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KANUNLAR 
23/4/1981 Tarih ve 2451 Sayılı Kanunun Kapsamı Dışında Kalan 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usulüne İlişkin Kanun 

Kanun No. 2477 Kabul Tarihi : 23/6/1981 

MADDE 1. — Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin 2451 
sayılı Kanunun kapsamına girmeyen kamu kurum ve kuruluşlarında atama ve nakil
ler bu Kanunda belirtilen usullere göre yapılır. 

Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı dahil) ve Milli Savunma 
Bakanlığı ile yargı organları, üniversiteler, akademiler ve mahalli idarelerin kendi özel 
kanunlarındaki atama ve nakillere ilişkin hükümlerin uygulanmasına devam olunur. 

MADDE 2. — Aşağıda sayılan kadro yerlerine yapılacak atamalar müşterek ka
rarname ile yapılır. Bunların nakilleri ve görevden alınmaları da aynı usule göre 
olur. 

a) Başkan, Başkan Yardımcısı, genel müdür, genel müdür yardımcısı, yönetim 
kurulu üyeleri, (Seçimle gelenler hariç) 

b) Daire başkanı (1 ve 2 nci derece), 
c) Müessese müdürü, grup başkanı, (1 ve 2 nci derece) 
d) Genel sekreter, 
e) Müşavir (1 nci derece), 
f) Kurul başkanı (Teftiş, fen, tetkik ve benzeri), 
g) Bölge müdürü (1 ve 2 nci derece). 
MADDE 3. — 2 nci maddenin dışında kalan ve ilk dört dereceye giren kadro 

ve görevlere Başbakan veya ilgili Bakanın onayı ile atama yapılır. Başbakan ve ilgili 
bakanlar 3 ve 4 ncü derecelerdeki görevlere ilişkin atama yetkilerini ilgili mercilere 
devredebilirler. 
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MADDE 4. — 2 ve 3 ncü derecelerde belirtilmeyen kadro ve görevlere yapılacak 
atama ve nakillerde, bu Kanunun kapsamına giren kurum ve kuruluşların teşkilat 
kanunlarında veya özel kanunlarındaki hükümlerin uygulanmasına devam olunur. 

MADDE 5. — Bu Kanunun; 
a) Üçüncü maddesi kapsamına girenlerden Bakanlar Kurulunca lüzum görü

lenlerin atama ve nakilleri müşterek kararla; 
b) Dördüncü maddesi kapsamına girip de 6 ncı dereceye kadar (6 ncı derece 

dahil) olanlardan Bakanlar Kurulunca lüzum görülenlerin atama ve nakilleri Başba-
kan veya ilgili Bakan onayı ile; 

Yapılabilir. 
MADDE 6. — Bu Kanunun kapsamına giren kurum ve kuruluşların teşkilat ka

nunları ile özel kanunlarındaki inha, teklif, seçim, görüş alma ve atama niteliklerine 
ilişkin hükümler saklıdır. 

MADDE 7. —• Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 8. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

24/6/1981 

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Madde ile 

Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Kanun No. 2478 Kabul Tarihi: 23/6/1981 

MADDE 1. — 6136 sayılı Kanunun 2249 sayılı Kanunla değişik 2 nci mad-
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 2. — Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Em
niyet Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için yurt dışından yapılacak alımlar ile 6551 sayılı 
Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan 
Çıkarılması Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak üzere ateşli silahlarla mermi
lerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapıl
mış bulunan sair suç aletlerinin ülkeye sokulması yasaktır. 

Ancak; 
A) Tek bir silaha ve bu silahın mermilerine mahsus olmak üzere; 
1. Memleketimizde akredite olup diplomatik ayrıcalık ve bağışıklıklardan ya

rarlanan kişilerin, (Karşılıklı olmak koşuluyla) 
2. Memleketimizdeki yabancı elçilik ve konsolosluklarda görevli olup da dip

lomatik ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanmayan kişilerden gerek görüldüğü için 
Dışişleri Bakanlığınca önerilen ve İçişleri Bakanlığınca uygun görülenlerin, (Karşı
lıklı olmak ve saptanan belirli tiplerden bulunmak koşulu ile) 

B) Resmi görevle yurt dışına giden kişilerden, gittikleri yabancı ülkenin 
devlet veya hükümet başkanları ya da hükümet üyeleri yahut genelkurmay başkan
ları veya kuvvet komutanları tarafından veya hükümetleri adına, kendilerine silah 
ve mermi armağan edilenlerin, (silahın ve merminin armağan olarak verildiğinin 
belgelenmesi koşulu ile ve gümrük vergi ve resmi ödenmeksizin) 

C) Memuriyetleri devamınca bir defaya ve tek bir silaha mahsus olmak üzere, 
dış temsilciliklerimizde elçi sınıfından olanlar ile konsolosların ve daimi görevlerde 
bulunan subaylarla güvenlik memurlarının, 

Getirdikleri silah ve mermisinin yurda sokulmasına izin verilir. 
Bu silahlar için bulundurma İzin belgesi, şayet sahibinin silah taşıma yetkisi 

varsa taşıma izin belgesi verilir. Getirilen silah birden fazla ise sadece birisi için 
taşıma izin belgesi düzenlenir. 
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(A), (B), (C) bentleri uyarınca yurda sokulmasına izin verilen silahların devir 
veya satışı yapılamaz. 

Yurt dışına kıta ile gönderilen subay ve astsubayların kimlik kartlarında ka
yıtlı silahlan için yurda girişlerinde izin şartı aranmaz. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce belirlenecek ihtiyaç miktarına göre sırf 
sporda kullanılan nişan tüfek ve tabancaları ve bunlara ait mermiler ile yivli av 
tüfeklerinin mermileri, İçişleri Bakanlığınca izin verilmek ve kontrol edilmek şartıyla 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce ithal olunabilir. Bu şekilde ithal olunan silahlar 
anılan genel müdürlüğün demirbaşına kayıt edilir. Bu silahların satış ve devri yapı
lamaz. Bu fıkra hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakan-
lığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca müştereken hazırlanacak bir yönetmelikte gös
terilir. 

MADDE 2. — 6136 sayılı Kanunun 2249 sayılı Kanunla değişik 4 ncü madde-
sinin 3 ncü ve 4 ncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yalnız sporda kullanılan yivli ateşsiz silahlar ve mermileri ile yivsiz av tüfek-
leri ve mermilerinin, ev gereçlerinden olan veya tababet, sanayi, tarım, spor için 
kullanılan aletlerle bir meslek veya sanatın icrası için gerekli bıçak, şiş, raspa ve 
benzerlerinin kullanılması bu Kanun hükümlerine tabi değildir. 

Avda veya sporda kullanılan her nevi ateşli yivli silahlar bu Kanunun 7 nci 
maddesine göre ruhsata tabidir. 

MADDE 3. — 6136 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir. 

Madde 7. — Ateşli silahlan ancak; 
1. Devlet Başkanı, Hükümet Başkan ve üyeleri ile bu görevlerde bulunmuş 

olanlar, 
2. özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisine sahip bulunanlar, 
3. . Bakanlar Kurulu Karan ile silah taşıyabileceklerine karar verilen Devlet, 

belediye, özel idare ve kamu iktisadi teşebbüsleri memur ve mensupları, 
4. A) Mahkeme karan ile ya da haklarında verilen mahkûmiyet kararının 

sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden tart veya ihraç edilenler, rütbesinin geri 
alınmasına hükmolunanlar ile 926 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin (c) bendi uya-
rınca disiplinsizlik veya ahlaki durum sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlar veya 
1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince emekli edilenler hariç olmak üzere 
emekli subay ve astsubaylar,. 

B) Disiplin kurulları veya mahkeme kararıyla meslekten veya Devlet me-
murluğundan çıkarılanlar ya da haklarında verilen mahkûmiyet karan sonucu me
muriyetle ilişiği kesilenler veya sicillen ya da 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ge
reğince emekli edilenler hariç olmak üzere, 

a) Vali, vali muavini, kaymakam ve bucak müdürlüğünden veya mülki idare 
amirliği hizmetlerinden, 

b) Hâkim, C.Savcısı ve C. Savcı yardımcısı ile bu meslekten sayılanlardan, 
c) Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personelden, 
d) MİT hizmetleri mensuplarından, 
Emekli olanlar, 
5. Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirlenecek esaslara göre 

valiler tarafından verilecek izin vesikasını alanlar, 
Taşıyabilirler veya mesken ya da iş yerinde bulundurabilirler. 
Emekli subay ve astsubaylar ilgili Kuvvet Komutanlıkları veya Jandarma Ge

nel Komutanlığının kayıtlarına geçmek ve bu makamlarca verilen kimlik kartlarına 
işlenmek şartıyla ateşli silah taşıyabilir veya bulundurabilirler. Bu şekilde düzenlenen 
kimlik kartları taşıma ve bulundurma izin belgesi yerine geçer. 
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1, 2, 3 ve 4 numaralı bentlerde sayılan kişilerin taşıyacakları veya bulundu
racakları ateşli silahların taşınmasına veya bulundurulmasına yetki veren kayıt ve 
belgeler harca tabi değildir. 

1, 2, 3 ve 4 numaralı bentlerde sayılan kişilere ait silahlar hariç olmak üzere 
mesken veya iş yerinde bulundurulmasına izin verilen ateşli silahlar için bulundurma 
vesikası düzenlenirken yürürlükteki Harçlar Kanunu hükümlerine göre bir defaya 
mahsus olmak üzere harç alınır. 

Silah taşımaya yetki veren kimlik kartla ile belgelerin düzenlenmesi ve ge
rektiğinde yenilenmesi ya da geri alınmasına ilişkin usul ve esaslar Milli Savunma 
ve İçişleri Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir yönetmelikte düzenlenir. 

Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar ile taksirli suçlar ha
riç olmak üzere bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlara; affa 
uğramış olsalar bile hiçbir suretle ateşli silah taşıma veya bulundurma izni verile
mez. 

MADDE 4. — 6136 sayılı Kanunun 1308 sayılı Kanunla değişik 10 ncu mad-
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 10. — Mahkemelerce zoralımına karar verilen veya güvenlik kuvvet
lerince herhangi bir şekilde ele geçirilen ateşli silahlarla mermiler ve bıçaklar bir tu
tanak karşılığı Milli Savunma Bakanlığı emrine verilir. 

Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Mü
dürlüğü, MİT Müsteşarlığı ve Gümrük ve Muhafaza Genel Müdürlüğünün ihtiyaç-
ları bu silah ve mermilerden öncelikle karşılanır. 

Birinci fıkra gereğince Milli Savunma Bakanlığı emrine verilen ateşli silah
lardan, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ikinci fıkrada belirtilen kurumların ihtiyaçları 
karşılandıktan sonra artan miktarından bir kısmını, özel kanunlarına göre silah ta
şıma yetkisini haiz olan veya Bakanlar Kurulu kararı ile silah taşımalarına ve zati 
silah edinmelerine izin verilen kişilere bedel takdiri suretiyle ve Makine ve Kimya 
Endüstrisi Kurumu aracılığı ile satmaya Milli Savunma Bakanlığı yetkilidir. 

MADDE 5. — 6136 sayılı Kanunun 11 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir. 

Madde 11. — Hatıra teşkil eden veya antika olan ateşli silahlarla bıçakların 
bulundurulmasına izin verilmesi zorunludur. 

Ancak, görevleri nedeniyle Devletçe verilen veya kendilerince bu amaçla te
min edilen ve bu görevleri sona erdikten sonra meskenlerinde kalan veya kanuni ya
kınlarına intikal eden kılıç, meç ve benzeri aletler için izin belgesi aranmaz. 

Antika olan ateşli silahlarla bıçaklar için verilen izin bunların yalnız sahibine 
bırakılmasına veya nakline müsaadeyi tazammun edip üstte taşımaya cevaz vermez. 
Antika olan ateşli silahlarla bıçakların izin vesikalarıyla birlikte satışı serbesttir. 

Bu Kanunun uygulanmasında hatıra silah deyimi : 
a) Yurt içinde ve yurt dışında yabancı Devlet veya hükümet başkanları ya da 

hükümet üyeleri tarafından ya da hükümet adına kendilerine hediye edilip, hediye 
edildiği usulüne göre belgelenmiş olan,, 

b) Devlet Başkanı, Başbakan veya Genelkurmay Başkanı tarafından hediye 
edilen ve hediye edildiği belgelendirilen, 

c) 6136, 6768, 1308 ve 2313 sayılı kanunların geçici maddeleriyle belirlenen 
süreler içinde başvurularak vesikaları alınmış olması koşulu ile; 

1. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi azalarına zafer hatırası olarak ve
rilen veya mirasçılarına intikal eden muayyen alameti havi bulunan, 

2. İstiklal Savaşından önceki savaşlardan yanlarında kalan veya mirasçılarına 
intikal ettiği belgelendirilen, 
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3. İstiklal Savaşına katılan subay ve erat ile cephe gerisinde ulvi maksadın 
husulü için gayret gösterenlerin ellerinde kaldığı veya mirasçılarına intikal ettiği tes
pit olunan, 

4. İstiklal Savağında cephe komutanları tarafından hizmetlerine karşılık ha
tıra olarak verildiği veya mirasçılarına intikal ettiği tespit edilen, 

Ateşli veya ateşsiz silah ve bıçakları ifade eder. 
Bu maddenin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bendleri kapsamındaki silah

ların satışı yapılmaz. 
Antika silah deyimi; eskiden kalma, değerli, belli bir özelliği olan, benzerle

rine az rastlanan ve artık imal edilmeyen ateşli, ateşsiz silah ve bıçakları ifade eder. 
Silahın antika olup olmadığı çıkarılacak yönetmelikte belirlenecek usul ve esaslara 
göre tespit olunur. 

MADDE 6. — 6136 sayılı Kanunun 2249 sayılı Kanunla değişik 12 nci mad-
desinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Birinci fıkradaki eylemleri işlemek amacıyla teşekkül kuranlarla yönetenler 
veya teşekküle mensup olanlar tarafından sözü geçen fıkrada yazılı suçlar işlenirse 
failler hakkında on yıldan onbeş yıla kadar ağır hapis ve ellibin liradan yüzbin lira-
ya kadar ağır para cezası hükmolunur. Bu fıkrada yazılı teşekkül, iki veya daha 
fazla kimsenin birlikte cürüm işlemek amacı etrafında birleşmesi ile oluşur. 

Ateşli silahın tüfek veya mermi yatağı dahil mermi kapasitesi 10 adetten 
fazla tabanca veya seri ateşli kısa sürede çok sayıda ve etkili biçimde mermi atabilen 
tam otomatik veya dürbünlü tüfek veya dürbünlü tabanca veya bu fıkrada sayılan-
ların benzerleri olması ya da bu niteliği taşımayan ateşli silahlar veya her türlü 
mermilerin miktar bakımından vahim olması halinde yukarıdaki fıkralarda yazılı 
cezalar yarı oranında artırılarak hükmolunur. 

MADDE 7. — 6136 sayılı Kanunun 2249 sayılı Kanunla değişik 14 ncü mad-
desinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Birinci fıkradaki eylemleri işlemek amacı ile teşekkül kuranlar ile yönetenler 
veya teşekküle mensup olanlar tarafından sözü geçen fıkrada yazılı suçlar işlenirse 
failler hakkında beş yıldan on yıla kadar hapis ve ellibin liradan az olmamak üzere 
ağır para cezası hükmolunur. Bu maddede yazılı teşekkül, iki veya daha fazla kim-
senin birlikte cürüm işlemek amacı etrafında birleşmesi ile oluşur. 

MADDE 8. — 6136 sayılı Kanuna 2249 sayılı Kanunla eklenen ek madde 
2'nin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bu Kanuna göre işlenen suçun, 3005 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayan 
veya anılan Kanuna tabi olup da fiili imkansızlık nedeni ile suç üstü hükümlerinin 
uygulanmasına olanak bulunmayan başka bir suçla birlikte işlenmesi halinde birinci 
fıkra hükmü uygulanmaz. 

MADDE 9. — 6136 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 
EK MADDE 4. — Kara Avcılığı Kanunu esaslarına göre izin alıp turist ola

rak avcılık yapmak ya da Gençlik ve Spor Bakanlığınca tertip olunacak atıcılık ya
rışmalarına katılmak üzere yurda gelen yabancılar beraberlerinde getirdikleri mik
tarı yönetmelikte belirtilen yivli ve yivsiz av tüfekleri ile nişan tüfek ve tabancala
rını ve bunların aksamı ile mermilerini gümrük makamlarına beyan etmek ve giriş 
kapısı emniyet makamlarından izin almak koşuluyla geçici olarak yurda sokabilirler. 

Antlaşmalarla yurdumuza görevli olarak gelen yabancılar ile bilimsel araştır
malar yapmak amacıyla gelen kişiler de beraberlerinde getirecekleri yivli veya yiv
siz av tüfekleri ve aksamı ile mermilerini İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdür
lüğünden izin almak ve gümrük makamlarına beyan etmek şartıyle yurda sokabilirler. 

Yukarıdaki fıkralara göre yurda sokulmasına izin verilen silah, silah aksamı 
ve mermileri ilgili kişilerin pasaportuna kaydolunur. Bu kayıt silah, aksamı ve mer
mileri için taşıma izin vesikası yerine geçer. Yukarıda belirtilen şartlara uygun 
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olarak getirilen yivli veya yivsiz av tüfekleri, nişan tüfek ve tabancaları ve bunlara 
ait aksam ile sarf edilmeyen mermilerin ülkemiz terkedilirken yolcu beraberinde yurt 
dışına çıkarılması zorunludur. 

EK MADDE 5. — Bu Kanunun 12 ve 13 ncü maddelerine aykırı eylemleri; 
top, havan, roketatar, uçaksavar, tanksavar, ağır ve hafif makinalı tüfekler ve ben-
zeri askeri amaçlı savaş silahlan veya mermilerine ilişkin olduğu takdirde anılan 
maddelere göre hükmedilecek cezalar bir kat artırılır. 

MADDE 10. — 6136 sayılı Kanuna aşağıdaki Ek Geçici Madde eklenmiştir. 
EK GEÇİCÎ MADDE 2. — 6136 sayılı Kanun kapsamına alınan ve özellikle 

İçişleri ve Gençlik ve Spor Bakanlıklarınca müştereken çıkarılacak yönetmelikte be
lirlenecek sporda kullanılan evvelce ruhsata tabi olmayan ateşli yivli silahları ellerin
de bulunduranlar bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde mü
racaat ederek 7 nci madde esaslarına göre ruhsat almaya mecburdurlar. 

MADDE 11. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 12. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

24/6/1981 

7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle 
Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Kanun No. 2479 Kabul Tarihi: 23/6/1981 

MADDE 1 — 7259 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak 
Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 2/7/1968 tarih ve 10S1 sayılı Kanunla 
değişik 33 ncü maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

b) Hayır kurumları, mahalli idareler, mal sandıkları ve diğer kuruluşlar tara-fından 
kabul olunacak bu amaca yönelik nakdi yardım ve bağışlar, 

Aynî yardımlar doğrudan doğruya Türkiye Kızılay Derneğine yapılır. Türkiye 
Kızılay Derneğine yurt içinden ve yurt dışından yapılacak her türlü nakdi ve aynî 
yardımlar bu maddenin kapsamı dışında olup, Kızılay mevzuatına tabidir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

24/6/1981 

4759 Saydı İller Bankası Kanununun Değişik 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 

Kanun No. 2480 Kabul Tarihi: 23/6/1981 

MADDE 1. — 4759 sayılı İller Bankası Kanununun Değişik 2 nci maddesi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 2. — Bankanın Sermayesi 20.0O0.O00.OO0 (yirmimilyar) liradır. Bu serma
ye Bakanlar Kurulu kararıyla bir misline kadar artırılabilir. 

MADDE 2. — 4759 sayılı İller Bankası Kanununa aşağıdaki geçici madde ek
lenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yürürlüğünden önce 2 nci madde gereğince 
tahsil edilip Bankaca muvakkat hesaba alınmış ve alınacak olan paylar, bu Kanunun 
yürürlüğe girmesini müteakip ortaklık payları olarak Banka sermayesine eklenir. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

24/6/1981 

Yasama Bölümü Sayfa : 6 
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YÜRÜTME V E IDARE BÖLÜMÜ 

Milletlerarası Andlaşma 
Karar Sayısı: 8/2977 

Dünya Bankasınca İkinci Meyve ve Sebze Projesi'nin dış finansmanında kul-
lanılmak üzere Hükümetimize sağlanan 40.000.000 Ş tutarındaki ikraz ile ilgili ola
rak 6 Nisan 1981 tarihinde imzalanan ilişik ikraz ve Proje Anlaşmaları ile Ek Mek
tupların onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 3/5/1981 tarihli ve UESG/UEKD : 
107.107/DB - 2 - 12364 - 798 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanu
nun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 18/5/1981 tarihinde ka
rarlaştırılmıştır. 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

B. ULUSU 

Başbakan 

Z. BAYKARA T. ÖZAL Prof. Dr. M . N ÖZDAŞ M . ÖZGÜNEŞ 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. Devlet Bak. - Başbakan Yrd Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı 

Prof. Dr. M . N. ÖZDAŞ C MENTEŞ U H. BAYÜLKEN S ÇETİNER 

Devlet Bakanı Adalet Bakanı Mi l l î Savunma Bakanı İçişleri Bakanı 

İ. TÜRKMEN K. ERDEM H. SAĞLAM Dr. T. ONALP 

Dışişleri Bakanı Mal iye Bakanı M i l l i Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 

K. CANTÜRK S TÜTEN R. BATURALP N. ÖZGÜR 

Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı V Gümrük ve Tekel Bakanı Ulaştırma Bakanı 

Prof. Dr. S. ÖZBEK İ. EVLİYAOĞLU Ş. KOCATOPÇU S. BİNGÖL 

Tarım ve Orman Bakanı Çalışma Bakanı V. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 

İ. EVLİYAOĞLU Dr. Ş. TÜTEN M . R. GÜNEY V. ÖZGÜL 

Turizm ve Tanıtma Bakanı İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 

S. ŞİDE C . BABAN 

Sosyal Güvenlik Bakanı Kültür Bakanı 

İkraz No : 1967 TU 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
ile 

ULUSLARARASI İMAR ve KALKINMA BANKASI 
arasındaki 

(ikinci Meyve ve Sebze Projesi) 
İKRAZ ANLAŞMASI 

Tarih : 6 Nisan 1981 
Türkiye Cumhuriyeti (bundan böyle Borçlu diye anılacaktır) ile Uluslararası 

İmar ve Kalkınma. Bankası (bundan böyle Banka diye anılacaktır) arasında akdolu-
nan 6 Nisan 1981 tarihli Anlaşma. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 
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A) Borçlunun bu anlaşmada belirtilen hükümlere uygun olarak borç veril
mesi suretiyle bu anlaşmanın 2 numaralı Ek Cetvelinde tanıtılan Projenin finanse 
edilmesi için Bankadan yardım istediği; 

B) Projenin A Kısmının, Borçlunun yardımıyla Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasınca (bundan böyle TCZB olarak anılacaktır) yürütüleceği ve bu yardımın bir 
kısmı olarak Borçlunun, bu anlaşmada belirtilen hükümlere uygun olarak ikrazın 
bir kısmını TCZB'ye kullandıracağı; ve 

Bankanın, diğer şeyler arasında yukarıdaki esaslara göre, bu anlaşmanın ve 
Banka ile TCZB arasında akdolunan aynı tarihli proje Anlaşmasının hüküm ve şart
larına uygun olarak Borçluya Borç vermeyi kabul etmiş olduğu; dikkate alınarak Ta
raflarca aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varılmıştır : 

MADDE I 

Genel Şartlar, Tarifler 

Bölüm 1.01. İşbu Anlaşmanın tarafları 27 Ekim 1980 tarihli Banka'nın 
İkraz ve Garanti Anlaşmalarına uygulabilir Genel Şartların bütün hükümlerini san
ki bu Anlaşmada tümüyle zikredilmiş gibi ve aynı tesir ve geçerlikte olduğunu ka
bul ederler. (Banka'nın İkraz ve Garanti anlaşmalarına Uygulanabilir mezkür Genel 
Şartlar, bundan böyle Genel şartlar diye anılacaktır) 

Bölüm 1.02.0 Genel Şartlarda ve işbu Anlaşmanın önsözünde tanımı yapı
lan çeşitli tabirler, yapılan tanım başka türlü bir anlam gerektirmedikçe, işbu anlaş
mada nerede kullanılırsa kullanılsın karşılarında belirtilen anlamları ifade ederler. 
Aşağıdaki ek terimler ise şu anlamları taşırlar : 

a) «Proje Anlaşması», işbu Anlaşma ile aynı tarihte Banka ile TCZB arasın-
da akdolunan anlaşmayı (zaman zaman tadil edilebilecektir) ifade eder; bu tabir, 
proje anlaşmasının bütün ek cetvelerini ve Proje Anlaşmasına ilâve edilen tüm anlaş
maları da kapsar. 

b) «Tali İkraz Anlaşması», işbu Anlaşmanın 3.01 (d) Bölümü uyarınca Borçlu 
ile TCZB arasında akdolunacak anlaşmayı (zaman zaman tadil edilebilecektir) ifade 
eder ve bu tabir Tali İkraz Anlaşmasının tüm ek cetvellerini de kapsar; «Tali İkraz» 
tabiri ise bu anlaşmada belirtilen ikrazı ifade eder. 

c) «MAF», Borçlunun Tarım ve Orman Bakanlığı ifade eder. 
d) «MEYSEB», Tarım ve Orman Bakanlığının Meyve ve Sebze İhracatını 

Geliştirme Genel Müdürlüğünü ifade eder. 
e) «SPO», Devlet Planlama Teşkilatını ifade eder. 
f) TOPRAKSU», Borçlunun Köy İşleri Bakanlığının Toprak ve Su Kaynak-

larını Geliştirme Genel Müdürlüğünü ifade eder. 
g) «EDL.D», TCZB'nin Teşvik ve Geliştirme kredileri Bölümünü ifade eder. 
h) «Kredi», Proje Anlaşmasının Ek Cetvelinde belirtilen prosedürlere ve ödünç 

verme ve işletme politikalarının uygun olarak ve diğer şeyler arasında Tali İkraz 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2 
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Anlaşması kapsamında TCZB'ye verilen fonların kullanılması suretiyle TCZB tara-fından verilen bir ikrazı ifade eder. 

i) «Kredi Sözleşmesi», herhangi bir Kredi için yapılan sözleşmeyi ifade eder. 

İ) «Çiftlik Geliştirme Planı», Projenin A. 1 ve A. 2 kısımları kapsamında 
krediye müstahak olan bir özel geliştirme planım ifade eder; «Finansman Planı» ise, 
Projenin A. 3 kısmı kapsamında Krediye müstahak olan bir özel finansmanı ifade 
eder. 

k) «Lehdar» tabiri, Kredi alan kişiyi ifade eder. 

1) «Lira» ve «TL» harfleri, Borçlunun parasını ifade eder. 

m) «Tarımsal Kredi Kullanma Talimatı», TCZB'nin 24 Eylül, 1979 tarih ve 
4770 sayılı sirkülerinin ekinde belirtilen idarî direktifini (bu direktif tadil edilebilir) 
ve 22 Haziran 1979 tarih ve 16674 sayılı Resmî Gazate'de neşredilen «TCZB Tarım-
sal Kredi Yönetmeliği»ni ifade eder. 

n) «CMO», Projenin E Kısmı kapsamında kurulacak Merkezi Pazarlama Teş
kilâtını ifade eder. 

o) «RMCs» Projenin E Kısmı kapsamında kurulacak Bölgesel Pazarlama Ku-
rumlarını ifade eder. 

p) «GDAA», Tarım ve Orman Bakanlığının Ziraat İşleri Genel Müdürlüğünü 
ifade eder. 

q) «Özel işletme Fonu» meyve ve Sebze İhracat projesi için Banka, TCZB ve Ulus-
lararası Kalkınma Teşkilâtı arasında 22 Haziran, 1971 tarihinde akdolunan Proje An-
laşması kapsamında TCZB tarafından kurullan özel işletme fonunu ifade eder. 

MADDE II 

İkraz 

Bölüm 2.01. Banka işbu ikraz anlaşmasında belirtilen veya atıfta bulunulan 
hüküm ve şartlarla Borçluya çeşitli cins paralarla kırkmilyon dolar (40.000.000.—$) 
eşdeğerinde bir tutarı ödünç vermeyi kabul eder. 

Bölüm 2.02. işbu Anlaşmanın Borçlu ve Banka arasındaki mutabakata bağlı 
olarak zaman zaman tadil edilmesi muhtemel 1 numaralı ek cetveli hükümleri uyarın-
ca ikraz hasılasından finanse edilecek ve Proje için gerekli mal ve hizmetlerin makûl 
bedeline karşılık yapılan (veya Banka, ederse yapılacak) harcamalar için 
İkraz Hesabından para çekilebilir. 

Bölüm 2.03. Banka aksini kabul etmedikçe, ikraz hasılasından finanse, edile-
cek inşaat işleri ve inalların tedariki, işbu anlaşmanın 4 numaralı Ek cetveli hüküm» 
lerine göre yapılacaktır. 

Bölüm 2.04. Kapanış tarihi 30 Haziran 19S6 veya Banka tarafından tespit 
edilecek daha sonraki bir tarih olacaktır. Banka, .sonraki tarihi derhal Borçluya bil
direcektir. 

Bölüm 2.05. Borçlu, zaman zaman çekilmemiş ikrazın esas tutarı üzerinden 
yılda, yüzde birini dörtte üçü (% 1'in 3/1'ü) oranında bir taahhüt masrafım Bankaya 
ödeyecektir. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3 

Anlaşması kapsamında TCZB'ye verilen fonların kullanılması suretiyle TCZB tara
fından verilen bir ikrazı ifade eder. 

muvafakat ederse yapılacak) harcamalar için 



Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 25 Haziran 1981 — Sayı: 17381 

Bölüm 2.06. Borçlu ikraz hesabından zaman zaman çekilen esas tutar borç 
bakiyesi üzerinden yılda yüzde dokuz tam üç bölü beş (% 9.3/5) oranında faiz öde
yecektir. 

Bölüm 2.07. Faizler ve diğer masraflar altışar aylık taksitler halinde her yıl 
1 Haziran ve 1 Aralık tarihlerinde ödenecektir. 

Bölüm 2.08. Borçlu, ikrazın esas tutarım işbu Anlaşmanın 3 numaralı Ek 
cetvelinde yer alan itfa planına göre geri ödeyecektir. 

Bölüm 2.09. TCZB Genel Müdürü, işbu Anlaşmanın 2.02 sayılı Bölümü ve 
Genel Şartların V. Maddesi hükümleri uyarınca projenin A kısmı ile ilgili olarak ya-
pılması gereken veya yapılmasına izin verilen faaliyetler için borçlunun temsilcisi ta-
yin edilmiştir. 

MADDE in 
Projenin Uygulanması 

Bölüm 3.01. 
a) Borçlu, Projenin B, C ve D kısımlarını MEYSEB aracılığıyla ve Projenin 

E ve F kısımlarım SPO aracılığıyla gerekli özen ve etkinlikle ve tarım ve bahçecilik 
uygulamalarına uygun olarak ifa edecek ve bu amaç için gerekli görülecek fonları, 
imkânları, hizmetleri ve kaynakları gerektikçe derhal temin edecektir. 

b) Bir önceki paragraf hükümlerine sınırlandırma getirmeksizin Borçlu (i) 
Projenin B, C ve D Kısımları ile ilgili olarak her mali yıldaki işletme masraflarını 
karşılamak için gerekli bütün fonları Projenin tamamlanmasına kadar her mali yıl 
için bütçesinde tahsis edecek ve (ii) her mali yıl içinde yapılacak işletme masrafları-
nın tahminini ve bu maksatla tahsis edilen fonları her mali yılın başında Bankaya 
bildirecektir. 

c) İkraz Anlaşması kapsamındaki diğer sorumluluklarında herhangi bir sınır
landırma veya kısıtlama olmaksızın Borçlu; TCZB'nin Proje Anlaşmasında belirtilen 
bütün yükümlülüklerini yine aynı Anlaşmada belirtilen hükümlere uygun olarak ye
rine getirmesini sağlayacak; TCZB'nin sözü geçen yükümlülüklerini yerine getirebil
mesini mümkün kılmak için gerekli veya uygun her türlü tedbiri (fonların, imkânla
rın, hizmetlerin ve diğer kaynakların tedariki dahil) alacak veya alınmasını sağlaya
cak; ve büyük yükümlüklerin yerine getirilmesini engelleyecek veya güçleştirecek 
herhangi bir harekette bulunmayacak veya böyle bir harekette bulunulmasına mü
saade etmeyecektir. 

d) Borçlu; Banka tarafından onaylanacak ve diğer şeyler arasında TCZB'nin 
kredilere uyguladığı faiz oranından en az yüzde üç buçuk puan daha düşük bir faiz 
oranını ihtiva edecek hüküm ve şartlarla Borçlu ve TCZB arasında yapılacak bir tali 
ikraz anlaşması çerçevesinde Projenin A Kısmına zaman zaman tahsis edilecek bir 
tutarın eşdeğerini ikraz hasılasından TCZB'ye ödünç verecektir. 

e) Borçlu, Tali İkraz Anlaşmasındaki haklarını Borçlunun ve Bankanın çı-
karlarını koruyacak ve ikrazın amaçlarını gerçekleştirecek şekilde kullanacak ve 
Bankanın muvafakati olmadıkça Tali İkraz Anlaşmasını veya aynı anlaşmanın her-
hangi bir hükmünü temlik, tadil, veya feshetmeyecek veya bunlardan feragat eyle-
meyecektlr. 

Bölüm 3.02. Borçlu, Projenin bütün kısımlarının SPO tarafından koordine 
edilmesini sağlayacaktır; bu amaçla Borçlu, SPO'nun, 

a) Nitelikleri ve tecrübesi Bankaca tatminkâr görülecek bir proje koordina-
törünü 30 Eylül, 1981 tarihine Kadar istihdam etmesini; 

b) Projenin A, B, C, D ve E Kısımlarının yürütülmesini denetleyecek ve so
runları tesbit edip çözümlemek üzere en az altı ayda bir defa toplanacak bir özel 
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bahçecilik koordinasyon komitesini 31 Aralık 1981 tarihine kadar kurmasını ve Pro
jenin tamamlanmasına kadar bu komiteyi çalıştırmasını; 

c) Projenin A kısmının yürütülmesi ile ilgili olarak MEYSEB, TOPRAKSU 
ve TCZB ile bu kuruluşların sorumluluklarını belirleyen bir protokol yapmasını; 

d) GDAA ile MEYSEB arasındaki 25 Haziran, 1980 tarihli protokol ve bir 
yanda MEYSEB diğer yanda da MAF'ın diğer müdürlükleri ve Çukurova üniversi-
tesi arasındaki mevcut düzenlemeler uyarınca Projenin B, C ve D kısımlarının yürü
tülmesini koordine etmesini; sağlayacaktır. 

Bölüm 3.03. Borçlu, MEYSEB'in (a) Antalya, Muğla ve izmir'de bahçe ya
yım hizmetleri götürülmesi amacıyla bölge teşkilatları kurmasını, bu teşkilâtları 
yeterli ölçüde teçhiz etmesini ve bu teşkilâtların faaliyetlerini devam ettirmesini ve 
(b) işbu Anlaşmanın 3.04 numaralı bölümünde sözü geçen danışmanların yardımıyla 
Proje uygulamasının başlangıç safhasında GDAA yayını personeli ile birlikte adı ge
çen bölge teşkilâtlarının personeli için eğitim programları yapmasını sağlayacaktır. 

Bölüm 3.04. Projenin B, C ve D Kısımlarının uygulanmasında MEYSEB'e 
yardımcı olmak üzere Borçlu; (a) MEYSEB'in, fidanlıkları narenciye, yumuşak çe
kirdekli meyveler, taş çekirdekli meyveler ve erkenci sebzeler konulannda çalışacak 
ve nitelikleri, tecrübeleri ve istihdam şartlan Borçlu ve Banka tarafından tatminkâr 
görülecek beş danışmam en geç 1 Ocak, 1982 tarihine kadar istihdam etmesini sağla
yacak; (b) proje kapsamında tatbiki araştırma yayım ve eğitim programlarının ha
zırlanmasında sözü geçen danışmanlara yardımcı olmak üzere MEYSEB - GDAA -
TCZB ve işbirliği yapan araştırma kurumlarından yaklaşık olarak 28 kontrpartı en 
geç 30 Eylül, 1981 tarihine kadar tayin edecek, ve (c) sözü geçen danışmanlara ve 
kontrapartlara, bu gibi programların hazırlanması ve uygulanması için gerekli her 
türlü bilgi, imkân ve ekipmanı temin edecektir. 

Bölüm 3.05. Borçlu, MEYSEB'in, GDAA ve TCZB ile işbirliği yapmak su
retiyle (a) Projenin A Kısmı kapsamında mahalli ve denizaşırı eğitimin yürütülmesi 
için, eğitim konularını, kursiyerlerin seçimine esas teşkil edecek kriterleri ve teklif 
edilen eğitim kurumlarını da içeren ayrıntılı bir programı, işbu anlaşmanın 3.04 nu
maralı Bölümünde sözü geçen danışmanların yardımıyla, en geç 1 Temmuz 1982 ta
rihine kadar hazırlayıp Bankaya ibraz etmesini; Ve (b) Bankanın bu konudaki mü-
talasını inceledikten sonra sözü geçen programı Bankaca tatminkar görülecek bir 
zaman çizelgesine uygun olarak yürütmesini sağlayacaktır. 

Bölüm 3.06. Borçlu, MEYSEB'in (a) işbu Anlaşmanın 3.04 numaralı Bölü
münde sözü geçen danışmanların yardımıyla, sağlıklı aşıgözü anaçlarının seçimi ve 
projenin A Kısmı kapsamında kurulacak meyve bahçelerinin ihtiyacını karşılamaya 
yetecek miktarda ismine doğru ve sağlıklı aşılı fidan üretimi için bir program ha
zırlayıp, incelemesi ve mütalâada bulunması için en geç 30 Eylül, 1982 tarihine ka
dar Bankaya verilmesini; ve (b) Bankanın bu konudaki mütalâasını gözden geçirdik
ten sonra sözü geçen programı uygulamasını sağlayacaktır. 

Bölüm! 3.07. Borçlu, Proje kapsamında eğitilmiş olan personelin eğitimlerine 
esas teşkil eden pozisyonlara tayin edilmelerini sağlayacak prosedürleri benimseye
cektir. 

Bölüm 3.08. Bankanın aksine muvafakati bulunduğu haller dışında, proje
nin E Kısmı ile ilgili olarak Borçlu, SPO kanalıyla hareket ederek, 

a) RMC'lerin ve CMO'nun kuruluş mukavelelerinin ve yönetmeliklerinin tas
lakları ile birlikte bunların organizasyonu, personel durumu ve finansmanı ile ilgili 
ayrıntılı teklifleri hazırlayıp, onaylamak üzere en geç 31 Temmuz, 1981 tarihine ka
dar Bankaya sunacak; 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa . 5 
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b) RMC'lerin kuruluşuna mahalli üreticilerin katkısını arttırmak için yeterli 
niteliklere ve tecrübeye sahip bir pazarlama uzmanını en geç 30 Eylül, 1981 tarihine 
kadar tayin edecek, 

c) CMO ve RMC'lerin sermayesine Borçlunun hükümet kuruluşlarının iştirak
lerinin sermayenin % 30'unu aşmamasını sağlayacak; 

d) Projenin E Kısmı kapsamında ikraz hasılasından finanse edilmesi uygun 
görülen mal veya hizmetlerin bedelini temsil ettiği derecede olmak üzere CMO ve 
RMC'lerin sermayesinden hisse almak için ikraz hasılasını kullanabilecek; 

e) En geç 31 Ocak, 1982 tarihine kadar CMO ve RMC'lerin kurulmasını ve 
faaliyete geçmesini sağlayacak, ve 

f) SPO'nun; genel yönetim, pazarlama, pazarlama istihbaratı ve reklam, 
nakliye ve paketleme konularında CMO ve RMC'lere yardımcı olmak üzere nitelikleri, 
tecrübeleri ve istihdam şartları Bankaca tatminkar görülecek danışmanları 31 Ocak, 
1982 tarihine kadar istihdam etmesini sağlayacaktır. 

Bölüm 3.09. Borçlu; (a) Projenin F Kısmında belirtilen çalışmaların yürü
tülmesinde yardımcı olmak üzere nitelikleri, tecrübeleri ve istihdam şartları Borçlu 
ve Banka tarafından tatminkâr görülecek danışmanları en geç 1 Ocak 1982 tarihine 
kadar istihdam edecek veya istihdam edilmelerini sağlayacak (b) sözü geçen çalış
malarla ilgili gelişmeler konusunda Banka ile düzenli olarak görüş alışverişinde bu
lunacak; (c) sözü geçen çalışmaların bitiminde bir nüshasını Bankaya sunacak; ve 
(d) sözü geçen çalışmalar sonucunda elde edilen bulguların derhal CMO'ya sunulma
sını sağlayacaktır. 

Bölüm 3.10. 
a) Borçlu; İkraz hasılasından finanse edilecek ithal mallarını, bunların teda

riki, nakli ve kullanılacakları yere veya tesise teslimi ile ilgili tehlikelere karşı si
gorta etmeyi veya sigorta edilmeleri için yeterli tedbir almayı taahhüt eder. 

b) Bankanın aksine muvafakati bulunduğu haller dışında Borçlu, ikraz hası-
lasından finanse edilecek bütün mal ve hizmetlerin yalnızca proje için kullanılmasını 
sağlayacaktır. 

c) Borçlu, ikraz hasılasından finanse edilecek hizmetlerin temini veya mal
ların ithali için veya bu malların yenilenmesi ya da onarılması için gerekli olabilecek 
ithal lisanslarını veya diğer lisansları (döviz tahsisi dahil) gerektikçe verecektir. 

Bölüm 3.11. 
a) Borçlu; Projenin B, C. D ve E Kısımları ile ilgili olarak, hazırlanmaları 

üzerine MEYSEB, SPO ve TCZB'nin plan, program ve raporlarını ve bunlara ait her 
türlü malzeme değişikliğini veya ilavelerini Bankanın makul ölçüler içinde talep ede
ceği biçimde ayrıntılı olarak derhal Bankaya verecek veya verilmelerini sağlaya
caktır. 

b) Borçlu; (i) MEYSEB, SPO ve TCZB aracılığıyla, Projenin gelişimini (ma-
liyet ve projeden elde edilecek faydalar dahil) tesbit etmeye, ikraz hasılasından fi-
nanse edilecek malları ve hizmetleri tanımlamaya ve bunların projedeki kullanımını 
açıklamaya yeterli kayıtlar tutacak; (ii) Bankanın yetkili temsilcilerinin, Proje kap
samındaki tesisleri ve inşaat mahallerini ziyaret etmelerini ve ikraz hasılasından fi
nanse edilecek malları ve bunlarla ilgili kayıtları ve dökümanları görmelerini sağla-
yacak; ve (iii) proje, proje maliyeti ve uygun olduğu durumlarda projeden elde edi
lecek faydalar, ikraz hasılasından yapılacak masraflar ve bu hasıladan finanse edi
lecek mal ve hizmetlere ilişkin olarak Bankanın makûl ölçüler içinde talep edeceği 
her türlü bilgiyi MEYSEB, SPO ve TCZB aracılığıyla Bankaya verecektir. 

c) Borçlunun, ikraz anlaşmasından finanse edilecek mal, iş veya hizmetlerle 
ilgili olarak herhangi bir mukavele yapması üzerine Banka; mukavele konusunu, ken-

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6 



2 5 Haziran 1981 — Sayı: 17381 RESMÎ GAZETE Sayfa : 13 

dişiyle mukavele yapılan tarafın ismini ve milliyetini ve mukavele fiatını belirten bir 
yayın çıkarabilir. 

d) Yukarıda paragraf (b)'de belirtilen hükümlerin genelliğini sınırlandırma
dan ve projenin gelişimini ve etkisini denetlemek ve değerlendirmek için Borçlu, 
SPO aracılığıyla ve MEYSEB ile TCZB'nin yardımıyla her altı aylık süre için pro
jenin bütün kısımları ile ilgili olarak gelişme ve değerlendirme raporları hazırlayacak 
ve (her altı aylık sürenin bitimini müteakip iki ay içinde bu raporları Bankaya suna
caktır. 

e) Projenin tamamlanmasından sonra hemen ve her halükarda bitiş tarihini 
müteakip en geç altı ay içinde veya bu amaçla Borçlu ve Banka arasında mutabık 
kalınacak daha sonraki bir tarihe kadar Borçlu; SPO aracılığıyla ve MEYSEB ile 
TCZB'nin yardımıyla, projenin uygulanması ve başlangıçta işletilmesi, maliyeti, pro
jeden elde edilen ve edilecek faydalar; Bankanın, Borçlunun ve Borçlunun tüm teş
kilatlarının (MEYSEB, SPO ve TCZB dahil) ikraz, proje ve tali ikraz anlaşmaları 
kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmeleri ve ikrazın amaçlarının gerçekleşti
rilmesi konularını içeren ve Bankanın makûl olarak talep edeceği derecede kapsamlı 
ve ayrıntılı bir tamamlanma raporunu Bankaya sunacaktır. 

Bölüm 3.12. Borçlu; MEYSEB'in, proje anlaşmasının 4.02 numaralı bölümü 
uyarınca TCZB tarafından özel işletme Fonuna yatırılacak tutarları sadece Bankaca 
tatminkar görülecek amaçlar için kullanmasını sağlayacaktır. 

MADDE IV 
Diğer Hükümler 

Bölüm 4.01. 
a) Bankanın politikası; üyelerine borç verirken veya üyelerinin garantisiyle 

borç verirken, normal şartlar altında ilgili üyeden özel teminat istememek fakat üye
nin kontrolunda veya yararına tutulan dövizlerin tahsisinde, paraya çevrilmesinde ve
ya dağıtımında herhangi bir dış borcun kendi ikrazları üzerinde öncelik hakkına sa
hip olmamasını sağlamaktır. Bu amaçla; herhangi bir dış borca karşılık teminat ola
rak (aşağıda tanımlanacak) kamu varlıkları üzerinde, döviz tahsisinde, paraya çev
rilmesinde veya dağıtımında bu dış borcun alacaklısının lehine bir öncelik hakkına 
sebep olacak veya olabilecek (herhangi bir ipotek tesis edildiği takdirde bu gibi bir 
ipotek; Banka aksini kabul etmediği takdirde, kendiliğinden ve Bankaya herhangi 
bir masraf olmaksızın ikrazın anaparasını, faizini ve ilgili diğer masrafları eşit ve 
orantılı olarak teminat altına alacak ve Borçlu, bu gibi bir ipoteği tesis ederken ve
ya tesis edilmesine müsaade ederken bu hususta açık bir hüküm koyacaktır; ancak, 
politik veya idari dairelerinin herhangi birinin varlıkları üzerinde tesis edilen herhan
gi bir ipotek ile ilgili olarak herhangi bir anayasal veya diğer kanunî nedenle yukarı
da sözü edilen hüküm konulmadığı takdirde Borçlu, bankaca tatminkar görülecek di
ğer kamu varlıkları üzerinde tesis edeceği eşdeğerde bir ipotek ile ikrazın anaparasını 
faizini ve ilgili diğer masrafları derhal ve Bankaya hiçbir masraf olmaksızın teminat 
altına alacaktır. 

b) Yukarıda belirtilen taahhüt; (i) bir mülkün satın alınması sırasında yal
nızca mülkün alış bedelinin ödenmesine karşılık bir teminat olarak bu mülk üzerinde 
tesis edilen herhangi bir ipoteğe; ve (ii) mutad banka işlemleri sırasında meydana ge-
len ve yapıldığı tarihten en çok bir yıl sonra vadesi gelecek bir borcu teminat altına 
alan herhangi bir ipoteğe uygulanmayacaktır. 

c) Bu bölümde kullanılan «kamu varlıkları» tabiri; T. C. Merkez Bankasına 
veya Borçlu için merkezi bir bankanın görevlerini veya kambiyo istikrar fonu veya 
benzeri görevleri yürüten herhangi bir başka kuruma ait varlıklar dahil, Borçluya, 
Borçlunun herhangi bir politik veya idari dairesine ve Borçlunun sahip olduğu veya 
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kontrol ettiği veya Borçlu adına ya da yararına faaliyet gösteren herhangi bir kuru-
luşa ait varlıkları ifade eder. 

Bölüm 4.02. Borçlu; Projenin veya Projenin herhangi bir kısmının yürütül
mesinden sorumlu olan dairelerinin veya teşkilatlarının proje ile ilgili işlemlerini, kay-
naklarını ve masraflarını yansıtmaya yeterli kayıtları düzenli muhasebe usullerine 
uygun olarak tutacak veya bu kayıtların tutulmasını sağlayacaktır. 

Bölüm 4.03. Yukarıda Bölüm 4.02.'de belirtilen yükümlülüklerinde herhangi 
bir sınırlanma olmaksızın Borçlu; 

a) MEYSEB ve SPO'nun, düzenli bir şekilde uygulanan muhasebe usullerine 
uygun olarak, projenin, yalnızca kendilerinin sorumlu oldukları kısımları için kulla
nılmak üzere kayıtlarında ayrı ayrı hesaplar açmalarım ve tutmalarını ve projenin 
kendilerinin sorumlu oldukları kısımları için veya bu kısımlarla ilgili olarak aldıkları 
ve ödedikleri bütün paraları bu hesaplara kaydetmelerini sağlayacak; ve 

b) MEYSEB ve SPO'nun (i) yukarıda (a) kısmında belirtilen her mali yıla 
ait hesapların ve bunlarla ilgili beyanların düzenli olarak uygulanan ilgili denetim 
esaslarına uygun olarak Bankaca kabule şayan bağımsız müfettişlere denetlettirmele
rini; (ii) (A) denetlenen her mali yıla ait sözü geçen beyanların tasdikli nüshalarını, 
(B) sözü geçen müfettişlerin denetimleriyle ilgili raporları, Bankanın makul olarak 
isteyeceği ölçüde kapsamlı ve detaylı olarak, hazır olmaları üzerine derhal fakat her 
halükârda özel işletme fonu ile ilgiliyseler projenin bitimine kadar her yılın en geç 
31 Mart'ına değin ve diğer bütün durumlarda mali yılın bitimini müteakip yedi ay 
içinde ingilizce olarak (Bankaya vermelerini; (iii) Bankanın zaman zaman makûl ola-
rak talep edeceği bu gibi hesaplar, beyanlar ve teftiş sonuçları ile ilgili diğer bilgileri 
bankaya vermelerini sağlayacaktır. 

Bölüm 4.04. Borçlu, TCZB'nin de katılmasıyla TCZB'nin ödünç verme işlem
lerine uygulayacağı faiz oranlarım Banka ile birlikte her yıl gözden geçirecektir. 

Bölüm 4.05. Borçlu, proje kapsamında gereken ıslah edilmiş tohumların ve 
sağlıklı tomurcukların lehdarlara zamanında verilmesini sağlamak için, ithal lisans
ları çıkarılması dahil, her türlü tedbiri alacak veya alınmasını sağlayacaktır. 

MADDE V 
Bankanın Sakları 

Bölüm 5.01 Genel Şartların 6.02. Bölümünün amaçları yönünden c Bölümün 
(k) paragrafı uyarınca aşağıdaki olaylar da belirlenmiştir : 

a) TCZB'nin proje anlaşması kapsamındaki sorumluluklarından herhangi bi
rini yerine getirmemesi; 

b) TCZB'nin Tali İkraz Anlaşması kapsamındaki sorumluluklarından herhan
gi birini yerine getirmemesi; 

c) TCZB'nin proje anlaşması kapsamındaki sorumluluklarının hiçbirini yerine 
getirmesinin muhtemel olamayacağı olağanüstü bir durumun ortaya çıkması; 

d) TCZB'nin Devredilen İkraz Anlaşması kapsamındaki sorumluluklarından 
herhangi birini yerine getirmesinin muhtemel olamıyacağı olağanüstü bir durumun 
ortaya çıkması, 

e) TCZB'nin organizasyonunun veya faaliyetlerini yöneten veya bunlara tat
bik edilebilecek herhangi bir kanuni hüküm tadil, talik veya iptal edilmesi sonucu 
TCZB'nin proje Anlaşması kapsamındaki sorumluluklarından herhangi birini yerine 
getirme kabiliyetinin veya faaliyetlerinin etkinliğinin önemli ölçüde ve ters bir şekilde 
etkilenmesi; 

f) Tarımsal Kredi kullanma talimatının tadil, talik ve iptal edilmesi sonucu 
TCZB'nin proje anlaşması kapsamındaki sorumluluklarından herhangi birini yerine 
getirme kabiliyetinin veya faaliyetlerinin etkinliğinin önemli ölçüde ve ters bir şekil-
de etkilenmesi; 
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g) TCZB'nın vadesi gelen borçlarını ödeyememesi ya da TCZB veya başkala-

nnca TCZB'nın herhangi bir malının alacaklıları arasında dağıtılmasına veya dağıtı-labilmesine 
yol açabilecek herhangi bir işlemde bulunulmamış ve 

h) TCZB'nın tasfiye edilmesi veya statüsünün değiştirilmesi veya faaliyetle
rinin askıya alınması için Borçlunun veya başka herhangi bir yetkili mercinin işlemde 
bulunması. 

Bölüm 5.02. Genel Şartların 7.01. Bölümünün amaçları yönünden aynı bölü
mün (h) paragrafı uyarınca aşağıdaki ilave durumlar belirlenmiştir : 

işbu anlaşmanın 5.01. Bölümünün (a) paragrafında belirtilen durumun ortaya 
çıkması ve sözkonusu durumun Bankanın Borçluya ihbarda bulunmasını müteakip 
60 gün devam etmesi veya anılan bölümün (c), (d), (e), (f), (g), (h) paragrafların-
da belirtilen durumlardan herhangi birinin ortaya çıkması 

MADDE VI 
Yürürlük Tarihi; Sona Erme 

Bölüm 6.01. Aşağıdaki haller, Genel Şartlar 12.01. (c) Bölümünün anlamı 
içinde, ikraz Anlaşmasının yürürlüğüne ilave şartlar olarak belirtilmiştir. 

a) Proje Anlaşmasının TCZB adına imzalanması ve teslimine, gerekli her tür-
lü idari tasarruf veya hükümet tasarrufu ile usulüne uygun şekilde yetki verilmiş ve
ya yapılan işlem onaylanmıştır. 

b) Tali ikraz Anlaşmasının Borçlu ve TCZB adına imzalanması ve teslimine, 
gerekli her türlü idari tasarruf ve hükümet tasarrufu ile usulüne uygun şekilde yetki 
verilmiş veya yapılan işlem onaylanmıştır. 

Bölüm 6.02. Aşağıdaki konular, Genel Şartların 12.02 (c) Bölümünün anla
mı içinde, Bankaya verilecek görüş veya görüşlere dahil edilecek ilave konular olarak 
belirlenmiştir : 

a) Proje anlaşması için TCZB tarafından usulüne uygun şekilde yetki veril
diği veya anılan anlaşmanın TCZB tarafından onaylandığı ve TCZB adına imzalanıp 
teslim edildiği ve hükümlerine uygun olarak TCZB'yı kanunen bağlayıcı olduğu; ve 

b) Tali ikraz Anlaşması için Borçlu ve TCZB tarafından usulüne uygun şekil-
de yetki verildiği veya anılan Anlaşmanın Borçlu ve TCZB tarafından onaylandığı ve 
Borçlu ve TCZB adına imzalanıp teslim edildiği ve hükümlerine uygun olarak Borçlu-
yu ve TCZB'yi kanunen bağlayıcı olduğu. 

Bölüm 6.03. Genel Şartların 12.04 bölümünün amaçları yönünden 6 Tem
muz 1981 tarihi burada belirtilmiştir. 

MADDE VII 
Borçlunun Temsilcisi; Adresler 

Bölüm 7.01. Genel Şartların 11.03. Bölümünün amaçlan yönünden Borçlunun 
Maliye Bakanı, Borçlunun temsilcisi olarak tayin edilmiştir. 

Bölüm 7.02. Genel Şartların 11.01. Bölümün amaçlan yönünden aşağıdaki ad-
resler belirlenmiştir : 

Borçlu için: 
Maliye Bakanlığı 
Hazine Genel Müdürlüğü ve 
Milletlerarası İktisadî 
işbirliği Teşkilâtı Genel 
Sekreterliği 
Ankara, Türkiye 

Telgraf adresi : Teieks : 
MALİYE 821-42285 (MLYE-TR) veya. 
Hazine 821-42689 (ANK-TR) 
Ankara 
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Banka için : 

International Bank for 
Reconstruction and Development 

1818 H Street, N. W. 
Washington, D. C. 20433 
United States of America 

Telgraf adresi : Teleks : 
ENTBAFRAD 

Washington, D. C. 
440098 (ITT) 
248423 (RCA) veya 

64145 (WUT) 

Yukarıdaki hususları tasdiken, yetkili kılınmış temsilcileri vasıtasıyla, tasarrufta 
bulunan taraflar, işbu anlaşmanın yukarıda yazılı gün ve yılda Amerika Birleşik Dev-
letleri, District of Columbi'da kendi adlarına imza edilmesini sağlamışlardır. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
Yetkili Temsili Tarafından 
ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASİ 
Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika. 
Bölgesel Başkan Vekili tarafından 

EK CETVEL 1 
İkraz Hasılasından Para Çekilmesi 

1. Aşağıdaki Tablo. İkraz hasılasından finans edilecek kalem Kategorilerini, 
her Kategoriye ikrazdan tahsis edilen miktarları ve her Kategori içinde bu şekilde 
finanse, edilecek kalemler için yapılan harcamaların yüzdesini göstermektedir. 

Tahsis edilen 
ikrazın tutarı 

(dolar eşdeğeri Finanse; edilecek 
olarak ifade harcamaların 

Kategori edilmiştir) yüzdesi (%) 

Dış harcamaların % 100'ü ve 
mahalli harcamaların fabrika 
teslim fiyatının %100'ü 
DıŞ harcamaların % 100'ü 

1 - a) Projenin B, C. D ve E Kı
sımları kapsamındaki teçhi-
zat ve malzemeler 

b) Projenin E Kısmı kapsa-
mındaki seyahat masraf-
ları dahil piyasa, İstihbaratı 
hizmetleri ve reklâm 

2 - Eğitim 
3 - Müşavirlik hizmetleri 
4 - Projenin A1 ve A.2 kısımları 

ile. ilgili krediler 
5 - Projenin A.3 Kısmı ile ilgili 

krediler 
6 - Tahsis edilmemiş 

4.000.000 

300.000 

1.600.000 
3.100.000 

13.100.100 

4.500.000 
11.000.000 

TOPLAM : 40.000.000 
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ödenen tutarların % 65'i 

ödenen tutarların % 50'si 

Dış harcamaların % 100'ü 
%90 

eşdeğeri 
ifade 

11.000.000 
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2. Bu ek Cetvelin amaçları yönünden : 
a) «Dış harcamalar» tabiri, Borçlunun ülkesinden başka bir ülke tarafından 

satılan mal veya hizmetler için Borçlunun parasından başka bir para ile yapılan har
camaları ifade eder; ve 

b) «Mahallî harcamalar» tabiri, Borçlunun ülkesinden sağlanan mal veya 
hizmetler için Borçlunun parası ile yapılan harcamaları ifade eder. 

3. Ödeme oranları, Borçlu tarafından veya Borçlunun ülkesinden mal veya hiz
metler veya bunların ithali, imali, satın alınması ya da satışı üzerinden tahakkuk etti
rilen vergiler için yapılan harcamalara mahsuben ikraz hasılasından tahsis yapılma
yacağına dair olan Bankanın politikasına uygun olarak hesaplanmıştır. Bu amaçla, 
şayet ikraz hasılasından finanse edilen herhangi bir kaleme tahakkuk ettirilen vergi
lerin miktarı çoğalır veya azalırsa Banka, Borçluya ihbarda bulunmak suretiyle Ban-
kanın yukarıda belirtilen politikası ve uygunluk sağlamak için o tarihte o kaleme 
uygulanmakta olan ödeme oranını gerektiği gibi çoğaltıp azaltabilir. 

4. Yukarıda paragraf 1'deki hükümlere bakılmaksızın, işbu anlaşmanın tari
hinden önce yapılmış harcamalar için para çekilmez. 

5. Projenin A Kısmı kapsamındaki harcamalarla İlgili olarak ikraz Hesabın-
dan para çekmek için yapılan her taleple birlikte TCZB tarafından çıkarılan ve talep 
edilen paranın bir Çiftlik Geliştirme veya bir Finansman Planı ile ilgili olarak çekil-
mek istendiği hususunda TCZB'nin onayını ihtiva eden bir belge gönderilecektir, bu 
belge, Banka, Borçlu ve TCZB tarafından mutabık kalınacak bir şekilde olacaktır. 

6. İkrazdan bir tutarın tahsisine veya yukarıda paragraf 1de belirtilen öde
me oranlarına bakılmaksızın eğer Banka, herhangi bir Kategoriye o tarihte ikrazdan 
tahsis edilen tutarın o Kategorideki bütün harcamalar için kararlaştırılan oram fi
nanse etmeye kafî gelmeyeceğini makul şekilde hesaplamış ise, Borçluya ihbarda bu
lunmak suretiyle (i) tahmin edilen noksanı karşılayacak ölçüde olmak üzere, o tarihte 
başka bir kategoriye tahsis edilmiş ve başka harcamalar için lüzumu olmadığı kanı
sında olduğu tutarları buraya tahsis edecek; ve (II) eğer yapılan bu yeni tahsis tahmin 
edilen noksanı tamamen karşılamazsa, tüm harcamalar tamamlanıncaya kadar ayni 
Kategori kapsamında para çekmeye devam edilebilmesi için bu harcamalara uygu
lanan ödeme oranını düşürecektir. 

7. Eğer Banka herhangi bir Kategorideki herhangi bir kalemin tedarikinin 
işbu Anlaşmada belirtilen usullere uygun olmadığına makul şekilde karar verirse, 
bu kalem için yapılan harcamalar ikraz hasılasından finanse edilmeyecektir. Bu du
rumda Banka, İkraz Anlaşması kapsamındaki diğer hak; yetki veya mutalebe hak-
larını hiçbir şekilde kısıtlamadan ve sınırlandırmadan, Borçluya ihbarda bulunmak 
ısuretiyle, ikraz hasılasından başka türlü finanse edileceği kanısında olduğu bu har
cama tutarındaki miktarı iptal edebilir. 

EK CETVEL. 2 

Projenin Tanımı: 
Proje; Borçlunun (i) öncelikle ihracat için yüksek kaliteli meyve ve sebze 

üretimini arttırma, (ii) Türkiye'nin meyve ve sebze ihraç potansiyelini gerçekleştir
mek için etkili bir pazarlama organizasyonu kurma; ve (iii) alt sektörde üretim ve 
işleme için gelecekteki yatırımları planlama ile ilgili bir programın bir kısmını teşkil 
etmektedir. 

Adana, Amasya, Antalya, Bursa, Hatay, İçel, İzmir, Kayseri, Muğla ve Tokat 
illerinde yürütülecek olan Proje, aşağıdaki kısımlardan oluşmaktadır: 
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Kısım A : Ödünç Verme Programı : 
Diğer şeyler arasında aşağıdakileri de finanse etmek üzere meyve ve sebze 

ile ilgili çiftlik geliştirme veya finansman planları için TCZB aracılığıyla krediler 
verilmesi : 

1. (î) her biri takriben 10 hektar ve üretim kapasitesi yılda takriben 70.000 
fidan olan takriben 4 narenciye fidanlığını ve takriben yapraklanın döken 3 meyve 
fidanlığının; (ii) her biri takriben 2.5 hektar olan takriben 700 narenciye bahçesinin 
ve takriben 550 narenciye dışındaki meyve bahçesinin ve herbiri takriben 0.5 hektar 
olan takriben 1200 narenciye bahçesinin ve takriben 800 narenciye dışındaki meyve 
bahçesinin (iii) herbiri takriben 2.5 hektar olan takriben 100 bağın; ve (iv) takriben 
60 cam seranın ve takriben 100 plastik seranın kurulması; 

2. Meyve ve sebze bahçeleri girdileri için kısa vadeli kredi; ve 
3. Meyve ve sebzenin paketlenmesi, işlenmesi, depolanması ve pazarlanması 

ile ilgili girdiler yönünden tarımsal endüstrilerin işletme sermayesi ihtiyaçları. 
Kısım B : Tatbiki Araştırma : 
Yardımcı ekipmanın alınması dahil yayım hizmetlerinin desteklenmesi için 

fidanlıklar, narenciye, yapraklanın döken meyveler ve erkenci sebzelerle ilgili olarak 
araştırma istasyonlarındaki uzmanların yardımıyla MEYSEB aracılığıyla tatbiki bah
çecilik araştırma programlarının yürütülmesi. 

Kısım C : Bahçecilik Yayım Hizmetleri : 
MEYSEB aracılığıyla proje bölgesindeki çiftçilere bahçecilik yayım hizmetle

rinin götürülmesi ve bu hizmetlerle ilgili malların alınması. 
Kısım D : Eğitim : 
MEYSEB, GDAA, TCZB ve işbirliği yapan diğer araştırma kurumlarının per-

soneli için çeşitli bahçecilik eğitim programlarının yürütülmesi. 
Kısım E : Pazarlama Organizasyonu : 
SPO aracılığıyla ve danışmalarının yardımlarıyla (i) ihraç imkanlarının tesbiti 

ihracata faaliyetlerinin yürütülmesi ve diğer şeyler arasında pazar istihbaratı, pa-
zarlama, kalite kontrolü, soğuk depolama, paketleme, paketleme evi prosedürleri 
ve nakliye konularında hizmet vermek üzere Bursa - İstanbul, Adana - Mersin, Antal
ya ve İzmir bölgelerinde 4 bölgesel pazarlama kurumunun (RMC) kurulması; (ii) 
RMC'lerin ihracat faaliyetlerini koordine etmek, RMCleri dış piyasalarda temsil et
mek ve ihraç kalite standartlarının tesbitine katılmak üzere İstanbul'da bir merkezi 
pazarlama organizasyonunun (ÇMO) kurulması; ve (iii) CMO ve RMC'lerin görevle-
riyle ilgili araçların ve ekipmanın alınması. 

Kısım F : Master Plan ve Çalışmalar : 
Diğer şeyler arasında ihraç pazarları imkanları, mevcut üretim işleme ve pa

zarlama imkanları, optimal tarımsal endüstri tesis yeri ve büyüklüğü, bölgesel ve 
mevsimsel talep beklentileri ile i lgi l i çalışma ve etüdler ve özel tarımsal işleme ve 
ihracat pazarlama problem bölgeleri ile ilgili vaka çalışmaları dahil, yatırım program
larının tesbit edilmesi amacıyla mevye ve sebze alt sektörü için bir mastar planın 
SPO aracılığıyla ve danışmanların yardımıyla hazırlanması. 

Projenin 31 Aralık, 1985 tarihine kadar tamamlanması beklenmektedir. 
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EK CETVEL 3 
Amortisman Cetveli 

Anapara Ödemeleri 
(dolar olarak 

ödeme Tarihi ifade edilmiştir) 

1 Aralık 1985 ve 
1 Aralık 1997 tarihleri arasında 
her 1 Haziranda ve 1 Aralıkta 1.540.000 
1 Haziran, 1998'de 1.500.000 

İkrazın bir kısmı dolardan başka para ile ödenebilir. 
(Bak : Genel Şartlar Bölüm 4.02) Bu sütundaki rakamlar, para çekme bakımından 
tesbit edilen dolar eşdeğerlerini göstermektedir. 

Önceden Ödeme Primleri 
Aşağıdaki oranlar, Genel Şartların 3.04 (b) Bölümü uyarınca İkraz anaparasının 

herhangi bir kısmının vadeden önce ödenmesi halinde uygulanacak primleri ifade 
etmektedir : 

önceden ödeme zamanı Prim Oram 

Vade öncesindeki üç yıl içinde 
Vade öncesindeki üç ila altı yıl arasında 
Vade öncesindeki altı ila onbir yıl arasında 
Vade öncesindeki onbir ila onbeş yıl arasında 
Vadeden onbeş yıldan fazla bir süre önce 

EK CETVEL 4 
Tedarik 

A. Uluslararası İhale 
1. Projenin B, C. ve D Kısımları kapsamında ihtiyaç duyulan motorlu vası

talar Mart 1977'de Banka tarafından yayınlanan «Dünya Bankası ikrazları ve IDA 
Kredileri Gereğince Tedarik Kılavuzunda (bundan böyle Kılavuz diye anılacaktır) 
belirtilen usullere uygun olarak yapılacak mukaveleler ile, Kılavuzun A Kısmında 
anlatılan uluslararası ihale esasına göre tedarik edilecektir. 

2. Uluslararası ihale esaslarına ve Kılavuzun 1.2. paragrafındaki gereklere 
uygun olarak tedarik edilecek mallar ile ilgili olarak Borçlu; Bankanın makûl olarak 
isteyeceği şekilde ve ölçüde detaylı bilgileri ihtiva eden bir genel tedarik ihbarım 
mümkün olan en kısa zamanda ve her halükârda ilk ihale dökümanlarının ilgililere 
iletilmesinden en az 60 gün önce hazırlayıp Bankaya gönderecektir. Banka, söz-ko-
nusu mallar için teklif verme imkanım müstakbel teklif sahiplerine zamanında du
yurmak için bu ihbarın yayınlanmasını sağlayacaktır. Borçlu, uluslararası ihale esas
larına göre tedarik edilecek herhangi bir mal kaldığı müddetçe, sözü geçen ihbarın 
yenilenmesi için gerekli bilgileri her yıl sağlayacaktır. 

3. Uluslararası ihale esaslarına göre tedarik edilecek mallar ile ilgili olarak 
verilecek tekliflerin değerlendirilmesi ve karşılaştırılması için : 

(i) teklif sahipleri, tekliflerinde ithal mallar için CDT (varış limanı) bede
lini, yerli mamuller için ise fabrika teslim fiatını bildireceklerdir; 

(ii) ithal malları için gümrük resimleri ve diğer ithal vergileri, yerli mamuller 
için ise satış ve buna benzer vergiler dahil edilmeyecektir; ve 

% 1.70 
% 3.40 
% 6.20 
% 8.50 
% 9.60 
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(iii) malların kullanılacakları veya monte edilecekleri yere kadar kara nak
liyesi için Borçlunun ödeyeceği navlun ve diğer masraflar dahil edilecektir. 

B. Yerli İmalatçıların Tercih Edilmesi 
Bu Ek Cetvelin A Kısmında belirtilen usullere uygun olarak tedarik edilen 

Türkiye'de imal edilmiş mallar için aşağıdaki hükümlere tabi olarak bir tercih marjı 
tanınabilir : 

1. Mal tedarikine ilişkin bütün ihale belgelerinde yapılacak tercih, bu tercihle 
ilgili olarak teklifin uygunluğunu tesbite yarayan gerekli bilgiler tekliflerin değer
lendirilmesine ve karşılaştırılmasında takip edilecek aşağıda yazılı usul ve safhalar 
açıkça belirtilecektir. 

2. Değerlendirmeden sonra, verilen teklifler şu üç gruptan birine göre snıf-
landırılacaktır : 

(1) Grup A : Türkiye'de imal edilen mallara ait teklifler (eğer teklif 
sahibi bu malların imal maliyetinin, fabrika çıkışı teklif fiatının Türkiye'de en az 
% 20 sine eşit bir katma değeri ihtiva ettiğini Borçlu ve Bankayı tatmin edecek şe-
kilde tesbit etmiş bulunuyorsa). 

(2) Grup B : Türkiye'de imal edilmiş diğer bütün mallarla ilgili teklifler. 
(3) Grup C : Başka her türlü mal teklifleri. 
3. İthal edilecek mallar üzerindeki gümrük resimleri ve diğer ithal vergilere 

ile yerli mamuller üzerindeki satış veya benzeri vergiler hariç olmak üzere, her 
grubun en düşük teklifini tayin için her grupta değerlendirilen bütün teklifler önce 
kendi aralarında karşılaştırılacaklardır. Daha sonra, bu şekilde değerlendirilmiş olan 
teklifler birbirleriyle karşılaştırılacak ve bu karşılaştırma sonucunda grup A veya 
grup B'den bir teklifin en düşük olduğu görülürse ihaleyi o teklif kazanacaktır. 

4. Yukarıda paragraf 3'e göre yapılan karşılaştırma sonucunda en düşük tek
lif C grubundan çıkmış ise C grubundaki bütün teklifler, her C grubu teklifinde 
ithal mallan için CIF teklif fiatına aşağıdaki tutarlar (sadece bu karşılaştırma ba
kımından) ilave edildikten sonra A grubundan en düşük teklif ile yine karşılaştı
racaklardır : (i) C grubundan teklif ettiği malların ithali için muafiyetten fayda
lanmayan ithalatçının ödemek zorunda olduğu gümrük resimleri ve diğer ithal ver
gileri; veya (ii) bu malların CIF teklif fiatının % 15'i (şayet sözü edilen gümrük 
resim ve vergileri bu fiatın % 15'ini aşarsa). Yeniden yapılan karşılaştırmada A 
grubu teklifi en düşük ise, ihale o teklif sahibinin üzerinde kalacaktır; aksi takdirde, 
yukarıda paragraf 3'e göre yapılan karşılaştırma sonucunda en düşük olarak tesbit 
edilen C grubuna dahil teklif en uygun olarak seçilecektir. 

C. Diğer Tedarik Usulleri 
1. Projenin B, C ve D Kısımları kapsamında gereken seralar, Laboratuar, 

eğitim, yayım ve yardımcı teçhizat ve malzemeler, Bankaya üye ülkelerden ve İsviç
re'den alınacak en az üç fiat teklifi esasına göre uluslararası satın alma yoluyla 
tedarik edilebilir. 

2. Projenin E Kısmı kapsamında gereken teçhizat ve malzemeler (a) Ban
kaya üye ülkelerdeki (ve İsviçre'deki) satıcılardan alınan en az üç fiat teklifi esa
sına göre uluslararası satınalma yoluyla veya (b) projenin sözü geçen Kısmı kapsa
mındaki pazar haberleri hizmetlerini sağlayan firma aracılığıyla (şu şartla ki bu 
firma ile yapılan mukavele Bankaca onaylanmış olsun) tedarik edilebilir. 

3. Projenin B, C, D ve E kısımları kapsamında gereken mobilya ve büro 
teçhizatı normal ticari kanallardan tedarik edilebilir. 

4. Projenin B, C ve D Kısımları kapsamında gereken işletme ve bakım mal
zemeleri, Borçlunun normal tedarik usullerine göre tedarik edilebilir. 
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D. Tedarik Kararlarının Banka Tarafından İncelenmesi 
1. Teklif davetiyelerinin, başarılı tekliflerin ve nihai mukavelelerin incelenmesi 
Maliyeti 200.000 dolar eşdeğerinde veya daha fazla olarak tahmin edilen bütün 

mukavelelerle ilgili olarak : 
a) Bir iş ihaleye çıkarılmadan önce Borçlu; mütalâasını almak üzere, ihale 

ilanlarının metnini, spesifikasyonları ve diğer ihale belgelerini, ihale için yapılacak 
ilan prosedürleri konusundaki açıklama ile birlikte Bankaya sunacak ve sözü geçen 
dökümanlarda veya prosedürlerde Bankanın makul olarak talep edeceği değişiklik
leri yapacaktır, ihale dökümanlarında başkaca bir değişiklik yapılması halinde 
bunların teklif vereceklere bildirilmesinden önce Bankanın muvafakati alınacaktır. 

b) Tekliflerin alınıp değerlendirilmesinden sonra Borçlu; ihale ile ilgili kesin 
karar verilmeden önce, ihaleyi vermeyi düşündüğü teklif sahibinin adını Bankaya 
bildirecek ve incelenmesi için yeteri kadar zaman bırakmak suretiyle, alınan tek-
liflerin değerlendirmesini ve karşılaştırmasını içeren ayrıntılı bir raporla birlikte iha
lenin kime verileceği hususundaki tavsiyesini ve Bankanın makul olarak isteyeceği 
diğer bilgileri Bankaya sunacaktır. Eğer Banka, yapılacak ihalenin Kılavuza veya işbu 
Ek Cetvele uygun olmayacağını tesbit ederse, durumu derhal Borçluya bildirecek ve 
bunun gerekçesini açıklayacaktır. 

c) Bankanın muvafakati olmadığı takdirde, mukavele hüküm ve şartları 
teklif isterken veya yeterlik belgesi ararken ileri sürülen hüküm ve şartlardan önemli 
ölçüde farklı olmayacaktır. 

d) Mukavelenin İmzalanmasını müteakip hemen ve bu mukavele ile ilgili 
olarak ikraz hesabından para çekmek için Bankaya ilk müracaatın yapılmasından 
önce mukavelenin birbirinin aynı iki nüshası Bankaya verilecektir. 

2. Yukarıdaki paragrafın kapsamına girmeyen her mukavele ile ilgili olarak 
Borçlu; mukavelenin yapılmasını müteakip derhal ve bu mukavele dolayısıyle ikraz 
hesabından para çekilmesi için Bankaya ilk müracaatın yapılmasından önce, muka-
velenin birbirinin aynı iki suretiyle birlikte ilgili tekliflerin analizini, ihalenin kime 
verileceği hususundaki tavsiyelerini ve Bankanın makul olarak isteyeceği diğer bil-
gileri Bankaya verecektir. Eğer Banka, yapılan ihalenin Kılavuza veya işbu ilk 
Cetvele uygun olmadığını tesbit ederse durumu derhal Borçluya bildirecek ve bunun 
gerekçesini açıklayacaktır. 

3. Bir mukavelenin hüküm ve şartlarında herhangi bir önemli değişiklik ya
pılmasını veya bu hüküm ve şartlardan feragat edilmesini kabul etmeden, veya mu
kavelenin uygulanması için belirlenen zamanın uzatılmasına razı olmadan veya bu 
mukavele kapsamında orijinal mukavele bedelini % 20 den fazla artıracak bir deği
şiklik talimatı vermeden (son derece acil haller hariç) önce Borçlu: teklif edilen de
ğişiklik, feragat, uzatma veya değişiklik talimatından ve bunların gerekçelerinden 
Bankayı haberdar edecektir. Eğer Banka, sözü geçen teklifin işbu Anlaşmanın hü
kümlerine uygun düşmeyeceğini tesbit ederse, durumu derhal Borçluya bildirecek 
ve bu kararın gerekçelerini açıklayacaktır. 

Loan Agreement 
(Second Fruit and Vegatable Project) 

between 
Republic Of Turkey 

and 
International Bank For Reconstruction 

And Development 
AGREEMENT, dated April 6, 1981, between REPUBLIC OF TURKEY (herein

after called the Borrower) and INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION 
AND DEVELOPMENT (hereinafter called the Bank). 
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WHEREAS (A) the Borrower has requested the Bank to assist in the financing 

of the Project described in Schedule 2 to this Agreement by making the Loan as 
hereinafter provided: 

(B) Part A of the Project will be carried out by Turkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasi (hereinafter referred to as TCZB) with the Borrower's assistance and, as 
part of suoh assistance, the Borrower will make available to TCZB part of the pro
ceeds of the Loan as hereinafter provided; and 

WHEREAS the Bank has agreed, on the basis inter alia of the foregoing, to 
make the Loan available to the Borrower upon the terms and conditions set forth 
hereinafter and in the Project Agreement of even date herewith between the Bank 
and TCZB; 

NOW THEREFORE the parties hereto hereby agree as follows: 

ARTICLE I 

General Conditions; Definitions 
Section I JO I . The parties bo this Agreement accept all the provisions of the 

General Conditions Applicable to Loan and Guarantee Agreements of the Bank, dated 
October 27, 1980, with the same force and effect as if they were fully set forth herein, 
(said General Conditions Applicable to Loan and Guarantee Agreements of the Bank, 
being hereinafter called the General Conditions). 

Section 1.02. Wherever used in this Agreement, unless the context otherwise 
requires, the several terms defined in the General Conditions and in the Preamble to 
this Agreement have the respective meanings therein set forth and the following 
additional terms have the following meanings: 

(a) «Project Agreement)) means the agreement between the Bank and TCZB 
of even date herewith, as the same may be amended from time to time, and such term 
includes all schedules to the Project Agreement and all agreements supplemental to 
the Project Agreement; 

(b) ({Subsidiary Loan Agreements means the agreement to be entered into 
between the Borrower and TCZB pursuant to Section 3.01 (d) of this Agreement, as 
the same may be amended from time to time, and suoh term includes all schedules 
to the Subsidiary Loan Agreement, and the term ({Subsidiary Loan» means the loan 
provided for therein; 

(c) «MAF» means the Ministry of Agriculture and Forestry of the Borrower; 
(d) «MEYSEB» means the General Directorate of Fruit and Vegetable Export 

Development of MAP; 
(e) «SPO» means the State Planning Organization; 
(f) «TOPRADKSU» means the General Directorate of Land and Water Reso

urces Development of the Borrower's Ministry of Village Affairs; 
(g) «EDLD» means the Encouragement and Development Loan Division o" 

TCZB; 
(h) «Sub-loan» means a loan made by TCZB in accordance with the proce

dures and the lending and operating policies provided for in the Schedule to the 
Project Agreement and utilizing inter alia funds provided to TCZB under the Subsi
diary Loan Agreement; 

(i) «Sub-loan Contract)* means the contract for any Sub-loan; 
(j) «Farm Development Plan» means a specific development plan qualifying 

for a Sub - loan under Part A. 1 and A. 2 of the Project and the term aFinancinig Plan» 
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means a specific financing qualifying for a Sun - loan under Part A. 3 of the Project; 
(k) «Beneficiary» means the recipient of a Sub-loan; 
(1) «Liras» and the letters «TL» mean She currency of the Borrower; 
(m) ((Agricultural Credit Guidelines)) means the administrative directive of 

TCZB set forth in the Annex to Circular No. 4770 dated September 24, 1979, as such 
directive may be amended, and the «Rules and Regulations of TCZB on Agricultural 
Credits», promulgated in the Official Gazette, No. 16674, dated June 22, 1979; 

(n) «OMO» means the Central Marketing Organization to be established under 
Part E of tihe Project; 

(o) «RMCs» means the Regional Marketing Corporations to be established 
under Part E of the Project; 

(p) «GtDAA» means the General Directorate of Agricultural Affairs of MAF; 
and 

(q) «'Special Operational Pund» means the sipecial operational Fund established 
by TCZB under the Project Agreement dated June 22, 1971, between the Bank and 
TCZB and the International Development Association for the Fruit and Vegetable 
Export Project. 

ARTICLE II 
The Loan 

Section 2.01. The Bank agrees to lend to the Borrower, on the terms and 
conditions in tihe Loan Agreement set forth or referred to, an amount in various 
currencies equivalent to forty million dollars ($40,000,000). 

Section 2.02. The amount of the Loan may be withdrawn from the Loan Account 
in accordance with the provisions of Schedule 1 to this Agreement, as such Schedule 
may be amended from time to time by agreement between the Borrower and the 
Bank, for expenditures made (or, if the Bank shall so agree, to be made) in respect 
of the reasonable oostof goods and services required tor the Project and to be finan
ced out of the proceeds of the Loan. 

Section 2.03. Except as tihe Bank shall otherwise agree, procurement of the 
goods and civil works to be financed out of the proceeds of the Loan, shall be gover
ned by the provisions of Schedule 4 to this Agreement. 

Section 2J04. The Closing Date shall be June 30, 1986 or such later date as 
the Bank shall establish. The Bank shall promptly notify the Borrower of such 
later date. 

Section 2.05. The Borrower shall pay to the Bank a Commitment charge at 
the rate of three - fourths of one per cent (3/4 of 1 %) per annum on the principal 
amount of the Loan not withdrawn from time to time. 

Section 2.06. The Borrower shall pay interest at the rate of nine and three -
fifths per cent (9-3/5 •%) per annum on the principal amount of the Loan withdrawn 
and outstanding from time to time. 

Section 2J07. Interest and other charge's shall be payable semiannually on June 
I and December 1 in each year. 

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

Section 2.09. The General Director of TCZB is designated as representative 
of the Borrower for the purposes of taking any action required or permitted to be 
taken with respect to Part A of the Project under the provisions of Section 2.02 of 
this Agreement and Article V of the General Conditions. 
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ARTICLE III 
Execution of the Project 

Section 3XH. (a) The Borrower shall carry out Parts B, C and D of the Pro
ject through MEYSEB and Parts E and P of the Project through SPO, with due 
diligence and efficiency and in conformity with appropriate agricultural and horti
cultural practices, and shall provide, promptly as needed, the funds, facilities, services 
and resources required for that purpose. 

(lb) Without limitation on the provisions of the proceeding paragraph, the 
Borrower shall (i) allocate in its budget for each fiscal year until the completion of 
the Project all funds required to meet operating expenditures during such fiscal year 
under Parte B, C and D of the Project, and (U) provide the Bank before the beginning 
of each such fiscal year with an estimate of such operating expenditures to be 
incurred during such year and the funds allocated therefor. 

'(c) Without any limitation or restriction upon any of its other obhgations 
under the Loan Agreement, the Borrower shall cause TCZB to perform in accordance 
with the provisions of the Project Agreement all the obligations therein set forth, 
shall take or cause to be taken all action, including the provision of funds, facilities, 
services and other resources, necessary or appropriate to enable TCZB to perform 
such obligations, and shall not take or permit to be taken any action which would 
prevent or interfere with such performance. 

(d) The Borrower shall relend to TCZB out of the proceeds of the Loan the 
equivalent of such amount as shall be allocated from time to time to Part A of the 
Project under a subsidiary loan agreement to be entered into between the Borrower 
and TCZB, under terms and conditions which shall have been approved by the Bank 
and which shall include inter alia interest at rate which would be less by at least 
three and one-half percentage points than the interest rate applied by TCZB to 
Sub - loans. 

'(e) The Borrower shall exercise its rights under the Subsidiary Loan Agree
ment in such manner as to protect the interests of the Borrower and the Bank and 
to accomplish the purposes of the Loan, and except as the Bank shall otherwise 
agree, the Borrower shall not assign, abrogate or waive the Subsidiary Loan Agree
ment or any provision thereof. 

Section 3.02. The Borrower shall ensure coordination of the carrying out of 
all Parts of the Project by SPO; to this end, the Borrower shall cause SPO: (a) to 
employ not later than September 30, 1981, a project coordinator whose qualifications 
and experience shall be satisfactory to the Bank; (b) to establish, by December 31, 
1981 and thereafter to maintain until completion of the Project a special horticultural 
coordination committee to monitor the carrying out of Parts A, B, C, D and E of 
the Project, which shall meet at least once every six months to identify and resolve 
problems; (c) to conclude a protocol, satisfactory to the Bank, with MEYSEB, 
TOPRAKSU and TCZB specifying their respective responsibilities for carrying out 
Part A of the Project; and (d) to ensure coordination of the carrying out of Parts B, 
C and D of the Project in accordance with the protocol dated June 25, 1980 between 
GDAA and MEYSEB and with existing arrangements between MEYSEB on the one 
hand the other Directorates of MAP and Çukurova University on the other hand. 

Section 3.03. The Borrower shall cause MEYSEB (a) to establish, adequately 
to staff and to equip and to thereafter maintain a regional office for the provision 
of horticultural extension services at Antalya, Mugla and Izmir, and (b) to ensure 
the carrying out, during the intial period of Project implementation and with the 
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assistance of «he consultants referred to In Section 3J04 hereof, of training programs 
for the staff of said offices, together with the extension staff of GDAA. 

Section 3.04. In order to assist MEYSEB in the implementation off Parte B, 
C and D of the Project, the Borrower shall : (a) cause MEYSEB to employ, not later 
than January 1, 1982, five consultants whose qualifications, experience and terms 
and conditions of employment shall be satisfactory to the Borrower and the Bank, 
for the areas of nurseries, citrus, pome fruits, stone fruits and early vegetables; 
(b) assign not later than September 30, 1981, about 28 counterparts from MEYSEB, 
GDAA, TCZB and operating research institutes to assist such consultants in the 
preparation of programs for applied research, extension and training under the Pro
ject; and (c) ensure that such consultants and counterparts will be provided with 
all information, facilities and equipment required for the preparation and carrying 
out of such programs. 

Section 3.05. The Borrower shall cause MEYSEB, acting in Cooperation with 
GDAA and TCZB (a) to prepare with the assistance of the consultants referred to in 
Section 3.04 hereof, and to furnish to the Bank, not later than July 1, 198)2, a detailed 
program for the carrying out of the local and overseas training under Part D of the 
Project, mcluding tihe fields of training, the selection criteria of trainees and the 
proposed training institutes, and (to) after reviewing the Bank's comments thereon, 
to carry out such program in accordance with a time schedule satisfactory to the 
Bank. 

Section 3J06. The Borrower shall cause MEYSEB : (a) to prepare, with the 
assistance of tihe consultants referred to in Section 3.04 hereof and to furnish to the 
Bank for its review and comments not later than September 30, 1982, a program for 
screening healthy budwood mother trees and for producing improved biddings in , 
quantities sufficient to meet the requirements of fruit orchards to be established 
under Part A of the Project, and (tb) to carry out such program after reviewing the 
Bank's comments thereon. 

Section 3.07. The Borrower shall adopt such procedures as shall ensure the 
assignment of staff trained under the Project to the positions for the occupation of 
which their training has been undertaken. 

Section 3.08. With respect to Part E of the Project, and except as the Bank 
may otherwise agree, the Borrower, acting through SPO, shall : 

(a) not later than July 31, 1981, prepare and furnish to the Bank, for its 
approval, the draft articles of incorporation and by - laws of RMCs and CMO, together 
with detailed proposals regarding their organization, staffing and finance; 

(b) not later than September 30, 1981, appoint a marketing specialist with 
adequate qualifications and experience, in order to promote the participation by 
local producers in the establishment of RMCs; 

(c) ensure that the holding by all governmental entities of the Borrower of 
shares in the capital stock of CMO and any RMC shall not exceed 30'% of such 
capital stock; 

(d) utilize at its option the proceeds of the Loan for the acquisition of shares 
in the capital stock of CMO and RMCs but only to the extent that such shares are 
representative of the cost of goods or services eligible for financing from the pro-
ceads of the Loan under Part E of the Project; 

(e) ensure the establishment and the start of operation of CMO and the 
RMCs not later than January 31, 1982; and 

(f) cause SPO to employ, before January 31, 1982, consultants whose qualifi
cations, experience and terms and œnditions of employment shall be satisfactory to 

(f) cause SPO to employ, before January 31. 1KB. consultants whose qualifi
cations, experience and terms and conditions of employment shall be safasf actory to 
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the Bank in order to assist CMC- and the RMCs In the areas of general management, 
marketing, marketing intelligence and promotion, transportation and packaging. 

Section 3.09. The Borrower shall : (a) employ, or cause to be employed, not 
later than January 1, 1982, consultants whose qualifications, experience and terms 
and conditions of emloyment shall be satisfactory to the Borrower and the Bank in 
order to assist in carrying out the studies provided under Part F of the Project; 
Ob) exchange views regularly with the Bank in regard to the progress of such studies; 
(c) provide the Bank with a copy of such studies upon their completion; and 
(d) ensure prompt availability to OMO of the findings of such studies. 

Section 3.10. (a) The Borrower undertakes bo insure, or make adequate pro
vision for the insurance of, the imported goods bo be financed out of the proceeds 
of the Loan against hazards incident to the acquistion, transportation and delivery 
thereof to the place of use or installation. 

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

(c) The Borrower shall issue, as and when needed, any import license and 
other licences, including any foreign exchange authorization, required for the impor
tation of goods or the supply of services to be financed out of the proceeds of the 
Loan or for the replacement or repair of such goods. 

Section 3.11. (a) The Borrower shall, with respect to Parts B through E of the 
Project, furnish or cause to be furnished to the Bank, promptly upon their pre
paration, the plans, programs and reports of MEYSEB, SPO and TCZB, and any 
material modifications thereof or additions thereto, in such detail as the Bank shall 
reasonably request. 

(b) The Borrower: (1) shall, through MEYSEB, SPO and TCZB, maintain 
records adequate to record the progress of the Project (including its cost and the 
benefits to be derived from it) and to Identify the goods and services financed out 
of the proceeds of the Loan, and to disclose the use thereof in the Project; (ii) shall 
enable the Bank's accerdited representatives to visit the facilities and construction 
sites included in the Project and to see the goods financed out of the proceeds of 
the Loan and any relevant records and documents; and (ill) shall, through MEYSEB, 
SPO and TCZB, furnish to the Bank all such information as the Bank shall reasonably 
request concerning the Project, its cost and, where appropriate, the benefits to be 
derived from it, the expenditure of the proceeds of the Loan and the goods and 
services financed out of such proceeds. 

(c) Upon the award by the Borrower of any contract for goods, works or 
services to be financed out of the proceeds of the Loan, the Bank may publish a 
description thereof, the name and nationality of the party to whom the contract 
was awarded and the contract price. 

(d) Without limiting the generality of the provisions of paragraph (to) above 
and in order to monitor and evaluate the progress of the Project and its effect, tine 
Borrower shall through SPO prepare each semester, with the assistance of MEYSEB 
and TCZB, progress and evaluation reports dealing with all Parts of the Project and 
furnish suoh reports to the Bank within two months after the end of each such 
semester. 

(e) Promptly after completion of the Project, but in any ©vent not later than 
six months after the Closing Date or such later date as may be agreed for this pur
pose between the Borrower and the Bank, Borrower shall, through SPO and with 
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the assistance of MEYiSEB and TCZB, prepare and furnish to the Bank a completion 
report, of such scope and in such detail as the Bank shall reasonably request, on the 
execution and intial operation of the Project, its cost and the benefits derived and 
to be derived from it, the performance by the Borrower, the Bank and all agencies 
of the Borrower, including MEYSEB. SPO and TCZB of their respective obligations 
under the Loan, Project and Subsidiary Loan Agreements and the accomplishment 
of the purposes of the Loan. 

Section 3.12. The Borrower shall cause MEYSEB to utilize, only for purposes 
satisfactory to the Bank, the amounts to be deposited by TCZB into the Special Ope
rational Fund pursuant to Section 4.02 of the Project Agreement. 

ARTICLE IV 
Other Covenants 

Section 4.01. (a) It is the policy of the Bank, in making loans to, or with 
the guarantee of, its members not to seek, in normal circumstances, special security 
from the member concerned but to ensure that no other external debt shall have 
priority over its loans in the allocation, realization or distribution of foreign exchange 
held under the control or for the benefit of such member. To that end, if any lien 
shall be created on any public assets (as hereinafter defined), as security for any 
external debt, which will or might result in a priority for the benefit of the creditor 
of such external debtin the allocation, realization or distribution of foreign exchange, 
such lien shall, unless the Bank shall otherwise agree, ipso facto and at no cost to the 
Bank, equally and ratably secure the principal of, and interest and other charges on, 
the Loan, and the Borrower, in creating or permitting the creation of such lien, shall 
make express provision to that effect; provided, however, that, if for any constitu
tional or other legal reason such provision cannot be made with respect to any lien 
created on assets of any of its political or administrative subdivisions, the Borrower 
shall promptly and at no cost to the Bank secure the principal of, and interest and 
other charges on, the Loan by an equivalent lien on other public assets satisfactory 
to the Bank. 

(b) The foregoing undertaking shall not apply to; (i) any lien created on 
property, at the time of purchase thereof, solely as security for payment of the 
purcahse price of such property; and (ii) any lien arising in the ordinary course of 
banking transactions and securing a debt maturing not more than one year after its 
date. 

(c) As used in this Section, the term «public assets» means assets of the Bor
rower, of any political or administrative subdivision thereof and of any entity owned 
or controlled by, or operating for the account or benefit of, the Borrower or any 
such subdivision, including assets held by the T. C. Merkez Bankasi or any other 
institution performing the functions of a central bank or exchange stabilization fund, 
or similar functions, for the Borrower. 

Section 4.02. The Borrower shall maintain or cause to be maintained records 
adequate to reflect in accordance with consistently maintained appropriate accoun
ting practices the operations, resources and expenditures, in respect of the Project, 
of the departments or agencies of the Borrower responsible for carrying out the 
Project or any part thereof. 

Section 4.03. Without limitation upon its obligations contained in Section 4.02 
above, the Borrower shall: 

(a) cause MEYSEB and SPO each to establish and maintain separate accounts 
on its records to be used exclusively for those Parts of the Project for which it is 
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responsible and to register in such accounts all its receipts and payments for to 
In connection with such Parts of the Project, in accordance with appropriate acco
unting principles consistently applied; and 

(b) cause MEYSEB and SPO bo : (i) have the accounts referred to in para
graph (a) hereof and related statements for each fiscal year audited, in accordance 
with appropriate auditing principles consistently applied, by independent auditors 
acceptable to the Bank; (ii) furnish to the Bank, in the English language, as soon as 
available, but in any case not later than March 31 of every year until copletion of the 
Project with respect to accounts of the Special Operational Fund and in all other 
cases seven months after the end of the fiscal year of MEYSEB and SPO, (A) certi
fied copies of such related statements for such year as so audited and (B) the report 
of such audit by said auditors, of such scope and in such detail as the Bank shall 
have reasonably requested; and (iii) furnish to the Bank such other information 
conœrning such accounts and related statements of such agency and the audit thereof 
as the Bank shall from time to time reasonably request. 

Section 4.04. The Borrower, in participation with TCZB, shall review annually 
with the Bank, the interest rates to be applied by TCZB to its lending operations. 

Section 4.05. The Borrower shall take, or cause to be taken, all action, inclu
ding the provision of import licenses, in order to ensure the timely availability to the 
Beneficiaries of improved seeds and healthy buds required under the Project. 

ARTICLE V 
Remedies of the Bank 

Section 5.01. For the purposes of Section 6.02 of the General Conditions, the 
following additional events are specified pursuant to paragraph (k) thereof: 

(a) TCZB shall have failed to perform any of its obligations under the Pro
ject Agreement; 

(b) TCZB shall have failed to perform any of its obligations under the Subsi
diary Loan Agreement; 

(c) an extraordinary situation shall have arisen which shall make it impro
bable that TCZB will be able to perform any of its obligations under the Project 
Agreement; 

(d) an extraordinary situation shall have arisen which shall make it impro
bable that TCZB will be able to perform any of its obligations under the Subsidiary 
Loan Agreement; 

(e) any legal provision governing or applicable to the organization or ope
rations of TCZB shall have been amended, suspended or abrogated so as to mate
rially and adversely affect the ability of TCZB to carry out any of its obligations 
under the Project Agreement or the efficiency of its operations; 

(f ) the Agricultural Credit Guidelines shall have been amended, suspended or 
abrogated so as to materially and adversely affect the ability of TCZB to carry out 
any of its obligations under the Project Agreement or the efficiency of its operations; 

(g) TCZB shall be unable to pay its debte as they mature or any action or 
proceeding shall have been taken by TCZB or by others whereby any of the property 
of TCZB shall or may .be distributed among its creditors; and 

(h) the Borrower or any other authority having jurisdiction shall have taken 
any action for the dissolution or disestablishment of TCZB or for the suspension of 
its operations. 

Section 5.02. For the purposes of Section 7.01 of the General Conditions, the 
following additional events are specified pursuant to paragraph (h) thereof, namely, 
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the event specified in paragraph (a) of Section 5.01 of this Agreement shall occur and 
shall continue for a period of 60 days after notice thereof shall have been given by 
the Bank to the Borrower or any of the events specified in paragraphs (c), (d), (e), 
<f), (g) and (h) of said Section shall occur. 

ARTICLE VI 
Effective Date; Tennination 

Section 6J01. The following events are specified as additional conditions to 
the effectiveness of the Loan Agreement within the meaning of Section 12.01 (c) of 
the General Conditions : 

(a) the execution and delivery of the Project Agreement on behalf of TCZB 
has been duly authorized or ratified by all necessary administrative and governmental 
action; and 

(b) the execution and delivery of the Subsidiary Loan Agreement on behalf 
of the Borrower and TCZB has been duly authorized or ratified by all necessary 
administrative and governmental action. 

Section 6.08. The following are specified as additional matters, within the 
meaning of Section 12.02 (c) of the General Conditions, to be included in the opinion 
or opinions to be furnished to the Bank : 

(a) that the Project Agreement has been duly authorized or ratified by, and 
executed and delivered on behalf of, TCZB, and is legally bmding upon TCZB in 
accordance with its terms; and 

Ob) that the Subsidiary Loan Agreement has been duly authorized or ratified 
by, and executed and delivered on behalf of, the Borrower and TCZB and is legally 
binding upon the Borrower and TCZB in accordance with its terms. 

Section 6.03. The date July 6. 1981, is hereby specified for the purposes of 
Section 12X14 of the General Conditions. 

ARTICLE VII 
Representative of the Borrower; Addressed 

Section 7.01. The Minister of Finance of the Borrower is designated as 
representative of the Borrower for the purposes of Section 11.03 of the General 
Conditions. 

Section 7J02. The following addresses are specified for the purposes of 
Section 11.01 of the General Conditions: 

For the Borrower : 
Maliye Bakanligi 
Hazine Genel Mudurluigu ve 

Milletlerarasi iktisadi 
Istoirligi Teskilati Genel 

Sekreterligl 
Ankara, Turkey 
Cable address : Telex : 

MALIYE 
Hazine 821-42285 (MLYE-TR) or 
Ankara 821-42689 (ANK-TR) 

For the Bank : 
International Bank for 

Reconstruction and Development 
1818 H Street, N. W. 
Washington, D. C. 20433 
United States of America 
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Cable address : 
INTBAFRAD 
Washington, D. C. 

Telex : 
440098 (ITT) 
248423 (RCA) or 
64145 (WUI) 

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

REPUBLIC OF TURKEY 
By 

Authorized Representative 
INTERNATIONAL BANK FOR 

RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 
By 

Regional Vice President 
Europe, Middle East and North Africa 

SCHEDULE 1 
Withdrawal of the Proceeds of the Loan 

1. The table below sets forth the Categories of items to be financed out of 
the proceeds of the Loan and the allocation of amounts of the Loan to each Ca
tegory and the percentage of expenditures for items so to be financed in each Ca
tegory : 

% of 
Expenditures 
to be Financed 

10# % of foreign 
expenditures and 
100 % of local ex
penditures ex-fac
tory 

100 % of foreign 
expenditures 

Category 

(1) (a) Equipment and materials un
der Parts B, C, D and E of 
the Project 

(b) Marketing promotion and mar
ket information services inclu
ding travel expenditures under 
Part E of the Project 

(2) Training 

(3) Consultants' services 
<4) Sub-loans with respect to Parts A . l 

and A.2 of the Project 
(5) Sub-loans with respect to Part A.3 

3f the Project 
(6) Unallocated 

(Expressed in 
Dollar Equivalent) 

4,000,000 

300,000 

1,600,000 

3,100,000 

.15,500,000 

4,500,000 

11,000,000 

100 % of foreign 
expenditures 

90% 
50 % of amounts 
disbursed 

65 % of 
disbursed 

amounts 

TOTAL 40,000,000 
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2. For the purposes of this Schedule : 
(a) The terms «foreign expenditures* means expenditures in the currency 

of any country other than the Borrower and for goods or services supplied from the 
territory of any country other than the Borrower; and 

(b) The term «local expenditures* means expenditures in the currency of 
the Borrower and for goods or services supplied from the territory of the Borrower. 

3. The disbursement percentages have been calculated in compliance with the 
policy of the Bank that no proceeds of the Loan shall be disbursed on account of 
payments for taxes levied by, or in the territory of, the Borrower on goods or 
services, or on the importation, manufacture, procurement or supply thereof; to that 
end, if the amount of any such taxes levied on or in respect of any item to be 
financed out of the proceeds of the Loan decreases or increases, the Bank may, by 
notice to the Borrower, increase or decrease the disbursement percentage then 
applicable to such item as required to be consistent with the aforement ioned policy 
of the Bank. 

4. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 above no withdrawals 
shall be made in respect of payments made for expenditures prior to the date of 
this Agreement. 

5. Each request for withdrawals from the Loan Account in respect of pay
ments for expenditures in respect of Part A of the Project shall be accompanied 
by a certificate issued by TCZB by which TCZB certifies that the disbursement on 
account of which the withdrawal is requested has been made for expenditures with 
respect to a Farm Development or a Financing Plan; the certificate shall be in such 
form as shall have been agreed between the Bank, the Borrower and TCZB. 

6. Notwithstanding the allocation of an amount of the Loan or the disbur
sement percentages set forth in the table in paragraph 1 above, if the Bank has 
reasonably estimated that the amount of the Loan then allocated to any Category 
will be insufficient to finance the agreed percentage of all expenditures in that Ca
tegory, the Bank may, by notice to the Borrower : (i) reallocate to such Category, 
to the extent required to meet the estimated shortfall, proceeds of the Loan which 
are then allocated to another Category and which in the opinion of the Bank are 
not needed to meet other expenditures; and (ii) if such reallocation cannot fully 
meet the estimated shortfall, reduce the dismursement percentage then applicable to 
such expenditures in order that further withdrawals under such Category may con
tinue until all expenditures thereunder shall have been made. 

7. If the Bank shall have reasonably determined that the procurement of any 
item in any Category is inconsistent with the procedures set forth or referred to in 
this Agreement, no expenditures for such item shall be financed out of the proceeds 
of the Loan and the Bank may, without in any way rest-rlciting or limiting any 
other right, power or remedy of the Bank under the Loan Agreement, by notice to 
the Borrower, cancel such amount of the Loan as, in the Bank's reasonable opinion, 
represents the amount of such expenditures which would otherwise have been eligible 
for financing out of the proceeds of the Loan. 

SCHEDULE 2 
Description of the Project 

The Project is part of a program of the Borrower to (i) increase production 
of high quality fruits and vegetables primarily for export; (ii) create an effective 
marketing organization to realize Turkey's potential for exporting fruits and vege-
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tables; and (iii) plan future investments for production and processing in the sub-
sector. 

The Project (to be carried out in the provinces of Adana, Amasya, Antalya, 
Bursa, Hatay, Icel, Izmir, Kayseri, Mugla and Tokat) consists of the following parts r 

Part A : Lending Program 
Tho provision through TCZB- of Sub - loans for Farm Development or Finan-

cin Plans for fruits and vegetables to finance inter alia : 

1. The establishment of : (i) about 4 citrus nurseries and about 3 deciduous 
fruit nurseries, each with about 10 ha and a production capacity of about 70,000 
budlings annually; (ii) about 700 citrus and about 550 non-citrus orchards of about 
2.5 ia each and about 1,200 citrus and about 800 non-citrus orchards of about 0.5 
ha each; (iii) about 100 vineyards of about 2.5 ha each; and (iv) about 50 glass 
greenhouses and about 100 plastic greenhouses; 

2. Sho. ..-term credit for Inputs for orchards and vegetable farms; and 
3. Working captial needs of agro-industries with respect to inputs for fruit 

and vegetable packing, processing, storage and marketing. 

Part B : Applied Research 
Carrying out of applied horticultural research programs through MEYSEB 

with the assistance of specialists at research stations with respect to nurseries, 
citrus, deciduous fruits and early vegetables, in order to support extension services, 
including the acquisition of ancillary equipment. 

Part C : Horticultural Extension Services 
Providing of horticultural extension services to farmers in the Project Area 

through MEYSEB and acquisition of goods and services required for such services. 

Part D : Training 
Carrying out of various horticultural training programs for the staff of MEY

SEB, GDAA, TCZB and other cooperating research institutes. 
Part E : Marketing Organization 
Establishing through SPO, with the assistance of consultants, of (i) 4 regional 

marketing corporations (RMCs) in the Bursa - Istanbul and Adana-Mersin areas 
and at Antalya and Izmir to identify export opportunities and to undertake export 
operations and provide services inter alia with respect to market intelligence, mar
keting, quality control, cold storage, packaging, packing house procedures and trans
portation; (ii) a central marketing organization (CMO) at Istanbul to coordinate 
the RMCs export activités, represent the RMCs in foreign markets and participate 
in settmg export quality standards; and (iii) acquisition of vehicles and equipment 
related to the functions of CMO and the RMCs. 

Part F : Master Plan and Studies 
Preparation through SPO, with the assistance of consultants, of a master 

plan for the fruit and vegetable sub-sector with a view to identifying investment 
programs, including inter alia studies and surveys of export market possibilities, 
existing production, processing and marketing capabilites, optimal agroindustry plant 
location and sizing, expected regional and seasonal demands; and case studies of 
particular agro-processing and export marketing problem areas. 

The Project is expected to be completed by December 31, 1985. 

YDriitme ve Idare BSIQmQ Sayfa : 26 



25 Haziran 1981 — Sayi: 17381 RESMI GAZETE Sayfa : 33 

SCHEDULE 3 

Amortization Schedule 
Payment of Principal 

Date Payment Due (expressed in dollars) * 

On each June 1 and December 1 
beginning December 1, 1986 
through December 1, 1997 1,540,000 

On June 1, 1998 1,500,000 

* To the extent that any portion of the Loan is repayable in a currency other than 
dollars (see General Conditions, Section 4.04), the figures in this column repre
sent dollar equivalents determined as for purposes of withdrawal. 

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

ment in advance of maturity of any portion of the principal amount of the Loan 
pursuant to Section 3.04 (b) of the General Conditions : 

Time of Prepayment Premium 

Not more then three years before maturity 1,70 % 
More than three years but not more than six years before maturity 3.40 % 
More than six years but not more than eleven years before maturity 6.20 % 
More than eleven years but not more than fifteen years before maturity 8.50 % 
More than fifteen years before maturity 9.60 % 

SCHEDULE 4 
Procurement 

A. International Competitive Bidding 
1. Motor vehicles required under Parts B, C and D of the Project shall be 

procured under contracts awarded in accordance with procedures consistent with 
those set forth in the «Guidelines for Procurement under World Bank Loans and 
IDA Credits* published by the Bank in March 1977 (hereinafter called the Guide
lines), on the basis of international competitive bidding as described in Part A of 
the Guidelines. 

2. For goods to be procured on the basis of international competitive bid
ding, and in addition to the requirements of paragraph 1.2 of the Guidelines, the 
Borrower shall prepare and forward to the Bank as soon as possible, and in any 
event not later than 60 days prior to the date of availability to the public of the 
first tender documents relating thereto, a general procurement Notice, in such form 
and detail and containing such information as the Bank shall reasonably request; 
the Bank will arrange for the publication of such notice in order to provide timely 
notification to prospective bidders of the opportunity to bid for the goods in questi
on. The Borrower shall provide the necessary information to update such notice an
nually so long as any goods remain to be procured on the basis of international 
competitive bidding. 

3. For the purpose of evaluation and comparison of bids for the supply of 
goods to be procured on the basis of international competitive bidding : (i) bidders 
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shall be lequired to state in their bid the c.i.f. (port of entry) price for imported 
goods, or the ex-factory price for domestically manufactured goods; (II) customs 
duties and other import taxes on imported goods, and sales and similar taxes on 
domestically supplied goods, shall be excluded: and (iil) the cost to the Borrower 
of inland freight and other expenditures incidental to the delivery of goods to the 
place of their use or installation shall be included. 

B. Preference for Domestic Manufacturers 
In the procurement of goods in accordance with the procedures described in 

Part A of this Schedule, goods manufactured in Turkey may be granted a margin 
of preference in accordance with, and subject to, the following provisions : 

1. All bidding documents for the procurement of goods shall clearly indicate 
any preference which will be granted, the information required to establish the eli
gibility of a bid for such preference and the following methods and stages that will 
be followed in the evaluation and comparison of bids. 

2. After evaluation, responsive bids will be classified in one of the following 
three groups : 

(1) Group A : bids offering goods manufactured in Turkey if the bidder 
shall have established to the satisfaction of the Borrower and the Bank that the 
manufacturing cost of such goods includes a value added in Turkey equal to at 
least 20 % of the ex-factory bid price of such goods. 

(2) Group B : all other bids offering goods manufactured in Turkey 
(3) Group C : bids offering any other goods. 
3. All evaluated bids in each group shall be first compared among themselves, 

excluding any customs duties and other import taxes on goods to be imported and 
any sales or similar taxes on goods to be supplied domestically, to determine the 
lowest evaluated bid of each group. Such lowest evaluated bids shall then be com
pared with each other, and if, as a result of this comparison, a bid from group A 
or group B is the lowest, it shall be selected for the award. 

4. If, as a result of the comparison under paragraph 3 above, the lowest bid 
is a bid from group, C, all group C bids shall be further compared with the lowest 
evaluated bid from group A after adding to the c.i.f. bid price of the imported goods 
offered in each group C bid, for the purpose of this further comparison only, an 
amount equal to : (i) the amount of customs duties and other import taxes which a 
non-exempt importer would have to pay for the Importation of the goods offered in 
such group C bid; or (il) 15 % of the c.i.f. bid price of such goods if said customs 
duties and taxes exceed 15 % of such price. If the group A bid in such further com
parison is the lowest, it shall be selected for the award; if not, the bid from group 
C which as a result of the comparison under paragraph 3 is the lowest evaluated bid 
shall be selected. 

C. Other Procurement Procedures 
1. Greenhouses, laboratory, training, extension and ancillary equipment and 

materials required under Parts B, C and D of the Project, may be procured through 
international shopping on the basis of not less than three price quotations based on 
Invitations from member countries of the Bank and Switzerland. 

2. Equipment and materials required under Part E of the Project may be 
procured (a) through international shopping on the basis of not less than three price 
quotations obtained from suppliers from member countries of the Bank (and Swit
zerland), or (b) through the firm providing the market information services under 
said Part of the Project, provided that the Bank has approved the contract conclu
ded wtih such firm. 
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3. Furniture and office equipment required under Parts B, C, D and E of 
the Project may be procured through normal commercial channels. 

4. Materials for operation and maintenance required under Parts B, C and 
D of the Project may be procured through the normal procurement procedures of 
the Borrower. 

D. Review of Procurement Decisions by the Bank 

1. Review of invitations to bid and of proposed awards and final contracts : 
With respect to all contracts estimated to cost $ 200,000 equivalent or more : 
(a) Before bids are invited, the Borrower shall furnish to the Bank, for its 

comments, the text of the invitations to bid and the specifications and other bid
ding documents, together with a description of the advertising procedures to be 
followed for the bidding, and shall make such modifications in the said documents 
or procedures as the Bank shall reasonably request. Any further modification to the 
bidding documents shall require the Bank's concurrence before it is issued to the 
prospective bidders. 

(b) After bids have been received and evaluated, the Borrower shall, before 
a final decision on the award is made, inform the Bank of the. name of the bidder 
to which it intedns to award the contract and shall furnish to the Bank, in sufficient 
time for its review, a detailed report on the evaluation and comparison of the bids 
received, together with the recommendations for award, and such other information 
as the Bank shall reasonably request. The Bank shall, if it determines that the inten
ded award would be inconsistent with the Guidelines or this Schedule, promptly in
form the Borrower and state the reasons for such determination. 

(c) The terms and conditions of the contract shall not, without the Bank's 
concurrence, materially differ from those on which bids were asked or prequalifica-
tion invited. 

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

2. With respect to each contract not governed by the preceding paragraph, 
the Borrower shall furnish to the Bank, promptly after its execution and prior to 
the submission to the Bank of the first application for withdrawal of funds from 
the Loan Account in respect of such contract, two conformed copies of such con
tract, together with the analysis of the respective bids, recommendations for award 
and such other infromation as the Bank shall reasonably request. The Bank shall, 
if it determines that the award of the contract was not consistent with the Guide
lines or this Schedule, promptly inform the Borrower and state the reasons for 
such determination. 

3. Before agreeing to any material modification or waiver of the terms and 
conditions of a contract, or granting an extension of the stipulated time for per
formance of such contract, or issuing any change order under such contract (except 

in cases of extreme urgency) which would increase the cost of the contract by 
more than 20 % of the original price, the Borrower shall inform the Bank of the 
proposed modification, waiver, extension or change order and the reasons therefor. 
The Bank, if it determines that the proposal would be inconsistent with the provi
sions of this Agreement, shall promptly inform the Borrower and state the reasons 
for its determination. 
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Tebliğ 
Maliye Bakanlığından : 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği 
Seri No : 2 

18/2/1963 gün ve 197 Sayılı Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanununun bazı 
maddelerinde, 28/11/1980 gün ve 2348, 26/3/1981 gün ve 2434 Sayılı Kanunlarla de-
ğişiklik yapılmış ve Kanunun adı «Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu» olarak değişti
rilmiştir. 

Bu nedenle, 197 Sayılı Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanunu ile ilgili olarak 
bugüne kadar yayımlanmış bulunan genel tebliğ, tebliğ ve iç genelgelerin tümü yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

Yapılan değişiklikle özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu 
tekneler ile bazı istisnaları dışında, uçak ve helikopterler, verginin mevzuuna alınmak 
suretiyle kapsam genişletilmiş; buna paralel olarak, taşıtların cinslerine göre tarife
ler düzenlenmiş; vergileme ölçü ve hadleri değiştirilmiş, Kanunda kullanılan tabirlerle 
ilgili yeni tanımlar yapılmış; vergi güvenliğini sağlama açısından sorumluluklar ve 
buna ilişkin cezai müeyyideler konusunda yeni hükümler getirilmiş ve ayrıca bazı 
maddelerde de gerekli görülen düzenlemelere gidilmiştir. 

Buna göre; Motorlu Taşıtlar Vergisi ile ilgili uygulamaların aşağıdaki esaslara 
göre yapılması gerekmektedir. 

I — VERGİNİN MEVZUU, MÜKELLEFİ VE TARİFLER : 
A — Verginin mevzuu : 
197 Sayılı Kanunun 1 nci maddesi hükmüne göre; 5 ve 6 ncı maddelerde yer 

alan; 
a) Karayolları Trafik Kanununa göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve 

tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları, 
b) Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescil 

edilmiş olan uçak ve helikopterler, 
c) Liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz 

taşıtları, 
Motorlu Taşıtlar Vergisine tabi bulunmaktadır. 
Bu hüküm uyarınca;__ Karayolları Trafik Kanununa göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil 

edilmiş bulunan ve Kanunun 5 nci maddesinde yazılı (I) sayılı tarifede yer alan oto
mobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtları, 6 ncı maddede yazılı (II) sayılı tarifede 
yer alan ve taksi olarak kullanılan otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtları ile 
(I) sayılı tarife dışında kalan bilumum motorlu kara taşıtları; 

— Türkkuşu, Türk Hava Kurumu ve Türk Hava Yollan Anonim Ortaklığına ait 
olanlar hariç olmak üzere, Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne 
kayıt ve tescil edilmiş olan ve Kanunun 6 ncı maddesinde yazılı IV sayılı tarifede yer 
alan uçak ve helikopterler; 

— Liman ve belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan ve Kanunun 6 ncı mad-
desinde yazılı III sayılı tarifede yer alan özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her tür
lü motorlu tekneler; 

Verginin konusuna girmektedir. 
B — Kanunda yer alan tabirlerin tarifleri: 
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda kullanılan bir kısım tabirlerin taşıdıkları 

anlamlar 2 nci maddede belirtilmiş, bunlar dışında kalan ve verginin uygulanmasına 
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İlişkin diğer tabirlerin ise Trafik Kanunu, Tüzüğü, Türk Ticaret Kanunu ve Gümrük 
Tarife cetveline göre tesbit olunacağı hükme bağlanmıştır. 

Bu itibarla, Kanunun uygulanması sırasında, 2 nci maddede yer alan tarifler 
nazarı dikkate alınacak, bunlar dışında kalan ve verginin uygulanmasiyle ilgili diğer 
tabirlerin taşıdıkları anlamlar ise atıf yapılan bahse konu mevzuata göre tesbit olu-
nacaktır. 

C — Motorlu Taşıtlar Vergisinin Mükellefi : 
Kanunun 3 ncü maddesi hükmüne göre, Motorlu Taşıtlar Vergisinin mükellefi, 

karayolları trafik sicili, belediye veya liman sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan 
sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek 
ve tüzel kişilerdir. 

II — İSTİSNALAR : 
Motorlu Taşıtlar Vergisinin istisnalara ilişkin 4 ncü maddesinde esasta bir deği

şiklik yapılmamış, ancak maddenin uygulamada sorunlar yaratan (a), (b), ve (c) 
fıkralarının hükümleri açıklığa kavuşturulmuştur. 

Maddenin (a) fıkrasında, Kamu Tüzel Kişilerine ait istisnalar belirtilmiştir. 
Fıkra hükmüne göre, Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel ida
releri ve belediyelerle köy tüzelkişiliklerince iktisap edilerek bu daire ve idareler adı
na kayıt ve tescil edilen taşıtlar, Motorlu Taşıtlar Vergisinden müstesna bulunmak
tadır. 

Şu kadar ki, fıkranın parantez içi hükmü gereğince, söz konusu Dairelere bağ
lı olup ayrı tüzel kişiliği olan işletmeler ile özel kanunlarında malları Devlet Malı sa
yılmış olan kuruluşların taşıtları istisnadan yararlanamıyacaklardır. 

Maddenin (b) fıkrası ile de, yabancı devletlerin Türkiye'de bulunan elçilik ve 
konsolosluklariyle, elçi, maslahatgüzar ve konsoloslarına (Fahri konsoloslar hariç) 
ve o devletin uyruğunda bulunan elçilik ve konsolosluk memurlarına ve merkezi Tür
kiye'de bulunan uluslararası kurullar ile bu kurulların yabancı uyruklu memurlarına 
ve resmî bir görev için yurda gelen delege ve heyetlere ve bu heyetlere mensup yabancı 
uyruklu kişilere ait taşıtlar, karşılıklı olmak şartiyle vergiden müstesna tutulmuştur. 

Diğer taraftan maddenin (c) fıkrası hükmüne göre, bizzat malüller tarafından 
kullanılan özel tertibatlı olarak imal edilmiş taşıtlar vergiye tabi olmayacaklardır. Bu 
muafiyet hükmünün uygulanalbilmesi için, taşıtı iktisap eden kimsenin malûl olması, 
taşıtı bizzat kullanması ve iktisap edilen taşıtın mutlaka özel tertibatlı olarak imal 
edilmiş bulunması gerekmektedir. 

III — VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ : 
Motorlu taşıtların vergileme ölçü ve hadleri, Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde 

tesbit edilmiştir. 
Buna göre, 
a) Taksi olarak kullanılmayan Otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtları 

5 nci maddede yer alan (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir. (Bahse konu 
taşıtların tanımları 2 nci maddenin 3, 4, 5 ve 6 numaralı bentlerinde yapılmıştır) 

Mezkûr tarifede taşıtlar net ağırlıklarına göre gruplandırılmış ve yaşlan itiba
riyle ödenecek vergiler hizalarında gösterilmiştir. 

Ayrıca 5 nci maddenin son fıkrası hükmü ile spor veya lüks otomobiller için 
% 100 zamlı vergi alınması esası getirilmiştir. 

Spor veya lüks otomobillerin tesbitine ilişkin uygulama ise «Motorlu Taşıtlar 
Vergisi 1 Seri No. lu Genel Tebliği» nde belirtilen esaslara göre yapılacaktır. 

b — Taksi olarak kullanılan otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtları ile 
otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıttan dışında kalan bilumum motorlu kara 
taşıttan ise 6 ncı maddede yer alan II sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir. Taksi 
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olarak vergilendirilecek taşıtların ayrımında, 2 nci maddenin 2 numaralı bendinde 
belirtilen «Taksi» tarifi ile Kanunun 15 nci maddesinde yer alan «şekle riayet mec-
buriyetine» uyma dikkate alınacaktır. 

II sayılı tarifede taşıtlar cins, net ağırlık veya istiap hadleri itibariyle tasnif 
edilmiş ve yaşlan itibariyle ödenecek yıllık vergiler hizalarında gösterilmiştir. 

c — Özel amaçla kullanılan, yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler 6 ncı 
maddede yer alan III sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir. 

Tarifede, taşıtlar cins ve beygir gücü itibariyle gruplandınlarak, yaş itiba-
riyle beher motor gücü birimi için ödenecek vergi miktarı gösterilmiştir. 

6 nci madde hükmü ile sadece özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü 
motorlu tekneler vergiye tabi tutulmak suretiyle (2 nci maddenin 8 numaralı ben
dinde yer alan tarif de gözönünde bulundurulduğunda) balıkçılık ve deniz taşımacı
lığı gibi ticari faaliyette kullanılan tekneler verginin kapsamı dışında bırakılmışlardır. 

d — Türkkuşu, Türk Hava Kurumu, Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığına 
ait olanlar hariç olmak üzere uçak ve helikopterler 6 nci maddede yer alan IV sa-
yılı tarifeye göre vergilendirilecektir. 

Mezkûr tarifede taşıtlar azami kalkış ağırlığına ve yaşlarına göre vergilendi
rilmiş, azami kalkış ağırlığının tesbitinde dikkate alınacak unsurlar ise Kanunun 2 
nci maddesinin 13 numaralı bendinde belirtilmiştir. 

IV — M Ü K E L L E F I Y E T I N B A Ş L A M A S ı V E S O N A E R M E S I : 
A — Mükellefiyetin başlaması : 
Kanunun 7 nci maddesi hükmüne göre, Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefiyeti 

verginin konusuna giren motorlu taşıtların trafik, liman veya belediye sicili ile Ulaş
tırma Bakanlığınca tutulan sivil hava taşıtları siciline kayıt ve tescili ile başlamakta
dır. 

B — Mükellefiyetin sona ermesi ; 
Kanunun 8 nci maddesinde Motorlu Taşıtların, trafik, liman veya belediye si-

cil ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları siciline ait kayıtlarının 
silinmesi halinde, silinmeyi takip eden aybaşından itibaren mükellefiyetin sona ere
ceği hükme bağlanmıştır. 

Kanunun 7 nci ve 8 inci maddelerinin uygulanmasında bir değişiklik söz ko
nusu değildir. Bu maddeler sadece Kanunun kapsamına alınan özel tekneler ile uçak
lar ve helikopterlerin, kayıt ve tescili ile kayıtlarının silinmesini ifade edecek şekilde 
yeniden düzenlenmiştir. 

V — V E R G I N I N TARİH VE T E B L I Ğ I : 
Verginin tarh ve tebliğine ilişkin 9 uncu maddede esasa müessir bir değişik-

lik yapılmamıştır. Sadece, birinci fıkradaki «Motorlu Kara Taşıtları Vergisi» ibaresi 
verginin kapsam değişikliği nedeniyle «Motorlu Taşıtlar Vergisi» olarak değiştiril
miştir. 

Madde hükmüne göre; Motorlu Taşıtlar Vergisi, taşıtların kayıt ve tescilinin 
yapıldığı yerin vergi dairesince bütçe yılının ilk ayında yıllık olarak tahakkuk etti
rilecektir. Tarh olunan verginin bir defaya mahsus olmak üzere mükelleflere ihbarna
me ile tebliğ edilmesi gerekir. Mükellefiyet devam ettiği müddetçe müteakip yıllar 
için mükelleflere ayrıca bir tebligat yapılması söz konusu olmayıp, vergi bütçe yılı
nın ilk gününde tebliğ edilmiş sayılacaktır. 

VI — Y ı L I Ç I N D E M Ü K E L L E F I Y E T E G I R I Ş V E Ç ı K ı Ş : 
Yıl içinde mükellefiyete giriş ve çıkış hallerinde vergilendirme şeklîni düzen-

liyen 10 uncu maddede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Anılan madde hükmü
ne göre, Bütçe yılı içinde ilgili sicile kayıt ve tescili yapılmak suretiyle mükellefiyete 
giren bir taşıtın, mükellefiyete girdiği ayı takip eden aybaşından itibaren vergiye tabi 
tutulması ve verginin bir ay içinde tahakkuk ettirilmesi gerekmektedir. 

Bütçe yılı içinde kayıt ve tescili silinmek suretiyle mükellefiyetten çıkan ta-
şıtlar ise, kayıt ve tescilin silindiği ayın sonuna kadar vergiye tabi tutulacaklardır. 
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VII — VERGİYE MÜESSİR DEĞİŞİKLİKLER : 
Kanunun 11 nci maddesinde yıl içinde verginin arttırılması veya azaltılmasını 

gerektiren değişikliklerin, değişikliğin vukuunu takip eden aybaşından itibaren nazarı 
itibara alınacağı ve yeni duruma göre hesaplanan verginin mükellefe tebliğ olunaca
ğı hükme bağlanmıştır. Ancak malî yıl içinde vukuua gelecek yaş değişiklikleri o yı
lın mükellefiyetinde nazara alnmıyacaktır. 

11 nci madde hükmünde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. 
VIII — VERGİNİN ÖDENMESİ : 
Kanunun 12 nci maddesinde bir değişiklik yapılmamış, sadece bu maddenin 

1 inci fıkrasında geçen «Motorlu Kara Taşıtları Vergisi» ibaresi «Motorlu Taşıtlar 
Vergisi> olarak değiştirilmiştir. 

Madde hükmüne göre Motorlu Taşıtlar Vergisi, taşıtların kayıt ve tescil edil
dikleri yerin vergi dairelerince Haziran ve Aralık ayları içinde iki eşit taksitte tahsil 
edilecektir. 

Ancak, Haziran ayından sonra mükellefiyete giren taşıtlara alt verginin ta
mamı Aralık ayında, Aralık ayından sonra mükellefiyete girenlerin vergilerinin ise 
tahakkuk ettirildiği ay içerisinde ödenmesi icap etmektedir. 

Bütçe yılı içinde mükellefiyetten çıkan taşıtın, mükellefiyetten çıktığı ayın so
nuna kadar vergiye tabi tutulması gerekmektedir. Yıl içinde mükellefiyetten çıkan ta
şıtın tahakkuk ettirilmiş yıllık vergisinden, kayıt ve tescilin silindiği ayı takip eden 
aylara isabet eden miktarı ödenmemişse terkin olunacak, ödenmişse, bir yıl içinde ta
lep edilmek şartıyla mükellefine iade edilecektir. 

Taksit ayı gelmeden veya taksit ayı içinde mükellefiyetten çıkan taşıtların ver
gileri ise taşıtın mükellefiyetten çıktığı ay içinde ödenecektir. 

IX — BİLDİRME VE SORUMLULUK : 
Kanunun bildirme ve sorumluluğa ilişkin 13 ncü maddesinin; 
1. (a) fıkrası hükmüne göre; Trafik, belediye veya liman sicil memurları 

ile Ulaştırma Bakanlığı sivil hava vasıtaları sicil memurları kayıt ve tescil ettikleri 
motorlu taşıtları, bu taşıtların cins, nevi, nitelikleri ve kullanış maksatları ile verginin 
alınmasına esas olabilecek diğer bilgileri ve bunlarda vukua gelen değişiklikleri, kayıt 
ve tescilin yapıldığı ve değişikliğin tesbit olunduğu tarihten itibaren bir ay içinde 
ilgili vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar. 

Bu mecburiyetleri yerine getirmeyen trafik, belediye veya liman sicil memur
ları ile Ulaştırma Bakanlığı sivil hava vasıtaları sicil memurları hakkında 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununun 150 nci maddesinin 1-3 bendinde yazılı olanlar için uygula
nan ceza hükmolunacaktır. 

2. (b) fıkrası hükmüne göre; Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefleri, adları
na kayıt ve tescil edilmiş bulunan taşıtları, bu taşıtların cins, nevi, niteliklerini ve 
kullanış maksatları ile verginin alınmasına esas olabilecek diğer bilgileri ve bunlarda 
vukua gelen değişiklikleri, kayıt ve tescilin yapıldığı veya değişikliğin vuku bulduğu 
tarihten itibaren bir ay içinde ilgili vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar. 

Bu mecburiyetlere riayet etmeyenler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
nun 352 nci maddesine bağlı usulsüzlük cezalarına alt cetvelin (İhtar 2) sırasına 
göre ceza kesilecektir. 

3. (c) fıkrası hükmüne göre; 
a) Noterler, her türlü satış, devir ve temlik İşlemlerini yapacağı motorlu ta

şıtların, 
b) Trafik şube veya büro memurları, kayıt ve tescil işlemini gerçekleştire

cekleri motorlu kara taşıtlarının, 
c) Belediye ve liman sicil memurları, kayıt ve tescil edecekleri özel amaçla 

kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu teknelerin, 
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d) Ulaştırma Bakanlığı sivil hava vasıtaları sicil memurları, kayıt ve tescil 

edecekleri, Türk kuşu, Türk Hava Kurumu, Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığına 
ait olan uçak ve helikopterler dışında kalan uçak ve helikopterlerin, 

Motorlu Taşıtlar Vergisi borcunun bulunup, bulunmadığını arayacaklar, vergi 
borcu olan taşıtlarla ilgili olarak herhangi bir satış, devir, temlik veya kayıt ve tes
cil işlemi yapmayacaklardır. 

4. (d) fıkrası hükmüne göre; 
a) Motorlu Taşıtlarla ilgili fenni muayene komisyonları, 
b) Özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu teknelerle ilgli 

liman ve deniz bölge müdürlükleri, belediyeler veya liman başkanlıkları, 
c) Uçak ve helikopterlerle ilgili Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel 

Müdürlüğü, taşıtların fenni muayenelerini yapmadan, denize veya uçuşa elverişli bel
gelerini vermeden önce motorlu taşıtlar vergisinin ödenip ödenmediğini araştırmak 
zorundadırlar. 

Verginin ödendiği tevsik edilmeden ilgililer tarafından fenni muayene yapıl
mayacak, deniz veya uçuşa elverişlilik belgesi verilmeyecektir. 

c ve d fıkralarında belirtilen zorunluluklara uymadan işlem yapanlar, öden
meyen veya noksan ödenen vergilerden, mükellefle birlikte, müteselsilen sorumlu ola
caklardır. Ancak bunlar sorumlu sıfatıyla ödemek mecburiyetinde kaldıkları vergiler 
dolayısiyle mükelleflere rücu hakkına sahip bulunmaktadırlar. 

X — GİDER KAYDEDİLMEME HALİ : 
Kanunun 14 üncü maddesi hükmüne göre, 1 sayılı tarifede belirtilen otomobil, 

kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtları ile, III ve IV sayılı tarifelerde belirtilen, özel 
amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu teknelerle uçak ve helikopterlerden 
(ticari maksatla kullanılan uçak ve helikopterler hariç) alınan vergi ve cezalar, ge
lir ve kurumlar vergileri matrahlarının tesbitinde gider olarak kabul edilmeyecektir. 

XI — ŞEKLE RİAYET MECBURİYETİ : 
Kanunun 15 inci maddesi hükmüne göre, taksi olarak kullanılan, yani taksi

metre, tarife, pazarlık veya sair şekillerde tesbit olunan ücretle yolcu taşıyan otomo
bil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtı sahipleri, bu taşıtlarını trafik şube veya bürola
rına kayıt ve tescil ettirdikleri tarihten itibaren, plaka ile birlikte taksi kelimesini 
ifade eden (T) işareti takmaya, damalı kuşak çizdirmeye mecburdurlar. Bu mecburi
yetlerden herhangi birine riayetsizlik halinde, riayetsizliğin devamı süresince bahse 
konu taşıtlardan 1 sayılı tarifeye göre vergi alınacaktır. 

Tebliğ olunur. 

D Ü Z E L T M E 
8/5/1981 tarihli ve 17334 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, 20 Seri 

Nolu Kurumlar Vergisi Tebliği aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

Resmî Gazete 
Sayfa Satır Y a n l ı ş D o ğ r u 

9 16 . . . ulunan... . . . bulunan . . . 
9 50 . . . tutulmuş veya . . . . . . tutulmuş bulunan veya . . 

14 27 (3.000.000x% 20) = 750.000 (3.000.000 x % 20) = 720.000 
16 41 . . . kurumlan . . . . . . kurumların . . . 
26 31 Ek : 22 seri numaralı.. . Ek : 20 seri numaralı. . . 

17/6/1981 tarih ve 17373 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, 8/3053 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararının karar tarihi, 1/6/1981 olarak düzeltilmiştir. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 34 



25 Haziran 1981 — Sayı: 17381 RESMÎ GAZETE Sayfa: 41 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden : 

Döviz Kurları Bülteni 
Sayı: 1981/39 

25 HAZİRAN 1981 TARİHÎNDE UYGULANACAKTIR. 

H SAYILI LİSTE (TL. Olarak) 

Dövizin Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 

1 ABD doları 108,85 111,03 108,85 112,12 
1 Avustralya doları 125,23 127,73 118,97 128,99 
1 Avusturya şilini 6,51 6,64 6,51 6,71 
1 Batı Alman markı 46,05 46,97 46,05 47,43 
1 Belçika frangı 2,81 2,87 2,67 2,89 
1 Danimarka kronu 14,65 14,94 14,65 15,09 
1 Fransız frangı 19,10 19,48 19,10 19,67 
1 Hollanda florini 41,36 42,19 41,36 42,60 
1 isveç kronu 21,65 22,08 21,65 22,30 
1 İsviçre frangı 53,73 54,80 53,73 55,34 

100 italyan lireti 9,22 9,40 8,76 9,50 
100 Japon yeni 48,9Q 49,88 46,46 50,37 

1 Kanada dolan 90,77 92,59 86,23 93,49 
1 Kuveyt dinan 387,64 395,39 368,26 399,27 
1 Norveç kronu 18,37 18,74 17,45 18,92 
1 Sterlin 216,56 220,89 216,56 223,06 
1 Suudi Arabistan riyali 31,94 32,58 30,34 32,90 

ÇAPRAZ KURLAR 

1 ABD dolan 

1 Avustralya doları 
1 Kuveyt dinarı 
1 Sterlin 

16,7204 
2,3637 

38,7366 
7,43 
5,6989 
2,6317 
5,0277 
2,0258 

1180,58 
222,59 

1,19918 
5,9254 
3,4079 
1,1505 
3,5612 
1,9895 

Avusturya şilini 
Batı Alman markı 
Belçika frangı 
Danimarka kronu 
Fransız frangı 
Hollanda florini 
İsveç kronu 
isviçre frangı 
İtalyan lireti 
Japon yeni 
Kanada dolan 
Norveç kronu 
Suudi Arabistan riyali 
ABD dolan 

III SAYILI LİSTE 1,— ABD DOLARI - TL. 95,90 (Döviz alış kuru) 
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ÎLÂN BÖLÜMÜ 

Yargı ilânları 
Sarayönü Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1980/55 
Davacı : Maliye Hazinesi,-
Vekili : Av. Mansur Polat, 
Davalı: Haluk Ülker, Yeni Konya Matbaasında - Konya da iken halen adresi 

meçhul, 
Dava: Alacak, 
Duruşma günü : 30/4A981 günü saat 9 da* 
Yukarıda tarafları ve mevzuu yazılı davada evvelce davalıya Resmî Gazete ile 

12/1/1981 tarihinde ilânen davetiye tebliğine rağmen adı geçen davalı duruşmaya gel
mediğinden bu kerre duruşma 9/7/1981 gününe bırakılmış olup, davalının duruşma gü
nü mahkemede hazır bulunması veya kendisini vekille temsü ettirmesi yada mezaret 
beyan etmediği takdirde gıyabında duruşma icrasına karar verileceği hususu gıyap 
davetiyesi yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

Altındağ 1. Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

E. No : 1976/216 
K. No : 1981/106 
Davacı Jan Marcel Vartan, Kaıterina Acun balı, Andon Mehter, Josef Mehter 

varisleri vekili Av. Mesut Erdem tarafından davalı Marya (Mari) Hayat (Pekça-
lışkan) aleyhine açılmış izalei şuyu davalarının yapılan duruşmasında : 

Davalı adına çıkarılan davetiye Ankarada münteşir Resmî Gazetede 13/7A977 
tarihinde Uân edildiği halde, davalı kendini bir vekille temsil ettirmediği gibi, duruş-
mayada'da gelmediğinden, duruşmanın davalının gıyabında ceryanına karar verlip, 
Mahkememizin 29/5/1980 T. 1976/216 . E 1980/414. K. ve 27/4/1981 T. 1981A06 E. 
1981/309 K. sayılı kararlarla, sırasiyle Altındağ - Mecidiye mahallesinde kain Kadost-
ronun 1910 ada (3) parselini teşkil eden 3255 M2 miktarındaki, Altındağ - Bağlarbaşı 
mahallesinde kain İmarın 6108 Ada (3) parselini teşkil eden 473 M2 miktarındaki 
gayrimenkullerin satışına karar verildiğinden, karar gereğince adı geçen davalı Mar
ya (Mari) Hayat (Pekçalışkan), işbu kararı neşrolunacak Gazetenin ilân tarihinden 
itibaren (8) gün içerisinde temyiz etmediği taktirde kararın kesinleşmiş olacağı ilâ
nen tebliğ olunur. 9955 / 1-1 

8808 /1-1 
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Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hâkimliğinden : 
ELAZIĞ 

K A R A R 
E. No : 1980/26 
K. No : 1980/47 
Davacı: K. H, 
Sug : Müessir fiil, müessir fiile nakıs teşebbüs, müessir fule tam teşebbüs, si

lahla müessir file tam teşebbüs, nası ızrar, ölümle tehdit ve 6136 sayılı Kanuna mu
halefet, 

SANIKLAR : 
1 — Hasan Güner Güler, Hüseyin oğlu 1944 doğumlu, 
2 — Nihat Kocamaz, Mehmet oğlu 1946 doğumlu. 
Yukarda suçları ve açık kimlikleri yazılı sanıklar hakkında 31/3/1980 gün ve 

1980/26 esas,' 1980/47 karar sayı ile mahkememizce verilen beraet kararına dair hük
mün sanıklara tebliği mümkün olmamıştır. 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve 30. maddeleri uyarınca tebligatın Res
mî Gazete'de ilân suretiyle yapılmasına, aynı Kanunun 31. maddesi gereğince ilân ta
rihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın sayılmasına 3/6/1981 tarihinde karar veril
diği ilân olunur. 10033 / 1-1 

E. No: 1980/212 
K. No : 1981/189 
Davacı: K. H. 
Suç : Komünizmi övmek ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet, 
SANIKLAR: 
1 — Abdullah Varlı, Abdurrahman oğlu 1951 D. lu 
2 — Muharrem Özhan, Muharrem oğlu 1956 D. lu 
3 — Hayrettin îlgül, Ali oğlu 1951 D. lu 
4 — Hasan Naki, Dursun oğlu, 1960 D. lu 
Yukarıda suçları ve açık kimlikleri yazılı sanıklar hakkında 27/6/1980 gün ve 

1980/212 Esas 1980/116 Karar sayı ile T. C. K. nun 142/4. maddesi gereğince verilen 
birer yıl ağır hapis cezası ile mahkumiyet ve sanıklardan Hayrettin îlgün'ün Anka
ra'da Abdullah Varlı'nın Erzurum'da Muharrem Özkan'ın Tozgat'ta Hasan Naki'nin 
Niğdede T. C. K. nun 173/3. maddesi uyarınca Dörder ay emniyeti umumiye nezareti 
altında bulundurulmalarına, dair gıyabi hükmün sanıklara tebliği mümkün olma
dığından, 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve 30. maddeleri uyarınca tebligatın 
Resmî Gazete'de ilan suretiyle yapılmasına aynı Kanunun 31 maddesi gereğince ilan 
tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına 2/6/l°«l tarihinde 
karar verildiği ilân olunur. 10037/1-1 

K A R A R 
E. No : 1980/28 
K. No : 1981/190 
Savacı : K. H, 
Suç : Toplu olarak devlet malına zarar vermek, ve güvenlik kuvvetlerine di

renmek. 
SANIKLAR : 
1 — Kalender Kıran, Ali oğlu 1960 D. lu, Doğanşehir Kelhalil Köyü nüf. kay. 
2 — Doğan Can, Ali oğlu 1959 D. lu, Doğanşehir Günedoğru Köyü nüf. kay. 
3 — Aziz Atasoy, Kalo oğlu 1961 D. lu, Dedeyazı Köyü nüf. kay. 
4 Güllü Erdem, Mustafa kızı, 1958 D. lu, Doğanşehir Dedeyazı Köyü nüf. 

kay., 
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5 — Tacettin Elmas, Cafer oğlu 1960 D. lu, Doğenşehir Çığlık Köyü nüf kay.,. 
6 — Arif Aksoy, Ali oğlu 1960 D. lu, Doğanşehir Polat Köyü nüf. kay., 
7 — Rıza Köse, Mehmet oğlu 1960 D. lu, Hudut Köyü nüf. kay., 
8 — Cahit Ayhan, Hacı ve Hüsne'den olma, 1956 D. lu t Doğanşehir Polat Kö

yü nüf. kay., 
9 — Kudret Atasoy, İsmail kızı, 1961 D. lu, Doğanşehir Dedeyazı Köyü nüf. 

kay. 
Yukarda suçları ve kimlikleri yazılı sanıklar hakkında 24/11/1980 gün ve 

1980/28 esas 1980/307 karar sayı ile 353 sayıl, Kanunun 19 ve 176. maddeleri uyarın
ca görevsizlik kararma dair gıyabi hükmün sanıklara tebliği mümkün olmadığından : 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve 30. maddeleri uyarınca tebligatın Res
mî Gazete'de ilânı suretiyle yapılmasına, aynı Kanunun 31. maddesi gereğince ilân 
tarihinden itibaren 15 gün tebligatın yapılmış sayılmasına 3/6/1981 tarihinde karar 
verildiği ilân olunur. 10032 / 1-1 

K A R A R 
E. No : 1980/27 
K. No : 1980/196 
Davacı : K. H. 
Suç : Devlet malına zarar vermek, görevli polislere direnmek. 
SANIKLAR : 
1 — Kalender Kıran, Ali oğlu 1960 doğumlu, 
2 — Hasan Albayrak, Ömer oğlu 1960 doğumlu, 
3 — Doğan Can, Ali oğlu 1959 doğumlu, 
4 — Mehmet Erbaş, Mustafa oğlu 1964 doğumlu, 
5 — Rıza Köse, Mehmet oğlu 1960 doğumlu, 
6 — Hüseyin Karaaslan, Ali oğlu 1960 doğumlu, 
7 — Tacettin Elmas, Cafer oğlu 1960 doğumlu. 
Yukarıda suçlan ve açık kimlikleri yazılı sanıklar hakkında 27/10/1980 gün 

ve 1980/27 esas 1980/196 karar sayı ile devlet malına zarar vermek, görevli polislere 
direnmek suçundan mahkememizce verilen görevsizlik kararı sanıkların bilinen tüm 
adreslerinden aranmalarına rağmen tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve 30. maddeleri uyarınca tebligatın Res
mî Gazete'de ilân suretiyle yapılmasına aynı Kanunun 31. maddesi gereğince ilân ta
rihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına 3/6/1981 tarihinde ka
rar verildiği ilân olunur. 10031/1-1 

Ankara 12. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1980/486 
Davalı : Rıza Togay Ülgen, Ankara Maltepe Çatal Sok. Mavi Köşk Ap. 4/9 

ANKARA 
Davacı Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından aleyhinize açıl

mış bulunan alacak davasında mahkememizden ittihaz edilen 4/5/1981 tarih ve 1980/-
486 Esas 1981/266 sayılı kararla 37.114 TL. nin 2/7/1980 tarihinden itibaren para tah
sil edilinceye kadar % 5 Kanuni faiz 3715 TL. Vekalet ücreti, 5515 TL. muhakeme 
masrafı ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 1113 TL. nisbi hartçan 
peşin alman 275 TL. nin düşümü ile kalan 838 TL. harcın davalıdan Yargıtay yolu 
açık olmak tahsiline karar verilmiştir. 

İşbu ilânın neşrinden itibaren 15 gün içinde temyiz edilmiş sayılacağından ve 
müteakip 15 gün içerisinde temyiz etme hakkınız bulunduğundan adresinin meçhuli-
yetine binaen işbu karar ilânen tebliğ olunur. 9954 
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Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Hâkimliğinden: 
ELAZIĞ 

K A R A R 
E. No: 1980/12 
K. No : 1981/191 
Davacı: K. H. 
Suç: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile kurulu mevcut düzeni devirmek 

amacıyla yasa dışı gizli örgüt kurmak, bu amaca ulaşmak için vazifeli memuru taam
müden öldürmeye tam teşebbüste bulunmak, ruhsatsız patlayıcı imal etmek ve bu
lundurmak, 6136 sayılı Kanuna muhalefet, yasaklanmış sol yayın bulundurmak. 

SANIKLAR: 
1 — Vais Pektaş, Gaffar oğ. 1956 doğ, lu, Malatya Doğanşehir Karaterzi Köyü 

nüfusuna kayıtlı. 
2 — Atilla Keskin, Safter oğ. 1954 doğumlu, 
3 — Ahmet Tuncer Sümmer, Tahsin oğ. 1943 doğ. lu, Adıyaman nüf. kay, 
4 — Mehmet Pektaş, Gaffar oğ. 1951 doğ. lu, Malatya Doğanşehir Karaterzi 

Köyü nüfusuna kayıtlı, 
5 — Halil Şahin, Halil oğ. 1940 doğ. lu, Darende Kuluncak Nahiyesi Başören 

Köyü nüfusuna kayıtlı, 
6 — Mehmet Demir, Abuzer oğ. 1949 doğ. lu, Doğanşehir Karaterzi Köyü 

nüfusuna kayıtlı, 
7 — Hasan Alataş, Mehmet oğ. 1957 doğ. lu, Akçadağ Gölpmar Köyü nüf. kay, 
8 — Hasan Yalçın, Cuma oğ. 1939 doğ. lu Darende Kuluncak Nahiyesi Konak-

tepe Köyü nüfusuna kayıtlı, 
9 — Orhan Bakır, ismail oğ. 1954 doğ. lu, Yeşilyurt Onatlı Köyü nüf. kay, 
Yukarda suçlan ve açık kimlikleri yazılı sanıklar hakkında 11/11/1980 tarih 

ve 1980/12 esas, 1980/244 karar sayı ile 353 sayılı Kanunun 176. maddesi uyarınca 
görevsizlik kararma dair gıyabi hükmün sanıklara tebliği mümkün olmadığından, 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve 30. maddeleri uyarınca tebligatın Resmî 
Gazete'de ilanı suretiyle yapılmasına, aynı Kanunun 31. maddesi gereğince ilan ta
rihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına 3/6/1981 tarihinde 
karar verildiği ilan olunur. 10034 / 1-1 

K A R A R 
E. No : 1980/113 
K. No: 1980/352 
Davacı: K. H. 
Suç: Öğretim özgürlüğünü engellemek, siyasi amaçlı müessir, hükümetin ma-

nevi şahsiyetini alenen tahkir ve tezyif etmek, görevli memura hakaret, cumhurbaş
kanına hakaret, halkı suç işlemeye tahrik etmek. 

SANIKLAR: 
1 — Musa Gezici, M. Zeki oğ. 1959 D. lu, Bingöl İli Kiğı İlçesi Korlu Köyünde 

nüfusa kayıtlı, 
2 — Aygün Bil, İsmet oğ. 1960 D. lu, Kiğı Gökçeli Köyünde nüf. kay., 
3 — Kemal Üzümbağ, Hüseyin oğ. 1963 D. lu, Kiğı Yayladere Bucağı Dağbasan 

Köyü nüfusuna kayıtlı, 
4 — Turgut Gezici, İsmail oğ. 1958 D. lu, Kiğı Korlu Köyü nüf. kay. ve mukim; 
5 — Naci Ökçü, Ali oğ. 1962 D. lu, Pülümür Kızılmescit Köyü nüf. kay., 
6 — Hasan Tali, Mehmet oğ. 1963 D. lu, Kiğı Güzgölü Köyü nüf. kay., 
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Yukarıda suçlan ve açık kimlikleri yazılı sanıklar hakkında Mahkememizce 
verilen Beraet ve tecil kararma dair gıyabi hükmün sanıklara tebliği mümkün ol
madığından, 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve 30. maddeleri uyarınca tebligatın Resmî 
Gazete'de ilanı suretiyle yapılmasına, aynı Kanunun 31. maddesi gereğince ilan ta 
rihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına, 4/6/1981 tarihinde 
karar verildiği ilan olunur. 10035 / 1-1 

K A R A R 
E. No: 1980/29 
K. No: 1981/197 
Davacı: K. H. 
Suç : Öğrenim özgürlüğünü engellemek 
SANIKLAR: 
1 — Fatinan Durhan, Abdullah oğ. 1955 D. lu Malatya Yeşilyurt İlçesi Hıdır-

oğlu Mahallesi nüfusuna kayıtlı, 
2 — Vahap Bayram, Hüseyin oğ. 1956 D. lu Doğanşehir Günedoğru Köyü nüf. 

kayıtlı, 
3 — Cahit Ayhan, Hacı oğ. 1956 D. lu, Doğanşehir Polat Köyü nüf. kay., 
4 — Hüseyin Özer, Beko oğ. 1958 D. lu Maraş ili Elbistan ilçesi Seydilli Köyü 

nüfusuna kayıtlı, 
5 — Mehmet Topal, Memo oğ. 1956 D. lu, Malatya Doğanşehir Kalaycık Köyü 

nüfusuna kayıtlı, 
6 — Rasim Çakar, Ali Cemal oğ. 1944 D. lu, Diyarbakır Büyükkadı Köyü nü

fusuna kayıtlı, 
7 — Vahap Yıldırım, Doğanşehir Çığlık Köyü nüfusuna kayıtlı, 
8 — Rıza Köse, Mehmet oğ. 1960 D. lu, Doğanşehir Hudut Köyü nüf. kay., 
9 — Hüseyin Taşan, Ali oğ. 1960 D. lu Doğanşehir Şatırobası Köyü nüf. kay., 
10 — Muzaffer Saka, Küçük Ahmet oğ. 1959 D. lu, Doğanşehir Karaterzi Kö

yü nüfusuna kayıtlı, 
11 — Yusuf Aksoy, Yusuf oğ. 1959 D. lu, Doğanşehir Merkez nüf. kay., 
12 — Sultan Özkan, Abo kızı, 1959 D. lu, Doğanşehir Gürobası Kövü nüf. kay. 
Yukarıda suçlan ve açık kimlikleri yazılı sanıklar hakkında 25/11/1980 gün ve 

1980/29 Esas, 1980/310 karar sayı ile 353 sayılı K. nun 19. ve 176. maddeleri uyannca 
görevsizlik karanna dair gıyabi hükmün sanıklara tebliği mümkün olmadığından. 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29. ve 30. maddeleri uyarınca tebligatın Res
mî Gazete'de ilanı suretiyle yapılmasına, aynı Kanunun 31 maddesi gereğince ilan 
tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına 4/6/1981 tarihin
de karar verildiği ilan olunur. 10036 / 1-1 

Şefaatli Asliye Hukuk Mahkemesinden : 

1974/112 
Davacı Köy İşleri Bakanlığı Temsilcisi Yozgat Toprak Iskan Müdürlüğü tara

fından davalı Şefaatli ilçesi Dedeli Köyünden Hanifi Akyürek aleyhine Mahkememizde 
ikame ettiği tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılaması sırasında verilen ka
rar uyannca, davalının 4/5/1981 tarihli duruşmada bulunması için Resmî Gazete ile 
ilân en tebligat yapılmasına rağmen duruşmaya gelmediğinden hakkında gıyap kara-
n verilmiştir. Davalının 16/7/1981 tarihinde saat 9'da mahkemede hazır bulunması 
yada kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi halde duruşmanın bundan böyle gıya
bında yürütüleceği ilânen tebliğ olunur. 7603 /1-1 
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9 ncu Piyade Tüm. Kom. As. Savcılığından : 
SARIKAMIŞ 

Firar suçundan sanık hakkında 9. P, Tüm. As. Mah. sinin 15/9/1980 gün ve 
1980/127 esas ve 1980/408 karar sayılı ilamı ile As. C. K. nun 66/1 - A maddesi ge
reğince neticeden altı ay süre ile mahkumiyetine (hapis cezası ile) karar verilen 
Kürbai oğlu, 1956 D. lu Fettihe Mah. 4. Sok. No : 23 Ayvalık/Balıkesir nüf. kay. ve 
mukim İbrahim Zorlu hakkındaki gıyabi ilâm bütün aramalara rağmen bulunama
dığı ve kendisine tebliğ edilemediğinren 7021 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi 
gereğince kararın ilânen teblği edilmesine hüküm fıkrasının neşri tarihinden itiba
ren onbeş (15) gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

10029 /1-1 

Askeri Malzemeyi Hasara uğratmak suçundan sanık, hakkında 9. Tüm. As. 
Mah. sinin 26/2/1981 gün ve 1981/579 esas, 1981/73 karar sayılı ilâmı ile As. C. K. 
130. maddesi ve hapis cümlesi gereğince neticeten 7 gün müddetle hapis cezası ile 
mahkumiyetine karar verilen, İhsan oğlu, 1959 D. lu, Kayseri/Pınarbaşı Kızılhan 
Köyü nüf. kay. ve Kayseri/Yıldırım Beyazıt Mah. 1. Sok. No. 20 de mukim Adnan 
Polat hakkındaki gıyabi ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine 
tebliğ edilemediğinden 7021 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince kararın 
ilânen tebliğ edilmesine hüküm fıkrasının neşri tarihinden itibaren onbeş (15) gün 
sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 10022 /1-1 

Yoklama kaçağı suçundan sanık, hakkında 9. Tüm. As. Mah. sinin 31/12/1980 
gün ve 1980/1380 esas, 1980/1022 karar sayılı ilâmı ile As. C. Y. nın 63/1 - A madde
si gereğince neticeten yüz Türk lirası ağır para cezasıyla mahkumiyetine karar ve
rilen, Muharrem oğlu, 1959 D. lu, Çorum nüf. kayıtlı, Çorum Alaca Ilç. İmat Köyün
de mukim Ali Aydoğan hakkındaki gıyabi ilâm bütün aramalara rağmen bulunama
dığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7021 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi 
gereğince kararın ilânen tebliğ edilmesine, hüküm fıkrasının neşri tarihinden itiba
ren onlbeş (15) gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

10023 /1-1 

Asta Müessir fiil suçundan sanık, hakkında 9. P. Tüm. K. As. Mah. sinin 
30/12/1976 gün ve 1976/637 esas, 1976/1411 karar sayılı ilâmı ile As. C. K. nun 
117/1. maddesi gereğince neticeten yedi gün süreyle hapis cezasıyla mahkumiyetine 
karar verilen, Yunus oğlu, 1954 D. lu, Denizli nüf. kayıtlı, İzmir - Gültepe 2. Çeşme 
57. Sok. No : 10 da mukim, Hüseyin Erkan hakkındaki gıyabi ilâm bütün aramalara 
rağmen bulunamadığından ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7021 sayılı Tebligat 
K. nun 29. maddesi gereğince kararın ilânen tebliğ edilmesine, hüküm fıkrasının neşri 
tarihinden itibaren onbeş (15) gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân 
olunur. 10024 /1-1 

Şefaatli Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1978/21 
Davacı Köy İşleri Bakanlığı Temsilcisi Yozgat Toprak İskan Müdürlüğü ta

rafından davalı Şefaatli İlçesi Saçlı Köyünden Fahrettin Balta hakkında mahkememiz
de ikame ettiği tapu iptali ve tescil davasımn yapılan yargılaması sırasında davalının 
tür aramalara rağmen adresi tesbit edilemediğinden ilânen tebliği kararlaştırılmış
tır. Davalının duruşma günü olan 16/7/1981 saat 9'da mahkemede hazır bulunması 
yada kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi halde hakkında gıyap kararı verilece
ği ilânen tebliğ olunur. 7604 /1-1 
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Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hâkimliğinden : 

ELAZIÖ 

K A R A R 
Evrak No : 1980/137 - 7523 
Karar No : 1980/187 
Dinamit bulundurmak ve dinamit patlatmak suçlarından sanıklar : 
1 — Haydar oğlu 1955 D. lu Hozat Uç. Tavuk Köy. nüf. kay. Ali Demir, 
2 — Pelür oğlu 1955 D. lu Hozat llç. Fikripaşa Mahallesi nüf. kayıtlı Ali Asker 

Ceylan haklarında mahkememizce verilen görevsizlik kararı, adı geçen sanıkların bi
linen tüm adreslerinden aranmalarına rağmen tebliğ edilememiştir. 

Hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31. maddeleri gereğince 
ilânen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılaca
ğı ilânen tebliğ olunur. 10025 / 1-1 

K A R A R 
Evrak No : 1980/7342 
Karar No : 1980/164 
Yağma suçundan sanıklar : 
1 — Selim oğlu 1954 D. lu, Bingöl ikizgöl köy. nüf. kay. Mehmet Selim Ço-

rukkaya, 
2 — Keko oğlu 1956 D. lu Bingöl Ekinyolu Köy. nüf. kay. lı Ekrem Yıldırınij 
3 —• Abdulcelil oğlu 1951 D. lu ikizgöl köy. nüf. kay. lı Fevzi Ersöz haklarında 

Bingöl Ağır Ceza Mahkemesince verilen görevsizlik kararı sanıkların bilinen tüm 
adreslerinden aranmalarına rağmen tebliğ edilememiştir. 

Hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 30 ve 31. maddeleri gereğince 
ilânen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı 
ilânen tebliğ olunur. 10021/1-1 

K A R A R 
KominiZim propagand*9i yapmak ve kominizimi övmek suçlarından sanık; Hü

seyin oğlu 1959 D. lu Tunceli Ovacık ilçesi Kızık Köy. nüf. kay. lı Kahraman Gün-
düzkanat hakkında mahkememizce verilen görevsizlik kararı adı geçen sanığın bili
nen tüm adreslerinden aranmasına rağmen tebliğ edilememiştir. 

Hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31. maddeleri gereğince 
ilânen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayıla
cağı ilânen tebliğ olunur. 10030 / 1-1 

E. No: 1980/22 
K. No: 1981/199 
Davacı: K. H. 
Suç: Görevli memura mukavemet etmek, 
Sanıklar: 1 — İhsan Şahintürk, Mustafa oğ. 1956 D. lu, Yeşilyurt Mollakasım 

Mah nüf. kay. 
2 — Süleyman Pektaş, Ahmet oğ. 1936 D. lu, Yeşilyurt Hıroğlu 

Mah. nüfusuna kayıtlı. 
3 — Mahmut Keleş, Mehmet oğ. 1956 D. lu, Yeşilyurt Mollakasım 

Mah. nüfusuna kayıtlı. 
Yukarda suçları ve kimlikleri yazılı sanıklar hakkında 18/11/1980 gün vs 

1980/22 esas, 1980/290 karar sayı ile 353 sayılı Kanunun 19 ve 176. maddeleri uyarın
ca görevsizlik kararına dair gıyabi hüküm, sanıklara tebliği mümkün olmadığından, 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve 30. maddeleri gereğince ilan tarihinden 
itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına, 4/6/1981 tarihinde karar ve
rildiği ilân olunur. 10039 /1-1 
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Elazığ Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Hâkimliğinden: 

E. No : 1980/94 
K. No : 1980/294 
Davacı: K. H. 
Suç: Toplu olarak cebir şiddetle öğrencilerin derse girmelerine engel olmak. 
SANIKLAR : 
1 — Mustafa Güler, Feti oğ. 1949 D.lu, Elazığ D. M. M. A. sinde öğrenci 
2 — Selami Yılmaz, Hamdi oğ. 1952 D. lu, Elazığ D. M. M. A. sinde öğrenci, 
3 — Menşa Aydın, Abdullah oğ. 1949 D. lu, Elazığ D. M. M. A. sinde öğrenci, 
4 — Saiz Özsoy, Mehmet Zeki oğ. 1951 D. lu, Elazığ D. M. M. A. sinde öğrenci, 
5 — Hüseyin Akkaya, Hüseyin oğ. 1954 D. lu, Elazığ D. M. M. A. sinde öğrenci. 
6 — İsmail Cevatlı, Ahmet oğ. 1950 D. lu, Elazığ D. M. M. A. sinde öğrenci, 
7 — Mahmut Deniz, Hıdır oğ. 1953 D. lu, Elazığ D. M. "M. A. sinde öğrenci, 
8 — Ekrem Kılmaz, Mehmet oğ. 1955 D. lu, Elazığ D. M. M. A. sinde öğrenci. 
9 — Sezai Arlı, Haydar oğ. 1955 D. lu, Elazığ D. M. M. A. sinde öğrenci, 

10 — Mustafa Şahin, Şan İsmail oğ. 1952 D. lu, Elazığ D. M. M. A. sinde öğrenci, 
11 — Bedri Yccan, Mehmet Zeki oğ. 1949 D. lu, Elazığ D. M. M. A. da öğrenci, 
12 — Celal Hayar Sürgoç, Ahmet oğ. 1951 D. lu, Elazığ D. M. M. A. da öğrenci, 
13 — Celal Polaı, Muştala oğ. 1956 D. lu, Elazığ D. M. M. A. sinde öğrenci, 
14 — Haınza Mahmul, Yusuf oğlu 194S D. lu, Hla/ığ D. M. M. A. sinde öğrenci, 
15 — Mustafa İmcr, Vahap oğ. 1952 D. lu, Elazığ D. M. M. A. sinde öğrenci, 
16 — \revzal Kartal, Osman oğ. 1952 D. lu, Elazığ D. M. M. A. sinde öfirenci. 
17 — l'fuk Zincirci, îlhami oğ. 1951 1). lu, Elazığ D. M. M. A. sinde öğretici, 
18 — Muharrem Okçlıoğlıı, Şahin oğ. 1951 D. lu, Elazığ D. M. M. A. sinde öğro, 
19 — Mchrhct Aylar, Aİi oğlu, 1954 D. lu, Elazığ D. \İ. M. A. sinde öğrenci, 
20 — Abdullah Demir, Alimet oğ. 1951 D. lu, Elazığ D. M. M. A. sinde öğrenu, 
21 — Ta>Tun Kava/., Ali oğ. 1956 D. lu, Elazığ D. M. M. A. sinde öğrenci, 
22 — Hasan Eryılmaz, Ahmet oğ. 1953 D. lu, Elazığ D M. M. A. sinde öğrenci, 
23 — Nedim ü/dilli, Ali oğ, 1955 D. lu, Elazığ D. M. M. A. sinde öğrenci, 
24 — Mehıncl Bayhaıı, Sadel'in oğ. 1953 D. lu, Elazığ D. M. M. A. da öğrenci, 
25 — Hüseyin Aksoy, Cemal oğ. 1950 D. lu, Elazığ D. M. M. A. sinde öğrenci, 
26 — KanıJıan öklen, Vccibi oji. 1954 D lu, Elazığ D. M. M. A. da öğrenci, 
27 — Ali Aşari, AlıızalTcr oğ. .1952 D. lu Elazığ D. M. M. A. sinde öğrenci, 
28 — Adnan Bozdağ, Ali Nihat oğ. 1954 D. lu, Elazığ D. M. M. A. sinde öğrenci, 
29 — Cem Tcıil Sönme/, Sait Sola oğ. 1956 D. lu Elazığ D. M. M. A. sinde öğren, 
30 — Ali Rıza Göçer, Ahmet oğ 1951 D. lu, Elazığ D M. M. A. sinde öğrenci. 

Yukarıda suçları ve açık kimlikleri yazılı sanıklar hakkında 20/11/1980 gün 
ve 1980 94 esas. 1980/294 karar sayı ile 353 sayılı Kanunun 19. ve 176. maddeleri uya
rınca görevsizlik kararırla dâir ğjyabi httkmüh s-amKlara fetblifi fntimkün olmadı
ğından, 

7201 savdı Tebligat Kanununun 28. 29 ve 30. maddeleri uyarınca tebligatın Res
mî Ga/.ele'de ilanı sureliyle yapılmasına, aynı Kanunun 31. maddesi gereğince ilan 
tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına, 4/6/1981 tarihinde 
karar verildiği ilan olunur. 10038/ 1-1 

n 
Pütürge Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

973/137 
Davacı Orman idaresine İBaietcn Pütürge 0*rm9n Bölge: Ç^fligi tarafından Da

valılar' RâmftiJSrşahin vc arkadaşları aleyhine ikame ettiği tapu iptali <Ja**«s*tı*n,ya
pılan duruşması sırasında verilen karar gereğince, 
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Davalılardan Pütürge İlçesinin Gökçe Köyünden Züllükar oğlu Aydın Tuhan 
firarda olduğundan ve adresi meçhul bulunduğundan ve Davalıya evvelce gıyap ka
rarı tebliğ edilmiş olduğu anlaşıldığından yenileme dilekçesine havi davetiyenin Ha
nen tebliğine karar verilmiş olmakla mahkememizin 1973/137 sayılı dosyasınnın du
ruşması 7/7/1981 günü saat 14 bırakıldığından adı geçen davalı tayin edilen gün ve 
saatte duruşmada hazır bulunması bulunmadığı takdirde gıyap kararı çıkarılmadan 
duruşmaya duvam olunacağı ilânen tebliğ olunur. 7990 / 1-1 

9 neu Piyade Tüm. Kom. As. Savcılığından : 
SARIKAMIŞ 

Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan sanık, hakkında 9. Tüm As. Mah. sinin 
3/1, .1981 gün ve 1931/1095 E. 1981/234 K. sayılı ilamı ile TCK. nun 102. mad. dela
leti ile 353 S. K. nun 162. maddesi gereğince haklarındaki kamu davasının düşmesine 
karar verilen Hasan oğlu, 1950 D. lu izmir, Uzuntarla Köy. nüf. kay. ve mukim 
Mustafa Komvınl hakkındaki gıyabi ilam bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve 
kendisine tebliğ edilemediğinden 7021 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince 
kurarın ilânen tebliğ edilmesine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 (on
beş) gün sonra mulıaMıba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

10026 /1-1 

G. î. S. BV.tnyn. suçundan -sanık, hakkında 9. Tüm. As. Mah. sinin 31/12/1979 
gün ve 1979 '1305 E. 1979/1062 K. sayılı ilamı ile As. C. K. nun 63/1 - A mad. 7 gün 
içinde gelenler fıkrası gereğince neticeden 7 g ü n süıe ile mahkumiyetine karar veri
len Avni oğlu, 1958 D. lu Rizo,->Pazar ilçesi Suçatı Köyü nüf. kay. ve mukim Niyazi 
Okumuş hakkındaki gıyabi ilâm bütün onmalara iMgmen bulunamadığı ve kendisi
ne tebliğ edilemediğinden 7021 sayılı Tebligat Kanunun 29. mad. gereğince katarın 
ilAnun tebliğ edilmesine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren onbeş (15) gün 
sonra, muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 10027/1-1 

Arkadaşının parasını çalmak suçundan sanık, hakkında 9. Tüm. As. Mah. si
nin 31/12/1980 gün ve 1980/255 esas, 1980/1095 karar sayılı ilâmı ile As. C. K. nun 
132. maddesi gereğince neticeden bir ay süre ile hapis cezası ile mahkumiyetine karar 
verilen Ahmet oğlu, 1958 D. lu Zonguldak, "Bartın tlç. Alapınar Köy. nüf. kay. ve 
mukim Dursun Berber hakkındaki gıyabi ilâm bütün aramalara rağmen bulunama
dığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7021 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi 
gereğince kararın ilânen tebliğ edilmesine hüküm fıkrasının neşri tarihinden itiba
ren onbeş (15) gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

10028 /1-1 

Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları 
Ankara Telefon Başmüdürlüğünden: 

1 — Başmüdürlüğümüz ihtiyacı olan 2 adet briket imal makinası satm alı
nacaktır. 

2 — İhaleye ait şartname Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdürlüğünden bedeli 
mukabilinde temin edilebilir. 

3 — İhale 21/7/1981 günü saat 15.00'de Başmüdürlüğümüzde yapılacaktır. 
4 — Geciken teklifler kabul edilmez. 
'5 — Başmüdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya tercih yaımmlüta ser

best •olacaktır. 9809/2-1 
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E . G. O. Genel Müdürlüğünden : 

1 — Kuruluşumuzea, 
1974 model 0302 tipi Mercedes-Benz marka otobüsler için 31 adet hava kom

presörü silindiri Orj. 000.131,26X12 malzemesi firma nam ve hesabına 2/7/1981 günü 
saat lOOO'da EGO Genel Müdürlüğünde Komisyon önünde pazarlıkla satm alınacaktır. 

2 — Bu işe ait şartname EGO işletme Müessesesi Genel Müdürlüğü Makina ve 
İkmal Dairesi Başkanlığı Ticaret Müdürlüğü Toros Sokak No: 20 Sıhhiye - Ankara ad
resinden 370 - 7ı9/TB. referansı ile ücretsiz olarak temin edilebilir. 

3 — Kuruluşumuz 2490 sayıü Yasaya bağlı değildir. 9630 / 1-1 • 
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

1 — Mersin-Mut İlçesi (Yüksekarkaç) mevkiindeki PTT sahasında Kurumca 
verilecek 20 mt. lik Çelik TV anten direği monte ettirme işi kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — İşin 1. Keşif bedeli % 30 güçlük zammı dahil 780.000,— TL. olup, geçici 
teminatı 23.400,— TL. dır. 

3 — Eksiltme dosyası Kurumumuz Yapı İşleri Dairesi Başkanlığında (Mit-
hatpaşa Caddesi No. 49 Kat 6-7 Ankara) adresinde mesai saatleri dahilinde gö
rülebilir. 

4 — Eksiltme, 3/7/1981 Cuma günü saat 15.00 de Atatürk Bulvarı 181/A nolu 
binadaki Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 

5 — İsteklilerin, ilân tarihinden sonra eksiltme şartnamesinde belirtilen belge
lerle birlikte (C) grubu müteahhitük karnesi, ayrıca keşif bedeli kadar benzeri çelik 
direk işini müteahhit, kontrol veya şantiye şefi sıfatıyla yatırıp geçici kabullerini 
ifa ettirmiş olmaları şartı ile 29/6/1981 günü saat 17.00 ye kadar Genel Müdürlüğe 
başvurmaları ve ihale tarihinden önce Yapı İşleri Dairesi Başkanlığından «Yeterlik 
Belgesi» almaları gerekmektedir. 

6 — İstekliler eksiltme şartnamesinin 5. maddesinde yazılı belgelerle birlikte 
bu işe ait teklif mektuplarını eksiltmenin yapılacağı gün (en geç) saat 14.00'e kadar 
Kurumumuz Genel Evrak Müdürlüğüne teslim etmeleri lâzımdır. 

7 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta 
veya işi dilediğine yaptırmakta serbesttir. 

8 — Zamanında yapılmayan müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler dik
kate alınmayacaktır. 9702 / 2-2 

Azot Sanayii T. A. Ş. Genel Müdürlüğünden : 

Elazığ Azot Fabrikalarımızın ihtiyacı 750 metre konveyör band kapalı teklif 
usulüyle temin edilecektir. 

İstekliler, bu ihaleye ait şartnameleri Ankara'da Konya Devlet Yolu No : 70 
Hipodrum'daki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Dairesi Başkanlığından veya İstanbul'da 
Karaköy Rıhtım Cad. Denizciler Sk. No : 26 - 30 Kat : 2 adresindeki Satmalma Mü
dürlüğümüzden bedelsiz olarak temin edebilirler. 

Şartnamelerine uygun olarak hazırlanacak olan teklifler 22/7/1981 tarih, Çar
şamba günü saat 16.00 ya kadar Genel Müdürlüğümüz Haberleşme Müdürlüğünde 
bulunacak şekilde postalanmış veya elden tevdi edilmiş olacaktır. Zamanında veril
meyen ve müddetinden sonra gelen teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

Şirketimiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta böl
mekte veya dilediği firmaya sipariş vermekte tamamen serbesttiı. 

9958 /1-1 
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T. C. Devlet Demiryolları işletmesi Merkez Alım, Satım ve ihale Komisyonu 
Başkanlığından : 

5.0OO TON KREOZOT SATIN ALINACAKTIR 
1 — Yukarıda yazılı malzeme dış piyasadan kapalı zarf yöntemi ile eksilt

meye konulmuştur. 
2 — Tekliflerin en geç 4/8/1981 Salı günü saat 15.00'e kadar TCDD Genel 

Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığında toplanan Komisyonumuza gelmiş veya 
verilmiş olması şarttır. 

3 — Teklif zarfları üzerine teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır. 
4 — Bu işe ait şartnameler TCDD'nin Ankara'da Merkez ve istanbul'da Sir

keci veznelerinden 500,— TL. mukabilinde temin edilebilir. 
5 — TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve tercih ettiği 

talibe yapmakta tamamen serbesttir. 9701 / 2-2 

'Etilbank Malhdut Mesuliyetli Seydişehir Alüminyum İşletmesi Müessesesi Mü
dürlüğünden : 

1 — Müessesemizce 300 metre konveyör bant satın alınacaktır. 
2 — İhalesi kapalı zarf teklif alma usulüyle 17/7/1981 Cuma günü saat 15.00 "de 

Müessesemiz toplantı salonunda yapılacaktır. 
3 — Şartnameler bedelsiz olarak Satınalma Müdürlüğümüzden temin edilebilir. 
4 — Bu ihalenin geçici teminatı 40.000,—' TL. dir. 
5 —• Teklifler en geç ihale günü saat 14.30'a kadar Müessesemiz Muhaberat Şetf-

liğine verilmiş olacaktır. Postadaki geciken teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
6 — Müe^semiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 9967 / 1J1 

Bursa PTT Bölge Başmüdürlüğünden : 

1 — Bursa PTT Bölge Başmüdürlüğü işyeri olan Uludağ R/L istasyonu için 
1 adet 60 KVA lık 3 fazlı otomatik voltaj regülatörü alım işi kapalı zarf usulü ile ek
siltmeye çıkarılacaktır. 

2 — İhale 29 Haziran 1981 Pazartesi günü saat 15.00'de Bursa PTT Başmüdür
lüğü Gençosman binasında Satma ve Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 —• ihalenin geçici teminatı 12.000,— TL. sidir. 
4 — İhale ile ilgili şartnameler Bursa PTT Bölge Başmüdürlüğü Malzeme Mü

dürlüğünden temin edilecektir. 
5 — İsteklilerin ihale saatinden 1 saat evveline kadar teminatlarım Bursa 

PTT B. Başmüdürlüğü veznesine yatırmaları ve usulüne göre tanzim edecekleri kapalı 
zarf teklif mektuplarını satma ve Satınalma Komisyonuna vereceklerdir. 

6 — Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
7 — Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine vermekte serbest

tir. 9282 / 2-2 • 
Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliğinden : 

1 — Aşağıda I. kesif bedelleri, geçici teminatları eksiltme tarih - günü ve sa-
at İPr i ile belge için son müracaat günleri yazılı işler AEK Genel Sekreterliğinin tabi 
olduğu Nükleer Tesislerle ilgili İnşaat İşleri ve Satınalmalar Hakkında Yönetmeli
ğin 3. B ve 6 maddeleri hükümleri göre kapalı zarf usulü Ue ihaleye konulmuştur. 

2 — İhale AEK Genel Sekreterliğinin «Cinnah Cad. Alaçam Sok. No : 11 Çan
kaya/ANKARA» adresindeki binasında, toplanacak ihale komisyonu tarafından, iş-
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lerini karşılarında gösterilen gün ve saatlerde yapılacaktır. Bu işlere ait dosyalar yu
karıdaki adreste İnşaat Dairesi Başkanlığında incelenebilir. 

3 — İsteklilerin yeterlik belgesi alabilmesi için : 
a) Aşağıda yazılı işler için tesbit edilmiş bulunan müracaat son günü mesai 

saati sonuna kadar her iş için ayrı ayrı bir dilekçe ile müracaat ederek, aşağıda ve 
eksiltme şartnamesinin 5. özel şartnamenin 4. maddelerinde yazılı belgeleri eksiksiz 
olarak vermeleri gerekir. Müracaatlarda evrak kayıt tarihleri geçerlidir. 

b) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları süresi dolmamış (B) grubundan 
1 Sıra numaralı iş için en az 30.000.000.00 TL. (OtuzMilyon) ve 2. sıra numaralı iş 
için en az 15.000.000,— TL. (Onbeş Milyon) müteahhitlik karnesinin aslı, 

c) Yapı araçları bildirisi (işlerin özel şartnamelerinde yazılı olan inşaat araç
larını kendisine ait olduğunu belirtir fatura veya kiralıyacağına dair Nbter'den tas
dikli belge) 

d) Son iki yılda bitirilmiş ve dilekçenin veriliş tarihinde adına taahhüt bağ
lanmış veya bağlanacak olan işleri belgeleri ile açıklayan tahhüt bildirisi, 

e) ilk ilândan sonra alınmış Mali durum bildirisi ve eki Banka (Referans) 
mektubu, 

f) Teknik personel bildirisi, 
g) 1981 yılı vizeli Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, 
h) Vekaletnameyi (gerekiyorsa), 
ı) işyerini görüp tetkik ettiğine dair işin ait olduğu Kontrol Amirliğinden 

alınmış tasdikli belgeyi eksiksiz olarak ekleyip Yeterlik Belgesini almak, 
4 — Eksiltmeye Girebilmek için : 
a) isteklireni 1981 yılı vizeli Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, 
b) Aşağıda her iş için ayrı ayrı belirtilmiş miktarda geçici teminat verme

leri. «Geçici teminat mektubu olarak verildiği takdirde bu mektupların müddetsiz ve 
Maliye Bakanlığının 12/1/1976 gün 5297 -15/1723 sayılı tamime uygun olmalıdır, 
(limit dahili), 

c) isteklilerin imza sirkülerini, ortaklık olduğu takdirde şirketin imza sirkü
lerini, vekaletnamesini ve şirketin ilk ilândan sonra alınmış çalışma belgesini, 

d) Yeterlik belgesini, 
e) Vekaleten eksiltmeye gireceklerin vekaletnamelerini Teklif zarflarına ek

leyerek en geç ihale saatinden bir saat öncesine kadar Komisyon Başkanlığına veril
melidir. 

5 — Postada vaki olacak gecikmeler ve telgrafla yapılacak başvurular kabul 
edilmez. 

6 — AEK Genel Sekreterliği 2490 sayılı Arttırma ve Eksiltme, 1050 sayılı 
Genel Muhasebe Kanunlarına tabi olmadığından yaptığı inceleme sonucu, yeterlik 
belgesi verip vermemekte ,ihaleyi yapıp yapmamakta veya işi dilediğine vermekte 
serbesttir. 

1 - ÇNAEM binaları 
bakım onarım K.Çekmece 20.000.000 613.759 26/6/981 30/6/981 11.30 (B) 

işin adı Yeri 
Keşif Bed. G. Tem. ıSonMür. 

TL. TL. tarihi 

iste-
Eksiltme nilen 

tarihi ve saati Karne 

inşaatı İST. 
2 - Pompa ist. Bin. 

Danışma binası, 
bağlantı yollan 
ve çevre aydın
latma inşaatı 9.198.928 289.718 26/6/981 30/6/981 16.00 (B) 

8892 / 2-2 
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Ankara Belediyesinden: 

1 — Belediyemizce Hacettepe önü Hasırcılar Yokuşu Çevre Yol düzenlenmesi 
işlemlerinin tamamlanması için yaptırılacak Olan beton perde istinat duvarı inşaatı 
işi 2490 sayılı Yasanın 31. maddesi uyannca kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul 
muştur. 

2 — Bu işin 1. keşif bedeli 9.000.000,— TL. sidir. 
3 —• Eksiltme Ankara Belediyesi Encümeni İhale Komisyonu Başkanlığında 

8 Temmuz 1981 Çarşamba günü saat 15.00'de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak Ankara Belediyesi Fen İşleri Müdür

lüğü Yapı Şubesinde görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin kapalı zarf eksiltme şartnamesinin 

5. maddesi ile: 
a) 270.000 TL. lık geçici teminatını, 
b) 1981 yılı Ticaret Odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirti

len ve usulüne göre hazırlanmış olan, 
c.l) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları en az işin ksşlî bedeli kadar 

(C) grubundan müteahhitlik karnesi, 
c.2) Teknik personel, makina, teçhizat ve taahhüt beyannamesini, 
c.3) Sermaye ve kredi imkânlarını bildirir malî durum bildirisi iİ3 9-50.COfl — 

TL. lık (Nakit ve serbest mevduat toplamı) banka referans mektubunu ibraz suretiy
le Fen İşleri Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgesini zarfa koy-
malan lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 8 Temmuz 1981 Çarşamba günü saat 14.00'e 
kadar makbuz mukabili İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi için son müracaat 1/7/1981 Çarşamba günü mesai saati 
sonuna kadar Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne yapılacaktır. 

Telgrafla müracaatlar ile postadaki gecikmeler kabul edilmez. 9353 / 1-1 

Köy îşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdür
lüğü İstanbul İÜ YSE Müdürlüğünden: 

1 —• Eksiltmeye konulan köprünün adı : istanbul ili Beykoz ilçesi Cumhuriyet 
Reşadiye köy yolunda Reşadiye I Köp. ikmal inşaatı. Keşif bedeli: 1.440.000,— TL., 
Geçici teminat : 56.950,— TL., Eksiltme günü : Tarih : 10/7/1981, Saat : 11.00, Son 
müracaat : Tarih : 8/7/1981 Saat : 17.00. 

2 — Yukarıda yazılı köprünün inşaatı Emanet Komisyonu marifetiyle eksiltme
leri hizasında yazılı tarih ve saatlerde İstanbul İl Y. S. E. Müdürlüğü K. Yollan Şefliği 
odasında 5539 sayılı Kanunun 28. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmesi 
yapılacaktır. 

3 — Eksiltme dosyaları Y. S. E. 1. Bölge Müdürlüğü Köprüler Şefliğinde ve 
Y. S. E. İl Müdürlüğü Köyyolları Şefliğinde görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için; 
a) isteklilerin 1981 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi ile şirketlerin 

sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet belgesi vs usulü dire-
sinde yukarıda yazılı iş için gösterilen miktarda geçici teminat vermeler'., teminatlar 
Beşiktaş Mal Müdürlüğüne yatırılacaktır. Teminatlar mektup olarak verildiği takdirde 
bu mektupların müddetsiz veya son müracaatı tarihinden itibaren on az üç ay müd
detli olmalan, 

b) İsteklilerin en geç yukarıdaki yazılı iş için tespit edilmiş olan müracaat 
son günü mesai sonuna kadar bir dilekçe ile Y. S. E. İl Müdürlüğüne müracaat etme
leri (Müracaatta genel evrak kayıdı muteberdir.) dilekçesine (C) grubundan müteah-
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bitlik karnesi veya en az yukarıdaki yazılı kesif bedeli kadar benzeri köprü işini yap
tığını ve geçici kabulünü yaptırmış olduğunu beyan eder resmî dairelerden alınmış tas
dikli iş bitirme belgelerini Y.S .E. İl Müdürlüğü Köyyolları Şefliğinden temin ede
cekleri örnekleri uygun (Malî durum, sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış 
banka referans mektubunu ve teçhizat bildirisini) eksiltme dosyasına göre işin özel
liğine göre makina parkı araçları bildirisini eklemeleri, teknik personel ve taahhüt bil
dirisini isteklilerin gerçek ve tek kişi olması halinde imza sirkülerini, şirket olması ha
linde şirket sirkülerim iş yerini 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 hazırlayacak
ları teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir saat öncesine kadar makbuz muka
bilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez, keyfiyet ilân olunur. 9587 / 1-1 

Temsan (Türkiye Elektromekanik Sanayii A. Ş.) Genel Müdürlüğünden: 

2 ADET BASINÇLI HAVA KOMPRESÖRÜ VE 4 ADET BASINÇLI HAVA 
TANKI SATIN ALINACAKTIR 

Şartnamesi, Kubilây Sokak No. 45 Maltepe - Ankara adresindeki Ticaret Gru
bu Başkanlığından bedelsiz olarak temin edilebilir. 

İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mek-
tııplarını engeç 7 Temmuz 1981 günü saat 14.00'e kadar yukarıda belirtilen adreste
ki Evrak Müdürlüğünde bulundurmaları rica olunur. 10040 / 2-1 

• 
Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Direktörlüğünden: 

İdaremizin Akköprü Yeni Turan Mahallesi İstanbul Caddesi Büyük Sanayü 
1. Cadde Sebzebahçelerl Sokak No: 50'dek.i boş olan binaları; işyeri ôlarak kiraya 
verilecektir. 

İstekliler kira şartnamesini, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Direktörlüğü
nün Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 19*dakl Muhasebe veznesinden 100,̂ - TL. mu
kabilinde temin edebilirler.. 

İsteklilerin, tekliflerini şartnameye uygun olarak, 15 Temmuz 1981 günü saat 
14.00'e kadar, İdarenin Genel Evrakına vermeleri gerekmektedir. 9969/2-1 

Ankara Çocuk Islahevi İşyurdu Mümessilliğinden: 

1 — Buğdayı Toprak Mahsulleri Ofisinden tahsis ettirilmesi kaydı ile 1981 
mali yılı ihtiyacımız olan 20.000 çuval 80 randımanlı piyasa tipi ekmeklik un ve 
10.000 Kg. yaş hamur mayası kapalı zarf usulü ile teklif almak suretiyle satın allna^ 
çaktır. 

2 — İhale 8/7/1981 Çarşamba günü saat 15.00 de Ankara Çocuk Islahevi Mü
dürlüğünde yapılacaktır, 

3 — Satm alınacak un ve yaş mayaya ait fennî ve ticarî şartname Kurumu
muzda görülebilir. 

4 — Un ve yaş-maya ayrı ayrı müteahhitlere ihale edilebilir, 
5 — Un ve yaş hamur mayası için geçici teminat teklif edilecek fiyat üzerinden 

% 3 miktarı olup teminatlar Kurumumuz Döner sermaye veznesine yatırılacaktır, 
6 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta 

veya dilediğine yapmakta serbesttir, 
Fazla bilgi almak isteyenlerin Kurumumuza müracaatları ilan o&inur 

9956/1-1 
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Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumundan : 

MARANGOZ FABRİKASINA TOMRUK NAKLETTIRİLECEKTİR. 
Kapalı zarf usulü ile aşağıda gösterilen Orman işletmelerinden hizalarındaki 

miktarlarda tomruk naklettirilecektir. 

Orman işletmesi C i n s i Miktarı 

Dirgine Orman işletmesi I- II- III. s. N. B. Kayın Tomruk 2650 M 3 

Ulus Orman işletmesi I- II- III. s. N". B. Kayın Tomruk 1200 M 3 

Devrek Orman işletmesi I- II- III. s. N. B. Kayın Tomruk 1000 M 3 

Pınarbaşı Orman işletmesi I- II- III. s. N. B. Kayın Tomruk 1500 M 3 

Domaniç Orman işletmesi I- II- III. s. N. B. Kayın Tomruk 200 M 3 

Türkeli Orman işletmesi I- II- III. s. N. B. Kayın Tomruk 1350 M 3 

Düzce Orman işletmesi I- II- III. s. N. B. Kayın Tomruk 2500 M 1 

Yığılca Orman işletmesi I- II- II. S. N. B. Kayın Tomruk 1000 M 3 

Yenice Orman işletmesi I- II - II. S. N. B. Kayın Tomruk 1000 M 3 

Kdz. Ereğli Orman işletmesi 1- i l  III. S. N. B. Kayın Tomruk 2500 M } 

Aladağ Orman işletmesi I- li. S. N. B. Çam Tomruk 1570 M 3 

ihsangazi Orman işletmesi II- in. S. N. B. Köknar Tomruk 200 M? 
Taşköprü Orman işletmesi II -III. s. N. B. Köknar Tomruk 700 M 5 

Pınarbaşı Orman işletmesi II -III. s. N. B. Köknar Tomruk 700 M 3 

1 — Bu işe ait şartname hergün mesai saatlerinde Ankara Etimesgut'daki 
Fabrikamızdan temin edilir. 

2 — Teklif verme süresi 2 Temmuz 1981 günü saat 12.00 ye kadardır. 
3 — Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
4 — Fabrikamız 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 9629/1-1 

Köy işleri v"e Kooperatifler Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik işleri Genel Müdür
lüğü YSE 18. Bölge Müdürlüğünden : 

Eksiltmesi Kef'Brjft. Teni, Bank; Re?. EksH&Trh; MÜtticttfct 
Yapılacak işin adı Lira Lira Lira Gün tfrlat Sdti Giîn 

1) Boliış Petrol Boru 
Hattı koruma, yolu 
Stab. Kap. işi. 

1 -1. Bölüm 1. Kısım »Va33.4û0 ».540,004 4.106.676 13/7/1PS1 11.00 10/7/1981 
2 -1. Bölüm JI. Kısım (12,851.230' 14*04X7 &.0-J8.0Ü8 14/7/.19B1 11.00 10/7/1081 
3-1. BöliiJfl IH. Kısım 48.147.223 1.444.417 3.SÖJ.7Î8 15 '7/1981 11.00 10/7/198] 
1) Fi. Bölüm I. Kısım 23.342.589 700.277 J .807.406 16/7/19S1 11.00 10/7/1981 
1 - II. Bölüm II. Kısım 30.696.570 920.897 2.153.728 17/7/1981 11.00 10/7/1081 

2 -•• Yukarıda müfredatı yirzrlı işlerin eksiltmesi Urf,1 YSE 18. Bölge Müdür
lüğü ihale Komisyonu marifetiyle 2190 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı 
zi)rf ıiMifü ile y»ıpılacnktır. 

;{ — 8/2")74 sayılı değişken birim fiyat kararnamesi uygulanacaktır. 
4 — İhaleye fştffHk etmek İsteyenlerin 1981 ylh VfzMi Ticaret Odı.=ı belgesi 

ge4m ttftMhât ve MüxWrtogu%ıÜ*rWtt ıthnnliş yött«r11tt betges'r 2-190/32. 33. 31. Mad
delerine gön' h'ftzırlnyacfiWl!>.ri kapalı zarf teklif mektupları İle birlikte ibraz ötmeleri 
ŞMîttır. Kfırlal» tfiırrinr pil g«ç iüâit» ğîhiündH, ihale amitinden bir* saat evveline! ka
dar ihale Komisyonu Başkanlığına makbuz karştfiğtfrdA vArileetfkttr. Postadaki ge
cikmeden dolayı Komisyona ğaç gelen toklIfıOT Mftzîttfı İtfflarc alınmayacaktır. Tel
grafla nüh-acKAt kabul edilmez. 
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5 — İştirak belgesi almak için; 
İsteklilerin en geç yukarıda yazılı iş için müracaat son günü mesai saati 

sonuna kadar birer dilekçe ile Müdürlüğümüze müracaat etmeleri, (Müracaatta Mü
dürlüğümüz evrak kaydı tarihi muteberdir.) Dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından 
alınmış (B) Grubu ve en az bu işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesi aslı. 1981 
vizeli Ticaret Odası cüzdanı aslı, eksiltme dosyaaına göre işin özelliğine uygun ola
rak düzetfenecek makina parkı listesi ile yapı araçları bildirisinde gösterilen araç
ların; müteahhidin bu işe ayıracağı araçlar, araçların kendine ait olduğunu tesbit 
eden belgelerin bildiriye eklenmesi şarttır. 

6 — Malî durum bildirisi, 
7 — Asgarî keşif bedelinin % 8 i kadar banka referans mektubu, 
8 — Teknik personel bildirisi, 
9 — Taahhüt bildirisine (Müteahhidin son 5 yıl içerisinde yaptığı işleri gös

terir izahlı bir liste eklenecektir.) 
10 — IsteklUerin gerçek tek kişi olması halinde imza sirküleri, şirket olması 

halinde şirket sirküleri eklenecektir. 
11 — İşyerini görüp tetkik ettiklerine dair dosyaya ekli evrak imzalaması ve 

bu iş için iştirak belgelerini almaları, vekil olarak ihaleye girenler için istenen belge
lere vekâletnameyi bağlamaları gereklidir. 

Ancak 4, 5, 6, 7, 8. ve 9. maddelerindeki istenen belgelerin bizzat müteahhit 
tarafından imzalanması şarttır. Vekâleten imza edilenler geçerli sayılmaz. 

12 — Bu işe ait dosyalar YSE Genel Müdürlüğü Köyyolları Dairesi Başkan
lığı ve Urfa YSE 18. Bölge Müdürlüğü Yol Şefliğinde görülebilir. 

Keyfiyet ilân olunur. 9962/ 1-1 

Etîbank Mahdut Mesuliyetli Seydişehir Alüminyum İşletmesi Müessesesi Mü
dürlüğünden : 

1 — Müessesemizce 16 kalem rulman satm alınacaktır. 
2 — İhalesi kapalı zarf teklif alma usulüyle 14/7/1981 Salı günü saat löDO'de 

Müessesemiz toplantı salonunda yapılacaktır. 
ı3 — Şartnameler bedelsiz olarak Satınalma Müdürlüğünden temin edilebilir. 
4 — Bu ihalenin geçici teminatı 50.000,— TL.dir. 
5 — Tekliflerin en geç ihale günü saat 14J30'a kadar Müessesemiz Muhaberat 

Servisine verilmiş olacaktır. Postadaki geciken teklifler değerlendirmeye alınmaya
caktır. 

•6 — Müesisesemiz 2*90 sayılı Kanuna tabi değildir. 9966 / 1-1 

Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu istanbul Satınalma Müdürlüğünden : 

ÇELİK KESME TEZGÂHI BIÇAĞI SATEN ALINACAKTIR 
Konu ile ilgili şartname, İstanbul'da Beyoğlu İstiklâl Caddesi Odakule İş Mer

kezi Kat 12'deki Müdürlüğümüz Satınalma Servisinden temin edilebilir. 
Teklifler 7/7/1981 günü, saat 14.0O'e kadar Müdürlüğümüzdeki teklif kutusuna 

atılacaktır. Postada geciken teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
Teklif zarfına Dosya No.: 24 - EKİ/5130021 
İşareti ile alım konusu açıklıkla yazılacaktır. 
Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değüdir. 9964 /1-1 
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Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

(MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR) 
Kurumumua ait olan, aşağıda müfredatı kayıtlı 10 kalem muhtelif hurda mal

zeme kapalı zarfla teklif almak suretiyle satışa arzedilmiştir. 
Şartnameleri Kurum'un Genel Müdürlük Hurda ve Stok Malzeme Satış, Kırık

kale Bölge ve istanbul Şubesi Müdürlüklerinden temin edilebilir. 
Teklifler ihale günü en geç saat 15.00 de Genel Müdürlük Hurda ve Stok 

Malzeme Satış Şubesi Müdürlüğüne verilmiş olacaktır. 
Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 

Geçici Tem. 
Malzemenin cinsi Miktarı Bulunduğu yer Lira Ih Tarihi 

80—10 «Topsat 1355/A» De
mir çelik talaşı hurdası 
80—49 «Topsat 1382» Paket
lenmiş (Preslenmiş) demir 
çelik hurdası 
80—8 «Topsat 1353» Bez kas
nak kayışı 
80— 42 «Topsat 1375» Treyler 
kırlangıç kızakları hurdası 
81— 11 «Topsat 1398» Muh. 
Cins çorca marka bucurgat 
(Şanzumanlı) (8 adedinin ha
latı üzerinde). 
81—27 «Topsat 1414» Muh. 
Cins uçak dış lastiği (Jant-
sız % 15 oranında küçük tip) 
81/38 «Topsat 1425» Muh. 
Oto malzemesi (Çok çeşitli 
muh. ebatta civata, somun, 
rondela, saplama, kör tapa, 
bijon, mil vs.) 
81—47 «AL - GR : 129» Alü
minyum hurdası (Jet motor
ları) (Türbün) (Rekor bağ
lantı kabloları elektrik mo
torları ile). 
81—28 «Topsat 1415» Muh. 
Oto malzemesi (Muh. araçla
ra ait ara şanzumanlan). 
79—40 «Topsat 1309» Bakır 
hurdası (Demir karışımlı ya
nık kablo telleri). 

Kırıkkale Hurda 
500 Ton Şantiyesi 

Kırıkkale Hurda 
1000 Kg. Şantiyesi 

Kırıkkale Hurda 
2600 Kg. Şantiyesi 

Kırıkkale Hurda 
11000 Kg Şantiyesi 

Kırıkkale Hurda 
15000 Kg. Şantiyesi 

izmit Seymen 
3000 Kg. Gemi Söküm Şan. 

Kırıkkale Hurda 
8400 Kg. Şantiyesi 

izmit Seymen 
5000 Kg. Gemi Söküm Şan. 

Kırıkkale Hurda 
3000 Kg. Şantiyesi 

10.000 

50.000 

Kırıkkale Hurda 
1000 Ton Şantiyesi 1.000.000 6/7/1981 

500.000 » 

40.000 » 

15.000 » 

50.000 » 

25.000 » 

25.000 » 

60.000 » 
9708 /1-1 

'Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden: 

1 — Ankara - Elmadağ yoluna Kutludüğün Taş Ocağı'ndan (1") lik temel mal
zemesi temini ve depo yerine nakli işi 5539 sayılı Kanun'un 26. maddesine göre taşe
rondan teklif almak suretiyle yaptırılacaktır. 

2 — Bu işin keşif bedeli 32:927.265,— TL. olup, geçici teminatı 658.550,— TL. dır. 
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3 — Eksiltme 3/7/1981 Cuma günü saat lUSÛ^da Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü 
Asfalt Şefliği'nde yapılacaktır. 

4 —> Bu i$e ait keşif ve şartnameler Ankara'da Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü 
Asfalt Şefliği'nde incelenebilir. 

5 — İsteklilerin yeterlik belgesi alabilmesi için son müracaat tarihi olan 
30/B/1981 Salı günü saat 17JÛO'ye kadar bir dilekçe ile 4. Bölge Müdürlüğüne müracaat 
ederek aşağıda yazılı belgeleri eksiksiz olarak vermeleri gereklidir. (Başvurularda ev
rak kayıt tarihi geçerlidir.) 

a) En az (C) grubundan bu işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesinin aslı 
(noter tasdikli veya Emanet İnşaat Komisyonu Başkam'nca onanmış örneği), 

b) Veya en az bu işin keşif bedelinin yarısı kadar benzeri bu tür iş yaptığını 
belirten iş bitirme belgesi, 

c) Yapı araçları bildirisini, 
Teklif verecek gerçek veya tüzel kişilerin işe ayırabileceği işe uygun yeterli ma-

kina ve teçhizat listesi ile bunların kendilerine ait olduğunu kanıtlayan belgeleri bil
dirip eklemeleri zorunludur. (Kiralık makina kabul edilecektir. Ancak makina sahibi 
kiralık verdiği makinanın kendisine ait olduğunu belirten belgelerin aslım veya no
terden tasdikli suretini ve kiralık verdiğine dair taahhüt bildirisinin noter tasdikli 
suretini vereceklerdir.) 

d) Teknk personel bildirisini, 
e) Son iki yılda bitirilmiş ve dilekçenin veriliş tarihinde adına taahhüde bağ

lanmış veya bağlanacak olan işleri belgeleri ile açıklayan taahhüt bildirisini, 
f) Malî durum bildirisini, 
g) Şantiye Şefliğinden alınmış işyeri görme belgesi (dilekçe ile müracaat edile

cektir.) 
h) Vekâleten yapılacak başvurularda, vekâletnameyi eksiksiz olarak ekleme

leri gerekmektedir, (c, d, e, f'de yazılı belgelerin taşeron tarafından imzalanması ge
rekmektedir. Vekâleten imzalanan belgeler geçersizdir.) 

i) İsteklilerin imza sirkülerini, ortaklık olduğu takdirde şirketin imza sirkü
lerini, 

8 — Teklif ve taahhüt mektubu vereceklerin: 
a) 658.550,— TL. lık geçici teminatı Bölge veznesine yatırdıklarına dair tasdikli 

makbuzunu veya Bölge Saymanlık Müdürlüğü'ınce uygun görülmüş olan banka temi
nat mektubunu, 

b) 1981 yılı Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, 
c) Yeterlik belgesini, 
d) Eksiltmeye gireceklerin teklif mektubunu bizzat kendileri tarafından imza

lamaları gereklidir. Taşeron işlerine ait özel şartnamenin 29. maddesinde belirtilen 
şekilde teklif ve taahhüt mektubunu son teklif verme tarih ve saatine kadar Emanet 
İnşaat Komisyonu Başkanlığı'na vermeleri gereklidir. 

İlân olunur. 9959 /1-1 • 
İstanbul Telefon Başmüdürlüğünden : 

KURŞUN MANŞON VE YARDIMCI KURŞUN MANŞON İMAL ETTİRİLECEKTİR 
Ünitemiz ihtiyacı olarak kurşunu İdaremizce verilmek üzere Kurşun manşon 

ve yardımcı kurşun manşon kapalı teklif alma suretiyle imal ettirilecektir. 
Bu işe ait şartname Gayrettepe Yıldız Posta Caddesindeki binamız 1. katında 

Malzeme Müdürlüğümüzden temin edilebilir. 
İstekli olanların bu işe ait kapalı teklif mektuplarını engeç 16/7/1981 Perşembe 

yünü saat 11.00 e kadar Malzeme Müdürlüğümüze tevdi etmeleri ilân olunur. 
9965/1-1 
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Orta Doğu Teknik üniversitesi Rektörlüğünden : 

Üniversitemiz adına Dz. K, K. Taşkızak Tersanesinde inşa edilen Bilim Araş
tırma Gemisi için aşağıda belirtilen malzemeler kapalı zarf teklif almak suretiyle 
satın alınacak ve monte ettirilecektir. 

Malzemenin Cinsi 
Geçici Tem. 

Lira Kr. ihale Tarihi 

D Gemi tipi klima sistemi 50.000,— 7/7/1981 
2) Soğutma odaları 50.000 — 7/7/1981 
3) Otomatik yangın alarm sistemi 15.000,— 7/7/1981 
4) Çeşitli tulumba 10.000,— 8/7/1981 
5) Yangın tulumbaları 10.000,— 8/7/1981 
6) Elektrikli kuzine 10.000,— 8/7/1981 
7) Elektrik malzemeleri 10.000 — 9/7/1981 
8) Diesel deniz motoru ve şanzumanı 40.000,— 9/7/1981 
9) Fıskiyeli su sebili 5.000,— 9/7/1981 

Bu işlerle ilgili şartnameler üniversitemiz Satmalma ve Dış Teknik Yardımlar 
Md. den, İstanbul'da Taşkızak Tersanesi Döner Sermaye Gn. Md. den temin edilebilir. 

İsteklilerin en geç ihale tarihinden bir gün örcesi saat 17 ."0 a kadar fiyat ve 
teslim şartlarını bildiren tekliflerini kapalı zarfla zarfın üzerine alım konusu ya
zılmak suretiyle üniversitemiz Satmalma ve Dış Teknik Yardımlar Müdürlüğüne 
vermeleri şarttır. 

Teklifler belirtilen günü saatlerde Satmalma Komisyonunda açılacaktır. 
Postada gecikmeler gözönüne alınmaz. 
Üniversitemiz 2490 sayılı Yasaya tabi değildir. 9968 / 2-1 

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Direktörlüğünden : 

>1 —• İdaremizin ihtiyacı bulunan İ1B kalem muhtelif hırdavat malzemesi (Bo
ya, civata, eğe, elektrot v.s.) kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir. 

2 — Bu işe ait şartname Eskişehir yolu üzerinde 9 Km. de Tofaş Servis İstas
yonu yanında bulunan EİE İdaresi Genel Direktörlüğü Makina ve İkmal Dairesi Baş
kanlığından bir dilekçe ile temin edilebilir. 

13 —ı Enson teklif verme tarihi 10/7/1981 günü saat 14.O0'dür. 
4 — Teklifler 13/7/19181 günü saat lO-Wda Makina ve İkmal Dairesi Başkan

lığı Satınalma Şt'Jbesinde Komisyon huzurunda açılacaktır. 
15 — İdaremiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 9970 / 2-1 

Yenimahalle Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğünden : 

1 —• Okulumuzun çatı onarımı 2*90 sayılı Kanunun 31. maddesi hükmüne göre 
eksiltmeye çıkarılacaktır. İşin keşif bedeli 2.491.675,— TL. Eksiltme Yenimahalle En
düstri Meslek Lisesi binasında 9/7/1981 Perşembe günü saat 15.00 de yapılacaktır. 

2 — Bu işe ait eksiltme dosyası hergün mesai saatleri içinde ilgili Okulda gö
rülebilir. Eksiltmeye iştirak için isteklilerin 1981 yılı Ticaret Odası belgesi, 74.750,— TL. 
geçici temmatım yatırdığına dair belge, bu işin benzeri ve keşif bedeli kadar bir işi 
yaptıklarını gösteren iş bitirme belgesi ile yeterlik belgesini birlikte usulüne göre zar
fa koyarak ihaleden 1 saat önce makbuz mukabilinde Eksiltme Komisyonuna verme
leri ilân olunur. 

3 — Posta ile müracaatlarda gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 9808 114 
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Sivas Valiliğinden: 

Sivas ZiyaJbey Kütüphanesi 1981 yılı onarım işi 1710 sayılı Kanunun 19. mad
desi hükmüne göre kapalı zarf usulü ile 25/6/1981 tarihinden itibaren 15 gün müd
detle eksiltmeye konmuştur. 

2 — İşin birinci keşif tutan (2.5O0.O0O) lira olup, geçici teminatı (75.000) li
radır. 

'3 — İhale 10/7/1981 Cuma günü saat 14jQ0'de Sivas Müzesi Müdürlüğü binasında 
toplanacak Onarım İhale Komisyonu tarafından yapılacaktır. 

4 — Bu işe ait keşif, dosyası, sözleşme ve şartnameıer Sivas Müzesi Müdür 
lüğü ile Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğünde görülebilir. 

5 — İstekliler: 
a) Yapı araç bildirisi (Örnek No: 1) 
b) Bu işte kullanacağı sermaye ve kredi imkânlarını açıklayan malî durum 

bildirisi (Örnek No: 2/A, Örnek 2/B) 
e) Teknik personel bildirisi (Örnek No: 3) 
d) Son iki yılda bitirilmiş ve dilekçenin veriliş tarihinde adına taahhüde bağ

lanmış veya bağlanacak olan işleri belgeleri ile açıklayan taahhüt bildirisi (Örnek 
No : 4) 

e) Tek kalemde (1.875.O0O) TL.lık girmek istedikleri işin özelliğinde bir işi 
bitirdiğini gösterir iş bitirme belgesi. 

Yükardaki belgeleri dilekçelerine ekleyerek, resmî tatil günleri ile ihale tarihi 
ve son müracaat günü hariç en geç beş gün evvel Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve 
Müzeler Genel Müdürlüğüne müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 

Dilekçelere yukarıdaki belgelerin eklenmesi mecburiyeti sebebiyle telgrafla ye
terlik belgesi talebi kabul edilmez. 

İstekliler teklif mektuplarına yeterlik belgesi, ticaret odası vesikası ve teminat 
mektuplarım ekleyerek eksiltme saatinden 1 saat evvel İlgili İhale Komisyonuna mek
tup karşılığında vermeleri lâzımdır. 

Postada vaki bulacak gecikmeler kabul edilmez. 9971 / 24 

• . 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: 

1 — Aşağıda ihale No., cinsi, miktarı, ihale tarihi ve saati, muvakkat teminat 
miktarı gösterilmiş olan malzeme müteahhit nam ve hesabına teklif isteme suretiyle 
satm alınacaktır. 

'İhale No: 80-7BIDÜ66/İ2, Cinsi ve miktarı: 150 adet elektrikli sayaçlı akaryakıt 
pompası, Şartname bedeli: 100,— TL., Muvakkat teminat: 787.750,— TL., İhale ta
rihi : 7/7/1981 Saati : 15.30. 

2 — İhale, DSİ Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığında (Yücetepe Müh. Mal
tepe R-7 Ankara) toplanacak Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler 
aynı yerden ve İstanbul DSİ 14. Bölge Müdürlüğünden (Firüzağa Süngü Sokak 3, 5, 7 
Tophane İstanbul) temin edilecektir. 

3 —• İsteklilerin teklif mektuplarını, İdari Şartnamenin 5. maddesinde istenen 
vesaik ile birlikte ihalenin yapılacağı saatten 1 saait evvel Komisyon Başkanlığına mak
buz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 

4 — Postada vaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. 
5 — Banka teminat mektupları limit dahili olacalk ve teminat mektubunun limit 

dahili olduğu hususu üzerinde açıkça belirtilmiş bulunacaktır. 
6 — Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 

9972 / '2-1 
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Bayındırlık Bakanlığından : 

(Yapı işleri Genel Müdürlüğünün) 
1 —- Aşağıda durumları yazılı bulunan inşaatlar 2490 sayılı Kanunun 31. mad

desi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 — Eksiltme aşağıda yazılı günlerde saat 16.00 da Ankara'da Yapı işleri Ge

nel Müdürlüğü ihale Komisyonunda yapılacaktır. 
3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak Genel Müdürlüğümüz Yapım Dairesi 

Başkanlığında görülebilir. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
A. Bayındırlık Bakanlığı namına her iş için aşağıda gösterilen geçici teminatı, 
B. 1981 yılma ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesini, 
C. (Her iş için ayrı ayrı olmak üzere, müracaat dilekçeleriyle birlikte vere

cekleri eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araç
ları bildirisi, sermaye ve kredi olanaklarını açıklayan malî durum bildirisi, teknik 
personel bildirisi, taahhüt bildirisi, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları aşağıda 
açıklanan grupdan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir mü
teahhitlik karnesi asünı ibraz suretiyle, Yapı işleri Genel Müdürlüğü Belge Komisyo
nundan alacakları) Eksiltmeye girme belgesini, 

Teklif mektuplarıyla birlikte zarfa koymaları 
5 — istekliler teklif mektuplarını ihale günü saat 15.00 e kadar makbuz kar

şılığında ihale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 
6 — Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi aşağıda gös

terilen günlerin mesai saati sonuna kadardır. 
Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

işin Adı 

— Bilecik Merkez 3 Bölüklü 
Kışla ikmal inşaatı 

— Amasya Suluova Endüstri 
Meslek Lisesi Yeni Bina ve 
Konut (500 öğr) İnşaatı 

Keşif Geçici 
Bedeli Teminatı 
Lira Lira 

Bakanlığa 
İhale Son Mür. Karne 

Tarihi Tarihi Grubu 

234.000.000 6.720.000 13/7/19S1 7/7/1981 (B) 
Pazartesi Salı 

176.000.000 5.280.000 14/7/1981 8/7/1981 (B) 
Salı Çarşamba 

9960 / 1-1 • 
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünden: 

1 —• Genel Müdürlüğümüze bağlı İzmir Opera binası etrafına çit çevrilmesi işi 
kapalı zarf usulü ihale suretiyle yaptırılacaktır. 

2 — İşin keşif bedeli 524.371,61 lira olup, geçici teminatı 25.975,— liradır. 
3 — Bu işe ait şartname Genel Müdürlüğümüz Levazım Müdürlüğünde çalışma 

saatleri içerisinde görülebilir. 
4 — Son teklif verme tarihi 8 Temmuz 1981 günü saat 16.3 O'a kadardır. 
5 — İhale 9 Temmuz 1981 günü saat 10.00'da Genel Müdürlüğümüzde yapıla

caktır. 
6 — Posta ile ve açık olarak verilen teklifler kabul edilmez. 
7 —i Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna bağlı değildir. 9961 / 1-1 



Sayfa : 63 

E. G. O. Genel Müdürlüğünden: 

1 — KURULUŞUMUZCA, 
3750 Adet AY-6 (1") 
Gaz sayacı 1250 Adet AY - 6 (1 1/4") gaz sayacı firma nam ve hesabına 8/7/ 

1981 Çarşamba günü saat 10.00'da EGO Genel Müdürlüğünde Komisyon önünde pa
zarlıkla satın alınacaktır. 

2 — Bu işe ait şartname EGO işletme Müessesesi Genel Müdürlüğü Makina 
ve ikmal Dairesi Başkanlığı Ticaret Müdürlüğü Toros Sok. No. 20 Sıhhiye/Ankara 
adresinden 177-79/EU. referansı ile ücretsiz olarak temin edilebilir. 

3 — Kuruluşumuz 2490 sayılı Yasaya bağlı değildir. 
10020 / 1-1 

D Ü Z E L T M E 
22 Haziran 1981 gün ve 17378 sayılı Resmî Gazete'nin 58. sahifesinde DSl Genel 

Müdürlüğü'nün Kayaboğazı Barajı ve Tesisleri ikmal inşaatı işi ihalesi ile ilgili ila
nın 3. maddesinin ilk iki paragrafı aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir. 

«3 — ihaleye iştirak etmek isteyenlerin aşağıdaki belgeler ve bir dilekçe ile 
7 Temmuz 1981 Salı günü, saat (17.45)'e kadar DSl Genel Müdürlüğü Barajlar ve 
Hidroelektrik Santrallar Dairesi Başkanlığı'na başvurmaları gerekmektediı. 

a) Bayındırlık Bakanlığı'ndan alınmış Müteahhitlik karnesi: 
a -1) Bu karnenin (A) grubundan en az aJtıyüzelli milyon TL. Iık olması şart

tır, (istekli Firma grubu olduğu takdirde, pilot firmanın (A) grubundan en az altı-
yüzelli milyon TL. hk karneye sahip olması gerekmektedir.» 

Düzeltilir. 9788 /1-1 

Çeşitli ilânlar 
Ankara üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığından : 

Fakültemiz Yardımcı Hizmetler Sınıfına sınavla odacı alınacaktır, 
isteklilerin 5 Temmuz 1981 günü çalışma saati bitimine kadar Personel Mü-

dürlüğü'ne başvurmaları duyurulur. 

Unvanı Kadrosu Sayısı 

Odacı 13- 3 
9957 /1-1 

istanbul Askerlik Dairesi Başkanlığından : 

Türkiyede ikamet adresinde bulunmayan ve yurt dışında oldukları saptanan, 
bu güne kadar da askerlik görevlerini yapmayan, aşağıda kimlikleri yazılı yüküm
lüler; 

403 sayılı Kanunun 25 nci madde ç, de ve e fıkrası gereğince ilân tarihinden 
itibaren üç ay içinde Türkiye'ye gelerek askerlik görevini yapmak üzere ilgili mer
cilere müracaat etmedikleri takdirde, haklarında aynı Kanunun hükümlerine göre 
«Türk vatandaşlığını kaybettirme» işlemine tabi tutulacakları ilânen tebliğ olunur. 

Sıra No. : 1, Doğumu : 1948, Adı ve Soyadı: Agop Nar, Baba Adı : Mihran 
ilçesi köy ve Mah. si : Cumhuriyet, Hane No : 79, Cilt No. : 002/01, Samife No. : 89 

9963/1-1 

25 Haziran 1981 — Sayı : 17381 RESMÎ GAZETE 



Sayfa : 64 RESMÎ GAZETE 25 Haziran 1981 — Sayı: 17381 

Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden: 

1 — Millî Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen kanunlar, yayınla
nan bildiri ve kararlar ile önemli mevzuat kitabının birinci cildi 450; ikinci 
cildi 400 TL. karşılığı Başbakanlık Basımevi İşletme Müdürlüğü Resmî Gazete 
Satış Bölümünde satümaktadır. Üçüncü Cilt Haziran 1981 sonunda satışa 
500,— TL. mukabili sunulacaktır. 

2 — 5 tertip 19 Cilt Düstur (Kasım 1979 - Ekim 1980) basılmış olup 
1 Haziran 1981 tarihinden itibaren 850 TL. ücretle satılmaktadır, 

3 — Başbakanlık tarafından yayınlanan 1980 yılı dış genelgeleri de ay
rıca talep halinde 8 Haziran 1981 tarihinden sonra ücreti mukabilinde istifa
deye sunulmuştur. 

4 — Millî Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen 2464 saydı Belediye 
Gelirleri Kanun ile 2380 sayılı Kanun birlikte 1 Haziran 1981 tarihinden iti
baren 75 TL. karşılığı satışa sunulmuştur. 

5 — Birinci Maddede belirtilen kitaplar posta ile talep halinde posta 
masrafı dahil birinci cilt için 550 TL; ikinci cild için 500 TL. sını Ziraat Ban
kası Dışkapı - Ankara 640/37 sayılı hesaba gönderilmesi ile bu göndermeye ait 
belgenin fotokopisinin İşletme Müdürlüğüne bir dilekçe ekinde intikal ettiril
mesi halinde kitaplar İşletmece talep sahiplerine gönderilir. 

Resmî Gazete Fihristi 

Yasama Bölümü 

Sayfa 

Kanunlar 

2477 Kamu Kuruluşlarında Atama Usulüne Dair Kanun 1 
2478 6136 sayılı Kanunda (Ateşli Silahlar) Değişikük Kanunu 2 
2479 Umumu Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle 

Yapılacak Yardımlar Kanununda Değişiklik Kanunu 6 
2480 İller Kanununda Değişiklik Kanunu 6 

Yürütme ve İdare Bölümü 

Milletlerarası Andlaşma 

8/2977 İkinci Meyve ve Sebze Projesi için Dünya Bankasından Sağla
nacak Kredi Anlaşması 7 

Tebliğ 

— Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği : 2 36 

— Türk Parasının Yabancı Paralar Karşısındaki Kurları 41 

BAŞBAKANLİK BASIMEVİ 


