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Birer Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 

Kanun No. 3029 Kabul Tarihi: 21/6/1984 

MADDE 1. — 22/11/1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanununun 35 inci mad-
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Ancak hangi ülkelere yukarıdaki fıkradaki mütekabiliyet şartının uygulan-
mıyacağını, alım ve satımlarda % 25'i geçmiyecek şekilde Toplu Konut Fonuna alı
nacak fon nisbetini ve uygulamaya ait esaslan tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

MADDE 2. — 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 87 nci maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Hangi bölge ve illerde bu maddedeki kısıtlamalardan hangi ülkelere istisna 
tanınacağı, alım satımlarda Toplu Konut Fonuna en çok % 25'i geçmeyecek tutarda 
alınacak fon nispetini ve uygulamaya ait esasları tespite Bakanlar Kurulu yetki-
lidir. Ancak bu fıkra hükmü tarımsal üretim maksadıyla iktisap edilmek istenen ara-
ziler için geçerli değildir. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

27/6/1984 

Yasama Bölümü Sayfa : 1 

Resmi Gazete Kodu : 280684 Resmi Gazete Fihristi 96. Sayfadadır. 
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YÜRÜTME V E İDARE BÖLÜMÜ 
Milletlerarası Andlaşma 

Karar Sayısı • 84/8226 

Ülkemize, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'ndan sağlanan 376 milyon 
ABD Doları tutarındaki V. Yapısal Uyum Kredisi ile ilgili olarak Hükümetimiz ile 
anılan Banka arasında 20 Haziran 1984 tarihinde imzalanan ekli 2441-TU sayılı İkraz 
Anlaşması'nın onaylanması-, Dışişleri Bakanlığı'nın 20/6/1984 tarihli ve EİGM/EİUE-
VII-107.107-DB-1311 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanun'un 
3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 23/6/1984 tarihinde karar-
laştırılmıştır. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

T. ÖZAL 
Başbakan 

I. K. ERDEM 
Devlet Bak. • Başbakan Yrd. 

A TENEKECİ 
Devlet Bakanı 

Z. YAVUZTÜRK 
Milli Savunma Bakanı 

M . V. DİNCERLER 
Milli Eğitim Gençlik ve Spor 

K, OKSAY 
Devlet Bakanı 

I. ÖZDAĞLAR 
Devlet Bakanı 

A. TANRIYAR 
İçişleri Bakanı 

A. M . YILMAZ 
Devlet Bakanı 

A. K. ALPTEMOÇİN 
Devlet Bakanı 

V. HAİEFOCLU 
Dışişleri Bakanı 

S. N, TÜHEL 
Devlet Bakanı 

M. N. ELDEM 
Adalet Bakanı 

V. ARIKAN 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

M . AYDIN 
ve Sosyal Yardım Bakanı 

I. S. GİRAY 
Bakanı Bayındırlık ve İskan Bakanı Sağlık 

V. ATASOY H. H. DOĞAN M . KALEMLİ 
Ulaştırma Bakanı Tarım Orman ve Köyİşleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

H. C. ARAL C. BÜYÜKBAŞ M . M . TAŞÇIOĞLU 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı 

Türkiye Cumhuriyeti İle Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasındaki 
İkraz Anlaşması Beşinci Yapısal Uyum Kredisi 

TARİH. 20 Haziran 1984 İKRAZ N O : 2441-TU 
İKRAZ ANLAŞMASI 

Türkiye Cumhuriyeti i l e (bundan böyle Borçlu diye 
anı lacakt ır) i l e Uluslararası İmar v e Kalkınma Bankası (bundan 
böyle Banka olarak anı lacakt ır) arasında imzalanan 20 Haziran 1984 
tarihli İkraz Anlaşması. 

(A) Banka, Borçludan Borçlunun ekonomisinde bir 
yapısal uyumu sağlamak i ç i n hazırlanmış bir faaliyet programını, 
(bundan böyle program diye anı lacaktır) amaçları ve p o l i t i k a l a r ı 
tanımlayan. Borçlunun programın uygulanmasına i l i ş k i n taahhüdünü 
belirten ve programın uygulanışı s ırasında acilen yapılması gere-
kecek elzem i t h a l â t ı n finansmanı konusunda Banka'nın yardımını 
isteyen 1 Mayıs 1984 tarihli bir mektup alındığından, ve 

(B) Yukarıdaki esaslar çerçevesinde Banka, Programın 
desteklenmesi amacıyla aşağıda belirtilen konularla, ik i dilim 
halinde borç vermek suretiyle yardımda bulunmayı kararlaştırdığından, 

taraflar aşağıda belirtilen şek i lde anlaşmaya varmışlar
dır . 

Yürütme ve Idare Bolümü Sayfa • 1 
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HADDE I 

GENEL KOŞULLAR VB 
TANIMLAR 

BÖLÜM 1.01 t İşbu Anlaşmanın t a r a f l a r ı , Banka'nın 
27 Ekim 1980 tarihli Borç ve Garanti Anlaşmalarına Uygulanabilir 
Genel Koşulların (sözkonusu. Banka 'nın Borç ve Garanti Anlaşmalarına 
Uygulanabilir Değişik Genel Koşulları bundan böyle Genel Koşullar 
olarak anı lacaktır) tüm hükümleri}. işbu Anlaşmada b e l i r t i l m i ş 
gibi, ancak aşağıda yeralan değiş ikl ik i le , aynı geçer l ik ve etkin-
likte kabul ederler: 

Bölüm 2.01, paragraf 11 aşağıdaki şek i lde d e ğ i ş t i r i l e -
cektir. 

"Proje deyimi İşbu Anlaşma'nın 1 s a y ı l ı listesinde 
yeralan hükümlerine uygun olarak Borçtan finanse edilebilecek ithalat 
ve diğer faaliyetler anlamına gelmektedir. " 

BÖLÜN 1.02 : Genel Şartlarda tanımı yapılan ç e ş i t l i 
deyimler,aksi be l ir t i lmedikçe İşbu Anlaşma'nın neresinde ku l lan ı l ı r sa 
k u l l a n ı l s ı n l a r karşı larında belirtilen anlamları t a ş ı r l a r . 

Aşağıdaki ek terimler ise şu anlamları taş ıyacakt ır . 

a) "SITC" Istatistiki Belgeler Seri M. No. 34/Rev.2 
(1975), Standart Uluslararası Dış Ticaret Tasnifi i ç i n Nal İndeksleri'nde 
yayınlanmış olan Birleşmiş Mil let ler , Standart Uluslararası Dış Ticaret 
Taenifi 1974 Revizyonu (SITC, Rev. 2) anlamındadır. 

b) "özel Hesap" İşbu Anlaşma'nın 2.02 (b) bölümünde 
belirtilen anlamı ifade etmektedir. 

c) "Lira" ve "TL" Borçlunun parasını ifade etmektedir. 

d) "Proje Hesabı" îşbu Anlaşma'nın 3.01'nci bölümü 
uyarınca T.C. Merkez Bankası nezdinde açılan hesap anlamına gelmek-
tedir. 

e) "T.C. Merkez Bankası" Türkiye Cumhuriyeti'nin 
26 Ocak 1970 tarihli ve 13409 sayı l ı Resmi Gazetesi 'nde yayınlanan 
değişik 1211 say ı l ı Yasaya göre kurulan ve çalışan Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası demektir. 

f) "özel Sektör Firması" Sermayesinin X 50'sinden fazla? 
Borçlunun veya İdare bölümlerinin ya da Daireleri dışında kalan 
19 Ekim 1983 tarihli 2929 sayıl ı Yasayla yönetilen teşebbüsler dahil, 
k i ş i veya kuruluşlara ait olan ya da bunlar tarafından kontrol edilen 
firma, ş irket , ortaklık veya imalâtçı kuruluş demektir. 

MADDE II 

İkraz 

BÖLÜM 2.01 : Banka Borçluya İşbu Borç Anlaşması 'nda 
belirtilen veya a t ı f ta bulunulan kayıt ve şart larla ç e ş i t l i paralardan 
oluşan üçyüz yetmişaltı milyon dolar ($. 376.000.000) eşdeğerinde bir 
tutarı Borç olarak vermeyi kabul eder. 

Yürütme ve idare Bölümü Sayfa: 4 
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BÖLÜM 2.02 : (a) İkraz Hesabı 'ndan, İşbu Anlaşma'nın 1 No'lu 
l is tes indeki hükümler uyarınca kredi çek i l eb i l i r , bu liste Borçlu ve Banka 
arasında varılacak mutabakatla zaman zaman d e ğ i ş t i r i l e b i l i r . 

(b) Borçlu, programın amaçları i ç in Merkez 
Bankası'nda, Banka'nın uygun göreceği şekil ve şart larla bir özel hesap 
açacaktır. Bu özel Hesaba yapılacak ödemeler ve çekiş ler İşbu Anlaşma'nın 
2 No'lu listesinde belirtilen hükümler dahilinde yapılacaktır. 

BÖLÜK 2.03 : Banka aksini kabul etmedikçe, İkraz Hası-
lasından finanse edilecek malların sat ın alınmasında İşbu Anlaşma'nın 
4 No'lu listesinde yeralan hükümlere uyulacaktır. 

BÖLÜM 2.04 : Borcun son kullanım tarihi 31 Mart 1986 
veya Banka'nın tespit edeceği daha sonraki bir tarih olacaktır. Banka 
Borçluyu saptayacağı bu tarihten haberdar edecektir. 

BÖLÜM 2.05 -• X a ) Borçlu Banka 'ya dokuzyüz otuzyedi 
b ina l t ıyüze l l ia l t ı dolar ($. 937.656) eşdeğerinde bir ücret ödeyecektir. 

(b) Banka yürürlük tarihinde veya yürürlük 
tarihinden hemen sonra bu meblâğı belirleyeceği döviz veya dövizler i le 
Borçlu adına İkraz Hesabından çekecek, ve kendisine ödeyecektir. 

BÖLÜM 2. 06 ; Borçlu, Banka'ya, borcun kullanılmayan 
anapara kısmı üzerinden y ı l l ı k yüzde birin dörtte üçü (X l ' i n 3/4'ü) 
oranında bir taahhüt ücreti ödeyecektir. 

BÖLÜM 2.07 : (a) Borçlu, zaman zaman kullanılan ve 
geri ödenmeyen anapara tutarları üzerinden Banka 'nın borçlanmak sure-
tiyle piyasadan sağladığı kaynakların İşbu Anlaşma 'daki faiz vadesin-
den önceki son dönem faiz maliyetinin y ı l l ı k yüzde birin yarısı 
faz las ı oranında bir faiz ödeyecektir. 

(b) Banka her dönem sonunda uygun b i r 
zamanda Borçlu'ya piyasadan borçlanmak suretiyle sağladığı kaynakla-
rın o dönem maliyetini bildirecektir. 

(c) Bu bölüm amaçları i ç i n i 

(i) Faiz devresi İşbu Anlaşma'nın aşağıda 2.08 
bölümünde belirtilen tarihlerde saptanan ve bu Anlaşmanın imzalandığı 
dönemi de kapsayan a l t ı ş a r ayl ık dönemlerdir. 

(ii) Banka'nın piyasadan borçlandığı kaynakların maliyeti 
Banka'ca makul bir şek i lde belirlenecek ve y ı l l ı k yüzde oranı olarak 
ifade edilecek olup ( i i i ) (B) paragrafında belirtilen 8.520.5 milyon 
dolar tutarı i ç i n X 10.93 olarak al ınacakt ır . 

( i i i ) Banka'nın piyasadan borçlandığı kaynaklar: 

A- 30 Haziran 1982 tarihinden sonra yapılan ve 
geri ödenmemiş borçlar toplamı t ve 

B - Bu tutar 1 Temmuz 1985 tarihine kadar bu 
tarihten önce herhangi bir geri ödeme yapılması durumunda bu tutardan 
düşülmek kaydıyla 8.520.5 milyon dolar (1 Temmuz 1981-30 Haziran 1982 
tarihleri arasındaki) borçlar toplamı olarak kabul edilecektir. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 3 
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(İv) "Dönem" bir y ı l ı n i lk veya İkinci a l t ı ay ın ı göste-
ren süre olarak a l ı n ı r . 

BÖLÜM 2 . 0 8 : Faiz ve diğer ücret ler , a l t ı ş a r ay l ık 
vadelerle her y ı l ı n 15 Şubat ve 15 Ağustos tarihlerinde ödenecektir. 

BÖLÜM 2 . 0 9 : Borçlu, borcun anapara tutarını İşbu Anlaş-
ma'nm 3 No ' lu listesinde belirtilen geri ödeme ç i z e l g e s i n e uygun 
olarak ödeyecektir. 

BÖLÜM 2 . 1 0 : a) T.C. Merkez Bankası, İşbu Anlaşma'nın 
2 . 0 2 Bölümü ve Genel Koşulların v. Maddesi hükümleri çerçevesinde gerekli 
olan veya izin verilen herhangi bir tasarruf i ç i n Borçlu 'nun temsilcisi 
Olacaktır. 

b) Yukarıda belirtilenlere sınırlama ve 
Kısıtlama getirmeksizin, Borçlu, mümkün olan ölçüde enaz 5 0 . 0 0 0 dolar 
eşdeğerinde olacak şek i lde b i r l e ş t i r i l e c e k olan çekiş başvuru belgelerinin 
hazırlanmasında ve çekiş başvuru la r ın ı destekleyici mahiyetteki 

belgelerin toplanmasında sorumluluğu T.C. Merkez Bankası 'na vere-
cektir. Her çek i ş başvuru belgesi özel s ek tö r f i rma la r ı t a ra f ından 
yapılan veya yapılacak olan harcamalarla i l g i l i olarak Borç Hesabı'ndan 
çekiş i istenen kümülatif miktar ve Banka'ya daha önce gönderilmiş 
olan tüm başvuru tutarına i l i ş k i n bilgi i l e birlikte Banka' ya gön-
derilecektir. 

MADDE III 
özel Hükümler 

BÖLÜM 3 . 0 1 t Borçlu T.c. Merkez Bankası nezdinde bir 
hesap (Proje Hesabı) açacak ve cari mali yöntemlere uygun olarak. 
Borç Hesabı'ndan her çekiş ten sonra an ı lan Hesaba Borç- Hesabı 'ndan 
çeki len yabancı paralar eşdeğeri Türk Liralarını yat ıracakt ır . (Söz-
konusu eşdeğer, ç ek i ş l er in yapıldığı tarihler itibariyle saptanacaktır). 
Bu şek i lde Proje Hesabına yatırı lacak tutarlar münhasıran İşbu Anlaş-
ma'nın önsözünde a t ı f t a bulunulan yapısal uyum programına dah i l 
harcamaların finansmanında kul lanı lacakt ır . 

/ 

BÖLÜM 3 . 0 2 : Borçlu : 

(a) İthalâtçı lardan gelen uygun başvuruları aldıktan 
hemen sonra, 

(i) Borç Hasılasından karşılanmak üzere finanse 
edilecek malların uygunluğunu belirleyecek ve 

(ii) Geçerli bulunan İ tha lâ tç ı lara Borç has ı la -
sından karşılanmak üzere finanse edilecek malların İ t h a l â t ı İç in 
gerekli olacak i t h a l müsaadeler ini verecek veya verilmesini sağlayacak! 

(b) İthal müsaadesi verilmiş olan i t h a l a t ç ı l a r a gerak-
t ikçe , en k ısa sürede Borç Hasılasından karşılanmak suretiyle İthal 
edilecek mallar i ç i n gerekecek döviz t u t a r l a r ı n ı tahsis edecek veya 
edilmesini sağlayacaktır . 

(c) Borç hasilasından finanse edilecek malların itha-
l â t ı n ı n zamanında yapılmasını kolaylaştırmak İçin gerekli olan önlemleri 
a lacakt ır . 

Yürütme ve Idare. Bölümü Sayfa: 4 
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Yürütme ve Idare Bölümü Sayfa • 5 

BÖLÜM 3.03 : Borçlu, Borç hasılasından finanse edilecek 
olan i t h a l mallarının iktisap, kullanım veya montaj yerlerine nakliye 
ve t es H a l s ırasında met/dana gelecek hasar nedeniyle sigorta edilmesini 
ve böyle bir sigortadan dolayı nal lar ın değ i ş t i r i lmes i veya onarım iç in 
gerekli tazminatın döviz olarak ödenmesini yüklenecektir. 

BÖLÜP 3.04 : Borç Hasılası 'ndan finanse edilecek olup, 
Jf . 10.000.000.- e ş i t i veya daha yüksek maliyetli inallarla i l g i l i her-

hangi bir Sözleşmenin yapılması üzerine Banka, Sözleşmeye i l i ş k i n açık-
Mmayı, sözleşmeyi kazananın adını , uyruğunu ve sözleşme tutarını 
yayın layabi l ir . 

BÖLÜM 3.05 : a) Borçlu ve Banka, tarafından birisinin 
i s t e ğ i üzerine zaman zaman yapısal uyum programının ve İşbu Anlaşmanın 
5'No'lu listesinde bel ir lenmiş olan önlemlerin uygulanışında kaydedilen 
gelişmeler konusunda görüş a l ı şver i ş inde bulunacaklardır. 

b) Sözkonusu görüş a l ı şver iş inden önce Borçlu, bahsi 
geçen programın uygulanışında kaydedilen gel işmelerle i l g i l i olarak 
Banka'nm makul bir ayrıntıda i s t eyeceğ i raporu, gözden geçirme ve 
yorum i ç i n Banka'ya gönderecektir. 

BÖLÜM 3.06: a.): Banka.'nm p o l i t i k a s ı ; üyelerine borç verirken, 
normal ş a r t l a r alt ında i l g i l i üyeden özel teminat istememek fakat 

üyenin kontrolunda veya yararına tutulan dövizlerin tahsisinde, 
paraya çevrilmesinde veya dağıtımında herhangi bir d ı ş borcun kendi 
ikrazları üzerinde öncel ik hakkına sahip olmamasını sağlamaktır. Bu 
amaçla/ herhangi bir d ı ş borca karş ı l ık teminat olarak (aşağıda tanım-
lanacak) kamu varl ıklar ı üzerinde; döviz tahsisinde, paraya çevrilme-
sinde veya dağıtımında bu d ı ş borcun alacakl ı s ın ın lehine bir öncel ik 
hakkına sahip olacak veya olabilecek herhangi bir ipotek tesis edi ld iğ i 
taktirde bu gibi bir ipotek; Banka aksini kabul etmediği taktirde, ken-
dil iğinden ve Banka'ya herhangi bir masraf olmaksızın ikrazın anaparasını, 
faizini ve i l g i l i diğer masrafları e ş i t ve orant ı l ı olarak teminat alt ına 
alacak ve Borçlu, bu gibi bir ipoteği tesis ederken veya tesis edilmesine 
müsaade ederken bu hususta açık bir hüküm koyacaktır; ancak, politik veya 
idari dairelerinin herhangi birinin varl ıkları üzerinde tesis edilen 
herhangi bir ipotek i le i l g i l i olarak herhangi bir Anayasal veya diğer 
kanuni nedenle yukarıda sözü edilen hüküm konulmadığı taktirde, Borçlu, 
Banka'ca tatminkâr görülecek diğer kamu varl ıkları üzerinde tesis edeceği 
eşdeğerde bir ipotek i l e ikrazın anaparasının faizini ve i l g i l i diğer 
masrafları derhal ve Banka'ya h içb ir masraf olmaksızın teminat a l t ına 
a lacakt ır . 

b) Yukarıda belirtilen taahhüt; 

(i) bir mülkün sa t ına l ınmas ı s ırasında 
yalnızca mülkün a l ı ş bedelinin ödenmesine karş ı l ık bir teminat olarak 
bu mülk üzerinde tesis edilen herhangi bir ipoteğ i , veya mülkün sa t ın -
alınmasmdan dolayı ortaya çıkan borcun ödenmesindeki teminata, 

(il) mutad banka i ş l emler i sırasında meydana 
gelen ve yapıldığı târihten en çok bir y ı l sonra vadesi gelecek bir' 
borcu teminat a l t ına alan herhangi bir ipoteğe uygulanamayacaktır. 

c) Bu bölümde kullanılan "kamu var l ık lar ı" terimi, 
T. C. Merkez Bankası 'na veya Borçlu İç in merkezi bir bankanın görevlerini 
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veya kambiyo İ s t ikrar fonu veya benzeri görevleri yürüten herhangi bir 
başka kuruma alt a l t ı n ve döviz varl ıkları dahil, Borçluya, Borçlunun 
herhangi bir politik veya idari dairesine ve Borçlunun rahip olduğu 
veya kontrol e t t i ğ i veya Borçlu adına ya da yararına faaliyet g ö s t e r e n 
herhangi bir Kuruluşa ait varl ıkları ifade eder. 

BÖLÜM 3 . 0 7 : a) Borçlu, borç hasılasından finanse edil-
mek suretiyle yapılmış harcamaların uygun bir şek i lde tutulmuş geçer l i 
muhasebe usullerine göre kaydedilmiş olduğunu aksettirecek biçimde kayıt-
lar tutacak veya tutulmasını sağlayacaktır. 

b) Borçlu, 

(i) bu bölümün ( a ) paragrafında b e l i r t i l e n h e r 
mali y ı l a a i t a y r ı h e s a p l a r ı n B a n k a ' c a k a b u l e d i l e b i l i r b a ğ ı m s ı z 
denetim organlarınca düzenli o l a r a k uygulanan denetim usullerine 
uygun olarak denetlenmelerini s a ğ l a y a c a k , 

( i ^ ) denetçilerin denetim r a p o r u n u n t a s d i k l i b i r 
örneği hazır olduğundu, derhal f a k a t h e r h a l ü k â r d a o m a l i y ı l ı n b i t i -
minden sonra a l t ı ay içinde Banka'ya v e r e c e k v e b u d e n e t i m r a p o r u , 
Banka'nın makul o l a r a k t a l e p e d e c e ğ i d e r e c e d e k a p s a m l ı ve d e t a y l ı o l a c a k , 

( i i i ) B a n k a ' n ı n zaman zaman t a l e p e d e c e ğ i s ö z k o n u s u 
h e s a p l a r l a i l g i l i d i ğ e r bilgiler, k a y ı t l a r ve h a r c a m a l a r ve bunların 
denetimine i l i ş k i n bi lgi leri B a n k a ' y a v e r e c e k t i r . 

BÖLÜM 3 . 0 8 : Borçlu, programın yürütülmesi i l e i l g i l i 
olarak ve Kredi Anlaşması \nda ortaya konan B a n k a i l e b i r l i k t e k a r ş ı l ı k l ı 
yükümlülükleri ve kredinin amaçları doğrultusunda, kredinin s o n k u l l a n ı m 
tarihinden a l t ı ay veya Banka i le birlikte kararlaşt ıracağı daha sonraki 
bir tarihte Banka'ca makul ölçülerde istenecek detayl ı bir raporu h a z ı r -
layacak ve Banka'ya iletecektir. 

MADDE IV 
ödemelerin Durdurulmağına ilişkin 

Ek Durum 

BÖLÜM 4.01 : Genel Koşulların 6 . 0 2 Bölümü a n a ç l a r ı i ç i n , 
bu Bölümün (K) paragrafında belirtilen durumlara ek o l a r a k y a p ı s a l uyum 
programının veya yapısal uyum programının ö n e m l i bir bö lümünün g e r ç e k -
l e ş t i r i l m e s i n i ihtimal d ı ş ı bırakacak bir o l a y ı n meydana g e l m e s i hali 
tespit ed i lmi ş t i r . 

MADDE v 
Yürürlük Tarihi, Sona Erme 

BÖLÜM 5 . 0 1 :. îşbu Anlaşma'nın Bölüm 2 . 0 2 (b) maddesi 'nde 
belirtilen "özel Hesap" ın açı lmış olması. Genel Koşulların Bölüm 1 2 . 0 1 
(c) maddesi çerçevesinde Kredi Anlaşması'nın yürürlük koşuluna ek bir 
koşuldur. 

BÖLÜM 5.02 : Genel Koşulların 12.04 Bölümü amaçları i ç i n 
21.8.1984 tarihi saptanmıştır. 

Yürütme ve Idare Bölümü Sayfa'. 6 



28 Haziran 1984 — Sayı: 18445 RESMİ GAZETE Sayfa : 9 

MADDE VI 
Borçlunun Temsilcisi/ 

Adresleri 

BÖLÜM 6.01 Genel Şartların 11.03 Bölümü amaçları i ç in 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Borçlu*nun temsilcisi -olarak bel ir lenmişt ir 

BÖLÜM 6.02 : Genel Şartların 11.01 Maddesi amaçları 
i ç in aşağıdaki adresler be l i r l enmiş t i r . 

BORÇLU İÇİN 

TELGRAF ADRESİ: 

Maliye, 
Hazine, 
Ankara 

TELEKS : 

Başbakanlık, Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı , 
Mithatpaşa Caddesi No: 18 
Yenişehir - ANKARA-TURKEY 

821-42285 (MLYE-TR) 

veya 

821-42689 (ANK-TR) 

BANKA İÇİN : 

International Bank for 
Reconstruction and Development 
1818 H. Street, N.W. 
United States of America 

TELGRAF ADRESİ 

INTBAFRAD 
Pashington D.C. 

TELEKS: 

440098 
248423 
64145 

(ITT) 
(RCA) Veya 
(VVI) 

Yetkili k ı l ınmış temsilcileri vas ı tas ıy la hareket eden 
taraflar, İşbu Anlaşma 'nm yukarıda yaz ı l ı gün ve yılda Amerika Birleşik 
Devletleri, District of columbia'da kendi adlarına imza edilmesini sağla-
mışlardır. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

Yetkili Temsilci 

TUNÇ B1LGET 
ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI 

ROGER CHAUFOURNİER 
Avrupa, Orta Doğu Ve Kuzey Afrika Bölgesi 

Başkan Yardımcısı 
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LİSTE I 
İKRAZ HAŞHAŞININ OEKİLİŞİ 

1. İşbu Liste 1'e re fere edilen ve burada, belirtilen 
hükümlere bağlı kalmak kaydıyla, İkraz Hasılasından finanse edilecek 
programın yürütülmesi sırasında ihtiyaç duyulan malların aşır ı 
maliyeti olmaması ve Anlaşma'nın Bölüm 2.05'inde yeralan ücretin 
ödenmesi hususları gerçekleştirildiğinde sözkonusu malzemelere i l işk in 
yapılan harcamalar (veya Banka'ca yapılması kararlaştırılacak harcama-
lar) için İkraz Hasılası 'ndan çekiş yapılabi l ir . 

2. 1. Paragrafta belirtilenler hariç olmak üzere, aşağıdaki 
mallar i l e i l g i l i olarak İkraz Hasılasından çekiş yapılmaz. 

a) Aşağıdaki SITC grup veya alt gruplarına dahil mallar; 

GRUP ALT GRUP MALLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA 

112 -A lko l lü i ç k i l e r 
121 - -Tütün, İşlenmemiş tütün a r t ı ğ ı 
122 - -İşlenmiş tütün 
667 -İşlenmiş veya işlenmemiş i n c i , 

değerl i ve yarı değer l i taş lar 
668 -İşlenmiş ve işlenmemiş halde toryum 

İ l e U235'te ku l lan ı lan uranyum 
ve bunların alaşımları ve maddeleri, 
n.e.ş. toryum ve C/235'te kullanılan 
uranyum art ık ve k ı r ı n t ı l a r ı 

718 718.7 - Nükleer reaktörler ve parçaları 
n.e.ş. 

897 897.3 - Altın, gümüş ve platin grubu 
madenlerden yapılmış mücevherler 
(saat ler ve saat hammaddeleri 
hariç) ve kuyumcu takımları 

971.10 Parasal amaçlı olmayan a l t ı n (a l t ı n 
cevheri ve konsantresi har iç) 

b) Borçlu'nun para birimi cinsinden yapılan harcamalar 
veya Borçlu'nun ülkesinden sağlanan mal ve hizmetler için yapılmış olan 
harcamaları 

c) Anlaşma'nın yürürlük tarihinden önce yapılmış olan 
harcamalardan toplam tutarı 37.600.000.- doları aşmayan ve 1 Haziran 1984 
tarihinden sonra yapılmış olan harcamalar haricindekiler krediden 
finanse edilmeyecektir. 

d) Borçlu 'nun ülkesi içinde veya Borçlu tarafından mal ve 
hizmetler veya bunların i t h a l â t ı , imali veya temini üzerinden alınan 
vergiler İçin yapılan ödemeler/ 

e) $. 50.000 eşdeğerinden daha az sözleşme bedelinde 
olan mallar için yapılan harcamaları 

f) Banka 'dan gayri bir ulusal veya uluslararası kurum 
ve kuruluşça finanse edilmiş veya finanse edilmesi konusunda mutaba-
kata varılmış olan bir sözleşme kapsamı mallar İç in yapılan harcamaları 
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gj Askeri veya benzer amaç veya lüks tüketim maksadını 
taşıyan mallar i ç i n yapılan harcamaları 

h) Petrol, petrol ürünler i ve yiyecek maddeleri i ç i n 
toplam 0. 10.000.000 eşdeğerini aşan harcamalar} 

3. İşbu Anlaşma'nın Bölüm 3.05'nde açık landığı şeki lde 
b i r görüş a l ı ş - v e r i ş i n d e n sonra Banka, Borçlu'nun yapısal uyum programını 
ve ö z e l l i k l e İşbu Anlaşma'nın 5 No'lu l istesinde be l i r t i l en önlemler i 
uygulamada u l a ş t ı ğ ı gelişme konusunda tatmin olmadıkça, Borç Hesabından 
çeki len Borç h a s ı l a s ı miktar ı i l e taahhüt edilen tutarlar toplam $. 
25b. 000.000 eşdeğerine u laş t ık tan sonra. Borç hasılasından finanse 
edilmek üzere yapılacak harcamalarla i l g i l i olarak Borç lu 'ya veya 
d iğe r le r ine ödemede bulunmak i ç i n çekiş yapılmayacak ve taahhütte 
bulunulmayacaktı r. 

4. Şayet Banka herhangi b i r kategorideki herhangi b i r 
kalemin tedarikinin İşbu Anlaşma'da b e l i r t i l e n veya a t ı f t a bulunulan 
yöntemlere uygun olmadığını makul b i r şeki lde tesbit etmiş i s e , böyle 
b i r kaleme a i t harcama Borç hasılasından finanse edilmez ve Banka İşbu 
Borç Anlaşması tahtındaki herhangi bir-hak, yetki veya müracaat yolla-
r ı n ı tahdid veya sınırlandırmadan Borçlu'ya ihbarda bulunmak suret iy le , 
aksi halde borç hasılasından finanse edebileceği kanısında olduğu ve 
bu harcama i l e i l g i l i ikraz t u t a r ı n ı i p ta l edebi l ir . 

LİSTE I I 

ÖZEL HESAP 

1. İşbu l is ten in amaçları i ç i n ; 

a) "Makul ölçüdeki Harcamalar", İşbu Anlaşma'nm 1 No'lu 
l i s t e s i hükümleri uyarınca İkraz Hasılasından finanse edilecek progra-
mın yürütülmesi sırasında i h t i y a ç duyulacak mallar i l e i l g i l i mali-
yetlere i l i ş k i n harcamalar anlamındadır. 

b) "Başlangıç Depozitosu", İ k raz Hasılasından çeki lecek 
ve İşbu l is ten in 3. paragraf ın ın b i r i n c i cümlesi uyarınca özel Hesaba 
y a t ı r ı l a c a k 40.000.000.- dolar eşdeğerindeki tutar anlamındadır. 

2. özel Hesap'tan ödemeler, işbu l is tenin hükümleri 
uyarınca tamamen makul ölçüdeki harcamalar i ç i n yap ı l acak t ı r . 

3. Banka, Borçlu'nun i s t e ğ i üzerine Borçlu adına İkraz 
Hasılasından çekiş yapacak ve Başlangıç Depozitosu olarak özel Hesaba 
y a t ı r a c a k t ı r . Bundan sonra da Banka'nın be l i r leyeceğ i a r a l ı k l a r l a Borç-
lu'nun Banka'ya gönderdiği belgelere dayanarak, Banka, İk raz Hesabı'ndan 
çekiş yaparak öze l Hesaba y a t ı r a c a k t ı r . Bu tutarlar Borç lu 'nun özel He-
sap'tan yapmış olduğu makul ölçüdeki harcamaları k a r ş ı l a y a c a k t ı r . Ancak, 
bu harcamaların t u t a r ı ve özel Hesap'taki bakiye t u t a r ı n toplamı özel 
Hesaba y a t ı r ı l a n Başlangıç Depozitosu t u t a r ı n ı aşmayacaktır. Banka 
aksini kabul etmedikçe Başlangıç Depozitosundan sonraki y a t ı r ı l a c a k her 
b i r tutar i ç i n Banka 'nın İkraz Hesabı 'ndan yapacağı çek iş le r işbu l i s -
tenin 4. paragraf ına uygun olarak belgelendir i lecekt ir . 

4. Başlangıç Depozitosu'ndan sonra Banka'nın öze l Hesaba 
yat ı racağı her depozit i ç i n Borçlu talebi i l e aynı zamanda veya talebi 
öncesinde Banka'ya özel Hesap'tan yapmış olduğu herbir ödemeye i l i ş k i n 
olarak Banka'nın makul i s tek le r i ölçüsünde belge ve dokümanları Banka'ya 
verecek ve böylece bu harcamaların makul ölçüdeki harcamalar olduğunu 
belgeleyecektir. 
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5. İşbu Listenin 3. paragrafında yeralan şart lara i l â v e 
olarak aşağıda belirtilen hallerde de (a ve b paragraflarından hangisi 
önce gerçek leş i r se ) Banka tarafından özel Hesaba depozito yatırmayacaktır: 

a) İşbu Anlaşma'nın Bölüm 2.02 ve 1 No'lu listenin 1 (a) 
paragrafı hükümleri uyarınca, bakiye çek i ş l er in Borçlu tarafından doğrudan 
İkraz Hesabı 'ndan yapılmasına Banka karar verdiği zaman veya, 

b) İkrazın çekilmemiş bakiyesinden Banka'nın ramburse 
etmeyi uygun gördüğü tutarlar ve Genel Koşullar Bölüm 5.02 uyarınca 
Banka tarafından g i r i ş i l e n herhangi bir özel taahhüt tutarı ç ıkar ı ld ık-
tan sonra kalan tutar. Başlangıç Depozitosu'nun ik i katma e ş i t olduğu 
zamanı 

İkraz Hesabı'nın çekilmemiş bakiyesi üzerinden yapılacak 
çekiş ler in , hangi usule göre yapılacağını Banka Borçlu'ya bildirecek ve 
Banka aksini kararlaştırmadıkça, bu çekiş ler ancak ve sadece özel Hesaba 
yat ı r ı lmış olan bakiye tutarların makul ölçüdeki harcamalar i ç in kulla-
n ı l d ı ğ ı veya kul lanı lacağı konusunda Banka, bildirim tarihine kadar 

gerekli bilgilere sahip olacak ve görüşünü bildirecektir. 
6. Eğer Banka herhangi bir zamanda aşağıdaki hususları 

tespit ederse; 

a) özel Hesaptan yapılan herhangi bir ödeme, (i) İşbu 
listenin 2. paragrafına uygun olmayan herhangi bir tutar veya herhangi 
bir harcama i ç i n yapılmışsa veya, 

ı (ii) İşbu listenin 4. paragrafı uyarınca sağlanması gereken 
belgeler tamamlanmadan yapılmışsa. Borçlu, Banka'nın uyarısı üzerine 
derhal ve Banka aksini kararlaştırmadıkça Banka'ca özel Hesaba başka 
bir depozit yapılmadan önce Banka'nın i s t e ğ i n e göre makul maliyetli 
olduğu gerekli belgelerle kanıtlanamayan miktar ve ödemeler k a r ş ı l ı ğ ı 
tutarı Banka'ya geri ödeyecek veya özel Hesaba yat ıracakt ır . 

b) Makul ölçüdeki harcamalar i ç i n yapılacak ödemeleri 
karşılayacak kadar tutar özel Hesapta bulunmadığı taktirde Borçlu Ban-
ka 'nın uyarısı üzerine derhal ve Banka aksini kararlaştırmadıkça Özel 
Hesap'ta mevcut olan bakiyeyi Banka'ya ödeyecektir. 

LİSTE III 

GERİ ÖDEME TABLOSU 

ÖDEME TARİHÎ ANAPARA ÖDEMESİ 
- . ; , (Dolar cinsinden) 

15 Şubat 1989'da başlamak üzere 

15 Şubat 2001 tarihine Jcadar 

Her y ı l 15 Şubat ve 15 Ağustos 
tarihlerinde 

15 A ğ u s t o s 2001 'de 

" ' • i 

14.460.000.-

19.500.000.-
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ERKEN ÖDEME PRİMLERİ 

Aşağıdaki yüzdeler Borç Anaparasının herhangi bir kısmının 
vadesinden önce ödenmesi halinde Genel Koşulların Bölüm 3.04 (b) Mad-
desine göre uygulanacak primleri ifade etmektedir. 

ÖDEME TARİHİ PRİM 
Kredinin kullanılmayan kısmına uy-
gulanan faiz, ( y ı l l ı k yüzde olarak 
ifade edilen) erken ödeme qününde 
aşağıdaki primlerle ç a r p ı l ı r . 

Vadeden en cok 3 y ı l önce 
ödeme 
Vadeden 3 yıldan fazla, 
fakat 6 yılı geçmeyen bir 
süre önce ödeme 

0.18 

0.35 

Vadeden 6 yıldan fazla 
fakat 11 y ı l ı geçmeyen 
bir süre önce ödeme 0.65 

Vadeden 11 yıldan fazla 
fakat 15 y ı l ı geçmeyen 
bir süre önce ödeme 0.88 

Vadeden 15 yıldan fazla 
bir süre önce ödeme 1.00 

LİSTE IV 
TEDARİK 

1. f. 10.000.000 eşdeğeri veya daha fazla değerde 
tahmin edilen malların tedarikine i l i ş k i n sözleşmelerin herbiri, 
Mart 1977 tarihli "Dünya Bankası ve IDA Kredileri çerçevesinde 
yapılacak Tedarikle i l g i l i Kılavuz (bundan böyle Kılavuz diye 
anı lacakt ır) 'un aşağıdaki d e ğ i ş i k l i k l e r dikkate alınarak A Bölü-
münde tesbit edi lmiş olan usullere uygun olarak Uluslararası teklif 
yöntemine göre ihale edilecektir. 

a) Kılavuzun 1.2 paragrafı çıkarılarak yerine aşağıdaki 
paragraf geçecekt ir: 

"1.2 Haberdar Etme ve İlân 

Uluslararası camia, teklife katılma imkânından zamanında 
(tik. paragraf 3.1) haberdar edilmelidir. Bu husus teklif listesine dahil 
edilmeye/ öndeğerlendirmeye ve teklife müracaata i l i ş k i n davetlerin 
i lân ı i l e g e r ç e k l e ş t i r i l e c e k t i r . 

Bu İ lân lar Borçlu 'nun ülkesinde genel dağıtımı bulunan en 
az bir gazetede, buna i lâve ten , aşağıdakilerden bir i yoluyla yayın-
lanmalıdır: 

(i) Birleşmiş Milletler yayınlarından Development 
Forum, Business Edition'da bir bildirim i le , 

( i i) Uluslararası dağıtımı bulunan bir teknik veya peri-
yodik bir gazete veya dergide bir i l â n l a , veya 
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( İ Ü ) İ s t e n e n m a l l a r ı n s a ğ l a n a b i l e c e ğ i f i r m a l a r ı n a i t 
o l d u k l a r ı ve bu k ı l a v u z d a a t ı f t a bulunulan ü l k e l e r i n , maha l l i t e m s i l c i -
l i k l e r i n e b i r b i l d i r i m l e . 

b) K ı l a v u z ' u n 2.9 paraqraf sonuna a ş a ğ ı d a k i husus 
e k l e n e c e k t i r : 

" B i r a l t e r n a t i f o l a r a k , t e k l i f s a h i p l e r i n i n f i a t t e k l i f -
l e r i n i , u l u s l a r a r a s ı t i c a r e t t e şümul lü o l a r a k k u l l a n ı l a n ve i h a l e dokü-
m a n l a r ı n d a b e l i r t i l m i ş olan sadece b i r tek d ö v i z c i n s i i l e ve rme le r i 

i s t e n e b i l i r . 

c) K ı l a v u z ' u n 2.10 p a r a g r a f l a r ı n ı n (a) ve (d) a l t parag-
r a f l a r ı ç ı k a r ı l a r a k yer ine a ş a ğ ı d a k i (al a l t p a r a g r a f ı g e ç e c e k t i r : 

"(a) Sözleşme t a h t ı n d a k i ödemeler i h a l e y i kazanan tek-
l i f t e b e l i r t i l m i ş o l a n d ö v i z c i n s i i l e y a p ı l a c a k t ı r . 

d) K ı l a v u z ' u n 3.8 p a r a g r a f ı n ı n üçüncü a l t p a r a g r a f ı 
ç ı k a r ı l a r a k ye r ine a ş a ğ ı d a k i husus geçecektir. 

"Sağ lanacak m a l l a r l a i l g i l i t e k l i f l e r i n k a r ş ı l a ş t ı r -
masında gümrük resmi ve i t h a l a t v e r g i l e r i h a r i ç t u t u l a c a k t ı r . 

e) K ı l a v u z u n 3 . 9 p a r a g r a f ı ç ı k a r t ı l m ı ş t ı r . 
2. 10.000.000 eşdeğer inden daha az değerde tahmin 

ed i l en m a l l a r l a i l g i l i s ö z l e ş m e l e r ve s i p a r i ş e m i r l e r i n i n her b i r i 
sözkonusu m a l l a r İ l e i l g i l i normal s a t ı n a l m a u s u l l e r i n e göre i h a l e 
e d i l e c e k t i r . 

3 . Y u k a r ı d a k i 2 . paragraf h ü k ü m l e r i n e b a k ı l m a k s ı z ı n , 
yaygın ş e k i l d e t i c a r e t i y a p ı l a n mal lara i l i ş k i n s ö z l e ş m e l e r o rgan ize 
t i c a r i pazar la rdan f i a t İ s t e m e k s u r e t i y l e i h a l e e d i l e b i l i r . 

4. İ ş b u L i s t e ' n i n 1. p a r a g r a f ı n d a a t ı f t a bulunulan her 
sözleşme İ l e i l g i l i o la rak B o r ç l u , Borç hesab ından y a p ı l a c a k i l k fon 
ç e k i ş başvurusunu Banka'ya göndermeden ö n c e , sözkonusu Söz leşmen in i k i 
adet o n a y l ı ö r n e ğ i n i , t e k l i f l e r i n d e ğ e r l e m e l e r i ve i h a l e y e i l i ş k i n 
t a v s i y e l e r , i ş l e m l e r , i l â n ve i h a l e y ö n t e m l e r i n i n b i r a ç ı k l a m a s ı ve 
B a n k a ' n ı n makul s u r e t t e i s t e y e c e ğ i d i ğ e r b i l g i l e r l e b i r l i k t e Banka'ya 
i l e t e c e k t i r . 

5. İ ş b u L i s t e ' n i n 2. ve 3. p a r a g r a f l a r ı n d a a t ı f t a b u l u 
nulan Sözleşme veya s i p a r i ş e m i r l e r i n i n her b i r i i l e i l g i l i o l a r a k B o r ç l u ; 
Borç Hesabından y a p ı l a c a k i l k fon ç e k i ş başvurusunu Banka 'ya göndermeden 
önce, sözkonusu sözleşme veya s i p a r i ş emri ç e r ç e v e s i n d e y a p ı l a c a k ç e k i ş 

b a ş v u r u l a r ı n ı d e s t e k l e y i c i mahiyette o lan ve B a n k a ' n ı n makul s u r e t t e 
i s t e y e b i l e c e ğ i be lge ve b i l g i y i Banka'ya i l e t e c e k t i r . 

6. Eğer Banka, b i r sözleşme i l e i l g i l i i h a l e n i n veya 
a n ı l a n b e l g e n i n herhangi b i r ş e k i l d e , İ ş b u L i s t e h ü k ü m l e r i n e uygun 
o lmad ığ ı sonucuna v a r ı r s a B o r ç l u 'yu derha l bundan haberdar edecek ve bu 
durumun n e d e n l e r i n i b i l d i r e c e k t i r . 

L İSTE V 

ANLAŞMANIN L İSTE 1. 3. PARAGRAFINDA YERALAN 

FAALİYETLER 
! • B e ş i n c i Beş Y ı l l ı k Ka lk ınma P l â n ı ' n ı n h a z ı r -

l ı ğ ı n ı n , hedefleri i l e s t r a t e j i l e r i açısından Y a p ı s a l Uyum Programına 
Uygun olarak tamamlanması. 
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2. Borçlu'nun Kamu Yatırım Programı'nm gözden geçi-
rilmesinde ve sözkonusu gözden geçirmeğe i l i ş k i n tavsiyelerin yürütül-
mesinde yeterli gelişmenin sağlanması. 

3. Dış Ticaret Miktar Kısıtlamasının kaldırı lman ve 
tarif yapıs ının rasyonalizasyonuna i l i ş k i n yeterli gelişmenin sağlanması. 

4. ' Borç yönetim sisteminin bilgisayara bağlanmasına 
i l i ş k i n üzerinde anlaşmaya varı lmış faaliyet plânı i l e i l g i l i olarak 
yeterli gelişmenin sağlanması. 

5. Hali Sektör Reformuna i l i ş k i n Yapısal Uyum Progra
mında belirtilen hedeflerin başarılmasına yönelik yeterli gelişmenin 
sağlanması. 

6. Enerji Faaliyet Plânı'nın hazırlanmasında yeterli 
gelişmenin sağlanması. 

LOAN NUMBER 2441 TU 

Loan Agreement 
(Fifth Structural Adjustment Loan) 

between 
REPUBLIC OF TURKEY 

and 
INTERNATIONAL BANK. FOR RECONSTRUCT LON 

AND DEVELOPMENT 
Dated June 20, 1984 

LOAN NUMBER 2441 TU 
LOAN AGREEMENT 

AGREEMENT, dated June 20, 1984, between REPUBLIC OF TURKEY 
(hereinafter called the Borrower) and INTERNATIONAL BANK FOR 
RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (hereinafter called the Bank). 

WHEREAS (A) the Bank has received a letter dated May 1, 1984 
from the Borrower describing a program of actions, objectives and 
policies designed to achieve structural adjustment of the 
Borrower's economy (hereinafter called the Program), declaring 
the Borrower's commitment to the execution of the Program, and 
requesting assistance from the Bank in the financing of urgently 
needed imports required during such execution; and 

(B) on the basis inter alia of the foregoing, the Bank has 
decided in support of the Program to provide such assistance to 
the Borrower by making the Loan in two tranches as hereinafter 
provided; 

NOW THEREFORE the parties hereto hereby agree as follows: 

ARTICLE I 
General Conditions; Definitions 

Section 1.01. The parties to this Agreement accept a l l the 
provisions of the General Conditions Applicable to Loan and Gua
rantee Agreements of the Bank, dated October 27, 1980, with the 
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sane force and effect as if they were fully set forth herein, 
subject, however, to the following modification thereof (said 
General Conditions Applicable to Loan and Guarantee Agreements of 
the Bank, as so modified, being hereinafter called the General 
Conditions): 

Section 2.01, paragraph 11, shall be modified to read: 
"The term Project means the imports and other activi

ties that may be financed out of the proceeds of the Loan 
pursuant to the provisions of Schedule 1 to the Loan Agree
ment." 

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

(a) "SITC" means the United Nations Standard International 
Trade Classification, 1974 Revision (SITC, Rev. 2), published in 
Commodity Indexes for the Standard International Trade Classifi
cation, Revised, Statistical Papers, Series M, No. 34/Rev.2 
(1975); 

(b) "Special Account" means the account referred to in Sec
tion 2.02 (b) of this Agreement; 

(c) "Lira" and "TL" mean the currency of the Borrower; 

(d) "Project Account" means the account established in 
T.C. Merkez Bankasi pursuant to Section 3.01 of this Agreement; 

(e) "T.C. Merkez Bankasi" means Turkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasi, the Central Bank of the Republic of Turkey established 
and operating pursuant to Law No. 1211 published in the Official 
Gazette of the Republic of Turkey No. 13409 of January 26, 1970, 
as amended; and 

(f) "Private Sector Firm" means a firm, corporation, part
nership or any other manufacturing entity 50% or more of whose 
capital is owned or controlled by persons or entities other than 
the Borrower, its administrative subdivisions, agencies or i n 
strumentalities, including enterprises governed by Law 2929 of 
October 19, 1983. 

ARTICLE II 

The Loan 

Section 2.01. The Bank agrees to lend to the Borrower, on 
the terms and conditions set forth or referred to in this Agree
ment, an amount in various currencies equivalent to three hundred 
seventy-six million dollars ($376,000,000). 
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Section 2.02. (a) The amount of the Loan may be withdrawn 
from the Loan Account in accordance with the provisions of Sched
ule 1 to this Agreement, as such Schedule may be amended from 
time to time by agreement between the Borrower and the Bank. 

(b) The Borrower shall, for the purposes of the Program, 
open and thereafter maintain in T.C. Merkez Bankaei a special 
account on terms and conditions satisfactory to the Bank. Depos
its into, and payments out of, the Special Account shall be made 
in accoraance with the provisions ot Schedule 2 to this Agree
ment. 

Section 2.03. Except as the Bank shall otherwise agree, the 
procurement of the goods to be financed out of the proceeds of 
the Loan shall be governed by the provisions of Schedule 4 to 
this Agreement. 

Section 2.04. The Closing Date shall be March 31, 1986 or 
such later date as the Bank shall establish. The Bank shall 
promptly notify the Borrower of such later date. 

Section 2.05. (a) The Borrower shall pay to the Bank a fee 
equivalent to nine hundred thirty-seven thousand six hundred 
fifty-six dollars ($937,656). 

(b) On or promptly after the Effective Date, the Bank 
shall, on behalf of the Borrower, withdraw from the Loan Account 
and pay to itself the amount of the said fee in such currency or 
currencies as the Bank shall determine. 

Section 2.06. The Borrower shall pay to the Bank a commit
ment charge at the rate of three-fourths of one per cent (3/4 of 
IX) per annum on the principal amount of the Loan not withdrawn 
from time to time. 

Section 2.07. (a) The Borrower shall pay interest on the 
principal amount of the Loan withdrawn and outstanding from time 
to time at a rate per annum for each Interest Period equal to one 
half per cent per annum above the Cost of Qualified Borrowings 
for the last Semester ending prior to the commencement of such 
Interest Period. 

(b) As soon as practicable after the end of each Semester, 
the Bank shall notify the Borrower the Cost of Qualified Bor
rowings for such Semester. 

(c) For purposes of this Section: 

(i) "Interest Period" means the six-month period com
mencing on each date specified in Section 2.08 
of this Agreement, including the Interest Period 
in which this Agreement is signed. 

Yttrium v* ! « « • SolQmu Sayfa : 15 



Sayfa: 18 jUBMBOAOTT» 28 Hagtran 1004 — gayi : 18448 

(11) "Cost" of Qualified Borrowings means the cost, 
expressed as a percentage per annum, as reasonably 
determined by the Bank, provided that the amount 
of $8,520,5 million referred to In (111) (B) here
under shall be reckoned at a cost of 10.93X per 
annum • 

(111) "Qualified Borrowings" means (A) outstanding bor
rowings of the Bank drawn down after June 30, 
1982; and (B) until July 1, 1985, the amount of 
$8,520.5 million (representing borrowings of the 
Bank between July 1, 1981 and June 30, 1982) less 
any part thereof repaid earlier than July 1, 1985. 

(iv) "Semester" means the first six months or the 
second six months of a calendar year. 

Section 2.08. Interest and other charges shall be payable 
semiannually on February 15 and August 15 in each year. 

Section 2.09. The Borrower shall repay the principal amount 
of the Loan in accordance with the amortization schedule set 
forth in Schedule 3 to this Agreement. 

Section 2.10. (a) T.C. Merkez Bankasi is designated as 
representative of the Borrower for the purposes of taking any 
action required or permitted to be taken under the provisions of 
Section 2.02 of this Agreement and Article V of the General 
Conditions. 

(b) Without limitation or restriction to the foregoing, 
the Borrower shall entrust T.C. Merkez Bankasi with responsi
bil ity for the preparation of applications for withdrawal of the 
Loan and for the collection of the documents and other evidence 
to be furnished to the Bank in support of such applications; such 
withdrawal applications shall, to the extent practicable, be con
solidated so as to apply for withdrawal of aggregate amounts of 
not less than $50,000 equivalent. Each such withdrawal applica
tion shall be submitted to the Bank with a statement of the cumu
lative amount claimed for withdrawal from the Loan Account on 
account of expenditures made or to be made by Private Sector 
Firms under such application and a l l earlier applications sub
mitted to the Bank. 

ARTICLE I I I 

Par t icu la r Covenants 
Section 3.01. The Borrower shall open an account (the Proj

ect Account) with T.C. Merkez Bankasi and shall deposit in said 
account in accordance with its usual financial procedures, upon 
each withdrawal from the Loan Account, the equivalent in Liras of 
the currency or currencies withdrawn from the Loan Account (such 
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equivalent to be determined as of the respective dates of such 
withdrawals)* The amounts so deposited in the Project Account 
shall be used exclusively to finance expenditures included in the 
Program referred to in the Preamble to this Agreement for struc
tural adjustment. 

Section 3.02. The Borrower shall: (a) promptly upon receipt 
of appropriate foreign exchange applications from potential 
importers: (i) determine the eligibility of the goods to be 
financed under the Loan; and (i i) issue, or cause to be issued, 
to eligible importers such import licenses as shall be required 
for the importation of goods to be financed out of the proceeds 
of the Loan; (b) make available, or cause to be made available, 
to the licensed importers promptly as needed, such amounts of 
foreign exchange as shall be required to import goods to be 
financed out of the proceeds of the Loan; and (c) take a l l such 
action as shall be necessary to facilitate the timely importation 
of goods to be financed out of the proceeds of the Loan. 

Section 3.03. The Borrower undertakes to cause adequate pro
vision to be made for the insurance of the imported goods to be 
financed out of the proceeds of the Loan against hazards incident 
to the acquisition, transportation and delivery thereof to the 
place of use or installation, and for such insurance any indem
nity shall be payable in a currency freely usable to replace or 
repair such goods. 

Section 3.04. Upon the award of any contract for goods cost
ing the equivalent of $10,000,000 or more and to be financed out 
of the proceeds of the Loan, the Bank may publish a description 
thereof, the name and nationality of the party to whom the con
tract was awarded and the contract price. 

Section 3.05. (a) The Borrower and the Bank shall from time 
to time, at the request of either party, exchange views on the 
progress achieved in carrying out the Program and the actions 
specified in Schedule 5 to this Agreement, 

(b) Prior to each such exchange of views, the Sorrower 
shall furnish to the Bank for its review and comment a report on 
the progress achieved in carrying out the Program, in such detail 
as the Bank shall reasonably request. 

Section 3.06. (a) It is the policy of the Bank, in making 
loans to, or with the guarantee of, its members not to seek, in 
normal circumstances, special security from the member concerned 
but to ensure that no other external debt shall have priority 
over its loans in the allocation, realization or distribution of 
foreign exchange held under the control or for the benefit of 
such member. To that end, if any lien shall be created on any 
public assets (as- hereinafter defined), as security for any 
external debt, which will or might result in a priority for the 
benefit of the creditor of such external debt in the allocation, 
realization or distribution of foreign exchange, such lien shall, 
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unless the Bank shall otherwise agree, Ipso facto and at no cost 
Co the Bank, equally and ratably secure the principal of, and 
interest and other charges on, the Loan, and the Borrower, in 
creating or permitting the creation of such lien, shall make 
express provision to that effectj provided, however, that, if for 
any constitutional or other,legal reason such provision cannot be 
made with respect to any lien created on assets of any of its 
political or administrative subdivisions, the Borrower shall 
promptly and at no cost to the Bank secure the principal of, and 
interest and other charges on, the Loan by an equivalent lien on 
other public assets satisfactory to the Bank. 

(b) The foregoing undertaking shall not apply to: (,£.) any 
lien created on property, at the time of purchase thereof, solely 
as security for payment of the purchase price of such property or 
as security for the payment of debt incurred for the purpose of 
financing the purchase of such property; and (li) any lien aris
ing in the ordinary course of banking transactions and securing a 
debt maturing not more than one year after its date. 

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

Section 3.07. (a) The Borrower shall maintain or cause to be 
maintained records and accounts adequate to reflect in" accordance 
with consistently maintained sound accounting practices the 
expenditures financed out of the proceeds of the Loan. 

(b) The Borrower shall: (i) have the records and accounts 
referred to in paragraph (a) of this Section for each fiscal year 
audited, in accordance with appropriate auditing principles con
sistently applied, by independent auditors acceptable to the 
Bank; ( i i ) furnish to the Bank as soon as available, but in any 
case not later than six months after the end of each such year, a 
certified copy of the report of such audit by said auditors, of 
such scope and in such detail as the Bank shall have reasonably 
requested; and ( i i i ) furnish to the Bank such other information 
concerning said records and accounts and the audit thereof as the 
Bank shall from time to time reasonably request. 

Section 3.08. Not later than six months after the Closing 
Date or such later date as may be agreed between the Borrower and 
the Bank, the Borrower shall prepare and furnish to the Bank a 
report, of such scope and in such detail as the Bank shall 
reasonably request, on the carrying out of the Program, the per
formance by the Borrower and the Bank of their respective 
obligations under the Loan Agreement and the accomplishment of 
the purposes of the Loan. 
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AKTICLE IV 

Addi t ional Event of Suspension 

Section 4.01. For the purposes of Section 6.02 of the 
General Conditions, the, following additional event is specified 
pursuant to paragraph (k) thereof, namely, that an event has 
occurred which shall make it improbable that the Program or a 
significant part thereof will be carried out. 

Section 5.01. The following event is specified as additional 
conditions to the effectiveness of the Loan Agreement within the 
meaning of Section 12.01 (c) of the General Conditions, namely, 
that the Special Account referred to in Section 2.02 (b) of this 
Agreement has been opened in accordance with said Section. 

Section 5.02. The date August 20, 1984, is hereby specified 
for the purposes of Section 12.04 of the General Conditions. 

Section 6.01. The Undersecretary of the Treasury and Foreign 
Trade of the Borrower is designated as representative of the 
Borrower for the purposes of Section 11.03 of the General Con
ditions. 

Section 6.02. The following addresses are specified for the 
purposes of Section 11.01 of the General Conditions: 

For the Borrower: 

Başbakanlık 
Hazine Ve Dis Ticaret 

Mustesarligi 
Mithatpa8a Caddesi No. 18 
Yenisehir-Ankara 
Turkey 

Cable address: Telex: 

ARTICLE V 

Effect ive Date; Termination 

ARTICLE VI 

Representative of the Borrower; Addresses 

MALIYE 
HAZINE 
Ankara 

821-42285 (MLYE-TR) or 
821-42689 (ANK-TR) 
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For the Bank: 
International Bank for 

Reconstruction and Development 
1818 H Street, M.W. 
Washington, D.C. 20433 
United States of America 

Cable address: Telex: 

INTBAFRAD 440098 (ITT), 
Washington, D.C. 248423 (RCA) or 

64145 (WUI) 
IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto, acting through their 

representatives thereunto duly authorized, have caused this 
Agreement to be signed in their respective names in the District 
of Columbia, United States of America, as of the day and year 
first above written. 

REPUBLIC OF TURFCY 
TUNC B1LGET 

By 
Authorized Representative 

INTERNATIONAL BANK FOR 
RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 

ROGER CHAUFOURN1ER 
By 

Regional Vice President 
Europe, Middle East and North Africa 

SCHEDULE 1 

Withdrawal of the Proceeds of the Loan 
1. Subject to the provisions hereinafter set forth or referred 
to in this Schedule, the proceeds of the Loan may be withdrawn 
from the Loan Account for expenditures made (or, i f the Bank 
shall so agree, to be made) in respect of the reasonable cost of 
goods required during the execution of the Program and to be 
financed out of such proceeds and in respect of the fee specified 
in Section 2.05 of this Agreement. 

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 above, no 
withdrawals shall be made in respect of: 

(a) expenditures for goods included in the following SITC 
groups or sub-groups: 

Group Sub-group Description of Items 

112 - Alcoholic beverages 

121 - Tobacco, unmanufactured 
tobacco refuse 
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Tobacco, manufactured 

Pearls, precious and semi
precious stones, unworked or 
worked 

Uranium depleted In U235 and 
thorium, and their alloys, 
unwrought or wrought, and 
articles therefor, n.e.s.; 
waste and scrap of uranium 
depleted in U235 and of thorium 

Nuclear reactors, and parts 
thereof, n.e.s. 

Jewelry of gold, silver or 
platinum group metals (except 
watches and watch cases) and 
goldsmiths' or silversmiths' 
wares (including set gems) 
Description of Items 

Gold, non-monetary (excluding 
gold ores and concentrates) 

(b) expenditures In the currency of the Borrower or for 
goods supplied from the territory of the Borrower; 

(c) payments made for expenditures prior to the date of 
this Agreement except, that withdrawals, in an aggregate amount 
not exceeding the equivalent of $37,600,000, may be made on 
account of payments made for expenditures before that date, but 
after June 1, 1984; 

(d) payments for taxes levied by, or in the territory of, 
the Borrower on goods or on the importation, manufacture, pro
curement or supply thereof; 

(e) expenditures for goods procured under contracts costing 
less than $50,000 equivalent; 

(f) expenditures for goods supplied under a contract which 
any national or international financing institution or agency 
other than the Bank shall have financed or agreed to finance; 

(g) expenditures for goods intended for a military or 
para-military purpose or for luxury consumption; and 

(h) expenditures in excess of an aggregate amount equiva
lent to $10,000,000 for petroleum, petroleum products and food
stuffs. 

122 

667 

668 

718 718.7 

897 897.3 

Group Sub-group 

971.0 
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3. No withdrawal shall be made and no commitment shall be 
entered into to pay amounts to the Borrower or others in respect 
of expenditures to be financed out of the proceeds of the Loan 
after the aggregate of the proceeds of the Loan withdrawn from 
the Loan Account and the total amount of such commitments shall 
have reached the equivalent of $250,000,000, unless the Bank 
shall be satisfied, after an exchange of views as described in 
Section 3.05 of this Agreement with the progress achieved by the 
Borrower in the carrying out of the program and in particular of 
the actions described in Schedule 5 to this Agreement. 

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

v SCHEDULE 2 
Special Account 

1. For the purposes of this Schedule: 
(a) the term "eligible expenditures" means expenditures in 

respect of the reasonable cost of goods required during the 
carrying out of the Program and to be financed out of the pro
ceeds of the Loan in accordance with the provisions of Schedule 1 
to this Agreement; and 

(b) the term "initial deposit" means an amount of 
$40,000,000 to be withdrawn from the Loan Account and deposited 
in the Special Account pursuant to the first sentence of para
graph 3 to this Schedule. 

2. Payments out of the Special Account shall be made exclu
sively for eligible expenditures in accordance with the provi
sions of this Schedule. 

3. The Bank shall, at the request of the Borrower, withdraw on 
behalf of the Borrower from the Loan Account and deposit into the 
Special Account the init ial deposit. Thereafter and on the basis 
of requests by the Borrower furnished to the Bank at such inter
vals as the Bank shall specify, the Bank shall further so with
draw from the Loan Account and deposit into the Special Account 
such amounts as shall be required to replenish the Special 
Account with amounts equal to payments made out of the Special 
Account for eligible expenditures, but only to the extent that 
the amount of any such deposit, together with any amount remain
ing on deposit in the Special Account as of the date of such 
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request, shall not exceed in the aggregate the equivalent of the 
initial deposit. Except as the Bank may otherwise agree, each 
such deposit after the ini t ia l deposit shall be withdrawn by the 
Bank from the Loan Account, as shall have been justified by the 
evidence supporting the request for such deposit furnished pur
suant to paragraph 4 of this Schedule. 

4. Prior to or at the time of each request by the Borrower for 
a deposit by the.Bank into the Special Account after the initial 
deposit, the Borrower shall furnish to the Bank in respect of 
each payment made by the Borrower out of the Special Account such 
documents and other evidence as the Bank shall reasonably 
request, showing that such payment was made for eligible expen
ditures. 
5. Notwithstanding the provisions of paragraph 3 of this Sched
ule, no further deposit into the Special Account shall be made by 
the Bank (a) when the Bank shall have determined at any time that 
a l l further withdrawals can be made directly by the Borrower from 
the Loan Account in accordance with the provisions of paragraph 
Section 2.02 of this Agreement and paragraph 1 (a) of Schedule 1 
to this Agreement, or (b) when the total unwithdrawn amount of 
the Loan minus the amount of any qualified agreement to reimburse 
made by the Bank and of any special commitment entered into by 
the Bank pursuant to Section 5.02 of the General Conditions, 
shall be equal to the equivalent of twice the amount of the ini 
t ial deposit, whichever shall be sooner. Withdrawal from the Loan 
Account of the remaining unwithdrawn amount of the Loan shall 
follow such procedures as the Bank shall specify by notice to the 
Borrower and shall, except as the Bank shall otherwise agree, be 
made only after and to the extent the Bank shall have been satis
fied that a l l such amounts remaining on deposit in the Special 
Account as of the date of such notice have been or will be uti
lized in making payments for eligible expenditures. 

6. If the Bank shall have determined at any time that: 

(a) any payment" out of - the-Special Account (i) was made for 
any expenditure or in any amount not eligible pursuant to para
graph 2 of this Schedule, or (ii) was not justified by the 
evidence furnished pursuant to paragraph 4 of this Schedule, the 
Borrower shall, promptly upon notice from the Bank and, unless 
otherwise agreed by the Bank, prior to any further deposit into 
the Special Account by the Bank, deposit into the Special Account 
or, i f the Bank shall so request, refund to the Bank an amount 
equal to the amount of such payment or the portion thereof not So 
eligible or justified; or 

(b) any amount outstanding in the Special Account will not 
be required to cover further payments for eligible expenditures, 
the Borrower shall, promptly upon notice from the Bank, and 
unless otherwise agreed by the Bank, refund to the Bank such 
amount then outstanding in the Special Account. 
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SCHEDULE 3 

Amortization Schedule 

Date Payment Due 

On each February 15 and August 15 

Beginning February 15, 1989 
Through February 15, 2001 

Payment of Principal 
(expressed in dollars)* 

14,460,000 

On August 15, 2001 14,500,000 

Premiums on Prepayment 

The following percentages are specified as the premiums 
payable on repayment i n advance of maturity of any portion of the 
p r inc ipa l amount of the Loan pursuant to Section 3.04 (b) of the 
General Conditions: 

Time of Prepayment Premium 
The interest rate (ex
pressed as a percentage 
per annum) applicable to 
the balance outstanding 
on the Loan on the day 
of prepayment mul t ip l ied 
by: 

Not more than three years 0.18 
before maturity 

More than three years but 0.35 
not more than s i x years 
before maturity 

More than s i x years but 0.65 
not more than eleven 
years before maturity 

More than eleven years but not 0.88 
more than f i f t een years 
before maturity 

More than f i f t een years before 1.00 
maturity 

SCHEDULE 4 
Procurement 

1. Contracts for the procurement of goods estimated to cost the 
equivalent of $10,000,000 or more each, shall be awarded through 
in ternat ional competitive bidding in accordance with procedures 
consistent with those set forth in Part A of the current edi t ion 
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of the "Guidelines for Procurement under World Bank Loans and IDA 
Credits" dated March 1977 (hereinafter called the Guidelines), 
subject to the following modifications: 

(a) Paragraph 1.2 of the Guidelines is deleted and the 
following is substituted therefor: 

"1.2 Notification and Advertising 

The international community should be notified in a 
timely manner (see also para. 3.1) of the opportunity to 
bid. This will be done by advertising Invitations to apply 
for inclusion in a bidder's invitation l i s t , to apply for 
prequalification or to bid; such advertisements should be 
placed in at least one newspaper of general circulation in 
the Borrower's country and, in addition, in at least one of 
the following forms: 

(i) a notice in the United Nations publication, Devel
opment Forum, Business Edition; or 

( i i ) an advertisement in a newspaper, periodical or 
technical journal of wide international circula
tion; or 

( i i i ) a notice to local representatives of countries and 
territories referred to in these Guidelines, that 
are potential suppliers of the goods required." 

(b) The following i s added at the end of paragraph 2.9 ot 
the Guidelines: 

"As an a l ternat ive, bidding documents may require the 
bidder to state the bid price in a single currency widely 
used in international trade and specified in the bidding 
documents." 
(c) Sub-paragraphs (a) and (d) of paragraph 2.10 of the 

Guidelines are deleted and the following i s substituted for sub
paragraph (a) of said paragraph 2.10: 

"(a) Payments udder the contract w i l l be made In the 
currency In which the price has been stated in the success
f u l bid." 
(d) The third sub-paragraph of paragraph 3.8 of the Guide

l ines i s deleted and the following is substituted therefor: 

••Customs duties and import taxes should be excluded for 
the purpose of comparison among bids for the supply of 
goods•" 

(e) Paragraph 3.9 of the Guidelines i s deleted. 
2. Contracts for goods and purchase orders for goods estimated 
to tost the equivalent of less than $10,000,000 each sha l l be 
awarded on the basis-of the normal procurement procedures of the 
purchaser of such goods. 
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3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 hereof, con
tracts for commonly traded commodities may be awarded on the 
basis of price quotations available for organized international 
commodity markets. 

4. With respect to each contract referred to in paragraph 1 of 
this Schedule, the Borrower shall furnish to the Bank, prior to 
the submission to the Bank of the first application for with
drawal of funds from the Loan Account in respect of such con
tract, two conformed copies of such contract, together with the 
analysis of the respective bids and recommendations for award, a 
description of the advertising and tendering procedures followed 
and such other information as the Bank shall reasonably request. 

5. With respect to each contract referred to in paragraphs 2 
and 3 of this Schedule, the Borrower shall furnish to the Bank, 
prior to the submission to the Bank of the first application for 
withdrawal of funds from the Loan Account in respect thereof, 
such documentation and information as the Bank may reasonably 
request to support withdrawal applications in respect of such 
contract or purchase order. 
6. The Bank shall, if it determines that the award of a 
contract or the documentation received, as the case may be, was 
not consistent with the provisions of this Schedule, promptly 
inform the Borrower and state the reasons for such determination. 

SCHEDULE 5 

Actions Referred to i n Paragraph 3 
of Schedule 1 to th i s Agreement 

1. Completion of the preparation of a Fifth Five Year Plan com
patible, in terms of its strategy and its targets, with the Pro
gram. 

2. Actions to ensure adequate progress in undertaking a review 
of the Borrower's public investment program and in carrying out 
the recommendations of said review. * 

3. Actions to ensure adequate progress in the elimination of 
quantitative restrictions and in the rationalization of the 
tariff structure. 

4. Actions to ensure adequate progress based on the agreed plan 
of action for the installation of a computerized debt management 
system. 

5. Actions to ensure adequate progress towards achieving the 
goals identified in the Program for the reform of the financial 
sector. 

6. Actions to ensure adequate progress in the preparation of an 
energy action plan. 
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Atama Kararları 
Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığından: 
Karar Sayısı: 84/30145 
1 — Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında açık bulunan 

l inci derece kadrolu ve + 500 ek göstergeli Genel Sekreterliğe, Türkiye Çimento 
Sanayii T. A. Ş. Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ayhan BOLAY'ın, 657 Sayılı Ka-
nunun 68/B ve 74 üncü maddeleri gereğince tayini uygun görülmüştür. 

2 — Bu Karan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür. 
27/6/1984 

Kenan EVREN 
CUMHURBAŞKANI 

/. K. ERDEM 
Devlet Bakam - Başbakan Yard. 

e 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: 
Karar Sayısı: 84/29907 
1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 500 Ek Göstergeli Teftiş Kurulu 

Başkanlığına Selahattin KOÇAK'ın; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun deği-
şik 76 ncı maddesi gereğince atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu Karan Sanayi ve Ticaret Bakam yürütür. 
27/6/1984 

T. ÖZAL B. C. ARAL 
Başbakan Sanayi ve Ticaret Bakam 

Yönetmelikler 
İstanbul Üniversitesinden: 

1. Ü. İşletme Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 
KURULUŞ 
Madde 1 — Bu Yönetmelik 2547 sayılı Kanunun 58. maddesi gereğince çıka-

nimış bulunan «Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara 
İlişkin Yönetmelik» İn 2. maddesine göre hazırlanmıştır. 

Madde 2 — Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, birinci maddede 
adı geçen Yönetmelik hükümlerine uyulur. 

FAALİYET ALANI 
Madde 3 — Döner Sermaye ile aşağıdaki iş ve hizmetler yapılır. 
a) Yönetim ile ilgili hizmetler sunmak, proje hazırlamak, uygulama ve ben-

zeri hizmetler yapmak. 
b) Yükseköğretim kurumlan dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişi-

ler tarafından istenilecek bilimsel görüş, araştırma, danışmanlık, eğitim ve ben-
zeri hizmetler ile bunlara, ilişkin raporların düzenlenmesi. 

c) Belirli bilimsel sonuçların, yöntem ve tekniklerin işletmelere uygulan-
masını sağlamak. 

T. ÖZAL 
Başbakan 

Kenan EVREN 
CUMHURBAŞKANI 
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YÖNETİM ORGANLARI 
Madde 4 — İ. Ü İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu aynı zamanda 1. Ü. İşlet-

me Fakültesi Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kuruludur. Yönetim Kurulu 
yetkilerini uygun gördüğü ölçüde kuracağı yürütme kurullarına devredebilir. 

İta amiri Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde Fakülte De-
kanına devredebilir. 

SERMAYE LÎMÎTİ 
Madde 5 — işletmenin sermayesi 20.000.000, —TL. dır. 
Geçici Madde I — 1. Ü. İşletme Fakültesi Döner Sermaye İşletmesinin bütün 

mal varlığı, personeli ve yönetimi ile, bu yönetmelikle kurulan Döner Sermaye iş-
letmesine başkaca bir işleme gerek kalmadan devredebilir. 

Geçici Madde II — Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce, mevcut Döner 
Sermaye Yönetmeliklerine göre başlanılmış bulunan sözleşmeler ve diğer işler so-
nuçlanıncaya kadar eski mevzuatın uygulanmasına devam olunur. 

YÜRÜRLÜK 
Madde 6 — Maliye .ve Gümrük Bakanlığı ile Sayıştay'ın görüşleri de alınarak 

hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

YÜRÜTME 
Madde 7 — Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür. 

e 

Ege Üniversitesinden: 

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 
KURULUŞ: 
Madde 1 — Bu yönetmelik 2547 sayılı Kanunun 58. maddesi gereğince çı-

karılmış bulunan «Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara 
İlişkin Yönetmelik» in 2. maddesine göre hazırlanmıştır. 

Madde 2 — Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, birinci maddede 
adı geçen yönetmelik hükümlerine uyulur. 

FAALİYET ALANI : 
Madde 3 — Döner sermaye ile aşağıdaki iş ve hizmetler yapılır. 
a) Yükseköğretim Kurumlan dışındaki kuruluş ve kişilerce istenilecek bilim-

sel görüş, araştırma, analiz, proje, prototip geliştirilmesi, model deneyleri, bilgi iş-
lem, ölçme, deney, benzeri iş ve hizmetler ile bunlara ilişkin raporların düzenlen-
mesi, 

b) Belirli bilimsel sonuçların uygulanmasını sağlamak, 
c) Faaliyet alanları ile sınırlı olarak mal ve hizmet üretiminde bulunmak, 
d) Rektörlüğün önceden İzni alınmak suretiyle elde edilen ürünlerin pazar-

laman ve değerlendirilmesinin yapılması ile satış için gerekli hallerde teşhir ve 
satış yerlerinin açılması. 

Döner Sermaye İşletmesi çalışmaları sırasında eğitim ve öğretim ile bunlara 
katkıda bulunan uygulamayı önplanda tutar. 

YÖNETİM ORGANLARI : 
Madde 4 — Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Döner Sermaye İşletmesinin 

Yönetim Kurulu, Fakülte Yönetim Kuruludur, ita amiri Rektördür. Rektör yetki-
sini uygun gördüğü ölçüde yardımcılarından birine veya Fakülte Dekanına devre-
debilir. 
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SERMAYE LİMİTİ : 

Madde 5 — Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Döner Sermaye İşletmesinin 
sermaye limiti 20.ooo.ooo— TL dır. 

GEÇİCİ MADDE 1 — Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Döner Sermaye İs-
tetmesinin bütün mal.varlığı, personeli ve yönetimi ile bu yönetmelik ile kurulan 
Döner Sermaye İşletmesine başkaca bir işleme gerek kalmadan devredilir. 

GEÇİCİ MADDE 2 — Bu yönetmeliğin yayımı tarihinden önce, mevcut döner 
sermaye yönetmeliğine göre başlamış bulunan sözleşmeler ve diğer işler sonuçla-
nıncaya kadar eski mevzuatının uygulanmasına devam olunur. Önceki mevzuata 
göre başlayan işler, kendi mevzuatına göre yürütülür. 

YÜRÜRLÜK: 
Madde 6 — Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Sayıştay'ın görüşleri de alına-

rak, hazırlanan bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 7 — Bu yöntmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür. 

Ege Üniversitesinden: 

Ege Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 

KURULUŞ: 
Madde 1 — Bu yönetmelik 2547 sayılı Kanunun 58. maddesi gereğince çıka-

rılmış bulunan «Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara 
İlişkin Yönetmelik» in 9. ve anılan Kanunun 2880 sayılı Kanun ile değişik 58. madde-
sinin (b) fıkrasının 2. bendine göre hazırlanmıştır. 

Madde 2 — Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 1. maddede adı 
saçan yönetmeliğin 7 ve 8 nci maddeleri dışında diğer hükümlerine uyulur. 

FAALİYET ALANI x 
Madde 3 — Döner sermaye işletmelerinde yapılacak aşağıda belirtilen iş ve 

hizmetler kuruluşun esas faaliyetlerini aksatmıyacak şekilde yapılır. 
a) Mevcut matbaanın basım kapasitesinden yararlanılarak Yükseköğretim 

Kurumları dışındaki kuruluş ve kişilerce istenilecek hertürlü basım ve yayım işini 
yapmak, 

b) Laboratuvar ve atölyelerin faaliyet sahasına giren konularda hertürlü mal 
ve hizmet üretiminde bulunmak, 

c) Önceden Rektörün onayı alınmak suratıyla elde edilecek hertürlü ürün-
lerin pazarlanması, değerlendirilmesi, satışı ve bu maksatlar için gerekli müessese-
leri (teşhir ve satış yerleri) açmak, 

d) Yukarıda yapılan işlerle İlgili olarak diğer kuruluşlar ile işbirliği yap-
mak ve siparişler almak. 

Döner sermaye işletmesi çalışmaları sırasında eğitim ve öğretim ile bunlara 
katkıda bulunmayı önplanda tutar. 
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YÖNETİM ORGANLARI : 
Madde 4 — Yönetim Kurulu: Ege Üniversitesi Döner Sermaye işletmesinin 

Yönetim Kurulu, Eğe Üniversitesi Yönetim Kuruludur. İta Amiri Rektördür. Rek-
tör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde yardımcılarından birine devredebilir. 

SERMAYE LÎMlTÎ : 
Madde 5 — Ege Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye isletmesinin serma-

ye limiti 1.000.000 TL. dır. 

GEÇİCİ MADDE 1 — Ege Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletmesi-
nin bütün mal varlığı, personeli ve yönetimi ile bu yönetmelikle kurulan döner ser-
maye işletmesine başkaca bir işleme gerek kalmadan devredilir. 

GEÇİCİ MADDE 2 — Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce, mevcut döner 
sermaye yönetmeliğine göre başlamış bulunan sözleşmeler ve diğer işler sonuçla-
nıncaya kadar eski mevzuatının uygulanmasına devam olunur. 

YÜRÜRLÜK : 
Madde 6 — Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Sayıştay'ın görüşleri alınarak 

hazırlanan bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

YÜRÜTME: 
Madde 7 — Bu yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür. 

Ege Üniversitesinden: 

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Yüksekokulu 
Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 

KURULUŞ: 
Madde 1 — Bu Yönetmelik 2547 sayılı Kanunun 58. maddesi gereğince çıka-

rılmış bulunan «Döner Sermaye işletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara 
İlişkin Yönetmelik» in 2. maddesine göre hazırlanmıştır. 

Madde 2 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, birinci maddede 
adı geçen yönetmelik hükümlerine uyulur. 

FAALİYET ALANI: 
Madde 3 — Döner Sermaye işletmesinin faaliyet alanına giren iş ve hizmetler 

aşağıda gösterilmiştir. 
a) Yükseköğretim Kurumları, dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel ki-

şiler tarafından istenilecek bilimsel görüş, araştırma, analiz, tahlil proje ve benzeri 
hizmetlerle bunlara ilişkin raporların hazırlanması. 

b) Belirli bilimsel sonuçların uygulamasını yapmak. 
c) Su ürünleri ve balıkçılıkla ilgili üretim yapmak. 
Döner Sermaye İşletmesi, çalışmaları sırasında eğitim ve öğretim ile bun-

lara katkıda bulunan uygulamayı ön planda tutar. 
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' "YÖNETİM ORGANLARİ: 
Madde 4 — Ege Üniversitesi Su Ürünleri Yüksekokulu Döner Sermaye işlet-

mesinin Yönetim Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kuruludur. İta Amiri Rektördür. 
Rektör yetkisini uygun gördüğü ölçüde yardımcılarından birine veya Yüksekokul 
Müdürüne devredebilir. 

SERMAYE LİMİTİ-. 
Madde 5 — Ege Üniversitesi Su Ürünleri Yüksekokulu Döner Sermaye İşlet-

mesinin sermaye limiti 100.000 TL dır. 

YÜRÜRLÜK: 
Madde 8 — Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Sayıştay'ın da görüşü alınarak 

hazırlanan bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

YÜRÜTME: 

Madde 7 — Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür. 

Selçuk Üniversitesinden: Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Döner Sermaye 
isletmesi Yönetmeliği 

Kuruluş: 
Madde 1 — Bu yönetmelik 2547 sayılı Kanunun 58. maddesi gereğince çıka-

rılmış bulunan «Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara 
İlişkin Yönetmelik'in» 2. maddesine göre hazırlanmıştır. 

Madde 2 — Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, birinci maddede 
adı geçen yönetmelik hükümlerine uyulur. 

Faaliyet Alanı -. 
Madde 3 — Döner sermaye ile aşağıdaki iş ve hizmetler yapılır-. 
a) Klinik ve poliklinik ve laboratuvarlarda yapılacak muayene, tetkik, tahlil, 

tedavi, bakım ve üretimle ilgili iş ve benzeri hizmetlerin yapılması, 
b) Veteriner sağlığı hizmetleri Ue ilgili faaliyetlerin yürütüleceği klinik, 

poliklinik ve laboratuvarların işletilmesi, 

c) Yüksek öğretim Kurumlan dışındaki kurumlar ile gerçek ve tüzel kişiler 
tarafından talep edilecek ilmi mütalaa, araştırma, proje, bilgi işlem ve benzeri hiz-
metler ile bunlara ilişkin raporların düzenlenmesi, 

d) Elde edilen ürünlerin değerlendirilmesi, pazarlanması ve satılması için 
gerekli hallerde teşhir ve satış yerlerinin açılması, (Bu konuda önceden Rektörlüğün 
onayı alınacaktır). 

Yönetim Organları: 
Madde 4 — Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kurulu, Fakülte Yönetim 

Kuruludur, ita Amiri Rektördür. Yönetim Kurulu bu yetkisini uygun gördüğü tak-
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dirde, kuracağı Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu, Dekan Yardım-
cılarından birinin başkanlığında. Dekanın atayacağı bir üye ile İşletme Müdürün-
den oluşur. 

Sermaye Limiti : 
Madde 5 — Döner Sermaye İşletmesinin sermayesi 10.000.000 lira olarak tes-

bit edilmiştir. 

Geçici Madde ı — Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Döner Sermaye 
İşletmesinin bütün mal varlığı, personeli ve yönetimi ile bu yönetmelikle kurulan 
Döner Sermaye İşletmesine başkaca bir işleme gerek kalmadan devredilir. 

Geçici Madde 2 — Bu yönetmeliğin yayımı tarihinden önce, mevcut döner 
sermaye yönetmeliklerine göre başlanılmış bulunan sözleşmeler ve diğer işler so
nuçlanıncaya kadar eski mevzuatın uygulanmasına devam edilir. 

Yürürlük: 
Madde 6 — Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Sayıştay'm görüşleri de alınarak 

hazırlanan bu yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 
Madde 7 — Bu yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür. 

e 

Uludağ Üniversitesinden: 

Uludağ Üniversitesi Balıkesir Mühendislik Fakültesi ve Bağlı 
Yüksekokulları Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 

KURULUŞ 
Madde 1 — Bu Yönetmelik 5 Temmuz 1983 gün ve 18098 sayılı Resmî Gaze 

te'de yayımlanan «2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. Maddesine Göre Dö-
ner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in» 
2. maddesine göre düzenlenmiştir. 

Madde 2 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde birinci maddede 
adı geçen yönetmelik hükümlerine uyulur. 

FAALİYET ALANI 
Madde 3 — Balıkesir Mühendislik Fakültesi ve bu Fakülteye bağlı Turizm 

İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ile Meslek Yüksekokulu'nun esas faaliyet-
lerini aksatmayacak şekilde bu kurumların eğitim ve öğretim alanlarıyla ilgili 
olarak; 

a) Eğitici ve öğretici, uygulama ve benzeri hizmetleri yapmak, 

b) Yükseköğretim Kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişi
ler tarafından talep edilecek ilmi mütalaa vermek, araştırma, proje, model deney-
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leri, bilgi işlem hizmetleri, organizasyon, İş değerlendirilmesi, analiz, ölçme, deney 
ve imalat yapmak, etolonaj ve benzeri hizmetlere ilişkin rapor düzenlemek. 

YÖNETİM ORGANLARI 
Madde 4 — Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kurulu Fakülte Yönetim 

Kuruludur. İta Amiri Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde Yar-
dımcılarına, Dekanlara, Enstitü, Yüksekokul Müdürleri ve diğer birim yöneticile-
rine devredebilir. 

SERMAYE LİMİTİ 
Madde 5 — İşletmenin sermaye limiti 3.000.000,— TL. (Üçmilyon Türk Lirası-

dır.) 

YÜRÜRLÜK 
Madde 8 — Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Sayıştay'ın görüşleri de alınarak 

hazırlanan bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

YÜRÜTME 
Madde 7 — Bu Yönetmelik hükümlerini Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür. 

Basın İlân Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 70, 111 ve 112. Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Yönetmelik 

Madde 1 — Resmi Gazete'nin 27/10/1962 tarihli ve 11243 numaralı nüshasında 
yayınlanan «Basın lifin Kurumu YönetmeMğUnin değişik 70, 111. ve 112. maddeleri. 
Genel Kurul'un 18 Mayıs 1984 tarihli toplantısında aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«MADDE 70 — Memur ve müstahdemlerin çalışma süreleri, Kurumun merkez 
ve şubelerinde haftada kırk saati, yan kuruluşlarında ise kırksekiz saati geçmeyecek 
şekilde Yönetim Kurulunca düzenlenir. Şu kadar ki, İş Kanunu'na göre geçici işlerde 
çalıştırılan hizmetlilerin haftalık çalışma süresi, anılan kanunla öngörülen azami süreyi 
geçemez. 

Haftada belirtilen süreleri aşan çalışmalar için fazla çalışma ücreti ödenir. Bir 
saatlik fazla çalışma ücreti, aylık brüt maaşın 1/200'üne %" 60 ilâve yapılmak suretiyle 
hesaplanır. 

MADDE 111 — Basın ilan Kurumu servisleri ve faaliyetleri için lüzumlu sabit 
kıymetlerin, kırtasiye, basılı kâğıt ve diğer maddelerin ahnması veya boya, badana ve 
tamirlerinin yaptırılması, lüzumsuz ve İstimalden kaldırılan eşya ve malzemenin sa-
tılması, kiraya verme, kiralama, taşıma İnşa ve imar işleri ile sair münferit hiz-
metler tutarı 150.000,— Lirayı geçmediği takdirde, Genel Müdürlük kararı 11« doğ-
rudan doğruya, 150.000,— Lirayı geçtiği takdirde teklif almak suretiyle yapılır. Şu 
kadar ki, üretimi devletin tekelinde olan mallar ile satış fiyatları Bakanları Kurulunca 
veya ilgili Bakanlıklarca tespit edilen mallar, bu hükmün dışındadır. 
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Lüzumsuz veya kullanılamaz hale gelen demirbaş veya sair malların, amor-
tisman süresi dolmuş yahut her birinin cari yıla devreden bakiye bedeli 20.000,— 
lirayı geçmiyorsa, Genel Müdürlükçe, 20.000,— liradan daha fazla ise Yönetim 
Kurulu kararı ile kayıtları silinir. 

MADDE 112 — Teklif almak suretiyle yaptırılacak islerde teklifleri incele-
mek üzere Yönetim Kurulunca 3 kişilik bir Satın alma Komisyonu kurulur. 

Satmalına Komisyonu, teklifleri fiyat, kalite ve emniyet yönlerinden ince-
leyerek, İşin hangi firmaya verilmesinin daha uygun olacağını, firmalar nrasındaki 
tercih sırasını da belirterek, bir tutanak ile tespit eder. Komisyon tutanağının bir 
kopyasını özel dosyasında muhafaza eder, bir kopyasını Muhasebe Müdürlüğüne, 
aslını da teklifler İle birlikte Genel Müdürlüğe verir. 

Tutarı 150.000,— ila 300.000,— lira arasında olan işlerin hangi firmadan ne 
suretle temin edileceğine Genel Müdürlük, tutarı 300.000,— liradan fazla olan iş-
ler için Yönetim Kurulu karar verir.» 

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 18 Mayıs 1984 tarihinden geçerli olmak üzere 
yürürlüğe konulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden : 

28/6/1984 tarihinde uygulanacak ABD dolarının esas kuru; 
1 ABD 3 = TL. 349,71 dir. 
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tLÂN BÖLÜMÜ 

Yargı İlânları 
Kozan Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

Büyükbaş hayvan niteliğindeki binek atım bağlı bulunduğu yerden çözerek çal
mak suçundan sanık Yozgat 111 Yerköy ilçesi Karaşar Mahallesinden Al i ve Karan
fil den 1952 doğumlu, Yılmaz Taştan hakkında yapılan yargılama sonucu suçun vasıf 
ve mahiyeti itibari İle davanın Kozan Asliye Ceza Mahkemesinde yapılması husu
sunda verilen 27/10/1983 ıgün ve 1983/3 - 457 sayılı görevsizlik kararının bütün ara
malara rağmen bulunamadığından Resmi Gazete İle ilânına, karar verilmiş olduğun
dan karar gereğince 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hüküm fık
rasının ilânen tebliğine, ve neşir tarihinden itibaren 15 gün İçerisinde kanım yolla
rına başvurmadığı takdirde tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 10123 

Karasu Asliye Hukuk Hakimliğinden : 

1983/136 
Davacı Ali Sarıoğlu vekili tarafından davalı Şaban Ali Küçük vs. aleyhine açı

lan geçit hakkı davasında: 
Davalı bulunan Karasu ilçesi Yeni Mahalleden Şaban Ali Küçük e çıkarılan teb

ligatların yurt dışında çalıştığı ve yurt dışında adresinin bilinmediğinden bahisle 
çıkartılan tebligatların blla tesblt edildiği anlaşıldığından, işbu davalıya İlânen teb
ligat yapılmasına karar verilmiş olduğundan davalının 12/7/1984 günü saat 9.00'da 
Karasu Asliye Hukuk Mahkemesinde bizzat hazır bulunması, veya kendisini bir ve
kille temsil ettirmesi veya geçerli bir mazeret bildirmesi, aksi takdirde hakkında 
gıyap kararı çıkarılacağı hususu Tebligat yerine kaim olmak üzere İlân olunur. 

Gerede Asliye Hukuk Hakimliğinden ; 

Davacı Mehmet Doğangönül tarafından davalı Nüfus Memurluğu aleyhine 
açmış olduğu gaiplik kararı verilmesi ve nüfusa Tescil davasının yapılan duruş
ması sırasında: 

Gerede Merkez Göynükören köyü Hane 2 de kayıtlı İsmail ve Hatice'den 
olma 1934 D. lu Mustafa Doğangönül'ün 23/10/1956 tarihinden bu yana gaip olduğu 
iddia edildiğinden kendisini tanıyan veya hakkında bilgisi olanların uc ay içinde 
Gerede Asliye Hukuk Mahkemesinin 1983/50 esas sayılı dosyasına müraeiuuarı 
ilan olunur ••«• 

995Ü 
•e-
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Mersin 2. Asliye Hukuk Hakimliğinden: 

1984/35 
Davacı Bedta Kıraç vekili Av. Emel, Yalın tarafından davalı Nevzat Kıraç 

aleyhine açılmış bulunan boşanma davasının yargılaması sırasında : 
Duruşma gününü gösterir şekildeki tebligat dava dilekçesi ile birlikte davalı

ya ilânen tebliğ edildiği halde davalı Nevzat Kıraç duruşmada hazır bulunmadığın
dan hakkındaki gıyap kararının dahi ilânen yapılmasına karar verilmiştir. 

Karar gereğince davalı Nevzat Kıraç'ın yargılamanın bırakıldığı 18/7/1984 
tarihinde saat 10.05 de duruşmada hazır bulunarak kendisini temsil etmesi veya bir 
vekille temsil ettirmesi aksi taktirde davanın gıyabında görülüp bitirileceği hususu 
gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 9962 

Adana 3. Asliye Hukuk Hakimliğinden : 

Davacı Fehmi Çiçekçi vekili Av. Servet Özeroğlu tarafından davalı Stephanle 
Dosiree Dolçi Çiçekçi aleyhine açılan boşanma dava dilekçesinde davacı müvekkili 
ile davalının Almanya'da evlenmiş olduklarını tarafların bu beraberliklerinden ço
cuklarının bulunmadığını müvekkilinin Türkiye'ye kesin dönüş yapması sebebi Ue 
birlikte Türkiye'ye döndüklerini davalının gayrimüslüm ve alman asıllı olması sebe
bi ile taraflar arasında örf adet ve gelenekler yönünden ayrıcalıklar olduğunu ve 
aralarındaki geçimsizliğin had safhaya geldiğini taraflann boşanmalarına karar ve
rilmesi gerektiğine dair dava dosyasının duruşma günü olan 11/7/1984 günü bizzat 
veya bir vekil Ue temsil edilmediğiniz takdirde duruşmanın gıyabınızda görüleceği 
hususu dava dilekçesi ve gıyap kararı yerine kaim olmak üzere davalı Stephanle 
DeHree Dolçi Çlçekçi'ye nanen tebliğ olunur. 9968 

Diyarbakır 2. Asliye Hukuk Hakimliğinden : 

1982/186 
Davacı Nezahat Özkan vekili Avukat Hallt özdoğan tarafından davalı Ali 

Nihat Özkan aleyhine açılan boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda; 
İstanbul Merkez Han No : 205 - 204 de ikamet eden Ali Nihat Özkan ve Diyar

bakır merkez Cevatpaşa Mahallesi cilt 007/02, sayfa 29, kütük sıra 243 numarada 
nüfusa kayıtlı taraflar arasındaki evlilik bağlantısının medeni Yasanın 134. maddesi 
gereğince ve şiddetli geçimsizlik sebebiyle kaldınlarak boşanmalarına, olayda kaba
hatli görünen davalının aynı Yasamn 142. maddesi uyarınca bir yıl süre ile evlen
meden Yasaklanmasına, tarafların müşterek çocuklan bulunan 3/3/1975 doğumlu 
Mahir Hakan Özkan'ın velayetinin medeni Yasanın 148. maddesi uyarınca davacı 
anneye verilmesine, taraflar aynı yerde İkamet ettikleri takdirde her hafta Cumar
tesi günleri saat 9 dan 17 ye kadar, ayrı ayn yerlerde ikamet ettikleri takdirde her 
sene Ağustos aynım birinci gününden sonuncu gününe kadar davalı babanın müş
terek çocuklarını görmek ve yanında alıkoymak suretiyle şahsi münasebet tesis ey
lemesine, dava tarihi olan 19/3/1982 tarihinden itibaren hesaplanmak üzere müşte
rek çocuk için ayda 5000 lira tedbir nafakasının davalıdan alınarak çocuğa velayeten 
annesi Nezahat Özkan'a verilmesine, karar kesinleştikten sonra çocuk içiikkarar-
laştınlan tedbir nafakasının iştirak nafakası olarak sürdürülmesine dair 17/4/1984 
ve 1982/186 esas, 1984/233 sayı ile karar verilmiştir. 

Davalının adresi meçhul bulunduğundan işbu ilanım 7201 Sayılı Kanunun 29 
ncu maddesi gereğince adı geçen davalıya hükmün ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının 
neşir tarihinden 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ve bir ay içinde 
temyiz edilmediği takdirde hükmün bir ay sonra kesinleşmiş sayılacağı hususu ilan 
olunur. 9964 
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Denizli 1. Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1984/107 
Davacılar Ayşe Hahcıoğlu, Sevim Danışman, Necip Hahcıoğlu, Sadık Hahcı

oğlu ve Nedim Hahcıoğlu vekili Av. Ali İhsan Karcı tarafından davalılar Musa ağa 
oğlu, Osman Mehmet ve 21 arkadaşı aleyhine açılan izalei şuyu davasında: -

Davalılar Musa Ağa oğlu, Osman oğlu, Mehmet, Musa oğlu, Osman oğlu 
Mahmut, Musa ağa oğlu, Osman kızı dudu, Topal Ömer oğlu, Hacı Mehmet oğlu 
Hacı Mehmet Salim efendi, Topal Ömer oğlu, Hacı Mehmet kızı Hatice, Musa oğlu, 
Musa Karısı, Hacı Mehmet kızı Meryem,, Musa oğlu, Musa kızı Ayşe, Çakmaklı, 
İmam oğlu. Molla Mustafa kızı, Aişe, Çakmaklı İmam oğlu. Molla Mustafa kızı Ha
tice, Çakmaklı İmam oğlu. Molla Mustafa kızı Habibe, Osman oğlu, Mehmet kızı 
Hatice, Katıraoğlu Derviş Mehmet kızı Emine, Katıraoğlu Derviş Mehmet kızı, Ce
mile Katıroğlu, Derviş Mehmet kızı, Şerife Kepenekoğlu, Mehmet oğlu Ahmet Ke-
penekoğlu Mehmet oğlu, Osman Kepenekoğlu, Mehmet kızı, Dudu. Topal Ömeroğlu, 
Hacıraşit Efendi Hacı Ahmet, Topalömeroğlu, Hacıraşit oğlu Nuri, Topalömeroğlu, 
Hacı Raşit oğlu İsmail, Topalömeroğlu, Hacı Raşit oğlu Şükrü, Topalömeroğlu Ha
cıraşit oğlu Mehmet adlarına çıkarılan davetiyeler bilâ tebliğ iade edildiğinden, mah
kemece yapılan tahkikat neticesinde adreslerinin meçhul olduğu anlaşıldığından 
adı geçenlere ilanen tebligat icrasma karar verilmiştir. 

Dava basit yargılama usulüne tabi olmakla duruşma günü bizzat veya vekili
nizin bulunması iddia ve sanvunma için delil ve belgelerin herhande duruşma gü
nü ibrazı mecburidir. 21/8/1984 günü saat 9.00 da mahkemeye gelmediğiniz ve maze
retinizi daha önceden bildirip ibraz etmediğiniz takdirde HUMK.nun 176/10, 507/1, 
509 ve 510. cu maddeleri uyarınca davanın gıyabınızda bitirileceği, 7201 sayıyı t b-
lagat yasasının 29. cu maddesi gereğince meşruatlı davetiye yerine kaim olan iş 
bu neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra davalılara tebliğ edilmiş sayılacağı ilan 
olunur. 10325 

Nizip Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/124 
Davacı Rahime öztürk vekili Av. M. Ademoğlu tarafından davalılar Birgül 

Saadet ve Hüseyin Kırlangıç ile arkadaşları arasında Mahkememizde ikame eden 
tapu iptali davasının açık yargılamasında, anılan davalılar adresleri meçhul oldu
ğundan dava dilekçesi ilanen tebliğ edilmiştir. 

Anılan davalıların 12/9/1984 günü saat 6.00'da mahkemede hazır bulunmaları, 
bulunmadıkları veya temsilci göndermediklerinde duruşmanın gıyaplarında yapı
lacağı, gıyap yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 10332 

a ı. 

Sivas 1. Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1983/607 
Davacı Güllü Celep vekili Av. Ertan Sanan tarafından davalılar Mehmet Ce

lep, Fatma kızı Sıdıka ve müşterekleri aleyhine mahkememizde açılan İzaleli Şü
yuu davasının mahkememizde yapılan açık duruşması sırasında verilen ara kararı 
gereğince; 

Tüm aramalara rağmen adresi bulunamayan davalı Fatma kızı Sıdıka'ya du
ruşma günü bulunan 12/9/1984 günü saat 8.30'da mahkememizde bizzat hazır bulun
ması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, gelmediği takdirde duruşmasının 
gıyabında yapılıp karar verileceği İşbu davetiye yerine geçerli olmak kaydıyla ila
nen tebliği olunur. 10324 
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Diyarbakır 2. Asliye Hukuk Hakimliğinden : 

1982/602 
Davacı Anadolu Bankası Diyarbakır şubesi vekili Avukat İhsan Narin tara

fından davalılar Besim Taşer ve Kazım Duman aleyhlerine açılan alacak davasının 
yapılan açık yargılaması sırasında .-

Diyarbakır İnönü Caddesi Kent Otelinde ikamet eden Kazım Dumanın tebliga
ta yarar açık adresi yapılan bunca aramalara ve C Savcıhğıncada yaptırılan tah
kikat neticesinde tespit edilemememiştir. 

Yukarda addesi yazılı bulunan davalı Kazım Duman'm davası Diyarbakır 2. As
liye hukuk Mahkemesinin 1982/602 esas sayılı esasına kayıtlı olup duruşması 
16/7/1984 gün ve saat 9.25 e bırakılan davasına bizzat gelmesi veya kendisini bir 
vekille temsil ettirmesi, duruşmaya gelmediği gibi kendisini bir vekillede temsil et
tirmediği takdirde gelecek celse hakkında gıyap kararının Hanen tebliğ yapılacağın
dan, dava dilekçesinin davetiye yerine kaim olmak üzere keyfiyet ilân olunur. 

9965 

Çatalca 2. Asliye Hukuk Hakimliğinden : 

1983/3 
Davacı M. Hazinesi vekili ile davalı izzet Akdeniz arasında görülmekte olan 

tapu iptali davasının yapılan açık yargılaması sırasında : 
Çatalca, Kale İçi Mahallesinde İkamet ettiği bildirilen ancak yapılan zabıta 

araştırmasına rağmen adresi tesbit edilemeyen davalı İzzet Akdeniz'in duruşma günü 
ile dava dilekçesini ilanen tebliğine karar verilmiş olup davalı İzzet Akdeniz'in du
ruşmanın atılı bulunduğu 18/7/1984 günü saat 10.00 da Mahkememizde hazır bu
lunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, duruşmaya gelmediği takdirde gı
yap kararı tebliğ olunacağı davetiye yerine geçerli olmak Üzere ilan olunur. 

8060 

1961/138 
Davacı Maliye Hazinesi tarafından davalı Safiye Erdem aleyhine açılan Ko

misyon kararının iptali davasının yapılan açık yargılaması sonunda -
Çatalca Kaleiçl Mahallesinde İkamet ettiği bildirilen ancak yapılan tüm zabıta 

araştırmalarına rağmen adresi tesbit olunmayan davalı Süfiye Erdem'in Resmi Ga
zete ile, dava dilekçesi ve duruşma günü tebliği edilmiş ve bu kerre duruşmanın 
6/7/1984 saat 10.00 da mahkemede hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil 
ettirmesi gıyap yerine kain olmak üzere ilân olunur. 9959 

1980/140 
Davalı Maliye Hazinesi tarafından davalılar Cevdet Atilla, Hatice Kaymaklı. 

Resmiye Kaymaklı aleyhine açılan K. T. İtiraz davasının yapüan açık yargılaması 
sonunda: 

Davalılardan Çatalca Kaleiçi Mahallesinde İkame tettiği bildirilen, Cevdet Atil-
laya yapılan tüm zabıta araştırmalarına rağmen tebligat yapılamadığından dilekçe
nin ilânen yapılmasına karar verilmekle. 

Davacı Maliye Hazinesi tarafından açılan K.T. İtiraz davası 14/10/1983 ta
rih ve 1980/140 esas 1983/359 sayılı kararımız İle davanın reddine karar verilmiş ve 
bu kararın davacı maliye hazinesi vekili Av. Aysu Uzuger 17/1/1984 talihli dilek
çesi İle temyiz ettiğinden bu temyiz dilekçesini Resmi Gazete'de yayımım takiben 
10 gün içinde davalılardan Cevdet Atilla cevap vermediği taktirde cevap vermemiş 
sayılacağına, tebliği yerine kain olmak üzere ilan olunur. 9958 
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Yumurtalık Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1984/111 
Kamu adına C. Savcılığı tarafından davalılar Nüfus Başmemurluğu ve AH 

Göçer ve 87 arkadaşları aleyhine açılan 1587 sayılı Tasaya Aykırı Nüfus kaydının 
yapılması davasının yargılaması sırasında; tüm aramalara rağmen dahili davalılar 
Ali Göçer ve arkadaşlarının adresleri tesbit edilemediğinden, talepnamenin ve duruşma 
günün meşruhath davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğine karar verildi
ğinden; 

Davalılar Ali Göçer, Sultan Göçer, Şakir Göçer, Yasak Göçer, Yörek Göçer, 
Kiraz Göçer, Zekiye Göçer, Emine Göçer, Salim Çelik, Meryem Çelik, Ayşe Cenk, 
Mehmet Çelik, Meryem Çelik, Ahmet Çelik, Süleyman Çelik, Kemal özdemir. Leraan 
özdemir, Binnaz özdemir, Zeliha Özdemir, Vedat özdemir, Sedat özdemir, Bekir 
Uçar, Makbule Uçar, Ayten Uçar, Avni Uçar, Erdal Uçar, Aziz Uçar, Dervuş Gezer, Cey
lan Gezer, Reşit Gezer, Turne Gezer, Mehmet Gezer, Bahar Güler, Teslim Güler, Güzel Gü
ler, Doğan Güler, Haydar Güler, Mehmet Güler, Hüseyin Yıldırım, Ayşe Yıldırım, 
Cumall Yıldırım, Sultan Yıldırım, Aslan Yıldırım, Hasan Yıldırım, (Velloğtu), Mer
yem Yıldırım, Ali Yıldırım, Kiraz Yıldırım, Ferhat Yıldırım, Emine Yıldırım, Yılmaz 
Yıldırım, Cumall Yıldırım, Yaşar Yıldırım, Ahmet Yıldırım, Hüseyin Yıldırım, Şa
hin Yıldırım, Ali Aksu, Emine Aksu, Döne Aksu, Rukiye Aksu, Meryem Aksu, Ha
san Aksu, Meryem Aksu, Ayşi Aksu, İbrahim Aksu, Rukiye Aksu, Meryem Aksu, 
Hasan Aksu, Meryem Aksu, Ayşe Aksu, İbrahim Aksu, Meryem Aksu, Mehmet Aksu, 
Nefiye Aksu, Urklye Aksu, Süleyman Aksu, Ali Aksu, Hanife Aksu, Hatice Aksu, 
Mehmet Avcı, Güllü Avcı, Mustafa Yaş, Leyla Yaş, Zeynep Yaş, Cuma Yaş, Ali Yaş, 
Selver Güler, Şengül Güler, Portakal Güler, Leyla Güler, ve GUlüzar Güler, Göçer 
ailesi Osmaniye İlçesi, Alahanlı Köyü 027/01, cilt: 71 sahife, 67 hanede, Çelik ailesi 
ay m yer 527/77, sahife, kütük 69, özdemir ailesi, Osmaniye İlçesi, Alibeyll Mahallesi 
00/24,-02 cilt, 67 sahife, 90 hane; Uçar ailesi Osmaniye ilçesi, İstiklal Mahallesi 
008/02 cilt, 90 sahife, 96 hane; Gezer ailesi aynı mahalle 008/02 cilt, 95 sahife, 97 
hane; Aksu ailesi Osmaniye İlçesi, Alahanlı Köyü 027/01 cilt, 71 sahife, 68 hane, 
ibrahim Aksu ailesi aynı köy 027/01 cilt, 71 sahife 68 hane; Avcı ailesi Osmaniye 
ilçesi, Çuna Köyü 00/1 - 02 cilt, 50 sahife, 35 hane; Yaş aüesi Osmaniye İlçesi lalsce 
Köyü 00/5-2 cilt, 72 sahife, 93 hane; Mehmet Güler ailesi Bahçe İlçesi, Çerçloğlu 
042/04 cilt, 41 sahife, 172 hane; Yıldırım ailesi Bahçe İlçesi, Hacılar Köyü 0235/03 
cilt, 70 sahife, 170 hane; Hasan Yıldırım ve ailesi aynı yer 035/03 cilt, 70 sahife, 270 
hane; Cumall Yıldırım ve ailesi aynı yer 035/02 cilt, 70 sahife, 170 hanelerde kayıtlı 
bulunmadıkları halde kayıtlıymış gibi sahte belge ibraz ederek Adana m, Yumur
talık İlçesi, Ayaa Mahallesi nüfusuna kayıtlarım yaptırdıkları iddiası ile aleyhlerine 
açılan Nüfus Kaydının iptali davasının 2/8/1984 günü saat 09.20 de yapılacak du
ruşmada bizzat hazır bulnmadıkları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmedikleri 
takdirde ayrıca gıyap davetiyesi tebliğ olunmaksızın H. Y.Y.Y.nm 509-511 mad
deleri gereğince yargılamanın yokluklarında yapüarak karar verileceği, dava dilek
çesi ve meşruhath davetiye yerine kaim olmak üzere Hanen tebliğ olunur. 

10006 
e 

İzmir 4. Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

Izrar suçundan Mahkememizin 6/12/1983 tarih ve 1983/643 sayılı ilamı İle 
TCK. nun 516/ilk, 522, 647, S.K. 6. maddeleri gereğince 4 ay hapis 1000 lira ağır para 
tescilli cezası İle mahkum edilen Ahmet oğlu 1950 D. lu Mehmet Ali Artık'a gıyabi 
kararın bütün aramalara rağmen tebliğ edilemediği, adresinin tesbit edilemediği an
laşıldığından 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince Resmi Gazete Ue 
ilânen tebliğine ilân ücretinin kendisinden alınacağı, neşir tarihinden itibaren 15 gün 
sonra tebliğ edilmiş sayılacağı tebliğ olunur. 10011/5 
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Ankara 6. tcra Memurluğundan: 

Dosya No : 883/5408 
Alacaklı: Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü, Ankara. 
Borçlu: Lütfü Garip - Ankara 
Borç Miktarı: 17.012.07.00 TL. 
Müstenidat : Maaş ikramiyeden doğan borç 
1. Borçlunun adresi meçhul kaldığından işbu ödeme icra emrinin tebliği 

tarihinden itibaren borç ve takip masraflarım 7 gün içinde ödemeniz borcun ta. 
manuna veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız 
varsa senet altındaki imza size ait değilse yine bu 7 gün içinde ayrıca ve açıkça bi l 
dirmeniz, aksi halde İcra takibinde bu senedin sizden sadır olmuş sayılacağı imzayı 
ret ettiğiniz takdirde merci önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız buna 
uymazsanız vaki itirazınızın muvakkaten kaldırılacağım senet veya borca itirazınızı 
yazılı veya sözlü olarak icra dairesine 7 gün içinde bildirmediğiniz takdirde aynı 
müddet içinde If. K. 74 madde gereğince mal beyanında bulunmaz veya hakikati 
aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız borç ödenmez veya i t i 
raz ettiğiniz takdirde itirazla birlikte tebliğ giderlerini ödemeniz aksi itiraz etmrç 
sayılmıyacağmız kanuni 7 günlük müddete 15 gün ilâve ile 22 gün içerisinde yıı 
karıda yazılı hususların yerine getirilmesine dair ihtarı ödeme emri yerine kaim 
olmak üzere i lan en tebliğ olunur. 10291 / ı-ı 

Diyarbakır l Nolu Sıkıyönetim Askeri Hakimliğinden: 

E. No. : 1083/87 
K. No. : 1983/330 
Suç : Görevin ifası sırasında faili gayri muayyen adam öldürmek. 
Suç Tarihi -. 25/2/1980 
Suç Yeri : Nusaybin İlçesi, Kalecik köyü. 
Sanık : Duran Karlı - Sabri oğlu, Kirazdan olma, 1959 D. lu, Tokat/Büyükal-

mus ilçesi. Gölgeli köyü nüf. kyt. lı, Çınarhdere Ayazma Cad. Pendik/İstanbul ad
resinde oturur. 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen 4/11/1083 
tarih, 1983/97/330 esas ve karar sayılı beraat kararının, bilinen adreslerinde bulu
namaması nedeniyle sanığa tebliği mümkün olmadığından, 7201 sayılı Tebligat Ka
nununun 28, 29 ve 30. maddeleri uyarınca tebligatın Resmi Gazetede ilan suretiyle 
yapılmasına, aynı kanunun 31. maddesi gereğince, ilan tarihinden itibaren 15 gün 
sonra tebligatın yapılmış sayılmasına 15/5/1884 tarihinde karar verildiği ilan olunur. 

10299 /1-1 

5 nci Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hâkimliğinden - Çorlu 

Esas No -. 1983/159 
Karar No: 1883/449 
Askeri Muamelat ve Teşkilat Hakkında gösteri yapmak suçundan sanık Osman 

kızı 1933 doğumlu Ordu nüfusuna kayıtlı Ankara Emek Mahallesi 77 nci sokak 
No. 25 de mukim Melahat Ordu'nun As. C. K. nun 95/1 maddesi uyarınca altı ay 
süre ile hapsine, cezasının 847 S. K. nun 4ncü maddesi uyarınca beher gün yirmi 
lira hesabı ile üç bin lira ağır para cezasına çevrilmesine karar verilmiş olup, sa
nık tüm armalara rağmen bulunamadığından i ianen tebliğ olunur. 

10292 / 1-1 
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Karamürsel Asliye Hukuk Hakimliğinden : 

1983/153 
Davacılar Nur an Sayay ve 63 arkadaşı vekili Av. Ömer Yıldırım tarafından 

davalılar Recep Tarım ve Demirtaş süha Gönendik aleyhine açtığı «Tapu iptali ve 
tescil» davasının yapılan, yargılaması sırasında: 

Davalılardan Gazi Mustafa Kemal Buhran No: 119/2 Ankara adresinde ika
met eden Erdinç Tevfik Ayhan ile yine davalılardan Ankara - Aşağıayrancı, Pro
tokol çiçek sokak No: 618'de ikamet eden davalı Abdurrahman Eroinin tebligata 
sarih adresi tesbit edilemediğinden tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebli
gat yapılmış olup bu kez ise gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilanen tebligat 
yapılmasına karar verilmiş olduğundan. 

Karar gereğince duruşmanın bırakıldığı 10/7/1984 günü saat 10.00'da davalı
ların mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini bir kanuni vekille temsil 
ettirmelerine; Gelmedikleri takdirde davarım gıyaplarında yürütüleceği gıyap ka
ran yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 10555 / l-l 

Adana Sıkıyönetim Komutanlığı 2 No. lu Askeri-Mahkemesinden: 

Sayı • 1982/1176 - 587 
Örgüt kurrfiâk, silah temin etmek, patlayıcı madde atmak ve duvarlara yazı 

yazmak suçundan sanık Anamur İlçesi Evciler Köyü Nüf. Kay. Anamur İlçesi Sa
ray Mah. Elekçi Sok. No. 19 da oturur, Mehmet ve Ş~rife oğlu 1962 D. lu özgür Baki 
hakkında mahkememizin 12/1/1984 gün ve 1982/587 Esas ve 1984/18 sayılı knrnnyla 
TCK. nun 146/3 ve 55/3 maddeleri gereğince neticeten üç yıl dört ay süre ile ağır 
hapis cezası ile cezalandınlmasına karar" verilmiştir. 

Sanık özgür Baki'nin bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine 
tebligat yapılamadığı ve adresi meçhul kaldığından 7201 sayılı Tebligat Kanunun 
ilgili maddeleri gereğince Rosmî Gazete ile ilanen tebliğine; 

İlanın Resmi Gazete'de yapıldıktan 15 gün sonra sanık hakkında verilen ka
rarın kesinleşeceği sanık özgür Baki'ye ilanen tebliğ olunur. 

10298 / l - l 
m — 

Erzincan Sulh H ı̂kuk Hakimliğinden: 

1981/763 
Davacı Karayollan Genel Müdürlüğü vekili tarafından davalılar Osman 

Kılıç, Dursun Kuşçuoğlu hakında mahkememize açılmış bulunan tazminat dava
sının yapılan açık duruşması sonunda verilen kararda davacı davalıdan 11.734,25 
T L tazminat talep etmiş olup davacının bu talebinin - 3/8 kusuru oranına göre 
kısmen kabulüyle davalıların davacı idareye 7.040,55 TL. tazminatı müştereken ve 
müteselsilen ödemelerine, davacı İdarenin fazlaya ilişkin taleplerinin reddine da
vacı vekili için 740, T L ücret takdirine davalılardan müteselsilen ve müştereken 
alınarak davacıya verilmesine, 11.625,— TL. yargılama giderlerinin davalılardan 
müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, davacı vekilinin yüzü
ne karşı davalıların yokluğunda temyizi kabil olmak üzere karar verilmiş olup 
davalılardan Dursun Kuşçuoğlu'nun adresi bulunamadığı karar sureti tebliğ edi
lemediğinden verilen karan 8 gün içinde ilan tarihinden temyiz etmesi temyiz 
edilmediği takdirde kesinleşeceği tebligat yerine geçmek üzere alenen tebliğ olu 
nur. 9834 
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(l) No. hı Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinden — DİYARBAKIR 

Esas No : 1981/261 
Karar No .- 1983/324 
Suç: Yasadışı TDKP örgüt üyeliği, 6136 S. K. na muhalefet, vs. 
Suç Tarihi: Muhtelif 
Suç Yeri.- — 
Sanıklar .-

1 — Cahit Şahin, ibrahim oğlu, Selime'den olma, 1961 D. lu, Van/Mrk. İlçe, 
İskele Man. Nüf. Kyt. lı .aynı yerde oturur. 

2 — Muzaffer Çelik, Şükrü oğlu, Sadiye den olma, 1956 D. lu. Zara İlçesi, 
Kelebek Mah. Nüf. Kyt. lı, Van/Muradiye İlçesi. Han Gedi Köyü öğretmeni. 

3 — Nedim Koç. Forsinde oğlu, Hamayil'den olma, 1963 D. lu Van/Gürpınar 
İlçesi, Murataltı Köyü Nüf. Kyt. lı, Aynı yerde oturur. 

4 — Eşref Turan, Mecit oğlu, Zahideden olma, 1955 D. lu, Van/Gürpınar 
İlçesi, Güzelsu Köyü Nüf. Kyt. lı. 

5 — Haydar Yaşar, Murat oğlu, Saniyeden olma, 1950 D. lu, Çorum/Mecit
özü İlçesi, Geykoca Köyü Nüf. Kyt. lı, Vsn/Tepebaşı Mah. Akk5prü deresi civarın
da oturur. 

6 — Hasan Duman, Mustafa oğlu, Rahimeden olma, 1958 D. lu, Kayseri/Pı-
narbaşı, Oruçoğlu Köyü Nüf. Kyt. lı. 

7 — Düaver Kaçar, Sabri oğlu, Nadideden olma, 1955 D. lu. Teklrdağ/Mrk. 
Karaağaç Köyü Nüf. Kyt. lı, Aynı köyde oturur. 

8 — Hamide Can. Halil kızı. Halime'den olma, 1953 D. lu, Uşak/Mrk. İlçe 
Karacahisar Köyü Nüf. Kyt. lı. 

9 — Hıdır Toğluk, Hasan oğlu. Çiçekten olma, 1956 D. lu, Tunceli/Er oğlu 
Köyü Nüf. Kyt. lı, Sinop/Gerze ilçesi, Karlı Otaokulunda öğretmen, aynı yerde 
oturur. 

10 — Hakkı Turan, Abdulkadir oğlu, Beyazdan olma, 1953 D lu, Van/Gürpı
nar İlçesi, Doluçıkan Köyü Nüf. Kyt. lı. 

11 — Binali Ağu, Ali oğlu, Hatun'dan olma, 1056 D. lu. Tunccli/Mrk. Gökçek 
Köyü (Nüf. Kyt. lı. Aynı yerde oturur. 

12 — Fevzi Turan, Abdulkadir oğlu, Beyazdan olma, 1965 D. lu, Van/Gürpı
nar İlçesi, Doluçıkan Köyü Nüf. Kyt. lı, İzmir/Yeşilyurt Ordu Cad. Nö. 18 de oturur. 

13 — Hüseyin Küçük, Mustafa oğlu, Haticeden olma. 1956 D. lu, Kocaeli/Ka
ramürsel İlçesi, Tepe Köyü Nüf. Kyt. lı, Aynı yer. Cami Atik Mah. Okul Sok. 10/Bde 
oturur. 

14 — Hüseyin Ay, Bayyi oğlu, Koliden olma, 1959 D. lu, Tunceli/Mrk. Jlço 
Topuzlar Köyü Nüf. Kyt. lı, Van/TEK. İşletmesinde görevli, aynı yerde oturur. 

15 — Baki Kaya," Hüseyin oğlu, Zeynep'ten olma, 1944 D. lu, Tunceli/Pertok 
İlçesi, Derebucağı Elması Köyü Nüf. Kyt. lı. 

16 — İbrahim Sadak, Sevdin oğlu, Gülbahar'dan olma, 1958 D. lu, Bitlis/Hi
zan İlçesi, Kalkanh Köyü Nüf. Kyt. lı, Aynı yerde oturur. 

17 — Kemal Kaya, Siyahmet oğlu, Nayfiraz dan olma, 1955 D. lu, Erzurum 
Mrk. Kavak Mah. Nüf. Kyt. lı, Erzurum/Gaziler Mah. 2 nci Tabiat Sok. No. 43'te 
oturur. 

18 — Mehmet Zeki Til, Şürkü oğlu, Velise'den olma, 1955 D. lu, Bittis/Mrk. 
İlçe, Heısan Mah. Nüf. Kyt. ü, 
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19 — Celal özdemir, İsmail oğlu. Firdes'ten olma, 1853 D. lu. Elazığ/Kara-
çavuş Köyü Müf. Kyt, lı, Elazığ/1800 Evler 20. Sok. No. 28'de oturur. 

20 — Doğan Coşkun, A l i oğlu, Fatma'dan olma, 1958 D. lu, Adıyaman/Mrk. 
Uzunköyü Nüf. Kyt. lı. 

21 — Nurettin Ekin, Ömer oğlu, Gülperi'den olma, 1952 D. lu, Bitlis/Tatvan 
İlçesi, Yumurtatepe Köyü Nüf. Kyt. lı. 

22 — Sülhaddin Diyatlı, Selahattin oğlu, Sebiha'dan olma, 1956 D. lu, Van/ 
Mrk. İlçesi, V a l i Mithat Bey Nüf. Kyt. lı, İzmir/Yeşilyurt Mızraklı Cad. 9102 Sok. 
No. 35 te oturur. 

23 — llyas Varsak, Mahmut oğlu, Elife'den olma, 1954 D. lu, Niğde/Bor, Kı
zılca Cami Man. Nüf. Kyt. lı, Ankara/Kızıkiçi Bostanları Evliya Çelebi Mah. l . Sok. 
No. 38'de oturur. 

24 — Bedir Barkın, Mehmet oğlu, Hanım'dan olma, 1955 D. lu, Van/Mrk. İlçe, 
Kalecik Köyü Nüf. Kyt. lı. 

25 — Aydın Aksoy, Hayrettin oğlu, Cemile'den olma, 1952 D. lu, Siirt/Mrk. 
Saydanlar Mah. Nüf. Kyt. lı. 

26 — Osman Nalçacı, Rıza oğlu, 2ü beyde'den olma, 1958 D. lu, Van/Erciş 
İlçesi, Beyazit Mah. Nüf. Kyt. lı, Şubut Karacaören Köyünde oturur. 

27 — Salim Erdaş, Musa oğlu, Selvi'den olma, 1961 D. lu, Tokat/Zile İlçesi 
Çayyurdu Köyü Nüf. Kyt. lı. 

28 — Necla Aslan, Mecit kızı, Şener'den olma, 1954 D. lu, Erzincan/Mrk. İlçe, 
Tepecik Köyü Nüf. Kyt. lı, Can/Altaylı Sok. No. 47'de oturur. 

29 — Hüseyin Çetin, Süleyman oğlu, Sırma'dan olma, 1954 D. lu, Malatya/He
kimhan İlçesi, Başkavak Köyü Nüf. Kyt. lı, Van/Tepebaşı Mah. Hastane Sok. No. 375 
de oturur. 

30 — A l i Ekber Demir, Emir A l i oğlu, Eliften olma, 1953 D. lu, Tunceli/Çe
mişkezek İlçesi, Tekelköyü Nüf. Kyt. lı, Van/Günlü Köyünde oturur. 

Yukarıda açık kimlikleri yazılı sanıklar hakkında mahkememizce verilen, 
4/11/1984 tarih, 1981/261 Esas ve 1983/324 Karar sayı ile beraatlerine dair gıyabi hük
mün Sıkıyönetim Kanununun 18/Son, 353 Sayılı Kanunun 52/Son maddeleri gere
ğince Resmi Gazete'de ilân suretiyle tebliğine 18/5/1984 tarihinde karar verildiği 
ilân olunur. 10297/1-1 

• m 

Kocaeli 2. Asliye Hukuk Hakimliğinden: 

1982/384. 
Davacı M i l l i Savunma Bakanlığı tarafından davalılar İzmit Çınarlı köyünde 

ikamet eden 1 — İsmail Sarıaslan, 2 — Fatma Sarı aslan, 3 — Ayşe Sarıaslan, 
4 — Adem Kemal Sarıaslan, 5 — Fatma Sarıaslan, 6 — Hatice öncü, 7 — Öm-
rüye öncü. 8— Hayriye öncü. 9 — Fikret Öncü, 10 — Melek öncü, 11 — M e -
lahat öncü, 12 — Celalettin Sarıaslan, 13 — Refika Sarıaslan, 14 — Servet Sa
rı aslanın atehlerine açılmış olan Cebri Tescil davasının mahkememizde yapılmak
ta olan duruşmaları sırasında: 

Davalılar adına çıkarılen davetiye tebliğ edilememiş ve bu nedenle bizarur 
Resmi Gazete ile davetiye ilanına karar verilmiş olup, 4/7/1984 günü saat 9'da 
davalının kendilerinin veya vekillerinin duruşmada (Dava basit Usulü mahkeme
ye Tabi olduğundan mahkemeye gelmediğiniz taktirde H. U. M . K. nunun 507 ve 
müteakip maddeleri tatbik olunacağı tebliğ olunur) hazır bulunmaları davetiye 
ilam yerine geçmek üzere tebliğ olunur. 10574 / l - l 
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Sıkıyönetim Komutanlığı 2 No. lu Askeri Mahkemesinden — ERZURUM 

Evrak No: 1981/365 
Esas No : 1981/99 
Karar No : 1983/144 
Suç.- As. cezaevi idaresine karşı ayaklanmak ve bu ayaklanmada önayak 

olmak. 
Suç Tarihi.- 21/7/1980 
Sanıklar: 
I — Atalay KORKMAZ — Ramazan oğlu, 1959 D. lu Amber'den olma, Kars 

İstasyon Mah. Nüf. K. lı, İstanbul Sefaköy İnönü Caddesi No : 115 de oturur, 
2 — Rahmi CENGİZEL — Mehmet oğlu, 1960 D. lu, Kars Merkez. Çakmak 

Köyü Nüf. K. lı olup, halen Kars Yeni Mahalle Köprü Sokak No. 41 de oturur, 
3 — Ali DEMÎRTAŞ — Behri oğlu, 1956 D. lu, Refika'dan olma, Kars Cumhu

riyet Mah. Nüf .K. lı olup, Cumhuriyet Mah. Tekabül Sokak No. 55 de oturur, 
4 — Zeki KUBAN — Sefer oğlu, 1960 D. lu, Besti'den olma, İğdır, Melekli 

Köyü Nüf. K. lı olup, İstanbul, Bakırköy Zeytinlik Mah. Irgatbaşı Sokak No. 9/10 da 
oturur, 

5 — Sezai Kadri KÖKSALOGLU — Mevlüt oğlu, 1965 D. lu, Hüri'den olma. 
Göle İlçesi, Yiğitler Konağı Köyü Nüf. K. lı olup, Kars Ortakapı Mah. Ordu Caddesi 
No. 58 de oturur, 

6 — Taner Baysal — Esat oğlu, 1962 D. lu, Leman'dan olma, Kars Kale İçi 
Mah. Nüf. K. lı, olup, aynı Mahalle Nevrese Sokak No. 9 da oturur, 

7 — Ramazan (Mehmet) TUNA — Mehmet oğlu, 1955 D. lu, Zahide'den olma, 
Arpaçay İlçesi, Büyük Aküzüm Köyü, Nüf. K. lı olup, Kars İli Yusuf Paşa Mah. Ha-
litpaşa Caddesinde oturur, 

8 — Şemsettin GÜNEBAKAN — Ali Osman oğlu, 1961 D. lu, Arpaçay, Taşlı-
ağıl Köyünde Nüf. K. lı olup, Kars İli Su Kapı Mah. l nci Tepe Sokak No. 16 da 
oturur, 

9 —- Mehmet ARIÇ — Ahmet oğlu, 1961 D. lu, Hanım'dan olma, Digor İlçesi 
Gülhayran Köyünde Nüf. K. lı olup, Digor İlçesi Pazarcık'ta oturur. 

10 — Nerman GÖKTAŞ — Abdullah oğlu, 1958 D. lu, Gonca'dan olma, Tuzluca 
İlçesi, Eğrekdere Köyünde Nüf. K. İl olup, Tuzluca İlçesi Orta Mah. Kars Caddesi 
bila noda oturur, 

II — Oktay AKKILIÇ — Behlül oğlu, 1960 D. lu, Güner'den olma, Tuzluca i l 
çesi, Kılıçlı Köyü nüfusuna kayıtlı olup. Tuzluca Yukarı Mah. Kağıl Sokak No. 7 
(veya 17) de oturur, 

12 — Kemal YALÇINKAYA — Asker oğlu, 1962. D. lu Berihan'dan olma Ar
dahan İlçesi Hoçuvan Nahiyesi Samanbeyli Köyü Nüf. K. lı olup, aynı yerde oturur, 

13 — Ayhan TAŞDEMlR — Hüseyin oğlu, 1963 D. lu, Gülhanyar'dan olma, 
Kars Yenimahalle Nüf. Kay. olup, aynı yer Mağaracık Yolu Üzeri No. 129 da oturur, 

14 — özcan ODABAŞ — Mansur oğlu, 1958 D. lu, Fatma'dan olma, Digor İl
çesi Cezai Köyü Nüf. Kay. lı olup, aym yerde oturur, 

15 — Ekrem ÇİMEN — Celali oğlu, 1961 D. lu, Şehriban'dan olma, Kars Yeni 
Mah. Nüf. Ky. olup, Kars Yeni Mahalle Mağaracık Yolu üzeri No. 31 de oturur, 

16 — özdemir ÇİMEN — Asker oğlu, 1960 D. lu Esma'dan olma. Kars Yeni 
Mah. Nüf. Kay. olup, aynı yer Yenimahelle Mağaracık Yolu üzeri No. 39 da oturur, 

17 — Seyit Battal TAŞDEMlR — Sabri oğlu, 1959 D. lu, Fidan'dan olma, Pat
nos İlçesi Çay Mah. Nüf. Kay. olup, aym Mah. No. 9 da oturur, 

18 — Mehmet GÜLER — İbrahim oğlu, , Zeni'den olma, 1963 D. lu Patnos il
çesi A. Göçmak Köyü Nüf. Kay. lı olup, Patnos İlçesi Cumhuriyet Mah. de oturur. 
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19 — Temel ULUCAY — Mustafa oğlu, .1959 D. lu, Gülşen'den olma, Digor 
İlçesi Celal Köyü Nüf. Kay. olup, halen İstanbul Şirinevler Fatih Caddesi Ülger Apt. 
No. 50, Daire 30, Kat 6 Bakırköy adresinde oturur. 

HÜKÜM FIKRASI 
1 — Sanık Zeki Kuban'ın cebir şiddet göstererek askeri cezaevi idaresine kar

şı vuku bulan ayaklanmada azmettirmek ve önayak olmak suçunu işlediği sübuta 
erdiğinden sonuç olarak dörtsene altı ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 

2 — Sanıklar Atalay Korkmaz, Rahmi Cengizel, Ali Demirtaş, Ramazan Meh
met Tuna, Şemsettin Günebakan, Mehmet Arıç, Nerman Göktaş, Oktay Akkılıç, 
Cemal Yalçınkaya, Ozcan Odabaş, Ekrem Çimen, Özdemir Çimen, Seyit Battal Taş-
demir ve Temel Uluçay'ın cebir şiddet göstererek müessir kuvvet sarf ederek askeri 
cezaevi idaresine karşı ayaklanma suçunu işledikleri anlaşıldığından sonuç olarak 
birer sene dörder ay süre ile hapis cezasıyla cezalandırılmalarına, 

Sanıklardan Sezai Kadri Köksaioğlu. Taner Baysal, Ayhan Taşdemir, Mehmet 
Güler'in sonuç olarak yirmişer gün hapis cezası ile cezalandırılmalarına dair sanık
ların yokluklarında verilen karar sanıklara tebliğ edilemediğinden Tebligat Kanu
nunun 28 ve 29 ncu maddeleri gereğince Resmi Gazete ile il&nen tebliğine. 

10294 / 1-1 

Evrak No: 1983/801 
Esas No -. 1983/103 
Karar No : 1983/167 
Suç-. Öğrenim ve öğretim özgürlüğünü engelU.mek. 
Suç Tarihi15/11/1979 
Sanık: Doğan Sarıtaş, Şükrü oğlu, 1959 D. lu, Göle Tahtakıran Köyü Nüf. K. lı, 

halen Tekirdağ 190 ncı Piyade Alayı 2 nci Tabur 4 ncü bölükte or. 
HÜKÜM FIKRASI 

15/11/1979 tarihinde Göle Lisesinde vukuu bulan ve sanıklara isnat edilen 
öğrenim ve öğretim özgürlüğünü engellemek suçunun Sıkıyönetim ilânını gerek
tiren yaygın şiddet eylemleri niteliğinde bulunmadığından ve Sıkıyönetimin el ko
yup baktığı olaylarla organik bir bütünlük içinde de olmadığından işbu davaya 
bakmak adli yargının görevi içinde kaldığı kanaati ile 353 sayılı Kanunun 9, 19 
ve 176 ncı maddeleri uyarınca mahkememizin görevsizliğine, dava dosyasının Ar
dahan Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine dair sanığın yokluğunda verilen ka
rar sanığa da tebliğ edilemediğinden Tebligat Kanununun 28 ve 29 ncu maddeleri 
gereğince Resmi Gazıte ile ilanen tebliğine. 10293/ 1-1 

Evrak No : 1981/1110 
Esas No -. 1981/110 
Karar No •. 1884/4 

(İLANEN TEBLİĞ KARARI) 
Suç: Halkı suç işlemeye alenen tahrik ve nası ızrar. 
Suç Tarihi : 25/5/1978 
Sanık: Ersin Dönmezkol, İsmail Oğlu, Makbule'den doğma, 1945 D.lu Sivas 

Oğlançavuş Mahelelsi Nüf. K. Li olup halen DDY Aile Lojmanları 3 ncü Blok No. Z/2 
de oturur. 

HÜKÜM FIKRASI 
Sanık Ersin Dönmezkol'un halkı suç işlemeye alenen tahrik ve nası ızrar suç

larım işlediğine dair mahkumiyetine yeter derecede kesin ve inandırıcı delil elde 
edilemediğinden beraetine dair sanığın yokluğunda verilen karar sanığa tebliğ edi
lemediğinden Tebligat Kanununun 28 ve 29 ncu maddeleri gereğince Resmi Gazete 
ile il&nen tebliğine. 10295 / l-ı 
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Sıkıyönetim Komutanlığı 2 No. lu Askeri Hakimliğinden — ERZURUM 

Evrak Np.- 1983/498 
Esas No : 1983/76 
Karar No .- 1984/8 

IİLANEN TEBLİĞ KARARI) 
Suç: Süknaya mahsus binaya tahrip amacıyla patlayıcı madde koymak ve 

ölüme sebebiyet vermek. 
Suç Tarihi: 28/11/1978 
Sanık: Enver Toksoy, İsmail oğlu, 1956 D. lu, Erzincan Çarşı Mahallesi Nüf. 

K. lı olup, aynı mahalle 18 nci Sokak No .9 da oturur. Firari gıyabî tutuklu. 

HÜKÜM FIKRASI 
Sanık Enver Toksoytın 28/11/1978 tarihinde süknaya mahsus binaya patla

yıcı madde atarak Fatma Yılmaz'ın ölümüne sebebiyet vermek suçunu işlediği sü-
buta erdiğinden sonuç olarak Müebbet Ağır Hapis cezası ile cezalandmlmasına dair 
sanığın yokluğunda verilen karar sanığa tebliğ edilemediğinden Tebligat Kanunu 
nun 28 ve 29 ncu maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilanen tebliğine. 

10296 / l - l 
e 

Artırma, Eksiltme ve ihale Hânları 
Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

YAPI İŞLERİ İLANI 
1 — Eksiltmeye konulan iş Eskişehir Toplu İşçi Konutları Çarşı İnşaatı olup, 

ilk keşif bedeli 1984 yılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı rayiç ve birim fiyatlarına 
göre, 48.600.000,— TL. dır. 

2 — Eksiltme 10/7/1984 tarihine rastlayan Salı günü saat 16.00'da Ankara 
S. S. K. Genel Müdürlüğü 2 No. lu Satmalma Komisyonunda mütehavvil birim fiat 
esası üzerinden kapah zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 — İsteklilerin bu işe ait ihale dosyasını Ankara Adakale Sokak No. 30'da 
Genel Müdürlük Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Keşif ve İhale Şefliğinde mesai 
günleri incelemeleri mümkündür. 

4 — Eksiltmeye girebilmek İçin isteklilerin; 
a) ilan tarihinden sonra ahnmrş Ticaret Odası belgesini, 
b) 1.398.000,— T L lık geçici teminatını, 
c) Yeterlik belgesini, kapalı zarflarına koyacaklardır. 
5 — Yeterlik belgesi alınma şekli. 
a) İsteklilerin en geç 4/7/1984 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar 

bir dilekçe ile S. S. K. Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri (müracaatta Umumi 
Evrak kayıdı muteberdir. Telgrafla müracaat kabul edilmez.) ve dilekçelerine. 

b) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış (B) grubundan müteahhitlik 
karnesi aslını veya aslının ibrazı şartıyla suretini, 

c) Müteahhit olarak 100 Milyon T L , Şantiye Şefi olarak 150 Milyon T L , 
Kontrol Şefi olarak 200 Milyon TL. lık benzeri işi tamamlayıp, kabullerini yaptır
mış olduğuna dair ilgili daireden alınmış belge asıllarını veya asıllarının ibrazı 
şartı ile suretlerini, 

d) Noterden tasdikli yapı araçları, teknik personel taahhüt bildirileri ve 
demirbaş listesini, 

e) M a l i durum bildirisini ve Banka referans mektuplarını 
f) İsteklilerin şirket olması halinde şirket tüzüğünün ilan edildiği ticaret 

sicil gazetesini, 
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g) Bu işin şantiye şefliğini ve fenni mesuliyetini yapacağına dair bir mimar 
veya inşaat mühendisliğinden alacakları noterden tasdikli taahhüt beyannamesini. 

h) Kurum Keşif ve İhale Şefliğinden alınan dosya tetkik belgesini ekleme
leri lazımdır. 

6 — Firmaların Kurumumuzla olan münasebetlerinde, kendileri veya noter 
marifetiyle yetkili kılacakları temsilcilerinin muhatap olması gerekmektedir. Fir
malara daha önce Yeterlik Belgesi verilmiş olması bu ihaleyi bağlamaz. 

7 — İsteklilerin bu işe ait ihale dosyası ve ilan hükümlerine göre tanzim ede
cekleri teklif mektuplarım eksiltme günü saat 15.00'e kadar makbuz mukabilinde 
S. S. K. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Caddesi No .7 Sıhhiye/Ankara 2 No. lu Sa
tmalına Komisyonu Başkanlığına vermeleri veya bu saatte Komisyon Başkanlı
ğında bulunacak şekilde iadeli taahhütlü olarak postalamaları lazımdır. Postadaki 
gecikmeler kabul edilmez. 

8 — Kurum yeterlilik verip vermemek ve ihaleyi yapıp yapmamakta, karnen 
yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 10372 / 2-2 

e 
Artvin Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden: 

Çapı : 22, Kompozisyon : TS, Renk : Siyah, Rezintane : 180 kg/mm-. Satım 
şekli : Sağ çapraz, Rodo boyu : 3x700, Tahmini birim tiatı: 1600, Miktarı: 2100, 
Tutan : 3.360.000,— TU dır. 

1 — İşletmemiz hava hatlarında kullanılmak üzere yukarıda miktarı ve özel
likleri yazılı çelik tel halat teklif toplamak suretiyle satın alınacaktır. 

2 — isteklilerin 4/7/1984 günü saat 14.00 de kadar teklif mektuplarını ve ilgili 
belgelerini İşletmemiz İhale Komisyonuna İbraz etmeleri gerekmektedir. 

Telgrafla ve Telefonla müracaatlar kabul edilmediği gibi postadaki vaki gecik
meler dikkate alınmıyacaktır. 

Su İşle iştigal eden firmalann: 
3 — 101.000.— TL. geçici teminatlanm. 
4 — Ticaret ve Sanayii Odası belgesini veya noterden tasdikli suretini. 
5 — Açık adreslerini bildirir belgelerini. 
6 — En son teklif verme tarihi 4/7/1984 günü saat 14.00'de kadardır. 
7 — İhale yeri Artvin Orman İşletmesi satış solununda toplanan komisyon 

huzurunda yapılacaktır. 
8 — Bu işe alt teknik şartname, Artvin Orman İşletme Müdürlüğünde mesai 

saatlerinde görülebilir, posta İle istenebilir. 
İşletmemiz 2490 • 2884 sayılı yasaya tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta 

serbest olduğu gibi kısmende yapmakta serbstir. 
Keyfiyet ilan olunur. 9629 / 2-2 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden-. 

1 — Kurumumuz ihtiyacı olan 50 abonelik telefon santralı kapalı zarf usulü 
teklif almak suretiyle satınalınacaktır. 

2 — Bu işe ait şartname TRT Kurumu Genel Müdürlüğü Alım İkmal Dairesi 
Başkanlığı Atatürk Bulvan No: 181 Kavaklıdere/ANKARA adresinden 500,— TL. 
karşılığı temin edilebilir. (Şartname posta ile gönderilmez.) 

3 — Teklifler en geç 17 Temmuz 1984 günü saat 14.00'e kadar TRT Kurumu 
Genel Evrak Müdürlüğüne verilecektir. 

4 — Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
5 — Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. 

10093 / 2-2 



Çameli Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden 

SATIŞ TARİHİ : 5/7/1084 

Parti M İ K T A R I Muh. Bedeli % 7,5 Teminatı 
Bölgesi Deposu Emvalin Cins ve Nev'i adedi adet hacim Lira Kr. Lira Kr. 

Boyalı Yolcatı 3. S. N. B. Çz. Tom 20 4117 044.581 16.000,— 1.İ34.600,— 
» 3. S. K. B. Çz. Tom. 11 1810 310.052 12.000,— 287.700.— 

Çameli Düzençam 3. S. N. B. Çk. Tom. 23 1847 741.604 20.000,— 1.113.600,— 
• » 3. S. N. B. Çz. Tom. 25 3780 860.883 16.000,— 1.033.700 — 
» 3. S. K. B. Çz. Tom. 6 1080 168.768 12.000,— 152.200,— 

GENEL YEKUN 85 12723 3034.888 3.721.800,— 

Yukarıda müfredatı yazılı orman emvalleri açık artırma ile 171/A Ek -1 No. lu şartnamesi dahilinde (peşin veya 3 ay vadeli 
% 40 normal faizli % 80 gecikme faizli vadeli olursa) S/7/1884 Perşembe günü saat 14.00'de Çameli Orman İşletmesi Müdürlüğü 
Satış salonunda teşkil edilen Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

Taliplilerin belirtilen gün ve saatten önce şartnamede belirtilen belgelerle birlikte teminatlarını yatırarak Komisyona müra
caatları, banka mektubu vermek isteyenlerin satış tarihi ile işletme adını yazdırmaları ve mektupların limit içi kesin banka mek
tubu alacak şekilde vermeleri ilan olunur. 10318/2-2 | 
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Bayındırlık ve iskân Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 16. Bölge Müdürlüğünden : 
SİVAS 

Aşağıda özellikleri belirtilen işlerin kapalı teklif usulü ile eksiltmeleri, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 81. maddesi ilgili 
fıkralarına göre belirtilen gün ve saatte Emanet Komisyonlarınca Bölge Binasında yapılacaktır. Bu işlere ait dosyalar Asfalt Şefli
ğinde mesai saatleri içinde görülebilir. 

Müracaatçıların dilekçelerine: a) İşin keşif bedeli kadar (C) grubu müteahhitlik karnesinin aslı veya işin keşif bedelinin 
yarısı kadar resmi kuruluşlardan tasdikli benzeri iş yaptığına dair iş bitirme belgesinin aslı veya noterden tasdikli suretini, b) 
1884 yılı vizeli Ticaret ve Sanayi odası vesikası, şirketlerde ilan tarihinden sonra ticaret odasından alınmış hali hazır faaliyet bel
gesi, c) Taahhüt bildirisi, d) Malî durum bildirisi ve banka referans mektubu, g) Yapı araçları bildirisi (Makine Parkı: 1) 1 
adet yükleyici, 21 10 adet kamyon, 3) 1 adet figüre makinası, istenen makinalann kendisine ait olduğunu belirten faturalarım i 
ve amortisman kayıtlarını, kiralayabilecekleri makinalann 1984 yılı noter tasdikli kira mukaveleleri ve kiralayanın bu makinala-' 
nn kendisine ait olduğunu belgeleyen fatura veya amortisman kayıtlarını) ekliyecektir. 

Belge alan iştirakçiler Bölge Müdürlüğünden alacakları teklif mektubu ve diğer belgelerini usulüne uygun zarflıyarak en geç 
ihale saatine kadar Asfalt Şefliği Emanet Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabili vereceklerdir, ilân olunur. 

NOT: 
1 — Muvakkat teminat banka mektubu olması halinde kesin teminat olarak getirilecektir. 
2 — Postadaki gecikmeler nazara alınmaz ve telgrafla müracaat kabul edilmez. 

Sıra No. İ ş i n A d ı 
Keşif Bedeli Muv. Tem. Son Mür. ihalenin 

1 — Sivas - Zara yolu temel malzemesi ve asfalt mıcırı 
nakli. 

2 — Sivas - Zara - imranlı yolu temel malzemesi ve asfalt 
mıcin nakli. 

3 — Zara - imranlı - Refahiye yolu temel malzemesi ve 
asfalt mıcırı nakli. 

TL. TL. Tarihi ve Saati Tarihi ve Saati 

35.405.000 1.065.000 9/7/1984 16.00 11/7/1964 11.00 

31.508.225 945.250 9/7/1984 16.00 11/7/1984 14.00 

14.372.800 431.200 9/7/1984 16.00 11/7/1984 16.00 
10480/1-1 

Bayındırlık ve iskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü l. Bölge Müdürlüğünden: 

1 — Aşağıda isimleri ve keşif bedelleri, geçici teminatları, karne grupları ihaleye esas kanun numaraları, yeterlik belgesi al
mak için son müracaat tarihleri, ihale gün ve satleri belirtilen işler kapalı teklif usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
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2 — Bu işlerin eksiltmeleri Dikilitaş Emirhan Caddesi No : 17 Beşiktaş'ta Yapı İşleri I. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunda 
adları karşılarında gösterilen gün ve saatlerde yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve Bakanlar Kurulu Karan ile Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesine eklenen ek maddesindeki 
çalışma şartlan ile diğer evrak mezkûr müdürlükte görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
a) Karşılarında geçici teminatı, 
b) 1934 yılma ait ticaret veya sanayi odası belgesini. 
c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan). 
— Yapı araçları bildirisi, 
— Teknik personel bildirisi, 
— Taahhüt bildirisi, 
— Sermaye ve kredi olanaklarını bildirir mali durum bildirisi ve banka referans mektubu ve aynı bankadan teyit yazısı, 
— Bayındırlık" ve İskan Bakanlığından almış oldukları isimleri karşısında gösterilen gruptan en az keşif bedeli kadar işin 

eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesinin asılını ibraz ederek Yapı İşleri I. Bölge Müdürlüğünden alacakları ye
terlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lazımdır. 

d) istekliler kanuni kesin teminat üstünde, kesin teminat teklifinde bulunabilirler. 
5 — istekliler teklif mektuplarını ihale saatlerinden bir saat evvel ihale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 
6 — Telgrafla müracaat ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilan olunur. 

Keşif Bedeli G. Tem. Karne Kanun İhalenin 
İşin Adı TL. TL. Grubu No. Son Mür, Tarihi Günü ve Saati 

1 — İstanbul - Şişli Sağlık Sitesi (720 yataklı) 600 
tonluk su deposu inşaatı. (Yer görme belgesi 
Şişli Sağlık Sitesinden alınacak). 

2 — Edirne 110 kişilik tip yaşlılar Bakım ve Huzur 
Yurdu İnşaatı. (Gelecek yıllara sari) (Yer 
görme belgesi Edirne Bayındırlık Müdürlü
ğünden alınacak). 

3 — İstanbul A d l i Tıp Kurumu İlave inşaatı. 
(1985 yılma sari) (Yer görme belgesi adli 
Tıp Kurumundan alınacak). 

23.873.000 716.190 

478.000.000 14.340.000 

190.000.000 5700.000 

(B) 

(B) 

(B) 

2886 
35-a 

2886 
35-a 

2886 
35-a 

5/7/1984 
Perşembe 

10/7/1964 
Sah 15.00 

6/7/1984 
Cuma 

9/7/1984 
Pazartesi 

12/7/1984 
Perşembe 15.00 

13/7/1964 
Cuma 15.00 
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Ayancık Devlet Orman İsletmesi Müdürlüğünden•. 

D E F O N U N 
Adı Yol Durumu 

Emvalin M İ K T A R I M. Sat. Red. % 7.5 C. Tem 

Fidanlık Asfalt 

Cinsi, Nevi, Boyu ve Sınıfı P. Adedi Adet M 3 Dm» TL. TL. 

L S. N. B. çam tomruk l 71 38.634 28.000 84.000 
İL S. N. B. çam tomruk 3 227 124.027 24.000 224X00 

IH. S. N. B. çam tomruk 7 025 330.551 17.000 439.000 
HI. S. K. B. cam tomruk 1 83 21.450 12.000 20400 

I. S. N. B. göknar tomruk 1 88 53.022 28.000 112X00 
II. S. N. B. göknar tomruk 2 184 95.739 24.000 173.000 

IIL S. N. B. göknar tomruk 10 1383 696.520 17.000 892.000 
L S. N. B. kesme-Kap. Kay. Tom 2 164 123.430 43.000 400.000 

İL S. N. B. soymalık Kay. Tom. 1 43 32.822 31.000 77.000 
m. S. N. B. soymalık Kay. Tom 4 187 129.261 23.000 225.000 
UJ. S. N. B. ince Krs. Kay. Tom I 146 31.798 15.000 36.000 
m. S. N. B. Kalın Krs. Kay. Tom, 15 1304 723.584 17.000 1.040.000 
III. S. K. B. Kalın Krs. Kay. Tom. 1 101 37.020 13.000 37.000 
IIL S. N. B. Kalın meşe tomruk 1 40 28111 20.000 43.000 
m. S. N. B. Kavak tomruk 1 31 15.280 10.000 12.000 
İnce Kayın Yarma Sanayi Odunu 4 Ster 286.000 5.500 121.000 

55 4065 2491.279 M» 3.932.000 
286.000 Ster 

1 — İşletmemiz Merkez bölgesi Fidanlık deposunda bulunan yukarıda cins ve miktarı yazılı 55 parti çeşitli orman emvalleri: 
13/7/1984 Cuma günü saat 14.00'de Müdürlüğümüz Satış Salonunda toplanacak komisyon huzurunda açık artırmalı olarak satıla
caktır. 

2 — Tüm orman ürünleri % 50'si vergi ve resimleri İle % 40 faizi peşin, bakiyesi 3 ay vadeli limit dahili müddetsiz banka 
teminat mektubu karşılığı olmak üzere 1,2 ve 34. no. lu model şartnameler uyarınca satılacaktır. 
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3 — Bu satışa ait ilan ve şartnameler Orman Genel Müdürlüğü, Kastamonu Orman Bölge Başmüdürlüğü, Araç, Azdavay,' 
Cide. Çatalzeytin, Daday, Ihsangazi, İnebolu, Kostamonu, TaşköpTaşköprü, Tosya, Samatlar, Pınarbaşı, Bozkurt, Boyabat, Sinop. . 
Türkeli, Samsun, İstanbul, Zonguldak Orman İşletme Müdürlükleri ile İşletmemizde görülebilir. I 

4 — Alıcıların belirli gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunmaları ve ihale saatinden bir saat öncesine kadar geçici teminat j 
1 arını İşletmemiz Veznesine yatırmaları, banka teminat mektubu verecek olanların teminat mektubunda işletme adı ve satış tarihi-'! 
nin bildirilmesi ve katılacakların teminat makbuzları ile birlikte komisyona başvurmaları şarttır. 10615 / 2-1 ! 

Gördes Devlet Orman İşletme Müdürlüğünden: 

M İ K T A R I Muh. Bed. G. Tem. 
Deposu Yol Durumu Cinsi ve Nev'i P. Adedi Adet M 3 Dm» TL. TL. 

KavakaJan Staplize 3. S. N. B. Çz. tomruk 15 3824 919.674 18.500 1.280.000 
3. S. K. B. Çz. tomruk 23 6888 1318.872 15.000 1.495.000 

» Çz. Sanayi Odunu 24 8814 921.738 13.000 910.000 
Karaköy Asfalt 3. S. N. B. Çz. tomruk 4 889 164.802 18.500 230.000 

> » 3. S. K. B. Çz. tomruk 5 2588 359.518 15.000 407.000 
» Çz. Sanayi Odunu 10 5608 403.792 13.000 397.000 

YAPACAK YEKÛNU: 81 28609 4088.396 4.719.000 
HAM REÇİNE YEKÛNU : 3 Kg. 25.000 250 468.750 

Yukarıda müfredatı yazılı orman emvalleri 10/7/1984 günü saat 14.00'de Akhisar Orman Bölge Şefliği binasında toplanacak 
komisyon huzurunda % 50'si peşin, % 50'si de 3 ay vadeli, % 40 nizami faizi alınmak üzere müddetsiz banka teminat mektubu 
veya her zaman paraya çevrilebilir tahvil karşılığında açık artırma suretiyle vadeli olarak satılacaktır. 

Satışa iştirak etmek istiyenlerin Ek No: l model şartnamede istenilen belgeler ile beraber komisyona müracaatları ilan olunur. 
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Korkuteli Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Deposunun. Parti M İ K T A R I Muh. Bed G. Teminat 
A d ı Y. Durumu Fm Cinsi, Nev'i ve Kalitesi adedi Adet MaDm3 TL. TL. 

Hacı bekar Stablize 3. SNB. Çk. Tomruk 4 452 144.018 17.000 186.000 
Hacıbekar Stablize 3.S.N.B. Çz. Tomruk 23 3372 756.609 15.000 865.000 
Korkuteli Asfalt 3.S.N.B. Çz. Tomruk 7 779 211.994 15.000 242.000 
Marif Asfalt 3.S.N.B. Çz. Tomruk 8 1451 317.471 15.000 361.000 
Hacıbekar Stablize 3. S.K.B. Çk. Tobruk 1 112 16.636 12.500 16.000 
Hacı bekâr Stablize 3. S.K.B. Çz. Tomruk 11 1602 252.027 11.500 220.000 
Korkuteli Asfalt 3. S.K.B. Çz. Tomruk 4 591 115.175 11.500 101.000 
Hacıbekar Stablize Çk. Sanayi Odunu 3 389 36.110 8.500 24.000 
Hacıbekar Stablize Çz. Sanayi Odunu 9 2401 162.884 8.500 110.000 
Kokuteli Asfalt Çz. Sanayi Odunu 6 875 84.190 8.500 48.000 
Marif Asfalt Çz. Sanayi Odunu e 1373 100.987 8.500 67.000 
Hacıbekar Stablize Çam. Kapak Tahtası 3 — 70.000 5.000 28.000 
Marif Asfalt Çam. Kapak Tahtası 1 — 54.000 5.000 21.000 
Hacıbekar Or. İçi. Or. Yolu N. B Çz. Sırık 3 — 99.000 4.000 31.000 
Korkuteli Asfalt N. B. Çz. Sırık S — 83.000 4.000 28.000 
Hacıbekar Or. İçi Or. Yolu K. B. Çz. Sırık 1 — 12.000 3.500 4.000 
Korkuteli Asfalt K B. Çz. Sırık 3 — 28.000 4.800 11.100 

M 3 Emval Toplamı 82 13397 2198.401 2.240.000 
Ster Emval Toplamı 16 346.000 123.100 

GENEL TOPLAM 98 2363.100 
1 — isletmemiz Hacıbekar, Korkuteli ve Yazır Bölgelerinin Hacıbekar. Korkuteli, Marif ürünlerinin % 50'si ile % 40 faizi pe

şin, % 50'si 3 ay vadeli süresiz banka teminat mektubu karşılığında olmak üzere model şartname uyarınca açık artırmalı satışa çı
karılmıştır. 

2 — Açık arttırma 9/7/1964 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 13.00 de Hacıbekar Bölgesi toplantı salonunda komisyon 
huzurunda yapılacaktır. 

3 — Bu satışa ait ilân, şartname, satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü. Antalya Orman Bölge Başmüdürlüğü, 
Akseki, Alanya, Antalya, Bucak, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş Kaş .Kumlucu. Manavgat, Serik, Cevizli, Adana, Mersin, 
İstanbul, İsparta, Burdur, Konya, Denizli Orman İşletme Müdürlükleri ile İşletmemı/de görülebilir. 
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4 Alıcıların belirli gün ve saatte 1984 yılı vizesi yapılmış kapasite belgelerini Ticaret Odası belgesi, sicil tasdiknamesi İb- |; 
raz etmek sureti ile işlememizde hazır bulunmaları ve ihale saatinden bir saat öncesine katlar geçici teminatlarım yatırmalarv 
banka mektubu vereceklerin işletme adını ve satış tarihini belirtmeleri, katılacakların terainat makbuzları ile birlikte komisyona 
başvurmaları şarttır. 10382/M 

— - e 
Bayındırlık ve iskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğünde» : (ERZURUM) 

Bölgemiz hudutları dahilinde bulunan, aşağıda yazılı işler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 81. maddesine istinaden teklif : 
ve taahhüt mektubu alınmak suretiyle taşeronlara yaptırılacaktır. Eksiltme Karayolları 1?. Bi%c Müdüıîüğü Erzurum binasında 
Yapım, Asfalt ve Bakım bürolarında toplanacak olan Emanet Komisyonlarınca yapılacaktır. 

Yeterlik belgesi almak için : İsteklilerin en geç müracaat edecekleri işin hizasında gösterilen son müracaat tarihi saati so
nuna kadar yeterlik belgesi almak için Bölge Müdürlüğümüz Yapım, Asfalt ve Bakım Şefliklerinden alacakları müracaat dilekçesi ve 
forumları doldurup gerekli belgeleri de ekliyerek müracaat etmeieri (Müracaat Genel Evrak tarihi geçerlidir.) ijjere ait dosyalar ilgil' 
servis şekliflerinde görülebilir. 

a) Aşağıda yazılı işlerin keşif bedellerinin en az yarısı kadar aynı özellikte bir iş bitirdiklerini belgeleyen İş bitirme bel
gesini, 1. Keşif bedelikadar A, B, C gurubu müteahhitlik kamilinin aslını veya Bölge Müdürlüğümüz yeterlik belgesi komisyonu 
başkanlığınca asimi gördüğüne dair onaylanmış örneğini; iş bitirme belgesinin suretinin verilmesi şarttır, 

b) İşvereni görüp tetkik ettiğine dair işin ait o3dıığu KontroJ. Şantiye, Şube Şefliklerinden alınmış tasd^kii işyeri görme belgesini 
eklemeleri şarttır. 

c) Tapı araçlar bildirisini : Yapı araçları özel şartnamesinde İstenen nvakiftalan yapı arakları bildtrioinde belirttikten sonra bil
dirimde bulunan ana yapı araçlarının; sahibi olduklarım belgeleyen faturalıma b*>İReleri noterde tasdikli sureti bildiriye eklenines: 

zorunludur. Bu makinaların halen bulundukları yerlerin adresleri açık vc Kesin olarak bildiride göstereceklerdir. 
Bu istenilen belgeler ihale yılma ait olacaktır, 
d) Son iki yılda, .bitirilmiş ve dilekçenin veriliş tarihinde adına taahhüde bağlanmış veya bağlanacak olan işlerin belgeleri 

ile açıklayan taahhüt bildirisini. 
e) İlk İlân tarihinden sonra alınmış sermaye ve kredi imkanlarım açıklayan banka referans mektubunu. 
f) Teknik personel bildirisini. 
g) Bu işte kullanacağı sermaye ve kredi imkanlarını açıklayan maü durum bildirisini. 
h) Şirket veya şahıs imza sirkülerini; ekleyerek yeterlik belgeleri almaları (c, d, f, g) sıra numaralarında yazılı belgelerin 

İsteklilerin kendileri tarafından imzalamaları şarttır; vekaleten imza edilenler geçerli sayılmayacaktır. 
Yeterlik belgesi için telgrafla baş vurmalar geçersiz sayılacaktır. 
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Eksiltmeye girebilmek İçin: 
1 — İsteklilerin 1984 yılma alt vizeli Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, 
2 — Bölge Müdürlüğümüzden alınmış yeterlik belgesini, 
3 — Vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimsenin isteklinin vekili olduğunu belirten noterden tas

dikli vekaletnameyi, 
4 — örneğini ilgili servis şefliklerinden alacakları teklif ve taahhüt mektubunu, 
5 — Teminat karşılığı Bölge Müdürlüğümüz Saymanlık Müdürlüğünden alınmış aşağıda belirtilen miktarı kadar vezne alındı 

-makbuzunu; usulüne uygun olarak hazırlayacakları teklif zarfına bu belgeleri koyarak mühürleyip eksiltme günü eksiltme saatinden 
bir saat öncesine kadar ilgili servis şeflikleri bürolarında toplanacak olan emanet inşaat komisyonu başkanlığına teslim etmeleri, hc 
işe ayrı, ayrı dosya ile müracaat edilecektir. İlân olunur. 

(Postada olacak) gecikmeler kabul edilmez. 
İhale Sıra 1. Keşif Bedeli %3G. Tem. Son MUr. ihale Tar. İhale 

No. İş Teri İşin Cinsi Lira Kr. Ura Kr. Tar. ve saati ve saati Yeri 

1. Ardahan • Şavşat Alt Temel Malzemesi 6/7/1984 9/7/1984 Yapım 
(15+300-28+400) Km. arası Dolgu 82.844.086,— 2.485.323,— Saat 17.00 Saat 16.00 Şefliği 

S. Arpaçay • Çıldır Alt Temel Malzemesi 9/7A984 10/7/1984 Asfalt 
(0 + 15 + 200 - 0 + 30 + 800) Km. arası Mıcır Nakil «7.220.869,— 2.016.626,— Saat 17.00 Saat 11.00 Şefliği 

3. Digor - Tuzluca Alt Temel ve Dolgu 10/7/1984 11/7/1984 Yapım 
(46+000-78+000) Km. arası Malzemesi 79.678.499,— 2.387.355,— Saat 17.00 Saat 16.00 Şefliği 

4. İğdır - Aralık Alt Temel Malzemesi 11/7/1984 12/7/1984 Bakım 
(0+000-4 + 100) Km. arası 47.496.696,— 1.424.901,— Saat 17.00 Saat 16.00 Şefliği 

S. Çoban dede - Hınıs - Varto Stablize Nakil 12/7/1984 13/7/1984 Yapım 
(22+000-30+900) Km. arası 49.099.050,— 1.472.972,— Saat 17.00 Saat 18.00 Şefliği 

6. Erzurum - Tortum Alt Temel Mıcır Nakli 13/7/1984 16/7/1984 Asfalt 
(0 + 3 + 500 - 0+ 30 + 375) Km. arası 29.215.765,— 876.473.— Saat 17.00 Saat 11.00 Şefliği 

7. Erzurum - Tortum Dolgu ve Stablize 16/7/1984 17/7/1984 Yapım 
(27+000-53+000) Km. arası 87.265.497,— 2.617.965,— Saat 17.00 Saat 16.00 Şefliği 

8. Erzurum • Horasan Temel Malzeme 17/7/1984 18/7/1984 Asfalt 
(0+000-10+000) K m arası 45.355.200,— 1.360.656 — Saat 17.00 Saat 11.00 Şefliği 
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izmit Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden: 

D E P O S U N U N 
Adı Yol Durumu Cinsi. Nev'i, Boyu ve 

Dörtyol Asfalt I . S . N . B . K p L T . 
• » I. S. K. B. Kpl. T. 

K. Düzü Stabilize I. S. K. B. KpL T. 
K. Yayla I . S . K . B . K p l . T . 
K. Düzü » IL S. K. B. Kpl. T. 
K. Yayla » II. S. K. B. Kpl. T. 
K. Düzü I. S. N . B. Soy. T. 

> » ILS.N.B.Soy .T . 
» » II .S.K.B.Soy.T. 

Dörtyol Asfalt II. S. K . B . Soy. T. 
K. Düzü Stabilize I. S. K. B. Krs. T. 
Dörtyol Asfalt II. S. N . B. Krs. T. 

» » II. S. N . B. Krs. T. 
K. Düzü Stabilize II. S . N . B. Krs. T. 
K. Yayla » H S. N . B. Krs. T. 
Teksen m II. S. N. B. Krs. T. 
K. Düzü 9 11. S. K. B. Krs. T. 
Dörtyol Asfalt III. S. U. B. Krs. T. 

» » III. S. N . B. Krs. T. 
K-Düzü Stabilize III. S. N . B. Krs. T. 

K. Yayla • III. S, N . B. Krs. T. 

Teksen a> III. S. N. B Krs. T. 
Dörtyol Asfalt III. S. K. B. Krs Kn. T. 
K-Düzü Stabilize III.S.K. B K n , Kn. T. 
K. Yayla Stabilize III. S. K. B. Krs Kn. T. 
Teksen Stabilize IH. S. K. B Krs Kn. T. 
Çalköy Stabilize İli. S. K. B. Krs. Kn. T. 
Çalköy Stabilize III. S. K. B. Gürg. T. 

MİKTARI Muh. Bedeli % 7.5 Tem 
'. Adedi Adet M 3 D m 3 Ster TL. T L 

18 17.003 65.000 83.000 
5 8.919 53.000 35.000 

26 22.501 53.000 90.000 
7 8.345 53.000 33.000 

23 24.870 50.500 94.000 
33 50.423 50.500 191.000 
29 14.787 51.000 57.000 
41 18.565 44.000 55.000 
36 20.871 42500 67.000 

129 65.201 42.500 208.000 
19 10.788 37.000 30.000 

138 70.307 37.000 195.000 
86 43.353 37.000 120.000 
54 25.780 37.000 72.000 
6 4.747 37.000 13.000 

14 4.168 37.000 13.000 
43 23.467 31.000 55.000 
30 17.108 33.000 42.000 

605 310.528 25.500 594.000 
140 44.764 25.500 86.000 
54 26.898 25.500 61.000 
32 10.600 25.500 20.000 

898 352.740 19.000 503.000 
228 109.608 19.000 156.000 
124 70.824 19.000 101.000 
118 16.621 19.000 24.000 
520 105.293 19.000 1501000 
394 49.842 21.500 80.000 
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D E P O S U N U N MİKTARI Muh. Bedeli % 7,5 Tem. 
Adı Yol Durumu Cinsi, Nev'i Boyu ve Sınıfı P. Adedi Adet M 3 Dm 3 Ster TL. TL. 

K. Düzü Stabilize III. S. K. B. Gürg. T. I 7 3.137 21.500 5.000 
K. Yayla Stabilize III. S. K. B. Gürg. T. 1 10 5.901 21.500 10.000 
K. Düzü Stabilize III. S. K. B. Akç. T. 1 7 3.304 26.000 7.000 

» Stabilize III. S. K. B. Akç. T. 1 9 4.456 16.000 5.000 
Dörtyol Asfalt III. S. U. B. ince T. I 29 9.089 25.500 17.000 

» » III. S. N. B. İnce T. 670 118.843 25.500 227.000 
K. Düzü Stabilize III. S. N. B. ince T. 1 52 8.054 25.500 15.000 
Çalköy Stabilize III. S. N. B. ince T. 1 126 15.391 25.500 29.000 
Teksen Stabilize III. S. N. B. İnce T. 1 99 15.670 25.500 30.000 
Dörtyol Asfalt III. S. K. B. ince T. 338 40.491 25.500 77.000 
K. Yayla Stabilize III. S. K. B. ince T. 1 31 2.878 25.500 6.000 
Çalköy Stabilize III. S. K. B. ince T. 852 71.008 25.500 136.000 

• III. S. K. B. Mş. ince T. 1 52 4.223 14.500 5.000 
» III. S.N.B. Gürg. İnce T. 1 44 5.827 29.000 13.000 

» III. S. K. B. Gürg. ince T. 1 133 10.648 21.500 17.000 
Merkez (Kandıra) » İbreli Yuv. Sanayi 1 234 3.353 11.500 3.000 
Çamlıbel » ibreli Yuv. Sanayi 1 109 1.624 11.500 1.500 
Dörtyol Asfalt Kn. Yapraklı Yuv. Sanayi 1 260 49.744 11.500 43.000 
Çalköy Stabilize Kn. Yapraklı Yuv. Sanayi 1 510 31.685 11.500 27.000 

» > Meşe Yuv. Sanayi 1 169 8.053 11.500 7.000 
» Gürg. Yuv. Sanayi 1 189 10.146 11.500 9.000 

Merkez (Kandıra) Stabilize Çam Lif - Yonga I 26 5.400 11.000 
Dörtyol Asfalt Kn. Yarma Sanayi I 220 9.000 149.000 

» Mş. Yarma Sanayi 1 8 8.500 5.000 
Kefken Stabilize Çam Sırık 1 67 6.000 30.000 
Merkez (Kandıra) » Çam Yakacak Odun 1 50 3.400 13.000 

» « » Çam Yakacak Odun 1 3 2.520 1.000 
» Kn. Yakacak Odun 5 504 2.520 95.000 

Teksen Kn. Yakacak Odun 22 3542 2.520 670.000 
Merkez (Merkez) Asfalt Kn. Yakacak Odun 3 422 2.520 80.000 
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D E P O 
Adı 

U N U N MİKTARI Muh. Bedeli % 7.5 Tem. 

Irş.ıdıye 
Kavaklı 
Yumrukaya 
K Yayla 
Yumrukaya 
Karaahmetli 

Yol Durumu Cinsi, Nev'i. Boyu ve Sınıfı P. Adedi Adet M 3 Dm3 Ster TL TL. 

Stabilize Kn. Yakacak Odun 2 330 2.520 64.000 
Stabilize Kn. Yakacak Odun 9 1465 2.520 277.000 
Stabilize Kn. Yakacak Odun 6 1019 2.520 192.000 
Stabilize Kn. Yakacak Odun 6 1079 2.520 204.000 
Stabilize Kn. Yakacak Odun 20 2837 2.520 536.000 
Stabilize Kn. Yakacak Odun 7 1659 2.520 314.000 

YAPACAK TOPLAMI: 71 Parti 1970.517 M 3 3.907.500 
YAKACAK TOPLAMI: 86 Parti 13240.000 Ster 2.641.000 

GENEL TOPLAM: 157 Parti 6.548.500 

ı — İşletmemizin, muhtelif depolarında mevcut, orman emvallerinin açık arttırmalı olarak satışı, 10 Temmuz 1984 günü iş
letmemiz satış salonunda toplanacak Satış Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

2 — Açık arttırmak satış 157 partiden müteşekkil, % 50 peşin bakiyesi % 40 üzerinden 3 ay vadeli süresiz banka teminat 
mektubu karşılığında model şartnameler uyarınca yapılacaktır. 

3 — Satışa ait ilan şartname ve satış öncesi bilgi cetveli, Orman Genel Müdürlüğü, Adapazarı Orman Bölge Başmüdürlüğü 
ile Adapazarı, Akyazı, Geyve, Hendek ve Karasu Orman işletme Müdürlükleri ile İşletmemizin, Yuvacık, Gölcük, Suadiye, Akça-
ova Taşköprü Merkez Kandıra Gebze ve Karamürsel Bölge Şefliklerinde görülebilir. 

4 — Alıcıların belirli gün ve saatte işletmemizde hazır bulunmaları ihale saatinden öncesine kadar teminatlarını yatırmala
rı, banka teminat mektubu vereceklerin teminat mektubunda, işletme adını ve ihale tarihini bildirmeleri ve katılacakların teminat 
makbuzları ile birlikte Komisyona başvurmaları ilan olunur. 10616 /1-1 

İstanbul Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğü Emanet İnşaat Komisyonu Başkanlığından : 

1 — Kuruluşu . İstanbul Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğü Büyükdere/lstanbul 
2 — İşin Adı: istanbul Orman Bölge Başmüdürlüğü (Fatihormanı) Sitesi Merkezi Teshin ikmal İnşaatı ve Kalorifer Tesisatı 

yapım onarımı. 
3 — Yapılacak İşler : Aşağıda belirtilen malzeme ve işler Bayındırlık Bakanlığı 1984 yılı c/c 92 li emanet birim fiatlan esas 

alınarak yaptırılacaktır. 
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I. Keşif Bedeli 
Malzeme Igçllik Geç. Malzeme1 Tem. isçilik 

Gurubu Cins ve Nev'i Lira Kr. Lira Kr. Ura Kr. Ura Kr. İhale Tarihi İhale saat) 

(A) Merkezi teshin his. (2 adet kazan ekleri v.s.) 6.874.011,— 786.220,— 219.970,— 35.199,— 9/7/1984 10.00 
(B) I. Kısım kalorifer teshin yapım onarımı. 1.650.872,— 260.892,— 63.276,— 14.186,— 9/7/1984 10.00 

EL kaim kalorifer teshin yapım onarımı. 1.705.079,— 279.341,— 64.902,— 14.924,— 9/7/1984 10.00 
TTT, kısım kalorifer teshin yapım onarımı. 866.056,— 370.603,— 28.392,— 18.574,— 9/7/1984 10.00 
IV. kısım kalorifer teshin yapım onarımı. 1.644.325,— 299.634,— 63.080,— 15.735,— 9/7/1984 10.00 
V. kısım kalorifer teshin yapım onarımı. 1.990.406,— 106.378,— 70.462,— 6.570,— 9/7/1984 10.00 
VI. kısım kalorifer teshin yapım onarımı 1.081.195,— 516.111,— 46.186,— 24.394,— 9/7/1984 10.00 

15.711.944 — 2.619.199,— 566.268 — 129.582,— 
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4 — İsin SUresi: Malzeme teslim 30 gün işçilik 50 gün. 
5 — İhale Şekli: Devlet Orman İşletmesi ve Döner Sermayesi Yönetmeliği İle Orman Genel Müdürlüğü Emanet Usulü ya

pılacak işleme ilişkin yönetmelik hükümleri dahilinde kapalı zarf usulü teklifin taahhüt mektubu almak suretiyle. 
6 — Bu işlerle ilgili şartname ve eksiltme dosyası her gün mesai saati sonuna kadar İdaremizde görülebilir. 
7 — Eksiltmeye girmek isteyenlerin : 
a) Kanuni ikametgâhı olması, 
b) I9M yılı vizeli Ticaret Odasından belge, 
c) Araç ve gereç bildirimi, (İşçilik için), 
d) Mali durum belgesi, 
e) Banka referans mektubu, 
f) Son iki yılda yukarda belirtilen işlerin 1. keşiflerinde yazılı miktar kadar iş yaptığına dair resmi kuruluşlardan ala

cakları İş bitirme belgesi ve halen taahhüdünde bulunan işleri gösteren belge, 
g) Teknik ve yardımcı eleman bildirimi, belgelerini müracaat dilekçesi ile İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü Emanet Ko

misyonu Başkanlığına vererek eksiltmeye girebilmek için yeterlilik belgesi alacaklardır. 
8 — Yeterlilik belgesi almak için son müracaat tarihi : 5/7/1984 günü saat 17.00 ye kadardır. 
9 — İştirakçiler idareden örneğini temin edecekleri teklif ve taahhüt mektuplarının ve yeterlilik belgelerini, geçici teminat 

mektuplarını (Geçici teminat (A) ve (B( gurubunun tamamına veya yanhz malzeme veya yalmz işçilik için verebilir). Kanuni ika
metgah belgelerini ekleyerek kapalı bir zarf da ihale saatine kadar ithale Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. 

10 — Telgraf ve posta Ue yapılan müracaat kabul edilmez. 
11 — İşletmemiz 2888 sayılı Yasaya tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmaması veya dilediğine vermek, tamamım veya bir kısmım 

yaptırmakta serbesttir, lifin olunur. 10484 /1-1 



Silifke Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden •. 
_ l 

D e p o s u n u n Parti M i k t a r ı M. Bedeli % 7,5 G. Tem 
Adı Y. Durumu Emvalin Cins ve Nev'i adedi Adet M 3 . Dm3. Lira Lira 

Çamdüzü Asfalt 3. S. N. B. Çmk. Tom 35 10262 1907.812 17.000 — 20.000 2.757.000 
Çamlık » 3. S. N. B. Çmk. Tom. 2 773 120.631 20.000 161.000 
Yalı » 3. S. N. B. Çmk. Tom. 1 315 62.070 20.000 93.000 
Çamdüzü 3. S. K. B. Çmk. Tom. 3 968 129.445 15.000 146.000 
Çamlık » 3. S. K. B. Çmk. Tom 6 2268 285.870 15.000 —18.000 361.000 
Yalı 3. S. K. B. Çmk. Tom. 2 740 119.160 18.000 161.000 
Çamlık e 2. S. Çmk. Mad. Dir 1 1585 84.276 10.000 63.000 
Çamdüzü • 2. S. Çmk. Mad. Dir. 3 2749 136.426 10.000 103.000 
Yalı 2. S. Çmk. Mad. Dir. 1 565 19.025 12.000 17.000 
Yalı Çmk. San. Odunu 1 687 61.747 9.000 42.000 
Yalı • Çmk. N. K. B. Sırık Ü Ster 234.000Ster 7.000— 8.000 133.000 
Kıcabeleni Ib. Yak. Odun 1 Ster i4l.oooSter 3.200 34.000 

TOPLAM : 58 P. 20932Adet 2926.462 m2 4.091.000 
375.000 Ster 

1 — İşletmemiz depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarı yazılı 58 parti çeşitli cins orman ürünlerinin % 50 si ile % 40 
faizi peşin, bakiyesi % 50 si 3 ay vadeli süresiz banka teminat mektubu karşılığında olmak üzere Ek No.: 1 Model şartname uya
rınca açık arttırmaya çıkarılmıştır. I 

2 — Açık arttırma 18/7/984 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14.00 de İşletmemiz satış salonunda toplanacak Komisyon i 
huzurunda yapılacaktır. j 

3 — İhale kesinleştikten sonra şahsına veya kanuni ikametgahına yapılacak tebligattan sonra 10 gün içerisinde, geçici temi- | 
natın kat'i teminata iblağ edilmesi şartı ile 20 gün içerisinde satış işleminin yaptırması şarttır. Aksi halde teminatı gelir kaydedilir. 1 

4 — Bu satışa ait ilan. şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğünde, Mersin Orman Bölge Başmüdürlü- ' 
günde, Anamur, Gülnar, Mersin, Mut, Ermenek, Karaman, Tarsus ve Adana Orman İşletme Müdürlüğünde görülebilir. ) 

5 — Alıcıların belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları ve ihale saatinden bir saat öncesine kadar geçici teminatlarım İşlet
memiz veznesine yatırmaları, banka teminat mektubu ve tahvil vereceklerin mektuplarında İşletme adı ve ihale tarihini belirtme- 1 

leri katılacakları teminat makbuzları ile birlikte Komisyona müracaatları ilan olunur. 10361/2-2 
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MJC.E. Kurumu Kırıkkale Top ve Otomotiv Sanayi Müessesesi Müdürlüğünden : 

Müessesemiz ihtiyacı iğin aşağıda cins, miktarı ve ölçüleri yazılı 9 kalem kablo 
kapalı zarfla teklif almak suretiyle satın alınacaktır. 

Bu İşe ait şartname Müessesemiz Alım Şefliğinden ücretsiz olarak temin edi
lebilir. 

İsteklilerin tekliflerini engeç 9 Temmuz 1984 günü saat 15.00'e kadar Müessese
miz Arşiv Şefliğine verilecektir. 

Geç verilen teklifler postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 

C i n s i 

YVV (NYY) Kablo 
Y W (NYY Kablo 

» » 

» » 

Ölçü ve Evsafı 
— , ^ 

3X240+mm* 
3X185+mmJ 
3X150+mntf 
3X120+mmi 
'3X95 +mm2 
3X25 +mmî 
4X10 +mm* 
3X16 4-mmi 
4X4 +mm2 

Miktarı 

500 Metre 
130 
250 
300 » 
170 
170 » 
60 
75 

320 » 

NOT • Bütün kablolar <Nötr» lletkenll olacaktır. 10363 / 2-2 

Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden : 

MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 
Aşağıda ayrıntılı durumu gösterilen muhtelif malzeme; 
1 — Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacak İh» 

lenln en son teklif verme gün ve saatleri karşılarında gösterilmiştir. 

Malzemenin cinsi 

1. Labaratuvar Aletleri 
2. Yangın Söndürme 

Clhazlan 
3. Forklift 

4. Muhtelif alet ve teçhizat 

Dosya No. Miktarı 
İhale tarihi 

ve saati 

160042 GEL1Y 84-1067 35 Kal. 11/7/1984 15.00 

160043 GEL1Y 84-1065 6 Kal. 13/7/1984 15.00 
160019-90090 
GEL1YS/84-1066 2 Kal. 16/7/1984 15.00 
160040-GEL1S 84-1007 40 Kal. 18/7/1984 15.00 

2 — Teklif zarfları üzerlerine firma adı ve adresi ile ihale konusu yazılarak 
engeç saat 15.00'e kadar Müessesemiz Genel Muhaberat Servisi'ne verilmiş olacaktır. 

3 — Teklif zarfları ihalenin yapılacağı günde ve saat 15.30'da Müessesemiz 
Satınalma Komisyonu huzurunda açılacaktır. 

4 — Konu ile ilgili şartnameler; 
a) Ankara'da TKİ Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığından, 
b) İstanbul'da TKİ Satınalma Müdürlüğü'nden (Odakule Işhanı Kat 12 Bey

oğlu) 
c) Müessesemiz Ticaret Şube Müdürlüğü'nden (T.H.K. İş Ham No : 3 Muğla) 

Dilekçe ve 500,— TL. karşılığında temin edilebilir. 
5 — Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
6 — Müessesemiz 2886 saydı Yasaya tabi değildir. 

10386/ 2-2 
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Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

I — Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı için aşağıda sipariş numarası ve cinsi be
lirtilen malzeme, dış ülkelerden teklif alınarak 2386 sayılı Kanunun 51. maddesi ge
reğince pazarlık usulü ile satın alınacaktır. 

II — Şartname almak isteyen firmalar başlıklı kâğıtlarına malzemenin sipariş 
numarasını, ismini ve malzeme ile ilgili olarak temsilcisi bulunduğu firmanın açık 
adresini belirtir bir dilekçe ile şartnameleri Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme 
Şubesi Müdürlüğünden (A Blok 7. Kat 708 numaralı oda) 1.000,— TL. bedelle alabi-
lü-ler 

III — istekliler, teklif verme şartnamesinde istenilen tüm belgeleri teklifle
rine ekleyerek, teklif zarflarını en geç 10/8/1984 günü saat 17.30'da Malzeme Şubesi 
Müdürlüğünde bulunacak, şekilde göndereceklerdir. Bu günden sonra verilenler ile 
şartnamelerine uygun olmayan teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
Posta ile şartname gönderilmez. 

IV — İhalesi, Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünde 
(A Blok 7. Kat 710 numaralı odada) 13/8/1934 günü saat 10.00'da yapılacaktır. 

V — Geçici teminat tutarı teklif edilen FOB (Uman) bedelin % 3'üdür. 
Sipariş No: 64 - 5 0 9 - 1 , Cinsi: 31 kalem bilyeli yataklar. 

10383 / £ 2 
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Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü'nden: 

1 — Kurumumuza bağlı Konya Linyitleri işletmesi Müessesemiz Ermenek 
Bölgesi, Tepebaşı T-l panosunda yapılacak -p % 30 toleranslı 3.000.000 m 3 dekapaj 
işi teklif alınmak suretiyle ihale edilecektir. 

2 — Bu işe ait yeterlik belgesi formları ve şartnameler Hipodrum Caddesin
deki Genel Müdürlüğümüz Satmalına Dairesi Başkanlığı 1106 No.'lu odadan dilekçe 
ile müracaat edilerek saat 14.00 -17.00 arası, yeterlik formları 300 — TL, şartname
ler 7.500,— TL karşılığında temin edilebilir. 

3 — İsteklilerin yeterlik formlarını 9/7/1984 Pazartesi günü, saat 14.00'e ka
dar Genel Müdürlüğümüz Genel Muhaberat Servisine teslim etmeleri koşuldur. 

4 — Müteahhitlik karneleri 28/9/1884 tarih, 18175 sayılı Resmi Gazete'de ya
yınlanan Yönetmelikte bahsedilen şekle uygun olacaktır. 

5 — Postadaki gecikmeler gözönüne alınmaz 
6 — Kurumumuz Devlet ihale Yasasına tabi değildir. Ancak yeterlik belgesi 

verilmesi ve uygun fiatın tespitinde Bayındırlık ve iskân Bakanlığının 28/4/1084 gün 
ve 18385 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan tjbliğ esasları uygulanır. 

10365/2-2 • 
M. K E. Kurumu Kırıkkale Top ve Otomotiv Sanayi Müessesesi Müdürlü

ğünden : 

Müessesemiz ihtiyacı için 6 adet elektrik panosu resim ve şartnameye göre 
kapalı zarfla teklif almak suretiyle satın alınacaktır. 

Bu işe ait resim ve şartname Müessesemiz Alım Şefliğinden ücretsiz olarak 
temin edilebilir. 

isteklilerin tekliflerini en geç 9 Temmuz 1984 günü saat 15.00'e kadar Mües
sesemiz Arşiv Şefliğine verilecektir. 

Geç verilen teklifler ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Müessesemiz 2866 sayılı Kanuna tabi değildir. 10364 /8-2 
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Tûrkeli Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Cins ve Nev'i Parti M i k t a r ı M . Bed. Teminatı 
Bölgesi Deposu Emvalin Adedi Adet M 3 D m s TL. TL. 

Tûrkeli Merkez 1. SNB. Çam Tomruk 3 99 80.633 38.000 230.000 
«' a> 2. SNB. Çam Tomruk 4 1G6 144.370 33.000 357.000-

» 3. SNB. Çam Tomruk 5 459 251.571 32.000 415.000 
Kazköy Zaviye 1. SNB. Çam Tomruk 2 54 40.517 38.000 115.00u 

2. SNB. Çam Tomruk 3 107 81.400 33.000 202.000 
» » 3. SNB. Çam Tomruk 8 472 243.202 22.000 402.000 

Türkei! Merkez 1. SNB. Krs. Kay. Tom. .3 95 e7.086 42.000 275.000 
» * 2. SNB. Krs. Kay. Tom. 8 337 280.278 36.000 757.000 
» » 3. SNB. Krs. Kay Tom. 14 679 476.670 25.000 894.000 

Kazköy Zaviye 1. SNB. Krs. Kay. Toıri. 1 3? 18.241 42.000 57.000 
» 2. SNB. Krs. Kay. Tom. 1 23 14.051 36.000 38.000 

• » 3. SNB. Krs. Kay. Tom. 3 167 104.152 25.000 195.000 
m » 1. SNB. Kapl. Kay. Tom. 2 97 84.419 51.000 323.000 
m m 2. SNB. Kapl. Kay. Tom. 3 55 47.251 46.000 163.000 
» 2. SNB. Soy. Kay Tom. 3 60 53.787 40.000 161.000 
9 » 3. SNB. Soy. Kay. Tom 3 122 104.689 30.000 235.000 

Türkell Merkez 1. SNB. Krs. Meşe Tom. 1 13 12.302 50.000 46.000 
Kazköy Zaviye 3. SNB. Krs. Meşe Tom. 1 18 12.229 26.000 24.000 

» • 1. SNB. Kapl. Meşe Tom. 1 9 5.832 110.U00 48.000 
> » Kayın Yuv. San. Od. 1 79 9.069 12.000 8.000 

Tûrkeli Merkez Kayın Yuv. San. Od. 1 696 22.500 12.000 20.000 
Kazköy Zaviye Meşe ruv. San. O d 2 263 20 354 12.000 18.000 

» Yapr. Lif Yon. Od. 7 Ster 550.000 5.700 236.000 
Türkeli Merkez Yapr. Yakacak O d 8 Ster 2067.000 4.300 666.000 
Kazköy Zaviye Yapr. Yakacak Od. 24 Ster 3000.000 4.300 »61.000 

112 4136 6.846.000 
Tomruklar Toplamı 2142.680 
Yuvarlak Sanayiler Toplamı 51.923 
Lif Yonga Odunu Toplamı 550.000 Ster 
Yakacak Odun Toplamı 5067.000 Ster 

1 — İşletmemiz depolarında mevcut yukarıda cins ve miktarı yazılı 112 parti 
çeşitti cins orman emvalleri % 50 peşin, % 50 limit dahili müddetsiz banka mektu
bu ile 3 ay vadeli olarak ek 1. ek 2 ve 34 No. lu Model Şartname esastan dahilinde 
satışa çıkarılmış tu -. 

2 — Açık artırma 11/7/1984 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14.00 de 
İşletmemiz satış salonunda toplanacak Komisyon marifetiyle yapılacaktır. 

3 — Bu satışa, satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü Kastamonu 
Orman Bölge Başmüdürlüğünde ve mücavir İşletme Müdürlüklerinde görülebilir 

4 — Kayın satışlarına kaplama, kontraplak, kayın imalathanesi ve kayın ış 
leyen bilumum tesis sahipleri, son sene vizesi yapılmış kapasite belgeleri veya Tica
ret ve Sanayi Odasından abama belge ile. göknar cins emvalleri kereste ticareti ya
pan ticaret erbabı. Ticaret ve Sanayi Odasından alınan belge ile, lif yonga odunu 
•autların* kapasite belgesi ile iştirak edebileceklerdir. 

10279 i 
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Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

1 — Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı için aşağıda sipariş numarası ve cinsi 
belirtilen malzeme, dış ülkelerden teklif alınarak 2886 sayılı kanunun 51. maddesi 
gereğince pazarlık usulü ile satın alınacaktır. 

2 — Şartname almak isteyen firmalar başlıklı kağıtlarına malzemenin si
pariş numarasını, ismini ve malzeme ile ilgili olarak temsilcisi bulunduğu firmanın 

"&çık adresini belirtir bir dilekçe ile şartnameleri Karayolları Genel Müdürlüğü 
Malzeme Şubesi Müdürlüğünden (A Blok 7. Kat 708 numaralı oda) 1500 TL. bedelle 
alabilirler. 

3 — İstekliler, Teklif verme şartnamesinde istenilen tüm belgeleri tekliflerine 
ekleyerek, teklif zarflarını en geç 14/8/1084 günü saat 17.30'da Malzeme Şubesi 
Müdürlüğünde bulunacak şekilde göndereceklerdir. Bu günden sonra verilenler 
ile şartnamelerine uygun olmayan teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alın
maz. Posta İle şartname gönderilmez. 

4 — İhalesi, Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünde 
(A Blok 7. Kat 710 numaralı odada) 15/8/1084 günü saat 10.00'da yapılacaktır. 

5 — Geçici teminat tutarı teklif edilen FOB (Liman bedeli % 3'ûdür. 
Sipariş No : 84 - 715 - 1, Cinsi : 2000 rulo reflektlf tabaka ve 1500 Kg. Trans-

peron boya 10818/3-1 

Kastamonu Valiliğinden: 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün: 
1 — Aşağıda işin adı, keşif bedeli, geçici teminat miktarı, karne grubu, ihale 

günü ve saati belirtilen işler 2886 sayılı Kanunun 35/a maddesi hükümlerine ve 527 
sayılı Yasaya göre kapalı teklif usulü ile İhaleye konmuştur. 

2 — İhale aşağıda yazılı gün ve saatlerde Kastamonu Bayındırlık Müdürlüğü 
ihale Komisyonunda yapılacaktır. 

S — İhale şartnamesi ve diğer evrakta r Kastamonu Bayındırlık Müdürlüğünde 
mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. 

4 — İhaleye girmek için isteklilerin; 
A) Kastamonu Bayındırlık Müdürlüğü adına her İş için ayrı ayrı aşağıda gös

terilen geçici teminatlarım, 
B) 1984 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini (İnşaat ve taahhütle i l 

gili ve şirketlerde ilan tarihinden sonra alınmış olması gerekir) 
C) İsteklilerin (her iş için ayrı ayrı olmak üzere) müracaat dilekçeleri ile bir

likte, eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış yapı araçları 
bUdlrisi, (sahibi olduğunu gösterir belge veya kiraladığına dair Noter sözleşmesi) tek
nik personel bildirisi (Bağlantı durumunu gösteren Noter mukavelesi), sermaye ve 
kredi imkânlarım gösterir mali durum bildirisi, banka referans mektubu ile teyidi, 
taahhüt bildirisi, ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığından alman ve aşağıda belirtilen 
karne grubundan kesif bedeli kadar işin ihalesine girebileceklerini gösterir müteahhit
lik karnesinin âsimi İbraz ile Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini 
teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları gerekir. (Kanuni kesin teminat üstüne, 
kesin teminat teklifinde bulunabilir.) 

5 — İstekliler teklif mektuplarım İhale saatinden bir saat önce makbuz kar
şılığında İhale Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. 

6 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 4/7/1984 Çarşamba 
günü mesai saati sonuna kadardır. 
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7 — Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesine eklenen çalışma «artlarına alt hü-
ç*ler ihale dosyasında mevcuttur. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilan olunur. 

Keş Bed. Geç. T. M Karne ihale İhale 
İşin Adı Lira Ura Grubu Günü Saati 

1 • Kastamonu Stadı İkm. t ruj. 48.748.260 1.482.478 (B) 10/7/1884 10.30 
Salı 

2 - Kastamonu - Merkez 3u£. Mud. 
(10 Dal.) Loj. ma. 56.883.893 1.700.820 (B) 10/7/1984 14.30 

Salı 
8 - Kastamonu - Devrekani İlçe Tek. 

Ziraat Merk. L A ) , tnı. 22.500.000 875.000 (C) 10/7/1984 18.30 
Sah 

10474 /1-1 

T. K 1 Mahdut Mes ııliyetli Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi Müdürlüğünden: 

KARAYOLU İLE KÖMÜR NAKLİ VE TAHMİL - TAHLİYE 
HİZMETLERİN i S İHALELERİNE AİT İLAN 

1 — al 00/190 referans numaralı; TKİ. Bursa Linyitleri İşletmesi Orhaneli 
Bölgesinde üretilen linyit kömürlerinden takriben 15.000 ton ile BÜ. Keleş Bölgesin
de üretilen linyit kömürlerinden takriben 15.000 tonunun KST. İstanbul Şubesi de
polarına kara yolu ile ve kamyonlarla taşınması hizmeti. 

b) 01/220 referans numaralı TKİ. Bursa Linyitleri işletmesi Çan Ocakların
da üretilen linyit kömürlerinden takriben 40.000 tonunun KST Bandırma Şubesi de
polarına karayolu ile ve kamyonlarla taşınması ve taşınan kömürler ile TKİ. Ege 
Linyitleri İşletmesi Soma Bölgesinden Müessesece vagonlarla getirtilecek takriben 
40.000 ton linyit kömürünün Bandırma'daki tahmil - tahliye hizmetleri, 

c) 01/110 referans numaralı TKİ. Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi istanbul 
Şubesi adına gelecek takriben 172.500 ton taş, linyit, kok ve kok tozu kömürlerinin 
tahmil - tahliye ve depolar arası kara nakliyesi hizmetleri kapalı zarf usulü ile tek
lif alınmak suretiyle ayrı ayrı ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — Bu hizmetlere ait Müessesemizce onaylı şartnameler Müessesemiz Mer
kezinden ve KST. İstanbul, Bursa ve Bandırma Şubelerinden imza karşılığında te
min edilebilir. 

3 — İsteklilerin; 
a) 00/190 referans numaralı hizmete ait kapalı zarf teklif mektuplarını 

18/7/1984 Çarşamba günü saat 12.00'ye kadar. 
b) 01/220 referans numaralı hizmete alt kapalı zarf teklif mektuplarını 

19/7/1984 Perşembe günü saat 12.00'ye kadar, 
c) Ol/lio referans numaralı hizmete ait kapalı zarf teklif mektuplarını 

20/7/1684 Cuma günü saat 12.00'ye kadar Müessesemiz Merkezi (Hipodrum Caddesi 
Ankara) Muhaberat Servisine vermeleri veya belirtilen Surelerde Müessesemiz Mer
kezinde olacak şekilde göndermeleri ve teklif sahiplerinin ihalelerin yapılacağı aynı 
gün saat 15 uode teklif zarflarının açılışında Müessesemiz Merkezinde bulunmaları 
gerekmektedir 

4 — Telefonla ve telgrafla yapılan başvurular ile pot tada olabilecek gecik
meler kabul edılm. / 

5 — Müessesemi/ ¿«86 sayılı Kanuna bağlı değildir. İhaleyi yapıp yapmamak
ta, veya dilediğine yapmakta serbesttir 10367 / 8-1 
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Samatlar (iğdir) Devlet Orman isletmesi Müdürlüğünden : 

Parti Miktarı Muh. Bed. % 7.5 Tem. 
Deposu Cins ve Nev'l Adedi Ms. Dms. Ura Lira 

Bostan-Samatlar 2. S. N. B. Göknar Tom. 2 81.602 32.000 147.000 
» » 3. S. N. B. Göknar Tom. 23 1114.049 21.000 1.753.000 

3. S. K. B. Göknar Tom. 2 35.973 15.000 40.000 
» 1. S. N. B. Çam Tom. 1 26.601 38.000 76.000 
» 2. S. N. B. Çam Tom. 17 481.501 33.000 1.191.000 
> 2. S. K. B. Çam Tom. \ 13,214 28.000 28.000 
> » 3. S. N. B. Çam Tom. 46 1717.927 22.000 2.832.000 
> 3. S. K. B. Çam Tom. 20 427.415 15.000 482.000 

T O P L A M . . 112 3878.282 6.549.000 
1 — Yukarıda açık beyanı yazılı 112 parti orman emvali 12/7/1984 günü saat 

14.00 de İşletmemiz satış salonunda açık artırmalı olarak 1. No. lu Model Şartname 
gereğince satışı yapılacaktır. 

2 — Açık artırmalı satışa kereste ticareti yapanlaıia, kereste imalathanesi 
olanlar, inşaat yaptıranlar, gerçek ve tüzel kişiler, orman Ürünü kullanan küçük sa
nat erbabı 1984 yılı vizesi yaptırılmış Ticaret Odası belgelerini göstermek suretiyle 
İştirak edebilirler. 

3 — Mal bedelinin '/c 50 si iel vergi ve re* İmler t peşin, bakiyesi % 40 faizli 
3 ay müddetli kat'i banka mektubu karşılığı satışı yapılacaktır. 

4 — Satışa iştirak edeceklerin satış günü saat 13.30 a kadar % 7.5 teminat
larım İşletme Veznesine yatırmak suretiyle katılmaları ilan olunur. 

10613 / 2-1 
e. -

Diyarbakır Orman İşi, tmesi Müdürlüğünden . 

Bulunduğu Yer•. Mardin, Cins ve Nevi: İdare Binası ile ihata Duvarı Tamiri. 
Muhammen Bedeli: 3.756,536, Muvakkat Teminatı: 143.726, 

1 Yukarıda yazılı tamiratların 6/7/1984 tarihinde rastlayan Cuma günü 
saat 15.00'de işletme binasında toplanacak komisyon huzurunda kapalı zarf teklif 
vermek suretiyle olacaktır. 

2 — isteklilerin teminatlarını ihale günü en geç saat 14.00'ye kadar İşletme 
Veznesine yatırmaları şarttır. 

. 3 — Bu işle ilgili hür türlü vergi ve resimler ile ilan masrafları ihaleyi alana 
aittir. 

4 — Bu işe ait şartname Diyarbakır, Hani Hazro Decle, Çermik, Mardin ve 
Midyat Bölgeleri ile Siirt, Bitlis, Hakkari, Muş, Bingöl, Tunceli, Elazığ ve Diyar
bakır işletme Müdürlüklerinde görülebilir. 10617/2-1 

— 

PTT Genel Lfüdürlüğündon: 

1 — Teşekkülümüz ihtiyacı için 5050 adet kapişonlu yağmurluk Depo Teslim 
şartlı olarak kapalı yazılı teklif almak suretiyle satınalınacaktır. 

2 — Bu işe ait şartname Ankara'da Genci Müdürlük Malzeme Dairesi Baş
kanlığından, istanbul'da PTT Bölge Başmüdürlüğü Malzeme Servisinden TL 400,— 
bedelle temin edilebilir ve numune yağmurluk aynı yerlerde görülebilir. 

3 — Teklifler en geç 24/7/1984 günü saat 10.00'a kadar Genel Müdürlüğümüz 
Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır. 9917 / 2-1 
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Espiye Devlet Orman İşletmesi Espiye Müdürlüğünden; 

Satış Tarihi : 12/7/1984 Satış Yeri: Espiye 
Parti M. Bedeli Teminatı 

Deposu Cins ve Nev'i adedi Miktarı/M3. Dm1. TL. TL. 

Adabük III. SNB. S. Çm. T. 6 101.226 26.000 198.000 
Yeniköy III. SNB. S. Çm. T. 1 17.119 J» 25.000 32.000 
Adabük III. SKB. S. Çm. T. 31.144 19.000 44.000 
Adabük III. SNB. Gök. T. 1 17.445 25.000 33.000 
Adabük III. SNB. Lad, T. 36.580 s> 25.000 69.000 
Sınır III. SNB. Kğ. T. 1 8.364 » 30.000 19.000 
Sınır III. SKB. Kğ. T. 1 5.761 * 21.000 9.000 
Sınır III. SNB. 11. T. 1 2.207 30.000 5.000 
Sınır III. SKB. 11. T. ı 6.773 » 21.000 11.000 
Sınır III. SNB. Kz. T. 1 11.682 » 24.000 21.000 
Smır III. SKB. Kz. T. 1 2.434 19.000 3.000 
Çakrak III. SKB. Meşe T. l 10.625 » 20.000 16.000 
Smır III. SKB. Meşe T. 1 1.604 20.000 2.000 
Çakrak III. SKB. Akç. T. 1 41.985 20.000 63.000 
Smır III. SKB. Akç. T. 1 6.482 20.000 10.000 
Çakrak III. SKB. Gür. T. ı 28.667 » 20.000 43.000 
Yeniköy Kİ. Çm. Yu. S. Od. 3 36.881 » 13.000 36.000 

TOPLAM. 26 366.979 614.000 

Ayrıca Tahminen: 
Çakrak (Akpınar) 1200(000) MVDm 3 Kayın Tomruk 
Sınır ve E/Çayırı 100(000) MVDm3. Kayın Yuv. Sn. OH 
Depolarında 

1300(000) M 3 

1 — işletmemiz muhtelif depolarında mevcut yukarıda müfredatı yazılı 26 
parti muhtelif cins orman emvali ile yukarıda depoları yazılı henüz istife alınma
mış cem'an (Tahminen) 1300(000) M? kayın cinsi orman emvali 12/7/1984 tarihine 
rastlayan Perşembe günü saat 14.00 de İşletmemiz satış salonunda toplanacak Ko
misyon huzurunda açık artırmalı ve vadeli olarak satılacaktır. 

2 — Alıcıların belirli gün ve saatte müracaatları ilan olunur. 
10360 / 2-2 

İzmir Levazım Amirliği 4 Numaralı Satınalma Komisyonu Başkanlığından : 

Deniz birlikleri ihtiyacı için müteahhit nam ve hesabına İzmir - Foça Subay 
Astsb. Pav. Ik. İnş. 2490 sayılı Kanunun (51) NC maddesi gereğince açık eksiltme 
usulü ile satın alınacaktır. , 

Muhammen bedeli : 40.291.581,— TL. sı olup kafi teminatı 2.418.000,— TL. dır. 
Eksiltmesi : 13/7/1984 günü saat Cuma 11.00 de yapılacaktır. 
Evsaf ve şartnamesi Ankara, İstanbul Levazım Amirliklerinde ve Komisyonu

muzda mesai saatleri dahilinde görülebilir. 
NOT : İştirakçilerin 5/7/1984 günü mesai bitimine kadar yeterlik belgesi almak 

İçin İzmir Dz. İnş. Emi. İs. K. lığına müracaat etmeleri gereklidir. 
10598 /1-1 
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Kumluca Devlet Orman İsletmesi Müdürlüğünden: 

Parti M i k t a r ı M . Bedeli G. Tem. 
Deposu Cins ve Nev'i adedi Adet M 3 . Dm 3 . U r a Kr. Lira Kr. 

Kumluca 3. S. N . B. Çz. Tom. 47 7457 1557.552 15.000.— 1.752.000,-
Kumluca Çz. Sanayi Od. 2 541 43.629 8.500.— 28.000.-
Kumluca Sedir Sanayi Od. 1 196 10.322 9000,— 7.000,-

T O P L A M : 50 8194 1611.503 1.787.000,— 
1 — İşletmemiz Kumluca Deposunda bulunan yukarıda cins ve miktarı yt 

züı S0 parti çeşitli cins ve orman ürünlerinin, % 50'si ile % 40 faizi peşin % 50'si 
3 ay vadeli süresiz banka teminat mektubu karşılığında olmak üzere model şart
nameler uyarınca açık arttırmab satışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık arttırma 11/7/1984 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 11.00 
de İşletme toplantı salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Bu satışa ait ilan, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel 
Müdürlüğü, Antalya Orman Bölge Başmüdürlüğü, ile bağlı Orman İşletme Müdür
lükleri ve İşletmemizde görülebilir. 

4 — Alıcıların belirli gün ve satte İşletmemizde hazır bulunmaları ve ihale 
saatinden bir saat öncesine kadar geçici teminatlarını İşletmemiz veznesine yatır
maları, banka teminat mektubu verecek olanların teminat mektubunda İşletme 
adını ve satış tarihini bildirmeleri ve katılacakların teminat makbuzları ile birlikte 
Komisyona başvurmaları şarttır. 10359 / M 

Bayındırlık ve iskân Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdür
lüğünden : 

1 — Aşağıda cinsi ve keşif bedelleri belirtilen işler 2888 sayılı Kanunun 81 (b) 
maddesi gereğince taşeronlardan teklif almak suretiyle yaptırılacaktır. 

2 — Eksiltme günleri ve saatleri aşağıda gösterilmiştir. 
3 — Eksiltme dosyalan, bu işlere alt keşif ve şartnameler Karayollan 4. Bölge 

Müdürlüğü Asfalt Şefliğinde incelenebilir. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıdaki koşullan yerine getir

meleri geı ekmektedir. 
5 — a) Yeterlik belgesi alabilmek için 5 Temmuz 1964 Perşembe günü saat 

17.00'ye kadar Bölge MUdürlüğUmüz'e başvurmalan gerekmektedir. (Başvurularda 
genel evrak kayıt tarihi esas almır.) 

Aşağıda adı geçen işler için (B) Grubundan en az bu İşin keşif bedeli kadar 
müteahhitlik karnesi ve keşif bedelinin yansı kadar benzeri İşleri yaptığına dair iş 
bitirme belgesi (son üç yıl içinde her yılın en büyük iş bitirme belgeleri) 

Karnenin aslı veya Bölge Müdürlüğümüz Yeterlik Belgesi Komisyonu Başkan-
hğı'nca onanmış örneğini (karneler Bayındırlık ve ıskan Bakanbğı'ndan alınmış ve 
süresi dolmamış olacaktır.) 

b) Teklif vereceklerin bu İşe ayıracakları uygun makina ve teçhizat listesini 
tam olmak bir listede belirteceklerdir. Ana inşaat makinalarına sahip olduklarını be
lirten faturaların asıllan veya Noterden tasdikli suretlerini ve 1964 yılı için ana in
şaat nıakinalanna ait Noterden tasdikli demirbaş, amortisman kayıtlannı vermek 
mecburiyetindedirler. Bu iş için gerekli görülen asgari miktardaki maklnaların cins ve 
kapasiteleri BÖIgemiz'de'ki dosyasında görülebilir. Kiralık makina kabul edilecektir. 
Ancak makina sahibi kiralık verdiği makinenin kendisine ait olduğunu belirten bel
gelerin aslını veya Noterden tasdikli suretini 1984 yılı Noterden tasdikli demirbaş ve 
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amortisman, kayıtlarını, kiralık verdiğine dair her is için isimlerini belirterek ayrı ayrı 
taahhüt bildirisini Noterden tasdikli suretini İbraz edeceklerdir. Bu makinalann ha
len bulundukları yerlerin adresleri açık ve kesin olarak bildiride gösterilecektir. 

c) Mail durum bildirisini, 
d) Banka referans mektubunu, (ilân tarihinden sonra alınmış ve kesif bedeli

nin en az % 10'u kadar kullanılmamış nakit ve teminat kredisi olacaktır.) 
e) Teknik personel bildirisini, (bu bildirideki teknik elemanların 2531 sayılı 

Kanun hükümlerine aykırı olmadıklarım taahhüt edeceklerdir.) 
f) Taahhüt bildirisini, (son beş yıl içinde yapmış olduğu isler gösterilecektir.) 
g) İsteklilerin Noterlikçe onanmış, gerçek tek kişi olması halinde imza sirkü

lerini, şirket olması halinde şirket imza sirkülerini, (1984 yılı Noter tasdikli) 
h) İşyerini görüp incelediğini belirten ilgili şantiye veya şube şefliğinden 

alınmış olan belgeyi (Bölge Müdürlüğümüzce tasdik edilmiş olacaktır.) 
j) Gerekiyorsa vekaletnameyi eksiksiz olarak ekleyip bu İş için yeterlik bel

gesi almaları (b, c, e, f) fıkralarında yazılı belgelerin ve teklif mektubunun taşe
ronun kendisi tarafından imzalanması gerekmektedir. 

6 — Eksiltme şartnamesindeki esaslara uygun olarak Noterlikçe 1984 yılı içm 
onanmış imza sirkülerinin ya da şirket imza sirkülerinin, 1984 yılına ait Ticaret ve 
Sanayi Odası belgesi ile şirketin ilk ilan tarihinden sonra alınmış faaliyet belgesini. 
Bölge Müdürlüğümüz'den alınacak yeterlik belgesini usulüne uygun geçici teminat 
(banka teminat mektubunun aslı), teminat mektup olarak veriliyorsa bu mektupla
rın süresiz, ya da son başvurma gününden başlayarak en az üç ay süreli ve Maliye 
Bakanlığı'mn 12/2/1986 gün ve 5297-15/172 sayılı genelgesine uygun olması) İstek
lilerin Planlama Şefliği'nden alacakları teklif ve taahhüt mektuplarım 2886 sayılı Dev
let İhale Kanunu'nun 37. ve 38. maddesine göre hazırlayarak eksiltme saatinden ya
rım saat önce makbuz kargılığında Komisyon Başkanhğı'na vermeleri gerekmektedir. 

1984 yılı Noter tasdikli fotokopili belgeler geçerlidir. 
Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
İlan olunur. 

Keş. Bed. Geç. Tem. Eksiltme 
İşin Adı Ura Kr. Ura Günü ve Saati 

4. Kolordu Komutanlığı Mamak Kış
lası Dahili Yollarının Asfalt Betonu 
(Aşınma) ve Mekanik Stabilizasyon 
Temel Yapımı. 70.355.262,66 2.111.000 6 Temmuz 1984 

Cuma Saat: 14.00 
Hacettepe üniversitesi Beytepe Kam
pusu Yollarının Asfalt Betonu (Aşın
ma) ve Mekanik Stabilizasyon Temel 
Yapımı 154.282.983,07 4.628.500 6 Temmuz 1984 

Cuma Saat: 15u00 
10604 /1-1 

Türkiye Şeker Fabrikası A. Ş. den : 

D U Y U R U 
Melas İhraç edileceği ilanımızda, Z Temmuz 1984 günü saat 12.00"ye kadar Mit-

hatpaşa Caddesi No : 14 Ankara'da yerleşik Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Ar
şiv Müdürlüğünde bulundurulacak olan tekliflerin en az geçerlik tarihi 6 Tem mu» 
1984 günü olması gerekirken, 20 Temmuz 1984 olarak çıkmıştır. 

Düzeltir ilgililere duyururuz. 10605 /1-1 
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İstanbul Levazım Amirliği 2 No. hı Satın Alma Komisyon Başkanlığından : 
SİRKECİ 

1 — M.S.B. (K.K. K.) lığı ihtiyacı için aşağıda yazılı üç kalem malzeme hiza
sında yazılı gün ve saatte kapalı teklif usulü ue İhalesi Sirkeci İstanbul Lv. A. ligi 
2 No. lu Sat. Al . Kom. Bşk. İlgınca yapılacaktır. Teklif mektuplarının ihale saatinden 
bir saat evveline kadar Komisyona verilmiş olması şarttır. Postadaki gecikmeler ka
bul edilmez. Tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi ayrı ayrı isteklilerede ihale 
edilecektir. 

2 — Evsaf, şartnamesi ve numunesi Komisyonda görülebilir. 

C i n s i Miktarı 
Tutarı 

Lira 
G. Tem. 

Ura 
İhale Gün 
Ve Saati 

— Kılıç, Sb. için Teferruatı 
Ue 

— Meç, HO. öğr. için Te
ferruatı ile 

— Apolet sırmalı hazır 

2.000 Ad. 

2.000 Ad. 
2.500 Ad. 

40.000.000 

24.000.000 
3.750.000 

1.200.000 

720.000 
112.500 

19/7/1984 

Perşembe 
Saat : 11.00 

67.750.000 2.032.500 
10373 /1-1 

Bayındırlık ve İskân 
dürlüğünden (Trabzon) 

Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 10. Bölge MU-

Bölgemiz dahilinde bulunan aşağıda yazılı işler, 2886 sayılı Devlet İhale Ka
nununun 81. maddesinin (b) fıkrasına istinaden teklif ve taahhüt mektubu alınmak 
suretiyle Taşeronlara yaptırılacaktır. Eksiltme, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü 
Trabzon binasında Yapım ve Asfalt Bürolarında toplanacak olan Emanet Komisyon
larınca yapılacaktır. 

Yeterlik belgesi almak için : İsteklilerin en geç müracaat edecekleri işin hiza
sında gösterilen son müracaat tarihi mesai saati sonuna kadar yeterlik belgesi almak 
İçin Bölge Müdürlüğümüz Yapım ve Asfalt Şefliklerinden alacakları müracaat dilek
çesi ve formları doldurup gerekli belgeleri de ekliyerek müracaat etmeleri (müra
caatta genel evrak tarihi geçerlidir.) Bu işlere ait dosyalar, ilgili Servis Şefliklerinde 
görülebilir. 

a) Aşağıda yazılı işlerin keşif bedellerinin en az yarısı kadar benzeri bir iş 
bitirdiklerini belgeleyen iş bitirme belgesini veya 1. Keşif bedeli kadar 4 sıra nolu iş 
için (B) grubu, diğer İşler İçin (C) grubu müteahhtlik karnesinin aslını veya Bölge 
Müdürlüğümüz yeterlik belgesi komisyonu başkanlığınca aslını gördüğüne dair onay
lanmış örneğini; İş bitirme belgesinin noterlikçe onaylanmış suretinin verilmesi 
şarttır. 

b) İşyerini görüp tetkik ettiğine dair İşin ait olduğu Kontrol, Şantiye, Şube 
Şefliklerinden alınmış tasdikli iş yeii görme belgesini eklemeleri şarttır, 

c) Yapı araçları bildirisi : (Yapı araçları özel şartnamesinde istenen makina-
ları yapı araçları bildirisinde belirtikten sonra bildirimde bulunan ana yapı araçla
rının; sahibi olduklarını belgeleyen faturalarla Amortisman Defterlerinin noterden 
tasdikli sureti bildiriye eklemeleri zorunludur. Bu makinaların halen bulundukları 
yerlerin adresleri açık ve kesin olarak bildiride gösterilecektir. 

d) Son beş yılda bitirilmiş ve dilekçesinin veriliş tarihinde adına taahhüte 
bağlanmış veya bağlanacak olan işleri, belgeleri İle açıklayan taahhüt bildirisini. 

e) İlk ilân tarihinden sonra alınmış sermaye ve kredi imkanlarım açıklayan 
banka referans mektubunu. 
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f) Teknik personel bildirisini. 
g) Bu iste kullanacağı sermaye ve kredi imkanlarını açıklayan mali durum 

bildirisini. 
h) ŞirketVeya» şahıs imza sirkülerini; ekliyerek yeterlik belgesi atmaları (c, 

d, f. g) sıra numaralarında yazılı belgelerin kendileri tarafından imzalamaları şarttır. 
Vekaleten imza edenler geçerli sayılmayacaktır. Yeterlik belgesi için telgrafla baş 
vurmalar geçersiz sayılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için : 
1 — İsteklilerin 1984 yılına ait vizeli Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, 
2 — Bölge Müdürlüğümüzden alınmış yeterlik belgesini, 
3 — Vekaleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimsenin 

isteklilerin vekili olduğunu belirten noterden tasdikli vekaletnameyi, 
4 — Örneğini ilgili servis şefliklerinden alacakları teklif ve taahhüt mek

tubunu, 
5 — Teminat karşılığı Bölge Müdürlüğümüz Sorumlu Saymanlık Müdürlü

ğünden alınmış aşağıda belirtilen miktar kadar vezne alındı makbuzunu usulüne 
uygun olarak hazırlayacakları teklif zarfına bu belgeleri koyarak mühUrleyip ek
siltme günü eksiltme sathiden bir saat öncesine kadar ilgili servis şeflikleri bürola
rında toplanacak olan Emanet Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri ilân olunur. 
(Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.) (Verilen teklif mektupları geri alınmaz.) 

1. Keşif Bed Geç. Tem. SonMür. İhale gün 
Lira Kr. Lira Kr. Tarihi ve saati Yapılacak İşin ve Yolun Adı 

1. Rize Devlet ve H yollarına dere 
ocaklarından konkasörle kırılmış 
ve elenmiş 25 mm (1") İlk temel 
malzemesi ve asfalt mıcırı temini 
2. Tirebolu-Torul yolundan depoya 
temel malzemesi ve asfalt mıcırı 
.nakli 
3. Of-Çaykara 11 yoluna temel mal
zemesi nakli 
4. Trabzon-Arakl*Beştköüzü Devlet 
yollarına temel malzemesi ve asfalt 
mıcırı nakil 
5. Maçka-Torul Devlet yoluna asfalt 
mıcırı nakli 
6. Hopa - Borçka Devlet Yoluna 
asfalt mıcırı nakil 
7. Vakfıkebir-Tonya yolunun 
17 + 500 - 20 + 050 Km. arası yol 
onarım kazısı ve dolgu işi 

15.712.400,-

22.037.750-

4.616.250,-

6.173.526,-

3.435.540,-

8.209.500,-

471.372,— 4/7/1984 

661.133,-

138.488,-

4/7/1984 

4/7/1984 

185.206,— 4/7/1984 

103.066,— 4/7/1984 

246.285,— 4/7/1984 

35.000.000,— 1.050.000,— 4/7/1984 

9/7A984 
Saat 10.30 

9/7/1984 
Saat 11.30 
9/7A984 
Saat 16.00 

10/7/1984 
Saat 10.30 
10/7/1984 
Saat 11.30 
10/7/1984 
Saat 16.00 

10/7/1984 
Saat 16.00 

10476/1-1 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

İPTAL İLANI 
25/5/1984 gün ve 18411 sayılı Resmi Gazete'nln 48 sayfasında yayınlanan 3 İş

yeri İhalemizden sadece toplam 41.580.987,— TL. keşif bedelli Kızılırmak 6 h barınak 
ve hizmet binası inşaatı İhalesi ile yine 27/5/1984 gün ve 18413 sayılı Resmi Gaze
te'nln 57. sayfasında yayınlanan 2 iş yeri İhalemizden sadece 21.931.472,— T U keşif 
bedelli Tomarza 4 lü barınak binası inşaatı ihalesi İptal edilmiştir. 

10801 /1-1 
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Kırklareli Orman İstetme Müdürlüğü Emanet Komisyonu Başkanlığından -. 

Kuruluşu: Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü 
İşin Adi : Pınarhisar Bölgesi Kuru dere Toplu Koruma Binası İnşaatı 
Yapılacak İşler: Bina inşaatı işçiliği. (Cam ve doğrama işçiliği hariç) Mal

zeme idaremize temin edilecektir. 
1. Keşif Bedeli : 1.800.000,— TL İşçilik tahminen 500.000,— liradır. 
İşin Süresi: 21 Ekim 1984 
Teminatı: 75.000,— TL 
Son müracaat tarihi: 9/7/1984 günü saat 12.00 
İhale tarihi ve saati: 9/7/1984 Pazartesi günü saat 14.00'te 
İhale Şekli: Devlet Orman işletmesi ve Döner Sermayesi Yönetmeliği hüküm

lerine göre teklif ve taahhüt mektubu alınarak eksiltme suretiyle taşarona yaptırı
lacaktır. 

Bu işe ait dosya ve şartname hergün mesai saatleri içinde İşletme Müdürlü
ğümüzde görülebilir. 

İsteklilerin idareden alacakları özel taşaron teklif ve taahhüt mektubu örneği
ne göre, usulüne uygun olarak hazırlayacakları teklif mektuplarını İhale saatin
den bir saat önce İşletme Binasında toplanacak Emanet Komisyonuna vermeleri 
İlan olunur. 10612/1-1 

İzmir Valiliğinden : 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tapı İşleri Genel Müdürlüğünün : 
1 — Aşağıda isimleri, keşif bedelleri, geçici teminatları, yeterlik belgesi iç» 

son müracaat tarihleri ile ihale gün ve saatleri belirtilen işler 1985 yılına sari ola
rak 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (a) fıkrası gereğince kapalı 
teklif usulü ile ayrı ayrı İhaleye çıkarılmıştır. 

2 — Bu İşlerin ihaleleri İzmlr-Bayındırlık Müdürlüğünün Konak'taki hizmet 
binasında İhale Komisyonunca yapüacaktır. 

3 — Keşif ve ihale evrak/arı mesai saatleri dahilinde Bayındırlık Müdürlüğün
de görülebilir. 

4 — İhaleye girebilmek için isteklilerin; 
A — Karşılarında yazılı geçici teminatı (Banka mektubu için süresiz ve limit 

dahili) 
B — 1984 yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesini 
C — Müracaat dilekçeleri İle birlikte ihale şartnamesinde belirtilen ve 28/3/1981 

gün ve 17293 saydı Resmi Gazete'de yayımlanan Yapı Tesis ve Onarım İşlerine Ka
tılma Yönetmeliğine göre hazırlanmış olan; 

a) Yapı araçları bildirisi (İşin adına gerekli belgeleriyle) 
b) Teknik personel bildirisi (İşin adına Noterden taahhüt) 
c) Taahhüt büdirisi (Usulüne uygun) 
d) Sermaye ve kredi olanaklarını açıklayan mali durum bildirisi ve banka re

ferans mektubu 
e) Bayındırlık ve İskân Bakanlığından almış oldukları en az keşif bedeli ka

dar işin ihalesine girebileceklerini gösterir (C) Grubu müteahhitlik karnesinin aslım 
va örneğini ibraz etmek suretiyle Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik bel
gesini, teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

5 — IstekUler teklif mektuplarında; kanuni kesin teminat üstünde, kesin temi
nat teklifinde -bulunabileceklerdir. 

6 — İstekliler teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat öncesine kadar mak
buz karşılığı İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 
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7 — Telgrafla müracaat ve postada vaki olabilecek gecikmeler kabul edilmez. 
8 — Noter tasdiksiz fotokopiler geçersizdir. 
9 — Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tesbitlnde serbesttir. 
Keyfiyet ilan olunur. 

Keg. Sed. Teminatı Son Mür. İhalenin 
isin Adı Lira Lira Tarihi Gün ve Sa. 

1 - Bayındır Emniyet Amirliği (Lojm.) 
İnşaatı 72.000.000 2.190.00» 5/7/1984 11/7/1984 

Saat: 11.00 
2 - Kiraz - İğdeli Köyü Sağlık Ocağı ve 

4'İÜ Lojman İnşaatı 32.300.000 969.000 5/7/1984 11/7/1984 
Saat : 15.00 

3 - ödemiş - Bozdag Sağlık Ocağı ve 
4'İÜ Lojman İnşaatı 33.300.000 999.000 5/7/1984 11/7/1984 

Saat: 16.00 
10103/1-1 

Ankara Jandarma İkmal Merkezi 2 No. lu Jandarma İhale Komisyonu Başkan
lığından : 

Askeri birlik için aşağıda cins ve miktarı yazık malzemeler 2886 sayılı Kanu
nun 37 nci maddesine göre kapalı teklif usulü İle satın alınacak, İhalesi Ankara Jan
darma İkmal Merkezi 2 No. lu J. İhale Kom. Bşk. lığında yapılacaktır. Tahmini be
del tutan, geçici teminatı, eksiltme gün ve saati hizalannda gösterilmiştir. Teknik 
ve kapalı zarf şartnameleri ile malzeme çizelgeleri iş günleri Ankara ve İstanbul 
J. İkmal Merkezi Komutanlıklarında görülebilir. İsteklilerin yasal ve şartnamede is
tenen belgeleri ile teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz 
karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, her türlü gecikmelerin kabul edilmeyeceği 
duyurulur. 

Tahmini 
Bed. Tutan Geç. Tem. İhale Gün 

Malzemenin Cinsi Miktarı Lira Lira Ve Saati 

Loder, Dozer, Greyder Tedek 
Parçalan 209 Kalem 28.401.646 852.050 10 Temmuz 1984 

Sak Saat: 11.00 
D-1100 Inter Yedek Parçası 127 Kalem 78.301.750 2.349.053 10 Temmuz 1984 

Sah Saat : 15.00 

10301 /1-1 

İller Bankasından : 

1 — Bankamızca muhtelif çapta 413 adet hurda oto lastiği satılacaktır. 
2 — Bu işe ait şartnameler bankamız merkezinden 780 TL. bedel karşılığında 

temin edilebilir. 
3 — Teklifler en geç 13/7/1984 günü saat 12.00'ye kadar Bankamızda bulun

durulacak ve aynı gün saat 15.30'da Satnuüma Komisyonunda açılacaktır. 
4 — Bankamız 2886 saydı Devlet İhale Kanunu İle bu kanunun ek ve değişik

liklerine taht değildir. 10479/1-1 
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Bayındırlık ve takan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdür
lüğünden : İZMİR 

1. Keg. Bed. Geç. Tem. Son Mür. Eksiltme. 
İşin Adı Lira Lira Tarihi Ta. Saat) 

1 - Marmaris - Aksaz Tolu Konkasör 
Malzemesi Taşınması 10.139.920 304.198 4/7/1984 9/7/1984 

Saat: 11.00 
2 - Selçuk - Torbalı - İzmir Yolu Km ; 

20 + 000—40 + 000 Sanat Yapıları 20.000.000 600.000 4/7/1984 9/7/1984 
Saat: 15.00 

1 — Yukarıda yeri ve mahiyeti belirtilen iğler 2886 sayılı Devlet İhale Kanu
nunun 81. b maddesi ve geçici 2. maddesi esaslarına uygun olarak emanet usulü ile 
taşeron eliyle yaptırılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır. (Teklifler kapalı zarf usulüne 
göre hazırlanacaktır.) 

2 — Dosyalar Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü Yapım Şefliğinde çalışma gün
leri incelenebilir. 

Yeterlik belgesi almak İçin : İstekliler söz konusu işlerin karşılarında yazılı son 
müracaat tarihi mesai saati sonuna kadar bir dilekçe Ue Karayolları 2. Bölge Mü
dürlüğüne müracaat edecek bu dilekçelerine aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir. Baş
vurularda Bölge Genel Evrak Kayıt Tarihi esas alınacaktır. 

a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış ve süresi dolmamış 1 ve 2 no. lu 
İŞler için (C) Grubundan en az bu işlerin keşif bedeli kadar müteahhit karnesinin aslı 
veya Noterden tasdikli örneği veya Yeterlik Belgesi Komisyonu Başkanınca (Başkan 
bulunmadığı zamanlarda üyelerden herhangi birisince) onaylanmış örneği veya resmi 
kuruluşlarca tasdik edilmiş bu İşlerin keşif bedelinin en az yarısı kadar son Üç yıl 
içerisinde benzeri tek iş yapmış olduklarına dair İş bitirme belgelerinin aslı veya No
terden tasdikli örneği. 

b) Yapı araçları bildirisi: Bildiride gösterilen ana inşaat makinelerinin mü
teahhit veya taşeronların kendisine ait olduğunu gösteren amortisman defterinin 1984 
yılı Noter tasdikli sureti, 1984 yılı Noter tasdiki ile taahhüt edilen kiralık ortaklık 
gibi yardımcı araçların ise taahhüt edene ait olduğunu gösteren fatura, ruhsat, de
mirbaş, amortisman defteri gibi belgelerin asılları veya 1984 yılı Noter tasdikli suret
leri. 

c) Mali durum bildirisi : Serbest mevduat ile kullanılmamış nakit krediler top
lamı işin keşif bedelinin % 10 undan az olmayan ve ilan tarihinden sonra alınmış 
banka referans mektubu 

d) Taahhüt bildirisi: Son üç yılda bitirilmiş ve dilekçenin veriliş tarihinde 
adına taahhüte bağlanmış veya bağlanacak olan işler. 

e) Teknik personel bildirisi 
3 — İşyeri görme belgeleri : 1. İş için Marmaris Turistik Yollar Kontrol Şef

liğinden (Marmaris Bakımevi) 2. iş için Yol Yapım 2. Şantiye Şefliğinden (Taşlıtarla) 
alınacak ve Bölge Müdürlüğünce onaylanacaktır. 

g) imza sirküleri : IsteklUerin gerçek tek kişi olması halinde şahıs imza sir
küleri şirket olması halinde şirket sirküleri (Noter tasdikli) 

h) Gerekiyorsa vekâletname 
i) Yapı araçları, mali durum, taahhüt ve teknik personel bUdbileri müteahhit 

veya taşeronun bizzat kendisi tarafından imzalanacaktır. Bu bikliriler vekaleten imza 
edilmiş olursa kabul edilmez. 

4 — İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN : 
Isteklüer kapalı zarf içindeki teklif mektubunu ayrıca bir dış zarf içme yer

leştireceklerdir. Dış zarfta bulunması gereken diğer belgeler şunlardır : 
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a) Yeterlik belgesi 
b) Şahıs veya şirket sirküleri (Aslı veya Noterlikçe onaylanmış örneği) 
c) 1984 yılı vizesi yapılmış Ticaret veya Sanayi Odası belgcsfi (Aslı veya No

terlikçe onaylanmış örneği) 
d) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu (Teminat mektup olarak 

veriliyorsa bu mektup süresiz ve Gümrük Bakanlığı (1) sıra no. lü Devlet İhaleleri 
Genelgesine uygun olacaktır. 

e) İstekliler bu işe ilişkin teklif mektuplarım idarenin özel taşeron teklif ve 
taahhüt mektubunu veya bu şekil taahhüt mektubuna uygun bir mektubu kullanarak 
düzenleyip ve 50,— hk pul yapıştırıp İmzalayarak kapalı bir zarfa yerleşileceklerdir. 

f) Dış zarf içine /ukanda istenen belgeler istekli tarafından konulup mühür
lendikten sonra üzerine hangi işe ait olduğu yazılacak ve eksiltme saatinden bir saat 
önce Emanet İnşaat Komisyonu Başkanına verilecektir. 

5 — 1984 yılı Noter tasdikli olmayan fotokopili belgeler, telgraf ile başvuru
lar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

8 — Tüm taahhütnameler işin adına ve han tarihinden sonra alınmış olacaktır. 
Genel taahhütnameler geçersizdir. 

7 — Emanet inşaat Komisyonuna verüen teklif zarfı geri alınmaz. 
10302 /1-1 

m ' •• " 9 • • 

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünden : 

Miktarı 
İşin Nevi İşin Yeri Lira Kr. 

1 - Onarım Tesisatı (Eski Eser) Diyarbakır - DelUller Ham 40.000.000,— 
2 - Eski Eser Onarımı Mardin - Merkez Ulus Camii 8.OOO.OO0,— 
3 - Eski Eser Onarımı Mardin - Cizre Ulu Camii 7.009.000,— 

1 — Şartnameler ve ekleri her gün 9.00 Ue 12.00 ile 18.00 saatleri arasında 
rJiyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü Ue Ankara'da Vakıflar Genel Müdürlüğü, Abide 
ve Yapı İsleri Dairesi Başkanlığında görülebilir. 

t — İhaleye iştirak belgesi alabilmek İçin istekliler Diyarbakır Vakıflar Bölge 
Müdürlüğünden alacakları yer gördü belgesi ile eksiltme şartnamesinin 8 net madde
sinde belirtilen belgeleri 4/7/1984 günü saat 17.00 ye kadar Ankara'da Vakıflar Genel 
Müdürlüğü Genel Evrakına bir zarf İçerisinde ve kanuni konut unuda belirtecek tea-
Üm edeceklerdir. 

9 — İhale Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında 10 Tem
muz 1984 Salı günü 1 - (Saat 8.00 da) 2 - (Saat 11.00 de) 3 - (Saat 13.30 dal kapak 
teklif usulü Ue ve Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu huzurunda 
yapılacaktır. 

4 — İsteklilerden istenen belgeler (Açıklayıcı bilgi eksiltme şartnamesinin 8. 
maddesi) a) İştirak belgesi, b) Kanuni konutunu belirten belge, c) 1984 yılı vizesi 
yapılmış Ticaret Ddası belgesi, d) Geçici teminat 1 - (1.200.000,— Lira) 2 - (240.000,— 
Ura) 3 - (210.000,— Ura) 

5 — Teklifler en geç 3 ncü maddede belirtilen ihale saatinden bir saat önce 
10 Temmuz 1984 Salı günü saat 08.00'e kadar Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü 
İhale Komisyonu Başkanlığına verilecektir. 

6 — İdare gerekçesini göstermek kaydı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbest
tir 

7 — Her türlü İhale ilan masrafı İhale uhdesinde kalana aittir. 
10105 / 1-1 
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Türkiye Elektrik Kurumu Genel MiMurMğündea : 

1 — Kurumumuz ihtiyacı tein; 
A) 48 Adet (73x144) plafoniyer, 
B) 1 Adet (185x200) ışıklı elektrifikasyon haritası, 
C) 8 Adet Atatürk portresi, Türk bayrağı, ve TEK amblemi, 
D) 1 Adet (123xL50> Giriş için tanıtıcı ışıklı pano, 
E) 8 Adet (40x76) Plexigtas vitrin fanusu satuıalınacaktır. 
2 — Bu konu İle İlgili şartnameler; 
TEK Satmalına Dairesi Başkanlığı Bayındır Sokak No: 3/1 Yemşehir/Ankara 

adresindeki İç Ticaret Müdürlüğünden AG/84157 işaretiyle dilekçe karşılığında temin 
edilebilir. (Kurumumuzla daha önce iş münasebeti olmayan firmalar şartname alabil
mek için oda sicil kayıt sureti, İmza sirküleri, çalıştıkları bankaları, prospektüs, ka&o-
log* v.a. vereceklerdir.) 

3 — Son teklif verme tarihi 4/7/1884 günü saat 14.00'e kadar olup gelen tek
lifler aynı gün saat 15.00'de yukarıda kayıtlı adreste alenen açılacaktır. 

4 — Kurumumuz 2886 sayılı Yasaya bağlı değildir. 10602 /1-1 

Samsun 11 Daimi Encümeni Başkanlığından : 

1 — Mülkiyeti özel İdareye alt Kıuçdede Mafa. pafta 63, ada 887 ve parsel 
5'de kayıtlı Üzerinde garaj binası bulunan 325 raf, İlk arsa Üzerinde yaptırılacak olan 
4 katlı 8 daireli memur lojmanı inşaatı, 1884 -1985 yıllarına sirayeti! olarak 2886 sa
yılı Kanunun 38. maddesi gereğince kapalı teklif usulüyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — İşin kesif bedeli 40.600.000,— Ura olup, 1984 yılında 15.000.000,— lira, ba
kiyesi 1960 yılında ödenecektir. 

8 — Eksiltmeye ait İhale 12/7/1984 Perşembe günü saat 10.00'da Samsun 11 
Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

4 — Taliplilerin ihaleye iştiraki İçin geçici teminatı 1.218.000,— liradır. 
5 — Yeterlik belgesi alabilmek İçin isteklilerin dilekçelerini ve aranan belgeleri 

eklenmiş olarak 6/7/1884 Cuma günü mesai sonnua kadar Samsun Valiliğinden havale 
ile özel İdare Müdürlüğü kayıtlarına intikal ettirmeleri şarttır. 

6 — İsteklilerin, 2888 sayılı Kanunun 37. maddesi uygun olarak hazırlayacak
ları teklif mektuplarını 12/7/1984 Perşembe günü saat 9.00'a kadar İhale Komisyonu 
Başkanlığına makbuz mukabilinde ibraz etmeleri şarttır. 

7 — Bu işe alt şartname ve diğer evrak Samsun 11 Daimi Encümen Kalemi ile 
özel İdare Jfcnlâk Müdürlüğünde görülebilir. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
İlan olunur. 10606 /1-1 

• ' ••• 
Sümerbank Malatya Pamuklu Sanayü Müessesesinden : 

1 — Müessesemiz İhtiyacı bir adet traktör ile römork, pulluk ve kepçeden olu
şan İlave ekipmanları 13/7/1884 tarihinde yapılacak kapalı teklif yoluyla ihaleye çı
karılmıştır. 

2 — Mezkûr ihtiyacımızla ilgili teknik şartlar aşağıya çıkarılmıştır. 
a) Traktör dizel motorlu olacak, 
b) 3,5 • 5 tona kadar yük taşıyabilecek, 
c) Bemorku 8,6-5,5 ton yük alabilecek kapasitede, hidrolik boşaltmah ola

caktır. 
8 — Müessesemiz Devlet İhale Kanununa tabi değildir. İhaleyi yapıp yapma

makta veya dilediğine vermekte serbesttir. 10607 /1-1 
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Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Ankara Halk Eğitimi Merkezi ve 9. 
Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünden : 

1 — Bakanlığımız Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünün ihtiyacı İçin 2888 sa
yılı Kanunun 36. maddesi gereğince aşağıda 1 grupta belirtilen maklnalar kapalı zarf 
usulü eksiltme ile satınabnaeaktır. 

2 — Satınahnacak makinaların miktarı, tahmini bedeli ve geçici teminatı kar
sısında gösterilmiştir, 

3 — Yapılacak ihalenin tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir. 
4 — İhale Ankara Halk Eğitimi Merkezi ve 9. Akşam Sanat Okulunda yapı

lacaktır. 
5 — Söz konusu ihaleye ait teknik ve idari şartnameler her gün mesai saatleri 

IçerUinde okul müdürlüğünde görülebilir. 
6 — İhaleye gireceklerin okul müdürlüğünce hazırlanmış bulunan idari şart

namenin 3. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmaları ve ilgili maddede yazdı belge
leri Satmalına Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir. 

7 — İhaleye girecekler geçici teminatlarım Ankara 1 sayılı okullar saymanlığı
na yatırarak alacakları makbuz veya limit içi geçici banka teminat mektuylarını ve 
şirketlerde bu ilanın gazetelerde ilk yayını tarihinden sonraki tarihi taşıyan, şahıslar
da 1984 yılı tasdikli ticaret ve sanayi odası belgeleri ile 2886 sayılı Kanunun 37. mad
desine göre hazırlayacakları teklif mektuplarım ihale günü saat 12.00'ye kadar Sa
tmalına Komisyonu Başkanlığına makbuz karşılığı vereceklerdir. 

8 — Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
Grup No : 1, Cinsi: Dikiş makinası, Miktarı: 1500 adet, Tahmini bedeli: 

67.500.000,— TL., Geçici teminatı: 2.025.000,— TL,., Günü : 9/7/1984, Saati : 13.30 

Ankara Levazım Amirliği 5 No. lu Satın Alma Komisyon Başkanlığından : 

Aşağıdaki cins, miktar, muhammen bedel ve geçici teminatları yazdı (6) ka
lem (Tıbbi Malzeme) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde Ko
misyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatleri içinde Komisyonu
muzda ve İstanbul, Levazım Amirliklerinde görülebilir, isteklilerin yasal şekilde ha
zırlayacakları teklif mektuplarım İhale saatinden bir saat öncesine kadar makbuz 
karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken kabul edilmez. Malın 
tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi, birinci sıradan dördüncü sıraya kadar 
bir istekliye, dört ve altıncı sıradakiler başka istekliye ihale edilebilir. 

10608 /1-1 

C i n s i Miktarı 
M. Bedeli 
Lira Kr. 

Geç. Tem. 
Lira Kr. 

İhalenin 
Gün ve Saati 

1. Koli 
2. Arter Setti 
3. Ven Setti 
4. Fistül İğnesi 
5. Biopsi İğnesi 
6. Fermoral Kathater 

1250 Ad. 9.375.000,— 
1250 Ad. 1.875.000,— 
1250 Ad. 1.875.000,— 
2500 A d 1.750.000,— 
250 Ad. 1.375.000,— 
420 Ad. 3.150.000,— 

281.500,— 11 Temmuz 1984 
56.250,— Saat: 15.00 
56.250,— 
52.500,— 
41.250.— 
94.500,— 

T O P L A M 19.400.000,— 582.000.— 
10300/1-1 
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T E K Sınırlı Sorundu iç Anadolu Elektrik -Dağıtım MOaneı MMurHafft Ankara 
tl laletme Müdürlüğünden : 

1 — Müdürlüğümüzce; 2 adet CJ • 5 Jeep salt kayıcıaı (TM) firma nam ve he
sabına. teklK alma yöntemiyle satın alınacaktır. 

NOT : Firmalar teklif ettikleri malzemenin kalite, marka ve menşeini belirte
cekler, istenildiğinde numune vereceklerdir. 

2 r— İhaleye iştirak edeceklerin hazırlayacakları teklifi 22-84-ŞT referansı ile 
en ge« 6/T/1984 günü saat 14.00'e kadar Toros Sok. No : 13 SıbJdye/Aakaı a sdreain-
dekl Genel Evrak Şefliğinde bulunacak şekilde göndermeleri şarttır. 

3 — Bu iş için 144 TL. geçici teminat yatırılacaktır. 
4 — Firma sahiplerinin İhaleye iştirak edebil meleri için; 
a) Hüviyet, 
b) Vekil olanlar vekaletname, 
o) Ticaret odası kayıt belgesi (1984 yılı), 
d) Sanayici ise sanayi odası kayıt belgesini (1084 yılı t tekliflerine eicttyeeek-

lerdlr 
5 — Müdürlüğümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. 

10476 / 1-1 

Taran Orman ve Köytşlert Bakanlıfı KÖy Htametleri Genel Müdürlüğünden : 

1N8AAT İLANI 
1 — Tarım Orman ve Koylşleri Bakanlığı. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

t ar afi odan 2810 ve 1906 sayılı Kanunlar gereğince aşağıda mahiyeti açıklanan tesi
rin (yapım İşleri) 8/2874 sayılı kararname esaslarına göre yılı içinde bttlrUmek usa
re 1306 sayılı Kanunun uygulama sekimi gösterir yönetmeliğin 81. maddesine güre 
ckapalı zarf usulü» ile eksiltmeye konulmuştur. 

tşdn cinsi: Baraj Altında Kalan Köylerin İskanı projesi kapsamında tarımsal 
iskan olarak yer alan Kahramanmaraş • Andırın Kıyıkçı Deprem 6 meyilli (18 konut), 
cami (160 m*), minare (taş), kültürel nnıuçlı köy konağı ve kanalizasyon inşaatları. 

Keşif beden : 96.970.000.— TL. 
Geçici teminatı: 2.924.100,— TL. 
thalo tarihi ve saati : 18/7A984 günü saat l&.OO'dlr. 
2 — «Kapalı zarf usulü» İle eksiltme Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Top

rak Iskan Kahramanmaraş 11 Müdürlüğünün toplantı salonunda İhale Komisyonunca 
yukarıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır. 

3 — Bu işe ait ihale işlem dosyası mesai saatleri içinde bedelsiz olarak Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Toprak İskan Kahramanmaraş 11 Müdürlüğünde imas 
karşılığı görülmesi zorunludur. 

4 — İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri İçin Köy Hizmetleri Genel Müdür
lüğü, Toprak İskan Kahramanmaraş 11 Müdürlüğü Belge Komisyon Başkanlığından 
(haleye iştirak belgesi almaları şarttır. 

5 — isteklilerin ihaleye iştirak belgesi almaları için müracaat dllekçeleriyle 
birlikte verecekleri, eksiltme şartnamesinde belirtilen ve 28/3/1981 tarih, 17293 sayılı 
Resmî Oazete'de yayınlanan «Tapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönet
meliğinde gösterilen usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçları bildirisini ,örnek 
No: 1 (son iki sütuna alt tevsik edici bilgiler noterden tasdikli olarak eklenmek su
retiyle), sermaye ve kredi imkanlarını açıklayan mali durum bildirisi (örnek No : 2/A 
ve 2/B) ve işin keşif bedelinin % 11'ti kadar (bankaca İsim kaeeh, İmseli, mühürlü, 
tarih numaralı) banka referans mektubu, (% 4'ü tutarında serbest mevduat, % 4"ü 
tutarında kuuanılm&mıa nakit kredisi, % 4'ü tutarında kullanılmamış teminat kredi
sini gösterir), daha evvel yaptığı ve yapmakta okluğu İşlere alt taahhüt toeyejmnassst 
örnek No : 4 (son sütuna ait tevsik edici 'belgeler noter tasdikli olarak eklenmek »u-
retl>le) İnşaat, elektrik, tesisat İşleri Ue ilgili teknik personel bildirisini. Örnek No: 9 
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(Bu bildiriye teknik personelin ücretli, sözleşmeli olduğunu kanıtlayan noter tasdikli 
taahhütnamenin eklenmesi suretiyle) işin keşif bedeli kadar iş bitirme belgesi yahut 
işin keşfi kadar iş denetleme belgesi (Örnek No : 5/A yahut 6/B), iş yerine görüp 
tetkik ettiklerine dair Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Toprak İskan Kahramanmaraş 
11 Müdürlüğünden alınmış İş yeri görme belgesini, Bayındırlık ve İskan Bakanlığından 
almış oldukları (B) grubundan ve en az İşin keşli bedeli kadar bir isin eksiltmesine 
girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesi (aslı Ue birlikte noter tasdikli bir su
retinin müştereken verilmesi şarttır.) Limit dahilindeki geçici teminat mektubunu veya 
geçici teminatın Fon veznesine veya T C. Ziraat Bankası 617 özel İskan Fonu hesa
bına yatırıldığına dair makbuz ile en geç 11/7/1984 günü saat 17.00'ye kadar müra
caat etmiş olmaları şarttır. 

6 — İhaleye katılması yeterli görülenlere yeterlik belgesi 18/7/1984 gün ve 
saat 11.00'den itibaren Belge Komisyonu Başkanlığınca verilecektir. 

7 — İsteklilerin ihaleye girebilmeleri için; 
a) Yeterlik belgesini, 
b) Kanuni İkametgâh belgesini, 
c) Türkiye'de tebligat için adres göstermesini, 
d) 1984 yılına ait vizeli ticaret veya sanayi odası belgesini, 
e) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirkülerini, istekli tüzel kişi 

veya ortak girişim olduğu takdirde bu belgelere ilaveten noterden imza sirküleri ve 
ve ortaklığın ilk ilan tarihinden sonra alınmış hali faaliyet belgelerini, 

f) Eksiltme teklifini ihtiva eden ve usulüne göre düzenlenmiş teklif zarfları. 
Yukarıdaki belgelere havi dış zarfın ihale saatinden bir saat öncesine kadar 

Eksiltme Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabili vermeleri şarttır. 
8 — Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi ya

pıp yapmamakta serbesttir. 
9 — Bayındırlık ve iskan Bakanlığının 28/4/1984 gün ve 18385 sayılı Resmi 

Gazete'de yayınlanan tebliğ esaslarına uyulacaktır. 
10 — 1984 yılı noter tasdikli olmayan fotokopili belgeler, telgrafla müracaat

lar veya postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
11 — Tüm taahhütnameler işin adına ve ilan tarihinden sonra alınmış olacak

tır. Genel taahhütnameler geçersizdir. 
Keyfiyet üan olunur. 10594 / 1-1 

İzmir m Daimi Komisyonu Başkanlığından : 

1 — özel İdare Müdürlüğü Şaşal Memba Suyu İşletmesi Tesislerinde kullanıl
mak üzere gerekil 10.000 adet enjekslyonluk yüksek dansite polletilenden mamul şişe 
kasasının satın alınma İşi 2886 sayılı Yasanın 37. maddesi gereğince kapalı teklif 
usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — itsin eksiltmesi 10 Temmuz 1984 Sah günü saat 15.00'de izmir özel İdare 
Müdürlüğü Hizmet binasındaki mahsus odasında U Daimi Komisyonunca yapılacak
tır. 

3 — İsin muhammen bedeli 15.400.000, —lira olup geçici temiantı 462.000,— li 
radır. 

4 —. İşin şartnamesi ve kasanın numunesi mesai saatleri içinde özel İdare Mü
dürlüğünde veya 11 Daimi Komisyonu kaleminde görülebilir. 

5 — İsteklilerin; 1984 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi ile geçici te
minat karşılığı mektup veya makbuzlarını havi ve 2886 sayılı Yasaya göre hazırla
yacakları kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat öncesine kadar (saat 14.00'e) mak
buz karşılığında 11 Daimi Komisyonu Başkanlığına vermeleri İlan olunur. 

NOT : Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz ve telgrafla müracaatlar kabu' 
edilmez. 10482 /1-1 
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Hatay ValUlğinden 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İsleri Genel Müdürlüğünün; 
1 — Hatay İlinde yapılacak aşağıda hizalarında yazılı isler 2886 sayılı Kanu

nun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile eksiltmeye konulmuştur. İşler 
1985 yuma sari olup değişken birim fiyatlıdır. 

2 — Eksiltme Hatay Hükümet Konağındaki Bayındırlık Müdürü Odasında 
toplanacak olan İhale Komisyonu tarafından hizalarında yazılı gün ve saatte yapıla
caktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mesai saatlerinde Hatay Bayındırlık 
Müdürlüğünde görülebilir. 

4 —- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
a) Aşağıda hizalarında yazılı geçici teminatına ait makbuz veya banka mek

tubunu, (banka teminat mektubu Bayındırlık ve İskân Bakanlığı adına Hatay Vali
liğine hitaben alınmış ve limit dahili olduğu belirtilmiş olacaktır.) 

b) 1984 yılma ait ticaret ve sanayi odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirti

len ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçları 'bildirisini, sermaye ve kredi im
kanlarım bildiren mali durum bildirisini, teknik personel bildiriş ini, taahhüt bildirisi
ni, Bayındırlık ve İskan Bakanlığından almış oldukları İşin keşif bedeli kadar İşin ek
siltmelerine girebileceklerini gösterir (B) grubu müteahhitlik karnesinin aslı yada 
noter tasdikli bir örneğini vererek Hatay Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları ek 
siltmeye katılma belgesini teklif mektuptan ile birlikte İhale Komisyonu Başkanlığına 
vereceklerdir. 

5 — İstekliler teklif mektuplarını İhale saatinden 1 saat öncesine kadar mak
buz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

6 — Eksiltmeye katılma belgesi alabilmek için İstekliler dilekçelerini işin hi
zasında yazılı günde mesai saati sonuna kadar Hatay Valiliği veya Bayındırlık Mü
dürlüğü kayıtlarına intikal ettirmeleri gerekir. 

7 — Bayındırlık İşleri genel şartnamesine eklenen çalışma şartlarına ait bil
giler ihale dosyasında mevcuttur. 

Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilan olunur. 

Keşif Geçici 
bedeli teminatı ihale tarihi Son MUr. 

S. No i ş i n A d ı TL. TL. ve saati tarihi 

1 Hatay Mrk. Ortaokulu lnş. 
(320 öğrenci) 

2 Dörtyol İlçe Teknik Ziraat 
Merkezi mş. 

90.000.000 2.700.000 16/7/1984 12/7/1984 
saat 11.00 

41.000.000 1.230.000 16/7/1984 12/7/1984 
saat 15.00 

10475 / 1-1 

İzmir İÜ Daimi Komisyonu Başkanlığından : 

(SU ŞİŞESİ İLE BUZDOLABI SÜRAHİSİ SATIN ALINACAKTIR) 
1 — Mülkiyeti özel idareye ait Şaşal Memba Suyu İşletmesi tesislerinde kulla

nılmak üzere gerekli olan 300.000 adet 30 cl. lik standart su şişesi İle 100.000 adet 
3 İt. İlk kulplu ve ağzı pasolu buzdolabı sürahisinin satın alınması işi 2886 sayılı Ya
sanın 37. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
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2 — Eksiltmesi 10 Temmuz 1984 Salı günü saat 15.00" de İzmir özel İdare 
Müdürlüğü Hizmet binasındaki mahsus odasında 11 Daimi Komisyonunca yapılacak
tır. 

3 — İsin muhammen bedeli 27.400.000,— -lira olup geçici teminatı 822.000,— 
Uradır, 

4 — Şartnamesi mesai saatleri içinde özel İdare Müdürlüğü 11 Daimi Komis
yonu kaleminde görülebilir. 

5 — İsteklilerin; 1884 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi Üe geçici te
minat karadığı mektup veya makbuzlarım havi ve 2886 sayılı Tasaya güre hazırla
yacakları kapalı zarflar mı ihale saatinden bir saat öncesine kadar (saat 14.00'e) mak
buz karşılığında 11 Daimi Komisyonu Başkanlığına vermeleri ilah olunur. 

NOT : Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz ve telgrafla müracaatlar kabul 
edilmez. 10481 /1-1 

Ankara Jandarma Genel Komutanlığından : 

1 — Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyacı için 2886 sayılı Devlet İhale Yasası
nın 51. maddesinin (P) fıkrası uyaranca ve kapalı teklif alma usulü İle aşağıda dns 
ve miktarları belirtilen diş malzemeleri yurt dışından ithal yolu ile satın alınacaktır. 

2 — Bu işe alt ingilizce ve Türkçe olarak hazırlanan idari ve teknik şartname
yi almak isteyenler 1984 yılına ait temsilcilik belgesi ile 3.000,— TU karşılığı vezne 
alındı makbuzunu bir dilekçeye ekleyerek Jandarma Genel Komutanlığı İkmal Şube 
Müdürlüğüne müracaat ile temin edebilirler. 

3 — Gönderilecek teklif mektupları, proforraa, teknik doküman ve İdari şart
namede belirtilen esaslara göre düzenlenerek teşkil edilecek komisyonda incelenmek 
üzere en geç 4 Eylül 1984 günü saat 14.00'e kadar Jandarma Genel Komutanlığı İkmal 
Şube Müdürlüğünde bulundurulması gerekmektedir. 

4 — Postada meydana gelecek gecikmelerin kabul edilmeyeceği ilgililere du
yurulur. 

Sıra No MALZEMENİN CİNSİ Miktarı 

1 Komple diş ünlü 10 Adet 
2 Diş Röntgeni 10 Adet 
S Diş Protez Laboratuvart 3 Adet 

10477 > 1-1 

a . 

Konya Beso. İşletmeleri Müessesesinden : 

ASBESTLİ ÇİMENTO BORU ALINACAKTIR, 
içme suyu tesis ve inşaatlarında kullanılmak üzere muhtelif çapta asbestli 

çimento boru 17/7/1984 günü saat 15.20'de Belediye Encümeni huzurunda ve 2886 
sayılı kanunun 35. maddesinin (a) bendi gereğince kapalı teklif eksiltme yoluyla 
ihale edilerek satın alınacaktır. Tahmini bedeli 31.840.000,— lira, geçici teminatı 
955.200,— liradır. Taliplerin 37. maddeye göre hazırlayacakları teklif mektuplarına 
ihale gününden 1 gün önce Müessesemizden alacakları Yeterlik Belgesi'nide koya
rak Encümen Başkanlığına vermeleri veya göndermeleri şarttır. Şartnameler BESO. 
İşletmeleri Müessesesinden bedelsiz olarak temin edilebilir. 10287 / l - l 
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Adalet Bakanlığı İstanbul Kapalı Ceza ve Tutukevi Müdürlüğünden : 

1 — Aşağıda işin adı, keşif bedeli, geçici teminatı miktarı, karne grubu ve iha
le gün ve saati belirtilen İş 2886 sayılı Kanunun 35. maddesinin (a) fıkrası hükümlerine 
göre kapalı teklif usulü İle ihaleye konulmuştur. 

2 — İhale 13 Temmuz 1984 Cuma günü saat 13.00'de B. Paşa Kapalı Cezaevi 
C. Savcısı odasında yapılacaktır. 

3 — İhale şartnamesi ve diğer ekleri mesai saatleri dahilinde B. Paşa Kapalı 
Cezaevi Mutametllğinde ücretsiz olarak görülebilir. 

4 — İhaleye girebilmek İçin isteklilerin : 
a) Aşağıda belirtilen ve geçici teminat miktarını, 
b) 1984 mali yılma ait ticaret veya sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair 

belgeyi. (Itoşaat ve taahhütle ilgili şirketlerde İlan tarihinden sonra alınmış olması 
gerekir.) 

c) isteklilerin müracaat dilekçeleri ile birlikte, eksiltme şartnamesind belir
tilen ve usulüne göre hazırlanmış yapı araçları bildirisi, (sahibi olduğunu gösterir 
belge veya kiralandığına dair noter sözleşmesi) teknik personel bildirisi, (bağlantı 
durumunu gösterir noter mukavelesi sermaye ve kredi imkanlarım gösterir mail du
rum bildirisi, 'banka referans mektubu İle teyidi, taahhüt bildirisi ile Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığından alman ve aşağıda belirtilen karne gurubundan keşif bedeli ka
dar işin ihalesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesinin aslım ibraz İle 
Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlilik belgesini teklif mektupları ile birlikte 
sarfa koymaları gerekir. (Kanuni kesin teminat üstünde, kesin teminat teklifinde 
bulunulabilir.) 

5 — İstekliler teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evvel makbuz kar
şılığı İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

6 — Yeterlilik belgesi alınması için son müracaat tarihi 10/7/1984 Salı günü 
mesai saati sonuna kadardır. 

7 — Bayındırlık İşleri genel şartnamesine eklenen çalışma şartlarına ait bil
giler İhale dosyasında mevcuttur. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet İlgililere ilan olunur , 
İşin adı: B. Paşa Kapalı Cezaevi Memur Lojman İnşaatı, Keşif bedeli : 

50.000.000/— TL., G. teminat miktarı: 1.500.000,— TU, Karne grubu : (B), İhale 
gün ve saati: 13/7/1984 saat 13.00 10483 / 1-1 

Tarım Orman ve Köyişlerl Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünden : 

1 — Tarım Orman ve Köyişlerl Bakanlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
tarafından 2510 ve 1306 sayılı Kanunlar gereğince aşağıda mahiyeti açıklanan tesi
sin (yapım İşleri) 8/2574 sayılı kararname esaslarına göre yılı İçinde bitirilmek üze
re 1306 sayılı Kanunun uygulama şeklini gösterir yönetmeliğin 51. maddesine göre 
«kapalı zarf usulü> ile eksiltmeye konulmuştur. 

işin cinsi: Afgan Göçmenlerinin iskanı projesi kapsamında tarımsal İskan ola
rak yer alan Tokat - Artova - Yeşilyurt (II. kısım) deprem düz E (bitişik nizam) 9 
konut inşaatları. 

Keşif bedeli : 84 600.000,— TL. 
Geçici teminatı : 2.553.000,— TL. 
İhale tarihi ve saati : 19/7/1084 günü saat 15.00 dir. 
2 — «Kapalı zarf usulü» ile eksiltme Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Toprak 

İskan Tokat II Müdürlüğü toplantı salonunda İhale Komisyonunca yukarıda belirti
len gün ve saatte yapılacaktır. 
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3 — Bu ise ait ihale işlem dosyaları mesai saatleri İçimle Köy Hizmetleri Ge

nel Müdürlüğü, Toprak İskan Tokat 11 Müdürlüğünde imza karşılığı görülmesi zorun
ludur. 

4 — İsteklilerin İhaleye İştirak edebilmeleri için Köy Hizmetleri Genel Müdür
lüğü, Toprak İskan Tokat 11 Müdürlüğünde Belge Komisyonu Başkanlığından ihaleye 
İştirak belgesi almaları şarttır. 

5 — İsteklilerin ihaleye iştirak belgesi almaları için müracaat düekçeleriyle 
birlikte verecekleri, eksiltme şartnamesinde belirtilen ve 23/3/1981 tarih, 17293 sayılı 
Resmî Gazete'de yayınlanan «Tapı Tesis ve Onarım İsleri İhalelerine Katılma Yönet
meliğimde gösterilen usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçları bildirisini .örnek 
No : 1 (son iki sütuna ait tevsik edici bilgiler noterden tasdikli olarak eklenmek su
retiyle), sermaye ve kredi imkanlarım açıklayan mali durum bildirisi (örnek No : 2/A 
ve 2/B) ve İşin keşif bedelinin % 12'sl kadar (bankaca isim kaşeli, İmzalı, mühürlü, 
tarih numaralı) banka referans mektubu, {% 14'ü tutarında serbest mevduat, % 4'ü 
tutarında kullanılmamış nakit kredisi, % 4'ü tutarında kullanılmamış teminat kredi
sini gösterir), daha evvel yaptığı ve yapmakta olduğu işlere alt taahhüt beyannamesi, 
örnek No : 4 (son sütuna ait tevsik edici belgeler noter tasdikli olarak eklenmek su
retiyle) inşaat, elektrik, tesisat işleri ile ilgUl teknik personel büdtrisini, örnek No : 3 
(Bu bldlriye teknik personelin ücretli, sözleşmeli olduğunu kanıtlayan noter tasdikli 
taahhütnamenin eklenmesi suretiyle) işin keşif bedeli kadar iş bitirme belgesi yahut 
işin keşfi kadar İş denetleme, belgesi (örnek No : 5/A yahut Ö/B), iş yerine görüp 
tetkik ettiklerine dair Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Toprak İskan Tokat 
11 Müdürlüğünden alınmış iş yeri görme belgesini, Bayındırlık ve İskan Bakanlığından 
almış oldukları (CB) grubundan ve en az İşin keşif, bedeli kadar bir işin eksiltmesine 
girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesi (aslı ile birlikte noter tasdikli bir su
retinin müştereken verilmesi şarttır.) Limit dahilindeki geçici teminat mektubunu veya 
geçici teminatın Fon veznesine veya T, C. Ziraat Bankası 517 özel İskan Fonu hesa
bına yatırıldığına dair makbuz ile en geç 12/7/1984 günü saat 17.00'ye kadar müra
caat etmiş olmaları şarttır. 

6 — İhaleye katılması yeterli görülenlere yeterlik belgesi 19/7/1984 gün v« 
saat 11.00'den itibaren Belge Komisyonu Başkanlığınca verilecektir. 

7 — İsteklilerin ihaleye girebilmeleri için; 
a) Yeterlik belgesini, 
b) Kanuni ikametgah belgesini, 
c) Türkiye'de tebligat için adres göstermesini, 
d) 1984 yılına alt vizeli ticaret veya sanayi odası belgesini, 
e) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirkülerini, istekli tüzel kişi 

veya ortak girişim olduğu takdirde bu belgelere ilaveten noterden imza sirküleri ve 
ve ortaklığın İlk İlan tarihinden sonra alınmış hail faaliyet belgelerini, 

f) Eksiltme teklifini ihtiva eden ve usulüne göre düzenlenmiş teklif zarfları. 
Yukarıdaki belgelere havi dış zarfın ihale saatinden bir saat öncesine kadar 

Eksiltme Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabili vermeleri şarttır. 
8 — Genel Müdürlüğümüz 2886 saydı İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi ya

pıp yapmamakta ve uygun bedelin teshilinde serbesttir. 
9 — Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 28/4/1984 gün ve 18385 sayılı Resmi 

Gazete'de yayınlanan tebliğ esaslarına uyulacaktır. 
10 — 1984 yılı noter tasdikli olmayan fotokopili belgeler, telgrafla müracaat

lar veya postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
11 — Tüm taahhütnameler işin adına ve ilan tarihinden sonra alınmış olacak

tır. Genel taahhütnameler geçersizdir, 
Keyfiyet ilan olunur. 10593 /1-1 
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TEK S. S. Porsuk Elektrik Dağıtım Müessesesi Müdürlüğünden: 

1 — Müessesemiz ihtiyacı için ik i kalem harici tip (Floureeant ve Sodyum bu
harlı) sokak aydınlatma armatörü kapalı zarf usulü fiat ve teklif almak suretiyle 
satın alınacaktır. 

2 — Satın alınacak malzemeler, 

S. No. Malzemenin Cinsi Miktarı İhale Gün ve Saab 

1 2x20 W. Harici Tip Flourcsant Sokak 10/7/1084 Sah günü 
aydınlatma armatürü (Komple) 1000 Adet Saat: 15.00'de 

2 35 W. Harici tip aydınlatma armatürü 10/7/1084 Sah günü 
(Sodyum Buharlı Komple) 50 Adet Saat: 15.00'de 
3 — Bu ihaleye ait geçici teminat miktarı 195.000,— (Yüzdoksanbeşbin) lira

dır. 
4 — Bu işle ilgili teklif isteme şartnameleri TEK S. S. Porsuk Elektrik Dağı

tım Müessesesi Makina İkmal ve Satın - Alma Müdürlüğü (Şair Fuzuli Cad. No. 9 
Eskişehir) adresinden 5.000,— lira bedel karşılığında temin edilebilir. 

5 — İhaleye katılacaklar teklif mektuplarını engeç 10/7/1984 Sah günü ihale 
saatinden bir saat öncesine kadar (Şair Fuzuli Cad. No. 9 Eskişehir) Muhaberat 
Servisine verilmiş olacaktır. Aynı gün belirtilen saatte İhale Komisyonu Başkanlı
ğında aleni olarak açılacaktır. 

e — Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak ve şartnamede öngörülen 
belgelerin verilmemesi halinde başvurular ve teklifler geçersiz sayılacaktır. 

7 — Kurumumuz 2886 sayılı Yasaya tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta 
yada dilediğine vermekte serbesttir. 10375/1-1 

Türkiye Denizcilik Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1984/9 
Kıyı Emniyeti İşletmesi için 11 adet sabit VHF-FM Telsiz telefon satın alına

caktır. 
Bu işle ilgili şartname 3000 TL mukabilinde aşağıdaki adresten temin edile

bilir. Şartnameler aynı yerde bedelsiz olarak tetkik edilebilir. Ancak teklif vere 
çekler şartname almak zorundadırlar. 

Türkiye Denizcilik Kurumu Tersaneler Müdürlüğü Kat/5 Karaköy/lstanbui 
Son teklif verme tarihi 24 Temmuz 1984 Sah günü saat 16.30'a kadardır. 
Kurumumuz 2886 saydı kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya 

dilediğine yapmakta serbesttir. 10377/1-1 
e ' 

Ank. Lv. Amirliği 5 No. lu Sat. Al . Kom. Baş. lığından; 

Aşağıdaki cins, miktar, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı 13 ka
lem Boş aliminyüm ilaç tüpü kapak zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saat
lerde komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatleri içinde 
komisyonumuzda ve İstanbul, Levazım Amirliklerinde görülebilir. İsteklilerin yasal 
şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat öncesine kadar 
makbuz karşılığı komisyon başkanlığına vermeleri. Postada geciken kabul edilmez. 
Tamamı bir istekliye ihale edileceği gibi, beher kalemin tamamı ayrı ayrı istekli-
lerede ihale odilebilir. 

Cinsi : Boş Aliminyüm İlaç ve Pomat Tüpü, Miktarı: 13 Kalem, M . Bedeli: 
26.666.750,— TL Geçici Teminatı: 800.002,50 TL, İhalenin Gün ve Saati : 10/7/1984 15.00 

10189/1-1 
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Ordu Valiliğinden: 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün; 
1 — Ordu - Kumru Emniyet Amirliği (Loj.) inşaatı işi 2886 sayılı Yasanın 

35-a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile ihaleye konulmuştur. 
2 — İşin keşif bedeli (41.348.308.—) TL dır. 
3 — İhale Ordu Bayındırlık Müdürlüğünde 12/7/1984 Perşembe günü saat 

15.00'de yapılacaktır 
4 — İhale şartnamesi ve diğer evraklar Bayındırlık Müdürlüğünde görüle

bilir. 
5 — İhaleye girmek için isteklilerin; 
A - U.240.465.—) liralık geçici teminatını, 
B - 1984 yılına ait vizeli Ticaret ve Sanayi Odası Belgesini. (Şirket halindeki 

istekliler, ilk ilân tarihinden hali faaliyet belgesini) 
C - Bu iş için müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (ihale şartnamesin

de belirtilen 28/3/1981 tarih ve 17293 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan «Yapı, Tesis 
ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğinde» gösterilen usulüne göre ha
zırlanmış olan; 

a) Yapı araç bildirisini. 
b) Sermaye ve kredi imkanlarını açıklayan mali durum bildirisini, bankaca 

isim. kaşe, imzalı - mühürlü, tarih - numaralı banka referans mektubunu, 
c) Teknik personel bildirisini, 
d) Taahhüd bildirisini (gerekli ve aranan noter tasdikli belgeleri eklenmiş 

olarak) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan işin 
keşif bedeli kadar işin ihalesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesinin 
aslını Ordu Valiliğine müracatla Ordu Bayındırlık Müdürlüğü Belge Komisyo
nundan alacakları İhaleye Katılma (Yeterlik) Belgesini, teklif mektupları ile bir
likte zarfa koymaları lazımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 12/7/1984 Perşembe günü saat 14.00'e kadar 
makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

7 — İhaleye Girme Belgesinin alınması için son müracaat tarihi 6/7/1984 
Cuma günü mesai saati sonuna kadardır. 

8 — Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesine eklenen çalışma şartlarına bilgi
ler ihale dosyasında mevcuttur. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 10473 / l - l 

e . 

Zonguldak İli Bartın İlçesi Orman Ürünleri Sanayii Müessesesi Müdürlüğün
den.-

Müessesemiz sahasında mevcut 46 parti halinde 24475 adede denk 1202.893 
M 1 , kayın karesteler, 5 parti halinde masif parkeler ve 4 parti halinde mozaik kayın 
parkeler Bartın Belediyesi satış salonunda açık artırma ile satışa konulmuştur. 

Bütün emval satışlarında bedelinin % 25'i peşin, bakiyesi % 75'i ilk ay faizsiz 
diğer aylar net % 4 faizle 6 ay vadeli müddetsiz ve limitli kat'i Banka Teminat 
Mektubu karşılığında satılacaktır. 

Satış 9/7/1984 Pazartesi günü saat 14.30'da olup, şartname ve eb'at Üsteleri 
ORÜS Kurumu Genel Müdürlüğü, çevre Müessese Müdürlükleri ve Fabrika Müdür
lükleri ile Müessesemizde görülebilir. 

Taliplilerin belirtilen gün ve saatte almak istedikleri partilerin geçici temi 
lan ile birlikte Komisyonumuza müracaatı an İlan olunur. 

10611 / ı-ı 
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Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden -. 

1 — Fabrikamıza bağlı aşağıda detayı yazılı Kadınhanı Pancar Bölge Şefliği 
AÜantı kantarı binası, kantar temeli ile W C binası inşaatı ihalesi 19/7/1984 Perşem
be günü saat 14.00'te 1984 yılı Bayındırlık Bakanlığı birim fiyatları üzerinden ka
palı zarf usulü fiyat teklifi almak suretiyle Fabrikamız Ofis binasında yapılacaştır. 

l . Keşif Tutarı 
Sıra No. Ünitenin Adı Lira Kr. 

1 — Yatak odalı kantar binası 3.200.000,— 
2 — 40 tonluk kantar temeli 1.000.000,— 
3 — W C binası 300.000 — 

4.500.000 — 
2 — Söz konusu inşaat işleri ile ilgili geçici teminat 180.000,— (yüzseksenbim 

l ira olup, kat'i teminat ihale bedelinin (% 8) yüzde sekizi nisbetindedir. 
3 — Konu ile ilgili şartnameler Fabrikamız ticaret servisinden 4.000,— (dört-

bin) lira karşılığında temin edilebilir. 
4 — isteklilerin «Yeterlik Belgesi» almak üzere en geç 17/7/1984 Salı günü 

saat 14.00'e kadar Fabrikamız Muhaberat Servisine müracaatları gerekmektedir. 
5 — Fabrikamız 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi kısmen veya 

tamamen yapıp yapmamakta veya işi dilediğine vermekte serbesttir. 
10851 /1-1 

• • 
Erzurum Belediye S. O. İşletme Müdürlüğünden: 

işletmemize ait 7 adet 0302 mercedes otobüs karosörü 26.887.000.00 TL muham
men bedel ve 806.610.00 TL geçici teminat üzerinden yaptırılma işi 2886 sayılı kanu
nun 37. maddesi gereğince kapalı zarf eksiltme ıısulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

ihalesi 24/7/1984 tarih ve saat 15.30'da Belediye Encümen Başkanlığında ya
pılacaktır. İhaleye iştirak edecekler 1984 yılı Ticaret Odası vesikası, şirket olduğu 
taktirde noterden tastikli imza sürküleri ile bu işle iştigal ettiklerine dair belge ve 
teminat makbuzları ile teklif mektuplarını ihale saatından bir saat evvel Encümen 
Başkanlığına vermeleri şarttır. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. İhale dos
yası mesai saatları dahilinde ayniyat saymanlığında görülebileceği ilan olunur. 

10286 / l-l 
e 

Makina vc Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

5000 Kg. Hint Yağlı Alkit Reçinesi (Teknik) Satınalınacaktır 
Kurumumuz Kırıkkale Barut Fabrikasının ihtiyacı için 5000 Kg. Hint Yağlı 

Alkit Reçinesi satınalınacaktır. 
Bu işe ait şartnameler Ankara'da Genel Müdürlük İç Alım Şube Müdürlüğün

den, İstanbul'da inönü Caddesi No. 88 Taksim/İstanbul adresindeki İstanbul Şube 
Müdürlüğümüzden temin edilebilir. 

Bu ihaleye iştirak eden firmaların şartnamelerine göre hazırlayacakları tek
lif mektuplarım kapalı bir zarf içerisinde en geç 5 Temmuz 1984 günü saat 17.00'ye 
kadar M . K. E. Kurumu Genel Müdürlük İç Alım Şube Müdürlüğümüze gönder
meleri şarttır. 

Kurumumuz 2886 say ıh Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi 
kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta veya siparişi dilediğine vermekte ser
best olacaktır. 10376/1-1 

http://806.610.00
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Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

1 — Kurumumuz Ankara Elmad ağındaki Çay Paketleme Fabrikasının sosyal 
tesisleri inşaatı işleri kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — İşin keşif bedeli 288.755.336,— (Ikiyüzsek8ensokizmılyonycdiyüa»lübeşbüv 
üçyûzotuzaltılira) dır. 

3 — İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Proje ve İnşaat Dairesi Başkan
lığında toplanacak İhale Komisyonumuzca 18/7/1984 Perşembe günü saat 15.00'de 
yapılacaktır. 

4 — İhaleye ait dosya Çay İşletmeleri Gene} Müdürlüğü Proje ve İnşaat Dai
resi Başkanlığı İnşaat Kontrol Müdürlüğü Rize adresinde mesai saatleri dahilinde 
görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerden şu şartlar aranır. 
A) Kanuni konutu olması, 
B) 8 662.661,— TL. (seki?milyonaltıyüzaltmışikibinaltıyüzaltmışbirlira) bk ge

çici teminat vermesi, 
O Ç«t> İşletmeleri Gen*l Müdürlüğü Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı iş

tirak oeigest komisyonundan atacakları iştirak belgesini ibraz etmesi, bu iş için 
eksiltme ilanında ya/ıh günde usulüne göre hazırlayacakları: 

a) Yapı araçları bildirisi. 
bl Teknik personel bildirisi. 
cl Taahhüt beyannamesi, 
d> Sermaye ve kredi imkanlarım bildirir maiî durum bildirisi, 
e) Bayındırlık ve İskân Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan en a* 

işin keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik kar
nesinin aslı ve noterce onaylı Suretlerini, dilekçelerine ekleyerek 11/7/1974 tarihi 
mesai saati sonuna kadar müracaat etmiş olmaları ve 17/7/1984 tarihi mesai saati 
sonuna kadar iştirak belgesi komisyonundan iştirak belgesinin alınması, 

f) Ankara Çay Paketleme Fabrikasından alınacak yer görme belgesi, 
g) Müracaat tarihine kadar ikmal ettikleri işlere ait iş bitirme belgelerinin 

tson üç yılda bitirmiş oldukları işlere ait) asıllarını ve noterce onaylı suretlerini, 
D) 1984 yılı için Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge, 
6 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
7 — Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi istediğine verip 

vermemekte serbesttir. Ancak bu ihalede Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 28 Nisan 
1984 tarih ve 18385 sayılı Tebliğindeki 2686 sayılı Kanunun 2990 sayılı Kanunla de
ğişik 28. Maddesindeki kriterlerden yararlanılacaktır. 10374 / 1 - 1 

' 

İzmir Büyük Şehir Belediye Başkanlığından: 

«66 
Karşıyaka Güzel Sanatlar Parkı ile Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi, Büyük-

çiğli ve Zübeydehanım çocuk parklarının tanzimi işi 2886 sayılı yasa hükümleri ge
reğince kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. Şartnamesi belediye encümeni ihale 
bürosunda ve Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilir. İhalesi 12/7/1984 Perşembe gü
nü saat: 15.00'de belediye encümeninde yapılacaktır. Tahmin edilen bedeli: 
18.213,959.50 TL geçici teminatı: 546.419,— TL dir. İsteklilerin şartnamede yazılı bel
gelerle birlikte en geç 8/7/1984 Cuma günü mesai bitimine kadar fen işleri müdür
lüğüne müracaatla ihaleye iştirak belgesi almaları şarttır. Teklif mektuplarının iha
le günü en geç saat: 14.00'e kadar encümen başkanlığına verilmesi gerekir, posta
daki vaki gecikmeler dikkate alınmaz, ilan olunur. 10188 /1-1 
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Bolu Orman Anatamtrhane Müdürlüğünden: 

1 — Müdürlüğümüz 1964 yılı programına ait Palet Dolgu Atölyesi Çatı ona
rımı. Boyahane onarımı inşaatı, saha betonlanıası. ihata duvarı, giriş kapıcı ku
lübesi ve eski İdare binası çatı tamiratı inşaatları kapalı zarf usulü eksiltmeğe ko
nulmuştur. 

2 — Anılan inşaatlar Bayındırlık Bakanlığı 1984 yılı % 15 karlı fiatlar üze
rinden ihaleye çıkarılmış olup yalnız işçilikleri yaptırılacaktır. 

3 — Anılan inşaatların işçilik keşif tutarları ve teminatları aşağıda gösteril
miştir. 

Keşif 
Tutan Teminatı 

(TL.) (TL.) 

Palet Dolgu Atölyesi çatı onarımı 435.119 21.000 
Boyahane Tamiratı 857.789 38.000 
Saha Be tonlaması 2.340.000 84.000 
İhata Duvarı 2.372.678 85.000 
Giriş ve Kapıcı Kulübesi 295.699 15.500 
Eski İdare Binası çatı Tamiratı 664.092 30.500 

4 — Eksiltme 9/7/1984 Pazartesi günü saat 14 de Müdürlüğümüz ihale komis
yonu huzurunda yapılacaktır. 

5 — Verilecek Teminat mektupları kati, limit dahili, süresiz olacaktır. Nakit 
ve Devlet tahviiide kabul edilir. 

6 — İnşaat işleri ile ilgili şartname ve diğer evraklar Müdürlüğümüzde görü
lebilir. 

7 — Eksiltmeğe girebilmek için isteklilerin yukanda yazılı teminat İle birlik
te 1964 yılına ait Ticaret odan belgesini teklif mektupları ile birlikte vermeleri ge
rekir. 

8 — İsteklilerin teklif mektuplarını 9/7/1984 pazartesi günü saat 14'e kadar 
ihale komisyonu başkanlığına vermeleri gerekir. Telgraflar müracaat ve postadaki 
gecikmeler kabul edilemez. 

9 — Müdürlüğümüz 2898 sayılı kanuna tabi olmayıp, yukarıda yazdı işleri 
vermemekte, dilediğince yaptırmakta veya parça, parça yaptırmakta serbesttir. 

Keyfiyet ilan olunur. 10610/1-1 

Ordu Valiliğinden: 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün: 
1 — Ordu-Aybastı Emniyet Amirliği (Lojmanh) inşaatı işi 2886 sayılı Yasanın 

35-a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur. 
2 — İşin Keşif bedeli (41.887.095,—) TL/dır. 
3 — İhale Ordu Bayındırlık Müdürlüğünde 13/7/1984 Cuma günü saat 15.00' 

de yapılacaktır. 
4 — İhale Şartnamesi ve diğer evraklar Bayındırlık Müdürlüğünde görüle

bilir. 
5 — İhaleye girebilmek için isteklilerin; 
A — (1.256.613,—) liralık Geçici teminatını, 
B •*- 1984 yılına ait vizeli Ticaret ve Sanayi Odası Belgesini, (Şirket halinde

ki istekliler, ilk ilan tarihinden hali faaliyet belgesini) 
C — Bu iş için müracaat diiekçeleriyle birlikte verecekleri (İhale şartname

sinde belirtilen 28/3/1961 tarih ve 17293 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan «Yapı 
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Tesis ve Onarım işleri ihalelerine Katılma Yönetmeliğinde» gösterilen usulüne göre 
hazırlanmış olun; 

a) Yapı Araç bildirisini. 
b> Sermaye ve kredi imkanlarını açıklayan M a l i Durum bildirisini. Banka

ca isim, kaşe imzalı-mühürlü, tarih- numaralı banka referans mektubunu, 
c) Teknik Personel bildirisini, 
d) Taahhüd bildirisini (Gerekli ve aranan Noter tasdikli belgeleri eklenmiş 

olarak) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan işin ke
şif bedeli kadar işin ihalesine girebileceklerini gösterir Müteahhitlik Karnesinin as
lım Ordu Valiliğine müracaatla Ordu Bayındırlık Müdürlüğü Belge Komisyonun
dan alacakları İhaleye Katılma (Yeterlik) Belgesini, teklif mektupları ile birlikte 
zarfa koymaları lazımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 13/7/1984 Cuma günü saat 14.00'de kadar 
makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

7 — İhaleye Girme Belgesinin alınması için son müracaat tarihi 6/7/1984 
Cuma günü mesai saati sonuna kadardır. 

8 — Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesine eklenen çalışma şartlarına alt bil
giler İhale dosyasında mevcuttur. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilan olunur. 10472/1-1 

Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesinden: 

40 000 Kg. ASİT ASTAR TEKNİK ŞARTNAMESİNE GÖRE SATIN 
ALINACAKTIR. 

1 — Müessesemiz ihtiyacı olan : 40 000 Kg. Asit Astar Teknik Şartname. Söz
leşme örneği ve Eksiltme Şartnamesine göre kapalı zarfla eksiltme suretiyle teklif 
alınarak satın alınacaktır. 

2 — Eksiltmesi 13/7/1984 Tarih Cuma günü saat 14.15'de Müessesemiz Alım 
Satım Komisyonluğunda yapılacaktır. 

3 — Muvakkat teminat teklif tutarının % 2,5'dur. 
4 — Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte kapak teklif mektuplarını 

eksiltmenin 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. 

6 — Bu işle i lgil i Şartnameleri bedelsiz olarak Komisyonumuzdan temin edi
lebileceği gibi istenildiğinde posta ilede gönderilecektir. 

t — 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 ser
besttir. 10289 /1-1 

P. V . C. Boru ve Ek Parçaları Alınacaktır. 

İçme suyu tesis ve inşaatlarında kullanılmak üzere muhtelif çapta P. V . C . 
Boru ve ek parçaları 17/7/1984 günü saat 15.10'da Belediye Encümeni huzurunda ve 
2888 sayılı kanunun 35. maddesinin (a) bendi gereğince kapalı teklif eksiltme yo
luyla ihale edilerek satın alınacaktır. Tahmini bedeli 33.134.000 lira, geçici teminatı 
994.020,— liradır. Taliplerin 37. maddeye göre hazırlıyacakları teklif mektuplarına 
ihale gününden 1 gün önce Müessesemizden alacakları Yeterlik Belgeei'nide koya
rak Encümen Başkanlığına vermeleri veya göndermeleri şarttır. Şartnameler BESO. 
İşletmeleri Müessesesinden bedelsiz olarak temin edilebilir. 10288/1-1 
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Uşak Orman işletme Müdürlüğünden: 

1. Keşif % 7,5 Geçici 
Bölgesi İnşaatın Yeri ve Cinsi Bedeli Teminat 

(TL.) (TL.) 

Çamsu Baltalı-Ayranlı orman yolu sanat 1.150.086 48.252 
yapısı 

Çatak Akbaba-Bebekli orman yolu sanat 1.285.780 52.325 
yapısı 

Merkez Yaşamışlar-Ayranlı orman yolu 932.324 43.150 
sanat yapısı 

Sivaslı Yenierice-Andıkdere orman yolu 609.436 31.327 
sanat yapısı 

1 — İşletmemize ait yukarıda yazılı işler 1984 yılı emanet birim fiatları 1. ke
şif bedeli üzerinden kapalı zarfla teklif almak suretiyle Orman Genel Müdürlüğü 
emanet inşaat yönetmeliği bünyesi içinde döner sermaye yönetmeliği gereğince ek
siltmeye konulmuştur. 

2 — İhaleye girmek için yeterlilik belgesi alınması ve gerekli koşullar ve bel
geler özel şartnamesinde yazılıdır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer belgeler Uşak Orman İşletme Müdürlüğün
deki dosyasından görülebilir. 

4 — Eksiltme 10 Temmuz 1984 günü saat 14.00da işletme müdürlüğünde te
şekkül edecek ihale komisyonunca yapılacaktır. 

5 — İşletmemiz 2886 sayılı yasaya tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta 
serbesttir. 

6 — Yeterlilik belgesi için son müracaat tarihi 9 Temmuz 1984 günü mesai 
sonuna kadardır. 

7 — Bu işlere ait çimento, demir, ve kalıplık kereste idaremize aittir. 
0 — Telgrafla müracaat ve postadaki gecikme kabul edilmez. 

10104/1-1 

Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesinden: 

3 KALEM FREZE VE 12 KALEM MATKAP SATIN ALINACAKTIR. 
1 — Müessesemiz ihtiyacı olan 3 Kalem Freze ve 12 Kalem Matkap. Sözleş

me örneği ve Eksiltme Şartnamesine göre kapalı zarfla eksiltme suretiyle teklif 
alınarak satın alınacaktır. 

2 — Eksiltmesi 12/7/1984 Tarih Perşembe günü saat 14.30de Müessesemiz 
Alım Satım Komisyonlugunda yapılacaktır. 

3 — Muvakkat teminat teklif tutarının % 2.5'u dur. 
4 — Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte kapalı teklif mektuplarını 

eksiltmenin 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. 

6 — Bu işle ilgili Şartnameleri bedelsiz olarak Komisyonumuzdan temin edi
lebileceği gibi istenildiğinde posta ilede 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. 10290 / l-ı 
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M . S. B. Ankara Levazım Amirliği 4 No'lu Sat. Al. Kom. Bşk.'hğından: 

Aşağıda keşif bedelleri, geçici teminatları, ihale gün ve saatları yazılı işlerin 
ihalesi 2490 sayılı Kanunun 31 nci maddesine göre kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
Dosyalar çalışma saatlarında Komisyonda, İstanbul ve izmir Levazım Amirliklerin
de görülebilir. Taliplilerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dahilinde hazırlayacakları 
teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde 
Komisyon Bşk. lığına vermeleri şarttır. Postada gecikmeler kabul edilmez. Talipli
lerin en geç aşağıda gösterilen tarihlerde mesai saati bitimine kadar şartnamesin
de gösterilen daireye müracaatla yeterlik belgesi alması şarttır. 

Keşif Geçici İhale Son 
İhalenin Cinsi Bedeli Teminatı Gün ve Saati Müracaat 

(TL.) (TL.) 

Alaşehir Ulaştırma Ok. Şoför 500.000.000 15.000.000 13/7/1Ö84 15.00 9/7/1984 18.00 
Er. Eğitim Alayı 3 ncü Tabur 
Garnizonu İkmal İnşaatı. 
Van Komando Grubu ikmal 125.000.000 3.750.000 13/7/1984 16.00 9/7/1984 18.00 
İnşaatı 10102 / ı-ı 

e 

Çeşitli ilânlar 
İller Bankasından: 

MUHATAP: Ömer Zengin - Hilmi Demirer (Adresi meçhul) 
Taahhüdünüz altında bulunan Bahçecik (Kocaeli) içmesuyu inşaatının ke-

->ın hakediş raporu ve eksik fiyatları yapılarak imzaya hazır edilmiş olup, 130) gün 
içinde bunların tetkik ve imzalanması, aksi takdirde kesin kesin hesabın res'en ta
hakkuk ettirileceği ilânen tebliğ olunur. 10596/1-1 

MUHATAP : Enver Karabacak (Adresi meçhul) 
Taahhüdünüz altında bulunan Taşköprü (Kastamonu) içmesuyu inşaatının 

kosın hakediş raporu ve eksik fiyatları yapılarak imzaya hazır edilmiş olup, (30) 
uün içinde bunların tetkik ve imzalanması, aksi takdirde kesin hesabın res'en ta
hakkuk ettirileceği ilânen tebliğ olunur. 10595/1-1 

Döger (Afyan) Belediye Başkanlığından : 

Mevcut kadrolarımıza İçişleri Bakanlığından personel atama izni alınması 
üzerine Belediyemizce 20/6/1984 Çarşamba günü yarışma sınavı düzenlenmiş olup, 
sınav sonucunda basan durumlanna göre Murat Saraya Belediye Başkatipliği, 
Fütfi Bayrampınara Belediye Veznedarlığı, Şaban Demirel Belediye Tahsildarlığı, 
Fazlı Kutlu Belediye Zabıta Memurluğunu kazandıkları ilân olunur. 

10393/1 l 
m 

Keçiören Kaymakamlığından: 

İlçemiz İdare Kurulunun 19/4/1984 gün ve 14/5 sayılı lüzumu muhakeme ka
rarım sanık Aydınlıkevler Lisesi Mutemedi Selahattin Koçak'a tebliğ edilmek üzere 
yaptınlan bütün araştırmalara rağmen bugüne kadar bulunamadığından tebliğ 
yerine geçerli olmak üzere ilânen duyurulur. 10597 / ı-1 
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TCDD Genel Müdürlüğünden: 

Kuruluşumuz Merkez ve Taşra teşkilatına aşağıda unvanı, sınıfı, dereceleri, 
belirtilen boş kadrolarımıza 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre 
istihdam edilmek üzere sınavla eleman alınacaktır. Yazılı sınavı kazananlar müla
kata tabi tutulacaktır. İsteklilerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 
48. maddesinde yazılı genel şartları taşımaları ve bir dilekçe ekinde nüfus cüzdanı 
sureti ve iki adet vesikalık resimle Genel Müdürlüğümüz Personel Dairesi Başkan
lığına 13/7/1984 günü mesai saati sonuna kadar başvurmaları gereklidir. Bu tarih
ten sonra yapılan müracaatlar ile ilan tarihinden evvel yapılan müracaatlar ve 
postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İsteklilerden durumları şartlara 
uygun olanlara sınava giriş belgesi verilecektir. Smava giriş belgesi verilmeyenler 
sınava alınmayacaktır. 

Sınav tarihi ve saati: 

a) İlkokul mezunları 26/7/1984 Saat: 10.00. 
b) Ortaokul ve dengi okul mezunları 27/7/1984, Saat: 10.00. 
Sınav y e r i : TCDD Genel Müdürlüğü ve Behiçbey Tesisleri/ANKARA 

Kadro Unvanı Sınıfı Derecesi Aranılan şartlar 

Makasçı G. 1. H 14 Erkek, askerlik görevini yapmış; 30. yaşından 
gün almamış ortaokul ve dengi okul mezunu 
olmak. 

Bekçi/Odacı Y. H. S. 14 Erkek, askerlik görevini yapmış, 30 yaşından 
gün almamış ilkokul mezunu olmak. 

10800/1-1 
s 

Türk Standardları Enstitüsü'nden : 

İstanbul'da müesses Can Bakalit San. ve Tic. Koli. Şti. nin TS 40 «Elektrik 
İç Tesisatında Kullanılan Fiş ve Priz» kapsamında imal ettiği, 10 A 250 V Sıva Altı 
Prizler için Enstitümüzle 11/8/1981 tarihinde imzaladığı TSE Markası kullanmaya 
yetki veren sözleşmesi, standarda aykırı imalât yapması nedeniyle 13/6 ı«B4 tari
hinde feshedilmiştir. 

Firmanın bu sözleşmesi ile ilgili belgelerin geçerliliğinin kalmadığı, sözleşme 
konusu mamullerinin TSE Markalı olarak piyasaya sunulamayacagı, aksine davra
nışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve ilgililerin sorumlulu
ğuna sebep olacağı duyurulur. 10589 /1-1 

e • 
t 

Ankara Askerlik Dairesi Başkanlığından: 

Türkiye'de ikamet adresinde bulunamayan ve mükellef olduğu askerlik gö
revini bugüne kadar yapmayan aşağıda kimliği yazılı mükellef 403 sayılı Kanunun 
25 nci maddesi (Ç) fıkrası gereğince ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Türki
ye'ye gelerek askerlik görevini yapmak üzere ilgili mercilere müracaat etmediği 
takdirde aynı Kanun hükümlerine göre vatandaşlığı kaybettirme işleminin yapı
lacağı ilânen tebliğ olunur. 

İli: Ankara, İlçesi: Soğukkuyu, Mahalle - Köyü: Turgutrels, Hane : 448 C i l t : 
045/03. Sayfa : 024, Baba Adı: E. Bilal, Adı Soyadı: M . Renan Gökşin, Doğumu: 
1957. 10599/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

Balıkesir İli dahilinde ve Şemsettin KARAOGLU uhdesinde bulunan 718 sa
yılı Feldispat madeni işletme ruhsatnamesi sahasında, verilen altı aylık süre zar
fında normal işletme faaliyetine seçilmediği anlaşıldığından, bu ruhsatname huku
ku Maden Kanunu'nun 75 nci maddesi delaletiyle aynı Kanunun 68. maddesine göre 
Bakanlığımızın 13/6/1984 gün ve 1153-556 sayılı Karan ile feshedilmiştir. 

Keyfiyet aynı Kanunun 101. maddesi uyarınca ilan olunur. 

10592 / 1-1 

Bursa İlinin Orhaneli İlçesine bağlı Yörücekler Köyü civarında ve Bursa To-
ros Krondan Anonim Şirketi uhdesinde bulunan Sicil. 1201-1R.602 sayılı Krom ma
deni işletme ruhsatnamesinin 10 yıllık yürürlük süresi 18/1/1984 tarihinde sona er
miş olup, mezkur ruhsatname hukuku hükümden düştüğü için, adı geçen şirket 
ile hiçbir ilgisi kalmamıştır. 

Keyfiyet Maden Kanununun 101. maddesi gereğince İlan olunur. 

10591 /1-1 

Bursa İlinin Orhaneli İlçesine bağh Yörücekler Köyü civarında ve Bursa To
rcaKromları A. Ş. uhdesinde bulunan Sicil. 1202-İR.60S sayılı Krom madeni işletme 
ruhsatnamesinin 10 yıllık yürürlük süresi 14/2/1984 tarihinde sona ermiş olup, mez
kur ruhsatname hukuku hükümden düştüğü için, adı geçen şirket ile hiçbir ilcisi 
kalmamıştır. 

Keyfiyet Maden Kanununun 101. maddesi gereğince ilan olunur. 

10590/ l ı 
9' ' 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından : 

İ l i ; Balıkesir, İlçesi: Bigadiç, Köyü veya Mevkii: Çayflatü, Madenin anal : 
Mermer Blok, Ruhsatnamenin Tarihi: 1/1/1979 - 12/12/1982, Numarası: AR. 5925/67 

HUDUTLARI: 
Kuzeyi : 1/25000 lik Balıkesir J 19 b2 paftasında ismen yaralı 583 rakımlı Or

talar tepeden 217.6917 grat semt açısı ve 368.42 m. mesafedeki A beton sütunundan 
başlayıp 106.54.02 grat semt açısıyla 202.00 m. mesafedeki B beton sütununa doğru 
hat. 

Doğusu : B beton sütunundan 191.37,42 grat semt açısı ile 330.84 m. mesafe
deki C beton sütununa doğru hat. 

Güneyi: C beton sütunundan 303.1066 grat semt acun İle 244.37 m. mesafe
deki D beton sülımuna doğru hat. 

Batısı: D beton sütunundan 399.7050 grat semt açısı ile 336.61 m. mesafedeki 
hudut başlangıcı olan A beton sütuna doğru hat 

Yukarıda mevkii, cinsi ve huduttan- yazılı bulunmuş mermer blok madeni 
icrn Şayakçı Madencilik ve Ticaret Ltd. şti. uhdesine 10 yıl müddetle İşletme ruh
satı verilecektir. 

İtirazı olanların bu İlânın gazetede ilk yayınlandığı tarihten İtibaren onbeş 
gün içinde bir dilekçe İle Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lazım geldiği bu müd
detin tutamından sonra vukubulaeak İtirazların kabul edilmeyeceği 6309 sayılı Ma
den Kanununun 55 nci maddesi gereğince İlan olunur. 8451 / 2-2 
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BAŞBAKANLIK BASIMEVİ YAYINLARI 
Yedi cildi daha önce yayınlanan ve sekizinci cildi Şubat 1984de çı

kan «12 Eylül 1980den sonra Milli Güvenlik Konseyi'nce kabul edilen Kanun
lar, yayınlanan bildiri ve kararlarla, önemli mevzuatın» satış fiyatı şöyledir. 

Birinci cild 450 TL. 
İkinci cüd 400 TL. 
Üçüncü cüd 500 TL. 
Dördüncü cilü 500 TL. 
Beşinci cild 650 TL. 
Altıncı. cild 600 TL. 
Yedinci cild 000 TL. 
Sekizinci cüd 1500 TL. 
Sekiz cildten meydana gelen bu diziyi Resmî Gazete satış bölümlerin-

den temin etmek mümkündür. Posta ile taleplerde, I, II, İÜ, IV, VI. cildin 
herbiri için 100 TL., V. ve VII. cildin herbiri için 125 TL., VUI. cilt İçin 175 
TL. lık posta ücreti ilâve edilmesi gerekmektedir 

İstek sahiplerinin bilgilerine sunulur. 

Resmi Gazete Fihristi 
Yasama Bölümü: 

Sayfa 
Kanun 

3029 22/11/1934 Tarihli ve 2844 Sayılı Tapu Kanununun 35 inci 
Maddesi İle 18/3/1924 Tarih ve 442 Sayılı Köy Kanununun 
87 nci Maddesine Birer Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 1 

Yürütme ve İdare Bölümü: 

Milletlerarası And taama 

84/8228 Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Ban
kası Arasındaki ikraz Andlaşması 3 

Atama Kararları 

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığına Yapılan Atamalar ¿9 

Yönetmelikler 

— I. Ü. işletme Fak. Dön. Ser. işit. Yönetmeliği 29 
— Ege Üniversitesi Zir. Fak. Dön Ser. işit. Yönetmeliği 30 
— Ege Üniversitesi Rektörlüğü Dön. Ser. işit. Yönetmeliği 31 
— Ege Üniversitesi Su Ür. Yük. Okulu Dön Ser. İşit. Yönetmeliği 32 
— Selçuk Üniversitesi Vet. Fak. Dön. Ser. İşletmesi Yönetmeliği 33 
— Uludağ Üniversitesi Balıkesir Müh. Fak. ve Bağlı Yüksekokulları 

Döner Sermaye işletmesi Yönetmeliği 34 
— Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştiril

mesine Dair Yönetmelik 35 
— İlanlar 37 

BAŞBAKANLIK BAHMSVİ 


