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Sönmez Koksal 
Dışişleri Bakanlığı 
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I. HUKUKÎ DAYANAK 
Bu proje dokumam, Türk Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Prog

ramı arasında, 21 Ekim 1965 tarihinde her iki tarafça da imzalanmış olan teknik 
yardımla ilgili revize edilmiş Standart Anlaşmanın hukuki çerçevesinde yürütüle
cektir, özellikle,. Hükümeti, Hakların,ve Dokunulmazlıkların hükümlerini uygula
mak konusunda zorunlu kılan Konvansiyonun Madde V Paragraf 1 hükümleri, bu 
proje dokümanına göre teknik yardıma uygulanacaktır. 

II. PROJENİN AMAÇLARI 
A. KALKINMAYA YÖNELİK AMAÇLAR 
Bu projenin amacı Türkiye'de Ulusal Serin İklim Tahılları Projesini güçlen

dirmektir. Bu proje: Çorum - Çankırı, Makarnalık Buğday Kalite Laboratuvan Ku
rulması ve Ürün Tahmin Projesi gibi UNDP ve FAO projeleri de dahil olmak üzere 
diğer projelerin bir tamamlayıcısı olacak ve tahıl üretimini geliştirme ve düzenle
meyi amaçlayacaktır. 

B. KISA SÜRELİ AMAÇLAR 
Bu proje, daha ayrıntılı olarak aşağıda belirtilen acil amaçlara erişmeyi 

hedef alacaktır. 
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1 Türkiye'nin, üstün özellikleri bulunan bitki üretim materyalinden yarar
lanmasını sağlayacak bir germplasm mübadele ve dağıtım sistemi kurmak, 

2. Türkiye'deki çeşitli buğday üretim alanlarına uyacak geliştirilmiş çeşitleri 
üretmek, 

3. Tahıl hastalıklarının üretimdeki ve üretimin yönetimindeki rolünün anla
şılmasını arttırmak. 

4. Ulusal Serin İklim tahılları Araştırma Projesinin uzun vadede devamını 
sağlamak için bir hizmet-ici eğitim programı başlatmak. 

D. GEREKÇE 
Türkiye'deki ekilebilir toprakların % 75'i buğday, arpa, çavdar ve yulaf da 

dahil olmak üzere kışlık tahıllara tahsis edilmiştir. Bu tahıllar 14,2 milyon hek
tarlık bir alanı kaplamaktadır. Tahıllar içerisinde buğday, ortalama 9 milyon hek
tar kadar bir alanla en büyük bölümü teşkil etmektedir. Son 5 yılda Türkiye'nin 
yıllık buğday üretim ortalaması 16,5 milyon tondur. Hektar başına 1830 kg. olan 
buğday ürünü, geliştirilmiş teknolojinin uygulanması ile arttırılabilir. Türkiye'nin 
67 vilayetinden 66'sında Serin îklim Tahılları yetiştirilmekte ve kişi basma dü
şen buğday tüketimi yıllık 200 kg olarak dünyadaki en yüksek miktarlardan biri
sini oluşturmaktadır. 

Eski zamanlardan 1955'e kadar Türkiye; esas itibariyle tahıl üretimi yönün
den kendine yeterli idi, fakat nüfus artışının tarımın önüne geçmesi ile 1955den 
başlayarak besin açığı olan ve bundan sonraki 20 yılın çoğunda buğday ithal eden 
bir ülke olmuştur. 

Ancak buğday ve arpa üretiminde hemen hemen aynı zamana rastlayan bir 
patlama, Türkiye'yi tekrar hububat fazlası olan bir duruma getirmiş ve ülkeyi 
yeniden ihracatçı bir ülke yapmıştır. 1975 - 80 yılları arasında Türkiye birbiri ardı
na beş rekor hasat geçirmiştir. Bu dönem içinde buğday stoku 5 milyon tona yüksel
miş ve en iyi ticaret yılında ihracat da 2 milyon tona erişmiştir. 1975 - 80 yılları 
arasındaki 5 yıldan 4 ünden uygun iklim şartlarının yanı sıra, geliştirilmiş buğday 
ve arpa yetiştirme teknolojisi üzerinde önceden yapılan çalışmaların da bu hasatta 
büyük katkısı olmuştur. Belirli dış kuruluşların oynadıkları önemli rolün yanında 
Türkiye'de yeni buğday teknolojisinin başarılı şekilde uygulanmasında diğer bir 
çok faktörün de katkısı olmuştur. 

1968 yılında Türkiye, Rockefeller Vakfından buğdayın geliştirilmesi ve Türk 
bilim adamlarının eğitilmesi için, ulusal bir program yapmasını istemiştir. Bu pro
je, başından itibaren CIMMYT ve Oregon Eyalet Üniversitesinden (OSU) yardım 
görmüştür. 

1967 yılından itibaren, Türkiye sahil kuşağında «Meksika» yazlık buğdayının 
CIMMYT'den alınıp süratle uygulanması sonucunda, Türk çiftçisinin yararlı yeni 
fikirlere ne kadar çabuk cevap verdiği anlaşılmıştır. 1971 yılında, Meksika buğda 
yı, Türkiye Kıyılarında bir milyon hektarlık bir alanı kaplamıştır. Ancak, Türk res
mi makamları Meksika çeşitleri ile ulaşılan ürün düzeyinin korunması veya yük
seltilmesi için sürekli bir çeşit akışının sağlanması gerektiğini anlamışlardır. Kıyı 
bölgeleri Meksika buğdayından yararlanırken, Türkiye buğday alanlarının dörtte 
üçünü kaplayan geniş Anadolu ovası, soğuğa dayanıklı kışlık buğday istediğinden 
bu durumdan etkilenmemiştir. 

Böylece Türkiye'nin Ulusal Buğday Geliştirme Programı, istişare, ekspertiz 
ve yardım için gerekli fonları sağlayan dış kuruluşlarca desteklenmiştir. Ancak, 
Türkiyenin başarısının başlıca sebebi, eğitilmiş ve tecrübeli buğday bilim adamları
nın meydana getirdiği kadroda bulunabilir. Çoğunlukla eğitimlerini CIMMYT ve 
OSU da yapmış olan bu kişilerden meydana gelen grup, dağılmadan, 1970'ler süre-
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since, dış ülkelerden gelen danışmanlardan çoğunun ülkeden ayrılmasından çok 
sonralara kadar önemli şekilde devam eden araştırma önceliklerinin ve metodolo
jisinin devamım sağlamıştır. 

Ama bugün, birçok önder Türk buğday araştırıcısı ihtiyaç dolayısıyla idari 
pozisyonlara gelmişlerdir. Bunun bir sonucu olarak, «ikinci kuşak» eğitilmiş buğday 
ıslahcı ve patolojistlerine gereksinme duyulmaktadır. Bu eğitim devam ederken 
bir yandan da buğday ıslah gayretlerimizi sürdürmeye yardım etmek için dış danış
man ve ekspertize ihtiyaç olacaktır. 

Ulusal Serin İklim Tahılları Araştırma Projesinin üretim artışına, büyük kat
kıları olmakla birlikte bu program amaçlarına tam olarak erişmemiştir. 

Daha iyi ekmeklik ve makarnalık buğday çeşitleri Orta Anadolu ve Geçit 
Bölgeleri için geliştrilmiştir. Tarımsal araştırmaların sonucu olarak üretim teknik
lerine ilişkin paketlerin aynı bölgeler' için geliştirilmiş olmasına rağmen, kıyı bölge
leri, özellikle Çukurova Güney Doğu ve Doğu Anadolu için çok az çeşit geliştiril
miştir. Bu bölgelerden hiçbiri müsait yetiştirme tekniği paketlerine sahip olmamış
tır. Makarnalık buğday ekmeklik buğday kadar ilgi çekmemiştir. Gerek iç, gerekse 
dış pazarlar için makarnalık buğday üretiminin arttırılmasına ihtiyaç bulunmak
tadır. Gayretler, kalitenin ıslahından çok, mahsulün arttırılmasına teksif edilmiş 
bulunmaktadır. 

Bu projenin uygulanması ile yukarıda bahsi geçen bölgeler yeni buğday tek
nolojisinden tam olarak yararlanacaklardır. Güneydoğu Anadolu ovalarının sulan
ması ile mahsul üretiminde ve özellikle makarnalık buğday üretiminde büyük bir 
potansiyel oluşacaktır. Ulusal Serin İklim Tahılları Projesi, istenildiğinde gerekli 
teknolojiyi sağlamaya hazır olmalıdır. Türkiye'nin makarnalık buğday üretimi 1,5 
milyon ton ile, makarna endüstrisinin taleplerini güçlükle karşılamaktadır. İstatis
tikler yalan bir gelecekte makarna, irmik ve bulgur tüketimin artacağını göster
mektedir. Bu proje, verim potansiyeli yüksek ve gerek kötü koşullara gerekse has
talıklara daha fazla dayanıklı yeni çeşitlerin geliştirilmesi ile elde edilecek olan 
ürünler için artan taleplerin yerine getirilmesine yardım edecektir. 

E. BEKLENEN FAYDALAR 
Projenin acil hedeflerine ilaveten aşağıdaki hususlarda da fayda sağlanacak

tır. 
1. Yeni ekmeklik ve makarnalık buğday germplasmı 
2. Özellikle Adana yöresi için yazlık buğday, Güneydoğu Bölgesi için ma

karnalık buğday, Anadolu platosu için kışlık makarnalık buğday ve Doğu Anadolu 
için kışlık buğday üe ilgili yeni ve en son yetiştirme ve pataloji yaklaşım ve tek
nikleri. 

3. 2. Maddede bahsi geçen bölgeler için geliştirilmiş çeşitler. 
4. Ticari ve yeni çeşitlere karşı oluşturduğu tehlike, yayılma ve değişkenlik

leri itibariyle buğday hastalıkları hakkında b i l g i ve görüşler. 
5. Genç Türk bilim adamları tarafından gerek CIMMYT'in genel merkezinde 

gerekse ülke içindeki enstitülerde elde edilmiş olan buğday ıslahına ait bilgi trans
feri. 

F. YAPILACAK İŞLER 
Proje aşağıda sıralanan faaliyetleri yerine getirecek ve bunu yaparken 

CIMMYT tarafından tayin edilecek olan bir buğday uzmanı ile Türk Ulusal Serin 
İklim Tahılları Araştırma Projesine mensup yerli personel tarafından desteklene
cektir. 
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1. Germplasm mübadelesi 
Türkiye, CMMYT ve Oregarı Eyaîet Üniversitesi arasında bir germplasm 

materyali ve bilgi mübadele veya yayma programı oluşturulacaktır. Türkiye nin 
buğday araştırma personeli CİMMYT uzmanının da yardımı ile. üstün kışlık tip
leri tanımlayacak ve bu bilgileri CİMMYT ve OSU'ya aktaracaktır. 

2. Islah edilmiş çeşitlerin geliştirilmesi 
Bu proje Türkiye'deki çeşitli buğday üretim bölgeleri için ıslah edilmiş çeşit

lerin geliştirilmesini amaç edineç.ktir. 
Bu bölgelerden ilki, yazlık buğday üretim alanı olan Çükurovadır. Özellikle 

bu bölgeye uyum sağlayan çeşitlerin geliştirilmesiyle daha yüksek bir üretim müm
kün olacaktır. Diğer öncelikli bölgede Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Bu bölge ol
dukça kurak olup daha ziyade, makarnalık buğday üretimi yapmaktadır. Bölgede 
üzerinde çalışılan büyük kapsamlı sulama projelerinin uygulanacağı düşünülerek, 
sulu şartlarda buğday geliştirilmesi konusunda teknik yardım sağlanacaktır. Bu 
projede büyük önem taşıyacak olan üçüncü bir bölge de Doğu Anadoludur. Bu 
yöre için daha uygun çeşitler bulunacak ve bunlar kullanılarak tarla araştırma 
programlan başlatılacaktır. 

CİMMYT bu üstün tipleri kullanarak ilkbahar s kış melezlerini elde edecek 
ve F, nesillerini OSU'ya gönderecektir. Elde edilen bu yeni nesil de kışlık tiplerle 
melezlenecek ve böylece F/ler denenmek ve seçilmek üzere Türkiye'ye gönderile
cektir. Bu mübadele programının önemli yönü yazlık ve kışlık melezlerinin kulla
nılmasıdır. Kışlık buğday ekim alanları için kışlık x yazlık x kışlık melezlerine 
özellikle dikkat edilecektir. 

Bu yaklaşımla bitki boyunu kısaltırken gerek potansiyelin ve gerekse çeşitli 
hastalıklara karşı mukavemetin arttırılabileceği beklenmektedir. Yazlık buğday 
alanları, yani sahil kuşağı için septorya ve sarı pasadaha mukavim çeşitler elde 
etmek ümidiyle kışlık x yazlık x yazlık melezîemelere ağırlık verilecektir. 

3. Buğday hastalıklarının tanınması 
Islah edilmiş çeşitlere hastalıklara dayanıklılık özelliği katılacaktır. 

a. Anadolu platosunda yetiştirilen çeşitlerde görülen rastık hastalığına daya
nıklılık 

b. Kışlık buğday ekimi yapılan bölgelerde kulanılan çeşitlerde görülen sa-
npas hastalığına dayanıklılık 

c. Makarnalık buğday çeşitlerinde görülen sarıpas ve karapas hastalıklarına 
dayanıklılık 

d. Yazlık buğday ekimi yapılan bölgelerdeki çeşitlerde görülen Septoria, sa
rıpas ve rastık hastalıklarına dayanıklılık, 

e. Bütün bölgelerde yetişen çeşitlerde görülen kahverengi pas hastalığına da
yanıklılık, fakat bu hastalık halen büyük bir problem yaratmamaktadır. 

4. Eğitim 
Temel bilgiler edinmek, bir hububat ıslah programının teknikleri ile nasıl 

yürütüleceğini öğrenmek ve CIMMYT'in ıslah ve patoloji çalışmalarını yakından 
incelemek amacıyla her biri 6 adam ay olan Meksika, CIMMYTte 3 adet burs on-
görülmüştür. 
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F. GİRDİLER 
1. Hükümetin Katkıları 
a. Mali yükümlülükler 
Türk Hükümeti'nin sağlayacakları : 
1. Projede görevlendirilecek. İngilizce bilen sekreter ve yardımcı personelin 

maaşları, 
2. Alet ve ekipmanın gümrüklerden çekilmesinde yapılacak harcamalar, 

Türkiye'deki taşıma, sigorta ve depolama masrafları, UNDP tarafından temin edilen 
diğer ekipman ve araçların işletme ve bakım masraflarını karşılamak, 

b. Yerli personelin görevlendirilmesi : 
Ulusal Serin İklim Tahılları Araştırma Projesinde ıslahcı Patolog, agronomist 

ve teknolog olarak toplam 75 personel görev almış olup bunlar 11 Araştırma Ensti
tüsüne dağılmışlardır. Bu personel, gelecek yabancı uzmanla işbirliği yapacaklardır. 

c. Hükümet Kırtasiye gibi sarf malzemesini ve demirbaşları temin edecektir. 
1. Büro için gerekli yer. malzeme ve mefruşat 
2. Araştırma çalışmaları için gerekli laboratuvar ve arazi 
3. Türkiye'de mevcut alet ve ekipman 
2. BMKPnin Katkıları : 
a. Milletlerarası uzman 

Başlama tarihinde Enstitüde olması gerekmektedir. 
Uzman bitki ıslahı konusunda geniş bir bilgiye sahip olacak, Ulusal Serin İk

lim Tahılları Araştırma Projesinin İslah ve hastalık sahasındaki faaliyetlerinde Türk 
meslektaşlarına yardım edecek, melezlemede kullanılmak üzere ıslah edilmiş tohum 
çeşitleriyle ilgili tavsiyelerde bulunacak, tohumları seçecek ve yeni etkin yaklaşım
lar getirecektir. 

b. Eğitim temini 
Kalifiye personel aşağıdaki hususlarda eğitilecektir .-
a. Yeni çeşitlerin geliştirilmesi 
b. Yetiştirme tekniği araştırmaları (kuruluş arazisinde ve çiftçi şartlarında) 
c. Hastalık metodolojisi 
3 kişi, Meksika'daki CIMMYT merkezinde 6 şar ay müddetle eğitim progra

mma katılacaktır. 
c. Alet - Ekipman 
34.950 $ alet ve ekipman almak için ayrılmıştır. 
1. Sarf malzemesi 
Labaratuvar ve tarla malzemeleri, yedek parçalar 8.000 9 
2. Sarf edilmeyip kullanılan malzeme 28.950 * 
Toprak İşleme, Islah, hastalıklarla mücadelede ve hasatta kullanılacak alet

ler 28.950 
Muhtelif masraflar : 
1. Rapor hazırlanmasında gerekli harcamalar 500 
2. Müteferrik 5000 
3. İşletme ve bakım 5774 
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H. ÇALIŞMA PLANININ HAZIRLANMASI : 
Projenin yürütülmesinde uygulanacak ayrıntılı çalışma planı projeye tayin 

edilen yabancı uzman tarafından, Ulusal Serin İklim Tahılları Araştırma Projesi
nin liderine danışılarak hazırlanacaktır. Bu plan, projenin hemen başlangıcında 
hazırlanacak ve muayyen fasılalarla gözden geçirilecektir. Kabul edilen çalışma 
planı, proje dokümanına Ek I olarak eklenecek ve bu dokümanın bir parçası ola
caktır, 

I. PROJEDE GÖREV ALACAK YABANCI VE YERLİ PERSONELİN ETKİN 
KATKILARI İÇİN GÖREV TANIMI HAZIRLANMASI : 

Projeden iyi netice alınabilmesi ve başarıya ulaşılması için yapılacak faali
yetler yerli personel ve projeye tayin olunan yabancı uzman tarafından müşte
reken yürütülecektir. Yerli personelin ve yabancı uzmanın projede yapacağı işler, 
projenin başında çeşitli görüşmeler ve müzakereler neticesinde kendi liderleri ta
rafından tesbit edilecek ve bu projenin başarıya ulaşması için karara varılan hu
suslar bir taslak içinde yer alacaktır. Yerli ve yabancı personele düşen görevler, 
kabul edilen hususlara ve teknik iş birliğinin maksadına uygun olacaktır. 

K. KURULUŞLARIN GÖREV TANIMI : 
1. Ulusal Serin İklim Tahılları Araştırma Projesi 11 araştırma Enstitüsünde 

75 uzman tarafından yürürtulınektedir. 
Bu proje Orta Anadolu Bölge Zirai Araştırma Enstitüsünde görevli bulunan 

bir koordinatör tarafından koordine edilmektedir. Proje ıslah,' pataji . hu'jubat 
kalitesi, yetiştirme tekniği, ekonomi, eğitim ve yayım üzerindeki çalışmaları kapsa
maktadır. Bunun yanında proje, üretim planına göre. hububat çeşitlerinin temel 
orijinal tohumluklarının üretiminden d_- sorumludur. Projede görev alan diğer alt 
kuruluşlar; Marmara-Trakya. Ege, Karadeniz, Doğu, Güneydoğu Bölge Zirai Arat
tırma Enstitüleri ve Eskişehir, Edirne, Sakarya, Adana ve İğdır Zirai Araştırma 
Enstitüleridir. Bu tekilfde yer alan faaliyetler yukarda adı geçen bütün kuruluş
larda yürütülecektir. 

2. Buğday yetiştiren 3 ayrı bölgeye özel yer verilecektir. 
Birinci bölge-, yazlık buğdayın yetiştirildiği Güney kıyısındaki Çukurovadır, 

Bu bölge büyük buğday üretim potansiyeline sahip olmakla, birlikte bu üretişi 
bölgesine en uygun çeşit henüz geliştirilmiş değildir (Örneğin septorya, snrıpas 
ve kahverengi pasa dayanıklı çeşitler) Çiftçiler ı962"de geliştirilmiş penjamo 62 ve 
diğer birkaç çeşidi kullanmaktadırlar. Fakat bu bölgeye özel olarak uygun çeş t 
geliştirildiği takdirde daha yüksek verim almak mümkün olabilecektir. 

Diğer önceliği olan bir bölgede Güneydoğu Anadoludur. Bu bölge oldukça 
kuru olup burada büyük ölçüde makarnalık buğday yetiştirilmektedir Diyarbakır 
Araştırma Enstitüsündeki buğday ıslahcısı geniş çapta idari işlerde çalışmaktadır. 
Bu yönden bölgenin daha çok teknik yardıma ihtiyacı vardır. Buna ilaveten, böl
gede başlanmış bulunan büyük kapsamlı sulama projelerinin uygulanması duru
munda sulu koşullarda yetiştirilecek buğday çeşitlerinin geliştirilmesine ihtiyaç 
bulunmaktadır. Halen mevcut bulunan bazı çeşitler bu geçiş döneminde kullandla-
bilecektir. Fakat özel olarak uyum sağlayan çeşitlere ihtiyaç vardır ve bundan da 
öteye araştırmaların makarnalık, çeşitler üzerinde yoğunlaştırılmasına ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu proje çerçevesinde, daha çok önem verilecek 3. bölge Doğu Ana
doludur. Erzurum'da bulunan Araştırma Enstitüsü tarafından hizmet götürülen bu 
bölgeye geçmişte yeterince ilgi gösterilmemiştir. 

Kışlık buğdayların yetiştirildiği bu bölgede son zamanlarda Nebraska orijinli 
bazı çeşitler ve buna ilaveten yerli çeşitler ekilmiştir. Daha uygun çeşitlerin mev-
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cut olduğu düşünülerek bu çeşitlerin geliştirilmesi ve bunları kullanarak tarla 
araştırma programlarının başlatılması gerekmektedir. 

M. GELECEKTEKİ UNDP YARDIMI : 
Proje bitiminde gerekli olabilecek U N D P yardımının kapsam ve şekli, 1985 

yılma isabet eden projenin son yıl içerisinde tesbit edilecektir, 

III. YÖNETÎM, DEĞERLENDİRME ve RAPORLAR PROGRAMI . 

A. YÖNETİMİ ÜÇLÜ GÖZDEN GEÇİRME ve TEKNİK DEĞERLENDİRME •. 
Projeler, proje yönetme ve program yürütme için BMKP tarafından tesbit 

edilen politika ve yöntemlere uygun olarak saman zaman gözden geçirilecektir. 

B. DEĞERLENDİRME : 
Proje, BMKP tarafından bu amaçla ortaya konmuş olan politika ve yöntem

lere göre değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Değerlendirmenin organizasyonu, na
sıl yapılacağı zamanı Hükümet ve BMKP/Pyo arasında görüşülerek tesbit edi
lecektir. 

C. ARA ve SONUÇ RAPORLAR : 
BMKP politika ve yöntemlerine uygun olarak, proje faaliyetleri hakkında altı 

aylık raporlar ve bir sonuç raporu istenecektir. Bu raporların kesin zamanları, is
tendiği şekliyle yukardaki Iî. H do bahsi geçen çalışma planında yer alacaktır. 

Sonuç raporunun zamanında hazırlanmasından yürütücü kuruluş sorumlu 
olacaktır. 

IV. BÜTÇELER 

Ülke : Türkiye 
Proje No : TUR/83/001/B/cl/'.5i 
Proje Adı : Türkiye'de Buğday Islahı 

PROJE BÜTÇESİNE BMKP KATKISI 

(ABD Doları) 
Toplam 1983 1984 198S 

21. ALT-KONTRAT 
29. TOPLAM 
m. PROJE TOPLAMI 

263.474 
283.474 
263.474 

8? .824 
87.824 
87.824 

87.82S 
87.825 
87.825 

37.825 
87.825 
87.825 

ÜLKE ; TÜRKİYE 
PROJE ADI : TÜRKi\ E'DE BUĞDAY ISLAHI 
PROJE No : TÜR/b3/003/B/0l/3l 

(ABD DULAR1 olarakJ 
TOPLAM 1983 1984 1985 

100, KATİLMA PAYİ 
108. TOPLAM 
999. BMKP TOPLAMİ 

39.474 
39.474 

224.000 87.824 

25.500 
25.500 
62.325 

13.974 
13.974 
73.851 
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TARİH 

Eylül 1984 
Mart 1985 

NOT 1 

NOT 2 

ÖDEME PROGRAMI 
KATKI PAYI (A. B. D. Doları olarak) 

MİKTAR 

29.070 
15.930 

KATKİDA BULUNAN ÜLKE 

TÜRKİYE 
TÜRKİYE 

Ödemeler, proje faaliyetleri başlamadan önce ve yukarda belirti
len tarihlerden geç olmamak üzere yapılacaktır. 

Ödemelerin yapılacağı BMKP Daimi Temsilciliği TL. katılma payı 
hesabı : Garanti Bankası, Yenişehir Şubesi, Ankara. Hesap No. 
5201-25 (Projenin adı ve kod numarası belirtilecektir) 

NOT 3 : Ödeme tarihinde geçerli olan döviz kurları üzerinde BMKP île an
laşmaya varıldıktan sonra, ve BMKP'nin TL yi kullanma kapasite
sine bağlı olarak, ayrıca ödenen TL miktarı ile ödenecek Türk Li
rasının ödeme tarihinden sonraki 6 aylık süre esnasında geçerli 
olan en düşük değeri i l A B D . Doları karşılığı olan en yüksek IX 
değerinin rakamla ifadesi şeklinde) arasındaki farkın ödenmesi 
şartıyla, muhtemelen TL olarak yapılacak ödemeler kabul edile
cektir. 

NOT 4 Mahalli para birimi ile ödeme yapılabilmesi, BMKP'nin Türk Lira
sını kullanabilme kabiliyetine bağlı olacaktır. Bu durumun kabu
lünden önce BMKP Maliyesinin onayını almak gerekmektedir. 

NOT 5 : Katkı yapı ödemesinin tümünü veya bir kısmını BMKP'nin kabul 
edememesi durumunda proje büeçesinde buna bağlı olarak indirim 
yapılacaktır. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9 

U L K L : T Ü R K İ Y E 

PROJE ADİ •. TÜRKİYE'DE BUĞDAY ISLAHI 
PROJE No : TUR/83/001/B/01/31 

KATILMA PAYINA AİT PROJE BÜTÇESİ 
(A.B.D. DOLARI olarak) 

TOPLAM 1963 1964 1985 

100. KATKI PAYI 
101. Katkı Payı 39.474 - 25.500 13.974 
109. Toplam 39.474 - • 25.500 13.974 

150. DESTEK BEDELİ 
156. Destak Bedeli 

(Katkı payı) 4.342 — 2.802 1.537 
153. Toplam 4;J42 — 2.805 1.537 

TARLA İDARÎ GİDERLERİ 1.184 — 76a 4«lfl 
19» TOPLAM KATKI P A Y I 45.000, — 28.070 15.930 

ÜLKE ; TÜRKİYE 
PROJE ADI : Türkiye'de Buğday Islahı 
PROJE No : TUR/83/001/B/01/31 
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IV. BÜTÇELER 
Ülke : Türkiye 
Proje No •. TUR/83/001/3/01/31 
Proje Adı : Türkiye'de Buğday Islahı 
Hükümetin Parasal (Türk Lirası Olarak) Katılma Payına Ait Proje Bütçesi: 

10. PROJE PERSONELİ Toplam 1983 1984 1985 
adam/ay TL. adam/ay TL. adam/ay TL. adam/ay TL. 

11.01 Menajer yardımcısı 24 1.440.000 1 60000 12 720.000 11 660.000 
11.02 Araştırma personeli 1800 87.120.000 75 3.630.000 900 43.560.000 825 39.830.000 
11.03 Destek personeli 5520 165.600.000 230 6.900.000 2780 82.800.000 2530 75.800.000 
11.98 Toplam 7344 254.160.000 306 10.580.000 3672 127.080.000 3366 116.490.000 

15. SEYAHAT GİDERLERİ 14.520.000 3.000.000 7.200.000 4.320.000 

18. Toplam 7344 268.680.000 306 13 590.000 3672 134.280.000 3366 120.810.000 
40. MALZEME ve EKİPMANLAR 

41.00 Sarf Malzemesi 26.862.000 5.550.000 13.320.000 1.892.000 
42.00 Ekipman ve İnşaat 124.350.000 34.350.000 50.000.000 40.000.000 
49.00 Toplam 151.212.000 38.900.000 63.320.000 47.992,000 

50. MÜTEFERRİK GİDERLER 
51.00 Diğer giderler 9.438.000 1.950.000 4.680.000 2.808.000 
53.00 İşletme ve Bakım 123.420.000 25.500.000 51 200.000 36.720.000 
59.00 Toplam 132.858.000 27.450.000 65.880.000 39.528.000 

99. TOPLAM HÜKÜMET KATKISI 552.750.000 80.840.000 263.480.000 208.330.000 

14 
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UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME 

Project of the Goverment of 
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PROJECT DOCUMENT 

Duration : 24 months 

ACC Classification 

Title : Wheat Improvement in Turkey 
Number : TUR/83/001/B/01/31 
Primary Function : Transfer of technology 
Secondary Function : None 
Sector {Government Class.): Agriculture — 

0420 Crops 
Sub-Sector (Government Mlass.): Plant Production 
Government Implementing Agency : Ministry of Agriculture and Forestry, General 
Directorate of Agriculture Affairs Department of Research 
Executing Agenuy : United Nations Development Programme, Office of Project 
Executions (UNDP/OPE) 
Estimated Starting Date : December 1983 

Government Inputs 
Government Cost-Sharing 
UNDP Inputs 
Project Total 

Signed : 
Sönmez KOKSAL 
Director General 
Economic Affairs 
Ministry of Foreign Affairs 

TL. 552.750.000 (in kind) 
US $ 39.474 (line 101 total) 
US $ 224.000 (line 999 total) 
US Ş 263.474 (line 99 total) 

22.11.1S83 

On behalf of the Government 
Joseph Cavalli 
Resident Representative, a. i. 
on behalf of the Executing Agency 
(as authorized by Nevrodis" PE 024 of 5 Oct 83) 
Sarfraz Khan Malik 
Resident Representative 
On behalf of the UNDP 

Date 

19.10.1983 

Date 

25.11.1983 

Date 

I. LEGAL CONTEXT 
This project document shall be implemented within the legal framework of 

inter alia the Revised Standard Agreement concerning Technical Assistance between 
the Government of Turkey and the United Nations Development Programme signed 
by the parties on 21 October 1985. In particular, the provisions of article V pragraph 
1 obligating the Government to apply the provisions of the Convention on Privileges 
and Immunities shall be deemed to apply mutatis mutandis to technical assistance 
carried out in accordance with this project document. 

n . OBJECTIVES OF THE PROJECT 
A. DEVELOPMENT OBJECTIVES 
The development objective of this project is to strengthen the National Winter 

Cereals Research Project in Turkey. The project will be complimentary to other 
projects, including UNDP and FAO projects such as the Çorum-Çankiri, the Durum 
.Wheat Quality Laboratory Establishment and the Crop Forecasting Project, antl 
wül aim. to ?.mp«we and stablize small grain production. 

tOrWm* v* £<tar* BdlumS tayfa-, ti 
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B. IMMEDIATE OBJECTIVES 
More specifically the project will aim to attain the following immediate 

objectives. 
1. Establish a germplasm exchange and distribution system which will allow 

Turkey to benefit from improved germplasm with superior characteristics, 
2. Develop improved varieties that are suitable for particular wheat growing 

zones in Turkey, 
3. Increase understanding of the role of smell grain diseases in production 

and its manipulation, 
4. Initiate a training program in in-service training, to ensure the long term 

sustainability of the National Winter Cereals Research Project. 
D. BACKGROUND AND JUSTIFICATION 
75 % of the arable land in Turkey is devoted to winter cereals including wheat, 

barley, rye and oats. These cereals occupy an area of 14.2 million hectares. Among 
the cereals wheat takes the biggest part with an area of approximately 9 million 
hectares. For the last five years the average annual wheat production of Turkey 
is 16.5 million tons. Wheat yield is 18S0 kg per hectare which can be increased by 
the application of improved technology. Winter cereals are grown in 66 province* 
out of 87 in Turkey and the per capita consumption of wheat is 200 kg per annum 
which is one of the highest in the World. 

From ancient times to 1955, Turkey waa essentially self sufficient in cereal 
grains, but a growing population outpaced agriculture and beginning in 1955, Turkej 
became a food deficit country, importing wheat for most of the next 20 years. 

However, an almost spontaneous revolution in wheat and barley production 
pushed Turkey back into a grain surplus position and again made her an exporter. 
During 1975 80 Turkey produced five consecutive record harvests. Wheat in storage 
during this period rose to five million tons and exports reached two million tons 
in the best trading year. While the 1975-80 period was noteworthy for its good 
weather four years out of five, it was also a period in which previous research or 
better wheat and barley technology contributed decisively to the harvest. Many 
factors contributed to the successful application of new wheat technology in Turkey, 
including an important role played by certain outside institutions. 

In 1963 the Rockefeller Foundation was requested by Turkey to design a na
tional • wheat improvement program and for training: Turkish scientists. From the 
start the project called on assistance from CIMiiTT and Oregon State University 
(OSU). 

The rapid adoption of the CLMMYT derived «Mcxican» spring wheats in coascb. 
Turkey from 1967 onwards underscored how quickly Turkish farmers would respond 
to profitable new ideas. By 1971 Mexican wheats tovered one million hectares of 
coastal Turkey. Turkish officials realized, however, that to hold or raise the yield 
levels set by the Mexican varieties would take a steadv flow of new varieties. Mo
reover, while the coastal regions were benefiting from Mexican wheats, < the vast 
Anatolian plateau, with three-fourths of Turkey's wheat land, was unaffected because 
it requires cold-tolerant winter wheats. 

Thus Turkey's National Wheat Improvement Program was assisted by outside 
institutions who provided the consultation, expertise, and funds necessary to assist. 
However the cardinal reason for Turkey's success is to be found in its cadre of 
trained and experienced wheat scientists. This group of individuals, many of whom 
receive i their training at CIMMYT and at OSU, r-rmaired essentially intact throughout 
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the 1970s, providing an important continuity to research priorities and methodology 
that persisted well after the departure of most of the outside consultants. 

Today, however, many of the leading Turkish wheat scientists have of neces
sity advanced to administrative positions, resulting in a need for a «second wave* 
of trained wheat breeders and pathologists. While this training is taking place, 
there will be a need for outside consultation and expertise to help maintain our 
on-going wheat improvement efforts. 

While the National Whiter Cereals Research Project has made substantial 
contributions to the production increase, it has not fully reached its objectives. 

Better bread and durum wheat cultivars have been developed for the Central 
Anatoiia and Transitional Areas. As a result of the agronomic studies, packages for 
production techniques have been developed for the same areas, but very few varieties 
have been developed for the coastal areas, especially Çukurova Area, Southeastern 
and Eeastern Turkey. Neither do these regions have available packages of cultural 
practices. Durum wheat has not received as much attention as the bread wheat. 
There is a need to increase the durum wheat production for both internal and 
external markets. Efforts have been concentrated on yields rather than the improve
ment of quality. 

With the implementation of this project, the areas mentioned above will receive 
full benefit from the new wheat technology. With the irrigation of Southeastern 
Anatolian Platas, there will be a great potential for crop production especially durum 
wheat. The Winter Cereals National Project should be ready to provide the necessary 
technology when it is required. The durum wheat production of Turkey is hardly 
enough with 1.5 million tons to meet the requirements of the macaroni industry. In 
the near future, the trends indicate that macaroni, semolina and bulgur consumption 
will increase. This project will help to fulfil the increased requirement for raw 
material by the development of new cultivars with higher yield potentials, more 
resistance to adverse conditions and diseases. 

E. OUTPUTS 
In accordance with the project's immediate objectives, the following outputs 

will be required. 
1. New bread-and durum wheat germplasm. 
2. New and updated breeding and pathology approaches and techniques, 

particularly concerning sping wheat for the Adana region, durum wheat for the 
Southeast region, winter durums for the Anotoiian Plateau and winterhardy wheats 
for eastern Turkey. 

3. Improved varieties for the regions mentioned under 2. 
4. Insight and data on wheat diseases as related to their diversity, spread 

and potential threat to commercial and new varieties. 
5. Transferred increased knowledge on wheat improvement, obtained throgh 

training received at CIMMYTs headquarters and at in-country workshops by young 
Turkish scientists. 

F. ACTIVITIES 
The project will undertake the activities listed below, and in doing so will be 

supported by a wheat breeder assigned by CIMMYT and national staff of the Turkish 
National Winter Cereal Research Project. 

1. Exchange of Germplasm 
Establish a germplasm material and information exchange or relay program 

between Turkey, CIMMYT and Oregon State University (OSU). Turkey's wheat 
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research program personnel will, with the assistance of the CIMMYT scientist, identity 
superior winter types, and communicate this information to CIMMYT and OSU. 

2. Development of Improved Varieties 
The project will aim to develop improved varieties for the various priority 

wheat growing zones in Turkey, 
The first of these is the spring wheat environment around Adana, on the 

southern coast. Higher production would be possible, if varieties specifically adapted 
to the region were developed. 

Another priority zone is that of the Southeast around Diyarbakır. This area 
tends to be fairly dry and is devoted largely to the production of durum wheat. 
Technical assistance will be given and there is a need to develop wheat for irrigated 
conditions in anticipation of large scale irrigation projects now underway in the 
region. 

A third area that will receive greater emphasis under this project is that of 
Eastern Turkey. More suitable varieties will be identified and field research programs 
will be initiated using them. 

CIMMYT will make spring x winter crosses using these superior types and 
forward the F l progeny to OSU. These progeny will then be top crossed to winter 
types and the F2's sent to Turkey for testing and selection. An important aspect 
of this exchange program is the exploitation of winter x spring crosses. The mam 
focus will be on winter x spring x winter crosses for the winter wheat areas. 
Utilizing this approach, it is anticipated that yield potential and resistance to various 
diseases can be increased, while shortening the stature of the plant. Winter x spring 
crosses will be made for the coastal spring wheat areas, in anticipation of better 
resistance to Septoria and stripe rust. 

3. Understanding wheat diseases 
Better disease resistance will be incorporated into improved varieties : 
a. resistance to loose smut for the varieties on the Anatolian Plateau, 
b. resistance to stripe rust for the varieties in the winter wheat areas, 
c. resistance to stripe rust and stem rust for the durum wheat varieties, 
d. resistance to Septoria, stripe-rust and loose smut for the varieties in the 

spring wheat zones, 
p. resistance to leaf rust for the varieties in all areas, but this disease Is not 

currently deemed a major problem. 
4. Training 
A total of 3 training scholarships at CTMMYT's headquarters in Mexico are 

snyisaged for 6 m/m each to acquire knowledge in the theoretical background techni
ques and execution of a cereal improvement programme, and to learn the CIMMYT 
breeding and pathology plant material. 

G. INPUTS 
1. Description of Government Inputs 
a. Financial Obligations 
The Government of Turkey will provide : 
1. funds for secretarial staff capable of working in English and assistant staff 

for the project, 
2. funds for meeting clearance cost of equipment, its inland transportation 

and insurance, handling and storage in Turkey, the running and maintenance costs 
of vehicles as well as other equipment supplied by UNDP. 
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b. Assignment of National Staff 
In the National Winter Cereals Research Project 75 plant breeders, plant pat" 

hologists, agronomists and quality personnel are employed, divided over 11 Research 
Institututes. These will cooperate with the expert. 

c. Government Provided Expendable :and non-expendable Equipment and 
Supplies. 

1. Facilities, equipment and supplies for office activities, 
2. Facilities, for laboratory and land for research activities, 
3. Supplies and equipment available in Turkey. 
2. Description of UNDP Inputs 
a. International Staff 

Location Starting Date Duration 
Plan Breeder : Ankara December 1983 24 m/m 

Should arrive Institute on starting date. The expert will have a high level of 
expertise In the field of plant breeding and will assist his Turkish colleagues in the 
field of plant breeding and pathology activities of the National Winter Cereals 
Research Project, advise and recommend improved breeding materials for hybrid* • 
ssation, review and select in the breeding material and discuss new, more effective 
approaches. 

b. Training Provisions 
Qualified personnel will be trained in : 
a. the development of new varieties, 
b. agronomic research (on-station and on-farm), 
c. disease methodology, 
Three trainees will attend the training program at CIMMYT's headquarters to 

Mexico, for the duration of 6 months, 
c. Equipment 
A provision of ?3*.950 will allow the Project to purchase equipment. 
1. Expendable Equipment 

Laboratory and fields supplies, spare parts * 6,000 
2. Non-expendable Equipment 

* 6,000 

Land cultivation-, breeding-, pathology-, and harvesting equipment, 128,950 
d. Miscellaneous 

1. Reporting costs S 600 
2. Sundry | 5,000 
3. Operation and maintenance $ 5,774 

H. PREPARATION OF WORK PLAN 
A detailed Work Plan for the implementation of the project will be prepared 

by the international expert assigned to the project, in consultation with the leader of 
the National Winter Cereals Research Project. This will be done at the start of the 
project and brought forward periodically. The agreed upon Work Plan will be attac
hed to the Project Document as Annex I and will be considered as part of that docu
ment 

I. PREPARATION OF THE FRAMEWORK FOR EFFECTIVE PARTICIPA
TION OF NATIONAL AND INTERNATIONAL. STAFF IN PROJECT 

The activities necessary to produce the indicated outputs and achieve the pro
ject's immediate objective will be carried out jointly by the national and international 
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staff assigned to it. The respective roles of the national and international staff will 
be determined by their leaders, by mutual discussions and agreement, at the beginning 
of the project, and set out in a Frame-Work for Effective Partticipation of National 
and International Staff in the project. The respective roles of the national and inter
national staff shall be in accordance with the established concept and specific purposes 
of the project, and set out in a Frome-Work for Effective Participation of National 

K. INSTITUTIONAL FRAMEWORK 

1. The National Winter Cereals Research Project operates to 11 Research 
Institutions throught the activities of 75 scientists. 

The National Winter Cereals Research Project is coordinated from the Central 
Anatolia Regional Agricultural Research Institute by a national coordinator. The 
Project carries on studies in breeding, pathology, cereal quality, agronomy, economy 
and training extension. Besides these, the Project is responsible for the production of 
basic seed of the cereal cultivars under the production scheme. The other sub-institutes 
which take part in the Preject are Marmara-Thrace, Aegean, Black Sea, Eastern, 
Southeastern Regional Agricultural Research Institutes and Eskişehir, Edirne, Sakar
ya, Adana and İğdır Agricultural Research Instittutes. The activities stated in this 
proposal will be carried in all of the above mentioned institutions. 

2. Three specific wheat growing areas will receive special attention. 
The first of these is the spring wheat environment around Adana, on the 

southern coast. This area has a large potential for wheat production but no varieties 
have as yet been identified that are considered ideally suited to this production 
environment (i e. varieties with good resistance to septoria, stripe rust and teaf rust). 
Farmers have been using Peneamo 62 a variety named in 1962 and some varieties 
released from Izmir, but higher production would be possible if varieties specifically 
adapted to the region were developed. 

Another priority zone is that of the Southeast, around Diyarbakir. This area 
tends to be fairly dry and is devoted largely to the production of durum wheat. The 
mafe wheat breeder at the Diyarbakir research station is now heavily occupied with 
administration, and the area is thus in need of more technical assistance. In addition, 
there is a need to develop wheat for irrigated conditions in anticipation of large scale 
irrigation projects now underway in the region. Some varieties currently available 
can be used on an interim basis, but specifically adapted varieties are necessary, and 
much more research emphasis is needed on durum. 

A third area that will receive greater emphasis under this project is that of 
Eastern Turkey. This region, served by the experiment station at Erzurum, has received 
little attention in the past, primarily because it is so remote. It is a winter wheat 
habitat, currently planted to some varieties that originated in Nebraska, plus local 
cultivars. It is felt that more suitable, varieties exist, and it is now necessary to iden
tify those varieties and initiate field research programmes to use them. 

M. FUTURE UNDP ASSISTANCE 
The extend and nature of UNDP assistance needed at the conclusion of the 

Project will be determined during the last year of the Project in 1985. 
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III. SCHEDULES OF MONITORING, EVALUATION AND REPORTS 
A. TRI-PARTITE MONITORING REVIEWS, TECHNICAL REVIEWS 
The project will be subject to periodic review in accordance with the policies and 

procedures established by UNDP for monitoring projects and programme implemen
tation. The scheduling of these i eviews will be included in the Work Plan referred to 
in Part II. H of this document. 

B. EVALUATION 
The project will be subject to evaluation, in accordance with the policies and 

procedures established for this purpose by UNDP. The organisation, term of reference 
and timing of the evaluation will toe decided by consultation between the Government 

and UNDP/OPE. 

C. PROGRESS AND TERMINAL REPORTS 
Semi-annual progress reports and a terminal report on project activities w^'' 

be required in accordance with UNDP policy and procedures, the exact timing of the.. . 
reports, as required, will be included in the Work Plan referred to in Part II. H. above. 

The Executing Agency will be responsible for arranging the timely preparation 
of the terminal report. 

IV, BUDGETS 

Country , Turkey 
Project No. : TUR/83/001/B/01/31 
Project Title : Wheat Improvement in Turkey 

PROJECT BUDGET COVERING LNDP CONTRIBUTION 
(in US Dollars) 

TOTAL 1983 1964 1985 

21. SUB-CONTRACT 283.474 87.824 87.025 87.825 

29. COMPONENT TOTAL 263.474 87.824 87.825 87.825 

39. PROJECT TOTAL 2Ö3X74 87.824 87.825 87.825 

Country : Turkey 
Project Title : Wheat Improvement in Turkey 
Project No : TURW001/B/G1/31 

(In US Dollars) 
TOTAL 1983 1984 1985 

100. COST SHARING 
101. Cost Sharing 39.474 — 25.500 13.974 

109. Component Total 30.474 — 25.500 13.974 

909. UNDP TOTAL 224.000 87.824 62.325 73.851 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17 
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Country : Turkey 
Project Titlfr : Wheat Improvement in Turkey 
Project No, : TUR/83/001/B/01/31 

PROJCT BUDGET COVERING COST-SHARING CONTRIBUTION 
(In US Dollars) 

TOTAL 1983 1984 1985 

100. COST SHARING 
101. Cost Sharing 39.474 — 25.500 13.974 

109. Component Total 39.474 — 25.500 13.974 
150. SUPPORT COST 

1.36. Support Cost (Cost Sharing) 4,342 -- 2.805 1.537 

159. Component Total 4.342 — 2.805 1.537 
FIELD ADMINISTRATIVE COST 1.184 - 765 419 

199. TOTAL COST SHARING 45.000 - 29.070 15.980 
Country : Turkey 
Project Title : Wheat Improvement in Turkey 
Project No. : TUR/83/001/B/01/31 

PAYMENT SCHEDULE 
COST SHARING 

(In US Dollars) 
DATE AMOUNT CONTRIBUTOR 

September 1984 29.070 Turkey 
March 1985 15.930 Turkey 

Payments are due in advance of project activities and not later 
than the dates given above. 
For deposits into UNDP Resident Reprecentative. TL Cost-Sharing 
Account: Garanti Bankasi, Yenisehir Branch, Ankara. Account No. 
5201 25 (indicating project number and title). 
Possible payment in TL will be acceptable only after agreement 
with UNDP at exchange rates prevailing at the date of payment and 
dependent upon the capacity of UNDP to utilize TL and on the 
condition that the difference between the TL amount paid and the 
amount payable at the lowest value of the Turkish Lira (as defined 
by the greatest number of TL's equivalent to l US ) prevailing du
ring a 6-month period after the data of payment will be reimbur
sed. 
Payment in local currency is dependent upon UNDP's ability to 
use Turkish Lira. Clearance must be obtained (from UNDP Treasury 
prior to acceptance. 
In the event that UNDP is unable to accept part or whole of the 
cost sharing payment, the project budget will have to be reduced 
accordinfly. 

NOTE l : 

NOTE 2: 

NOTE 3 -• 

NOTE 4: 

NOTE 5: 
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IV. BUDGETS 
Country : Turkey 
Project No. : TUR/83/001/B/01/3X 
Project Title : Wheat Improvement in Turkey 
Project Budget Covering Government Countrerpart Contribution in Kind fin 

sdfsdfsfdsdfsdfsdfsdfsdfsd

Turkish Liras) 
TOTAL 19 8 3 

m/m TL. m/m TL. 
1 

m/m 
9 8 4 

TL. 
1 

m/m 
8 8 5 

TL. 

11.01 Co-Manager 24 1.440,000 1 60.000 12 720.000 11 660.000 
11.02 Research Personnel 1800 87.120.000 75 3.630.000 900 43 560.000 825 39.930.000 
11.03 Support Personnel 5520 165.ÖÖO.0OO 230 C.900.000 2760 82.800,000 2530 75.900.000 
11.99 Sub-total 7344 254.160.000 306 10590 000 3672 127.080 000 3366 116.490.000 

15, TRAVEL COST 14.520.000 3.000,000 7.200.000 4.320.000 
19. Component Total 7344 268.680.000 306 13.590.000 3872 134.280000 3366 120.810.000 
40. EQUIPMENT AND SUPPLIES 

41.00 Expandable 26862.000 5.550.000 13.320.000 7.9S2.00G 
42.00 Equipment and Building 124.350.000 34.350.000 50.000.000 40.000.000 
49.00 Component Total 151.212.000 39.900.000 63.320,000 47.992.000 

50. MISCELLANEOUS 
51.00 Sundry 9.438.000 1950.000 4.680,000 2.808.000 
53.00 Operation and Maintenance 123.420.iM0 25.500.000 61 200.000 36.720.000 
59.00 Component Total 132.858.IX» 27.450.000 65.880.000 39.528.000 

99. TOTAL GOVERNMENT CONTRIBUTION 552.750.000 80.940.000 263.480.000 208 330.000 

http://123.420.iM0
http://132.858.IX%c2%bb
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Yönetmelik 
Kültür ve Turizm Bakanlığından .-

Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik 
Amaç 
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı korunması gerekli Kültür ve Tabiat Var

lıklarından meydana gelen özel müzelerin kuruluş, görev, yönetim, gözetim, denetim 
sekil ve şartlarını belirlemektir. 

Kapsam 
Madde 2 — Bu Yönetmelik kendi hizmet konularında veya amaçlarının ger

çekleştirilmesi için özel müzeye sahip olan ve özel müze kurmak isteyen bakanlıkların 
kamu kurum ve kuruluşlarının, gerçek ve tüzel kişilerin ve vakıfların uymak zorunda 
oldukları esaslar ile bunların görev ve sorumluluklarını kapsar. 

Dayanak 
Madde 3 — Bu Yönetmelik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma 

Kanununun 24 ve 26 ncı maddeleri gereğince hazırlanmıştır. 

Özel Müze Kurma Hakkı 
Madde 4 — Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler

le vakıflar, Kültür ve Turizm Bakanlığından izin almak şartıyla kendi hizmet konu
larının veya amaçlarının gerçekleştirilmesi için her çeşit kültür ve tabiat varlığından 
oluşan koleksiyonlar meydana getirebilir ve özel müzeler kurabilirler. 

B&şvuru 
Madde 5 — özel müze kurmak isteyenler kurulacak müzenin kuruluş amaçlan 

ve faaliyet konularını belirten bir yazı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına başvurur
lar. Bu yazıya aşağıdaki belgeler eklenir. 

a) Müze olarak kullanılacak binanın 1/100 ölçekli plânı, 
b) Binanın adresi ile tapu kaydı örneği, (.kiralık binada müze olmaz) 
c) Mevcut kültür ve tabiat varlıklarının sıra numarası, adı, cinsi ve ölçüle

rim belirtir bir listesi, 
d) Tüzel kişilerin yetkili organlarından alınmış karar veya onay. 

Müze Yeri 
Madde 6 — Müze olarak kullanılacak binanın; 
a) Müstakil bir yapı veya ayrı bir bölüm olması, 
b) Mevcut kültür ve tabiat varlıklarının teşhirine, depolanmasına ve grup 

ziyaretlerine uygun olması, 
c) Kültür ve tabiat varlıklarının sağlıklı bir şekilde korunmasına uygun olma

sı, 
d) Gerektiğinde kültür ve tabiat varlıklarının bakımının yapılabileceği bir 

atölyenin bulunması, 
e) Ziyaretçilerin müracaat, dinlenme yeri, tuvalet ve diğer zaruri ihtiyaçla

rını karşılayabilecek tesislerin bulunması, 
f) Yangına, sabotaja ve hırsızlığa karşı emniyet tedbirlerinin alınmış olması, 
gerekmektedir. 
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Değerlendirme 

Madde 7 — Başvuruyu alan Kültür ve Turizm Bakanlığı durumu bu yönetmelik 
hükümlerine göre İnceler. Değerlendirme yapılırken sergilenecek eserlerin bir müze 
için yeterli nicelik ve nitelikte bulunması, müzenin sürekli hizmet vereceğinin sağlan
mış olması hususları da dikkate alınır. Sonuç olumlu görüldüğü takdirde özel müze 
açma izni verilir. 

Gerçek ve tüzel kişilerle vakıflar tarafından kurulacak müzelerin faaliyet ko
çuları ve alanları, yapılacak başvuruda beyan olunan istekleri değerlendirilerek Kültür 
ve Turizm Bakanlığınca verilecek izin belgesinde belirlenir. Gerçek ve tüzel kişilerce 
kurulacak müzeler bu izin belgesinde belirlenen konu alanlarına inhisar etmek şartı 
ile taşınır kültür varlığı bulundurabilir ve teşhir edebilirler. 

Müze Görevlileri 

Madde S — Özel müze açmalarına izin verilenler müzenin özelliğinin gerektirdiği 
nitelik ve nicelikte uzman personel ile yeteri kadar bekçi görevlendirmek zorundadır
lar. 

Envanter Kayıtları 

Madde 9 — Özel müzede bulunan kültür ve tabiat varlıkları Bakanlıkça uygun 
görülecek ve noterden tasdikli iki nüsha halinde tanzim edilecek envanter defterlerine 
özel müze uzmanlarınca kaydedilir. 

Bu defterlerden bir nüshası Bakanlığa verilir. 

Yeni Eser Kaydı 
Madde 10 — özel müzelere yeni alınan eser vakit geçirilmeden her iki envanter 

defterinin devam eden sıra numarasına uyularak usulüne göre kaydedilir. 

Denetim 

Madde 11 — Kültür ve Turizm Bakanlığı gerekli gördüğü zamanlarda bu yö
netmelik hükümlerinin özel müzelerce uygulanıp uygulanmadığını ihtisas elamanla
rına inceletir. 

Madde 12 — Özel müzelerin 2863 sayılı Kanun ve yönetmelik hükümlerine uy
madıklarının tesbit edilmesi halinde izinleri Kültür ve Turizm Bakanlığınca iptal edi-

Kapanan özel Müzeler

lýr

 

Madde 13 — Özel Müzelerinin faaliyetlerini devam ettirmek istemiyenler duru
ma yazılı olarak Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirirler. 

Bu müzelerle izinleri iptal edilen müzelerin müzelik değerindeki kültür varlık-
ısn hakkında, «Korunması ası Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koleksiyoncu
luğu ye Denetimi Hakkında Yönetmelik» hükümleri uygulanır. 

Eserlerin Müze Dışına Çıkarılmaması 

Madde 14 — Özel müzeler müze binası dışında eser bulunduramazlar ve depo 
meydana getiremezler. 

özel müzelerin başka bir yapıya taşınması ve eserlerin bu müze dışında geçici 
olaraksergilenmesi Kültür ve Turizm Bakanlığının iznine bağlıdır. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2' 
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Bakanlık Yardımı 
Madde 15 — Öze l müzeler, Kültür ve Turizm Bakanlığından İlmi ve teknik ko

nularda yardım İsteyebilirler. 

Giriş ücreti 
Madde 16 — özel müzelere giriş için ziyaretçilerden ücret a anabilir. Bu ücret, 

Kültür ve Turizm Bakanlığı müzeleri için tayin edilen azamı giriş ücretinden fazla 
olamaz. 

Yasaklar 
Madde 17 — 1710 ve 2863 sayılı Kanunlara muhalefet suçundan mahkûm olanlar 

özel müze açamazlar ve özel müzelerde çalışamazlar 

Gözetim 
Madde 18 — Öze l müzeye ait bir kültür varlığının harap olması, kırılması, kay

bolması, çalınması gibi durumlarda olay derhal ilgili mercilere ve Kültür ve Turizm 
Bakanlığına belgeleri ile duyurulur. Bakanlıkça gerekli inceleme ve soruşturma yap
tırılır. 

Kaldırılan Hükümler 
Madde 19 — Bu yönetmelikle 8/10/1980 gün ve 17129 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan «özel Müze Yönetmeliği» yürürlükten kaldırılmıştır. 
Geçici Madde — Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş veya 

açılmış olup da Kültür ve Turizm Bakanlığından izin almamış bulunan özel müzeler, 
yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra 6 ay içersinde bu yönetmelik hüküm
lerine durumlarınım uydurarak izin belgesi almak zorundadırlar. 

Yürürlük ve Yürütme 
Madde 20 — Bu yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
Madde 21 — Bu yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanı yürütür. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 22 
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Resmi Gazete 

Î L Â N B Ö L Ü M Ü 

Yargı ilânları 
Vezirköprü Asliye Ceza Hâkimliğinden: 

Ev taramak ve 6136 sayılı Kanuna aykırı davranış suçundan sanık Trabzon İli 
Vakfıkebir İlçesi Samsun Köyü nüfusuna kayıtlı Ah ve Ayten oğlu, 1856 D. lu Mus
tafa Kemal Bostan'ın gıyabında verilen Vezirköprü Asliye Ceza Mahkemesinin 
28/8/1983 gün ve 1981/93 Esas, 1983/178 sayılı kararı ile Sanığın TCK. nun 264/7, 
6136 sayılı Yasanın 2£49 sayılı Yasayla değişik 13/1, 36. maddeleri uyarınca 1402 sa
yılı Sıkıyönetim Yasasının 13 ve İS, maddeleri gereğince Mahkememizin görevsiz
liğine karar verilmiştir. 

Anılan hükmün kendisine tebliğ edilemediğinden, ilâaen tebliğine karar veril
miş olup, neşir tarihinden 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı tebligat ye
rine kaim olmak üzere ilan olunur. 523 

Ev kurşunlamak ve 6136 sayılı Yasaya aykırı davranış suçundan sanık Trabzon 
İli Vakfıkebir İlçesi Samsun Köyü nüfusuna kayıtlı Ali ve Ayten oğlu, 1956 D. lu 
Mustafa Kemal Bostan'ın gıyabında verilen Vezirköprü Asliye Ceza Mahkemesinin 
29/8/1083 feün ve 1981/110 Esas, 1983/179 sayılı karan ile Sanığın TCK. nun 284/7, 
6136 sayılı Yasanın 2249 sayılı Yasayla değişik 13/1. maddeleri uyarınca 1402 sayılı 
Sıkıyönetim Yasasının 13. ve 15. maddeleri gereğince Mahkememizin görevsizliğine 
karar verilmiştir. 

Anılan hükmün kendisine tebliğ edilemediğinden i ianen tebliğine karar ve
rilmiş olup, neşir tarihinden 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı tebligat ye
rine kaim olmak üzere ilan olunur. 524 

Orhangazi Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

Davacı Necla Korkusuz tarafından davalı Necdet Korkusuz alehine açtığı bo
şanma davasında davalının adresinin meçhul olduğu ve tüm aramalara rağmen adre
sinin tesbit edilemediğinden davetiyenin Resmi Gazete ile ilânına karar verilmekle 
davalı Necdet Korkuauz'un duruşmasının bırakıldığı 24/2/1984 günü saat 9.00 da 
Orhangazi Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması aksi takdirde adına giyip 
davetiyesinin de Resmi Gazete ile ilan edileceği davetiye yerine kaim olmak tlstrt 
ilanen tebliğ olunur. 505 

1983/210 
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Altındağ 3. A s l i y e H u k u k Hâkimliğinden : 

1983/434 
Davacı A n k a r a Sular İdaresi Genel Müdürlüğü v e k i l i tarafından davalı B u r h a n 

Paksoy aleyhine açılan alacak davasının yapılan muhakemesi sonunda : 
Davalı B u r h a n P a k s o y ' a dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ: edilememiş 

E m n i y e t araşt ırmasında d a adresi meçhul olduğu anlaşıldığından duruşma g u n u 
21/2/1984 günü saat 9.30 d a Mahkememizde hazır bulunması dava dilekçesi ve du
ruşma gününün tebliğ: yerine k a i m olmak üzere ilân olunur. 793 

Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları 
M a k i n a ve K i m y a Endüstrisi K u r u m u Genel Müdürlüğünden: 

K u r u m u m u z u n 1984 yılında yaptıracağı İdame, Yenileme ve yeni yatırımları İle 
İlgili olarak inşaat, tesisat ve e lektr ik işlerine ( K u r u m ihalelerinin esas İtibariyle 
tekl i f isteme şekli i le yapıldığından) tekl i f vermek isteyen firmaların aşağıda belir* 
t i len belgeleri M . K . E . K u r u m u İnşaat ve Tesisat Daires i Başkanlığına hitaben yazıla
cak b i r dilekçe ekinde 1 M a r t 1984 tarihine kadar K u r u m u m u z Genel Müdürlük Genel 
E v r a k ve Arşiv Şubesi Müdürlüğüne vermesi tebliğ olunur. 

İ S T E N E N B E L G E L E R : 
1. Firmayı tanıtan doküman ve belgeler 
2. Müteahhitlik karnes i 
3. İ ş bi t irme belgeleri 
4. B a n k a referans mektupları 
5. Teknik personel beyannameleri 
6. M a k i n a Park ı 
7.- Ticaret Odası belgesi (1984 yılı tasdikl i ) 
8. Taahhüdünde» işlerin b i l d i r i m i 
9. İmza sirküleri 
N O T : Fo tokopi belgeler Noter Tasd ik l i olacaktır. 713 / 3-2 

Türkiye D e m i r ve Çelik işletmeleri K u r u m u Gene l Müdürlüğü Karabük D . Ç 
Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden: 

38 K A L E M MUHTELİF C I V A T A . S O M U N V E R O N D E L A 
S A T I N A L I N A C A K T I R 

Şartnamesi , bedelsiz o larak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 
1 — Karabük ' te : D e m i r ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedar ik ve Ikmaî 

Müdürlüğümüz, 
2 — is tanbul 'da S i rkec i , Yahköşkü C a d . Yalıköşku H a n K a t 4 • 5'deki Mü

messilliğimiz, 
3 — A n k a r a ' d a : Dışkapı, Çankırı C a d . N o : 57'deki Gene l Müdürlüğümüz. 
i s tek l i l e r in şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı tekl i f mek

tuplarını, geçici teminatlarıyla b i r l i k t e en geç 8 Şubat 1984 Çarşamba günü saat 
14.00'e k a d a r Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde b u 
lundurmaları i l a n o lunur . 887/1-1 

A n k a r a Numune Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığından : 

C i n s i : İ laç ve k imyasa l madde. M i k t a r ı : 341 kalem, İhale ş e k l i : Kapalı zarf, 
T a r i h i : 31/1/1984, Günü : Salı, Saati : 10.00. 

(Hastanemizde y a t m a k t a bulunan ücretli hastalar hizmet ve ihtiyacında kullanı
lacak o lan yukarıda 
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106 »ayılı yönetmeliğin 18. maddesinin (B) bendi gereği kapalı zar f usulü ite satın 
atanacaktır. 

Müessese adi , cinai, miktarı, ihale şekli, tar ihi , günü ve saati yukarıda gösteril
miştir. İhale gösterilen zamanda A n k a r a Numune Hastanesinde yapılacaktır. İhaleye 
k a l e m k a l e m iştirak edilecektir. İhaleye iştirak edecek f i rmalar tekl i f ett ikleri m a l tu» 
t a r a t a % <*'U kadar geçici teminatı Döner Sermaye Saymanlığımız veznesine yatıra
caklardır. Ü s t e ve şartname Dbner Sermaye Saymanlığımızda n 2.000 TU mukabilinde 
temin edilebilir. 

İhaleye iştirak edeceklerin tekl i f mektuplarım ihale saatinden 1 saat evveline 
kadar Hastanemiz Döner Sermaye Saymanlığına makbuz mukabi l i tesl im etmeleri ve 
ihale saatinde ihaleye katılmaları gerekmektedir. 

Hastanemiz mataemelerin bir kısmını veya tamamım abp a lmamakta serbesttir. 
Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 856 / 2-2 

a 
T C D D Eskişehir Lokomot i f ve M o t o r S a n a y i i Müessesesinden: 

36 K A L E M MUHTELİF LASTİK H O R T U M S A T I N A L I N A C A K T I R 
1 — Müessesemiz ihtiyacı o lan 36 k a l e m muhtel i f last ik h o r t u m , res im, tek

n i k şartname, sözleşme örneği ve eksiltme şartnamesine gore kapalı z a r f l a eksilt
me suretiyle tekl i f al ınarak satın alınacaktır. 

2 — Eks i l tmes i 8/2/1884 tor ih Çarşamba günü saat 15.30'da Müessesemiz Alım 
Sat ım Komiüyonluğunda yapılacaktır. 

3 — M u v a k k a t teminat tekl i f tutarının % 2.5'udur. 
4 — T a l i p l e r i n m u v a k k a t teminatları i le b i r l ik te kapsül tekl i f mektuplarını 

eks i l tmenin yapılacağı gün ve saate k a d a r K o m i s y o n u m u z adına göndermeleri ve
y a b izzat get irmeler i gerekmektedir. 

5 — Eks i l tme saatine k a d a r K o m i s y o n u m u z a tes l im edi lmeyen v e y a m u v a k 
k a t teminatı b u l u n m a y a n tekl i f mektupları geçerli değildir. 

6 — B u isle i l g i l i şartnameleri bedelsiz o larak K o m i s y o n u m u z d a n temin edi
lebileceği g i b i istenildiğinde posta i le de gönderilecektir. 

7 — E . L . M . S, eksi l tme v e y a art t ı rma m e v z u u n u teşkil eden işi ihale edip et
memekte veya kısmen etmekte ve tercih, ettiği tal ibe ihale etmekte tamamen ser
besttir. 569/1-1 

• 
E t i b a n k E r g a n i Bakır İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

" U E L - O İ L NAKLÎYESÎ İHALE EDİLECEKTİR 
1 — Müessesemizin (bir yıllık) 15000 ton 6 n u m a r a , 1000 ton 5 n u m a r a Fuel -

O a i l ihtiyacı Türkiye Petro l K u r u m u (Petrol Ofis i ) B a t m a n tesislerinden ( F u e l -
O a i l ' i n t e m i n i Müesseseye aitt ir) b i r yıl müddetle s p i r a l l i tankerlerle Müessesemize 
n a k l i y e s i kapalı z a r f l a tekl i f a l m a usulüyle ihaleye konulmuştur. 

2 — B u işin geçici teminatı 960.000.— T L o larak hesap edilmiş olup naki t , 
Devlet t a h v i l i v e y a vadesiz b a n k a teminat m e k t u b u olabi l i r . 

3 — T a l i p l e r i n tek l i f l e r in i en geç üs/1/1984 g u n u saat 10.00'a k a d a r şartna
memizde bel i r t i len belge ve geçici teminatları i l e b i r l i k t e Müessesemiz Muhabera t 
Servisine vermeler i v e y a bel i r t i len saatte adı geçen servisimizde bulunacak şekilde 
postalamaları şarttır . B u gün ve saatten sonra v a k i olacak müracaatlarla postadaki 
gecikmelerden dolayı mesuliyet k a b u l edilmeyecektir . 

4 — D a h a f a z l a m a l u m a t edinmek ve mevcut şartnamesini a lmak isteyenler 
hergun mesai saat ler i dahi l inde Müessesemiz Ticaret Müdürlüğüne Et ibank Genel 
Müdürlüğü Satmal ına D a i r e Başkanlığına, E t ibank İstanbul A h m s a t u n Müdürlüğü
ne, E t ibank İzmir Aomsatım Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. 

5 — Müessesemiz 2490 sayılı K a n u n a tab i değildir. 570/1-1 
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TCDD Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesinden: 

8 KALEM MUHTELİF KEÇE SATIN ALINACAKTIR 
1 — Simering keçe e 80xe 100x13 380 adet 
3 — Yağ keçesi 20x30x7 70 » 
3 Yağ keçesi 0 85x85x10 335 » 
4 _ Yağ keçesi a 14x25x5 50 » 
5 — Sızdırmadık keçesi «30x48x6 450 » 
8 — Simering keçe 0 250x290x16 500 » 
1 — Müessesemiz ihtiyacı olan 8 kalem muhtelif keçe teknik şartname, soz-

lesme örneği ve eksiltme şartnamesine göre kapalı zarfla eksiltme suretiyle teklif 
alınarak satın alınacaktır. 

2 — Eksiltmesi 3/2/1984 tarih Cuma günü saat 15 30da Müessesemiz Alım Sa
tım Komlsyonluğunda yapılacaktır. 

3 —- Muvakkat teminat teklif tutarının % 2.5'udur. 
4 — Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte kapalı teklif mektuplarını ek

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

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

8 — Bu isle ilgili şartnameleri bedelsiz olarak Komisyonumuzdan temin edile
bileceği gibi istenildiğinde posta ile de gönderilecektir. 

7 — E. L. M. S. eksiltme veya arttırma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip 
etmemekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen ser
besttir, 863 /1-1 

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden : 

T ADET 1800X25 EB*ATLİ DIŞ LASTİÛE KAPLAMA YAPTIRILACAKTIR. 
Şartnamesi, bedelsiz oiarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 
1 — Karahük'deıt": Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve İkmal 

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

messilliğimiz. 
3 —- Ankara'da : Djşkapı, Çankırı Caddesi No. 57'deki Oenel Müdürlüğümün. 
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mek

tuplarım, geçici teminatlarıyla birlikte en geç 8 Şubat 1984 Çarşamba günü saat : 
U.Wc kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulun
durmaları ilân olunur. 661 / 2-2 

6 KALEM MUHTELİF OTO YEDEĞİ S A TİN ALINACAKTIR., 
Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden sunabilir. 
X — Karabük'den : Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve ikmal 

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

messilliğimiz, 
8 — Ankara'da. Dışkapı, Çankırı Caddesi No. 57'deki Genel Müdürlüğümü*. 
isteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mek

tuplarım, geçici teminatlarıyla birlikte en geç 8 Şubat 1984 Çarşamba günü saat : 
14,00'e kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulun-
durmaları ilân olunur. S60 / t-t 
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Trabzon Orman Tamirhane Müdürlüğünden : 

1 — Afağıda cinsi miktarı adedi belirtilen malzemeler kapalı zarf usulü tek
lif almak suretiyle satın alınacaktır. 

2 — İhale 8/2/1984 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 15.00 de Müdür-
MgOmils aatın alma komisyonunun marifetiyle yapılacaktır. 

3 — İhalemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta 
serbesttir. 

4 — Teklif mektuplarında yedek parçaların cinsi, markan ile T. 8. belgesi veya 
kalite belgesi bulunduğu açıkça belirtilecektir. 

5 — Satınalma ile ilgili her türlü vergi ve resimler, ilan masrafları satıcı fir
maya aittir. 

8 — Satınalmaya ait yedek parçaların listesi idare ve teknik şartname Traîb-
«m, Giresun ve Ankara tamirhane Müdürlükleri ile İBtanbul Yedek Parça Depo Mü-
diriagOnâe görülebilir. 

7 — İhaleye iştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve teminatlarını 6/2/1984 
tarihinde saat 14.00 e kadar satın alma komisyonuna vermeleri «arttır. 
AD/30 FIAT ALLI8 DOZER PARÇALARI 
Sıra B. Fiatı Tutan Teminat 
No. Parça No. C i n t i Miktarı Lira Lira Ura 

1 — 9924122 tmpeller (Orj) 1 Ad. 300.000 300.000 16.250 
2 — 588960 Taşıyıcı makara bos 18 Ad. 45.000 540.000 27.850 
3 — 4971707 Cer rbni 10 Ad. 99.000 990.000 43.600 

D / t - C CATARPILLAR DOZER PARÇALARI 
1 — 98-8918 Piston segman Komp. (Orj) 36 Ad. 60.000 3.160.000 92.650 
3 — 88-5232 Zincir baklası sol 880 Ad. 4.960 1.886.000 56.440 
s — 88-6231 Zincir baklası sağ 280 Ad. 4.950 1.386.000 55.440 
4 — 78-9865 Palet pabucu 20" Uk 400 Ad. 6.780 3.700.000 103.000 
5 — 8M-6S39 Palet gergi yayı (Orj) 2 Ad. 185.000 870.000 18.500 
• — 5J-6938 Ue bıçak sağ 60 Ad. 8.200 493.000 19.680 
7 — 5J-6940 Uç bıçak sol «0 Ad. 8.200 492.000 19.680 
8 — 6J-1406 Orta bıçak 60 Ad. 18.000 720.000 36.000 
• — 2P-1204 Ş a n dinamosu (Orj) 1 Ad. 330.000 320.000 11.000 

10 — 58-6360 «yel kolu (Orj) 6 Ad. 97.000 682.000 29.100 
11 ~ 08-3067 Krank mili komple (Orj) 3 Ad. 1.850.000 3.700.000 108.000 
ıs ~ 4M-5989 Pim 380 Ad. 1.900 833.000 26.800 
İ t — 4M-5991 Burç 380 Ad. 1.900 683.000 26.600 
D-57-S KOMATSU LODER PARÇALARI 

7.500 1 — 188-80-00313 Taşıyıcı makara 4 Ad. 45.000 180.000 7.500 

951-C CATARPILLAR LODER PARÇALARI 
1 — 4N-S474 Radyatör peteği 1 Ad, 145.000 145.000 7.250 

HtAP 560 YÜKLEYİCİ PARÇALARI 
1 — 18683 Hidrolik pompa Komp. 

Sulfono (Orj) 3 Ad. 380.000 660.000 39.000 
BMC • • TM -140 PARÇALARI 

18.000 1 — 86K-978 Krank imli Komp. (Orj) 2 Ad. 180.000 360.000 18.000 

TOPLAM: 17.347.000 755.040 
767/ 2-8 
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Geyve D. Orman İşit. Müdürlüğünden : 

Parti M i k t a r ı Mu. Bed. <£ 7,5 Te. 
Deposu Cins ve nev'i adedi Adet Mi. Dmi. Ura Ura 

Muhtelif 3. S, K. B. çam tomruk 5 928 105.566 10.000 82.000 
» 3. S. N. B. çam tomruk 2 297 54.670 13.000 54.000 

3. S. Çam Tomruk Toplamı 7 1225 160.236 136.000 
» 3. S. K. B. göknar tomruk 3 186 31.011 9.500 23.000 
* 2. S. K, B. Kh. Tom. kaim 3 121 26.955 18.500 68,500 

2. S. K. B. Kn. Tom. ince 1 20 1.843 14.500 2.000 
» 2. S. N. B. Kn. Tom. kaim S ıss 66.326 22.500 112,500 

2. S. Kayuı Tom. Toplamı 7 276 95.124 183.000 
» 3. S. K. B. Kn. Tom. ince 10 2259 204.198 9.300 147.000 

3. S. K. B. Kn. Tom. kalın 31 2460 760.010 10.500 611.000 
3. S. N. B. Kn. Tom. ince 10 1832 264.863 11.500 233.000 

» 3. S. N. B. Kn. Tom. kalın 9 765 307.336 14.500 337.000 

3. S. Kayra Tom. Toplamı 60 7316 1536.407 1 328.000 
i 3. S. K. B. kavak tomruk 3 417 50.540 5.500 21.500 
* 3. S. N. B. kavak tomruk 3 280 39.874 6.000 19.000 

3. S. Kavak Tom. Toplamı 6 697 90.414 40.500 
3. S. K. B. meşe tomruk S 1075 226.969 10.500 180.000 

» 3. S. N. B. mege tomruk 7 715 165.043 14.500 182.000 

3. S. Meşe Tom. Toplamı 15 1790 392.012 362.000 
3. S. K. B. gürgen tomruk 3 211 41.857 12.300 40.000 
3. S. N. B. gürgen tomruk 3 104 30.802 13.500 37.000 

3. S. Gürgen Tom. Toplamı 6 315 72.659 77.000 
Çam maden direk (KB) 4 2540 86.805 7.500 50.000 

* Cam maden direk (NB) 5 1710 114.068 8.000 71.000 

Çam Maden direk Toplamı 9 4250 200.873 121.000 
* Göknar maden direk 1 150 5.431 7.500 3.000 

Kayın maden direk (KB) 4 2750 85.512 8.000 54.000 
Kayın maden direk (NB) 8 2361 137.752 9.000 97.000 

Kayın Maden Direk Toplamı 12 5111 223.264 151.000 
> Kavak maden direk 2 188 11.789 8.000 8.000 

Meşe maden direk 2 164 6.514 9.000 5.000 
Çam Yuv. San. odunu 12 8111 285.638 6.300 140.000 

» Göknar Yuv. San. odunu 1 126 S.388 6.300 3.000 
> Kayın Yuv. San. odunu 22 10189 463.638 7.800 284.000 

Meşe Yuv. San. odunu 9 1756 174.298 7.800 104.000 
Kavak Yuv. San. odunu 1 141 9.898 3.200 3.000 
Kızılağaç Yuv. San. odunu 1 381 11.087 4.500 4.000 
Gürgen Yuv. San. odunu 2 «31 31.529 7.800 19.000 
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Parti M i k t a r ı Mu. Bed. %7,5Te. 
Deposu Cins ve nev'i adedi Adet M3. Dm3. Lira Lira 

Muhtelif Travers artığı Kn. KLS i 310 18.902 18.500 27.000 
> Kayın yarma San. odunu 11 — 969.Ster 4.500 333.000 

Meşe yarma San. odunu 2 — lie.Ster 4.500 39.000 
Çam Yuv. San. odunu ince 2 — 395.Ster 3.000 90.000 
Kayın Yuv. San. odunu ince 3 —> 265.Ster 3.500 71.000 

> Kayın Lif - Yonga odunu 6 — 1096.Ster 3.750 311.000 
İbreli Lif - Yonga odunu 1 — 26.Ster 2.400 5.000 

» Kayın kapak tahtası , 1 — SO.Ster 3.500 14.000 

Yapacak Yekünü 179 43605 3826.102 3.884.500 
Yakacak Yekünü 26 2917.Ster 

1 — İşletmemiz muhtelif depolarında mevcut 205 parti orman emvali % 25 ile 
% 16 faizi peşin, % 75 9 ay vadeli süresiz banka teminat mektubu kargılığında mo
del 1 ve 2 şartnameler gereği açık arttırmalı satışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık arttırma 30/1/1984 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14.00 de 
işletmemiz satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. Bu satışa 
ait ilân, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, Adapazarı 
Orman Bölge Başmüdürlüğü, İzmit, Akyazı, Hendek, Karasu, Adapazarı İşletme Mü
dürlükleri ile İşletmemiz ve Bölge Şefliklerimizde görülebilir. 

3 — Alıcıların belirli gün ve saatte kapasite belgeleri ile birlikte İşletmemizde 
hazır bulunmaları ve ihale saatinden 1 saat öncesine kadar geçici teminatlarım İşlet
memiz veznesine yatırmaları, banka teminat mektubu verecek olanların teminat mek
tubuna işletme adım, satış tarihim belirtmeleri ve katılacakların teminat makbuzları 
ile birlikte komisyona başvurmaları ilan olunur. 766/ 2-2 

TEK Sınırlı Sorumlu İç Anadolu Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğü An
kara îl işletme Müdürlüğünden: 

1 — Müessesemizce; 
5 Kg. 0,35 mm2 emaye bakır tel, 

20 » 1 mm1 emaye bakır tel, 
10 • 0,70 mm ! nikel tel, 
15 adet 500 W Helojen ampullu projektör, 
30 » telefon apery (Spral kordonlu krem renkli) 

malzemeleri teklif alma yoluyla satm alınacaktır. 
Not: Firmalar teklif ettikleri malzemenin kalite, marka ve menşeini belirte

cekler, istendiğinde numune vereceklerdir. 
2 — ihaleye iştirak edeceklerin hazırlayacakları teklifi 18-84-ŞT referansı ile 

en geç 1/2/1984 günü saat 10.00'a kadar Toros Sok. No: 12 Sıhhiye - Ankara adre
sindeki Genel Evrak Şefliğinde bulunacak şekilde göndermeleri şarttır. 

3 — Bu iş için teklif' edilen malzeme bedelinin % 5'i oranında geçici temi
nat yatırılacaktır. 4 — Firma sahiplerinin ihaleye iştirak edebilmeleri için, 

a) Hüviyet, 
b) Vekil olanlar vekâletname, 
c) Ticaret Odası kayıt belgesi (1983 yılı), 
d) Sanayici ise Sanayi Odası kayıt belgesini (1983 yılı) tekliflerine ekleye

ceklerdir. 
5 — Müessesemiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. 

847 /1-1 
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TCDD Sivas Demiryolu Makmaları Sanayii Müessesesi Alım-Satım ve İhale 
Komisyonu Başkanlığından: 

1 — Aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzeme, şartnameleri dahilinde iç 
piyasadan kapalı zarf yöntemi ile satın alınacaktır, 

2 — İhale 16/2/1984 günü saat 14.00'de Sidemas Müessesesi Alım, Satım ve 
İhale Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — İhaleye girebilmek için teklif edilen tutar bedelin % 2,5'u geçici teminat 
alınacaktır. 

4 — Tekliflerin ihale saatinden yarım saat önce Müessesemiz Ticaret Mü
dürlüğüne gelmiş veya elden verilmiş olması şarttır. Postada vaki olacak gecikme
ler dikkate alınmaz. 

5 — Bu işe ait şartnameler ücretsiz olarak Sidemas Müessesesi Ticaret Mü
dürlüğünden temin edilebilir. 

6 — TCDD Sidemas Müessesesi 2490 sayılı Yasaya tabi olmadığından ihaleyi 
yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve dilediği iştirakçiye ihale etmekte ta
mamen serbesttir. 

Satın alınacak malzemenin cinsi.- Ham kauçuk RSS 3, Miktarı: 20.000 Kg. 
883/1-1 

1 — Aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzeme, şartnameleri dahilinde iç 
piyasadan kapalı zarf yöntemi ile satın alınacaktır. 

2 — İhale 14/2/1984 günü saat 14.30'da Sidemas Müessesesi Alım ve İhale 
Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — İhaleye girebilmek için, teklif edilen tutar bedelin % 2,5'u geçici teminat 
alınacaktır. 

4 — Tekliflerin ihale saatinden yarım saat önce Müessesemiz Ticaret Müdür-
lüğü'ne gelmiş veya elden verilmiş olması şarttır. Postada vaki olacak gecikmeler 
dikkate alınmaz. 

5 — Bu işe ait şartnameler ücretsiz olarak Sidemas Müessesesi Ticaret Mü
dürlüğünden temin edilebilir. 

6 — TCDD Sidemas Müessesesi 2490 sayılı Yasaya tabi olmadığından ihaleyi 
yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve dilediği iştirakçiye ihale etmekte ta
mamen serbesttir. 

Satın alınacak malzemenin cinsi: Sert maden kesici uc, kater ve tespit par
çaları, Miktarı -. 15 kalem 884 /1-1 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Karabük D. Ç. 
Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden: 

2000 TAKIM KAMALI EXOTERMİK SICAK BAŞLIK SATIN ALINACAKTIR 
Şartnamesi bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 
1 — Karabük'te: Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve İkmal Mü

dürlüğümüz, 
2 — istanbul'da: Sirkeci, Yalıköşkü Cad. Yalıköşkü Han Kat: 4-5'deki Mü

messilliğimiz, 
3 — Ankara'da: Dışkapı, Çankırı Cad. No: 57'deki Genel Müdürlüğümüz. 
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mektup

larını, geçici teminatlarıyla birlikte en geç 22 Şubat 1984 Çarşamba günü saat 14.d0'e 
kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme Ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurma
ları ilan olunur. 886/1-1 
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TCDD Sivas Demiryolu Makinalan Sanayii Müessesesi Alım-Satım ve İhale 
Komisyonu Başkanlığından: 

1 — Aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzeme, şartnameleri dahilinde iç 
piyasadan kapalı zarf yöntemi ile satın alınacaktır. 

2 — îhale 14/2/1984 günü saat 14.15'de Sidemas Müessesesi Alım, Satım ve 
İhale Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — ihaleye girebilmek için teklif edilen tutar bedelin % 2,5'u geçici teminat 
alınacaktır. 

4 — Tekliflerin ihale saatinden yarım saat önce Müessesemiz Ticaret Müdur-
lüğü'ne gelmiş veya elden verilmiş olması şarttır. Postada vaki olacak gecikmeler 
dikkate alınmaz. 

5 — Bu işe ait şartnameler ücretsiz olarak Sidemas Müessesesi Ticaret Mü
dürlüğünden temin edilebilir. 

6 — TCDD Sidemas Müessesesi 2490 sayılı Yasaya tabi olmadığından ihaleyi 
yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve dilediği iştirakçiye ihale etmekte ta
mamen serbesttir. 

Satın alınacak malzemenin: 
C i n s i Miktarı 

a) Yay teli (Malzeme 80 Si. Mn. 5 veya 65 Si. 7 
olacaktır! 25 Ton 

bl Kaynak teli 2 Ton 
885/1-1 

Karadeniz Bakır İşletmeleri A. Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Kapalı zarfla teklif almak suretiyle, 10 kalem palet pabucu ve çeşitli yedek
ler imal ettirilecektir. Bu alıma ait şartnameler Genel Müdürlüğümüz İç Satmaima 
Müdürlüğünden 3.000,— TL. mukabilinde alınabilir. 

Teklifler en son 10/2/1984 günü saat 17.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz Mu
haberat Servisine verilmiş olacak ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

Şirketimiz 2490 sayılı Yasaya tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya 
dilediğine vermekte serbesttir. 

Bu alıma ait referansımız 124-MI-2198/AG olup, teklif mektupları üzerine mut
laka yazılacaktır. 

Başvuru adresi •. K. B. I. A. Ş. Ziya Gökalp Cad. No.- 17 Kızılay - ANKARA. 
888/1-1 

Etibank Mahdut Mesuliyetti Seydişehir Alüminyum işletmesi Müessesesi Mü
dürlüğünden : 

1 — Müessesemizce 2 adet santrifüj pompası satın alınacaktır. 
2 — ihalesi kapalı zarf teklif alma usulüyle 6/2/1984 Pazartesi günü saat 

15.00'de Müessesemiz toplantı salonunda yapılacaktır. 
3 — Şartnameler Müessesemiz Satmaima Müdürlüğünden bedelsiz olarak te

min edilebilir. 
4 — Bu işin geçici teminatı 50.000,— TL. dır. 
5 — Teklifler en geç ihale günü saat 14.30'a kadar Müessesemiz Muhaberat 

Servisine verilmiş olacaktır. Postada geciken teklifler değerlendirmeye alınmaya
caktır.. 

6 — Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 889 /1-1 
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RESMÎ GAZETE ABONELERİNİN DİKKATİNE 
Resmî Gazete'nin yıllık abone ve satış ücretleri aşağıdaki şekildedir. 
1 — Yıllık abone ücreti 9.000,— TL. dır. 
2 — Resmî Gazete'yi posta ile alanlar için abone ücretlerine 6.150,— 

TL. posta ücreti eklenir. 
3 — İşletme Müdürlüğümüzün satış bölümünde satılan Gazetelerin 

fiyatı ise; 
GÜNÜNDEKİ GÜNÜ GEÇMİŞİN AYI GEÇMİŞİN 

SAYFA FİYATI (TL) FİYATI (TL) FİYATI 1TL.) 

32 40 50 75 
64 60 70 100 
86 80 90 125 

Doksanaltı sayfayı aşan Resmî Gazete perakende satış fiyatlarına her 
forma için, gününde 10 TL., günü geçmişin olanlarında 13 TL., bîr ayı geçen
de 20 TL. İlâve edilir. 

İlgililerin bilgisine sunulur. 

Başbakanlık Basımevi İşletme Müdürlüğünden.: 

YENİ YAYINIMIZ 
Başbakanlık Muhasebe Md. ne Bütçe Daire Başkam Doğan Güneş ta

rafından hazırıanan «DEVLET MEMURLARI ÎLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER» 
bir kitap halinde 300 TL. fiatla Basımevi İşletme Müdürlüğünün yayını ola
rak çıkarılmıştır. 

İşletme Müdürlüğü Resmi Gazete Satış Bölümünden alınabileceği gibi 
posta ile de istenebilir. Posta ile taleplerde 150 TL. Posta ücreti dahil edilmesi 
gerekmektedir. 

Abone ve isteklilerin bilgisine sunarız. 

Resmî Gazete Fihristi

1

 

Yürütme ve İdare B ö l ü m ü : 

Milletlerarası Ancttaşma 

83/7535 «Türkiye Buğday Islah» Projesi Onay Kararı 

Yönetmelik 

Sayfa 

— özel Müzeler ve Denetimleri Yönetmeliği 20 
— İlânlar 23 
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