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T. ÖZAL 
Başbakan 

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

A. TENEKECİ 
Devlet Bakanı 
Z. YAVUZTÜRK 

Milli Savunma Bakanı 

K. OKSAY 
Devlet Bakanı 
I. ÖZDAĞLAR 
Devlet Bakanı 

A. TANRIYAH 
İçişleri Bakanı 

M. V. DİNÇERLER 
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 

A. M. YILMAZ 
Devlet Bakanı 
I. ÖZDAĞLAR 

Devlet Sakanı V. 

V. HALEFOĞLU 
Dışişleri Bakanı 

I. S. GİRAY 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

S. N. TÜREL 
Devlet Bakanı 
M. N. ELDEM 
Adalet Bakanı 
V. AR İKAN 

Maliye ve Gümrük Bakanı 

M. AYDIN 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
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V . ATASOY 
U l a ş t ı r m a Bakanı 

H . H . D O Ğ A N 
T a r ı m Orman ve K ö y i ş l e r i Bakanı 

M . K A L E M L İ 
Ç a l ı ş m a ve Sosyal G ü v e n l i k Bakanı 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C . A R A L C . B Ü Y Ü K B A Ş 

Enerji ye Tabiî Kaynaklar Bakanı 
M . M . r A Ş Ç I O Ğ L U 

K ü l t ü r ve Turizm Bakanı 

TÜRKÜYE CUMHURİYETİ 
ile 

ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA 
BANKASI 

Arasında İmzalanan 
KREDİ ANLAŞMASI 

(Kamu İktisadi Teşebbüsleri İçin Teknik Yardım Projesi) 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ (bundan böyle Borçlu olarak anılacaktır) ile ULUS
LARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI (bundan böyle Banka olarak anılacak
tır) arasında 16 Nisan 1984 tarihinde imzalanan ANLAŞMA'dır. 

(A) Borçlu, Banka'dan bu Anlaşma'nın Ek 2'sinde tanımlanan proje'nin fi
nansmanına, aşağıda belirtildiği şekilde kredi sağlayarak yardımcı olmasını talep et
miştir; 

(B) Banka ile Devlet Yatırım Bankası (bundan böyle DYB olarak anılacak
tır) arasında bu anlaşmayla aynı tarihte imzalanan bir anlaşma (bundan böyle DYB 
Anlaşması olarak anılacaktır) İle DYB proje ile ilgili bazı yükümlülükleri üstlenmeyi 
kabul etmiştir; 

(C) Proje'nin bir kısım Borçlu'nun yardımı ile Türkiye Kömür İşletmeleri 
(bundan böyle TKİ olarak anılacaktır) Sümerbanlk (bundan böyle Sümerbank olarak 
anılacaktır) ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları - Adapazarı Vagon Sanayii 
Müessesesi (bundan böyle TCDD-ADVAS olarak anılacaktır) tarafından yürütülecek 
ve bu yardımın bir bölümü olarak Borçlu DYB'ye TKİ, Sümerbank ve TCDD - AD-
VAS'a verilmek üzere Kredi'nin bir kısmını sağlayacaktır; ve 

Banka, yukarda bahsedilenler temel alınarak bu anlaşma metninde, DYB An
laşmasında ve Banka ile TKİ, Sümerbank ve TCDD - ADVAS, arasında imzalanan 
proje anlaşmasında (bundan böyle proje anlaşması olarak anılacaktır) belirtilen ko
şullarda Borçlu'ya kredi sağlamayı kabul etmiştir. 

BU NEDENLE taraflar aşağıdaki hususları kabul ederler : 

MADDE 1.01 — Bu Anlaşmanın tarafları, Bankanın 27 Ekim 1980 tarihli Kre
di ve Garanti Anlaşmalarına Uygulanacak Genel Şartların tüm hükümlerini işbu An
laşma metnine dahil imişcesine aynı derecede geçerli olarak kabul ederler (Sözü ge
çen Kredi ve Garanti Anlaşmalarına uygulanacak Genel Şartlar bundan böyle Genel 
Şartlar olarak adlandırılacaktır.) 

MADDE 1.02. Metin başka türlü gerektirmedikçe, Genel Şartlarda ve bu An-
laşma'nın önsöz'ünde tanımlanan bazı terimler, işbu Anlaşma'da kullanıldıkları her-
yerde. Genel Şartlarda belirtilen anlamda kullanılırlar ve aşağıdaki ek terimlerde aşa
ğıdaki anlamları taşırlar : 

MADDE I 
Genel Şartlar; Tanımlar 
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(a) «Devir», bu Anlaşmanın 3.01 (a) Maddesi'ne uygun olarak Borçlu ile DYB 
arasında imzalanacak anlaşmadır; 

(b) «Lehdarlar», TKİ, Sümerbank, TCDD - ADVAS ve Proje'nln E kısmına 
uygun olarak kabul edilen herhangi bir diğer kamu iktisadi teşebbüsüdür; 

(c) «TCDD», Borçlunun devlet demiryolları işletmesi olan Türkiye Cumhuri
yeti Devlet Demiryollandır; ve 

(d) «Finans Anlaşmaları», DYB Anlaşması'nın 2.01 Madde'sine uygun olarak 
DYB ile TKİ, Sümerbank, TCDD - ADVAS ve Proje'nin E kısmı'na uygun olarak ka
bul edilen herhangi bir diğer kamu iktisadi teşebbüsü arasında imzalanacak olan an
laşmalardır (bu anlaşmalar zaman zaman düzeltilebilir). 

MADDE II 
Kredi 

MADDE 2.01. Banka, Borçlu'ya işbu kredi Anlaşmasında belirlenen veya atıf 
yapılan koşullar çerçevesinde çeşitli para birimleriyle yedi milyon altı yüzbin dolara 
(7.600.000 $) eşit bir tutarı ödünç vermeyi kabul eder. 

MADDE 2.02. Bu Anlaşmanın 2. Ek'inde tanımlanan proje için gerekli olan 
mal ve hizmetlerin makul ölçülerdeki maliyeti ile ilgili olarak yapılan (veya Banka 
onaylarsa yapılacak olan) ve kredi hasılasından finanse edilecek olan harcamalar için 
bu Anlaşmanın 1 Ekindeki (bu Ek Borçlu ile Banka arasındaki anlaşmayla zaman 
zaman düzeltilebilir) hükümlere uygun olarak Kredi Hesabından gerekli kredi miktarı 
çekilebilir. 

MADDE 2.03. Banka aksini kabul etmedikçe (a) projenin A, B, C ve E kısım
ları için gerekli olan ve kredi hasılasından finanse edilecek olan mal ve hizmetlerin te-
dariği Proje Anlaşmasının Ek'inde yer alan hükümlere göre yapılacaktır, ve (b) Pro
je'nin D kısmı için gerekli olan ve 61.000 Ş'ı aşmayan bir miktarda kredi hasılasından 
finanse edilecek olan teçhizatın tedariği, Banka tarafından kabul edilebilir yöntemlere 
uygun olarak en az üç tanınmış ve güvenilir firmadan alınan fiyatların mukayesesi 
sonucu yapılacaktır. Bu Madde'nin (b) paragrafına uygun olarak tedarik edilen teç
hizata ilişkin sözleşmelerin Banka'ya sunulmasından önce Borçlu, Banka'ya fiyat mu
kayeselerinin bir analizi, tavsiyeler ve Banka'nın makul ölçüler içinde talep edeceği 
diğer bilgilerle birlikte yukarda bahsedilen sözleşmenin iki suretini verecektir. Banka 
eğer sözleşmenin bu maddenin (b) paragrafına uymadığına karar verirse derhal Borç-
lu'yu haberdar edecek ve böyle bir kararın nedenlerini bildirecektir. 

MADDE 2.04. Kapanış Tarihi 31 Aralık 1987 veya Banka'nın tesbit edeceği 
daha sonraki bir tarih olacaktır. Banka, bu tarihi derhal Borçlu'ya bildirecektir. 

MADDE 2.05. (a) Borçlu Banka'ya onsekizbin dokuzyüz elliüç dolara (18,953 
$) eş değer miktarda bir ücret ödeyecektir. 

(ib) Yürürlüğe Girme Tarihinde veya hemen sonra Banka Borçlu adına birimi 
veya birimleri kendisi tarafından tesbit edilen yukarda bahsedilen ücret miktarını 
'Kredi Hesabından çekecek ve kendine ödeyecektir. 

MADDE 2.06. Borçlu, Banka'ya zaman zaman kredi tutarının çekilmemiş ana
parası üzerinden yıllık yüzde bir'in dörtte üç'ü (% l'in 3/4'ti) oranında bir taahhüt 
ücreti ödeyecektir. 

MADDE 2.07. (a) Borçlu, kullanılan ve itfa edilmemiş anapara miktarı üze
rinden her Faiz Dönemi için, faiz döneminden bir önceki Sömestire ait Uygun Görülen 
Borç Maliyetinin yıllık % 1.5 fazlası oranında faiz ödeyecektir. 

(b) Her Sömestir'in bitiminden hemen sonra Banka Borçlu'ya o sömestire alt 
Uygun Görülen Borç Maliyetini bildirecektir. 
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(c) Bu Madde'nin amaçlarına uygun olarak : 
(i) «Faiz Dönemi» bu Anlaşmanın imzalandığı Faiz Dönemi de dahil olmak 

üzere bu Anlaşmanın Madde 2.08inde belirlenen her bir tarihte başlayan altı aylık dö
nem demektir. 

(ü) Uygun görülen Borç «Maliyeti» aşağıda (ili) (B)'de atıfta bulunulan 8,520.5 
milyon dolarlık miktarın yıllık % 10.93'lük bir maliyetle hesaba katılması şartıyla 
Banka'nın makul ölçüler İçin tesbit ettiği yıllık bir yüzde olarak ifade edilen maliyettir. 

(iil) «Uygun görülen Borç», (A) 30 Haziran 1982'den sonra Banka'nın itfa 
edilmemiş borçları ve (B) 1 Temmuz 1985'e kadar 8,5205 milyon dolarlık miktarın 
(bu miktar 1 Temmuz 1981 - 30 Haziran 1982 tarihleri arasındaki borçları temsil 
eder) geri ödenmiş taksitleri haricindeki miktar demektir. 

(iv) «Sömestir», bir takvim yılının ilk veya ikinci altı ayı demektir. 
MADDE 2.08. Faiz ve diğer ücretler, her sene altı ayda bir 15 Ocak ve 15 Tem-

muz'da ödenecektir. 
MADDE 2.09. Borçlu, kredi anaparasını İşbu Anlaşma'nın Ek 3'ündeki itfa 

tablosuna uygun olarak ödeyecektir. 
MADDE 2.10. Bu Anlaşmanın Ek 1, paragraf l'de gösterilen tahlo'nun (10) ve 

(11) kategorileri gereği tahsis edilen Kredi miktarı İçin hariç olmak üzere DYB, ge
nel koşullar'ın Madde V'i ve bu anlaşmanın Madde 2.02'indeki hükümler gereği gerek
li bir önlemin alınması veya alınmasına müsaade edilmesi amaçları için borçlu'nun 
temsilcisi tayin edilmiştir. 

MADDE Mİ 
Projenin Uygulanması 

MADDE 3.01. (a) Borçlu, İşbu anlaşmanın 2 nolu ek'lnde belirlendiği şekliy
le, Proje'nin amaçlarına bağlı olduğunu belirtir ve bu nedenle, Projenin D kısmım, 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı kanalıyla, uygun idari ve imali işlemlerle ve gerekli 
dikkat ve beceriyle uygulayacak; ve bu amaç için gerekli bulunan fonları, tesisleri, 
hizmetleri ve öteki kaynaklan, gerektiğinde derhal bulacaktır. 

(b) Borçlu, Kredi Anlaşması çerçevesinde üstlenmiş olduğu öteki yükümlülük
lere hiç bir şekilde kısıtlama ya da sınırlama getirmeksizin, (i DYB'nin, Devir An
laşması, DYB Anlaşması ve Finansman Anlaşması çerçevesindeki ayrı ayrı yüküm
lülüklerine uymasını sağlayacak; ve ii) Her bir Lehdar'ın ayrı ayrı, Proje Anlaşması 
ve Finansman Anlaşmasına uymasını sağlayacak, ve DYB ve Lehdarların yükümlü
lüklerini yerine getirmesi için gerekli ya da uygun olan fonları, tesisleri, hizmetleri 
ve öteki kaynakları sağlamak da dahil olmak üzere tüm gerekenleri yapmaya; ona 
bağlı olan kuruluş ve tesislerin, tüm performansı engelleyecek ya da ona müdahale 
sayılacak herhangi 'bir eylemde de bulunmalarına izin vermeyecek veya bulunmaya
cak ya da bulunulmasına müsaade etmeyecektir. 

(c) Borçlu, bu bölümün (to) paragrafına hiçbir sınırlama getirmeksizin, 
TCDD'nin, TCDD - ADVASin Proje Anlaşması çerçevesindeki yükümlülüklerini ye
rine getirebilmesi için gerekli tüm önlemleri almasını sağlayacaktır. 

(d) Proje'nin A, B, C ve E Bölümlerini uygulayabilmek İçin, Borçlu, Proje
nin D Bölümü için tahsis edilen miktar hariç olmak üzere, kredi hasılalarına eşit bir 
meblağı, borçlu ile DYB arasında yapılacak Banka tarafından onaylanmış olması gere
ken ve aşağıdaki hususları içeren bir ek kredi anlaşmasıyla yeniden borç verecektir, 
(i) Bu hasılalar 4 yıl ödemesiz dönemde dahil olmak üzere onyedi yıl içinde geri öde
necektir, (ü) DYB, kredi'ye uygulanabilir oranlarda faiz ve taahhüt komisyonu öde
yecektir. (İU) DYB, Borçlu'ya bu Anlaşmanın 2.05. Maddesi çerçevesinde Borçlu ta
rafından ödenmiş olan ücretle orantılı olan ve kendisine verilen kredi hasılası mik
tarı üzerinden bir ücreti Anlaşmanın uygulamaya girdiği tarihte ödeyecektir. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfe : 4 



3 Ağustos 1984 — Sayı: 18478 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 
(e) Borçlu, Devir Anlaşması çerçevesinde, kendisinin ve Banka'nın yararları

nı koruyacak ve kredinin amaçlarına ulaşmasını sağlayacak şekilde haklarına sahip 
olacaktır ve Banka başka türlü mutabık kalmadıkça, Borçlu, Devir Anlaşmasını ve
ya herhangi bir koşuluna devir, tadil, iptal etmeyecek ya da ondan feragat etme
yecektir. 

MADDE 3.02. Proje'nin D bölümünün yerine getirilmesinde Borçlu'ya yardımcı 
olmak için, Borçlu, yetenekleri, deneyimi ve istihdam koşullan Banka tarafından tat
minkâr bulunacak bir danışman istihdam edecektir. Böyle bir danışman, 1981 Ağus
tos ayında Banka tarafından yayınlanan «Dünya Bankası Borçluları ve yürütücü 
Kuruluş olarak Dünya Bankası tarafından Danışman Kullanımına ilişkin Rehber»e 
dayanarak Bankaca tatminkar bulunacak kural ve işlemlere uygun şekilde seçile
cektir. 

MADDE 3.03. Borçlu, Proje'nin bitimine kadar, Bankaca tatminkâr bulu
nacak koşul ve referansa sahip bir Proje Koordinasyon Komitesi kuracak ve sür
dürecektir. 

MADDE 3.04. 1985 ta başlamak üzere. Borçlu ve Banka, daha başka yararla
rın yanısıra, elde edilen deneyimlerin Borçlunun öteki KİT'lerine uygulanmalan-
nın incelenmesini sağlamak için, yıllık Proje Raporu hazırlayacaklardır. 

MADDE 3.05. (a) Borçlu, Proje'nin D Bölümü için, Bankanın makul bir 
çerçeve içerisinde talep edeceği ayrıntılarla, planlan, şartnameleri, raporları, söz
leşme belgelerini ve çalışma programlarını ve de onunla ilgili herhangi bir ma
teryal değişikliğini Bankaya verecektir. 

(b) Borçlu: i) Projenin D Bölümü gelişmelerini kayıt etmek ve izlemek, 
sözü geçen bölümde kredi hasılasından finanse edilen hizmetleri belirtmek, ve 
onların. Projenin söz konusu bölümünde kullanımlarını ortaya koymak için uygun 
prosedür ve kayıtları bulunduracaktır. (Maliyeti ve ondan elde edilen yararlar 
dahil olmak üzere); ve (ii) Muntazam fasılalarla, Bankaya, Bankanın Proje ile il
gili olarak makul bir şekilde isteyeceği, maliyeti ve, uygun olduğunda, ondan sağ
lanan yararlan, Kredi hasılalarının harcamaları ve bu hasılalardan finanse edilen 
mal ve hizmetler konusunda tüm bilgiyi verecektir. 

(c) Borçlunun Kredi hasılalarından finanse edilecek hizmetler için herhangi 
bir sözleşme yapması halinde, Banka, sözleşmenin yapıldığı tarafın ismi ve uy
ruğu ve sözleşme fiyatını tanımlayan bir yayını yapabilir. 

(d) Projenin bitiminden hemen sonra, ancak bu amaçla Borçlu ile Banka 
arasında yapılacak bir anlaşmada da belirlenebileceği gibi Bitiş Tarihinden sonra 
altı aylık bir süreden geç olmamak üzere, Borçlu, Bankanın makul bir şekilde ta
lep edeceği, ayrıntılı ve genişlikte. Projenin başlama ve uygulanması, maliyeti ve 
ondan elde edilen ve edilecek yararlar, Borçlunun ve Bankanın performansları, 
onların Kredi Anlaşması çerçevesindeki yükümlülükleri ve Kredi amaçlarına ula
şılması konusunda, DYB ve Lehdarların yardımlanyla, bir rapor hazırlayacak ve 
Bankaya sunacaktır. 

MADDE IV 
Diğer Hükümler 

MADDE 4.01. (a) Banka, politikası gereği, üyelerine kredi verirken veya 
üyelerin bir garanti vermesi durumunda, ilgili üyeden özel bir teminat istemez fa
kat sözkonusu üyenin faydalanabileceği veya kontrolünde olan dövizin tahsisatın
da, gerçekleşmesinde veya dağıtımında herhangi bir diğer dış borca kendi kredisi
ne göre öncelik tanınmamasını sağlar. Bu amaçla, üyenin kontrolünde bulunan dö
vizin tahsisatında, gerçekleşmesinde veya dağıtımında herhangi bir dış borcun 
alacaklısının lehine olacak şekilde sonuçlanacak veya sonuçlanabilecek sözkonusu 
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dış borcun teminatı olarak kamu aktifleri (aşağıda tanımlanmıştır! üzerinde herhan
gi bir hak tesis ettirildiği takdirde, bu hak, banka aksine muvafakat etmedikçe, Kredi 
anaparasının, faizlerinin ve diğer komisyonlarının ödenmesini eşit surette ve değeri 
oranında teminat altına alacak ve bu işlemler Bankaya hiçbir mali yük getirmeye
cektir; Borçlunun siyasi veya idari yan kuruluşlarından herhangi birinin aktifleri 
üzerinde tesis edilen hakla ilgili olarak herhangi bir anayasal veya diğer bir yasal 
nedenden ötürü yukarda bahsedilen işlemin yapılmaması durumunda, Borçlu, Ban
kaya hiçbir mali yük getirmeyecek şekilde. Kredi anaparasının, faizlerinin ve diğer 
komisyonlarının ödenmesini, Bankayı tatmin edecek eşit bir hakkı Banka'ya sağla
yarak teminat altına alacaktır. 

(b) Yukarda bahsedilen uygulama şu durumlarda uygulanmayacaktır: (i) 
herhangi bir malın satın alma fiyatının ödenmesini teminat altına almak için satm
alına işlemleri sırasında sözkonusu mal üzerinde tesis edilen herhangi bir hak; ve 
(ii) normal bankacılık işlemleri sırasında ortaya çıkan ve vadesi bir yıldan az olan 
bir borcu teminat altına alan herhangi bir hak. 

(c) Bu Madde'de kullanıldığı şekliyle, «kamu aktifleri» terimi. Borçlunun ak
tifleri. Borçlunun herhangi bir siyasi veya idari alt kuruluşunun aktifleri, Borçlu'ya 
ait veya onun kontrolünde olan veya onun hesabına veya lehine çalışan herhangi 
bir kuruluşun aktifleri veya T. C. Merkez Bankası veya Borçlu için merkez bankası 
fonksiyonlarını yerine getiren herhangi bir kuruluşun kontrolünde olan altın ve 
döviz aktifleri anlamına gelir. 

MADDE V 
BANKA'NIN MÜEYYİDELERİ 

MADDE 5.01. Genel Koşulların Madde 6.02'sinin amaçları için, paragraf (k) 
ye uygun olarak, aşağıdaki belirtilen ek durumlar beyan edilmiştir: 

a) DYB'nin, DYB anlaşması veya Devir Anlaşması çerçevesindeki yükümlü
lüklerini yerine getirmemesi; 

b) Lehdarlardan herhangi birisinin Proje Anlaşması veya Finansman Anlaş
malarından herhangi birisi çerçevesindeki yükümlülüklerim yerine getirmemesi; 

c) Kredi Anlaşması tarihinden sonra meydana gelebilecek olayların sonucun
da, DYB'nin. DYB Anlaşması veya Devir Anlaşması çerçevesindeki yükümlülüklerini 
yerine getirmesini olası kılmayan olağanüstü bir durumun ortaya çıkması; 

d) Kredi Anlaşması tarihinden sonra meydana gelebilecek olayların sonucun
da, herhangi bir Lehdar'ın, Proje Anlaşması veya Finansman Anlaşmalarından her
hangi birisi çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmesini olası kılmayan ola
ğanüstü bir durumun ortaya çıkması; 

e) DYB'nin, TCDD'nin veya Lehdarların kuruluşları veya çalışmaları ile ilgi
li herhangi bir yasanın değiştirilmesi, yürürlükten kaldırılması, askıya alınması, 
iptal edilmesi veya ondan sarfı nazar edilmesi ya da bunlardan herhangi birisinin 
DYB Anlaşması veya Proje Anlaşması çerçevesindeki yükümlülüklerini getirme eh
liyetini maddeten ya da dolaylı olarak etkilemesi; 

f) Borçlunun veya kaza hakkı olan herhangi başka bir yetkilinin, DYB'nin 
ya da Lehdarlardan herhangi birisinin tasfiye edilmesi veya ortadan kaldırılması 
için eyleme geçmesi; 

MADDE 5.02. Genel koşullar Madde 7.01. sinin, amaçları için, paragraf (h) 
ye uygun olarak, aşağıda belirtilen ek durumlar beyan edilmiştir. 
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a) Bu Anlaşmanın 5.01. Maddesi (a) ve (b) paragraflarında belirtilen du
rumlardan herhangi birisinin ortaya çıkması ve durumun Banka tarafından. duru
mun gereğince, Borçlu'ya ve DYB'ye veya Lehdarlardan birisine bildirilmesinden 
sonra altmış günlük bir süre devam etmesi, 

b) Madde 5.01'in (e) ve (f) paragraflarında belirtilen durumlardan birisinin 
vukuu bulması. 

MADDE VI 
Başlayış Tarihi-Bitiş Tarihi 

MADDE 6.01. Aşağıda belirtilen durumlar Kredi anlaşmasının etkinliği ve 
Genel Koşulların 12.01 (c) Maddesi anlamı çerçevesinde ek koşullar olarak nitelen
mektedir. 

a) Devir Anlaşması Borçlu ve DYB acuna yürürlüğe konmuştur; ve 
b) Finansman Anlaşması DYB ve sırasıyla TKİ, Sümerbank ve TCDD-AD

VAS adlarına yürürlüğe konmuştur. 
MADDE 6.02. Aşağıda belirtilen hususlar Genel Koşulları Madde 12.02 (c) 

kapsamı içinde, Banka'ya sunulacak mütalaa ya da mütalaalara ilave edilecek ek 
hususlardır. 

a) DYB Anlaşması DYB tarafından tamamen yetkili kılınmış ve onaylanmış
tır ve koşullarına uygun olarak DYB'yi yasal olarak bağlayıcıdır; 

b) Proje Anlaşması sırasıyla TKİ, Sümerbank ve TCDD - ADVAS tarafından 
tamamen yetkili kılınmış ve onaylanmıştır ve koşullarına uygun olarak sırasıyla 
TKl, Sümerbank ve TCDD - ADVAS'ı yasal olarak bağlayıcıdır; 

c) TCDD, TCDD - ADVAS'ın Proje çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine 
getirmesi için gerekli tüm onay ve yetkileri çıkarmıştır. 

d) Devir Anlaşması sırasıyla Borçlu ve DYB tarafından yetkili kılınmış ve 
onaylanmıştır, ve koşullarına uygun olarak, sırasıyla Borçlu ve DYB'yi yasal olarak 
bağlayıcıdır. 

e) Finansman Anlaşması, sırasıyla, DYB ve TKl, Sümerbank ve TCDD-AD-
VAS tarafından tamamen yetkili kılınmış ve onaylanmıştır ve DYB ve sırasıyla TKİ, 
Sümerbank ve TCDD - ADVAS'ı yasal olarak bağlayıcıdır. 

MADDE 6.03. işbu tarih 16 Temmuz 1984 Genel Koşulları'nın 12.04 Maddesi 
amaçlan doğrultusunda belirlenmiştir. 

MADDE VII 
Borçlunun Temsilcileri; Adresler 

MADDE 7.01. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Genel Koşulların 11.03 
Maddesinin amaçlan doğrultusunda Borçlu'nun temsilcisi tayin edilmiştir. 

MADDE 7.02. Genel Koşulların 11.01 Maddesinin amaçlan doğrultusunda 
aşağıdaki adresler belirlenmiştir. 
Borçlu İçin : Başbakanlık 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
Mithatpaşa Caddesi No: 18 
Yenişehir - Ankara 
TURKEY 

Banka İçin :. International Bank for 
Reconstruction and Development 
1818 H Street, N. W. 
Washington, D. C. 20433 
United States of America 
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Telgraf Adresi -. 1NTBAFRAD Washington, D. C. 
Telex -. 440098 (ITT) 248423 (RC) veya 64145 (WUI) 

İşbu cihetleri teyiden, taraflar, gerekli yetkiyi haiz temsilcileri aracılığıyla, işbu 
Anlaşmayı yukarıda yazılı gün ve yılda, Amerika Birleşik Devletlerinin Columbia 
Bölgesinde, kendi namlarına imza ettirmişlerdir 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
Yetkili Temsilci 

(İmza) 

ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA 
BANKASI 

Avrupa Orta Doğu ve Kuzey Afrika 
Bölgesi Başkan Yardımcısı 

(İmza) 

EK -1 
Kredi Hasılalarının Çekişleri 

ı. Aşağıda verilen tablo, kredi hasılalarından finanse edilecek Kategorileri 
her bir kategoriye tahsis edilecek kredi miktarım ve her bir kategoride yer alan 
maddeler için harcama oranlarım belirler. 

K a t e g o r i 

Tahsis Edilen 
Kredi Miktarı 
(Dolar Olarak) 

Finanse Edilecek 
Harcamaların Yüzdesi 

Bölüm A 
1) Araç ve Malzemeler 

2) Danışman Hizmetleri 

3) Eğitim 
Bölüm B 
4) Araç ve Malzemeler 

5) Danışman Hizmetleri 

6) Eğitim 
Bölüm C 
7) Araç ve Malzemeler 

8) Danışman Hizmetleri 

530.000 Dış harcamaların % 100'ü ve iç 
harcamaların % 100'ü (ex-fabrika) 

2.380.000 Türkiye dışından sağlanan danış
manlar için dış harcamaların % 
100'ü ve diğer danışmanlar için 
tüm harcamaların % 85'i. 

40.000 Dış harcamaların % 100'ü 

750.000 Dış harcamaların % 100'ü ve iç 
harcamaların % 100'ü. (ex-fabrika) 

1.650.000 Türkiye dışından danışmanlar için 
dış harcamaların % 100'ü ve öteKi 
danışmanlar için toplam harcama
ların % 85'i. 

50.000 Dış harcamaların % ıoo'ü. 

250.000 Dış harcamaların % 100'ü ve iç 
harcamaların % 100'ü (ex-fabrika) 

700.000 Türkiye dışından danışmanlar için 
dış harcamaların % 100'ü ve öteki 
danışmanlar için toplam harcama
ların % 85'i 
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K a t e g o r i 

Tahsis Edilen 
Kredi Miktarı 
(Dolar Olarak) 

Finanse Edilecek 
Harcamaların Yüzdesi 

9) Eğitim 
Bölüm D 
10) Danışman Hizmetleri 

(yardımcı memurlarda dahil) 

11) Araç 

Bolüm E 

12) Danışman Hizmetleri 

Diğer 
13) Ücret 

30.000 Dış harcamaların % 100'ü. 

206.000 Türkiye dışından danışmanlar için 
dış harcamaların % 100'ü ve öteki 
danışmanlar için tüm harcamaların 
% 85'i. 

61.000 Dış harcamaların % 100'ü ve iç 
harcamaların % 100'ü. 
(fabrika çıkışı) 

934.047 Türkiye dışından danışmanlar için 
dış harcamaların % 100'ü ve öteki 
danışmanlar için tüm harcamala
rın % 85'i. 

18.953 Verilecek miktar. 

T o p l a m 7.600.000 

2. Bu ekin amaçları için; 

a) «Dış harcamaları deyimi. Borçlu dışındaki herhangi bir ülkenin para biri
mi ile harcamaları ve borçlu dışındaki bir ülkenin topraklarından verilen mal veya 
hizmetleri tanımlar-, ve 

b) «îç harcamalar» deyimi, Borçlu'nun para birimi ile harcamaları veya 
Borçlu'nun bölgesinden verilen mal ve hizmetleri tanımlar. 

3. ödeme oranları Banka politikasına uygun olarak, kredi hasılalarının borç
lu tarafından verilen ya da onun bölgesindeki vergilere mahsuben, mal ve hizmet
ler ya da ithalat, üretim, yapım ve tedarik için ödenmeyecekleri göz önüne alınarak 
hesaplanmıştır. Bu nedenle kredi hasılalarından finanse edilecek her hangi bir 
maddeye ilişkin vergi miktarı arttığı ya da azaldığı takdirde, Banka, borçlu'yu ha
berdar ederek, banka'nın daha önce söz edilen politikasına uygun olarak bu tür 
maddeye uygulanabilir ödeme oranını arttırabilir ya da azaltabilir. 
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4. Yukarıdaki 1. paragrafın koşullarını göz önüne almayarak, bu Anlaşma 
tarihinden önce yapılan harcamalar için tediyede bulunmak üzere hiç bir çekiş yapıl
mayacaktır. Yalnızca, 150.000 doların eşdeğeri olan miktarı geçmeyecek bir toplam 
meblağ, kategori (5) e göre, o tarihten önce ancak 1 Şubat 1984'den sonra yapılan 
harcamalara mahsuben çekilebilir. 

5. Yukarıdaki paragraf 1. de yer alan tabloda belirlenen ödeme oranları ya 
da kredinin bir miktarının tahsisini göz önüne almayarak, Banka makul bir şekilde, 
herhangi bir kategoriye tahsis edilen kredi miktarının, o kategorideki tüm harca
maların üzerinde anlaşma sağlanmış olan oranım finanse etmeye yeterli olmayacağı
nı düşündüğü takdirde, borçlu'yu haberdar ederek •. (i) Tahmin edilen eksikliği kar
şılayacak ölçüde, o sırada başka bir kategoriye tahsis edilmiş olan ancak Banka'nın 
düşüncesine göre başka harcamaları karşılamak için gerekli bulunmayan kredi ha
sılaları bu şekildeki bir kategoriye yeniden tahsis edilebilir; ve (ii) Eğer bu tür bir 
yeniden tahsis, tahmin edilen eksikliği karşılayamazsa, bu tür bir kategorideki çe
kişlerin, tüm gerekli çekişler devam edebilinceye kadar, bu harcamalara uygulana
bilen ödeme oram azaltılabilir. 

6. Banka makul bir şekilde, herhangi bir kategorideki bir maddenin tedari
kinin, işbu Anlaşmada belirlenen ya da atıfta bulunulan yöntemlerle uygun olma
dığına karar verirse, bu tür bir madde için yapılacak herhangi bir harcama kredi 
hasılalarından karşılanmayacaktır ve Banka Borçlu'ya haber vererek, Kredi Anlaş
ması çerçevesinde Banka'nın herhangi başka bir hak, yetki ya da müeyyidesini 
herhangi bir şekilde kısıtlamaksızın veya srnırlandırmaksızm, Kredi hasılasından 
finanse edilmesi daha uygun olan harcamaların miktarım temsil eden kredinin o 
orandaki miktarını iptal edebilir. 

EK - 2 
Projenin Tanımlanması 

Projenin amaçlan, çeşitli örgütsel ve işlevsel reformlar uygulanması yoluyla 
Borçlu'ya bağlı seçilmiş KİT'lerin verimliliklerinin arttırılmasında yardımcı olmaktır. 

Projenin bölümleri aşağıda verilmiştir: 

Bölüm : A; TKl 
1) Yönetim bilgi sisteminin TKİ personelinin böyle sistemlerin kullanılma

larında eğitilmesi de dahil olmak üzere yeniden dizaynı ve geliştirilmesi; 

2) Malzeme ve yedek parça tedariği için işlemlerin geliştirilmesi; 

3) İnsangücü planlaması ve eğitim gereksinimleri konusunda bir etüd hazır
lanması; ve 

4) Maden işletmeleri yönetiminin geliştirilmesi. 
Bölüm: B; Sümerbank 

1) Sümerbank satışları ve perakende işlemlerinin, Sümerbank'ın pazarlama 
ve satış personelinin eğitimi de dahil olmak üzere reorganizasyonu ve rasyonilizas-
yonu konusunda bir etüd hazırlanması; 
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2) Sümerbank'ın pilot seçilen birimlerinde, ilgili Sümerbank personelinin 
eğitimi de dahil olmak üzere, geliştirilmiş yönetim bilgi sistemlerinin dizaynı ve 
müteakiben bu tür sistemlerin tamamlanmaları; 

3) Yün tekstil işlemlerinin modernizasyonu ve rasyonelleştirilmesi için bir 
fizibilite etüdü hazırlanması; ve 

4) Yukarıdaki Madde (2) ile ilgili olarak veri işleme, haberleşme ve ofis 
teçhizatı için fon ayrılması. 

Bölüm: D; Dış Borç Yönetimi 

Borçlunun dış borç yönetimi için gerektiği şekilde yardımcı personel ve ofis 
teçhizatı da dahil olmak üzere, gelişmiş prosedürlerin ortaya konması. 

Bölüm: E; Öteki Lehdarlar 
Öteki lehdarlarm verimliliklerini, Borçlu, DYB ve Banka'nın rızalarıyla 30 

Haziran, 1985 tarihine kadar arttırmak için çalışmalar. 
Proje'nin 30 Haziran 1987 de tamamlanması beklenmektedir. 

EK-3 
İtfa Planı 

Anapara Ödemesi 
ödeme Tarihi (Dolar Olarak) 

Her 15 Ocak ve 15 Temmuz'da 
15 Temmuz 1988'den 
15 Temmuz 2000'e kadar 
15 Ocak 200l'de 

Erken Ödeme Primleri 
Genel Koşulların Madde 3.04 (b) paragrafı gereğince, Kredi ana parasının 

herhangi bir kısmının vadesi gelmeden önce ödenmesi halinde aşağıda belirtilen 
yüzdelerde prim ödenir: 

Prim 
Erken ödeme Gününde Kredi Baki
yesine Uygulanabilir Faiz Oranı 
(Yıllık Oran Olarak) Çarpılır, 

Erken ödeme Tarihi 

Vadesinden en çok 3 yıl önce • 18 
Vadesinden 3 yıl fazla ancak 
6 yıldan önce -35 
Vadesinden 6 yıldan fazla 
ancak i l yıldan az • 65 
Vadesinden 11 yıldan fazla 
ancak 15 yıldan az -88 
Vadesinden 15 yıldan daha önce 100 

295.000 
225.000 
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Loan Agreement 
(Technical Assistance Project for State Economic Enterprises) 

between 
REPUBLIC OF TURKEY 

and 

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION 
AND DEVELOPMENT 

LOW IDMBSR 2400 TO 
Loan Agreement 

AGREEMENT, dated A o r i l, 1 6 , 1 9 8 4 . between REPUBLIC 
OF TURKEY (hereinafter called the Borrower') and INTERNATIONAL 
BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (hereinafter called the 
Bank). 

WHEREAS (A) the Borrowar has requested the Bank to assist 
in the financing of the Project described in Schedule 2 to this 
Agreement by making the Loan as hereinafter provided; 

(B) by an agreement of even date herewith between the Bank 
and Devlet Yatirim Bankasi (hereinafter called DYB), DYB has 
agreed to undertake certain obligations in respect of the Project 
(hereinafter called the DYB Agreement); 

(C) part of the Project will be carried out by Türkiye 
Komur isletmeleri (hereinafter called TKI), Sumerbank (herein
after called Sumerbank) and Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demlr-
yollari-Adapazari Vagon Sanayii Müessesesi (hereinafter called 
TCDD-ADVAS) with the Borrower's assistance and, as part of such 
assistance, the Borrower will make available to DYB for relending 
to TKI, Sumerbank and TCDD-ADVAS part of the proceeds of the Loan 
as hereinafter provided; and 

WHEREAS the Bank has agreed, on the basis inter alia of the 
foregoing, to make the Loan available to the Borrower upon the 
terms and conditions set forth hereinafter, in the DYB Agreement, 
and in the Project Agreement of even date herewith between the 
Bank and TKI, Sumerbank and TCDD-ADVAS (hereinafter called the 
Project Agreement). 

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

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

(a) "Subsidiary Loan Agreement" means the agreement to be 
entered into between the Borrower and DYB pursuant to Section 
3.01 (d) of this Agreement, as the same may be amended from time 
to time; 

(b) "Beneficiaries" means TKI, Sumerbank, TCDD-ADVAS and 
any other state economic enterprise as may be agreed pursuant to 
Part E of the Project; 

(c) "TCDD" means Turkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollari, 
the Borrower's state railway enterprise; and 

(d) "Finance Agreements" means the agreements to be entered 
into pursuant to Section 2.01 of the DYB Agreement, as such 
agreements may be amended from time to time, between DYB and each 
of TKI, Sumerbank, TCDD-ADVAS, and any other state economic 
enterprises as may be agreed pursuant to Part E of the Project. 

ARTICLE II 
The Loan 

Section 2.01. The Bank agrees to lend to the Borrower, on 
the terms and conditions in the Loan Agreement set forth or 
referred to, an amount in various currencies equivalent to seven 
million six hundred thousand dollars ($7,600,000). 

Section 2.02. The amount of the Loan may be withdrawn from 
$he Loan Account in accordance with the provisions of Schedule 1 
to this Agreement, as such Schedule may be amended from time to 
time by agreement between the Borrower and the Bank, for ex
penditures made (or, i f the Bank shall so agree, to be made) in 
respect of the reasonable cost of goods and services required for 
the Project described in Schedule 2 to this Agreement and to be 
financed out of the proceeds of the Loan. 

Section 2.03. Except as the Bank shall otherwise agree: (a) 
procurement of the goods and services required for Parts A, B, C 
and E of the Project and to be financed out of the proceeds of 
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the Loan shall be governed by the provisions of the schedule to 
the Project Agreement; and (b) procurement of equipment required 
for Part D of the Project and to be financed out of the proceeds 
of the Loan, in an amount not exceeding $61,000, shall be through 
comparison of price quotations from at least three established 
and reliable suppliers In accordance with procedures acceptable 
to the Bank. Prior to submission to the Bank of contracts for 
equipment procured pursuant to paragraph (b) of this Section, the 
Borrower shall furnish to the Bank two conformed copies of such 
contract, together with an analysis of the comparison of price 
quotations, recommendations and such other information as the 
Bank shall reasonably request. The Bank shall, i f i t determines 
that the contract was not consistent with paragraph (b) of this 
Section, promptly inform the Borrower and state the reasons for 
such determination. 

Section 2.04. The Closing Date shall be December 31, 1987 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 eighteen thousand nine hundred fifty-three dollars 
($18,953). 

(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 
1%) 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 percent 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 of the Cost of Qualified 
Borrowings for such Semester. 

(c) For purposes of this Section: 

(i) "Interest Period" means the six-month period 
commencing on each date specified in Section 2.08 
of this Agreement, including the Interest Period 
in which this Agreement is signed. 
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( i l ) "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 ( i l l ) (B) 
hereunder shall be reckoned at a cost of 10.93% 
per annum. 

( i l l ) "Qualified Borrowings" means: (A) outstanding 
borrowings 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 January 15 and July 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. Except for the amount of the Loan allocated 
under Categories (10) and (11) of the table shown in paragraph 1 
of Schedule 1 to this Agreement, DYB is designated as represen
tative 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. 

ARTICLE III 
Execution of the Project 

Section 3.01. (a) The Borrower declares its commitment to 
the objectives of the Project as set forth in Schedule 2 to this 
Agreement, and, to this end, shall carry out Part D of the 
Project through its Undersecretarlat of the Treasury and Foreign 
Trade with due diligence and efficiency and in conformity with 
appropriate administrative and financial practices, and shall 
provide, promptly as needed, the funds, faci l i t ies , services and 
other resources required for the purpose. 

(b) Without any limitation or restriction upon any of its 
other obligations under the Loan Agreement, the Borrower shall 
cause: (1) DYB to perform in accordance with its respective 
obligations under the Subsidiary Loan Agreement, the DYB Agree
ment and the Finance Agreements; and ( i i ) the Beneficiaries to 
each perform in accordance with its respective obligations under 
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the Project Agreement and the Finance Agreements, and shall take 
or cause to be taken a l l action, including the provision of 
funds, faci l i t ies , services and other resources, necessary or 
appropriate to enable DYB and the Beneficiaries to perform such 
obligations, and shall not take or permit to be taken, or permit 
any of its agencies or enterprises to take, any action which 
would prevent or interfere with such performance. 

(c) Without limitation to paragraph (b) of this Section, 
the Borrower shall cause TCDD to take a l l measures necessary to 
enable TCDD-ADVAS to f u l f i l l its obligations under the Project 
Agreement. 

(d) In order to carry out Parts A, B, C and E of the 
Project, the Borrower shall relend an amount equivalent to the 
proceeds of the Loan, except the amount allocated for Part D of 
the Project, to DYB under a subsidiary loan agreement to be 
entered into between the Borrower and DYB, under terms and 
conditions which shall have been approved by the Bank which shall 
include that: (i) such proceeds shall be repaid over a term of 
seventeen years, including four years of grace; ( i i ) DYB shall 
pay interest and commitment charges at the rates applicable to 
the Loan; and ( i i i ) DYB shall pay the Borrower a fee, on the 
Effective Date, on the amount of the proceeds relent to DYB which 
is proportionate to the fee paid by the Borrower under Section 
2.05 of this Agreement. 

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

Section 3.02. In order to assist the Borrower in carrying 
out Part D of the Project, the Borrower shall employ a consultant 
whose qualifications, experience and terms and conditions of 
employment shall be satisfactory to the Bank, such consultant to 
be selected in accordance with principles and procedures satis
factory to the Bank on the basis of the "Guidelines for the Use 
of Consultants by World Bank Borrowers and by The World Bank as 
Executing Agency" published by the Bank in August 1981. 

Section 3.03. The Borrower shall establish and maintain 
until completion of the Project a Project coordination committee 
with representation and terms of reference satisfactory to the 
Bank. 

Section 3.04. Commencing in 1985, the Borrower and the Bank 
shall carry out an annual review of the Project to examine, inter 
al ia , the application of the experience gained to other state 
economic enterprises of the Borrower. 
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Section 3.05, (a) The Borrower shall furnish to the Bank, 
promptly upon their preparation, the plans, specifications, 
reports, contract documents and work schedules for Part D of the 
Project, and any material modifications thereof or additions 
thereto, in such detail as the Bank shall reasonably request. 

(b) The Borrower shall: (1) maintain records and proce
dures adequate to record and monitor the progress of Part D of 
the Project (including its cost and the benefits to be derived 
from i t ) , to identify the services financed out of the proceeds 
of the Loan under said Part and to disclose their use in said 
Part of the Project; and (11) furnish to the Bank at regular 
intervals a l l such information as the Bank shall reasonably 
request concerning the Project, its cost and, where appropriate, 
the benefits to be derived from i t , the expenditure of the 
proceeds of the Loan and the goods and services financed out of 
such proceeds. 

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

(d) Promptly after completion of the Project, but in any 
event not later than six months after the Closing Date or such 
later date as may be agreed for this purpose between the Borrower 
and the Bank, the Borrower shall prepare, with the assistance of 
DYB and the Beneficiaries, and furnish to the Bank a report, of 
such scope and in such detail as the Bank shall reasonably 
request, on the execution and in i t ia l operation of the Project, 
its cost and the benefits derived and to be derived from i t , the 
performance by the Borrower and the Bank of their respective 
obligations under the Loan Agreement and the accomplishment of 
the purposes of the Loan. 

ARTICLE IV 

Other Covenants 
Section A.01. (a) It is the policy of the Bank, In making 

loans to, or with the guarantee of, its members not to seek, in 
normal circumstances, special security from the member concerned 
but to ensure that no other external debt shall have priority 
over its loans In the allocation, realization or distribution of 
foreign exchange held under the control or for the benefit of 
such member. To that end, i f 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. 
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realization or distribution of foreign exchange, such lien shall, 
unless the Bank shall otherwise agree, ipso facto and at no cost 
to the Bank, equally and ratably secure the principal of, and 
interest and other charges on, the Loan, and the Borrower, in 
creating or permitting the creation of such lien, shall make 
express provision to that effect; provided, however, that, i f 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: (i) any 
lien created on property, at the time of purchase thereof, solely 
as security for payment of the purchase price of such property; 
and ( i i ) any lien arising in the ordinary course of banking 
transactions and securing a debt maturing not more than one year 
after its date. 

(c) As used in this Section, the term "public assets" 
means assets of the Borrower, of any political or administrative 
subdivision thereof and of any entity owned or controlled by, or 
operating for the account or benefit of, the Borrower or any such 
subdivision, including 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. 

ARTICLE V 

Remedies of the Bank 

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

(a) DYB shall have failed to perform any of its obligations 
under the DYB Agreement or the Subsidiary Loan Agreement. 

(b) Any of the Beneficiaries shall have failed to perform 
any of its respective obligations under the Project Agreement or 
any of the Finance Agreements. 

(c) As a result of events which have occurred after the 
date of the Loan Agreement, an extraordinary situation shall have 
arisen which shall make it improbable that DYB will be able to 
perform its obligations under the DYB Agreement or the Subsidiary 
Loan Agreement. 
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(d) As a result of events which have occurred after the 
date of the Loan Agreement, an extraordinary situation shall have 
arisen which shall make It improbable that any of the Beneficia
ries wil l be able to perform its obligations under the Project 
Agreement or any of the Finance Agreements. 

(e) Any law pertaining to the establishment or operations 
of DYB, TCDD or any of the Beneficiaries shall have been amended, 
suspended, abrogated, repealed or waived so as to affect mate
rial ly and adversely the ability of any of them to perform any of 
their respective obligations under the DYB Agreement or the 
Project Agreement. 

(f) The Borrower or any other authority having jurisdiction 
shall have taken any action for the dissolution or disestablish
ment of DYB or any of the Beneficiaries or for the suspension of 
the operations of any one of them. 

Section 5.02. For the purposes of Section 7.01 of the Gen
eral Conditions, the following additional events are specified 
pursuant to paragraph (h) thereof: 

(a) Any event specified in paragraphs (a) and (b) of Sec
tion 5.01 of this Agreement shall occur and shall continue for a 
period of sixty days after notice thereof shall have been given 
by the Bank to the Borrower and DYB or one of the Beneficiaries, 
as the case may be. 

(b) Any event specified in paragraphs (e) and (f) of Sec
tion 5.01 of this Agreement shall occur. 

ARTICLE VI 

Effective Date; Tend.nation 

Section 6.01. The following events are specified as addi
tional conditions to the effectiveness of the Loan Agreement 
within the meaning of Section 12.01 (c) of the General 
Conditions: 

(a) the Subsidiary Loan Agreement has been executed on 
behalf of the Borrower and DYB; and 

(b) the Finance Agreements have been executed on behalf of 
DYB and each of TKl, Sumerbank and TCDD-ADVAS, respectively. 

Section 6.02. The following are specified as additional 
matters, within the meaning of Section 12.02 (c) of the General 
Conditions, to be included in the opinion or opinions to be 
furnished to the Bank: 
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(a) that the DYB Agreement has been duly authorized or 
ratified by DYB and is legally binding upon DYB in accordance 
with i t s terms; 

(b) that the Project Agreement has been duly authorized 
or ratified by each of TKI, Sumerbank and TCDD-ADVAS, 
respectively, and Is legally binding upon each of TKI, Sumerbank 
and TCDD-ADVAS, respectively, in accordance with its terms; 

(c) that TCDD has issued a l l approvals and authorizations 
necessary for TCDD-ADVAS to carry out its obligations under the 
Project Agreement; 

(d) that the Subsidiary Loan Agreement has been duly autho
rized or ratified by the Borrower and DYB, respectively, and is 
legally binding upon the Borrower and DYB, respectively, in 
accordance with its terms; and 

(e) that the Finance Agreements have been duly authorized 
or ratified by DYB, and each of TKI, Sumerbank and TCDD-ADVAS, 
respectively, and are legally binding upon DYB and each of TKI, 
Sumerbank and TCDD-ADVAS, respectively, in accordance with their 
terms. 

Section 6.03. The date J u 1 y 1 6 , 1 9 8 4 , is hereby 
specified for the purposes of SeVbtion 12.OA of the General 
Conditions. 

ARTICLE VII 

Representatives of the Borrower; Addresses 

Section 7.01. The Undersecretariat of the Treasury and 
Foreign Trade is designated as representative of the Borrower for 
the purposes of Section 11.03 of the General Conditions. 

Section 7.02. The following addresses are specified for the 
purposes of Section 11.01 of the General Conditions. 

For the Borrower: 
Basbakanlik 
Hazine Ve Dis Ticaret Mustesarligi 
Mithatpasa Cad desi No: 18 
Yenlsehir-Ankara 
Turkey 

Cable address: Telex: 
MALIYE 821-42285 
Hazine 821-42689 
Ankara 
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For the Bank: 
International Bank for 

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

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. 

INTERNATIONAL BANK FOR 
RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 

Regional Vice President 
Europe, Middle East and North Africa 

SCHEDULE 1 

Withdrawal of the Proceeds of the Loan 

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

INTBAFRAD 
Washington, D.C. 

440098 (ITT), 
248423 (RCA) or 
64145 (WUI) 

REPUBLIC OF T U R K E Y 

Authorized Representative 
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Category 

Part A 

Amount of the 
Loan Allocated 

(Expressed in 
Dollar Equivalent) 

X of 
Expenditures 

to be Financed 

(1) Equipment and 
materials 

530,000 100% of foreign 
expenditures 
and 100% of 
local expendi
tures (ex-
factory) 

(2) Consultants' 
services 

2,380,000 100% of foreign 
expenditures 
for consultants 
domiciled out
side Turkey and 
85% of total 
expenditures 
for other 
consultants 

(3) Training 

Part B 

40,000 100% of foreign 
expenditures 

(4) Equipment 
and materials 

750,000 

(5) Consultants' 
services 

1,650,000 

100% of foreign 
expenditures 
and 100% of 
local expendi
tures (ex-fac
tory) 

100% of foreign 
expenditures 
for consultants 
domiciled out
side Turkey 
and 85% of 
total expen
ditures for 
other consul
tants 

Yürätme ve I d a r « BfiiamO Sayfa : 22 



3 Agustos 1984 — Sayi : 18478 RESMÎ GAZETE Sayfa : 23 

Category 

(6) Training 

Part C 

Amount of the 
Loan Allocated 
(Expressed in 

Dollar Equivalent) 

50,000 

% of 
Expenditures 

to be Financed 

100% of foreign 
expenditures 

(7) Equipment and 
materials 

250,000 

(8) Consultants' 
services 

700,000 

100% of foreign 
expenditures 
and 100% of 
local expendi
tures (ex-
factory) 

100% of foreign 
expenditures 
for consultants 
domiciled out
side Turkey 
and 85% of 
total expen
ditures for 
other consul
tants 

(9) Training 

Part D 

(10) Consultants' 
services 
(Including 
support 
staff) 

30,000 

206,000 

(11) Equipment 61,000 

100% of foreign 
expenditures 

100% of foreign 
expenditures 
for consultants 
domiciled out
side Turkey 
and 85% of 
total expen
ditures for 
other consul
tants 

100% of foreign 
expenditures 
and 100% of 
local 
expenditures 
(ex-factory) 
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Category 
Part E 

(12) Consultants' 
services 

Amount of the 
Loan Allocated 
(Expressed in 

Dollar Equivalent) 

934,047 

% of 
Expenditures 

to be Financed 

100% of foreign 
expenditures 
for consultants 
domiciled out
side Turkey and 
85% of total 
expendí tures 
for other 
consultants 

Other 

(13) Fee 18,953 Amount due 

TOTAL 7,600,000 

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

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

(b) the term "local expenditures" means expenditures in the 
currency of the Borrower or for goods or services supplied from 
the territory of the Borrower. 
3. The disbursement percentages have been calculated in compli
ance with the policy of the Bank that no proceeds of the Loan 
shall be disbursed on account of payments for taxes levied by, or 
in the territory of, the Borrower on goods or services, or on the 
importation, manufacture, procurement or supply thereof; to that 
end, i f the amount of any such taxes levied on or In respect of 
any item to be financed out of the proceeds of the Loan decreases 
or increases, the Bank may, by notice to the Borrower, increase 
or decrease the disbursement percentage then applicable to such 
item as required to be consistent with the aforementioned policy 
of the Bank. 
4. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 above, no 
withdrawals shall be made in respect of payments made for ex
penditures prior to the date of this Agreement, except that 
withdrawals, in an aggregate amount not exceeding the equivalent 
of $150,000, may be made in respect of Category (5) on account of 
expenditures made before that date but after February 1, 1984. 
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5. Notwithstanding the allocation of an amount of the Loan or 
the disbursement percentages set forth in the table in paragraph 
1 above, i f the Bank has reasonably estimated that the amount of 
the Loan then allocated to any Category will be insufficient to 
finance the agreed percentage of a l l expenditures in that Cate
gory, the Bank may, by notice to the Borrower: (1) reallocate to 
such Category, to the extent required to meet the estimated 
shortfall, proceeds of the Loan which are then allocated to 
another Category and which in the opinion of the Bank are not 
needed to meet other expenditures; and ( i i ) i f such reallocation 
cannot fully meet the estimated shortfall, reduce the disburse
ment percentage then applicable to such expenditures in order 
that further withdrawals under such Category may continue until 
a l l expenditures thereunder shall have been made. 

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

SCHEDULE 2 

Description of the Project 

The objectives of the Project are to assist in improving the 
efficiency of selected state economic enterprises of the Borrower 
through the development and application of a number of organiza
tional and operational reforms. 

The Project consists of the following Parts: 

Part A: TKl 

(1) Redesign and improvement of management information systems, 
including training of TKl personnel in the use of such 
systems; 

(2) Improvement of procedures for procurement of equipment and 
spare parts; 

(3) Preparation of a study on manpower planning and training 
needs; and 

(4) Improvement of mine operations management. 
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Part B: Sumerbank 
(1) Preparation of a study on reorganization and rationalization 

of Sumerbank's sales and retail operations, including train
ing of Sumerbank's marketing and sales personnel; 

(2) Design of improved management information systems and subse
quent implementation of such systems in selected pilot units 
in Sumerbank, including training of relèvent Sumerbank per
sonnel ; 

(3) Preparation of a feasibility study for the rationalization 
and modernization of wool textile operations; and 

(4) Provision of selected data processing, communication and 
office equipment in connection with (2) above. 

Part C: TCDD-ADVAS 

(1) Improvement of productivity and efficiency in selected areas 
of operations based on studies and related training of 
TCDD-ADVAS personnel; and 

(2) Provision of support equipment, including a computer system 
and associated software, and training of TCDD-ADVAS person
nel in the use of said items. 

Part D: External Debt Management 

Establishment of improved procedures for the Borrower's 
external debt management, including support staff and office 
equipment, as needed. 

Part E: Additional Beneficiaries 

Studies for improving the efficiency of such other Benefi
ciaries as may be agreed among the Borrower, DYB and the Bank by 
June 30, 1985. 

* * * 

The Project is expected to be completed by June •30, 1987. 
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SCHEDULE 3 

Amortization Schedule 

Payment of Principal 
Date of Payment Due (Expressed In dollars)* 

On each January 15 and July 15 
beginning July 15, 1988 
through July 15,2000 295,000 

On January 15, 2001 225,000 

* The figures in this column represent dollar equivalents 
determined as of the respective dates of withdrawn; see 
General Conditions, Section 3.04. 

Premium on Prepayment 

The following percentages are specified as the premiums 
payable on repayment in advance of maturity of any portion of the 
principal amount of the Loan pursuant to Section 3.04 (b) of the 
General Conditions: 

Time of Prepayment Premium 

The interest rate (ex
pressed as a percentage 
per annum) applicable to 
the balance outstanding 
on the Loan on the day 
of prepayment multiplied 
by: 

Not more than three «18 
before maturity 

More than three years but not «35 
more than six years before 
maturity 

More than six years but not .65 
more than eleven yers before 
maturity 

More than eleven years but not .88 
more than fifteen years before 
maturity 

More than fifteen years before 
maturity 

1.00 
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Karar Sayısı: 84/8215 

Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında yürütülen ve 
Hükümetimiz adına 9 Mayıs 1984 tarihinde İmzalanan ekli TUR/83/077/B/01/11 nu
maralı «Organizasyon Geliştirme/Performansı Artırma Planlaması» projesi değişiklik 
belgesinin onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 1/6/1984 tarihli ve ElGM/EtUE-IV: 
733.235/TUR/83/007-2069-3380 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı 
Kanun'un 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 20/6/1984 tarihinde 
kararlaştırılmıştır. 

Kenan EVREN 
C u m h u r b a ş k a n ı 

T. Ö Z A L 
Başbakan 

I. K. ERDEM 
Devlet Bak. - Başbakan Y r d . 

A . T E N E K E C İ 
Devlet Bakanı 

Z. Y A V U Z T Ü R K 
Milli Savunma Bakanı 

K. O K S A Y 
Devlet Bakanı 

I. Ö Z D A Ğ L A R 
Devlet Bakanı 

A . TANRIYAR 
İçişleri Bakanı 

A . M . Y I L M A Z 
Devlet Bakanı 

I. Ö Z D A Ğ L A R 
Devlet Bakanı V . 

V . H A L E F O Ğ L U 
D ı ş i ş l e r i Bakanı 

M . V . D İ N Ç E R L E R 
Milli E ğ i t i m G e n ç l i k ve Spor Bakanı 

I. S . G İ R A Y 
B a y ı n d ı r l ı k ve İskân Bakanı 

V. A T A S O Y 
U l a ş t ı r m a Bakanı 

H. C . A R A L 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

H. H. D O Ğ A N 
T a r ı m Orman ve K ö y i ş l e r l Bakanı 

C . B Ü Y Ü K B A Ş 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

S. N. T Ü R E L 
Devlet Bakanı 

M . N. ELDEM 
Adalet Bakanı 

V . AR İ K A N 
M a l i y e ve G ü m r ü k Bakanı 

M . A Y D I N 
S a ğ l ı k ve Sosyal Y a r d ı m Bakanı 

M . K A L E M L İ 
Ç a l ı ş m a ve Sosyal G ü v e n l i k Bakanı 

M . M . T A Ş Ç I O Ğ L U 
K ü l t ü r v e Turizm Bakanı 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
Proje Revizyonu 

Ülke : Türkiye 
Proje No. : TUR/83/007/B/01/11 
Proje Adı: Organizasyon Geliştirme/Performansı Artırma Planlaması 
Ekte verilen proje bütçesi 1983 yılındaki gerçek harcamalar ve 1984 yılına 

devreden faaliyetler dikkate alınarak yeniden düzenlenmiştir. 
Bu proje tatbikatta tamamlanmıştır. 
Proje bütçesindeki değişiklik aşağıdaki gibidir. 

Proje Toplamı 

önceki bütçe, Kod «A» 
Revize bütçe, Kod «B» 
UNDP katkısı (düşüş) 

55.500 
51.615 
(3.885) 
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Sönmez Koksal 
Dışişleri Bakanlığı 9/5/1934 
Ekonomik İşler Gn. Md. Yd, 
Hükümet Adına Tarih 

ILO (Yönetici Kuruluş) adına 18 Nisan 1984 

Tarih 
Sarfraz Khan Malik 
Mukim Temsilci 
UNDP adına 

16/5/1984 

Tarih 

UNDP KATKISINI KAPSAYAN PROJE BÜTÇESİ (ABD Doları Olarak) 
Ülke : Türkiye 
Proje No. : TUR/83/007/B/01/11 
Proje Adı: Organizasyon Geliştirme/Performansı Artırma Planlaması 

T O P L A M 1 9 8 3 1 9 8 4 
Adam/Ay Dolar Adam/Ay Dolar Adam/Ay Dolar 

10.00 PROJE PERSONELİ 
11.00 Uluslararası uzman 
11.01 Danışman 1 7.000 1 7.000 
11.99 Ara Toplam 1 7.000 1 7.000 
13.00 Yönetim destek personeli 
13.01 Tercüme hizmetleri 1 2.390 1 2.390 
19.00 Toplam 9.390 2.390 7.000 
80.00 EĞİTİM 
31.00 Burslar 18.061 18.061 

Grup eğitimi 4.500 4.500 
39.00 Toplam 22.561 18.061 4.500 
40.000 TEÇHİZAT 
42.00 Teçhizat (eğitim malz.) 11.854 11.854 
49.00 Toplam 11.854 11.854 
50.00 ÇEŞİTLİ GİDERLER 
51.00 Muhtelif giderler ,6.000 6.000 
52.00 Raporlar 1.000 1.000 
53.00 Sair giderler 810 310 500 
59.00 Toplam 7.810 310 7.500 
99.00 PROJE TOPLAMI 51.615 32.615 19.000 

United Nations Development Programme 
Project Revision 

Country : Turkey 
Project No. : TUR/83/007/B/Ol/ll 
Project Title : Organisation Development/Performance Improvement Planning 
The attached project budget is hereby revised to reflect actual 1983 expen

ditures and the estimated 1984 expenditures against items that have been rephased 
to 1984. 
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This project is operationally completed. 
The change to the project budget is as follows 

Previous Budget, Code «A» 
Revised Budget, Code «B» 
UNDP Input (Decrease) 

Sönmez Köksal 
Director General Economic 
Affairs 
Agreed on behalf of the Government 

Agreed on behalf of ILO, Executing Agency 

Approved on behalf of UNDP 

Project Total 
(Une 99 Total) 

55,500 
51,615 
(3,885) 

9/5/1984 

Date 

18 April 1984 

Date 
16 May 1984 

Date 

PROJECT BUDGET COVERING UNDP CONTRIBUTION (in US Dollars) 
Country : Turkey 
Number : TUR/83/007/B/Ol/ll 
Title : Organisation Development/Performance Improvement Planning 

T O T A L 1 9 8 3 1 9 8 4 
m/m ? m/m $ m/m * 

10.00 PROJECT PERSONNEL 
11.00 International Experts 
11.01 Consultant 1 7.000 1 7,000 
11.99 Sub-Total 1 7,000 1 7,000 
13.00 Admin. Support Personnel 
13.01 Translation Services 1 2,390 1 2,390 
19.00 Component Total 9,390 2,390 7,000 
30.00 TRAINING 
31.00 Fellowships 18,061 18.061 
32.00 Group Training 4,500 4,500 
39.00 Component Total 22,561 18,061 4,500 
40.00 EQUIPMENT 
42 00 Non-expendable Equipment 11,854 11,854 
49.00 Component Total 11,854 11,854 
50.00 MISCELLANEOUS 
51.00 Miscellaneous 6,000 6,000 
52.00 Reports 1,000 1,000 
53.00' Sundry 810 310 500 
59.00 Component Total 7.810 310 7,500 
99.00 PROJECT TOTAL 51,615 32,615 19,000 
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Yönetmelik 
Karar Sayısı: 84/8277 

Ekli «Fonlar İhale Yönetmeliği» nin yürürlüğe konulması; Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı'nın 12/4/1984 tarihli ve 113317-283/8949 sayılı yazısı üzerine, 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanunu'nun linçi maddesi 2nci fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu'nca 
27/6/1984 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Kanan EVREN 
C u m h u r b a ş k a n ı 

T. Ö Z A T 
Başbakan 

t. K. ERDEM 

Devlet Bak. - Başbakan Y r d . 

Z. Y A V U Z T Ü R K 
Milli Savunma Bakanı 

K. O K S A Y 

Devlet Bakanı 

A . TANRIYAR 
İçişleri Bakanı 

A . M , Y I L M A Z 
Devlet Bakanı 

A . K. A L P T E M O Ç İ N 

Devlet Bakanı 

V. HALEFOGLU 
D ı ş i ş l e r i Bakanı 

S. N . T Ü R E L 
Devlet Bakanı 

M . N. ELDEM 
Adalet Bakanı 

V . A R I K A N 
M a l i y e ve G ü m r ü k Bakanı 

A. T E N E K E C İ S . N. T Ü R E L 
Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. 

M . V . D İ N Ç E R L E R I. S . G İ R A Y M . AYDIN 
M i l l i E ğ i t i m G e n ç l i k ve Spor Bakanı B a y ı n d ı r l ı k v e Iskan Bakanı S a ğ l ı k ve Sosyal Y a r d ı m Bakanı 

V . A T A S O Y H. H. D O Ğ A N M . K A L E M L İ 
U l a ş t ı r m a Bakanı T a r ı m Orman ve K ö y l ş l e r l Bakanı Ç a l ı ş m a ve Sosyal G ü v e n l i k Bakanı 

H. C . A R A L C . B Ü Y Ü K B A Ş M . M . T A Ş Ç I O Ğ L U 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı K ü l t ü r ve Turizm Bakanı 

FONLAR İHALE YÖNETMELİĞİ 
B İ R İ N C İ K I S I M 

Genel Esaslar 
Amaç ve Kapsam 
MADDE 1 — Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler, özel ida

re ve belediyelere bağlı olup özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu 
yetkiyle kurulmuş bulunan fonların alım, satım, hizmet, yapım, kira trampa, mül
kiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Yönetmelikte yazılı hükümlere gö
re yapılır. 

İlkeler 
MADDE 2 — Bu Yönetmeliğin yürütülmesinde, ihtiyaçların en iyi şekilde, 

uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlan
ması esastır. 

İhale Yetkilisi 
MADDE 3 — Bu Yönetmelikte yazılı işler ve usuller için kimlerin ne mik

tara kadar ihaleye çıkarmaya, komisyonları kurmaya, ihale kararlarını onaylama
ya ve sözleşme yapmaya yetkili oldukları fonların bağlı oldukları idarelerin birinci 
derece ita amirleri tarafından belirlenir. 

İhaleye Katılabilme Şartları 
MADDE 4 — Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelere katılabilmek için ka

nuni ikametgâh sahibi olmak, Türkiye'de tebligat için adres göstermek, gerekli ni
telik ve yeterliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek mecburidir. 
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İhaleye Katılamayacak Olanlar 
MADDE S — Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere ka

tılamazlar : 
1. İhaleyi yapan fon ile bağlı olduğu idarenin. 
a) îta amirleri, 
b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemek,"»H-

le görevli olanlar, 
c) (a) ve (b) bendlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye ka

dar (ikinci derece dahil) kan ve sihri hısımları, 
d) !a), (b) ve (c) bendlerinde belirtilen şahısların ortakları: (bu şahısların 

yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç), 
2. 2S86 sayılı Devlet İhale Kanunu ile diğer kanunlardaki hükümler gere

ğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar. 
Şartnameler 
MADDE 6 — İhale konusu işlerin her türlü özelliğini belirten şartname ve 

varsa ekleri kuruluşlarca hazırlanır. Şartname ve eklerinin onaylı suretleri be
delsiz veya kuruluşlarca takdir edilecek bir bedel karşılığında isteklilere verilir. 
Şartname ve ekleri kuruluşlarda bedelsiz görülebilir. 

Bu şartnamelerde işin mahiyetine göre konulacak özel ve teknik şartlardan 
başka genel olarak aşağıdaki hususların da gösterilmesi mecburidir. 

a) İşin niteliği, nev'i ve miktarı, 
b) Taşınmaz malların satışı, kiraya verilmesi, trampa edilmesi ve üzerlerin

de mülkiyetin gayri ayni hak tesisinde tapu kayıtlarına göre yeri, sınırı, yüzölçümü, 
varsa pafta, ada ve parsel numarası ve durumu, 

c) Tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı ve kesin teminata ait şartlar, 
d) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartlan, 
e) İşe başlama ve işi bitirme tarihi, gecikme halinde alınacak cezalar, 
fî İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler, 
gl İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tesbitte kuruluşun serbest 

olduğu, 
h) İhale kararının karar tarihinden itibaren en geç 10 işgünü içinde ihale 

yetkilişince onaylanacağı veya iptal edilebileceği, 
i) Vergi resim ve harçlarla sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödene

ceği, 
i) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartlan 

ve miktarı, 
k) Sözleşme konusu işlerin malzeme veya birim fiyatlarındaki değişiklik 

nedeniyle eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde Ödeneceği, 
1) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartlan, 
m) İşin süresinden önce bitirilmesinde fayda görülen yapım işlerinde erken 

bitirme primi verilecekse miktarı, şartlan ve ödeme şekli, 
n) ihtilafların çözüm şekli. 

İ K İ N C İ K I S I M 
ihale İşlemleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
İhaleye Hazırlık 

Tahmin Edilen Bedelin Tesbiti 
MADDE 7 — Tahmin edilen bedel, kuruluşlarca tesbit edilir veya ettirilir 

İşin özelliğine göre gerektiğinde bu bedel veya bedelin hesabında kullanılacak fi
yatlar belediye, ticaret odası, sanayi odası, borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişi-
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lerden soruşturulur, Tahmin edilen bedel, bunun dayanaklarının da eklendiği bir 
hesap tutanağında gösterilir ve asıl evrak arasında saklanır. Bu bedel gerektiğinde 
ihale komisyonlarınca tahkik ettirilir. 

Ancak, yapım işlerinde bu işler için kanunların verdiği yetkiye dayanılarak 
ilgili dairelerce tesbit edilmiş birim fiyatları varsa, bunlar uygulanır. 

Sınai ve teknolojik mecburiyetlerin gerektirdiği durumlarda fonun ilgili ol
duğu idarenin birinci derece ita amirinin onayı alınmak suretiyle, bedel tahmini 
yapılmadan fiyat ve teklif isteme usulüyle ihale yapılabilir. 

Onay Belgesi 
MADDE 8 — İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır. Onay 

belgesinde; ihale konusu olan işin nev'i, niteliği, miktarı, varsa proje numarası, 
tahmin edilen bedeli, kullanılabilir ödenek tutarı, avans ve fiyat farkı verilecekse 
şartları, ihalede uygulanacak usul, yapılacaksa ilânın şekli ve adedi, alınacaksa 
geçici teminat miktarı belirtilir. 

Onay belgesinde ayrıca, şartname ve eklerinin bir bedel karşılığında verilip 
verilmeyeceği, bedel karşılığı verilecekse bedelin ne olacağı gösterilir. 

Bu belge ihale yetkilisi tarafından imzalanır. 
İhale Komisyonları 
MADDE 9 — İhale yetkilisi, kuruluş memurlarından birinin başkanlığında, 

kuruluştan, yapım işlerinde işin ehli veya uzmanı olmak şartıyla en az bir kişi 
ile sayman veya tevkil edeceği kişinin katılmasıyla kurulacak en az üç kişilik ko
misyonu görevlendirir. 

Komisyonlara yardımcı olmak üzere, ihale kararlarına katılmamak şartı ile 
gereği kadar memur ve uzman da görevlendirilebilir. 

Komisyonların Çalışması 
MADDE 10 — İhale komisyonları eksiksiz olarak toplanır. Komisyon Karar

lan çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf ço
ğunlukta kabul edilir. Kararlarda çekimser kalınamaz. Muhalif kalan üye karşı 
oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır. Komisyon başkan ve 
üyeleri, oy ve kararlarından sorumludurlar. 

İhale İşlem Dosyasının Düzenlenmesi 
MADDE 11 — İhale suretiyle yapılacak işler için bir işlem dosyası düzenle

nir. Bu dosyada onay belgesi, varsa tahmin edilen bedele ilişkin hesap tutanağı, 
şartname ve ekleri, gerekli projeler, ilâna dair belge ve gazete nüshaları, sözleşme 
tasarısı ile saklanmasında yarar görülen diğer belgeler bulunur. 

Şartnamelerde tekniğe uygun olmayan veya gerçekleşmesi mümkün bulun
mayan kayıt ve şartların bulunduğu anlaşıldığı takdirde, komisyonlar, kuruluşa 
şartnameleri düzelttirmek üzere ihaleyi erteler. Bu durumda ihale, yeniden dü
zenlenecek şartnameye ve 15 inci maddenin son fıkrası gereğince yapılacak ilâna 
göre yürütülür. 

İsteklilerde Aranacak Nitelikler ve İstenecek Belgeler 
MADDE 12 — Kuruluşça ihalelerin en elverişli şartlarla sonuçlandırılmasını 

sağlamak amacıyla, isteklilerde belirli mali ve teknik yeterlik ve nitelikler arana
bilir. Bunları tesbite yarayan belgelerin neler olduğu şartnamelerde gösterilir. 

İhalenin İlânı 
MADDE 13 — İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre istek

lilere ilân yoluyla duyurulur: 
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilânlar: 
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan 

gazetelerden biri ile ihale gününden en az 7 gün önce olmak üzere en az bir defa 
duyurulur. 
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b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilân, bu fıkranın (a) ben
dindeki süre içinde ilgili kuruluşun binalarının ilân tahtalarına asılacak yazılar ve 
belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde 
en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile de bir defa ilân yapılır. 

2. Resmi Gazete ile yapılacak ilânlar: 
Tahmin edilen bedeli 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17 nci maddesinin 

(2) numaralı fıkrası gereğince her yıl genel bütçe kanunu ile tesbit edilecek mik
tarın iki katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 7 gün önce bir defa 
da Resmî Gazete'de ilân edilir. 

3. Kuruluşlar, işin önem ve özelliğine göre bu ilânları yurt içinde ve yurt 
dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayımlatabi
lirler. 

4. Mutemet eliyle alım usulünde ilân yapılmasına gerek olmayıp, pazarlık 
usulü ile yapılacak ihaleler için kuruluşlar ilân yapıp yapmamakta serbesttirler. 

İlanlarda Bulunması Mecburi Hususlar 
MADDE 14 — İlânlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi mecburidir. 
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı, 
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı; kuruluşta be

delsiz görülebileceği, 
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı, 
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı, 
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu, 
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve 

saate kadar nereye verileceği. 
İlanın Uygun Olmaması 
MADDE 15 — 13 ve 14 üncü maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilân

lar geçersizdir. Bu durumda ilân yenilenmedikçe ihale yapılamaz. 
İlânların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme 

feshedilir. Ancak, işde öncelik ve ihalede kuruluşun yararı varsa, ihale ve sözleş
me kuruluşun ilgili olduğu idarenin birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli 
sayılabilir. 

İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin 
fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş 
hakedişleri verilir. 

İlân yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişik
lik yapılması halinde, bunu gerektiren sebep ve mecburiyetler bir tutanakla tesbit 
edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur. 

Yabancı Ülkelerde İlân 
MADDE 18 — Kuruluşlarca yabancı ülkelerdeki isteklilerin de girmesi ya

rarlı görülen ihaleler için yeterli rekabeti sağlayacak şekilde yabancı ülkelerde 
ilan yapılabilir. Bu ilan ihale gününden en az 45 gün önce yapılır. 

İhalenin Tatil Gününe Rastlaması 
MADDE 17 — İhale için tesbit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, 

tekrar ilâna gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte 
yapılır. İlândan sonra çalışma saati değişse de ihale ilân edilen saatte yapılır. 

Tekliflerin Açılma Zamanı 
MADDE 18 — Tekliflerin açılma zamanı, kuruluşların çalışma saati içinde 

olmak üzere tesbit edilir. Açılma zamanı için, Posta Telgraf, Telefon (PTT) veya 
Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idarelerinin saat ayarı esas alınır. Teklifler açıl
maya başlandıktan sonra, çalışma saatine bağlı kalmaksızın işleme devam olunur. 
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Geçici Teminat 
MADDE 19 — isteklilerden, ihale konusu olan işin tahmin edilen bedelinin 

% 3'ü oranında geçici teminat alınır. Bedel tahmini yapılmayan ihalelerde geçici 
teminat teklif edilen bedelin % 3 ünden az olamaz. 

Mutemet eliyle alım ve pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde, geçici teminat 
alıp almamakta kuruluşlar serbesttir. 

Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler 
MADDE 20 — Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşa

ğıda gösterilmiştir. 
a) Tedavüldeki Türk Parası, 
b) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca belirtilecek bankaların verecek

leri süresiz teminat mektupları, 
c) Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletim haiz tahviller. 
Bankalarca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tara

fından saymanlığa yatırılması mecburi olup, bunlar komisyonlarca teslim alına
maz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra saymanlığa 
teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen 
geri verilir. 

Her ne suretle olursa olsun kuruluşça alınan teminatlar haczedilemez ve 
üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. 

Teminat Mektupları 
MADDE 21 — Bankaların bu Yönetmelik kapsamındaki işler için verecekleri 

geçici, kesin ve avans teminat mektuplarında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 
27nci maddesindeki şekil ve şartlar aranır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhale Kararları 

Uygun Bedelin Tesbiti 
MADDE 22 — Artırmalarda uygun bedel; tahmin edilen bedelden aşağı ol

mamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseğidir. 
Eksiltmelerde uygun bedel; tahmin edilen bedeli geçmemek şartı İle, teklif 

edilen bedellerin tercihe layık görülenidir. 
Bedel tahmini yapılmadan fiyat ve teklif isteme usulü ile yapılan ihalelerde 

uygun bedel teklif edilen bedellerden tercihe layık görülenidir. Ancak, bu takdirde 
ihale bağlı olunan idarenin birinci derece ita amirinin onayı,ile geçerli sayılır. 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 2990 sayılı Kanunla değişik 28 inci mad
desinin son fıkrası hükmü uyarınca her yıl tesbit olunarak Resmi Gazete'de ya
yımlanan uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler ile eksiltmelerde kabul 
edilecek azami indirim miktar ve oranları fonlar ihalelerinde de uygulanır. 

Komisyonların İhaleyi Yapıp Yapmamakta Serbest Olması 
MADDE 23 — Komisyonlar gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp 

yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir. 
Kararlarda Belirtilmesi Gereken Hususlar 
MADDE 24 — İhale komisyonlarınca alınan kararlar, komisyon başkan ve 

üyelerinin adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır. 
Kararlarda isteklilerin isimleri, adresleri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin 

hangi tarihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılma
mış ise nedenleri belirtilir. 
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İhale Kararlarının Onayı Veya İptal Edilmesi 
MADDE 25 — İhale komisyonları tarafından alman ihale kararları, ihale 

yetkilisince karar tarihinden itibaren en geç 10 işgünü içinde onaylanır veya iptal 
edilir. 

İhale yetkilisince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. 
Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi 
MADDE 26 — İhale yetkilisince onaylanan ihale kararlan, onaylandığı gün

den itibaren engeç 5 işgünü içinde, üzerine ihale yapılana veya vekiline, imzası alın
mak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. 
Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın istekliye tebliğ ta
rihi sayılır. 

İhale kararlarının ihale yetkilisince iptal edilmesi halinde de, durum istek
liye aynı şekilde bildirilir. 

Zam ve İndirim Teklifleri 
MADDE 27 — Teklifler verildikten sonra bu Yönetmelikte yazılı haller dı

şında zam veya indirim teklifleri kabul edilmez. 
İhalede Hazır Bulunmayan İstekliler 
MADDE 28 — İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli ve

kâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve so
nucuna itiraz edemezler. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İhale Usulleri 

İhale Usullerinin Neler Olduğu 
MADDE 29 — Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yazılı işlerin ihalelerinde 

aşağıdaki usuller uygulanır. 
a) Kapalı teklif usulü, 
b) Fiyat ve teklif isteme usulü, 
c) Açık teklif usulü, 
d) Pazarlık usulü, 
e) Yarışma usulü, 
İşin gereğine göre bu usullerden hangisinin uygulanacağı bu Yönetmelik hü

kümlerine uyularak ihale yetkilisince tesbit edilir. 

KAPALI TEKLİF USULÜ 
Tekliflerin Hazırlanması 
MADDE 30 — Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılr. Teklif 

mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soya
dı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri 
istekli tarafından imzalanır, veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı 
veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa 
konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve 
teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. 

Teklif mektuplarının ad ve soyadı da yazılarak istekli tarafından imzalanması 
ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin be
lirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması mecburidir. 
Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya dü
zeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. 

Tekliflerin Verilmesi 
MADDE 31 — Teklifler ilânda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar 

karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. 
Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine 
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Komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile 
açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilânda belirtilen saate kadar 
komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme ko
nulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tesbit edilir. 

Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 
Dış Zarfların Açılması 
MADDE 32 — Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir 

tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış 
sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş 
olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine1 

de yazılır. 
Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mek

tubunu taşıyan iç zarfları acıtmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belge
lerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar. 

İç Zarfların Açılması 
MADDE 33 — Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye 

katılacaklardan başkası ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sı
rası ile açılarak, teklifler komisyon başkanı tarafından okunur veya okutulur ve 
bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. 

Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya 30 uncu maddenin son 
fıkrası hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez. 

İhale Sonucunun Karara Bağlanması 
MADDE 34 — 33 üncü madde gereğince kabul edilen teklifler incelenerek: 
a) İhalenin yapıldığı, ancak ihale yetkilisinin onayına bağlı kaldığı, 
b) Tekliflerin daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için süreye ihtiyaç du

yulduğu ve şartnamelerde daha uzun bir süre öngörülmemiş ise ihalenin 15 günü 
geçmemek üzere başka bir güne bırakıldığı, 

c) İhalenin yapılmadığı. 
Hususlarından birine karar verilir ve bu husus gerekçeli bir karar veya ka

rar özeti halinde yazılarak, komisyon başkan ve üyeleri tarafından imzalanır ve 
durum hazır bulunanlara bildirilir. 

Tekliflerin Aynı Olması 
MADDE 35 — Birkaç istekli tarafından aynı fiyat teklif edildiği ve bunların 

da uygun bedel olduğu anlaşıldığı takdirde, bu oturumda aynı teklifte bulunan bir
den fazla isteklinin hazır olması halinde, bu isteklilerden ikinci bir yazılı teklif 
alınır ve bunlardan en uygun bedeli teklif edene ihale yapılır. Şayet aynı fiyat 
teklif eden isteklilerden birisi bu oturumda hazır bulunuyorsa ihale ona yapılır. 
Aynı fiyatı teklif eden hiçbir isteklinin oturumda hazır bulunmaması veya hazır 
bulunan isteklilerden almaç ak ikinci tekliflerin de aynı olması halinde, ad çekme 
suretiyle ihale sonuçlandırılır. 

İhalenin Yapılamaması 
MADDE 36 — Kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerde, istekli çıkmadığı ve

ya teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği takdirde, ya yeniden aynı 
usulle ihale açılır veya kuruluş yararı görüldüğü takdirde ihalenin bitiş tarihinden 
itioaren 15 gün içinde iş pazarlıkla yaptırılır. 

İşin pazarlığa bırakılması halinde şartnamede belirtilen nitelik ve şartların 
aynen muhafazası mecburidir. Yeni ihale yapılıncaya kadar geçecek günler içinde 
aynı nitelikler korunarak günlük ihtiyaçlar oranında pazarlıkla mal alınabilir An-
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cak ihale, şartnamede belirtilen nitelikte mal bulunamaması sebebiyle geri kalmış 
İse günlük ihtiyaçlar şartnameye bağlı kalmaksızın temin edilebilir. 

FİYAT VE TEKLİF İSTEME USULÜ 
Fiyat ve Teklif İsteme 
MADDE 37 — Fiyat ve teklif isteme usulü, işin niteliği, nevi ve miktarı ek

siltme şartnamesinde kaydedilmek şartıyla fiyat, evsaf ve müddet hakkında istekli 
tarafından fiyat verilmesi veya teklifte bulunulması suretiyle eksiltme yapılmasın
dan ibarettir. Hangi hususlarda fiyat veya teklif istenildiği, fiyat veya teklifin şarta 
bağlı olup olmadığı eksiltme şartnamesinde belirtilir. 

Bu usulle ihale edilebilecek işler şunlardır: 
a) Sınai ve teknolojik nedenlerle tahmini bedeli tesbit edilemiyen işler, 
b) Önem ve özelliği itibariyle isteklilerin evsaf, fiyat ve süreler ile işin şart

namesinde yazılı olan diğer teknik hususlarda şartnamelere bağlı kalmaksızın de
ğişik tekliflerde bulunulmasında ve bunların değerlendirilmesinde yarar görülen 
işler, 

c) Kuruluşlarca teknik yeterlikleri ve güçleri bilinen isteklilerden teklif 
alınmasında yarar görülen işler, 

Bu şekilde yapılacak ihalede kuruluşlar; doğrudan doğruya gazetelerde ilân 
edilmek suretiyle teklif isteyebilecekleri gibi, ilân yapılmaksızın teknik yeterlik ve 
güçleri bilinen en az üç firmaya yazılı davetiye çıkarmak suretiyle de teklif iste-
yebilirfer. 

AÇIK TEKLİF USULÜ 
Açık Teklif Usulü İle Yapılabilecek İhaleler 
MADDE 38 — Bu Yönetmeliğin linçi maddesinde yazılı işlerden, tahmin 

edilen bedeli 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince her yıl 
genel bütçe kanununda belirlenen tutarın iki katını geçmeyen ihaleler açık teklif 
usulüyle yapılabilir. 

Açık Teklif Usulünün Uygulanması 
MADDE 39 — Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyon

ları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. 
Ancak; istekliler ilânda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına 

ulaşmış olmak şartıyla, 30 uncu madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri 
tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. 

Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen 
teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. 

Açık Teklif Usulünde İhale 
MADDE 40 — İlânda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkam, istek

lilerin belgelerini ve geçici teminat verip vermemiş olduklarını inceleyerek, kim
lerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katılamayacakların belge ve teminatlarının 
geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde, bir tutanakla tesbit 
edilir. 

Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır. Diğer 
istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra, sıra ile tekliflerini belirtmeye 
çağrılır. Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılır ve tek
lif sahipleri tarafından imzalanır. 

İlk teklifler bu suretle tesbit edildikten sonra, komisyon başkam, posta ile 
yapılmış teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme 
kağıdına yazılmasını sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya 
devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma ve 
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eksiltme kağıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi halinde du
rum ayrıca belirtilir. 

İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar. 
Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim veya artırımların işi uzatacağı 

anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildir
meleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif 
veremezler. 

İhale Sonucunun Karara Bağlanması 
MADDE 41 — Sözlü veya yazılı son teklifler atadıktan sonra, ihale 34 üncü 

maddeye göre karara bağlanır. 
İhalenin Yapılamaması 
MADDE 42 — Açık teklif usulüyle yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, istek

lilerin belgeleri veya son teklifleri uygun görülmediği takdirde, yeniden aynı usulle 
ihale açılır veya kuruluş yararı görüldüğü takdirde, ihalenin bitiş tarihinden iti
baren İS gün içinde iş 36 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen esaslar dahilin
de pazarlıkla yaptırılabilir. 

PAZARLİK USULÜ 
Pazarlık Usulünde İhale 
MADDE 43 — Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde teklif alınması belli bir 

şekle bağlı değildir. İhaleler, Komisyon tarafından işin nitelik ve gereğine göre, 
bir veya daha fazla istekliden yazılı veya sözlü teklif almak ve bedel üzerinde an
laşmak suretiyle yapılır. 

Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine 
İhale yapılanların neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararında gösterilir. 

Pazarlık Usulüyle Yapılacak İşler 
MADDE 44 — Aşağıda yazılı işlerin ihalesi, pazarlık usulüyle yapılabilir; 
a) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 nci maddesinin (a) bendine göre 

genel bütçe kanununda iller ve kuruluş merkezleri için belirlenen miktarı aşma
yan ve süreklilik göstermeyen bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde gösterilen işler, 

b) önceden düşünülmesi mümkün olmayan ani ve beklenmeyen olayların 
ortaya çıkması üzerine acele olarak yapılması gerekip, kapalı veya açık teklif 
usulünün uygulanmasına yeterli müddet bulunmayan işler; diğer ihale usulleriyle 
temin edilemeyen veya sağlanamayacağı açıkça belli olan işler; her çeşit araç ve 
gerecin yetkili servislerine yaptırılacak periyodik bakım ve onarımları; yedek par
ça ve lastik alımları, 

c) İhalenin yapılamaması veya sözleşmenin bozulması nedeniyle, yeniden 
yapılacak ihalelerin sonuçlandırılmasına kadar geçecek süre içindeki ihtiyaç gide
rilmesi ile ilgili isler, 

d) Kullanışlarının özelliği, kuruluşa yararlı olması veya önceliği sebebiyle 
kapalı veya açık teklif usulleriyle ihalesi uygun görülmeyen işler; bu Yönetmeliğin 
38 ve 42 nci maddeleri gereğince pazarlık usulü ile sonuçlandırılacak işler, 

e) Özellikleri nedeniyle belli isteklilere yaptırılmasında yarar görülen; 
ea) Her türlü hizmet, eğitim, araştırma, etüt ve proje, planlama, müşavirlik, 

keşif, harita, fotoğraf, film, baskı, sergileme, kontrol, muayene işleri ile teknik, 
fikrî ve güzel sanatlarla ilgili çalışmayı gerektiren işler, 

eb) El yazmaları dahil eski eser alımı, onarımı ve restorasyonu, 
ec) Resim, heykel, tablo, grafik, seramik, fotoğraf, film, slayt, poster, de

sen, gravür, güzel yazı ve tezhipler, kazıma, oyma, kakma veya benzeri usullerle 
taş, ağaç veya başka madde üzerine çizilen veya tesbit edilen eserler, kabartma, 
oyma, mimarlık elişi ve küçük sanat eserleri alım ve onarımı, yaptırılması. 
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ed) Folklor malzeme ve derlemeleri, etnoğrafik eser satın alınması yaptı
rılması, onarımı, 

ee) Fikir ve sanat eserleri üzerindeki her çeşit mali hakların tamamen ve
ya kısmen alımı, 

ef) Her çeşit fikir ve sanat eseri yapma, yaptırma, alma, 
eg) Festival, şenlik, gösteri, kongre, sergi ve benzeri kültür ve sanat faali

yetleri düzenleme, düzenletme, 
eh) Sanatçılara yaptırılacak sanat çalışmaları, 
f) Para, tahvil, senet, pul, altın, gümüş, mücevher gibi kıymetlerin basımın

da kullanılan hammadde ve malzeme alımları ile yine bunların ve güzel sanatlarla 
ilgili veya tarihi değeri bulunan eşyanın özel ambalaj, koruma, sigorta ve taşıma 
işleri, 

g) Tek kişi veya firma elinde bulunan taşınır mal, hak ve hizmetlerle, 
belirli taşınmaz malların alımı veya kiralanması, 

h) Damızlık olarak veya aşı, serum üretmek veya kontrol ve araştırma iş
lerinde kullanılmak üzere hayvan ve tohumluk alımı, 

ı) Halka ucuz ve düzenli günlük tüketim ve temel gıda maddeleri sağlamak 
amacıyla kurulmuş olan fonların bizzat üreticisinden yapacakları alımlar, 

j) Kuruluşun bağlı olduğu idarenin birinci derece ita amirinin izm alınmak 
kaydıyla özellikleri nedeniyle yabancı ülkelerden sağlanması mecburi olan her 
türlü alım, kiralama, onarım yaptırma, keşfettirme, montaj, sigorta, taşıma ve 
hizmet işleri. 

(a), (b), (c), (e), (f), (g), (ı), (j) bendlerinde yazılı işler için şartname dü
zenlenmesi, tahmini bedel tesbiti, teminat alınması ve sözleşme yapılması mecburi 
değildir. 

YARIŞMA USULÜ 
Yarışma Usulünün Uygulanması 
MADDE 45 — Kuruluşlar her türlü etüt, plan, proje ve güzel sanatlarla ilgili 

işlerini gereğinde yarışma ile yaptırabilirler. Bu işlerin mesleki kontrollük hizmet
leri, projesi uygulanacak olan yarışmacıya pazarlıkla ihale edilebilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Sözleşme 

İhalenin Sözleşmeye Bağlanması 
MADDE 46 — Bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşme, kuruluş 

adına ihale yetkilisi veya görevlendireceği kişi tarafından imzalanır. 
Bu Yönetmelikte belirtilen özel hallerde sözleşme yapılması mecburi değildir. 
Kesin Teminat 
MADDE 47 — Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak 

yerme getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce müteahhit 
veya müşteriden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin 
teminat alınır. 

Müteahhit veya müşterinin bu mecburiyete uymaması halinde, protesto çek
meye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminatı 
gelir kaydedilir. 

Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değişti
rilebilir. 

Keşfin ve sözleşmenin dışında kalmış fakat yapılması ihaleden sonra karar
laştırılmış işlerle değişken fiyat esasına göre ihale edilmiş işlerde kesin teminat, 
artan iş veya fiyat farkı olarak ödenecek bedel oranında artırılır. 
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Etüd, proje, kontrollük ve müşavirlik hizmetleriyle yapım işlerinde alınmış 
bulunan geçici teminat kesin teminata dönüştürülerek geri kalanı müteahhidin 
hak edişlerine karşılık verilecek paralardan % 10 alıkonularak kesin teminat tuta
rına çıkartılır. Bu suretle alınan teminat tamamlanıncaya kadar diğer teminatlarla 
değiştirilemez. Müteahhit isterse kesin teminatın tamamını teminat olarak alına
cak değerlerden de verebilir. 

Kesin Teminatın Geri Verilmesi 
MADDE 48 — Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak 

yerine getirildiği anlaşıldıktan sonra, müteahhidin bu işten dolayı kuruluşa ve 
Sosyal Sigortalar Kurumuna bir borcu olmadığı ve o işle ilgili olarak ücret ve 
ret sayılan ödemelerden yapılan vergi kesintilerinin ödendiği tesbit edildikten sonra 
kesin teminat; sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması mecburi olmayan hal
lerde geçici teminat geri verilir. 

Sözleşme Yapılmasında Müteahhit Veya Müşterinin Görev ve Sorumluluğu 
MADDE 49 — Sözleşme yapılması gerekli olan hallerde müteahhit veya müş

teri onaylanan ihale kararının kendisine bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 
gün içinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek noterlikçe tescil edilmiş söz
leşmeyi kuruluşa vermek zorundadır. 

Satışlara dair ihalelerde müşterinin aynı süre içinde ihale bedelini ve müş
teriye ait bulunan vergi, resim ve harçları yatırması diğer giderleri ödemesi ge
rekir. 

Bu mecburiyetlere uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya 
gerek kalmaksızın ihale bozulur ve Varsa geçici teminat gelir kaydedilir. 

Müşterinin Süresi İçinde Taşınır veya Taşınmaz Malları Teslim Almaması 
MADDE 50 — Bedeli, vergi, resim, harç ve diğer masrafları ödemiş olmak 

şartıyla müşteri şartnamede yazılı süre içinde taşınmaz malları namına tescil et
tirmeye mecburdur. Aksi takdirde müşteri, vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli 
işgal ve diğer sebeplerle kuruluştan bir talepte bulunamaz. 

Taşınır mallar, bedeli ödendiği halde şartnamedeki süre içinde teslim alın
maz ise, kuruluş bunları müşteri hesabına bu Yönetmelik hükümleri dairesinde 
satmaya yetkilidir. Malların süresi içinde teslim alınmaması ve ikinci defa satıl
ması sebebiyle tahakkuk edecek masraflar, varsa kuruluşun diğer alacakları, İkin
ci satış bedelinden mahsup edildikten sonra, geri kalan kısmı, ilk müracaatında ve
rilmek üzere müşteri namına emanet hesabına alınır. Satış bedeli kuruluşun mas 
raflarını ve alacaklarını karşılamazsa, farkı teminattan mahsup edilir ve artanı 
müşteriye geri verilir. 

Sözleşmenin akdedilmiş olması halinde, feshedilerek yukarıdaki hükümlere 
göre işlem yapılır. 

Kuruluşun Görev ve Sorumluluğu 
MADDE 51 — Kuruluş, 49 uncu maddede yazılı süre içinde sözleşme yapıl

ması hususunda kendisine düşen görevleri yapmak ve taşınmaz malların satışın
da, ferağa ait işlemleri tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre 
satılan malları müşteriye teslim etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine 
getirilmemesi halinde, müteahhit veya müşteri, sürenin bitmesinden itibaren en 
çok 15 gün içinde, 10 gün müddetli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, 
taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde teminat geri verilir. Müteahhit veya müş
teri ihaleye girmek ve teminat vermek için yaptığı masrafları istemeye hak ka
zamı*. 
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Tebligatın süresinde yapılmamasından dolayı kuruluşun zararına sebep 
olanlar hakkında kanunî işlem yapılır. 

Sözleşme Yapılması ve Kesin Teminat Alınması Mecburi Olmayan Haller 
MADDE 52 — 49 uncu maddede yazılı süre içinde taahhüdün şartname hü

kümlerine göre yerine getirilmesi ve bunun kuruluşça uygun bulunması halinde, 
sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması mecburi değildir. 

Müteahhit Veya Müşterinin Sözleşmenin Bozulmasına Neden Olması 
MADDE 53 — Sözleşme yapıldıktan sonra müteahhit veya müşterinin taah

hüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü, şartname ve sözleşme hükümlerine uy
gun olarak yerine getirmemesi üzerine, kuruluşun en az 10 gün süreli ve neden
leri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca, 
protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kayde
dilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 

Gelir kaydedilen kesin teminat, müteahhit veya müşterinin borcuna mah
sup edilemez. 

Sözleşmenin Devri 
MADDE 54 — Sözleşme, ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredi

lebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır. İzinsiz devir yapıl
ması halinde, sözleşme bozulur ve müteahhit veya müşteri hakkında 53 üncü 
madde hükümleri uygulanır. 

Müteahhit Veya Müşterinin ölümü 
MADDE 55 — Müteahhit veya müşterinin ölümü halinde, yapılmış olan işler 

tasfiye edilerek kesin teminatı ve varsa sair alacakları varislerine verilir. Ancak, 
kuruluş varislerinden istekli olanlara, ölüm tarihinden itibaren 30 gün içinde ke
sin teminat verilmesi şartıyla sözleşmeyi devredebilir. 

Müteahhit Veya Müşterinin İflası Hali 
MADDE 56 — Müteahhit veya müşterinin iflas etmesi halinde sözleşme 

bozulur. Bundan bir zarar doğarsa 53 üncü maddeye göre muamele yapılır. 
Müteahhit Veya Müşterinin Ağır Hastalığı, Tutukluluk Veya Mahkumiyet Hali 
MADDE 57 — Müteahhit veya müşteri sözleşmenin yerine getirilmesine en

gel olacak derecede ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza ne
deni ile taahhüdünü yapamayacak duruma girerse, bu hallerin meydana gelmesin
den itibaren 30 gün içinde ilgili kuruluşun kabul edeceği birini vekil tayin etmek 
şartıyla taahhüdüne devam edebilir. 

Eğer müteahhit veya müşteri kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek 
imkanından mahrum ise, yerme ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre 
bir kayyum tayin edilmesi istenebilir. 

Yukarıdaki hükümlerin uygulanamaması halinde sözleşme bozulur. Bundan 
bir zarar doğarsa 53 üncü maddeye göre işlem yapılır. 

Müteahhit Veya Müşterinin Birden Fazla Olması Hali 
MADDE 58 — Birden fazla gerçek veya tüzelkişi tarafından birlikte yapılan 

taahhütlerde, müteahhitlerden veya müşterilerden birinin ölümü, iflası, tutuklu 
veya mahkûm olması gibi haller sözleşmenin devamına engel olmaz. 

Birlikte yapılan taahhütlerde müteahhitlerden biri kuruluşa pilot firma 
olarak bildirilmiş ise, pilot firmanın şahıs veya şirket olmasına göre ölüm, iflas 
veya dağılma hallerinde sözleşme kendiliğinden sona erer. Ancak, diğer müteah
hitlerin teklifi ve idarenin uygun görmesi halinde sözleşme yemlenerek işe de
vam edilir. 
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Birlikte yapılan taahhütlerde gruba dahil pilot firmadan başka herhangi 
bir ortak şahsın ölümü veya ortak şirketin herhangi bir sebeple dağılması halinde, 
pilot firma ve grubun diğer ortakları, teminat dahil işin o ortağa yüklediği sorum
lulukları da üzerlerine alarak işi bitirirler. 

Ü Ç Ü N C Ü K I S I M 
İhale Usullerine Tabi Olmayan İşler 

İhtiyaçların Kamu Kuruluşlarından Karşılanması 
MADDE 59 — Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde sayılan işler, 
1 — Bu Yönetmelik kapsamına giren fonlardan, 
2 — Genel ve katma bütçeli idarelerle belediyeler ve özel idarelerden, 
3 — 2 inci fıkrada yazılı idarelere bağlı sabit veya döner sermayeli kuru

luşlar ile özel bütçeli kuruluşlarca kurulmuş olan birliklerden, 
4 — Kamu iktisadi teşebbüsleri ile sermayesinin yarısından fazlası tek başı

na veya birlikte Devlete, kamu iktisadi teşebbüslerine veya mahalli idarelere ait 
olan kuruluşlardan, 

5 — Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş olan vakıf
lar ile sermayesinin yarısından fazlası bu vakıflara ait olan kuruluşlardan, 

6 — özel kanun ile kurulan tüzel kişiliğe sahip ve ortaklarının veya kanun
ların öngördüğü durumlarda ortak olmayanların ürünlerini alan işleyen, değer
lendiren, iyileştiren, satan, üretim ihtiyaçlarına yarayan araç ve gereçleri sağlayan 
ortaklıklar ve bunlara ait birliklerden, 

7 — özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel 
kişiliğe sahip kuruluşlardan, 

Protokolla veya doğrudan temin edilebilir. 
Mutemet Eliyle Alım 
MADDE 60 — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun değişik 83 üncü 

maddesi gereğince her yıl genel bütçe kanununda gösterilen miktarın iki katma 
kadar olan alımlar, komisyon kararı olmaksızın ihale yetkilisinin görevlendireceği 
kişi veya kişiler tarafından doğrudan yapılabilir. 

Emanet Suretiyle Yapılacak İşler 
MADDE 61 — Kuruluşun yeterli işgücü, makine, araç, gereç ve taşıtlara sa

hip olması halinde ve ihaleye konulmasında fayda görülmeyen yapım, onarım ve 
taşıma işleri ile gizliliği olan işler, ihale yetkilisince kuruluş görevlilerinden tesbit 
edilecek emanet komisyonları eliyle emaneten yaptırılabilir. 

Bu usulle yapılacak işlerin emanet komisyonunca yapılamıyacak kısımları, 
nev'i itibariyle kısımlara ayrılarak, araya bir müteahhit girmeksizin taşaronlara 
da yaptırılabilir. Bu takdirde işin bünyesine giren ve sarfında kontrolü mümkün 
olabilen ana malzemeler ile emanet komisyonunca verilmesi mümkün olan mal
zemeler dışında kalan malzemeler de taşaron tarafından temin edilebilir. 

Uluslararası Antlaşmalar Gereğince Yapılacak İşler 
MADDE 62 — Uluslararası antlaşmalara göre Türkiye'de yapılacak ve kar

şılıkları yabancı devlet veya uluslararası kuruluşlarca sağlanacak işler ile anlaş
masındaki hükümler nedeniyle bu Yönetmeliğin uygulanamayacağı işler özel ka
nun, kararname ve antlaşmalar hükümlerine göre yürütülür. 

D Ö R D Ü N C Ü K I S I M 
Kuruluşlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Satış İşlemleri 

Usul ve Bedel Tesbiti 
MADDE 63 — Kuruluşların ürettikleri mal ve hizmetlerin satışında bu Yö

netmeliğin 29 uncu maddesindeki ihale usullerinin uygulanması mecburi değildir. 
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Üretilen mal ve hizmetler maliyet bedelinin altında olmamak kaydıyla ku
ruluşlar tarafından tesbit edilecek bedelle ticari usullere göre satılır. 

Maliyetin Altında Satış 
MADDE 84 — Maliyetten aşağı satış yapmak zorunlu olduğu takdirde du

rum kuruluşun ilgili olduğu idareye bildirilir. İlgili idarenin birinci derece amiri 
itasının uygun görüşünden sonra bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesi gereğince ku
rulacak komisyon tarafından tesbit edilecek yeni fiyattan satış yapılır. 

B E Ş İ N C İ K I S I M 
îş Artışı ve Eksilişi 
MADDE 65 — Yapım işlerine ait bir sözleşmenin uygulanması sırasında ke

şif ve sözleşmede öngörülmeyen iş artışı veya azalışı zorunlu hale gelirse, müte
ahhit, keşif bedelinin % 50 oranına kadar olan değişikliği. Süre hariç, sözleşme 
ve şartnamesindeki hükümler dairesinde yapmakla yükümlüdür. 

Keşif bedeli artışının % 50'yi geçmesi halinde sözleşme feshedilir. Ancak, 
bu durumda müteahhit işin keşif bedeli ve % 50 keşif artışının karşılığı işleri söz
leşme ve şartnamesindeki hükümler çerçevesinde yapmaya zorunludur. Taahhüdün 
% 50 keşif artışı ile bitmemesi ve tasfiye edilmesi halinde müteahhit kuruluştan 
hiç bir masraf ve tazminat isteyemez. 

% 50 oranından fazla artış, temel, tünel ve benzeri işler ile tabii afetler gibi 
nedenlerden ileri gelmiş ise, kuruluşun isteği, müteahhidin kabulü ve ilgili Baka
nın onayı ile, süre hariç, aynı sözleşme ve şartname hükümleri içinde % 50'yi ge 
çen işler de aynı müteahhide yaptırılabilir. 

Keşif bedelinin % 50'sinden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan iş
lerde müteahhit işi bitirmeye zorunludur. Bu durumda, müteahhide, belgelemek 
şartı ile, yapmış olduğu gerçek giderlerine karşılık olarak ihale bedelinin % 50'si 
ile yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'ine kadar tazminat ödenebilir. 

Erken Bitirme Primi 
MADDE 66 — Şartname ve sözleşmesinde belirtilen sürelerden önce bitiril

mesinde fayda görülen yapım işlerinde esasları şartnamede belirtilmek üzere mü
teahhitlere erken bitirme primi verilebilir. İş ilaveleri hariç, süre uzatımı verilen 
işlerde prim verilemez. 

Erken bitirme primi, erken bitirilen her gün için, günlük gecikme cezasın
dan az olmamak üzere tesbit edilerek şartnameye yazılır. Müteahhide ödenecek 
erken bitirme priminin toplamı hiç bir şekilde işin ihale bedelinin % 3'ünü ge
çemez. 

Muayene ve Kabul işlemleri 
MADDE 67 — Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene 

ve kabul işlemleri, ihale yetkilisince kurulacak en az üç kişilik muayene ve kabul he
yetleri tarafından yapılır. 

A L T I N C I K I S I M 
Çeşitli Hükümler 

özel Hükümler 
MADDE 68 — a) Afetler Fonu ile Sivil Savunma Fonlarında, afetin mey

dana geldiği tarihten itibaren 16 gün, sivil savunma hizmetlerinde olağanüstü yö
netimin devam süresince veya savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi ve
ya savaş halinde acilen temini gereken işler, hiç bir şekli işleme tabi olmaksızın 
mahalli mülkî amir veya yetki vereceği birinin başkanlığında kurulacak bir ko
misyonca yürütülebilir. 15 günlük süre ilgili Bakanlıkça gerektiğinde uzatılabilir. 

b) Fonun faaliyet konusunun gereği olarak yabancı ülkelerde, tanıtma, ser-
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gileme ve benzeri faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için yapılacak işlerde fonun ilgili 
olduğu idarenin birinci derece ita amirince tesbit edilecek usul ve esaslar uygula
nabilir. 

c) Fonların kuruluş amaçları gereğince yapacakları satış işlerinde uygula
nacak tercihli usuller hakkında özel kanunlarına dayanılarak çıkarılan mevzuat 
hükümleri saklıdır. 

Yasak ve Sorumluluklar 
MADDE 69 — Bu Yönetmelik gereğince yapılacak ihale işlerinde yasak ve 

sorumluluklar hakkında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun bu konudaki hüküm
leri uygulanır. 

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller 
MADDE 70 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan durumlarda 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanunu ile bu Kanuna göre çıkarılan tüzük ve yönetmelik hükümleri 
uygulanır. 

Y E D İ N C İ K I S I M 
Son Hükümler 

Kaldırılan Hükümler 
MADDE 71 — Kuruluşların ilgili mevzuatlarının bu Yönetmeliğe aykırı hü

kümleri yürürlükten kalabilmiştir. 

Dayanak 
MADDE 72 — Bu Yönetmelik 8/9/1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet ihale Ka

nununun birinci maddesinin ikinci fıkrası gereğince hazırlanmıştır. 

Başlamış Olan İşler 
GEÇİCİ MADDE 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilânı 

yapılmak suretiyle başlamış olan işler ilgili olduğu mevzuata göre sonuçlandırılır. 

Yürürlük 
MADDE 73 — Sayıştay'ın görüşü de alınmış olan bu Yönetmelik Resmi Ga-

zete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 74 — Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

1> . 

Tebliğ 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 

İŞKOLU TESBlT KARARI 
Karar Tarihi26/7/1984 
Karar No : 1984/31 
işyeri : Antbirlik (Antalya Pamuk, Tarım, Satış Kooperatifleri Birliği) AN

TALYA 
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B. Ç. M. Dosya No : 5880-05 
İşkolu Tesbiti İsteyen : KOOP - İŞ (Türkiye Kooperatif ve Büro İşçileri Sen

dikası) İzmir Cad. Fevzi Çakmak Sok. No. 15/11-12 Yenişehir/ANKARA 
Konu : Koop-İş Sendikası Antbirlik (Antalya Pamuk, Tarım, Satış Koopera

tifleri Birliği) nin 17 sıra nolu Ticaret, Büro Eğitim ve Güzel Sanatlar işkoluna gire
ceğinden bahisle işyerinin işkolunun tesbitini istemektedir. 

İnceleme: Başvuruyu İnceleyen Bakanlığımız İş Müfettişleri'nin 8/5/1984 ta
rihli, M. D. 4, O. B. 8, EK. 36, Y. K. 58 sayılı inceleme raporlarında; Antbirlik Mü
essesesi ve bu müesseseye bağlı 16 kuruluşun bulunduğu, bu işyerlerinde değişik 
sendikaların Yüksek Hakem Kurulunca yeniden yürürlüğe konulmuş toplu iş söz
leşmelerinin bulunduğu halen faaliyette bulunan 16 işyerinden yedisinin koopera
tif, birinin yağ kombinası, dördünün çırçır fabrikası, birinin iplik fabrikası olduğu, 
bunun yanında Genel Müdürlük, Yardımcı işletmeler ve Uçak işletmesi Müdürlükle
rinin bulunduğu, bu, işyerlerinden Genel Müdürlükte 217, Uçak işletmesinde 27, Antal
ya Kooperatifinde 34, Serik Kooperatifinde 48, Manavgat Kooperatifinde 39, Yeniköy 
Kooperatifinde 31, Kumluca Kooperatifinde 18, Finike Kooperatifinde 27, Kınık Koo
peratifinde 21, Topçular I Fabrikasında 134, Topçular II Fabrikasında 65, Serik Fab
rikasında 51, Manavgat Fabrikasında 44, Yardımcı İşletmelerde 231, Yağ Kombi
nasında 258, İplik Fabrikasında 1532 işçinin çalıştığı, Genel Müdürlük, Uçak İşlet
mesi, Yeniköy, Manavgat ve Kumluca Kooperatif işyerlerinde Yüksek Hakem Ku
rulunca yeniden yürürlüğe konulan 1/8/1983-31/7/1984 yürürlük tarihli Sosyal - İş 
Sendikasına ait, İplik Fabrikası Topçular I ve II Serik, Manavgat Çırçır ve Prese 
Fabrikalarında Yüksek Hakem Kurulunca yeniden yürürlüğe konulan 1/8/1983 -
31/7/1984 yürürlük tarihli, Tekstil Sendikasına ait, Yağ Kombinası'işyerinde Yük
sek Hakem Kurulunca yeniden yürürlüğe konulan 1/8/1983-31/7/1984 yürürlük sü
reli Gıda-Iş Sendikasına ait, Finike, Serik, Kınık, Kooperatif işyerlerinde Yüksek 
Hakem Kurulunca yeniden yürürlüğe konulan 1/8/1983 - 31/7/1984 yürürlük tarihli 
Tez-Koop-lş Sendikasına ait toplu iş sözleşmelerinin bulunduğu ve Antbirlik Genel 
Müdürlük, Antalya, Serik, Manavgat, Yeniköy, Kumluca, Finike ve Kınık Pamuk 
Tarım Satış Kooperatifleri ile Antbirlik Yardımcı İşletmeler ve Uçak işletmesi iş
yerlerinin 17 sıra nolu «Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar», Serik, Manavgat, 
Antalya Topçular I, Antalya Topçular II, Çırçır ve Prese Fabrikaları ile Aksu İplik 
Fabrikasının 6 sıra nolu «Dokuma», Antbirlik Yağ Kombinası işyerinin ise 4 sıra 
nolu «Gıda» işkoluna girdiği tesbit edilmiştir. 

Karar: Antbirlik Genel Müdürlük, Antalya Serik, Manavgat, Yeniköy, 
Kumluca, Finike ve Kınık Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri ile Antbirlik Yardımcı 
İşletmeler ve Uçak işletmesinin 17 sıra nolu «Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanat
lar» Serik, Manavgat, Antalya Topçular I, Antalya Topçular II, Çırçır ve Prese 
Fabrikası ile Aksu iplik Fabrikasının 6 sıra nolu «Dokuma», Antbirlik Yağ Kombinası 
işyerinin 4 sıra nolu «Gıda» işkoluna girdiğine ve yapılan bu tesbitin Resmi Gaze-
te'de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 4. maddesi gereğince ka
rar verilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası idare Merkezinden: 

3/8/1984 tarihinde uygulanacak ABD dolarının esas kuru; 
1 ABD $ = 364,03 dır. 
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tLÂN BÖLÜMÜ 

Yargı Hânları 
Tasarrufları Koruma Fonu 2 No. lu Tasfiye Kurulu Başkanlığından : 

(Dosya No : 1982/1-3) 
Aşağıda takdir edilen değeri, abone numaraları, satış saatleri gösterilen te

lefonların intifa haklarının açık arttırma ile satılmasına karar verilmiştir. İlk art
tırma 20/8/1984 günü Sirkeci, Yalıköşkü Cad. Yalıköşkü han kat 5 de aşağıda be
lirtilen saatlerde yapılacak, o günü takdir edilen değerin % 75 ne istekli çıkmadığı 
takdirde 21/8/1984 günü aynı yer ve saatlerde ikinci arttırma yapılacak en çok art
tırana ihale edilecektir. Satış peşin para ile yapılacak ve ihaleye katılanlardan % 10 
nisbetinde teminat alınacaktır. Satış 35 sayılı K. H. K. nin 13 maddesi esaslarına 
göre yapılacağından satıştan sonraki yedi gün içinde satış bedelinden en az % 15 
yüksek bedelle teklifte bulunan ve teklif edilen bedel nakit veya banka teminat mek
tubu yahut devlet tahvili olarak kurulumuza yatırılırsa ilk alıcı ile teklifte bulunan
lar arasında 31/8/1984 günü aynı yer ve saatlerde açık arttırma yapılarak en çok 
arttırana ihale edilecektir. Satışla ilgili tamamlayıcı bilgi kuruldan alınabilecektir. 

Abone TakJn edilen 
Numarası Kıymeti İhale Saati Halen bulunduğu yer 

1496608 170.000,— 14.00-14.30 Haraççı Ali Sokak No, 6 Kat 1 Karaköy 
5720062 130.000,— 14.30-15.00 Sahil yolu Çekirge sokak No. 3 Bakırköy 
3364477 150.000,— 15.00 - 15.30 Atlı han sokak "No. 12 Daire 17 Fenerbahçe 

İstanbul 2 No. lu Tasfiye Kurulu Başkanlığından •. 

Tasfiye halindeki Servet Petrol Ticaret ve Sanayi A. Ş. nin masasına dahil 
olup Sirkeci, Orhaniye Cad., No. 9 adresindeki İpek Palas otelinde bulunan 1206 
parçadan ibaret toplam 2.422.250 lira takdir edilen değerli karyola, yatak, battaniye, 
sandalye, koltuk, sehpa, kasa, çayocağı soğutucusu, buzdolabı, telefon cihazı, tele
vizyon, radyo, duvar saatleri, avizeler, daktilo makinası, elektronik hesap makinası, 
gibi otel eşyasının (Listesi kurulumuzda ve ilan tahtasında görülebilir) bulunduğu 
yerde açık arttırma ile satılmasına karar verilmiştir. 



Sayfa : 48 RESMİ GAZETE 3 Ağustos 1984 — Sayı: 18478 

İlk arttırma 20/8/1984 günü saat 10.00 -10.30 arasında yapüacak, o günü sa
tış masrafları ile muhammen değerin % 75 toplamı bedelle alıcısı çıkmadığı tak
dirde ikinci satış 21/8/194 günü aym yer ve saatte yapılacaktır. İkinci satış günü 
teklif edilen değer yeterli görülmediği takdirde kurulumuz satışı yapmamakta ser
besttir. Satış peşin para ile olup satışa katılanlardan muhammen değerin % 10 ora
nında teminat alınır. 

Satıştan sonraki yedi gün içinde satış bedelinden en az % 15 yüksek bedelle 
teklifte bulunulur ve teklif edilen bedel nakit veya banka teminat mektubu veya 
Devlet tahvili olarak kurulumuza yatınbrsa ilk alıcı ile sonradan teklifte bulunan
lar arasmda 31/8/1984 günü aynı yer ve saatte açık arttırma yapılarak en çok arttı
rana satılacaktır. 

Eskişehir 4. İcra Memurluğundan : 

GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANI 
Tasfiye işleri Türkiye Emlâk Kredi Bankası A. Ş. Tasarrufları Koruma Fonu 

Başkanlığı 6 Nolu Banker Tasfiye Kurulunca yürütülen Bantaş Bankerlik ve Men
kul Değerler A. §. Selahattin Diker'in Eskişehir Söğütönü Köyü Tevfik Deresi mev
kiinde kâin ve 2. Mıntıka Tapunun 24 Pafta, 1169 parselinde kayıtlı 6125 M2. tarla, 
35 sayılı K.H.K. nsı 13. maddesi gereğince satılacaktır. 

1 — GAYRİMENKULUN ÖZELLİKLERİ : 
Gayrimenkul Bursa Karayolunda tahminen 700 metre İçerde, Yukarı Söğütönü 

Köyüne 3 Kim. Eskişehir'e 8 Kim. mesafededir, etrafı tarlalarla çevrili, meyilli bir 
arazi üzerinde buğday ekili tarladır. 

2 — SATIŞ ŞARTLARI : 
a) Gayrimenkulun muhammen bedeli 245.000,— TL. dur. 
b) Satış peşin para İle yapılacaktır. Bedel, satışın yapıldığı gün ve saatte 

tahsil edilecektir. Satışla ilgili masraflar alıcıya aittir. 
c) Satışa katılacak kişiler tahmini satış bedelinin % 10 tutarındaki teminat 

karşılığı parayı icra veznesine yatıracaktır. 
d) Kamu kurum ve kuruluşları satışa, yukarıdaki bentde 'belirtilen teminat 

aranmaksızın katılabilirler. 
e) Satış muhammen bedelin % 75'inden aşağı yapılamaz. 
f) Satışın yapıldığı bünü takip eden 7 bün İçinde satış bedelinin % 15'inden 

aşağı olmamak üzere daha yüksek teklifte bulunulması halinde ilk alıcı ile sonra
dan teklifte bulunanlar arasmda satıştan sonraki onuncu günde bir defaya mahsus 
olmak üzere açık arttırma yapılacak ve satış en çok arttıranın üzerinde bırakılacaktır. 

g) Satıştan sonra teklifte bulunanlar, teklif ettikleri meblağ karşılığım pe
şin olarak nakit, banka mektubu veya Devlet Tahvili şeklinde yatıracaklardır. Aksi 
halde teklifleri kabul edilmeyecektir. 

3 — SATIŞIN GÜNÜ, SAATİ ve YERİ : 
a) Satış 20/8/1984 günü saat 10.00 - 10.30 arası Eskişehir 4. ncü İcra Daire

sinde yapılacaktır. 
b) Birinci arttırmada gayrimenkul satılmadığı veya yeterli fiyatı bulmadığı 

takdirde İkinci satış 21/8/1984 günü aym yerde aym saatte ve aym şartlarla yapıla
caktır. 

Daha ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin Eskişehir 4. ncü İcra Memurluğuna 
1984/1089 Tal. numarası ile başvurmaları İlân olunur. 
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Tasarrufları Koruma Fonu Ankara 3 Nolu Tasfiye Kurulu Başkanlığından 
Bildirilmiştir: 

«İLÂNEN TEBLİĞ» 
Tasfiye işlemleri Kurulumuzca yürütülen Banker Kandemir 'Salman'ın % 40, 

Banker Salman Menkul Kıymetler Finansman ve Yatırım Ticaret A. Ş. ortakların
dan Saadet Salman'ın % 22, keza aynı Şirket ortağı M. Cüneyt Salman'ın % 10 
olmak • üzere toplam % 72 hissesine sahip bulundukları 10.000.000 lira sermayeli 
Salman Makina Kalıp ve Plastik Sanayii A.Ş.'nin durumu 35 sayılı K.H. Kararna
menin Ek-60 ncı maddesine uygun bulunduğundan bu şirketin diğer iki ortağı Salih 
Erdoğan ve Abdulaziz Efe kanunen tayin edilen süre içinde Kurulumuza başvurarak 
Şirketteki Banker hissesini satın almak hususunda bir talepte foulunmadıklanndan, 
aynı madde gereğince adı geçen Şirketin hlânçosu ve kâr-zarar hesapları Kurulu
muzca çıkartılarak, 

35 Sayılı K . H . Kararnamenin Ek-60 ıncı maddesinin 2 nolu bendi uyarınca 
Banker Kandemir Salman hissesine düşen öz sermaye yapı ile Şirketteki 
alacağının Kandemir Salman'ın (Salman Ticaret) tasfiye masasına, Şirketin diğer 
ortaklan Saadet Salman ve Mustafa Cüneyt Salman'ın bu şirketteki hisselerine düşen 
öz sermaye paylan toplamlarının da «Salman Menkûl Kıymetler Yatınm ve Finans
man Ticaret A. Ş.» nin tasfiye masasına ödenmesi için ilgili yasa ve tebligat kanunu 
hükümlerine göre 30 gün süreli gönderilen adli tebliğ, PTT İşletme Genel Müdürlüğü 
Ankara Posta İşleri Merkezi Müdürlüğü tarafından Kurulumuza gönderilen yazılarla 
Salman Makina Kalıp ve Plastik SanayU Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkam Salih 
Erdoğan ile diğer ortaSc Aziz Efe'nin adreslerden, adres bırakmadan çıktıkları ve 
adreslerinin de bilinemediği aynı adreste oturanlar tarafından ifade edildiği ve ayrıca 
mahalle muhtarlarının tasdikli beyanlanndan anlaşıldığı belirtilerek tebligat yapıl
maksızın iade edildiğinden, 

SALMAN Makina Kalıp ve Plastik Sanayii A. Ş. nin Kandemir Salman için 
masamıza 18.866.635,50 TL. ile, Saadet Salman ve M. Cüneyt Salman için toplam 
9.539.708,39 lirayı 30 gün içinde ödiyerek adı geçen şirketteki Banker hisselerini tas
fiye edebilecekleri ve keza belirtilen meblağları bu ilândan itibaren 15 gün içinde Ku
rula başvurmak kaydıyle yeterli ve sağlam teminat göstermeleri halinde, 1 yıl içinde 
azami 4 eşit taksitte aylık % 2 faizle birlikte ödeme yapmalannın mümkün bulun
duğu, aksi halde 35 sayılı K. H. Kararnamenin Ek-60 ncı maddesi gereğince SALMAN 
Makina Kalıp ve Plastik Sanayii A. Ş. nin tasfiyesine karar verilebileceği, aynı ya
sarım Ek - 60'ıncı maddesinin 2 nci bendi gereğince Salih Erdoğan ve Abdulaziz Efe' 
ye Ifânen tebliğ olunur. 

Eskişehir 4. İcra Memurluğundan : 

GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANI 
Tasfiye İşleri Türkiye Emlâk Kredi Bankası A. Ş. Tasarrufları Koruma Fonu 

Başkanlığı 6 Nolu Banker Tasfiye Kurulunca yürütülen Bantaş Bankerlik ve Men
kul Değerler A. Ş. Selahattin Diker'in Eskişehir Kanhhınar Köyü, Ondönümler mev
kiinde kain ve 1. nci tapunun 5 Pafta, 417 Parselinde kayıtlı 2540 M2. tarla, 35 sa
yılı K.H.K. nin 13. maddesi uyarınca açık artırma suretiyle satılacaktır. 

1 — GAYRİMENKULUN ÖZELLİKLERİ : 
Gayrimenkul Ankara yolu üzerinde, yoldan 10 metre içerde tahminen köyü 

800 metre, Eskişehir'e 13 kilometre mesafede bir tepenin eteğinde olup, yol ile tepe 
arasındadır. Diğer iki yanı tarlalarla çevrili, buğday ekili kıraç bir tarladır. 

Gayrimenkul, Karayolu üzerinde olup, arsa olarak karayoluna yaklaşma ya
sağı, olup, üzerinde inşâat yapılması Karayollan Genel Müdürlüğünün iznine tabidir. 

Tasarrufları Koruma Fonu Ankara 3 Nolu Tasfiye Kurulu Başkanlığından 
Bildirilmiştir: 
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2 — SATIŞ ŞARTLARI: 
a) Gayrimenkulun muhammen bedeli 127.000,— TL. dır. 
b) Satış peşin para ile yapılacaktır. Bedel satışın yapıldığı gün ve saatte 

tahsil edilecektir. Satışta ilgili masraflar alıcıya aittir. 
c) Satışa katılacak kişiler tahmini satış bedelinin % 10 tutarındaki teminat 

karşılığındaki parayı icra veznesine yatıracaklardır. 
d) Kamu kurum ve kuruluşları satışa, yukarıdaki bentte belirtilen teminat 

aranmaksızın katılabilirler. 
e) Satış Muhammen bedelin % 75'indea aşağı yapılamaz. 
f) Satışın yapıldığı günü takip eden 7 gün İçinde satış bedelinin % 15*lnden 

aşağı olmamak üzere daha yüksek teklifte bulunulması halinde ilk aha İle sonra
dan teklifte bulunanlar arasında satıştan sonraki onuncu günde bir defaya mah
sus olmak üzere açık artırma yapılacak ve satış en çok arttıranın üzerinde bıra
kılacaktır. 

g) Satıştan sonra teklifte bulunanlar, teklif ettikleri meblağ karşılığım pe
şin olarak nakit, banka teminat mektubu veya Devlet Tahvili şeklinde yatıracaklar
dır. Aksi halde teklifleri kabul edilmeyecektir. 

3 — SATIŞIN GÜNÜ. SAATİ ve YERİ : 
a) Satış 20/8/1984 günü saat 9.30 -10.00 arası Eskişehir 4 üncü İcra Daire

sinde yapılacaktır. 
b) Birinci artırmada gayrimenkul satılmadığı veya yeterli fiyatı bulmadığı 

takdirde ikinci satış 21/8/1984 günü aynı yer, aynı saatte ve aynı şartlarla yapıla
caktır. 

Daha ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin Eskişehir 4. ncü İcra Memurluğuna 
1984/1088 Tal numarası İle başvurmaları ilân olunur. 

Çubuk İcra Memurluğundan 

GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANI 
Türkiye Emlâk Kredi Bankası A. Ş. Tasarrufları Koruma Fonu Başkanlığı 

Ankara 6 No'lu Banker Tasfiye Kurulu tarafından satılmasına karar verilen gayri
menkulun cinsi, kıymeti, evsafı, adedi. 

Çuhuk İlçesi Akyurt Nahiyesinde Çiğdembayırı mevkiinde 870 parselde kayıtlı 
65100 m2 miktarında her türlü hububat ekimine elverişli gayrimenkulun 1/4 borçlu 
banker Hidayet Sağcı hissesine bilirkişilerce 1.302.000,— TL. sı kıymet takdir edü-
aılştir. 

Satış şartları 
Birinci satış 11/9/1984 Salı günü saat 10.00 - 10.30 arasında Çubuk Hükü

met Konağı önünde yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 75'lni ve 
rüçhanh alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarım geçmek şar-
tiyle ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa ençok artıranın taahhüdü baki 
kalmak kaydıyla 21/9/1984 Cuma günü aynı yer ve saatlerde ikinci açık,artırmaya 
çıkartacaktır. 

Satışın yapıldığı günü takip eden 7 gün içinde satış bedelinin % 15 inden 
aşağı olmamak üzere daha yüksek bedelle teklifte bulunulduğu takdirde ilk alıcı İle 
sonradan teklifte bulunanlar arasında satıştan sonraki 10 ncu günde aynı yer ve 
saatlerde bir defaya mahsus olmak üzere yemden açık arttırmaya çıkarılacak ve o 
gün en çok arttıranın üzerinde bırakılacaktır. 
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Ancak, satıştan sonra teklifte bulunanlar teklif ettikleri meblağ karşılığım 
peşin olarak nakit veya banka teminat mektubu yahut Derlet Tahvili şeklinde ya
tı rmadıkca talepleri kabul edilmeyecektir. 

Satışa iştirak etmek isteyenler muhammen bedelin % 10 tutarındaki parayı, 
Milli bir bankadan ahnnuş teminat mektubunu veya Devlet Tahvilini satış saatinde 
ibraz etmeleri gerekmektedir. Bakiye satış bedelim yatırmak için alıcıya isteğinde 
5 günü geçmemek üzere mehil verilebilir, alıcının cayması halinde ihale fesh edilir, 
bundan sonraki yapılacak ihale arasındaki farktan ve % 10 faizinden alıcı ve kefil
leri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 

Bakanlıklar, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve diğer kamu kuruluşları teminat 
yatiTomaksızın satışa katılabilirler. 

Şartname ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, 
masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

Taşınmazların tescil, vergi, resim, harç vs. masrafları alıcıya aittir. 
İhtilaf halinde yetkili Mahkeme Çubuk İcra Tetkik Mercii Hâkimliğidir. 
Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş veya münderecatım kabul etmiş 

sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin Çubuk icra Memurluğunun 1984/199 
Ta. sayıhdosyası Ue İcra Memurluğuna başvurmaları. 

İlân olunur. 
t» 

Muğla İcra Memurluğundan : 

Dosya No : 1981/619 
Alacaklı: Sosyal Sigortalar Kurumu Muğla Şube Müdürlüğü 
Vekili: Avukat Giray Toprakçı, Muğla 
Borçlu : Özbek Rifat Morsuallı, Mithatpaşa Cad, No: 790/17 veya Mithatpasa 

Cad. 126 Sok. No : 11 Daire 10 Koza Apt. İzmir. 
Borç Miktarı: 454.780.— lira 
Mevzuu : Yatağan Asliye Hukuk (İş Mahkemesi) nin 1978/21 esas, 1980/423 

sayılı karan gereğince 290.352 Liranın masraflan ile birlikte borçludan tahsili. 
Yukarıda yazılı borcu işbu icra emrinin tebliğe tarihinden itibaren yedi 

gün içinde ödemeniz, MK'nln 32. maddesi gereğince bu süre içinde borcu, ödemezse-
seniz, tetkik merciinden veya Yargıtay'dan veya mahkemenin iadesi yolu ile ait ol
duğu mahkemeden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirmediğiniz takdir
de cebri icra yapılacağı, yine bu müddet içinde 74. madde gereğince mal beyanında 
bulunmanız, beyanda bulunmaz veya hakikate aykm beyanda bulunursanız 337. mad
de gereğince hapis ile cezalandırılacağınız, 

Yukarıda yazılı işi işbu icra emrinin tebliği tarihinden itibaren 7 gün süre 
içinde yapmanız, aksi halde 30. madde gereğince ilân hükmünün icraen yerine ge
tirileceği, iş yalnız tarafınızdan yapılmasına dair İse bu süre 'cinde yapılması ha
linde 343. maddedeki cezayı gerektireceği. 

Yukarıda yazılı işin 7 gün içinde yapılması, aksi halde 343. maddedeki ce
zayı gerektireceği., 

Yukarıda yazılı irtifak hakkım icra emrinin tebliği tarihinden itibaren yedi 
gün içinde yüklenmeniz, aksi halde ilam hükmünün zorla yerine getirileceğ ive Ham 
hükmüne muhalefetin aynca İcra ve İflâs Kanunun 343. maddesindeki cezayı gerek
tireceği, igbu borç yedi gün içerisinde ödenmediiğ takdirde yedi güne tebligat kanu
nu hükümleri dairesinde 15 gün ilavesi ile 22 gün olmak üzeer işbu icra emri yerine 
kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 12355 
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Elbistan Asliye Hukuk Hakimliğinden: 

1982/750 
Afşin Elbistan Linyitleri Müessese Müdürlüğü vekili Av. Fevzi Erten tarafından 

davalı M. Yılmaz Yenirenk aleyhine açılan alacak davasının yapılan duruşması sıra
sında davalı M. Yılmaz Yenirenk'in adına çıkartılan ilanen davetiyenin bila tebliğ 
iade edildiği ve yapılan tahkikat neticesinde de aoresinin tesbit edilemediğinden da
va dilekçesinin davetiye ile birlikte ilanen tebliği yapıldığından bu kezde gıyap dave
tiyesi tebliğine karar verilmiş olmakla; 

Davalı M. Yılmaz Yenirenk'in duruşmanın bırakıldığı 6/11/1984 günü saat 9.00 
da Mahkememizde hazır bulunmasının gerektiği veya kendisini bir vekille temsil 
ettirmesinin gerektiği, aksi takdirde davanın gıyabında yürütüleceği gıyap daveti
yesi yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 12442 

• e 
Mucur Asliye Hukuk Hakimliğinden: 

Dosya No: 1983/228 
Davacı Necip oğlu Mehmet Çetin tarafından, davalı eşi Gülperi Çetin aleyhine 

açılmış bulunan şiddetli geçimsizlik nedeni ile boşanma davasının yapılan yargılama
sı sırasında: 

Davalı Gülperi Çetin 11/9/1984 günü saat 9.00 da Mahkememizde yapılacak 
ma günü ilanen tebliğ edilmiş bu kez acuna ilanen gıyap karan tebliğine karar veril
miş olmakla; 

Davalı Gülperi Çetin 11/9/1984 günü saat 9.00da Mahkememizde yapılacak 
duruşmada hazır bulunmadığı veya kendisini bir vekille temsil ettirmediği taktirde 
duruşmalann gıyabında yürütüleceği hususu ilanen gıyap karan yerine geçmek üze
re tebliğ olunur. 12443 

» 
Korkuteli Asliye Hukuk Hakimliğinden: 

1983/233 
Davacı Mehmet Pırıltı tarafından davalılar Zeliha Ayşe Kervancıoğlu ve ar-

kadaşlan aleyhine açılan tapu iptali ve tescil davasının açık duruşması sırasında: 
Dava konusu Korkuteli ilçesi Kargın köyü yukarı Oyuk mevkiindeki 1028, 

1027, 1028 ve 1029 parsellerde hissedar bulunan Zeliha Aksoy, Sehabettin Kervancı
oğlu, İnayet Toker, Sabri Aksoy ve Kamer Akman mirasçıları bulunan davalılar 
Fatma Memduh, Mehmet Muzaffer Ertek, Mehmet Ali Ertek ve Mustafa Nuri Er-
tek'in adresi tesbit edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiş bulunduğundan 
adı geçen davalıların duruşmanın bırakıldığı 22/10/1984 günü saat 9'da mahkeme
mizde bizzat bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi taktirde 
gıyap kararınında ilanen tebliğ edileceği dava dilekçesi ve davetiye yerine kain ol
mak üzere ilanen tebliğ olunur. 12440 

Turgutlu 2. Asliye Hukuk Hakimliğinden: 

Davacı Sabri Hoşcan ile davalı Feriha Hoşcan arasındaki boşanma davasında 
davalının zabıta tahkikatına rağmen adresi tesbit edilemediğinren : 

Turgutlunun Çömlekçi Mahallesi Cilt 004/04, Sayfa 3, Hane 319/320 de nüfusa 
kayıth davacı Sabri Hoşcan ile davalı Feriha Hoşcan'ın 18/5/1977 tarih 1976/350 esas 
1977/226 karar sayılı ilamıyla boşanmalarına, karar verildiği davalının işbu ilanın 
yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içersinde yasa yollarına başvurabileceği karar 
tebliği yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 12447 
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Ankara 10. Sulh Hukuk Mahkemesinden: 

1983/955 
Davacı M.E.B. vekili Av. Müjde Avcıoğlu tarafından davalılar "Mediha Bah

tiyar ve İsmail Say aleyhine mahkememizde açılan alacak davasında : 
Davalı Mediha Bahtiyar'a dava dilekçesi tebliği çıkarılmış, adreste buluna

madığından bila tebliği iade edilmiştir. Yaptırılan zabıta tahkikatında da adresle
ri tesbit edilmemiştir. 

Davalı hakkında mahkememizin 1983/955 esasına kayıtlı davası devam et
mekte olup, duruşması 24/9/1984 günü saat 10.15'de olup; belli gün ve saatte mah
kemede hazır bulunmanı^ Tebligat Yasasının 28. maddesi uyarınca ilanen tebli
ğine, davalı duruşmaya gelmediği takdirde H.U.M.K. nun 509 - 510. maddesi gereğince 
gıyabında devam olunacağı ilanen tebliği olunur. 12360 

Zonguldak Asliye Birinci Hukuk Hakimliğinden: 

D. No. : 983/161 
K. No. : 984/146 
Davacı Zonguldak Belediye Başkanlığı tarafından davalılar Muharrem Kaya 

ve aleyhlerine açılan tesbit ve tescil davasının mahkememizde yapılan duruşması 
sonundada 

Mahkememizden verilen 983/161 esas 984/146 karar sayılı ve 28/3/1884 tarihli 
hükümle davalılara ait Zonguldak, bağlık, es. Kazanyeri Bağlıksuyu civarı yeni 
kilimli şosesi mevkii, kütük 914, pafta ı, parsel 925 sayılı taşınmazın 396 m2lik kıs
mına isabet eden bir katlı garaj, bahçe duvarı ve 6 adet meyveli ağacı kapsadığı, 
kamulaştırmanın kısmi bulunduğu, garaj 3.40 x 6.40 - 21,76 m2 alanla, tek katlı, temel 
duvarları 0,50 metre genişlikteki taş duvar, yan duvarlar briket tavan betonarme 
döşeme olup kat yüksekliği 2,40 metre, 6 adet 20 x 40 kolon ve 4/12 demiri mevcut, 
garajın ön giriş kısmında 240 x 300 ebadlı ahşap açılır kapı mevcut garaj taş duvar 
temeller ortalama 0,80 metre yükseklikle su basman seviyeli, elektrik ve su olma
yıp basit inşaat tarzında. 

Briket bahçe duvarı 920 — 14.00 —- 6.00 metre boyunda ve yükseklikleri 
100—120—120 metre olan 015 lik briket, toplam briket duvar 5.260 m3 dür, sıvasız 

Ağaçlar 2 adet dut ağacı 20-25 yıllık, 2 adet erik ağacı, 15 - 20 yıllık 2 adet 
armut ağacı, 15-20 yıllık özelliğinde bulunduğu, bilirkişi raporunda da açıklanan 
diğer özelliklerin tapu kaydına şerh verilmesine ve davacı belediye adına tesciline 
karar verilmiştir. 

İş bu kararın davalı Gülcüm Çakıra tebliğ edilmek üzere ilan olunur. 
12446 

Ankara 1. Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/804 
Davalı Muammer Çalışkan, K.K. Kh. Dst. Kt Oto Bl.re Er Ankara 
Davacı Milli Savunma Bakanlığı vekili Hazine Avukatı Tülay Erişen tarafın

dan aleyhinize açılan 9825 TL. nin masraf, avukatlık parası ile faiz ile birlikte tah
siline dair açılan davanın yapılan duruşmasında. 

Gösterilen adresiniz çıkartılan davetiye bila tebliğ iade edilmiş ve zabıtaca 
aramalara rağmen adresinizin tesbit edilemediğinden Resmî Gazete ile ilanen teb
liğine karar verilmiştir. 

İlanda yazılı 27/9/1984 günü saat 9.00'da bizzat hazır bulunmadığınız, maze
ret bildirmediğiniz kendinizi bir veküiede temsil ettirmediğiniz takdirde H.TJ.M.K. 
numın 509 ve 510 ucu maddeleri gereğince duruşma gıyabınızda devam edeceğinden 
davetiye yerine kain olmak Üzere ilan olunur. 12359 
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Kastamonu Asliye Hukuk Hakimliğinden: 

1982/767 
Kastamonu Merkez Cebrail Mahallesi Cilt 010,01 Sayfa 77, Kütük sıra no 94 

de nüfusa kayıtlı 1300 doğumlu Recep oğlu Hüseyin Babay'ın yarım asır evvel gittiği 
savaştan gelmiyerek kaybolup kendisinden haber alınamadığı, bu sebeple gaipliğine 
karar verilmesini mirasçılarından Saniye Babay tarafından istenmiş olmakla adı 
geçenin 2. ilan tarihinden itibaren 2 ay içersinde bizzat mahkemeye müracaatı veya 
adı geçenin hayatta olup' olmadığı veya bulunduğu yeri bilenlerin Mahkememize 
müracaatları ve bilgi verm^eri ilan olunur. 12237 

Bayat Asliye Hukuk Hakimliğinden: 

1983/193 
Davacı Ahmet Karalı vekili Av. Sadık Tahtakılıç tarafından davalılar Bayat 

Akseki Köyünden Hüseyin Akbulut ve arkadaşları aleyhine açılan el atmanın önlen
mesi davasının yapılan açık yargılaması sırasında: 

Davalılardan İsmail oğlu Mustafa Akbulut tüm aramalara rağmen bulunama
mış Resmi Gazete'nin 11/1/1984 günü ve 18272 sayılı nüshası ile tebligat yerine geç
mek üzere ilan yapıldığı bu nedenle yeni duruşma günü olan 12/10/1984 günü Mah
kememizde hazır bulunmadığı takdirde yargılamanın gıyabında sürdürüleceği gıyap 
kararı yerine geçmek üzere ilân olunur. 12238 

Ankara 2. İcra Hakimliğinden: 

1981/763 
Davacı Ayten Yalçmkaya vekili tarafından Bekir Yalçınkaya aleyhine açılan 

istihkak davasının yapılan açık yargılaması sonunda : 
Davacı vekili tarafından açılan istihkak davasının sonunda İstihkak davasının 

kabulüne, dava konusu ve dava dilekçesinde yazılı mahcuz mallara ait haczin kaldı
rılmasına, davacı vekilinin hizmeti nazara alınarak 16.800 TL. nisbi ücreti vekaletin 
ve 2.970 TL. mahkeme giderlerinin davanın açılmasına sebebiyet veren davalı ala
caklıdan tahsili ile davacıya verilmesine, bakiye kalan 3.580 TL. harem davah alacak
lıdan tahsiline, temyizi kabil olmak üzere davacı vekilinin vicahında davah alacak
lı vekilinin ve davah borçlunun gıyaplarında verilen 25/10/1982 tarih ve 1981/763 
esas 1982/636 karar borçluya tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiş 
olmakla yukarıda tarih ve numarası yazılı kararın tebliğ yerine kaim olmak üzere 
Resmi Gazetede neşrini takip eden günden itibaren 25 gün içerisinde temyiz edilme
si ilanen tebliğ olunur. 12235, 

• • . . 

Bayburt Asliye Hukuk Hakimliğinden: 

1981/599 
Davacı Bayburt Tuzcuzade Mahallesinden Fahrettin Çoban vekili Av. M. Or

han Akkoyunlu tarafından davalılar aynı mahalleden Gülfidan Dağlar ve arkadaşları 
aleyhine açmış olduğu tapu iptali tescil davasının Mahkememizde yapılan açık du
ruşması sırasında: 

Davalılardan Seher Kantarcı ve Refika Dağlar'ın bütün aramalara rağmen ad
resleri tespit edilip adlarına davetiye tebliğ edilemediğinden ilânen tebligat yapılmış 
olup bu kez gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilan yapılmasına karar verilmiştir. 

Duruşmanın bırakıldığı 31/1,0/1984 günü saat 10.00 da duruşmada hazır bu-
lunmalan veya bir vekil marifeti ile kendilerini temsil ettirmeleri gıyap karan ye
rine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur, 12241 
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Vezirköprü Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

Kumar oynatmak suçundan sanıklar Giresun îli Merkez Yazlık Köyünde ka
yıtlı Hasan ve Gülüzar oğlu 1956 doğumlu Erol Yayla ve Trabzon İli Sürmene İl
çesi Kemerli Köyünde kayıtlı Ahmet ve Seher oğlu 1341 doğumlu Mecit Tarzioğlu-
nun gıyabında yapılan Mahkemesi sonucu Vezirköprü Sulh Ceza Mahkemesinin 
22/2/1984 gün ve 1983/718 esas, 1984/124 karar sayılı hükmü ile suçu sabit görül
mekle T.C.K. nun 567/1. maddesince 1 er ay hapis 250 şer lira hafif para cezası, 
2248 S. Y. gereğince 2500 lira hafif para cezası 2790 sayılı Yasa ile de 7500 er lira 
hafif para cezası. 647 sayılı Yasanın 4. maddesi ile 1 er ay hapis cezası yerine 4500 
er lira hafif para cezası ki toplam 12.000 er lira hafif para cezası ile cezalan dini
mi îanna 647 S. K. nun 6. maddesi gereğince ertelenmesine, suç eşyalarının zoralı
mına karar verilmiştir. 

Anılan hüküm kendilerine tebliğ edilemediğinden ilânen tebliğine karar ve
rilmiş olup, neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı 
tebligat yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 12318 

Altınözü Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E- No; 1984/95 
K. No: 1984/105 
Pasaport Kanununa muhalefet etmek suçundan sanık Muhammet Abdul Sa

lih hakkında davanın duruşması sonunda: 
Mahkememizin 1984/95 E, 1984/105 K. sayılı ilâmı ve 4/7/1984 tarihli kararı 

ile adı geçen sanığın 7.500,— lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına karar ve
rilmiş olup, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi uyarınca hüküm fıkrasının 
Resmî Gazete yolu ile ilânına, ilânın neşir tarihinden İtibaren 15 gün sonra sa
nığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 12316 

İnebolu Asüye Hukuk Hâkimliğinden: 

1984/152 
Davacılar Rukiye Yılmaz ve Fatma Azgın tarafından davalılar Mustafa Ho-

şel ve Fatma Hoşel aleyhine açılan meni müdahale davasının yapılan açık du
ruşması sırasında: 

Davalı Mehmet eşi Akçabel Köyünden Fatma Hoşel'in Mahkemece araştır
malara rağmen tebligata yarar açık adresi tesbit edilemediğinden kendisine ilâ
nen tebligat yapılmasına karar verilmiş olduğundan davalı Fatma Hoşel'e duruşma 
günü ile dava dilekçesinin ilânen tebliğine karar verildiğinden davalının duruşma 
günü 24/9/1984 günü saat 10.00 da İnebolu Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bu
lunması ilânen tebliğ olunur. 12315 

Ankara 3. Sulh Hukuk I Iâkimliğinden • 

1984/408 
Ankara Kapalı Cezaevi'nde hükümlü bulunan Orhan Yalnız'ın mahkûmiye

tinin devamı müddetince M. K. nun 357 nci maddesi uyarınca Osman Yalnız vasi 
tayin edilmiştir. 

İlânen duyurulur. 12260 
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Siverek Sulh Ceza Hakimliğinden : 

E. No: 1980/52 
K. No: 1984/8 
Suç: Hırsızlık 
Suç tarihi: 3/7/1978 
Sanık Siverek İlçesi Kılgan Köyü nüfusuna kayıtlı halen Siverek İlçesi Haliliye 

Mahallesi Gerger Sokak No: 12 de ikamet eder Cuma ve Atikürk'ten olma 1962 do
ğumlu Ragıp Şanlının TCK. nun 491/ilk, son, 522/1, 55/3 647 SY. 4, 647/6. maddeleri 
gereğince 3200 TL. ağır para cezası ile cezalandırılmasına ve cezanın ertelenmesine 
karar verilmiş olup, gıyapta verilen hükmün tüm aramalara rağmen sanığa tebliği 
mümkün olmadığından 7201 sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince Resmi Gazetede 
ilanından itibaren 15 gün içinde kanun yoluna gidilmediği takdirde kesinleşmiş ola
cağı ilanen tebliğ olunur. 12245 

İpsala Asliye Ceza Hâkimliğinden: 

E. No: 1382/13 
K. No : 1984/25 
Kullanmak maksadı ile uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak su

çundan sanık Ahmet oğlu, 1960 D. lu Nesime'den olma, Bafra Ismetpaşa Mahalle
sinde nüfusa kayıtlı Mehmet Erdinç hakkında Mahkememizin 13/3/1984 tarih 
1982/16 esas 1984/25 karar sayılı ilâmı ile T.C.K. nun 404/1 Mad. yollamasıyla TCK. 
nun 404/2 ve son maddeleri uyarınca yargılamanın Edirne Ağır Ceza Mahkemesi 
Başkanlığında yapılmasına, Mahkememizin görevsizliğine karar verildiği, hakkında 
görevsizlik kararı verilen yukarıda kimliği yazılı sanık tüm aramalara rağmen bu
lunamamış ve hakkında verilen gıyabi hüküm kendisine tebliğ edilemediğinden, 
işbu ilânın Resmi Gazete ile ilân edilmesine ve Resmi Gazete ile ilân edilmesinden 
sonra 15 gün geçtikten sonra hükmün kesinleşmiş sayılacağı ilân olunur. 

12268 

Kaş Asliye Ceza Hâkimliğinden: 

E. No : 1982/179 
K. No: 1984/33 
Dolandırıcılık suçundan sanık Mahkememizin 28/3/1984 günlü kararı ile TCK. 

nun 503/1. 522, 72 ve 647 sayılı Yasa'mn 4 ve 5 ncî maddeleri ile 15.750 lira ağn 
para cezası ile cezalandırılan Kaş İlçesi Sanbelen Köyü nüfusuna kayıtlı Hasan ve 
Kadriye'den olma 1951 D. lu Mehmet Karakaya hakkındaki hükmün adı geçene 
tüm araştırmalara rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Kanunun 29 ncu mad
desince ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Hükmün ilânen tebliğinden itibaren 15 gün sonra kendisine tebliğ edilmiş sa
yılacağı ilân bedelinin kendisinden alınacağı ilan olunur. 

12274 • 
Ankara 3. Sulh Hukuk Hâkimliğinden-. 

1984/451 
Mahkememizce verilen 17/7/1984 tarih 1984/451-528 sayılı ilamla hükümlü Mus
tafa Abra vesayet altına alınarak kendisine Ahmet özışık vasi tayin edilmiştir. 
Duyurulur. 12314 
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Andırın Tapulama Mahkemesi Hâkimliğinden : 

1974/156 
Davacılar Yusuf Gök ve Hazine tarafından davalılar Mustafa Çitlloğlu ve mi

rasçıları adına mahkememize açılan Andırın Gökahmetli köyü 120 ve 140 numaralı 
parsellerde tapulama tesbttine itiraz davasından; davalılardan Fatik Çelebi ve Ha
tice Paksoy'un muayyen adreslerinde bulunamadıklarından zabıtaca yapılan araş
tırmada da mirasçılarının ve kendilerinin adresleri tesblt edilemediğinden duruşma 
gününde hazır bulunmak üzere veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmek üzere 
Resmi Gazete ile ilan yaptırılmasına karar verilmiştir. 

Yukarıda kimlikleri yazılı davalıların veya mirasçılarının duruşma günü olan 
19/10/1984 günü saat 9.00'da mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini bir 
vekil ile temsil ettirmeleri, aksi halde 7201 sayılı Kanun ile tebliğ edilmiş olacağı ve 
gereği tebliğ olunur. 12356 

Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları 
T. C. Devlet Demiryolları İşletmesi Merkez Alım Satım ve ihale Komisyonu 

Başkanlığından : 

20000 ŞARJLIK RAY KAYNAK MALZEMESİ ALINACAKTIR 
1 —. Yukarıda ismi ve m%tarı belirtilen malzeme dış piyasadan kapalı zarf 

yöntemi ile satın alınacaktır. 
2 — Bu işe ait tekliflerin en geç 11/9/1984 Sah günü saat 15.00'e kadar TCDD 

Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığında toplanacak olan komisyonumuza 
ulaşacak şekilde gönderilmiş veya elden teslim edilmiş olması şarttır. 

3 — Teklif zarfları Üzerine, teklifin hangi işe ait olduğunun yazılması gerek
mektedir. 

4 — Bu işe ait şartnameler Ankara'da TCDD Genel Müdürlüğü Merkez vezne
sinden veya İstanbul'da Sirkeci veznemizden 3.000 TL. bedelle temin edilebilir. 

5 — Bu İş için geçici teminat istenilmiyecektir. 
6 — TCDD 2886 sayılı Yasaya tabı olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta 

veya kısmen yapmakta ve dliediğine ihale etmekte serbesttir. 
12479 /2-2 

• --m 
İzmit Petrol Ofisi A. Ş. Madeniyağ ve Gres Tesisleri Başmüdürlüğünden: 
1 — Tüpraş İzmit Bölge Müdürlüğü Rafinerisinde bulunan 1807 ton White 

Spirit (140/200 Iprasol) solventi Tüpraş'dan tankerlerle alınarak firma tarafından 
ofisin vereceği varillere doldurularak, İzmit Petrol Ofisi A.Ş. Madeniyağ ve Gres 
Tesisleri Başmüdürlüğüne teslim edilecektir. 

2 — Bu işe ait geçici teminat 558.363,— TL. dir. 
3 — Bu işe ait şartname İzmit Petrol Ofisi A. Ş. Madeniyağ ve Gres Tesis

leri Başmüdürlüğünden dilekçe mukabilinde temin edilebilecektir. 
4 — İhaleye iştirak edecek firmalar teklif mektuplarını en geç 8/8/1984 ta

rihinde 14.00 de kadar dış zarfın üzerine «White Spirit ihalesine ait tekliftir» iba
resini yazarak Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine teslim edilmiş olacaktır. 

5 — Teklif mektupları 15/8/1984 günü saat 15.00'de Satınalma Komisyonu 
Başkanlığında açılacaktır. Firma yetkilileri ve yetkili temsilcileri isterse ihale top
lantısına iştirak edebilirler. 

8 — Ofis Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta 
veya en ucuz teklif veren firmaya verip vermemekte serbesttir . 

12219 /2-2 
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Arsa Afisi Genel Müdürlüğünden: 

ARSA KİRALANMASI 
Genel Müdürlüğümüz mülkiyetinde bulunan İzmir İli, Aliağa İlçesi Taşlı-

burun ile Ihcaburun mevkileri arasında gemi söküm yeri olarak belirlenen uzun 
vade ile kısa vade arasındaki 9 adet parsel kiraya verilecektir. Bölge engebeli ve 
tepeli olup, parsel kiralayacak gemi söküm işi yapan şahıs ve firmalar düzeltme 
ve harflyat işini kendileri yapacaklardır. Bu yüzden yıllık muhammen kira be
delleri düşük tutulmuştur. 

1 — Parsellerin her birinin yıllık muhammen kira bedelleri 300.000,— TL. ile 
350.000,— TL. olup, 5 yıl müddetle kapalı zarf artırma suretiyle kiraya verilecek 
ve kira süresince bir önceki yılın kirasının % 25 ilavesiyle kira bedeli alınacaktır. 
5 yılın sonunda yıllık kira bedelini ve şartlarını yeniden tesbit etmek suretiyle Ge
nel Müdürlük isterse ihale ilanına çıkarmadan kiralama süresini 5 yıl daha uzata
bilir. Bu durum en fazla 80 yıla kadar tekra rlanabilir. 

2 — Geçici teminat her parsel için 100.00,— TL. sı olup. T. Emlak Kredi Ban
kası Ankara - Bahçelievler Şubesindeki 8 No. lu hesabımıza yatırılıp makbuzu tek
life eklenecektir. Hak sahibi olanlar 100.000 TL lık kati teminatı da ihale tarihin
den itibaren 10 gün içinde Ofisin yukarıdaki hesabına yatırarak makbuzu Genel 
Müdürlüğe vereceklerdir. 

Hak sahibi kiralayacağı parselin kiralama bedelinin ihale tarihinden itiba-
en geç bir ay içinde Ofisin yukarıdaki hesabına yatırarak kira sözleşmesini yap

ması zorunludur. Yukarıdaki süreler içerisinde kati teminatını ve kira bedellerinin 
tamamını yatırmayanlar hak sahipliğini kaybeder, yatırılmış teminatlar Ofise irat 
kaydedilir. 

Daha geniş bilgiler için Genel Müdürlüğümüz Satış ve Kiralama Şube Mü
dürlüğüne müracaatta bulunabilirler. 

3 — Geçici ve kati teminatlar nakit para olarak Ofisin yukarıdaki hesabına 
ödenecektir. 

4 — İsteklilerin teklif mektuplarım son müracaat tarihi olan 8/8/1984 günü 
saat 12.00'den önce (Necatibey Cad. No. 51 Ankara) adresinde bulunan Genel Mü
dürlüğümüz Satış ve Kiralama Şube Müdürlüğüne (Geçici teminat dekontu, Gemi 
Söküm yaptığına dair Sanayi Sicil belgesi ve tanıtıcı diğer belgeleri ile birlikte) 
kapalı zarf içinde alıntı makbuz karşılığında vereceklerdir. Teklif zarflan aynı gün 
saat 14.00 de Komisyon huzurunda açılacaktır. Komisyonda yabancı sermaye ya
tırımı getirenler ile teşvik uygulaması alanların durumu dikkate alınacaktır. Bun
lara ait belgelerin teklif mektuplarım kapalı zarf içinde eklenmesi gerekmektedir. 
Talep sahipleri 9 Bakanlıkça onaylanan İzmir - Aliağa Gemi Söküm bölgesindeki 
uygulamalara ilişkin protokol hükümlerim aynen yerine getireceklerini ve aldık -
lan parsele ait saha üzerindeki engebe ve tepelerin düzeltme ve harfiyat işini ken
dilerinin yapacaklarını taahhüt edeceklerdir. 

5 — Gerek postadaki gecikmeler gerekse bu ilandan önce Genel Müdürlü
ğümüze yapılmış müracaatlar dikkate alınmıyacaktır. 

6 — Ofisimiz 2886 sayılı Yasaya bağlı değildir. 
Kiralanacak parselleri kiraya verip vermemekte veya dilediğine vermekte 

serbesttir. 
Keyfiyet ihtiyaç sahiplerine ilanen duyurulur. 
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Petrol Ofisi A. Ş. Genel Müdürlüğünden : 

1 — Ofisimizin ihtiyaca bulunan, aşağıda cins ve miktarı belirtilen, büglsayar 
makinalarmda kullanılan 4 Kalem Continius Formlar şartnamesi esası dahilinde 
numunelerine uygun şekilde alınacaktır. 

A - 75 top 132 pozisyonluk Continius form 3 nüsha 500iük 
B - 50 top 132 » » > 2 » 500'lük. 
C - 100 top 132 » » » 1 » 1000'lik. 
D - 150 top 96 » » » 2 » 500'lük^ 
2 — İhale kapalı zarf usulü Ue yapılacaktır. 
3 — İşin tahmini bedeli 2.075.000,— TL. olup, geçici teminatı 62.250,— TL.dır. 
4 — İhaleye iştirak etmek isteyen firmalar hazırlıyacakları ve üzerine tekli

fin hangi işe ait olduğunu yazacakları teklif mektuplarını engeg 15/8/1984 günü 
saat 10.00 a kadar Petrol Ofisi A. Ş. Genel Müdürlüğü Haberleşme Şube Müdürlüğü 
Bestekâr Sokak No.8 Bakanlıklar/Ankara adresinde bulunacak şekilde posta ile 
İadeli taahhütlü mektup şeklinde gönderecekler veya elden vereceklerdir. 

5 — Teklif zarfları 15/8/1984 günü saat 10.30'da Petrol Ofisi A. Ş. Genel 
Müdürlüğü Satmalma Komisyonu Başkanlığında açılacaktır. 

6 — Şartnameler Malzeme Şube Müdürlüğünden dilekçe karşılığında ücret
siz olarak temin edilecektir. 

7 — Ofisimiz Devlet İhale Kanununa bağlı olmadığından, ihaleyi yapıp yap
mamakta veya kısmen yapmakta ve dilediğine yapmakta serbesttir. 

12745 / 2-1 

Sürt Valiliğinden : 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı (Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün) : 
1 — Aşağıda niteliği, yeri ve miktarı belirtilen inşaatlardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

No. lu işler 1985 yılında, 8 sıra nolu iş ise 1984 takvim yılı içerisinde bitirilmek üze
re, ihaleye konulmuştur. 

2 — İhale şartnamesi ve diğer belgeler Bayındırlık Müdürlüğünde mesai saat
leri içinde bedelsiz görülebilir. 

3 — İhale Siirt - Bayındırlık Müdürlüğünde aşağıda gösterilen saatlerde 2886 
Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (a) bendine göre kapalı teklif usulü 
ile ihaleleri yapılacaktır. 

4 — Her işin tahmini keşif bedelleri ile Siirt Valiliği (Bayındırlık Müdürlüğü) 
namına yazılı olmak üzere, İş adına alınacak geçici teminat miktarları aşağıda gös
terilmiştir. 

5 — Yeterlik belgesi almak için her. iş için ayrı ayrı müracaat edilecektir. 
6 — İsteklilerden aranan belgeler; 
a) Kanuni ikametgahım kanıtlayan belge, 
b) Bayındırlık ve İskân Bakanlığından almış oldukları aşağıda grubu yazılı 

en az keşif bedeli kadar işin ihalesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karne
sinin aslım ve örneğini, 27 Mayıs 1984 tarih ve 18413 Sayılı Resmi Gazete'de yayın
lanan yapım hizmet taşıma işleri ihalelerinde uygulanacak olan tip şartname öze] 
Şartnameler ile Yapı Tesis ve onarım işleri ihalelerine katılma yönetmeliğinin örnek 
formlara ve usulüne uygun noter tasdikli İlk ilân tarihinden sonra iş adına düzen
lenmiş olmak şartıyla, 

c) Yapı araçları bildirisi (Makina ve Araçlardan kendi malı olanların son yıla 
ait noterden tasdikli demirbaş ve Amortisman kayıtları, satın alınacak olanlardan 
noter tescilli satış veya kira sözleşme belgeleri.) 
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d) Sermaye ve kredi durumlarım açıklayan mali durum bildirisi ve bunu be
lirten banka referansı, 

e) Teknik Personel Bildirisi (Teknik elemanların noterden is adına teahhüt-
name vermesi ayrıca teknik eleman olduklarını kanıtlayım belgenin eklenmesi, 

f) Taahhüt bildirisi (Son iki yılda bitirdiği iğlerle teahhüde bağlanan ve bağ
lanacak islerin doğruluğunu kanıtlayan belgeler, müracaat dilekçelerine eklemek 
suretiyle Siirt - Valiliğinden havaleyle Bayındırlık Müdürlüğü Yeterlik Belgesi Komis
yonundan alacakları ihaleye İştirak belgesini, teminatım, geçerli ticaret ve sanayi 
odası belgesini imza sirkülerini ve istenilen diğer belgelerle birlikte zarfa koymaları 
gerekmektedir. 

7) Eksiltme şartnamesine eklenen ek özel Şartname (Yapı araçları, teknik 
eleman, Mali Durum bildirisi şartları ihale dosyasında mevcuttur. 

8 — Yeterlik belgesi almak için son müracaat 13/8/1984 Pazartesi günü mesai 
saati sonuna kadardır, 

9 — İstekliler teklif mektuplarım en geç İhale saatinden bir saat öncesine ka
dar ihale Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir. 

Telgrafla ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

Keş. Bed. Geç. Tem. Karne İ h a l e 
İşin adı ve yeri Lira Lira grubu Tarihi Saati 

1 - Siirt - Baykan Jan. Sb. Ast. Sb. 
Loj. (4 Dai.) inşaat 20.000.000 600.000 (C) 20/8/1984 10.00 

2 - Siirt - Beşiri (4 Dai.) Jan. Sb. Ast. 
Sb. Loj. inşaatı 20.000.000 600.000 (C) 20/8/1984 16.00 

3 - Siirt - Batman 10 Dai. Pol. Loj. inş. 55.000.000 1.650.000 (B) 21/8/1984 10.00 
4 - Siirt Merkez 50 Dai. Pol. Loj. İnş. 235.000.000 7.050.000 (B) 21/8/1984 16.00 
5 - Siirt 20 Dai. Sağl. Loj. inşaatı 90.000.000 2.700.000 (B) 23/8/1984 10.00 
6 - Siirt 100 Yat. Dev. Has. Tevs. faış. 291.000.000 8.730.000 (B) 23/8/1984 16.00 
7 - Siirt-Batman İlçe Tek. Zir. Mer. İn. 32.000.000 960.000 (C) 24/8/1984 10.00 
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Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 — Kurumumuzun ihtiyacı olan; 
a) 1 adet Yağ Tasfiye cihazı, 
b) 9 adet 67 ekran renkli televizyon, 
c) 17 adet 51 ekran renkli televizyon, 
d) 45 adet 36 veya 31 ekran renkli televizyon, 

kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle satınalınacaktır. 
2 — Bu işe ait şartnameler TRT Alım İkmal Dairesi Başkanlığı «Atatürk Bul

varı No. 181 Kavaklıdere/Ankara» adresinden bedelsiz olarak temin edilebilir (Pos
ta ile şartname gönderilmez) 

3 — İhaleye iştirak edecek firmalar şartnameye göre hazırlayacakları teklif 
mektuplarım, kapalı zarf içersinde engeç 16 Ağustos 1984 Perşembe günü saat 14.00'e 
kadar Kurumumuz Genel Evrak Müdürlüğüne vermiş olacaktır. 

4 — Postadaki gecikmeler dikkate alınmıyacaktır. 
5 — Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna taht değildir. 
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Kahramanmaraş Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

% 7,5 
Cinsi, Nev'i ve MİKTARI Mu. Bed. G. Tem. 

Deposu Kalitesi P. Ad. Adet M 3 Dm3 TL. TL. 

Güredin 3. S. N. B. Çz. Tomruk 4 972 163.608 17.500 215.600 
3. S. K. B. Çz. Tomruk 2 477 44.235 16.000 48.450 

» 3. S. K. B. Çz. Tomruk 2 656 81.066 19.000 137.000 
Kızılseki 3. S. N. B, Göknar Tomruk 8 1.667 383.171 18.000 502.200 

» 3. S. K. B. Çz. Tomruk 1 148 18.980 16.000 20.225 
3. S. N. B. Çz. Tomruk 2 110 18.933 47.500 24.900 

» 3. S. N.B. Çz. Tomruk 38 8.704 1448.326 21.000 2.282.900 
Suçatı 3. S. K. B. Çk. Tomruk 2 266 66.880 16.000 80.700 

•> 3. S. N. B. Çk. Tomruk 10 1.176 346.289 25.000 650.600 
» 3. S. K. B. Çk. Tomruk 8 1.214 243.199 21.000 383.900 

Kızılseki 2. S. Çz. Maden Direk 11 3.299 234.483 10.000 176.000 
Güredin 2. S. Çz. Maden Direk 3 1.635 83.134 10.000 62.400 
1» Çz. Sanayi Odunu 2 722 46.147 9.000 31.200 

Suçatı 2. S. Çk. Maden Direk 6 1.403 140.645 12.000 127.300 
» 2. S. Çz. Maden Direk 7 1.682 170.214 12.000 153.950 

Güredüı 2. S. Çz. Maden Direk 1 189 6.090 12.000 5.500 
Suçatı 2.S.Çk. Tel direk 2 374 50.544 19.000 72.300 

TOPLAM 109 24.694 3.543.944 4.975.125 
1 — İşletmemizin yukarıda yazılı depolarında mevcut 109 parti Orman em

vali 22/8/1984 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 13.00'de işletmemiz müdürlüğü 
merkezindeki satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda 3 ay vadeli açık ar
tırmak satışa çıkarılacaktır. 

2 — Taliplilerin % 7,5 geçici teminatlarını aynı gün saat 12.00'ye kadar işlet
memiz veznesine yatırıp makbuzlarını almaları, vekaletname ile satışa iştirak ede
ceklerin vekaletname ibraz etmeleri şarttır. Banka mektubu vereceklerin mektup
larında işletme adı ile iştirak edecekleri parti numaralarını belirtmeleri şafttır. 

3 — Satışa ait şartname Orman Genel Müdürlüğünde, K. Maraş Orman Böl
ge Başmüdürlüğünde, Adana, Mersin, Antakya, Dörtyol, Osmaniye, Adıyaman, Gök
sün, Feke, Saimbeyli, Kozan Müdürlükleri ile işletmemiz muhasebesinde görülebilir. 

4 — Satışa iştirak etmek isteyenlerin belirtilen gün ve saatte teminat makbuz
ları ile Komisyonumuza müracaatları ilan olunur. 11995 / 2-2 

Orman Ürünleri Sanayii Kurumu Borçka Fabrika Müdürlüğünden.-

Fabrikamız sahasında 34 parti halinde 1010.456 M 3 ve 81.348 adede denk ladin 
köknar keresteler Fabrikamız Müdürlüğünce açık artırma sureti ile satışa çıkarıl
mıştır. 

Bütün partiler mal bedellerinin % 25'i ile vergi ve resimler peşin bakiyesi, 
(Mal bedelinin % 75'i) altı ay vadeli olarak müddetsiz limit dahili banka teminat 
mektubu karşılığı yapılacaktır. 

Satış 10/8/1984 Cuma günü saat 14.00 de olup bu ihaleye ait şartname ve ebat 
listeleri Ankara'da Orüs Genel Müdürlüğü ve Fabrikamızda görülebilir. 

Teminatlar saat 12.00 ye kadar her partiye ayn ayn olmak üzere Fabrika Mü
dürlüğü veznesine yatırılacaktır. 

İsteklilerin belirli gün ve saatte geçici teminat makbuzları ile birlikte Komis
yona müracaatları ilan olunur. 12571 / 2-2 
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Türkiye Elektrik Kurumundan : 

TAKIM TEZGAHJLARI SATIN ALINACAKTIR 
Kurumumuzun İhtiyacı olan 121 - TSB/41 işaretli 
1) I V . Torna Tezgahı 1000 mm, (Hid. kopya tertibatlı) 
2) 1 Ü. Torna Tezgahı 1500 mm. (Hid. kopya tertibatlı) 
3) 1 Sütunlu Matkap, 0 40 mm. delme kapasiteli 
4) 4 Sütunlu matkap, 0 35 - 36 mm delme kapasiteli 
5) 1 Masa matkap tezgahı, 0 16 mm. delme kapasiteli 
6) 2 Radyal matkap, 0 25 - 40 mm. delme kapasiteli 
7) 1 Masa matkap tezgahı a 36 mm. delme kapasiteli 
8) l Manyetik tablalı matkap, 0 32 mm. delme kapasiteli 

İç piyasadan satmahnacaktır. 
Bu i$le ilgili şartnameler mesai saatleri dahilinde, TEK Makina İkmal Dairesi 

Başkanlığı Teklif Servisi Bayındır Sok. No. 3 Yenişehir/Ankara adresinden konu ile 
ilgili imalat yaptıklarını tevsik eden firmalara dilekçe karşılığı bizzat verilecektir. 

Kapalı tekliflerin en geç 23/8/1984 günü saat 14.00'e kadar Makina Kemal 
Dairesi Başkanlığı Muhaberat Servisinde bulundurulacak şekilde verilmesi gerekmek
tedir. 

Teklifler Bayındır Sok. No. 3 Kat 4 Yenişehir/ANK. Malana İkmal Dairesi 
Başkanlığında aynı gün saat 15.00 de açılacaktır. 

Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 
Postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
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Etibank Şarkkromlan - Ferrokrom İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

:p % 20 toleranslı toplam 300.000 ton krom cevheri. Müessesemizin muhtelif 
maden ocaklarından, muhtelif silolar ile maden boşaltma ve Elazığ Etibank Ferrok
rom İşletmesi stok sahalarına müteahhit vasıtasıyla naklettirilecektir. 

1 — İhale 8/8/1984 günü saat 15.30 da Müessesemizde yapılacaktır. 
2 — Muvakkat teminat 6.412.500.— TL.- dir. 
3 — Yeterlik belgesinin alınabilmesi için şartnamede belirtilen belgeler 

1/8/1984 günü saat 17.00 ye kadar Müessesemizin Muhaberat Servisine verilmiş 
olacaktır. 

4 — Nakliye ile ilgili olarak teklif alma şartnamesi, özel şartname ve sözleşme 
örneği Etibank Genel Müdürlüğü Satın alma Dairesi Başkanlığı Etibank Elazığ ve 
Diyarbakır Bankacılık Şubeleri ile Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden 5.000 TL 
karşılığında temin edilebilir. 

5 — Yeterli bulunanlara yeterlik belgesi 7/8/1984 Perşembe günü mesai biti
mine kadar Müessesemize verilecektir. 

6 — Yeterlik belgesini almış olan iştirakçilerin kapalı zarf teklif mektuplarını 
en geç 8/8/1984 günü saat 12.00 ye kadar Müessesemiz Muhaberat servisine verilmiş 
olacaktır. 

7 — Postadaki vaki gecikmeler her ne sebeple olursa olsun dikkate alınmaya
caktır. 

8 — Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir, ihaleyi yapıp yapmamakta 
serbesttir. 12569 / 2-2 



Numune Hastanesi Baştabipliğinden .• 

1 — Aşağıda konuları yazılı hastanemiz muhtelif tesisat ve onarım işleri 2686 sayılı Devlet ihalesi kanunun 37. maddesi 
hükümlerine göre kapak zarf usulü ile eksiltmeye çıkartılmıştır. 

2 — Eksiltmeler aşağıda yazık gün ve saatlerde hastanemiz satın atma komisyonunda yapılacaktır. 
3 — Eksiltme şartnameleri ve diğer evraklar hastanemizde görülebilir. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
a) 1084 yılma ait ticaret ve Sanayi Odası belgesini, 
b) Bu iş için aşağıda yazılı geçici teminatını, 
c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirtilen usule ve yapı onarım işleri ihalelerine 

katılma yönetmeliğine göre hazırlanmış olan yapı araçları bildirisi, teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi sermaye 
ve kredi miktarlarını bildiren mali durum bildirisi, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları keşif bedeli kadar işin eksiltmeye 
girebileceklerini güsterir müteahhit karnenin aslını ibraz suretiyle Ankara Valiliği Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları iştirak 
belgesini teklif mektuplarıyla birlikte zarfa koymaları, 

d) Kanuni ikametgahını dış zarfa koymaları gereklidir. 
5 — İstenilen teklif mektuplarını aşağıda gösterilen ihale saatinden bir saat evveline kadar satın alma komisyonuna veri 

lecektir. 
6 — Eksiltmeye katılabilmek için gerekil yeterlilik belgesini alabilmesi için son müracaat 10/8/1984 günü mesai saati so

nuna kadardır. 
7 — Telgrafla müracaat ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

t ş i A d 

a) Kalorifer tesisatı müşterek onarımı 
b) Klima santral soğutma tesisat onarımı 
c) Asansörlerin onarımı işi 

Muhammen 
tutarı 
TL 

10.673.800 
20.867.127 
2S.774.500 

Geçici 
teminatı %, 3 

TL. 

320.214 
626.014 
773.235 

İhale şekli Tarihi Günü Saati 

Kapalı zarf 14/8/1984 
Kapalı zarf 14/8/1984 
Kapalı zarf 14/8/1984 

Sah 11.00 
Sah 11.00 
Sah 11.00 
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Bilecik Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Bölgesi D e p o s u 

Muratdere 

» 

Muratdere ve Köşk 

Muratdere 

Muratdere ve Köşk 

Cins, Nev*i ve Kalitesi 

3. S. N . B. Çs. Tomruk 

3, S. N. B. Çk. Tomruk 

2. S N. B. Kök. Tomruk 

3. & N . B. Kök. Tomruk 

GENEL. TOPLAM 

Parti 
adedi 

M İ K T A R I 
Adet Ms Dnv> 

Muh. Bed. 
TL. 

% 7,5 Tem. 
TL. 

6 917 205.612 21.700 336.000 

20 2777 727.536 21.700 1.188.000 

1 46 18.842 32.400 79.000 

1 958 303.118 21.700 504.400 

34 4698 1255.108 2.107.400 

1 — Yukarıda müfredatı yazılı orman emvali 14/8/1984 tarihine rastlayan Sah günü saat 14.00 de Bozüyük ilçesi Belediye 
salonunda toplanacak komisyon huzurunda 1 No. lu Model şartnameye göre emval tutar bedellerinin % 50'si ile vergileri peşin 
bakiyesi 3 ay vadeli kat'i ve müddetsiz limit dahili banka teminat mektubu veya her zaman paraya çevrilebilir Devlet İç Borçlanma 
Tahviline karşılık acık artırma suretiyle satılacaktır. 

2 — Taliplilerin belirtilen gün ve saatten yarım saat evveline kadar 1984 yılı vizesi yaptırılmış bu işle iştigal ettiğine dair 
gerekli belgelerini ibraz ederek almak istedikleri partilerin geçici teminatlarım Bozüyük'de Muratdere Orman Bölge Şefliği Mute
metliğine makbuz karşılığı yatırıp makbuzları ile birlikte komisyona müracaatları ilan olunur. 12604 / 2-1 
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Hendek Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden -. 

Bölgesi 

Aksu 

Deposu 

Göksu 

Yol 
Durumu 

Stablize 

Cins ve Nev'i 

1. S. N. B. Kap. Kay. Tom. 
2. S. N. B. Kap. Kay. Tom. 
2. S. N. B. Soy. Kay. Tom. 
3. S. N. B. Soy. Kay. Tom 
2. S. N. B. Krö.Kl. Kay. T. 
3. S. N. B. İn. Krs. Kay. T. 
3. S. N. B. Krs. Kİ Kay. T. 
3. S. K. B. Krs. KL Kay. T 

K u r t k ö y 
AKSU BÖLGESİ YEKUNU 

Kurtköy Asfalt 2. S. K. B. Kap. Kay. Ton-. 
> » 3. S. Uz. B. Krs. Kay. Tom. 
> » 3. S. N. B. Krs. Kay. Tom. 
» » 3. S. N. B. İn. Krs. Kay. T. 

3, S. K. B. Kİ. Krs. Kay. T. 

KURTKÖY BÖLGESİ YEKUNU 
Çakallık Asfalt 2. S. K. B. Kap. Kay. Tom. 

2. S. K. B. Krs. KL Kay. Tom. 
» » 3. S. N. B. Krs. KL Kay. Tom. 

» 3. S. K. B. Krs. KL Kay. Tom. 

ÇAKALLIK DEPOSU KAYIN TOMRUK YEKÜNÜ 
Hendek Çakallık Asfalt 3. S. N. B. Gür. Tom. 

3. S. K. B. Gür. Tom, 
» » » 2. S. Kay. Direk Tom. 
> » » Kay. Yuv. Sanayii 

Hendek 

Parti Miktarı Muh. Bedeli % 7,5 Tem. 
Adedi M3. Dm'. Lira Kr. Lira Kr. Düşünceler 

2 41.293 65.000 202.000 1984 yılı istihsali 
6 171.434 53.000 683.000 
2 51.300 44.000 170.000 
1 23.631 39.500 85.000 * » » 

2 70.501 37.000 197.000 » 

2 56.089 18.500 80.000 * m s 
21 694.650 25.500 1.337.000 » » » 

3 66.326 19.000 96.000 •m 

38 P. 1.181.124 2.850.000 
1 21.115 50500 80.000 9 v * 
1 8.946 33.000 23.000 » 7> » 

7 252.338 25.500 484.000 » y » 

4 101.253 18.500 142.000 » » » 

3 47.148 19.000 68.000 

16 P. 430.800 - 797.000 
1 15.187 50.500 58.000 » 

1 20.700 31.000 49.000 
7 140.005 25.500 270,000 * 
5 116.557 19.000 169.000 

14 P. 292.449 546.000 
1 22.296 29.000 49.000 » 

1 7.239 21.500 12.000 » » 
1 4.000 13.500 4.000 » 
2 12.623 11.500 12.000 9 m 
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Yol Parti Miktarı Muh. Bedeli % 7,5 Tem. 
Bölgesi Göksu Durumu Cins ve Nevi Adedi M'. Dm3. Lira Kr. Lira Kr. Düşünceler 

> » Kay. kereste (Travers) 2 25.080 27.000 52.000 
> » Kay. kereste (Kapak altı) 2 52.385 23.000 91.000 » » » 

» Kay. kapak (Trav. art.) 2 53.820 15.000 61.000 » » * 

ÇAKALLIK DEPOSU GENEL TOPLAMI 25 P. 469.892 827.000 
Aksu Göksu Stablize 3. S. N. B. İn. Krs. Kay. Tom. 1 38.209 11.500 33.000 1984 yıh istihsali 

(Teminat iradı) 
Hendek Çakallık Asfalt 3. S. N. B. Kİ. Krs. Kay. Tom. 1 24.268 14.500 27.000 » 1» 

Kay. kereste (Trav. art.) 1 17.250 23.000 30.000 1* » 

Kurtköy Kurtköy Asfalt 3. S. K. B. Krs. Kay. Tom. 1 5.869 10.500 5.000 » » 

* » 3. S. K. B. Krs. Kİ. Kay. Tom. 1 36.230 17.000 46.000 1» B 

3. S. N. B. Dışb. Tom. 4 100.101 22.000 165.000 
» » 3. S. K. B. Dışb. Tom. 1 8.974 17.000 12.000 

3. S. K. B. Meşe Tom. 1 2.026 10.500 2.000 

TEMİNATI İRAD KAYDEDİLEN EMVAL YEKÜNÜ 11 P. 232.927 320.000 

GENEL YEKÛN 91 P. 2.314.743 4.794.000 
1 — İşletmemizin Hendek, Aksu ve Kurtköy bölgelerinin muhtelif depolarından yukarıda muhteviyatı yazılı 91 paıti or

man emvali vadeli açık artırmalı olarak satışa çıkarılmıştır. 
2 — ihale 13/8/1984 tarihine rastlayan Pazartesi günü yapılacaktır. 
3 — Bu satışa ait diğer evrakı müsbiteleri İşletmemizin Muhasebe servisindeki umumi dosyasındadır. 
4 — İhaleye çıkarılan emvaller % 50'si peşin, % 50 si faizi peşin alınmak kaydıyla 3 ay vadeli banka mektubu veya her 

an paraya çevrilebilir nitelikte devlet tahvili kaydıyla şartnamesi şartnamesi uyarınca açık artırmalı satışı yapılacaktır. 
5 — Bu satışa ait ilan ve şartnameler. Orman Müdürlüğü. Adapazarı Orman Bölge Başmüdürlüğü ile civar Başmüdürlük

ler ve İşletme Müdürlüklerinden ve işletmemizden temin edilebilir. 
6 — Alıcıların belirli gün ve saatte komisyonumuza başvurmaları, 1984 yılı vizesi yapılmış kapasite belgelerini ve sana

yi odası belgesini ibraz etmeleri şarttır, ihaleden evvel şartnameyi okuyup imzalamak mecburidir. İlân olunur. 
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Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden: 

1 — Aşağıda cinsi ve keşif bedelleri belirtilen işler 2886 Sayılı Kanunun 81 (b) Maddesi gereğince taşeronlardan teklif 
lmak suretiyle yaptırılacaktır. 

2 — Eksiltme günleri ve saatleri aşağıda gösterilmiştir. 
3 — Eksiltme Dosyaları; Bu işlere ait keşif ve şartnameler Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü ilgili Servis Şefliğinde incelene-

•ilir. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıdaki koşullan yerine getirmeleri gerekmektedir. 
5 — a) Yeterlik belgesi alabilmek için aşağıdaki son müracaat günlerinde mesai bitimi olan 17.0O'ye kadar Bölge Müdür-

üğümüze başvurmalan (Başvurularda genel evrak kayıt tarihi esas alınır.) 

Aşağıda adı geçen işlerden 1. sıradaki iş için (C) Grubundan bu işin keşif bedeli kadar müteahitlik karnesi ve keşif bede
l in yansı kadar benzeri işleri yaptığına dair iş bitirme belgesi 2, 3, 4, 5, sıradaki iş için (C) Grubundan bu işin keşif bedeli 
adar müteahhitlik karnesi veya işin keşif bedelinin yansı kadar benzeri iş yaptığına dair iş bitirme belgesi (Son üç yıl içinde 
er yılın en büyük iş bitirme belgeleri.) Karnenin aslı veya Bölge Müdürlüğümüz Yeterlik Belgesi Komisyonu Başkanlığınca onan-
ıiş örneğini. (Karneler Bayındırlık ve İskân Bakanlığından alınmış ve süresi dolmamış olacaktır.) 

b) Teklif vereceklerin bu işe ayıracaktan uygun makina ve teçhizat listesini tam olarak bir listede belirteceklerdir. Ana 
>«aat makinalanna sahip olduklarım belirten faturaların asılla n veya noterden tasdikli suretlerini ve 1984 yıh için ana inşaat 
ıakinalarma ait noterden tasdikli demirbaş, amortisman kayıtlarını vermek mecburiyetindedirler. Bu iş için gerekli görülen 
sgari miktardaki makinalann cins ve kapasiteleri Bölgemizdeki dosyasında görülebilir. Kiralık makina kabul edilecektir. Ancak 
-.akina sahibi kiralık verdiği makinanın kendisine ait olduğunu belirten belgelerin aslını veya noterden tasdikli sudetini, 1984 
dı noterden tasdikli demirbaş ve amortisman kayıtlan kiralık verdiğine dair her iş için isimlerini belirterek ayn ayrı taahhüt 
•ildirisini noterden tasdikli suretini ibraz edeceklerdir. Bu mikanaların halen bulundukları yerlerin adresleri açık ve kesin olarak 
•ildiride gösterilecektir. 

c) Mali Durum Bildirisini, 
d) Banka referans mektubunu, (İlân tarihinden sonra alınmış ve keşif bedelinin en az % 10'u kadar kullanılmamış nakit 

e teminat kredisi olacaktır.) 
f) Taahhüt bildirisini (Son 5 yıl içinde yapmış olduğu iş 1er gösterilecektir.) 
g) İsteklilerin noterlikçe onanmış, gerçek tek kişi olması halinde imza sirkülerini şirket olması halinde şirket imza sirkü-

erini, (1984 yılı noter tasdikli.) 
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h) işyerini görüp incelediğini belirten ilgili Şantiye Şefliğinden abnmış olan belge Bölge Müdürlüğümüzce tasdik edilmiş 
olacaktır.) 

i) Gerekiyorsa vekaletnameyi eksiksiz olarak ekleyip bu iş için yeterlik belgesi almaları, (b. c, e, f.) fıkralarında yazılı 
belgelerin ve teklif mektubunun taşeron kendisinin tarafından im zalanması gerekmektedir. Vekaleten imza edilenler geçerli sayıl
maz. 

8 — Eksiltme şartnamesindeki esaslara uygun olarak noterlikçe 1084 yılı için onanmış imza sirkülerinin ya da şirket imza 
sirkülerinin, 1984 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası Belgesini şirketin ilk ilan tarihinden sonra abnmış faaliyet belgesini, Bölge 
Müdürlüğümüzden alınacak yeterlik belgesini usulüne uygun geçici teminat (Banka teminat mektubunun aslı) Teminat mektup 
olarak veriliyorsa bu mektupların süresiz ya da son başvurma gününden başlıyarak en az üç ay süreli ve Maliye Bakanlığının 
İ2/2/1986 gün ve 5297-15/1723 Sayılı Genelgesine uygun olması isteklilerin ilgili Servis Şefliğinden alacakları teklif ve taahhüt 
mektuplarını 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. ve 38. Maddesine göre hazırlayarak eksiltme saatinden yarım saat önce 
makbuz karşılığı ya da Komisyon Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. 

ilân olunur. 

Servisi 

Yapım 

Yapım 

Yapım 

Asfalt 

Bakım 

î Ş I N A D I 

(Nallıhan - Göynük) Ayr. I. Bölge Hududu Yolu Km. : 
6 +319 - 9+320 arası tesviye, sanat yapılan ve üstyapı 
yapımı işi 
Düzce I. Bölge Hududu Yolu Şantiye Şefliği için yapıla
cak Şantiye binası yapımı işi 
Ankara - Polatlı - Deneme Yolu Km •. 20+ 660 - 26+380 ara
sına çekilecek alttemel malzemesi teminat ve nakli işi 
Eskişehir - Sancakaya Yolu için Mayıslar teras ocağın
dan asfalt mıcırı ve temel malzemesi temini, nakli işi 
(Bolu-Seben) Yolu Km: 0+500-10+500 arası Korucuk 
Varyantı alttemel malzemesi temini ve nakli işi 

Keşif bedeli 
Lira Kr. 

93.176.633,52 

3.625.654,-

34.566.888,-

G. Teminat 
Lira Kr. 

Son Mür. 
tarihi İhale günü saati 

2.795.300.—- 13/8/1984 15/8/1984 14.30'da 

109.000,— 13/8/1984 14/8/1984 11.00'de 

1.037.007,— 13/8/1984 14/8/1984 14.30'da 

66.290.134,92 1.989.000,— 13/8/1884 14/8/1984 15.00'de 

30.954.600,— 929.000,— 13/8/1984 14/8/1984 14.00'de 
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Karayolları 13. Bölge Müdürlüğünden : (ANTALYA) 

Bölgemiz dahilinde bulunan aşağıda yazılı işler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nuû 81/b ve geçici 2. maddelerine istinaden 
kapalı teklif usulü ile taşeronlara yaptırılacaktır. İhale Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü - ANTALYA binasında Bakım Şefliği 
bürosunda toplanacak olan Emanet İnşaat Komisyonlarınca yapılacaktır. 

Keşif Bedeli Geç. Tem. İ H A L E N İ N Son 
İŞİN ADI VE CİNSİ Lira Kr. Lira Kr. Tarihi Günü Saati Müracat Tarihi 

1 — (Burdur - Çeltikçi) Ayr. Ağlasun yolu kum-
çakıl temini ve nakli ile Baladız -> Burdur -
Ağlasun Ayr. yolu alt temel ve konkasör 
malzemeleri nakli. 

2 — (Burdur - Çeltikçi) Ayr. Ağlasun yolu sanat 
yapılan inşaatı. 

3 — Fethiye Ayr. - Üzümlü - Çameli Hd., (Kalkan -
Fethiye) Ayr. - Sinekçibeli yolları filler ve 
dolgu malzemesi nakli ile alt temel malze
mesi temini ve nakli. 

50.454.324,— 1.513.630,— 14/8/1984 Salı 

5.754.391,- 172.632,-

12.063.089,— 361.893,-

14/8/1984 Sah 

15/8/1984 Çarşamba 

11.00 

16.00 

11.00 

10/8/1984 

10/8/1984 

13/8/1984 
YETERLİK BELGESİ ALMAK İÇlN : İsteklilerin en geç müracaat edecekleri son müracaat tarihi mesai saati sonuna kadar 

yeterlik belgesi almak için Bölge Müdürlüğümüz Bakım Şefliği'nden alacakları müracaat dilekçesi ve formları doldurup gerekli 
belgeleri de ekleyip müracaat etmeleri (Müracaatta genel evrak kayıt tarihi geçerlidir.) 1 — Keşif bedelinin en az yansı kadar 
benzeri bir işi bitirdiklerini belirten iş bitirme belgesini veya en az işin keşif bedeli kadar C grubu müteahhitlik karnesini (Aslını 
veya Bölge Müdürlüğümüz Yeterlik Belgesi Komisyonu Başkanlı ğı'ncâ onaylanmış örneğini) 2 — İlgili Şube Şefliğinden alacakları 
iş yerini görüp tetkik ettiklerine dair İş Yeri Görme Belgesi'ni (İsteklinin iş yerini görüp tetkik ettiğine dair işin ait olduğu şube şefi 
veya-yetkilileri tarafından parafe edilmiş iş yeri görme belgesi'ni) 3 — Yapı Araçlan Bildirisi'ni (Yapı araçları özel şartnamesinde 
istenilen makinalann yapı araçları bildirisinde belirtikten sonra, bildirimde bulunanlar yapı araçlarının ana İnşaat makinası 
olanlarının sahibi olduklannı belirten fatura asimi veya h için de noterden tasdikli suretinin Yardımcı inşaat makinalarının ki
ralanmış olmaları halinde noterden yılı içinde tasdikli kira sözleşmesi ile kiralanan yardımdı inşaat makinalanna ait fatura as
lının veya noterden tasdikli suretinin veya amortisman defteri veya noterden tasdikli suretinin bildiriye eklenmesi zaruridir. 
Bu makinalann halen bulunduklan yer adreslerinin açık ve kesin olarak bildiride belirtilmesi gerekmektedir.) 4 — Son beş yılda 
bitirilmiş ve dilekçenin veriliş tarihinde adına taahhüde bağlanmış veya bağlanacak olan işleri belgeleri ile açıklayan Taahhüt 
Bildirisi'ni 5 — İlk ilan tarihinden sonra alınmış sermaye ve kre di imkânlarını açıklayan Banka Referans Mektubu'nu 6 — Tek
nik Personel Bildirisi'ni 7 — Bu işte kullanacağı sermaye ve kredi imkânlarım açıklayan Mali Durum Bildirisi'ni 8 — Şirket veya 
S F v s imza sirkülerini; ekleyerek yeterlik belgesi almaları 3, 4, 6 ve 7 sıra numarada yazılı bildirimlerin isteklinin kendisi tarafın-
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dan imzalanması gerekmektedir. Vekâleten İmza edilenler geçe-li sayılmaz. Yeterlik belgesi almak için telgrafla müracaat geçer
sizdir. İşlere ait şartname ve ekleri Bölgemiz Bakım Şefliği'nde bedelsiz olarak görülebilir. 

İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN : ı — İsteklinin 1984 yılma ait vizeli Ticaret ve Sanayi Odası Belgesini , 2 — Bölge Müdürlü
ğümüz Bakım Şefliğinden alınmış Yeterlik Belgesini 3 — Vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimsenin 
isteklinin vekili olduğunu belirten noterden tanzim edilmiş Vekaletnameyi, 4 — örneğini Bakım Şefliğinden alacakları Teklif ve 
Taahhüt Mektubu'nu 5 — İşin keşif bedelinin % 3'ü oranında ge cici teminat karşılığında Bölge Müdürlüğümüz Saymanlık Müdür
lüğünden alınmış yukarıda yazılı miktar kadar Vezne Alındı Makbuzu'nu; usulüne uygun olarak hazırlayacakları teklif zarfına 
bu belgeleri koyarak mühürleyip ihale günü ihale saatinden bir saat öncesine kadar Bakım Şefliği'nde toplanacak olan Emanet 
İnşaat Komisyonu BaşkanhğVna teslim etmeleri İlan olunur. Postada vaki gecikmelerden İdaremiz mes'ul değildir. 

NOT : İSTENİLEN YAPI ARAÇLARI: 
1 No. lu İş İçin 2 Not lu İş İçin 3 No. lu İş İçin 
2 Ad. 1.5 Yd3Tük yükleyici 1 Ad. Betoniyer (Ana İş Maklnası) 1 Ad. 1.5 Yd3'lük yükleyici 
(Ana İş Makin ası) 1 Ad. Vibratör (Ana İş Maklnası) (Ana iş makinesi) 
15 Ad. Damperli Kamyon 1 Ad. Çekilir Tip Su Tankı 8 Ad. Damperli Kamyon 
1 Ad. Figüre Makinası 1 Ad Motopomp 1 Ad. Figüre Maklnası 

l Ad. Damperli Kamyon 12696 / l-l 

M. S. B. Ankara Levazım Amirliği 4 No'lu Sat. Al. Kom. Başkanlığından : 

Aşağıda keşif bedelleri, geçici teminatları, ihale gün ve saatleri yazılı işlerin İhalesi 2886 sayılı Kanunun 36. maddesine 
göre kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. Dosyalar çalışma saatlerinde Komisyonda, İstanbul ve İzmir Levazım Amirliklerinde 
görülebilir. Taliplilerin 2886 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. Taliplilerin en 
geç aşağıda gösterilen tarihlerde mesai saati bitimine kadar şartnamesinde gösterilen daireye müracaatla yeterlik belgesi alması 
şarttır. 

Geçici 
Keşif bedeli teminatı Son müracaat 

İ h a l e n i n C i n s i Lira Kr. Lira Kr. İhale gün ve saati gün ve saati 

1 ~- Yüksek Denizcilik okulu Muhabere ve TTY İrtibatları 
2 — Ankara A. Tipi Dispanser İkmal inşaatı 
3 — Ankara Etlik 60. Daireli Alarm Iskan Tes. Onr. İnşaatı 
4 — Gnkur. Mu. Tb. Balgat Sabit Almaç Merkezi Çevre Emn. İnş. 
5 — Konya Ask. Daire Binası İnşaatı 

18.378.208 99 
20.000.000,— 
14.425.000,— 
6.500.000,— 

60.000.000,— 

551.350,— 
600.000,— 
432.750,— 
195.000,— 

1.800.000,— 

20/8/1984 15.00 
20/8/1984 16.00 
22/8/1984 15.00 
22/8/1984 16.00 
24/8/1984 15.00 

14/8/1984 18.00 
14/8/1984 18.00 
16/6/1984 18.00 
16/8/1984 18.00 
20/8/1984 18.00 
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Mardin Valiliğinden • 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü nün; 
1 — Aşağıda isimleri, keşif bedelleri, geçici teminatları, karne grubu, yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi, 

ihale gün ve saati, bitirileceği mali yıllan belirtilen mezkûr işler2886 sayılı Kanunun 35 - a maddesi gereğince kapalı teklif usulü 
teklif ile ihaleye konulmuştur. 

2 — İhale Mardin Bayındırlık Müdürlüğü İl İhale Komisyonunda aşağıda belirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır. 
3 — ihale şartnamesi ve diğer evraklar Bayındırlık Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. 
4 — İhaleye girebilmek için isteklilerin: 
a) Hizalarında belirtilen miktar geçici teminatını, 
b) 1984 yılına ait ticaret ve sanayi odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (İhale şartnamesinde belirtilen Yapı Tesis ve onarım ihaleleri katılma yö

netmeliğine gösterilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) Yapı Araçları bildirisi, (2. A d kamyon 1. Ad. betoniyer 1 Ad. motopomp 
1 Ad. vibretör) teknik personel bildirisi (1 Ad. Inş. Müh. lAd. Mak. Müh. 1 Ad. Elekt. Müh. ve bunların birer kalfaaln bu bildi
riyle teknik personelin ücretli sözleşmeli olduğunu kanıtlayan Noter tasdikli teahhütname ve teahhütnameler her iş için ayn 
olarak işin adına düzenlenecek) teahhüt bildirisi, sermaye ve kredi olanaklarım bildirir mali durum bildirisi, banka referans mek
tubu (% 4 tutarında serbest mevduat, % 4 tutarında kullanılmamış nakit kredisi, % 4 tutarında kullanılmamış teminat kredisi) 
Bayındırlık ve Iskan Bakanlığından almış oldukları ismi karşısında gösterilen gruptan en az keşif bedeli kadar işin ihalesine gi
rebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesinin aslım vermek suretiyle Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini 
teklif mektubu ile birlikte zarfa koymalan lazımdır. 

5 — İstekliler teklif mektuplarım ihale saatinden bir ^aat evvel makbuz karşılığı ihale Komisyonu Başkanlığına verecekler
dir. 

d — Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Bayındırlık genel şartnamesine eklenen çalışma şartlarına ait bilgiler ihale dosyasında mevcuttur. 
Keyfiyet ilân olunur. 

Keşif bedeli Geçici Tem. Karne İ h a l e 
İşin Adı Lira Lira grubu Son müracaat tarihi Günü Saati 

1 — Mardin Silopi 10 Dal. Klf. siz Pol. LoJ. Inş. 50.000.000 1.500.000 (C) 10/8/1984 Cuma 15/8/1984 11.00 
(Gelecek yıla sari) Mes. Sat. Son. Kad. Çarşamba 

2 — Mardin K. tepe 10 Dal. (Klf. siz) Pol. Loj. Inş. 44.343.437 1.330.304 (C) 13/8/1984 Pazartesi 17/8/1984 11.00 
(Gelecek yıla sari) Mes. Sat. Son. Kad. Cuma 

3 — Mardin K. tipi saha tanzimi işi 35.000.000 1.050.000 (C) 16/8/1984 Perşembe 21/8/1984 11.00 
Mes. Sat. Son Kad. Salı 

12223/1-1 
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. «..ette m > u ı ıgıncen : 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün: 
1 — Aşağıda isimleri, keşif bedelleri, geçici teminatları, karne grubu, yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi, 

ihale gün ve saati, bitirileceği mali yıllan belirtilen mezkûr işler2886 sayılı Kanunun 35 - a maddesi gereğince kapalı teklif usulü 
teklif ile ihaleye konulmuştur. 

2 — İhale Mardin Bayındırlık Müdürlüğü İl İhale Komisyonunda aşağıda belirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır. 
3 — ihale şartnamesi ve diğer evraklar Bayındırlık Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. 
4 — ihaleye girebilmek için isteklilerin: 
a) Hizalannda belirtilen miktar geçici teminatını, 
b) 1984 yılma ait ticaret ve sanayi odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (İhale şartnamesinde belirtilen Yapı Tesis ve Onarım ihaleleri katılma yö

netmeliğinde gösterilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) yapı araçları bildirisi, teknik personel bildirisi, bu bildiriye teknik per
sonelin ücretli sözleşmeli olduğunu kanıtlayan Noter tasdikli teahhütname bu teahhütnameler her iş için ayrı olarak işin adına 
düzenlenecek) teahhüt bildirisi, sermaye ve kredi olanaklarım bildirir mali durum bildirisi, Banka referans mektubu (% 4 tuta
rında serbest mevduat % 4 tutarında kullanılmamış nakit kredisi % 4 tutarında kullanılmamış teminat kredisi) Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığından almış oldukları ismi karşısında gösterilen gruptan en az keşif bedeli kadar işin ihalesine girebileceklerini gös
terir müteahhitlik karnesinin aslını vermek suretiylle Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini teklif mektubu 
ile birlikte zarfa koymaları lazımdır. 

5 — İstekliler teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz karşılığı ihale Komisyonu Başkanlığına verecekler
dir. 

6 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Bayındırlık genel şartnamesine eklenen çalışma şartlarına alt bilgiler ihale dosyasında mevcuttur. 
Keyfiyet ilân olunur. 

Keşif bedeli Geçici Tem. Karne İ h a l e 
İşin Adı Lira Lira. grubu Son müracaat tarihi Günü Saati 

1 — Mardin Savur SUrgücU Ortaokulu Jener. Jener. 
binası gömme su deposu işi 20.000.000 200.000 (C) 8/8/1984 Çarşamba 13/8/1984 11.00 

Mes. Sat, Son. Kad. Pazartesi 
2 — Mardin Cizre Endüst. Mes. Lis. İnş. (500 öğr.) 456.418.276 13.692.399 (B) 13/8/1984 Pazartesi 16/8/1984 

(Gelecek yıla sari) Mes. Sat. Son. Kad. Perşembe 
3 —s Mardin Devlet Rast. Ek poliklinik inşaatı 00.110.000 2.703.308 <B) 24/8/1984 Cuma 29/8/1984 11.00 

(Gelecek yıla sari) Mes. Sat Son. Kad. Çarşamba 
12425/1-1 
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Gülnar Devlet Orman İstetmesi Müdürlüğünden : 

Deposunun Yol Parti M i k t a r ı Muh. bedeli % 7,5 Tem. 
adı durumu adedi Emvalin cins ve sınıfı Ster Adet M:». Dsms. Ura Kr. Lira. Kr. 

Sahil Asfalt 1 3. S. N. B. Çz. Tomruk 221 31.011 17.000 39.600 

Murtçukuru Or. Yol 1 Çz. Yarma San. Od. 72 — — 6.000 32.400 

Kamaş Yb. » » 1 Çz. Sırık 52 — — 6.000 23.400 

Sahil Asfalt 1 İbreli Yak od. 142 — — 3.200 34.200 

Merkez Asfalt 1 3. S. N. B. Sed. Tom 109 18.858 34.000 48.100 
» 1 3. S. N. B. Gök. Tom 173 28.431 24.000 51.200 

1 2. S. N. B. Çz. tom 153 42.978 24.000 77.400 
» 13 3. S. N. B. Çz. Tomk. 1821 333.042 20.000 500.200 

» » 0 3. S. K. B. Çz. Tomruk 2247 220.833 18.000 298.400 
» 6 Çz. Sanayi odunu 3485 199.749 9.000 135.200 

* XI 1 İbreli Yakacak od. 95 — — 3.200 22.800 

Büyükeceli » 12 3. S. N. B. Çz. Tom. 4265 670.496 20.000 1.006.400 
» 3 3. S. K. Çz. Tomruk 1237 135.965 18.000 183.700 

Aksaz 1 2. S. N. B. Çz. Tomrk. 93 23.387 24.000 42.100 

a » 7 3. S. N. B. Çz. Tomrk. 1680 316.229 20.000 474.700 
m 1 2. S. K. B . Çz. Tomrk 102 19.805 19.000 28.300 
> 7 3. S. K. B. Çz. Tomk. 1673 246.256 18.000 332.600 

4 2. S. Çz. Mad. Direk 2102 115.518 12.000 104.200 

K arakaya 4 3. S. N. B. Çz. Tomrk. 843 126.931 20.000 190.600 

> » 1 İbreli Yakacak od. 67 — — 3.200 16.100 

Zeyne/Merkez » 1 Ham Reçine 11000. Kg — — 165 136.200 

Emval Genel Yekûnu: 78 428 St. 20.204 2529.489 M 3 11000 Kg. 3.777.800 

1 — İşletmemiz depolarında mevcut 78 parti muhtelif cins orman emvali l nolu model şartname hükümleri gereğince mal 
bedelinin % 50 si, % 40 faizi ve vergi resimleri peşin % 50 si 3 ay vadeli müddetsiz ve limit dahili mektup karşdığı açık artırmaya 
çıkartılmıştır. 
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2 — Açık artırma 13 Ağustos 1984 rastlayan pazartesi günü saat 14.00'de İşletmemiz satış salonunda toplanacak komisyon 
huzurunda yapılacaktır. Bu satışa ait şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü Mersin Orman Bölge Mü
dürlüğü ve İşletmelerinde, Adana Osmaniye, Dörtyol ve Antakya işletme Müdürlükleri ve Kayseri Orman Bölge Şefliği ile İşlet
memiz muhasebe servisi ve bölge şefliklerinde görülebilir. 

3 — Taliplilerin mal bedeli ve vergilerini tebligattan sonra 10 gün içerisinde yatırması şarttır. Bu süreyi alıcı isterse temi
natını % 15'e çıkarıp 20 gün uzatabilir. 

4 — Alıcıların teminat makbuzları ile birlikte komisyona müracaat etmeleri ilan olunur. 12570/2-2 

Catalzeytin Devlet Orman İsletmesi Müdürlüğünden : 

D e p o n u n Parti M i k t a r ı Müh. bedeli % 7,5 Tem. 
Adı Yol durumu Emvalin cins nev'i Adet Adet Ma. Dm'. Ura Lira 

Değirmenyam Stabilize 2. S. N. B. göknar tomruk 3 158 95.165 32.000 229.500 
» 2. S. N. B. çam tomruk 1 60 35.685 33.000 88.500 
» 3. S. N. B. çam tomruk 11 914 413.122 22.000 685.000 
» 3. S. N. B. göknar tomruk 23 2131 976.459 21.000 1.546.000 

Toplam 38 3263 1522.431 2.549.000 

1 — Yukarda cins, miktar ve muhammen bedeli ile geçici teminatı gösterilen orman ürünleri % 50 si İle % 40 faizi ve vergileri 
peşin alınmak koşuluyla mal bedelinin % 50 si 3 ay vadeli olarak kat'i müddetsiz limit dahili banka teminat mektubu veya her an 
paraya çevrilebilir nitelikte Devlet tahvili alınmak suretiyle şartnamesi esasları dahilinde açık artırmalı olarak satışa arzedilmiştir. 

2 — Açık artırmalı ihale 20 Ağustos 1984 Pazartesi günü saat 14.00 de İşletmemiz satış salonunda toplanacak komisyon huzu
runda yapılacaktır. 

3 — Satışa ait müfredatlı ilan, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, Kastamonu Orman Bölge Baş
müdürlüğü, Türkeli, Sinop, Bozkurt, İnebolu, Küre, orman işletme müdürlükleriyle işletmemizde görülebilir. 

4 — Alıcıların 20 Ağustos 1984 Pazartesi günü saat 13.00 e kadar almak istedikleri partilere ait geçici teminatlarım yatırarak 
makbuzları ile birlikte yukarda belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları satışa katılabilmek için teminat olarak banka teminat mek
tubu vereceklerin mektuba işletmemiz adını ve satış tarihini yazdırmaları şarttır. 

İlân olunur. 12744 / 2-1 
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Terme îcra Memurluğundan : 

1984 98 T. 
Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi kıymeti adedi, evsafı: 
1 — Terme Fenk Mahallesi Fenk Alpaslan Sokakta kain D : Mustafa Akde

niz'lere ait taşınmaz, B . : Mehmet Güven'lere ait taşınmaz, K : Kurlara ait taşınmaz
lar, G : Faik Akdeniz Mirasçılarına ait taşınmazlarla çevrili, üzerinde iki katlı kar-
gir bina olup her binanın üç oda, bir salon, ve bir mutfağı bulunan 2590/5200 hissesi 
borçlu Ercan Turanın olan elektiriği, suyu mevcut belediye imar plam içersinde bu
lunan 40 parsel nolu taşınmaz. 

2 — Terme Köybucağı Köyü Islambey mevkiinde kain D : Hayrettin Turan'a 
ait taşınmaz, B : Köy yolu ve Hayrettin Turan taşınmazı, K : Köy yolu, Güneyi : Ir
mak ile çevrili üzeri kısmen mısırlık fındıklık ve kısmen kavak ağaçlarıyle örtülü 1/4 
hissesi borçlunun bulunan 891 nolu parsel. 

31 — Terme Köybucağı Köyü Aşağıköybucağı mevkiinde kain D : 260 parsel, 
B : Mahalle yolu, K : Mahalle yolu, G : 265 parsel nolu taşınmazlarla çevrili ve boş 
durumda olan 5/320 hissesi Borçlu Ercan Turan'ın olan her üç taşınmaz 20.316.000 TL. 
muhammen bedelle satılacaktır. 

Satış şartlan : 
1 — Satış 10/9/1984 günü saat 11.00 den 11.30 a kadar Terme icra memur

luğunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin 
% 75 ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını 
geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taah
hüdü baki kalmak şartiyle 21/9/1984 Cuma günü aynı yer ve saatlerde de ikinci ar
tırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağım ve satış 
masraflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur. 

2 —• Artırmaya İştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 10 u nisbetinde 
pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir Dankanın teminat mektubunu vermeleri 
lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil ve
rilebilir. Dellâliye resmi ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş 
vergiler satış bedelinden ödenir. 

3 — İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) bu gayrimenkul üzerindeki 
haklarım hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş 
gün içinde dairemize bildirilmeleri lâzımdır; aksi takdirde haklan tapu sicili ile sa
bi* olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 

4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve İflas 
Kanununun 133. maddesi geı eğince ihale feshedilir. İki İhale arasındaki farktan ve 
% 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan ken
dilerinden tahsil edilecektir. 

5 — Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık 
olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatım kabul etmiş 
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1984/98 T. sayılı dosya numara siyle 
memurluğumuza başvurmalan ilân olunur. 

., + ) İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. 12722/1-1 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Karayollan Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdür 
lüğünden: 

Bölgemizin ihtiyacı olan aşağıda S/I numaraları yazılan malzemeler 2886 sa
yılı Devlet İhale Kanununun 51. maddesine göre teklif almak suretiyle satın alına
caktır. 

Dosyalar Malzeme Amirliğinde görülebilir. 
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istekliler teklif ettikleri tutarın <s? 6 kadar kesin teminat (2886 sayılı Devlet 
İhale Kanununun 26. maddesinde belirtilen değerlerden) ve Ticaret Odası belgesini 
teklif mektubuna koymaları gerekmektedir. Son müracaat 13/8/1984 günü saat 17.00 
ye kadardır. 

S/I No. 411 Oto Avadanlığı (5 kalem) 
S/I » 435 Asf. katkı maddesi 13 * 

S/I » 510 İnşaat maddesi (15 » 

S/l » 610 Filtre (5 1 
S/I >. 611 Conta malzemesi (10 J 
S/I » 638 Oto boyası (2 ] 

S/I » 840 Konveyör bantı (1 > 

S/I » 646 Mermer tozu (1 
S/I » 702 Filtre (8 
S/I 733 Delco-Reny (1 
S/I » 742 İnşaat boyası (5 
S/I 758 Inter Iş Mak. (2 
S/I . 801 Plastik boya (1 ) 
S/I . 812 Galyon İş Mak. (1 J 
S/I «• 831 Inter Iş Mak. (1 ) 
S/I » 833 ínter İş Mak. (1 
S/I » 857 inşaat malzemesi (28 » 

S/l - 858 inşaat malzemesi (29 t» 

S/I - 859 inşaat malzemesi (8 ) 
S/I . 861 İnşaat malzemesi (15 » , 

S/I » 936 GM. Yedek parça (20 
S/I •> 937 GM. Yedek parça (12 » 

S/I » 961 Inter Yed. parça (2 ) 
S/I » 977 İnşaat malzemesi (18 » 

İlân olunur. 12739/1-1 

İstanbul Levazım Amirliği 2 Nolu Sat. Al . Kom Başkanlığı Sirkeci': 

1 — M. S. B. (K. K. K. ) lığı ihtyacı için 2490 Sayılı Kanunun 51 ncı mad
desi gereğince mütaahhit nam ve hesabına aşağıda yazılı bir kalem malzeme satın 
alınacaktır. 

2 — Açık eksiltme lie ihalesi 24/8/1984 tarih ve saat 11.00'de İstanbul Lv. 
Amirliği 2 Nolu Sat. Al. Kom. Bşk.lığınca yapılacaktır 

3 —• Evsaf, şartnamesi Ankara, İstanbul, ve İzmir Lv. A. İlklerinde numune
si komisyonunda görülebilir. 

Cinsi : Er battaniyesi, Miktarı : 95.000 Adet, Tutarı : 190.000.000,— Kati Temi
natı : 11.400.000,— 12689 /1/1 • 

Ankara Lv. Amirliği (3) No. lu Sat. Al. Kom. Bşk. lığından : 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (5 Dosya) 
(2886/36. Mad.) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyo
numuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve İstan
bul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlayacakları tek
lif mektuplarını ihale saatine kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına verme
leri, Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Re© ve Kayzer dişlilerinin tamamına 
girecek olanlar aşağıda olduğu gibi ayrı ayrı bedel bildireceklerdir. 

Cinsi : Kırmızı Boya Pikmenti, Miktarı : 7 Ton, M. Bedeli : 16.700.000̂ — TL., 
G. Teminatı: 501.000,— TL., İhale Günü ve Saati : 14/8/1984 10.30 

12693 /1-1 
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Çankırı Valiliğinden : 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün; 
1 — Çankırı merkez 20 daireli polis lojmanı işi, (2886) sayılı Kanunun 35/ı 

maddesi gereğince 1985 yılına sari olarak ihaleye çıkarılmıştır. 
2 — İşin keşif bedeli : (99.000.000,—) liradır. 
3 — İhalesi Çankırı Valiliği (Bayındırlık Müdürlüğü)nde 23/8/1984 tarihindi 

Perşembe günü saat 15.30 da yapılacaktır. 
4 — İhale şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri dahilinde Çankırı - Ba 

yındırlık Müdürlüğünde görülebilir. 
5 — İhaleye girebilmek için isteklilerin, 
A) 2.970.000,— liralık geçici teminatlarını, 
B) 1984 yılma ait vizeli Ticaret ve Sanayi Odası Belgesini, 
C) İkametgah senedi ve noterden imza sirkülerini, 
D) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri ihale şaıtnamesinde belirtiler 

ve usulüne göre hazırlanmış olan, Bayındırlık ve iskan Bakanlığının 28/4/1984 gün 
ve 18385 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan ihale tebliğ esasları, yapı tesis ve ona
rım işleri ihalelerine katılma yönetmeliğine göre hazırlanmış olan bu İş adına No
terden alınacak yapı araçları bildirisi ve ekleri (istenilen araçlardan betoniyer ile 
vlbratörün, müracaat sahibine ait elmasım, kiralama işi kabul edilmeyecektir.) 
Sermaye ve kredi imkanlarım açıklayan mali durum bildirisi ve Banka referans 
mektubu, taahhüt bildirisi ve eklerini, teknik personel bildirisi ve taahhütnamelerini 
öğrenim belgeleri ile birlikte, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) Gru
bundan en az için keşif bedeli kadar müteahhit karnesinin aslını ve noter tasdikli 
suretini ibraz etmek suretiyle, Çankırı Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları Yeter
lik Belgesini teklif mektupları geçici teminat, Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi İle 
birlikte zarfa koymaları lazımdır. 

6 — İsteklileri teklif mektuplarım 23/8/1984 Perşembe günü saat 14.30 a ka
dar makbuz karşılığında ihale komisyon Başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 20/8/1984 günü mesai 
saati sonuna kadardır. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 
NOT : Müracaat dosyasından müteahhitlik karnesinden başka hiç bir evrak müte

ahhide iade edilmez. 
12740 /1*1 

Terme İcra Dairesinden : 

1984/433 
Gayrimenkulun Açık Arttrma Hânı 
Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı : 
Terme Yeni Mahalle Bazlamaç Yolu üzerinde kain tapunun 15/10/1982 tarih 

cilt 121, sahife 88 ve 19 numarasında kayıtlı taşınmaz ve üzerinde iki katlı çift dai
reli ve her dairenin dört odası bulunan, elektlriği, suyu mevcut bina bulunan 463/5195 
hissesi borçlu Mansur kızı Elmas Genc'in olan gayrimenkul ve binanın borçlu hissesi 
9.670.000,— TL. muhammen bedelle açık artırma ile satılacaktır. 

Taşınmazın; 
Doğusunda: Mahalle yolu, Batısında : Şerif Aksoy taşınmazı, Kuzeyinde : Ce

lâl Demircioğlu'na ait taşınmaz, güneyinde : Mahalle yolu ile çevrilidir. Gayrimen
kul belediye imar planı içersindedir. 
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Satış şartları: 
1 — Satış 10/9/1984 Pazartesi günü saat 11.30 dan 12.00 ye kadar Terme 

İcra Memurluğunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen 
kıymetin % 75 ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış mas
raflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle birbedeUe alıcı çıkmazsa en çok artıra
nın taahhüdü baki kalmak partiyle 21/9/1984 Cuma günü aynı yer ve saatlerde de 
ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağım ve 
satış masraflarım geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur. 

2 — Artırmaya İştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 10 u nis betin
de pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri 
lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil 
verilebilir. Dellâliye resmi ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birik
miş vergiler satış bedelinden ödenir. 

3 — İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) bu gayrimenkul üzerin
deki haklarım hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarım dayanağı belgeler ile 
onbeş gün İçinde dairemize bildirilmeleri lâzımdır; aksi takdirde haklan tapu sicili 
ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 

4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas 
Kanununun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve 
% 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan 
kendilerinden tahsil edilecektir. 

5 — Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık 
olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebüir. 

6 — Satışa İştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatım kabul et
miş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1984/433 sayılı dosya numara-
slyle memurluğumuza başvurmaları ilân olunur. 
(1c. If. K. 126) 

( + ) İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. 
12723 /1-1 

Petrol Ofisi A.Ş, Genel Müdürlüğünden •. 

1 — Îzmit Bölge Müdürlüğü Derince Tesisleri ile Ipraş Tütün - Çiftlik Rafi
nerisinden, Petrol Ofisi Güvercin Depo Müdürlüğü'ne toplam 30.000 ton ( ± % 30 
olabilir) beyaz malın taşıttınlması işi şartnamesi esaslan dahilinde iç piyasadan 
kapalı zarf usulüyle ihale edilecektir. 

2 — Bu işe ait muhammen bedel 99.810.000.— TL. olup, geçici teminatı 
2.994.300.— TL. dır. 

3 — Şartnameler Genel Müdürlük Malzeme Şube Müdürlüğün'den dilekçe 
mukabilinde ücretsiz olarak temin edilebilir. 

4 — İhaleye iştirak edecek firmalar teklif mektuplarını en geç 15/8/1984 ta
rih ve saat 14.0Ö'e kadar dış zarfın üzerine «Beyaz Mal Nakliyesine ait tekliftir» 
ibaresini yazarak Petrol Ofisi A.Ş. Genel Müdürlüğü Haberleşme Şube Müdürlüğü 
Bestekar Sok. No.- 8 Bakanlıklar/ANKARA adresine posta ile gönderecek veya elden 
vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

5 — Teklif mektuplan 15/8/1984 günü saat 15.00'de Satınalma Komisyonu Baş
kanlığında açılacaktır. Firma temsilcileri ihalede hazır bulunabilirler. 

6 — Ofisimiz Devlet ihale kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta 
veya fiat yönünden on uygun teklifi veren firmaya verip vermemekte serbesttir. 

11994/2-2 
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içel Valiliğinden: 

Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün; 
1 — Aşağıda keşif bedelleri yazılı inşaatlar 2886 sayılı kanunun 35/a mad

desi gereğince kapalı teklif usulüyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 — Eksiltmeler İçel - Bayındırlık Müdürlüğü İhale Komisyonundan aşağıda 

belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır. 
3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak İçel Bayındırlık Müdürlüğünde gö

rülebilir. 
4 — Eksiltmeye girmek için isteklilerin; 
A) içel Valiliği namına her işe ayrı ayrı olmak üzere aşağıda belirtilen ge

çici teminatını, 
B) 1984 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası Belgesini, 
C) Her işe ayrı ayrı olmak üzere (Müracaat dilekçeleriyle birlikte vere

cekleri eksiltme şartnamesi ile eki özel şartnamede belirtilen ve usulüne göre ha
zırlanmış olan Yapı Araçları Bildirisi, Sermaye ve Kredi Olanaklarını açıklayan 
Mali Durum Bildirisini, Teknik Personel Bildirisini, Bitirilen ve devam eden işlere 
ait taahhüt bildirisini, Bayındırlık ve İskan Bakanlığından almış oldukları aşağıda 
keşf bedelli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir Müteahhitlik Karne
sinin (Aslını) ibraz suretiyle Bayındırlık Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacak
lardı) Eksiltmeye girme belgesini, 

5 — Eksiltme günü ihale saatinden 1 saat önce ihale Komisyonu Başkanlığına 
vereceklerdir. 

6 — Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi aşağıda be
lirtilen tarihlerde mesai saati sonudur. 

7 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesine eklenen çalışma şartlarına ait bilgiler 

ihale dosyasında mevcuttur. 
Keyfiyet ilân olunur. 

K. Bedeli G. Temi. ihalenin Son Karne 
işin Adı TL. TL. Tarihi-Saati Müracaat Grubu 

Içel-Merkez 50 Daireli 
(Kalorifersiz) Polis Loj. lnş. 

tçel-Erdemli 10 Daireli 
Polis Lojman İnşaatı 

230.000.000 6.900.000 

37.646.565 1.129.397 

17/8/1984 13/8/1984 (B) 
Cuma 

Saat. 11.00 

17/8/1984 13/8/1984 (C) 
Cuma 

Saat > 15.00 

12698 / 1-1 
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Sümer bank Deri ve Kundura Sanayi Müessesesinden : 
Beykoz/iSTANBUL 

1 — Kapalı teklif almak suretiyle 10 adet lastik preslerinin elektrik donanı
mı hidrolik depo ve tesisatı yeniden yaptırılacaktır. 

2 — Bu işe ait şartname Müessesemizden temin edilebilir. 
3 — Teklifler 13/8/1984 günü saat 17.0O'ye kadar Müessesemizin Muhaberat 

Şefliğine verilmesi şarttır. 
4 — Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 

12742/1-1 
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Saimbeyli Orman İşletme Müdürlüğünden: 

Muh. % 7,5 
Emvalin Cinsi, Parti M i k t a r ı Bedeli Teminatı 

Bölgesi Deposu Nevi ve Sınıfı Adedi Adet M 3. Dm3. TL. TL. 

K. Çamlık D. Beyli 3. S. N. B. Çk. Tom. 5 423 165.457 18.000 223.000 
2. S. U. B. Çk. Tom. 2 117 69.687 35.000 183.000 
2. S. N. B. Çk. Tom. 12 1033 413.670 30.000 939.000 
3. S. U. B. Çk. Tom. 1 83 41.001 30.000 93.000 
3. S. N. B. Çk. Tom. 35 5125 1248.029 25.000 2.356.000 

Saimbeyli Aksu 3. S. N. B. Çk. Tom. 19 3222 835.913 25.000 1.590.000 
3. S. N. B. Sd. Tom. 2 129 41.898 25.000 79.000 

K. Çamlık D. Beyli 3. S. N. B. Sd. Tom. 4 514 104.758 25.000 198.000 
» » 3. S. N. B. Gök. Tom. 7 1236 255.315 25.000 481.000 

Saimbeyli Aksu 3 S. N. B. Gvk. Tom. 1 58 17.976 25.000 34.000 

88 11934 3193.704 6.176.000 
İşletmemizin Aksu ve Doğanbeyli Ormandışı depolarında bulunan yukarıda 

cins ve miktarı yazılı 88 parti orman emvalinin % 50'si peşin, % 40 mektup faizi pe
şin ve bakiyesi kalan % 50'si 3 ay vadeli müddetsiz limit dahili banka teminat mek
tubu karşılığında satışa çıkarılmıştır. 

Açık artırma 17/8/1884 Cuma günü saat 13.00'de İşletmemiz satış salonunda 
Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

Bu satışa ait evraklar normal mesai saatlerinde Adana, Ankara Orman Baş
müdürlükleri ile Kozan, Osmaniye, Yahyalı, Andırın, Göksün ve Adıyaman İşletme 
Müdürlükleri ile Kayseri ve Gaziantep Bölge Şefliklerinde görülecektir. 

Satışta 1 ve 34 model şartname uygulanır. 
Alıcıların belirli gün ve saatten 1 saat öncesine kadar teminatlarını İşletmemiz 

veznesine yatırmaları ile banka teminat mektubu verecek olanlar teminat mektu
buna İşletme adı ile satış tarihini yazdırmaları ile katılacakları teminat mektubu 
ile birlikte Komisyona başvurmaları şarttır. 12743 /1-1 

# 
Afyon Orman İşletme Müdürlüğünden.-

İşletme kalorifer tesisatı için 5 Atü kontrüksiyon basıncında 50 m2 lik yarım 
ellindirlik çelik, boru dikişli demir döküm tahinini bedeli 1.196.000,— TL. olan bir 
adet kalorifer kazanı alınacaktır. 

152 - 000 poz nodaki evsafta bir yü garantili kazan satmak istiyenlerin kapalı 
zarf usulü ile 14/8/1984 günü saat 14.00'de İşletmemizde yapılacak eksiltmeye saat 
12.00'den önce % 7,5 teminatlarını yatırarak müracaat etmeleri ilan olunur. 

12484 /1-1 * 
Sümerbank Çanakkale Sentetik Deri Fabrikası Müdürlüğünden: 

1 — Fabrikamızda mevcut tahmini 118.500 metre Standart altı (Hatalı) sen
tetik derinin, 15 Ağustos 1984 Çarşamba günü saat 10.00 da pazarlıkla satışı yapı
lacaktır. 

2 — Şartname ve ek bilgiler Fabrikamız Ticaret Şefliğinden temin edilebilir. 
3 — Fabrikamız satışı yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 12599/1-1 
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Malatya Askeri Satınalma Komisyon Başkanlığından : 

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı 
yazılı (Bir) Kalem (Kuru Ellemek Mayası) kapalı teklif usulü ile hizalarındaki gün 
ve saatlerde ihale edilecektir. Evsaf ve şartnamesi mesai saatleri içersinde Komisyo
numuzda ve Ankara Lv. Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanunun ön gördüğü 
belgelerle birlikte hazırlayacakları teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat önce
sine kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Postadaki vaki gecikmeler kabul 
edilmez. 

Cinsi : Kuru Ekmek Mayası, Miktarı : 30.000 Kg., M. Bedeli : 27.000.000,— TL., 
G. Teminat: 810.000,— TU, ihale gün ve saati: 14/8/1984 11.00 

12691 /1-1 
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İstanbul Levazım Amirliği 2 Nolu Satınalma Komisyon Başkanlığından Sirkeci : 

1 — M.S.B. (K.K.K. Dz. K.K.) lığı ihtiyacı için aşağıda yazılı üç kalem mal
zeme hizasında yazılı gün ve saatte 2886 sayılı Kanunun kapalı teklif usulü ile ihaieai 
Sirkeci - İstanbul Lv. A ligi 2 Nolu Sat. Al. Kom. Bşk. İlgınca yapılacaktır. Teklif 
mektuplarının ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona verilmiş olması 
şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Tamamı bir İstekliye ihale edilebileceği 
gibi ayrı ayrı isteklilerede ihale edilecektir. 

2 — Evsaf, Şartnamesi İstanbul, Ankara ve İzmir Lv. A. İlklerinde numuneleri 
Komisyonda görülebilir,, 

Tutan G. Teminatı İhale 
C i n s i Miktarı TL. TL. gün ve saati 

Başlık yün kar İçin 110.000 Ad. 
Atkı yün Haki boyun için 6.000 Ad. 
öğrenci boyun Atkısı 5.000 Ad. 

71.500.000 2.145.000 27/8/1984 
3.300.000 99.000 P. tesi 11.00 
1.450.000 43.500 

76.250.000 2.287.500 
Başlık yün kar için Şartnamesinde yazılı olduğu şekilde iki partiye aynlmıştır. 

Bölünebüen 50.000 adetlik grubuna girildiği taktirde G. Teminatı 975.000,— TL., 
60.000 adetlik grubuna girildiği taktirde G. Teminatı 1.170.000,— TL. 

12692 /1.1 

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Baştablbllğinden : 

Cinsi : Sıhhi ve Sarf Malzeme, Miktarı : 203 Kalem, Geçici Teminat : Verilen 
teklifin % 3 nispetinde, Şekli : Teklif Alma ve Pazarlık, Tarihi : 20/8/1984, Günü : 
Pazartesi, Saati : 9.30 da. 

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesinin 1984 mali yılı ihtiyacı olan 203 kalem 
Sıhhi ve Sarf Malzemeleri yukarıda yazılı tarihde teklif alma ve pazarlık usulü ile 
ihaleye çıkarılmıştır. 

Şartnameler Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi D^ner Sermaye Saymanlığında 
mesai saatleri içinde görülebilir. 

İhaleye iştirak etmek isteyenler teklif mektuplan Ue diğer belgeleri havi zarf
lan ihale günü ihale saatine kadar Hastanemiz Döner Sermaye Saymanlığına vere
ceklerdir. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmiyecektır. 

Döner Sermaye Saymanlığımız 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, Öıale 209 sayılı 
Döner Sermaye Kanununun 8. nci ve bu Kanuna dayanılarak hazırlanan 106 sayılı 
Yönetmeliğin 18. nci maddesinin (a) ve (d) fıkralarma göre yapılacağından Komis
yonumuz İhaleyi yapıp yapmamakta ve dilediği kadar almakta serbesttir. 

İlan olunur. 12605/3-1 
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Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü YSE 
7. Bölge Müdürlüğünden : 

Aşağıda 1 ve 2, sırada, cins ve miktarı, keşif bedeli, geçici teminatı ile eksiltme 
gün ve saati belirtilen, Stabilize ihzar, nakli ve figüresi işleri 2886 sayılı Kanunun 
36, maddesi uyarınca, kapalı teklif usulü esas alınarak, ihaleye çıkarılmış olup, 

1) İhalelerin YJS.E . 7. Bölge Müdürlüğü Yol İşleri Şefliğinde yapılacağı, 
2) Eksiltme, şartname ve diğer evrakların Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Köy ve Orman Yolları Dairesi Başkanlığında ve YSE 7, Bölge Müdürlüğünde görüle
bileceği, 

3) Yeterlik belgesi alabilmek İçin : 
a — İşlerin keşif bedelini İhtiva eden miktarda ve senesi dolmamış Bayındırlık 

Bakanlığından alınmış (C) grubundan Müteahhitlik karnesi veya işin keşif bedeli ka
dar benzeri iş yaptığına dair iş bitirme belgesi, 

b — Şirketlerin sözleşmeye esas, İlk ilan tarihinden sonra alınmış faaliyet 
belgesi, 

c —. İsteklilerin Şirket olması halinde, Noter tasdikli Şirket Sirkülerini, gerçek 
ve tek kişi olmaları halinde Noter tasdikli imza sirkülerini, 

d —• Eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan, plan 
ve teçhizat beyannamesi (Kiralanması halinde şahıs firmadan alınmış YSE 7. Bölgeye 
ait işlerde kullanılacağım belirten Noter tasdikli Taahhütname ve araçların kirala
yana ait olduğunu tevsik eden belgelerini) Müteahhitlerin alacakları kullanılmış ve 
kullanılmamış teminat mektubu kredisi, serbest mevduatlarım gösterir örneğine göre 
Banka referans mektubu. Sermaye ve kredi imkanlarım bildiren mali durum bildirisi 
işyerini gördüklerine dair işyeri görme belgesi ve 1984 yılma ait Ticaret Odası belge
sini de dilekçelerine ekleyerek belirtilen son müracaat gününe kadar yeterlik belgesi 
almak için müracaat etmeleri, 

4) İhaleye girebilmek için İsteklilerden, yeterlik belgesi almayı hak kazanan
ların : 

a — 1984 yılma ait Ticaret Odası belgesi, 
b — Yeterlik belgesi, 
c — İşin geçici teminatı (Banka muvakkat terrdnat mektubu olduğu takdirde 

süresiz ve limil dahili olmalıdır.) 
d — Gerekiyorsa vekaletname. 
İle birlikte usulüne göre düzenleyecekleri teklif mektuplarım İhale saatinden 

bir saat öncesine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına makbuz karşılığında verme
lerinin gerektiği, 

5) Telgrafla müracaat ve postadaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği. 
İlan olunur. 
NOT : Müracaat son günü : 13/8/1984 

Yeterlik belgesi verme günü: 14/8/1984 saat 16.00 
Keşif Bed. Geçici Tem. Eksiltme 

İ ş i n c i n s i TL. TL. tarihi ve saati 

3. GRUP : Konya 111 Merkez Tepeköy -
Kadınhanı Söğütöztt, Karaman DY. tlt. -
Değirmenbaşı (24 Km.) 
4. GRUP : Niğde i l i Merkez Dündarlı -
Çamardı . Sulucaova, Aksaray Mezatlı -
Küçük Şekerler - By. Şekerler - Karakol, 
Karakol - Sinnellk, KY. llt. - Çokum -
Kapıtaş (45 Km.) 

28.580.000 857.400 15/8/1984 10.30 

52.825.000 1.584.750 15/8/1984 15.06 

12697 / 1-1 
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İstanbul Levazım Amirliği 3 Nolu Satırı Alma Komisyonu Başkanlığından: 

Askeri ihtiyaç için aşağıda yazılı bir kalem malın ihalesi 2886 sayılı Kanuna 
göre kapalı teklif usulü ile belirtilen gün ve saatte Sirkecl/Demîrkapı'da bulunan 
Komisyonda yapılacaktır. Şartnamesi İstanbul, Ankara ve İzmir Levazım Amirlikle
rinde görülebilir. Kanuni şekilde hazırlanacak teklif mektuplarının ihale saatine kadar 
Komisyon Başkanlığına verilmesi, postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 

Cinsi: K-54 Aşkabı Amerikan Tipi İkili, Miktarı: 150.000 Adet, Tahmini Tutan : 
105.000.000,— TL., Geçici Teminatı: 3.150.000,— TL., fiıale Gün ve Saati: 16/8/1984 
saat 11.00. 

AÇIKLAMA : Yukarıda yazılı malın tamamı bir İstekliye ihale edilebileceği 
gibi 50.000 adetlik Uç grup halinde de ayrı ayrı isteklilerede ihale edilebilir. Her gru
bun geçici teminatı 1.050.000,— TL. dır. İsteklilerde şu belgeler aranacaktır. : Şahıslar 
İçin mensubu oldukları Ticaret Sanayi Odası/Esnaf ve Sanatkarlar Derneği gibi mes
lek kuruluşlarından verilen meslek ve sanatlarını gösterir belge. Şirketler için : Faali
yet belgesi sirküler. İstekliler tarafından geçici teminat banka mektubu verilecek ise 
bunun limitleri önceki teminat mektupları toplamı İle kalan miktarı gösterilmiş ve 
süresiz olacaktır. 12690/1-1 

Babaeski Belediye Başkanlığından : 

Belediyemiz Encümeninin 18/7/1984 tarih ve 380 sayüi karan İle Belediye 
Hal Dükkanları Çarşı İnşaatı 2886 sayılı İhale Kanununun 37 nci maddesine göre 
kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. 

İşin keşif bedeli 53.178.502,— TL. olup, geçici teminatı 1.595.355,— TL. dlr. 
İhale 15 Ağustos 1984 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 11.00 de Belediye En
cümeni huzurunda yapılacaktır. 

İhaleye girmek İsteyenlerin en az işin keşif bedeli kadar B grubu müteahhitlik 
karnesinin aslı veya Noter tasdikli sureti, yapı araç bildirisi, taahhüt beyannamesi, 
mali durum bildirisi, teknik personel beyannamesi, Ticaret Odası kayıt vesikası ver
mesi gerekir. 

İhaleye girmek isteyenlerin en geç 13/8/1984 tarihine saat 14.00'e kadar mü
racaat etmesi, işle ilgili dosya hergün mesai saatleri dahilinde Belediye Fen Amir
liğinde görülebilir. 

tlgilüere ilanen duyurulur. 12600/1-1 

TCDD. Ankara Demiryol Fabrikası Ahm, Satım ve İhale Komisyonu Başkan
lığından : 

Fabrikamızca tamirleri yapılan Lokomotif, Motor ve müteferrik parçaların 
yüzeylerini her türlü yağ, yağh pislik, Gres, Valvolin gibi bütün pisliklerden temiz
lemek amacıyla 2 adet «Yıkama cihazı» şartnameleri dahilinde ve kapalı zarf tek
lif alma yöntemine göre ihale yoluyla satın alınacaktır. 

Bu işe ait şartnameler bedelsiz olarak Ankara Demiryol Fabrikası alım Satım 
ve İhale Komisyonu Başkanlığı Behiçbey/ANKARA veya P.K. 28 Gazi/ANKARA ad
resinden temin edilecektir. (Telefon: 22 20 67) 

İhale 21 Ağustos 1984 günü saat 15.00'te yapılacağından teklif mektuplarının 
en geç aynı gün saat 14.30'a kadar Komisyonumuza ulaşmış olması gerekmektedir. 
Postada vaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

Kuruluşumuz 2886 sayıh yasaya tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta 
veya dilediğine yapmakta tamamen serbesttir. 12486 / ı - ı 
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Samsun 11 Daimi Encümeni Başkanlığından : 

1 — İlimiz Havza İlçesi Kılavuzlu mevkiinde yaptırılacak olan YSE. Ba
kımevi şantiye binası inşaatı, dosyasında mevcut şartnamesi dahilinde 2886 saydı 
Kanunun 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulüyle eksütmeye çıkarılmıştır. 

2 — İhalesi 16/8/1984 Perşembe günü saat 10.00 da Samsun 11 Daimi En
cümeninde yapılacaktır. 

3 — İşin keşif bedeli 17.000.000,— lira olup, geçici teminatı 510.000,— liradır. 
4 — Yeterlik belgesi alabümek için isteklilerin dilekçelerim ve aranan belge

leri eklenmiş olarak 13/8/1984 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar Samsun 
Valiliğinden havale ile özel İdare Müdürlüğü kayıtlarına intikal ettirmeleri gerekir. 

5 — İsteklilerin 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak hazırlaya
cakları teklif belgelerini ihale günü saat 9.00'a kadar İhale Komisyonu Başkanlığına 
ibraz etmeleri şarttır. 

6 — İhale dosyası mesai saatleri dahilinde Samsun 11 Daimi Encümeni ve 
özel İdare Emlâk Müdürlüğünde görülebilir. 

7 — Postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmez. 
İlân olunur. 12601 /1-1 

a 
Sümerbank Ordu Soya Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden •. 

1 — Muhtelif İl ve İlçelere bir yıl müddetle Müessesemizden sevk edilecek 
olan küspe, soya unu ve ambalajlı vmterize rafine ayçiçek yağlarının nakliye iha
lesi kapalı teklif alınmak suretiyle 7 Ağustos 1984 günü saat 14.00'de Müessesemizde 
yapılacaktır. 

2 — Bu işe ait şartname Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden bedelsiz olarak 
temin edilebilir. 

3 — Bu işe ait Muvakkat Teminat: 300.000,— liradır. 
4 — Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından, ihaleyi yapıp yap

mamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 
11914 / 1-1 

izmir Sümerbank Basma Sanayii Müessesesinden: 

Artık Mamul, Hatalı Mamul, Parça Bez, Telef ve Hurda Malzeme 
Satılacaktır. 

6 Ağustos 1984 Pazartesi günü saat 10.00'da Telef ve hurdalar, saat 13,30'da 
Parça Bez, artık ve hatalı mamuller açık pazarlık suretiyle şartnamemiz esasları da
hilinde müessesemizde satılacaktır. 

Bu satışa ait şartname ve listeler Müessesemizden temin edilebilir. 
Müessesemiz satışı yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

12348 / 1-1 
e 

Ayancık ÖRÜS Müessesesi Müdürlüğünden: 

Fabrikamız ambarlarında mevcut (228) parti halinde 3297 ra' Çam Köknar 
kereste ile 3603 m 3 kayın ve meşe kerestelerle yine 25000 ntf kayın parke % 25 si 
peşin % 75 i 6 ay vadeli müddetsiz banka teminat mektubu karşılığı her parti ayrı 
ayrı satışa çıkarılmıştır. 

Yumuşak-Sert ve parkelerin satışı 16/8/1984 tarihine rastlayan Perşembe 
günü saat 14'de müessesemiz salonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin satm almak istedikleri partilerin muvakkat teminatlarım saat 12* 
den evvel fabrikamız veznesine yatırmaları ilân olunur. 12602 /1-1 
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TEK Sınırlı Sorumlu 1$ Anadolu Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğü Ankara 
11 İşletme Müdürlüğünden : 

1 — Müdürlüğümüzce, 
10.000 Mt. 3x6 + 6 m2 1 kV. YVMV (NYCY) tipi yeraltı kablosu (TS - 212 

ve Şartnameye uygun) kapalı zarfla teklif alma yöntemiyle satın alınacaktır. 
NOT : Firmalar teklif ettikleri kablonun kalite, marka ve menşeini belirtecek

ler, istendiğinde numune vereceklerdir. 
2 — Bu işle ilgili teknik şartname, Ticaret Müdürlüğünden alınabilir. 
3 —- İhaleye iştirak edeceklerin hazırlayacakları teklifi 213-84/ŞT referansı 

ile en geç 13/8/1984 günü saat 14.00'e kadar Toros Sokak No. 12 Sıhhiye - Ankara 
adresindeki Genel Evrak Şefliğinde bulunacak şekilde göndermeleri şarttır. 

4 — Bu iş için 315.000 TL. tutarında geçici teminat yatırılacaktır. 
5 — Firma sahiplerinin ihaleye iştirak edebilmeleri için; 
a) Hüviyet 
t» Vekil olanlar vekâletname, 
c) Ticaret Odası kayıt belgesi (1984 yılı) 
d) Sanayici ise Sanayi Odası kayıt belgesini (1984 yılı) tekliflerine ekllye-

ceklerdir, 
6 — Müdürlüğümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. 

12694 /1-1 • ' 
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden : 

Müdürlüğümüz Süt Fabrikasında mevcut yaklaşık 500 Kgr. alimlnyum kapak 
hurdası ve 2500 Kgr. alimlnyum düz şerit hurdası 13/8/1984 günü «saat 14.00 de 
Müdürlüğümüz binasında kapalı zarf usulü ile ihale edilerek satılacaktır. 

Muhammen Bedeli 
Birimi Tamamı Geç. Tem. Kat'i Tem. 

C i n s i TL. TL. TL. TL. 

Aliminyum kapak hurdası 400 200.000,— 15.000,— 20.000,— 
Aliminyum düz şerit hurdası 500 1.250.000,— 93.500,— 130.000,— 

1.450.000,— 108.500,— 150.000,— 
Şaruname Müdürlüğümüz Ticaret Şubesinde görülebilir. 
Müdürlüğümüz 2886 sayılı Yasa'ya tabi değildir. 

12595/1-1 

Milli Savunma Bakanlığı İç Tedarik Daire Başkanlığından: 

1 — 2990 sayılı Yasa ile değişik 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 89. maddesi 
esaslarına göre 9 adet Kar Ustü Aracı, (Snow-Track) teknik şartnamesinde belirtilen 
özelliklerine uygun M. S. B. İç Tedarik Dairesi Başkanlığınca yurt içinden satın alı
nacaktır. 

2 — özel ve teknik şartnameler ilâm müteakip İstanbul ve İzmir Levazım 
Amirlikleri ile M. S. B. İç Tedarik Dairesi Satın Alma Sekreterliğine, mesai günle
rinde bir dilekçe ile başvurularak elden temin edilebilir. Telgraf ve mektupla yapı
lan isteklere cevap verilmez. 

3 — özel ve teknik şartnamelere uygun olarak hazırlanacak teklifler en geç 
3 Eylül 1964 günü saat 16.00'ya kadar M. S. B. İç Tedarik Dairesi Satın Alma Sekre
terliğinde bulundurulacaktır. 

4 — Posta ile göndermelerde gecikme kabul edilmeyecektir. 
11913 /1-1 
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S.S. İlgaz Elektrik Dağıtım Müessesesi Müdürlüğünden: 

Köy Elektrik Şebekeleri Montaj İsçiliği Yaptırılacaktır. 
1 — Müessese Müdürlüğümüzce aşağıda İli, İlçesi, grubu, yaklaşık keşif tu

tarı, geçici teminat ve iş bitim süresi belirtilen E.N. Hattı Elektrifikasyon montaj 
işçilikleri 1984 birim fiatları ile kapalı zarf usulü teklf alınarak şartnamesi gereğin
ce ihaleten yaptırılacaktır. 

2 — Elektrifikasyon montaj işçiliği yaptırılacak E.N. Hattı; 
Hi : Kastamonu, İlçesi: Cide, Yaptırılacak İşin Grup ve Mahiyeti84-37-04 grup 

41,537 Km. E.N.H., İşçilik Keşif Bedeli : 9.852.413.— TL., Geçici Teminatı: 310.000.— 
TL., İş Bitim Süresi Takvim Günü : 150., 

3 — isteklilerin işe ait eksiltme dosyalarını hergün mesai saatleri dahilinde 
İhale ve Satınalma Komisyon odasında tetkik edilebilirler. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için taliplerin-. 
a) 1984 Yılı Ticaret Odası kaydı, 
b) Müteahhitlik Karnesi veya en az bu işin keşif bedeli kadar benzeri bir 

iş yaptığına dair iş bitirme belgesi, 
c) Makina ve teçhizat teknik personel durum beyannamesi, 
d) ihaleye katılma belgesi başvuruları, en geç 20/8/1984 tarihi mesai bitimi

ne kadar Müessesemiz Muhaberat Servisine (İnönü Mahallesi Yalçın Caddesi No : 1 
Kastamonu) şartnamesindekl istenen belgeler eklenerek verilmiş olacaktır. Katılma 
belgeleri 22/8/1984 tarihinden itibaren verilecektir. 

5 — İhale 28/8/1984 Salı günü saat 16.00'da yapılacağından teklifler aynı gün 
en geç saat 15.00'e kadar Muhaberat Servisine verilmiş olacaktır. Postadaki gecik
meler dikkate alınmayacaktır. 

6 — Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 
7 — Müessesemiz katılma belgesi, verip, vermemekte ve ihaleyi yapıp yapma

makta serbesttir. 12487/2-1 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünden : 

1 — 198 kalem Bedford marka araç-
Muh. Bed G. Tem. ihale İhale 

S. No. İşin Konusu TL. TL. gün ve saati şekli 

1 — 198 kalem Bedford marka araç
lara yedek parça satın alınması 11.243.225 351.050 23/8/1984 15.00 A. Ek. 

2 — 23 Kalem Sıhhi Tesisat malze
mesi satın alınması 1.233.147 50.745 23/8/1984 15.30 A, Ek. 

3 — İhale, Eskişehir Yolu lO.'ncu km. Lodumlu mevkii Genel Müdürlük bina
sının zemin katında olacaktır. 

4 —• İsteklilerin geçici nakit teminatlarım veya limü içi teminat mektuplarım 
Fon veznesine yatırarak karşılığında alacakları makbuzu ve konu ile ilgili 1984 yılı 
tasdikli Ticaret Odası belgesini, şirketlerin katılmaları halinde bu ilanın yayımı ta
rihinden sonra faaliyette okluğunu gösteren 'belgeyi İhale Komisyonuna ibraz etmeleri 
gerekmektedir. 

5 — İhale dosyası Eskişehir Yolu lO.'ncu km. Lodumlu mevkü Makina ye İkmal 
Dairesi Basjkanlığı'nda görülebilir. 

6 — Telgrafla yapılan müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
7 — İhale 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından, idare ihaleyi yapıp yapma

makta veya dilediğine vermekte serbesttir. 12603 / 2-1 
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Zonguldak Valiliğinden: 

(Yapı İğleri Genel Müdürlüğünün) : 
1 — Aşağıda niteliği, yeri, keşif bedeli, karne grubu ve geçici teminat tutan 

i'e ihale günü ve saatleri belirtilen inşaat işlerinin ihaleleri 28S6 sayılı Kanunun 
35/a maddesi uyannca kapalı teklif alma usulü ile Zonguldak Bayındırlık Müdür
lüğü İhale Komisyonunda yapılacaktır. 

2 — Bu işlere ait ihale şartnameleri vs ekleri her gün mesai saatleri dahi
linde Bayındırlık Müdürlüğünde görülebilir. 

3 — İhaleye girebilmek için isteklilerin, 
a) Zonguldak Valiliği adına aşağıda hizalarında gösterilen miktarlı teminat 

mektup veya nakit alındı makbuzlarını, 
b) 1984 yılma ait Ticaret Odası belgesini, (istekli şirket olduğunda ilan 

tarihinden sonraki bir tarihte alınmış, şirketin halen faaliyette bulunduğunu belirtir 
belge) 

c) Her iş için ayn ayrı olmak üzere müracaat dilekçeleri ile birlikte vere
cekleri, ihale şartnamesi ve ekinde tafsilâtlı şekilde belirtilen esaslara göre hazırla
nan kanıtlayıcı belgeli, yapı araç bildirisi, imza sirküleri, eksiltme şartnamesine ek 
özel şartname 3. maddesinde gösterilen nisbetli sermaye ve kredi imkânlarım açık
layan mali durum bildirisi, banka referansı, taahhüt bildirisi, teknik personel bil
dirisi, yer görme belgesi Bayındırlık ve İskân Bakanlığından almış oldukları aşağıda 
hazalarında gösterilen gruptaki müteahhitlik karne asimi ibraz suretiyle Bayındırlık 
Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacaktan yeterlik belgesi ile birlikte zarfa koy-
malan lâzımdır. 

4 — IsteklUer teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evvel makbuz kar
şılığında İhale Komisyonuna vereceklerdir. 

5 — İhaleye girme belgesi alınması için aşağıda belirtilen günlerde mesai 
saati sonuna kadar müracaatta bulunulması şarttır. 

6 •— Telgraf ile müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
KeşBed. Geç. Tem. Karne İhale 

İşin Adı Lira Lira Grubu İh. Günü Saati 

3 - Zonguldak Bayındırlık Müdür
lüğü Memur Lojmanı İnşaatı 
(Son Mür. Tarihi : 14/8/1984) 

2 - Zonuldak Devrek Bakacakkadı 
100. Yıl Sağlık Ocağı İnşaatı 
(Köy tipi) Son Müracaat Ta
rihi : 14/8/1984 

3-Zonguldak Eflani Müftüler Kö
yü Köy Tipi Sağ. Ocağı tnş. 
(Son Mür. Tarihi : 10/8/1984) 

4 - Zonguldak - Ereğli Hükümet 
Konağı Adliye Blok Ağır Ceza 
Bölümü Üzerine Kat İlâve İnş. 
(Son Mür. Tarihi : 10/8/1984) 

Malatya Valiliğinden: 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı işleri Genel Müdürlüğünün : 
1 — Aşağıda durumu yazılı bulunan inşaatlar yıllara sari olarak 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi (a) bendine göre kapalı zarf usulü ile ayrı, ayn 
ihaleye konulmuştur. 

107.056.118 3.211.684 (B) 21/8/1984 11.00 

10.800.000 324.000 (C) 21/8/1981 15.00 

24.000.000 720.000 (C) 17/8/1984 11.00 

10.000.000 300.000 (C) 17/8/1984 15.00 
12598 /1-1 
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2 — İhale aşağıda yazılı günlerde Malatya Hükümet Konağı İçinde Bayındırlık 
Müdürlüğü İhale Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — İhalelere ait şartnameler ve diğer belgeler bedelsiz olarak Malatya Ba> 
yındırlık Müdürlüğü İhale Takip Şefliğinde görülebilir. 

4 — Yeterlik belgesi alınması için isteklilerin; 
a) Bayındırlık ve İskân Bakanlığından almış oldukları ve her işin karşısında 

gösterilen grupta müteahhitlik karnesinin aslım, 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının Yapı Tesis 

ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği esaslarına göre hazırlanmış olan; 
b) Yapı araçları bildirisini (Taahhütnamenin bu işlerin adına alınmış olması 

ve tasdik edilen belgelerle birlikte Noter tasdikli.) 
c) Teknik personel beyannamesini (Teknik elemanların bu işler adına Noter

den taahhütname vermesi ve taahhütnamelerin içerisinde işlerin adının mutlaka ya
zılması, taahhüt edene verilecek aylık ve yıllık ücretin belirtilmesini tevsik edici "bel
gelerle birlikte.) 

d) Malî durum beyannamesini, 
e) Taahhüt bildirisini, 
f) Banka referans mektubu (Banka referansın usulü dahilinde belgelenmesi 

şarttır.) Müracaat dilekçelerine eklenmek suretiyle Malatya Bayındırlık Müdürlüğü 
kayıtlarına işlerin karşılarında belirtilen son müracaat tarihine kadar intikal ettirme
leri gerekir. 

5 — Yeterlik belgesine hak kazanmış istekliler kapalı tekliflerini işlerin kar
şılarında yazılı tarihte ihale saatından bir saat evvel İhale Komisyonu Başkanlığına 
sıra numaralı alındılar karşılığında vermeleri gerekmektedir. 

6 — İstekliler kapalı teklif zarflarını 2886 sayılı Kanunun 37 ve 38. maddele
rine uygun olarak tanzim etmeleri ve mühürlemeleri ile birlikte, ayrıca dış zarfta 
içerisine; 

A - Yeterlik Belgelerim, 
B - Keşif bedellerinin % 3'ü tutarındaki geçici teminat vezne ahndi3i; yahut 

Maliye Bakanlığınca tefrik edilmiş) Bankalardan alınmış teminat mektuplarmı, 
C - 1984 yılında faaliyette olduklarım gösterir Ticaret ve Sanayii Odası Bel

gesini (Şirketler işin ilk ilânından sonra vizeli olması) koymaları, iç zarflara ise yal
nız teklif mektubunu koymaları gerekir. 

7 — Bayındırlık işleri Genel Şartnamesine eklenen çalışma saatlanna ait bil
giler ihale dosyasında mevcuttur. 

8 — Posta ile yapılacak vaki müracaatlar ilânda belirtilen tarihe kadar Ba
yındırlık Müdürlüğü kayıtlarına ve ilgili Komisyon Başkanlığına ulaşması, aksi halde 
müracaatların geçersiz kabul edileceği ilân olunur. 

Keş. bedeli Geç. Tem. İ h a l e Son müra- Karne 
İşin Adı Lira Lira Tarihi Saati caat tarihi grubu 

1 - Malatya - Doğanşehir 
Endüstri Meslek Lisesi 
Y. B. (500 Öğ.) 459.000.000 13.700.000 20/8/1984 11.00 14/8/1984 (B) 

2 - Malatya Milli Eğitim Pazartesi Sah 
Bakanl. Loj. (50 Dai.) 230.000.000 6.900.000 20/8/1984 15.00 14/8A984 (B) 

3 • Malatya-Arguvan İlçe- Pazartesi Salı 
si Hükümet Kon. çevre 
ihata duvarı 10.000.000 300.000 21/8/1934 11.00 14/8/1984 (C) 

Salı Sah 
12597 /1-1 
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Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü İdari ve 
Mali İşleri Dairesi Başkanlığından: 

1 — Aşağıda cinsi, miktarı yazılı malzemeler 2886 sayılı Kanunun 35 nci mad
desine göre kapalı teklif usulü (eksiltme) ile satınaknacaktır. 

Cinsi: Spiral Kaynaklı Çelik boru. Miktarı: 12 Kalem, Tah. Bed.: 424.563.000 
TL., G. Tem.: 12.736.890 TL., Şartname Bedeli: 5.000 TL., İhalenin Tarihi, Saati: 
17/8/1984, 12.00., 

2 — Eksiltme ihalesi, yukarıda gösterilen tarih ve saatte Ankara'da KH. Ge
nel Müdürlüğünde toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır. (Anafartalar Iş-
hanı kat: 10 Ulus/ANKARA) 

3 — Şartname dilekçe karşılığında yukarıda gösterilen bedelle aynı yerden te
min edilebilir. (10 Kat 8 nolu oda) Şartname bedelinin K.H. Genel Müdürlüğü adına 
ve ihale konusu belirtilerek Mal müdürlükleri veya Defterdarlık veznelerine yatırı
larak alman makbuz aslının ve posta pulunun gönderilmesi halinde posta ile de 
arzu edildiği takirde şartname gönderilir. 

4 — İhaleye katılacak isteklilerin en geç 10/8/1984 günü mesai saati sonuna 
kadar İdareye müracaatla ihaleye iştirak belgesi isteğinde bulunacaklardır. Bu 
belgeyi alıp almadıklarını 14/8/1984 tarihinden itibaren öğrenebilirler. İştirak bel
gesi alacak firmalar dilekçelerine; 

a) Atölye teçhizat ve tezgah bildirisi 
b) Atölye personel ve teknik personel bildirisi 
c) Bankalardan alınmış mali referans bildirisi 
d) Sanayi odası kapasite raporu aslı ve Noterden tasdikli sureti (Geçerlilik 

süresini doldurmamış olacaktır.) 
e) T.S.E. Uygunluk belgesi (TS 1997). 
5 — İsteklilerin şartnamede istenilen vesaik ile limit içi geçici teminat mek

tup veya makbuzlarını koymak sureti ile hazırlayacakları teklif mektuplarını iha
leden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına teslim 
etmeleri şarttır. (10 Kat 9 nolu oda) 

6 — Postadaki gecikmelerle telgrafla yapılacak tekliflerin kabul edilmiye-
ceği ilan olunur. 12485 /1-1 

Tuzla Askeri Satınalma Komisyonu Başkanlığından: 

Askeri ihtiyaç için aşağıda yazılı malzemeler kapalı teklif usulü ile satın alı
nacaktır. İhalesi 27 Ağustos 1984 günü saat 11.00'de Tuzla Piyade Okulu Satınalma 
Komisyonu Başkanlığında yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi Komisyonda ve İstan
bul, Ankara, Bursa Levazım Amirliklerinde görülebilir. İstekliler şartnamede yazılı 
belgeleri eksiksiz vermek ve Türkiye'de tebligat için bir adres göstermek zorunda
dır. Malzemelerin tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi ayrı ayn gruplar ha
linde de ihale edilebilecektir. Teklif mektuplarının en geç bir saat önce verilmesi 
şarttır. 

Tahmini Geçici 
Tutarı Teminatı 

Cinsi Miktarı TL, TL 

I. nci Grup 
Park ve Sinyal Lambası Sol 6 Volt 7.500 Ad, 
II. nci Grup 
Atom Far Yerli Üretim Avrupa Tipi 24 Volt 20.000 Ad. 

12.000.000 360.000 

50.000.000 1.500.000 
12224 / l - l 
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M.S.B. Dış Tedarik Dairesi Başkanlığından.-

1 — Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı için; 12 adet Bariyer 2886 sayılı Dev
let İhale Kanununun 89 uncu maddesine göre yurtdışından satınalınacaktır. 

2 — İhale 19 Eylül 1984 günü saat 10.00'da M.S.B. Dış Tedarik Daire&i Başkan
lığında yapılacak olup, usulüne uygun teklifler en geç 18 Ağustos 1984 günü saat 
17.00'ye kadar M.S.B. Dış Tedarik Dairesi Başkanlığı Satınalma Sekreterliğinde bu
lundurulacak şekilde postalanacak veya elden teslim edilecektir. Bu tarihten sonra 
intikal eden teklifler dikkate alınmıyacaktır. 

3 — İhale ile ilgili şartnameler Ankara, İstanbul, izmir Levazım Amirlikle
rinde (Dilekçe ile birlikte temsilcilik belgesi karşılığında) ve Washington, Londra, 
Bonn Silahlı Kuvvetler Ateşeliğinden ücretsiz temin edilecektir. 

4 — Telgraf ve yazı ile yapılan müracaatlara cevap verilmeyecektir. 
12594 /1-1 

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 

işin Nevi-. Eski Eser, işin Yeri: Gaziantep, Miktarı: 18.000.000,— TL. 
1 — Şartnameler ve ekleri her gün 9.00 ilâ 12.00, 13.30 ilâ 17.30 saatleri arasında 

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Ankara'da Vakıflar Genel Müdürlüğü Abi
de ve Yapı işleri Dairesi Başkanlığında görülebilir. 

2 — İhaleye iştirak belgesi alabilmek için istekliler Gaziantep Vakıflar Bölge 
Müdürlüğünden alacakları yer gördü belgesi ile eksiltme şartnamesinin 8. madde
sinde belirtilen belgeleri 2/8/1984 günü saat 17.00'ye kadar Ankara'da Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü Genel Evrakına bir zarf içerisinde ve kanuni konutunu da belirterek 
teslim edeceklerdir. 

3 — ihale Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında 13/8/1984 
günü saat 15.30'da kapalı zarf usulü ile ve Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü iha
le Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

4 — İsteklilerden istenen belgeler (açıklayıcı bilgi eksiltme şartnamesinin 8. 
maddesi) a) iştirak belgesi, b) Kanuni konutunu belirten belge, c) 1984 yılma 
ait ticaret odası belgesi, d) Geçici teminatı olan (540.000,—) liranın Gaziantep Va
kıflar Bölge Müdürlüğü Veznesine ihale saatinden önce yatırılması. 

5 — Teklifler en geç (3. maddede belirtilen ihale saatinden bir saat önce) 
13/8/1984 Pazartesi günü saat 14 30'a kadar Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü İha
le Komisyonu Başkanlığına verilecektir. 

6 — idare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp, yapmamakta ser
besttir. 

İlân olunur. 12225/ 1-1 

Malya Tarım işletmesi Müdürlüğünden: 
Boztepe/KIRŞEHİR 

işletmemiz istihsali 3650 Kg. Akkaraman 6280 Kg. Malya ve 2720 Kg. kırık ya
pağı ihalesi 14/8/1984 Salı günü saat 14.00'de işletmemiz Alım - Satım Komisyonu 
marifetiyle açık artırma suretiyle satılacaktır. 

Bununla ilgili şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Malya Tarım 
işletmesi Müdürlüğünden temin edielbilir. 

ihale bu tarihte gerçekleşmediği takdirde 15 gün sonra 29/8/1984 Çarşamba 
günü aynı yer ve saatte yeniden yapılacaktır. 

İhalenin Geçici Teminat Toplamı: 215.446,— TL. dır. 12699/1-1 
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Ankara Levazım Amirliği 4. Nolu Sat. Alm. Kom. Başkanlığından : 
2490 Sayılı Kanunun 5'lnci maddesine göre müteahhit nam ve hesabına açık 

eksiltme suretiyle İstanbul şile 32 Daire Alarm İskan tesisi İkmal inşaatı yaptırıla
caktır. Keşif bedeli 48.740.330.75,— TL. olup geçici teminatı 1.462.210.— TL dır. İha
lesi 17/8/1984 günü saat 16.00'da komisyonda yapılacaktır. 

Keşif ve şartnamesi hergün 1* misyonda İstanbul, izmir levazım amirliğinde 
görülebilir. Taliplilerin engeç 13/8/1984 günü saat 18.00'e kadar Hv. Kv. K. lığı İs. 
Inş. D. Bşk. lığına müracaat ederek ihaleye katılma belgesi almaları şartır. 

12426 / 1-1 • 
Çeşitli ilânlar 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığından: 

Antalya Hinin Finike, Kaş ve Kumluca İlçeleri ile Giresun İlinin Görele İlçesi 
ve Kastamonu İlinin İnebolu İlçesi sınırları içinde bulunan; 

1 — Evvelce sınırlaması yapılmış ormanlar ile 6831 sayılı Orman Kanununun 
1744 saydı Kanunla değişik 2 nci madde uygulaması yapılmış ormanlarda yürürlükte 
bulunan 6831 sayılı Orman Kanunun 2 nci maddesinin uygulaması, 

2 — Henüz sınırlaması yapılmamış ormanlarda aynı Kanun uyarınca orman 
kadastro ve 2 nci maddesinin uygulaması, 

Çalışmalarına başlanacağı 6831 sayılı Kanunun 8 nci maddesi gereğince İlgili
lere duyurulur. 12287/ 2-2 

• • • • • 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Disiplin Kurulu Başkanlığından : 

Bakanlığımız Disiplin Kurulu'nun 1984/68 sayılı 15/5/1984 günlü kararıyla 
6603 sicil sayılı Erol Z. Tunakan'ın Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere uygun şekilde 
verilen emirleri yerine getirmediği anlaşıldığından 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 125/G-c maddesi uyarınca 4 ay kısa süreli durdurma cezasıyla tecziye edil
miştir. 

Yapılan araştırma sonucunda açık adresi tesbit edilemeyen ilgiliye tebligat 
yerine geçmek üzere ilân olunur. 12735/1/1-1 

'Bakanlığımız Disiplin Kurulu'nun 1984/79 sayılı 15/5/1984 günlü kararıyla 
3914 sicil sayılı Gümrük İdare Memuru Abdullah Süer'in kaçak eşyanın yurda so
kulmasına görevini sulstimal suretiyle sebebiyet verdiği anlaşıldığından 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 125/C-b maddesi uyarınca 4 ay kısa süreli durdurma 
cezasıyla tecziye edilmiştir. 

Yapılan araştırma sonucunda açık adresi tesbit edilemeyen ilgiliye tebligat 
yerine geçmek üzere ilân olunur. 12735/2 /1-1 

Çorum Askerlik Dairesi Başkanlığından: 

GAİBE İHTAR 
Türkiye'deki ikâmet adresinde bulunmayan ve mükellef olduğu askerlik gö

revini bu güne kadar yapmayan aşağıda kimliği yazılı mükellef 403 sayılı Kanunun 
25 nci maddesi (ç) fıkrası gereğince ilân tarihinden itibaren 3 ay içinde Türkiye'ye 
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gelerek askerlik görevini yapmak üzere ilgili mercilere müracaat etmediği takdirde 
aynı Kanun hükümlerine göre vatandaşlığı kaybettirme işleminin yapılacağı ilânen 
tebliğ olunur. 

ili: Samsun, İlçesi: Vezirköprü, Mahalle veya köyü : Taşkale Mah., Hane : 
435, Ctlt: 1/4, Sayfa : 85, Baba adı : Bogos, Adı soyadı : Osgigan Erbil, Doğumu : 
1960. 12738 /1-1 

İstanbul Valiliğinden: 

2985 Sayılı Toplu Konut Yasası ve bu yasaya dayalı yönetmeliğin 3. maddesi
ne göre istanbul İli Büyükşehir Belediye Başkanlığı sınırları dışındaki yerlerden-, 

1) BEYLlKDÜZÜ Kamu Toplu Konut Alam, 
îli: İstanbul, İlçe -. Çatalca, Köyü: Kıraç 
Parsel: 855, 850, 849, 848, 847, 773, 775. 776, 777, 779, 814, 825 (kısmen) 854, 

853, 732, 736, 785, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 704, 795, 796, 780, 781, 782, 783, 784, 786 
787, 802, 803, 801, 800, 799, 798, 797, 813, 804, 735, 702, 681, 680, 677, 678, 679, 678, 675 
674, 673, 672, 667, 668, 669, 670, 671, 

Köyü: Esenyurt: Parsel: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (6463 - 6716), 14, 15, 100 

Köyü: Yakuplu: Parsel: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 
19 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 
43, 44, 45. 48, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 

Eşkinoz Çiftliği arazisi -. 

2) BATTKÖY (SİNANKENT) Özel Toplu Konut alanı: 
İli: İstanbul, İlçe: Çatalca köyü; Mimarsinan 5/10/1979 paraflı 1/5000 ölçekli 

Batıköy Nazım. İmar Planı sınırları içindedir. 

3) ORDU Özel Toplu Konut alam: 
İli, istanbul İlçe: Çatalca köyü. Kavaklı pafta F. 21d-23c G21a-03b, F21d-24d 

G21a-04a, parsel: 819-820 

4) Çatı İnşaat özel Konut alanı (Toplu) 
İli: İstanbul, ilçe: Çatalca köyü Yakuplu 
Pafta 6 parsel 225, 248, 277 nolu alanlar. Valiliğimizin 3/7/1984 günlü prensip 

kararı çerçevesinde Toplu Konut iskan sahası olarak belirlenmiştir. îİanen duyurulur. 

12775 

I • 
Adana Askerlik Dairesi Başkanlığından: 

İLAN VB KİMLİK ÇİZELGESİ 
Türkiye'de ikamet adresinde bulunmayan, yurt dışında olduğu tesbit edilen, 

bu güne kadarda Askerlik görevini yapmayan aşağıda kimlikleri yazılı yükümlüler; 
403 sayılı Kanunun 25. mad. (ç, d ve e) fıkraları gereğince ilân tarihinden 

itibaren 3 ay İçinde Türkiye'ye gelerek Askerlik görevini yapmak üzere İlgili mer-
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çilere müracaat etmedikleri takdirde haklarında aynı Kanun hükümlerine göre Türk 
Vatandaşlığım kaybettirme işlemine tabi tutulacakları ilânen tebliğ olunur. 

Sıra II, İlçe Köy Doğum Hane-Cilt,, 
No. Adı Soyadı Baba Adı ve Mahalle ve Kütük Sahife No. 

1. Sami Temel 1. Fahri Adana-Alidede 
Mah. 1960/369 430-002/07-43 

2. Mustafa Yümaz İsmail Adana-Kadirli 
Kümbet Ky. den 1956/1014 37-2/24-38 

3. Alaaddin Murioğlu Ahmet Antakya-Reyhanlı 
Yeni Mah. den 1955/204 54-012/01-68 

4. İs am Çıray M. Fatih Antakya-Reyhanlı 
Yenişehir Ma. den 1954/258 102-013/02-66 

5. Mahmut Usanmaz Abdullah Antakya-Reyhanlı 
Yeni Mah. den 1956/314 70-012/01-87 

6. Mehmet Gıyas Çıray Mehmet Antakya-Reyhanlı 
Havatimi Yenişehir Mah. 1959/359 102-013/02-66 

7. Mehmet Usanmaz Abdulla Antakya-Reyhanlı 
Yeni Mah. den 1962/269 70-012/01-87 

8. Ziyad Çıray Mehmet Antakya-Reyhanlı 
Havatimi Yenişehir Mah. 1963/322 102-013/02-102 

9. Mehmet Uğur Murioğlu Ahmet Antakya-Reyhanlı 
Yeni Mah. den 1950/322 54-012/01-68 

10. Mustafa Rıdvan Çolak Abdurrahman Antakya-Reyhanlı 
Değirmenkaşı Mh. 1951/112 29-006/01-58 

11. Ömer Rida Çolak Abdurrahman Antakya-Reyhanlı 
Değirmenkaşı Mh. 1951/116 29-006/01-58 

12. Usama Çıray Mehmet AntakyaReyhanh 
Havatimi Yenişehir Mah. 1953/82 8-004/01-14 

13. Abdulhamit Keser A. Hacı Arif Antakya-Reyhanlı 
Cumhuriyet Mah. 1953/82 8-004/01-14 

14. Mehmet Tarık Çıray Mehmet Antakya-Reyhanlı 
Havatimi YenişehirMah. 1954/248 102-013/02-66 

15. Mehmet Arif Çolak Abdurrahman Antakya-Reyhanlı 
Değirmenkaşı Mah. 1937/55 29-006/01-58 

16. Mehmet Münir Çolak Abdurrahman Antakya-Reyhanlı 
Değirmenkaşı Mah. 1940/95 29-006/01-58 

17. Bekri Çolak Abdurrahman Antakya-Reyhanlı 
Değirmenkaşı Mah. 1942/59 29-006/01-58 

18. Ahmet Fevzi Çolak Abdurrahman Antakya-Reyhanlı 
Değirmenkaşı Mah. 1947/76 29-006/01-58 

19. Mehmet Cuma KılınçHacı Antakya-Reyhanlı 
Mustafa Pınarbaşı Mah. 1929/13 31-011/01-46 

20. Sait Kılmç Hacı Antakya-Reyhanlı 
Mustafa Pınarbaşı Mah. 1935/13 31-011/01-46 

21. Mehmet Murioğlu Ali Antakya-Reyhanlı 
Yeni Mah. 1941/45 54-012/01-68 

22. Abdurrahman Kor Mehmet Antakya-Reyhanlı 
Bayır Mah. 1929/49 226-002/03-86 

23. Aziz Buğdacı Mehmet Antakya-Reyhanlı 
Kurtuluş Mah. den 1949/56 3-010/01-5 
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Sıra 
No. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 
44. 
45. 

46. 

47. 

48. 

Adı Soyadı Baba Adı 
11, İlçe Köy 
ve Mahalle 

Doğum Hane-Cilt, 
ve Kütük Sahlf e No. 

Mehmet Vefa Çiıay Mehmet 
Havatimi 

MehmetVelit Çıray Mehmet 
Havatimi 

Mustafa Çelik Halil 

Ömer Gülsen Turgut 

Ayhan Savaşır Süleyman 

Ahmet Efe Bostan 

Naim Yazıcı Razzuk 

Mahmut Papas Mihail 

İbrahim Çelik Cemil 

İbrahim Kovalan Saman 

Dimitri Kozalan Saman 

Nureldin Demir Circis 

Nucut Bolatoğlu Hanna 

Abdullah Kısaoğlu Selim 

Semih Kılınçoğlu Bulos 

Akıl SUrmeiioğlu Circi 

Yusuf Alkanoğlu Cebrail 

Ido Kısaoğlu Selim 

Yusuf Bayrakçı Vehbi 

İspir Kuki 
Stefanos Kazancı 
Mikail Aşlar 

Abdo 
Antonios 
Hanna 

İbrahim Kasaboğlu Circi 

Şahap özcan Ali 

Jak Simon Dermesrupyan Agop 

1947/165 102-13/02-66 

1949/192 102-013/02-66 

Antakya -R.eyhanl ı 
Yenişehir Mah. 
Antakya-ReyhanU 
Yenişehir Mah. 
Gaziantep-Kilis 
Eğlen Ky. 1954/806 7-071/32-
Antakya-lskenderun 
Dumlupınar Mah. 1947/437 577-003/8-38 
Antakya-Kırıkhan 
Karadurmuşlu Ky. 1961/682 38-031/01-80 
Antakya-Kırıkhan 
Ceylanlı Ky. 1960/905 119-016/03-50 
Antakya-Altınözü 
Tokaçlı Ky. 
Antakya-Altınözü 
Tokaçlı Ky. 
Antakya-Altınözü 
Tokaçlı Ky. 
Antakya-Altmözü 
Tokaçh Ky. 
Antakya-Altmözü 
Tokaçh Ky. 
Antakya-Altınözü 
Tokaçh Ky. 
Antakya-Altmözü 
Sanlar Mah. 
Antakya-Altınözü 
Sanlar Mah. 
Antakya-Altmözü 
Sanlar Mah. 
Antakya-Altınözü 
Sanlar Mah. 
Antakya-Altmözü 
Sarılar ftlah. 
Antakya-Altınözü 
Sanlar Mah. 
Antakya-Altınözü 
Sanlar Mah. 1963/74 173-002/03-98 
Antakya Gül Mah. 1963/468 114-054/01-78 
Antakya Gül Mah. 1953/279 67-054/01-4Î 
Antakya-Cebrail 
Mah» 1957/394 14)52/01-38 
Antakya-Altınözü 
Tokaçlı Köyü 
K. Maraş-Afşin 
Dedebaba Mah. 1933/41 28-03/02-4 
Antakya-Iskenderun 
Savaş Mah. 1955/596 35-011/01-38 

12596 /1-1 

1962/546 6-020/01-13 

1963/549 11-020/01-25 

1962/561 59-020/02-15 

1964/616 15-020/01-34 

1962/547 15-020/01-34 

1958/372 41-020/01-79 

1960/73 159-002/03-74 

1954/50 153-002/03-65 

1960/72 148-002/03-55 

1962/45 25-002/01-48 

1960/53 93-002/02-50 

1963/70 153-002/03-66 

1963/561 89-020/02-69 



İstanbul Askerlik Dairesi Başkanlığından : 

Türkiye'de ikamet adresinde bulunmayan ve yurt dışında oldukları saptanan, bu güne kadarda askerlik görevlerim yapma
yan, aşağıda kimlikleri yazılı yükümlüler; 

403 sayılı Kanunun 25 nci madde ç, d ve e fıkrası gereğince ilân tarihinden itibaren üç ay içinde Türkiye'ye gelerek askerlik 
görevini yapmak üzere ilgili mercüere müracaat etmedikleri takdime, haklarında aynı Kanunun hükümlerine göre «TÜRK vatan
daşlığını kaybettirme» işlemine tabi tutulacakları ilânen tebliğ olunur. 

Sıra 
No. 

Doğum 
tarihi Adı ve soyadı Baba adı İli İlçesi Köy veya mahallesi 

Hane 
No. 

Cilt 
No. 

Sahife 
No. 

1. 1959 Odisea Arapoğlu Yorgi İst. Fatih Çakırağa 128 2/A 116 
2. 1954 Eğya Tavli Horin İs t Fatih Nevbahar 3 16/28 67 
3. 1946 Istepan Karakaş Hayık Aram ist. Fatih Kâtip Muslahattin 14 26 180 
4. 1961 Aristoteli Sanduko Zafiri İst. Eminönü Bayram Çavuş 55 100 141 
5. 1930 Vitali İleri Davit İs t Kartal Feyzullah 59 020/01 67 
6. 1957 Yani Hnaraki Kostantin ist. Fatih Kasım Gün ani 12 1 67 
7. 1941 Davit İleri Mişon İst. Kartal Feyzullah 59 020/01 59 
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Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden : 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca 2886 Sayılı Kanuna göre tesbit ve 
tanzim edilen 1984 yılı SÖZLEŞME (Tasarısı) ve YAPIM İŞLERİ İLE İLGİLİ 
KAPALI TEKLİF USULÜ İLE İHALE ŞARTNAMESI'nin İşletmemizce bas
kılan yapılarak satışa sunulmuş olup herbiri 500,— TL. karşılığında Resmi 
Gazete satış büromuzdan temin edilebilir. 

İstek sahiplerinin bilgilerine sunulur. 

Doğan Güneş tarafından derlenen ve İşletmemizce baskısı yapılan DEV
LET MEMURLARI İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER Kitabı 350,— TL. karşı
lığında Resmî Gazete Satış Büromuzdan temin edilebilir. 

Posta ile talepte bulunanlar 150 TL. lık posta ücretini de ilave ederek 
Ziraat Bankası Dışkapı Şubesi - ANKARA 640/65 Numaralı İşletmemiz hesa
bına ücretini yatırıp, bir yazı ekinde bu yatırıma ait belgeyi veya fotokopisini 
göndermeleri gereklidir. 

İstek sahiplerinin bilgilerine sunulur. 

Bugünkü dille yayıma hazırlanan Atatürk'ün BÜYÜK NUTUK'u üç cilt 
halinde İşletme Müdürlüğümüzce baskılan tamamlanarak satışa sunulmuş
tur. I. hamur kağıda krom-lüxs kapaklı olarak üç cilt 2250.— TL. ye İşlet
memiz Resmi Gazete satış bölümünden temin edilebilir. Posta ile taleplerde 
300 TL., posta ücreti ilave edilmesi gerekmektedir. 

İstek sahiplerinin bilgilerine sunulur. 

Resmî Gazete Fihristi 
Yürütme ve İdare Bölümü: 

Sayfa 

Milletlerarası Andlaşmalar 

84/8235 Uluslararası imar ve Kalkınma Bankasından Sağlanan KİT 
Teknik Yardım Projesine Ait Kredi Anlaşmasının Onay
lanması Kararı 1 

34/8215 Hükümetimizle, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Ara
sında Yürütülen «Organizasyon Geliştirme/Performansı Ar
tırma Planlaması» Proje Belgesinin Onaylanması Karan 28 

Yönetmelik 

84/8277 Fonlar İhale Yönetmeliği ,31 
Tebliğ 

— Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının işkolu Tesbit Karan 45 
— İlanlar 47 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 


