 9.750,— liralık muvakkat teminatını, 
c) Bu işe ait iştirak belgesini, 
Kapalı zarflarına koyacaklardır. 
5 — Bu işe ait iştirak belgesi alınma şekli, 
İsteklilerin en geç 17/7/1974 Çarşamba günü mesai saati sonuna ka-

dar bir dilekçe ile Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne müra-
caat etmeleri (Müracaatta umumî evrak kayıdı tarihi muteberdir. Telg-
rafla müracaat kabul olunmaz.) Ve dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığın-
dan alınmış, keşif bedeli kadar (B) grubundan müteahhitlik karnesi asıl 
veya Noter suretiyle münhasıran Kurumdan alacakları plan teçhizat, 
taahhüt ve teknik personel beyannameleri ile bu beyannamede zikredilen 
teknik personel ile Noterden mun'akit taahhüt beyannamesini ve ihale 
evrakını tetkik ettiklerini gösterir Kurum keşif bürosundan bu iş için 
alınmış belgeyi eklemeleri lâzımdır. 

6 — istekliler gerçek kışı veya tüzel kişi olacaktır. 
7 — İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesin-

de hazırlıyacakları teklif mektuplarını eksiltme günü saat 14.30 a kadar 
makbuz mukabilinde Atatürk Bulvarı Yenen Apt. N o : 231 Kavaklı-
dere-Ankara 1 No. lu Satın Alma Komisyon Başkanlığına vermeleri veya 
bu saatte Komisyon Başkanlığında bulunacak şekilde iadeli taahhütlü 
olarak postalamaları lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

8 — 5337 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin 4 üncü fıkrası muci-
bince Belediyelerce istenecek ilân resmî ve yardımlarla bilumum harçlar 
müteahhide aittir. (Finansman Kanunu gereğince ödenmesi gereken in-
şaat ve emlâk alım vergileri bina inşaat vergisi idareye aittir.) 

9 — Kurum ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta 
serbesttir. 8648 /2-2 

YSE. Genel Müdürlüğü 16 nci Bölge Müdürlüğünden : 

İşin adı : Bölge Müdürlüğü Ambar, yıkama, yağlama, ısı santralı 
soyunma - WC inşaatı, Keşif bedeli: 3.970.000.— TL., Geçici teminatı: 
132 850,— TL., Banka referansı: 317 600.— TL., Müracaatın son günü • 
17/7/1974, Eksiltmenin tarihi, günü ve saati: 24/7/1974 Çarşamba 15.00 
de. 

1 — Yukarıda gösterilen iş 1975 yılına sari olarak 2490 sayılı Kamı 
nun 31 inci maddesine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur 

2 — Eksiltme, hizasında yazılı gün ve saatte YSE 16 nci Bölge Mü-
dürlüğünde Eksiltme Komisyonu marifetiyle yapılacaktır. 

3 — Şartname ve diğer evraklar, YSE. Genel Müdürlüğü KöyyoIIan 
Dairesi Başkanlığında ve YSE. 16 nci Bölge Müdürlüğünde mesai saat-
leri dahilinde görülebilir. 

4 — İsteklilerin bu işe girebilmeleri için; 
a) 1974 yılı ticaret ve sanayi odası belgesi, şirket ise şirket sir 

ktileri ve faaliyet belgesinin ibrazı ile yukarıda yazılı geçici teminatı Kas 
tamonu Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırarak makbuz alma 
lan, banka teminat mektubu verildiği takdirde kanunî şekilde hazırlan 
mış teminat mektubu vermeleri, 

b) Müracaat dilekçelerine, mal! durum bildirisi, banka referansı, 
taahhüt bildirisi, teknik eleman bildirisi, makma ve teçhizat beyanna-

mesi, Bayındırlık Bakanlığından alınmış (B) grubundan müteahhitlik 
karnesi ve işin keşif bedelinin % 80 i kadar bu işin cins ve öneminde 
bir iş yaptığını belirten tasdikli iş bitirme belgesini eksiksiz olarak ekli-
yerek iştirak belgesi almak üzere yukarıda en son müracaat tarihi be-
lirtilen gunun mesai saati sonuna kadar müracaat etmeleri lâzımdır. 

c ) isteklilerin eksiltme şartnamesine gore hazırlayacakları teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat öncesine kadar makbuz mukabilin-
de Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki vaki gecikmeler 
telgrafla müracaatlar kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 

8495 /4-4 

İmar ve İskân Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünden : 

1 — Muhtelif ebatta 472 adet iç ve dış lastik kapalı zarf usulü ile 
satın alınacaktır. 

2 — ihale Mithatpaşa Caddesi Yasemin İş Hanında 17/7/1974 günü 
saat 15.00 de yapılacaktır. 

3 — İşin muhammen bedeli: 437 620,— TL. dır. 
4 — Geçici teminatı: 21.255,— TL. dır. 
5 — İhale dosyası aynı binanın 3 üncü katındaki 305 No. lu odada 

görülebilir. 
6 — İhaleye girmek istenildiği takdirde geçici teminatı fon vez-

nesine yatırarak karşılığında alınacak makbuz veya limit içi banka mek-
tubu ile diğer belgelerin ihale gün ve saatine kadar Komisyon Raportör-
lüğüne verilmesi gerekmektedir. 

7 — Postada vaki gecikmeler ve telgrafla yapılan müracaatlar ka-
bul edilmez. 

8 — İhale 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından idare ihaleyi ya-
pıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir. 

Keyfiyet ilgililere ilân olunur. 8525/2-2 

TCDD. 5 inci İşletme Alım Satım Komisyon Başkanlığından : 

Hemzemin ve mürtefi tankı yaptırılacaktır. 
1 — İşletmemiz Malatya Depo sahasına 600 M3 hemzemin, ve 50 

M3 mürtefi motorin tankı yaptırılacaktır. 
2 — Buna ait şartnamesi Ankara, İzmir İşletme ve istanbul Sir-

keci Satın Alma Komisyonunda görülebilir. Ayrıca isteyene Malatya'dan 
250,— lira mukabilinde ödemeli olarak gönderilir. 

3 — İstekliler bu gibi işi yaptığını gösterir belge ile teklif edeceği 
fiyatın % 5 i nispetinde geçici teminatı ile şartname ve planını kabul et-
tiğini bildirir fiyat teklifinin en geç 29/7/1974 gününde İşletmemiz Ko-
misyonuna verilmiş olması şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

4 — Bu iş 1974 yılı içinde bitirilmiş olacaktır. 
5 — İhale kararın tasdikine kadar teminatlar iade edilmez ve iha-

le bedeli üzerinden % 50 kati teminat alınır. 
6 — Mukavele ve bilumum masraf ile damga resmi müteahhitde 

aittir. 
7 — TCDD. bahis konusu tankı yaptırıp yaptırmamakta veya tercih 

ettiği talibe yaptırmakta tamamen serbesttir. 
8830 /2-2 

Enerji ve Tabü Kaynaklat Bakanlığından : 

İ l i : İzmir, İlçesi: Bergama, Köyü veya mevkii: Örlemiş, Madenin 
cinsi: Perlit, Ruhsatnamenin tarihi ve numarası: 19/9/1964 - 12/33 

Hudutları: 
Kuzeyi: «B» beton sütunundan C beton sütununa doğru hat, 
Doğusu : «C» beton sütunundan D beton sütununa doğru hat. 
Güneyi: «D» beton sütunundan A beton sütununa doğru hat, 
Batısı: «A» beton sütunundan hudut başlangıcı olan «B» beton sü-

tununa doğru hat. 
Saha hududunun belli bir noktaya bağlama durumu: 
1/25.000 lik paftada işaretli Örlemiş Köyü camiinden (149° - 30) de-

recelik semt ve 289 m. mesafe ile P4 Poligon noktasına oradan (194° - 04) 
derecelik kırılma açısı ve 63,96 m. mesafe ile C betonu hudut noktasına 
çekilen hattır. 

Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Perlit madeni 
için M Halûk Berkol uhdesine 10 yıl müddetle işletme ruhsatnamesi ve-
rilecektir. 

İtiraz olanların bu ilânın Resmî Gazete'de ilk yayınlandığı tarihten 
itibaren on beş gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eyle-
meleri lâzım geldiği bu müddetin hitamından sonra vukubulacak itiraz-
ların kabul edilmiyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55 inci maddesi 
gereğince ilân olunur. 8563 / 2-2 
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Çatacık Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 
ESKİŞEHİR 

Parti M i k t a r ı M. bedeli 
adedi Emvalin cins ve nev'i Adet M3. Dm'. Lira 

3 Çam tomruk 3. S. Ks. B. 443 80.442 428 
23 Çam tomruk 3. S. Nor. B. 7491 2239.218 535 

3 Çam tomruk 2. S. Nor. B. 456 200.873 749 
4 Çam tomruk 1. S. Nor. B. 235 119.120 883 

1 — İşletmemiz Taşlıburun, Asaralanı ve Aydolun depolarından 
yukarıda cins ve miktarı yazılı orman emvali hizalarında gösterilen fi-
yatlar üzerinden % 50 peşin, % 50 müddetsiz banka mektubu karşılığın-
da üç ay vade ile açık arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık arttırma 18/7/1974 tarihine rastlayan Perşembe günü 
saat 14.00 de Mihalıççık ilçesi Belediye satış salonunda yapılacaktır. 

3 — Satıştan mütevellit bilumum vergiler alıcıya ait olup yalnız 
gazete ilân bedeli işletmece ödenecektir. 

4 — Vergilerin tamamı % 50 peşin bedel ile birlikte tahsil oluna-
caktır. 

5 — Satışa ait şartname ve ebat listeleri Eskişehir Orman Başmü-
dürlüğünde Ankara, Eskişehir, Bursa, Bilecik, Kütahya ve İnegöl Orman 
İşletme müdürlükleriyle İşletmemiz Muhasebe Servisinde görülebilir. 

6 — İsteklilerin belirli gün ve saatte teminat mektupları ile birlikte 
Komisyona müracaat etmeleri ilân olunur. 9093 / 1-1 

• 

Tarsus İcra Memurluğundan: 

1974/1721 
Borçlu : Paul Heins (Kleumennemöller Mülhein D. Ruhur - Almanya) 
Saniye Özbir vekili Avukat Bilal Nihat Berikol'a masraflar hariç 

162.118,80 TL. olan borcunuzdan dolayı 9/7/1974 tarihinde açtığı icra ta-
kibi üzerine evvelki tedbir dosyasmda yapılan tebligatların tamamının 
ilânen tebliğ edilmiş olduğu ve ilâmda adresinizin yalnız Almanya yazılı 

olduğu ve başkaca bir adresi bulunamadığmdan işbu icra emrinin ilânen 
tebliğine karar verilmiştir. 

Bu ilânın gazetede neşrinden itibaren ve kanuni süreye 20 giln 
ilâvesi ile 30 gtin içinde borcu ödemeniz takip mesnedi ilâm hakkında 
bir İtirazınız varsa 15 gün içinde Tetkik Merciinden icranın geri bıra-
kılmasına dair karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam oluna-
cağı itiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde 30 gün içinde 74 üncü 
madde gereğince mal beyanında bulunmanız, bulunmazsanız hapisle taz-
yik olunacağınız hiç mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykırı beyan-
da bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız icra emri yerine geçerli ola-
rak ilânen tebliğ olunur. 9091 / 14 

• 
Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesi Alım Satım Ko-

misyon Başkanlığından : 

(1 adet maça kumu karıştırıcısı ve döküm kumu hazırlama tesisi) 
imal ettirilecektir. 

1 — Müessesemiz Dökümhanesi ihtiyacı olmak üzere 1 adet döküm 
kumu hazırlama tesisi ile 1 adet maça kumu karıştırıcısının teknik şart-
name, genel teknik şartname ve eksiltme şartnamesine göre kapalı zarfla 
teklif alınmak suretiyle eksiltmesi yapılacaktır. 

2 — Eksiltmesi 26 Temmuz 1974 tarih Cuma günü saat 14.00 da 
Müessesemiz Alım Satım Komisyonluğunda yapılacaktır. 

3 — Muvakkat teminatı 10.000.— TL. dır. 
4 — Talipler muvakkat teminatları ile kapalı teklif mektuplarını 

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

5 — Eksiltme saatine kadar Komisyonumuza teslim edilmeyen ve-
ya muvakkat teminatı bulunmayan teklif mektupları geçerli değildir. 

6 — Teknik şartname, eksiltme şartnamesi, genel tetkik şartname 
ve tip mukavele bedelsiz olarak temin edilebileceği gibi istenildiğinde ta-
liplere posta ile de gönderilir. 

7 — ELMS Eksiltme veya artırma mevzuunu teşkil eden işi ihale 
edip etmemekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmek-
te tamamen serbesttir. 8780 /2-2 

••» 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

K. bedeli G. teminatı D. bedell E k s i l t m e n i n Müracaat son günü 
1 — Eksiltmeye konulan Köprüler Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. tarihi günü saati tarihi günü 

1 — Sivas ilinde Ahmetveren köprüsü 1.564,000,— 60.670,— 50 — 29/7/1974 Pazartesi 15.00 22/7/1974 Pazartesi 
2 — Erzincan ilinde Vasgirt köprüsü ikmal İnşt. 650.000,— 29.750,— 32,50 30/7/1974 Salı 15.00 23/7/1974 Salı 
3 — Bitlis ilinde Etkombinası D. D. Y. üst geçit 

köprüsü 876.000,— 38.790,— 43,80 31/7/1974 Çarşamba 15.00 24/7/1974 Çarşamba 
4 — Antalya ilinde Sağırini köprüsü ikmal inşt. 1.350.000,— 54.250,— 50,— 1/8/1974 Perşembe 15.00 25/7/1974 Perşembe 
5 — Kayseri ilinde Kızılırmak köprüsü 1.809.000,— 68.020,— S O - 2/8/1974 Cuma 15.00 26/7/1974 Cuma 
6 — Bingöl ilinde Murat (Yenibaşak) Köp. 4.273.000,— 141.940,— SO,— 5/8/1974 Pazartesi 15.00 29/7/1974 Pazartesi 
7 — Adıyaman ilinde Bubikan (Karikan) Köp. 1.130.000 — 47.650,— 50,— 6/8/1974 Sah 15.00 30/7/1974 Sah 
8 — Siirt ilinde Pisyar köprüsü 6.083.000,— 196.240,— 50,— 7/8/1974 Çarşamba 15.00 31/7/1974 Çarşamba 
9 — Kars ilinde Ardahan şehiriçi köprüsü 2.988.000,— 103.390,— 50,— 8/8/1974 Perşembe 15.00 1/8/1974 Perşembe 

10 — Rize ilinde Büyükdere köprüsü 4.922.000,— 161.410,— 50,— 9/8/1974 Cuma 15.00 2/8/1974 Cuma 
11 — Çorum ilinde Kızılırmak köprüsü 4.581.000,— 151.180,— 50,— 12/8/1974 Pazartesi 15.00 5/8/1974 Pazartesi 

2 — Yukarıda yazılı köprülerin ihaleleri, Ankara'da Genel Müdürlüğümüz binasında Köprüler Dairesi Başkanlığı odasında hizalarında ya-
zılı tarih, gün ve saatlerde kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 — Eksiltme Dosyalan: Yukarıda her iş için o işin hizasında yazılı ve vezneye yatırılacak bedele ait makbuz mukabilinde Genel Müdür-
lüğümüz Keşif ve Şartname Fen Heyetinden alınacaktır. (İştirak belgesi müracaatından önce eksiltme dosyası almak şarttır.) 

4 — a) İşitirak belgesi alabilmek için : 
İsteklilerin en geç yukarıda yazılı işler için ayrı ayrı tesbit edilmiş olan müracaat son günü mesai saati sonuna kadar birer dilekçe ile Ge-

nel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri, (Müracaat Genel Evrak kaydı tarihi muteberdir.) dilekçelerine; (B) gurubundan en az bu işlerin 
keşif bedelleri miktarında müteahhitlik karnesini, eksiltme dosyasmdaki örneklere uygun (1 - Yapı araçları bildirisini, 2 - Malî durum bildirisini, 
3 - Banka mektubunu, 4 - Teknik personel bildirisini, 5 - Taahhüt bildirisini, 6 - İsteklilerin; «Gerçek tek -kişi olması halinde imza sirkülerini, şirket 
olması halinde şirket sirkülerini, 7 - İş yerini görüp tetkik ettiklerine dair işin ait olduğu Karayolları Bölge Müdürlüğünden alınmış tastikli bir 
belgeyi, 8 - Vekâletnameyi - gerekiyorsa» ayrıca (10. ve 11. sırada kayıtlı köprüler «Yerinde dökme beton kazıklı olduğundan» için yukarda ya-
zılı belgelere ilâveten yerinde dökme beton kazık yapacak makinalara sahip veya bu işleri yapan bir firma ile anlaşmış olduğunu tevsik eden 
belgeleri) eksiksiz olarak ekleyip bu işler için iştirak belgesi almaları, (her iş için dilekçelerine ayrı ayrı belgeler bağlanacaktır. 1, 2, 4 ve 5 te 
yazılı belgelerin bizzat müteahhitlik tarafından imzalanması şarttır, vekâleten imza edilen geçerli sayılmaz. İştirak belgesi için telgarfla mü-
racaat kabul edilmez.) 

b ) Eksiltmeye girebilmek için : 
İsteklilerin 1974 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi ile şirketlerin; sözleşme esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet bel-

gesi, Genel Müdürlüğümüzden alınacak iştirak belgesi ve usulü dairesinde yukarıda yazılı her iş için hizasında gösterilen miktarda geçici temi-
nat vermeleri, (Teminatlar mektup olarak verildiği takdirde bu mektupların müddetsiz veya son müracaat gününden itibaren en az üç ay müd-
detli ve Maliye Bakanlığının 12/1/1956 gün ve 5297- 15/1723 sayılı temimine uygun olamalan.) 

5 — İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahet dairesinde hazırlayacakları teklif mektuplarını eksiltme günleri saat 14.00 de kadar 
makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır . 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 8806/4-2 
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Edirne Devlet Hastanesi Baştabipliğinden: 

C i n s i 

Erkek koyun eti 
Kemiksiz sığır eti 
Sıhhi malzeme 

Miktarı 

4000 Kgr. 
6000 » 

5 Kal. 

Muh. bedeli 
Lira Kr. 

112.000,— 
168.000,— 
67.906,— 

% 7,5 
G. teminat 

Lira Kr. 

6.850,— 
9.650,— 
4.645,— 

I — Hastanemiz ihtiyacı olup vukanda yazılı iki kalem yiyecek 
ve 5 kalem sıhhi malzeme 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hü
kümlerine göre kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

II — Eksiltme 19/7/1974 Cuma günü saat 10.00 dan itibaren yu
karıdaki sıraya göre Devlet Hastanesinde satın alma komisyonu hu
zurunda yapılacak ve ihale hükümleri 1975 malî yılına geçici olacak
tır. 

III — Taliplerin her kalem için 2490 sayılı Kanunun 32 nci. mad
desi tarifatı dairesinde ayrı ayrı hazırlıyacakları teminat makbuzu ve 
ticaret odası belgesini havi teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evveline kadar satın alma komisyonu başkanlığına vermeleri ge
rekir. Postada vaki gecikmelerden dolayı mesuliyet kabul edilmez. 

IV — Bu işe ait şartnamelerin mesai saatleri dahilinde Ankara, 
istanbul, Edirne Sağlık Müdürlüklerinde ve Devlet Hastanesi idare
sinde görülebileceği ilân olunur. 8396/4-3 

Ankara Sular İdaresi Genel Müdürlüğünden: 

1. Aşağıda yazılı inşaat ve hafriyat işleri, İdaremiz tarafından 
kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir. 

2. Keşif ve" teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
3. Bu işlere ait dosyalar İdaremiz İnşaat Başmühendisliğinde 

görülebilir. 
4. ihale Genel Müdürlük binasında toplanacak alım satım ko¬

misyonu huzurunda, aşağıda gösterilen gün ve saatte yapılacaktır. 
Kapalı zarfların ihale saatinden bir saat evvel komisyon başkanlığına 
verilmesi şarttır. 

5. Teminatı olmayan ve geç gelen teklifler kabul edilmez. 
6. idare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta ta

mamen serbestir. 
K. bedeli G. Tem. İ h a l e 

İşin mevzuu Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati 

Dikmen Ata Mah. ve Ufuktepe 
Mahallesinde yapılacak boru hen
dek hafriyatı 
P 3. istasyonu Beştepeler 12 Ad. 
hızlı filitre, platform inşaatı 
Atpazan su Dep. saha İh. duvarı 

78379,49 5.169,— 22/7/1974 1530 

385.82229 
27.397^6 

19.183,¬
2.055,-

24/7/1974 
23/7/1974 

8784 / 3-3 

15.30 
15.30 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel 
2 nci Bölge Müdürlüğünden: 

Müdürlüğü Karayolları 

1 — Köyceğiz - Fethiye yo lu K M . 63+290 - 83+900 arası tesviye 
işleri, sanat yapıları, çeşitli işler ve ikma l inşaatı işleri 2490 sayılı Ka
nunun 31 inc i maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye kon
muştur. 

2 — tşin keşif bedeli 11.499.002,43 liradır. 
3 — Eksütme Karayolları 2 nc i Bölge Müdürlüğü İhale Komisyo

nunca 24/7/1974 Çarşamba günü saat 11.00 de yapılacaktır. 
4 — Eks i l tme şartnamesi ve diğer evrak hergün mesai saatleri da

hilinde Karayolları 2 nc i Bölge Müdürlüğü Malzeme Servisinde görü
lebil ir . 

5 — Eksiltmeye girebilmek için istekl i ler in; 
a) 356.720,10 liralık geçici teminatını, 
b) 1974 yılı Ticaret Odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçeleri i le bir l ikte verecekleri (Eksi l tme şartna

mesinde bel irt i len ve usulüne göre hazırlanmış olan) yapı araçları bi l 
dir is i , malî durum bi ld ir is i , i l k ilân tarihinden sonra alınmış banka 
mektubu, teknik personel b i ld i r i s i , taahhüt büdirisi, Karayolları 2. Böl
ge Müdürlüğünden almmış işyeri görme belgesi, Bayındırlık Bakanlı
ğından alınmış ve süresi dolmamış (B) grubundan ve en azı bu işin i lk 
keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesinin aslını ibraz etmek suretiyle 
alacakları yeterlik belgelerini, vekâleten ihaleye gireceklerin vekâletna-

ge Müdürlüğünden alınmış işyeri görme belgesi, Bayındırlık Bakanu-
şirketüı imza sirküleri veya vekâletnamesini, şirketin b i r inc i Uânımız-
dan sonra alınmış hal i faaliyet belgelerini, tekl i f mektubu i le bir l ikte 
zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 24/7/1974 Çarşamba günü saat 
10.00 a kadar makbuz karşılığında İhale Komisyon Başkanlığına vere
ceklerdir. 

7 — Yeter l ik belgesi için son müracaat tarihi 17/7/1974 Çarşamba 
günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaat ve postada vak i gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 8534 / 4-3 

Mil let Mecl is i Satın A lma Komisyonu Başkanlığından : 

Şartnamede cins ve miktarı yazılı 13 kalem temizlik malzemesi ka
palı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerinde Dairemiz Levazım Müdür
lüğünde ve istanbul 'da Millî Saraylar Müdürlüğünde görülebilir. 

Muhammen bedeli 95.810,— Ura ve geçici teminatı 6.040,50 liradır. 
İhalesi 22/7/1974 Pazartesi günü saat 16.00 da Mil let Mecl is i Levazım 
Müdürlüğünde yapılacaktır. 

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin 2490 sayılı Kanuna göre hazırlı
yacakları teklif mektuplarım ihale günü saat 15.00 e kadar makbuz mu
kabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri ve 1974 yılı ticaret odası 
belgesini ibraz etmeleri ilân olunur. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
8229 /4-3 

MUlet Mecl is i Kuvvet santralı esanjör İmaU ve yerine montaj İşi ka
palı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

B u işe ait teknik ve idar i şartnameler ile keşif özeti mesai saatleri 
dahilinde Dairemiz Teknik İşler ve Levazım Müdürlüğü ile istanbul 'da 
M i l l i Saraylar Müdürlüğünde görülebilir. Muhammen bedeli 173.500,— 
l i ra geçici teminatı 9.927,50 Uradır. İhalesi 22/7/1974 Pazartesi günü 
saat 15.00 de Dairemiz Levazım Müdürlüğünde yapılacaktır. 

İsteklilerin şartnamede belirti len belgelerle bir l ikte, ihale tarihin
den 3 gün evveline kadar Yapı İşleri 5 inc i Bölge Müdürlüğüne müracaat
la alacakları iştirak belgesi ve 1974 vizeli ticaret odası vesikasını ve 2490 
sayılı Kanuna göre hazırhyacağı teklif mektubunu ihale günü saat 14.00 
e kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri ilân olunur. 

Postadaki vak i gecikmeler kabul edilmez. 
8230 / 4-3 

Ankara Jandarma Satın A lma Komisyon Başkanlığından : 

Jandarma İstihkâm İnşaat Tabur Komutanlığının kalorifer onarı
mı işi 2490 sayılı Kanunun 31 inc i maddesi gereğince kapalı zarf usulü 
ile yaptırılacaktır, tşin keşif bedeli 99.696,— Ura olup, geçici teminatı 
6.235,— liradır. İhalesi 26 Temmuz 1974 Cuma günü saat 11.00 de Komis
yonda yapılacaktır. Buna ait keşif, şartname ve diğer evrakları Komis
yon Başkanlığında görülebilir. IstekUlerin Bayındırlık Bakanlığından al
mış oldukları en az işin keşif bedeli kadar buna benzer b i r işi başarmış 
ve kabulünü yaptırmış olduklarına dair belgeyi dilekçelerine ekliyerek 
Yapı İşleri 5 inci Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan yeterlik bel
gelerini ihale tarihinden 3 gün önce alarak ticaret odası vesikası geçici 
teminat ve teklif mektuplarım İhale saatinden bir saat evvel Komisyon 
Başkanlığına vermeleri, Postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan mü
racaatlar kabul olunmaz, 8287/4-4 

Ankara 14 üncü AsUye H u k u k Hâkimliğinden ; 

1973/398 
Fevzi Yılmaz'a 
Vakıflar Genel Müdürlüğü veki l i Avukat Necati Kaynarca tarafın

dan arkadaşınız Mahmut Burhanettin Yüceer i le b ir l ikte aleyhinize ika
me olunan alacak davasının yapılan duruşmasında: 

Siyasal Bi lg i ler Fakültesi yurdundaki adresinize çıkarılan davetiye 
bilâ tebliğ iade edilmiş ve ayrıca Emniyetçe yapılan tahkikatta da adre
siniz tespit edilememiştir, bu kene Resmî Gazete i le ilânen davetiye çı
karılmasına karar verilmiştir. 

Duruşmanın atılı bulunduğu 24/9/1974 Sah günü saat 10.35 de du
ruşmada hazır bulunmadığınız veya b i r vekiliede temsil edilmediğiniz 
takdirde hakkınızda H . U . M . K. nun 405 inci maddesi gereğince gıyap 
kararı çıkarılacağı davetiye yerine ka im olmak üzere Uân olunur. 

8758 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 17 nci Bölge 
Müdürlüğünden : ORTAKÖY/ISTANBUL 

1 — istanbul Çevreyollarının Trafik işaretlerinin yapımı işi 2490 
sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulu ile eksiltme-
ye çıkarılmıştır. 

2 — İşin birinci keşif bedeli: 2.376.197,12 TL. olup, Geçici temi-
natı : 85.036,— TL. dır. 

3 — Eksiltme, 25/7/1974 Perşembe günü saat 15 00 de (istanbul 
Ortaköy Muallim Naci Caddesi No : 101 de) Bölge Müdürlüğü binasın-
da toplanacak ihale komisyonu tarafından yapılacaktır. 

4 — Bu işe ait ihale dosyası 150,— TL. bedelle Bölge Müdürlüğün-
den temin edilebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin, eksiltme şartnamesin-
in 3 üncü maddesinde istenilen işlemleri yapmaları ve bu meyanda; be-

lirtilen makine listesi ve son 3 senede yapmış oldukları benzer işlere ait 
iş bitirme belgelerinin asıl, fotokopi veya noter suretleri. 

Yukarıda istenilen belgeleri eksiksiz olarak dilekçelerine ekleyip 
22/7/1974 Pazartesi günü mesai sonuna kadar Bölge Müdürlüğüne müra-
caat ederek yeterlik belgesi istemeleri lâzımdır. 

(Telgrafla yapılan müracaat geçerli değildir.) 
6 — İsteklilerin, ihale günü, ihale saatinden bir saat evveline ka-

dar 1974 vizeli ticaret odası vesikası yeterlik belgesi, limitli teminat mek-
tubu veya vezne alındısı ile ihale dosyasını ihtiva eden zarfla birhkte 
2490 sayılı Kanuna gore hazırlıyacakları kapalı zarflarmı 3 üncü madde-
de yazılı adresteki Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde verme-
leri ilân olunur. 

7 — Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 

8219 /4-3 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapı İşleri 4. Bölge Müdürlüğünden: 
Kütahya 

1 — Aşağıda durumları yazılı bulunan Kütahya Merkez 16 Derslik Lise İkmal İnşaatı ile Uşak Bölge Trafik İstasyonu İnşaattan 2490 sayı-
lı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Eksiltme aşağıda yazılı gün ve saatlerde Kütahya'da Belediye Meydanı Çizmecioğlu Apt. Kat: 2 de Yapı İşleri 4. Bölge Müdürlüğü iha-
le komisyonunda yapüacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Müdürlükte mesai saatlerinde görülebilir. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
A) Aşağıda gösterilen geçici teminatlarım, 
B) 1974 yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası Belgesini, 
C) (Her iş için ayrı ayn olmak üzere müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazır-

lanmış olan plân ve teçhizat beyannamesi, sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisi, teknik personel beyannamesi, taahhüt 
beyannamesi. Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhit-
lik karnesi ibraz etmek suretiyle Yapı İşleri 4. Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları) yeterlik belgesini, 

Teklif mektupları ile birlikte zarfa koymalan lazımdır. 
5 — İstekliler teklif mektuplarım ihale günü birinci iş için saat 14.00 e, ikinci iş için saat 15.00 e kadar makbuz karşılığında ihale komis-

yonu başkanlığına vereceklerdir. 
6 — Yeterlik belgesi almması için son müracaat tarihi aşağıda gösterilen günlerin mesai saati sonuna kadardır. 
Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

İ Ş İ N A D I 

1 — -Kütahya Merkez 16 Derslik Lise ikmal inşaatı (527) sayılı Kanun 
gereğince sari olarak 

2 — Uşak Bölge Trafik İstasyonu İnşaatı. 

K. bedeli 
Lira Kr. 

1.400.000,-

1.756.222,-

G. teminatı 
Lira Kr. 

55.750,-

66.437,-

Yet. Bel. son 
mıir. tarihi 

19/7/1974 
Cuma 
19/7/1974 
Cuma 

İ h a l e n i n 
tarihi saati 

Karne 
grubu 

23/7/1974 
Salı 
23/7/1974 
Salı 

15.00 

16.00 

8368 /4-3 

C 

C 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

1 — Aşağıda keşif bedeli, geçici teminat tutarı, eksiltme tarihi, günü ve saati yazılı olan; İzmir Meydanı Terminal Binası, kuvvet santralı 
klima tesisatı ve bina tevsü işi 1974 malî senesinden, Yeşilköy Hava Limanında yapılacak 16 blok 96 daireli Lojman inşaatı işi 1974 -1977 Malî 
senelerinden sari olarak ödenmek üzere 2490 sayılı Kanunun 31 ıncı maddesi hükümleri içersinde kapalı zarf usulü Ue eksiltmeye çıkarıl-
mıştır. 

2 — Bu işlere ait şartnameler; Ankara'da DHMİ Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığında, istanbul'da Yeşilköy Hava T.imanı 
Başmüdürlüğünde, İzmir'de Meydan Müdürlüğünde iş saatleri içersinde görülebilir. 

3 — Geçici teminatları; DHMİ Genel Müdürlüğünün T. C. Merkez Bankasındaki 57 sayılı hesabına veya Genel Müdürlük Muhasebe vezne-
sine yatınlıp karşılığında makbuz alınacaktır. 

4 — Eksiltmeler; Aşağıda belirtilen tarih, gün ve saatlerde Ankara'da DHMİ Genel Müdürlüğü Alım, Satım Komisyonunda ayn, ayn yapı-
lacaktır. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için; Eksiltme dosyalarında ekli (Örnek. 1), (Örnek. 2 ve 2a). (Örnek. 3), (Örnek. 4) ile İzmir Meydanında 
ki işe girecekler; Bayındırlık Bakanlığından almış olduklan (C) grubundan, Yeşilköy Hava Limanındaki Lojman inşaatı işine girecekler ise; (A) 
gurubundan müteahhitlik karnesini bir dilekçeye ekleyerek belge almak üzere en geç 19/7/1974 tarihi mesai bitimine kadar DHMİ Genel Müdür-
lüğüne müracaat ederek eksiltmelere girmek için belge almalan şarttır. Müracaatta Genel evrak kayıt tarihi geçerlidir. Bu tarihten sonra ve 
Telgrafla yapılacak olan müracatlar kabul edilmez. 

6 — Eksiltmeye girecek istekliler; DHMİ Genel Müdürlüğü Belge komisyonundan alacakları yeterlik belgesi, 1974 senesi Ticaret Odaları 
belgesi, geçici teminat mektubu veya makbuzu ve teklif mektuplarını havi Kanuni şekilde düzenliyecekleri kapalı zarflarım eksiltme saatlerin-
den bir saat öncesine kadar makbuz karşılığında DHMİ Genel Müdürlüğü Alım. Satım Komisyonuna vermiş olmaları gerekir. 

Belirtilen saatlerden sonra verilecek kapalı zarflar ve postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Eksiltmesi yapılacak olan işin konusu 

İzmir Hava Meydanı Terminal binası ile kuvvet santralı klima tesisatı 
onanmı ve bina tevsii işi. 
Yeşilköy Hava Limanında yaptırılacak 16 blok 96 daireli lojman yapımı 
inşaatı işi. 

K bedeli 
Lira Kr. 

541.022,61 

17.423.823,96 

G. teminatı 
Lira Kr. 

25.390,90 

536.464,75 

Eksiltmenin Yapılacağı 
tarihi günü saati 

24/7/1974 

24/7/1974 

Çarşamba 

Çarşamba 

11.00 

15.00 

8792/4-2 
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T. C. Devlet Demiryolları İşletmesi Merkez Alım ve Satım Komis-
yonu Başkanlığından : 

300.000 Kg. banyo sabunu satın alınacaktır. 
1 — Yukarıda yazılı malzeme dahilden kapalı zarf usulü ile eksilt-

meye konulmuştur. 
2 — Tekliflerin en geç 13 Ağustos 1974 Salı günü 15.00 e kadar 

TCDD. Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Grup Başkanlığında toplanan 
Komisyonumuza gelmiş veya verilmiş olması şarttır. 

3 — Bu işe ait şartname TCDD'nin Ankara'da Merkez ve istanbul' 
da Sirkeci Veznelerinden 75,— TL. mukabilinde temin edilebilir. 

4 — Firmalar şartnameyi TCDD'den aldıklarını tevsik için vezne 
makbuzlarının asıllarını veya fotokopilerini teklifleriyle birlikte TCDD ye 
vereceklerdir. 

5 — Teklif zarfları üzerine teklifin hangi işe ait olduğu yazılacak-
tır. 

6 — TCDD. ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve 
tercih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir. 

8989 / 2-1 

Mersin Topraksu II. Bölge Müdürlüğünden: 

Yeri : İçel - Anamur - Emirşah Köyü pompaj sulama projesi, Ke-
şif tutarı: 990.764,— TL., Eksiltme nevi: Kapalı, Geçici tem'nat: 
43.380,54 TL., İhalenin yapılacağı tarih, gün ve saa t : 26/7/1974 Cuma 
saat 10.00 da. 

Yukarıda işin yapılacağı yer ve keşif tutarı yazılı sulama tesisi 
inşaatı, hizasında gösterilen tarihte ihale edilmek üzere eksiltmeye 
çıkarılmıştır. İhale Müdürlüğümüz Merkez Ekip Başmühendisliğinde ku-
rulu komisyonda yanılacaktır. Kesif cetvelleri, proie ve şartnnmeler adı 
geçen Başmühendislikte görülebilir. İhaleye katılmak isteyenlerin, 
işin karşısında yazılı olan teminatı vermesi ve 2490 savılı Kanunun 2. 
ve 3 üncü maddesinde yazılı nitelikleri haiz olması, 1974 yılı ticaret 
odasında kayıtlı bulunması ve 23/7/1974 günü mesai saati sonuna ka-
dar Müdürlüğümüze verecekleri dilekçeye, C grubu müteahhitlik kar-
nesi ile teknik personel bildirisini ekleverek ihaleve iştirak bplpesi al-
maları lâzımdır. İsteklilerin ihale saatinden 1 saat önce aranılan bel-
geleri ihtiva eden teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına mak-
buz mukabilinde vermeleri ve postada vukuu bulacak gecikmelerin 
kabul edilmeyeceği ilân olunur. 8984 / 1-1 

Sivas İlköğretmen Okulu Müdürlüğünden: 

C i n s i 
Miktarı 

Kg. 
M. bedeli 
Lira Kr. 

M tutan G teminatı 
Lira Kr. Lira Kr. 

1 - 29 kalem kuru yiyecek mad. 
2 - 36 kalem yaş meyva ve spbze 
3 - İki kalem et (Koyun ve Sığır) 
4 - Ekmek 50000 2,04 

188 840.— 10 fiP2.— 
94 587.50 5 <m 38 

135 000,— 8 000,— 
102.000,— 6.350,— 

1 — Okulumuz ihtiyacı bulunan 4 kalem yiyecek maddesi ayrı ayrı 
olarak kapalı zarf usulüyle eksiltmeye çıkarılmış olup, eksiltmesi 2 Ağus-
tos 1974 Cuma günü saat 11.00 de Okulumuz Müdürlüğünde yapılacaktır. 

2 — Eksiltmeye girecekler 1974 yılı vizeli ticaret vesikası ile 2490 
sayılı Kanunun 2. ve 3. maddelerine göre hazırlayacaklan teklif mektup-
lannı ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komis-
yon Başkanlığına vemeleri lâzımdır. 

3 — Eksiltme şartnameleri her gün mesai saatleri dahilinde Okul ka-
leminde görülebilir. Telgrafla müracaatlar ve Postada vaki olacak gecik-
meler kabul edilmez. İlân olunur. 8982 / 1-1 

Maliye Bakanlığından : 

Yanılacak iş : Bakanlık San binası katlar araşma oda ilâvesi v. b. 
Kesif tutan : (246.117.45) TL. 
Geçici teminatı: (18.45R.81) TL. 
Eksiltme mahalli ve tarihi: 2/8/1974 Cuma günü saat (16 00) da. 
Milli Emlâk Genel Müdürlüğünde toplanacak Komisyon tarafından 

kapalı zarf usulü İle ihale olunacaktır. Keşif şartname ve diğer lüzumlu 
evrak mezkûr yerde görülebilir. 

Eksiltmeye katılacak isteklilerin 29/7/1974 Pazartesi günü mesai 
saati sonuna kadar Ankara Valiliğine müracaatla, 

1 — Plan ve teçhizat beyannamesi, 
2 — Teknik personel beyannamesi, 
3 — Taahhüt beyannamesi, sermaye ve kredi imkânlarını gösterir 

malî durum bildirisi. 

4 — Bayındırlık Bakanlığından almış olduklan (C) grubundan en 
az işin keşif bedeli kadar bir işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir 
müteahhitlik karnesi veya işin keşif bedeli kadar bir işi bitirdiğini gös-
terir belgeyi dilekçelerine ekliyerek Ankara Bayındırlık Müdürlüğünden 
alacakları yeterlik belgesi, 1974 yılı vizesini taşıyan ticaret odası vesika-
sı ve geçici teminat mektubunu muhtevi olarak 2490 sayılı Kanun uya-
rınca hazırlayacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat öncesine 
kadar Komisyon Başkanlığına tevdi etmeleri lâzımdır. 

Posta ile vaki müracaatlar ve gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 8854/4-2 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı YSE Genel Müdürlüğü 2. 
Bölge Müdürlüğü BURSA 

1 — Eksiltmeye Konulan 
Eksiltmeye K. bedeli G. teminatı Eksiltme S. müracaat 

konulan ışın adı Lira Kr. Lira Kr. tarihi tarihi 

1 - Bilecik ambar inş. 720.000,— 

2 - Bursa Orhaneli Bakı-
mevi inş. 500.000,— 

3 - Bölge idare binası ısı 
santralı kalorifer ve 
atelye inş. 6.400.000,— 

32.550,— 22/7/1974 19/7/1974 
P. tesi 11.00 Cuma 17.00 

23.750,— 22/7/1974 19/7/1974 
P. tesi 16.00 Cuma 17.00 

205.750,— 23/7/1974 19/7/1974 
Sah 15.00 Cuma 17.00 

2 — Yukarıda yazılı işlerin eksiltmeleri hizalarında yazılı tarih 
gün ve saatlerde Bursa Arabayatağı mevkiinde YSE 2. Bölge Müdürlüğü 
binasındaki Bölge Müdürlüğü odasında 2490 sayılı Kanunun 31 nci mad-
desine gore kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 — Eksiltme dosyaları Ankara Ulus YSE Genel Müdürlüğü Köy-
yolları Dairesi Başkanlığı Tesisler Fen Heyeti Müdürlüğünde Bursa 
YSE 2. Bölge Müdürlüğü Yol işleri Şefliğinde ve ilgili Vilâyetin YSE Mü-
dürlüklerinde görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) İsteklilerin 1974 yılma ait ticaret ve sanayi odası belgesi ile şir-

ketlerin sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet 
belgesi ve usulu dairesinde yukarıda yazılı her iş için hizasında gösterilen 
miktarlarda geçici teminat vermeleri (Teminatlar mektup olarak verildiği 
takdirde bu mektupların muddetsiz veya son müracaat gününden itibaren 
en az 3 ay müddetli ve Maliye Bakanlığının 12/1/1956 gün ve 5297 -15/1723 
sayılı tamimine uygun olmalı) 

b ) isteklilerin en geç yukarıdaki yazılı her iş için tespit edilmiş 
olan müracaat son gunu mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile YSE 2. 
Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri (Müracaatta Genel evrak kaydı 
muteberdir.) Birinci ve ikinci sıradaki işler için C grubundan en az işin 
keşif bedeli kadar tutarında müteahhitlik karnesi ile en az bir defada işin 
keşif bedeli kadar benzer bir iş bitirdiğine ve geçici kabulünü yaptırdığı-
na dair belgeyi, uçuncü sıradaki ış için isteklilerin B grubundan en az 
işin keşif bedeli tutarında müteahhitlik karnesi ile asgarî bir defada 
1.000.000,— TL. tutarında kalonfer ve tesisat işini yaptığına ve geçici ka-
bulunu yaptırdığına dair belge ile aynca asgarî 5.000.000,— TL. tutarında 
benzen bir inşaat işim bir defada yaptığına ve geçici kabulünü yaptırdığı-
na dair belgeleri ile YSE 2. Bölge Müdürlüğü Yol işleri Şefliğinden temin 
edecekleri örneklere uygun (malî durum bildirisini, sözleşmeye esas ilk 
ilân tarihinden sonra alınmış banka mektubunu çalışma tasarısı ve teç-
hizatı bildirisini teknik personel ve taahhüt bildirilerini isteklilerin «Ger-
çek tek kışı olmaları halinde imza sirkülerini şirket olması halinde şirket 
sirkülerini iş yerlenni gorup teklif ettiklerini beyan eder belgelerini) ek-
siksiz olarak ekleyip bu iş için iştirak belgesi almalan (iştirak belgesi için 
telgrafla müracaat kabul edilmez). 

5 — isteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını eksiltme saatlerinden bir saat öncesi-
ne kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 
8595 /4-3 

T. Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezinden : 

Şehırıçı 1.500 ton komur taşıma işimiz yeniden ihaleye konmuştur. 
Tahmin bedeli 37.500,— lira ve geçici teminatı 2.000.— lira olan bu işin 
ihalesi 16/7/1974 günü saat 10.00 da Genel Merkezimizde yapılacaktır. 
Şartname her gun Kurumumuzda görülebilir. 

8658/2-2 
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Saimbeyli Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden : 

Emvalin cinsi nev'i 
ve sınıfı 

2.S.N.B 
2.S.N.B 
l.S.N.B 
3 .SNB 
3.S N B 
3.S.N.B 
3.S.NJ. 
3.S.NB 
3.S.N B 
3.S N B 
3.S.N B 
3 .SNB 
3.S.NB 
3.S.NB. 
3.S.NB 
3.S.N.B. 
3.S.N B 
3.S.N B 
3.S.N B 
3.S.N.B. 
3.S.N B. 
3.S.N B. 
3.S.NB. 

Çk. Tom. 
Çk. Tom. 
Çk. Tom. 
Çk. Tom. 
Çk. Tom. 
Çk. Tom. 
Çk. Tom. 
Çk. Tom. 
Çk. Tom. 
Çk. Tom. 
Çk. Tom. 
Çk. Tom. 
Sedir Tom. 
Çk. Tom. 
Çk Tom. 
Çk. Tom. 
Çk Tom. 
Çz Tom. 
Çz Tom. 
Sed. Tom. 
Sed. Tom. 
Gök. Tom. 
Ardıç Tom. 

3 S K B Çk. Tom. 
3.S.KB Çk Tom. 
3 S K B Çk Tom. 
3.S.K B. Sed Tom. 
3.S.KB Ard. Tom. 
« S K B Ç k Tom. 
3 S K B Ck Tom. 
3 S K B Çk. Tom. 
3 S K.B Sed Tom. 
3 . S K B Sed Tom. 
3 S K B Çk. Tom. 
3.S K B Çk Tom. 
3 . S K B Çk. Tom. 
3.S K B Çz. Tom. 
3 .SKB Çz. Tom. 
3 S K B Ard.Tom. 
I.S. Çk. Mad Direk 
l.S. Çk. Mad Direk 
1 S Ck. Mad Direk 
l.S. Sed Mad Direk 
2.S Çz Mad. Direk 
2 S Çk Mad. Direk 
Çk. Sanayi odunu 
Sedir Sanavi odunu 
Ardıç Sanayi Odunu 
Çk. Sanayi odunu 
Çk. Sanayi odunu 
Çz. Sanayi odunu 
İbreli karışık odun 
İbreli Çam odunu 
İbreli karışık odun 

Deposu 
adı ve vasfı 

Parti 
adedi 

MİKTARI 
Adet M'Dın3 

Beher 
M3 tin 

Müh. B. 
Lira 

Avcıpınan Or. dışı 2 118 66.985 765 
Doğanbeyli » » 6 405 180.385 850 
Tırtat » » 1 73 40.958 1.000 
Avcıpman » » 8 1422 498 700 506 

» » » 4 700 266.169 529 
» » » 4 474 168.001 460 
» » » 2 330 75.959 495 

Doğanbeyli » » 1 142 44.347 600 
» » » 2 439 88.774 460 
» » » 8 1287 290.148 432 
» » » 4 398 89.906 495 
» » » 3 179 49 146 575 
» » » 1 56 13 925 510 

Tırtat » » 1 148 39 807 408 
» » » 1 179 65 486 510 
» » » 9 1894 474.738 480 
» » » 11 2706 765.368 600 
» » » 4 650 140 584 500 
» » M 6 1765 365.627 425 
» » » 1 3 1.151 625 
» » » 1 5 0.669 425 
» » » 1 14 4 974 575 
» » » 2 143 27.667 750 

Avcıpman » » 1 130 26 710 300 
» » » 1 135 24 639 360 
» » )) 4 773 181158 340 
» » » 1 20 3.065 361 
» » » 1 10 1.014 420 

Doğanbeyli » » 2 378 61.922 320 
» » » 2 335 57 368 340 
» » » 9 1766 319 699 400 
» » 1 22 3.925 342 
» » » 1 16 3.010 475 

Tırtat » » 2 423 94 810 387 
» » » 2 454 79 203 360 
» » » 11 2037 457.779 450 
» » » 5 1693 224.621 375 
» » » 2 334 48 743 345 
» » » 1 37 7.338 600 

Avcıpınan » » 3 1837 119.104 428 
Doğanbeyli » » 1 869 74.764 400 

» » » 10 14504 963 382 428 
» » » 1 167 13 682 450 

Tırtat » » 6 2617 182 369 428 
» » » 17 10346 766.208 428 

Avcıpman » » 1 262 29 917 201 
» » » 1 168 14.368 201 
» » » 1 41 5.320 320 

Doğanbeyli » » 1 146 14 003 300 
Tırtat » » 2 574 60.402 268 

» » » 1 85 6.356 268 
Dökük Or. İÇİ 4 — 816.500 36 
Yanıksaha » » 6 — 1309.000 30 
Himmetli Or. dışı 5 — 639.000 60 

YEKÛN 180 
15 

52825 7604 353 M3 

— 2764.500 Ster 

1 — İşletmemizin Avcıpman, Doğanbeyli, Tırtat orman dışı istif 
yerlerinden yukarıda beyanı gösterilen 180 parti 52825 adede denk 
7683.537 M3, muhtelif cins ve nev'i yapacak orman emvali ile hizmetli or-
man dışı. dökük ve yanık saha orman içi depolarından 15 parti muhte-
viyatı 2764.500 ster yakacak orman emvali 24/7/1974 tarihine rastlayan 
Cuma günü saat 14.00 de % 25 peşin, bakiyesi üç ay vadeli ve müddetsiz 
banka mektubu karşılığı açık artırma suretiyle İşletmemiz satış salo-
nunda satılacaktır. 

2 — İşletmemiz himmetli orman dışı. Dökük ve Yanıksaha orman iç 
depolarından satışa çıkarılan 15 parti yakacak odun bedeli peşin tahsil 
edilecektir. 

3 — Mal tutar bedelinin % 75 şinin % 9 üç aylık faizi ile birlikte 
mal bedeli üzerinden hesaplanacak % 3 Bakanlık fonu % 3 özel idare his-
sesi, % 3,75 dellaliye ve % 12.5 istihsal vergili ve % 003 karar pulu alı-
cıya aittir. 

4 — Vadeli almak istiyenlerin, tebligata müteakip 10 gün içerisin-
de mal tutar bedelinin % 25 i ile birlikte % 9 üç aylık faizi ve kanuni 
vergileri bir defada İşletmemiz Veznesine yatırmaları, kalan mal bedeli 
içinde usulüne uygun düzenlenmiş müddetsiz banka mektubu vermeleri 
zorunludur. 

5 — Alıcıların 24/7/1974 tarihine rastlayan Cuma günü 14.00 e ka-
dar almak istedikleri partilerin % 7,5 geçici teminatlarım yatırmaları ve 
15 No. lu şartnameyi imza etmeleri şarttır. 

6 — % 3 Bakanlık fonu mal tutar bedeli üzerinden hesaplanacak 
ve alıcıya aittir. Yalnız tomruk ve yan mamul kereste ve 2 nci ürün 
alanlardan tahsil edilecektir. Sanayi odununa girecekler kapasite belge-
sini ibraz etmek mecburidir. 

7 — Satışa ait şartname ve ebat listeleri Ankara, Adana Orman 
Başmüdürlüklerinde, Mersin, Elazığ, Diyarbakır, ve Kozan İşletme mü-
dürlüklerinde, Kayseri ve Gaziantep Orman Bölge Şefliklerinde ve İşlet-
memizde normal mesai saatlerinde görülebilir. 

8 — Alıcıların belirli bir gün ve saatte teminat makbuzlan ile bir-
likte komisyona müracaatlan ilân olunur. 8988 / 1-1 

Sürt İcra Memurluğundan : 

Alacaklı: Nashi Cansabuncu 
Vekili: Siirt'te Avukat M. Naci İmaroğlu. 
Borçlu: İsmet Turan, Turan Nebati Yağ Fabrikası - Adana. 
Alacak miktan : 22.821,10 TL. 
Senet ve tarihi: 26/3/1973 tanzim ve 25/6/1973 vade hulûllü emre 

muharrer senet (Bono). 
Yukarıda yazılı borç ve masrafları işbu ödeme emrinin tebliği ta-

rihinden itibaren on gün içinde mercie şikâyet etmeniz, takip dayanağı 
kambiyo senedi niteliğini haiz değilse beş gün için mercie şikâyet etme-
niz, takip dayanağı senet altındaki imza size ait değilse, yine bu beş gün 
içinde ayrıca ve açıkça bir dilekçe ile icra daresine bildirmeniz, aksi tak-
dirde icra takibindeki kambiyo senedi altındaki imzanın sizden sadır 
sayılacağı, imzanızı haksız yere inkâr ederseniz 100 liradan 5000 liraya 
kadar para cezası ile mahkûm edileceğiniz, borçlu olmadığınız veya bor-
cun itfa veya imhal edildiği veya alacağm zaman aşımına uğradığı hak-
kında itirazmız varsa bunu sebepleriyle birlikte beş gün içinde tetkik 
merciine bir dilekçe ile bildirerek merciden itirazınızın kabulüne dair 
bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı, itiraz 
edilmediği ve borç ödenmediği takdirde on gün içinde 74 üncü madde ge-
reğince mal beyanında bulunmanız, bulunmazsanız hapisle tazyik olunar 
cağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya hakikata aykırı beyanda bu-
lunursanız hapisle cezalandınlacağınız, adresinizin meçhul kalması ve 
ödeme emrinin tebliğ edilememesi nedeniyle 7201 sayılı Tebligat Kanu-
nu hükümleri uyarınca ilânen ihtar ve tebliğ olunur. 

1628 /1-1 

Kırşehir Valiliğinden : 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün: 
1 — Kırşehir İl Eğitim Araçları İkmal inşaatı 327 sayılı Kanuna 

göre 1974 yılında ihaleye çıkanlmak üzere, 2490 sayılı Kanunun 31 inci 
maddesi gereğince kapalı zarf usulüyle eksiltmeye çıkanlmıştır. 

2 — İşin keşif bedeli 245.000.— (İki yüz kırk beş bin) TL. dır. 
3 — Eksiltme 25/7/1974 Perşembe günü saat 14.00 de Kırşehir Ba-

yındırlık Müdürlüğü odasında toplanacak İhale Komisyonunca yapılacak-
tır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri dahilinde 
Bayındırlık Müdürlüğünde görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
a) 27.500.— liralık geçici teminatlarım, 
b ) 1974 yılı vizeli ticaret odası belgesi, 
c ) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme şartna-

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan), 
1 - Taahhüt beyannamesini, 
2 - Bayındırlık Bakanlığından almış olduklan (c ) grubundan keşif 

bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik kar-
nesini ibraz etmek suretiyle, Bayındırlık Müdürlüğü Bölge Komisyonun-
dan alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koy-
malan lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarım 25/7/1974 Perşembe günü saat 
16.00 ya kadar makbuz mukabilinde Eksiltme Komisyonu Başkanlığına 
verilecektir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 22/7/1974 
Pazartesi günü mesai saati sonuna kadardır. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edil-
mez. 

Keyfiyet ilân olunur. 8602/4-2 
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Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Eskişehir Şeker Fabrikası Mü
dürlüğünden : 

İnşaat ihalesi 
1 — Fabrikamız Merkez Ziraat Bölge Şefliğinde yaptırılacak TL. 

375.000,— lira keşif bedelli bodrumsuz tip büro inşaatı ile Bozüyük 
Bölge Şefliğinde yaptırılacak TL. 350.000,— lira keşif bedelli 
(15,50X 20,40) gübre anban inşaatı 18 Temmuz 1974 günü saat 14.00 
de kapalı teklif mektubu alınmak sureti ile şartnamelerine göre ihale 
edilecektir. 

2 — İşin geçici teminatı TL. 36.250,— liradır. 
3 — ihaleye iştirak edecek müteahhitlerin ihale tarihine kadar 

Fabrikamızın inşaat servisinden yeterlik belgesi almaları şarttır. 
4 — Bu işle ilgili ihale dosyası, ihaleye iştirak eden müteahhit

lere TL. 150,— lira mukabilinde verilecektir. 
5 — Teklifler 15 gün opsiyonludur. 
6 — Fabrikamız 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi ya

pıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 8986 / 1-1 

Sal ih l i Belediyesinden : 

R E O kamyon sa t ı ş i lânı 
1 — Belediyemize ait 900x20 lastik ebat l ı 10 tekerli , 6 sü indi r l i , 

5 i ler i 1 geri vitesli, benzimi R E O marka 1954 model kamyon 2490 sayılı 
Kanun gereğince kapal ı zarfla a r t ı r m a suretiyle sa t ı lacakt ı r . 

2 — Muhammen bedeli 50.000— l i r a olup, ihalesi 25 Temmuz 1974 
Per şembe günü saat 15.00 te E n c ü m e n huzurunda yapı lacakt ı r . 

3 — Geçici t emina t ı 3.750,— l i r a olup, usu lünce haz ı r lanacak tek
l i f zarfları aynı gün saat 14.00 e kadar Başkât ipl iğe teslim edilecektir. 

4 — İha le bedeli ihaleden 15 gün iç inde ödenerek vası ta teslim alı
nacak t ı r . 

5 — Şar tnames i mesai saatleri iç inde Başkâ t ip l ik te görülebi l i r . 
6 — Telgrafla m ü r a c a a t l a r ve postadaki gecikmeler kabul edilmez, 
l lg i lüere i lân olunur. 8991 / 4-1 • 
Bayındır l ık Bakanl ığı Karayol la r ı Genel Müdür lüğünden : 

I. Genel M ü d ü r l ü ğ ü m ü z «Makina Pa rk ın ın yenilenmesi ve denge
lenmesi projesi için aşağıda dosya n u m a r a s ı ve cinsi belirtilen makina-
lar, Amerika Birleşik Devletleri Export-Import Bankas ı i l e T ü r k i y e Cum
huriyeti H ü k ü m e t i a ras ında aktedilen E-4532 sayıh K r e d i Anlaşması çer
çevesinde, Amer ika Bir leş ik Devletleri imalâ tç ı f i rma la r ından teklif al
ma yolu ile sa t ın a l ınacakt ı r . 

II. Ş a r t n a m e almak isteyen firmalar başl ıkl ı kâğ ı t la r ına makina-
nın s ipar i ş numaras ın ı , i smin i ve makina ile i l g i l i olarak temsilcisi hu-

Sinop Devlet Orman İş le tmesi Müdür lüğünden : 

lunduğu f i rmanın açık adresini belirten b i r dilekçe ile, ş a r tname le r i Mer
kezde Malzeme Şubes i Müdür lüğü A Blok 7. K a t 702 n u m a r a l ı odadan 
500.— T L . karşı l ığı temin edebilirler. 

I I I . Tekl i f sahipleri s8z konusu makina ve malzemenin t a m a m ı n a 
teklif vermek zorundadı r la r . 

Tekliflerin değer lendir i lmesi makinalann «FOB Vessel» bedeli üze
rinden yapı lacakt ı r . Ayrıca makina ve malzeme için teklif edilen kısa 
teslim süresi , p rogramla r ımız ın gerçekleşmesi b a k ı m ı n d a n tekliflerin de
ğer lendi r i lmesinde öneml i b i r fak tör olarak dikkate a l ınacakt ı r . 

IV . Teklif ler in Karayol la r ı Genel Müdür lüğü , Malzeme Şubesi Mü
dür lüğü , Yücetepe - Ankara adresine en geç son teklif verme tarihi olan 
9 Eylül 1974 günü saat 16.30 a kadar gönder i lmesi gerekir. B u tarihten 
sonra verilenler i le şa r tname le r ine uygun olmayan teklifler ve postada 
vaki gecikmeler dikkate a l ınmaz. 

Posta ile ş a r t n a m e gönderi lmez. 
Alman teklifler 10 Eylü l 1974 günü saat 10.00 da açı lacakt ı r . 
Dosya No : 74-0801-10/Ex. K . , M a k ü ı a n m c i n s i : Araz i kamyonu (Mi -

numum 22 Cu. Y d . Si lme kapasiteli), Adedi : 48. 
8990 / 3-1 • 

K a r a b ü k Belediye B a ş k a n l ı ğ ı n d a n : 

1 — Demir ve Çelik İşletmeleri hududu dahilinde her cins 600000 
ton cürufun riperlenmesi, kazılması, içinde bulunan skallarm toplan
ması, ayrılması, skaldan arınmış cürufun tespit olunan depolara veya 
gösterilecek yerlere taşınması, boşaltılması, serilmesi ve düzeltilmesi 
işleri 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin 1 inci keşif tutan 9-839.000,— TL. olup, geçici teminatı 
308.920— TL. dır. 

3 — Eksiltme 29/7/1974 Pazartesi günü saat 15.30 da Belediye En
cümeni huzurunda yapılacaktır. 

4 — Eksiltmeye iştirak edebümek için (B) grubundan en az işin 
keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesi, ticaret odası vesikası ile 
ihale saatinden 3 gün öncesine kadar Belediyemize müracaatla ihaleye 
iştirak belgesi alınması şarttır. 

5 — Bu işe ait dosya hergün mesai saatleri dahilinde Belediye 
Fen Servisinde görülebilir. 

6 — Muvakkat teminat mektubu veya makbuzu, ticaret odası ve
sikası ve ihaleye iştirak belgesi ile usulüne uygun hazırlanmış teklif 
mektubu bulunan zarfı da havi tekliflerin ihale saatinden bir saat ön
cesine kadar Encümen kalemine teslim edilmesi şarttır, 

7 — Postada vaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 
8985 /1-1 

Part i MİKTARI M u h . Bedel i % 7,5 Temina t ı 
Bölgesi Deposu İ ş le tme adı Cins ve nev'i adedi Adet M ? D m 3 L i r a L i r a 

Dikmen Orman dış ı Sinop 2. S. N . B . Çam Tomruk 9 1545 554,956 620~" 25.850 
» » » 3. S. N . B . Çam Tomruk 11 2628 718,834 515 27.800 
* » a D 3. S. K . B . Ç a m Tomruk 3 981 176,709 420 5.575 
» • B )) 2. S. N . B . Gökna r Tomruk 4 586 242,709 620 11.300 
» » B 8 3. S. N . B . G ö k n a r Tomruk 2 377 152,779 5S0 6.425 

Ahmetyeri » B B 2. S. N . B . Gökna r Tomruk 2 453 114,354 620 5.350 
» » • B 3. S. N . B . Gökna r Tomruk 4 995 234.003 560 9.850 

Dikmen • » )) Çam Te l Direk 1 146 25.855 450 875 
» » » Göknar Tel Direk 1 118 20,002 450 675 
» » » » Çam Y a r m a Sanayi 1 — 87,000 235 1.550 
» » » » Çam Yuvarlak Sanayi 1 991 69.256 235 1.225 

Erfelek a B 1 3. S. N . B . Kayın Tomruk 1 301 130.423 450 4.400 
Sinop K . Deresi O. İçi » 3. S. Dişbudak Maden Direk 1 164 4,992 200 100 
Ahmetyeri Orman dışı » Karış ık Sır ık 1 Ster 35 125 350 

YEKÛN 42 9285 2531,872 101.325 
Ster 35 

1 — Yuka r ıda yazılı k ı rk lk i part i orman emvali h iza la r ındaki muhammen bedelleri ü z e ı : n d e n çam, göknar , ç a m ve gökna r te l direk, sa
nayi odunlar ı , maden direk Ue sır ık % 50 mal bedeli ve kanunî vergileri Ue °/° 9 dan nizamî faizi peşin, bakiyesi ü ç ay vadeli, müdde t s iz banka 
mektubu karşı l ığı açık a r t ı r m a suretiyle sa t ı lacakt ı r . 

2 — Kayın tomruk ise % 25 mal bedeli ve kanunî vergileri i le % 9 dan nizami faizi peşin, bakiyesi 6 ay vadeU, müdde t s i z banka mektubu 
karşü ığ ı açık a r t ı r m a suretiyle sa t ı lacakt ı r . 

3 — Açık a r t ı r m a 22/7/1974 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14.00 de Gerze Orman Bölge Şefliği b inas ında toplanacak Komisyon hu
zurunda sa t ı lacakt ı r . 

4 — Kayın t o m r u k l a r ı n a kaym işleyen b ü t ü n sanayi ko l l an iş t i rak edebüeceklerdi r . 
5 — Tal ipl i ler in bel i r l i gün ve saatte «/«7,5 teminat makbuz la r ı ve kaym i m a l â t n l a r ı n ı n ise 1974 yılı vizeli kapasite belgeleri i le Komisyona 

m ü r a c a a t l a r ı i lân olunur. 8987 / 1-1 
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İskenderun Demir w Çelik Fabrikaları, Müessese Müdürlüğün
den : 

Müessesemiz tarafından Türk Standardına uygun 2.000 adet em
niyet kemeri satın alınacaktır. 

Bu işle ilgili olarak hazırlanan ihale dosyası : 
1 — a) İskenderun'da Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi 

Ticaret Müdürlüğünden: 
b) Ankara'da Tunus Cad. No. 63 Kavaklıdere adresindeki Mües

sese Teknik Müdür Muavinliği Ticaret Şefliğinden 250,— TL. bedel 
mukabili alınabilir. 

2 — ihale 19/7/1974 Cuma günü saat 15.30 da İskenderun'da Mü
essese Müdürlüğümüz Satın Alma Komisyonu huzurunda yapılacak 
olup teklifler ve numuneler aynı gün saat 14.30 a kadar Muhaberat 
Servisine tevdi edilmiş olacaktır. 

Belirtilen saatten sonra verilen teklifler ile postada vaki gecik
meler kabul edilmeyecektir. 

3 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi 
yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta tamamen serbesttir. 

8980/ 1-1 

1 — Müessesemizin ihtiyacı olan 4000 adet DPL - 700 tipi 220 V 
700 W cıva buharlı ampul satın alınacaktır. 

2 — Bu işle ilgili olarak hazırlanan ihale dosyası, 
a) İskenderun'da Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden 
b) Ankara'da Tunus Cad. No. 63 Kavaklıdere adresindeki Mües

sesemiz Tevsiat - Koordinasyon Müessese Müdür Muavinliğinden 500,— 
TL. bedel mukabilinde temin edilebilir. 

3 — İhale 19/7/1974 Cuma günü saat 15.30 da Müessesemiz Mü
dürlüğünde ve komisyon huzurunda yapılacaktır. 

Teklif mektuplarının aynı gün saat 14.30 a kadar Muhaberat Ser
visimize verilmiş olması şarttır. 

5 — Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklif mektupları ile 
postada vaki gecikmeler nazarı İtibare alınmıyacaktır. 

6 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi 
yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta tamamen serbesttir. 

8981 / 14 • 
Tosya Devlet Orman İşletmesi Müdürlüsünden: 

İşletmemizin orman dışı istif yerlerinden aşağıda beyanı gösterildiği 
üzere astışa çıkarılan 61 parti halinde orman emvalinin 25/7/1974 tarihi
ne rastlayan Perşembe günü saat 14.00 de vadeli acık artt ırma suretiyle 
işletme satış salonunda satışı yapılacaktır. 

Satışa ait lüzumlu evrak, Kastamonu Orman Bölge Başmüdürlüğü, 
Kastamonu, Ankara, istanbul, Çorum, Çankırı, Daday, İlgaz, İnebolu, 
Araç, Kargı. İskilip, Boyabat, Taşköprü, işletmeleriyle, İşletmemiz ve 
bölgelerinde ve Ankara Keresteciler Cemiyetinde görülebilir. 

Satışa iştirak edeceklerin 25/7/1974 tarihine raslayan Perşembe günü 
saat 12.00 ye kadar teminatlarım işletme veznesine yatırmaları şrattır. 

Alıcıların belirli gün ve saatte teminat makbuzları ile birlikte Komis
yona müracaatları ilân olunur. 

Parti Emval Emval M. bedeli M , 5 tem. 
Cins ve nev'i adedi adedi miktarı Lira Lira 

1. S. N . B. Çam T. 4 246 174.845 750 9.900 
2. S. N . B. Çam T. 10 726 516.087 620 24.300 
3. S. N . B. Çam T. 40 5779 2717 249 515 106.000 
3. S.N.B.Gök. T. 7 962 488 936 560 20.750 

Umumî yekûn 61 7713 3897.117 160.950 

8983 / 1-1 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünden : 

Çorum Barajı ve Tesisleri İnşaatı 
1 — DSÎ V. Bölge Mudurluğu mıntıkası dahilinde, Çorum İlinin 

takriben dört kilometre kuzeyinde Çomar Deresi üzerinde inşaa edile
cek Çorum Barajı ve Tesisleri İnşaatı, bu işlen yapmağa muktedir 
Türk Müteahhitleri arasında (Teklif isteme) usulü ile ihaleye çıkarıla
caktır 

2 — İş, genel olarak bir baraj ana gövdesi ile ilgili tesislerinden 
ibarettir. 

Baraj ana gövdesi, temelden İtibaren takriben 48 50 metre yük-
yUkseklığınde 446 metre kret uzunluğunda olup, ana gövde toprak dol
gu tıpindedır. 

Baraj, takriben 283 metre uzunluğunda ve 3.00 metre iç çapında 
bir Derivasyon - Dıpsavak Tüneli yapısı ve bunun tesisleri ile, karşıdan 
alışlı ve betonerme kaplamalı Dolusavak ve Dolusavak Köprüsünü ih
tiva etmektedir. 

Işın butun beton ve betonerme hacmi takriben 2700 m 3 toplam kazı 
ve dolgu ve bunların nakliyesi miktarı takriben 995.000 m 3 tür. 

3 — İhaleye iştirak etmek isteyenlerin aşağıdaki belgeler ve bir 
dilekçe ile 26 Temmuz 1974 Cuma gunu saat 17.30 a kadar DSİ Genel 
Müdürlüğü Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar Dairesi Başkanlığı'na 
müracaatları gerekmektedir. 

a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış Müteahhitlik karnesi. 
a) I - Bu karnenin (.A) Grubundan en az Otuzbeş Milyon TL. 

lık olması şarttır. 
(istekli Firma Grubu olduğu takdirde Pilot Firmanın (A) Grubun

dan en az Otuzbeş Milyon TL. lık karneye sahip olması lâzımdır. 
a) II - Yapılacak müracaatlarda yukarıdaki şartlara uygun müte

ahhitlik karnesinin sureti konulduğu takdirde karne aslının da müra
caat bitim tarihinden evvel DSİ Barajlar ve Hes. Dairesi Başkanlığına 
gösterilmesi ve bu hususun müracaat evraklarına kaydettirmeleri gerek
lidir. 

b) Yapı araçları bildirisi. 
Aşağıdaki iş makınalarının ileride idareye verilecek Iş Progra

mına uygun olarak ve çalışır durumda ış başında bulundurulması lâ
zımdır. 

isteklilerin Yapı Araçları Bildirisini burada gösterilen iş makina-
larını kapsayacak şekilde doldurması lâzımdır. 

istenilen ış makınalarının cinsleri, kapasiteleri ve minimum adet
leri şunlardır. 

1 Adet Ekskavatör (Shovel) 15 Y d 3 lük 
1 Adet Ekskavatör (Shovel veya Dragling) 1.5 Y d 3 lük 
2 Adet Yükleyici 1.5 Y d 3 lük 
2 Adet Dozer (D6 veya D8 veya mudadilleri) 

Damperli Kamyon, toplam kapasitesi 150 ton 
2 Adet Keçıayağı silindir (Çekicisi ile beraber, baraj tipi) 
2 Adet Vibrasyonlu silindir (Asgari 8 ton statik ağırlıkla düz silin

dir) 
2 Adet Arazöz 5 tonluk 
2 Adet Kompresör 3 er tabancalı 
1 Adet agrega yıkama tesisi 15 m3/saatlik 
2 Adet Betoniyer 250 litrelik 
3 Adet Vibratör 3 inçlik 
c) Sermaye ve kredi olanaklarını açıklayan (Malî durum bildirisi) 
Bu bildiriye Bankalardan alınmış Banka Kredisi mektuplarım ek

lenmesi lâzımdır. 
(istekli Firma Grubu ise her OTtağın ayrı ayrı mali durumunu gös

termesi ve banka kredi mektuplarının eklenmesi gereklidir.) 
d) Teknik Personel Bildirisi. 
e) Dilekçenin veriliş tarihinde elinde bulunan işleri açıklayan 

(Taahhüt Bildirisi) 
(Firma Grubu İse her ortağın yapmakta işler ayrı ayrı gösteri

lecektir.) 
£) Son on yıl İçersinde istekli tarafından yapılmış işlerle bilhas

sa baraj santral veya büyük su yapılarına ait : 
I — Her iş için ayrı ayn gösterilmek üzere yıllık istihkak tutar

ları, 
II — Yaptıkları işleri muaffakiyetle yürüttükleri ve eksiksiz bitir

diklerine dair ilgili idareden alınmış belgeler. 
4 — (3) üncü maddedeki Yapı araçları bildirisi, Mali Durum 

Bildirisi, Teknik Personel Bildirisi, Taahhüt Bildirisi örnekleri İdare
den temin edilecektir. 

5 — İsteklilerin Firma Grubu teşkil ederek ihaleye iştirak etme
leri için peşinen Firma Grubu teşkü ederek müracaat etmeJeri lâzım
dır, ihaleye iştirak etmeleri uygun görülen Gruplara Grup adına ihale 
dosyası gönderilecektir. 

Firma Grubu teşkil edecek Firmaların örneği İdareden alınmışı 
Firma Grubu Beyannamesi ibraz ederek müracaat etmeleri şarttır. 

6 — Usulüne uygun olarak eksiksiz ve zamanında müracaatları
nı yapmış taliplerden bu ihaleye iştirak etmeleri uygun görülenlere 
bir (Davet Mektubu) gönderilerek 1000,— TL. bedel karşılığında ihale 
dosyası verilecek ve teklif istenecektir. 

7 —- Telgrafla yapılacak müracaatlar ve posatda vaki gecikmeler 
kabul olunmaz. 8979 / 1-1 
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Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Aşağıda cins ve miktarı yazılı istatistik kartları Türk Standartlar 
Enstitüsünce kabul edilmiş standarda uygun olmak kaydıyla ve ticarî 
şartnamesine gore satın alınacaktır. 

1 — Teklifler en geç 15/7/1974 Pazartesi günü saat 17.30 a kadar 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü II No. lu Satın Alma Komis-
yonu Başkanlığında bulundurulacaktır. Bu tarihten sonra gönderilecek 
teklifler ve postada vaki gecikmeler nazarı itibara alınmaz. 

2 — Ofis satın alma mevzuunu teşkil eden malzemeyi ihale edip 
etmemekte veya kısmen ihale etmekte veya tercih ettiği talibe vermekte 
serbesttir. 

Miktarı 
M a l z e m e n i n c i n s i adet 

istatistik kartı 80 kolonluk standart (Yuvarlak köşeli) 
İstatistik kartı 80 kolonluk renkli (Köşe kesiği sağdan) 

Not: Köşe kesitinin ve renklerin tespiti için gerekli 
Genel Müdürlüğümüz Ticaret Şubesinde görülebilir. 

3.500.000 
500.000 

numuneler 

9023 / M 

Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

10 adet Ziraat Mühendisi veya Veteriner alınacaktır. 
Kurumumuz Fabrikalarının ihtiyacı için 657/1327 sayılı Kanuna 

tabi olarak çalıştırılmak kaydiyle açıktan veya naklen atanmak üzere 
10 adet Ziraat Yüksek Mühendisi veya veteriner alınacaktır. 

isteklilerin belgeleriyle birlikte en geç 29 Temmuz 1974 günü saat 
17.00 ye kadar Kurumumuz Personel Müdürlüğüne şahsen müracaat 
etmeleri rica olunur. 9024 / 1-1 

Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

34,5 kV. luk YERALTI KABLOSU, BAŞLIK, EK MALZEMESİ 
SATIN ALINACAKTIR. 

Kurumumuz Yatırım Programındaki işte kullanılmak üzere 34,5 
Kv. luk plastik veya kuru tip emdirilmiş kâğıt izolâsyonlu 30 km. mono-
fazlı ve/veya 15 Km. lik üç fazlı Al. veya Cu iletkenli kablo ve bunlarla 
ilgili kablo başlıkları ile ekleri için teklif alınacaktır. 

Teklifler en geç 13 Ağustos 1974 günü saat 14.00'e kadar Kurumu-
muz Şebekeler Dairesi Evrak Servisine teslim edilmelidir. Postadaki 
gecikmeler özür sayılmaz. 

Şartnameler, bu çeşit malzemeyi imal ettikleri tevsik edilen fir-
malara, yazılı müracaatları üzerine Ankara Necatibey Caddesi No. 3 te 
Şebekeler Dairemizce postalanır. 

Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 9040/2-1 

Ankara Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

1 — Ayaş - Balçiçek mevkiindeki fabrikamıza ait kamyon kanta-
rının meydan ve yollarına tahminen 15.000 M2 arnavut kaldırım döşet-
tirilecektir. 

2 — İhale 19 Temmuz 1974 Cuma günü saat 14.30 da Fabrikamızda 
kapalı zarfla teklif almak suretiyle yapılacaktır. 

3 — Şartname Fabrikamız Ticaret Servisinden temin edilebilir. 
4 — Fabrikamız, 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi ya-

pıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir. 9032 / 1-1 

S. S. K. Ankara Şubesinden : 

Sıra 
No. Sicil No. Adı soyadı 

1 — 2.8421.00113.04 Vecihi Baraz ve 
Ortakları 

2 — 4.4003.13170.04 Cihangir Göktan 
Rıza Güney 

3 — 2.8421.13232.04 Nurettin Oğuş 
Kâzım Gülcü 

4 — 4.4003.13318.04 Mustafa Tonbul 

5 — 4.4003.13325.04 Ömer Şimşek 

6 — 4.4003.13435.04 Mustafa Cebi 

7 — 4.4003.13790.04 Mehmet Öztürk 

Adresi 

İLÂNEN TEBLİĞ 

Ü n v a n ı 
B o r c u n 

tahakkuk şekli 

1/3/1965 ten 
Önce 

Lira Kr. 

1/3/1965 ten 
Sonra 

Lira Kr. 

Sanayi Cad. -No. 52/A ANK. Turan Lokan-

Y e k û n 
Lira Kr. 

tası ölçümleme 11.173,76 11.173,76 
Küçükesat Başak Sok. No. inşaat Ölçumleme 9.093,77 14.250,28 23.344,05 
5/4 ANKARA 
Konak Pavyonu Kırahathane Kıraathane Ölçümleme 987,23 — 987,23 
altı No. 35 ANKARA Ölçumleme 545,19 — 545,19 
Aydmlıkevler Eğmeli Sok. 

Ölçümleme 4500 ada 4 parsel ANK. İnşaat Ölçümleme 6.789,68 5.855,94 12.645,62 
Aydmlıkevler Gar Sok. 4491 

Ölçümleme ada 22 parsel ANKARA İnşaat Ölçümleme 2.911,14 — 2.911,14 
Aydmlıkevler Karaahmet 
Sok. 4508 ada 9 parsel ANK. İnşaat Ölçümleme 10.020,37 — 10.020,37 
Ata Sanayi 5378 ada 12 
parsel ANKARA İnşaat Ölçümleme 1.236,38 655,28 1.891,66 

Yukarıda gerçek şahısların ünvan ve adresleri kayıtlı işyerlerinden dolayı gerek 1/3/1965'ten evvel ve gereksede 13/1965 tarihinden sonra 
carî Sosyal Sigortalar Kanunlarına göre kayıtlı tetkiki ile ilgili hususları hususları havi tebligatlarımız PTT vasıtasıyla adreslerine tebliğ edil-
mek istenmişse de muhtelif sebeplerle bilâ tebliğ iade olunmuş, sair kanallardan da aranmalarına rağmen müsbet sonuç alınmadığından bu 
kerre 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilânen tebligat yapılmak zaruresinde kalınmıştır. 

Bu suretle de yukarıda belirtilen yıllara ait kayıtların ilânını müteakip 15 gün içinde Kurumumuza ibraz edilmemesi halinde kanunî 
işlemlere tevessül olunacağının bilinmesi işyerinize veya şahsınıza tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilânen duyurulur. 9039 / 1-1 

Marmaris Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

1 — İşletmemizin Hisarönü Bölgesi Taşhan Orman dışı istifinden aşağıda yazılı emval hizasında gösterilen fiyatlardan 19 Temmuz 1974 
tarihine rastlayan Cuma günü saat 14.00 de açık artırmalı ve vadeli olarak satışa çıkarılmıştır. Açık artırmalı vadeli satış Müdürlüğümüz 
binasında toplanacak Komisyon marifetiyle yapılacaktır. 

2 — Alıcıların almak istedikleri partilerin geçici teminatını satış günü İşletmemiz Veznesine yatırmış olmaları, banka teminat mektubu 
verecek olanların mektuplarında İşletme adı ile almak istedikleri partilerin cinsi ve nev'ini belirtmeleri lâzımdır. 

3 — Satışa ait ilân, şartname ve ebat listeleri Ankara, Burdur, Muğla, Aydın, Yatağan, Antalya, istanbul, İsparta Orman İşletme Mü-
dürlüklerinde görülebilir. 

4 — Alıcıların belirli gün ve saate kadar Müdüriyetimize müracaatları ilân olunur. 

Parti E m v a l i n M i k t a r ı M. bedeli M. teminatı İ H A L E N İ N 
Bölgesi Deposu Adedi cinsi, nev'i ve evsafı Adet M*. Dm'. Lira Kr. Lira Kr. Tarihi Günü Saati 

Hisarönü Arkutça 9 3. S. K. B. Çz. tomruk 4.426 684.582 350,— 17.970,28 . 19/7/1974 Cuma 14.00 
Hisarönü Arkutça 11 3. S. N. B. Çz. tomruk 5.342 1084.132 450,— 36.589,46 19/7/1974 Cuma 14.00 

YEKÛN : 20 9.768 İ768.714 54,059,74 
9037 /M 
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Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden : 

İNŞAAT EKSİLTME İLÂNI 
1 — Müessesemizin Armutçuk Bölgesinde, keşif tutarı: 7,476.000,06 

TL. ve muvakkat teminatı 238.000,— TL. olan; 
a) Bölge binası inşaatı, 

birim fiyat esası üzerinden kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 
2 — Eksiltme 26/7/1974 Cuma günü saat 15.00 de Zonguldak'ta 

İnşaat Müdürlüğünde yapılacaktır. 
3 — Eksiltme dosyaları eki iş programı esaslarına göre iş süresi 

1974 yılında başlayıp 1975 yılında devam edecek ve 1976 yılında sona 
erecektir. 

Buna göre: 
a) Programda, 1974 yılı içinde yapılması öngörülen imalâtlara 

1974 yılı birim fiyatları ile, 
b ) Programa göre 1975 yılında yapılması öngörülen imalâtlara 

1975 yılı birim fiyatları ile, 
c ) Programa göre 1976 yılında bitirilmesi gerekli işlerede; 1976 

yılı birim fiyatları ile ödeme yapılacaktır. 
4 — Yapılacak tenzilât, Bayındırlık Bakanlığının bu seneler için 

çıkaracağı birim fiyatlara ayrı ayrı uygulanacaktır. 
5 — İşin bünyesinde bulunan B. A. demiri müteahhitliğe müesse-

semiz tarafından verilecektir. 
6 — Müteahhit firma dilediği takdirde kalorifer tesisatı ile ilgili 

kazan ve radyatör malzemeleri müessesemizce verilecektir. 
7 — Tatbikat projeleri firma tarafından hazırlanacak ve bu işler 

karşılığı olarakta özel şartnamede belirtilen şekilde proje bedeli veri-
lecektir. 

8 — Eksiltme dosyası: 
— Zonguldak'ta Müessesemiz İnşaat Müdürlüğünde, 
— Ankara'da Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, İnşaat Dairesi 

Başkanlığmda, 
— istanbul'da Türkiye Kömür İşletmeleri, Kurumu Satm Alma 

Müdürlüğünde görülebilir. 
9 — İsteklilerin; 
(B) grubundan 7.000.000,— TL. lık Bayındırlık Bakanlığından alın-

mış müteahhitlik karnesi şimdiye kadar yapmış oldukları ve halen ta-
ahhütlerinde bulunan işlerin tasdikli belgesi, teknik personel ve teçhi-
zat beyannamesi ve banka referansı ile birlikte eksiltme tarihinden 3 
gün evveline kadar Zonguldak'ta Müessesemize müracaatla (Eksiltme 
iştirak belgesi) almaları gerekmektedir. 

10 — Eksiltme iştirak belgesi verilip verilmediği Müessesemiz İn-
şaat Müdürlüğünden telefonla öğrenilebilir. (Tel : 2201-2202/16) 

11 — Teklif zarfları, eksiltme ve şartnamesine göre tanzim edil-
miş olarak ihale günü saat 12.00 ye kadar Müessesemiz Genel Muhabe-
rat Servis Şefliğine teslim edilmiş olacaktır. 

12 — Müessesemiz belge verip vermemekte ihaleyi yapıp yapma-
makta veya dilediği müteahhide ihaleyi yapmakta serbesttir. 

9027 / 1-1 

1 — Müessesemizin Armutçuk Bölgesinde, keşif tutarı: 8.585.299,06 
TL. ve muvakkat teminatı 271.300,— TL. olan, 

a) İşçi lokal ve yemekhane binası 
b) İşçi yatı yurdu binası, 
c ) İşçi dinlenme tesisleri, ' 
d) İşçi sitesi saha tanzimi, 

inşaatları birim fiyatları esası üzerinden kapalı zarf usulü ile eksilt-
meye konmuştur. 

2 — Eksiltme 25/7/1974 Perşembe günü saat 15.00 de Zonguldak'ta 
İnşaat Müdürlüğünde yapılacaktır. 

3 —i Eksiltme dosyaları eki iş programı esaslarına göre iş süresi 
1974 yılında başlayıp, 1975 yılında devam edecek ve 1976 yılında sona 
erecektir. 

Buna göre : 
a) Programda, 1974 yılı içinde yapılması öngörülen imalâtlara 1974 

yılı birim fiyatları ile, 
b ) Programa göre 1975 yılında yapılması öngörülen imalâtlara 

1975 yılı birim fiyatları ile, 
c) Programa göre 1976 yılında bitirilmesi gerekli işlerde 1976 yılı 

birim fiyatları Ue ödeme yapılacaktır. 
4 — Yapüacak tanzilftt. Bayındırlık Bakanlığının bu seneler için 

çıkaracağı birim fiyatları ayrı ayrı uygulanacaktır. 
5 — İşin bünyesinde bulunan B. A. demiri müteahhitliğe müesse-

mlz tarafından verileoektir. 

6 — Müteahhit firma dilediği takdirde kalorifer tesisatı ile ilgili 
kazan ve radyatör malzemeleri Müessesemizce verilecektir. 

7 — Tatbikat projeleri firma tarafından hazırlanacak ve bu işler 
karşılığı olarakta Özel Şartnamede belirtüen şekilde proje bedeli veri-
lecektir. 

8 — Eksiltme dosyası: 
— Zonguldak'ta Müessesemiz İnşaat Müdürlüğünde, 
— Ankara'da Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, İnşaat Dairesi 

Başkanlığında, 
— istanbul'da Türkiye Kömür İşletmeleri, Kurumu Satın Alma 

Müdürlüğünde, 
görülebilir. 

9 — İsteklilerin; 
(B) grubundan 8.500.000,— TL. lık 
Bayındırlık Bakanlığından alınmış müteahhitlik karnesi şimdiye 

kadar yapmış oldukları ve halen taahhütlerinde bulunan işlerin tasdikli 
belgesi teknik personel ve teçhizat beyannamesi ve banka referansı ile 
birlikte eksiltme tarihinden 3 gün evveline kadar Zonguldak'ta Müesse-
semize müracaatla (Eksiltme iştirak belgesi) almaları gerekmektedir. 

10 — Eksiltme iştirak belgesi verilip verilmediği Müessesemiz İn-
şaat Müdürlüğünden telefonla öğrenilebilir. (Tel: 2201 - 2202/16) 

11 — Teklif zarfları, eksiltme ve şartnamesine göre tanzim edil-
miş olarak ihale günü saat 12.00 ye kadar Müessesemiz Genel Muhabe-
rat Servis Şefliğine teslim edilmiş olacaktır. 

12 — Müessesemiz belge verip vermemekte ihaleyi yapıp, yapma-
makta veya dilediği müteahhide ihaleyi yapmakta serbesttir. 

9028 /1-1 

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilâtından : 

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilâtı Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 
1. Devlet Planlama Teşkilâtı'na sınavla sözleşmeli Uzman Yar-

dımmısı alınacaktır. 
2. Devlet Planlama Teşkilâtı Sınav Yönetmeliğine göre yapılacak 

bu smava katılabilmek için isteklilerin: 
a) Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde sözü geçen 

koşullara uyum göstermeleri, 
b) Yüksek öğrenim görmüş olmaları, 
c ) 1/1/1974 tarihinde 30 yaşını doldurmuş bulunmaları gerekir. 
3. Yarışma sınavına girmek isteyenler açık adreslerim ve smava 

girmek istedikleri yabancı dillerini de gösterir dilekçelerine nüfus cüz-
danı örneğini, askerlikle ilişkileri bulunmadığına ilişkin belgeyi, öğrenim 
belgelerini, kendi elyazıları ile özgeçmişlerini ve dört adet yeni çekil-
miş fotoğraflarmı ekleyerek 5/9/1974 tarihi akşamına kadar Devlet 
Planlama Teşkilâtı Bakanlıklar - ANKARA adresine göndermeli veya 
bizzat başvurmalıdırlar. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

4. Yarışma sınavı 30/9/1974 günü Ankara'da başlayacaktır. 
5. Yarışma sınavı yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılır. 
Birinci aşamada gösterilen konuları kapsar. 
1. İktisat 
2. Maliye 
3. İstatistik 
4. Yüksek matematik 
5. Yabancı Dil (Baraj değildir.) 
Sözlü sınava yazılı sınavı başaranlar alınır. 
6. Bu duyurudan önce yapılmış olan eski başvurmalar gözönüne 

alınmayacaktır, 9025 / 1-1 

Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

ELEKTRİK KABLOSU ALINACAKTIR 
1 — Kurumumuz ihtiyacı için 5 kalem NYY, 11 kalem NYCY 

kablo ile 3 kalem kroşe ve düpel alınacaktır. 
2 — Bu işe ait şartname Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Mü-

dürlüğünden, istanbul'da Beşiktaş'da Balıkçılık Müessesesi Müdürlü-
ğünden bedelsiz olarak alınabilir. 

3 — Firmalar; ihale konusu malzemenin tamamı veya bir kısmı 
için teklifte bulunabilirler. 

4 — Üzerinde «Elektrik malzemesi» ibaresi yazılı teklif mektup-
larının 29/7/1974 günü saat 15.00 e kadar Genel Müdürlük Yazı İşleri 
Şefliğine verilmesi veya aynı tarihte ele gececek şekilde gönderilmesi 
şarttır. Postada vaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

5 — Krumumuz ihalenin tamamım veya bir kısmını yapıp yapma-
makta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 90% / M 
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Karakeçeli Belediye Başkanlığından: 

Karakeçili Belediyesi açık pazar yeri ve hâl dükkânları işi 2490 
sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
çıkanmıştır. 

1 — İhale 31/7/1974 Çarşamba günü saat 14 30 Belediye Başkanlı-
ğında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

2 — İhalesi yapılacak işin keşif bedeli 800.000,— lira olup geçici 
teminatı 35.750,— liradır. 

3 — İhaleye girmek isteyen taliplilerin Bayındırlık Bakanlığından 
tasdikli B veya C grubundan ve en az bu işin keşif bedeli kadar işin 
eksütmesine girdiklerine dair müteahhitlik karneleri olması gerekir. 

4 — Bu işin ihalesine girmek isteyenlerin, 2490 sayılı Kanunun 32. 
maddesine göre hazırladıkları teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel Belediye Başkanlığına vermiş olmaları gerekir. 

5 — İhaleye girmek isteyip 2. maddede yazılı teminatlarını nakit 
olarak yatırmak isteyenlerin, ihale saatinden bir saat önceye İtadar Be-
lediye veznesine teminatlarını yatırmaları gerekir. 

6 — İhale ile ilgili dosya hergün mesai saat'.eı i içinde üelediye 
Muhasipliğinde görülebilir. 

7 — İhale ile ilgili teklif mektuplarının postada gecikmesi nazara 
alınmaz. Telgrafla müracaat kabul edilmez. 9018/4-1 

Şebinkarahisar Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1973/62 
Davacı Selahattin Aktan tarafından davalılar istanbul - Hasköy 

Kalaycı Bahçesi Akgeyik Sokak'da Yaşar Toker ve diğer arkadaşı aley-
hine ikame olunan hüsnüniyetle inşaat sebebiyle mülkiyetin verilmesi 
hakkmdaki davanın yapılan yargılamasında verilen ara kararı gereğince. 

Davalılardan Yaşar Toker evvelce gösterilen adreste blunamadığm-
dan adına çıkarılan davetiye iade edilmiş ve bu suretle tebliğ edileme-
miş olduğundan. 

Davalı Yaşar Toker'in duruşmanın bırakıldığı 18/7/1974 Perşembe 
günü saat 9.00 da mahkememizde hazır bulunmadığı, vekille temsil et-
tirmediği takdirde tebligat, davetiye ve yenileme dilekçesi yerine kaim 
olmak üzere ilân olunur. 9011 / 1-1 

T. C. Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Dördüncü 
Bölge Müdürlüğünden: ANKARA 

Bölge Müdürlüğümüzde çalıştırılmak üzere Genel İdarî Hizmetleri 
Sınıfında boş bulunan pozisyonlara arağıda tahsil durumu aylık tutar-
ları, ve adetleri belirtilen kadrolara yazılı imtihan ile memur alına-
caktır. 

Sınav 31/7/1974 Çarşamba günü saat 9.30 da Bölge Müdürlüğünde 
yapılacağından isteklilerin en geç 16/7/1974 günü akşamına kadar İş İş-
teme Formu almak üzere Bölgemiz Personel İşleri Amirliğine şahsen 
müracaatları gerekmektedir. 

Duyurulur. 
Başlangıç Bürüt tutarı Boş kadro 

Tahsil durumu derecesi TL. sayısı 

Yüksek okul veya üniversite 
Ortaokul 

9/ I 
14/11 

2.200,— 
1.240,— 

9031 / 1-1 

Finike Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

Bölgesi Deposu 

Kumluca » 
» 

Kumluca » 
» 

Malın cinsi, 
nev'i ve kalitesi 

3 . S . N . B . Ç a m T . 
3. S. K. B. Çam T. 
Çam maden direği 

Parti 
Adedi 

8 
5 

Muh. 
M i k t a r ı bedeli 

Adet M3 Dm3 Lira 

Aykırıçay Kocadere Çam tefrik odunu 

8.600 
1.789 
1.512 

11.901 
Ster 

2062.126 350 
296.807 310 
149.083 320 

2508.016 
553.000 100 

1 — Yukarıda müfredatı yazılı (70) parti orman emvali 25/7/1974 
tarihine rastlayan Perşembe günü saat 10.00 da Kumluca Orman Bölge 
Şefliği binasında toplanacak Komisyon huzurunda 15/B modeli vadeli 
satış şartnamesine göre % 25 mal bedeli ile vergi ve resimleri ve % 9 
nispetindeki nizami peşin, mütebakisi üç ay vadeli müddetsiz Banka 
mektubu kargılığında açık artırma suretiyle satılaoaktır. 

2 — Alıcıların % 7,5 teminatlarını ihale saatinden önce yatırma-
ları banka mektubu vereceklerin mektuplarına işletme adı, satış tarihi 
ve almak istedikleri parti numaralarını belirtmeleri mektupların limit 
dahilinde kati ve müddetsiz olması şarttır. 

3 — Satışa ait şartname ve ilân kâğıdı Orman Genel Müdürlüğün-
de, Antalya Orman Bölge Başmüdürlüğünde, Antalya, Ankara, Adana, 
Mersin, İzmir, istanbul, İsparta İşletmeleri ile Müdürlüğümüzde görü-
lebilir. 

4 — Alıcıların belirli gün ve saatte teminat makbuzları ile birlikte 
Komisyona müracaatları ilân olunur. 9038 / 1-1 

Ankara Sular İdaresi Genel Müdürlüğünden: 

1. İdaremiz tarafından aşağıda yazılı hafriyat işleri kapalı zarf 
usulü ile ihaleye çıkarılacaktır. 

2. Keşif ve teminatları hızalaıında gösterilmiştir. 
3. Bu işlere ait dosyalar, İdaremiz İnşaat Baş Mühendisliğinden 

görülebilir. 
4. İhaleler Genel Müdürlük binasında toplanacak Alım Satım Ko-

misyonu huzurunda aşağıda gösterilen gün vs saatte yapılacaktır. Kapalı 
zarfların ihale saatinden bir saat evvel Komisyon Başkanlığına veril-
mesi şarttır. 

5. Teminatı olmayan ve geç gelen teklifler kabul edilmez. 
6. İdare ihaleleri yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta 

tamamen serbesttir. 
K e ş f i Teminatı İ H A L E 

İşin mevzuu Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati 

Etimesgut rasat istasyonu Bo. H.H. 9.939,66 
Şeh. Muh. 10 yerindeki Hen. Hafri. 181.455,19 
Nato yolu Misket Mah. Bo. H. H. 50.529,60 
Hasköy Solfasol Boru H. H. 22.843,26 
Bahçelievler Emek Mah. Boru H. H. 15.275,52 

745,— 
12.840,— 
3.790,— 
1.714,— 
1.146,— 

22/7/1974 15.30 
23/7/1974 15.30 
24/7/1974 15.30 
25/7/1974 15.30 
26/7/1974 15.30 

9033 / 3-1 

Ankara Keçiören Atatürk Sanatoryumu - Göğüs Hastalıkları ve 
Göğüs Cerrahisi Merkezi Başhekimliğinden : 

Cinsi : Tıbbî malzeme, miktarı : 458 kalem, Muhammen bedel tu-
tar ı : 1.648.634,— TL., Muvakkat teminatı : 63.209,02 TL., İhale şekl i : 
Kapalı zarf, İhale gün ve ve saati : 26/7/1974 Cuma 11.00 de. 

Sanatoryumumuzun 1974 malî yılı ihtiyacı şartnamesine ilişik lis-
tede cins ve miktarları ile muhammen bedelleri yazılı 458 kalem Tıbbî 
Malzeme kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

İhale yukarıda gösterilen gün ve saatte Sanatoryum'da müteşekkil 
İhale Komisyonunca yapılacaktır. 

İdarî ve fennî şartname mesai saatleri dahilinde Sanatoryum İda-
resinde, istanbul Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünde görülebilir. 

Taliplerin ihale saatinden bir saat evveline kadar 2490 sayılı Ka-
nun hükümlerine göre hazırlıyacakları kapalı zarfları Sanatoryum 
Müteşekkil Komisyon Başkanlığına vermeleri ve postada vaki gecik-
meler kabul edilmiyeceği ilân olunur. 8775 / 4-2 

• • • 

Balıkesir Şamlı Belediye Başkanlığından: 

1 — Balıkesir Şamlı Kasabası Belediye Hizmet Binası kapalı zarf 
usulü ile birim fiyat esası üzerinden eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — İşin keşif bedeli (251.000,—) liradır. 
3 — Eksiltme Balıkesir İli'ne bağlı Kasabasında 25/7/1974 Per-

şembe günü saat 15.30 da Şamlı Belediyesinde yapılacaktır. 
4 — Bu işe ilişkin ihale evrakları her gün çalışma Saatleri içinde 

Şamlı Belediye Başkanlığında görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) 13.790,— liralık teminat mektubunu, 
b ) 1974 yılı ticaret ve sanayi odası belgesini, 
c ) 24/7/1974 Çarşamba günü çalışma saati sonuna kadar bir di-

lekçe ile Şamlı Belediye Başkanlığına başvurmaları, cülekçelerine Bayın-
dırlık Bakanlığından alınmış (C) grubundan en az bu işin keşif bedeli 
kadar müteahhitlik karnesi aslı, bu eksütmenin ilân tarihinden sonra 
alınmış, bu işin keşif bedelinin 1/3 kadar banka referansının bağlaya-
rak yeterlik belgesi almaları şarttır. 

6 — İsteklilerin eksiltme şartnamesinde bildirilen esaslar içeri-
sinde hazırlıyacakları teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat önce 
Komisyona alındı karşılığında vermiş olmaları gereklidir. 

7 — Postada gecikme ve telgrafla müracaat kabul edilmez. 
9041 / 4-1 
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Yem Sanayii Türk A. Ş . Genel Müdürlüğünden: 

1 — Aşağıda isimleri belirtilen yem fabrikalarına ait kazan dai-
resi ve harici boru tesisatı işleri birim fíat esası ve kapalı zarf usulü 
ile ihaleye çıkartılmıştır. 

Keşif bedeli Geç. Tem. 
Yem fabrikası Lira Kr. Lira Kr. 

1 — Çankırı Yem Fabrikası 
2 — Diyarbakır Yem Fabrikası 
3 — Elazığ Yem Fabrikası 
4 — Kızıltepe Yem Fabrikası 
5 — Tatvan Yem Fabrikası 
6 — Van Yem Fabrikası 
7 — Yatağan Yem Fabrikası 

898.569,58 
828.626,86 
901.862,14 
835.981,92 
894.502,26 
866.815,04 
787.057,88 

39.692,76 
36.895,07 
40.824,49 
37.189,28 
39.530,09 
38.422,60 
3523232 

2 — Bu işlere ait ihale dosyalan Genel Müdürlüğümüzün Mit-
hatpaşa Caddesi No. 56 kat 4 de bulunan İnşaat ve Gayrimenkuller 
Müdürlüğünde görülebilir. 

3 — İsteklilerin 19/7/1974 Cuma günü saat 17.30 a kadar eksilt-
me şartnamesinin birinci maddesinde istenilen belgelerle Genel Mü-
dürlüğümüze müracaat ederek yeterlik belgesi almalan gerekmekte-
dir. 

4 — Mezkûr işin ihalesi 23/7/1974 Salı günü saat 15.00 de Genel 
Müdürlüğümüzde yapılacaktır. Tekliflerin en geç aynı gün saat 14.00 
e kadar Genel Müdürlüğümüzün 2. katta bulunan Ticaret Müdürlü-
ğüne verilmesi şarttır. 

5 — İstekliler mezkûr işlerin hepsine birden ayrı ayrı teklif ve-
rebileceği gibi bir veya bir kaçı içinde teklif verebilirler. 

6 —»• Postada vaki gecikmeler dikkate alınmıyacaktır. 
7 — Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından 

ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 
8875 / 1-1 

Balıkesir Valiliğinden : 

İki grup halindeki ilktesis eşyasının 23/7/1974 Salı günü saat 
15.00 te 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre kapalı zarf usulü 
ile eksiltmesi yapılacaktır. 

İştirak belgesi verilebilmesi için: 
Her grup ihalesine girecek şahıslar, grubun muhammen bedeli 

kadar işi yaptıklarına dair iş bitirme belgelerini 19/7/1974 günü mesai 
sonuna kadar daireye vermek mecburiyetindedirler. 

İsteklilerin alacakları giriş belgesi, ticaret veya sanayi odası bel-
gesi, muvakkat teminat makbuz veya mektuplannı havi tekliflerini 
ihaleden bir saat evvel İl Daimî Encümenine vermeleri, dosyasının 
mesai dahilinde Millî Eğitim Müdürlüğünde görebileceği şartname 

ve diğer belgelerin ücretli veya ücretsiz adrese gönderilemiyeceği, pos-
tadaki gecikmelerin dikkate alınmayacağı ilân olunur. 

Grup 

1 
2 

C i n s i 

Sıra, masa, tabure 
Soba, boru, dirsek 

M. Keş. Bed. 
Lira Kr. 

537.197,30 
53.187,50 

Muv. Tem 
Lira Kr. 

25.237,90 
3.909,— 

8868 / 1-1 

Kastamonu İlinin Cide Kereste Fabrikası Müdürlüğünden : 

Fabrikamızda mevcut aşağıda müfredatı yazılı keresteler % 25 
peşin % 75 altı ay vadeli, açık arttırma ile satılacaktır. 

Parti Miktan M. Bed. % 7,5 Te. 
No. Malm cins ve nevi Adedi M3 Dm3 Lira Lira 

1 I. II. S. K. B. kayın kereste 2979 13.336 1.850 1.850 
2 I. II. S. Ç. K. B. kayın kereste 10183 23.362 1.500 2.700 
1 Merk. N. B. kayın kereste 2016 52.639 2.200 8.700 
2 Merk. K. B. kayın kereste 10688 66.234 1.750 8.700 
1 Merk. Ç. K. B. kayın kereste 10644 25.295 1.400 2.700 

15 III . S. N. B. kayın kereste 29392 1120.731 1.500 117.900 
18 IV. S. kayın kereste 58610 1179.192 800 70.150 
1 Ufak mal N. B. kayın kereste 7188 10.791 1.150 950 
1 Ufak mal K. B. kayın kereste 48463 28.689 850 1.800 
8 II. S. kenarlı kayın kereste 7648 224.891 1.550 26.250 
9 III . S. kenarlı kayın kereste 8665 365.868 880 24 450 

18 IV. S. kenarlı kayın kereste 18419 709.665 600 32.350 

Keresteler yekûnü 3820.693 298.500 

İhalenin 17/7/1974 Çarşamba günü saat 10.30 da Fabrikamız ida-
re binasında yapılacağı ilân olunur. 8869 / 1-1 

Türk Hava Yollan A. O. dan : 

— Ortaklığımız ihtiyacı olarak 12 kalem etiket bastırılacaktır. 
— Muhammen bedel 201.500.— TL. dır. 
— Geçici teminat 6.045,— TL. dır. 
— Kapalı zarfla teklif mektupları 18 Temmuz 1974 Perşembe günü 

saat 10.00 a kadar İnönü Caddesi Dersan Han N o : 90 daki Ortaklığımız 
Malzeme Müdürlüğüne verilecektir. 

— Şartnameler aynı adresten temin olunur. 
— Ortaklığımız 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 

8817 /1-1 

Torul Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

Parti MİKTARI M. bedeli °.'o 7,5 Tem. 
Bölgesi Deposu Etiivâlin cins ve nevi adedi Adet M3 DM3 TL. TL. 

Kalkanlı Çâmlıca 2. S. N. B. çaüı tomruk 4 478 194.942 625 9.138 
Kalkanlı Çamlıca 3. S. N. B. çstm tomruk 9 2258 670.212 540 27.144 
Kalkanlı Çamlıca 2. S. N. fl. göknar tomruk 2 311 101.580" 615 4.870 
örümcek Uluköy 3. S . N. B. ladin tomruk 1 165 75.863 530 3.016 
Kalkanlı Çamlıca 2. S. çam maden direk 3 1.185 122.681 375 3.450 
Örümcek Uluköy 2. S. çam mâden direk 3 1.301 132.669 375 3.731 
Kürtün Kürtün 2. S. Çam maden direk 1 357 41.834 375 1.177 
örümcek Uluköy Yuvarlak çam sanayi odunu 1 288 16.119 275 333 

24 6.343 1.355.900 52.859 

1 — Yukarıda müfredatı gösterilen Devlet yolu kenarında 24 part i hâlinde mevcut orman emvali 22/7/1974 tarihine raslayan Pazartesi 
günü saat 14.00 de Torul Orman İşletme Müdürlüğü satış salonunda toplanacak Komisyon huzurunda % 50 si ile vergileri ve % 50 sine 
karşılık verilecek vadesiz banka mektubunun % 9 nizami faizi peşin ve % 50 si müddetsiz banka mektubu karşılığı üç ay vadeli olarak 
I5/B model şartname maddelerine göre satışa çıkarılmıştır. 

2 — Alıcıların ihaleye iştirak edebilmeleri için şartnamede belirtilen vesikalarını Satış Komisyonuna ibraz etmelerini, almak istedik 
Ieri partilerin teminatlarını belirtilen gün saat 14.00 e kadar İşletme veznesine yatırmalan barka mektubu vereceklerin mektuplarında işletme 
adına ve parti numarasının bulunması şarttır. 

3 — Satışa ait şartname Orman Genel Müdürlüğünde Trabzon Orman Bölge Başmüdürlüğünde Trabzon, Erzurum, Erzincan ve Gümüş-
hane İşletme Müdürlükleri ile İşletmemizde görülebilir. 

4 — Alıcıların belirli gün Ve satte teminat makbuzlan ile birlikte Satış Komisyonuna müracaatları ilân olunur. 8893 /1-1 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Kayseri 6 ncı Bölge Müdürlü-
ğünden : 

1 — Ekrek - Pınarbaşı - Gürün yolu 90+000-102+000 Km. leri ara-
sına yapılacak sanat yapıları işi 11/7/1974 Perşembe günü saat 14.30 da 
Pazarlık suretiyle Bölgemiz Komisyonunca eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 — Muhammen bedeli 92.313,02 lira olup, muvakkat teminatı 
5.865,— liradır. 3 — Buna ait şartname ve ekleri Bölgemiz Malzeme Ser-
visinde görülebilir. 4 — İsteklilerin en geç 9/7/1974 Salı günü saat 17.00 
ye kadar bir dilekçe ile Bölgemize müracaat ederek; dilekçelerine en az 
muhammen bedel kadar benzeri iş yaptığını gösterir belge veya (C) gru-
bu müteahhitlik karnesi, banka referans mektubu, bunu tevsik eden ma-
lî durum bildirisi, yapı araçları, teknik personel, taahhüt bildirilerini 
ekliyerek iştirak belgesi almaları. 5 — İsteklilerin 1974 ticaret odası ve-
sikası, iştirak belgesi ve teminatları ile birlikte Komisyonumuza müra-
caatları ilân olunur. 8864 / 1-1 

1 — Kozaklı - Kanlıca ve Kozaklı - Karahasanlı yoluna çekilecek 
16 100 m3 stablize malzemesinin ihsar, yükleme, nakil, boşaltma ve fi-
güresi işi 12/7/1974 Cuma günü saat 14.30 da pazarlık suretiyle Bö lge 
miz Komisyonunca eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 — Muhammen bedeli 
406.203,— lira olup, muvakkat teminatı 20.000.— liradır. 3 — Buna ait 
şartname ve ekleri Bölgemiz Malzeme Servisinde görülebilir. 4 — İstek-
lilerin en geç bir dilekçe ile 10/7/1974 Çarşamba günü saat 17.00 ye ka-
dar Bölgemize müracaat ederek; dilekçelerine muhammen bedelin yarı-
sı kadar benzeri iş yaptığını gösterir belge veya (C) grubu müteahhitlik 
karnesi, banka referans mektubu, bunu tevsik eden malî durum, yapı 
araçları ve taahhüt bildirilerini ekliyerek iştirak belgesi almaları. 5 — 
İsteklilerin 1974 ticaret odası vesikası, iştirak belgesi ve teminatları ile 
birlikte Komisyonumuza müracaatları ilân olunur. 

8865 / 1-1 

1 — Çiçekdağ - Kösefakılı - Akçakent yoluna çekilecek 22519 M3 

stablize malzemesinin ihsar, yükleme, nakil, boşaltma ve figüresi işi 
15/7/1974 Pazartesi günü saat 14.30 da pazarlık suretiyle Bölgemiz Ko-
misyonunca eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 — Muhammen bedeli 517.937,— 
lira olup, muvakkat teminatı 24.467,50 liradır. 3 — Buna ait şartname 
ve ekleri Bölgemiz Malzeme Servisinde görülebilir. 4 — İsteklilerin en 
geç bir dilekçe ile 10/7/1974 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar 
Müdürlüğümüze müracat ederek dilekçelerine muhammen bedelin ya-
nsı kadar benzeri iş yaptığına dair belge veya (C grubu müteahhitlik 
karnesi, yapı araçları, taahüt bildirisi, banka referans mektubu, bunu 
tevsik eden malî durum bildirilerini ekliyerek iştirak belgesi almaları, 
5 — İsteklilerin 1974 yılı ticaret odası vesikası, iştirak belgesi ve temi-
natları ile birlikte Komisyonumuza müracatları ilân olunur. 

8866 /1-1 

1 — Pınarbaşı 5 inci Bölge Hududu yolu 152+300-167+300 Km. leri 
arasına çekilecek 31500 M3 stablize malzemesinin ihsar, yükleme, nakil, 
boşaltma ve figüresi, işi 19/7/1974 Cuma günü saat 14.30 da Bölgemiz 
Komisyonunca pazarlık suretiyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 — Muham-
men bedeli 951.615,— lira olup, muvakkat teminatı 41.815,— liradır. 
3 — Buna ait şartname ve ekleri Bölgemiz Malzeme Servisinde görüle-
bilir. 4 — İsteklilerin en geç 16/7/1974 Salı günü mesai saati sonuna 
kadar bir dilekçe ile Müdürlüğümüze müracaat ederek; dilekçelerine 
muhammen bedelin yarısı kadar benzeri iş yaptığını gösterir belge veya 
(C) grubu müteahhitlik karnesi, banka referans mektubu, bunu tevsik 
eden malî durum bildirisi, yapı araçları ve taahhüt bildirilerini ekliye 
rek iştirak belgesi almaları. 5 — İsteklilerin 1974 yılı ticaret odası vesi-
kası, iştirak belgesi ve teminatları ile birlikte Komisyonumuza müracaat-
lan ilân olunur. 8867 

1 — Avanos - Kalaba yolunda yapılacak sanat yapıları işi 17/7/1974 
Çarşamba günü saat 14.30 da pazarlık suretiyle Bölgemiz Komisyonun-
ca eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Muhammen bedeli 1.198.165,86 TL olup, muvakkat teminatı 
49.695,— TL dır. 

3 — Buna ait şartname ve ekleri Bölgemiz Malzeme servisinde gö-
rülebilir. 

4 — İsteklilerin engeç bir dilekçe ile 12/7/1974 Cuma günü mesai 
saati sonuna kadar Müdürlüğümüze müracaat ederek dilekçelerine mu-
hammen bedelin yarısı kadar benzeri iş yaptığına dair belge veya (C) 

grubu müteahhitlik karnesi. Banka Referans mektubu, bunu tavsik eden 
mali durum, yapı araçlan, teknik personel ve taahhüt bildirilerini ek-
leyerek iştirak belgesi almaları, 

5 — İsteklilerin 1974 yılı Ticaret odası vesikası, iştirak belgesi ve 
teminatlan ile birliktte komisyona müracaattan ilân olunur. 

8870 / 1-1 

Y e m S a n a y i i T ü r k A. Ş . Genel M ü d ü r l ü ğ ü n d e n : 

1 — A ş a ğ ı d a i s imler i bel ir t i len y e m f a b r i k a l a r ı n a a i t h a m m a d -
de a m b a r i n ş a a t l a r ı b i r i m f iya t e s a s ı ve k a p a l ı za r f usul iy le iha leye 
ç ıkar ı lmı ş t ı r . 

K e ş i f bede l i Geç . T e m . 
Y e m f a b r i k a s ı L i r a K r . L i r a K r . 

a ) A n k a r a Y e m F a b r i k a s ı 
b ) i s t a n b u l Y e m F a b r i k a s ı 
c ) B u r s a Y e m F a b r i k a s ı 
d ) A d a p a z a r ı Y e m F a b r i k a s ı 
e ) S a m s u n Y e m F a b r i k a s ı 

506.348,52 
506.34832 
494.000,— 
600.000,— 
499.091,30 

24.003,94 
24.003,94 
23.510,— 
27.750,— 
23.713,65 

2 — B u i ş l e re a i t iha le d o s y a l a r ı Genel M ü d ü r l ü ğ ü m ü z ü n Mit-
h a t p a ş a C a d d e s i No . 56 k a t 4 d e b u l u n a n İ n ş a a t v e G a y r i m e n k u l l e r 
M ü d ü r l ü ğ ü n d e görüleb i l i r . 

3 — İ s tek l i l e r in 19/7/1974 C u m a g ü n ü s a a t 17.30 a k a d a r eksilt-
m e ş a r t n a m e s i n i n bir inci m a d d e s i n d e i s teni len be lge ler le Genel Mü-
d ü r l ü ğ ü m ü z e m ü r a c a a t e d e r e k yeter l ik be lges i a l m a l a r ı gerekmekte-
dir . 

4 — Mezkûr i ş in iha les i 23/7/1974 S a h g ü n ü s a a t 14.00' de Genel 
M ü d ü r l ü ğ ü m ü z d e y a p ı l a c a k t ı r . Tek l i f l e r in en geç aynı gün s a a t 13.00 
e k a d a r Genel M ü d ü r l ü ğ ü m ü z ü n 2. k a t t a b u l u n a n T i c a r e t Müdür lü-
ğ ü n e ver i lmes i ş a r t t ı r . 

5 — İs tek l i ler m e z k û r i ş ler in h e p s i n e b i r d e n a y n ayr ı teklif ve-
rebi leceği g ibi b i r veya b i r k a ç ı iç inde teklif verebi l i r ler . 

6 — P o s t a d a v a k i g e c i k m e l e r d i k k a t e a l ı n m ı y a c a k t ı r . 
7 — Genel M ü d ü r l ü ğ ü m ü z 2490 sayıl ı K a n u n a t ab i o l m a d ı ğ ı n d a n 

ihaleyi y a p ı p y a p m a m a k t a v e y a di lediğ ine y a p m a k t a s e r b e s t t i r . 
8874 /1 -1 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdür-
lüğünden : 

1 — Döviz temini ve ithalatı İdaremizce yapılmak üzere aşağıda ya-
zılı malzemeler fiyat ve teklif isteme usulü ile satm alınacaktır. 

Şartname 
No. M e v z u 

Son teklif 
verme tarihi 

Bedeli 
Lira 

74- 29L- 43 I. H. C. vasıta yedekleri 26/8/1974 50 
74- 29L- 44 Fiat vasıta yedekleri 27/8/1974 50 
74- 29T- 50 Orta Gerilim Şalt teçhizatı 28/8/1974 50 
74- 29L- 53 Caterpillar Yedekleri 29/8/1974 100 
74- 29L- 55 Link-Belt Yedek parçalan 11/9/1974 50 
74- 29T- 56 Buji 2/9/1974 30 
74- 29T- 58 İç ve Dış lastik 3/9/1974 100 
74- 29T- 51 Akümülâtör 4/9/1974 100 
74- 29L- 48 Su Sondaj Ekipmanlan 5/9/1974 100 
74- 29L- 49 Ankara Pompa İstasyonu teçhizatı P1 6/9/1974 ıoo 
74- 29L- 54 Gradall Yedek parçası 9/9/1974 50 
74- 29T- 57 Ankara Pompa İstasyonu teçhizatı P3 10/9/1974 100 

2 — Teklifler yukarıda gösterilen günde, saat 14.00 e kadar DSİ 
Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Satm Alma Komisyonu Başkanlığına 
verilmiş veya gelmiş olacaktır. 

3 — Postada vaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak olan teklifler 
kabul edilmez. 

4 — Şartname bedeli yukanda gösterilmiş olup bedel, Ankara'da 
DSİ. Makina ve İkmal Dairesinden alınacak bir yazıya müsteniden DSİ 
Muhasebe Müdürlüğüne Istanul'da DSİ 14. Bölge Müdürlüğünden alınacak 
bir yazıya müsteniden DSİ. 14. Bölge Müdürlüğü veznesine yatırılacaktır. 

5 — İstekliler şartname bedeline ait makbuz ve başlıklı kâğıda ya-
zılmış bir dilekçe ile birlikte, Ankara'da DSİ. Makina ve İkmal Dairesi 
Başkanlığına istanbul'da, DSİ. 14. Bölge Müdürlüğü'ne müracaat ederek 
şartname talebinde bulunacaklardır. Dilekçelerinde şartname numarasını 
ve hangi firmadan teklif getireceklerini sarih adresleri ile belirteceklerdir. 

6 — DSİ. Makina ve İkmal Dairesi ile Muhasebe MUdUrlüğü'nUn 
adres i : Yücetepe Mahallesi, Maltepe R - 7 Ankara, DSİ. 14. Bölge Müdiir-
lüğü'niin adresi ise; Firuzağa Süngü Sokak, Tophane • Istanbuldur. 

7 — Ödeme gayrî kabili rücü bir akreditifle yapılacaktır. 
0 — İdaremiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 8823 /1-1 
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İller Bankasından: 

Elektrik tesisatı yaptırılacaktır 

Keşif bedeli Geç. Tem. M. Teter. 
îh. evrakı 
satış Bed. 

Kasaba adı Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. 

Ağılbaşı (Malatya) 2.968.773,40 102.813,25 188.439,— 150,— 
Harbiye (Hatay) 2.598.801,83 91.714,25 169.940,— 150,— 
Samandağ (Hatay) 2.451.604,18 87.298,25 162.580,— 150,— 
Yayladağ (Hatay) 913.088,68 40.273,75 83.047,— 100,— 
Suruç (Urfa) 2.435.954,46 86.828,75 161.798,— 150,— 
Eleşkirt (Ağrı) 2.302.330,42 82.820,— 155.117,— 150,— 
Keskin (Ankara) 1.978.691,42 73.110,75 138.935,— 125,— 
Taşuçu (İçel) 1.544.466,63 60.084,— 117224,— 125,— 
Şavşat (Artvin) 1.300.732,70 52.772,— 105.037,— 125,— 
Avanos (Nevşehir) 1.597.310,92 61.669,50 119.866,— 125,— 
Ürgüp (Nevşehir) 1.145.270,52 48.108,25 97264,— 125,— 
Ortahisar (Nevşehir) 994.271,75 43.521,— 89.542,— 100,— 
Kaymaklı (Nevşehir) 534.939,90 25.147,75 52.795,— 100 — 
Gönenköy (İsparta) 814.333,58 36.323,50 75.147,— 100,— 
Akseki (Antalya) 964.122,82 42.315,— 87.130,— 100,— 
İbradı (Antalya) 877.472,17 38.849,— 80.198,— 100,— 
Cevizli (Antalya) 767.184,98 34.437,50 71.398 — 100,— 
Sarız (Kayseri) 625.836,14 28.783,50 60.067,— 100,— 
Kozluca (Burdur) 516.345,99 24.404,— 51.308,— 100,— 
Çaykara (Trabzon) 450.985,81 21.789,50 45.099,— 50,— 

1) Yukarıda adı yazılı tesislerin yapımı işi kapalı zarf usulü ve 
birim fiyat esası ile eksiltmeye konmuştur. 

2) Teklif vereceklerin yeterlik belgesi almak için 29/7/1974 gü-
nü saat 17.30 a kadar bankaya dilekçe vermeleri ve dilekçelerine yük-
lenici karnelerini, örneğine göre teknik personel beyannamesini, ha-
len taahhütleri altında bulunan işleri gösterir taahhüt beyanname-
sini ve tutarı yukarıda yazılı malî yeterlik belgesini eklemeleri lâzım-
dır. 

3) Teklif mektuplarının 6/8/1974 günü saat 12.00 ye kadar İller 
Bankasına teslimi gerekmektedir. 

4) Teklif zarfları 6/8/1974 günü saat 15.00 de Ankara'da İller 
Bankası Satın Alma Komisyonunda açılacaktır. 

6) Bankamız 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından yeterlik bel-
gesi verip vermemekte ve ihaleyi yapıp yapmamakta veya işi ihaleye 
girenlerden dilediğine vermekte serbesttir. 8824 / 1-1 

• 
Hacettepe Üniversitesi Satın Alma Komisyonu Başkanlığından: 

M. Bed. M. Tem. İhalenin 
C i n s i Lira Lira Kr. T ar. Günü Saati 

"lastik yoğurt kabı imal Maki. 1 adet 
:oda asitli yangın Sön. cihazı 150 adet 
îöpüklü yangın Sön. cihazı 50 adet 
:02 karbondioksitli yangın söndür-
ıe cihazı 58 adet 
'02 kuru kimyevi tozlu yangın sön-
ürme cihazı dolu olarak 39 adet 

86.000 
18.000 
7.250 

24.650 

17.550 

4.550,— 30/7/1974 
Salı 

10.30 

67.450 4.622,50 30/7/1974 11.00 
Salı 

1 — Cinsi, miktarı, muhammen bedeli, muvakkat teminatı, ihale 
iarihi yukarıda belirtilen makina ile cihazlar açık eksiltme usulü ile 
-;atın alınacaktır. 

2 — İhalesi Üniversitemiz Temel Bilimleri Fakültesi binası içe-
isindeki (Ayniyat Levazım Müdürlüğünde) yapılacaktır. Talipler şart-
ıamelerini hergün mesai saatlerinde adı geçen Müdürlükte görebilir-
er. 

3 — Taliplerin 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme Kanununun 42 
ıci maddesi uyarınca muvakkat teminatlarıyle birlikte yukardaki be-
irtilen gün ve saatte eksiltmeye girmek üzere Komisyonda hazır bu-
unmaları ayrıca 1974 yılı ticaret odası kayıt belgelerimde ibraz etme-
eri ilân olunur. 8838 / 4-1 

İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden : 

1 — Müessesemizin ihtiyacı olan 22 kalem muhtelif eletrik mal-
emesi satın alınacaktır. 

2 — Su işle ilgili olarak tanzim edilen ihale dosyası 
a) İskenderun'dan Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden 
b) Ankara - Kavaklıdere Tunus Cad. N o : 63 

adresindeki Müessesemiz Tevsiat - Koordinasyon Müessese Müdür Mu-
avinliğinden 250,— TL. bedel mukabilinde temin edilebilir. 

3 — İhale 16/7/1974 Salı günü saat 15.30 da Müessesemiz Müdür-
lüğünde ve komisyon huzurunda yapılacaktır. 

4 — Teklif mektuplarının aynı gün saat 14.30 a kadar Muhaberat 
Servisimize verilmiş olması şarttır. 

5 — Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklif mektupları ile 
postada vaki gecikmeler nazari itibare alınamayacaktır. 

6 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi 
yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 8871 / 1-1 

Toprak Mahsûller Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Aşağıda cins ve miktarları yazılı mamul uyuşturucu maddeler satın 
alınacaktır. 

Uyuşturucu maddenin adı Miktarı 

Codeine Pure 800 Kg. 
Codeine Phosphate 2.800 Kg. 

Şartnameler, Ankara'da Genel Müdürlük Haberleşme Müdürlüğün-
den, İzmir'de Bölge Müdürlüğünden ve istanbul'da Afyon İşleri Şube 
Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir. 

Tekliflerin en geç 29 Temmuz 1974 günü akşamına kadar Genel 
Müdürlük Haberleşme Müdürlüğüne makbuz mukabilinde teslim edil-
miş olması şarttır. 8837 / 1-1 

Denizcilik Bankası T. A. O. Genel Müdürlüğünden: 

. Hasköy Tersanesi beşikli kızağının su altında ve su üstündeki, 
raylarının değiştirilmesi işçiliği kapalı fiyat ve süre teklifi alınma sure-
tiyle yaptırılacaktır. 

İşin keşif bedeli uygun anahtar teslimi sabit fiyat teklifi ola-
caktır. Geçici teminat 10.000,— TL. dır. 

Raylarla birlikte onarım sisteminde teklif edilecek bilumum tesbit 
malzemesi Bankaca temin edilecektir. 

Eksiltme dosyası Bankamızın Salıpazarı orta blok 4. katta bulunan 
İnşaat İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir. 

Kapalı teklifler en geç 16/7/1974 tarihine rastlayan Salı günü saat 
12.00 ye kadar yukarda adı geçen Müdürlüğe verilmesi şarttır. 

2400 sayılı Kanuna tabi olmayan Bankamız uhdeyi yapıp yapma-
makta ve teklifler arasından tercih hakkını kullanmakta, dilediğine 
vermekte veya pazarlık yapmakta tamamen serbesttir. 8836 / 1-1 

Banaz Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1974/68 
Kendisine asaleten küçük çocukları Birsen ve Ayşen'e velâyeten 

Banaz'ın Ahat Köyünden Güldane Yaman tarafından aynı yerden Asım 
oğlu 1945 doğumlu, Tahsin Yaman aleyhine açılmış olan ayda 800 lira 
nafaka davasının yapılan duruşmasında: 

Davalı Tahsin Yaman bunca aramalara rağmen bulunamamış ve 
kendisine tebliğat yapüamamış bulunduğundan Resmî Gazete ile ilânen 
tebligat yapılmasına karar verildiğinden davalı Tahsin Yaman'ın Mah-
kememizin 1974/68 Esasında kayıtlı duruşması 23/8/1974 günü saat 9.00 
a mualâk nafaka davasının duruşmasında hazır bulunması davetiye ye-
rine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 8922 

Vize Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1971/97 
Davacı Vize Orman İşletmesi Müdürlüğünün davalılar Hasan Akar-

su mirasçıları Lütfiye Karaca, Nebiye Akarsu, Salih Akarsu, Hacer Akar-
su, Fatma Akarsu, İsmail Akarsu, Cemile Akarsu, Sami Akarsu'ya velâ-
yeten ve Sabri Akarsu'ya velâyeten Şükriye Akarsu aleyhlerine ikame 
eylemiş olduğu orman tahdidine itiraz ve tescil davasının icra kılman 
duruşması sırasında verilen ara kararı gereğince: 

Davalılardan Nebiye Akarsu, Salih Akarsu ve Hacer Akarsu'nun 
adresleri yaptırılan zabıta tahkikatına göre meçhul olduğundan ilânen 
tebliğat yapılmasına karar verilmiştir. 

Duruşmanın bırakıldığı 9/8/1973 Cuma günü saat 9.00 da Mahke-
memizde hazır bulunmaları veya bir vekil marifetiyle kendilerini tem-
sil ettirmeleri davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

8923 
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Antalya - Aksu llköğrtemen Okulu Satın Alma Komisyon Başkan
lığından : 

C i n s i Miktarı 

Muv. 
T. bedeli teminatı 

Lira Lira 
İ h a l e f i n 

Günü Saati Şekli 

15 kalem kuru yiye
cek maddesi 
16 kalem sebze, ve 
meyve 
4 kalem tatlı 
2 kalem et 

41,5 Ton 280.200 15.260 26/7/1974 10.30 K. Zarf 

37 » 
6 » 
6 » 

114.750 
62.250 

120.000 

7.000 
4,365 
7.250 

26/7/1974 
26/7/1974 
26/7/1974 

10.45 » 
11.00 » 
11.15 » 

1 — Yukarıda cinsleri, miktarları, tahmin bedelleri, muvakkat 
teminatı, ihale şekli, günü ve saati yazılı yiyecek maddeleri kapalı zarf 
usulü ile eksütmeye konulmuştur. 

2 — Eksiltme 26/7/1974 Cuma günü Antalya Millî Eğitim Müdür
lüğü binasında toplanacak Satın Alma Komisyonunca yapılacaktır. 

3 — İsteklilerin mukavele ve eksiltme evrakı ile şartnameyi her 
gün mesai saatleri içinde Antalya Millî Eğitim Müdürlüğü ile Aksu tik-
öğretmen Okulu Müdürlüğünde görülebilir. 

4 — Eksiltmeye gireceklerin muayyen gün ve saatte muvakkat 
teminat makbuzlarını, 1974 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgelerini 
ve diğer vesikalarım 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre hazırlıyaeak-
lan teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabili 
Komisyona vermeleri şarttır. 

5 — Taliplilerin ihale gününden evvel Okul Müdürlüğüne müra
caat ederek alacakları bir yazı ile teminatlarını Maliye Veznesine yatır 
maları lâzımdır. 

6 — Postada vaki olacak gecikmeler kabul olunmaz. 
8954 / 4-2 

Antalya Asliye 2. Hukuk Hâkimliğinden: 

1972/1102 
Davacı Kamu Hakları tarafından davalılar Murat Durmaz, Ahmet 

Kumsal, İbrahim Taner, Muharrem Palancı, Mehmet Nurtaş, İsmail 
Nurtaş, Hüseyin Karaca, haklannca açılan Kulübün Feshi davasının 
yapılan açık muhakemesinde: Antalya C. Savcılığının 24/10/1972 tarih 
ve 1972/2870 sayılı esas numaralı iddianamesi ile Antalya'da Anadolu 
Kulübü'nün feshi davasında: Davalılardan Mehmet Uysal ve İbrahim 
Tekin'in adresleri meçhul bulunduğundan tebligatın ilânen yapılmasına 
karar verilmiş bulunduğundan duruşmanın bırakıldığı 1/10/1974 Salı 
günü saat 10.00 da duruşmada hazır bulunmaları veya bir vekille ken
dilerini temsil ettirmeleri aksi takdirde haklarında gıyap kararı çıkarı
lacağı davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 8910 

Antalya 2. İcra Memurluğundan: 

1973/1965 
Borçlu: Hüseyin Gayyur, İstanbul Mobilya Atelyesi Konya Altıncı 

Cadde 1. Sokak No. 38 Antalya. 
Halil Balcı vekili Avukat Süleyman Özgül'e olan 40.320 TL. sı borç 

sebebiyle aleyhinize yapılmakta olan icra takibatında: 
Antalya Barboros Mahallesi Civelek Sokakta 127. M* miktarlı ta

punun 25 pafta 126 ada 4 parselindeki gayrimenkulunuz üzerine 
tapunun 15/12/1973 tarih 7751 yevmiye No. su ile haciz vaaz edilmiş olup, 
adresinizde bulunmadığınız ve mevcut adresinizde bilinemediğinden İcra 
İflas Kanununun 102 nci maddesi gereğince yapılan hacze bir diyece
ğin izm bulunup bulunmadığının üç gün içinde bildirmeniz gerekli iken 
mevcut adresinizde bulunmadığınızdan ilânen tebligat yapılmasına karar 
verilip işbu üç günlük itiraz sürenize 20 gün ilâvesi üe 23 gün içinde ge
lerek veya bir dilekçe ile başvurmanız ilânen tebliğ olunur. 8912 

Kütahya İş Mahkemesi Hâkimliğinden: 

1973/411 
Davacı Sosyal Sigortalar Kurumu vekili Avukat Azime Ergün ta

rafından davalılar Hüseyin Yılmaz, Mahmut Çetincan ve Tahsin Eriğ-
deci aleyhine açılan alacak davasının yapılan duruşmasında: 

Davalılardan Hüseyin Yılmaz'a Resmî Gazete ile davetiye tebliğ 
edilmiş olup duruşmaya gelmediğinden gıyap karan çıkanlmasına karar 
verilmiştir. 

Duruşmanın bırakıldığı 27/9/1974 Cuma saat 9.00 da mahkemede 
hazır bulunması veya kendisine temsilen bir vekil göndermesi gelmediği 
takdirde duruşmanın gıyabında devam edeceği İlânen gıyap kararı ye
rme kaim olmak üzere ilân olunur. 8914 

Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

E. No.: 1974/346 
K. No.: 1974/252 
Sanık: Ahmet Atay Mustafa oğlu, 1942 doğumlu, 
Suç : Tehlikeli vasıta kullanmak 
Suç tarihi: 25/2/1974 
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan sanık Ahmet Atay'm sabit 

olan ilinden dolayı T. C. K. nun 565/1 -2, 72 ve 647 S. K. nun 4/1. 
maddelerince neticeten altmış lira hafif para cezası ile 5 gün meslek 
ve sanatının tatiline karar verilmiş sanığın adresi meçhul olup, gıyabi 
ilâm tebliğ edilemediğinden işbu gıyabi hükmün 7201 sayılı tebligat Ka
nununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince üânen tebliğine, aynı Kanu
nun 31 inci maddesi gereğince, Uân tarihinden itibaren 15 gün sonra 
tebligatın yapılmış sayılacağı Uân olunur. 8903 

TSE Türk Standartları Enstitüsünden: 

Aşağıda adları verilen firmaların, Enstitümüzle yapmış oldukları «Türk Standartlarına Uygunluğu Belirten TSE Markası» nı kullanma söz
leşmelerinin kapsamları, karşılarında 'belirtilen mamul tip ve çeşitlerinin eklenmesi üe genîşletümiştir ('). 

İlgililere duyurulur. 
Sıra 
No. Firmanın adı ve adresi Mamulün markası 
55 Ergür - Kablo ve Bakır San. A. Ş. Ergür-Kablo 

Denizli 

17 Erka Balata ve Otomotiv San. Erka 
A. Ş. İstanbul 

31 Asbest Endüstri A. Ş. İstanbul Mintex 

56 Ticino Elektrik Ticino Malzemesi Ticino 
San. A. Ş. İstanbul 

5 Kavel Kablo ve Elektrik 
Malzemesi A. Ş. İstanbul Kavel 

Üzerine TSE markası konan mamullerin 
çeşit ve tipleri 

YVV Tipi 0,6/kV'luk; YVMV Tipi 0,6/-
kV'luk;YVŞV Tipi 0,6/kVluk; NV-u Tipi 
ve NV-y Tipi Elektrik Kabloları 
EPT 6 I B ve EPT 4 T I B Tipi Fren 
Balataları 
MA 63/1219 U IA Sabit Kavisli; 
MA 22/FT/35/I IB Sabit Kavisli; 
SA I MB/65/I IB Sabit Kavisü; 
MA 16/FD/114/I IB Sabit Kavisli; 
tip fren balataları 
250 V, 10 A Fiş; 
250 V, 10 A Topraklı Fiş; 
250 V, 10 A Hareketli Priz; 
250 V, 10 A Hareketli Topraklı Priz. 
YVMHŞV Tipi 5,8/10 kVluk; NV-y Tipi 
ve NV-c Tipi Elektrik Kabloları 

Hangi Türk Standardına uygun olduğu 

TS 212 «TeTmoplastik ve Lastik Yalıt
kana Y - Kabloları» ile TS 833 «N - Kab
loları» 
TS 555» Motorlu Araçlar Fren Balata
ları» 
TS 333 «Motorlu Araçlar Fren Balata
ları» 

TS 40 «Elektrik İç Tesisatında Kullanı
lan İki Kutuplu Fiş ve Priz» 

TS 212 «Termoplastik ve Lastik Yakt-
kanlı Y - Kabloları» ile TS 833 «N- Kab
loları» 

(') Yukarıdaki ve bundan önce mamullerinde TSE markasını kullanma yetkisini alan firmalarla bunların mamulleri hakkında ayrıntılı bilgi Ens
titümüzden sağlanabilir. 8844-« /1-1 
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Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi Baştabipliğinden: 

Cinsi: Basılı evrak. Miktarı: 39 kalem Muhammen Tutan: 88200 
kr., Geçici Teminatı: 5.660 kr., Tarihi: 18/7/1974 Günü: Perşembe 
Saati: 10.00 

Hastanemizin 1974 yılı ihtiyacı olan yukanda yazılı evrak kapalı 
zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Cinsi, Miktan, Muhammen bedeli, Geçici teminatı. Tarihi, Gün ve 
saati yukanda gösterilmiştir. İhale yukanda gösterilen saatte Dr Samı 
Ulus Çocuk Hastanesinde yapılacaktır. Şartnameler hastane Müdürlü 
günden, istanbul, İzmir, Konya Sağlık Müdürlüklerinde görülebilir 
İhale toptan yapılacaktır. İştirak eden Müteahhitler bütün kalemlerin 
toptan muhammen bedelleri üzerinden geçici teminat yatıracaklardır. 

Taliplerin 2490 sayılı kanuna göre hazırlayacakları teklif mektupla-
rını makbuz mukabilinde ihale saatinden bir saat evvel komisyon baş-
kanlığına vermeleri ilân olunur. 

Postada vaki geçikmeler kabul edilmez. 8366 / 4-3 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından: 

İli : Hatay, İlçesi : İskenderun, Köyü veya mevkii : Karagöz. 
Madenin cinsi : Krom, Ruhsatnamenin tarihi ve numarası : 17/7/1953 
No. 128/33. 

Hudutlan : 
Kuzeyi: Gümüşoluk çeşmesinden Susuz tepe beton sütununa 

doğru hat. 
Doğusu ve Güneyi: Susuz tepe beton sütunundan Karlık tepe 

(Çırçırlık tepe, Kel tepe) beton sütununa doğru hat. 
Batıs ı : Karlık tepe (Çırçırlık tepe, Kel tepe) beton sütunundan 

hudut başlangıcı Gümüşoluk çeşmesine doğru hat. 
Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutlan yazılı bulunmuş krom ma-

deni için Bilgin Maden Limited Şirketi uhdesine 10 yıl müddetle iş-
letme ruhsatı verilecektir. 

İtiraz olanların bu ilânın R. Gazete'de ilk yayınlandığı tarihden 
itibaren onbeş gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat ey-
lemeleri lâzım geldiği, bu müddetin hitamından sonra vukubulacak 
itirazların kabul edilmiyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55 inci 
maddesi gereğince ilân olunur. 8515 / 2-2 

İli : Hatay, İlçesi : İskenderun, Köyü veya mevkii : Karagöz, 
Madenin cinsi: Krom, Ruhsatnamenin tarihi ve numarası: 8/7/1953, 
13/7/1953, 30/1/1953 No. 128/40, 128/35, 128/41. 

Hudutları : 
Kuzeyi : Kurtbağı Köyü çeşmesi. 
Doğusu: Kurtbağı Köyü çeşmesinden başlıyarak Gökburun te-

peye (namı diğer Gübürlü tepeye dikilen beton sütundan geçerek 
Eşik meydanı mevkiindeki Belli Gedik tepeye dikilen beton sütuna 
kınk hat. 

Güneyi : Eşik meydam mevkiindeki Belli Gedik tepeye dikilen 
beton sütundan Çırçırlık tepeye (namı diğer Karlık tepe, Kel tepe) 
dikilen beton sütuna doğru hat. 

Batıs ı : Çırçırlık tepeye (namı diğer Karlık T. Kel T.) dikilen 
beton sütundan başlıyarak Susuz tepeye dikilen beton sütundan ge-
çerek hudut başlangıcı olan Kurtbağı Köyü çeşmesine kırık hat. 

Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutlan yazılı bulunmuş krom ma-
deni için Bilgin Maden Limited Şirketi uhdesine 10 yıl müddetle iş-
letme ruhsatı verilecektir. 

İtiraz olanların bu ilânın R. Gazete'de ilk yayınlandığı tarihden 
itibaren onbeş gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat ey-
lemeleri lâzım geldiği, bu müddetin hitamından sonra vukubulacak 
itirazların kabul edilmiyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55 inci 
maddesi gereğince ilân olunur. 8516/2-2 

• 
Hınıs T. E. Yatılı Bölge Okulu Müdürlüğünden: 

1 — Yatılı Bölge Okulu çeşitli ikmal ve onarım işi 2490 sayılı 
Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuş-
tur. 

2 — İşin keşif bedeli 236.226,93 liradır. 
3 — Eksiltme Hınıs Yatılı Bölge Okulu satın alma komisyonunca 

19/7/1974 Cuma günü saat 15.00 de Okul Müdürlüğünde yapılacaktır 
4 — Eksiltme şartnamesi Okul Müdürlüğünde görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
a) 13.062,— TL. lık geçici teminatını, 
b) 1974 yüına ait ticaret odası belgesini, 

c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme şart-
namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve teç-
hizat beyannamesini, taahhüt bevannamesini, keşif bedeli kadar işin 
eksiltmesine girebileceklerini gösterir iş bitirme belgesini ibraz sure-
tiyle Bayındırlık Müdürlüğünden (Erzurum) alacaklan yeterlik bel-
gesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymalan lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 19/7/1974 Cuma günü saaı 
14.00 de kadar makbuz karşılığında ihale komisyonu başkanlığına ve-
receklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 16/7/1974 
Salı günü mesai saati sonuna kadardır. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul 
edilmez. 

Keyfiyet ilân olunur. 8489 / 4-3 • 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 17. Bölge Mü-
dürlüğünden : Ortaköy - İSTANBUL 

İstanbul Boğaziçi Köprüsü Ortaköy ve Beylerbeyi Kule Ayak Sa-
ha lan Tanzimi, Çayhane ve Servis Binalan İnşaatı 2490 sayılı kanunun 
31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 — İşin keşif bedeli 7.000.000,— TL. olup, geçici teminatı 223.750,— 
TL. dır. 

2 — Bu işe ait dosya ve projeler Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü 
(Muallim Naci Cad. 105 Ortaköy İstanbul) Malzeme Amirliğinden 200 
TL. karşılığında satm alınabilir. 

3 — Eksiltme 15/7/1974 Pazaretesi günü saat 15.00 de Karayolları 
17. Bölge Müdürlüğünde (Muallim Naci Cad. 105 Ortaköy - istanbul) 
toplanacak ihale komisyonunca yapılacaktır. 

4 — Eksiltmeye iştirak edecek taliplerin eksiltme şartnamesinin 5 
maddesindeki şartları yerine getirmeleri gereklidir, işe iştirak için en 
geç 11/7/1974 Perşembe günü saat 16.30'a kadar 17. Bölge Müdürlüğüne 
Müracaatla yeterlik belgesi almaları şarttır. 

(Müracaatta Bölge kayıt tarihi muteberdir) Telgrafla müracaat 
kabul edilmez. Yeterlik belgesi almak için dilekçeye a) Yapı araçlan 
bildirisi b) Teknik Personel bildirisi c) Bayındırlık Bakanlığından al-
mış olduklan (B) grbundan müteahhitlik karnesi d) Kabulünü yaptır-
mış olduklan benzeri inşaata ait yeterli bilgiyi eklemeleri şarttır. 

5 — Taliplerin 2490 sayılı kanun hükümlerine göre hazırlayacak-
tan teklif mektuplarım, teminat mektubu veya vezne alındısı, Ticaret 
odası belgesi ve eksiltme şartnamesinde yazılı evrakla birlikte ihale gü 
nü ihale saatinden 1 saat evveline kadar, 3. maddede yazılı yerdeki Ko 
misyon Başkanlığına mektup mükabili vermeleri ilân olunur. 

Postadaki vaki geçikmeler kabul edilmez. 8165 4-4 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı işleri Genel Müdürlüğü Kastamonu 
Valiliğinden: 

1 — Kastamonu Bayındırlık Müdürlüğü Hizmet binası (B bloku) 
inşaatı 1974 yılında tamamı bitirilmek üzere 2490 sayılı Kanunun 31 
nci maddesine göre kapalı zarf usulu ile eksiltmeye konulmuştur 

2 — İşin Keşif bedeli 957.587,— liradır. 
3 — Eksiltme Kastamonu Bayındırlık Müdürlüğünde ihale Komıs 

yonu marifetiyle 18/7/1974 Perşembe günü saat 15.00 de yapılacaktır 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Kastamonu Bayındır 

lık Müdürlüğünde mesai saatlen dahilinde görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için İsteklilerin: 
a) 42.053,50 liralık geçici teminatını, 
b) 1974 yılma mahsus Ticaret ve Sanayi adası belgesini, 
c ) Müracaat dilekçeleri ile verecekleri eksiltme şartnamesinde 

belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan Plân ve teçhizat beyanname 
sini, Teknik Personel ve Teahhüt beyannamesini, Sermaye ve Kredi 
imkânlannı gösteren Malî durum bildirgesini ve bunu belirten Banka 
Referansını, Bayındırlık Bakanlığından almış olduğu (C) Grubu Müteah-
hitlik karnesini ibrazı suretiyle Bayındırlık Müdürlüğü Belge Komis-
yonundan alacaklan yeterlik belgesini, teklif mektupları ile birlikte 
zarfa kaymalan lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 18/7/1974 Perşembe günü saat 
14.00 e kadar makbuz karşılığında ihale Komisyonuna vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat 15/7/1974 Pazar 
tesı günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve Postada vaki gecikmeler kabul edilmez 
Keyfiyet ilân olunur. 8399 /4-4 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 



11 Temmuz 1974                                  RESMİ GAZETE                                                        Sayı:14942  

   

 

 

  

 

                                                             İÇİNDEKİLER 

 

 

 

Kararnameler                                                                                                                                    Sayfa 
  

7/8515  Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti ile Hükümetimiz Arasında İmzalanan Ekonomik  

             ve Teknik İşbirliği Anlaşması Hakkında Kararname      1 

 

7/8560  İhracat Rejimi Kararı           1 

 

Yönetmelik 
 

İhracat Yönetmeliği             4 

 

 

İlanlar     13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




