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Ekselans, 

İNGİLTERE BÜYÜKELÇİLİĞİ ANKARA 
7 Eylül 1976 

BİRLEŞİK KRALLIK/TÜRKİYE (GEMLİK AMONYAK TESİSİ 
PROJESİ) 1976 İKRAZ ANLAŞMASI 

ıl. Büyük Britanya ve Kuzey irlanda Birleşik Krallık Hükümeti Ue 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında Gemlik Amonyak Tesisi Pro
jesi Ue alâkalı olarak Birleşik Krallık Hükümeti'nin kullanılmaya hazır 
kılmak niyetinde olduğu bir kalkınma ikrazının temini ve geri ödenme
sine dair anlaşmalar ve prosedürler üe Ugili son görüşmelere istinaden, 
Ekselanslarına, Birleşik Krallık Hükümeti'nin Türk Hükümeti üe bu 
konuda bir Anlaşma yapmaya hazır olduğunu büdirmekten onur duya
rım. Birleşik KraUık Hükümeti'nin finansman sağlanması Ue ügüi du
rumu ve adı gecen Hükümet üe Türk Hükümeti'nin ügüi konulardaki 
taahhütleri aşağıdaki paragraflarda rjelirtilen tarzda olacaktır. 

2. Birleşik Krallık Hükümeti 4.0ÛO.O0O Sterling (dört milyon pound 
sterling)'! gecmiyecek bir miktarı ikraz seklinde (bundan böyle «ikraz» 
diye anılacaktır) Türk Hükümeti'ne tahsis etme niyetinde olduğunu be
yan eder ki böylece Türk Hükümeti Türkiye Gemlik'te bir Amonyak 

His Excellency 
Mr Asaf Güven, 
Secretary - General, 
Treasury Department, 
Ministry of Finance. 

BRITISH EMBASSY 
ANKARA 

7 September 1976 
Your Excellency, 
UNITED KINGDOM/TURKEY (GEMLTK AMMONIA PLANT 

PROJECT) LOAN AGREMENT 1976 
1. I have the honour to refer to the recent discussions between the 

Government of the United Kingdom of Greet Britain and Northern Ire
land and the Government of the Republic of Turkey concerning the 
arrangements and procedures for the provision and repayment of a 
development loan intended to be made available by the Government of 
the United Kingdom in connection with the Gcuilik Ammonia Plant Pro
ject, and to inform Your Excellency that the Government of the United 
Kingdom with regard to the provision of finance and the commitments 
of Turkey in the matter. The position of the Government of the United 
Kingdom with regard to the provision of finanle and the commitments 
of that Government and of the Government of Turkey as regards asso
ciated matters shall be 'as set out in the following paragraphs. 

2. The Government of the United Kingdom declare that it is their 
intention to make available to the Government of Turkey by way of a loan 
a sum not exceeding Sterling 4.000.000 (four mUlion pounds sterling) 

Anayasa Mahkemesinin E : 1976/38, K : 1976/46 sayılı Kararı 20/1/1977 tarih ve 15825 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de 
yavınlaıımıstır. 
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Tesisi'nin (bundan böyle «tesis» diye anılacaktır) kurulması için hiz
metler ifa etmek üzere Kellogg International Corporation veya bunun 
tâli şirketini (bundan böyle «müteahhit» diye anılacaktır) Azot Sanayii 
T.A.Ş. (bundan böyle «Azot» diye anılacaktır) üe müteahhit arasındaki 
28 Kasım 19T5 tarihli iki adet resmî sözleşme (bundan böyle sırası ile 
'•on-shore contract,» ve «off-shore contract» veya ikisi birlikte «sözleşme-
1er» diye anılacaktır) ile angaje etmek üzere Azot'a finansman yardı
mında bulunmaya niyetli olduğunu Delirtir. 

3. Birleşik Krallık Hükümeti, kendisi tarafından veya adına vey» 
denetiminde yapılacak işlerle ilgüi olarak bu Anlaşmanın ilerideki parag
raflarında tanımlanan yöntem ve kuralları uygulayacaktır. Türk Hükü
meti, kendisi tarafından veya adına veya denetiminde yapılacak işlerle 
ilgili olarak gerekli usul ve kaideleri uygulayacaktır. 

4. Bu işlemlerin yürütülmesi amacıyla, Türk Hükümeti, bu Anlaş
maya ilişik Ek A'da beürtüen şeküde talepte bulunmak suretiyle, Lond-
ra'daki bir Banka'da (bundan böyle «Banka» diye anılacaktır) özel bir 
hesap (bundan böyle «Hesap» diye anılacaktır) açtıracaktır. Hesap an
cak, ikrazın gayesine uygun olarak ve adı geçen talepnamede öngörülen 
talimatlara uygun olarak kuUanüacaktır. 

5. Hesap açılır açılmaz ve ikrazın herhangi bir kısmının alınması 
için gerekli diğer teşebbüslere geçilmeden önce, Türk Hükümeti, yuka-
-ıda paragraf 4tin hükümleri uyarmca düzenlenerek Bankaya verilen 
direktifin bir suretini sözleşmelerin bir sureti Ue birlikte. Birleşik Kral
lık Hükümeti adına hareket eden Crown Agents of Overseas Govern-
ments and Administrations, 4 Mülbank, Landon SWIP 3JD (bundan böy
le «Crown Agents» diye alınacaktır)'a gönderecektir. 

6. Türk Hükümeti, aynı eamanda ve gerekU olacak sair hallerde 
Crown Agents'a bu Anlaşmaya ilişik Ek BI, B i l ve BIII ve C'de örnek
leri bulunan ödeme Faturalarım ve Para Çekme Taleplerini kendi adına 
imzalamaya yetküi memurlarının isimlerini bildirecek ve bu memurlara 
ait imza örneklerini iki nüsha halinde gönderecektir. 

7. Türk Hükümeti, Banka'nın her ay, bir önceki ay içinde Hesab'a 
giriş ve çıkışlarım gösteren bir belgenin Crown Agents'a gönderilmesini 
temin edecektir. 

8. Birleşik Krallık Hükümeti aksine mutabakat bildirilmedikce 
31 Aralık 1979 tarihinden sonra Hesab'a herhangi bir ödeme yapılmıya-
çaktır. Ancak, Türk Hükümeti bu surenin uzamasını makul surette talep 
edebilir. 

9. Aşağıdaki 15, 16 ve 17 no.lu paragraflar uyarmca, Hesap'dan 
son para çekme tarihinden altı ay sonra. Hesap'da kalan bakiye, ikrazdan 
düşülmek üzere Birleşik Krallık Hükümeti'ne iade edüecektir. 

10. Türk Hükümeti, Hesap ile ilgüi olarak Birleşik Krallıkta öden
mesi gerekU bütün Banka hizmeti komisyonlarım ödemekle sorumlu 
olacaktır. 

11. Türk Hükümeti, yukarıda paragraf 5'de belirtilmiş bulunan 
hükümlere uygun olarak gönderilmiş olan sözleşmelerin; değiştirilmesi 
veya doğurduğu borç yükünün sözleşmelerde belirtilen miktara oranla 
azaltüdığı veya arttırüdığı hallerde Crown Agents'm haberdar edilme
sini temin edecek ve bu durumda ilgüi tamamlayıcı veya değiştirilmiş 
beıgeıer n en kısa zamanda Crown Agents'a iletilmesini sağlayacaktır. 

12. Türk Tükümeti müteahhitin on-shore ve off-shore sözleşmeler 
tahtadaki taahhütlerini zamanında ve kaüteU işçiliğe uygun tarzda ifa

sını sağlayacaktır. 

13. Türk Hükümeti, İngiltere Ankara Büyükelçiliği memurlarının, 
ve Birleşik Krallık Hükümsti'nin diğer vazifeUlerl veya temsUcUerimn 
tes sı z yaretler.ne müsaade edecek, ve bu memur, vazifeli ve temsilci
lerine talep ettikleri anlarda proje ve gidişatı ve buna dair finansman 
Ue ılgiU malumatı verecektir. 

14. Birleşik Krallık Hükümeti'nin aksine muvafakat edeceği (şayet 
olursa) istisnalar saklı kalmak kaydıyla ikrazdan para çekilmesi, ikraz
dan finansman temini hususunda Türk Hükümeti adına tasdik edilmiş 
ve Birleşik Krallık Hükümeti tarafından kabul edilmiş olarak, sözleş
meler uyarınca müteahh te ödenmesi gerekli ancak Sterling olarak öde
meler İçin yapüaeaktır. Off-shore sözleşmesi uyarmca para çekilmesi 
2.725.500 SterUng'ı ve on-shore sözleşmesi uyarınca para çekilmesi 
1574.500 Sterling'i gecmiyecekdir. 

(hereinafter referred to as «the loan») so that the Government of Turkey 
may provide financial assistance to Azot SanayU T. A. S. (hereinafter 
referred to as «Azot») to engage Kellogg International Corporation or 
their subsiduary (hereinafter referred to as «the contracter») by two 
formal contracts between Azot and the contractor dated 28 November 
1975 (hereinafter referred to respectively as the «on-shore contract» and 
«off-shore contract» or together as «the contracts») to furnish services 
for the construction of an Ammonia Plant (hereinafer referred to as «the 
plant») at Gemlik in Turkey. 

3. The Government of the United Kingdom shall adopt the arran
gements and procedures described in the following paragraphs of this 
Agreement insofar as they relate to tibings to 'be done by or on 'behalf of 
or in the control of that Government. The Government of Turkey shall 
adopt the arrangements and procedures so described insofar as t h e y relate 
to things to be done by or on behalf of or in the control of that Govern
ment. 

4. For the purpose of this Agreement the Government of Turkey 
shaU, by a request in the form set out i n Annex A of this 'Agreement, open 
a special account (hereinafter referred to as «the Account») with a bank 
in London (hereinafter referred to as «the Bank»). The Account shall be 
operated solely for the purposes of the loan and i n accordance with the 
instructions contained in the said request. 

5. As soon as the Account is opened and before taking any other 
steps required by these arrangements for obtaining any part of the loan, 
the Government of Turkey shall furnish the Crown Agents for Overseas 
Governments and Administrations, 4 MUllbank, London SWIP 3JD (herei
nafter referred to as «the Crown Agents»), acting on behalf of the Go
vernment of the United Kingdom, with a copy of their instructions to the 
Bank given in accordance witn provisions of paragraph 4 above, together 
with a copy of the contracts. 

6. The Government of Turkey shall at *he same time and so often 
as is necessary notify the Crown Agents of the names of the officers who 
are duly authorised to sing on their behalf the Payment Invoices and 
Requests for Drawing, as set out in Annexes BI, BII and B i l l and C to 
this Agreem nt, a n d shaU furnish a specimen signature in duplicate of 
each such officer. 

7. The Government of Turkey shall ensure that the Bank forwards 
monthly to the Crown Agents a statement of receipts into, and payments 
from, the Account during the previous month. 

8. Unless the Government of the United Kingdom otherwise agree, 
payment into the Account shall not be made after the 31 st of December 
1979. However the Government of Turkey may reasonably requets the 
extension of this period. 

9. Six months after the date of the last withdrawal from the Account 
in accordance with paragraphs 15,16 and 17 below, a n y balance remaining 
in the Account shaU be remitted to the Government of the United King
dom i n reduction of the loan. 

10. The Government of Turkey shall be responsible for the payment 
of all bank charges payable in the United Kingdom in respect of the 
Account. 

11. The Government of Turkey shall ensure that the Crown Ag. nts 
are informed if at any time the contracts which have been submitted in 
accordance with the provisions of paragraph 5 above are amended, or if 
liability is to be incurred by Azot thereunder to a greater or lesser amount 
than the amount specified in the contracts; and in this case the Govern
ment of Turkey shaU ensure that there are forwarded as soon as possible 
to tank? Crown Agents the relevant supplementary or revised documents. 

IS. The Government of Turkey shaU ensure that the contractor 
performs promptly and i n a workmanlike manner the obligations under 
the on-shore and off-shore contracts. 

13. The Government of Turkey shall permit Officers of Her Britan
nic Majesty's Embassy, Ankara, and other servants or agents of the Uni
ted Kingdom Government, to visit the plant, and shaU furnish such offi
cers, servants and agents with such information relating to the project 
and the progress and financing thereof as they may require. 

14. Save to the extent (if any) to •which the Government of the Uni
ted Kingdom may otherwise agree, drawings from the loan shall be used 
only for sterling payments due to the contractor u n d e T the contracts, 
being approved on behalf of the Government of Turkey and accepted by 
the Government of the United Kingdom for financing from the loan; 
drawings i n respect of the off-shore contract shall not exceed Sterling 
2,725,500 and in respect of the on-shore contract shall not exceed Sterling 
1,274,500. 
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15. On-shore sözleşmesi uyarınca ikrazdan çekilen paralar yalnızca 
Birleşik Krallık'da ekseriyetle ikamet eden veya mesleki iştigalde bulu
nan kişiler tarafından yapılmış ve Birleşik Krallıkta Sterling olarak 
ödenebilir masraflar için kullamlacaktır. Ödemelerde Türkiye'de doğru
dan doğruya alman tarzda ithalat gümrük vergisi, gider vergisi ve diğer 
vergiler hariç bıraküacaktır. On-shore sözleşmesi uyarınca ikrazdan 
ödenecek Sterling olarak masraflar şunlardır: 

a. Müteahhitler personeli ve -ailelerinin Birleşik Kralkk'taM esas 
İkametgahlarından tesis sahasına veya Ankara'ya fülî seyahat masrafları 
ve 'bunların Birleşik Krallık'a fiili dönüş seyahati masrafları, uygun du
rumlarda, yıllık izinlerde memleketlerine gidiş ve dönüş masrafları da 
dahü olmak üzere, on-shore sözleşmesinin 5J3.il paragrafında belirtilen 
tarzda fiili seyahat masrafları. Bu seyahat masraflarına seyahat esnasın
daki iaşe ve ibate masrafları ve personelin zatî eşyalarının taşınması üc
reti ilâvesiyle nakliye ücreti de dafflldir. 

b. Seyahat esnasında, resmî bayramlarda ve herbir hastalık devresi
nin ilk yedi gününde ücret ödenmesi de dahil olmak üzere bu personel 
ile ilgttOi günlük ücret Memelerini de İhtiva ederek, on-shore sözleşmesinin 
5.5 paragrafında belirtilen tarzda mutabık kalınmış ücretler. 

116. OffHShore sözleşmesi uyarınca ikrazdan çekilecek paralar, ofMıo-
re sözleşmesinin 9.2 paragrafında anılan, müteahhidin Sabit Ücreti'nin 
aşağıdaki kısımlarına münhasıran kullanüacak, aşağıdaki ödeme plânına 
göre ödenecektir. 

IIS Haziran 1976 172.500 Sterling 
IIS Temmuz 1976 1172.500 Sterling 
16 Ağustos 1976 (172.500 Sterling 
1115 Eylül 1976 241.500 Sterling 
15 Ekim 11976 241.500 Sterling 
IIS Kasım 1976 (241.500 Sterling 
15 Aralık 1976 241.500 Sterling 
16 Ocak 1977 172.500 Sterling 
15 Şubat 1977 '172300 Sterling 
HS Mart 1977 172J50O Sterling 
15 Nisan 1977 172.500 Sterling 
1115 Mayıs 1977 1103.500 Sterling 
(15 Haziran 1977 103.500 Sterling 
15 Ağustos 1977 UTS .500 Sterling 
16 Ocak 1976 1172.500 Sterling 

117. Türk Hükümeti, ikrazdan herhangi bir masrafın rambursman 
yapılmasını teklif ettiği hallerde, şu hususları temin edecektir: 

a. On-shore sözleşmesi uyarınca vadesi gelen ödemeler İçin Hesab' 
tan para çekimleri ancak, Türk Hükümeti adına imzalanmış Ödeme Fatura
ları ve bu Anlaşmanın Ek BI, B i l ve BHI'de örnekleri bulunan ilişik vesaik 
uyarınca yapılacaktır. Herbir ödeme Faturası ve ilişik Talimatları Crown 
Agents'a iki nüsha halinde gönderilecektir. Crown Agents'm Türk Hükü-
metin'den talep edebdıkceği herhangi bir ilave bilgi bu durumda Türk Hükü
meti tarafından veya adma temin olunacaktır ve Crown Agents tarafından 
alıkonacatetır. Bu paragraf çevresine giren uygulama ile ilgili olarak asü-
ları yerine fotokopiler veya suretler gönderilebüecektir. 

b. Off-shore sözleşmesi uyarınca vadesi gelen ödemeler Içün, para 
çekimleri ancak, Anlaşmanın Ek C'de Örneği verilen şekilde Türk Hükü
meti adına imzalanmış Para Çekme Talebi uyarınca yapılacaktır. Herbir 
Para Çekme Talebi Crown Agents'a iki nüsha halinde gönderilecektir ve 
herbir taksit ödemesi için müteahhitten alınmış faturalar eklenecektir. 
Crown Agents'in Türk Hukümetı'nden talep edebileceği herhangi bir ilâve 
bilgi bu durumda Türk Hükümeti taraf ından veya adına temin olunacaktır 
ve Crown Agents tarafından alıkonacaktır.. Bu paragraf çerçevesine giren 
uygulama üe ilgili olarak asılları yerine fotokopiler veya suretler gönderife-
bilecektir. 

18. Crown Agents yapılacak ödemeler ile İlgili kendisine verilen 
vesaika ve bu maksatla Türk Hukümetı'nden isteyebileceği (ve adı geçen 
Hükümet tarafından temin edil.cek olan) herhangi 'bir ek bilgiyi incele
dikten sonra Crown Agents, kendilerine verilen talepleri kabul ettikler! 
çerçeve dahilinde, Hesaba Sterling olarak ödemede bulunacak ve bu tür 
her ödeme ikrazdan para çekme sayılacaktır. 

19. Türk Hükümeti, 'tesisin tamamlanması İçin gerektiğinde, bu 
Anlaşmada belirtilen İşlemler uyarınca temin olunmuş ikraz finansmanı
na ilâveten, Türk Lirası olarak veya diğer herhangi bir para olarak, bu 
tür finansman karşılığını temin edecektir. 

15. (Drawings from the loan in respect of the onnshore contract 
shall be used exclusively for costs incurred by persons onhharily resident 
or carrying on business in the United Kingdom and payable in sterling in 
the United Kingdom. Payment shall exclude import duty, sales tax and 
other tax as levied directly in Turkey. The sterling costs payable from 
the loan in respect of the on-shore contract are: 

a. actual travel expenses as set out in paragraph 5.3.1 of the 
on-shore contract, mcluding those for the contractors, personnel and their 
families from their point of origin in the United Kingdom to the plant 
site or to Ankara and their actual return travel expenses to the United 
Kingdom including, where appropriate, 'the expenses of the homeward 
and returning expenses on annual leave, Such travel expenses to include 
the cost of transportation plus living expenses during travel and ithe cost 
of moving personal effects of such personnel; 

b. the agreed salaries as set out in paragraph 5.5 of the on-shore 
contract, including per diem payments in respect of such personnel inclu
ding payment of salary during travel, public holidays and the first seven 
days of each period of sickness. 

16. Drawings from the loan In respect of the off-shore contract 
shall be used exclusively for the following portion of the contractor's 
Fixed Fee, referred to in paragraph 9.2 of the off-shore contract, paid in 
accordance with the following schedule of payments. 

15 June 1976 Sterling 172,500 
15 July 1976 Sterling .172,500 
15 August 1976 Sterling İ72.500 
15 September 1976 Sterling 241,500 
15 October 1976 Sterling 241,500 
15 November 1976 Sterling 241,500 
15 December 1976 Sterling 241,500 
15 January 1977 Sterling 172,500 
15 February 1977 Sterling 172,500 
15 March 1977 Sterling 172,500 
15 April 1977 Sterling 172,500 
15 May 1977 Sterling 103,500 
15 June 1977 Sterling 103,500 
15 August 1977 Sterling 172,500 
15 January 1978 Sterling 172,500 
17. Where the Government of Turkey propose that any expenditure 

shall be reimbursed from 'the loan, that Government shaal ensure that; 
a. for payments due under the on-shore contract, withdrawals 

from the Account shall be made only in accordance with Payment In
voices signed on behalf of the Government of Turkey and supporting 
documents and shown in Annex BI, BII anda B i l l to this Agreement Each 
Payment Invoice and its accompanying Statements shall be forwarded in 
duplicate to the Crown Agents. Any additional information which the 
Crown Agents may request from the Government of Turkey shall then 
be supplied by or on behalf of that Government and shall be retained 
by the Crown Agents. For the purposes of this paragraph, photocopies or 
duplicates may be submitted instead of originals; 

b. for payments due under 'the off-shore contract, withdrawals 
from the Account shall be made only in accordance with the Request for 
Drawing signed on behalf of the Government of Turkey in the form 
shown in Annex C to the Agreement. Each Requets for Drawing shall be 
forwarded in duplicate to the Crown Agents and shall b» accompanied 
by invoices from the contractor for each instalment payment. Any additi
onal information which 'the Crown Agents may request from the Gove
rnment of Turkey shall 'then be supplied by or on behalf of that Go-
verment and shall be retained by the Crown Agents. For the purposes of 
this paragraph, photocopies or duplicates may be submitted instead of 
originals. 

18. After the Crown Agents have considered the documents for
warded m respect of payments to 'be made and any additional informa
tion which they may request from the Government of Turkey for thi« 
purpose (and which that Government shall then .supply), the Crown 
Agents, to the extent that 'they accept the requests submitted, shall make 
payment in sterling into the Account and each such payment shall consti
tute a drawing on 'the loan. 

19. The Government of Turkey shall ensure 'the provision of such 
finance, in Turkish lira or any other currency, additional to the loan fi
nance provided in accordance with the arrangement» set out in this Ag
reement, as may be needed to complete 'the plant. 

http://5J3.il
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20. Hesap'tan ödenmiş olan herhangi (bir meblağ sonradan müteah
hit veya kefil tarafından geri ödendiği takdirde, Türk Hükümeti, Hesap'-
tan yapılacak ödemeler bulunduğu sürece, bu suretle geri ödenmiş bulu
nulan paralara eşit bir meblağı Hesab'a yatıracak ve bunun dışındaki 
hallerde bu meblağları, ikrazın geri Menmesimde kullanacaktır. 

21. Türk Hükümeti, Birleşik Krallık Hükümeti'ne, bu Anlaşmada 
belirtilen şekilde borçlanmış olduğu toplam miktan, Sterling olarak 
Londra'da geri ödeyecek ve bu geri ödemeler, aşağıda tarih ve miktarlan 
gösterilen taksitler halinde yapılacaktır; ancak bu 'taksitlerden herhangi 
birinin vadesi geldiği tarihde, bakiye meblağın tutan vadesi gelen taksit
ten az olursa, sadece bu bakiye kadar ödemede (bulunulacaktır: 

TAKSİTLER 

VADE TARİHİ MİKTAR 

1 Temmuz 1984 ve müteakip 17 yıl zarfında 
her yılın 1 Temmuz tarihinde 
1 Ocak 1995 ve müteakip <H6 yıl zarfında 
her yılın 1 Ocak tarihinde 
1 Ocak 2O02'de 

111.200 Sterling 

111.200 Sterling 
108.000 Sterling 

22. Türk Hükümeti, Birleşik Krallık Hükümeti'ne aşağıda belirti
len hükümler uyarmca ikrazdan çekilen meblağlar üzerinden ve Londra'
da Sterling olarak faiz ödeyecektir: 

a. Her para çekmede faiz oram yılda % 2 KYüzde Md) olacaktır; 
b. Faizler ikrazın borçlu bakiyesi üzerinden gün esasına göre he

saplanacaktır; 

c. Tahakkuk etmiş faizin (şayet var ise) ilk ödemesi 1 Temmuz 
1977 tarihinde ve bundan sonra da her yılın 1 Ocak ve 1 Temmuz tarih
lerinde yapılacaktır. 

23. Bu Anlaşmanın 21 no.lu paragrafındaki hükümlere bakılmak
sızın, Türk Hükümeti daha erken herhangi bir tarihde, ikrazın o tarih-
deki bakiyesini Londra'da Birleşik Krallık Hükümeti'ne Sterling olarak 
kısmen veya tamamen ödemekte serbest olacaktır. 

24. Bu sözleşme ile müsaade olunan personelin nakliyesi ve seya
hati, normal ticarî rekabet kurallarıma uygun olacak ve herhangi bir 
belirli bayrak veya ülkenin gemi, uçak veya şirketlerine yömeltilnıiye-
cektir. 

25. Türk Hükümeti, Azot'un off-shore ve onshore sözleşmeleri 
tahtadaki bütün taahhütlerini ve anlaşmalarını zamanında ve yeterli 
surette yerine getireceğini ve bunlara uyacağını temin edecektir. 

26. Yukandaki teklifler Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti taraf ından 
kabul edildiği takdirde, işbu Anlaşma ve Ekleri ile Ekselanslannm bu 
hususu teyid eden cevabının iki Hükümet arasında Birleşik Krallık/Tür
kiye (Gemlik Amonyak Tesisi) 1976 ikraz Anlaşması adı ile anılacak bir 
Anlaşma teşkil etmesini ve cevabınızın verildiği tarihde yürürlüğe gir
mesini teklif etmekten onur duyarım. 

27. Bu münasebetle, Ekselanslarına en derin hürmeüerimi teyid 
ederim. 

H. Phillips, 
Büyükelçi 

E K : A 

Bankası Genel Müdürlüğüne 

Londra 

BİRLEŞİK KRALLIK/TÜRKİYE (GEMLİK AMONYAK TESİSİ 
PROJESİ) 1976 İKRAZ ANLAŞMASI 

1. Türk Hükümetinin ajanı sıfatiyle, Azot Sanayii T. A. Ş. adına 
Gemlik Amonyak Tesisi Projesi Hesabı (bundan böyle «Hesap» diye anı
lacaktır) namı altmda bir Hesap açmanızı Türk Hükümeti adına rica ede
rim. 

2. Hesap'a ödemeler, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik 
Krallık Hükümeti adına Crown Agents for Overseas Governments and 
Administrations tarafmdan zaman zaman yapılacaktır. Müteahhitlerce 
iadesi gerekli miktarlar dolayısiyle Hesap'a yapılacak ödemeler Türk Hü-
kümeti'nce de yapılabilir. 

20. If any moneys which have been paid out of the Account are 
subsequently refunded either by the contractor or by a guarantor, the 
Government of Turkey shall, so long as there are still payments to be 
made from the Account, pay an amount equivalent to such refund into 
the Acount and in any other case apply the refunds to the reduction of 
the loan. 

21. The Government of Turkey shall repay to 'the Government of 
the United Kingdom, in pounds sterling in London, the total sum borro
wed under the arrangements set out in this Agreement, such rapayment 
to be made by instalments paid on the dates and in the amounts specified 
below, except that if, on the date when any such instalment is due 
to be paid, there is then outstanding less than the amounts specified for 
that instalment, only the amount then outstanding shall be paid; 

AMOUNT 

'Sterling 1111,200 

Sterling 111,200 
Sterling 108,000 

INSTALMENTS 
DATE DUE 
1 July 1984 and on the 1 July in each 
of 'the suo^ding 117 years 
1 January 1985 and on the 
1 January in each of the 
succeeding 16 years 
1 January 2002 
22. The Government of Turkey shall pay to the Government of the 

United Kingdom, in pounds sterling to London, interest on drawings 
from the loan in accordance with the follownig provisions: 

a. in respect ot each drawing the rate of interest shall be 2 % (two 
per cent) per annum; 

b. interest shall be calculated on a day-to-day basis on the balan
ce of the loan for the time being outstanding; 

c. the first payment of accrued interest (if any) shall be made on 
the 1 July 1977 and sebsequent payments shall be made thereafter on 
the 1 January and 1 July in each year. 

23. Notwithstanding the provisions of paragraph 21 of this _Ag-
reement, the Government of Turkey shall be free at any earlier time to 
repay to the Government of the United Kingdom, in pounds sterling 
in London, the whole or any part of the loan that is then outstanding. 

24. Transportation and travel for personnel permitted under this 
contract shall be arranged in accordance with normal cammercial com
petitive practice and not directed to ships, aircraft or companies of any 
particular flag or country. Provided payments for these services are 
made in sterling in the United Kingdom they may be met from the loan. 

25. The Government of Turkey shall ensure that Azot performs 
and observes all its obligations and agreements promptly and efficiently 
under the off-shore and on-shore contracts. 

26. If the foregoing proposals are acceptable to the Goverment 
of the Republic of Turkey, I have the honour to propose that the pre
sent Agreement and its Annexes, together with Your Excellency's reply 
in that sense, shall constitute an Agreement between the two Govern
ments which Shall enter into force on the date of your reply and that 
the Agreement shall be referred to as the United Kingdom/Turkey (Gem-
lik Ammonia Plant) Loan Agreement 1976. 

27. I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency 
the assurances of my highest consideration. 

H. Philips, 
Ambassador 

To : The Manager 

London 

ANNEX A 

Bank 

UNITED KINGDOM/TURKEY (GEMLİK AMMONIA PLANT PROJECT) 
LOAN AGREEMENT 1976 

1. I have to request you on behalf to the Goverment of Turkey to 
open an Account in the name of Azot Sanayii T. A. Ş., as agents of the 
Government of Turkey, to bestyled the Gemlik Amonia Plant Project Ac
count (hereinafter called «the Account»). 

2. Payments into the Accounth will be made from time to time 
by the Crown Agents for Overseas Goverments and Administrations on 
behalf of the Government of the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland. It is possible that, as a result of refunds becoming 
due from the contractor, payments into the Account will also be made 
by the Government of Turkey itself. 
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3. Hesap'dan ödemeler, sadece Birleşik Krallık/Türkiye (Gemlik 
Amonyak Tesisi Projesi) 1976 İkraz Anlaşması'nda (ibir kopyesi ilişlkde-
dir) tarif edilen şartlara uygun olarak ve off-shore ve on-shore sözleşme
ler (birer kopyeleri ilişiktedir) tahtında vadesi gelmiş meblağlar gözönü-
ne alınarak yapılacaktır. 

4. Yine her ayın sonunda daha önceki ay süresince Hesap'm borç 
ve alacaklarını gösteren ayrıntılı bir belgeyi Crown Agents'a gönderecek
siniz. 

5. Her ay Londra'daki Türkiye Büyükelçiliği'ne Hesap'da mevcut 
~ bakiye ile Hesap'dan çekilecek paranın toplamını. Vadesi gelen ve İkraz 
Anlaşmasının paragraf 18'inde derpiş olunan ödemelerin toplam kıyme
tini karşılamaya yetecek şekilde ikrazdan çekilmesi gerekli miktarı büdi-

* receksiniz. 
6. Aşağıda adları kayıtlı şahıslardan herhangi ikisi Türk Hükümeti 

adına Para Çekmelere ait Ödeme Faturaları veya Taleplerini müştereken 
.imzalamaya yetkilidir. 

1. 
2. 
3. 
4. 

;- Yukarıdaki herbir şahsa ait imza örneği üç nüsha olarak eklidir. 
8. Hesap'ın işleyişi dolayısıyla talep edebileceğiniz Banka masraf

ları ve komisyonlar Hesap'a matlup, kaydedilmiyecektir. 
9. Bu mektubun bir sureti Crown Agents'a gönderilmiştir. Crown 

Agents adına Ödeme Faturalarını mukabil olarak imzalamaya yetkili kı
lınmış şahısların imza örnekleri doğrudan doğruya tarafmıza gönderile
cektir. 

Saygı ile, 

E K : BI 
BİRLEŞİK KRALLIK/TÜRKİYE (GEMLİK AMONYAK TESİSİ 

PROJESİ) 1976 İKRAZ ANLAŞMASI ÖDEME FATURASI 
Sayın Bay, 

ayma ait Hizmetler ve/veya Seyahat'a dair ekli Bel
geler tahtında yukarıda anılan Hesap'dan 

Sterling'lik 
meblağda ödeme yapmaya bu belge ile yetkili kümdmız. 

Ekli Belgelerde detayı belirtilmiş ödemelerin Sterling olarak Mü
teahhide ödenmesi gerektiği bu belge ile teyid olunmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
Adına İmzalanmıştır. 

Birleşik Krallık Hükümeti Adına 
Mukabil Im^lammıştır. 

Tarih : 

Tarih: 
Muhatap: 

Bankası Müdürü 

3. Payments from the Account are to be made only in respect 
of the amounts falling due under the off-shore and on-shore contracts 
(copies of which are attached hereto), and in the manner and subject 
to the conditions described in the United Kingdom/Turkey (Gemlik 
Ammonia Plant Project) Loan Agreement 1976 i(a copy of which is at
tached hereto). 

4. You will also send to the Crown Agents at the end of each 
month a detailed statement showing all debits and credits to the Account 
during the previous month. 

5. You will notify the Turhish Embassy in London monthly the 
amounth required to be drawn from the loan so that the amount so 
drawn, together with any balance which may be available in the Account, 
will be sufficient to cover the total value of payments about to be made 
or made as provided for in paragraph 18 of the Loan Agreement. 

6. Any two of the following persons are authorised jointly to 
sing the Payment Invoices or Requests for Drawings on behalf of the 
Government of Turkey. 

1. 
2. 
3. 
4. 
Specimens of the signature of each of the above are attached in 

triplicate. 
8. No bank charges and commissions claimed by you in respect 

of the operation of the Accounth are to be debited to the Account. 
9. A copy of this letter has been addressed to the Crown Agents. 

Specimen Signatures of the officers authorised to countersign Payment 
Invoices on behalf the Crown Agents will be sent to you direct. 

Yours faithgully 
ANNEX BI 

UNITED KINGDOM/TURKEY (GEMLIK AMMONIA PLANT PROJECT) 
LOAN AGREEMENT 1976 

PAYMENT INVOICE 
Dear Sir 
You are hereby authorised to make payment of the sum of: 

Sterling 
from the above mentioned account in respect of the attached Statements 
for Services and/or Travel for the month of 

It is hereby certified that the payments, details of which are set 
out in the attached Statements, are due in sterling to the Contractor. 

Signed on behalf of the 
Government of the Republic of Turkey 

Date 
Countersigned on behalf of the 
Government of the United Kingdom 

Date 
To: The Manager 

Bank 

E K B II 
BİRLEŞİK KRALLIK/TÜRKİYE (GEMLİK AMONYAK TESİSİ PROJESİ) 

İKRAZ ANLAŞMASI 1976 
SEYAHAT 

AYINA AİT SEYAHAT ve MASRAFLAR 

Görevlilerin adı, şayet refaketi 
varsa, kim, 

Soyadı, adı 
Seyahat tarihi 

Ayrılış ve varış yeri Yolda ikamet v.s. Seyahat ücreti 
Sterling olarak 

İkamet yeri ücreti 
Sterling olarak 

Toplam 
Aşağıdaki imza kayıtlı 
bügüerin doğru oldu
ğunu teyid eder. 

Yukarıda adı kayıtlı görevlilerin ekseriyetle Birleşik 
Krallıkta ikamet ettiklerini iş burada beyan ederim. 

tarafından 
Kellogg Int. Corp. adına teyid edilmiştir. 
Tarih: 

Toplam 
tarafından 

Azot Sanayü T. A. Ş. 
adına tasdik edilmiştir. 
Tarih: 
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EK B III 
BİRLEŞİK KRALLIK/TÜRKİYE (GEMLİK AMONYAK TESİSİ PROJESİ) 

İKRAZ ANLAŞMASI 1976 
HİZMETLER 

AYINA AİT FAALİYET KAYIDI 

AYIN GÜNLERİ 

Görevlinin adı ve 
görevi 

Günlük 
ücret 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Ödeneedk 
toplam 

gün 

Toplam 
ücret 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Ödeneedk 
toplam 

gün 

Toplam 
ücret 

ÇALIŞILMIŞ GÜNLER 

Aşağıdaki imza kay
dedilen günlerin doğ
ruluğunu teyid eder. 

(İmza) 

(İmza) 

(İmza) 

(İmza) 

Toplam (İmza) 

Yukarıda adı bildirilen görev-
ülerin ekseriyetle Birleşik 
Krallık'da ikamet ettiklerini 
iş burada beyan ederim. 

tarafından 
Kellogg Int. Corp. adına teyid 
edilmiştir. 
Tarih: 

ÖDENEBİLİR 

W 
S • 

T -
H • 

Hastalık 
(İlk 7 gün) 
Seyahat 
Genel tatil 

ÖDENMEZ 

V - Tatil 
S - Hastalık 

(İlk 7 günden sonra) 
A - Başka bir sebepten dolayı 

işyerinde bulunmama 
durumu 

tarafından 

Azot Sanayi T. A. Ş. 

namına tasdik edilmiştir. 

Tarih: 

A N N E X : B n 
UNITED KINGDOM/TURKEY LOAN (GEMLİK AMMONIA PLANT 

PROJECT) LOAN AGREMENT 1976 TRAVEL 
TRAVEL AND EXPENSES FOR THE MONTH OF 

Employees name and, if 
accompanied, by whom 

Surname, initials 

Date of travel 
Place of departure 

and arrival 
Accommodation etc. 

en route 
Cost of travel 

in sterling 
Cost of 

Accommodation 
in sterling 

Totals 
Signature below 

certifies that statements 
recorded are correct 

I hereby declare that the employees named above Total 
are ordinarily res'dent in the United Kingdom Approved on behalf of 
Certified on behalf of 
Kellogg International Corp: Azot Sanayii TA.S 
Date Date 
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ANNEX: B III 

UNITED KINGDOM/TURKEY LOAN (GEMLiK AMMONIA PLANT 

PROJECT) LOAN AGREEMENT 1976 SERVICES 
RECORD OF ACTIVITY FOR THE MONTH OF 

Days of Month 

Employee's Name & Rate Per 
Occupation I Diem 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 11 12 13 14 15 16 Total 
Days 
Payable 

! 
Total 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Total 
Days 
Payable Cost 

Signature below certifies] 
that days recorded are 

correct 

Days Worked 

(Signature) 

(Signature) 

(Signature) 

(Signature) 

Total i Signature) 

I hereby declare that the employees 
named above are ordinarily resident 
in the United Kingdom 
Certified 
on behalf of Kellogg International Corp 
Date 

Payable 

W - Work V 
s - Sickness 

(first seven days) S 
T - Travel 
H - Public Holiday A 

Not Payable 

Sickness (after first 
seven days) 
Absence for other reason 

Approved 
on behalf of Azot Sanayii TA.Ş. 
Date 

EK C 

BİRLEŞİK KRALLIK/TÜRKİYE (GEMLİK AMONYAK TESİSİ 
PROJESİ) ia76 İKRAZ ANLAŞMASI 

PARA ÇEKME TALEBİ 

Yukarıda-adı geçen İkraz Anlaşması tahtında finanse edilen Sözleş
meler çerçevesi dahilinde Sterling'lik meblağın önü
müzdeki hafta (tahminen) içinde ödenmesi gerekmektedir. 

Hesap'da, yukarıdaki ödemeleri karşılamak için 
Sterling'lik meblağ vardır ve bu Hesab'a Sterling'in 
daha ödenmesi işbu belge ile talep edilmektedir. 

Bu defa talep edilen Sterling'lik meblağ He
sab'a yatırüdığında Hesap'dan para çekme sayılacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
Adına İmzalanmıştır 

Tarih: 
Muhatap : The Crown Agents for 

Administrations 
Overseas Governments and 

ANNEX: C 

UNITED KINGDOM/TURKEY (GEMLiK AMMONIA PLANT 
PROJECT) LOAN AGREMENT 1976 

REQUEST FOR DRAWING 

Sums amounting to Sterling are expected 
to fall due within the next week (approximately) under the Contracts 
being financed under the terms of the above-mentioned loan. 

The amount available in the Account to meet the above payments 
is Sterling and a further payment into the Ac
count of Sterling is thereby requested. 

The sum of Sterling now requested, shall on 
payment into the Account constitute a drawing on the loan. 

Signed on behalf of the 
Government of the Republic of Turkey 

Date 
To: The Crown Agents for Overseas Government and Administrations 
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30 Eylül 1976 
Ekselans 
Sör Horace Phillips 
İngiltere Maslahatgüzarı 
ANKARA 
Ekselans, 

Metni aşağıda bulunan 7 Eylül 1976 tarihli Nota'ruzı aldığımı teyit 
etmekle şeref duyarım : 
«Ekselans 
Bay Asaf Güven 
Genel Sekreter, 
Hazine Genel Müdürlüğü, 
Maliye Bakanlığı, 
Ankara. 

İNGİLTERE BÜYÜKELÇİLİĞİ 
ANKARA 

7 Eylül 1976 
Ekselans, 

BİRLEŞİK KRALLIK/TÜRKİYE (GEMLİK AMONYAK 
TESİSİ PROJESİ) .1976 İKRAZ ANLAŞMASI 

1. Büyük Britanya Ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallık Hükümeti ile 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında Gemlik Amonyak Tesisi Pro
jesi ile alakalı olarak Birleşik Krallık Hükümeti'nin kullanılmaya hazır 
kılmak niyetinde olduğu bir kalkınma ikrazının temini ve geri ödenme
sine dair anlaşmalar ve prosedürler ile ilgili son görüşmelere istinaden, 
Ekselanslarına, Birleşik Krallık Hükümeti'nin Türk Hükümeti ile bu ko
nuda bir Anlaşma yapmaya hazır olduğunu bildirmekten onur duyarım. 
Birleşik Krallık Hükümeti'nin finansman sağlanması ile ilgili durumu 
ve adı geçen Hükümet ile Türk Hükümeti'nin .ilgili konulardaki taah
hütleri aşağıdaki paragraflarda belirtilen tarzda olacaktır. 

2. Birleşik Krallık Hükümeti 4.0OO.00O Sterling (dört milyon pound 
sterling)'! geçmiyecek bir miktarı ikraz şeklinde (bundan böyle «ikraz» 
diye anılacaktır) Türk Hükümeti'ne tahsis etme niyetinde olduğunu be
yan eder ki böylece Türk Hükümeti Türkiye Gemlik'te bir Amonyak Te-
sisi'nin (bundan böyle «tesis» diye anılacaktır) kurulması için hizmetler 
ifa etmek üzere Kellogg International Corporation veya bunun tâli şir
ketini (bundan böyle «müteahhit» diye anılacaktır) Azot Sanayii T. A. Ş. 
(bundan böyle «Azot» diye anılacaktır) ile müteahhit arasındaki 28 Ka
sım 1975 tarihli iki adet resmî sözleşme (bundan böyle sırası ile «onnShore 
contracta ve «off-shore oontract» veya ikisi birlikte «sözleşmeler» diye 
anılacaktır) ile angaje etmek üzere Azot'a finansman yardımında bulun
maya niyetli olduğunu (belirtir. 

3. Birleşik Krallık Hükümeti, kendisi tarafından veya adına veya 
denetiminde yapılacak işlerle ilgili olarak bu Anlaşmanın ilerideki parag
raflarında tanımlanan yöntem ve kuralları uygulayacaktır.. Türk Hükü
meti kendisi tarafından veya adına veya denetiminde yapılacak İşlerle 
ilgili olarak gerekli usul ve kaideleri uygulayacaktır. 

4. Bu işlemlerin yürütülmesi amacıyla, Türk Hükümeti, bu An
laşmaya ilişik Ek A'da belirtilen şekilde talepte (bulunmak suretiyle, 
Londra'daki bir Banka'da (bundan böyle «Banka» diye anılacaktır) özel 
bir hesap (bundan böyle «Hesap» diye anılacaktır) açtıracaktır. Hesap 
ancak, ikrazın gayesine uygun olarak ve adı geçen talepnamede öngörü
len talimatlara uygun olarak kullanılacaktır. 

5. Hesap açılır açılmaz ve ikrazın herhangi bir kısmının alınması 
için gerekli diğer teşebbüslere geçilmeden önce, Türk Hükümeti, yuka-
rıda paragraf 4'ün hükümleri uyannea düzenlenerek Banka'ya verilen 
direktifin bir suretini sözleşmelerin bir sureti ile birlikte, Birleşik Kral
lık Hükümet adına hareket eden Crown Agents of Overseas Governments 
and Administrations, 4 Millbank, London SWIP 3JD (bundan (böyle 
«Crow Agents» diye amlacaktır)'a gönderecektir. 

6. Türk Hükümeti, aynı zamanda ve gerekli olacak sair hallerde 
Crown Agents'a bu Anlaşmaya ilişik Ek BI, B i l ve BIII ve C'de Örnek
leri bulunan ödeme Faturalarını ve Para Çekme Taleplerini kendi adma 
imzalamaya yetkili memurlarının isimlerini bildirecek ve .bu memurlara 
alt imza örneklerini iki nüsha halinde gönderecektir. 

7. Türk Hükümeti, Banka'nın her ay, bir önceki ay içinde Hesab'a 
giriş ve çıkışlarını gösteren bir belgenin Crown Agents'a gönderilmesini 
temin edecektir. 

8. Birleşik Krallık Hükümeti aksine mutabakat bildirmedikçe 31 
Aralık 1979 tarihinden sonra Hesab'a herhangi bir ödeme yapılmıyacak-

30 September 1976 
His Excellency 
Sir Horace Phillips 
Her Britannic Majesty's Ambassador 
Ankara 
Your Excellency, 
I have the honour to acknowledge Your Note dated Septemper 7, 1976 
which reads as follow : 
«His Excellency 
Mr Asaf Giiven, 
Secretary—General, 
Treasury Department, 
Ministry of Finance. BRITISH EMBASSY 
Ankara, ANKARA 
Your Excellency, 7 September 1976 

UNITED KINGDOM/TURKEY (GEMLiK AMMONIA PLANT 
PROJECT) LOAN AGREMENT 1976 

1. I have the honour to refer to the recent discussions between 
the Government of the United Kingdom of Great Britain and Norther 
Ireland and the Government Of the Republic of Turkey concerning the 
arrangements and procedures for .the provision and repayment of a 
development loan intended to be made available by the Government of 
the United Kingdom in connection with the Gemlik Ammonia Plant 
Project, and to inform Your Excellency 'that the Government of the 
United Kingdom are prepared to conclude an Agreement with the 
Government of Turkey in the matter. The position of the Government of 
the United Kingdom with regard to the provision of finance and 
the commitments of that (3k)vernment and of the Government 
of Turkey as regards associated matters shall toe as set out in the follo
wing paragraphs. 

2. The Government Of the United Kingdom declare that it is their 
intention to make available to the Government of Turkey by way of a 
loan a sum not exceeding Sterling 4.000.000 (four million pounds sterling) 
(hereinafter referred to as «the loan») so that the GoTCrnrnent of Tur
key may provide financial assistance to Azot Sanayii T. A. S. (hereinafter 
referred to as «Azot») to engage Kellogg International Corporation or 
their subsiduary (hereinafter referred to as «the contractor») by two 
formal contracts .between Azot and the contractor dated 28 November 
1975 (hereinafter referred to respectively as the won - shore contract» 
and «off-shore contract* or together as «the ©ontracts») to furnish 
services for the construction of an Ammonia Plant (hereinafter referred 
to as «the plants) at Gemlik in Turkey. 

3. The Government of the United Kingdom shall adopt the arran
gements and procedures described in .the following paragraphs of this 
Agreement insofar as they relate to things to toe done by or on behalf 
of or in the control of that Government. The Government of Turkey 
shall adopt the arrangements and procedures so described insofar as 
they relate to things to be done by or on behalf of or in the control of 
that Government. 

4. For the purpose of this Agreement the Government of Turkey 
shall, by a request in the form set out In Annex A of this Agreement, 
open a special account (hereinafter referred to as «the Accounts) with 
a bank in London (hereinafter referred to .as «the Bank»). The Account 
shall toe operated solely for the purposes of the loan and in accordance 
with the instructions contained in the 'said request. 

5. As soon as the Account is opened and before taking any other 
steps required by these arrangements for obtaining any part of the loan, 
the Government of Turkey shall furnish the Crown Agents for Overseas 
Governments and Administrations, 4 Millbank, London SWIP 3JD 
(hereinafter referred to as «the Crown Agents»), acting on behalf of 
the Government of 'the United Kingdom, with a copy of their instruc
tions to the Bank given in accordance with provisions of paragraph 
4 above, together with a copy of itihe contracts. 

6. The Government of Turkey shall at the same time and so often 
as is necessary notify the Crown Agents of the names of the officers 
who are duly authorised to sign on their behalf the Payment Invoices 
and Requests for Drawing, as set out in Annexes BI, BII and B i l l an 
C to this Agreement, and shall furnish a specimen signature in dupli
cate of each such officer. 

7. The Government of Turkey shall ensure that the Bank forwards 
monthly to the Crown Agents a statement of receipts into, and payments 
from, the Account during the previous month. 

8. Unless the Government of the United 'Kingdom otherwise agree, 
payment into the Account shall not toe made after the 31st of December 
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tır. Ancak, Türk Hükümeti bu sürenin uzamasını makul surette talep 
edebilir. 

9. Aşağıdaki 15, 16 ve 17 No. lu paragraflar uyannca, Hesap'dan 
son para çekme tarihinden altı ay sonra, Hesap'da kalan bakiye, ikraz
dan düşülmek üzere Birleşik Krallık Hükümetine iade edilecektir. 

10. Türk Hükümeti, Hesap ile ilgili olarak Birleşik Kralhk'ta 
ödenmesi gerekli bütün Banka hizmeti komisyonlarını ödemekle sorumlu 
olacaktır. 

11. Türk Hükümeti, yukarıda paragraf 5'de belirtilmiş bulunan hü
kümlere uygun olarak gönderilmiş olan sözleşmelerin; değiştirilmesi veya 
doğurduğu borç yükünün sözleşmelerde belirtilen miktara oranla azal
tıldığı veya arttırıldığı hallerde Crown Agents'ın haberdar edilmesini te
min edecek ve bu durumda ilgili tamamlayıcı veya değiştirilmiş belgeleri 
en kısa zamanda Crown Agents'a iletilmesini sağlayacaktır. 

12. Türk Hükümeti müteahhitin on-shore ve off-shore sözleşmeler 
tahtındaki taahhütlerini zamanında ve kaliteli işçiliğe uygun tarzda Ha
smı sağlayacaktır. 

13. Türk Hükümeti, İngiltere Ankara Büyükelçiliği memurlarının, 
ve Birleşik Krallık Hükümetinin diğer vazifelileri, veya temsilcilerinin 
'tesisi ziyaretlerine müsaade edecek, ve bu memur, vazifeli ve temsilcilerine 
talep ettikleri anlarda proje ve gidişatı ve buna dair finansman ile il
gili malûmatı verecektir. 

14. Birleşik Krallık Hükümeti'min aksine muvafakat edeceği (şayet 
olursa) istisnalar saklı kalmak kaydıyla ikrazdan para çekilmesi, ikraz
dan finansman temini hususunda Türk Hükümeti acuna tasdik edilmiş 
ve Birleşik Krallık Hükümeti tarafından kabul edilmiş olarak, sözleşme
ler uyarınca müteahhite ödenmesi gerekli, ancak Sterling olarak ödeme
ler için yapılacaktır. Off-shore sözleşmesi uyarınca para çekilmesi 2.725.50O 
Sterling'i ve on-shore sözleşmesi uyarmca para çekilmesi 1.274.500 Ster
lings geçmiyecektir. 

15. Onjshore sözleşmesi uyarınca ikrazdan çekilen paralar yalnız
ca Birleşik Krallık'da ekseriyetle ikamet eden veya meslekî iştigalde 
bulunan kişiler tarafından yapılmış ve Birleşik Krallık'ta Sterling ola
rak ödenebüir, masraflar için kullanılacaktır. Ödemelerde Türkiye'de 
doğrudan doğruya alman tarzda ithalât gümrük vergisi, gider vergisi ve 
diğer vergiler hariç bırakılacaktır. On-shore sözleşmesi uyarmca ikraz
dan ödenecek Sterling olarak masraflar şunlardır: 

a. Müteahhitler personeli ve ailelerinin Birleşik Krallık'taki esas 
ikametgâhlarından tesis sahasına veya Ankara'ya fiili seyahat masraflan 
ve bunların Birleşik Krallık'a füli dönüş seyahati masrafları, uygun du
rumlarda, yıllık izinlerde memleketlerine gidiş ve dönüş masrafları da 
dahü olmak üzere, on-shore sözleşmesinin 5.3.1 paragrafında belirtilen 
tarzda füli seyahat masrafları. Bu seyahat masraflarına seyahat esnasın
daki iaşe ve ibate masraflan ve bu personelin zati eşyalarının taşınma üc
reti ilâvesiyle nakliye ücreti de dahildir. 

b. Seyahat esnasında, resmî bayramlarda ve herbir hastalık dev
resinin ilk yedi gününde ücret ödenmesi de dahil olmak üzere bu perso
nel ile ilgüi günlük ücret ödemelerini de ihtiva ederek, on-shore sözles
in esnin 5.5 paragrafmda belirtilen tarzda mutabık kaimmiş ücretler. 

16. Off-shore sözleşmesi uyarınca ikrazdan çekilecek paralar, off
shore sözleşmesinin 9.2 paragrafmda anılan, müteahhidin Sabit Ücretin'in 
aşağıdaki kısımlarına münhasıran kullanılacak, aşağıdaki ödeme plânma 
göre ödenecektir. 

15 Haziran 1976 172.500 Sterling 
15 Temmuz 1976 172.500 Sterling 
15 Ağustos 1976 172.500 Sterling 
15 Eylül 1976 241.500 Sterling 
15 Ekim 1976 241.500 Sterling 
15 Kasım 1976 241.5C0 Sterling 
15 Aralık 1976 241.500 Sterling 
15 Ocak 1977 172.500 Sterling 
15 Şubat 1977 172.500 Sterling 
15 Mart 1977 172.500 Sterling 
15 Nisan 1977 172.500 Sterling 
15 Mayıs 1977 103.500 Sterling 
15 Haziran 1977 103.500 Sterling 
15 Ağustos 1977 172.500 Sterling, 
15 Ocak 1978 172.500 Sterling 

17. Türk Hükümeti, ikrazdan herhangi bir masraf m rambursman 
yapılmasını teklif ettiği hallerde, şu hususları temin edecektir: 

a. On-shore sözleşmesi uyarınca vadesi gelen ödemeler için, He-
sab'tan para çekimleri ancak, Türk Hükümeti adma imzalanmış Ödeme 
Faturaları ve bu Acılaşmanın Ek BI, B i l ve BIH'de örnekleri bulunan 
ilişik vesaik uyarınca yapılacaktır. Herbir Ödeme Faturası ve ilişik Ta
limatları Crown Agents'a iki nüsha halinde gönderilecektir. Crown 

1979. However, the Government of Turkey may reasonably request the 
extension of this period.' 

9. Six monons alter the date of the last withdrawal from the 
Account in accordance with paragraphs 15, 16 and 17 below, any balance 
remain ng in the Account shall be remitted to the Government of the 
United Kingdom in reduction of the loan. 

,10. The Government of Turkey shall be responsible for the 
payment of all bank charges payable in the United (Kingdom in respect 
of the Account. 

11. The Government of Turkey 'shall ensure that the Crown 
Agents are informed if at any time the contracts which have been sub-
mutited in accordance with the provis-ons of paragraph 5 above are 
amended, or if liability is to be incurred by Azot thereunder to a greater 
or lesser amount than the amount specified in the contracts; and in 
this case 'the Government of Turkey shall ensure that there are forwar
ded as soon as possible to the Crown Agents the relevant supplementary 
or revised documents. 

12. The Government of Turkey shall ensure that the contractor 
performs promptly and in a workmanlike manner the obligations under 
'the on-shore and off-shore contracts. 

13. The Government of Turkey shall permit officers of Her 
Britaninc Majesty's Embassy, Ankara, and other servants or agents of 
the United Kingdom Government, to visit the plant, and shall furnish 
such officers, servants and agents with such information relating to 
the project and [the progress and financing thereof as they may require. 

14. Save to the extent (if any) to which the Government of the 
United Kingdom may otherwise agree, drawings from the loan shall be 
used only for sterling payments due to the contractor under the contracts, 
being approved on behalf of the Government of Turkey and accepted 
by the Government of the United Kingdom for fmancing from the loan; 
drawings in respect of the off-shore contract shall not exceed Sterling 
2.725.500 and in respect of 'the on-shore contract shall not exceed 
Sterling 1.274.500. 

15. Drawings from 'the loan in respect of the on-shore contract 
shall be used exclusively for costs incurred by persons ordinarily 
resident or carrying on business in the United Kingdom and payable in 
sterling in the United Kingdom. Payment shall exclude import duty, 
sales tax and other tax as levied directly in Turkey. The sterling costs 
payable from the loan in respect of the on - shore contract are :-

a. actual travel expenses as set out in paragraph 5.3.11 of the on
shore contract, including those for the contractors personnel and their 
families from their point of origin in itlhe United Kingdom to the plant 
site or to Ankara and their actual return travel expenses to the United 
Kingdom including, where appropriate, the expenses of the homeward 

and returning expenses on annual leave. Such travel expenses to include 
the cost of transportation plus living expenses during travel and the cost 
of moving personal effects of such personnel; 

b. the agreed salaries as set out in paragraph 5J5 of the on-shore 
contract, tacluding per diem payments in respect of such personnel 
including payment of salary during travel, public holidays and the first 
seven days of each period of sickness. 

116. Drawings from the loan in respect of the off-shore contract shall 
be used exclusively for the following portion of the contractor's Fixed 
Fee, referred to in paragraph 9.2 of the offjshore contract, paid in accor
dance with the following schedule of payments. 

15 June 1076 Sterling 172,500 
15 July 1976 Sterling 172,500 
15 August 1976 Sterling 172,500 
15 September 1976 Sterling 24)1,500 
15 October 11976 Sterling 241,500 
15 November 1076 Sterling 241,500 
15 December 1976 Sterling 241,500 
15 January 1077 Sterling 172,500 
16 February 1977 Sterling 172,500 
15 March 1977 Sterling 172,,500 
15 April 1977 Sterling 172,500 
15 May 1977 Sterling 103,500 
US June 1977 Sterling 103,500 
115 August 19717 Sterling 172,500 
15 January 1978 Sterling 172,500 

17. Where the Government Of Turkey propose that any expenditure 
shall be reimbursed from the loan, that Government shall ensure that: 

a. for payments due under the on-shore contract, withdrawals from 
the Account shall be made only in 'accordance with Payment Invoices 
signed on behalf Of the Government of Turkey and supporting documents 
as Shown in Annex BI, BII and B i l l to this Agreement; Each Payment 
Invoice and its accompanying Statements shall be forwarded in duplicate 
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Agents'in Türk Hükümeti'nden talep edebileceği herhangi bir ilâve bilgi 
bu durumda Türk Hükümeti tarafından veya adma temin olunacaktır 
ve Crown Agents tarafından alıkonacaktır. Bu paragraf çerçevesine giren 
uygulama ile ilgili olarak asılları yerine fotokopiler veya suretler gönde
rilebilecektir. 

b. Off-shore sözleşmesi uyarmca vadesi gelen ödemeler için, He
saptan para çekimleri ancak, Anlaşmanın Ek C'de örneği verilen şekilde 
Türk Hükümeti adma imzalanmış Para Çekme Talebi uyarmca yapıla
caktır. Herbir Para Çekme Talebi Crown Agents'a iki nüsha halinde 
gönderilecektir ve herbir taksit ödemesi için müteahhitten alınmış fatu
ralar eklenecektir. Crown Agents'in Türk Hükümeti'nden talep edebile
ceği herhangi bir ilâve bilgi bu durumda Türk Hükümeti tarafından veya 
adına temin olunacaktır ve Crown Agents tarafından alıkonacaktır. Bu 
paragraf çerçevesine giren uygulama ile ilgili olarak asılları yerine foto
kopiler veya suretler gönderilebilecektir. 

18. Crown Agents yapılacak ödemeler ile ilgili kendisine verilen 
vesaiki ve bu maksatla Türk Hükümeti'nden isteyebileceği (ve adı geçen 
Hükümet taraf ından temin edilecek olan) herhangi bir ek bilgiyi incele
dikten sonra Crown Agents, kendüerine verilen talepleri kabul ettikleri 
çerçeve dahilinde, Hesaba Sterling olarak ödemede bulunacak ve bu tür 
her ödeme ikrazdan para çekme sayılacaktır. 

19. Türk HüJldimeti, tesisin tamamlanması için gerektiğinde, bu An
laşmada belirtilen işlemler uyarınca temin olunmuş ikraz finansmanına 
ilâveten, Türk Lirası olarak veya diğer herhangi bir para olarak, bu tür 
finansman karşılığını temin edecektir. 

20. Hesap'tan ödenmiş olan herhangi bir meblağ sonradan mü
teahhit veya kefil tarafından geri ödendiği takdirde, Türk Hükümeti, He
sap'tan yapılacak ödemeler bulunduğu sürece, bu suretle geri ödenmiş 
bulunulan paralara eşit bir meblağı Hesab'a yatıracak ve bunun dışın
daki hallerde Ibu meblağları, ikrazın geri ödenmesinde kullanacaktır. 

21. Türk Hükümeti, Birleşik Krallık Hükümeti'ne, bu Anlaşmada 
belirtilen şekilde borçlanmış olduğu toplam miktarı, Sterling olarak 
Londra'da geri ödeyecek ve bu geri ödemeler, aşağıda tarih ve miktar
ları gösterilen taksitler halinde yapılacaktır; ancak, bu taksitlerden her
hangi birinin vadesi geldiği tarihte, bakiye meblağın tutarı vadesi gelen 
taksitten az olursa, sadece bu bakiye kadar ödemede bulunulacaktır: 

T A K S İ T L E R 
VADE TARİHÎ 

i Temmuz 1984 ve müteakip 17 yıl 
her yılın 1 Temmuz tarihinde. 
1 Ocak 1985 vs müteakip 16 yıl 
her yılın 1 Ocak tarihinde. 
1 Ocak 2002'de. 

MİKTAR 
zarfında 

111.200 Sterling 
zarfında 

111.200 Sterling 
108.000 Sterling 

22. Türk Hükümeti, Birleşik Krallık Hükümetine aşağıda belirti
len hükümler uyarmca ikrazdan çekilen meblağlar üzerinden ve Lond
ra'da Sterling olarak faiz ödeyecektir : 

a. Her para çekmede faiz oranı yılda % 2 (yüzde iki) olacaktır; 

b. Faizler ikrazın borçlu bakiyesi üzerinden gün esasına göre he
saplanacaktır; 

c. Tahakkuk etmiş faizin (şayet var ise) ilk ödemesi 1 Temmuz 
i 977 tarihinde ve bundan sonra da her yılın 1 Ocak ve 1 Temmuz tarih
lerinde yapılacaktır. 

23. Bu Anlaşmamn 21 No. lu paragrafındaki hükümlere bakılmak
sızın, Türk Hükümeti daha erken herhangi bir tarihte, ikrazm o tarih
teki bakiyesini Londra'da Birleşik Krallık Hükümeti'ne Sterling olarak 
kısmen veya tamamen ödemekte serbest olacaktır. 

24. Bu sözleşme ile müsaade olunan personelin nakliyesi ve se
yahati, normal ticari rekabet kurallarına uygun olacak ve herhangi bir 
belirli bayrak veya ülkenin gemi, uçak veya şirketlerine yöneltilmiye-
cektir. 

25. Türk Hükümeti, Azot'un off-shore ve on-shore sözleşmeleri tah-
tındaki bütün taahhütlerini ve anlaşmalarım zamanında ve yeterli su
rette yerine getireceğini ve bunlara uyacağını temin edecektir. 

26. Yukarıdaki teklifler Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından 
kabul edildiği takdirde, işbu Anlaşma ve Ekleri ile Ekselanslarının bu 
hususu teyid eden cevabının iki Hükümet arasmda Birleşik Krallık/Tür
kiye (Gemlik Amonyak Tesisi) 1976 İkraz Anlaşması adı ile anılacak bir 
Anlaşma taşfcil etmesini ve cevabınızın verildiği tarihte yürürlüğe girme
sini teklif etmekten onur duyarım. 

to the Crown Agents. Any additional information which the Crown Agents 
may request from the Government of Turkey shall then (be supplied by or 
on behalf of that Government and shall toe retained by the Crown Agents. 
For the purposes of this paragraph, photocopies or duplicates may be 
submitted instead of originals; 

to. for payments due under the off-shore contract, withdrawals from 
the Account shall toe made only in accordance with the Request for 
Drawing signed on behalf of the Government of Turkey in the form 
shown in Annex C to the Agreement. Each Request for Drawing shall be 
forwarded in duplicate to the Crown Agents and shall be accompanied by 
invoices from the contractor for each instalment payment. Any additional 
information which the Crown Agents may request from the Government 
of Turkey shall then be supplied toy or on Ibehalf of that Government and 
shall toe retained toy the Crown Agents. For the purposes of this paragraph, 
photocopies or duplicates may 'be submitted instead of originals. 

18. After the Crown Agents have considered the documents for
warded in respect of payments to toe made and any additional information 
which they may Tequest from the Government of Turkey for this purpose 
(and which that Government shall then supply), the Grovn Agents, to the 
extent that they accept 'the requests submitted, shall make payment in 
sterling into the Account and each such payment shall constitute a dra
wing on the loan. 

19. The Government of Turkey shall ensure the provision of such 
finance, in Turkish lira or any other currency, additional to the loan 
finance provided in accordance with the arrangements set out in this 
Agreement, as may foe needed to complete the plant. 

20. If any moneys which have been paid out of the Account are 
subsequently refunded either by the contractor or by a 'guarantor, the 
Government of Turkey shall, so long as there are still payments to Ibe 
made from the Account, pay an amount equivalent to such refund into 
the Account and in any other case apply the refunds to the reduction of 
the loan. 

21. The Government of Turkey shall repay to the Government of 
the United Kingdom, in pounds sterling in London, the total sum foorra-
wed under the arrangements set out in this Agreement, such repayment 
to .be made by instalments paid on the dates and in the amounts specified 
below encept 'that if, ion the date when any such instalment is due paid 
ther is then autstandlng less than the a mounts specified for that ins
talment, only the amount thent outstanding shall be paid: 

INSTALMENTS 
DATE DUE AMOUNT 

1 July 1984 and on the 1 July in each of the succeeding 
17 years Sterling lill^OO 
1 January 1986 and on the 
1 January in each of the succeeding 16 years Sterling 111,200 
1 January 2002 Sterling 108,000 

22. The Government of Turkey shall pay to the Government of the 
United Kingdom, in pounds sterling in London, interest on drawings from 
the loan in accordance with the following provisions: 

a. in respect of each drawing the rate of interest shall toe 2% (two 
per cent) per annum; 

lb. Interest shall be calculated on a day-tcnday basis on the balance 
of the loan for the time toeing outstanding; 

c. the first payment of accrued interest '(Sf any) shall be made on 
the 1 July 1977 and subsequent [payments shall be made thereafter on the 
1 January and 1 July in each year. 

23. Not^thstanding the provisions of paragraph 21 of this Agree
ment, the Government of Turkey shall Ibe free at any earlier time to repay 
to the Government of the United Kingdom, in pounds serling in London, 
the whole or any part of the loan that is then outsit^ding. 

24. Transportation and travel for personnel permitted under this 
contract shall toe arranged in accordance with normal commercial com
petitive practice and not directed to ships, aircraft or companies of any 
particular flag or country. Provided payments for these services are made 
in sterling in the United Kingdom they may toe met from the loan. 

25. The Government of Turkey shall ensure that Azot performs and 
observes all its obligations and agreements promptly and efficiently under 
the off-shore and on-shore contracts. 

26. If the foregoing proposals are acceptable to the Government of 
the Republic of Turkey, I have the honour to propose that the present 
Agreement and its Annexes, tageher with Your Excellency's reply in that 
sense, shall constitute an Agreement between the two Governments which 
shall enter into force on the date of your reply and that the Agreement 
shall toe referred to as the United Kingdom/Turkey (Gemlik Ammonia 
Plant) Loan AgreerHmt 1079. 
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27. Bu münasebetle, Ekselanslarına en derin hürmetlerimi teyid 
ederim. 

H. Philüps, 
Büyükelçi 

Yukarıdaki hususlara cevaben, yukarıda bildirilen tekliflerin Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetince kabul edilebilir olduğunu, ve Türkiye 
Cumhuriyeti HüMimeti'nin, Nota'nız ile eklerinin ve bu cevabımızın bu
günkü tarihte yürürlüğe girmek üzere iki Hükümet arasmda Birleşik 
Krallık/Türkiye (Gemlik Amonyak Tesisi) 1976 ıfJkraz Anlaşması diye ta
nımlanacak olan bir Anlaşma teşkil etmesini kabul ettiğini bildirmekle 
şeref duyarını. 

Ekselansları, lütfen hürmetlerimin teyidini kabul ediniz. 

Asaf GÜVEN, 
Genel Sekreter, 
Hazine ve OTEC 

Genel Müdürlüğü, 
Maliye Bakanlığı, 

EK A 

Bankası Genel Müdürlüğüne 
Londra 

BİRLEŞİK KRALLIK/TÜRKİYE (GEMLİK [AMONYAK TESİSİ PROJESİ 
1976 İKRAZ ANLAŞMASI 

1. Türk Hülcümeti'ndn ajanı sıfatiyle, Azot Sanayii T. A. Ş. adına 
Gemlik Amonyak Tesisi Projesi Hesabı (bundan böyle «Hesap» diye 
anüacaktır) namı altında bir \Hesap açmanızı Türk Hükümeti adına rica 
ederim. 

2. Hesap'a ödemeler, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik 
Krallık Hükümeti adına Crown Agents for Qvarseas Governments and 
Administrations tarafından zaman zaman yapılacaktır. Müteahhitlerce 
iadesi gerekli miktarlar dolayısıyla Hesap'a yapılacak ödemeler Türk 
Hükümetince de yapılabiür. 

3. Hesap'dan ödemeler, sadece Birleşik Krallık/Türkiye (Gemlik 
Amonyak Tesisi Projesi) 1976 İkraz Anlaşmasında (Jbir kopyesi ülşikde-
dir) tarif edüen şartlara uygun olarak ve off-shore ve on-shore sözleş
meler (birer kopyeleri ilişiktedir) tahtında vadesi gelmiş meblağlar göz-
önüne alınarak yapüacaktır. 

4. Yine her ayın sonunda daha önceki ay süresince Hesap'ın 'borç 
ve alacaklarım gösteren ayrıntılı bir belgeyi Crow Agents'a gönderecek
siniz. 

5. Her ay Londra'daki Türkiye Büyükelçüiği'ne Hesap'da mevcut 
bakiye üe Hesap'dan çeküecek paranın toplamım, vadesi gelen ve İkraz 
Aıüaşmaısı"mn paragraf 18'inde derpiş olunan ödemelerin toplam kıyme
tini karşüamaya yetecek şekilde ikrazdan çekilmesi gerekU miktarı bildi
receksiniz. 

6. Aşağıda adlan kayıtlı şahıslardan herhangi ikisi Türk Hükü
meti adına Para Çekmelere ait Ödeme PaturaJan veya Taleplerini müş
tereken imzalamaya yetkilidir. 

ıl. 
2. 
8. 
4. 
Yukarıdaki herbir şahsa ait imza örneği üç nüsha olarak eküdir. 
8. Hesap'ın işleyişi dolayısiyle «talep edebileceğiniz Banka masraf-

lan ve komisyonlar Hesap'a matlup kaydedümiyecektir. 
9. Bu mektubun bir sureti Crown Agents'a gönderilmişdir. Crown 

Agents adına Ödeme Faturalarım mukabil olarak imzalamaya yetküi kı
lınmış şahısların imza örnekleri doğrudan doğruya tarafınıza gönderile
cektir. 

Saygı Ue, 

EK BI 
BİRLEŞİK KRALLIK/TÜRKİYE (GEMLİK AMONYAK TESİSİ PROJESİ 

1976 İKRAZ ANLAŞMASI 
ÖDEME FATURASI 

Sayın Bay, 
ayma ait Hizmetler ve/veya Seyahat'a dair ekli 

Belgeler tahtında yukanda anüan Hesap'dan 
SterUngUk 

meblağda ödeme yapmaya bu belge ile yetkili kıhndmiz. 

(27. I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency 
the assurances of my highest consideration. H. Phuips, 

Amibassador» 
In reply to the above, I have the honour ibo inform you that the above 

mentioned proposals are accepalbtle to the Government of «ne Republic 
of Turkey who agrees that Your Note and its annexes together with this 
reply shall constitute an Agreement between Üne two Governments in this 
matter which shall enter into force on this day's date and shall be referred 
to as the United Kingdom / Turkey KGemlik Ammonia Plant) Loan Ag-
leement 1076. 

Please accept, Your Excellency, the assurances of my (raghest con
sideration. 

Asaf GÜVEN 
Secretary General 

of the Treasury and OlEC, 
Ministry of Finance 

ANNEX A 
To: The Manager 

Bank 
London 

UNITED KINGDOM/TURKEY (GEMLİK AMMONIA PLANT PROJECT) 
LOAN AGREEMENT 1976 

1. I have to request you on behalf of the Government of Turkey 
to open an Account in the name of Azot Sanayü T. A.Ş., as agents of 
the Government of Turkey, to be styled the Gemlik Amonia Plant Pro
ject Account (hereinafter called «the Account»). 

2. Payments into the Account will .be made from time to time by 
the Crown Agents for Overseas Governments and Administrations on be
half of the Government of the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland. It is possible that, as a result of refunds becoming 
due from the contractor, payments into the Account wul also be made 
by the Government of Turkey itself. 

3. Payments from the Account are to toe made only in respect of 
the amounts falling due under the off-shore and on-shore contracts (co
pies of which are attached hereto), and in the manner and subject to 
the conditions described in the United Kiingdom/Turkey (Gemlik Am
monia Plant Project) Loan Agreement 1976 (a copy of which is attac
hed hereto). 

4. Y'ou will also send to the Crown Agents at the end of each 
month a detailed statement showing all debits and credits to tfhe Ac
count during the previous month. 

5. You will notify the Turkish Embassy in London monthly the 
amount required to be drawn from the loan so that the amount so 
drawn, together with any balance which may be available in tihe Ac
count, will be sufficient to cover the total value of payments about to 
be made or made as provided for in paragraph 18 of the Loan Agree
ment. 

6. Any two of the following persons are authorised jointly to sign 
the Payment Invoices or Requests for Drawings on behalf of the Govern
ment of Turkey. 

1. 
2. 
3. 
4. 
Specimens of the signature of each of the above are attached in 

tripUcate. 
8. No bank charges and commissions claimed by you in respect 

of the operation of the Account are to be debited to the Account. 
9. A copy of this letter has been addressed to the Crown Agents 

Specimen Signatures of the officers authorised to countersign payment 
Invoices on behalf of *he Crown Agents will toe sent to you direct. 

Yours faithfully 

ANNEX BI 
UNITED KINGDOM/TURKEY (GEMLiK AMMONIA PLANT PROJECT) 

LOAN AGREEMENT 1976 
PAYMENT INVOICE 

Dear Sir 
You are hereby authorised to make payment of the sum of: -

Sterling 
form the above mentioned account in respect of title attached State
ments for Services and/or Travel for -fine month öf 

file:///Hesap
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Ekli Belgelerde detayı benrtilmiş ödemelerin Sterling olarak Mü-
teaJlihide ödenmesi gerektiği bu Belge ile 'teyid olunmaktadır. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
Adına imzalanmıştır 

Tarih 
Birleşik Krallık Hükümeti 
Adına Mukabil İmzalanmıştır. 

Tarih 
Muhatap: 

Bankası Müdürü 

It is hereby certified that the payments, details of which are set 
out in the attached Statements, are due in sterling to the Contractor. 
Signed on behalf of the 
Government of the Republic of Turkey 

Date 
Countersigned on behalf of the 
Government of the United Kingdom 

Date 
To: The Manager 

Bank 

E K B n 
BİRLEŞİK KRALLIK/TÜRKİYE (GEMLİK AMONYAK TESİS PROJESİ) 

İKRAZ ANLAŞMASI 1976 
SEYAHAT 

AYINA AİT SEYAHAT ve MASRAFLAR 

Görevlüerin adı, şayet 
refaketi varsa, kim. 

Soyadı, Adı 
Seyahat tarihi 

Ayrılış ve varış yeri Yolda ikamet v.s. Seyahat ücreti 
Steriig olarak 

İkamet yeri 
ücreti 

Steriig olarak 
Toplam 

Aşağıdaki imza kayıtlı 
bügilerin doğru 

olduğunu teyid eder. 

Yukarıda adı kayıtlı görevlilerin ekseriyetle Birleşik 
Krallıkla ikamet ettiklerini iş burada beyan ederim. 

tarafından 
Kellogg Int. Corp. 
acuna teyid edilmiştir. 
Tarih : 

Azot Sanayü T. A. Ş. 
Adına tasdik edilmiştir. 
Tarih : 

Toplam 
... tarafından 

EK B III 
BİRLEŞİK KRALLIK/TÜRKİYE (GEMLİK AMONYAK TESİSİ PROJESİ) 

İKRAZ ANLAŞMASI 1976 
HİZMETLER 
AYINA AİT FAALİYET KAYIDI 

AYIN GÜNLERİ 

Görevlinin adı ve 
görevi 

Günlük 
ücret 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ödenecek 
toplam 

gün 

Toplam 
ücret 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

ödenecek 
toplam 

gün 

Toplam 
ücret 

ÇALIŞILMIŞ GÜNLER 

Aşağıdaki imza kayde
dilen günlerin doğrulu
ğunu teyid eder. 

(imza) 

(imza) 

(İmza) 

1 
I 

Toplam 

(İmza) 

(İmza) 

YuKarıda adı bildirüen görevlilerin 
ekseriyetle Birleşik Krallık'da ika
met ettiklerini iş burada beyan 
ederim. 

tarafından 
Kellogg Int. Corp. acuna teyid 
edilmiştir. 
Tarih: 

ÖDENEBİLİR 
~W-İş 
S - Hastalık 

(İlk 7 gün) 
T - Seyahat 
H - Genel tatü 

ÖDENMEZ 
V - Tatil 
S - Hastalık 

(İlk 7 günden sonra) 

tarafından 

A - Başka bir sebepten dolayı 
işyerinde bulunmama durumu Tarih : 

Azot Sanayii T. A. Ş. 
namına tasdik e<iilmiştir. 
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ANNEX B II 
UNITED KINGDOM/TURKEY LOAN (GEMLİK AMMONIA PLANT PROJECT) 

LOAN AGREMENT 1976 
TRAVEL 

TRAVEL AND EXPENSES FOR THE MONTH OF 

Employees name and, if 
accompanied, by whom 

Surname, initials 

Date of travel 
Place of departure 

and arrival 
Accommodation etc 

en route 
Cost of travel 

in sterling 

Cost of 
Accommodation 

in sterling 
Totals 

Signature below 
certifies that statements 

recorded are correct 

I hereby declare that the employees named above Total 
are ordinarily resident in the United Kingdom 

Approved on behalf of 
Certified on behelf of ^ S a n a y i l T A § 

Kellogg International Corp : 

ANNEX B III 
UNITED KINGDOM/TURKEY LOAN (GEMLİK AMMONIA 

PLANT PROJECT) 
LOAN AGREEMENT 1976 SERVICES 

RECORD OF ACTIVITY FOR THE MONTH OF 

Days of Month 

Employee's Name & 
Occupation 

Rate 
Per diem 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total 
Days 

Payable 
Total 
Cost 

Signature below certi
fies that days recorded 

are correct 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Total 
Days 

Payable 
Total 
Cost 

Signature below certi
fies that days recorded 

are correct 

Days Worked 

Signature below certi
fies that days recorded 

are correct 

Signature below certi
fies that days recorded 

are correct 

Signature below certi
fies that days recorded 

are correct 

(Signature) 

(Signature) (Signature) (Signature) 

(Signature) (Signature) (Signature) 

(Signature) (Signature) (Signature) 

Total '(Signature) 
I hereby declare that tre employees 
named above are ordinarily resident 
in the United Kingdom 
Certified 
on behalf of Kellogg International 
Corp 
Date 

PAYABLE 
W - Work 
S - Sickness 

(first seven days) 
T - Travel 
H - Public Holiday 

NOT PAYABLE 
V - Vacation 

S - Sickness (after first 
seven days) 

A - Absence for other reason 

Approved 
on behalf of Azot Sanayii T.A.Ş. 
Date 
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EK C 
BİRLEŞİK KRAIİIK/TÜRKİYE i(GEMLİK (AMONYAK TESİSİ PROJESİ) 

119716 İKRAZ ANLAŞMASI 
PARA ÇEKME TALEBİ 

Yutanda - adı geçen İkraz Arılaşması tahtında finanse edilen Söz
leşmeler çerçevesi dahilinde Sterlinglik meblağın 
önümüzdeki hafta (tahminen) içinde ödenmesi igerekmektedir. 

Hesap'da, yukarıdaki ödemeleri karşılamak için 
Sterhng'lSlk meblağ yardır ve bu Hesap'a 
Sterling'in daha ödenmesi işbu belge ile talep edilmektedir. 

Bu defa talep edilen Sterling'lik meblağ 
Hesap'a yatırıldığında Hesap'dan para çekme sayılacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
Adına İmzalanmıştır 

Tarih 
Muhatap: The Crown Agents (for Overseas Governments and 

Administrations 

ANNEX C 
UNITED KINGDOM/TURKEY (GEMLİK AMMONIA PLANT PROJECT) 

LOAN AGREMENT 1976 
REQUEST FOR DRAWING 

Sums amounting sterling are expected to fall due within the 
next week (approximately) under the Contracts being financed under 
the terms of the above-mentioned loan. 

The amount available in the Account to meet the above payments 
is Sterling and a further payment into the Account of 
Sterling is thereby requested. 

The sum of Sterling now requested, shall on payment 
into the Account constitute a drawing on the loan. 

Signed on behalf of the 
Government of the Republic of Turkey 

Date 
To: The Crown Agents for Overseas Governments and Administrations 

Karar Sayısı: 7/12645 

16 Mart 1976 tarih ve 1972 sayılı Kanunla onaylamması uygun bulu
nan Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde yapılan değişikliklere dair 
ilişik protokollerin onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 14/5/1976 tarihli 
ve SİGM/SİMD/4-728013 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 21/7/1976 tari
hinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Başbakan 
S. DEMtREL 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. TÜRKES 

Devlet Bakamı 
M. K. ERKOVAN 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. N. ERBAKAN 

Devlet Bakanı 
S. ÖZTÜRK 

Devlet Bakanı 
G. KARACA 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı V. 

F. MELEN 

Devlet Balkanı 
H. AKSAY 

Adalet Bakanı 
/. MÜFTÜOĞLU 

Millî Savunma Bakamı 
F. MELEN 

Maliye Bakanı 
Doç. Dr. Y- ERGENEKON 

Ticaret Bakanı 
H. BAŞOL 

Gıda - Tar. ve Hay- Bakanı 
Prof. K. ÖZAL 

Sanayii ve Tek. Bakamı 
A. DOĞRU 

İmar ve İskân Bakanı 
İV. OK 

Genç. ve Spor Bakanı 
A. S- EREK 

İçişleri Bakanı 
0. ASİLTÜRK 

Millî Eğitim Bakanı 
A. N- ERDEM 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
Dr. K- DEMİR 

Ulaştırma Bakanı 
N. MENTEŞE 

En. ve Taıb. Kaıy. Bakanı 
S. KILIÇ 

Köyisleri Bakanı 
V. POYRAZ 

Kültür Bakanı 
R. DANIŞMAN 

Dışişleri Bakanı 
/ . S. ÇAĞLAYANGlL 

Baymdırlık Bakanı 
F. ADAK 

Güm. ve Tekel Bakamı 
0. ÖZTRAK 

Çalışma Bakamı 
A. T. PAKSU 

Turizm ve Tan- Bakanı 
L. TOKOĞLU 

Orman Bakanı 
T. KAPANLİ 

Sosyal Güvenlik Bakam 
A. M. ABLUM 

Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde Yapılan Bir 
Değişikliğe İlişkin Protokol 

15 Eylül 1962'de Roma'da imzalanmıştır. 

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Genel Kurulu, 1962 yılı Ağustos 
ayının yirmibirinci günü Roma'da Ondördüncü Toplantısını yaparak, 

Olağanüstü bir Genel Kurul toplantısı yapılmasmı isteyebilecek en 
az âkit devlet sayısının, bugünkü sayı olan on'dan daha fazlaya çıkartıl
masının âkit Devletlerin genel İsteği olduğunu saptayarak, 

Bu sayımın, toplam âkit Devlet sayısının beşte birine çıkartılmasının 
uygun olacağı düşünerek; ve 

1944 yüı Aralık ayırım yedinci günü Şikago'da aktedilen Uluslararası 
Sivil Havacılık Sözleşmesinde, yukarıda belirtilen amaçla değişiklik ya
pılmasının gerekli olduğunu dikkate alarak, 

Bindokuzyüzaltmışdki yılmm Eylül ayının ondördüncü günü, yuka
rıda sözü edilen Sözleşmenin 94 (a) Maddesi hükümleri uyarmca, aşağı
daki değişiklik tasarısını kabul etmiştir. 

Sözleşmenin 48 (a) maddesinin ikinci cümlesi yerine şu cümle konu
lacakta : «Genel Kurul, Konseyin çağrısı veya üye tam sayısının beşte bi
rinden az olmayan sayıda âkit Devletin Genel Sekretere başvurması üze
rine herhangi bir zamanda olağanüstü toplantı yapabilir.» 

Protocol Relating To An Amendment To The Convention 
On International Civil Aviation Signed At Rome, On 

15 September 1962 
THE ASSEMBLY OF THE INTERNATIONAL CIVIL AVIATION 

ORGANIZATION 
HAVING MET in its Fourteenth Session, at Rome, on the twenty-

first day of August, 1962, 
HAVING (NOTED that it is the general desire of contracting States 

that the minimum number of contracting States whicy may request the 
holding of an extraordinary meeting of the Aseemby should be incre
ased from the present figure of ten, 

HAVING CONSIDERED it proper to increase the said number to 
one-fifth of the total number of contracting States, 

AND HAVING CONSIDERED it necessary to amend for the purpose 
aforesaid the Convention on International Civil Aviation done at Chicago 
on the seventh day of December, 1944, 

APPROVED, on the fourteenth day of the September of the year 
one thousand nine hundred and sixty-two, in accordance with the pro
visions of Article 94 (a) of the Convention aforesaid, the following pro
posed amendment to the said Convention: 

In Article 48 (a) of the Convention, the second sentence be deleted 
and substituted by «An extraordinary meeting of the Assembly may be 
held at any time upon the call of the Council or at the request of not 
less than one-fifth of the total number of contracting States addressed 
to the Secretary General.» 



21 OCAK 1977 (Resmî Gazete) Sahife: 15 

Anılan Sözleşmenin sözü edilen 94 (a) maddesi hükümlerine göre, 
sözkonusu değişiklik önerisinin, altmış altı âkit Devletçe onaylandıktan 
sonra yürürlüğe gireceğini belirtir, ve, 

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Genel Sekreterinin, herbiri aynı 
ölçüde geçerli olmak üzere İngilizce, Fransızca ve İspanyolca dillerinde, 
yukarıda sözü geçen değişiklik önerişim ve aşağıda belirtilen hususları 
kapsayan bir Protokol hazırlamasını kararlaştırır. 

Genel Kurulun sözkonusu kararı gereğince, bu Protokol, Örgütün 
Genel Sekreteri tarafından hazırlanmıştır; 

Bu Protokol, Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesini onaylamış 
veya ona katılmış her Devletin onayına açık olacaktır; 

Onay belgeleri Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne yatırılacaktır; 

Bu Protokol, onaylamış olan Devletler bakımından, altmış altıncı 
onay belgesinin yatırıldığı tarihte yürürlüğe girecektir; 

Genel Sekreter, bu Protokolü onaylayan her belgenin yatırılma ta
rihini bütün âkit Devletlere hemen bildirecektir; 

Genel Sekreter, bu Protokolün yürürlüğe girdiği tarihi anılan Söz
leşmeye taraf olan veya imza koyan bütün Devletlere hemen bildirecektir; 

Bu Protokolü yukarıda sözü edilen tarihten sonra onaylayan herhangi 
'bir âkit Devlet bakımından bu Protokol, bu Devletin onay belgesini Ulus
lararası Sivil Havacılık Örgütüne yatırması ile yürürlüğe girecektir. 

Yukarıdakileri tasdiken, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü On-
dördüncü Genel Kurulunun Başkanı ve Genel Sekreteri, Genel Kurulca 
yetkilendirilmiş olarak, bu Protokolü imza etmişlerdir. 

Roma'da, bindokuzyüzaltmışıki yılının Eylül ayının onbeşinci günü 
her biri aynıölçüde geçerli olmak üzere İngilizce, Fransızca ve İspan
yolca dillerinde bir tek nüsha halinde yapılmıştır. Bu Protokol, Uluslar
arası Sivil Havacılık Örgütünün arşivlerinde saklanacak ve onaylanmış 
suretleri, Örgütün Genel Sekreteri tarafından, yukarıda anılan Uluslar
arası Sivil Havacılık Sözleşmesine taraf olan veya imza koyan bütün Dev
letlere gönderilecektir. 

Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde Yapılan Bir 
Değişikliğe İlişkin Protokol 

12 Mart 1971'de New York'ta imzalanmıştır. 

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Genel Kurulu, 

1971 yılı Mart ayının onbirinci günü New York'ta olağanüstü bir 
toplantı yaparak, 

Konsey üyeliklerinin sayısının arttırılmasının âkit Devletlerin genel 
isteği olduğunu saptayarak, 

Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde (Şikago, 1944) 1961 Ha
ziran ayının yirmibirinci günü kabul edilmiş olan değişiklikle öngörülen 
altı üyeliğe ilâve olarak, Konsey'e üç üyelik daha sağlanmasının ve böy
lece Konsey üyelerinin sayısının otuza çıkarılmasının uygun olacağını dü
şünerek, ve, 

1944 yılı Aralık ayının yedinci günü Şikago'da aktedilen Uluslararası 
Sivil Havacılık Sözleşmesinde yukarıda belirtilen amaçla değişiklik ya
pılmasının gerekli olduğunu dikkate alarak, 

1971 yılı Mart ayının onikinci günü, yukarıda sözü edilen Sözleşme
nin 94 üncü maddesinin (a) fıkrası hükümleri uyarmca, aşağıdaki deği
şiklik tasarısmı kabul etmiştir: 

Sözleşmenin 50 nci maddesinin (a) fıkrasındaki ikinci cümle yerine 
şu cümle konulacaktır: 

«Genel Kurul tarafından seçilen otuz âkit Devletten kurulur.» 

Anılan Sözleşmenin 94 üncü maddesinin (a) fıkrası hükümlerine gö
re, yukanda sözü edilen değişiklik önerisinin, seksen akit Devletçe onay
landıktan sonra yürürlüğe gireceğim belirtir, ve, 

SPECIFIED, pursuant to the provisions of the said Article 94 (a) 
of the said Convention, sixty-six as the number of contraction States 
upon whose ratification the proposed amendment aforesaid shall come 
into force, and 

RESOLVED that the Secretary General of the International Civil 
Aviation Organization draw up a protocol, in the English, French and 
Spanish languages, bach of which shall be of egual anthenticity embodying 
the amendment above mentioned and the matter hereinafter appearing 

CONSEQUENTLY, pursuant to the aforesaid action of the Assembly, 
This Protocol has been drawn up by the Secretary General of the 

Organization; 
This Protocol shall be open to ratification by any State whioh has 

ratified or adhered to the said Convention on International Civil Aviati
on; 

The insutruments of ratification shall be deposited with the Inter
national Civil Aviation Organization; 

This Protocol shall come into force in respect of the States which 
have ratified it on the date on which the sixty-sixth instrument of ratifi
cation is so deposited; 

The 'Secretary General shall immediately notify all Contracting 
States of the date of deposit of each ratification of this Proticol; 

The Secretary Genaral shall immediately notify all States parties 
or signatories to the said 'Convention of the date on which this Protocol 
comes into force; 

With respect to any contracting State ratifying this Protocol after 
the date aforesaid, the Protocol shall come into force upon deposit of 
its instrumen of ratification with the International Civil Aviation Orga
nization. 

IN FAITH WHEREOF, the President and the Secretary General of 
the Fourteenth Session of the International Civil Aviation Organization, 
being authorized thereto by the Aseemtoly, signed this Protocol. 

DONE at Rome on the fifteenth day of September of the year one 
thousand nine hundred and sixty-two in a single document in the English, 
French and Spanish languages, each of which shall be of equal' authenticity. 
This Protocol shall remain deposited in the archives of the International 
Civil Aviation Organization; and certified copies thereof shall be parties 
signatories to the Convention on Internatinoal Civil Aviation aformenti-
oned. 

Protocol Relating to an Amendment on International 
Civil Aviation Signed at New York, on 12 March 1971 
the Assembly of the International Civil Aviation 

Organization ^ 

HAVING MET in Extraordinary Session, 'at New York, on thej 
eleventh day of March 1971, 

HAVING NOTED that it is the general desire of contracting States 
to enlarge the membership of the Council. 

HAVING CONSIDERED it proper to provide for three seats in the 
Council additional to the six seats whioh were provided for by the 
amendment adopted on the twenty-first day of June 1961 to the Con
vention on International Civil Aviation (Chicago, 1944) and, accordingly, 
to increase 'the membership of the Council to thirty, and 

HAVING CONSIDERED it necessary to amend for the pur
pose aforesaid the Convention on International Civil Aviation dons cut 
Chicago on 'the seventh day of December 1944, 

APPROVED, on the twelfth day of March 1971, in accordance with 
the provisions of paragraph (a) of Article 94 of the Convention aforesaid, 
the following proposed amendment to the said Convention: 

In paragraph (a) of Article 50 of the Convention, the second sentence 
shall ibe deleted and replaced by: 

«It shall be composed of thirty contracting States elected by the 
Assembly.)) 

SPECIFIED, pursuant to the provisions of paragraph (a) of Article 
94 of the said Convention, eighty as the number of contracting Statae 
upon whose ratification the proposed amendment aforesaid shall come 
Into fore, and 

RESOLVED that 'the Secretary General of the International Civil 
Aviation Organization draw up a Protocol in the English, French and 
Spanish languages, each of which shall be of equal authenticity, embody
ing the proposed amendment above mentioned and the matters hereinaf
ter appearing. 
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Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Genel Sekreterinin, herbiri ayını 
ölçüde geçerli olmak üzere İngilizce, Fransızca ve İspanyolca dillerinde, 
yukarıda önerilen değişikliği ve aşağıda belirtilen hususları kapsayan bir 
Protokol hazırlamasını kararlaştırır. 

Genel Kurulun sözkonusu kararı gereğince, bu protokol Örgütün 
Genel Sekreteri tarafından hazırlanmıştır; 

Bu Protokol, Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesini onaylamış 
veya ona katılmış her Devletin onayına açık olacaktır; 

Onay belgeleri Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne yatırılacaktır; 

Bu Protokol, onaylamış olan Devletler bakımından, sekseninci onay 
belgesinin yatırıldığı tarihte yürürlüğe girecektir; 

Genel Sekreter, bu Protokolü onaylayan her belgenin yatırılma ta
rihini bütün âkit Devletlere hemen bildirecektir; 

Genel Sekreter, bu Protokolün yürürlüğe girdiği tarihi anılan Söz
leşmeye taraf olan bütün Devletlere hemen bildirecektir; 

Bu Protokolü yukarıda sözü edilen tarihten sonra onaylayan herhan-
gı bir âkit Devlet bakımından Protokol, bu Devletin onay belgesini Ulus
lararası Sivil Havacılık örgütüne yatırması ile yürürlüğe girecektir. 

Yukarıdakileri tasdiken, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Genel 
Kurulunun yukarıda sözü edilen olağanüstü toplantısının Başkanı ve Ge
nel Sekreteri, Genel Kurulca yetkilendirilmiş olarak, bu Protokolü imza 
etmişlerdir. 

New York'ta bindokuzyüzyetmişbir yılının Mart ayının onikinci gü
nü, herbiri aynı ölçüde geçerli olmak üzere İngilizce, Fransızca ve İs
panyolca dillerinde bir tek nüsha halinde yapılmıştır. Bu Protokol, Ulus
lararası Sivil Havacılık örgütünün arşivinde saklanacak ve onaylanmış 
suretleri, Örgütün Genel Sekreteri tarafından 1944 Aralık ayının yedinci 
günü Şikago'da yapılmış olan Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesine 
taraf olan bütün Devletlere gönderilecektir. 

ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK SÖZLEŞMESİNİN 56 NCI 
MADDESİNE YAPILAN BİR DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN PROTOKOL 

7 Temmuz 1971'de Viyana'da imzalanmıştır. 

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Genel Kurulu, 

1971 yılı Temmuz ayının beşinci günü Viyanada Onsekizinci top
lantısını yaparak, 

Hava Seyrüsefer Komisyonu üyeliklerinin sayısının artırılmasının 
âkit Devletlerin genel isteği olduğunu saptayarak, 

Bu kuruldaki üyeliklerin sayısının onikiden onbeşe çıkarılmasının 
uygun olacağını düşünerek, ve, 

1944 yılı Aralık ayının yedinci günü Şikago'da aktedilen Uluslar
arası Sivil Havacılık Sözleşmesinde, yukarıda belirtilen amaçla değişik
lik yapılmasının gerekli olduğunu dikkate alarak, 

(1) Yukarıda sözü edilen Sözleşmenin 94 (a) maddesi hükümleri 
uyarmca, aşağıdaki önerisini kabul etmiştir: 

«Sözleşmenin 56 ncı maddesindeki «On ki üye» deyimi, «Onbeş 
üye» şeklinde değiştirilecektir.» 

(2) Anılan Sözleşmenin, sözü edilen 94 (a) maddesi hükümlerine 
göre, yukarıda belirtilen değişikliğin seksen âkit Devletçe onaylandık
tan sonra yürürlüğe gireceğini belirtir, ve, 

(3) Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Genel Sekreterinin, her
biri aynı ölçüde geçerli olmak üzere İngilizce, Fransızca ve İspanyolca 
dillerinde yukarıda sözü geçen değişikliği ve aşağıda belirtilen husus
ları kapsayan bir protokol hazırlamasını kararlaştırır; 

(a) Protokol, Genel Kurulunun Başkanı ve Genel Sekreteri tara
fından imzalanacaktır. 

(b) Protokol, Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesini onayla
mış veya ona katılmış her Devletin onayına açıktır. 

Genel Kurulun sözkonusu karan gereğince, 

Bu Protokol Örgütün Genel Sekreteri tarafından hazırlanmıştır; 

CONSEQUENTLY, pursuant to the aforesaid action of the Assembly, 
This Protocol has been drawn up by the Secretary General of the 

Organization; 
This Protocol shall be open to ratification by any State which has 

ratified or adhered to the said Convention on International Civil Aviation; 
The instruments of ratification shall be deposited with the Interna

tional Civil Aviation Organization; 
This protocol shall come into force, in respect Of the States Which 

hava ratified it, on the date on which the eig htieth instrument of ratifica
tion is so deposited; 

The Secretary General shall immediately notify all contracting 
States of the date of deposit of each ratification of this Protocol; 

The Secretary General shall immediately notify all States parties 
to the said Convention of the date on which 'this Protocol comes into 
force; 

With respect to any contracting State ratifying this Protocol after 
the date aforesaid, the Protocol shall come into force upon deposit of 
its instrument of ratification with the International Civil Aviation Orga
nization. 

IN WITNESS WHEREOF, the President and the Secretary General 
of the aforesaid Extraordinary Session of the Assembly of the Interna
tional Civil Aviation Organization, being authorized thereto by the As
sembly, sign ithis Protocol. 

DONE at New York on Ithe twelfth day of March of the year one 
thousand nine hundred and seventy-one, in a signle document in the 
Euelish, French and Spanish lanaruases, each of which shall be of equal 
authenticity. This Protocol shall remain deposited in the archives of the 
International Civil Aviation Organization, and certified copies thereof 
shall be transmitted by the Secretary General of the Organization to all 
States Parties to the Convention on International Civil Aviation done at 
Chicago on the seventh day of December '1944. 

PROTOCOL RELATING TO AN AMENDMENT TO ARTICLE 56 
OF THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION 

Signed at Vienna, on 7 July 1971 

THE ASSEMBLY OF THE INTERNATIONAL CIVIL AVIATION 
ORGANIZATION 

ITAVT'NG MET in its Eighteenth Session at Vienna, on the fifth day 
of July 1971, 

HAVING NOTED that it is the General desire of Contracting States 
to enlarge the membership of the Air Navigation Commission, 

iHAVING CONSIDERED it proper to increase the membership c* 
that body from twelve to fifteen, and 

HAVING CONSIDERED it necessary to amend, for 'the purpo"© 
aforesaid, the Convntion on Internal on? 1 Civil Aviation done at Chicago 
on the* seventh day of December 1944, 

(1) APPROVED, in 'accordance with the provisions of Article 94 (e) 
of the Convention aforesaid, the following proposed amendment to it":e 
said Convention: 

Ir. Art'cle 55 of the Converit'on ihs expression «Twelve members» 
shall be re^aced by ((fifteen members ,̂ 

(2) SPECIFIED, pursuant to the provisions Of the said Article CA 

(a) Of the said Convention, eighty es the number of Contracting Sfc>t:s 
unon whose ratification the aforeea'd amendment shall cone into foic", 
and 

<3) RESOLVED that the 'Secretary General of the International 
Civil Aviation Organization shall draw up a Protocol, in the English, 
French and Spanish 'languages, each Of which ishall be Of equal authenti
city, embodying the amendment above - mentioned and the matters here
inafter appearing: 

a) The Protocol shall be signed by the President of the Assembly 
ard its Secretary General. 

b) The Protocol shall be open to ratification iby any state which 
has ratified or adhered to the said Convention On International Civil 
Aviation. 

CONSEQUENTLY, pursuant to the aforesaid action of the Assembly. 
This Protocol has been drawn up by the Secretary General of the 

Organization; 
This Protocol shall be open to ratification by any 'State which has 

ratified or adhered to the said Convention on International Civil Aviation 
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Bu Protokol, Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesini onaylamış 
veya ona katılmış her Devletin onayına açık olacaktır; 

Onay belgeleri Uluslararası Sivil Havacılık örgütüne yatırılacak
tır. 

Bu protokol, onaylamış olan Devletler bakımından, sekseninci 
onay belgesinin yatırıldığı tarihte yürürlüğe girecektir; 

Genel Sekreter, bu Protokolü onaylayan her belgenin yatırılma 
tarihim bütün âkit Devletlere hemen bildirecektir. 

Genel Sekreter, bu Protokolün yürürlüğe girdiği tarihi anılan 
Sözleşmeye taraf olan bütün Devletlere hemen bildirecektir. 

Bu Protokolü yukarıda sözü edilen tarihten sonra onaylayan her
hangi bir âkit Devlet bakımmdan Protokol, bu Devletin onay belgesini 
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne yatırması ile yürürlüğe girecek
tir. 

Yukarıdakileri tasdiken, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Onse-
kizinci Genel Kurulunun Başkanı ve Genel Sekreteri, Genel Kurulca 
yetkilendirilmiş olarak, bu Protokolü imza etmişlerdir. 

Viyana'da bindokuzyüzyetmişbir yılının Temmuz ayının yedinci 
günü, her biri aynı ölçüde geçerli olmak üzere İngilizce, Fransızca ve 
ispanyolca dillerinde bir tek nüsha halinde yapılmıştır. Bu Protokol, 
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün arşivlerinde saklanacak ve onay
lanmış suretleri, örgütün Genel Sekreteri tarafından, 1944 Aralık ayı
nın yedinci günü Şikago'da yapılmış olan Uluslararası Sivil Havacılık 
Sözleşmesine taraf olan bütün Devletlere gönderilecektir. 

ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK SÖZLEŞMESİNİN 50 (a) 
MADDESİNDE YAPILAN BİR DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN PROTOKOL 

16 Ekim 1974'de Montreal'de imzalanmıştır. 

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Genel Kurulu, 

14 Ekim 1974'te Montreal'de yirmibirinci toplantısını yaparak; 

Konsey üyeliklerinin sayısının artırılmasının âkit Devletlerin genel 
isteği olduğunu saptayarak, 

Konsey'e üç üyelik daha sağlanmasının ve böylelikle, ikinci ve 
özellikle üçüncü gruba seçilen Devletlerin daha fazla temsil edilmesi 
olanağım yaratmak amacıyla, üye sayışırım otuzdan otuzüçe çıkarılma
sının uygun olacağını düşünerek, ve, 

1944 yılı Aralık ayının yedinci günü Şikago'da yapılan Uluslararası 
Sivil Havacılık Sözleşmesinde yukarıda belirtilen amaçla değişiklik ya
pılmasının gerekli olduğunu dikkate alarak, 

(1) Yukarıda sözü edilen Sözleşmenin 94 (a) maddesi hükümleri 
uyarmca aşağıdaki değişiklik önerisini kabul etmiştir: 

Sözleşmenin 50 (a) maddesindeki ikinci cümle, «otuz» yerine 
«otuzüç» konmak suretiyle değiştirilecektir. 

ı(2) Anılan Sözleşmenin sözü edilen 94 (a) maddesi hükümlerine 
göre, yukarıda belirtilen değişiklik önerisinin, seksenaltı âkit Devletçe 
onaylandıktan sonra yürürlüğe gireceğini belirtir, ve, 

(3) Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Genel Sekreterinin, her-
biri aynı ölçüde geçerli olmak üzere İngilizce, Fransızca ve İspanyolca 
dillerinde, yukarıda sözü geçen değişiklik önerisini ve aşağıda belirtilen 
hususları kapsayan bir Protokol hazırlamasını kararlaştırır. 

(a) Protokol, Genel Kurulun Başkanı ve Genel Sekreteri tarafın
dan imzalanacaktır. 

(b) Protokol, Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesini onayla
mış veya ona katılmış olan her Devletin onayına açık olacaktır. 

(c) Onay belgeleri Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne yatırıla
caktır. 

(d) Protokol, onaylamış olan Devletler bakımından seksenaltmcı 
onay belgesinin yatırıldığı tarihte yürürlüğe girecektir. 

(e) Genel sekreter, Protokolü onaylayan her belgenin yatırılma 
tarihini bütün âkit Devletlere hemen bildirecektir. 

The instruments of ratification shall toe deposited with the Interna
tional Civil Aviation Organization; 

This Protocol shall come into force, in respect of the States which 
have ratified it, on the date on which the eightieth instrument of ratifi
cation is so deposited; 

The Secretary General shall immediately notify all Contracting 
States of the date of 'deposit of each ratification of this Protocol; 

The Secretary General 'shall immediately notify a l States parties to 
the said Convention of the date on which this Protocol comes into force; 

With respect to any Contracting States ratifying this Protocol after 
the date aforesaid, the Proocol shall come into force upon deposit of its 
instrument of ratification with the International Civil Aviation Organi
zation. 

IN WITNESS WHEREOF, the President and the Secretary General 
of the Eighteenth Session of the Assembly of the International Civil Avi
ation Organization, toeing authorized thereto by the Assembly, sign this 
Protocol. 

DONE at Vienna on the seventh day of July of the year one thousand 
nine hundred and sevenity-one, in a single document in the English, French 
and Spanish languages, each of which shall be of equal authenticity. This 
Protocol shall remain deposited in the archives of the International Civil 
Aviation Organization, and certified copies thereof shall be transmitted 
by the Secretary General of the Organization to a l States Parties to the 
Convention ion International Civil Aviation done at Chicago on the seventh 
day oil December 1944. 

PROTOCOL RELATING TO AN AMENDMENT TO ARTICLE 50 (a) 
OF THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION 
SIGNED AT MONTREAL ON 16 OCTOBER 1974 

THE ASSEMBLY OF THE INTERNATIONAL CIVIL AVIATION 
ORGANIZATION 

HAVING MET In its Twenty - first Session, at Montreal on 14 
October 1974. 

HAVING 'NOTED that It is the General desire of contracting States 
to enlarge the membership of the Council. 

HAVING CONSIDERED it proper to provide for three additional 
seats in the Councils and accordingly to increase the membership from 
thirty to thirty - three, in order to permit an Increase in the represen
tation of States elected in the second, and particularly the third, part 
of the election, and 

HAVING CONSIDERED it necessary to amend, for the purpose 
aforesaid, the Convention on International Civil Aviation done at Chicago 
on the seventh day of December 1944. 

(1) APPROVED, in accordance with the provisions of Article 94 (a) 
of the Convention aforesaid, the following proposed amendment to the 
said Convention : 

In Article 50 (a) of the Convention the second sentence shall be 
amended by replacing « thirty » by «thirty-Uhree». 

'(2) SPECIFIED, pursuant to the provisions of the said Article 
94 (a) of the said Convention, eighty-six as the number of contracting 
States upon whose ratification the proposed amendment aforesaid shall 
come into force, and 

(3) RESOLVED that the 'Secretary General of the International 
Civil Aviation Organization draw up a Protocol, in the English, French 
and Spanish languages, each of which shall be of equal auithenticiîy. 
embodying the proposed amendment above - mentioned and the matter 
hereinafter appearing : 

a) The Protocol shall be signed by the President of the Assembly 
and its Secretary General. 

to) The Protocol shall be open to ratification by any State which 
has ratified or adhered to the said Convention on International Civil 
Aviation. 

c) The instruments of ratification shall be deposited with the 
International Civil Aviation Organization. 

d) The Protocol shall come into force In respect of the States 
which have ratified it on the date on which the eighty-sigth instrument 
of ratification is so deposited. 

e) The Secretary General shall immediately notify all contracting 
States of the date of deposit of each ratification of the Protocol. 
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(f) Genel Sekreter, Protokolün yürürlüğe girdiği tarihi anılan 
Sözleşmeye taraf olan bütün Devletlere hemen bildirecektir. 

(g) Protokolü yukarıda sözü edilen tarihten sonra onaylayan her
hangi bir âkit Devlet bakımından Protokol, bu Devletin onay belgesini 
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne yatırması ile yürürlüğe girecektir. 

Genel Kurulun sözkonusu kararı gereğince, bu Protokol Örgütün 
Genel Sekreteri tarafından hazırlanmıştır. 

Yukarıdakileri tasdiken, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Yir-
mibirinci Genel Kurulunun Başkanı ve Genel Sekreteri, Genel Kurulca 
yetkilendirilmiş olarak, bu Protokolü imza etmişlerdir. 

Montreal'de, bindokuzyüzyetmişdört yılının Ekim ayının onaltıneı 
günü, herbiri aynı ölçüde geçerli olmak üzere İngilizce, Fransızca ve is
panyolca dillerinde bir tek nüsha halinde yapılmıştır. Bu protokol, Ulus
lararası Sivil Havacılık Örgütünün arşivlerinde saklanacak ve onaylan
mış suretleri, Örgütün Genel Sekreteri tarafından 1944 Aralık ayının 
yedinci günü Şikago'da yapılmış olan Uluslararası Sivil Havacılık Söz
leşmesine taraf olan bütün Devletlere gönderilecektir. 

f) The Secretary General shall immediately notify all States par
ties to the said Convention of the date on which the Protocol comes into 
force. 

g) With respect to any contracting 'State ratifying the Protocol 
after the date aforesaid, the Protocol shaU come into force upon deposit 
of its instrument of ratification with the International CM1 Aviation 
Organization. 

CONSEQUENTLY, pursuant to the 'aforesaid action of the Assembly, 
This Protocol has been drawn up by the Secretary General of the 

Organization; 
IN WITNESS WHEREOF, the President and the Secretary General 

of the twenty-first Sess'on of the Assembly of the International Civü 
Aviation Organization, being authorized thereto by the Assembly, sign 
this Protocol. 

DONE at Montreal on the sixteenth day of October of the year one 
thousand nine hundred and seventy-four, in a single document in the 
English, French and Spanish languages, each of which shall be of equal 
authenticity. This Protocol shall remain deposited in the archives of the 
International Civil Aviation Organization, and certified copies thereof 
shall be transmitted by the Secretary General of the Organization to 
all States parties to the Convention on International Civil Aviation done 
at Chicago on the seventh day of December 1944. ••• 

İ L Â N L A R 
Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdür

lüğünden : 

1/11/1975 - 31/10/1976 yasama dönemine ait 5. tertip 15. 
cüt Düstur ve Resmî Gazete fihristinin baskılan tamamlana
rak satışa çıkarılmıştır. 

5. tertip 15. cilt Düstur'tın bedeli 170,— lira, posta mas
rafı 6 lira, Resmî Gazete fihristinin bedeü 500,— kuruş, posta 
masrafı da 200 kuruştur. 

İstenildiği takdirde bedel ve posta masrafı tutarlarının 
mahallî T. C. Ziraat Bankası aracılığı ile aynı bankanın Dış-
kapı Şubesindeki 640/37 sayılı hesabımıza veya PTT aracılığı 
Ue posta çekleri merkezindeki 10003255 sayılı hesabımıza yol
lanarak durumun da bir yazı ile bildirilmesi gerekmektedir. 

İlân olunur. 

Adana Asliye 5. Hukuk Hâkimhginden : 

Esas No: 1975/377 
Karar No : 1976/299 
Karar tarihi: 7/6/1976 
Hakim : Tufan Alpat 13558 
Kâtip: Nedim Baymuş 
Davacı: Mustafa Özdolay ve Nevzat Pekcan, vekilleri Avukat Kâ

zım İnceler, 
Davalı: Zabel Manukoğlu, Küçük Minare Mah. 217 Sok. No. 1 de 

Tarsus Adana, 
Dava: Ferağa icbar 
Karar: Davacılar vekili 28/5/1975 tarihli dava dilekçesinde davalı

nın Tarsus 1. Noterllğince Resen tanzimli 10/2/1970 tarih ve 2042 sayı
lı satış vadi mukavelesi Ue maliki bulunduğu Adana Döşeme Bağlar 
Mah. de kaim ve tapunun 153 pafta, 902 ada, 127 parsel Ue 128 parseı, 
129 vel30 ve 131, 132, 134, 135, 136, 137 219, 220 221 ve 222 parsel Ue aynı 
yerde 315, 136, 317, 318, 319, 328 ve 133 parsellerde kayıtlı gayrimenkul-
ilerini 500.000 lira bedel mukabilinde davacılara müsavi hisse ile satış 
vadinde bulunduğu halde ferağı vermediğinden hükmen tesçüine karar 
verilmesini talep ve dava etmiş davalı adresinde bulunmadığı ve ad-
resininde tesbit edUemediği cihetle Resmî Gazete ile duruşma günü ve 
gıyap karan tebliğ edilmiş ve davalı duruşmaya gelmediği gibi bir sa
vunmada da bulunmamaış ve celp edilen tapu kaydına göre sözü geçen 
gayrimenkullerden davalının müstakilen malik bulunduğu anlaşılmış ve 
Tarsus 1. NoterUğinin 10/2/1970 tarih ve 2042 sayılı satış vadi senedi vfc 
ferağ vekaletnamesinde davalının dava dilekçesinde yazüı parseldeki gay
ri menkullerini davacılara eşit hisse ile satış vadinde bulunduğu ve 500 
Bin Ura bedelini nakden aldığı yazılı olduğu görülmüş ve bu suretle dava 
sübuta ermiş olmakla davanın kabulüne ve Adana Döşeme Bağlar Mah. 
Kütük 2630 ve 902 kayıtlı 127 parsel ve 2631 kütük 902 ada ve 128 par

sel ve 2632 (kütük) ve 902 ada ve 129 parsel, aynı ada 2633 kütük 
130 parsel, 2634 kütük 313 parsel ve 2635 kütük aynı ada 132 parsel, 2636 
kütük aynı ada 133 parsel, 2637 'kütük aynı ada ve 134 parsel, 2638 kütük 
ve aynı ada 135 parsel, 2639 kütük aynı ada 136 parsel, 2640 kütük aynı 
ada 137 parsel, 2722 kütük aynı ada 219 parsel ve 2723 kütük aynı ada 
220 parsel ve 2724 kütük aynı ada '221 parsel ve 2725 kütük ayı ada 222 
Parsel, 2818 kütük aynı ada 315 parsel, 2819 kütük 316 parsel ve 2830 
kütük aynı ada 317 parsel ve 2821 kütük aynı ada 318 parsel ve 2832 
kütük aynı ada 319 parsel ve 2832 kütük aynı ada 328 parsel sayüı gay-
rimenkullerin davalı adına olan mülMyetinin iptali ile davacılar adına 
müsavaıtan tesciline ve tapu kayıtlarında bu şekilde 'gerekU tashihat ya
pılmasına peşin alman harem mahsubu ile bakiye '(1I1J227J50) Ura üâm, 
haremm önce davacılardan ve bilahare davalıdan tahsiU ile davacılara 
verilmesine ve asgari ücret tarifesi gereğince davacı vekilin© takdir olu
nan (27.000) lira ücreti vekaletin ve aşağıda ayrmtüan yazılı (4.167,50) Ura 
mahkeme masraflarının davalıdan tahsili üe davacılara verilme
sine Yargıtay yolu açık olmak üzere 7/6/1976 tarihinde verilen karar 
açıkça anlatıldı. 787 

Zonguldak Birinci İcra Memurluğundan: 

1975/2339 
Emin Kumpas vekiU Av. Erol Oral tarafından Hatice Açıkbaş mi

rasçısı Seyfi Çıfır (Sevgi Çıpır) aleyhine 55.000,00 TL. için Kambiyo se
netlerine mahsus yapılan takipte borçlunun adresi meçhul foulunduğun-
dan ve büinen adresine yapılan tebligatlar foüa tebUğ iade olun
duğundan ödeme emrinin tebliğin ilânen yapılmasına karar verümiştir. 

İşbu ilânın neşrini takip eden 15 inci günden itibaren 5 gün içinde 
itirazları varsa örnek No. 163 ve İcra İflas Kanunun 168 ve müteakip 
maddeleri uyarmca imza inkarı halinde İcra Dairesine diğer hususlarda 
Zonguldak İcra Tetkik Merkezi HâkimUğine itirazda bulunabileceği ve 10 
gün içinde mal beyanında bulunması gerektiği ödeme emri tebliğine 
kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

113888 

Kayseri 2. Asliye Hukuk Hâkimüğinden : 

Davacı Hanife Çelebi tarafından davalı Yeni Mahalle, Göçmenevleri 
42. Cadde No. 35 de ikame eden Muhlis Çelebi aleyhine açtığı boşanma 
davasının mahkememizde yapılan açık duruşmasında: 

Davalının adresinin meçhul bulunduğu gerek çıkartılan davetiye ile 
ve gerekse zabıta tahkikatı ile anlaşılmış bulundıığundan, dava dilekçesi
nin üânen tebliği mahkememizce karar altına alınmış bulunduğundan, 

Mahkememizin 1976/137 esasında kayıtlı ve 14/2/1977 günü saat 
10.05 e muallak dava dosyasını bizzat veya bir vekille temsü ettirmesi 
aksi halde adına gıyap karan çıkartılacağı hususu dava düekçesi yerine 
kaim olmak üzere ilân olunur. 916 
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Ankara 1. İş Mahkemesi Hâkimliğinden: 

1973/1488 
Rahmi Yıldırım Kepeliktepe No. 749 Gülvenm Ankara. 
S. S. K. Genel Müdürlüğü tarafından aleyhinize açılan alacak dava

sınm yapılan duruşmasında: 
Yukarıdaki adresinize çıkarılan davetiye ve gıyap karan tebliğ edi

lemediğinden, Resmî Gazete ile ilânen davetiye ve gıyap karan daha ön
ce tebliğ edilmiş, gelmediğinizden 23/12/1976 tarihli kararında Resmî Ga
zete ile ilânen yapılmasına karar verilmiştir. 

23/12/1976 tarihinde sonuçlanan karar sonuç olarak «39.287,23 lira 
tatarında olan kurum giderinin davalı Rahmi Yıldınm'dan alınarak da
vacı S. S. K.'na verilmesine, 

Bunun 31.845,18 lirası .cin tahsil tarihi olan 24/5/1967'den, 2.388,95 
lirası için sarf tarihi 12/7/1967 den, 5.053,10 lirası içinse ödeme tarihi 
1/10/1966 dan itibaren % 5 kanunî faiz yürütülmesine, 

3.928,70 lira avukatlık parasiyle 312 lira dava masrafı, 540 lira- ilân 
masrafı ve 200 lira bilirkişi ücreti olmak üzeer toplam 1.052 lira davası 
masrafınında davalıdan alınarak davacı kuruma verilmesine, 1.149 lira 
ilâm harcından peşin alman 287 liranın tenzüi ile bakiye 862 lira harca-
davalıdan tahsiline dair temyizi kabil olmak üzere 23/12/1976 tarihinde 
verilen karar davacı kurum veMünin yüzüne karşı davalı Rahmi Yıldı-
nm'm gıyabında açıktan okundu. 

Aleyhinize açılan alacak davasınm sonucu yukarıda açıklanan şekil
dedir. 

İşbu karar tebliğ makamına kaim olmak üzere tebliğ olunur. 
925 

> 
istanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığuıidan: 

1976/154 
Hırsızlıkdan sanık Hasan oğlu, Fatma'dan olma, 1960 D. lu İsmail 

Söğüt hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda: 
Sanığın hareketine uyan TOK. 493/1, ı52, 54/3, 647/4 ve 491/4, 61, 

5Ş/3, 647/4 ve 72. maddeler gereğince içtimaen ve neticeten 5.200 lira ağır 
para cezasına dair 1/10/1976 tarih ve 1976/164̂ 269 sayüı gıyabi karar sa
nığın aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle ilânen tebligat yapüma-
sına karar verilmiştir. 

İşbu ilânın neşir tarihinden itibaren 16 gün zarfında kanunî yollar 
rina müracaat edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği ilân olunur 

640/1 

istanbul 6. Asliye Ceza Hâkimmgmden: 

1975/760 
Hâkim: O. Yüksel Gülçür 113741 
Başkâtip: Güler Ünal1 

İçki evsafını değiştirmek ve satmaktan sanık olup suç tarihinde de 
istanbul Ayazaga Köyü Maslak Mahallesi No. 33 de oturur Abdülgaffur 
Fırat'ın bunca aramalara rağmen bulunamadığı ve duruşmaya gelmediği 
anlatıldığından mahkememizin 19/11/1976 tarihli celsesinde sanığın du
ruşmaya gelmediği takdirde ceza M. U. K. nun 225. gereğince gıyabında 
hüküm verileceğinin ve duruşmasmında 8/2/1977 Sah saat 10.50 geceye 
bırakıtauş olduğu üân olunur. 840/2 

Batman Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

11975/127 
Davacı Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı vekili Av. Gönül Öz-

us tarafından davalı (Fethiye Eratan) aleyhine açılan arazi istirdatı da
vasının mahkememizde yapılan açık duruşması sırasında davalı (Fethiye 
Eratan) adına çıkartılan duruşma gününü büdirir dava dilekçesi muhteva
lı ve ihtarlı tebligatın büa tebliğ iade ecuhniş ve zabıta tahkikaftiylede 
adresi tesbit edüememiş olmakla Resmî Gazetede ilânen tebligat yapü-
nıasına karar verilmiş bulunduğundan, davalı (Fethiye Eratan)'m duruş-
ımanın bırakıldığı 7/2/1977 günü saat 9.00 da mahkmeemizde hazır bu
lunması veya kendisini vekille temsü ettirmesi H. U. M. K. nunun 509 
ve '510. maddeleri gereğince ibraz etmek istediği vesaiki muayyen günde 
göndermesi, aksi takdirde gıyabında karar verileceği hususu davetiye ve 
dava dilekçesi tebliği yerine kaim olmak üzere Uânen tebliğ olunur. 

908 

1975/12S 
Davacı Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı veküi Av. Gönül Özus 

tarafından davalı (Salih Er ateş) aleyhine acılan arazi istirdatı davasınm 

Sahife : 19 

mahkememizde yapüan açık duruşması sırasında davalı (Salah Erateş) 
adına çıkanlan duruşma gününü bildirir dava dilekçesi muhtevalı ve ih
tarlı tebligatın büa tebliğ iade edilmiş ve zabıta tahkikataylede adresi 
tesbit edilememiş olmakla Resmî Gazetede ilânen tebligat yapılmasına 
karar verilmiş bulunduğundan, davalı (Salih Erateş)'m duruşmamn bı-
raküdığı 7/2/1977 günü saat 9.00 da mahkememizde hazır bulunması ve
ya kendisini vekille temsil ettirmesi H. U. M. K. nunun 509 ve 510. mad
deleri gereğince ibraz etmek istediği vesaiki muayyen günde göndermesi, 
aksi takdirde gıyabında karar verileceği hususu davetiye ve dava dUek-
çesi tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

909 

Kahramanmaraş 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1976/521 
Davacı Behçet Kocabaş, Necla Kocabaş, Kadriye Şener, Meral An-

kan, Nermin Arıkan, Muharrem Arıkan ile davalı Ali Hacı, Fatik Hacı, 
Cennet Hacı arasında devam eden tapu iptali davasınm yapüan duruş
masında : 

Davalı Ali Hacı İsmail oğlu Kurtuluş Mah. den Fatik Hacı Ismaü 
oğlu ve Cennet Hacı İsmail oğlu adreslerine davetiye tebliğ edilemediğin
den adı geçen davalıların duruşmanın bırakıldığı 7/2/1977 günü saat 10.05 
de mahkeme salonunda hazır bulunmaları davetiye yerine kaim olmak 
üzere Uânen tebliğ olunur. 911 

Kütahya Asliye1 1. Hukuk Hâkimliğinden: 

Davacılar Hacer Efe, Müyesser Elçi, (Çini) Nefise Bakırsüzer vekü-
leri Avukat Ahmet Güner daavlılar Emine oğlu Bekir, Emine kızı aFtma, 
Emine kızı Ayşe Kütahya Sultanbağ Mahallesinden olup halen semti meç
hulde buluıduklarından aleyhine açılan tapu iptali davasının yapüan mu
hakemesinde : 

Celp .edilen Sultanbağ Mahallesi 65 pafta 451 ada 36 parsel numara
lı taşınmaza ait kadostro tesbit evrakının tetkikinden dava konusu ye
rin Şubat 1326 tarih 229 numaralı tapu kaydı ile bu kaydın tedavül gör
düğü 12/6/1959 tarih cüt 237 sayfa 57 numaralı tapu kaydına müzteniden 
bu kayıtttaki hisseler muvacehesinde tamamı 448 hisse itSbarile 124 his
sesinin Nefise Bakırsüzer, 124 hissesi Müyesser Çini ve diğer hisselerin
de yukanda belirtildiği üzere davalılar adına tesbit ve tescU edildiği ve 
buna göre yapılan tescilin kesinleştiği anlaşılmışsada davalıların kim ol-
duklan büinmediğinden daavlılar adına vaki yukarıda yazılı hisselerin 
iptali üe eşit olarak bu yerin tamamı davacılara ait olacak şekilde müş
tereken ve müsavi hisseler nisbetinde davacılar uhdesine tashihen tesci
line 150 bakiye harem davacılardan tahsiline 15/10/1976 tarih ve 1975/ 
493 esas 1976/471 karar numarası altında karar verildiği iş bu hüküm 
hülasası davalüara tebliğ olmak üzere ilân olunur. 912 • 

Kars 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1962/110 
Davacı Milli Savunma Bakanlığı tarafından davalılar Bekir Akın, 

Ferruh Barlaz, Asker Eriş, Zekeriya Aksi, Yücel Erıiış, İnci Eriş, ve Ze-
keriya Aksi varisi Birsen Aksu aleyhine açmış olduğu tazminat davası
nm yapılmakta olan duruşması sırasında; 

Zekeriya Aksu varisi Birsen Aksuya ilânen tebligat yapılmasına 
rağmen getasdiğinden, gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen -teb
ligat yapılmasına karar verilmiş olmakla; 

Duruşmanın tayin edüdiği 7/2/1977 günü saat 9.00 da mahkemede 
bizzat hazır bulunması veya 'bir vekil ile ıtendisina temsil ettirmesi, aksi 
takdirde duruşmaya gıyabında devam olunup karar verileceği hususu iş
bu Resmî Gazetede ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edUmiş 
sayılacağı hususlan .tebliğ olunur. 913 • 1 

Antalya Asliye İkinci Hukuk Hâkimliğinden: 

1975/602 
Davacı Hamide Kesmez tarafından davalılar Hasan Taşan, Müzeyyen 

Aksünger ve Zeynel Aksünger haklarına açılan ferağa icbar davasının ya
püan duruşmasında : Davalılardan Hasan Taşan'ın adresi meçhul bulundu
ğundan tebligatın ilânen yapılmasına karar verilmiş olup duruşmanın bı-
raküdığı 25/1/1977 günü saat 9.00 da duruşmada hazır bulunması veya bir 
vekille kendisini temsil ettirmesi aksi takdirde hakkında gıyap karan çıka
rılacağı hususu dava dilekçesinin tebliğine kaim olmak üzere Uânen teb
liğ olunur. 786 

(Resmî Gazete) 
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Havza Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

E. No: 1976/442 
K. No: 1976/394 
Trafik Kanunnuna muhalefet suçundan sanık Turhal İlçesi Göl yanı 

Köyünden Hüseyin ve Şaziye oğlu 27/3/1960 doğumlu Orhan Çevik hak
kında yapılan duruşma sonunda: 

Sanığın 6085 sayılı Kanununnun 24. maddesi delaletiyle 58/B T. C. K. 
nun 55/3 ve 59. maddeleri gereğince ikiyüz (200) Ura hafif para ait verilen 
bu gıyabi hüküm bütün aramalara rağmen sanığa tebUğ edüemenüşür. 

7201 sayılı AdU TebUgat Kanunun 29 uncu maddesi gereğince maz
nuna hüküm üânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 gün 
sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılması ilânen tebliğ olunur. 

769 

Bolu AsUye Hukuk HâktaıUgüıden: 

1976/807 
Davacı Cevdet Kara vekili Avukat Gazanfer Günler tarafından da

valı Neriman Kara aleyhine ikame olunan şiddetti geçimsizlik sebebiyle 
boşanma davasının yapılan duruşması sırasında: 

Davalı Neriman Kara'mn adresi meçhul olduğu çıkarılan tebligat
lar ve yapılan tahkikat neticesinde adresi tesbit edilemediğinden dava 
'düekçesinin üânen tebliğine karar verilmiştir. 

Neriman Kara duruşmanın bırakıldığı 3/3/1977 günü saat 9.00 da 
mahkemede hazır bulmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz 
aksi halde gıyap kararının ilânen tebliğ edüeceği, dava düekcesi ve da
vetiyenin tebliğine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

905 

Ankara Defterdarlığından: 

1 — Mülkiyeti MaUye Hazinesine ait Ulus Vergi Dairesinin alt ka 
tındaki arşiv odalarının 71.368,73 lira keşif bedelli onarım isi 2490 sayılı 
Kanunun 31. maddesine müsteniden kapalı zarf usulü Ue eksiltmeye çı
kartılmıştır. 

2 — İhalesi 28/1/1977 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat 11.00 
de Defterdarlık MilU Emlâk Müdürlüğünde teşekkül edecek Komisyon 
huzurunda yapılacaktır. 

3 — Onarım işinin kesif özeti ve şartnamesi her gün mesai saatleri 
dahilinde Milli Emlâk Müdürlüsü Satış Servisinde eörülebüir. 

4 — TaUpUlerin İhale gününden üç gün önce Bayındırlık Müdürlü 
günden alacaKJan yeterlik belgeleri, 1976 yılı tasdıkU ticaret odası vesikası üe bu iş için yatıracakları 4.819,— Uraya karşılık alacaklan teminat 
makbuzlan ile 2490 sayıh Kanunun 32. maddesi tarifatı dairesinde hazır-
hyacaklan kapalı teklif mekruplannı ihale saatinden bir saat evveline ka-
d»'- Komisyona vermeleri (Postada vaki gecikme kabul edilmez ) İlân 
olunur. 222 4-3 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 8. Bölge Mü
dürlüğünden : 

1 — Sinop Deniz Ürünleri İşleme Değerlendirme ve Araştırma 
Tesisleri inşaatı 2490 sayılı yasa yargılarına göre ve sözleşmesi 1978 yı
lına sari olarak kapalı zarf usulüyle ihale edilemek üzere eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 — işin keşif bedeli (1976 yılı inşaat, nakliye ve tesisat birim 
fiyattan % 25 arttırılmış olarak) 13.325.000,— TL. dır. 

3 — Eksiltme Samsun Yapı işleri 8. Bölge Müdürlüğü ihale Ko
misyonunda 2 Şubat 1977 Çarşamba günü saat 15.00 de yapılacaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Müdürlükte 
görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
a) 413.500,— liralık geçici teminatını, 
b) İşbu ilân metnimizin yayım tarihinden sonra alınmış Ticaret 

veya sanayi Odası Belgesi veya kayıt sureti. 
c) Eksiltmeye girme belgesinin (bu belge müracat dilekçeleriyle 

birlikte eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış 
bulunan yapı araçlan bildirisi, teknik personel bildirisi, taahhüt bil
dirisi, sremaye ve kredi olanaklannı açıklayan malî durum bildirisi, 
banka referansı, Bayındırlık Bakanlığından almış olduklan (B) gru
bundan en az keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gös
terir müteahhitlik karnesinin aslı, en geç 31 Ocak 1977 Pazartesi günü 
saat 17.50 a kadar Yapı işleri 8. Bölge Müdürlüğüne vermek suretiyle 
ahnacaktır.) 
teklif mektubu havi zarfla birlikte ikinci bir zarfa koymaları şarttır. 

6 — istekliler, tekUf mektuplarmı 2 Şubat 1977 Çarşamba günü 
saat 14.00 e kadar makbuz karşüığında ihale Komisyonu Başkanlığına 
verilecektir. 

7 — Telgrafla yapılacak müracaat ve postada vaki gecikmelerin 
kabul edilmeyeceği hususu ile keyfiyet ilân olunur. 724 / 4-2 

Kırıkkale Belediye Başkanlığından: 

1 — Kırıkkale Belediyesi E.S.O. İşletmesine 2490 sayıh Kanun hü
kümlerine göre kapalı zarfla İç ve dış oto lastiği alınacaktır. 

2 — Oto lastiği ihalesinin tahminî bedeü: 191.500,— Ura olup, ge
çici teminatı 10.825,— Ura ve kat! teminatı İse, 21.650,— Uradır. 

3 — İhale 7 Şubat 1977 günü saat: 15.00 de Belediye Encümeni hu
zurunda yapılacak olup, engeç ihale günü bir saat evveline kadar teklif 
mektuptan Belediye Başkatipüğine verilecektir. 

4 — Şartnamesi bedelsiz olarak E. S. O. İşletmesi Müdürlüğünden 
temin edüebilir. 

5 — Postada vaki gecikmeler dikkate alınmaz, telgrafla müracaat 
kabul edilmez. 

İlân olunur. 606 /44 

Ankara Levanın Amirli 5i 4 No lu Satın Alma Komisyona 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, muttan, muhammen bedel ve geçici teminattan yazdı 
(Bir) kalem galvanizU oluklu sac kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki 
gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi ça
lışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirlisinde görülebi
hr. IstekUlerin kanunî şekilde hazırüyacaklan teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlı
ğına v e r m e l e r i , postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi • GalvanizU oluklu sac. Miktan: 9600 Kg.. M bedeli: 123 360.— 
TL . G teminatı: 7.450,— TL., İhale günü saati: 31/1/1977 Pazartesi günü 
saat: 11,00 de EM/4-4 

Türkiye Eelektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

Üniversal direk dikme, çukur açma makması satm alınacaktır. 
Kurumumuz Köy Elektrifikasyonu hizmetlerinde kullamlmak üzere 

Üniversal direk dikme, çukur açma mafcinası için teklif alınacaktır. Sipa
riş bedeli muhtemelen Dünya Bankası kredisi Ue karçılanacaktır. 

Teklifler en geç 15/2/1977 günü saat 14.00'e kadar Ankara, Ziya Gök-
alp Caddesi No: 14/2 de Kurumumuz Köy Eleiktrifikasyonu Muhaberat 
Servisine teslim edilmelidir. 

Postadaki gecikmeler özür sayılmaz. 
Şartnameler yazüı başvuru ile araçlan imâl ettiklerini belgeleyen 

firmalara Kurumuzca postalanır. 
Kurumumuz 2490 sayıh Kanuna tabi değildir. 

533/24 

Çayırlı AsUye Hukuk Hâkimliğinden: 

1975/1101 
(Davacı Sefer Kızgın, Dursun Kızgın ve Mehmet Kızgın veküi Avukat 

Hikmet Hası Mustafaoğlunun davalı Sırataş Köyünden Hüseyin Kuttu, Ali 
Kutlu, Fikret Kutlu aleyhine açmış olduğu geçit hakkı davasının yapüan 
açık duruşması sonunda verilen ara karan gereğince: 

Davalılardan Fikret Kutlu'nıun adresi meçhul olduğundan adına gı
yap kararının tebliğ edilemem'ğlnden, davalı adına Resmî Gazete ile gıyap 
kararırım tebliğ ©dilmesine karar verilmiştir. 

DavaUlardan Fikret Kuttu, 25/1/1977 Sah günü saat 9.00 da mahke
memizde hazır bulunması veya kendisini bir vekil İle temsili ettirmesi gı
yap yerine kaim olımalk üzere üân olunur. 20436 / M 

Acıyapam Ashye Hukuk Hâkimliğinden : 

Acıyapam Alaittin Kasabasından Mehmetali Gezer vekili tarafından 
ayni yerden Hüseyin Duran, Acıpayam Mal Müdürlüğü ve Kırca Köyü 
muhtarlığı aleyhine açüan tapu iptali ve tescil davasının duruşması so
nunda, 

Dava konusu Kıroaköyü Karakovalık mevkiindeki 1474 parsel sayıh 
taşınmazın tapusunun iptali ile 3412 metrekare olarak davacı Mehmetali 
Gezer adına tapuya tesciline, 22/9/1975 tarih 1971/433 esas 1975/528 sa
yüı kararla karar verilmiştir. 

Davalılardan olup adresi tesbit edUemiyen Hüseyin Duran'a bu ka
rarın yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı 
ilâm tebliğine kaim olmak üzere ilân olunur. 004 
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Ankara Valiliği Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlü
ğünden : 

1 — Ankara - Levazım Ana Depo K. Kh. binası İnşaatı işi 2490 sayılı 
Kanunun 31 İnci maddesi hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksilt
meye % 30 zamlı konulmuştur, 

2 — İşin keşif bedeli 5.772.127,01 liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da İskitler Caddesi üzerindeki Baymdırlık 

Müdürlüğü Eksiltme ve İhale Komisyonunda 28/1/1977 günü saat 15.00 de 
yapılacaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve di fer evraklar Bayındırlık Müdürlüğü 
Koordinasyon Şefliğinde görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
a) 1976 yılma alt ticaret veya sanayi odası belgesini, 
b) 186.913,81 liralık geçici teminatım, 
c) Müracaat dilekçelerine Baymdırlık Bakanlığından almış olduk

ları (C) grubundan en az bu İsin keşif bedeli kadar İşin eksiltmesine 
girebüeceklerini gösterir müteahhitlik karnesini, plan ve teçhizat beyan
namesini, teknik personel ve kredi imkânlarını bildiren mail durum be
yannamesi ile banka referans mektubunu bağlamak suretiyle Ankara 
Valiliğine müracaatla Baymdırlık Müdürlüğü Belge Komisyonundan ala
cakları yeterlik belgesini teklif mektuplan İle birlikte zarfa koymaları 
lazımdır. 

6 — İsteklilerin teklif mektuplarım 28/1/1977 Cuma günü saat 14.00 
de kadar makbuz mukabilinde İhale Komisyonu Başkanlığına verecek
lerdir. 

7 — Yeterlik belgesi almak İçin isteklilerin dilekçelerini 27/1/1977 
Perşembe günü mesai saati sonuna kadar Ankara Valiliği ve Bayın
dırlık MUdurlüğU kayıtlarına İntikâl ettirmeleri gerekir. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edil
mez. 

Keyfiyet ilân olunur. 60/4-4 

Gölcük Tersanesi Komutanlığı Döner Sermaye Genel Müdürlüğün
den : 

1 — Tersanemiz Döner Sermaye Genel Müdürlüğü İhtiyacı için 
(1) kalem boya hammaddesi satm alınacaktır. 

2 — Bu işe ait teknik ve idarî şartnameler tersanemiz Döner Ser
maye Satmalma Komisyonu Başkanlığı Ofisinden bedelsiz olarak alına
bilir. 

3 — İhale 9 Şubat 1977 Çarşamba günü saat 14.00 de Döner Ser
maye Satmalma Komisyonu Başkanlığı odasında yapılacaktır. 

4 —- En son teklif verme aynı gün saat 12.00 ye kadardır. 
5 — Posta Ue şartname gönderilmez ve postadaki vaki gecikmeler 

dikkate alınmaz. 
6 — Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değüdir. 
Malzemenin cinsi: Gliserin, Miktan: 20 ton. Muhammen bedeli: 

920.000 TL., Geçici teminat: 40.550 TL. 121 / 2-2 • 
Denizli Belediye Başkanlığından: 

Şehrimiz Bayramyeri Otopark - İşhanı binası 1. katında bulunan 84, 
85, 88, 87, 98. 99, 100 No. lu 7 dükkân bir kalemde toptan 2490 sayüı Ka
nun 3ıl. maddesi uyarmca kapalı zarf artırma usulü ile projeisne göre 
satılmak üzere ihaleye çıkarılacaktır. 

Dükkânların toptan olarak muhammen satış bedeli 3J500.000,— lira 
olup, geçici teminatı 118.750,— liradır. 

İhalesi 15 Şubat 1977 tarihine rastlayan Sah günü saat 16.00 da Bele
diye Encümeninde yapılacaktır. 

Şartname ve projeleri her gün mesai saatleri daMhnde Belediyemiz 
T'mi&Tr . İstimlâk Müdürlüğünde görülebileceği, İhaleye iştirak edecek
lerin teklif mektuplarım en geç ihale saatinden 1 saat önce vermeleri, pos
tadaki vaki olacak gecikmelerin sayılmayacağı ilân olunur. 

466/44 • 
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı Teknoloji Enstltü'sünün Beytepe'-
deki Ziraî Deneme ve Araştırma Çlftliğindekl büyükbaş hayvanların doyu
rulması için teknik ve idari şartnamesindeki esaslara göre ve 2490 sayılı 
Kanun hükümleri uyarmca 68 ton balya kuru çayır otu satımalmacaktır. 

Ihalenlnl Tarih: 25/1/1977, Günü: Salı, Saati: 11.00, Şekil: K. Zarf, 
Muhammen bedeli: 149.600,— TL., Muvakkat teminatı: 8.730,— TL. 

1 — Bu işe ait teknik ve idarî şartname mesai saatleri dahilinde 
Beytepe Ayniyat ve Levazım Müdürlüğünde görülebilir . 

2 — İhale Beytepe'de Ayniyat ve Levazım Müdürlüğünde yapılacak
tır. 

3 — İstekliler teklif mektubu ile ticaret odası belgesini birlikte ve
receklerdir. 

4 — Usulüne uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf teklifleri İha
lenin yapılacağı gün saat 10.00 a kadar Beytepe'de Ayniyat ve Levazım 
Müdürlüğüne verilecektir. Bu saatten sonra teklif kabul edilmez. 

5 — Postada vaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
109/44 

Türkoğlu Malmüdürlüğünden: 

1 — Aşağıda göstenlen jeep marka taşıtın karşısında yazılı tah
mini bedel üzerinden 2490 sayılı Kanunun 31 nci maddesi gereğince ka-
oalı zarf usulü ile satışı yapüacaktır. Jeepln 2490 sayüı Kanunun 14 üncü 
maddesi gereğince ilânların yeniden yapılmasına lüzum hasıl olduğun
dan ihale günü uzatılarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

2 — Satılacak iaşıtm cinsi 1966 model 1125 tonajlı jeep marka va
sıta. 

3 — Muhammen bedel 27.500,— lira geçici teminat 2062 lira kati 
teminat 4125 liradır. 

4 — İhale 28 Ocak 1977 Cuma günü saat 15.00 de Türkoğlu Mal-
rnüdürlüğünde yapılacaktır. 

5 — Şartnameler dairemizden bedelsiz olarak verilir. İsteklilerin 
şartname ile ilgili hususlar ihale tarihinden bir saat evveline kadar Dai
remiz Türkoğlu Maknüdürlüğü Milli Emlâk Memurluğundan öğrene
bilirler. 

6 — İsteklilerin geçici teminatlarını ihale tarihinden bir saat evvel 
tekliflerini ağzı kapalı ve üzerine açık adreslerim ve İsimlerini yazmak 
suretiyle geçici teminat makbuzunu veya banka teminat mektubu ile 
şartnamede istenilen vesaikleri Komisyon Başkanlığına tevdi edilecektir. 

7 — Postadaki gecikmelerle telgrafla yapılan tekliflerin kabul edi-
lemiyeceği ilân olunur. 414 44 

Millet Meclisi Satmalma Komisyonu Başkanlığından: 

Meclisimiz Teknik İşler Müdürlüğünün ihtiyacı için (Müfredatı dos
yasında) klima santrallan yedek parçaları 2490 sayüı Kanunun 31. mad
desi gereğince kapalı zarf usulü ile satm alınacaktır. 

Evsaf ve şartnamesi mesai saatleri dahüınde Meclisimiz Levazım 
Müdürlüğü ve Teknik İşler Müdürlüğü ile istanbul'da MÜH Saraylar 
Müdürlüğünde görülebilir. 

Muhammen bedeli 302.750,— Ura, geçici teminatı 15.860, liradır. İha
lesi 3 Şubat 1977 Perşembe günü saat 15.00 de Millet Meclisi Levazım 
Müdürlüğünde yapılacaktır. 

İhaleye İştirak etmek isteyenlerin 2490 sayılı Kanuna göre hazırla-
yacaklan teklif mektuplarını ihale günü saat 14.00'e kadar makbuz mu
kabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri ve 1976 yılı Ticaret Odası 
belgesini ibraz etmeleri ilân olunur. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 465 / 4-4 
> 

Ankara Jandarma Satmalma Komisyon Başkanlığından : 

Jandarma Birlikleri ihtiyacı için kapalı zarf usulüyle (60) kalem 
bando malzemesi satınahnacaktrr. M. Bedeli (276.277.50) lira olup, geçici 
teminatı 14.802 liradır. İhalesi 31 Ocak 1977 Pazartesi günü saat 11.00 
de komisyonda yapılacaktır. İdarî ve teknik şartnamesi hergün Ankar 
ra ve istanbul Jandarma Satmalma Komisyonunda görülebilir. İsteklile
rin kanunî şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evveline kadar Komisyona vermelen şarttır. 

Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 
527/44 

Çukurhisar Belediye Başkanlığından: 

Belediyemiz ihtiyacı olan 1 adet damperli Traktör Römorku 2490 sa
yüı Kanun gereğince kapalı zarf usulü ile satm alınacaktır. Muhammen 
bedel 23.000,-— TL. olup, geçici teminatı 1725 — TL. sidir. İhale 31/1/1977 
Pazartesi günü saat 15.30 da Belediye Encümeni huuzrunda yapılacaktır. 

TaUplilerin teminat mektuplan ve kapalı teklif mektuplarını aynı gün 
saat 14.30'a kadar Başkanlığımıza vermeleri şarttır. Bu işe ait şartname 
mesai saatleri dahilinde Belediyemizde görülebilir. 470 / 44 
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Manisa Belediyesinden: 

1 — Belediyemizce Kumludere üzerinde 2 adet, Tabakhane dere
si üzerinde 1 adet köprü inşaatı 2490 saydı Kanun hükümlerine göre 
kapalı zarf suretiyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Eksiltmesi 8 Şubat 1977 Sah günü saat (16.00) de belediye 
encümeninde yapılacaktır. 

3 — İşin keşif bedeli (440.000,—) liradır, 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatlan dahilin

de Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için; 
a) (21.850,—) liralık geçici teminatını, 
b) 1977 yılına ait Ticaret veya Sanayi odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte Bayındırlık Bakanlığından 

almış oldukları (C) grubundan müteahhitlik karnesi veya bu ise mü
masil bir iş yaptığına dair resmî yeterlik belgesini teklif mektuplan 
ile birlikte zarfa koymalan lâzımdır. 

6 — tsteklilenn teklif mektuplarını ihale saatındaen bir saat ev
vel makbuz karşılığında ihale komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için en son müracaat tarihi 7 Şu
bat 1977 Pazartesi günü mesai saatına kadardır 

8 — Telgrafla müracaat ve postadaki vaki gecikmeler kabul 
edilmez. 

725 / 4-3 

Ankara Jandarma Satmalma Komisyonu Başkanlığından . 

200 aboneye çıkarılacak otomatik santral için aşağıda cinsi, M. Be
del ve Gecıoı Teminatı yazılı on kalem malzeme, kapalı zarf usulüyle 
satm almacaktır. İhalesi 2 Şubat 1977 günü saat 11.00 de Komisyonda 
yapılacaktır. Teknik ve idari şartname hergün Ankara ve istanbul J. Sa
tmalma Komisyonlarında görülebilir. Tamamım bir istekliye ihale edi
leceği gibi her kalem ayrı, ayn isteklilere ihale edilebilir. İsteklilerin 
kanuni şekilde hazırlayacakları teklü mektuplarım ihale saatinden bir 
saat evveline kadar Komisyona vermelen şarttır. Postada geciken mek
tuplar kabul edilmez. 

Miktan M. Bedeli G. Temin. 
Cinsi Metre Lira Lira 

10-0,5 nominal bakır kablo 10.000 186 500 10.575 
20-0,5 nominal bakır kablo 3.000 95.250 6.013 
30-0,5 nominal bakır kablo 1.000 41.000 3.075 
5O0.5 nominal bakır kablo 1.000 61.000 4.300 
10-0,5 nominal Pve bakır kablo 1.000 10.500 788 
20-0,5 nominal Pve bakır kablo 1.000 18.500 1.388 
30-0,5 nominal Pve bakır kablo ı.ooo 24 250 1 819 
50-0,5 nominal Pve bakır kablo 1.000 40.000 3.000 
0,8 nominal bakır kablo 5.000 15.000 1.125 
0,6 nominal bakır kablo 5.000 15 000 1.125 

TAMAMI 507.000 24.030 
608 / 4-3 

Ankara Valiliğinden: 

Baymdırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün: 
1 —• Ankara - Keçiören Kreş ve Gündüz Bakımevi inşaatı işi 2490 

sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli 6.175.000— liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da İskitler Caddesi üzerindeki Bayındırlık 

Müdürlüğü Eksiltme ve İhale Komisyonunda 3/2/1977 günü saat 15.00 de 
yapılacaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Bayındırlık Müdürlüğü 
Koordinasyon Şefliğinde görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
a) 1976 yılma ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesini, 
bj 199.000,— liralık geçici teminatım, 
c) Müracaat dilekçelerinde Baymdırlık Bakanlığından almış ol

dukları (C) grubundan en az bu işin keşif bedeli kadar işin eksiltmesi
ne girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini, plan ve teçhizat be
yannamesini, teknik personel ve kredi imkânlarım bildiren mali durum 
beyannamesi ile banka referans mektubunu bağlamak suretiyle Ankara 
VaUliğine müracaatla Baymdırlık Müdürlüğü Belge Kornisyonundan ala
cakları yeterlik belgesini teklif mektuplan ile birlikte zarfa koyınalan 
lâzımdır. 

6 — İsteklilerin teklif mektuplarını 3/2/1977 Perşembe günü saat 
14.00 e kadar makbuz mukabilinde İhale Komisyonu Başkanlığına vere
ceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi almak için isteklilerin dilekçelerini 28/1/1977 
Cuma günü mesai saati sonuna kadar Ankara Valiliği ve Baymdırlık Mü
dürlüğü kayıtlarına intikal ettirmeleri gerekir. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul 
edilmez. 

Keyfiyet ilân olunur. 287 / 4-3 

istanbul - Göztepe Sağırlar Okulu Müdürlüğünden : 

ALINACAK EŞYANIN 
Miktarı Fiatı Tutan G. Tem. 

Cinsi Adet Lira Lira Lira İhale şekli 

1) Oditori treyner ferdi 
işitme aleti 8 15.000 120.000 7.250 Kapalı zarf 

2) Odiometre 2 27.000 54.000 3.950 » » 
3) Oditon treyner 

grup işitme aleti 2 175.000 350.000 18.750 » » 
4) Sinema makinesi 

(16 mm.) 2 27.000 54.000 3.950 » » 
5) Fotokopi makinesi 1 23.500 23.000 1.763 » » 
6) Tepegöz - Projeksiyon 1 4.250 4.250 319 A. eksiltme 

1 — Yukanda cins ve tutarları yazılı altı kalem malzeme 2490 sa
yılı Kanunun 31. maddesi gereğince ihale suretiyle satm alınacaktır. 

2 — İhaleye gireceklerin 3 Şubat 1977 Perşembe günü saat 14.30 
da Göztepe Sağırlar Okulu binasmda Komisyon huzurunda yapılacaktır. 
Taliplilerin aym Kanunun 32 .maddesine göre hazırlayacaktan vesikalarla 
teklif mektuplarım 33. madde gereğince ihale günü ihale saatinden bir 
saat öncesine kadar Komisyon Başkanlığına makbuz karşılığı vermeleri, 
postada vaki gecikmelerden mesuliyet kabul edilmeyecektir . 

3 — İstekliler şartnameleri mesai saati dahilinde Göztepe Sağırlar 
Okulu Müdürlüğünde görebileceklerdir. 762/4-2 

Ankara Levazım Amirliği 3 No. lu Satm Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda mahiyeti yazılı malzeme 2490 sayılı Kanunun 51 inci mad
desi uyarmca müteahhit namıhesabına açık eksütme usulü ile satm alı
nacaktır. 

Eksiltmesi 7/2/1977 Pazartesi günü saat 10.00'da Komisyonda yapı
lacaktır. Şartnamesi Ankara - istanbul Lv. Amirliklerinde görülebilir. 

Cinsi: Jeep motor boğaz keçesi, Miktan: 17.000 Ad., Tah. Tutarı: 
1.870.000 — Ura, Geçici teminatı: 69.850,— lira. 

638 / 4-2 

Kastamonu Valiliğinden: 

Baymdırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün; 
1 — Kastamonu Bayındırlık Müdürlüğü hizmet binası inşaatı ik

mal işi 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince ve 527 sayılı Kanuna 
göre kapalı zarf usulü ile eksütmeye konulmuştur. (1976 yılı inşaat ve 
tesisat birim fiyatlan % 30 zamlıdır.) 

2 — İşin keşif bedeli 3.636.073,29 liradır. 
3 — Eksiltme Kastamonu Baymdırlık Müdürlüğünde İhale Komis

yonu marifetiyle 27/1/1977 Perşembe günü saat 15'de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Kastamonu Baymdırlık 

Müdürlüğünde mesai saatleri dahilinde görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için: 
a) 122.832,20 liralık geçici teminatlarını, 
b) 1976 yılına ait ticaret ve sanayi odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartname

sinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan plan ve teçhizat beyan
namesini, sermaye ve kredi imkânlarını gösterir malî durum bildirisini, 
bunu belirten banka referansım, Teknik Personel beyannamesini, Baym
dırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan bu işin keşif bedeli 
kadar İşin eksiltmesine girebüeceklerini gösterir Müteahhitlik karnesini 
ibrazı suretiyle Baymdırlık Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacaklan 
yeterlik belgesini, teklif mektupları Ue birlikte zarfa koymalan lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarım 27/1/1977 Perşembe günü saat 
14'e kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonuna vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesinin alınması için son müracaat tarihi 25/1/1977 
Sah günü mesai saati sonuna kadardır. 

8 — Telgraflar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 115 / 44 
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Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri İskenderun Demir ve Çelik Fabri
kaları Müessesesi Müdürlüğünden: 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş.'ne sipariş olunan 1976 
ve 1977 yılı ihtiyacımız 1200 - 1400 ton yassı mamul iskenderun tesısle-
rimize taşıttırıiacaktır. 

Bu işe ait ihale dosyamız, 
— İskenderun'da Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden 
— Ankara'da Kavaklıdere Tunus Cad. No. 63 adresindeki Müessese 

Müdür Muavinliğimizden temin edilebilir. 
İhale 28/1/1977 Cuma günü saat 15.30'da Müessesemiz Satınalma 

Komisyonunda yapılacağından istekliler 76-1247, 76-01165 dosya üe ilgi
lidir, meşruhaıth kapalı teklif mektuplarının muvakkat teminatlarıyla 
birlikte aym gün saat 14.30'a kadar İSDEMIR Muhaberat Servisinde bu
lundurulması gerekmektedir. 

Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
830 /2-2 • 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karabük DÇ. 
Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden: 

100 Ton T Demiri Satmalmacaktır. 
Bu İşle ügüi şartname, 
1 — Karabük Müessese Müdürlüğümüz Tedarik ve İkmal Müdür

lüğü İç Alımlar Servisinden, 
2 — istanbul'da, Taksim, Cumhuriyet Cad. Doğu Palas Kat: 4 No. 

7 deki istanbul Mümessüuğimizden, 
3 — Ankara'da, Yenişehir, Karanfil Sokak No. 30/7 deki Ankara 

İrtibat Büromuzdan, 
bedelsiz olarak alınabilir. 

İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapak 
teklif mektuplarını en geç 2 Şubat 1977 Çarşamba günü saat 14.00 e ka
dar Karabük'te Müessese Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlü
ğünde bulundurmaları gereklidir. 

Müessesemiz 2490 sayılı Arttırma Eksiltme ve İhale Kanununa tabi 
değildir. 800 / 2-2 

İşletmelerimiz ünitelerinde kullanılmak üzere 500 ton sönmemiş 
kireç satrnahnacaktır. 

Bu işle ilgili şartname, 
ıl — Karabük Müessese Müdürlüğümüz Tedarik ve İkmal Müdür

lüğü İç Alımlar Servisinden, 

2 — istanbul'da, Takisım, Cumhuriyet Cad. Doğu Palas Kat: 4 No. 
7 deki istanbul Mümessilliğimizden, 

3 — Ankara'da, Yenişehir, Karanfil Sokak No. 30/7 deki Ankara 
İrtibat Büromuzdan, 
bedelsiz olarak almabilir. 

İstekülenn şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı tek
lif mektuplarım en geç 9 Şubat 1977 Çarşamba gunu saat 14.00 e kadar 
Karabük'te Müessese Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğün
de bulundurmaları gerelüidir. 

Müessesemiz 2490 sayılı Arttırma Eksiltme ve İhale Kanununa tabi 
değildir. 

NOT: İstekliler, 2 kg. lik 1 torba sönmemiş kireç numunelerini 
24 Ocak 1977 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar Karabük'te Mües
sese Müdürlüğümüz Laboratuvarlar Müdürlüğüne tevdi edeceklerdir. 

801 / 2-2 

TCDD. İşletmesi istanbul Alım ve Satım Komisyonu Başkanlığın
dan : 

MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR 
1 — Aşağıda yazılı hurdalar hizalarında gösterilen gün ve saatlerde 

Sirkeci'deki Komisyonumuzda kapalı zarf usulü Ue satüacaktır. 
2 — Tekliflerin arttırma saatinden yarım saat evvel Komisyona 

verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 
3 — Muvakkat teminatı teklif edilen bedel tutarının yüzde beşidir. 
4 — Şartnameler Komisyondan bedelsiz almabiür. 
5 — TCDD. ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve 

tercih ettiği taübe yapmakta tamamen serbesttir. 
S. No. Cinsi Miktarı Günü Saati 

1 — Muhtelif hurda lâstik fi Kalem 8/2/1977 15.00 
2 — Aliminyum toz talaşı 2.000 Kg. 10/2/1977 15.00 
3 — Muhtelif karpmtı ve kasket 3 Kalem 15/2/1977 15.00 

734 / 2-2 

1 — 18 kalem kumaş, astar, düğme, resmî elbise ve şapka malze
mesi 3 Şubat 1977 Perşembe günü saat 15.00 de Sirkeci'deki Komisyon 
binasında kapalı zarf usulü ile satm alınacaktır. Tekliflerin en geç mez
kûr saate kadar Komisyona verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

2 — Geçici teminat teklif edilen bedelin yüzde beşi olup şartna
meler Komisyondan bedelsiz alınabilir. 

3'-— TCDD. ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve 
tercih ettiği talebe yapmakta tamamen serbesttir. 735 / 2-2 
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Köy İşleri Bakanlığı YSE. Genel Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğünden : 
BURSA 

Geçici Eksiltme Son 
Keşif Bedeli Teminatı Tarihi Müracaat 

Eksiltmeye Konulan Tesislerin Adı Lira. Kr. Lira Kr. Günü Saati Tarihi 
1. Çanakkale İli YSE Müdürlüğü sosyal tesis ile atelye kalorifer 5.177.900,— 169.087 — 1/2/1977 28/1/1977 

tesisatı grup İnşaatı Salı 16.00 
2. Çanakkale İli YSE Müdürlüğü sosyal tesis (Yemekhane, mi 4 365.400,— 144.712,— 2/2/1977 28/1/1977 

safirhane) inşaatı Çarş. 16.00 
3. Bursa İh YSE Müdürlüğü atelye ilâve inşaatı ve kalorifer 1.560.O0O,— 60.550 — 3/2/1977 31/1/1977 

tesisatı İnşaatı Perş. 16.00 
4. Bursa YSE Bölge sosyal tesis (Yemekhane, misafirhane) 3.3 58.000 — 114.490,— 4/2/1977 31/1/1977 

inşaatı Cuma 16.00 
2 — Yukarıda yazılı tesis eksiltmeleri hizalarmda yazılı tarih gün ve saatlerde Bursa Arabayatağı mevkiinde YSE 2. Bölge Müdürlüğü bina

sındaki Bölge Müdürlüğü odasında, 2490 sayılı Kanunun 31. maddesine göre kapalı zarf usulü ile yapılacaktır 
3 — Eksiltme dosyaları Ankara Ulus YSE Genel Müdürlüğü Köyyollan Dairesi Başkanlığı Tesisler Fen Heyeti Müdürlüğünde, Bursa YSE 

2. Bölge Müdürlüğü Tesisler Şefliğinde ve ilgili Vilâyetin YSE. Müdürlüklerinde görülebilir. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için: 
a) İsteklilerin 1976 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi ile şirketlerin, sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet 

belgesi ve usulü dairesinde yukarıda yazılı her ış ıçm hizalarmda gösterilen miktarda geçici teminat vermelen, 
b) İstekUlerin en geç yukarıda yazılı her ış ıçm tesbit edilmiş olan müracaat günü mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile YSE 2. Bölge 

Müdürlüğüne müracaat etmeleri (Müracaatta genel evrak kaydı muteberdir.) Dilekçesine yukanda yazılı her ış ıçm (C) grubundan en az hizala
rında yazılı keşif bedelleri kadar müteahhitlik karnesini, YSE 2. Bölge Müdürlüğü Tesisler Şefliğinden temin edebilecekleri örneklere uygun 
(Mali durum büdirisinl, sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış banka mektubunu, çalışma tasarısı ve teçhizatı bildirisini, teknik per
sonel ve taahhüt büdirilerini; isteklilerin «Gerçek tek kişi olmaları halinde imza sirkülerim, Şirket olmaları halinde Şirket sirkülerini» işyerle
rini görüp tetkik ettiklerini beyan eder belgelerini) eksiksiz olarak ekleyip bu iş için iştirak belgesi almaları. (İştirak belgesi için telgrafla mü
racaat kabul edilmez.) 

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

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez, keyfiyet ilân olunur. 
Not: 1. 2. 3. Sıra No .daki işlerde 1976 yılı birim fiyatlarına % 30 zam uygulanmıştır. 128 /4-4 
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Ankara Levazım Amirliği 2 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı 
(Dört) kalem (Lv. îk. Maddesi) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki 
gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi 
çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Â^nirliğlnde görü
lebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırhyacaklan teklif mektuplarım 
ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşüığı Komisyon Baş
kanlığına vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

M. BedeU G. Temin. İ h a l e 
Cinsi Miktarı Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati 

Bağ, Er fotini için 
Plâstik Vardola 

Yapıştırıcı, Er Potini 
için 
Topukluk, sun'i kösele 
Tabanlık, sun'i kösele 
Sun'i iç taban astan 

Tamamı 

90.000 Çift 90.000,— 5.750,— 2 Şubat 1977 
Çarşam. 11.00 

4000 Kilo 170.000,— 9.750,— 2 Şubat 1977 
Çarşam. 14.30 
4 Şubat 1977 

2.500KÜO 125.000,— 7.500,— Cuma 11.00 
115.000 Çift 862.500,— 38.250,—) 4 Şubat 1977 
100.000 Çift 1.600.000,— 61.750,— r Cuma 14.30 
70.000 Çift 595.0OO,— 27.550.—J 

3.057.500,— 105.475,— 
631/ 4-3 

Sivrihisar Endüstri Meslek Lisesi Satınalma Komisyonu Başkan
lığından : 

1 — Okulumuz aMyelerüün ihtiyacı olan çeşitli demirbaş el takım
ları ile makrnalar, 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf 
usulü ile satın alınacaktır. 

2 — İhalenin muhammen bedeli 75.000,— lira olup, geçici teminatı 
5.000,— liradır. 

3 — Eksütme 1/2/1977 tarihine tesadüf eden Salı günü saat 15.00 
de Endüstri Meslek Lisesi binasında toplanacak Komisyonumuz huzu
runda yapılacaktır. 

4 — İstekliler eksiltme dosyasını mesai saatleri dahilinde ücretsiz 
olarak okulda görebilirler. 

5 — Talipüler muayyen gün ve saatte geçici teminatlarım Sivrihi
sar Malmüdürlüğüne yatırarak, ihaleden bir saat evvel teklif mektupları 
üe teminat makbuzunu Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. 

6 — Postada vaki gecikmeler nazan dikkate alınmaz. 
Keyfiyet ilân olunur. 570 / 4 - 3 

Bayındırlık Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanlan 
İnşaatı Genel Müdürlüğünden: ANKARA 

«Kars Hava Meydanı Alt yapı İnşaatı» isinin İhalesine teklif verecek 
müteahhitlerin secimi üe İlgili ilân: 

Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık Bakanlığımca «Kars Hava Meydanı 
Alt yapı inşaatı» işi 5367 sayılı Kanun hükümlerine göre 89^800.000,— TLJ 
tahmini keşif bedeü üzerinden ve kapalı zarf içinde, teklif alma suretiyle 
pazarlıkla ihaleye çıkartılacaktır. 

1 — Bu ihaleye iştirak etmek için yeterlik 'belgesi almak isteyen 
(B) grubundan en az 89.800.000,— TL. ilk karneyi haiz firmalar ihaleye 
girebilme şartlarım kapsayan başvurma bilmrilerini 17 Ocak Pazartesi 
günü saat 10.00 dan itibaren Resmi tatil günleri hariç mesai saatleri da
hilinde «Karayollan Sitesi (B) Blok, Yücetepe - Ankara adresindeki DLH. 
Genel Müdürlüğü Müşterek Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığıma dilek
çe üe müracaat ederek alabilirler. 

2 — İhaleye iştirak etmek için yeterlik belgesi almak isteyen firma
lar başvurma bildirisinde belirtilen bilgi ve belgeleri 27 Ocak Perşembe 
günü saat 17.00 e kadar aynı adrese yazı ekinde vermelidirler. Postada 
vaki olacak gecikmeler mazeret teşkil etrmyecektir. 

3 — Belgelerin tacelenmesini müteakip ihaleye iştiraki uygun gö
rülen firmalara gerekli tebligat yapılacak ve eksiltme evrakı verilecektir. 

Keyfiyet ilgililere İlân olunur. 541/4-3 

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

1 — Aşağıda ihale No. mevzuu, şartname bedeü, muhammen bedeli, 
muvakkat teminat miktan ihale tarihi ve saati gösterilmiş olan 4 kalem 
Bakır Natfak malzemesi satmalmması üe 70 Tk. yazlık bekçi elbisesi 
(Şapkası ile) dikim işi 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca kapalı 
zarf usulü ile ihalesi yapılacaktır, 

Şart.B. M.Be. M.Tem. İ h a l e 
İhale No. Mevzuu Lira Lira LiraKr. Tarihi Saati 

10,— 37.740 2.830,50 14/2/1977 15.00 
76-72D- 4 Kalem Baku- Natfak 
161/1 Malzemesi 
76-72D-186 70 Tk. yazlık bekçi elbi

sesi (Şapkası üe) dikim 
işi 10.— 31.500 2.362.50- 14/2/1977 16.00 

2 — İhale, DSİ Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığında toplanacak 
Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Şartnameler yukanda belirtilen bedel karşüiğında Ankara'da 
DSİ Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığında (Yücetepe Mahallesi Mal
tepe R-7 Ankara) istanbul'da 14 .Bölge Müdürlüğünden (Firuzağa Süngü 
Sokak 3, 5, 7 Tophane istanbul) tenim edilecektir. 

4 — İsteklilerin teklif mektuplarım İdari Şartnamenin 9. ncu mad
desinde istenen vesaik ile birlikte ihalenin yapılacağı saatten 1 saat evvel 
Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 

5 — Postada vaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar ka
bul edilmez. 528 / 4-3 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğünden: 
KONYA 

1 — Aşağıda isimleri, keşif bedelleri, geçici teminatlan. karne gruptan, yeterlik belgesi alınması İçin son müracaat tarihleri, İhale gün ve 
saatleri belirtilen işler 527 sayılı Kanuna göre ilerikl yıllara sari ve 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi hükümlerine göre kapalı zarf usulü üe 1976 
bimm fiaîlan üzerinden % 30 zamlı olarak eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Bu işlerin eksiltmeleri Konya'da Yapı İşlert 6. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunda İsimleri karşılarında gösterilen gün ve saatte ya
pılacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkur Müdürlükte görülebilir. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
a) Karşılarında yazılı geçici teminatlarına, 
b) 1977 yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesini, 
c) Müracat dilekçeleri üe birlikte her iş için ayn ayn eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan; plân ve teçhizat 

beyannamesi, teknik personel beyannamesi, taahüt beyannamesi, sermaye ve kredi imkânlarını büdinr malî durum bildirisi ile banka referans 
mektubu ve Baymdırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan en az keşif bedeli kadar işin eksütrnesine girebileceklerini gösterir mü
teahhitlik karnesinin asimi ibraz suretiyle Yapı İşleri 6. Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacaklan yeterlik belgesini teklif mektupları 
ile birlikte zarfa koymalan lâzımdır. 

5 — İstekliler teklif mektuplarım ihale günü, ihale saatlerinden bir saat öncesine kadar makbuz mukabili İhale Komisyonu Başkanlığına ve
receklerdir. 

6 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

İşin adı 

1 — Antalya Yaşlılar Şifa ve 
huzur evi inşaatı 

2 — Antalya 400 yataklı devlet 
hastahanesi 

Keşif Bed. 
Lira 

22.800.000 

65.000.000 

Geçici Tem. 
Lira 

697.750 

1.963.750 

Karne 
Grubu 

B 

B 

Son müracat tarihi 

4/2/1977 Cuma 

4/2/1977 Cuma 

İhale gün ve saati 

8/2/1977 Salı günü saat 11.00 de 

8/2/1977 Sala günü saat 15.00 de 
831/4-2 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden: 
Aşağıda keşif bedelleri, ihale gün ve saatleri, geçici teminatı ve belge müracaat son günleri yazılı işler, 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi ge

reğince kapalı zarf usulü Ue eksiltmeye konmuştur. Eksütmeleri Bölge idare binasında eksütme komisyonunca yapılacaktır. Bu islere ait ihale 
dosyalan istanbul - Küçükyalı'da 1. Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 

IstekUler en geç belge müracaat son günü saat 17.30'a kadar Bölg* Müdürlüğüne dilekçe ile müracaatla, kira Ue müdürlüğümüz emrinde ça
lıştıracakları tasıftlan Bölge Müdürlüğünde veya Müdürlüğün göstereceği yerlerde muayene ettirerek bu işlere ait yeterlik belgesi almalan lazım
dır, îhaleye gireceklerin yeterlik belgeleri ile birlikte geçici teminat, (teminat banka mektubu İse SelahiyetU kişüerin imzalan tasdikU olacak ve 
banka limiti yazılacak) aslı veya noterden tasdikU 1976 yılı Ticaret ve Sanayi Odası vesikası, esnaf belgesi veya şoförler cemiyetinden belge, vekâ
leten İhaleye gireceklerin vekâletnamelerini, istekü bir ortaklık olduğu takdirde bu belgelerine ilâveten şirketin imza sirküleri veya vekâletname
sini (fotokopi kabul edilmez) ve şirketin birinci ilânımızdan sonra alınmış haU faaliyet belgelerini hamü usulüne uygun olarak 2490 sayılı Ka
nun gereğince hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç ihale saatinden bir saat Önce Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

Postadaki gecikmeler nazan itibare alınmaz. 
Duyurulur. 
Not: (Taşıt ticarî ruhsatı haiz ve ihaleye giren şahsın olacaktır.) 

Keşif Bed Geçici Tem. ihale günü Belge müracaat 
işin Cinsi Lira Lira saati son günü 

1 — Çimento stabilizasyon ve onanm 
(Soğuk karışım kaplama) 
Şantiyesinin servis hizmetlerinin 
görülmesi için bir adet (9 kişiük) 
taşıt kiralanması. 

2 — Kapıkulu - Lüleburgaz - Çorlu 
yolu i . kısım bitümlü sıcak 
kansım kanlama inşaatı kontrollük 
hizmetleri için bir adet (9 kisiUk) 
taşıt kiralanması. 

3 — istanbul Çevrevolu beton asfalt 
şantiyesinin servis rahmetlerinin 
görülmesi için bir adet (asgari 
14 azami 20 kişilik) 
taşıt karalanması 

4 — Kapıkule - Gümrük kapısı sahası 
yapımı işyerleri için bir adet 
(9 kişilik) taşıt kiralanması. 

Çarşamba 
Saat 15.00 

291 /4-3 

• • • — » » e 

183.750 10.438 7 Şubat 1977 
Pazartesi 
Saat 11.00 

31 Ocak 1977 

169.800 9 740 7 Şubat 1977 
Pazartesi 
Saat 15.00 

31 Ocak 1977 

145.000 

120.000 

8.500 

7.250 

9 Şubat 1977 
Çarşamba 
Saat 11.00 
9 Şubat 1977 

2 Şubat 1977 

2 Şubat 1977 

Ankara Levazım Amirliği 3 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (27) kalem malzeme kapalı zarfla eksütmeleri hizalarındaki gün ve saat
lerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin 
kanuni şekilde hazırlayacaklan teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, 
postada geciken mektuplar kabul edilmez. Vantilatör kayışlarının tamamı, el aletlerinin tamamı, brandaların tamamı bir istekliye ihale edilebUecek-
leri gibi her kalemin tamamı da ayrı ayrı ihale edilebilir. Her cins malzemenin tamamına girecekler ayrı ayn fiyat, vereceklerdir 

C i n s i 
M. Bedeli G. Teminatı İ H A L E 

C i n s i Miktan Lira Krş. Lira Krş. G ü n ü Saati 
Silindir taslama tası 500 Ad. 150.000.— 8.750,—1 
Sevvar elektrikü matkap tezgâhı 5« » 225.000,— 12.500.—I 
Matkap ucu takımı 100 Tk. 300.000,— 15.750,—| 
Pense 10 inçlik 1000 Ad. 285.000,— 15.150.—| 
P«>ns» 6 terfik S00 <» 87 500,— 5 625.— r 31/1/1977 Pazartesi 11.00 
Pense 8 inçlik 30(10 » 600 000,— 27.750.—| 
Kriko 3 tonluk 1000 » 600 000,— 27750.— I 
Kriko 1.5 tonluk 500 » 250 000,— 13 750.— | 
Kriko 8 tonluk 100 » 130.0O0,— 7 750.—1 
Kriko 12 tonluk 100 » 155 000.— 9 000.—1 

T A M A M I 2.782.500.— 97.225,— 
MfiOl Drvdee •vantilatör kavisi 5000 Ad. 200 000,— 11.250.—1 
Tuzla Jeep V kayışı ıoooo » 500.000.— 23.750.—| 
M26 Transporter vantilatör kayısı 50 Tk. 5.500.— 415.—I 
M38 ALC Jeep vantilatör kayısı 200 » 16 000,— 1.200.—1 
M37, M43 Dodge vantilatör kayışı 1000 Ad. 50000,— 3.750,-1 
M602, M35 Reo vantilatör kayısı 7500 Tk. 300.000,— 15.750,-1 
Reo kompresör kayısı ?000 Ad. 135.000,— 8.000,— \ 31/1/1977 Pazartesi 11.30 
M62, M543 kurtarıcı korooresör kayısı 1500 » 112.500,— 6.875.—| 
M74 kurtarıcı pompa kayışı 200 Tk. 3.000,— 225.—| 
175 mm havitser vantilatör kayısı 70 » 7.000,— 525.—I Mİ 13 personel tasıvıcı vantilatör kavisi 750 » 75.000,— 5.625,-1 
Mİ 13 personel tasry.cı vantilatör kayısı 1000 Ad. 75.000 — 5.625,-1 
Mİ 13 personel taşıyıcı vantilatör kayışı 1500 Tk. 112.500,— 6.875.—1 

T A M A M I 1.591 500,— 61.495,— 
Reo karbiratöT tamir Tk. 200 Ad. 100.000,— 6.250.— 31/1/1977 Pazartesi 15.00 
2 mm. Uk mantar levha 3000 Ad. 93.750,— 5.938,— 31/1/1977 Pazartesi 15.30 
Polyester branda 3250 Mt. 325 000.— 16.750,—) 
Yer muşambası 600 M2 57 000.— 4.100.—f 31/1/1977 Pazartesi 16.00 

T A M A M I 382.000,— 19.030.— 
283/4-4 
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Çubuk Sağlık Grubu Başkanlığınıdan : 

Başkanlığımız ihtiyacı olan beş kalem kimyevî madde 2490 sayılı 
Kanunun 31 inci maddesine göre kapalı zarf usulü ile eksütmeye çıka
rılmıştır. 

Muhammen bedeli 890.625,— TL. olup geçici teminatı 39.375,— 
TL. dır. 

İhalesi 7/2/1977 Pazartesi günü saat 15.00 de Çubuk Sağlık Grubu 
Başkanlığında yapılacaktır. 

Şartnamesi Çubuk Sağlık Grubu Başkanlığında, Ankara ve istanbul 
Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüklerinde görülebilir. 

İhaleye girmek isteyenlerin 2490 sayılı Kanuna göre hazırlayacak
ları kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon 
Başkanlığına vermeleri ilân olunur. 

Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 737 / 4-ılı • 
Ankara Valiliğinden: 

Baymdırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün: 
1 — Ankara - Muhabere Ana Depo K. Kh. Binası inşaatı işi 2490 sa

yılı Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine göre kapalı zarf usulü Ue ek
siltmeye konulmuştur. 

2 — İşin % 30 zamlı keşif bedeli 5.772.127,01 liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da İskitler Caddesi üzerindeki Bayındırlık Mü

dürlüğü Eksiltme ve İhale Komisyonunda 11/2/1977 günü saat 15.00 de 
yapılacaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Bayındırlık Müdürlüğü 
Koordinasyon Şefliğinde görülebilir. 

5 —• Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
a) 1976 yılma ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesini, 
b) 186.913,81 liralık geçici teminatını, 

c) Müracaat dilekçelerine Baymdırlık Bakanlığından almış olduk
ları (C) grubundan en az bu işin keşif bedeli kadar işin eksiltmesine gi
rebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini, plan ve teçhizat beyanna
mesini, teknik personel ve kredi imkânlarını bildiren malî durum beyan
namesi ile banka referans mektubunu bağlamak suretiyle Ankara Valiliği
ne müracaatla Baymdırlık Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları 
yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İsteklilerin teklif mektuplarım 111/2/1977 Cuma günü saat 
14.00 e kadar makbuz mukabilinde İhale Komisyonu Başkanlığına vere
ceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi almak için isteklilerin dilekçelerini 7/2/1977 
Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar Ankara Valiliği ve Bayındırlık 
Müdürlüğü kayıtlarına intikal ettirmeleri gerekir. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul 
edilmez. 

Keyfiyet ilân olunur. 709 / 4-1 

Ankara Sular İdaresi Genel Müdürlüğünden: 1. İdaremiz ihtiyacı 4 adet santrifüj pompa fiat ve teklif alma 
usulü ile satm alınacaktır. 

2. Teklif edilecek bedelin en az % 7,5 nisbetinde geçici teminat 
verilmesi şarttır. 

3. Santrifüj pompa ile ügüi şartnameleri mesai saatleri içinde 
İdaremiz Ticaret Müdürlüğünden temin edüebilir. 

4. İhalesi Genel Müdürlük binasında toplanacak Alım Satım Ko
misyonu huzurunda 2/2/1977 Çarşamba günü saat 15.00 de yapılacaktır 

5. Tekliflerin belirtüen gün ve saatte, teminatı ile birlikte verilme
sini, geç verilen ve teminatı olmayan tekliflerin nazarı itibare alınmaya
cağının bilinmesini. 

6. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya düedigine yapmakta tama
men serbesttir. 979 / 3-1 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden: 

Aşağıda keşif bedelleri, ihale gün ve saatleri, geçici teminat ve belge müracaat son günleri yazılı işler 2490 sayüı Kanunun 31. maddesi ge
reğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Eksütmeleri Bölge İdare binasında Eksiltme Komisyonunca yapılacaktır. 

Bu işlere ait ihale dosyaları Ankara'da Karayolları Genel Md. lüğüMlz. Şb. Md. lüğünde, İzmir'de Karayolları 2. istanbul - Küçükyalı'da 1. 
Bölge Müdürlüklerinde görülebilir. İsteklilerin belge müracaat son günü saat 17.30 a kadar Bölge Müdürlüğüne müracaatla verecekleri dilekçe
lerine : 

a) Aşağıda 1 - 2 No. da yazılı işler için bu işlerin cins ve öneminde ikimilyon, 3 No. da yazılı iş için birmilyon lira keşif bedelli aym mahiyet
te iş yaptığına dair belge (Bu işlerin en az ilk keşif bedeli kadar A - B ve C grubu karnesi olanlarda bu belge aranmaz.) 

b) Yapı araçları bildirisi (Örnek 2) 
İstekiüerin, bu işe ayırabileceği işe uygun yeterli makina ve teçhizat listesi ile bunların 1976 yılma ait noterden tasdikli demirbaş ve amortis

man kayıtları, 1977 yılı için ana inşaat makinalarrna sahip olduklarım belirten faturalarm asılları veya noterden tasdikli suretleri (Proforma fa
tura kabul edilmez.) 

c) Sermaye ve kredi olanaklarını açıklayan malî durum bildirisi (örnek 3) 
d) Sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış banka mektubu (örnek 4) 
e) Müteahhidin bu işte çalıştıracağı teknik personele alt teknik personel bildirisi1 (Örnek 5) 
f) Dilekçenin veriliş tarihinde müteahhidin elinde bulunan işleri açıklayan taahhüt bildirisi (Örnek 6) 
Aynca 1971 -1976 yılları arasında müteahhidin yapıp bitirdiği bu önemde ve buna benzer taahhütlerini bildirir cetveU, (Bu cetvele tasdikli bel

geler veya tasdikli suretleri eklenecektir.) < 
Yukarıda b, c. e ve f de beUrtüen örnek 2, 3, 5 ve 6 nın bizzat müteahhit tarafından imzalanması şarttır. Bu bildiriler vekâleten imza edil

miş olursa kabul edilmez.) 
g) İsteklilerin ış yerini görüp tetkik ettiklerine dair işin ait olduğu kontrolluktan alınmış tasdikli belge. 
h) İsteklilerin gerçek tek kişi olması halinde imza sirküleri, şirket olması halinde şirket sirkülerim ekleyerek bu iş için yeterlik belgesi al

maları lâzımdır. 
İhaleye gireceklerin yeterlik belgeleri Ue birfikte geçici l^minat (teminat banka mektubu ise selâhiyetli kişilerin imzaları tasdikli olacak ve 

banka limiti yazılacak) aslı veya noterden tasdikli 1976 yılı Ticaret ve Sanayi Odası vesikası, vekâleten ihaleye gireceklerin vekâletnamelerini, is
tekli bir ortaklık olduğu takdirde bu belgelerine ilâveten şirketin imza sirküleri veya vekâletnamesini (fotokopi kabul edilmez) ve şirketin birin
ci ilânımızdan sonra alınmış hali faaliyet belgelerini hamli usulüne uygun olarak 2490 sayılı Kanun gereğince hazırlayacakları teklif mektuplarım 
en geç ihale saatinden bir saat önce Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 

Duyurulur. 
Keşif bedeli Geç. teminatı İ H A L E Belge Mü. 

İ Ş İ N C İ N S İ Lira Lira Günü Saati son gün. 

(Keşan - Gelibolu) Ayr. - Enez yolu Km : 0-59 arası Ue (Uzunköp
rü - Havsa) Ayr. - Meriç - Küplü yolu Km : 0-37 arası üst yapı (alt 
temel, temel ve agrega) malzemesi ihzar, nakil ve figüresi. 
Vize - Ahmetbey - Ayr. yolu Km. 0 - 38 arası üst yapı (kırmataş ve tü-
venan) malzemesi, ihzar, nakil ve figüresi. 
(Havsa - Uzunköprü) Ayr. Pehlivanköy yolu Km. 0-14 arası üst ya
pı (kırmataş ve tüvenan) malzemesi ihzar, nakü ve figüresi. 

8.572J280,— 270.918,— 14 Şubat 1977 
Pazartesi 

11.00 7/2/1977 

6.203.227,— 1199.847,— 14 Şubat 1977 
Pazartesi 

,15.00 7/2/1977 

3.963.003,— 132.640,— 16 Şubat 1977 
Çarşamba 

11.00 9/2/1977 

814 / 4-1 



21 OCAK 1977 (Resmî Gazete) Sahife : 27 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığından: 

1 — İzmir DSİ. II. Bölge Müdürlüğü hudutları içerisinde bulunan 
İzmir I. Merhale içme suyu temin sistemi (terfi -isale hattı ve tesisleri 
I. Ks.) inşaatı işi teklif alma suretiyle ihaleye çıkartılmıştır. 

2 — İşin gayesi; İzmir şehrinin içme - kullanma ve endüstri suyu ih
tiyacım karşılamak olup, (Muradiye) Göksu pmarlarmdan İzmir (Halka-
pınar) mevkiine kadar isale ve terfi tesislerinin inşaatım ve ilgili teçhi
zatın temin ve montajım kapsamaktadır. 

3 — Bu ihale kapsamında yapılacak ana iş kısımları şunlardır : 
a) Göksu pmarlanmn kuyubaşı ve kaptaj tesisleri, 
b) Göksu pompa ve ön klorlama istasyonu ve işletme tesisleri, 
c) Çullutepe terfi deposu ikmali, 
d) Yahşelli terfi deposu, pompa istasyonu ve işletme tesisleri, 
e) Göksu isalesi - Menemen acil içme suyu isalesi aktarma tesisleri 

ve Menemen II No. lu terfi deposu, 
f) Cumhuriyet ana dağıtım deposu, klorlama istasyonu v© denge 

deposu, 
g) Halkapınar ana dağıtım deposu ve klorlama istasyonları inşaat

ları ile bu işlere ait teçhizat temin ve montajı, 
h) Yukarıda belirtilen kaptaj, kuyu, terfi istasyonu ve ana dağıtım 

depolan arasında, mevcut idare fabrikasından faydalanılarak, 
1) Takriben 50.650 ant. 0 22O0 mm, 
2) » 310 mt. 0 1800 mm, 
3) » 2.860 mit. 0 1600 mm, 
4) » 3.700 mt. 0 1400 mm, 

öngeritaıeli beton boru imal ve montajı ile muhtelif çap ve uzunlukta 
spiral kaynaklı çelik boru imal ve montajı, 

1) Takriben 250 mt. uzunlukta 0 1800 mm. lik çelik boru üe Emi
ralem regülatörü geçişi, 

k) 0 2400 mm. lik takriben 1000 mt. uzunluğunda basınçlı büyük 
Çiğli tüneli işidir. 

4 — Müteahhitlikçe, bu işde kullanılmak üzere, iş programma uy
gun olarak, çalışır vaziyette, şantiyede aşağıdaki ekipmanı bulundurula-
cafetır. 

3 Ad. 2,5 yd3.lük Beko ekskavatör, 
3 » Radyüsü 8 m. de 20 ton yük kaldıran seyyar vinç, 
4 » D8 Rıpperli dozer, 
5 » Yükleyici, 
2 » 5 tonluk seyyar vinç, 
2 » 1,5 yd3. Kik dragline ekskavatör, 
2 » Motogreyder, 
6 » Trifor (20 ton yatay çekebilen), 
5 » Treyler Çboru yükleme - boşaltma tertibatlı) 
4 » Mobil kaynak makinası (Elektrojen gruplu), 

10 » Kamyon, 
2 » Beton Santralı (100 m3/gün kapasiteli), 
4 » Kompresör (400 CFM) lik, 
1 » Şotkrit ekipmanı, 
1 » Yıkama - eleme tesisi, 
2 » Beton pompası, 
1 » Çelik levha ve profil kesme - kıvırma teçhizatı, yeteri kadar 

jeneratör, betoniyer, vibratör, 8" lige kadar motopomplar, vibrasyonlu si
lindir, pnomatık tokmak, tünel içi nakliye ekipmanı, arazöz ve gerekli 
diğer ekipman. 

5 — Firmaların ön seçim İçin 9 Şubat 1977 günü saat (17.00) ye ka
dar aşağıdaki adrese müracaatları gerekmektedir. 

6 — İhaleye teklif vermek için ön secimi yapılacak firmaların mü
racaat dilekçelerine aşağıdaki belgeleri eklemeleri şarttır. 

a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış müteahhitlik karnesi aslı (A) 
grubundan en az (300.000.000,—) TL. 

b) 4. maddede istenilen makina ve teçhizatın kendisine ait oldu
ğunu tevsik eden vesikalar, veya kiralayacak ise kiralayan şahıs veya 
firmadan alınmış noterden tasdikli taahhütname ile makina ve teçhizatın 
kiralayana ait olduğunu tevsik eden vesikalar ve iş programına uygun ola
rak şantiyede hazır bulunduracağına dair usulü veçhile tanzim emlmiş 
taahhütname, (4. maddedeki ana ekipmandan en az birer ve kamyondan 
5 adedi firmanın kendisine ait olacaktır.) 

e) İkmal etmiş olduğu ve halen devam etmekte olan işlerinin listesi 
(işverenin adı, ihale bedeli, işin kapsamı, süresi ve müracaat tarihine ka
dar yapüan iş tutarına ait bilgiler.) 

d) İdarece firmaya işler vaziyette teslim edilecek ve öngerilmeli 
beton boru imalinde kullanılacak Menemen öngerilmeli Beton Boru Fabri

kasının işletilmesi ve firmanın öngerilmeli beton boru ve özel parçala
rını imal, ihzar ve döşeme işlerinde takip edeceği, yol hakkında detaylı 
bilgüer. v 

e) Son üç yıllık inşaat istihkak cirosunu gösteren (bu cirolardan 
bir tanesi 100 nülyon liradan fazla olacaktır) Noterden resmî defter tas
dikli belgeler ile kredi durumunu gösteren banka referans mektupları, 

7 — İsteklilerin özel ortaklık olması halinde, her ortak ıçm yukan
da belirtilen dokümanların verilmesi gereklidir. 

8 — Müracaatı takiben ön seçim yapılarak, ihaleye iştirak belgesi ve
rilen firmalara, iş hakkında detaylı bilgi ve ihale evrakım bedeli muka
bilinde alması ve teklif vermesi için Genel Müdürlükçe ayrıca davetna
me gönderilecektir. 

9 — Telgrafla başvurmalar ve postada vaki gecikmeler kabul edil
mez. 

ADRES: 
DSİ. Genel Müdürlüğü Proje ve İnşaat Dairesi Bşk. (Kat 6) 

854/2-1 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından: 

İli: Antalya, İlçesi: Akseki, Köyü veya mevkii: Doğrul, Madenin 
cinsi: Alüminyum, Ruhsatnamenin tarihi, numarası: 16/2/1962, 5/211. 

Hudutlan: 
Kuzeyi: Nodar Hanı 
Doğusu: Nodar Hanından Akgöynük (İpektepesi) Tepesi 'beton sü

tununa doğru hat. 
Güneyi: Akgöynük (İpektepesr) Tepesi beton sütunundan Doğrul 

(Yarpoz) Köyü okuluna doğru hat. 
Kuzeyi - Batısı: Doğrul (Yarpoz) Köyü okulundan hudut başlangıcı 

olan Nodar Hanına doğru hat. 
Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutlan yazılı bulunmuş Alüminyum ma

deni için Btifoank Genel Müdürlüğü uhdesine 15 yıl müddetle işletme 
ruhsatı verilecektir. 

İtiraz olanların bu ilânın gazetede ilk yayınlandığı tarihden itibaren 
onbeş gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lâ
zım geldiği, bu müddetin hitamından sonra vukubulacak itirazların ka
bul edilmeyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55 inci maddesi gereğin
ce Uân olunur. 545/2-1 

İli : Antalya, İlçesi: Alanya, Köyü veya mevkü : Mahmut Şeydi, Ma
denin cinsi: Alüminyum, Ruhsatnamenin tarihi, numarası: 17/3/1961, 
5/194. 

Hudutlan: 
Kuzeyi: Mahmut Şeydi Köyü okulundan, Bademağacı Köyü okulu

na doğru hat. 
Doğusu ve Güneyi: Bademağacı Köyü okulundan «A» kesişme nok

tasına doğru hat. 
Batısı: «A» kesişme noktasından, hudut başlangıcı Mahmut Şeydi 

Köyü okuluna doğru hat. 
«A» Kesişme Noktasının Tarifi : 
Mahmut Şeydi Köyü Okulundan, Değirmendere Köyü, İmam Kuyu

suna çekilen hattın. Bademağacı Köyü Okulundan, Yumru Tepenin doğu 
güneyindeki 900,95 rakımlı tepeye uzanan doğru hatla kesiştiği noktadır. 

Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Alüminyum ma
deni için EtiSbank Genel Müdürlüğü uhdesine 15 yü müddetle işletme 
ruhsatı verilecektir. 

İtiraz olanların bu ilânın gazetede ilk yayınlandığı tarihden itibaren 
onbeş gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lâ
zım geldiği, bu müddetin hitamından sonra vukubulacak itirazların ka
bul edilmeyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55 inci maddesi gereğin
ce ilân olunur. 546/2nl 

Gıda - Tarım ve Hayvancüik Bakanlığından : 

Ziraî Mücadelede kullanılmak üzere Ziraî Mücadele İlâç Ruhsatna-
mes;mı haiz bulunan asaöıda adı, firması, ruhsat tarih ve numarası ka
yıtlı ilâcm 6968 sayılı Ziraî Müeadele ve Ziraî Karantina Kanununun 40 
ıncı maddesi gereğince ruhsatnamesi iptal ve satışı men edilmiştir. 

İlâcm adı: Aktif toz kükürt, Firması: Kimyagerler Ziraat İlaçlan 
A. Ş. Kemerköprü Kaynarca No: 62 Ankara Asfaltı Pendik - istanbul. 

İptal edilen ruhsataamenin tarihi ve No. su: 26/12/1962 - 215. 
962 /1-1 



Sahife : 28 

Çay Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 — Kurumumuz Çay Paketleme Fabrikalarının ihtiyacı olarak 
57.828.010 Kg. plastik çember kapalı zarf usulü ile satınalınacaktır. 

2 — Bu işe ait idari şartnameler Çay Kurumu Genel Müdürlüğü 
Pazarlama ve Satmalma Daire Başkanlığı - Rize, Çay Paketleme Fabrikası 
Müdürlüğü Kuruçeşme - istanbul ve Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü 
Çiftlik - Ankara adreslerinden ücretsiz olarak temin edilebilir. 

3 — Teklif mektupları en geç 3/2/1977 günü saat 15.00'e kadar Çay 
Kurumu Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Satmalma Daire Başkanlığı -
Rize adresinde bulunacak şekilde iadeli - taahhütlü postalanacak veya 
makbuz mukabili teslim edilecektir Zarflar aynı gün saat 16.00'da açı
lacaktır. 

4 — Numuneler Pazarlama ve Satmalma Daire Başkanlığı ve Paket
leme Fabrikalarımızda görülebilir. 

5 — Postada vaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
6 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 
479 / M • 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden : 

800.000 ADET 100x150 CM. EB'ADINDA UV-STABLİZATÖRLÜ 
POLİETİLENDEN MAMUL HAŞHAŞ KAPSÜLÜ ÇUVALI 

SATIN ALINACAKTIR. 
Şartnameleri Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Satmalma ve 

İikmâl, Istanbulda Malzeme Şube Müdürlüklerimizden temin edilebilir. 
1/2/1977 günü saat 12.00 ye kadar Genel Müdürlük Haberleşme Mü

dürlüğüne verilecek teklifler aynı günü saat 14.30 da açılacaktır. 
Ofisimiz 2490 sayılı Kanuna tabi değüdir. 

959 /1-1 

800.000 ADET 100x150 Cm. EB'ADINDA 
10 ONZLUK JÜT KANAVİÇEDEN MAMUL HAŞHAŞ 

ÇUVALI SATINALINACAKTIR 
Şartnameleri Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Satmalma ve İk

mâl, Istanbulda Malzeme Şube Müdürlülerimizden temin edilebilir. 
31/1/1977 günü saat 12.00 ye kadar Genel Müdürlük Haberleşme 

Müdürlüğüne verilecek teklifler aynı gün saat 14.30 de açılacaktır. 
Ofisimiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 

960/1-1 
•——« 

Ardeşen Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1975/165 
Davacı Ardeşen Yayla Mahallesinden Ziya Şinal tarafından açılıp 

Mahkememizde yapılmakta olan gaiplik davasında: 
Davacının oğlu, 1934 doğumlu, Abidin Şinal 1971 tarihinde Deniz ka

zası sonuncu ölüm tehlikesi içinde kaybolduğu ve gaiplik kararı veril
mesi istendiğinden gayip Abidin Şinal'ı görüp tanıyanların veya yerini 
bilenlerin iş bu üân tarihinden itibaren bir sene içinde mahkememize 
müracaatları ilân olunur. 953 

istanbul Bayındırlık Müdürlüğünden: 

1 — istanbul Bakırköy Kartaltepe Lojmanlı Polis Karakolu inşaatı 
:şi 2490 sayılı Yasa hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli (3.129.504,—) liradır. 
3 — Eksiltme istanbul Baymdırlık Müdürlüğünde İhale Komisyo

nunda 27/1/1977 (Perşembe) günü saat 15.30 da yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak istanbul Bayındırlık Mü

dürlüğünde görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A) (107.635,12) liralık geçici teminatım, 
B) 1976 yılma ait Ticaret veya Sanayi Odası Belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plân teçhizat be
yannamesini, Sermaye ve Kredi imkânlarını bildiren mali durum bildiri
sini, teknik personel beyannamesini, taahhüt beyannamesini, Bayındırlık 
Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan keşif bedeli kadar işin ek
siltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini ibraz suretiyle 
Vilâyet Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgesini teklif mektup
ları ile birlikte zarfa koymalan lâzımdır. 

21 OCAK 1977 

6 — İstekliler teklif mektuplarım 27/1/1977 (Perşembe) günü saat 
14.30'a kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vere
ceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 24/1/1977 
(Pazartesi) günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 193 / i - i 

• ı 
Adana 2. As. Hukuk Hâkimliğinden: 

1975/11 
Davacı Tekel İdaresi tarafından davalı Erdoğan İçli ve Cemal Ak-

kuş ve ancadaşlan aleyhine açılan tazminat davasmm yapılan açık du
ruşma sonunda: 

Mahkememizden sadır olan 7/7/1976 tarih ve 1976/402 karar sayüı 
ilâm ile 32.653,52 TL. liranın davalılardan müştereken tahsiline karar 
verildiği cihetle davalı Cemal Akkuş ve Erdoğan İçli adreslerinde bulu
namamış olup, kararın yargıtay yolu açık olmak üzere 15 gün içerisinde 
temyiz edilmediği takdirde kesinleşeceğinden kararın bu davalılara kadım 
olmak üzere ilân olunur. 9SS 

• — 
Demirköy Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No: 1974/56 
K. No: 1976/46 
K. tarihi: 9/6/1976 
Sanık: İsmail Duyar. Abdullah oğlu, Hanife'den olma, 1/1/1955 

doğumlu, Çarşamba İlçesi Ömerli Köyü hane NO. 32, cilt NO. 23/1, sahife 
No. 29 da nüfusa kayıtlı, Çarşamba İlçesi Kumcağız Köyünde oturur. 

Tad. Ed. K . : 
Maddesi: 5682 sayılı Pasaport K. nun 33/1. maddesi uyarmca tak

diren ve teşdiden 300 TL. sı hafif para cezası ile cezalandınlmasına. 
Yukanda açık hüviyeti yazık ve bu davada sanık olarak bulunan 

İsmail Duyar'm aramalara rağmen bulunamaması sebebiyle hükmün sa
nığa tebliği mümkün olmadığından 7201 sayılı Kanunun 28 ve 29. mad
deleri gereğince Resmî Gazetede illânen tebliğine, ve aynı Kanunun 31. 
maddesi gereğince ilân tarihinden itibaren 15 gün içerisinde tebliğinin 
yapılmış sayılacağına 12/1/1977 gününde karar verilmiştir. Tebliğ olu
nur. 947 » 

Gerede Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1973/798 
Davacı Gerede Belediye Başkanlığı tarafından davalı Ankara Ziraat 

Bankası Genel Müdürlüğünde müşavir Mustafa Sabattin Tulga aleyhine 
ikame olunan tapulama tesbitine itiraz davasmm yapılan duruşmasm
da : 

Davacı davasında Gerede Kitirler Mahallesi Esentepe mevkiinde 
kaim 42 ada 7 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydının iptali ile tamamı
nın Belediye adına tescilini talep etmiş, davalı adına Resmî Gazete ile 
yapılan ilânın dilekçeli davetiye tebliğine rağmen duruşmaya gelmediği 
gibi kendisini temısllende bir vekil göndermediğinden bu defa duruş
manın bırakıldığı 4/3/1977 günü saat 9.00 da mahkemede hazır bulun
ması veya kendisini temsilen bir vekil göndermesi, aksi takdirde duruş
masına gıyabında devam olunacağı gıyap yerine kaim olmak üzere ilâ
nen tebliğ olunur. 11477 • 

Demirköy Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

E. No: 11975/133 
K. No: 1976/48 
K. tarihi: 16/6/1976 
Sanık: Nevriye Ulakçı Lütfi kızı, Şerife^den olma 11/9/1954 D. lu, 

Demirköy İlçesi Boztasköyü, hane 65, cilt 7, sahife 84 te nüfusa kayıtlı 
Demirköy İlçesi Orhaniye Mahallesinde oturur. 

Tad. Ed. K . : 
Maddesi: T. C. K. 456/4 maddesi uyarmca takdiren ve teşdiden 

400 TL. sı ağır para cezası ile cezalandırılmasına, 
Yukanda açık hüviyeti yazılı ve bu davada sanık bulunan Nevriye 

Ulakçı'nın aramalara rağmen bulunamaması sebebiyle hükmün sanığa 
tebliği mümkün olmadığından 7201 sayılı Kanunun 28 ve 29. maddeleri 
gereğince Resmî Gazete'de ilânen tebliğine ve aynı Kanunun 31. madde
si gereğince ilân tarihinden itibaren 15 gün içersinde, tebliğinin yapılmış 
sayılacağına 12/1/1977 gününde karar verilmiştir. Tebliğ olunur. 

946 
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Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ankara İrti
bat Bürosundan: 

T. DEMİR VE ÇELİK İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
PERSONEL YÖNETMELİĞİNİN 6. a. 10 VE 12. MADDELERİ 

AŞAĞIDA GÖSTERİLDİĞİ ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. 

1— Madde 6 — Teşkilât Yapısı ve Görevlerin Tesbiti: 
Teşekkülde görülen iş ve hizmetlerin özelliMerine göre tarifleri ya

pılmak, görev, yetki ve sorumluluklarmı belirtmek suretiyle, Teşekkülün 
Genel ve detay teşkilât yapısı, Organizasyon Ünitelerince tespit oluna
rak ilgili mercüerin onayına sunulur. 

2 — Madde 8 — Kadroların Tespiti: 
Teşkilât kısmuarrnca teklif olunacak kadro ihtiyacı, Organizasyon -

Metot ve Personel birimlerinin işbirliği üe tespit olunur ve Personel 
birimlerince ügili mercilerin onayına sunulur, onayı müteakip kadrolarla 
ilgili her türlü hizmetler Personel birimlerince yapüir. 

3 — Kadro kontrolü ile ilgüi 10. maddedeki «Personel Birimi» «Or
ganizasyon ve Metot Birimi» olarak değiştirilmiştir. 

4 — İşgücü ihtiyacımın planlanması hakkındaki 12. maddedeki «Orga
nizasyon ve Metot» ibaresi «Personel Birimleri» şeklinde değiştirilmiştir. 
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Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara Şubesi Müdürlüğünden: 

Kayıt Tetkiki ile İlgilidir: 

S. No: Adı Soyadı 
İşyeri 
No.: U N V A N I Kayıt Tetkiki Devresi 

1. Abdullah Baydar 21097.04 Demir Doğrama Atölyesi 30/6/1967 — 1/5/1971 
2. Enver Yürekli Varisleri 21526.04 Manav 4/9/1967 — 2/2/1972 
3. M. Kemal Acar 22127.04 Kıraathane 1/5/1967 — 1/1/1968 
4. Cahit Fırat 22165.04 Terzihane 27/3/1967 — (Zamanımıza kadar) 
5. Fahrettin Benlikulak 22176.04 Kaynak Atölyesi 1/1/1967 — 31/12/1968 
6. Ahmet Suat Topuzer 22438.04 Kebapçılık 1/10/1967 — (Zamanımıza kadar) 
7. Gani Galip Yetişken 290CO.04 Burç Manifatura 1/1/1969 — 7/9/1969 
8. Zülfi Erdal 29356.04 Çelik eşya imâli 1/1/1969 1 (Zamanımıza kadar) 
9. Ahmet Kılıçkaya 29405.04 Mobilya satışı 1/1/1969 — (Zamanımıza kadar) 

10. Ömer Gündoğdu 29536.04 İnşaat 5/11/1967 — 28/2/1972 
11. Galip Pektaş 29587.04 Oto tamirciliği 1/1/1969 — (Zamanımıza kadar) 
12. Fehmi Şendil 29715.04 Betom Kalıp, Sıva işi 29/10/1967 — (Zamanımıza kadar) 
13. Şükran Akbulut 33143.04 Ak Ticaret 1/11/1968 — (Zamanımıza kadar) 
14. Hakik Vardar - Hatice Yeşil- 33147.04 Bizim Ocak Kebap 

göz - Turan Çankaya Pide Salonu 1/11/1968 — 31/12/1976 
15. Beşir ve Nail Özdemir 33387.04 Lokanta 20/10/1968 1/1/1969 
16. Veliyettin Özkan 37365.04 İnşaat 3/11/1969 — 7/4/1973 
17. Veliyettin Özkan 37368.04 İnşaat 3/11/1969 — 7/4/1973 
18. Mahmut Yıldırgan 37687.04 Diranaş, beton işleri 7/10/1968 — 30/10/1969 
19. Rıza Ozdemir 37992.04 Kuru temizleme 12/6/1969 — 16/3/1972 

Prim Borçları ile ilgilidir : 

İşyeri Prim G. Zammı 
S. No: Adı Soyadı No.: U N V A N I Lira Kr. Lira Kr. 

% 5 Faiz 
Lira Kr. 

Ahmet Kondu 2.6123. 

Toplam 
Lira Kr. 

15869.04 Tuhafiye 74,35 14,87 32,50 121,72 
2. Abdurrahman Üçhisar 21622.04 Kantin isletmesi 98,40 19,68 46,74 164,82 
3. Durmuş Afacan / Nevzat 

Kantin isletmesi 

Sakin 22109.04 Lezzet Lokantası 98,40 19,68 51,04 169,12 
4. Ahmet ve Mustafa Gül 22116.04 Kıraathane 54,12 10,82 25,22 90,16 
5. Kâmil Dede 22164.04 Terzihane 590,40 118,08 264,42 972,90 
6. Ahmet Suat Topuzer 22438.04 Kebapçılık 1.989,72 387,92 922,22 3.249,86 
7. Mustafa Şen - Hasan Yıldız 22558.04 Nakliye 3.929,93 785,98 1.353,47 6.069,68 
8. Salim Durkaya 25117.04 Soğuk Demircilik 680,19 136,02 227,81 1.044,02 
9. Salim Durkaya 25117.04 Soğuk Demircilik 1.360,52 272,16 559,75 2.192,83 

10. Mehmet Özkay 25262.04 Elektrikçi 56,23 11,24 26,48 21,27 
11. Mahir Sağıroğlu - Fevzi 

Özçam 29074.04 Doğramacılık 202,50 40,50 86,46 329,46 
12. Mehmet Görgülü 29107.04 Soğuk Demirci 2.140,24 428,04 869,31 3.437,59 
13. Cemal Karakaya Varisleri 29228.04 Taş Ocağı 30.982,50 6.196,50 8.907,56 46.086,56 
14. Cemal Sayın-Ahmet Ertunç-

Orhan Çakmak 29355.04 Güdül Kıraathanesi 8.938,— 1.787,54 650,82 ili .376,36 
15. Zülfi Erdal 29356.04 Çelik Eşya İmali 202,50 40,50 64,11 307,11 
16. Doğan Erol 29362.04 Motor Montaj Tamiri 936,08 187,22 409,10 1.532,40 
17. Zeki Şentürk 29547.04 Yemek Ocakları İmâli 4.706,50 940,50 1.789,93 7.433,93 
18. Basri Yozgat 29578.04 Ahşap Çakı İmâli 964,13 192,82 385,50 1.542,45 
19. Galip Pektaş 29587.04 Oto Tamirciliği 103,20 20,64 40,20 164,04 
20. Cemil Öztel 29726.04 İnşaat 1.480,14 296,02 579,63 2.355,79 
21. Gürbüz Gönen - NeşaJt 

Yurdakul - Osman Yücel 29780.04 Demir Doğrama İşleri 13.332,60 2.661,22 1.742,38 17.736,65 
22. Mukaddes Oğuz 29833.04 Melek Çanta 92,23 18,46 27,29 138,— 
23. Hüseyin İnatlı 29894.04 Yufkacı 3.210.30 642.06 765.36 4.617,72 
24. Rıza Özdemir 37992.04 Kuru Temizleme 2.656,80 531,36 1.129,33 4.315,49 

(% 5 Faiz Ocak 1977 Sonu İtibariyledir) 
Şubemizde işlem gören yukarda adı soyadı, işyeri numaraları ve unvanları belirtilen işyerlerinden dolayı 506 sayılı Yasanın 79 uncu ve 80-

inci Maddelerine istinaden tahakkuk eden prim borçları ve yine 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunlarına göre, kayıt tetkikiyle ügili hususları muh
tevi tebligatlarının PTT. vasıtasıyle mezkur işveren adreslerine tebliğ edilmek istenmişsede adreslerinde bulunmamaları sebebiyle tebliğ edüe-
memıştır. 

Sair kanallarla aramalara rağmen adresleri tesblt edüemediğinden bu defa 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre, ilânen tebligat yapılması za
ruretinde kalınmıştır. 

Bu itibarla mezkûr kurum alacaklarrrun 15 gün içinde Şubemiz veznesine ödenmesini ve bahis konusu edilen işverenlerin tetkiki icap eden 
devrelerine ait kayıt ve belgelerinin bu ilânımızı müteakip yine 15 gün içinde ibraz edilmesini, aynı müddet içinde müsait büroları varsa Şube
mizle temasa geçilmesini aksi halde gereken kanunî işlemin yapılması cihetine gidileceği ilgililere tebliğ yerine kaim olmak üzere ilânen duyu
rulur. 853 /1-1 
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Tekel Genel Müdürlüğünden: 

1 — 19.999.990— TL. keşif bedelli Siirt (Sason) Y. T. B. evi ve 
İşletme Atölyesi 1. Kısım inşaatı işi, 1976 malî yılı içinde yapılan işlerin 
bedeli 2.0C0.0O0,— TL. bu yıl, geriye kalan işlerin bedeli de, 1977-1978 
malî yıllarda ödenmek üzere birim fiyat esasına göre kapalı zarf yönte
mi ile eksiltmeye konulmuştur. Geçici Teminatı: 613.749,— TL. dır. 

2 — Eksiltme 28/1/1977 Cuma günü saat 11.C0 de istanbul - Unka-
panındaki Merkez Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Şartnamesi anılan Komisyon ile Ankara ve Siirt Tekel Baş
müdürlüklerinde görülebileceği gibi, 50,— TL. sı karşılığında satm da 
alınabilir. 

4 — Eksiltmeye girecek olanların 24/1/1977 günü çalışma saati biti
mine kadar eksiltme şartnamesinin 5. maddesi uyarmca; 

a) Yapı Araçları Bildirisini, 
b) Teknik Personel Beyannamesini, 
c) Taahhüt Beyannamesini, sermaye ve kredi olanaklarım bildiren 

malî durum bildirisini, 
d) Bu eksiltmenin ilk ilan tarihinden sonra alınmış 599.999,70 TL. 

hk banka referansım, 
e) Baymdırlık Bakanlığından almış oldukları (B) Grubundan en 

az işin keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir mü
teahhitlik karnesinin aslım, 

Bir dilekçeye ekliyerek istanbul - Karaköydeki Yatınm ve Uygula
ma Grubu Müdürlüğüne başvurmaları ve (İhaleye Katılma Belgesi) al
maları şarttır. 

5 — İsteklilerin, 2490 sayılı Yasanın 32 nci ve Eksiltme Şartname
sinin 10 ncu maddesine göre hazırlıyacakları kapalı teklif zarflan ile, 

a) Geçici Teminat Makbuzlarım, 
b) İhaleye Katılma Belgesini, 
c) Ticaret Odası Belgesini, 
d) İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması gerekir, (özel ve tes

cil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez.) İstekli bir ortaklık olduğu tak
dirde; 

aa) İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline 
kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmî bir makamdan or
taklık siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğunu gösterir ve bu eksilt
menin ilk ilân tarihinden sonra alınmış bir belgeyi, 

bb) Ortaklığın sirküleri veya ortaklık adına teklifte bulunacak 
kimselerin bu ortaklığın vekili olduğunu gösterir noterden onanlı vekâ
letnameyi, İhale saatinden bir saat öncesine kadar 2. maddede belirtilen 
Komisyona makbuz karşılığında vermeleri şarttır. 

6 — Bu ihale ile ilgili belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ge
cikme ve kaybolmalar kabul edilmez. Duyurulur. 477 / M 

1 — 14.009.366,— TL. keşif bedelli Trabzon Merkez İdare Ambar 
Binası inşaatı işi, 1976 malî yılı içinde yapılan işlerin bedeli 3.CC0.0CO,— 
TL. bu yıl, geriye kalan işlerin bedeli de, 1977 - 1978 malî yıllarında öden
mek üzere birim fiyat esasına göre kapalı zarf yöntemi ile eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

Geçici Teminatı 434.030,— TL. dır. 
2 — Eksiltme 28/1/1977 Cuma günü saat 14.30'da istanbul - Unkapa-

nrndaki Merkez Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 
3 — Şartnamesi anılan Komisyon ile Ankara ve Trabzon Tekel 

Başmüdürlüklerinde görülebileceği gibi 50,— TL. karşılığında satm da 
•ılınabilir. 

4 — Eksiltmeye girecek olanların 24/1/1977 günü çalışma saati biti
mine kadar eksiltme şartnamesinin 5. maddesi uyarmca; 

a) Yapı Araçları Bildirisini, 
b) Teknik Personel Beyannamesini, 
c) Taahhüt Beyannamesini, sermaye ve kredi olanaklarım bildiren 

malî durum bildirisini, 
d) Bu eksiltmenin ilk ilân tarihinden sonra alınmış 420.280,— TL. 

lık banka referansım, 
e) Baymdırlık Bakanlığından almış oldukları (B) Grubundan en 

az işin keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir mü
teahhitlik karnesinin asimi, 

Bir dilekçeye ekliyerek istanbul - Karaköydeki Yatırım ve Uygula
ma Grubu Müdürlüğüne başvurmaları ve (İhaleye Katılma Belgesini) al
maları şarttır. 

5 — İsteklilerin, 2490 sayılı Yasanın 32 nci ve Eksiltme Şartname-
ainin 10 ncu maddesine göre hazırlıyacakları kapalı teklif zarflan ile, 

s) Geçici Teminat Makbuzlarını, 
b) İhaleye Katılma Belgesini, 

c) Ticaret Odası Belgesini, 
d) İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması gerekir. (Özel ve tes

cil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez.) istekli bir ortaklık olduğu tak
dirde; 

aa) İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline 
kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmî bir makamdan or
taklık siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğunu gösterir ve bu eksilt
menin ilk ilân tarihinden sonra alınmış bir belgeyi, 

bb) Ortaklığın sirküleri veya ortaklık adına teklifte bulunacak 
kimselerin bu ortaklığın vekili olduğunu gösterir noterden onanlı vekâ
letnameyi, İhale saatinden bir saat öncesine kadar 2. maddede belirtilen 
Komisyona makbuz karşılığında vermeleri şarttır. 

6 — Bu ihale ile ilgili belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ge
cikme ve kaybolmalar kabul edilmez. Duyurulur. 478 / 1-1 

• 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdür

lüğü Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar Dairesi Başkanlığından: 

HACIHIDIR BARAJI VE TESİSLERİ İNŞAATINA AİT 
EK İLÂN 

Daha evvel gazetelerde «Teklif İsteme» usulü ile ihaleye çıkanldığı 
İlân edilen Hacıhıdır Barajı ve Tesisleri inşaatı işine ait üân'da aşağı
daki değişiklikler yapılmıştır. 

I — Esas Uânın 3 üncü maddesinde 30/12/1976 günü saat (17.30) 
olarak belirtilmiş olan müracaat tarihi 4/2/1977 günü saat T17.30j'a 
ötelenmiştir. 

n — Esas ilânın 3 üncü maddesinin (a-I) kısmı aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

3 üncü maddenin (a-I) kısmının yeni şekli: 
3-a) Baymdırlık Bakanlığından alınmış müteahitlik karnesi: 
a-I) Bu karnenin (A) grubundan en az yüzyetrniş milyon TL. hk 

olması şarttır. 
III — Bu iş için evvelce yapılmış müracaat sahiplerinden durum-

lan işbu ek Hân'daki şartlara uygun olanların evvelki müracaatlarının 
geçerli olduğunu bir yazı Ue bildirmeleri lâzımdır. 

IV — Bu iş için evvelce yapılmış müracaat sahiplerinden durum-
lan işbu ek Uân'daki şartlara uygun olmalayanlann işbu ek üân'daki 
şartlara göre müracaatlarım tekrarlamaları, varsa yeni belgeleri ibraz et
meleri lâzımdır. 

V — Bu iş için daha evvel müracaat etmiş olup eski müracaatla
rının dikkate alınmasını bir yazı ile büdirmeyenlerin müracaatları geçer
siz sayılacaktır. 

VI — Bu ek ilân, esas Uânın bir ekidir. 
VII — Bu ek Uân ile değiştirilen maddeler hariç olmak üzere 

esas Uânın diğer bütün maddeleri gereçlidir. 
941 /1-1 

Tekel Genel Müdürlüğünden: 

1 — Sağlık Merkezimizin ihtiyacı olan 60.000,— TL. tahmini bedelli 
1 adet Biyomükroskop ile 4.233,— TL. tahmini bedelli Tonometre mevcut 
şartnamelerine göre 2/2/1977 Çarşamba günü saat 15.00'de istanbul - Un-
kapanındalki Merkez Satmalma Komisyonunda kapak zarf yöntemi üe 
eksiltmeye konulmuştur. 

Geçici teminatı: 4.461,— TL. dır. 
2 —• Şartnameleri anılan Komisyon Ue Ankara ve İzmir Tekel 

BaşmüdürlüMerinde görülebilir. 
3 — İsteklilerin, 2490 sayılı Yasanın 32. ve Eksiltme Şartnamesinin 

29. maddesine göre hazırlıyacaklan kapalı teklif zarflan Ue; 
a) Geçici teminat makbuzlarım, 
b) Kanunî ikametgahına ilişkin belgelerini, 
c) İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması gerekir. (Özel ve tes

cil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez.) İstekli bir ortaklık olduğu tak
dirde; 

aa) İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline 
kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmî bir makamdan or
taklık sldiline kayıtlı ve hailen faaliyette olduğunu gösterir ve bu eksilt
menin ilk Uân tarihinden sonra alınmış bir belgeyi, 

bb) Ortaklığın sirküleri veya ortaklık adına teklifte bulunacak 
kimselerin bu ortaklığın vekili olduğunu gösterir noterden onanlı vekâ
letnameyi, ihale saatinden bir saat öncesine kadar 1. maddede belirtilen 
komisyona makbuz karşılığında vermeleri şarttır. 

4 — Bu ihale Ue ilgili belgelerin posta iıle gönderilmesi halinde ge
cikme ve kaybolmalar kabul edilmez. Duyurulur. 

«10/141 
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Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Direktörlüğünden: 

SONDAJ VE ENJEKSİYON MAKİNE VE TEÇHİZATI 
SATIN ALINACAKTIR 

1. İdaremizin ihtiyacı için sondaj makinası ve teçhizatı teklif alın
mak suretiyle satm alınacaktır. 

2. Bu malzemeyee ait şartname Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No. 
19 Kat 2 Ankara'daki İkmal ve Satmalma Şubesi Şefüğinden temin edile
bilir. 

3. En son teklif verme tarihi 11 Mart 1977 saat 17.00 dir. 
4. İdaremiz 2490 sayüı Kanuna tabi değüdir. 

935/3-1 

Karacabey Harası Müdürlüğünden: 

KASAPLIK KUZU SATILACAKTIR 
1 — Haramız yetiştirmesi 1000 baş kasaplık kuzu açık artırma ve 

pazarlıkla satışa çıkarılmıştır. 
2 — Kuzu satışının 200 başı 2 Şubat 1977 Çarşamba, 200 bası 

7 Şubat 1977 Pazartesi, 200 başı 14 Şubat 1977 Pazartesi, 200 başı 18 Şu
bat 1977 Cuma ve 200 bası da 23 Şubat 1977 Çarşamba günü saat 10.30 
da Hara'nm Koru mevkiinde yapılacaktır. 

3 — Geçici teminat her parti için (5.000,—) liradır. 
4 — Bu satışa ait şaıtname Ankara, istanbul, İzmir ve Bursa Ve

teriner Müdürlükleri üe Kurumumuzda görülebüir. 
İlân olunur. 402 / 2-1 

dan: 
Bursa DSİ. 1. Bölge Müdürlüğü Satmalma Komisyonu Başkanlığın-

1 — Düşük devirli, şanzumanlı, soğutucu sulu bir adet 275 lik pro
fil demir ve çelik kesme makinası satm alınacaktır. Muhammen bedeli 
43.500,— TL. olup geçici teminat miktarı 3.262,50 TL. dır. 

2 — Şartnamesi bedelsiz olarak yukarıda yazüı adresten temin edi-
lebüir. 

3 — Eksiltmesi 27 Ocak 1977 Perşembe günü saat 15.00'te Bursa 
DSİ. 1. Bölge Müdürlüğü Satmalma Komisyonunca 6200 sayılı Kanunun 
34. maddesi gereğince tatbik edilecek esasların 8 inci maddesine gör? 
kapalı zarf usulü ile yapüacaktır. İdaremiz 2490 sayüı Kanuna tabi de
ğildir. 

4 — İstekliler teklif zarflarını en geç ihale günü saat 14.30'a kadar 
Satmalma Komisyonuna teslim etmiş olacaklardır. Telgrafla yapılacaK 
müracaatlar Üe postada vukubulacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır 

978 / 1-1 

Adıyaman Pamuklu Dokuma Sanayü T. A. Ş. Müdürlüğünden: 

Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı tali hasılat ve hurda malzemeler 
27/1/1977 tarihinde Perşembe günü saat 14.00 de fabrikamızda açık pa
zarlıkla satışa çıkarılacaktır. 

Bu malzemeler mesai saatlerinde fabrikamızda görülebilir. 
Fabrikamız satışı yapıp yapmamakta veya dilediğine satmakta ser

besttir. 
Malzemelerin Cinsi' Miktarı 

Pamuk Telefi 
Üstübü 
Kanaviçe 
Hurda Çember 
Yanık Bobin Teli 

119 Ton 
6 » 
4 » 
6 » 

50 Kğ. 
536 / 1-1 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Aşağıda cins ve miktarı gösterilen otobüsler bedelleri Türk parası 
Ue ödenmek suretiyle ügüi teknik ve ticari şartnamesi esasları dahilinde 
imalâtçı firmalardan satm alınacaktır. 

1 — Satmalma mevzuunu teşkü eden otobüslerin tamamının teslim 
müddeti sipariş tarihinden itibaren 10 ay olup, teslimat partiler halinde 
yapılacaktır. 

2 — İmalâtçı firmalar dilediği takdirde, 15 adetten az olmamak 
kaydiyle kısmi teklifte bulunabilirler. 

3 — İstekliler bu alıma ait teknik ve ticari şartnameyi Ankara'da 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Ticaret Şubesinden bilâ, bedel 
temin edebilirler. 

4 —• Teklifler engeç 2/2/1977 Çarşamba günü mesai saati Mtimine 
kadar Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 1 Numaralı Merkez Sa
tmalma Komisyonunda bulundurulacaktır. 

5 — Ofis ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta veya 
tercih ettiği talibe vermekte serbesttir. 

6 — Postada vaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 
Taşıtın cinsi Miktarı 

Şoför hariç en az 20 kişilik 150 Adet 
oturma yeri olan otobüs (Sınıf: 1) 

957 /1-1 

Bayındırlık Bakanlığı KarayoUan Genel Müdürlüğü 4. Bölge Mü
dürlüğünden : 

Aşağıda cins ve miktarlan yazüı malzemeler cinslerine göre grup
lar halinde ayrı ayrı 5539 sayılı Kanun gereğince satmalınacaktır. Şart
name Malzeme Amirliğinde görülebiUr. İsteklilerin kapalı teklif mektup
larım 26/1/1977 Çarşamba günü saat 11.00 de Malzeme Amirliğine ver
meleri rica olunur. 

Grup Malzemenin cinsi Miktan 

Nominal çap: 

2 — 

39,5/44,5 dişsiz siyah dikişü boru 2.100 Mt. 
51/57 » » » » 3.200 » 
76/83 » » » » 100 » 

102/108 » » » 60 
150/159 » » » 80 » 
Not: Borular Din : 2458 Normuna uygun olacaktır. 
1" Dişsiz Siyah DikişU Boru 2.100 Mt. 
2" » » » » 3.200 » 
3" » » » » ıoo » 
4" » » » » 60 » 
Not: Borular DİN : 2440 Normuna uygun olacaktır. 
0 120 Çelik Çekme Boru 126 Mt. 
0,5 mm. Oluklu GalvanizU Saç 2.000 Kg. 
Bağ teli No: 17 1.500 » 
Bağ teli No: İt 1.500 » 
Çivi 6 Cm. 300 » 

» 7 » 500 » 
» 8 » 3.000 » 
» 10 » 500 » 
» 12 » 500 » 

958 / 1-1 

Sümerbank İzmir Basma Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden: 

1. Müessesemiz ihtiyacı olarak 50 adet Krank mili yaptırılacaktır. 
2. Bu işle ilgili resim ve şartnameler Müessesemiz Ticaret Müdür

lüğü Alım Servisinden temin edilebilir. 
3. Teslim vadesi firmaca teklif mektubunda beUrtecektir. 
4. Teklif mektubu zarfı üzerine 50 adet Krank miU teklifi ibaresi 

yazdıktan sonra kapalı olarak Müessesemiz Haberleşme Servisine veril
miş veya postalanmış olacaktır. 

5. Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp işi verip verme
mekte veya düediğine vermekte serbesttir. 

«. Son .teklif verme tarihi 1 Şubat 1977 günü saat 15.30 a kadardır. 
812 /1-1 

1. Müessesemiz ihtiyacı için 19 kalem Dokuma Mak. Bak. Yedek 
parça yaptınlacaktır. 

2. Bu işle ilgüi numuneler ve Teknik Resimler Müessesemiz Tica
ret Müdürlüğünden temin edilebilir. 

3. Yedek parçaların her kalemi için teklif verilebüeceği gibi bir 
veya bir kaç kalem içinde teklif verîlebüir. 

4. Yedek parçalar bir veya muhtelif partiler halinde teslim edilebiUr. 
5. Teslim vadesi firmalarca teklif edilecektir. 
6. Teklif mektubu zarfı üzerine 19 Kalem yedek parça teklifi İba

resi yazılacaktır. 
7. Müessesemiz 2490 sayıh Kanuna tabi olmayıp işi verip verme

mekte veya dilediğine vermekte serbesttir. 
t. Son teklif verme tarihi 28/1/1977 SSM.% 15.30 a kadardır. 

«1« /14 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A. S.: 

A K T İ F 
T. Lirası 

14 Ocak 1977 Vaziyeti 

T. Lirası 
Altın mevcudu (Uluslararası standartta) 
Serbest Safi Kg 107.82.1,314 2.048.097.433,30 
Merhun » » —,— 2.048.997.433,30 

P A S İ F 
T. Lirası 

9309.663,23 
45.984,04 

Döviz borçluları (Konvertibl) : 
Ufaklık para: 
Dahildeki muhabirler: 
Resmî bankalar 
Diğer bankalar 
Reeskont ve senet üzerine avans : 
A-Hazine kefaletini haiz bo

nolar : 
a) Katma bütçeli idareler ... 7.000.000.000,— 
b) İktisadî devlet teşekkülleri: 
1—Toprak Mahsulleri Ofisi 

Hububat alımları finans- lıl.975.000.000,— 
2 —Diğer 16.511.041.031,44 35.486.041.031,44 
B * Tic&rî SGn&tlSrT * 
a) İktisadî devlet teşekkülleri: 879.833J809.il3 
b) Özel sektör senetleri 
1—T. C. Ziraat Bankasınca 

ibraz edilen Tarım Satış 
Kooperatifleri Birlikleri 
senetleri 14.186.957.476,52 

2 — Bankalarca ibraz edilen 
diğer senetler 113.304.033.6)12,72 28.370.824.898,37 

C - Ziraî senetler: 
a) T. C. Ziraat Bankasmca 

ibraz edilen senetler 
1—Tarım Kredi Kooperatif

leri senetleri 2.268.776.396,64 
2 —Diğer ziraî senetler 167.630.560,84 
b) Diğer bankalarca ibraz 

edilen senetler 181.943.188,07 

15J259.380.676,94 
65J249.918,39 

9.255.647,27 

2.618.350.145,55 66.475J216.075J36 
Diğer avanslar: 
A - Hazineye kısa vadeli avans 22.963.600.000,— 
B- Tahvil üzerine avans 
a) Resmî bankalara 5.629J963.8O0,— 
b) Özel bankalara 16.290.343,75 5J646i244jl43,75 

döviz üzerine C - Altın ve 
avans: 

a) Resmî sektör 
b) Özel sektör 160.646,75 i'50.646,75 
D - Bankalar Tasfiye Fonu 

İkrazları (153 sayılı K.) 104.482.817,28 
E-Mevduat karşılıklarından: 
a) Ziraî finansman (1211 S. 

K. Mad. 40) 6.399.943,677J29 
b) Özel finansman (1789 S. 

K. M. 11 ve 1823 S. K. M. 
70) 7.461.478.453,62 13 861.417.130.91 42.576.894.738,64 

59.804.100,— 
1.061.890,41 
2.000.000,— 

19.590.236J186,16 

Tahviller cüzdanı: 
Devlet tahvilleri 
Diğer resmî tahviller 
Resmî bankalar tahvilleri ... 
Hususî bankalar tahvilleri ... 
İtf ava tabi hesaplar : 
Tahkim olunan alacaklarımız 
karşılığı Hazine tahvilleri 
(154 S. K. ve 1902 S. K. 1ar) 
Değerlendirme farkı karşılığı 
Hazine bonosu (65 S. K. 
madde 5) 
Tasfiyeye tabi tutulan alacak
larımız (1211 S.K.G.Mad. 5) 
1211 S. K. nun 61 Mad. Ger. 
değerlendirme farkı 
Gavritnenkuller ve demirbaş 
Muhtelif: 
a) Altın : Uluslararası stan

dartta olmayan) Safi Kg. 
b) Döviz: 

Hariçteki muhabirler 243.981.493,81 
Diğer döviz hesapları 7.208.743.459.38 7.452.724.953,19 

c) Dahildeki özel bankalarla 
yapılan röp. muameleleri 

d) Sair hesaplar 
Yekûn 

—,— 62.865.990,.41 

94.212,318,66 

3130.479.395,50 

417.040.000,—' 20.431.967.900,32 

191.474.053,61 

3.208,327 60.969.885,17 

38.336.9S4.976,72 45 850.649 815.08 
192.970.952.249,22 

Tedavüldeki Banknotlar : 
Döviz alacaklıları (Konvertibl) ? 
Mevduat: 
A - Resmî mevduat: 
a) Hazine ve genel bütçeli 

İdareler 330:356.108,65 
b) Kat. Büt. İda 787.045.567,80 
c) İktisa. devlet teşekkülleri 237.986,223,46 
d) Diğer amme müesseseleri 244.755.273,74 
e) Sair 271.888.577,72 

T. Lirası 
52J456.711.960 — 
2.557.537.314,12 

1.872.031.741,37 
B - Bankalar: 
a) Resmî bankalar 258.030.358,79 
b) Diğer bankalar 2.697.317.601,82 
c) Yurt dışındaki Ban 157.007,95 
d) Bankalar tasfiye fonu (153 

S. Kanun) —,— 
e) Mevduat karşılıkları (1211 

S. Kanun Mad. 40) 36.550.719.586,85 38.506J224.555,41 
C - Muhtelif: 
a) Bloke 372.727.701,92 
b) Diğer 523.1»5.037,16 
D - Milletlerarası müesseseler 

ve dış yardım karşılıkları: 
Milletlerarası müesseseler 2.379.654.017,69 
Dış yardım karşılıkları: 

a) Amerikan yardım karşı
lıkları 7.365.207,95 

b) Diğer yardım karşılıkları 

895.922.739,08 

-,— 2.387.019.226,64 43.661.198J28İJ5C 
Altın alacaklıları: 

Hazine Safi Kg. 
Sermaye : 
İhtiyat akçesi: 
Âdi ve fevkalade 
Hususî (Bankamız Kanunu 
madde 59) 
İleride vukuu muhtemel za
rar karşılığı (Bankalar Ka
nunu madde 35) 

97,467 1.852.2217 — 
25.000.000,— 

2.267.720J214,02 

6,38i J945.57 

25.000.000,— 

Provizyonlar : 
Mnhteİif : 
a) Ödenecek senet ve hava

leler 3.749.095,34 
b) MuhteUf" karşılıklar (Ak

reditif ve iç istikraz kar.) 242.062.124,64 
c) Muhtelif mahiyette depo

zitolar 1(2.712.623.909,55 
d) Döviz: 

Hariçteki muhabirler 152.982.460,48 
Diğer döviz hesapları 60 823.547.695,03 69.976.530.155,51 

2J299.102.109,5! 

583.732.4183̂  

e) Sair hesaplar 
Yekûn 

8.450 852J568.36 91.385 817:843,41 

192.970.952.249,2 

1 Ekim 1974 tarihinden itibaren: 
Reeskont haddiyle avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranları 

1 — Genel olarak * 
2 — İhracat, küçük sanayici, sanatkâr, esnaf ve esnaf teşekkülleri, 

belgeli ihracat hazırlık ve imalât, tarım kredilerinde 
3 — Orta vadeli kredilerde: 

a) Genel olarak 
b) Tarım kredilerinde 

4 — Tahvil üzerine avans işlemlerinde 
5 — Altın üzerine avans işlemlerinde 

% 9,C 

% 8,0 

% 10,£ 
% 8,C 
% ll.ı 
% 7,ı 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 

http://879.833J809.il3
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