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Ekselans, Ankara, 3 Mart 1981 
Metni aşağıda bulunan ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakam Ekselans Hay

rettin Erkmen'e hitaben yazılmış olan 28 Nisan 1980 tarihli Notanızı almış olduğumu 
bildirmekle onur duyarım : 

«Ekselans, 
Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti adına 28 Nisan 1980 tarihli talebiniz 

ve 2 Mart 1967 tarihli Düzenlemeye temasla ve iki Hükümetimiz arasındaki Teknik 
İşbirliği ile ilgili 16 Haziran 1970 tarihli Anlaşma ve Bornova/İzmir'deki Ege üni
versitesinde bir Tekstil Mühendisliği Bölümünün geliştirilmesi hakkında 8 Temmuz 
1966,12 Ekim 1973 ve 26 Aralık 1977 tarihli Ek Düzenlemeler uyarınca Bornova/İz-
mir'deki Ege Üniversitesi Tekstil Teknoloji Fakültesine yardımın devamı konusunda 
aşağıdaki Düzenleme'yi önermekten şeref duyarım : 

1. Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ne, Türk Tekstil Sanayiinin iyi eğitilmiş uzmanlar yardımıyla uluslararası rekabetini 
yükseltmek amacıyla, Bornova/İzmir'deki Ege Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Fa
kültesinin genç öğretim görevlilerine temel ve ileri eğitim sağlanmasında yardım ede-
cektir. 

2. Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti aşağıdaki katkılarda bulunacak
tır : 

(1) a) Alman Meslek Yüksek Okullarındaki öğretim görevlilerinden oluşan 
bir Teknik Komite kuracaktır. «bundan sonra İzmir Teknik Komitesi olarak geçecek
tir.» 

b) Kısa süreli uzmanlar gönderecektir. 
İzmir Teknik Komitesinin faaliyetleri ve kısa süreli uzmanların atanmaları top

lam 30 adam/ay ile sınırlandırılmıştır. 
(2) En çok 20 Türk uyruklu genç öğretim görevlisinin Federal Almanya Cum

huriyeti Hükümetindeki ileri eğitim programına devamlarının geçik parası da dahil 
olmak üzere, masraflarını karşılayacaktır. İleri eğitim süresi gereksinmelere bağlı 
olacak ve her eğitim görecek kişi için en çok 15 ayla sınırlandırılacaktır. 

Eğitimi tamamlamak için ek ileri eğitim : 
a) Her eğitim görecek k i ş i için 3 aya kadar veya 
b) 1977 sonuna kadar İleri eğitimleri tamamlamış olanlara her biri 3'er aylık 

iki dönem olarak , 
Bağlanabilir. 
(9) Belirli mahdut miktarda yedek parça temin edecektir. 
3. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti aşağıdaki katkılarda bulunacaktır : 
(1) a) Gönderilen uzmanlara ve İzmir Teknik Komitesi üyelerine görevlerini 

bihakkın yapabilmelerl için isteyecekleri yardım yapılacak ve en az dolap, yazı ma-
kinesi ve telefonlu mücehhez alışma binalarını, onlara gerekli kayıtlar ve doküman
lar, bulundukları sürece zaruri seyahatleri için bir araba ile şoför temin edecektir; 
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b) İşbu Düzenlemeye göre Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümetinin yüküm-

lülüğünün bir kısmı olmadıkça, projenin yerine getirilebilmesi için gerekli diğer kat
kıları sağlayacaktır. 

(2) a) Federal Almanya Cumhuriyetinde staj görecek uzmanların Almanya'
ya hareketlerinden önce iyi derecede Almanca veya İngilizce lisanına sahip olmalarını 
ve zamanında atanmalarım gerçekleştirecektir. 

b) Federal Almanya Cumhuriyetinde ileri stajlarını tamamladıktan sonra Al-
manya'da eğitim sürelerinin en az iki katı bir süre için Ege Üniversitesi Tekstil Tek-
noloji Fakültesinde tam gün öğretim görevlisi olarak çalışacaklarını Türkiye Cumhu
riyeti Hükümetine taahhüt eden adayların seçilmesini sağlayacaktır. 

c) Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümetinde ileri eğitim için seçilen aday
ların eğitimin birinci devresine başlamadan lisansüstü (master) derecesini almış ol
malarım ve eğitimin ikinci devresine başlamadan doktora adayı olarak kabul edildik
lerini kanıtlamalarını sağlayacaktır. 

d) Bu uzmanların eğitimleri nedeniyle Almanya'ya gidiş ve dönüş yol masraf-
larını karşılayacaktır. 

4. (1) Gönderilecek kısa süreli uzmanlar ve İzmir Meslek Komitesi üyeleri 
Türk proje sorumlusuna, genç eğitim görelilerinin ileri eğitimleriyle ilgili tüm sorun
larında danışmanlık yapacaktır, bu danışmanlık özellikle ; 

a. Organizasyon ve öğretim ile tekstil teknoloji v.s. sorunlarında, 
b. Türk öğretim görevlilerinin ileri eğitiminde ve doktora çalışmaları ile ilgili 

bilimsel ve organizasyon sorunlarında; 
c. Malzeme tetkik bölümünce kullanılan tetkik usulleri ile -işlerini organize 

etme- üretim atölyesi ve imkan dahilindeki tekstil araştırmaları konularında; 
d. Tekstil endüstrisinde teknik ve işletmeci personelin temel ve ileri eğitim

leri ile ilgili olarak diğer kuruluşlarla işbirliği konusunda danışmanlık yapmak; 
e. Eksiklikleri bertaraf etmek amacı ile Öğretim işlerini mahdut bir süre için 

üzerine almak; 
f. Tekstil teknolojisi vs. hakkında seminerler düzenlenmesi konusunda danış

manlık yapmak. 
(2) Türk proje sorumlusu, gelecek sömestr için kısa süreli uzmanların gerek-

sinimlerini zamanında belirleyecek ve ayrıntılı olarak görevlerini tesbit edecektir. 
(3) Kısa süreli uzmanlar ve İzmir Meslek Komitesi üyeleri, danışmanlık çer

çevesi içinde, özel sorunların çözümünde, ihtiyaç, imkan ve görev tanımlarına göre 
gönderilecektir. 

5. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, gönderilen uzmanlardan birinin geri çağ-
rılmasını istediği takdirde, zamanında Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti ile 
temasa geçecektir. Aynı şekilde, bu uzmanlardan biri Federal Almanya Cumhuriyeti 
Hükümeti tarafından geri çağrıldığında, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti mümkün olan 
en erken tarihte bundan haberdar edilecektir. 

6. Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti tarafından gönderilen malzemeler 
Türkiye sınırları içine girdiği andan itibaren Türkiye Cumhuriyetinin malı olacaktır. 
Fakat yardım edilen proje ile görevlerini yapabilmeleri için gönderilen uzmanların 
emirlerinde bulunacaktır. 

7. (1) Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti bu Anlaşmada yer alan hü
kümlerin uygulanmasında «Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 
(GTZ) GmbH, 6236 Eschborn (Alman Teknik İşbirliği Kurumu)'nu görevlendirecektir. 

(2) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, bu projenin uygulanmasında Ege Üniver
sitesi (lzmir/Bornova)'ni görevlendirecektir. 
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8. Diğer bütün hususlarda, Berlin Hükmü (Madde 9)'da dahil olmak üzere, 

yukarıda sözü edilen 16 Haziran 1970 tarihli Anlaşmanın bükümleri, bu Düzenlemeye 
de uygulanır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, yukarıda 1'den 8'e kadar olan paragraflardaki 
teklifleri kabul ettiği takdirde, bu Nota ve Ekselanslarının Hükümetinizin mutabaka
tım bildiren cevabi Notası, Hükümetlerimiz arasında, cevabi Notanızın tarihinden iti
baren geçerli olmak üzere, bir Düzenleme oluşturacaktır. 

Yüksek saygılarımın kabulünü rica ederim, Ekselans. 

Umut ARIK 
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı 
İkili Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü 

Hayrettin ERKMEN 
Türkiye Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakanı 
ANKARA 

Ekselans, 28 Nisan 1960 
Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti adına 28 Nisan 1980 tarihli talebiniz 

ve 2 Mart 1967 tarihli Düzenlemeye temasla ve iki Hükümetimiz arasındaki Teknik 
İşbirliği İle ilgili 16 Haziran 1970 tarihi Anlaşma ve Bornova/İzmir'deki Ege Üniversi
tesinde bir Tekstil Mühendisliği Bölümünün geliştirilmesi hakkında 8 Temmuz 1966, 
12 Ekim 1973 ve 25 Aralık 1977 tarihli ek Düzenlemeler uyarınca Bornova/İzmir'deki 
Ege Üniversitesi Tekstil Teknoloji Fakültesine yardımın devamı konusunda aşağıdaki 
Düzenleme'yi önermekten şeref duyarım : 

1. Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine, 
Türk Tekstil Sanayiinin iyi eğitilmiş uzmanlar yardımıyla uluslararası rekabetini 
yükseltmek amacıyla, Bornova/İzmir'deki Ege Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Fakül
tesinin genç öğretim görevlilerine temel ve iteri eğitim sağlanmasında yardım ede
cektir. 

2. Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti aşağıdaki katkılarda bulunacaktır : 
(1) a) Alman Meslek Yüksek Okullarındaki öğretim görevlilerinden oluşan 

bir Teknik Komite kuracaktır. «bundan sonra İzmir Teknik Komitesi olarak geçe-
cektir.» 

b) Kısa süreli uzmanlar gönderecektir. 
İzmir Teknik Komitesinin faaliyetleri ve kısa süreli uzmanların atanmaları top

lam 30 adam/ay ile sınırlandırılmıştır. 
(2) En çok 20 Türk uyruklu genç öğretim görevlisinin Federal Almanya Cum

huriyeti Hükümetindeki ileri eğitim programına devamlarının gecik parası da dahil 
olmak üzere, masraflarını karşılayacaktır. İleri eğitim süresi gereksinmelere bağlı 
olacak ve her eğitim görecek kişi için en çok 15 ayla sınırlandırılacaktır. 

Eğitimi tahmanlamak için ek ileri eğitim : 
a) Her eğitim görecek kişi için 13 aya kadar veya 
(b) 1977 sonuna kadar ileri eğitimleri tamamlamış olanlara her biri 3'er aylık 

iki dönem olarak, 
sağlanabilir. 
(3) Belirli mahdut miktarda yedek parça temin edecektir. 
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3. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti aşağıdaki katkılarda bulunacaktır : 
(1) a) Gönderilen uzmanlara ve tzmir Teknik Komitesi üyelerine görevlerini 

bihakkın yapabilmeleri için isteyecekleri yardım yapılacak ve en az dolap, yazi ma-
kinesi ve telefonlu mücehhez çalışma binalarını, onlara gerekli kayıtlar ve doküman
lar, bulundukları sürece zaruri seyahatleri için bir araba ile şoför temin edecektir; 

b) İşbu Düzenlemeye göre Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümetiniin yüküm
lülüğünün bir kısmı olmadıkça, projenin yerine getirilebilmesi i ç i n gerekli diğer kat-
kıları sağlayacaktır. 

(2) a) Federal Almanya Cumhuriyetinde staj görecek uzmanların Almanya'
ya hareketlerinden önce iyi derecede Almanca veya İngilizce lisanına sahip olmalarını 
ve zamanında atanmalarını gerçekleştirecektir. 

b) Federal Almanya Cumhuriyetinde ileri stajlarım tamamladıktan sonra Al
manya'da eğitim sürelerinin en az iki katı bir süre için Ege Üniversitesi Tekstil Tek
noloji Fakültesinde tam gün öğretim görevlisi olarak çalışacaklarım Türkiye Cumhu
riyeti Hükümetine taahhüt eden adayların seçilmesini sağlayacaktır. 

c) Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümetinde ileri eğitim için seçiien aday-
ların eğitimin birinci devresine başlamadan lisansüstü (master) derecesini almış ol
malarını ve eğitimin ikinci devresine başlamadan doktora adayı olarak kabul edildik 
lerini kanıtlamalarını sağlayacaktır. 

d) Bu uzmanların eğitimleri nedeniyle Almanya'ya gidiş ve dönüş yol masraf
larım karşılayacaktır. 

4. (1) Gönderilecek kısa süreli uzmanlar ve İzmir Meslek Komitesi üyeleri 
Türk proje sorumlusuna, genç eğitim görevlilerinin ilerl eğitimlerlyle ilgili tüm sorun
larında danışmanlık yapacaktır, bu danışmanlık özellikle; 

a. Organizasyon ve öğretim ile tekstil teknolojisi vs. sorunlarında, 
b. Türk öğretim görevlilerinin ileri eğitiminde ve doktora çalışmaları ile ilgili 

bilimsel ve organizasyon sorunlarında; 
c. Malzeme tetkik bölümünce kullanılan tetkik usulleri ile - işlerini organize 

etme- üretim atölyesi ve imkan dahilindeki tekstil araştırmaları konularında; 
d. Tekstil endüstrisinde teknik ve işletmeci personelin temel ve ileri eğitim

leri ile ilgili olarak diğer kuruluşlarla işbirliği konusunda danışmanlık yapmak, 
e. Eksiklikleri bertaraf etmek amacı ile öğretim işlerini mahdut bir süre için 

üzerine almak : 
f. Tekstil teknolojisi V . S . hakkında seminerler düzenlenmesi konusunda danış-

manlık yapmak. 
(2) Türk proje sorumlusu, gelecek sömestr için kısa süreli uzmanların gerek-

sinimlerini zamanında belirleyecek ve ayrıntılı olarak görevlerini tesbit edecektir. 
(3) Kısa sureli uzmanlar ve İzmir Meslek Komitesi üyeleri, danişmanlık çer 

çevesi içinde, özel sorunların çözümünde, ihtiyaç, imkan ve görev tanımlarına göre 
gönderilecektir. 

5. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, gönderilen uzmanlardan birinin geri çağ
rılmasını istediği takdirde, zamanında Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti ile 
temasa geçecektir. Aynı şekilde, bu uzmanlardan biri Federal Almanya Cumhuriyeti 
Hükümeti tarafından geri çağrıldığında, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti mümkün olan 
en erken tarihte bundan haberdar edilecektir. 

6. Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti tarafından gönderilen malzemeler 
Türkiye sınırları içine girdiği andan itibaren Türkiye Cumhuriyetinin malı olacaktır. 
Fakat yardım edilen proje ile görevlerini yapabilmeleri için gönderilen uzmanların 
emirlerinde bulunacaktır. 
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7. (1) Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti bu Anlaşmada yer alan hü
kümlerin uygulanmasında «Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 
(GTZ) GmbH, 6236 Eschborn (Alman Teknik İşbirliği K u r u m u ) ' n u görevlendirecektir. 

(2) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, bu projenin uygulanmasında Ege Üniver
sitesi (İzmir/Bornova)'ni 'görevlendirecektir. 

8. Diğer bütün hususlarda, Berlin Hükmü (Madde 9)'da dahil olmak üzere, 
yukarıda sözü edilen 16 Haziran 1970 tarihli Anlaşmanın hükümleri, bu Düzenlemeye 
de uygulanır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, yukarıda 1'den 8'e kadar olan paragraflardaki 
teklifleri kabul ettiği takdirde, bu Nota ve Ekselanslarının Hükümetinizin mutabaka 
tını bildiren cevabi Notası, Hükümetlerimiz arasında, cevabi Notanızın tarihinden iti
baren geçerli olmak üzere, bir Düzenleme oluşturacaktır. 

Yüksek saygılarımın kabulünü rica ederim, Ekselans. 

His Excellency 
Mr. Hayrettin Erkmen 
Minister for Froelgn Affaira 
of the Republic of Turkey 
A n k a r a 

Ankara, 28 April 1980 
«Excellency, 
I have the honour to refer to the request of 15 March 1978 and the Arran

gement of 2 March 1967 and to propose on behalf of the Government of the Fe
deral Republic of Germany that, in pursuance of the Agreement of 16 June 1970 
between our two Governments regarding Technical Co-operation and the Supple
mentary Arrangements of 8 July 1966, 12 October 1973 and 25 December 1977 con-
concerning the development of a Textile Engineering Department at the EGE Uni
versity in Bornova/lzmir, the following Arrangement concerning follow-up assis
tance for the Faculty of Textile Technology of the EGE University, Bornova/lzmir, 
be concluded. 

1. The Government of the Federal Republic of Germany Shall assist the 
Government of the Republic of Turkey in the provision of basic and further train-
ning for junior academics from the Faculty of Textile Technology of the EGE Uni
versity, Bornova/lzmir, with a view to raising the international competitiveness 
of the Turkish textile industry with the help of well-trained experts. 

2. The Government of the Federal Republic Of Germany shall make the fol
lowing contributions : 

It shall 
(1) (a) Set up a technical committee composed of lecturers at German 

polytechnics, hereinafter referred to as the 
«tzmlr Technical Committee*, 
(b) Second short-term experts. 
The activities of the Izmir Technical Committee in Turkey and the assign

ments of the short-term experts shall be limited to a total of 30 man/months; 
(2) Meet the cost of continuing the further training program for junior 

academics in the Federal Republic of Germany, including maintenance, for a maxi-w 
mum of 20 well-qualified Turkish nationals. The length of the further training shall 
depend on requirements and be limited to a maximum of 15 months for each trainee. 

To complete their training additional further training is possible, 
(a) For up to 3 months for each of the trainees or, 
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(b) Por well-qualáfied counterparts who have completed their further trai 

ning by the end of 1977 for up to two periods of 3 months each. 
(3) Supply a limited amount of spare parts. 
3. The Government of the Republic of Turkey shall make the following 

contributions: 
(1) It shall ensure that 
(a) The seconded experts and the members of the Izmir Technical Com

mittee are afforded the assistance they require to carry out their work properly 
and are provided, with the necessary records and documents, working premises 
equipped at least with a cupboard, desk, typewriter and telephone, as well as a 
car and driver for necessary journeys during their stay In Turkey; 

(b) The other contributions required to implement the project are provided 
in so far as they are not partof the commitments of the Government of the Fede
ral Republic of Germany under the present Arrangement. 

(2) It undertakes to ensure that 
(a) The experts to undergo training in the Federal Republic of Germany 

possess a good knowledge of the German or English language prior to their depar
ture for Germany and are nominated in good time; 

(to) Only such candidates are selected as have given an undertaking to the 
Government of the Republic of Turkey to work on completion of their further trai
ning in the Federal Republic of Germany for at least twice the length of their 
training there as full-time teachers at the Faculty of Textile Technology of the 
EGE University; 

(c) The candidates selected for the furhter training in the Federal Repub
lic of Germany have obtained master's degrees in engineering before embarking 
on the first phase of the training and prove that they have been accepted as doc
toral candidates before embarking on the second phase of training; 

(d) The cost of travel to the Federal Republic of Germany and back by 
the experts in connection with their further training is met. 

4. (1) The seconded short-term experts and the members of the Izmir 
Technical Committee shall advise the Turkish cooperating agency on all questions 
connected with the further training of junior academics; they shall in particular, 

(a) Advise on questions of organization and teaching as well as textile 
technology etc., 

(b) Advise on the further training of the Turkish teaching staff and on 
scientific and organizational questions in connection with doctoral studies, 

(c) Advise on the testing procedures used by the materials testing depart
ment and the organization of its work as well as on workshop production and on 
possible textile research, 

(d) Advise on co-operation with other Institutions in connection with the 
basic and furhter training of technical and managerial personnel in the textile in
dustry 

(e) Undertake teaching work for limited periods in order to overcome ot
her shortages, 

(f) Advise on the holding of seminars, conferences on textile technology 
etc. 

(2) The Turkish co-operating agency shall in good time determine the 
requirements for short-term experts during the forthcoming semester and draw 
up detailed terms of reference. 

(3) The short-term experts and the members of the Izmir Technical Com
mittee shall be seconded as required and available and on submission of corres-
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ponding terms of reference to solve specific problems in accordance with the advi
sory assistance concept. 

5. If the Government of the Republic of Turkey wishes one of the secon
ded experts to be recalled, it shall in good time contact the Government of the 
Federal Republic of Germany. Similarly,, the Government of the Federal Republic 
of Germany shall, when one of these experts is to be recalled by the German side, 
ensure that the Government of the Republic of Turkey is informed thereof at the 
earliest possible date. 

6. The items supplied by the Government of the Federal Republic of Ger
many shall become the property of the Republic of Turkey on arrival In Turkish 
territory, but shall be placed at the unrestricted disposal of the assisted project 
disposal of the assisted project and of the seconded experts for the performance 
of their tasks. 

7. (1) The Government of the Federal Republic of Germany shall charge 
the Deutscho Gesellschaft fur Technische Zusammen-arbeit (GTZ) GmbH (German 
Agency for Technical Co-operation), 6236 Eschborn, with the implementation of its 
contributions. 

(2) The Government of the Republic of Turkey shall carge the EGE Uni
versity, Bornova/tzmir, with the implementation of the project. 

(3) The implementing agencies pursuant to sub - paragraphs 1 and 2 above 
may jointly agree on details of the implementation of the project in a plan of 
operations or in some other appropriate form, adapting them as necessary in line 
with the progress of the project. 

8. In all other respects the provisions of the aforementioned Agreement of 
16 June 1970, including the Berlin clause (Article 9), shall apply to the present 
Arrangement. 

If the Government of the Republic of Turkey agrees to the proposals contai
ned in paragraphs 1 to 8 above, this Note and Your Excellency's Note in reply 
thereto expressing your Government's agreement shall constitute an Arrangement 
between our two Governments, to enter into force on the date of your Note in reply. 

Accept, Excellency, the assurances of my highest considerations 

His Excellency 
Mr. Dirk Oncken 
Ambassador of the Federal 
Republic of Germany 
A n k a r a 
Excellency, Ankara, 3 July, 1980 

I have the honour to acknowledge receipt of your Note dated 28 April 1980 
and addressed to His Excellency Mr. Hayrettin Erkmen, Minister of Foreign Af
fairs of the Republic of Turkey which reads as follows : 

«Excellency, 
I have the honour to refer to the request of 15 March 1978 and the Arran

gement of 2 March 1967 and to propose on behalf of the Government of the Fe
deral Republic of Germany that, in pursuance of the Agreement of 16 June 1970 
between our two Governments regarding Technical Co-operation and the Supple
mentary Arrangements of 8 July 1966, 12 October 1973 and 25 December 1977 con-
concerning the development of a Textile Engineering Department at the EGE Uni
versity in Bornova/tzmir, the following Arrangement concerning follow-up asats-
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tance for the Faculty of Textile Technology of the EGE University, Bornova/lzmir, 
be concluded, 

1. The Government of the Federal Republic of Germany shall assist the 
Government of the Republic of Turkey In the provision of basic and further trin-
ning for Junior academics from the Faculty of Textile Technology of the EGE Uni
versity, Bornova/ttzmir, with a view to raising the International competitiVenes 
of the Turkish textile Industry with the help of well-trained experts. 

2. The Government of the Federal Republic of Germany shall make the fol
lowing contributions : 

It shall 
(1) (a) Set up a technical committee composed of lecturers at German 

Polytechnics, hereinafter referred to as the 
«Izmir Technical Committee*, 
(b) Second short-term experts. 
The activities of the Izmir Technical Committee in Turkey and the assign

ments of the short-term experts shall be limited to a total of 30 man/months; 
(2) Meet the cost of continuing the further training program for junior 

academics in the Federal Republic of Germany, including maintenance, for a maxi
mum of 20 well-qualified Turkish nationals. The length of the further training shall 
depend on requirements and be limited to a maximum of 15 months for each trainee. 

To complete their training additional further training is possible. 
(a) For up to 3 months for each of the trainees or, 
(b) For well-qualified counterparts who have completed their further trai 

rung by the end of 1977 for up to two periods of 3 months each. 
(3) _ Supply a limited amount of spare parts. 
3. The Government of the Republic of Turkey shall make the following 

contributions : 
(1) It shall ensure that 
(a) The seconded experts and the members of the Izmir Technical Com

mittee are afforded the assistance they require to carry out their work properly 
and are provided, with the necessary records and documents, working premises 
equipped at least with a cupboard, desk, typewriter and telephone, as well as a 
car and driver for necessary journeys during their stay in Turkey; 

(b) The other contributions required to implement the project are provided 
in so far as they are not partof the commitments of the Government of the Fede
ral Republic of Germany under the present Arrangement. 

(2) It undertakes to ensure that 
(a) The experts to undergo training in the Federal Republic of Germany 

possess a good knowledge of the German or English language prior to their depar
ture for Germany and are nominated in good time; 

(b) Only such candidates are selected as have given an undertaking to the 
Government of the Republic of Turkey to work on completion of their further trai
ning in the Federal Republic of Germany for at least twice the length of their 
training there as full-time teachers at the Faculty of Textile Technology of the 
EGE University; 

(c) The candidates selected for the furhter training in the Federal Repub
lic of Germany have obtained master's degrees in engineering before embarking 
on the first phase of the training and prove that they have been accepted as doc
toral candidates before embarking on the second phase of training; 

(d) The cost of travel to the Federal Republic of Germany and back by 
the experts in connection with their further training is met. 
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4. (1) The seconded short-term experts and the members of the Izmir 

Technical Committee shall advise the Turkish cooperating agency on all questions 
connected with the further training of junior academics; they shall In particular, 

(a) Advise on questions of organization and teaching as well as textile 
technology etc., 

(b) Advise on the further training of the Turkish teaching staff and on 
scientific and organizational questions in connection with doctoral studies, 

(c) Advise on the testing procedures used by the materials testing depart
ment and the organization of Its work as well as on workshop production and on 
possible textile research, 

(d) Advise on co-operation with other institutions In connection with the 
basic and furhter training of technical and managerial personnel in the textile in
dustry 

(e) Undertake teaching work for limited periods In order to overcome ot
her shortages, 

(f) Advise on the holding of seminars, conferences on textile technology 
etc. 

(2) The Turkish co-operating agency shall in good time determine the 
requirements for short-term experts during the forthcoming semester and draw 
up detailed terms of reference. 

(3) The short-term experts and the members of the Izmir Technical Com
mittee shall be seconded as required and available and on submission of, corres
ponding terms of reference to solve specific problems in accordance with the advi
sory assistance concept. 

5. If the Government of the Republic of Turkey wishes one of the secon
ded experts to be recalled, it shall in good time contact the Government of the 
Federal Republic of Germany. Similarly, the Government of the Federal Republic 
of Germany shall, when one of these experts is to be recalled by the German side, 
ensure that the Government of the Republic of Turkey Is informed thereof at the 
earliest possible date. 

6. The Items supplied by the Government of the Federal Republic of Ger
many shall become the property of the Republic of Turkey on arrival In Turkish 
territory, but shall be placed at the unrestricted disposal of the assisted project 
disposal of the assisted project and of the seconded experts for the performance 
of their tasks. 

7. (1) The Government of the Federal Republic of Germany shall charge 
the Deutsche Gesellsehaft fUr Technische Zusammen-arbeit (GTZ) GmbH (German 
Agency for Technical Co-operation), 6236 Eschborn, with the Implementation of its 
contributions. 

(2) The Government of the Republic of Turkey shall charge the EGE Uni
versity, Bomova/lzmir, with the implementation of the project. 

(3) The Implementing agencies pursuant to sub-paragraphs 1 and 2 above 
may jointly agree on details of the implementation of the project in a plan of 
operations or in some other appropriate form, adapting them as necessary in line 
with the progress of the project. 

8. In all other respects the provisions of the aforementioned Agreement of 
16 June 1970, including the Berlin clause (Article 9), shall apply to the present 
Arrangement. 

If the Government of the Republic of Turkey agrees to the proposals contai
ned in paragraphs 1 to 8 above, this Note and Your Excellency's Note in reply 
thereto expressing your Government's agreement shall constitute an Arrangement 
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shall constitute An Arrangement between our two Governments, to enter Into for
ce on the date of your Note in reply. 

Accept, Excellency, the assurances of my highest considerations 
In reply, I have honour to inform you that the proposals contained in Tour 

Note are acceptable to the Government of the Republic of Turkey and that Your 
Note and this reply will be regarded as constituting an Arrangement between our 
two Governments. 

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration. 

TJmut ARIK 
For the Minister of Foreign Affairs 

of the Republic of Turkey 
Director General 

For Bilateral Economic Relations 

Bakanlar Kurulu Kararı 
Karar Sayısı: 8/3003 

Tunceli ilinin Nazimiye İlçesine bağlı Doğancık Köyünde yapıları heyelan ve çığ 
düğmesi afetine maruz kalan ailelerin, ilgili Bakanlıkların yetkili temsilcilerinden ku
rulu Komitece incelenerek uygun görülen ve ekli krokide gösterilen aynı ü merkezin
de Ali Tütmüz - Hüseyin Şengezer ortaklarına ait Mameki III Mevkii adlı yere yerleş
tirilmesi; imar ve fekân Bakanlığının 7/5/1981 tarihli ve 1̂ 05-04/62-31/12576 sayılı ya
zısı üzerine, 7269 sayılı Kanunun 2/7/1868 tarihli ve 1061 feayılı Kanunla değişik 16 ncı 
maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 25/5/1981 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Konan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

B. ULUSU 
Başbakan 

Z BAYKARA 
Devlet Bak • Başbakan Yrd, 

Prof. Dr. M. N. ÖZDAŞ 
Devlet Bakanı 

I. TÜRKMEN 
Dışişleri Bakanı 

K. CANTÜRK 
Ticaret Bakanı 

Prof. Dr. S. ÖZBEK 
Tarım ve Orman Bakanı 

I. EVLİYAOĞLU 
Turizm ve Tanıtma Bakanı 

T. ÖZAL 
Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 

C. MENTEŞ 
Adalet Bakanı 

Ş. KOCATOPÇU 
Maliye Bakanı V. 

Prof. Dr. rl. AYANOĞLU 
Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı 

I EVLİYAOĞLU 
Çalışma Bakanı V. 

Dr. Ş. TÜTEN 
İmar ve İskân Bakanı 

S. ŞİDE 
Sosyal Güvenlik Bakanı 

Prof. Dr. M. N. ÖZDAŞ 
Devlet Bakanı V. 

0. H. BAYÛLKEN 
Millî Savunma Bakanı 

H. SAĞLAM 
Millî Eğitim Bakanı 

R. BATURALP 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

Ş. KOCATOPÇU 
Sanayi ve Teknoloji- Bakanı 

M. R. GÜNEY 
Köy İşleri ve Koop. Bakanı 

C. BABAN 
Kültür Bakanı 

M. ÖZGÜNEŞ 
Devlet Bakanı 

S. ÇETİNER 
İçişleri Bakanı 

Dr. T. ÖNALP 
Bayındırlık Bakanı 

N. ÖZGÜR 
Ulaştırma Bakanı 

S. BİNGÖL 
Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 

V. ÖZGÜL 
Gençlik ve Spor Bakanı 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 11 



Yürüt™ va İdare Bolümü Sayfa : 12 

Sayfa: 13 RESMİ GAZETE 13 Ağustos 1981 — Sayı: 17428 



12 Ağustos 1981 — Sayı: 17426 RESMİ GAZETE Sayfa: 13 

Yönetmelikler 
Gençlik ve Spor Bakanlığından : 

Profesyonel Futbol Y ö n e t m e l i ğ i n i n 4 ve 39/a Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Yönetmelik 

MADDE 1 — Profesyonel Futbol Yönetmeliğinin 4. maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 4 — Profesyonel futbol takımı kuran kulübün 3. maddeye göre teşkil 
edeceği genç takımın Federasyonca düzenlenecek müsbakalara katılması zorunludur. 

Genç takım müsabakalarında bir mevsim içinde iki defa takım çıkarmayan I. 
IX Türkiye Ligi ve terfi Ligi'ne dahil kulüplerden, transfer mevsiminden önce Futbol 
Federasyonunca tespit ve ilan edilen ve I. Türkiye l i g i için 100.000 TL. dan, n . Tür
kiye ligi için 25.000 TL. dan ve terfi ligi için 10.000 TL. dan az olmayacak tazminat 
tahsil edilerek, genç futbolcuların yetiştirilmesi için Futbol Federasyonunca teşkil 
edilecek ayrı bir fonda toplanır. 

Tekerrürü halinde aynı hüküm iki katı alınarak uygulanır. 
Buna rağmen müsabakalara katılmamakta direnen kulübün profesyonel faali

yetini Futbol Federasyonu iptal eder. 
MADDE 2 — Profesyonel Futbol Yönetmeliğinin 39. maddesinin (a) fıkrası aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 39/a — Geçici transfer süresi 10 Ekim - 31 Ekim tarihleri arasında-

dır. 
MADDE 3 — Bu yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihte yürürlüğe 

girer. 
MADDE 4 — Bu, yönetmeliği Beden Terbiyesi Genel Müdürü yürütür. 

a 
Gençlik ve Spor Bakanlığından : 

Futbol Müsabaka Yönetemeliğinin 2, 7, 8/c I0, l l , 12, 18, 23, 26, 27, 29, 30, 
32, 33, 34, 35, 86, 37 nci Maddelerinin Degiştirilmesine ve Ek Geçici Madde 

Eklenmesine Dair Yönetmelik 
MADDE 1 — Futbol Müsabaka Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekil-

de değiştirilmiştir. 
Müsabaka Mevsimi : 
Madde 2 — Türkiye'de müsabaka mevsimi 1 Ağustos'ta başlayıp 30 Haziran 

tarihinde sona erer. 
Müsabaka mevsiminin başlangıç ve bitiş tarihlerinde yapılacak herhangi bir 

değişiklik Futbol Federasyonunca tespit edilir ve transfer ayı başlamadan evvel İlân 
ve ilgililere duyurulur. 

Bu mevsim dışında Futbol Federasyonundan izin alınmadan hiç bir müsabaka 
tertip edilemez. 

MADDE 2 — Futbol Müsabaka Yönetmeliğinin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Müsabakaya Girecek Futbolcular : 
Madde 7 — Müsabakaya girecek futbolcunun; 
a) Temsil edeceği kulübü adına o mevsim için tescilini yaptırmış ve lisansını 

almış bulunması, 
Bu lisansı alabilmek için nüfus hüviyet cüzdanına göre en az 10 (on) yaşma 

basmış olması, 
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(Minik, Yıldız, Genç takımların müsabakalarında, Futbol Federasyonunca aşa-

ğıdaki yaş kaydı aranacaktır.) 
1 — Minik futbolcular için 10 - 12 yaş arası, (10 yaşma basmış, 12 yaşından 

gün almamış olması), 
2 — Yıldız futbolcular için 12 -14 yaş arası. (12 yaşına basmış, 14 yağından 

gün almamış olması), 
3 — Genç futbolcular için 14 - 18 yaş arası. (14 yaşına basmış, 18 yaşından 

gün almamış olması), 
b) Herhangi bir sebeple müsabakaya girmekten men edilmemiş olması, 
c) Temsil edeceği kulüp, yurt ve askeri spor kulüplerinden başka bölgesinde 

veya diğer bölgelerden herhangi bir teşekkül namına aynı mevsim içerisinde resmi mü
sabakaya iştirak etmemiş olması, (Bir futbolcu aynı mevsim içerisinde ancak bir te-
şekkül adına resmi müsabakalara katılabilir.) 

Gerekir. 
c fıkrasının bu hükmü : 
1 — Silâh altına alınıp askeri spor kulüplerine lisansiye edilen, 
2 — Terhislerine müteakip silah altına alınmadan evvel kayıtlı bulundukları 

kulüplerine dönen, 
3 — Silah altına alınmadan evvel sivil kulüplere tescil edilmemiş olan Amatör 

futbolcular ile, 
4 — Sözleşmeleri fesih sureti ile askeri spor kulüplerine lisansiye ve bu du

rumda iken terhis edilen profesyonel futbolculara, 
5 — Geçici transferde kulüp değiştiren profesyonel futbolculara, uygulanmaz, 
MADDE 3 — Futbol Müsabaka Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin (c) bendi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 8 — c) Futbol Federasyonundan izin almadan yurt içinde veya yurt 

dışında hiçbir özel müsabaka yapılamaz. 
Bir Türk takımının lisanslı futbolcuları Futbol Federasyonun izni olmadan, 

hiçbir nam altında, geçici de olsa yabana takımda oynayamaz. 
Oynamasına Futbol Federasyonunca izin verilen müsabakaların idaresi ve ih-

tilâfların halli bunları tertip edenlere aittir. 
Futbol Federasyonu lüzum gördüğü takdirde izin yetkisini Bölgelere devredebi

lir. 
MADDE 4 — Futbol Müsabaka Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi aşağıdaki şe

kilde değiştirilmiştir. 
Yarara Müsabaka Tertiplenmesi : 
Madde 10 — Teşkilâta bağlı ve futbol ile uğraşan kulüp, yurt ve askeri spor 

kulüpleri Futbol Federasyonundan izin almak şartıyle veya Futbol Federasyonunca 
düzenlenecek kuruluşlar yararına Futbol Müsabakaları tertip edebilirler. 

MADDE 5 — (Futbol Müsabaka yönetmeliğinin 11 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Tertip Komitelerinin Kuruluş ve Çahamalar : 
Madde 11 — Futbol Müsabakalarım tertip ve tanzim etmek üzere aşağıda be

lirtilen esaslara göre her sezon başı birer tertip komitesi kurulur. Tertip Komiteleri 
üyesini seçecek kulüp temsilcilerinin Yönetim Kurulu üyesi olması zorunludur. Faal 
futbolcular görev alamazlar. 

A - KURULUŞ : 
1. Amatör Birinci Küme Tertip Komitesi : 
Bölgenin futbol faaliyetine iştirak eden birinci kümeye dahil takım sayısı göz 

önüne alınarak Tertip Komitesini teşkil edecek üye miktarı dört veya altı olmak 
üzere Bölge Müdürü tarafından tespit edilir. Bölge Müdürü tarafından tespit edilen üye 
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sayısının yansı birinci kümedeki kulüpler tarafından, diğer yarısı Bölge Müdürü ta
rafından seçilir. Kümenin gruplara ayrılması halinde, Kulüp temsilcisilerinin ayrı ayrı 
gruplardan seçilmesi zorunludur. 

2. Diğer Amatör Kümeler Tertip Komitesi : 
Birinci kümenin dışında kalan takımların teşkil ettiği küme adedi dikkate alı

narak, Bölge Müdürü tarafından tespit edilen dört veya altı üyeden teşekkül eder. 
Üyelerin yansım Birinci Küme dışında kalan kulüpler, diğer yansım da Bölge Müdürü 
seçer. Kümelerin birden fazla olması halinde kulüplerin seçeceği üyelerin ayrı ayrı 
kümelerden seçilmesi zorunludur. 

3. Genç, Yıldız, Minik Küme Tertip Komiteleri : 
Bölgenin Genç, Yıldız ve Minik müsabakalarına katılan takımların sayısı göz 

önüne alınarak, Tertip Komitesini teşkil edecek üye miktarı her küme için dört olmak 
üzere Bölge Müdürü tarafından seçilir. 

4. Bölgeler arası müsabakaların tertip komitesi : 
Futbol Federasyonunun tayin edeceği bir temsilci ile ilgili bölgenin futbol aja

nından teşkil edilir. 
6. Komite üyelerinin seçimi : 
Tertip Komitelerine, Kulüpler tarafından seçilmesi gereken üyelerin seçimi için 

Yönetim Kurulu Üyesi kulüp temsilcileri futbol ajanı tarafından toplantıya davet edi
lir. ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıda ço-
ğunluk aranmaksızın seçim yapılır. ikinci toplantıya hiç bir kulüp temsilcisinin katıl
maması halinde, Bölge Müdürü seçimi re'sen yapar. 

6. Tertip Komitelerine seçilecek üyelerin lise mezunu olmaları (bulunmayan 
yerlerde orta okul mezunu) kamu haklarından yasaklayıcı Ceza veya Ceza Yönetme-
liği hükümleri gereğince hak mahrumiyeti cezalan almamış olmalan şarttır. 

7. Futbol Federasyonu tarafından tertip edilen her türlü resmi ve özel futbol 
müsabakalarının idare ve tanzimi Futbol Federasyonunca yapılır. 

B - TERTİP KOMİTELERİNİN ÇALIŞMALARI : 
1. Bölge Futbol Tertip Komitelerinin Başkam, bu komitenin tabii üyesi bu

lunan Futbol Ajanıdır. Bu komiteler, faliyetln devam ettiği lig devresinde Futbol Aja-
nı tarafından tespit edilen haftanın muayyen günleri olağan toplantılannı yaparlar. 
Toplantılar üye çoğunluğu ile yapılır. Üye çoğunluğu olmayan hallerde Futbol Ajanı 
tarafından tespit edilecek diğer bir gün toplantı yapılır. Bu 2. toplantıda çoğunluk 
almadığı takdirde, Tertip Komitesinin görevleri Futbol Ajanı tarafından re'sen yürü
tülür. Olağan toplantılarda oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün 
sayılır. 

Olağan toplantılar dışında gerektiğinde Tertip Komiteleri Futbol Ajanı tarafın
dan olağan üstü toplantıya davet edilebilir. Bu davet Bölge Müdürü tarafından da 
yapılabilir. Bu toplantılarda olağan toplantıların tabi olduğu usule göre yapılır. 

Futbol Ajanının istifası veya görevden alınması halinde yeni ajan atanıncaya 
kadar yukarıda belirtilen hususlar Bölge Müdürünün Başkanlığında yürütülür. 

2. Futbol Federasyonun lüzum gördüğü bölgenin Futbol Ajanlığı ve Tertip 
Komitelerinde kendi temsilcisini bulundurabilir. Bu temsilcilerin görevlerinin mahiye
tini Futbol Federasyonu tespit eder. 

MADDE 6 — Futbol Müsabaka Yönetmeliğinin 12 nci maddesi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir. 

Amatör Müsabakaların Tertip Komitelerinin Görevleri : 
Madde 12 — Tertip Komitelerinin görevleri şunlardır : 
a) Müsabakalara girecek takınılan kümelere ayırmak ve tasdik için Futbol 

Federasyonuna göndermek, 
b) Müsabaka programı yapmak ve tasdik için Futbol Federasyonuna gönder-

mek, 
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c) Müsabakaların yapılacağı sahaları tayin saatlerini tespit ve ilan etmek, 
ç) Müsabakalardan dolayı çıkacak her türlü anlaşmazlıkları ve itirazları birin

ci derecede karara bağlamak, ancak (Müsbakalarm başlamasından bitimine veya ha
kem tarafından tatil edildiği takdirde tatil anına kadarki itirazları halletmek selahi-
yeti birinci derecede Hâkem Komitelerine aittir.) 

d) Programın herhangi bir sebeple uygulanmaması yüzünden geri kalan maç
ların tarihlerini tayin etmek, 

e) Hakem raporlarım günü gününe tetkik ederek, ceza vesair icraya müteal
lik bir hüküm ihtiva ediyorsa, raporu derhal Hakem Komitesine veya Ceza Heyetine 
vermek, olmayan yerlerde Futbol Ajanına ve mahalli olmayan müsabakalarda Fe
derasyon mümessillerine tevdi etmek, 

f) Hava muhalefetinden dolayı müsabaka saatinden iki saat evveline kadar 
müsabakaları geri bırakmaya karar vermek, (Bundan sonra müsabakanın yapılıp ya-
pılmıyacağına karar vermek ancak o maçın hakemine aittir.) 

Bunlar dışında bir müsabakanın tehiri ve yeniden yapılacağı tarihi tesbite ve 
sahalar hakkındaki ihtilaflar üzerinde karar almağa Futbol Federasyonu yetkilidir. 

g) Hakem Komiteleri bulunmayan yerlerde Bölgeler tarafından tertip edile
cek müsabakaların hakemlerini seçmek, 

h) Müsabaka Programı tamamlandıktan sonra hakem raporları ile tespit edil-
miş teknik sonuçları ve ilgili heyetler tarafından verilmiş karara göre müsabakalara 
katılan kulüplerin derecelerini tayin ve Futbol Federasyonunun tasdikinden sonra ilân 
etmek. 

i) Tertip Komiteleri bu vazifelerim Futbol Federasyonu adına görürler. Fede
rasyon Komitelerin çalışmalarım her yönden murakabe ederek icabı halinde Komite 
kararlarım iptal edebilir ve lüzum gördüğü takdirde müsabakanın ; 

a) Tarihini, 
b) Yerini, 
c) Saatini değiştirebilir, 
d) Müsabakaları seyircisiz oynatabilir. 
j) Amatör Müsabakalarda ; 
Futbol Federasyonunun onayım almak kaydiyle, bu yönetmeliğin 26. maddesi

nin (a) ve (b) bendi hükümlerine göre zaman kaybına sebebiyet vermeksizin karar 
vermek. 

MADDE 7 — Futbol Müsabaka Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir. 

Takımların Kümelere Ayrılması : 
Madde 13 — Bir bölgede müsabakalara katılacak futbol takımlarının çokluğu, 

zaman veya saha yetersizliği veyahut bunların bir merkezde toplanmıyacak kadar 
dağınık bulunmaları gibi sebeplerle bir arada yapılmadığı takdirde kümeler kurulur 
ve kurulan kümeler Futbol Federasynu tarafından tasdik edildikten sonra uygulanır. 
Mevcut Kümelerde değişiklik yapmağa, terfi tenzil sistemlerini yeni esaslara bağla
mağa, düşecek ve yükselecek takım adedini tesbite, bölgeleri gruplara ayırmağa, bun
ların arasında deplasmanlı müsabakalar yaptırmağa, Amatör Liglerin bütün kademele
rinde değişiklik yapmağa ve bu müsabakaların tertip ve tanzimine müteallik yeni 
esaslar koymağa Futbol Federasyonu yetkilidir. 

Federasyonun alacağı kararlar ilgili bölgelerle, kulüplere yazılı olarak duyuru
lur. 

Ancak, kulüplere tebligat yapılması mümkün olmasa dahi, bölgesine yapılan 
tebligat yeterli ve geçerlidir. 

Müsabakalar sonunda her kümenin birincisi belli olur. Kümeler kuvvet esasına 
göre ayarlanmışsa en kuvvetli kümenin birinciliğini kazanan takım Bölge Birincisi, 
semt esasına veya başka düşüncelere göre kurulmuşsa ayrı ayrı kümelerin (grupla-
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rın) birincileri belli olduktan sonra bunlar arasındaki karşılaşmalar sonunda Bölge 
birincisi tayin olunur. Lüzumu halinde küme sonuncusu da aynı suretle tayin edilir. 
Bölge Futbol Birinciliği müsabakaları puan usulü ile yapılır. 

Lig maçları kuvvet esasına göre tertiplenmiş olan Bölgelerde üst kümenin so
nuncusu ile bir alt kümenin birincisi otomatik olarak yer değiştirirler. Kümelerin 
bölgelerin hususiyetlerine göre gruplara ayrılmış bulunduğu takdirde terfi, tenzil 
şekli Futbol Federasyonu tarafından müsabakaların başlamasından evvel tayin ve 
ilgililere tebliğ edilir. 

Futbol Federasyonu lüzum gördüğü takdirde küme ve gruplar arasında her 
türlü değişikliği yapmağa ve bölgeleri askeri spor ve müessese kulüplerini gruplara 
ayırarak bunlar arasında deplasmanlı maçlar yaptırmaya ve bu karşılaşmaları Tür
kiye Birinciliği müsabakalarına esas tutmak yetkisine haizdir. 

Ancak, Federasyonun alacağı kararın Futbol mevsiminin başlangıcından evvel 
alınıp, ilanı ve ilgililere tebliği gerekir. 

Profesyonel takımlar bu madde hükümlerinin dışındadır. 
MADDE 8 — Futbol Müsabaka Yönetmeliğinin 23 üncü maddesi aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir. 
Madde 23 — Takımların muayyen bir fikstür gereğince birbirleriyle karşıla

şarak kazandıkları puan yekûnlarına göre derecelendirilmelerine «Puan Usulü» ismi 
verilir. 

Bu usul ile yapılan karşılaşmalarda kazanan takıma (2) iki, berabere kalan ta
kımlara (1) bir, kaybeden takıma (0) sıfır puan verilir. 

Puan usulü ile yapılan müsabakalar sonunda en fazla puan kazanan takım bi
rinci, ondan sonra gelen ikinci ve ilâh. olarak sıralanır. Puanların beraberliği ha
linde «gol averajı» tatbik edilir. Futbol Federasyonu gerekli gördüğü hallerde, gol 
averajının tatbik edilememesine karar verebilir. 

Gol Averajı, bir takımın attığı gollerden yediği gollerin çıkarılmasından doğan 
farktır. Takımlar arasında gol averajı eşit ise, daha fazla gol atmış takım üstün sa
yılır. 

Takımlar arasında atılan gol averaj eşitliği mevcut ise, alâkalı takımların ken
di aralarında yaptıkları karşılaşmaların gol averajına bakılır. Eşitlik yine devam edi
yorsa, hükümle yenilgisi olmayan takım üstün sayılır. 

Yukarıdaki bütün ihtimallere rağmen eşitlik devam ediyorsa, takımlar kur'a 
İle derecelendirilir. 

Ancak, Grup birinciliklerinde iki takım arasında birinciliği veya sonunculuğu 
tayin için yapılacak iki karşılaşmadan sonra takımların puan ve averajları eşit ise, 
ikinci karşılaşmada oyun 25. madeye göre uzatılır ve buna göre sonuç alınır. 

MADDE 9 — Futbol Müsabaka Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Müsabakaların Başka Bölgelerde Yaptırılması : 
Madde 26 — a) Futbol Federasyonu lüzum gördüğü takdirde müsabakaları 

seyircisiz yaptırabileceği gibi kendi seyircileri veya idarecileri veya oyuncuları ta
rafından gerek bu Yönetmeliğin 29. maddesinin JX b. fıkrasında, gerek bu madde
nin (b) fıkrasında belirtilen şekilde hadiselere sebebiyet veren takımların kendi böl
geleri dahilinde yapacakları müsabakaları başka bir bölgenin sahasında oynatabilir 
ve hadisenin cereyan ettiği Futbol sahalarını muvakkat bir zaman için Futbol Müsa-
bakalarına kapatabilir. 

b) Mahalli idareler tarafından emniyet ve inzibatı temin edilemeyen veya 
edilemiyeceğine ve mahalli seyirciler tarafından emniyet ve inzibatın bozulduğuna 
Futbol Federasyonunca kanaat getirilen bölgelerde futbol müsabakası yaptırmama
ya ve bu kabil bölgelerin sahalarında oynanması gereken müsabakaların bir kısmını 
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veya tamamım başka bir bölgenin sahalarında oynatmaya ve bunun süresini tayine 
-Futbol Federasyonu yetkilidir. 

Eğer mahalli seyircilerden gayri, misafir takımın seyircilerinin de gittikleri 
bölgelerin sahalarının emniyet ve inzibatım bozduklarına Futbol Federasyonunca 
kanaat getirilirse aynı hükümler misafir takımın bağlı bulunduğu bölgenin sahala
rında da uygulanır. 

c) Futbol müsabakalarına Teşkilatça tab ve tevzi olunan bilet, davetiye ve 
serbest giriş kartı ile girilir, bunun dışında herhangi bir makbuz davetiye ve ben
zeri belge ile bağış karşılığı seyirci alınamaz. Aksine davranıldığı takdirde Ceza Yö-
netmeliğinin hükümleri uygulanmakla beraber müsabakayı yapan kulübün müsaba
kalarının, tespit edilecek sürece başka bölgelerde yaptırılmasına Federasyonca ka
rar verilebilir. 

d) Kulüpler Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce tescilli renk ve şekildeki 
formaları ile müsabakalara katılmak ve müsabaka sonuna kadar aynı tescilli for
mayı giymek zorundadırlar. 

Aksine davranan kulüpler, yapılacak uyarıya rağmen bu tutumlarım değiş
tirmedikleri takdirde, Ceza Yönetmeliği hükümleri uygulanmakla beraber, Kulübün 
müsabakalarının tespit edilecek sürece başka bölgelerde yaptırılmasına. Federasyon
ca karar verilebilir. 

MADDE 10 — Futbol Müsabaka Yönetmeliğinin 27 nci maddesi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir. 

Takımların Kadroları: 
Madde — 27. Bir takım 9 kişiden az bir kadro ile oyuna başlayamaz. Ancak, 

eksik kadro ile oyuna başlayan takımlar, hakeme İbraz edilen oyuncu isim listesin
de yer alan usulüne uygun oyuncularla kadrosunu tamamlayabilir. 

MADDE 11 — Futbol Müsabaka Yönetmeliğinin 29 ncu maddesi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir. 

Bükmen Yenik Sayılmalar Puan Tenzili ve Lig Dışı Bırakma, Alt Kümeye 
İndirme : 

MADDE 29. I) Hükmen yenik sayılmayı gerektiren haller şunlardır. 
a) Müsabakanın ilân edildiği sahaya tespit olunan saatte 9 (dokuz) kişiden 

az bir kadro ile çıkmak veya müsabaka esnasında herhangi bir sebeple kadrosunun 
altı kişiye inmesi, (Bu durumda müsabakaya devam edilmez) 

b) Kulübe tescilli olmayan veya o mevsim için lisans vizesi yapılmamış 
oyuncu oynatılması, 

c) Oyuncuların lisanslarının, Genel Müdürlük tasdikli fişlerinin veya Fede
rasyonca onaylı isim çizelgelerinin hakeme ibraz edilmemesi neticesinde maçın ya
pılmamış olması, 

d) Lisans muayenesinden sonra hakemin futbolcuları tanımasından istifade 
ederek değiştirmek, 

e) Aktarma ve vizeleri hangi sürede yapılmış olursa olsun, silâh altına alın
mış futbolcuları oynatmak. (Profesyonel takımlarda yer alan asker futbolcular ha
riç.) 

f) Başka bir kulüple profesyonel sözleşme yapan amatör sporcusunu kendin
de bulunan lisansım vize veya tescil ettirerek müsabakada oynatmak, (Sporcunun 
durumunu bilmemek teşekkülü için mazeret sebebi olamaz.) 

g) Takınım cezalı bulunması, takımda sözleşmeli futbolcularla yabancı uy
ruklu futbolcuların tespit edilmiş adetten fazla olması, 

h) Futbolcunun cezalı veya tedbirli bulunması, 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 18 



12 Ağustos 1981 — Sayı: 17426 RESMİ GAZETE Sayfa: 19 

1) Aynı kategorideki maçta üst üste sarı kart görmesine (Amatör müsaba
kalar hariç) veya hakem tarafından resmi maçta oyundan ihraç edilmesine rağ
men, takip eden ilk maçta oynatılması, 

j) Futbolcunun kendisine ait olmayan lisansım kullanması, 
k) Sahte lisans kullanılması, 
I) Lisans üzerinde tahrifat yapılmış olması, 
m) Futbol Federasyonunun tertip ve tasdik ettiği müsabakalar için çıkartıl

mış talimat ve tamimlerdeki hükümlere aykırı hareket edilmesi, aykırı lisans dü
zenlenmesi suretiyle müsabakalara iştirak edilmesi, 

n) Geri bırakılan müsabakalarda oynama hakkı bulunmayan futbolcu oyna
tılması, 

o) Sporcu Lisans Yönetmeliğinin 10 ncu maddesinde durumları belirtilen te
şekküllerin sporcularım yeni lisans çıkartmadan oynatmaları, 

Yukarıda belirtilen hallerde hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber, (b, 
d, e, f, g, i , h, j , k, 1, m, n, o) bentlerindeki sebeplerden dolayı müsebbibleri bak-
landa Ceza Yönetmeliği hükümleri uygulamak üzere işlem yapılır. 

Ayrıca, bu halleri bilmemek teşekkül için mazeret sebebi olamaz. 
Hükmen yenik sayılma halinde galip gelen takım lehine 3 gol verilir. Hük

men yenik sayılan takım hesabına gol atılmış olsa dahi hiçbir gol kaydedilmez. 
Hükmen galip gelen takımın 3 den fazla attığı gol sayıları muteber addolunur. 

II) Aşağıdaki hallerde, puan tenzili yapılır, takım lig dışı bırakılır ve bir alt 
kümeye indirilir. 

a) Bir lig devresinde müsabaka kıyafeti ile tayin ve ilân olunan saatte sa
haya gelmeyen veya müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet 
kârarı verilmekle beraber, ayrıca mevcut puanlarından iki puan düşürülür. Bu du
rumda, hakemlerin masrafları ile diğer masraflar ve karşı takımın zararlarını karşı
lamak üzere Futbol Federasyonunca takdir edilecek tazminatı öder. 

Tazminatı ödemiyen takım ligden çıkarılır ve bir alt kümeye düşürülür. Alt 
küme yoksa tazminatı ödemediği sürece hiçbir müsabakaya alınmaz. 

Aynı şekilde bir lig devresinde ikinci defa müsabakaya gelmeyen veya mü
sabakayı terkeden takım, ligden çıkarılarak bir alt kümeye düşürülür ve bu ta
kımla, müsabakası olan diğer takımlar oynamaksızın hükmen galip gelmiş sayılır. 
(Profesyonel takımların genç takım müsabakalarında bir hüküm uygulanmayıp, Pro
fesyonel Futbol Yönetmeliğinin 4. maddesi hükmü uygulanır.) 

Amatör Spor Kulüpleri bulundukları kümelerde tertip edilen resmi müsaba
kalara katılmak zorundadır. 

Hernesebeple olursa olsun bölgelerdeki resmi amatör lig müsabakalarına ka
tılmayan kulüpler en alt kümeye düşürülür. Bu kümede de arka arkaya iki lig se
zonu müsabakalara katılmayan spor kulübünün, Spor Teşekkülleri Tescil Yönetme
liğinin 23 ncü maddesi hükümlerine göre, futbol şubesi iptal olunur. 

b) Kulübün futbolcusu, İdarecisi, antrenörü, monitörü veya yardımcıları ile 
yetkililerinin ayrı, ayrı veya birlikte hakeme müdahale veya tecavüz etmeleri, kav
gaya sebebiyet vermeleri ve bu müdahaleler dolayısıyle hakemin müsabakayı devam 
ettirme imkânını bulamaması halinde hükmen mağlubiyetinden gayri iki puanı ten
zil edilir. 

Ayrıca, seyircilerin taşkın hareket ve edebe aykırı hareket ve fiilleri sonucu 
maçın devam ettirilmesine imkân kalmaması halinde buna taraflardan birinin veya 
her ikisinin seyircisinin sebep olduğuna kanaat getirilirse o takımın veya her iki 
takımın hükmen yenik sayılmasına, ayrıca olayın durumuna göre mevcut puanla
rından iki puan düşülmesine Futbol Federasyonunca karar verilir. Böyle bir kanaata 
varılmaması halinde duruma göre müsabaka yeniden yaptırılır veya yanda kaldığı 
zamandaki sonucu ile tescil olunur. 
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Eğer müsabaka eliminasyon usulüne göre tertiplenmiş ise bu müsabakalardan 

ihraç ve ertesi yıl aynı mahiyetteki müsabakalara sokulmaz. 
c) Bir müsabakada hakem tarafından sahadan çıkarılmak istenen futbolcu

nun sahayı terk etmemesi ve bu nedenle müsabakayı tatil etmesi halinde hükmen 
mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca iki puan silinir. (Hakem çıkarma ka
rarını takım kaptanına bildirir. Takım kaptanı bu futbolcunun çıkarılmasını sağla
yamadığı takdirde, takım kaptanına son bir ihtarda bulunur ve sonuç alınmazsa mü
sabakayı tatil eder.) 

d) Bir müsabakada vaki itiraz veya ihbar neticesi sahtecilik ve Teşkilâtı 
kandırmak suçundan dolayı, Ceza Yönetmeliğinin 18. maddesi uyarınca mensupları 
tecziye edilen kulüplerin takımları, içinde bulunan ve müteakip mevsim lig dışı bı
rakılır ve bir alt kümeye indirilir. 

e) Ayrıca, 26. maddenin (b) fıkrasında belirtildiği şekilde kendi seyircileri 
tarafından herhangi bir bölgenin emniyet ve inzibatım hakemlerin, oyuncuların 
İdareci ve görevlilerin veya müsabakayı seyreden diğer şahısların can emniyetini ze-
deliyecek derecede, sahaların içinde veya dışında, ciddi olaylar çıkarıldığında Fut
bol Federasyonunca kanaat getirilen takımların da bu Yönetmeliğin 29. maddenin 
(11-b) fıkrasının uygulanması bahis konusu olan veya olmayan ahvalde dahi, mev
sim sonuna kadar yapacakları müsabakaları iptal etmeye ve müteakip mevsimde de 
bir alt kümeye indirilmelerine veya en alt kümelerdekilerin küme dışı bırakılmala
rına Futbol Federasyonunca karar verilebilir. 

f) Tarafların bir müsabakayı sonucu üzerinde anlaşarak yaptıklarına Futbol 
Federasyonunca kanaat getirilmesi halinde her iki takım bir alt kümeye indirilir. 

Müsabaka sonucu üzerinde anlaşma iki takımın oyuncuları arasında olmuşsa 
her iki takım hükmen yenik sayılmakla beraber, ayrıca dörder puanı, anlaşma yal
nız bir takım oyuncuları arasında olmuşsa oyuncuların mensup olduğu takım hük
men yenik sayılmakla beraber ayrıca dört puanı silinir. ilgililer hakkında Ceza Yö
netmeliği hükümleri de uygulanır. 

Bu maddeye göre puanlan tenzil edilen takımların oynadıkları müsabaka-
larda puanları bulunmuyorsa sonradan yapacakları müsabakaların ilkinden başlamak 
üzere puanlan mahsup edilir. 

MADDE 12 — Futbol Müsabaka Yönetmeliğinin 30 ncu maddesi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir. 

Madde 30 — 29 uncu maddenin II-b bendinde belirtilen sebeplerden aynı
sını, bulunduğu mevsimde ikinci defa tekrarlıyan kulüplerin takımları, bulunduğu 
mevsimde müsabakalardan çıkartılarak bir alt kümeye düşürülür ve bu takımla mü
sabakası olan takımlar oynamaksızın hükmen galip sayılırlar. Bu durumda olan ta-
kımlann müteakip mevsimde müsabakalara alınıp alınmaması hususunda Futbol Fe
derasyonu karar verir. 

MADDE 13 — Futbol Müsabaka Yönetmeliğinin 32 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Madde — 32. Her ne sebeple olursa olsun geri bırakılan müsabakalar birinci 
devre ise birinci, ikinci devre ise ikinci devre içinde veya sonunda yapılırlar. (An
cak, herhangi bir sebeple, tespit edilmiş. Amatör müsabakalarda programının aksa
maması sebebiyle devre arası verilemeyen müsabakalar bu hükmün dışındadır. Bu 
tür müsabakalarda olacak tehirlerin ne zaman yapılacağı hususunu ilgili tertip ko
miteleri müsabakalar başlamadan evvel tespit ve Futbol Federasyonuna tasdik etti
rildikten sonra ilgililere tebliğ ederek uygularlar.) 

Bu müsabakalara ancak geri bırakılma tarihinde oynamak hakkı olan futbol
cular katılır. Bu hüküm, askeri güçlere tehir tarihinden sonra lisansiye olan futbol
culara uygulanmaz. Tehir tarihinde cezalı olupta, müsabakanın oynanacağı tarihte 
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cezası sona eren futbolcular müsabakalara katılabilirler. Ancak geri bırakılan müsa-
bakaların tehir tarihinde müsabakaya katılmaya hakkı olan futbolcu somadan men 
cezası almış İse müsabakaya katılamaz. 

MADDE 14 — Futbol Müsabaka Yönetmeliğinin 33 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Madde 33 — Müsabaka, 29 uncu maddenin (II - b) fıkrasında yazılı hallerin 
dışında doğan zorlayıcı sebepler dolayısıyle tamamlanamadığı takdirde, başka bir 
gün yeniden yapılır. 

MADDE 16 — Futbol Müsabaka Yönetmeliğinin 34 üncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Madde 34 — 29. maddenin (II-b) fıkrasında yazılı sebepler dolayısıyle bitiri-
lemiyen müsabakalarda taraflardan birinin veya ikisinin yenik sayılmasının tayini 
hakemin vereceği rapor üzerine ilgili heyetlere aittir. 29. maddenin (II - b) fıkrasının 
2. kısmında yazılı sebepler dolayısiyle bitirilemeyen müsabakalarda taraflardan biri
nin veya ikisinin yenik sayılmasının tayinine veya maçın kaldığı yerdeki neticenin 
tesciline veya tekrarına, 

(Maçın hakemleri varsa, saha komseri, müşahitleri, Federasyon veya Merkez 
Hakem Komiteleri üyeleri, müşavirleri, raporları üzerine) ilgili Heyetler yetkilidirler. 

MADDE 16 — Futbol Müsabaka Yönetmeliğinin 35 inci maddesi aşağıdaki şekil-
de değiştirilmiştir. 

Madde 35 — Sporcu Lisans Yönetmeliği Hükümlerine uygun şekilde verilmiş 
lisansı bulunan futbolcuların müsabakaya katılmalarına itiraz edilemez. (29. madde 
hükümleri saklıdır.) 

itiraz şu şekilde yapılır. 
Müsabakaların başlamasından önce oyun yerinde karşı taraf kaptanı veya ida

recisi önünde itiraz olunan hususun tasrihi suretiyle takım kaptanı veya idarecisi ta
rafından hakeme yazılı olarak yapılır. Müsabaka başladıktan sonra hiçbir itiraz ya
pılmaz. Yapılırsa makbul sayılmaz. (Yalnız eksik kadro ile sahaya çıkan takımlara 
sonradan girecek futbolcular hakkında karşı tarafın hergangi bir itirazı o anda dinle
nir.) Ancak İtiraz yapılmamış olsa dahi, 29 maddenin (b, d, e, f, g, h, i , j , k, 1, m, n, 
o) fıkrasında yazılı sebeplerden dolayı müsabakayı takip eden bir ay içinde de ilgili
ler tarafından itiraz edilebilir. Durum sabit olduğu takdirde 29 uncu madde hüküm-
leri uygulanır. 

Yapılmış olan itirazlar birinci derecede Tertip Komitelerince hal olunur. Tertip 
Komitelerinin kararına, kararın kulüplere tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 gün için
de Bölge İdare Heyetleri nezdinde itiraz edilebilir. Tertip Komiteleri ile Bölge idare 
Heyetleri tarafından alınan kararlar birbirine uymadığı takdirde nihai karar Futbol 
Federasyonu tarafından verilir. Her iki heyetin kararı birbirine uysa bile, 36 ncı mad
de hükümlerine uygun hareket edildiği takdirde, Futbol Federasyonu, alınan kararla
rın yönetmeliklere aykırılığını tespit ettiği takdirde bu kararlan re'sen iptal eder. 

Türkiye Birinciliği, grup ve gruplar arası müsabakaları gibi Yönetmelikte ya-
zdı İtiraz formalitelerinin ifasına yetmiyecek dar bir müddette yapılan itirazlar Fut
bol Federasyonu mümessili tarafından kesin olarak sonuçlandırılır. 

Bu madde de belirtilmeyen hallerde veya program ve yetkili heyetler tarafın
dan alınan kararlara tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde, müsabaka neticesine ve 
olaylara vuku tarihinden itibaren keza (15) gün içinde itiraz edilebilir. Bu müddeti 
geçirerek yapılan itirazlar muteber sayılmaz. Ancak bir müsabakada Milletlerarası 
Futbol Kaidelerine aykırı hareket edilmesinden doğan bir hale karşı yapılacak itiraz
ların yazılı olarak ve müsabakanın yapıldığı günün ertesinden başlayan üçüncü gün 
saat (12.00) ye kadar müsabakanın yapıldığı bölgenin hakem komitesine, Hakem K o 
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mitesl bulunmayan bölgelerde tertip komitesine, Futbol Federasyonunca tertiplenen 
müsabakalarda Merkez Hakem Komitesine verilmesi lâzımdır. 

Bu husustaki itirazlar birinci derecede en geç on gün zarfında Bölge Hakem 
Komiteleri tarafından, hakem komiteleri bulunmayan bölgelerde tertip komiteleri ta
rafından son olarak Futbol Federasyonunun Merkez Hakem Komitesi tarafından hal 
edilerek kesin karara bağlanır. 

MADDE 17 — Futbol Müsabaka Yönetmeliğinin 36 ncı maddesi aşağıdaki se-
klide değiştirilmiştir. 

Depozito : 
Madde 36 — Teftiş Komitesi ve Bölge idare Heyeti tarafından verilen ve bir

birine uygun olan kararlara karşı, Bölge İdare Heyeti kararının tebliğ tarihinden iti
baren, ilgilileri tarafından 10 gün İçinde İtiraz edilebilir. itirazın incelenebilmesi için 
itiraz eden taraf 7.500, —TL. (yedibinbeşyüz lira) depozitoyu bölgesine yatırdıktan 
sonra dilekçesini bölgesine vermek zorundadır. 

Depozito yaptırılmadan itiraz dilekçesi bölgece kabul edilmez, postayla kulüp 
tarafından Futbol Federasyonuna gönderilen itiraz dilekçeleri işleme konulmaz. 

İtiraz dilekçesinin kabulünü müteakip, depozito makbuzunun örneği, Tertip He
yeti, Bölge idare Heyeti kararlan, sair belgeler, Bölge tarafından Futbol Federasyo
nuna gönderilir. 

Futbol Federasyonu itirazı haklı bulduğu takdirde, depozito iade edilir. itiraz 
reddedildiği takdirde, depozito karşılığı gelir kaydedilir ve bölge tarafından Futbol 
Federasyonuna gönderilir. 

MADDE 18 — Futbol Müsabaka Yönetmeliğinin 37 ncl maddesi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir. 

Tahkik Kurulu : 
Madde 37 — Müsabakalardan önce veya sonra maç sonucu üzerinde tarafların 

anlaşma yapacakları veya yaptıkları ihbar, iddia ve şayiaları üzerinde bunları incele-
mek maksadı ile, Futbol Federasyonunun teklifi ve Genel Müdürlüğün onayı ile beş 
kişilik bir Tahkik Kurulu kurulur. 

Bu kurul gözlemciler ile hakemlerin, diğer görevli, yetkili ve ilgililerin yazı ve 
bilgilerine dayanarak bir rapor düzenler. Futbol Federasyonu bu raporu dikkate ala
rak nihai kararını verir. Bu durum müsabakanın tescilinden sonra meydana çıksa da
hi tescil iptal edilir. Taraf veya taraflar hakkında 29. maddenin II nci bendinin (f) 
fıkrasına göre karar verilir. 

MADDE 19 — Futbol Müsabaka Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklen
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılan 
ve kesin karara bağlanmayan itirazlar hakkında eski Yönetmelik hükümleri uygula
nır. 

Yürürlük : 
MADDE 20 — 3530 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca, Merkez Danışma 

Kurulunca hazırlanan bu yönetmelik değişikliği, Resmî Gazete'de yayımı tarihinden 
İtibaren yürürlüğe girer. 

Yürütme : 
MADDE 21 — Bu yönetmeliği Beden Terbiyesi Genel Müdürü yürütür. 
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Sosyal Güvenlik Bakanlığından : 

Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı 
Muhasebe Yönetmeliği 

Kapsam, Yönetim, Muhasebede Görev ve Sorumluluk 
Madde 1 — Yönetmeliğin Kapsamı: 
Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı'nın 

Muhasebe ile ilgili işlemleri bu Yönetmelik hükümleri dairesinde yürütülür. 
Madde 2 — Yönetim : 
Sandığın Muhasebe işlemleri: 
a) Mali ve idari işler Yetkilisi, 
b) Sandığın Muhasebecisi, 
tarafından, Başkanın teknik ve idari gözetimi altında yürütülür. 
Madde 3 — Mali ve idari işler Yetkilisinin Görev ve Sorumlulukları : 
1 — Kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, talimatlara ve muhasebe sistemi-

mize göre Sandığın Muhasebeye ilişkin işlemlerini düzenlemek ve yönetmek. 
2 — Sandığın yıllık yönetim giderleri bütçesi, çalışma raporunun hazırlanma

sında muhasebeye düşen işleri yapmak, 
3 — Yönetim giderleri ödeneklerini tesbit ve vuku bulacak zaruri aşımları 

karşılamak üzere ek ödenek talebinde bulunmak, aktarmalara ait işlemleri zamanında 
yapmak. 

4 — Sandığın plasmana müsait paralarım, kanun, tüzük, yönetmelik ve önce-
den kabul edilmiş Başkanlık ve Yönetim Kurulu kararlarına göre plase etmek için 
gerekli işlemleri zamanında tamamlamak. 

5 — Mevduatımız bulunan ve tevdiatta bulunulacak bankaların mali durum-
larını yalandan takip etmek suretiyle mevduatlarımızdaki riskleri azaltacak tedbir
lerin alınmasını temin maksadı ile durumdan Başkam haberdar etmek, 

6 — Sandığın bilançosunun zamanında çıkartılması için lüzumlu tedbirleri al-
mak. 

7 — Borçlu hesaplardaki Sandık alacaklarının tahsil ve tasfiyesini takip et-
mek. 

8 — Mali ve idari işler yetkilisi, bu işlerin zamanında yapılmaması veya ge-
rekil tedbirlerin alınmamasından dolayı Başkana karşı sorumludur. 

Madde 4 — Sandık Muhasebecisinin Görev ve Sorumlulukları : 
Muhasebeci, Sandık Muhasebesini kanun ve nizamlara uygun olarak yürütür. 
1 — Sandığa ait bilumum tahsilat ve tediyatı süresinde yapmak. 
2 — Muhasebe evrakının usulünce ve noksansız olarak düzenlenmesini sağ-

lamak. 
3 — Kanuni ve yardımcı defterlere, günlük muamelatı süresinde intikal ettir-

mek, 
4 — Yönetim giderleri ile ilgili sarfiyatın, verilen ödenekle kontrolunu yap-

mak, aşımlara meydan vermemek. 
5 — Cart hesapların mutabakatını yapmak. 
6 — Aylık muvakkat, yıllık kat'i mizanları ile bilanço mizanım hasırlamak, 

bunlarla ilgili envanter işlemlerini yapmak. 
7 — Hesapları daimi kontrola tabi tutmak, tasfiyesi gerekenleri zaman aşı-

mına uğratmadan gereğini yapmak. 

Yürütme ve idare Bölümü Sayfa: 23 



Sayfa : 24 RESMİ GAZETE 12 Ağustos 1981 — Sayı: 17426 

8 — Muhasebe işlerinin yürütülmesini teminen personeli bilgi ve kapasitele
rine göre görevlendirmek, gereken organizasyonu ve personelin yetişmesini sağlamak. 

9 — Servislerin işlerini takip ve kontrol etmek. 
10 — Muhasebeci uhdesine verilen işleri usulünce ve süresinde yürütmemek

ten dolayı mali ve idarî işler yetkilisine karşı sorumludur. 
Madde 5 — Muhasebe Memurlarının Görev ve Sorumlulukları : 
Muhasebe memurları, Başkan, Mali ve idari işler Yetkilisince veya muhase

beci tarafından verilen evrakı günü gününe muhasebeleştirmeye, kendilerine mevdu 
bilumum muhasebe işlerini zamanında yapmaya mecburdurlar. Bu Yönetmelik ile 
muhasebe plân ve izahnamesine ve emirlere aykırı hareket eden personel bu muame
lelerden amirlerine karşı sorumludurlar. 

Madde 6 — Veznedarın Görev ve Sorumlulukları : 
Veznedar, usulüne uygun olarak tediyat ve tahsilat işlemlerini yapmakla ve 

kasa el defterini tutmakla mükelleftir. 
Madde 7 — Teftişlerde vesika ibrazı ve Resmî Dairelere Bilgi Verme : 
Muhasebe Servislerinden, hiçbir vesika harice verilmez, ancak evrakı müsbite ve 

defterler deneticilere, müfettişlere ve vergi tetkikine yetkili olanlara, mahkeme ka
rarı ile tayin edilen bilirkişilere talepleri halinde ibraz edilir. Yetkililerce talep vu
kuunda, tasdikli suretleri tevdi olunur. Aslının tevdiinden zaruret olan hallerde, tas
dikli sureti Sandıkta alıkonulur. Asılları bir dizi pusulasına bağlanarak imza muka
bili ilgililere verilir. Muhasebeci yukarıda zikredilen yetkili memurların servislerinde 
yapmak isteyecekleri tetkikattan Başkanı derhal haberdar etmekle mükelleftirler. 
Başkanın malumatı ve izni olmadan harice muhasebeye müteallik bilgi verilmez. 

Madde 8 — Muamelatta Gizlilik ve Yolsuzlukların Haber Verilmesi Zorunluğu : 
Mali ve idari işler Amiri, Muhasebeci ve memurları görevleri icabı edindikleri 

bilgileri gizli tutmak ve gördükleri usulsüzlük ve yolsuzlukları, usulüne uygun ola
rak üst makamlara duyurmak zorunluluğundadırlar. 

Fişler ve Kayıt Tesisi 
Madde 9 — Sandığın Muhasebesinde aşağıda belirtilen fişler kullanılır. 
Tahsil Fişi: 
Kasa Tahsil Fişi : Veznece yapılacak tahsilatta kasa tahsil fişi kullanılır. 

Fişi tanzim eden memur, fişi paraf ederek ikinci derecede imzası bulunan yetkiliye 
tevdi eder. Bu yetkilice kontrolu yapıldıktan sonra fişin ikinci derece imzası atılır 
ve tahsil fişi vezneye gönderilir. Veznedar tarafından fiş muhteviyatı tahsil edilecek 
(tahsil edilmiştir) damgası vurulur ve imzalanır. Bu muamelelerin ikmalinden sonra 
fiş tekemmül ettirilmek üzere birinci imza yetkilisi olan şahsa ondan da Başkana 
tevdi edilir. Veznedar tarafından muhteviyatı tahsil edilmemiş olan fişlerin hiçbir 
zaman birinci derecede imzaları ikmal edilmez. Kasa tahsil fişleri her yıl birden baş
lamak ve teselsül etmek üzere numara alır. Bu numaralar muhasebedeki sıraya göre 
verilir. 

Madde 10 — Tediye Fişleri : 
Kasa Tediye Fişi : Veznece yapılacak tediyatta kasa tediye fişi kullanılır. 

Kasa tediye fişi, tanzim eden tarafından paraf edilir ve ikinci derecede imzası bu
lunan yetkiliye tevdi edilir. Fişin müstenidatı ve yekünü bu kişi tarafından da kont
rol edildikten sonra imzalanır. Birinci derecede imzası ikmal edilmek üzere ilgililere 
tevdi edilir. Birinci derece imzası da ikmal edilen tediye fişi Başkanın onayından 
sonra ödenmek üzere vezneye verilir. 

Veznedar Başkanın onayım ihtiva etmeyen ve imzalardan herhangi birisi nok
san olan tediye fişini ödeyemez. Veznedar kendisi tarafından yapılacak hüviyet kont
rolü vesair tetkikatı müteakip fişin arkası haksahibine imzalatılarak veya okuma 
yazma bilmeyenler için mühür, yoksa sol el başparmağı bastırılarak ödemeyi yapıp 
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fişin üzerine (ödenmiştir) damgasını basar ve imzalar. Tediye fişleri her yıl birden 
başlamak ve teselsül etmek üzere numara alırlar. Bu numaralar muhasebedeki sıraya 
göre verilir. 

Madde 11 — Mahsup Fişleri : 
Vezneyi doğrudan doğruya ilgilendirmeyen muameleler mahsup fişleri ile ka

yıtlara intikal ettirilir. Mahsup fişlerinin her satırına bir hesap kaydedilir. Satırlar 
arasına rakam ve yazı yazılmaz, müfredat hesaplarının fişe sığdırılmaması halinde 
ikinci bir mahsup fişine nakli yekün alınmak suretiyle mütebaki hesaplar kaydolu
nur. Mahsup fişlerine her sene birden başlamak üzere numara verilir. Yetkililer ta
rafından imzaları ikmal edilmemiş olan mahsup fişleri muameleye konulmaz. 

Fişlerin. Derlenmesi ve Kayıt Tesisi : 
Madde 12 — Fişlerin ve Günlük Evrakı müsbite dosyalarının tertiplenmesi : 
Evrakı müsbite dosyaları, her fiş kendi arasında küçükten büyüğe numara ta-

kip ettirilmek ve ekleri ile birikte önce tahsil, tediye, müteakiben de mahsup fişleri 
takılmak sureti ile günlük olarak tertiplenir. Günlük mahsup fişlerinin sonuncusunu 
kasa mahsup fişi teşkil eder. Bu fişin ekleri, günlük kasa işlemlerinin hesaplara 
göre tasnifini gösteren belge ile kasa defterini ikinci kasa kontrol ve sayım tutana
ğının birinci nüshalarıdır. Ay ve yıl sonlarında, kasa mahsup fişinden sonra da mah
sup fişleri kesilebilir. 

Madde 13 — Fişlerin defteri kebirli Yevmiye Kaydı : 
Yevmiye defteri ile defteri kebiri ihtiva eder. Defterin, yevmiye kısmının iza

hat ve hesaplar sütununa mahsup fişleri son numaralı hesap ve bu hesaba ait mik
tarlar yevmiye maddeleri halinde kaydedilir. Mahsup fişlerindeki grup hesaplarına 
ait yekûnları, yevmiye kısmının toplam kolonlarına ve defteri kebir kısmında grup 
hesaplarına yazılır. Defteri kebirii yevmiyede sahifelerin dolmasını müteakip yekün 
alınır ve yekûnlar teselsül ettirilir. Bir aylık muamelenin defteri kebirli yevmiyeye 
tamamen kaydedilmesini müteakip yekûnlar kontrol edilir. Defteri kebirde grup he
saplarının borç ve alacak yekûnları icmalinin yevmiye defterinin borç ve alacak 
yekûnlarana müsavi olması gerekir. 

Madde 14 — Fişlerin Muavin Defterlere Kaydı : 
Muavin Defterlere kayıtlar; tediye, tahsil ve mahsup fişlerindeki son hesap

lar üzerinden yapılır. Muavin defterlerde hesapların yekûnları teselsül ettirilir. De
mirbaş ve sabit kıymet defterleri hariç, yapılmakta olan işler dahil muavin defter
ler her yıl yeniden tesis edilir. Yeniyıla devreden hesaplara ait miktarlar, lüzumlu 
bütün malumatı da ihtiva edecek şekilde kaydedilir. 

Muvakkat borçlu ve alacaklı hesapların açılışları, envanterlerine istinaden föy-
lerine tek tek işlenmek suretiyle, yapılır. Yıl içerisinde Puantaj kolonlan kullanılmak 
suretiyle de aylık tasfiye İşlemleri mutlak surette ikmal edilir. 

Madde 15 — Mahsup Fişlerinin Kuadroya Kaydı: 
Kuadroya kayıtlar, her nihai hesaba bir föy tahsisi suretiyle mahsup fişlerin

den yapılır. Ay sonlarında kuadrodaki hesaplar teselsül ettirilmek suretiyle yekün 
edilerek muavin defterlerdeki ilgili hesap yekûnları ile karşılaştırılır. Fark mevcutsa 
bulunarak usulü dairesinde tashih edilip mutlak bir mutabakat sağlanır. 

Madde 16 — Kasada işlem Gören Fişlerin Kasa Defterine Kaydı : 
Kasa Defterine fişler, sıra numarasına göre yazılır. Tahsil Fişlerinin yekûn-

lan, kasa defterinin borç kolonuna, müfredatı ise izahat hanesindeki dar sütuna, 
gereken meşruhat verilmek ve hesap numaralan ilgili yerine yazılmak suretiyle kay
dedilir. 

Tediye fişleri yekûnlan ise kasa defterinin alacak kolonuna müfredatı da tah-
sil fişlerinde olduğu üzere, izahat hanesindeki dar sütuna kaydedilir. 

Madde 17 — Kasa Kontrol ve Sayım Tutanağının Tanzimi : 
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Kasa Kont ro l ve Sayım Tutanağı: 
Bu belge; kasa kontrol ve sayını tutanağı olmak üzere ikiye, ayrılmıştır. Kon

trol kısmında görülen borç ve alacak sütunlarına, o günkü tediye ve tahsilatın grup 
hesaplarının borç ve alacak yekûnu yazılır. Tediye ve tahsil fişleri adedi ise mahsus 
kolonunda gösterilir. Grup hesapları borç yekünu altında, «bugünkü kasa mevcudu» 
yazılarak kasa defterinin son yekûnları ile mutabakat sağlanır. Sayım tutanağı kıs-, 
mına o günkü kasada mevcut kıymetler tadat edilerek kayıt edilir ve kasa defterini 
imzalayan ilgililer tarafından imzalanır. Birinci nüshaları evrakı müsbite dosyasına 
konulur. ikinci nüshaları ise dip koçan olarak muhafaza edilir. 

Defterler ve Kayıt Şartlan 
Defterler 

Madde 18 — Kasa Defteri : 
Bu defter; o günkü kasada muamele gören tahsil ve tediye fişlerinin muamele 

sırasına göre kaydına mahsustur. Kasa defteri hiçbir zaman kasa ile ilgisi bulunan 
şahıslar tarafından işlenemez. 

Kasa defterinin birinci sahifeleri dip koçan olarak defterde bırakılır. İkinci 
nüshaları evrakı müsbite dosyasına konur. 

Madde 19 — Defteri Kebirli Yevmiye : 
Bu defter; kayda geçirilmesi icap eden işlemlerin düzenlenen mahsup fişlerine 

istinaden, tarih ve sıra numarası ile muhasebe maddeleri halinde tertipli olarak kay
dına mahsus bir defterdir. 

Madde 20 — Kuadro : 
Bu defter; muavin defterlerin dublörü olarak ve hesap geçmelerini önlemek 

üzere tutulur. Hesaplar bu defterlere mahsup fişlerinden tarih ve numara sırasına 
göre işlenir. 

Madde 21 — Muavin Defterler : 
Bu defterler; hesapların karakterlerine göre müteharrik föyler veya ciltli def

terler halinde tutulur. Bu defterlerde Hesap plânına dahil her son hesaba bir föy 
tahsis olunur. Fişler bu defterlere müfredatlı ve bilahare fişe müracaata lüzum 
bırakmayacak şekilde teferruatlı olarak işlenir. 

Madde 22 — Kasa El Defteri: 
Bu defter; veznedarlar tarafından ödenen veya tahsil olunan paraların, fiş no 

ve ad, soyad ile tahsil veya tediye edilen meblağın kaydına mahsus basit defterdir. 
Bu defterlere alınan veya verilen paralar ayrıca küpür ve bozukluk olarak yazılır. 
Kasa el defterleri, kasa defteri ile mutabakata ve herhangi bir şekilde yanlış yapıl
mış tediye veya tahsili tesbite yarar. 

Tasdike Tabi Defterler ve Kayıt Zamanı 
Madde 23 — Tasdike Tabi Defterler : 
Sandığımız hernekadar Ticaret ve Vergi Usul Kanununa tabi değilse de, lehi

mize subut delili olabilmelerini teminen defterlerimizin mezkûr kanunlar hükümlerine 
göre tutulması uygun görüldüğünden yevmiyeli defteri kebir ile kasa defterlerinin 
mahalli noterlere usulünce tasdik ettirilmesi lazımdır. 

Madde 24 — Tasdik Zamanı : 
Tasdike tabi defterlerin, kullanılacağı yıldan evvel gelen Aralık ayının sonuna 

kadar, bu defterlerin dolması veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defterler kullanıl
maya mecbur kalınması halinde ise bunların kullanılmasına başlanılmadan evvel tas
dik ettirilmesi mecburidir. 

Kayıt Şartları 
Madde 25 — Fişlerde Aranacak Hususlar : 
Fişlerin defterlere kaydedilebilmesi için bu fişlerde ; 
1 — Tarih, numara ve hesap isimlerinin, 
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2 — Muamelenin mahiyeti hakkında kâfi derecede izahatın, 
3 — Meblağın rakam ve yazı ile yazılmış, 
4 — Tanzim eden memurun parafı ile, biri birinci derecede olmak üzere yet

kililerce imzalanmış, 
6 — Tediye, tahsil veya mahsuba esas olan evrakı müsbitenin fişe eklenmiş 

(Birinci nüshası) 
6 — Kasa fişlerinde lüzumlu diğer formalitelerin tekemmül etmiş, bulunması, 
a) Fişlerde, evrakı müsbitede kazıntı ve silinti bulunmaması, 
b) Fişlerde izahat ile hesap ismi ve meblağ arasında çelişki bulunmaması, 
c) Tediye, tahsil veya mahsup emrinin mevzuat ve yönetmeliklere aykırı ol

maması, icab eder. 
Madde 26 — Kayıt Nizamı : 
Kasa defteri ile kasa el defteri hariç diğer defterler mürekkeple yazılır. Ye

kûnlar, aylık mizanların Yönetim Kurulunca kabulüne kadar kurşun kalemi ile ya
pılarak mizanların Yönetim Kurulunca kabulünü müteakip mürekkeplenir. Yevmiye 
defteri maddelerinde yapılan yanlışlıklar ancak muhasebe kaidelerine göre düzeltile
bilir. Diğer defter ve kayıtlarda yapılan yanlışlıklar okunacak şekilde üzeri tek çizgi 
ile çizilmek ve üst veya yan tarafına veyahut ilgili bulunduğu hesaba doğrusu yazıl
mak suretiyle düzeltilir. Defterlere geçirilen bir kaydı kazımak, çizmek veya silmek 
suretiyle okunamaz bir hale getirmek cezayı icap ettirir. Defterlerde usulen yazılma
ya mahsus olan satırlar çizilmeksizin boş bırakılamaz ve atlanamaz. 

Madde 27 — Kayıt Müddeti : 
Muamelelerin işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam ve 

huzurunu bozmıyacak bir zaman zarfında kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtların 
mazeretsiz ve sebebsiz olarak 10 günden fazla geciktirilmesi caiz değildir. 

Aylık Mizan Hazırlıkları 
Madde 28 — Muavin Defterlerin Kuadroyla Mutabakatı : 
Muavin defterlerde bir aylık kayıtların ikmalinden sonra, her hesap ayrı ayrı 

yekûn edilir ve bu yekûnlar kuadrodaki aynı hesapların borç ve alacak yekûnları 
ile karşılaştırılarak mutlak bir mutabakat temin edilir. 

Madde 29 — Defteri Kebirli Yevmiyenin Mutabakatı : 
Aylık kayıtların hitamında, defteri kebirli yevmiyenin yekünları yapılır ve 

her hesap grubunun alacak yekünları ile borç yekünları ayrı ayrı toplanarak yevmi
yenin umumi borç ve alacak yekünu ile mutabakatı temin edilir. 

Madde 30 — Aylık Mizanların Tanzimi : 
Hesaplar arasında her türlü mutabakat sağlandıktan sonra muavin defterlerde 

kayıttı son hesaplar, mizan föylerinde alt olduğu kolonlara dökülüp yekünları ve ba
kiyeleri alınır. Bulunan neticeler ilgili müfredat tali ana ve grup hesaplarına, son
dan başa doğru intikal ettirilerek grup hesapları bulunur. Mizanda bu suretle bulu-
nacak grup hesaplan borç ve alacak yekûnlarının, defteri kebirli grup hesaplan borç 
ve alacak yekûnlarına genel yekûnlarında yevmiye defterinin genel borç ve alacak 
yekûnlarına eşit olması icab eder. 

Çift bariye irae eden hesaplar, mizanlarda da çift bakiyeli olarak gösterilir. 
Madde 31 — Aylık Mizanların Çıkarılma Müddeti : 
Aylık mizanlar ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar çıkartılır. 
Madde 32 — Aylık mizanların ekleri : 
Aylık mizanlara ödenek tabloları eklenir. Temmuz ayı mizanı ile birlikte ayrıca 

borçlu ve alacaklı hesaplar envanter cetvelleri çıkartılır. 
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Kafi Mizan Hazırlıkları ve Kat'i Mizanın Tanzimi Sırasında Yapılacak İşlem-
ler : 

Madde 33 — Sayımlar : 
A - Sayıma tabi Kıymetler 
1 — Kasa 
2 — Tahviller Cüzdanı 
3 — Hisse Senetleri Cüzdanı 
4 — Tasarruf Bonoları Cüzdanı 
5 — Stoklar 
6 — Demirbaş ve Sabit Kıymetler (Yapılmakta olan sabit kıymetler hariç) 
7 — Teminat karşılığı kıymetli vesikalar 
8 — Kıymetli Vesikalar 
1 —- Kasa : 31 Aralık akşamı sayım için Başkan tarafından vazifelendirilen en 

az üç kişi tarafından kasa sayılır ve neticesi envanter cetveline geçilerek ilgililer ile 
sayım heyeti tarafından imza edilir. Sayım neticesi tespit edilen kasa yekûnu ile ka
sa hesabı borç bakiyesi arasında bir fark tespit edilirse, kasa hesabında izah olundu
ğu şekilde (noksan veya fazlalıklar için) işlem yapılır. 

2 — Tahviller Cüzdanı : 31/Aralık günü akşamı; evvelce tayin edilecek sayım 
heyeti tarafından mevcut tahviller önceden hazırlanan envanter cetvellerine göre ta
dat edilir. Kuponlarının tam olup olmadığı, vadesi gelen tahvil kupon bedelerinin tah-
sil edilip edilmediği, itfa veya satılan tahvil bedellerinin aslı ve nazım hesap kayıt
larından çıkarılıp, çıkartılmadığı incelenir. Müteakiben bu cetveller sayım heyetleri 
tarafından imzalanır. Cüzdandaki tahvillerin nominal değerleri tutarlarının «Tahvil
ler Cüzdanı» hesabının borç bakiyesine eşit olması lâzımdır. 

3 — Hisse Senetleri Cüzdanı : Tahviller cüzdanı gibi işlem görür. 
4 — Tasarruf Bonosu Cüzdanı : Tahviller Cüzdanı gibi işlem görür. 
5 — Stoklar: 31/Aralık itibariyle stoklar sayım heyeti tarafından malzeme

nin cinsine göre ayrı ayrı sayılarak envanteri yapılır. Ambar kıymet kartları ile mu
tabakatı yapılır. 

Sayım sonucu noksan ve fazlalıklar hakkında hesap plânı ve izahnamesi dahi
linde işlem yapılır. 

6 — Demirbaş ve Sabit Kıymetler : Mevcut demirbaş ve sabit kıymetler 
sayım heyetince 31 Aralık tarihi itibariyle muhasebece çıkarılacak envanter cetvel
lerine İstinaden sayılarak sayım cetveline kaydedilir. Envantere nazaran sayımda bu
lunmayan noksan malzeme için ayrıca, sayımda mevcut olupda envanterde olmayan 
malzeme için ayrı olmak üzere fazla ve noksanlıklar için yeni cetveller tanzim olu
nur. Bu cetveller üzerine gerekli izahat verilerek imzalanır. Sayım noksan ve fazla
lıkları hakkında hesap plânı ve izahnamesi dahilinde işlem yapılır. 

Sayım sırasında görülen ve kayıtlardan ihracı gereken hurdalaşmış malzemeler 
hurda tutanağı tanzim olunarak hurdaya çıkartılır. 

7 — Teminat karşılığı alınan kıymetli Vesikalar : Teminat karşılığı kıymetli 
vesikalar 31 Aralık tarihi itibariyle çıkarılan envanter cetvellerine istinaden tadat edi
lir ve kayda geçmediği tespit olunanlar usulü dairesinde kayda alınır, hükmü kalma
mış ve kayıttan çıkarılmamış olanlar varsa onların da tespit muameleleri ikmal edilir. 

8 — Kıymetli Vesikalar : 7. maddedeki gibi işlem yapılır. 
B - Sayım Müddeti : 
Sayımlara 1 Aralık tarihinde başlanır, 31 Aralık tarihinde ikmal edilmiş olur. 

Kasa, teminat karşılığı kıymetli vesikalar, tahviller, tasarruf bonolarının sayımı 31 
Aralık tarihi itibariyle aynı gün yapılır. 

C - Sayım Heyetleri : Sayımlar Sandık Başkanının tayin edeceği üçer kişilik 
heyetler tarafından yapılır. 
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D - Sayım Cetvellerinin Tanzimi : 
Sayım heyetlerince, sayıma tabi kıymetlerin, müfredat hesapları itibariyle ayrı 

ayrı sayım cetvelleri tanzim olunur ve imzalanır. 
Sayım cetvellerine sayılan kıymetin numarası, cinsi, evsafı (varsa fabrika nu

marası) ebadı miktarı ve ölçü birimi kaydedilir. 
Madde 34 — Envanter Cetvelleri : 
1 — Demirbaş ve Sabit Kıymetler envanter cetvelleri 
2 — Muvakkat borçlu hesaplar envanter cetvelleri, 
3 — Muvakkat alacaklı hesaplar envanter cetvelleri, 
4 — Stoklar Envanter Cetvelleri, 
5 — Transituar hesaplan envanter cetveli, 
6 — Teminat karşılığı kıymetli vesikalar envanter cetveli, 
7 — Kıymetli vesikalar envanter cetveli, 
8 — Tahviller envanter cetveli, 
Bu envanter cetvelinde, tahvilin alış kıymeti nominal kıymeti ve 31.12 tarihi 

itibariyle Borsa kıymetleri gösterilecek 
9 — Hisse Senetleri Envanter cetveli 
10 — Tasarruf bonosu envanter cetveli 
Madde 35 — Hesapların Mutabakatı : 
1 — Bankalardaki hertürlü paralarımızın 31 Aralık tarihindeki tutarları ve 

anlaşma gereğince tahakkuk ettirilen faizleri ayrı ayrı belirtilerek birer yazı ile Ban
kalardan sorulur. Alınacak cevaplardaki miktarlarla muhasebe kayıtlan karşılaştırı
larak kontrol edilir. Faizlerin anlaşma hükümlerine uygun olup olmadığı tetkik edilir. 
Farklar transituar hesap izahatı dahilinde giderilir ve mutlak mutabakat temin edi
lir. 

2 — Cari yıla ait olup henüz ihbarnamesi gelmemiş (elektrik, su, telefon kira 
vesair) masraflar yıl içindeki evvelki aylardaki istihkak miktarlarının ortalamaları 
alınmak suretiyle ilgili hesaplarına borç «Muvakkat Alacaklı Hesaplara» alacak yazı
lır. Hakiki tahakkuklar neticesi doğacak müsbet veya menfi farklar müteakip yıl
lar arızi gelir veya arızi gider yazılır. 

3 — Avans borçlarının tasfiyesine çalışılır. 
4 — Amortisman tahakkukları, tahvil fiyat farkları, tahvil ve tasarruf bonosu 

reeskontları, kasa fazlaları hesabının tasfiyesi yapılır. 
Madde 36 — Kat'i Mizan Ekleri : 
1 — Kat'i mizan föyleri, 
2 — Ödenek Tablosu, 
3 — Kasa Sayım Cetveli, 
4 — Banka Mutabakat mektupları, 
5 — Envanter cetvelleri, 
Hesapların Kapanışı : 
Madde 37 — Kat'i mizandaki açık bütün hesapların, borç bakiyeleri üzerinden 

ait oldukları hesaplara alacak, alacak bakiyeleri üzerinden de ait oldukları hesaplara 
borç verilmek suretiyle, kapanış mahsup fişi tanzim olunur. 

Bilançonun Tanzimi : 
Madde 38 — Tapılacak işlemler : 
Mevzuat, Muhasebe plânı ve izahnamesi ile bu yönetmelik esasları dahilinde, 

kat'i mizan bakiyeleri üzerinden kabul edilecek bilanço tipine göre Amele Birliği Birik
tirme ve Yardımlaşma Sandığı bilançosu çıkarılır. 

Madde 39 — Bilançonun Sandık Yönetim Kuruluna arzı : 
Sandık Gelir - Gider bütçesi bilançosu idari ve Mali İşler Amirliğince düzenle

nerek engeç 1 Mayısa kadar Sandık Başkanlığına sunulur. Sandık Gelir - Gider Büt-
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çesi Bilançosu Sandık Başkanı Sandık Denetleme Kurulu, Sandık Yürütme Kurulun
ca İncelenir. inceleme sonuçları bir raporla Sandık Yönetim Kuruluna sunulur. Sandık 
Yönetim Kurulu da inceleyerek uygun gördükten sonra en geç 15 Haziran gününe ka
dar Sosyal Güvenlik Bakanlığının onayına sunulur. 

ödemeler ve  Bütçenin Düzenlenmesi 
Madde 40 — Bankalardan Para Çekilmesi : 
Bankalardan paralar, Sandık Başkam ile İdari ve Malî işler yetkilisinin, bun

ların bulunmadığı hallerde yerlerine görevlendirileceklerin ikili imzası ile çekilir. 
Madde 41 — Kasa Limiti : 
Kasa Limiti Sandık Yönetim Kurulunca belirlenir. 
Madde 42 — Sosyal Yardım ödemeleri 
Sosyal Yardımlardan yararlanma şartlan, ödeme şekli ve esasları Yönetim Ku

rulunca kabul edilip Bakanlıkça onaylanan Yönetmelikle düzenlenir. (Yönetmelik hük
mü) 

Madde 43 — Sosyal Yardım ve Pul Avanslarına ilişkin ödemeler ve Kapalıl-
maları : 

Sandık Şube Yönetim Kurulları gereğince yapılacak Sosyal Yardımların üyelere 
İşyerlerinde ödenebilmesini sağlamak amacıyla, görevli Sandık Personeline, istekleri 
ve Sandık Başkanının oluru ile yeterli avans para verilir. Bu avans veriliş gününden 
başlıyarak en çok beş iş günü içinde ; hafta içinde resmi tatil var ise resmi tatil are-
fesi akşamına kadar, ay sonu hafta içine rastlıyorsa ayın son günü akşamına kadar; 
istirahatli veya senelik izine çıkmadan bir gün öncesi akşamına kadar kapatılır. 

Sosyal Yardımlarda ve posta giderinde kulanılmak üzere Veznedar, Yazı işleri 
Şefi ve Şube Sandık görevlilerine verilen pul avansları miktarı Yürütme Kurulunca 
tespit edilir ve pul avansları ayın son günü akşamına kadar ; istirahatli veya senelik 
izine çıkmadan bir gün öncesi akşamına kadar kapatılır. 

Madde 44 — Diğer ödemelere ilişkin Hususlar : 
Bu Yönetmelikte aksine hüküm bulunmadıkça Toplu Sözleşmelere ilişkin öde

meler ile Kanuni ödemeler ve 5,000,— TL. sına kadar ödemeler Başkanın onayı ile 
yapılır. 

5001,— TL. sından 20.000,— TL. sına kadar giderler Sandık Yürütme Kurulu 
kararıyla, 

20.000, —TL. sının üzerindeki ödemeler Sandık Yönetim Kurulu kararıyla ya
pılır. Ancak, Sandık Yönetim Kurulu bu giderlerle ne miktara çıkacağı belli olmayan 
giderlerin yapılması için Sandık Yürütme Kuruluna yetki verebilir. 

Madde 45 — üye Yolluk Giderlerine ilişkin ödemeler : 
Sandık Yönetim Kurulunca, Sandık Personeli dışında kalan kişilere geçici görev 

verilmesiyle bu görevlerinden ötürü verilecek yolluğun unsurları 6245 sayılı harcırah 
Kanununa bağlı kalınmaksızın Sandık Yönetim Kurulunca gider bütçesinin ilgili mad
desinde belirtilir. 

Madde 46 — Sandık Personeli Giderlerine ilişkin ödemeler : 
Toplu iş Sözleşmesine tabi sandık personeline verilecek yolluklar konusunda 

Toplu iş Sözleşmesi gereğince diğer personele 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre iş-
lem yapılır. 

Madde 47 — Genel Gider Avanslarına ilişkin ödemeler : 
Genel Giderlere ilişkin avanslar, koşulları da belirtilerek, giderleri yapmaya yet-

kili Kurulların kararlarıyla verilir. 
Madde 48 — Yolluk Avanslarına ilişkin ödemeler : 
Gerek Sandık Personeline, gerekse Sandık Personeli dışında kalan kişilere geçici 

görev veren Kurulların kararlarıyla yolluk avansı verilebilir. 
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Madde 19 — Avansın Kapatılması 
Kendilerine avans verilen kişiler avansları süreleri içinde kapatmakla, idari ve 

Malt işler Amiri de bu avansların hesabım izlemekle yükümlüdür. 
Avans kapatma süresi verildiği tarihten itibaren 30 günü geçemez. Avans ka

patılmadan avans verilmez. 
Madde S0 — ödemelerde Sorumluluk : 
ödemelerde, ödemeyi yaptıran Kurul üyeleri, Başkan, idari ve Mali işler Yet

kilisi zincirleme sorumludur. 
Ancak, idari ve Mali işler Yetkilisince Sakıncalı olduğu bildirilmiş olmasına 

karşın Sandık Başkanınca yaptırılmış ödemelerden idari ve Malt işler Yetkilisi, San
dık Başkanınca sakıncalı olduğu bildirilmiş olmasına karşın Kurullarınca yaptırılan 
ödemelerden Sandık Başkanı sorumlu tutulamaz. 

Madde 51 — Bütçenin Düzenlenmesi : 
Sandık gelir, gider bütçe tasarıları Mart ve Mali işler Amirliğince gerekçeleri 

ile birlikte düzenlenerek en geç Kasım ayının 1 inci gününe dek Sandık Başkanlığına 
sunulur. Sandık gelir gider bütçe tasarıları Sandık Başkanınca incelenerek Sandık 
Yürütme Kuruluna, Sandık Yürütme Kurulunca incelenerek Sandık Yönetim Kurulu-
na, uygun görülen değişikliklere göre yeniden düzenlenerek gerekçeleriyle birlikte su
nulur. Sandık gelir gider bütçe taslağı Sandık Yönetim Kurulunca incelenir, uygun 
gördüğü biçimde düzenlenir, engeç 15 Aralık gününe dek Sosyal Güvenlik Bakanlığı
nın onayına sunulur. 

Madde 52 — Bütçenin Uygulanması : 
Sandık gelir gider bütçeleri Sosyal Güvenlik Bakanlığının onayladığı biçimde 

Ocak ayının 1 inci gününe Aralık ayının sonuncu gününe dek uygulanır. 
Madde 53 — ödenek Türleri : 
Sandık gider bütçesinde bulunup da yetersiz olduğu anlaşılan ödenek için ek

lenmesi gereken ödeneğe (Ek ödenek) Amele Birliği gider bütçesinde yer atmayan 
bir konu için konulan ödeneğe (Olağanüstü ödenek) denir. 

Sandık gider bütçesine gerek ek ödenek, gerekse olağanüstü ödenek konulması 
karşılık sağlanmasına Amele Birliği Yönetim Kurulu kararına, Sosyal Güvenlik Ba
kanlığının onayına bağlıdır. 

Madde 54 — ödenek Aktarılması: 
Sandık Gider Bütçesini : 
a) Bir bölümü içinde yer alan maddeleri arasında Amele Birliği Yürütme Ku

rulunun kararı, Amele Birliği Yönetim Kurulunun uygun görmesiyle, 
b) Ayrı bölümler içinde yer alan maddeler arasında Amele Birliği Yönetim 

Kurulu kararı Sosyal Güvenlik Bakanlığının uygun görmesiyle, 
ödenek aktarılması yapılabilir. 
Ancak, Amele Birliği gider bütçesinin ücret, ücretlerle ilgili ödemelere ilişkin 

birinci bölümü içinde yer alan maddelerden öteki bölümleri içinde yer alan maddelere 
ödenek aktarılamaz. 

Madde 55 — Denetleme Kurulu üyelerine ödenecek ücret : 
Denetleme Kurulu üyelerinin üçer aylık dönemler ve gerektiğinde Yönetim Ku

rulu karan ile yapacakları bir olağanüstü toplantı neticesi verecekleri raporun Sandık 
Başkanlığına sunulmasından sonra, her yıl bütçe ile belirlenecek miktarda olmak üzere 
ücretleri ödenir. Bir önceki yıla ait kesin hesap raporu ve ilk rapor birinci dönemde 
birlikte verilir; bunun içinde bir dönem ücreti ödenir. Yılın son üç aylık dönemine 
ilişkin ücretler, mahsubu yeni yıl içinde yapılmak üzere Aralık ayı içinde avans ola-
rak ödenir. 
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Madde 56 — Yeni Sene Kayıtlarının Tesisi : 
Kat'i mizanlarda bakiye veren «Mevcutlar» Muvakkat Borçlu hesaplar «Muvak

kat Alacaklı Hesaplar» «Fon Hesabı» «Karşılıklar» ve «Nazım Hesaplar»ın müfredat 
hesaplarına, ilgisine göre borç ve alacak vermek suretiyle açılış kayıtları yapılır. 

Müteferrik Hükümler : 
Madde 57 —Muhasebe Sistemi, Hesap Planının tadili ve Çeşitli Hükümler : 
1 — Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığının Muhasebe işlemleri, 

bu Yönetmelik ile tespit edilen esaslar dairesinde yürütülür. 
2 — Hesaplar, karşılıklı hesap (muzaaf usul) sistemine göre işletilir. 
3 — Muhasebeyle ilgili bilumum kayıtlar, biri birinci olmak üzere çift imzalı 

muhasebe fişlerine istinad eder. 
4 — Muhasebe plânında tali, müfredat ve feri hesaplar Sandık Başkanının tek

lifi Sandık Yönetim Kurulunun tasvibi ile tadil ve ihdas edilebilir. 
Grup ve ana hesaplarda yapılacak tadilat Sosyal Güvenlik Bakanlığının kara

rına bağlıdır. 
Madde 58 — Kullanılan örnekler : 
Muhasebe Yönetmeliği icabı kullanılan örnek ve defterler Mali ve idari işler 

Amirliğince hazırlanır ve Başkanın tasvibi ile yürürlüğe konulur. 
Madde 59 — Kaldırılan Hükümler : 
20/2/1969 yürürlük tarihli Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği Biriktirme ve 

Yardımlaşma Sandığı Muhasebe Yönetmeliği bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği gün
den yürürlükten kalkar. 

Madde 60 — Yönetmeliğin Yürürlüğü : 
Bu Yönetmelik 1/1/1982 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 
Madde 61 — Bu Yönetmeliği Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği Biriktirme 

ve Yardımlaşma Sandığı yürütür. 
Madde 61 — Amele Biriliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Hesap Plânı : 
GRUP HESAPLARI 
0 — Genel Gelirler 
1 — Yönetim Giderleri 
2 — Sosyal Yardımlar 
3 — Hesabi ve Diğer Giderler 
4 — 
5 — Karşılıklar 
6 — Mevcutlar 
7 — Fon Hesabı 
8 — Muvakkat Borçlu ve Alacaklı Hesaplar 
9 — Nazmı Hesaplar. 

0 — GENEL GELİRLER 
00 — üye Aidatları 

001 — Zorunlu üye aidatları 
0010 — Cari yıl zorunlu üye aidatları 
0011 — Geçmiş yıllar zorunlu üye aidattan 

002 — İsteğe bağlı üye aidattan 
0020 — Cari yıl isteğe bağlı üye aidattan 
0021 — Geçmiş yıllar isteğe bağlı üye aidatları 

01 — 
02 — 
03 — 
04 — 
05 — Faizler 
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060 — Bankalardan alınan faizler 
061 — Kurumlardan alman faizler 
052 — üyelerden alman faizler 
053 — 
054 — Diğer çeşitli faizler 

06 — Tahvil, tasarruf bonosu ve hisse senetleri gelirleri 
060 — Tahvil kupon bedelleri 
061 — Tahvil ikramiyeleri 
062 — Tahvil komisyonları 
063 — Tahvil değer artışları 
064 — Tasarruf bonosu kupon bedelleri 
065 — Hisse senetleri gelirleri 

07 — Kira gelirleri 
070 — Akar kiraları 
071 — idare binaları kira tahakkukları 
073 — Müşterek kullanılan bina kiraları 

0730 — Kiracılardan alınanlar 
0731 — idari kısım bina kiraları 
0732 — 

08 — Çeşitli gelirler 
080 — 
081 — Para cezalan 
082 — 
083 — Bağışlar 
084 — 
085 — Amele Birliği Cüzdan gelirleri 
086 — ödünç para karşılığı sağlanan gelirler 
087 — 
088 — 
089 — Arızî gelirler 

09 — Gelir ve gider muvazene hesabı 
1 — YÖNETİM GİDERLERİ HESABI 

10 — Aylık ücret ve tazminatlar 
100 — 
101 — 
102 — Memur aylıkları 
103 — işçi ücretleri 
104 — Hakkı Huzurlar 

1040 — Sandık Yönetim Kurulu üyelerinin hakkı huzurları. 
1041 — Şube Yönetim Kurulu üyelerinin hakkı huzurları. 
1042 — Yürütme Kurulu üyelerinin hakkı huzurları. 
1043 — Denetleme Kurulu üyelerinin hakkı huzurları. 

105 — Fazla çalışma ücretleri 
106 — Sözleşmelı personel ücretleri 
107 — 
108 — ikramiyeler 
109 — Tazminat ve ödenekler 

1090 — Mali sorumluluk tazminatı 
1091 — Kıdem ve ihbar tazminatı 
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11 — Yardımlar 
110 — Aydınlatma yardımı 
111 — Doğum ve evlenme yardımı 
112 — Giyecek yardımı 
113 — Emekli sandığı iştirak hissesi 
114 — S. S. Primleri iştirak hissesi 
115 — Amele Birliği aidatı iştirak Hissesi 
118 — Yiyecek yardımları 
117 — Yakacak yardımları 
118 — Aile ve tahsil yardımı ve çocuk zammı 
110 — Kaza ve ölüm yardımı 

12 — Yolluklar 
120 — Personel yolluğu 

121 — Yönetim Kurulu üyeleri yolluğu 
1200 — Sandık Yönetim Kurulu üyelerinin yolluğu 
1201 — Şube Yönetim Kurulu üyelerinin yolluğu 

122— Yürütme Kurulu üyelerinin yolluğu 
123 — Denetleme kurulu üyelerinin yolluğu 

13 — 
14 — Genel Kurul giderleri 

140 — Üye yollukları 
141 — Üye gündelikleri 
142 — Genel Kurul diğer giderleri 

15 — Büro giderleri 
150 — 
151 — Isıtma, aydınlatma, su giderleri 
152 — Kırtasiye, matbua, büro levazımatı 
153 — 
154 — Haberleşme giderleri 
155 — Kitap, gazete, mecmua, neşriyat ve tanıtma vs. gid. 

16 — Çeşitli giderleri 
160 — Temizleme ve öteberi giderleri 
161 — ilan giderleri 
182 — Bakım, tamir, tadil giderleri 
163 — Pul, harç, noter, mahkeme giderleri 
164 — Vergi ve resimler 
165 — Sigorta giderleri 
166 — Bilirkişi eksper ücretleri 
167 — Gayrimenkul giderler 
168 

17 — Temail ve eğitim giderleri 
170 — Temsil giderleri 
171 — Eğitim giderleri 

2 — SOSYAL YARDIMLAR 
20 — Geçici işgöremezlik yardımı 
21 — Sağlık yardımı 
22 — Son yardım 
23 — öğretim yardımı 
24 — Cenaze yardımı 
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3 — HESABİ V E DİĞER GİDERLER 
30 — Hesabi Giderler 

300 — Sandık mali idare binaları kiraları 
301 —- Demirbaş amortisman giderleri 
302 — Tesisat amortisman giderleri 
303 — Nakil vasıtaları amortisman giderleri 
304 — Binalar amortisman giderleri 

31 — Diğer giderler 
310 — Arızi giderler 
311 — 

D — KARŞILIKLAR 
50 — Amortisman karşılıkları 

500 — Demirbaş amortisman karşılığı 
501 — Nakil vasıtaları amortisman karşılığı 
502 — Binalar amortisman karşılığı 
503 — Tesisat amortisman karşılığı 

51 — Provizyonlar 
510 — Davalı alacaklar provizyonu 
511 — Çürük alacaklar provizyonu 
512 — Tahvil flat farkları provizyonu 

8 — MEVCUTLAR 
60 — Kasa hesabı 

600 — Merkez kasası 
601 — 

61 — Bankalardaki paralar 
610 — Vadesiz tevdiat 

61000 — Etibank 
61001 — T. İş Bankası 
61002 — Osmanlı Bankası 
61003 — Ticaret Bankası 
61004 — Halk Bankası 
61005 — Vakıflar Bankası 
61006 — Garanti Bankası 
61007 — Emlak Kredi Bankası 
61008 — T. C. Ziraat Bankası 
61009 — Anadolu Bankası 
61010 — Akbank 
61011 — 

611 — Vadeli Tevdiat 
61100 — Etibank 
61101 — İş Bankası 
61102 — Osmanlı Bankası 
61103 — Ticaret Bankası 
81104 — Halk Bankası 
61105 — Vakıflar Bankası 
61106 — Garanti Bankası 
61107 — Emlak Kredi Bankası 
61108 — T. C. Ziraat Bankası 
61109 — Anadolu Bankası 
61110 — Akbank 
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612 — Vadeli Tesis hesabı 
61200 — İş Bankası tesis hesabı 
61201 — İş Bankası tesis faizi hesabı 

62 — 
63 — Tahvil, hisse senetleri ve tasarruf bonoları 

630 — Tahviller 
6300 — Tahvil bedelleri 
6301 — Tahvil fiat farkları 

631 — Tasarruf bonoları 
632 — Hisse senetleri 

64 — Stoklar hesabı 
640 — Levazım ambarı 
641 — 

65 — Demirbaş ve sabit değerler 
650 — Demirbaş ve nakil vasıtaları 

6500 — Demirbaşlar 
6501 — 
6502 — Nakil vasıtaları 

651 — Sabit kıymetler 
6510 — Binalar 

65100 — Akar binaları 
65101 — idare binaları 
65102 — Müşterek kullanılan binalar 
65103 — 

6511 — Tesisat 
6512 — Arsalar 
6513 — Yapılmakta olan işler hs. 
6514 — Araziler 

7 — FON HESABI 
70 — Geçmiş yıllar birikmiş fonları 
71 — Cari yıl fonu 

8 — MUVAKKAT BORÇLU VE ALACAKLI HESAPLAR 
80 — Muvakkat Borçlu hesaplar 

800 — Aidat tahakkuku ve borçlu kurumlar 
8000 — Aidat tahakkukları 
8001— Aidattan borçlu kurumlar 
8002 — Faizden borçlu kurumlar 
8003 — 

801 — Avanstan borçlular 
8010 — Yolluk avansından borçlular 
8011 — İş avansından borçlular 
8012 — üyelere verilen avanslar 
8013 — Sosyal Sigortalara verilen avanslar 
8014 — 
8015 — 
8016 — Satıcılara verilen avanslar 
8017 — Gayrimenkul mub. avansı 
8018 — 
8019 — 

802 — Kiradan borçlular 
8020 — Akar kiralarından borçlular 
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8021 — 
803 — 
804 — 
805 — Faiz ve Komisyondan borçlu bankalar 
806 — Kupon bedelleri reeskontları 

8060 — Tahvil kupon reeskontları 
8061 — Tasarruf bonosu reeskontları 

807 — Peşin ödenen giderler 
8070 — Peşin ödenen kiralar 
8071 — Peşin ödenen bakım giderleri 
8072 — Peşin ödenen sair giderler 

808 Sayım noksanları 
8080 — Malzeme ve Demirbaş noksanları 
8081 — Kasa açıklan 

809 — Muhtelif Borçlular 
8090 — 
8091 — Personelin müteferrik borçlan 
8092 — Ikrazdan borçlu üyeler 
8093 — ikrazdan borçlu kurumlar 
8094 — Fuzuli ödemeden borçlu üyeler 
8095 — Emanete bırakılan paralar 

80951 — Yatırılan Muh. depozitolar 
80952 — Davalar dolayısıyle müesseselere yatırılan para. 

8096 — 
8097 — 
8098 — Çürük alacaklar 
8099 — Müteferrik borçlular 

81 — Muvakkat alacaklı hesaplar 
810 — Aidat tahsilatı ve alacaklı kurumlar 

8100 — Aidat tahsilatı 
8101 — Aidattan alacaklı kurumlar 

811 — üyelerin ödenmemiş yardımları 
812 — 
813 — Emanet paralar 

8130 — ödenecek vergiler 
81300 — ödenecek gelir vergisi 
81301 — ödenecek damga vergisi 
81302 — ödenecek Mali Denge vergisi 
81303 — ödenecek sair vergiler 

8131 — 
8132 — 
8133 — 
8134 — Icra ve sair müessese alacakları 
8135 — Sosyal Sigorta primleri tevkifatı 
8136 — Personelin ödenmemiş istihkakları 
8137 — Sigortalıların ödenmemiş yardımları 

814 — işçi çocukları tahsis tesis hesabı 
815 — Alınacak kupon bedelleri 

8150 — Tahvil kupon bedelleri 
8151 — Tasarruf bonosu kupon bedelleri 

816 — Tasfiye edilecek üye aidatları 
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817 — Sayım fazlaları 
8170 — Malzeme ve demirbaş fazlaları 
8171 — Kasa fazlaları 

818 — iadesi müracaata bağlı paralar 
8180 — Kurumlara iade edilecek aidatlar 
8181 — üyelere iade edilecek aidatlar 

819 — Muhtelif alacaklılar 
8190 — 
8191 — Peşin kiradan alacaklılar 
8192 — Bloke paralar 
8193 — 
8194 — 
8195 — Sair müessese alacakları 

81950 — Sendika aidatları 
81951 — Kooperatif aidatları 
81952 — 
81953 — 

8196 — 
8197 — 
8198 — 
8199 — Müteferrik alacaklılar 

81990 — özel Telefon üc. tahsilatı 
81991 — Bankalardan alınan peşin faiz tahsili 

81992 — 
81993 — 
81994 — Sair alacaklılar 

82 
83 — Transituar hesapları 

830 — Havaleler 
831 — Keşide edilen çekler 

9 — NAZIM HESAPLAR 
90 — Teminat karşılığı kıymetli vesikalar ve mudileri 

900 — Teminat mektupları 
901 — Tahviller 
902 — Hisse senetleri 
903 — Hazine bonoları 
904 — İpotek senetleri 
905 — Kefalet senetleri 
908 — Teminat karşılığı kıymetli vesika mütesellimleri 
909 — Teminat karşılığı kıymetli vesika mudileri. 

91 — Tahviller cüzdanı ve mudileri 
910 — Tahviller cüzdanı 
911 — Tahvil mütesellimleri 

9110 — 
9111 — 
9112 — 
9113 — 

919 — Tahvil mudileri 
93 — Tasarruf bonoları cüzdan ve mudileri 

920 — Tasarruf bonosu cüzdanı 
921 — Tasarruf bonosu mütesellimleri 
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929 — Tasarruf bonosu mudileri 
93 — 

94 — Kıymetti vesikalar ve mudileri 
940 — Tapu senetleri 
941 — Sigorta poliçeleri 
942 — Kira sözleşmeleri 
943 — Hizmet sözleşmeleri 
944 — Aciz vesikalar 
945 — Kefalet mektupları 
946 — Taahhüt senetleri 
947 — Sair kıymetler 
948 — Kıymetli vesikalar mütesellimleri 
949 — Kıymetli vesika mudileri 

95 — Hisse senetleri cüzdanı ve mudileri 
950 — Hisse senetleri cüzdanı 
951 — Hisse senetleri mütesellimleri 
952 — Hisse senetleri mudileri. 

Sosyal Güvenlik Bakanlığından : 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanumunun 2167 Sayılı Kanunla Değiştirilen 102 not 
Maddesinde Belirtilen Yol Paraları ile Zaruri Masraf Karşılıklarına ilişkin 

Yönetmeliğin 4. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik 
Madde 1 — 606 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2167 sayılı Kanunla değişti-

rilen 102 nci maddesinde belirtilen yol paraları ile zaruri masraf karşılıklarına ilişkin 
Yönetmeliğin değişik 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«MADDE 4 — Birinci maddede belirtilen hallerde, bulundukları yerlerden yurt 
içinde başka bir yere gönderilenler ile hastalıkları dolayısiyle Kuruma ait Sağlık Tesisi 
yahut Kurum hekimi bulunmayan yerlerden muayene ve tedavi için en yakın Kurum 
Sağlık Tesisine veya hekimine müracaat edenlerden, hasta oldukları hekim raporu ile 
ispatlayanlara ve bunlara sıhhi durumları icabı bir başkasının refakat etmesinin gerek
tiği hekim raporu ile belgelenen hallerde refakat eden kimselere, ayrıca 15 yaşma ka
dar (15 yaş dahil) çocuklar ile birlikte gideceklere gidiş dönüşte yolda ve gönderildik
leri yerde Sağlık Tesisine yatırılıncaya kadar geçecek günler ile ayaktan muayene ve 
tedavi edildikleri günler için, geceyi geçirmek mecburiyetinde olanlardan i l dahilin
deki şevklerde (Kaza - Merkez arası) 200,— TL. iller arasındaki şevklerde 350,— TL. 
geceyi geçirmek zorunda olmayanlara ise geçen zaman kaç saat olursa olsun 20,— TL. 
zaruri masraf karşılığı verilir. 

Ancak, gönderildikleri yerde bir sebep olmaksızın Kurum ünitelerine geç mü
racaat ettikleri veya muayene ve tedavi sonunda geldikleri yere derhal geri dönmedik
leri sabit olanlara muayene ve tedaviden evvel veya sonra geçen bu süreler için zaruri 
masraf karşılığı ödenmez. 
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Yedi yasını doldurmamış çocuklara, gidiş - dönüşte yolda ve gönderildikleri yer-
de, sağlık tesisine yatırılıncaya kadar geçecek günler ile, ayaktan muayene ve tedavi 
edildikleri günler için 20,— TL. zaruri masraf karşılığı verilir.» 

Madde 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu Yönetmeliği Sosyal Güvenlik Bakanlığı yürütür. 

• 
Kültür Bakanlığından : 

Devlet Resim ve Heykel Sergisi Yönetmeliginin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine ve Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik 

MADDE 1 — 7/8/1979 tarih ve 16720 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Devlet 
Resim ve Heykel Sergisi Yönetmeliğinin 8. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 8 — Yapıtlar imzalı olmalıdır. Yapıta iliştirilecek etikette sanatçının adı, 
soyadı, doğum yeri ve yılı, iş ve ev adresi, yapıtın konusu, tekniği, boyutları, fiyatı, 
sanatçının hangi dalda katıldığı belirtilir. Ayrıca sanatçı yapıtı ile birlikte yarışma 
sonucuna, göre hazırlanacak katalogda kullanılmak üzere bir daktilo sayfasını geçme
yen özgeçmişini de üzerinde ad ve soyadı yazılı bir zarf içinde eseri ile birlikte mak
buz karşılığında teslim eder. 

MADDE 2 — 23. maddenin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
b) ödüllendirilen her yapıt için 50.000 TL. verilir. 
GEÇİCİ MADDE 1 — Demek faaliyetleri yeniden başlayıncaya kadar 19. mad

de aşağıdaki şekilde uygulanır. 
«Devlet Resim ve Heykel Sergisi için Kültür Bakanlığınca düzenlenecek seçim 

yönergesine göre 9 kişilik bir Seçici Kurul oluşturulur. Seçici Kurul kendi üyeleri ara-
sından bir başkan seçer. Seçici Kurulun üyeleri aşağıdaki kurum ve kuruluşlarca ye-
dekleri ile birlikte seçilir. 

a) Güzel Sanatlar Akademisinden (ya da akademilerden) 2 temsilci, 
b) Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulundan 1 temsilci, 
c) Plastik Sanatlar alanında öğretim yapan üniversitelerden 1 temsilci, 
ç) Yüksek öğretmen Okulları Resim - iş bölümlerinden 1 temsilci, 
d) Kültür Bakanlığınca seçilecek sanat eleştirmeni ya da sanatçılardan 3 tem-

ailci, 
e) Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü. 
Sergi yöneticisi seçici kurulun damaman üyesidir. Danışman üyenin oy hakkı 

yoktur. Seçici kurul ilk toplantısında çalışma yöntemini ve kurallarını saptar. Ne varki 
her türlü secim ve değerlendirme açık oyla yapılır. Sergilenecek yapıtlar oy çokluğu 
ile saptanır. 

MADDE 3 — Sayıştay Başkanlığının görüşü alınmış olan bu Yönetmelik Resmi 
Gazete'de yayınlandığı tarihten geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. 

MADDE 4 — Bu yönetmelik hükümlerini Kültür Bakanı yürütür. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 40 
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Tebliğ 
Maliye Bakanlığından : 

Tahsilat Genel Tebliği 
(Seri No : 362) 

Bakanlığa intikal eden olaylardan, 2431 Sayılı Tahsilatın Hızlandırılması Hak-
kında Kanun'un 2 nci ve 3 ncü maddelerinin uygulanmasıyla ilgili olarak tered
düde düşüldüğü anlaşıldığından aşağıdaki hususların açıklanması gerekli görül
müştür. 

Bilindiği gibi, 2431 Sayılı Tahsilatın Hızlandırılması Hakkında Kanun'un 2 nci 
maddesinin son pragrafında «ödenecek vergi, resim ve harç asıllarının tesbitinde 
kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle tarhiyatın bulunduğu en son safhada be
lirlenmiş olan miktar esas alınır» denilmektedir. 

Mükelleflerin Kanun'un bu hükmünden yararlanabilmeleri için bir tarhiyatın 
mevcut olması ve bu tarhiyata ilişkin alacak asıllarının kanunun 1 nci ve 2 nci 
maddelerinde yazılı şartlara uygun olarak ödenmeleri gerekmektedir. 

Bu durumda, idarece de ihtilafın sürdürülmiyeceği kanunun 3 ncü maddesi ile 
hükme bağlanmış bulunmaktadır. 

Ancak, Takdir Komisyonlarınca matrah takdir edilmemesi halinde herhangi 
bir tarhiyat sözkonusu olmadığından, matrah takdir edilene kadar idarece ihtila
fın sürdürüleceği tabildir. 

Nitekim, 360 Sayılı Tahsilat Genel Tebliğinin «idarenin ihtilaftan vazgeçme-
si» başlığını taşıyan 3 ncü maddesinin 3 ncü paragrafında da «ancak matrah tak
diri nedeniyle yargı merciine başvurulması tarhiyatın yapılmasına yönelik idari bir 
işlem niteliği taşıdığından yargı mercilerince matrah takdir edilene kadar dosya
nın işlemden çekilmesi sözkonusu değildir.» denilmektedir. 

Takdir Komisyonlarınca matrah takdir edilmiş ve bu matrah üzerinden gerekli 
tarhiyat yapılmış olmasına rağmen, vergi dairelerince matrahın arttırılması amacıy
la yargı mercilerine başvurulmuş olması, daha önce yapılmış olan tarhiyatın mev
cut olmadığı anlamını taşımıyacağından mükelleflerin anılan kanunun 2 nci mad
desi hükmünden yararlanmalarına engel teşkil etmeyecektir. 

Tebliğ olunur. 

yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 41 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden: 

Döviz Kurları Bülteni 
Sayı: 1981/71 

12 AĞUSTOS 1981 TARİHİNDE UYGULANACAKTIR. 

II SAYILI LİSTE (TL Olarak) 

Dövizin Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Sataş 

1 ABD dolan 121,10 123,52 121,10 124,73 
1 Avustralya dolan 136,04 139,27 129,71 140,64 
11 Avusturya şilini 8,72 6,66 6,72 6,92 
1 Batı Alman markı 47,15 48,09 47,15 48,56 
1 Belçika frangı 2,88 2,94 2,74 2,97 
1 Danimarka kronu 14,98 15,28 14,98 15,43 
1 Fransız frangı 19,65 20,04 19,66 20,24 
1 Hollanda florini 42,51 43,3« 42,51 43,79 
1 İsveç kronu 22,40 2235 22,40 23,07 
1' İsviçre frangı 54,98 56,08 54,98 56,63 

100 İtalyan lireti 9,56 9,75 9,08 9,85 
100 Japon yeni 51,16 52,18 4*60 02,69 

1 Kanada dolan 97,85 99,81 92,96 100,7» 
1 Kuveyt dinan 425,80 434,32 404,51 488,57 
1 Norveç kronu 19,28 19,67 16,32 19,68 
1 Sterim 214,43 218,72 214,43 220,86 
1 Suudi Arabistan riyali 35,49 36,20 33,72 36,50 

ÇAPRAZ KURLAR 

1 A B D dolan 

1 Avustralya doları 
1 Kuveyt dinarı 
1 Sterlin 

18,0208 Avusturya şilini 
2,5683ı Batı Alman markı 

42,0486 Belçika frangı 
8,0841 Danimarka kronu 
6,1628 Fransız frangı 
2,8487 Hollanda florini 
5,4062 isveç kronu 
2,2026 İsviçre frangı 

1266,73 İtalyan lireti 
236,70 Japon yeni 

1,2376 Kanada dolan 
6,2811 Norveç kronu 
3,4122 Suudi Arabistan riyali 
1,1275 ABD dolan 
3,5181 
1,7707 

III S A Y I L I T J T S T E 1,— A B D DOLARI = TL 110,15 (Döviz alış kuru) 

Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa: 42 
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tLÂN BÖLÜMÜ 

Yargı ilânları 
İstanbul 2. Ağır Ceza Hâkimliğinden: 

1977/579 
Hırsızlık suçundan sanık Çarşamba İlçesinin Kuşhane K. den Muzaffer oğlu 

1961 D. lu Oslan Yeşil ve suç arkadaşları haklarında yapılan yargılama sonunda sa
nığın hareketine uyan T.C.K. nun 491/1, ilk, 62, 55/3, ve 647 SK. nun 4. maddesi ile 
ve 1980/301 sayılı karar sanığın aramalara rağmen bulunamamış olması sebebiyle 
neticeten 1600 TL. ağır para cezası ile tecziyesine mütedair verilen 19/11/1980 tarih 
Tebligat Kanunu gereğince adı geçene ilanen tebliğ olunur. 11544/5 

Andırın Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

Davacı Andırın Çokka Köyünden Emine Yılmaz tarafından kocası Halil Yıl-
maz'ın gaipliğine karar verilmesi için açtığı davanın yapılan açık duruşması sıra
sında verilen ara kararı gereğince gaip olduğu iddia edilen Çokak Köyü 32 hanede 
kayıtlı Ali oğlu Fatma'dan olma 1940 D. lu Halil Yılmaz hakkında bilgi sahibi olan
ların son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Andırın Asuye Hukuk Mahkemesinin 
1979/464 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur. 12061 

Reyhanlı Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1981/31 
Davacı Hatay özel İdaresine izafeten Hatay Valiliği vekili Av. Olcay ökten 

tarafından Abdullatif Vefai ve arkadaştan aleyhine Mahkememize açılan tescil da
vasının yapılmakta olan açık duruşmasında: 

Davalılar, Abdullatif Vefai, Salih Vefai, Salih Vefai, Mehmet Vefai, Mehmet 
Ragıp Vefai, Yahya Vefai, Sabit Vefai, Abdulcevat Vefai, Sabiha Vefai, Bahiye Ve
fai, Ahmet kızı Fahriye, Suphi kızı Emire, Ahmet Emir, Fadiye Çınar, Naim Vefai, 
Reşit Vefai, bütün aramalara rağmen PTT ve zabıta marifetiyle tebligat yapılama
dığından ibraz etmek istediği vesikalan herhalde muayyen gün olan 24/9/1981 günü 
saat 9 da Mahkemeye ibraz etmesi, gelmediği takdirde gıyabında karar verilebileceği 
ihtarlı davetiye yerine kai molmak üzere ilanen tebliğ olunur. 

1979/464 

11802 
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Istanbul 1. Asliye Ceza Hâkimliğinden: 

E. No: 1980/88 
K. No: 1980/523 
C. S. No: 1980/2156 
Davacı: Tekel Genel Müdürlüğü 
Sanık: Mehmet Selim Kayıkçı 
Suç: 1918 ve 1177 S. K. M. 
Suç tarihi: 12/2/1980 
Sanık Mehmet Selim Kayıkçı yukarıda yazılı suçundan dolayı 1918 25/3, 1177, 

88/2, 1918, 33/2, TCK. 55/3, 647/4-6, 1918, 25. maddeleri gereğince hapis ve 33.,83 krş. 
ağır para cezası ile mahkumiyetine, sigaraların müsaderesine 250.000 kuruş mahke
me masrafı üe tecziyesine 11/6/1980 tarihinde karar verilmiş, fakat sanığın gösteri
len adreste ve icap eden yerlerden arandığı halde, bulunamadığı, adresinin meçhul 
kaldığından, gıyabi kararın tebliğ edilememesi sebebiyle, 7201 sayılı Tebligat Ka
nunu hükümlerine tevfikan keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 11832/1 

e 

Tuzluca Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

E. No: 1979/154 
K. No: 1980/96 
1475 sayılı Yasaya aykırılık suçundan sanık Kars İli Tuzluca İlçesi Karabulak 

Köyü nüfusuna kayıtlı olup başkaca adresi bilinmeyen Mehmet oğlu Suzan'dan ol
ma 1960 doğumlu Mehmet Cafer örs Tuzluca Sulh Ceza Mahkemesinin 16/10/1980 
tarih 1979/154 esas 1980/96 karar sayılı karan ile 11250 Lira ağır para cezası ile ce-
zalandınlmış olup adresinde bulunamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. 
maddesi gereğince neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı 
ilanen tebliğ olunur. 11827 

e 
Tercan Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1980/150 
Tercan'ın Yollarüstü Köyünden İmam Onay vekili dava takipçisi Hilmi özel-

gül tararından davalı Aslı onay aleyhine açılan evlilik kaydının feshi davasının ya
pılan açık duruşması sırasında: Davalının tüm aramalara ve tahkikata rağmen ad
resi bulunmadığından dava dilekçesi ve duruşma günü kendisine tebliğ edileme
miş olup. Ancak ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. 

Davalı Aslı Onay'a işbu ilan dava dilekçesini ve duruşma günün ilan edildiği 
tarihten itibaren tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 

11800 
e 

Artırma, Eksiltme ve ihale Hânları 
Karabük Demir ye Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden: 

ANKARA ÎLI BALÂ İLÇESİ KESÖCKÖPRÜ MADENTEPE BCJJGESÎNDE 
RUHSATI DEMTRÇELİK'E ATT DEMİR GEVHERİ OCAĞI 

ÇALIŞTIRILACAKTIR 
Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 
1 — KaraJbuk'de: Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve İkmal Mü

dürlüğümüz. 
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2 — İstanbul'da: Sirkeci, Yalıköşkü Cad. Yalıköşkü Han Kat 4-ö'deki Mümes
silliğimiz. 

3 — Ankara'da: Küçükesat Büklüm tSokak Nb: 22'deM Miime^liğimiz. 
İsteklilerin şarmamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mektup

larını, geçici teminatlarıyla birlikte en geç 20 Ağustos 1981 Perşembe günü saat 14D0'e 
kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurma
ları ilân olunur. 

Not: Ocağın haritası Karabük'te görülebilir. 12208 /2-2 

175 INTER LOADER İÇİN 1 ADET KOMPLE HİDROLİK POMPA 
S ATIN ALIN A ÇAKTIR 

Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 
1 — KARABÜK'de : Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve İkmal 

Müdürlüğümüz. 
2 — İSTANBUL'da : Sirkeci, Yalıköşkü Cad. Yalıköşkü Han Kat 4 - 5 deki 

Mümessilliğimiz. 
3 — ANKARA'da : Küçükesat Büklüm Sokak No : 22'deki Mümessilliğimiz. 
Istekkierin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mektup

larını, geçici teminatlarıyla birlikte engeç 26 Ağustos 1981 Çarşamba günü saat 14.00'e 
kadar Karabük'deki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları 
ilan olunur. 12374/2-2 

9590 TON ÇAKMAKTAŞI SATIN A13NACAKTTR 
Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 
1 — Karabük'de: Demir ve Cenk Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve İkmal Mü

dürlüğümüz. 
2 — İstanbul'da: Sirkeci, Yalıköşkü Cad. Yalıköşkü Han Kat 4-S'deki Mümes

silliğimiz. 
13 — Ankara'da: Küçükesat Büklüm (Sokak No: 22"deki MümessuUgiımz. 
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına güre'hazırlayacakları kapalı teklif mektup

larını, geçici teminatlarıyla birlikte en geç 26 Ağustos 1981 Çarşamba günü saat 14.00'e 
kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları 
ilan olunur. 12207 /2-2 

TCDD İşletmesi Merkez Alım, Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığından : 

286 K A L E M MUHTELİF CÜNS V E EBATDA YÜKSEK VASIFLI TAKIM 
ÇELtût SATENTALINACAKTIR 

1 — Yukarıda yazdı malzeme Dış Piyasadan kapalı zarf teklif alma yöntemi 
üe eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Tekliflerin en geç 23/9/1981 Çarşamba günü saat 15.00'e kadar TCDD 
Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesinde toplanacak Komisyonumuza gelmiş veya veril
miş olması şarttır, 

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

Veznelerimizden 600,— TL. mukabilinde temin edilebilir. 
5 — TCDD 2490 sayılı Yasaya tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta ve

ya kısmen yapmakta ve dilediğine ihale etmekte tamamen serbesttir. 
12373/ 2-2 
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Mersin Devlet Orman İsletmesi Müdürlüğünden : 

Parti M i k t a r ı M. Bedeli %7,5Tem. Yol 
Emvalin Cins ve Nev'i adedi Adet M 3 . Lira Ura durumu 

3. S. N. B. Çz. Tomruk 89 19781 4026,050 6.300 1.903.000 Asvalt 
3 S. N . B. Çz. Tomruk 9 1979 401.064 5.184 156.000 
3. S. N. B. Çk. Tomruk 6 285 182.551 2.880 50.000 > 
3. S. N. B. Çk. Tomruk 1 286 74.770 6.480 37.000 » 
3. S. K. B. Çz. Tomruk 28 6830 1027.530 4.800 370.000 > 
3. S. K. B. Çk. Tomruk 1 53 24.687 2.110 4.000 > 
3. S. K. B. Çk. Tomruk 1 57 24.123 4.752 9.000 » 
2. S. Çz. Mad. Direk 2 723 69.473 4.150 22.000 > 
2. S. Çz. Mad. Direk 1 860 26.061 4.800 10.000 » 
2. S. Çk. Tel Direk 1 148 22.449 3.000 5.000 » 
2. S. Çz. Tel Direk 2 182 49.242 3.550 14.000 > 
Çk. Sanayi Odunu 3 167 59.118 2.810 13.000 > 

144 31341 5987.118 2.583.000 
1 — İsletmemizin Çavuşlu - Kuyuluk - Tömük ve Çamlık Depolarında mevcut 

yukarıda müfredatı yazılı muhtelif cins 144 parti orman emvali % 50 si peşin ve ba
kiyesi 6 ay vadeli olarak açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

2 — Satış 28/8/1981 tarihine rastlayan Cuma günü saat 13.30 da İşletmemiz 
satış salonunda toplanacak Komisyon huzurunda 15/C model şartname hükümlerine 
göre yapılacaktır. 

3 — Satışla ilgili ilan, şartname ve satış müfredat listeleri İşletme Müdürlüğü
müzde görülebilir. 

m 4 — Vergi ve resimler alıcıya, ilan masraflarının İşletmemize ait odluğu ilan 
olunur. 12447 / 2-1 

Sümerbank Nevşehir Pamuklu Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden: 

1 — Müessesemiz üsale hattına ait trafoların muhtemel bir sel afetinden korun
ması için beton perde eksiltme usulü ve kapalı teklif almak suretiyle inşa ettirilecektir. 

2 — Bu işle ilgili proje ve şartname Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünde mesai 
saatleri dahilinde görülebilir. Teklif verecek firmalara yapılacak iş ve yeri taleplerin
de Müessesemlzce yerinde güsterüebüecektir. 

3 — Teklif vermek isteyenlerin 100.000,— TL. geçici teminatı Müessesemiz vez
nesine yatırmak veya teminat mektubu vermiş olmak şartiyle, teklif mektuplarım en 
geç 20 Ağustos 1981 Perşembe günü saat 14XX)'e kadar mektup zarfı üzerine «İnşaat 
Teklifidir» ibaresi yazılmak suretiyle Müessesemiz Muhaberat Servisline vermeleri ge
rekmektedir. 

4 — Müessesemiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta ser
besttir. 

İlân olunur. 124415 / 2-1 • 
Ankara J. Lv. Amirliği 2 No. lu Jandarma Satm Alma Komisyon Başkanlığın

dan : 

Ankara İlçe Jandarma Bölük ve Koruma Bölük Komutanlığı binası inşaatı 
2490 sayılı Yasanın 31 inci maddesine gure kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkartıl
mıştır. Muhammen Keşif bedeli tutarı 69.699.147,— TL. dır. Geçici Teminatı 2.090.975 
TL. dır. Eksiltme 28 Ağustos 1971 Cuma günü saat 11.00 dedir. Kapalı zarf ve özel 
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proje şartnameleri ile projeler, kesif Özetleri ve sözleşme tasarısına ait dosyası iş 
günleri Ankara - İstanbul ve İzmir J. Sat. Alm. Kom. Başkanlıklarında görülebilir. 
İsteklilerin yasal ve istenilen belgeler ille teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat 
evveline kadar makbuz karşılığı komisyona vermeleri, postadaki gecikmelerin kabul 
edilmiyeceği, taliplilerin en geç 26 Ağustos 1981 Çarşamba günü saat 17.00 ye kadar 
Ankara i l bayındırlık Müdürlüğüne yeterli kanıtları ile müracaat ederek yeterlik bel
gesi almaları duyurulur. 12344 /1-1 

Sümerbank Eskişehir Basma Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden: 

1 — Müessesemizde ihtiyaç fazlası olarak bulunan 82 kalem muhtelif malzeme 
aşağıda yazdı günlerde, saat 10.00 da kapalı zarfla arttırma suretiyle satılacaktır. 

2 — Satılacak malzemelere ait liste ve şartnme Müessesemizden bedelsiz ol-
rak temin edilebilir. 

3 — Malzemeler mesai saatleri dahilinde Müessesemiz ambarında isteyen ta
lipliye gösterilecektir. 

4 — Müessesemiz satışı yapıp yapmamakta serbesttir. 
17 Ağustos 1981, 16 Ağustos 1981, 9 Aralık 1981 

12054 / 1-1 
•-

PTT Genel Müdürlüğünden: 

K A L K A N (ANTALYA) PTT BİNASI İKMAL İNŞAATI İŞİNE AİT EKSİLTME 
İLANI 

Değişken birim fiyat esasına göre Bayındırlık Bakanlığı 1981 yılı birim fiyat 
esası üzerinden 14.300.000,— TL. keşif bedelli Kalkan (Antalya) PTT binası İkmâl 
İnşaatı isi eksiltmeye konulmuştur. 

Geçici teminatı 429.000,— TL. dır. 
(Geçici teminat olarak bloke çek kabul edilmez.) 
1 — Eksiltme 21/8/1981 Cuma günü saat 16.00 da Genel Müdürlük İhale Ku

rulunca yapılacaktır. 
2 _ isteklilerin Eksiltme şartlaşmasında belirtilen usulüne göre hazırlanmış 

geçici teminatlarını, ticaret odası cüzdanlarım tüzel kişi olmaları halinde imza sirkü
lerini bu iş İçin daha önce alacakları ihaleye katılma belgesiyle birlikte kapalı teklif 
mektuplarını, ihalenin yapılacağı gün, saat 15.00'e kadar Yapı İşleri Dairesi Başkan
lığına alındı karşılığında vereceklerdir. 

3 — Saat 15.00'den sonra verilen teklifler kabul edilmez. 
4 — isteklilerin ihaleye katılma belgesi alabilmeleri için Bayındırlık Bakanlı

ğından almış oldukları ve bu İşin en az bir katı değerinde (A), (B), (C), grubu mü
teahhitlik karnesi aslı veya noterden tasdikli sureti ile beş sene zarfında ve bir defa
da en az bu isin keşif bedelinin bir katı (değerinde iş bitirdiğine dair bir belgeyi (Mü
hendis ve Mimarların Kontrol Mühendislikleri veya şantiye şefliklerine ait iş bitirme 
belgelerinin % 75'i kabul olunur.) son müracaat tarihi olan 18/8/1981 Sah günü 
saat 18.00'e kadar Genel Müdürlüğe başvurmaları gerekmektedir. 

5 — Süresi içinde yapılmayan müracaatlar ve postada olacak gecikmeler ka
bul edilmez. 

6 — Eksiltme dosyalan Genel Müdürlük Yapı İşleri Dairesi Başkanlığında ta
til günleri hariç çalışma saatleri içinde her gün görülebilir. 

7 — Teşekkülümüz 2490 sayılı Yasaya tabi olmayıp, iştirak belgesi verip ver
memekte, ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine yaptırmakta serbest olduğu gibi ne
denlerini açıklamak zorunluğunda da değildir. 

12112/2-2 



Balıkesir Devlet Orman İsletmesi Müdürlüğünden : 

MİKTARI Muh. Eed. Tem. Tutan 

Çataldag 

Bölgesi Deposu Emvalin Cins ve Nev'i P, Adedi Adet M? Dm* TL. TL. 

Balya Müstecap Mevki 3. S. N . B. Çk. Tomruk 4 800 145.542 5.717 62.404 
Balya Çanıucu 3. S. N. B. Çk. Tomruk 1 72 8.576 5.717 3.677 
Kepsut Köprübaşı S. S. N. B. Çk. Tomruk t 38 4.602 5.717 1.973 
Korucu Merkez 3. S. N. B. Çk. Tomruk 6 1343 296.109 5.717 126.964 
Korucu Merkez 1. S. Çk. Tel Direk X 30 3.602 5.970 1.613 
Balya Çamucu 1. S. Çk. Tel Direk 1 95 16.208 6.455 7.847 
Balya Çamucu 1. S. Çk. Tel Direk 1' 164 27.060 6.437 13.064 
Balya Akbaş Çk. Sanayi Odunu 1 32 1.437 2.461 265 
Çataldag Elmagedigi 2. S. N. B. Kayın Tomruk 6 277 176.553 9.600 127.117 
Çataldag Elmagedigi 3. S. N. B. Kay. Tom. (.Kaimkut) 11 555 275.203 6.550 135.192 
Çataldag Elmagedigi .i. S. N . B. Kay. Tom. (İnce kut) 2 386 64.907 5.300 25.801 
Çataldag Elmagedigi 3. S. K. B. Kay. Tom. (Kaim kut) 31 420 100.902 4.550 34.433 
Çataldag: Elmagedigi 3. S. K. B. Kay. Tom. (ince kut) 1 74 7.487 3.950 2.218 
Çataldag Elmagedigi 3. S. N. B. meşe Tomruk 3 111 45.782 6.400 21.975, 
Ilıca Degirmenbogazı 3. S. N. B. kavak Tomruk 1 225 48.416 5.900 21.424 
Eıca Degirmenbogazı 3. S. K. B. kavak Tomruk 11 84 9.933 3.900 2.905 
Ilıca Degirmenbogazı1 2. S. Kavak Mad. Dir. 1 169 7.626 3.000 1.716 
Ilıca Degirmenbogazı Kavak Sanayi Odunu 11 60 3.353 2.450 616 

Elmagedigi 
TOPLAM : 

Kayın Yarma San. Odunu 
46 
3 

4 9 3 3 1243.298 
90 Ster 

49 

591.204 
11.139 

602.343 
1 —• Yukarıda cins ve miktarı yazdı 49 parti orman emvali 15/C model ve 4/B No lu şartname gereğince açık artırmalı ola

rak satılacaktır. 
2 — İhale 27/8A981 Perşembe günü saat 14.00 de Kapsut Orman Bölge Şefliği Ddare Binasında toplanacak Komisyon huzu

runda yapılacaktır. 
3 — Talihlilerim ihale saatinden evvel teminatlarını yatırırak Komisyona müracaattan ilân olunur. 

12421 /1-1 
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Afyon Orman İsletme Müdürlüğünden : 

Bölgesi Deposu Emvalin cins ve Nev'l 
Parti 
adedi 

M i k t a r ı 
Adet M?. Dm'. 

M. Bedeli 
Lira Kr. 

% 7,5 Tem. 
Ura Kr. 

Sandıklı Sorkun 3. S. N . B. Çk. Tomruk 24 4340 1071,189 7.450,— 798.035,— 
Sandıklı Sorkun » > > 21 3977 807,565 6.705,— 64.148,— 
Sandıklı Sorkun » > » 12 1905 450,473 5,350,— 24.100,— 
Sinanpaşa Tokuşlar > > » 23 3037 671.908 7.450,— 50.056 — 
Anırdağı Hocalar » » » 0 1302 430.824 7.550,— 32.527,— 
Ahırdağı Hocalar > > > 2 296 73.442 6.795,— 49.904,— 
Sandıklı Sorkun 3. S. K. B. Ck. Tomruk 83 7276 1056,174 4.950,— 522.806,— 
Ahırdağı Hocalar 3. S. K. B. Çk. Tomruk 6 904 216.838 5.550,— 12.034,— 
Sandıklı Sorkun 2. S. Çk. Maden Direk 2 769 76.586 4.750,— 36.378,— 
Sandıklı Sorkun 2. S. Çk. Maden Direk 2 995 47.771 4.140,— 19.777,— 
Ahırdağı Hocalar Çam Tel Direk 1 100 17.178 7.650,— 13.141,— 

YEKÛN : 136 24901 4919.966 1.612.906,— 
1 — İşletmemizin Sandıklı, Slnanpasa ve Ahırdağı Bölgelerinde mevcut 135 parti orman emvali 27/8/1981 günü saat 14.00 de 

Sandıklı Bölge Şefliğinde toplanacak Komisyon huzurunda açık astırma suretiyle lö/C model şartnamesi hükümleri gereğince % 50 
si peşin % 50 si 180 gün vadeli müddetsdz ve kati banka mektubu karşılığı 180 günlük faizi peşin alınmak suretiyle satılacaktır. 

2 — Alıcıların geçici teminatlarım ihale saatinden evvel yatırmaları, 
3 — Satışa ait şartname ve ebat listeleri Orman Genel Müdürlüğü, Eskişehir Orman Bölge BaşmüdUrUlğU, Eskişehir, Kütahya, 

Uşak, İsparta, Ankara, Bergama İşletmeleri Ue işletmemizde görülebilir. 
4 — Taliplilerin belirli gün ve saatte teminat makbuzları Ue birlikte Komisyona müracaat etmeleri rica olunur. 

12448 / 2-1 
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Tarsus Orman İstetmesi Müdürlüğünden : 

'% 7,5 
Emvalin MİKTARI M. Bed. Tem. 

Deposu Cins ve KfV'i P A<L Adet M? T U TL. 

Sebil 3. S. N.B. ÇkT. 1 «2 37.457 7.800 IÖLÖOO 

Çamalan 3.&N.B.Çz,T, 12 2774 814.331 6.300 199.800 
Pirömerli 3. S.N.B.Çz.T, 21 3901 825.193 6.300 285.700 
Çakıllı 3.S.N.B. Çz.T. 19 2647 778.27« 6.300 266.600 
Sebil 3.S.N.B.ÇZ.T, 13 1517 472.209 6.300 164.800 
Sebil 3LS.N.B.Sed.T, 33 5395 1643.032 7.400 611.500 
Pirömerli S. S. K. B. Çz. T . 2 411 58.336 4.800 16,700 
Çamalan 3. S.K.B. Çz,T„ 6 2085 341.425 4.600 88.300 
Sebil 3.S.K.B. Ç Z . T J 2 1204 40.433 4.800 12100 
Sebil 3.S.K.B.Sed.T, 1 92 17.449 5.450 6.100 
Sebil Sedir Mad. Direk 4 1416 138.137 4.350 35.400 
Sebil Sedir Tel Direk 2 355 77.805 7500 - 8.200 31.600 

MS'lü Emvaller Yekûnu : 116 20859 5044.085 1.734.300 
H —• Isletmemizce satışa çıkarılan 116 parti muhtelif cine orman emvalinin 

% 50'si peşin, bakiyesi 6 ay vadeli olarak açık artırmaya çıkarılmıştır. 
2 — Satış 24/8/1981 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 13.30"da Tarsus Be

lediyesi Satış. Salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 
3 — Satışla ilgili ilân, şartname ve müfredat listesi Orman İstetme Müdürlü

ğünde görülebilir. 
4 — ı Satış 15/C model şartname hükümlerine göre yapılacaktır, 
5 — Her türlü vergi ve resim alıcıya, ilan masrafları: İşletmemize aittir. 

12425 /1-1 

Emet Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

Aşağıda müfredatı gösterilen 65 parti halindeki orman emvali 28/8A981 Cuma 
günü saat 14.00 de İşletmemizde toplanacak komisyon huzurunda açık artırmak ve 
vadeli olarak satılacaktır. 

Alıcıların ihaleye İştiraki için 28/8/1981 Cuma günü saat 12.30'a kadar iştirak 
edecekleri partilerin teminatlarını yatırarak İşletmemiz Satış Komisyonuna müra
caatları ilân olunur. 

Parti Miktar! Muh. Bed. %7,5Geç.Te. 
Cins ve Nev'i Deposu Adedi W Dm1 Ura Ura 

i n , S. N . B. Çk. Tom. T. Alam 48 3.481.169 7.650 2.018.000 
TU. S. N . B. Çk. Tom. > 1 15.846 5J350 7.000 
HI. ®. N . B. Çz. Tom. » 8 633.508 6.600 317.000 
m. S. K. B. Çk. Tom. » 1 63.745 4.250 21.000 
DX S. K. B. Çk. Tom. > 4 193.094 5.600 83.000 
Tel Direk > 2 83.688 3.500 24.000 
Çam Sırık Hisarcık Or. İçi 1 59 Ster 1.200 6.000 

65 4473.084 M> 2.476.000 
59 Ster 

13208/1-1 
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığından: 

Şartname No : 1001 - 1002 - 1003 - 1004 - 1005 - 1006 - 1007 - 1008 - 1009 - 1011 
1012/81. 

1 —ı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı 
12 kalem malzeme teknik ve genel şartlar şartnamesi dahilinde yerli ve yabancı ima
lâtçı firmalardan teklif almak suretiyle satın alınacaktır. 

2 — Komutanlığımız ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
9 — İhale yabancı firmada kaldığı takdirde, gerekli döviz Kömutanlığıınızca te

mim edilecektir. 
4 —• Teknik ve genel şartlar şartnamesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ıkına! 

Daire Başkanlığı Dış Tedarik Şube Müdürlüğünden 11 Eylül 1981 günü mesai saati bi
timine kadar bedelsiz olarak alınabilir. 

5 —< Şartnameler posta ile gönderiknez ve bu nev'iden talepler cevaplandırılmaz. 
8 — Teklifler Türkçe veya İngilizce olarak 12 Ekim 1981 günü mesai saati b -

timine kadar İkmal Daire Başkanlığınca kabul edilecektir. 
7 —• Postada vaki gecikmeler kabul edilmez ve teklif verme zamanı, değiştiri

lemez. 
8 — Yetkili şahısların şartnameleri alırken dilekçe Ue müracaatları, hüviyst 

göstermeleri, yabancı firmalar için şartname alacakların yetki belgelerinin (ki bu yetki 
belgesindeki bilgiler temsilcilerin, firmalarca yetkili kılındıkları satış bölgeler ıjle mal 
cinslerini, hizmet karşılığı alınacak komisyon nisbetini komisyonun temsilciye ödenme 
şeklini ve vadesini içerecektir) ve yerli firmalar işin şartname alacakların imalâtçı ser
tifikasının foto - kopisini ibraz etmeleri şarttır. 

Şartname No. Malzeme İsmi Miktarı 

1001/81 Demir Zinciri 17 Kilit 
1002/81 Can Salı 24 Adet 
1003/81 Konverter 50 KW. 2 > 
1004/81 Konverter 8 KW. 2 > 
1005/81 Demir ırgatı 2 » 
1006/81 Tonoz Irgatı 1 > 
1007/81 Kreyn 2 » 
1008/81 Hava Kompresörü 2 » 
1009/81 Dizel Jeneratör 250 KW. 2 » 
1010/81 Dizel Jeneratör 100 KW. 2 » 
1011/81 Separator (Yağ) 1 > 
1012/81 Separator (Yakıt) e » 

12430 /1-1 

Denizcilik Bankası T. A. O. dan : 

Dosya No : 81/1052-2 
Kapalı zarfta teklif almak suretiyle Bankamız ihtiyacı çeşitli çap ve boyda 

106.244 Kg. Polipropilen halat satın alınacaktır. 
İhaleye alt şartnameler 1.000,— TL. bedel karşılığı İstanbul, Karaköy Yeni 

Yolcu Salonu Kat l'de Satınalma Kurulu Başkanlığından temin edilir. Teklifler engeç 
25/8/1981 günü saat 17.00'ye kadar Satınalma Kurulu Başkanlığına verilecektir. İha
lenin geçici teminatı teklif edilen beher Kg. Polipropilen halat için 20,— TL. d»r. 
Postadaki gecikmeler nazarı itibare alınmayacaktır. 

Bankamız 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 12418/1-1 
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Ege Linyitleri Müessesesi Müdürlüğünden : 

MADEN DİREĞİ NAKLETT1IU1LECEKTİR. 
1 —> Müessesemizin 1981 yılı ihtiyacı için aşağıda isimleri yazılı Orman Bölge 

Başmüdürlüklerine bağlı, Orman İsletmelerinden satın alınacak listede gösterilen mik
tardaki gam cinsi maden direklerinin'(% 50 fazlası dahil) bulundukları Orman İsletme
leri depolarından alınarak E. L. 1. Müessesesi Bölge Müdürlükleri direk harmanlarına 
nakil ve aynen teslim işi ile ilgili eksiltmeler İçin, en son teklif verme günü 26/8/1981 
Çarşamba günü saat 15.00'e kadar olup, herişletme ayrı bir ihale mevzuudur. 

2 —> İhaleye katılacak firmaların bu (konudaki teklif mektupları ile geçici temi
natlarının yukarıda belirtilen gün ve saate kadar Müessesemize vermeleri gerekmekte* 
dir. (Müessesemize zamanında ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.) 

9 — Teklifler aynı gün saat 16.00'da Müessesemiz İhale Komisyonunda açıla
caktır. (Tekliflerin açılısında bulunmak serbesttir.) 

4 — Naklettirilecek maden direkleri : 

Orman Bölge 
Başmüdürlüğü 

Orman 
İşletmesi 

Balıkesir 

İzmir 

Muğla 

Edremit 
Simav 
Bayındır 
Bergama 
Demirci 
Gördes 
İzmir 
Manisa 
Milas 

Maden Direği 
Miktara M* 

2130 
4060 
1300 
100 

1750 
3000 
750 

1000 

Nakledileceği 
Bölge Müdürlüğü 

Soma 
Soma 
Aydın 
Soma 
Soma 
Soma 
Soma 
Soma 
Aydın 

6 -
a) 

- Bu İslere ait şartname; 
İzmir'de Müessesemiz Ticaret Şube Müdürlüğünden (78. Sokak No :, 9 Bor

nova), 
b) Ankara'da T. K. 1. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından, 
c) Soma'da E, L. 1. Bölge Müdürlüğünden, 
d) Aydm'da E. L. t Bölge Müdürlüğünden, 
500,— TL. karşılığında dilekçe İle temin edilebilir. 
6 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 

U2443/2-1 

Ankara 'Sular İdaresi Genel Müdürlüğünden : 

1 —. Kurulusumuzca aşağıda kesif bedelleri: yazılı Dökümhane ve Demirhane ve 
Atölyesi inşaatı İsleri, kapalı zarf eksütme usulü ile ihale edilecektir. 

12 —H İhalelere ait kesif ve dosyaları her gün çalışma saatleri İçinde beheri 760 
TL. sı karşılığında Kuruluşumuz Etüd Proje ve İnşaat Dairesi Başkanhğından satın 
alınabilir. 

3 — İhale Kuruluşumuz Genel Müdürlük Binasında toplanacak Alım Satım Ko
misyonu huzurunda aşağıda yazık gün ve saatte yapılacaktır. Teklif zarfları en geç 
ihale saatinden bir saat evvel geçici teminat ve şartnamesinde istenen belgeler ile bir
likte Komisyon Başkanlığına makbuz tmukablli verilecektir. 

4 — İlgililer ihaleye girebilmek için dosyasında mevcut eksiltme şartnamesinin 
6. maddesinde yazdı belgeler ile birlikte 26/8/1981 günü saat 17.0O*ye kadar yeterlik 
belgesi almak için müracaat edeceklerdir. Yeterlik belgesi alabilmek için müracaat 
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sırasında dosya almış olduğunu gösteren makbuz, diğer belgeler İle verilecektir. Yeter
lik belgesi alamayanların teklifi dikkate alınmayacaktır. 

6 — i Tanınan süreden sonra verilen teklifler, postadaki vaki gecikmeler dikkate 
unmayacaktır. 

8 —- Kuruluşumuz 2490 sayılı Yasaya bağU değildir. 

Keşif Bedeli G. Tem. İHALENİN 
İşin Mevzuu TL. TL. Günü ve Saati 

1 - ASU Genel Müdürlüğü Dö
kümhane AtOlyesi İnşaatı. 12.500.000 937.500 28/8/1961 -15.00 
2 - ASU Genel Müdürlüğü De
mirhane Atölyesi İnşaatı. 12.500.000 937.500 28/8/1981 -16.00 

12449/2-1 

T. K . 1 0 . A . L. işletmesi Müessesesi Müdürlüğünden : (Cayırhan-^allıhan/ANK.) 

Müessesemiade mevcut 25-300 Model Sullalr Kompresör İçin; 
— Bir adet hava, soğutmalı nihai soğutucu, 
— Bir adet hava soğutmalı yağ soğutucusu, 
— Bir adet 15 KW motorla tahrikli 50.000 mVsaat kapasiteli fan, 
Tümü aynı şase üzerine monte edilmiş paket halinde, montajı imalatçı firmaya 

alt olmak koşulu fle satın alınacaktır. 
— ilgilenenlerin kapalı zarf usulü Ue hazırlıyacakları teklif mektuplarım en geç 

24 Ağustos 1981 tarihine kadar Müessesemiz Muhaberat Servisine vermiş olmaları 
gerekir, 

— Konu üe ilgili Genel şartname Ankara'da T . K . L Genel Müdürlüğü Satın 
Alma Dairesi Başkanlığından, İstanbul'da T. K. t. Satmalına MüdUdlÜğünden (Odo-
kule İş Merkezi Kat 12) İzmir'de Ege Linyitleri işletmesi Müessesesi Müdürlüğünden 
(Erzene Ma». 78. Sok. No. 3 Bornova) ve Müessesemiz Ticaret Şube Müdürlüğünden 
250,— TL, bedelle temin edilebilir. 

— Postadaki vaki gecikmeler nazara alınmaz. 
— Müessesemiz 2490 sayılı Arttırma ve Eksiltme Kanununa tabi değüdir. 

12436 /1-1 • 
TCDD Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesinden : 

27 ADET İÇ ROTOR GÖBEĞİ İMAL ETTİRİLECEKTİR 
1 — Müessesemiz ihtiyacı olan 27 Adet tç Rotor Göbeği 
Teknik şartname, Sözleşme örneği ve Eksiltme Şartnamesine göre eksiltme su

retiyle teklif alınarak satın alınacaktır. 
2 — Eksütmesi 26/8/1981 tarih Çarşamba günü saat lS.OÖ'de Müessesemiz 

Alım atım Komisyonunda yapılacaktır. 
3 — Muvakat teminat teklif tutarının % 2,5 dur. 
4 —> Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte teklif mektuplarını, Eksiltme

nin yapılacağı gün ve saate kadar Komisyonumuz adına göndermeleri veya bizzat 
getirmeleri gerekmektedir. 

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

6 — Bu işle ilgili şartnameleri bedelsiz olarak Komisyonumuzdan temin edile
bileceği gibi, istenildiğinde posta ilede gönderilecektir. 

7 — E.L.M.S. EKsiltme veya Arttırma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip et
memekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen serbest
tir. 12294 /1-1 
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Garp Linyitleri İsletmesi Müessesesi Müdürlüğünden : 

EKSKAVATÖR KRAMA YER DİŞLİLERİ İMAlL ETTİRİLECEKTİR 
Müessesemiz Tunçbuek ve Seyltömer Bölgelerinin ihtiyacı 24 adet (3 takım) 

ekskavatör kramayer dişlileri genel ve teknik şartnamemiz hükümleri dahilinde 
kapatılmış zarflarla teklif alınmak suretiyle imal ettirilecektir. Bu işle ilgili şart
nameler Tavşanlı'da G. 1*1. Müessesesi Ticaret Şubesi Müdürlüğünden temin edile
bilir. 

İsteklilerin şartnameye göre hazırlayacakları teklif zarflarım 7/9/1981 Pa
zartesi günü saat 15.00'e kadar G. L. 1, Müessesesi Merkezi Muhaberat Servisinde 
bulundurmaları gerekmektedir. Postada veya her ne nedenle olursa olsun gecik
meler dikkate alınmayacaktır. Teklifler aynı gün saat 15.30'da Satınalma Komis-
oynunda açılacaktır. Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 

12441/2-1' • 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Fabrikamız ihtiyacı için 30 ton cam suyu (sodyum silikat) kapalı zarfla teklif 
alarak satın alınacaktır. 

1 — Teklifte bulunmak isteyenler, başlıklı kağıtlarına yazılmış dilekçe ile aşa
ğıdaki ofislerimize müracaat ederek bu konuda hazırlanmış teklif isteme mektubunu 
bedelsiz olarak temin edebilirler. 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. tç Alımlar Müdürlüğü (Uzunkum-23 
Kdz. Ereğli), Satınalma Müdürlüğü (Gümüşsüyü Cad. Dersen Han Kat: 5 Taksim-İs
tanbul), Satınalma Şefliği (Atatürk Buhran Selcan Han 127 Kat: S Bakanlıklar-An
kara). 

2 — Teklif ve numunelerin en geç 1/9/1981 gün, saat 17.00'ye kadar Ereğli'de 
Şirketimiz Umumi Muhaberat Servisine intikal etmiş olması gerekmektedir. 

3 — Şirketimiz işbu ihaleyi yapıp yapmamakta kısımlara bölerek veya dilediğin
den satın almakta serbesttir. 12439 / 2-1 

Fabrikamızın flıtiyacı bulunan 19 kalem (634) adet muhtelif cins ve ebadda valf 
(gate valve) kapalı zarfla teklif alma suretiyle satın alınacaktır. 

1 — Teklif vermek isteyenler, başlıklı kâğıtlarına yazılmış dilekçe ite aşağıdaki 
adresi kayıtlı ofislerimize müracaat ederek bu konuda thazırlanmıs olan teklifi isteme 
mektubunu bedelsiz olarak temin edebilirler. 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalan T.A.Ş. Satmalına Müdürlüğü (Gümüşsüyü 
Cad. Dersan Han 90 Kat: 5 Taksim-İstanbul), İç Alımlar Müdürlüğü (Uzunkum No: 
23 Kdz. Ereğli), Satınalma Sipariş Takip Şefliği (Atatürk Bulıvan Selcan Han 107 
Kat: 5 Bakanlıklar - Ankara). 

a — Teklif mektuplannm en geç 1/9/1981 günü saat 17jOO"ye kadar Kdz. Ereğli'
deki Umumi Muhaberat Servisine intikal edecek şeküde gönderilmiş olması gerek
lidir. 

3 — Şirketimiz işbu İhaleyi yapıp yapmamakta, kısımlara bölerek veya diledi 
tinden almakta serbesttir. 12440 / 2-1 

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Tedarik Şube Müdürlüğünden: 

S A H D N A L M A Î L A N I 

23 Temmuz 1981 gün 17409 sayılı, 27 Temmuz 1981 gün 17413 sayılı, 31 Temmuz 
1981 gün ve 17417 sayılı Resmi Gazetemde ilân edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı için, 
yurt dışından, FOB teslim esasına göre satın alınacak T-41D, T-33 A Uçak Motor Ye
deklerine ait (693) kalem malzeme İte ügffl teklif verme tarihi 14 Eylül 1981 günü me
sai saati sonuna kadar uzatılmıştır. 11658 / 2-1 
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Ege linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

EMAYE BOBİN TELLERİ SATEN ALINACAKTIR 
1 — Bu konu ile ilgili genel ve teknik şartnameler, 
a) AnkaraVia TKİ Genel Müdürlüğü, Saunalma Dairesi Başkanlığından, 
b) İstanbul'da TKİ Satmalma Müdürlüğünden (Odakule İşhanı Kat: 18 Beyoğ

lu) 
c) İzmir'de Müessesemiz Ticaret Şube Müdürlüğünden (Erzene Mab. 76 Sok, 

3 Bornova) 
900,— TL. sı karşılığında temin edilebilir. 
3. — İstekliler beküf mektuplarını kapalı zarf üzerine 37 - ELÜSAY/61 -1011 dos

ya işaretli ile alım konusu yazılmak suretiyle en gec 28 Ağustos 1931 Cuma günü saat 
15.00'e kadar Müessesemiz Genel Evrak Servisine vermiş olacaklardır. 

3 —< Teklifler aynı gün saat 16.00'da Müessesemiz Satmalma Komisyonunda 
açılacaktır. 

4 —> Pastadaki gecikmeler dikkate almmayacaktır. 
5 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 12444/2-1 

Şamlı Belediye Başkanlığından: 

1 — Şamlı Bucak Belediyesinin sosyal konut inşaatı 2490 sayılı Kanun büküm
lerine göre kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli: 4J508J67B,4» TL. 
3 — Eksiltme Şamlı Belediyesi İhale Komisyonunda 28/8/1981 Cuma günü saat 

115.30'da yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak Belediye Başkanlığında çalışma saat

leri içerisinde görülebilir. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için: 
a) 135.200,35 TL. geçici teminat. 
b) 1981 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi. 
c> 27/8/1981 Perşembe günü çalışma saati sonuna kadar bir dilekçeye en az 

bu İşin keşfi kadar benzeri işi yapıp teslim ettiğine dair iş bitirme belgesinin aslım ve 
bu eksütmemn üân tartandan sonra alınmış, bu şin l/3*ü nöbetinde banka referans 
mektubunu ekleyerek Şamlı Belediye Başkanlığından yeterlik belgesi almaları lâ
zımdır. 

8 — İstekliler eksiltme şartnamesinde belirtilen esaslar dafhilinde teklif mek
tuplarım 28/6/1981 Cuma günü saat 14.30'a kadar makbuz karşılığında İhale Komis
yonu Başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Posta ile müracaatlar kabul edilmez. 12446 / 2-1 

Türkiye Çimento Sanayii T. A. Ş. Genel Müdürlüğünden: 

YAKLAŞIK 130 TON TUĞLA TUTUCUSU VE SOĞUTMA PLAKALARI 
İMAL ETTİRİLECEKTİR. 

4 yeni çimento tesisimiz İhtiyacı olarak yaklaşık 1130 ton tuğla tutucusu ve so
ğutma plakası imal ettirilecektir. 

Konu üe ilgili İhale dosyası, Atatürk Bulvarı 201 No. Ankara'daki Genel Müdür
lüğümüzden, Sahpazarı Meclisi Mebusan Cad. Dursun Han Kat 4 İstanbul'daki Alım 
ve Satım Müdürlüğümüzden 5J0OO, TL. mukabilinde temin edilebilir. 

Teklif verme son günü 24/8/1981 saat 15JOO olup, postada vaki gecikmeler na
zara alınmaz. 

Şirkettiniz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 12442 / 2-1 
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Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden : 

1 — TL. 3 . 8 0 0 . 0 0 0 , — (Y. Üçmilyonsekizyüzbin ve 0 0 / 0 0 lira) keşif bedelli Sul-
tanhanı Bölge Şefliği Kantar "binası ve temeli ( 2 Ad.) ve T. 1 5 . 1 0 0 . 0 0 0 , — (Y. Onbeş 
milyonyüzbin ve 00/00 lira) ,keşif bedelli Sultanhanı Bölge Şefliği Büro üstünde 4 
lojman işi kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir. İstekliler her bir iş için ayrı ayrı tek
lif vereceklerdir. 

2 — İhale 2 1 Ağustos 1 9 8 1 Cuma günü saat 1 4 . 3 0 da fabrikamızda yapıla
caktır. 

3 — Geçici teminat kantar binası ve temeli işi için TL. 1 9 0 . 0 0 0 , — (Y. Yüz 
doksanbin ve 0 0 / 0 0 lira) ve büro lojman işi için TL. 7 5 5 . 0 0 0 , — (Y. Yediyüzeulbeş 
bin ve 0 0 / 0 0 lira) olup nakit veya banka teminat mektubu olabilir. 

4 — İhale İle ilgili şartnameler ihale gününden önce fabrikamız inşaat servi
sinden temin edilir. İstekli her biri TL. 2 . 0 0 0 , — mukabilinde ihale dosyalarım şirket 
veznesinden temin edebilir. 

5 — Teklifler ve temin edilen ihale dosyasının net sayfası imzalanmış ola
rak ihale günü saat 1 4 . 3 0 a kadar diğer evraklarla birlikte fabrikamız muhaberat ser
visine verilecektir. 

6 — İhaleye iştirak etmek isteyenler yeterlilik belgesi almak üzere en geç 18 
Ağustos 1 9 8 1 tarih ve saat 1 4 . 0 0 e kadar fabrikamıza eksiltme şartnamesinde belirti
len evraklarla birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir. 

7 — İhaleye iştirak etmek isteyenlerin, ticaret odasında kayıtlı olduğuna 
dair 2 1 / 8 / 1 9 8 1 tarihinden en geç 3 0 gün .evvel alınmış bir vesikayı vermeleri gerek
mektedir. 

8 — Şirketimiz 2 4 9 0 sayılı kanuna tabi olmadığından ihaleyi (yapıp yapma
makta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

9 — Kapalı zarfla alınan teklifler normal görülmediği takdirde fabrika iha
leyi açık eksiltmeye çevirebileceğitıd«n taliplilerin ihale gün ve saatinde fabrikada 
bulunmaları lazımdır. 12436 / 1-1 

Köy Üsleri ve Kooperatifler Bakanlığı Yol Su ve Elektrik tşleri Genel Müdürlüğü 
Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığından: 

1 — Aşağıda cins ve miktarları yazılı malzemeler 6 2 0 0 sayılı Kanunun 3 4 . mad
desi gereğince taitjbik edilen esasların 8. maddesine göre kapalı zarf eksiltme usulü ile 
ihaleye çıkarılmıştır^ 

Cinsi: 1 - (rürdttküm yuvarlak buşakleM vanalar, Miktarı: 3 kalem, Tahmini be 
deli: 7 . 5 6 0 - 0 0 0 , — TL., Geçici teminatı: 2 4 0 . 5 5 0 , — TL., Şartname bedeli: 2 5 0 , — TL., 
İhalenin Tarihi: 2 5 / 8 / 1 9 8 1 , Saati: ISJOO. 

12 — Eksütme ihalesi yukarıda gösterilen tarih ve saatte Ankara'da YSE Genel 
Müdürlüğünün 11. Kat 14 No. lu odasında toplanacak Komisyon tarafından yapıla
caktır. 

3 — Şartname bedelinin YSE Genel Müdürlüğü adına ihale konusu belirtilerek 
Mal Müdürlükleri veya Defterdarlık veznelerine yatırılarak alınan aslının ve posta 
pulunun gönderilmesi halinde posta ile arzu edildiği takdirde şartname gönderilir. 

4 — İsteklilerin şartnamede istenilen vesaik ile limit içi geçici teminat mektup 
veya makbuzlarım koymak suretiyle hazırlayacakları teklif mektuplarım ihaleden bir 
saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri 
şarttır. ( 1 0 . Kat 7 No.lu oda.) 

5 — Postadaki gecikmelerle telgrafla yapılacak tekliflerin kabul edilmeyeceği 
ilan olunur. 1 2 3 8 0 / M 
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Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. Genel Müdürlüğünden : 

465 TON KİRLENMİŞ SÜLFtRfflK ASİT SATILACAKTIR 
1 — Satınalmak isteyen alıcılar başlıklı kağıtlarına yazılmış bir dilekçe ile 

aşağıdaki ofislerimize şahsen veya mektupla müracaat ederek bu konuda hazırlanmış 
olan şartnameyi bedelsiz olarak temin edebilirler, 

— İç Alımlar Müdürlüğü (Uzunkum No, 33 Kaz/Ereğli^ 
— Satmalma Müdürlüğü (Gümüşsüyü Cad, Dersan Han Kat 5 Taksim/İst,), 
— Satmalma Şefliği (Atatürk Bulvarı Selcan Ban No. 127 Kat 5 Kızuay/Aok.) 
2 — Teklif mektuplarının en geç 31/8/1981 günü saat 16.00 ya kadar Kdz, 

Ereğli'deki Şirketimiz Umumi Muhaberat Servisine İntikal etmiş olması gerek
mektedir. 

3 — Şirketimiz işbu satışı yapıp yapmamakta, kısmen veya dilediğine sat
makta serbesttir. 12437/M 

10 TON K A L A Y SÜLFAT SATILACAKTIR 
1 — Satınalmak isteyen alıcılar başlıklı kağıtlarına yazılmış bir dilekçe İle 

aşağıdaki ofislerimize şahsen veya mektupla müracaat ederek bu konuda hazırlan
mış olan şartnameyi bedelsiz olarak temin edebilirler. 

— İç Alımlar Müdürlüğü (Uzunkum No. 33 Kdz. Ereğli), 
— Satmalma Müdürlüğü (Gümüşsüyü Cad. ıDersan Han Kat 5 Taksün/ist) 
— Satınaima Şefliği (Atatürk Bulvarı Selcan Han No : 127 Kat 5 Kızılay/Ank.) 
2 — Teklif mektuplarının engeç 7/9/1981 günü saat 16.00 ya kadar Ereğli'de 

Şirketimiz^ Umumi Muhaberat Servisine İntikal etmiş olması gerekmektedir. 
3 — Şirketimiz İşbu satışı yapıp yapmamakta kısmen veya dilediğine yapmakta 

serbesttir. 12438/1-1 

Köy Üsleri ve Kooperatifler Bakanlığı Yol Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğü 
Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığından: 

1 — Aşağıda cinsi, miktarı, tahmini bedeli ve ihale tarihi yazılı malzeme 2490 
sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf eksiltme usulü ile ihaleye çıkarıl
mıştır. 

Malzemenin emsi: Kabili tevsii otomatik telefon santralı 20/000/24, Miktarı: l 
adet, Tabminl Bed.: 17J8aojOOO,— TL.. Geçici Tem.: 934.600,— TL., Şartname Bed.: 
500,— TL., îb&lemn Tarihi: 24/8/1981, Saati: 15.00. 

2 — Eksiltme İhalesi yukarıda gösterilen tarih ve saatte Ankara'da YSE Genel 
Müdürlüğünün 11. Kat 16 No. lu odada toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır. 

3 — Şartnamesi dilekçe karşılığında yukarıda gösterilen bedelle 10. Kat 8 No.hı 
odadan temin edfleMlir. Şartname bedelinin YSE Genel Müdürlüğü adına ihale konu 
su belirtilerek Mal Müdürlükleri veya Defterdarlık veznelerine yatırılarak alınan mak
buz aslının ve posta pulunun gönderilmesi (halinde posta ile de şartname gönderilir. 

4 — İsteklilerin şartnamede istenilen vesaik ile limit İçi geçici teminat mektup 
veya makbuzlaruu koymak sureti ile hazırlayacakları teklif mektuplarım ihaleden bir 
saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri şart
tır. (Kat 10, 7 No.lu oda.) 

5 — Postadaki gecikmelerle telgrafla yapılacak taklitlerin kabul edilmeyeceği 
ilan olunur. 12378/1-1 
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Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden : 

866.000 ADET HAŞLANMIŞ TAVUK YUMURTASI SATIN ALINACAKTIR 
1 — Şartnamesine göre kapalı zarf usulü İle teklif alınmak suretiyle 865.000 

adet haşlanmış tavuk yumurtası satmahnacaktır. 
2 — Teklif mektupları 25/8/1981 Sah günü saat 15.00 de Zonguldak'ta Ereğli 

Kömürleri İşletmesi E. K. 1. Ticaret jşube Müdürlüğünde açılacaktır. 
3 — Teklif mektupları 25/8/1981 Sah günü sat 14.00 e kadar E. K. 1. Genel 

Muhaberat servisine verilmiş olacaktır. Postadaki gecikmeler nazara alınmaz. 
4 — Şartnameler Zonguldak'ta E. K. 1. Ticaret Şube Müdürlüğünden, Anka

ra'da TKİ Genel Müdürlüğü Satmalına Dairesi Başkanlığından, İstanbul'da Beyoğlu 
İstiklâl Cad. pdakule iş merkezi TKİ İstanbul Satmalına Müdürlüğünden İstenebilir. 

6 — Müessesemiz 2490 sayılı artırma ve eksiltme kanununa taht değildir. 

12433 / 1-1 

18.000 Mt. ELBİSELİK ALTI BEZLİ SUNİ DERİ SATIN ALINACAKTIR 
1 — Şartnamesine göre kapalı jzarf usulü ile teklif alınmak suretiyle 18.000 

Mt. elbiselik alü bezli suni deri satmahnacaktır. 
2 — Teklif mektupları 25/8/1981 Sah günü saat 15.00 jde Zonguldak'ta EreğU 

Kömürleri İşletmesi E. K. 1. Ticaret Şube Müdürlüğünde açılacaktır. 
3 — Teklif mektupları 25/8/1981 Salı günü saat 14.00 e kadar E. K. 1. Genel 
Muhaberat Servisine verilmiş olacaktır. Postadaki gecikmeler nazara alın

maz. ^ 
4 — Şartnameler Zonguldak'ta E. K. 1. Ticaret Şube Müdürlüğünden, Anka

ra'da TKİ. Genel Müdürlüğü Satmalma Dairesi Başkanlığından, İstanbul'da Beyoğlu 
İstiklal Cad. Odakule İş Merkezi ,TKt İstanbul Satınalma Müdürlüğünden istene
bilir. 

5 — Müessesemiz 2490 sayılı artırma ve eksitlme kanununa tabi değildir. 
12434 / 1-1 

Devlet Malzeme Ofisinden : 

1 — Ofisimizin İzmit Bölge Müdürlüğü ve imalât Atelyeleri sahasında İnşa 
ettireceği sosyal binanın inşaatı sabit birim fiyat esası fizerinden ve kapalı zarf 
usulü ile ihale edilecektir. 

2 — İşin jkeşlf bedeli, Bayındırlık Bakanlığı 1981 yılı rayiç ve birim fiyat
larına göre 25.334.283,— TL. olup; geçici teminat tutarı 761.000,— TL. dır. Geçici 
teminat mektup olarak verildiği takdirde, bu mektuplar müddetslz ve Maliye Bakan
lığının 12A/1976 gün 5297-15/1723 sayılı tamimine uygun olacaktır. 

3 — İhale 28' Ağustos 1981 tarihine rastlayan Cuma günü saat 17.00'de Genel 
Müdürlük binasında toplanacak Satmalma Komisyonu tarafından yapılacaktır. 

4 — Bu işe talip olanlar, proje ve ihale evraklarım incelemek, daha fazla 
bilgi (almak ve iş yerini görmek İçin çalışma saatleri içinde D. M. O. Genel Müdür
lüğü İnşaat Şubesine veya İzmit imalât Atelyeleri Müessesesi Müdürlüğüne başvura
bilirler. 

5 — İsteklilerin ihaleye katılma '(yeterlilik) belgesi alabilmesi İçin; ihaleye 
katılacaklarım bildiren bir mektubu aşağıdaki belgelerle birlikte en geç 26 Ağustos 
1981 Çarşamba günü saat 48.00 e kadar «D. M. O. Genel Müdürlüğü/ANKARA» ad
resine göndermeleri veya Satmalma Komisyonu Başkanlığına bizzat vermeleri ge
rekmektedir. 
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a) 1981 yılına ait Ticaret odası belgesi 
b) Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve süresi dolmamış B grubundan en az 

60.000.000,— TL. "{Müteahhitlik karnesinin aslı ve noterden tasdikli sureti (gerekti
ğinde karne aslı Komisyonca istenebilir.) 

c) Bayındırlık Bakanlığı «Yapı Tesis ve Onarım işleri İhalelerine Katılma 
Yönetmeliği» ne ekli 1, 2a, 3 ve 4 numaralı örneklere göre düzenlenmiş. 

d) Yapı araçları bildirisi (belgeleriyle birlikte) 
e) İlk ilan tarahinden sonra alınmış malî durum bildirisi. 

f) Teknik personelin pda sicilleri ve noter tastikli teknik perosnel bildirisi. 
g) Son iki fyılda bitirilmiş ve dilekçenin verildiği tarihte adına taahhüde bağ

lanmış veya bağlanaack olan işleri belgeleri ile açıklayan taahhüt bildirisi. 
h) İş yerni gördüklerine dair İzmit imalât Atelyesi Müessesesi ^Müdürlüğün

den alaackları yer görme belgesini 
i) İsteklinin şirket olması halinde, şirketin noterden tastikli imza sirküle

rini 
6 — ihaleye katılmak üzere istenen belgeleri süresi içinde verilmiş olan İs

teklilerden ^haleye katılmaları uygun görülenlerin «ihaleye katılma belgesi» ni al
mak üzere 27 Ağustos 1981 Perşembe günü saat 18.00 e kadar Satmalma Komisyonu 
Başkanlığına başvurmaları lâzımdır. 

7 — İhaleye katılma belgesi almış olan isteklerin, hazırlayacaktan teklif mek
tuplarım ve geçici tenünatlanm 28'*Ağustos 1981 Cuma günü saat 16.00 ya kadar Sa
tmalma Komisyonu Başkanlığına tevdi etmiş olmalan şarttır. 

8 — Ofis 2490 sayılı yasaya tabi olmayıp, yaptığı'jinceleme sonucu; yeterlilik 
belgesi verip vermemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta veya işi dilediğine vermekte 
serbest olduğu gibi nedenlerini açıklamak'zorunluluğunda da değildir. 

9 — Süresi içinde yapılmayan müracaatlar, telgrafla yapılan müracaatlar ve 
postada vuku bulacak gecikmeler dikkate alınmz. 

12429 / 1-1 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayollan Genel Müdürlüğünden : 

Tahmini bedeli 24.587.500, TL. Geçici Teminatı 737.625,— TL. olan 81 - 2514-1 
dosya numaralı Konveyör Kayışlarının imal ettiirlerek satın alınması 2490 sayılı Ka
nunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 1 Eylül 1981 -Salı günü saat 15.00 de Ankara'da Karayolları Genel 
Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünde yapılacaktır. İsteklilerin en geç 24/8/1981 
günü saat 17.00 ye kadar dUekçelerine teknik şartnamenin 2.1., 2.2 ve 2.3 maddele-
slndeki belgeleri ekliyerek Karayollan Makina İkmal Dairesi Başkanlığına müracaat 
ederek ihaleye iştirak belgesi almalan şarttır. Şartname almak isteyen firmalar işin 
sipariş numarası ve konusunu belirten başlıklı kâğıtlanna yazılmış bir dilekçe ile Ka
rayollan Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünden 500,— TL. bedelle ala
bilirler. Ankara dışından yapılacak isteklerde şartname bedelinin Merkez Bankası 
Ankara Şubesi nezedindekl 208/350.102.205 sayılı hesaba yatmlıp alınacak dekontun 
bir dilekçeye eklenerek Karayollan Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğü Yü-
cetepe - Ankara adresine gönderilmesi halinde şartname posta ile gönderilebilir. 

İstekliler 1981 yılı vizesi yapılmış ticaret, sanayi odası veya esnaf belgesini, 
geçici teminat mektubu veya makbuzunu, teknik şartnamede istenilen belgeleri ve 
alınan şartnamenin her sahifesini imza ederek dış zarf içine koymak şartıyla hazır
layacaktan teklif mektuplarım eksiltme saatinden bir saat evveline kadar makbuz 
mukabilinde Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edil
mez. 

Duyurulur. 12149 /1-1 
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Hatay 111 Daimi Komisyon Başkanlığından : 

9.000.000,— lira keşif bedelli Reyhanlı ilçesi özel İdare hizmet binası, kütüp
hane ve lojman ikmal inşaatı 2490 sayılı Kanunun 3L maddesi gereğince 'kapalı 
zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 8/9A981 Sah günü saat 11.00'de  SX Daimi Komisyon huzurunda ya
pılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A) 270.000,— liralık geçici teminata ait mektup veya makbuzu, 
B) 1981 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, 
C) Müracaat düekçeleriyle birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde be

lirtilen ve usulüne göre 'hazırlanmış olan yapı araçları bildirisi, taahhüt 'bildirisi, 
Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan keşif bedeli kadar işin ek
siltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesinin aslım İbraz suretiyle, 
Hatay Bayındırlık Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları eksiltmeye girme 
belgesini, 

Teklif mektuplarıyla birlikte zarfa koymaları lazımdır. 
İstekliler teklif mektuplarım ihale günü, ihaleden bir saat önce makbuz kar

şılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 
Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 4/9/1981 mesai 

sonuna kadardır, 
Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 12420 / l - l 

Sümerbank Yıldız Çini ve Porselen Sanayii Müessesesinden : 

MÜDIBÜS K1RLANACAKTIR 
Sümerbank Yıldız Çini ve Porselen Sanayii Müessesesince işçi ve memur taşı

macılığında kullanılmak üzere, takribi günde 8 sefer yapacak midrbüs kiralanacak
tır. Kiralama müddeti 1 yıldır. 

Son teklif verme günü 28/8/1981 tarih mesai bitimine kadardır. 
Geçici teminat 300.000, TL. olup, teklif Üe birlikte verilecektir. 
Kat'i teminat 600.000,— TL. dır. 
Fiyatlar, aşağıda belirtilen güzergahlara göre sefer adedi üzerinden Verile

cektir. 
Konuyla ilgili şartname, Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden temin edilebilir. 

Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, işi dilediğine verip vermemekti 
serbesttir. 

Sabah Servisleri 

Saat 7.00 — Çeüktepe - Müessese 
8J30 — Karaköy - Müessese 
7 20 — Beşiktaş - Müessese 
7.20 — Ortaköy - Müessese 

Akşam Servisleri 
17.00 — Müessese - Karaköy 
17.00 — Müessese - Çeüktepe 
17.00 — Müessese - Beşiktaş 
17.00 — Müessese - Ortaköy 

12427/1-1 
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Kırklareli/Demirköy Devlet Orman Kereste Fabrikası Müdürlüğünden : 

1 — Fabrikamız ihtiyacına binaen 6x10x216 ebadında 10.000 adet tuğla yurt 
İçinden kapak zarfla teklif nlmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 — İhale 26/8/1981 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14.00 de komis
yon huzurunda yapılacaktır. 

3 — İhale ile ilgili idari şartname Ankara Orman ürünleri Sanayii Genel 
Müdürlüğü, Bolu Devlet Orman Kereste Fabrikaları ile Fabrikamızda görülebilir. 

. 4 — Bu işe ait muhammen bedel 220.000,— TL. olup geçici teminatı 12.250,— 
liradır. 

5 — İsteklilerin geçici teminatlarını nakit veya süresi limit dahili banka temi
nat mektuplarım müdürlüğümüz veznesine yatırmaları şarttır. 

6 — Kurumumuz 2490 sayılı kanuna tabi değudir. 
7 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
Han olunur. 12431 / 1-1 

1 — Fabrikamız ihtiyacına binaen aşağıda ebatları ve miktarı yazılı (Atermit 
yurt içinden kapalı zarf teklif alma suretiyle satın ahnacktır. 

Ebadı Adedi )M. bedeli 

3.10x0.90 250 400.000 
2.50x090. 500 675.000 
Mahya 100 70.000 

YEKÛN : 1.145.000 
2 — İhale 26/8/1981 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 16.00 da fabri

kamızda komisyon ^huzurunda yapılacaktır. 
3 — İhale İle ilgili idari şartname Ankara'da Orman ürünleri Sanayii Genel 

Müdürlüğünde ve Fabrikamızda görülebilir. 
4 — Bu pşe ait muhammen bedel 1.145.000,— TL. olup geçici teminatı 48.100 

liradır. 
5 — isteklilerin geçici teminatlarım nakit veya süresiz limit dahili banka 

teminat mektuplarım müdürlüğümüz Veznesine yatırmaları şarttır, 
6 — Kurumumuz 2490 sayılı kanuna tabi değildir. 
7 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Muham

men bedel fabrikamıza teslim fiatıdır. 
İlan olunur. 12432 / 1-1 • 
Sümerbank Taşköprü Kendir Sanayii Müessesesinden : 

1 — Müessesemiz Klima santralları ve donanımları kapalı zarf usulü teklif al
mak suretiyle isteklisine yaptırılacaktır. 

2 — Bu İşle ilgilenmek isteyenler Klima santral tesisatına ait idari ve tek
nik şartnameleri Müessesemizden talep edebilirler veya bizzat Müessesemize gelerek 
tetkik edebilirler. 

3 — En son teklif verme günü 3 Eylül 1981 Perşembe günü saat 16.30 a ka
dardır. 

4 — Müessesemiz bu işi yaptırıp yaptırmamakta veya kısmen yaptırmakta 
tamamen serbesttir. 12428 / 1-1 
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Burdur Şeker Fabrikası {Müdürlüğünden : 

1 — Fabrikamızın Merkez Ziraat Bölge Şefliği Kemer kantar sahasında 
yapılacak olan 2.290.000,— TL, (tklmüyonikiyüzdoksanbta lira) 1. kesif bedelli 2 
adet 40 tonluk kantar temeli ve 1 adet kantar binası inşaatı kapalı zarf usulü ile 
teklif almak suretiyle ve Bayındırlık Bakanlığının 1981 yılı birim fiyatları esasına 
göre ihale edilecektir. 

2 — İhale 26/8/1981 Çarşamba günü saat 14.00'de Fabrikamız Ofis binasında 
yapılacaktır, 

3 — Bu işe ait geçici teminat tutarı 114.500,— (Yuzondörrbinlbeşyüz liradır.) 
olup, banka teminat mektubuda nakit yerine geçerlidir. 

5 — Yeterlik belgesi alınabilmesi için, isteklilerin ihale şartnamesinde belirti
len belgeleri ihtiva eden dilekçelerini en geç 24/8/1981 Pazartesi günü saat 14.00*e 
kadar, yeterlik belgesi alan istekliler ise en geç 26/8/1981 Çarşamba günü saat 13.50 
ye kadar usulüne uygun düzenlenmiş kapalı zarf halindeki teklif mektuplarım Fab
rikamız Muhaberat Servisine vermiş olacaklardır. Postada vukuu bulacak gecikme
lerden Fabrikamız hiçbir şekilde sorumlu değildir. 

6 — İşin sözleşmesine 31 Mayıs 1981 tarih ve 17356 sayılı Resmi Gazete'de 
yayınlanarak yürürlüğe giren 8/5/1981 tarih ve 8-2912 sayılı Bakanlar Kurulu Ka
rarı uyarınca çalışma şartlarına ait hükümler konulmuştur, 

7 — Fabrikamız 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapma
makta yeterlik belgesi verip vermemekte veya sözkonusu işi dilediğine vermekte 
serbesttir. 12423 /1-1 

İstanbul Telefon Başmüdürlüğünden : 

560 ADET DÖNER OPERATRUS SANDELYESt İLE 
106 ADET KOLTUK TAMİR ETTİRİLECEKTİR 

Başmüdürlüğümüz Şehirlerarası İşletme Müdürlüğünde mevcut 550 adet dö
ner operatris sandalyesi ile 106 adet misafir koltuğu, teknik şartnamesine göre ta
mir ettirilecektir. 

Bu İşe alt İdari ve teknik şartnameler Gayrettepe Yıldız Posta Caddesindeki 
Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdürlüğünden temin edilebilir. 

İstekli olanların bu işe ait teklif mektuplarım engeç 27/8/1981 Perşembe günü 
saat 11.00'e kadar Malzeme Müdürlüğüne tevdi etmeleri üân olunur, 

13379/1-1 

Sümerbank Merinos Yünlü Sanayii Müessesesinden - BURSA 

TEK TttP EKMEK ALINACAKTIR 
1 — Müessesemizin senelik 360.000 adet tek tip ekmek ihtiyacı ihale edile

cektir. 
2 —> Ekmek şartnamesi Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden bedelsiz olarak 

temin edilebilir. 
3 —• İhaleye katılma teminatı 50.000,— TL. olup, teklif mektupları ile bera

ber verilmesi şarttır. 
4 — Kapalı teklif mektupları 21/8/1981 günü saat 17.00'ye kadar Müessese

mizde buhındurulacaktır. 
5 — Müessesemiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta ser

besttir. 13438/1-1 
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Bayındırlık Bakanlığı Diyarbakır Yapı İğleri 16, Bölge Müdürlüğünden: 

1 —• Mardin - Habur Gümrük Memurları lojmanı (3Ş Daire) 24 Daire Gümrük 
Memur lojmanı inşaatı işi 2490 sayüı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü 
ile eksiltmeye konulmuştur. 

12 — İşin keaüf bedeli 72.000.000,— TL, dır. 
3 — Eksiltme Diyarbakır Yapı İşleri 16. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyo

nunda 28/8/1081 (Cuma) günü saat 11.00'de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Yapı İsleri 15. Bölge Müdürlüğü 

İhale Servisinde görtuebilir, 
6 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
A) 2,160.000,— liralık geçici teminatı, 
B) 1981 yuma ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme şartnamesinde 1981 

tarihinde yayınlanan Bayındırlık Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının 81/84 
sayılı Tapı Tesis ve Onarım isleri ihalelerine Katılma Yönetmeliğinde belirtilen 
şekilde) usulüne uygun hazırlanan plan ve teçhizat beyannamesini, sermaye ve kredi 
imkanlarını bUdirir mali durum bildirgesini, banka referans mektubunu, teknik per
sonel beyannamesini, taahhüt beyannamesini, Bayındırlık Bakanlığından almış ol
dukları (B) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine gidebileceklerini göste
rir müteahhitlik karnesinin aslını ve örneğini eklemek suretiyle Yapı İşleri 15. Bölge 
Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarım 28/8/1981 (Cuma) günü saat 10.00'a kadar 
makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 24/8/1981 (Pazartesi) 
günü mesai saati sonuna kadardır. 

8 — Telgrafla müracaat ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet İlan olunur. 12424/1-1 

a 
Pazarköy-Eğridir Devlet Kereste Fabrikası Müdürlüğünden : 

Fabrikamız deposunda mevcut 16 parti 12842 adede denk 280.878 M 3 , muh
telif cins ve kalitedeki kara ve kızılcam keresteler 28 Ağustos 1981 tarihinde saat 
14.00'de her parti ayrı ayrı olmak üzere açık artırmalı ihale İle satılacaktır. 

Emvallerin vergileri ve % 25 peşin, bakiyesi % 75'i altı ay vadeli müddetsiz 
Hmft dahili ve kat'i banka mektubu veya her paraya çevrilebilen devlet tahvilleri 
karşılığı satılacağı İlan olunur. 12422 /1-1 

• • 
Çeşitli ilân 

Adalet iBakanhgınrtan : 

MÜNHAL NOTERLİK 
1980 yılı gayrieafi geliri 647.204 lira 95 kuruş olan üçüncü sınıf Araç No

terliği münhaldlr, 
1013 sayın Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince üçün

cü sınıf noterlerden veya noterlik belgesi sahiplerinden bu noterliğe atanmaya istekli 
olanların ilftn tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları 
yer Cumhuriyet Savcılıklarına başvurmaları lâzımdır. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler, başvur
ma süresi içinde (Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. 

Ulan olunur. 12417 /1-1 
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Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İsletmesi Müdürlüğünden j 

İstanbul Abonelerimizin Dikkatine Sunular : 
Halen İstanbul'daki aboneterinuze bantla gönderilen Resmi Gazete Ue 
ilgili zaman zaman gazetenin ellerine geçmediği konusunda abonelerden şi
kayetler atmaktayız. Bantla göndermede meydana gelen bu şikâyetlerin ttn-
tanmeeî için 13 Temmuz 1981 den geçerli olarak Restnt Gazete İstanbul abone
lerimize Üsteli Gönderilecektir. Halen 8 bini aşan abone sistetutnia değlstirU-
anestaıden dolayı bazı aksaklıkların kısa dönemde de olsa ortaya çıkması 
mümkündür. Abone sahiplerimizden bu konuda gerekil anlayışın görüleceğini 
tahmin ederken Resmi Gazete'nln enerine geçme konusundaki şikâyetlerin 
İşletme Müdürlüğümüze bilıurilmesini önemle rica ederiz. 

Resmî Gazete Fihristi 

Yürütme ve İdare Bölümü: 
Sayfa 

Milletlerarası Andlaşma 

8/3138 Türk - Alman Teknik Programı Çerçevesinde Ege Ün. Tekstil 
Tek. Fakültesine Yardım Kararı 1 

Bakanlar Kurulu Karan 

8/3003 Tunceli ili Nazimiye ilçesi Doğancık Köyünde Afete Maruz 
Evlerin Nakü Kararı 11 

Yönetmelikler 

— Profesyonel Futbol Yönetmeliği Değişiklik Yönetmeliği 18 
— Futbol Müsabaka Yönetmeliği Değişiklik Yönetmeliği 13 
— Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma 

Sandığı Muhasebe Yönetmeliği 23 
— 506 ( 2167) Sayılı SSK Belirlenen Yol Paraları ile Zarurî Masraf 

Karşılıklarına ilişkin Yönetmeliğin Değişiklik YönetmeUği 39 
— Devlet Resim ve Heykel Sergisi Yönetmeliği Değişiklik Yönetmeliği 49 

— Tahsüat Genel Tebliğ No. 362 41 
— Türk Parasınıa Yabancı Paralar Karşısındaki Korları 42 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 




