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H. C . A R A L C. B Ü Y Ü K B A Ş M . M . T A S Ç I O G L U 
Sanayi v e Ticaret Bakanı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı K ü l t ü r ve Turizm Bakanı 
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TÜRK - BULGAR ULAŞTİRMA KARMA KOMİSYONU 9. DÖNEM 
TOPLANTISI PROTOKOLÜ 

Türk - Bulgar Ulaştırma Karma Komisyonu'nun 9. dönem toplantısı 9 -11 Ma
yıs 1984 tarihlerinde Ankara'da, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Ulaştırma Bakam 
ve Türk Heyeti Başkanı Veysel Atasoy'un Başkanlığında yapılmıştır. 

Bulgar Heyetine, Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Vassil 
Tsanov Başkanlık etmiştir. 

İki Heyet'in listeleri EK -1 ve EK - 2'dedir. 
Komisyon aşağıdaki gündemi kabul etmiştir: 
1 — 8. Dönem toplantısında alman kararların gözden geçirilmesi. 
2 — Ulaştırma alanındaki işbirliğinin genişletilmesi imkanlarının görüşül

mesi. 
Komisyon, iki ülkenin demiryolları İdareleri Genel Müdürleri havayolları 

Genel Müdürleri arasında yapılan toplantıların sonuçlarını onaylamıştır. 
Elde olunan sonuçların yanısıra, Komisyon, 7. ve 8. dönem toplantılarında 

bazı ulaştırma alanlarına özellikle demiryolu ve kombine taşımacılık alanlarına 
ilişkin olarak alınan bazı tavsiye kararlarının henüz yerine getirilmediğini not et
miştir. 

Ulaştırma alanındaki işbirliğini daha da geliştirmek amacıyla her iki taraf 
ülkeleri üzerinden transit taşımaları arttırmak için gerekli önlemleri almaları hu
susunda ilgili kuruluşlarını teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır Ve aşağıdaki husus
ları görüşmüşlerdir. 

1 — KARAYOLU ULAŞTIRMASI. 
1.1. Komisyon, gümrüklerde araçlara verilen hizmetin çabuklaştırılması 

ve Türkiye ile Bulgaristan topraklarından geçişlerinin kolaylaştırılması konularım 
da görüşmüş ve iki ülke yetkililerinin bu konuları görüşmek, gümrüklerdeki çalış
maları iyileştirmek ve ortak önlemler almak amacıyla, Kapıkule'de toplanmaları 
kabul edilmiştir. 

1.2. Bulgar Tarafı gümrüklerde taşıtların TIR sözleşmesi hükümleri gereğince 
gümrük kontroluna ilişkin formalitelerin yerine getirilmesinde Bulgar şoförlerin
den hiç bir ücret alınmamasını talep etmiştir. 

Türk Tarafı milli mevzuatı konusunda bilgi vermiş ve bu yönde gerekli 
değişiklikler yapmak üzere teşebbüslerde bulunacağım bildirmiştir. 

1.3. Bulgar Tarafı kaza durumunda yeşil sigorta kartı anlaşmasına yetkili 
Türk makamlarının zaman zaman uymadığını beyan etmiştir. 

Türk Tarafı uluslararası uygulamaya uyumluluk sağlamak yönünde konuyu 
ilgililerin dikkatine sunacağım bildirmiştir. 

1.4. Bulgar Tarafı Gebze-Istanbui otoyolunda Bulgar taşıtlarından hiç bir üc
retin alınmamasını talep etmiştir. 

Türk Tarafı Türk araçları dahil bütün TIR araçlarından ücret alındığını ve 
bu meselenin bir çözüme kavuşturulma imkanlarım araştıracağını bildirmiştir. 

1.5. Türk Tarafı açık ve tentesiz treylerden, uluslararası standartlara uygun 
olmasına rağmen, 1500 DM'a kadar ücret alındığını belirtmiştir. Bulgar tarafı alı
nan ücretin usulsüz olduğunu belirtir belgelerin ibrazı halinde ücretin iadesinin 
Bulgar Araştırma Bakanlığından istenebileceğini bildirmiştir. 
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2 — DEMİRYOLU ULAŞIMI: 
2.1. Komisyon, daha önceki protokollerde demiryolu işletmeciliği ve taşıma

cılığı ile ilgili hususlarda alınan kararları gözden geçirmiş ve her iki ülke demiryolu 
idarelerince yapılan tatminkar çalışmaları not etmiştir 

2.2 Her iki ülkenin menfaatleri gözönünde tutularak, demiryolu taşımacılığı
nın en yüksek düzeye ulaştırılması maksadıyla organizasyon, tarife ve işletmecilik 
konularını görüşmek üzere iki demiryolu idaresi uzmanlarının teknik seviyede Tem
muz: 1984 ayında Ankara'da biraraya gelmeleri faydalı görülmüştür. 

3 — DENİZ ULAŞIMI: 
3.1. Taraflar Deniz Taşımacılığı alanında 1983 Sofya toplantısında D. B. Car-

go - Bulfracht ve D. B. Cargo - Inflot arasında imzalanmış bulunan arılaşmaların iş
leyişi konusunda karşılıklı görüşlerini belirttiler. Navibulgar ile D. B. Cargo arasın
da taslak halinde bulunan Acentalık anlaşması dahil, bütün bu konuların D. B. Car
go - Inflot - Bulfracht ve Navibulgar olarak dörtlü bir toplantı halinde Bulgar Tara
fının belirleyeceği bir tarihte Varna'da görüşülmesinde mutabık kalınmıştır. 

3.2. Taraflar toplantıda Burgaz - Trabzon ve diğer limanlar arasında Ro/Ro 
hattı kurulması konusunun geliştirilmesi ve Teknik düzeyde çalışmaların sürdürü
lerek müteakip karma ulaştırma komisyonu toplantısında ele alınmasında anlaşmış
lardır. Ayrıca D. B. Cargo ve Navibulgar halen çalıştırıldıkları Ro/Ro hatları hak
kında birbirlerini aydınlatma ve ilgi duyulması halinde bu hatlardan karşılıklı ola
rak yararlanmak hususunda mutabık kalmışlardır. 

4 — HAVA ULAŞIMI: 

Komisyon, hava ulaşımı alanındaki işbirliğinin iyi bir şekilde geliştiğini kay
detmiştir. 

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Vassii Tzanov, Türkiye Cum
huriyeti'ni ziyareti sırasında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kenan Evron ve 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Turgut özal tarafından kabul edilmiştir. 

Bulgar heyetigelecek komisyon toplantısının Bulgaristan da Nisan veya Ma
yıs 1985'de yapılmasını teklif etmiştir. 

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Vassii Tzanov Türkiye Cum
huriyeti Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy'u Bulgaristan'a davet etmiştir. 

Türkiye - Bulgaristan Ulaştırma Komisyonu toplantısı anlayış ve ortak çıkar
larla ilgili problemlerin giderilmesine matuf yapıcı bir yaklaşım havası içinde ya
pılmıştır. 

Her ikisido eşit değerde geçerli, ingilizce iki kopya olarak 11 Mayıs 1984 tari
hinde Ankara'da imzalanmıştır. 

TÜRK HEYETİ 
Veysel Atasoy Ulaştırma Bakanı 

İhsan Pekel 
Türk Heyeti Başkanı 
Müsteşar 

Tayyar Önder 

Orhan Buldaç 
Ulaştırma Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı 
Ulaştırma Bakanlığı 
Müşavir 

Muammer Işıkoğlu 
Ulaştırma Bakanlığı 
Müşavir 
Ulaştırma Bakanlığı 
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Cumhur Duruk 

Necati Aydemir 

Erdal Ülker 

Yavuz Aktaş 

Cengiz Öğreten 

Fuat Suphi YüzbaşıgU 

Yusuf Tunah 

Ferit Bakay 

Ahmet Kabakçı 

Yılmaz Soysal 

Vassil Tzanov 

Argir Konstantinov 
Parvan Petrov 

Stoıko Mihailov 

Peycho Peychev 

Atanar. Yonkov 

Peter Vodenskı 

tvan Todorov 
Raina Kırılova 
Nevena Mateeva 

: APK Kurulu Başkam 
Ulaştırma Bakanlığı 

; Kara Ulaştırması Genel Müdürü 
Ulaştırma Bakanlığı 
Liman ve Deniz İşleri Genel Müdür Vekili 
Ulaştırma Bakanlığı 

; Daire Başkan Yardımcısı 
Dışişleri Bakanlığı 

• Daire Başkam 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

: Trafik Fen Heyeti Müdür Yardımcısı 
Karayolları Genel Müdürlüğü 

• Daire Başkanı 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
Şube Müdürü 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 

: Genel Müdür Yardımcısı 
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 
Merkez Acente Müdürü 
D. B. Deniz Nakliyatı T. A. Ş. Genel Md. 

BULGAR HEYETİ 
Ulaştırma Bakam 
Bulgar Heyeti Başkanı 
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi 

• Genel Müdür 
Ulaştırma Bakanlığı 

: Bulgaristan Halk Cumhuriyeti 
Ticari Temsilcisi 
Karayolları Nakliyatı Genel 
Müdür Yardımcısı 
Bulgar Deniz Nakliyatı 
Genel Müdürü 
Dışişleri Bakanlığı 
III. Katıp 
Ulaştırma Bakanlığında Uzman 

: Tercüman 
.- Tercüman 

P R O T O C O L 
Of the 9th Session of the Turkish-Bulgarian 

Joint Commission on Transport 
The 9th session of the Turkish-Bulgarian Joint Commission on Transport 

was held in Ankara from 9-11 May 1984 under the chairmanship of Veysel Atasoy, 
Minister of Communications of the Republic of Turkey, head of the Turkish delega
tion. 

The Bulgarian delegation was led by Vassil Tzanov, Minister of Transport 
of the People's Republic of Bulgaria. 

The two delegtions are listed in Annexes 1 and 2, 
The Commission adopted the following agenda: 
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1. Review of the implementation of the decisions adopted at the 8th session 
of the Commission. 

2. Discussions on the possibilities of expanding cooperation in the field of 
transport. 

The Commission approved the results of the meetings betwen the General 
Directors of the Railway Administrations of the two countries the managing 
directors of the two airlines. 

The Commission noted that in spite of achieved results some of the recommen
dations of the 7th and 8th sessions of the Commission have not been fulfilled m 
some fields of transport, especially in railway and combined transportation. 

With a view of further expanding of cooperation in the field of transport both 
sides agreed to encourage their respective authorities to take appropriate steps for 
increasing translit transporttation through their respective territories, and discus
sed the following. 

1. Road Transport 
11 The Commission considered some matters on expediting the handling of 

turucks at border points and facilitating their movement throug the territory of the 
People's Republic of Bulgaria and the Republic of Turkey. It was a reed that the 
competent authorities of the two countries at Kapıkule to discuss the above mat
ters and take coordinated actions aimed at improving the work at border points. 

1.2. In the fulfilmentof the provisions of the TIR Convention the Bulgaristan 
side reguested that no charges be collected from the Bulgarian drivers when per
forming formalities in connection with the custtoms chenking of vehicles at border 
points. 

The Turkish side informed about its national legislation and stated it will 
take the necessary initiatives formaking amendments in that respect, 

1.3. The Bulgarian side pointed out that the Agrément of the Green Insurance 
Card has not been always observed by the Turkisc competent authorities in case of 
accidents. 

The Tur kist side informed that it will bring the matter to the attention the 
Turkish authorities with a view tosecuring implementation in conformity with 
international practice. 

1.4. The Bulgarian side reguested that no fares be collected from Bulgarian 
vehicles on the highway Gebze-lstanbul. 

The Turkish side stated that highway fares are collected from all TIR trucks, 
including Turkish ones and further noted that they, will study the possibilities of 
solving this matter. 

1.5. The Turkish delegation stated that fees up to 1500 TL. are being charged 
from the Turkish open trailers or trailers without tent despite that their dimen
sions arein conformity with the international standards. 

The Bulgarian delegation noted that if all dimensions are in conformity with 
the law for movement of out-of-size vehicles and in case a definite sum has been 
paid to that effect, it can be claimed from the Ministry of Transport by presenting 
copies the necessary documents. 

2. Railway Transport 
2.1. The Commission reviewed the fulfilment of the decisions adopted in the 

previous Protocols concerning the railway transportation, as well as'other 
operational matters, and noted the satisfactory work done by railway administrati
ons of the two countries. 

2.2. Taking into account the interests of both countries and in view of incre
asing railway transportation to the maximum extent, it is considered useful that 
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meeting of experts of the two railway administrations on a technical level, be held 
in July, 1984 in Ankara in order to discuss organizational, tariff and operational 
matters 

3 Maritime Transport 
3.1, The two sides exchanged views on the implementation of the Agreements 

on maritime transport matters, signed between Bulfracht D. B. Carco, and Inflot 
D. R. Cargo at the meeting held in 1983 Sofia. It was agreed that matters of mutual 
Interest be discussed in Varna at the four-partite meeting between D. B. Carco 
Inflet-Bult'racht Navibulgar including the draft Agreement between Navibulgar 
and D . B. Cargo The date of the meeting shall be fixed way the Bulgarian side. 

3.2. During, the session both sides decided to continue the studies on the 
the eslablisiaent of the RO/RO Services between Burgas-Trabzon and other ports 
at the level of experts, and discuss the results at the next session. Furthermore, they 
agreed to inform each other about the RO/RO Services currently being operated by 
D. B. Cargo as well as Navibulgar and in case of interest, make use of these services 
mutually. 

Air Transport 
The Commission noted that cooperation in the field of air transport has been 

developing well. 
During his visit to the Republic of Turkey the Minister of Transport of the 

People's Republic of Bulgaria, Vassil Tzanov was received by the President of the 
Piepublic of Turkey, Kenan Evren and by the Prime Minester of the Republic of Tur
key, Turgut Ozal. 

The Bulgarian delegation suggested that the next session of the Commission 
be held in the People's Republic of Bulgaria in April May 1985. Minister Vassil 
Tzanov extended an invitation to Minister Veysel Atasoy to pay a visit the People's 
Republic of Bulgaria. 

The session of the Bulgarian-Turkish Joint Commission on Transport was 
held in the spirit of understanding and constructive approach to matters of mutual 
interest. 

Done in Ankara on May 11 th, 1984 in two copies in English 

Minister of Transport and Communica- Minister of Transport of the People's 

HEAD OF THE TURKISH 
DELEGATION 

HEAD OF THE BULGARIAN 
DELEGATION 

tions of the Republic of Turkey 

Veysel ATASOY 

Republic of Bulgaria 
Vassil TZANOV 

ANNEX I 
TURKISH DELEGATION 

ihsan Pekel 

Orhan Buldac 

Veysel Atasoy Minister of Communications 
Head of Turkish Delegation 
Under Secretary 
Ministry of Communications 
Deputy Under Secretary 

Tayyar önder Counsellor 
Ministry of Communications 
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Muammer Işıkoğlu 

Cumhur Duruk 

Necati Aydemir 

Erdal Ülker 

Yavuz Aktaş 

Cengiz Öğreten 

Fuat Suphi Yüzbaşıgn 

Yusuf Tunalı 

Ferit Bakay 

Ahmet Kabakçı 

Yılmaz Soysal 

Vassil Tzanov 
Argir Konstantınov 

Parvan Petrov 

Stoiko Mihailov 

Peycho Peychev 

Atanas Yonkov 

Peter Vodenski 

Ivan Todorov 

Raina Kırılova 
Nevena Mahceva 

: Counsellor 
Ministry of Communications 

: Head of Planning, Resaarch, 
Development and Coordination Board 
Ministry of Communications 
Director General of Land Transport 
Ministry of Communications 
Deputy General Director of 
Maritime Transportation 
Ministry of Comunicatlons 

: Deputy Head of Dépannent 
Ministry of Foreign Affairs 

: Head of Department 
Ministry of Finance and Customs 

. Deputy Director of Road 
Traffic. Genel Directorate 
of Highways Ministry of 
Public Works 

: Head of Department. Under 
Secreteriat for Treasury and 
Foreign Trade 

: Chief of Section. Under 
Secretariat for Treasury 
and Foreign Trade 

• Deputy Director. General 
Turkish State Railways 
(TCDD) 

: Central Agency General 
Directorate of D. B. Turkish 
Cargo Lines 
ANNflX II 

BULGARIAN DELEGATION 
Minister of Transport 

.- Ambassador of the P. R. of 
Bulgaria 
Director General at the 
Ministry of Transport 

•. Commercial Representative of the 
P. R. of Bulgaria 
Deputy Director General 
of International Road 
Transport 

• Chief Director of 
Navibulgar 

• III Secretary at the 
Ministry of Foreign Affairs 

-. Specialist at the 
Ministry of Trdansport 
Interpreter 

: Interpreter 
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Yönetmelikler 
Karar Sayısı: 84/8213 

Ekli «Döner Sermayeli Kuruluşlar ihale Yönetmeliğinin yürürlüğe konul
ması; Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın 12/4/1984 tarihli ve 113317 - 263/«949 sayılı 
yazısı üzerine, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun l inci maddesinin 2 nci fıkra
sına göre, Bakanlar Kurulu'nca 15/6/1984 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

T. OZAL 
Başbakan 

(. K. ERDEM 
Devlet Bak. : Başbakan Yrd. 

A. TENEKECİ 
Devlet Bakanı 

Z. YAVUZTÜRK 
Mili! Savunma Bakanı 

M. V. DİNÇERLER 
Milli Eğitim Gençlik ve Spor 

V . ATASOV 
Ulaştırma Bakanı 

H. C. ARAL 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Kanan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

K. OKSAY 
Devlet Bakanı 

/. ÖZDAĞLAR 
Devlet Bakanı 

A. TANRIYAR 
İçişleri Bakanı 

A. M. YILMAZ 
Devlet Bakanı 

i. ÖZDAĞLAR 
Devlet Bakanı V . 

V. HALEFOĞLU 
Dışişleri Bakanı 

I. S. GİRAY 

S. N. TÜREL 
Devlet Bakanı 

M. N. ELDEM 
Adalet Bakanı 

V. AR İKAN 
Maliye ve Gümrük Bakan 

M. AYDIN 
Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

H. H. DOĞAN 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 

C. BÜYÜKBAŞ 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

M. AYDIN 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak. V . 

M. M. TAŞÇIOĞLU 
Kültür ve Turizm Bakanı 

Döner Sermayeli Kuruluşlar ihale Yönetmeliği 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Esaslar 

AMAÇ VE KAPSAM : 
Madde l — Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere, özel idare 

ve belediyelere bağlı döner sermayeli kuruluşların alım. satım, hizmet, yapım kira, 
trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Yönetmelikte yazılı hü
kümlere göre yapılır. 

İLKELER = 
Madde 2 — Döner sermayeli kuruluşlar, kendilerine verilen görevleri ve hiz

metleri kuruluş amaçlarına uygun olarak ve verimlilik ilkesi doğrultusunda yerine 
getirirken, ihtiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlarla ve zamanında karşılanması 
ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması esaslarına riayet etmek mecburiyetin
dedirler. 

İHALE YETKİLİSİ : 
Madde 3 — Bu Yönetmelikte yazılı işler ve usuller için kimlerin ne miktara 

kadar ihaleye çıkarmaya ve ihale kararlarını onaylamaya yetkili oldukları, kuru
luşların bağlı bulundukları idarelerin birinci derece ita amirleri tarafından belir
lenir. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 8 
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İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI : 
Madde 4 — Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelere katılabilmek için kanuni 

ikametgâh sahibi olmak, Türkiye'de tebligat için adres göstermek, gerekli nitelik ve 
yeterliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek mecburidir. 

İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR : 
Madde 5 — Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katı

lamazlar : 
1. İhaleyi yapan kuruluşun, 
a) İta amirleri, 
b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle 

görevli olanlar, 
c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar 

(ikinci derece dahil) kan ve sihri hısımları, 
d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortaklan (bu şahısların 

yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç). 
2. 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu ile diğer kanunlardaki hükümler gereğin

ce geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar. 

ŞARTNAMELER : 
Madde 6 — ihale konusu işlerin her türlü özelliğini belirten şartname ve var

sa ekleri kuruluşlarca hazırlanır. Şartname ve eklerinin onaylı suretleri bedelsiz 
veya kuruluşlarca takdir edilecek bir bedel karşılığında isteklilere verilir. Şartna
me ve ekleri kuruluşlarda bedelsiz görülebilir. 

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

a) işin niteliği, nevi ve miktarı, 
b) Taşınmaz malların satışı, kiraya verilmesi, trampa edilmesi ve üzerlerin

de mülkiyetin gayri aynî hak tesisinde tapu kayıtlarına göre, yeri, sının, yüzölçü
mü, varsa pafta, ada ve parsel numarası ve durumu, 

c) Tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı ve kesin teminata ait şart
lar, 

d) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartlan, 
e) işe başlama ve işi bitirme tarihi, gecikme halinde alınacak cezalar, 
f) isteklilerde aranılan şartlar ve belgeler, 
g) ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tesbitte kuruluşun serbest 

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

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

ceği, 
j) ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartlan 

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

sebebiyle 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) İhtilâfların çözüm şekli. 

Y ü r ü t m e ve İdare B ö l ü m ü S a y f a : 9 



Sayfa : 10 RESMİ GAZETE 4 Ağustos 1984 — Sayı: 18479 

İKİNCİ KISIM 
İhale İşlemleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
İhaleye Hazırlık 

TAHMİN EDİLEN BEDELİN TESBİTİ ; 
Madde 7 — Tahmin edilen bedel, kuruluşlarca tesbit edilir veya ettirilir, işin 

özelliğine göre gerektiğinde bu bedel veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyat
lar belediye, ticaret odası, sanayi odası, borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişiler
den soruşturulur. Tahmin edilen bedel, bunun dayanaklarının da eklendiği bir he
sap 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 zorunlulukların gerektirdiği durumlarda kuruluşun bağlı 
olduğu idarenin birinci derece ita amirinin onayı alınmak suretiyle, bedel tahmini 
yapılmadan fiyat ve teklif isteme usulüyle ihale yapılabilir. 

ONAY BELGESİ : 
Madde 8 — İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır. Onay bel

gesinde; ihale konusu olan işin nev'i. niteliği, miktarı, varsa proje numarası, tahmin 
edilen bedeli, kullanılabilir ödenek tutan, avans ve fiyat farkı verilecekse şartları, 
ihalede uygulanacak usul, yapılacaksa ilânın şekli ve adedi, alınacaksa geçici temi
nat miktan 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 KOMİSYONLARI: 
Madde 9 — İhale yetkilisi, kuruluşun 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 komis
yonu görevlendirir. 

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

KOMİSYONLARIN ÇALIŞMASI : 
Madde 10 — İhale komisyonları eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararlan 

çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğun
lukta kabul edilir. Kararlarda çekimser kalınamaz. Muhalif kalan üye karşı oy ge
rekçesini kararın altına yazarak imzalamak mecburiyetindedir. Komisyon başkan ve 
üyeleri, oy ve kararlarından sorumludurlar. 

İHALE İŞLEM DOSYASININ DÜZENLENMESİ : 
Madde 11 — İhale suretiyle yapılacak işler için bir işlem dosyası düzenlenir. 

Bu dosyada onay belgesi, varsa tahmin edilen bedele ait hesap tutanağı, şartname 
ve ekleri, gerekli projeler, ilana 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 hazır
lanacak şartnameye ve 15 inci maddenin son fıkrasına göre yapılacak ilâna göre 
sürütülür. 
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İSTEKLİLERDE ARANACAK NİTELİKLER 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 şar taamelerde gösterilir. 

İHALENİN İLANI : 
Madde 13 — İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere 

ilan yoluyla duyurulur : 
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar .-
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan ga

zetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur. 
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale 

günü arası 5 günden az olamaz. 
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilân, bu fıkranın (a) ben

dindeki sûreler içinde ilgili kuruluşun binalarının ilân tahtalarına asılacak yazılar 
ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yer
lerde 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 uyarınca her yıl genel bütçe kanunu ile belirlenecek miktarın 
iki katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defa da 
Resmi Gazete'de ilan 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 yayınlatabi
lirler. 

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

İLANLARDA BULUNMASI ZORUNLU HUSUSLAR : 
Madde 14 — İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi mecburidir. 
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı, 
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı, kuruluşta 

bedelsiz görülebileceği, 
el İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı 
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktan, 
e) isteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu, 
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve 

saate kadar nereye verileceği. 
İLANIN UYGUN OLMAMASI : 
Madde 15 — 13 ve 14 üncü maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar 

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

feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede kuruluşun yararı varsa, ihale ve söz
leşme kuruluşun bağlı olduğu idarenin birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli 
sayılabilir. 

ihalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fe
sih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hak-
edişleri verilir. 
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Han yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişik
lik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve mecburiyetler bir tutanakla 
tesbit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur. 

YABANCI ÜLKELERDE İLÂN •. 
Madde 16 — Kuruluşlarca yabancı ülkelerdeki isteklilerin de girmesi yararlı 

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

İHALENİN TATİL GÜNÜNE RASTLAMASI : 
Madde 17 — İhale için tesbit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, 

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

TEKLİFLERİN AÇILMA ZAMANI : 
Madde 18 — Tekliflerin açılma zamanı, kuruluşların çalışma saati içinde ol

mak 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. 

GEÇİCİ TEMİNAT : 
Madde 19 — İsteklilerden) 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 usulleri ile yapılacak ihalelerde, geçici temi
nat alıp almamakta kuruluşlar serbesttir. 

TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER : 
Madde 20 — Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağı

da gösterilmiştir 
a) Tedavüldeki Türk Parası, 
b) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirtilecek bankaların verecekleri 

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

fından saymanlığa yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. 
Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra saymanlığa teslim 
edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminattan hemen geri ve
rilir. 

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

TEMİNAT MEKTUPLARİ : 
Madde 21 — Bankaların bu Yönetmelik kapsamındaki işler için verecekleri 

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

İKİNCİ BÖLÜM 
Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhale Kararlan 

UYGUN BEDELİN TESBİTİ : 
Madde 22 — Artırmalarda uygun bedel; tahmin edilen bedelden aşağı olma

mak üzere teklif edilen bedellerin en yükseğidir. 
Eksiltmelerde uygun bedel; tahmin edilen bedeli geçmemek şartı ile teklif 

edilen bedellerin tercihe layık görülenidir. 
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Bedel tahmini yapılmadan fiyat ve teklif isteme usulü ile yapılan ihalelerde 
uygun bedel teklif edilen bedellerden tercihe lâyık görülenidir. Ancak, bu takdirde 
ihale bağlı olunan idarenin birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli saydır. 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 2990 sayılı Kanun'la değişik 23 inci mad
desinin son fıkrası hükmü uyarınca her yıl tesbit olunarak Resmî Gazete'de yayım
lanan uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler ile, eksiltmelerde kabul edi
lecek azami indirim miktar ve oranları Döner sermaye ihalelerinde de uygulanır. 

KOMİSYONLARIN İHALEYİ YAPIP YAPMAMAKTA SERBEST OLMASI 
Madde 23 — Komisyonlar gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yap

mamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir. 

KARARLARDA BELİRTİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR: 
Madde 24 — İhale komisyonlarınca alman 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 yapılmamış 
ise sebepleri belirtilir. 

İHALE KARARLARININ ONAYI VEYA İPTAL EDİLMESİ : 
Madde 25 — İhale komisyonları tarafından alman ihale kararlan, ihale yet-

kilisince karar tarihinden itibaren en geç 10 işgünü içinde onaylanır veya iptal edilir. 
İhale yetkilisince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. 

KESİNLEŞEN İHALE KARARLARININ BİLDİRİLMESİ : 
Madde 26 — İhale yetkilisince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden 

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 tarihi 
saydır. 

îhale kararlarının ihale yetkilisince iptal edilmesi halinde de, durum istekliye 
aynı şekilde bildirilir. 

ZAM VE İNDİRİM TEKLİFLERİ : 
Madde 27 — Teklifler verildikten sonra bu Yönetmelikte yazılı haller dışında 

zam veya indirim teklifleri kabul edilmez. 

İHALEDE HAZIR BULUNMAYAN İSTEKLİLER : 
Madde 28 — İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâlet

nameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna 
itiraz edemezler. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İhale Usulleri 

İHALE USULLERİNİN 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, 
işin gereğine göre bu usullerden hangisinin uygulanacağı bu Yönetmelik 

hükümlerine uyularak ihale yetkilisince tesbit edilir. 
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KAPALI TEKLİF USULÜ 
TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI : 
Madde 30 — Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mek

tubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı 
ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istek
li tarafından-imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya ban
ka 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 adı ve soyadı da yazılarak istekli tarafından imzalan
ması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin 
belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması mecburidir. 
Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzelt
me bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. 

TEKLİFLERİN VERİLMESİ : 
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 
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 sebebiyle işleme konul
mayacak olan tekliflerin almış zamanı bir tutanakla tesbit edilir. 

Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 
DIŞ ZARFLARIN AÇILMASI : 
Madde 32 — Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir 

tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde almış sıra
sına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup 
olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sura numarası iç zarfın üzerine de yeni
lir. 

Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mek
tubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belge
lerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar. 

İÇ ZARFLARIN AÇILMASI : 
Madde 33 — Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye 

katılacaklardan başkası ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara 
sırası 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 BAĞLANMASI : 
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 hu husus gerekçeli bir karar veya karar 

özeti halinde yazılarak, komisyon başkan ve üyeleri tarafından imzalanır ve du
rum hazır bulunanlara bildirilir. 
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TEKLİFLERİN AYNI OLMASI : 
Madde 35 — Birkaç istekli tarafından aynı fiyat teklif edildiği ve bunların da 

uygun bedel olduğu anlaşıldığı takdirde, bu oturumda aynı teklifte bulunan birden 
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 is
teklilerden alınacak ikinci tekliflerin de aynı olması halinde, ad çekme suretiyle 
ihale sonuçlandırılır. 

İHALENİN YAPILAMAMASI: 
Madde 36 — Kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerde, istekli çıkmadığı veya 

teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği takdirde, ya yeniden aynı usulle 
ihale açılır veya kuruluş yararı görüldüğü takdirde ihalenin bitiş tarihinden itibaren 
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
cak ihale, şartnamede belirtilen nitelikte mal bulunamaması sebebiyle geri kalmış ise 
günlük ihtiyaçlar şartnameye bağlı kalmaksızın temin edilebilir. 

FİYAT VE TEKLİF İSTEME USULÜ 
FİYAT VE TEKLİF İSTEME : 
Madde 37 — Fiyat ve teklif isteme usulü, işin niteliği, nevi ve miktarı eksilt

me şartnamesinde kaydedilmek şartıyla fiyat, evsaf ve müddet hakkında istekli ta
rafından fiyat verilmesi veya teklifte bulunulması suretiyle eksiltme yapılmasından 
ibarettir. Hangi hususlarda teklif istenildiği, teklifin şarta bağlı olup olmadığı ek
siltme şartnamesinde belirtilir. 

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

şartnamesinde yazılı olan diğer teknik hususlarda şartnamelere bağlı kalmaksızın 
değişik tekliflerde bulunmasında ve bunların değerlendirilmesinde yarar görülen 
işler, 

c) Kuruluşlarca teknik yeterlilikleri ve güçleri bilinen isteklilerden teklif 
alınmasında yarar görülen işler. 

Bu şekilde yapılacak ihalede kuruluşlar-, doğrudan doğruya gazetelerle ilân 
edilmek suretiyle teklif isteyebilecekleri gibi, gazetelerde yapılacak ilân üzerine 
çıkacak isteklilerden aranılan şartlan haiz olanlara yazı ile davetiye çıkarmak 
suretiyle de yapabilirler. 

AÇIK TEKLİF USULÜ 
AÇIK TEKLİF USULÜ İLE YAPILABİLECEK İHALELER : 
Madde 38 — Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yazılı işlerden, tahmin edilen 

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

AÇIK TEKLİF USULÜNÜN UYGULANMASI: 
Madde 39 — Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları 

önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. 

Y ü r ü t m e ve İdare B o l ü m ü Sayfa : 15 



Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 4 Ağustos 1984 — Sayı: 18479 

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 tek
lif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. 

AÇIK TEKLİF USULÜNDE İHALE : 
Madde 40 — İlânda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklile

rin belgelerini ve geçici teminat verip vermemiş olduklarını inceleyereK, kimlerin iha
leye katılabileceğini bildirir. Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri veril
mesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde, bir tutanakla tesbit edilir. 

Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır. Diğer is
tekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra, sıra ile tekliflerini belirtmeye çağ
rılır. Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılır ve teklif 
sahipleri tarafından imzalanır. 

İlk teklifler bu suretle tesbit edildikten sonra, komisyon başkanı, posta ile 
yapılmış teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme 
kâğıdına yazılmasını sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya 
devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma ve ek
siltme kâğıdına 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 an

laşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazık olarak bildirme
leri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif vere
mezler. 

İHALE SONUCUNUN KARARA BAĞLANMASI : 
Madde 41 — Sözlü veya yazılı son teklifler alındıktan sonra, ihale 34 üncü 

maddeye göre karara bağlanır. 

İHALENİN YAPILAMAMASI : 
Madde 42 — Açık teklif usulüyle yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, istekli

lerin belgeleri veya son teklifleri uygun görülmediği takdirde, yeniden aynı usulle 
ihale açılır veya kuruluş yararı görüldüğü takdirde, ihalenin bitiş tarihinden itiba
ren 15 gün içinde iş 36 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen esaslar dahilinde 
pazarlıkla yaptırılabilir. 

PAZARLIK USULÜ 
PAZARLIK USULÜNDE ÎHALE : 
Madde 43 — Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde teklif alınması belli bir şek

le bağlı değildir, ihaleler, Komisyon tarafından işin nitelik ve gereğine göre, bir 
veya daha fazla istekliden yazılı veya sözlü teklif almak ve bedel üzerinde anlaş
mak suretiyle yapılır. 

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

PAZARLIK USULÜYLE YAPILACAK İŞLER : 
Madde 44 — Aşağıda yazılı işlerin ihalesi, pazarlık usulüyle yapılabilir : 

a) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesinin (a) bendine göre 
genel bütçe kanununda kuruluş merkezleri için belirlenen miktan aşmayan ve 
süreklilik göstermeyen bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde gösterilen işler, 
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b) Önceden düşünülmesi mümkün olmayan ani ve beklenmeyen olayların 
ortaya çıkması üzerine acele olarak yapılması gerekip, kapalı veya açık teklif usu
lünün uygulanmasına yeterli süre 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 parça ve las
tik alımları, 

c) İhalenin yapılmaması veya sözleşmenin bozulması nedeniyle, yeniden 
yapılacak ihalelerin sonuçlandırılmasına kadar geçecek süre içindeki ihtiyaçların 
giderilmesi ile ilgili işler, 

d) Kullanışlarının özelliği, kuruluşa yararlı olması veya ivediliği sebebiyle 
kapalı veya açık teklif usulleriyle ihalesi uygun görülmeyen işler ile zirai işletme
leri bulunan döner sermayelerde tarımsal ürünlerin doğrudan üreticiden satın alın
ma işleri, 

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

lik, keşif, harita, fotoğraf, film, baskı, sergileme, kontrol, muayene işleri ile teknik, 
fikri 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, desen, 

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, 

ed) Folklor malzeme ve derlemeleri, etnoğrafik eser satın alınması yaptırıl
ması, onarımı, 

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

ef) Her çeşit fikir ve sanat eseri yapma, yaptırma, alma, 
egl 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 bu kıymetlerin ve güzel 
sanatlarla ilgili veya tarihi değeri bulunan eşyanın özel ambalaj, koruma, sigorta 
ve taşıma işleri, 

g) 36 ve 42 nci maddeler uyarınca pazarlık usulüyle sonuçlandırılacak işler, 
h) Tek kişi veya firma elinde bulunan taşınır mal, hak ve hizmetlerle, be

lirli taşınmaz malların alımı veya kiralanması, 
ı) Damızlık olarak veya aşı, serum üretmek veya kontrol ve araştırma işle

rinde kullanılmak üzere hayvan ve tohumluk alımı, 
j) Kuruluşun bağlı olduğu idarenin birinci derece ita amirinin izni alın

mak kaydıyla, özellikleri nedeniyle yabancı ülkelerden sağlanması zorunlu olan her 
türlü alım kiralama, onarım yaptırma, keşfettirme, montaj, sigorta, taşıma ve 
hizmet işleri. 

Ca), (b), (c), (e), (f), (h), (j) bendlerinde yazılı işler için şartname düzen
lenmesi, tahmini bedel tesbiti, teminat alınması ve sözleşme yapılması mecburi 
değildir. 
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YARIŞMA USULÜ 
YARIŞMA USULÜNÜN UYGULANMASI : 

Madde 45 — Kuruluşlar her türlü etüt, plan- proje ve güzel sanatlara dair 
işlerini gereğinde yarışma ile yaptırabilirler. Bu işlerin mesleki kontrollük hizmet
leri, projesi uygulanacak olan yarışmacıya, pazarlıkla ihale edilebilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
SÖZLEŞME 

İHALENIN SÖZLEŞMEYE BAĞLANMASI : 

Madde 46 — Bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşme, kuruluş adına 
İhale yetkilisi tarafından imzalanır. 

Bu Yönetmelikte belirtilen özel hallerde sözleşme yapılması mecburi değildir. 

KESİN TEMİNAT : 
Madde 47 — Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak 

yerine 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 çekme
ye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminatı gelir 
kaydedilir. 

Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirile
bilir. 

Sözleşmenin yapılmasından sonra geçici teminat iade edilir. 

YAPIM İŞLERİNDE KESİN TEMİNAT.; 
Madde 48 — Tahmin edilen bedeli her yıl 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 

55 inci maddesi için Genel Bütçe Kanunu ile tesbit edilecek miktarı aşan etüd, proje, 
kontrollük ve müşavirlik hizmetleriyle yapım işlerinde alınmış bulunan geçici temi
nat kesin teminata dönüştürülerek geri kalanı müteahhidin hak edişlerine karşılık 
verilecek paralardan % 10 alıkonularak kesin teminat tutarına çıkartılır. Bu suretle 
alınan teminat tamamlanıncaya kadar diğer teminatlarla değiştirilemez. Müteahhit 
isterse kesin teminatın tamamım teminat olarak alınacak değerlerden de verebilir. 

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 arttırılır. 

KESİN TEMİNATIN GERl VERİLMESİ .-
Madde 49 — Kesin teminatın : 
a) Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine ge

tirildiği usulüne göre anlaşıldıktan ve müteahhidin bu işten dolayı idareye herhangi 
bir borcunun olmadığı tesbit edildikten sonra, tümü; 

b) Yapım işlerinde (a) fıkrasındaki şartlardan, ayrı olarak, geçici kabul tu
tanağının onaylanması ve geçici kabulde görülen kusurların giderilme bedelinin 
kesin teminatın yarısından fazla olmaması ve Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişik
siz belgesi getirilmesi şartıyla, yansı, kesin kabul işlemleri tamamlandıktan sonra 
ise, kalanı; 

Müteahhide geri verilir. 
Müteahhidin bu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan 

borçlan İle ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin 
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kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, teminatı paraya çevrilerek borçla
rına karşılık tutulur. Varsa kalanı müteahhide geri verilir, 

SÖZLEŞME YAPILMASINDA MÜTEAHHİT VEYA MÜŞTERİNİN GÖREV VE 
SORUMLULUĞU •. 

Madde 50 — Sözleşme yapılması gerekli olan hallerde müteahhit veya müşteri 
onaylanan ihale kararının kendisine bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün 
içinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek noterlikçe tescil edilmiş sözleşmeyi 
kuruluşa vermek zorundadır. 

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

Bu mecburiyete uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hükunı almaya ge
rek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminat gelir kaydedilir. 

MÜŞTERİNİN SÜRESİ IÇlNDE TAŞINIR VEYA TAŞINMAZ MALLARI TESLİM 
ALMAMASI: 

Madde 51 — Bedeli, vergi, resim, harç ve diğer masrafları ödemiş olmak şar
tıyla müşteri şartnamede yazılı süre içinde taşınmaz malları namına tescil ettirmeye 
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 satılma
sı sebebiyle tahakkuk edecek masraflar, varsa kuruluşun diğer alacakları, ikinci 
satış bedelinden mahsup edildikten sonra, geri kalan kısmı, ilk müracaatında ve
rilmek üzere müşteri namına emanet hesabına alınır. Satış bedeli kuruluş masraf
larını ve alacaklarını karşılamazsa, farkı teminattan mahsup edilir ve artanı müş
teriye geri verilir. 

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

KURULUŞUN GÖREV VE SORUMLULUĞU : 
Madde 52 — Kuruluş 50 nci maddede yazık süre içinde sözleşme yapılması 

hususunda kendisine düşen görevleri yapmak ve taşınmaz malların satımında, fe
rağa ait işlemleri tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre satılan 
malları müşteriye teslim etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilme
mesi 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 müşteri ihaleye gir
mek ve teminat vermek için yaptığı masrafları istemeye hak kazanır. 

Tebligatın süresinde yapamamasından dolayı kuruluşun zararına sebep olan
lar hakkında kanuni işlem yapılır. 

SÖZLEŞME YAPILMASI VE KESİN TEMİNAT ALINMASI MECBURİ OLMA
YAN HALLER: 

Madde 53 — 50 nci maddede yazılı süre içinde taahhüdün şartname hüküm
lerine göre yerine getirilmesi ve bunun kuruluşça uygun bulunması halinde, «özleş
me yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir. 

MÜTEAHHİT VEYA MÜŞTERİNİN SÖZLEŞMENİN BOZULMASINA NEDEN 
OLMASI : 

Madde 54 — Sözleşme yapıldıktan sonra müteahhit veya müşterinin taahhü
dünden vazgeçmesi veya taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümlerine uygun 
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olarak yerine getirmemesi üzerine, kuruluşun en az 10 gün süreli ve sebebiyle açık
ça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca, protesto 
çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve söz
leşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 

Gelir kaydedilen kesin teminat, müteahhit veya müşterinin borcuna mahsup 
edilemez. 

SÖZLEŞMENİN DEVRİ : 
Madde 55 — Sözleşme, ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebi

lir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır. İzinsiz devir yapılması ha
linde, sözleşme bozulur ve müteahhit veya müşteri hakkında 54 üncü madde hüküm
leri uygulanır. 

MÜTEAHHİT VEYA MÜŞTERİNİN ÖLÜMÜ : 
Madde 56 — Müteahhit veya müşterinin ölümü halinde, yapılmış olan işler 

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

MÜTEAHHİT VEYA MÜŞTERİNİN İFLASI HALİ •. 
Madde 57 — Müteahhit veya müşterinin iflas etmesi halinde sözleşme bozu

lur. Bundan bir zarar doğarsa 54 üncü maddeye göre işlem yapılır. 

MÜTEAHHİT VEYA MÜŞTERİNİN AĞIR HASTALIĞI, TUTUKLULUK VEYA 
MAHKÛMİYET HALİ: 

Madde 58 — Müteahhit veya müşteri sözleşmenin yerine getirilmesine engel 
olacak derecede ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza nedeni 
ile taahhüdünü yapamayacak duruma girerse, bu hallerin oluşundan itibaren 30 
gün içinde ilgili kuruluşun kabul edeceği birini vekil tayin etmek şartıyla taahhüdü
ne devam edebilir. 

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

Yukarıdaki hükümlerin uygulanamaması halinde sözleşme bozulur. Bundan 
bir zarar doğarsa 54 üncü maddeye göre işlem yapılır. 

MÜTEAHHİT VEYA MÜŞTERİNİN BİRDEN FAZLA OLMASI HÂLİ : 
Madde 59 — 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 da
ğılma hallerinde sözleşme kendiliğinden sona erer. Ancak, diğer müteahhitlerin 
teklifi ve idarenin uygun görmesi halinde sözleşme yenilenerek işe devam edilir. 

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 sorumluluk
ları da üzerlerine alarak işi bitirirler. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 
İHALE USULLERİNE TABİ OLMAYAN İŞLER 

MUTEMET ELİYLE ALIM: 
Madde 60 — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun değişik 83 üncü 

maddesine göre her yıl genel bütçe kanununda gösterilen miktara kadar olan alım
lar, komisyon kararı olmaksızın ihale yetkilisinin görevlendireceği kişiler tarafın
dan yapılabilir. Satınalma belgeleri İhale Komisyonlarınca onaylanır. 

İHTİYAÇLARIN KAMU KURULUŞLARINDAN KARŞILANMASI : 
Madde 61 — Aşağıda belirtilen durumlarda ihale işleri kıymet takdiri suretiyle 

yapılır. 
1 — Bu Yönetmelik kapsamına giren kuruluşların Genel bütçeli dairelerle 

katma bütçeli idareler, özel idare ve belediyelerden yaptıkları ihale işleri. 
2 — Yönetmelik kapsamına giren kuruluşların her türlü ihtiyaçlarının; 
a) Birbirlerinden, 
b) Özel bütçeli idarelerin kurdukları birliklerden, 
c) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile sermayesinin yansından fazlası tek başına 

veya birlikte Devlete, kamu iktisadi teşebbüslerine veya mahalli idarelere ait ku
ruluşlardan, 

d) Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş olan vakıflar 
ile sermayesinin yansından fazlası bu vakıflara ait' olan kuruluş, şirket ve müesse
selerden, 

e) Özel kanun ile kurulan tüzelkişiliğe sahip ve ortaklarının veya kanunların 
öngördüğü durumlarda ortak olmayanların ürünlerini alan, işleyen değerlendiren, 
iyileştiren, satan, üretim ihtiyaçlarına yarayan araç ve gereçleri sağlayan ortaklık
lar ve bunlara ait birliklerden, 

f) Özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzelkişi
liğe sahip kuruluşlardan, 

Temjni ile ilgili ihale işleri. 
(2) numaralı fıkranın uygulanmasında, ihale konusu mal ve hizmetlerle, ta

şıma işlerinin bizzat o kuruluşlar tarafından üretilmesi ve yapılması mecburidir. 
Ancak, bu fıkrada yazılı olup kuruluş amaçlan temel gıda ve günlük tüketim mad
delerini alıp satmak olan kuruluşlar bakımından, sözü edilen günlük gıda ve tü
ketim maddeleri; sanayi kuruluşları bakımından da, imal edilecek mamullerin bün
yesine giren hammadde, yan mamul, devre elemanları, aksesuar, yardımcı özel 
teçhizat ve bir bütün halinde kurulacak tesislerde kullanılan ve kuruluşun imalat 
sahasına girmeyen makine, teçhizat için bizzat üretim ve yapım şartı aranmaz. 

Bu usulle yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım ve taşıma işlerinin kıy
met takdiri, satış fiyatları Devletçe veya görevli mercilerce tespit olunanlar için 
bu fiyatlar esas alınmak suretiyle fiyatları bu şekilde tespit olunmayanlar için ise 
8 inci maddedeki usule göre alıcı kuruluşlarca yapılır. 

Satış fiyatları Devletçe veya görevli mercilerce tespit olunan mallar, dağıtımı 
yapan kuruluşlarda bulunmadığı belgelenmek şartıyla bu fiyatlarla en yakın piya
sadan da satın alınabilir. 

Kuruluşlara zorunluluk yükleyen özel hükümler saklıdır. 
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ULUSLARARASI - ANTLAŞMALAR UYARINCA YAPILACAK ÎŞLER ; 
Madde 62 — Uluslararası antlaşmalara göre Türkiye'de yapılacak ve karşı

lıkları yabancı Devlet veya Uluslararası kuruluşlarca sağlanacak işler, özel kanun, 
kararname ve antlaşmalar hükümlerine göre yürütülür. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
KURULUŞLARCA ÜRETİLEN MAL VE HİZMETLERİN SATIŞ İŞLEMLERİ 
USUL VE BEDEL TESBİTİ : 
Madde 63 — Kuruluşların ürettikleri mal ve hizmetlerin satışında bu Yönet

meliğin 29 uncu maddesindeki ihale usullerinin uygulanması mecburi değildir. 
Üretilen mal ve hizmetler maliyet bedelinin altında olmamak kaydıyla kuru

luşlar tarafından tesbit edilecek bedelle ticari usullere göre satılır. 

Sipariş alınarak yapılacak mal ve hizmet satışında sipariş bedelinin en az 
%10 peşin, geri kalanı işin tesliminde alınır. 

Kuruluşun bağlı bulunduğu idarenin birinci derecedeki ita amirince izin veri
lecek mal ve hizmetler için kredili satış yapılması mümkündür. Bu takdirde, sipa 
rişle birlikte işin bedelinin % 10'u peşin alınır, mal veya hizmetin tesliminde işin 
bedelinin '', 251 ödenmiş olmak kaydıyla kalan bedel 12 ayı geçmemek üzere eşit 
miktarlarda takside bağlanabilir. 

MALİYETİN ALTINDA SATIŞ : 

Madde 64 — Maliyetten aşağı satış yapmak zorunlu olduğu takdirde durum 
Kuruluşun bağlı olduğu idareye bildirilir. İlgili idarenin birinci derece amiri itası
nın uygun görüşünden sonra bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesi gereğince kurulacak 
komisyon tarafından tesbit edilecek yeni fiyattan satış yapılır. 

BEŞİNCİ KISIM 
İŞ ARTIŞI VE EKSİLİŞİ : 

Madde 65 Yapım işlerine ait bir sözleşmenin uygulanması sırasında keşif ve 
sözleşmede öngörülmeyen iş artışı veya azalışı zorunlu hale gelirse, müteahhit, 
keşif bedelinin % 50 oranına kadar olan değişikliği, süre hariç, sözleşme ve şartna
mesinde ki 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 sözleş
me 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 kuruluşun 
baglı bulunduğu idarenin birinci derece ita amirinin onayı ile, süre hariç, aynı 
sözleşme ve şartname hükümleri içinde " 50'yi geçen işler için 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. 
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ERKEN BİTİRME PRİMÎ : 
Madde 66 — Şartname ve sözleşmesinde belirtilen sürelerden önce bitirilme

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

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

MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ: 
Madde 67 — Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve 

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

ALTINCI KISIM 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

TARIM VE ORMAN ÜRÜNLERİNDE TERCİHLİ USULLER -. 
Madde 68 — Tarım ve orman ürünlerinin üretim, imal, kesme, toplama, taşı

ma gibi işlerinde ve bu ürünlerin satışlarında uygulanacak tercihli usuller hakkın
daki özel mevzuat hükümleri saklıdır. 

YASAK VE SORUMLULUKLAR : 
Madde 69 — Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihale işlerinde yasak ve sorum

luluklar hakkında 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun bu konudaki hükümleri uy
gulanır. 

YÖNETMELİKTE 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. 

YEDİNCİ KISIM 
SON HÜKÜMLER 

KALDIRILAN HÜKÜMLER : 
Madde 71 — Kuruluşların mevcut mevzuatlarının bu Yönetmeliğe aykırı 

hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

DAYANAK: 
Madde 72 — Bu Yönetmelik 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet ihale Kanu-

nu'nun birinci maddesinin ikinci fıkrasına göre hazırlanmıştır. 

BAŞLAMIŞ OLAN İŞLER •. 
GEÇİCİ MADDE l — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı 

yapılmak suretiyle başlamış olan ihale işlemleri ilgili olduğu mevzuat hükümlerine 
göre sonuçlandırılır. 

YÜRÜRLÜK : 
Madde 73 — Sayıştay'ın görüşü de alınmış olan bu Yönetmelik Resmî Gaze-

te'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

YÜRÜTME : 
Madde 74 — Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Maliye ve Gümrük Bakanlığından : 

14/6/1984 Tarih, 3023 Sayılı Kanunla Değişik 4250 Sayılı İspirto ve İspirtolu 
İçkiler İnhisarı Kanununun 19 uncu Maddesine Göre, İspirto ile Bira 

ve Şarap Dahil Her Çeşit İspirtolu İçki Satmak İsteyenlere Tekel 
İdaresince Verilecek Ruhsatnamelere Dair 

Yönetmelik 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve Kapsam : 
Madde 1 — Bu Yönetmelik, 4250 Sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Ka

nununun, 14/6/1984 tarih ve 3023 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinde belir
tilen, ispirto ile bira ve şarap dahil her çeşit ispirtolu İçki satmak İsteyenlerin Tekel 
İdaresinden almaya mecbur oldukları satış ruhsatı İle ilgili işlemlerde aranacak usul 
ve esasları düzenler. 

Hukuki Dayanak : 
Madde 2 — Bu Yönetmelik, 4250 Sayılı ispirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı 

Hakkındaki Kanun ve bu Kanunu değiştiren 14/6/1984 tarih ve 3023 sayılı Ka
nun, 30/5/1969 tarih ve 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 38, 40, 41 inci 
maddeleri ile buna dayalı Tüzüğün Tekel mamulü satıcılığı ile ilgili 61-65, 68-77 nci 
maddeleri, 4/7/1934 tarihli ve 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selâhiyet Kanununun 7 İnci 
maddesi, 9 Temmuz 1984 tarih ve 18453 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 17/5/1984 
tarih ve 84/8100 Sayılı İçkili Yerlere Verilecek İzinlerde Gözönünde Bulundurulacak 
Esasları Gösterir Yönetmelik, 3/4/1930 tarihli 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci 
maddesinin 3 üncü fıkrası ve 24/4/1930 tarihli ve 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha 
Kanununun 166, 178 inci maddeleri, 5/1/1961 tarih ve 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim 
Kanununun 61 inci maddesi hükümlerine dayalı olarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar : 
Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen tabirlerden: 
a. İçki, Şarap ve bira gibi hafif alkollü içkiler dahil her türlü alkollü içkileri, 
b. Umuma mahsus yer: Hiçbir kayıt ve şarta bağlı olmaksızın herkesin fay

dalanmasına açık park, meydan, cadde ve sokak gibi kamuya alt yerleri, 
c. Umuma açık yer: Herkesin belli şartlara uymak suretiyle girip çıkabi

leceği yerleri. 
ç. İçkili yer : Kadehle içki satılan umuma açık yerleri, 
d İçkili yer komisyonu : Şehir ve Kasabalarda içkili yerlerin hangi mıntıka

larda bulunabileceğini tesbit İle yetkili ve görevli komisyonu, 
e. İçkili yer bölgesi: İçkili yer komisyonu tarafından içinde içkili yerlerin 

açılması için tesbit edilen mıntıkaları, 
f. Tekel İdaresi veya İdare : Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı; 11, 

lige ve Kasabalardaki Tekel Satış Ünitelerini, 
g. 11, İlçe ve Kasaba Bayii: İdare teşkilâtı bulunan şehir ve kasabalarda 

Tekel maddelerini perakende olarak satmak üzere İdareden satış belgesi alan dük
kancı veya-gezici satıcıları,' 

h. Köy Bayii : Bulundukları köylerin Tekel maddesi ihtiyacım İdare depola
rından almak suretiyle temin eden satıcıları, 

İfade eder. 

Y ü r ü t m e ve İdare B ö l ü m ü Sayfa : 24 



4 Ağustos 1984 — Sayı: 18479 RESMÎ GAZETE Sayfa : 25 

İKİNCİ BÖLÜM 
Bayilikler 

Kapalı İçki Bayileri : 
Madde 4 — A. Bayilik için müracaat ve bayilik şartlan : 
İşyerlerinde, Tekel'ce veya özel sektörce üretilen alkollü içkileri kapalı olarak 

satmak isteyenlerin satış ruhsatı almak üzere bulundukları yerin Tekel İdaresine 
bir dilekçe ile bizzat başvurmaları gerekir. 

Dilekçelerde, satış yapılacak yerin açık adresiyle satıcının İkametgah adresi 
belirtilir. 

1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu ile bunun uygulanmasını gösterir 
Tüzükte belirlenen, tütün mamulü satmak isteyenlerin tabi olduğu hüküm ve şartlar 
Tekel İdaresince üretilen kapalı alkollü içki satıcılarına da uygulanır. Ancak sade
ce özel Sektörce üretilen alkollü içkileri kapalı olarak satmak isteyenlere bu fıkra 
hükmü uygulanmaz. 

B. Bayilerde aranan nitelikler ve belgeler : 
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 18 yaşından büyük olması, 
b. Kaçakçılıktan veya Tekel Kanunlarına karşı gelmekten mahkûmiyeti bu

lunmaması (C. Savcılığından alınacak belge), 
c. İşyerinin, alkollü içkilerin evsafına uygun muhafazasına ve satışına elve

rişli bulunması, 
ç. Belediyeden işyerini açma ruhsatı alması, 
d. Vergi mükellefi olduğuna dair resmi belgeyi İbraz etmesi, 
e. Ticaret Odalarına kayıtlı olanlar dışında kalan başvuru sahiplerinin, 507 

Sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanununun 5 İnci maddesi gereğince iştigal ko
nusuna en yakın bir derneğe üye kaydolması, 

gerekir. 

Açık İçki Satıcıları : 
Madde 5 — a. Tekel'ce veya özel Sektörce üretilen alkollü içkileri 11, İlçe ve 

Kasabada kadehle satmak isteyenlere, 17/5/1984 tarih ve 84/8100 sayılı Bakanlar Ku
rulu Karan ile kabul edilen «İçkili Yerlere Verilecek İzinlerde Gözönünde Bulun 
durulacak Esasları Gösterir Yönetmelik»e uygun olarak, İçkili Yer Bölgesi içinde 
yer alan ve İçkili Yer Komisyonunca açılmasında sakınca görülmeyen lokanta, 
gazino, bar ve kulüplerle vapur ve tren büfeleri ve benzeri yerlerin sahipleri, o ye
rin en büyük mülkiye amirinden alacakları açık içki satış müsaadesine ait bel
geyi, satış ruhsatı talebine ait dilekçe ve bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde iste
nen belgelerle birlikte Tekel İdaresine ibraz etmeleri halinde gerekli inceleme ya 
pılarak açık içki satıcılığı ruhsatı verilir. 

Mülki amirden alınacak izin belgesi İbraz edilmedikçe İdarece satış ruhsatı 
verilmez. 

Bu ruhsatlar, satış yerinin veya sahibinin değişmesi halinde hükümsüz olup, 
bayilik işlemlerine ait diğer kağıtlarla birlikte bayi'in dosyasında saklanır ve satış 
belgesinin boş bir yerine ( Valiliğin veya Kaymakamlığın tarihli sayılı 
yazısıyla kadehle alkollü içki satış izni verilmiştir.) şerhi yazılır. 

b. Köylerde İçki Bayiliği: 
Belediye teşkilâtı bulunmayan köylerde içkili yer açılamaz. Kapalı şişe ile dahi 

olsa ispirtolu içki satılamaz ve satış ruhsatı verilemez. 
Belediye teşkilâtı bulunan köylerde kapalı içki satıcılarına satış ruhsatı verilir. 

Kadehle İçki satmak isteyenlerin, o yerin en büyük mülki amirinden bu maddenin 
(a) fıkrasında belirtilen Yönetmelik hükümlerine uygun olan işyerleri için alacak-
lan izin belgelerini ibraz etmeleri şarttır. 
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c. Turistik Yerlerde İçki Satışı : 
Belediye hudutları dışındaki turistik yerlerde kapalı şişe veya kadehle İçki 

satmak isteyenlerin mahallin en büyük mülki amirinden bu maddenin (a) fıkrasında 
belirtilen Yönetmelik hükümlerine uygun işyerleri için aldıkları izin belgesini getir
dikleri takdirde kendilerine satış ruhsatı verilir. 

d. Ecnebi Uyruklu Satıcılar : 
Türk vatandaşlarına ait sanat ve işler hakkındaki 2007 ve 2249 Sayılı Kanun

larla ilgili 2/549 sayılı, 10 Haziran 1943 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı gereğince; 
Türk uyruğunda olmayan yabancılar alkollü içki satıcılığı yapamazlar. Yabancı uy
ruklu bir kimse ile ortak olan Türk yurtdaşına da bu hak verilmez. Ancak bu gibiler, 
bayilerden temin ettikleri içkileri bu maddenin (a) fıkrasında belirtilen Yönetmelik 
hükümlerine uygun olarak açılmış gazino, lokanta, otel, kulüp, bar ve benzeri İşyer
lerinde açık olarak satabilirler. 

ÜÇÜNCÜ BOLÜM 
Denetim, Cezai Hükümler, Geçici Madde, Yürürlük 

Denetim : 
Madde 6 — Tekel'ce üretilen alkollü içkileri satan bayiler Tekel İdaresi, Özel 

Sektörce üretilen alkollü içkileri satanlar ise mülki amirliklerce, mahalli Belediye ve 
Sağlık Kurullarınca denetlenir. 

Cezai Hükümler : 
Madde 7 — a. Tekel mamullerinin kapalı içki bayisinin mevzuata uygun ha

reket etmemesinin tesbiti halinde, ruhsat belgesi Tekel İdaresince doğrudan iptal 
edilebilir. 

b. Tekel mamullerinin açık içki satıcılığını yapan bayilerin satış ruhsatlan; 
Tekel mevzuatına aykırı hareketin tesbit edilmesi üzerine Tekel'in, mülki amirliğe 
başvurusunun uygun görülmesi, bunun dışındaki diğer ilgili mevzuata aykırı hare
ketlerinin tesbit edilmesi halinde de doğrudan mülki amirliğin yazılı bildirisi üzerine 
Tekel İdaresince iptal edilir. 

c. özel Sektörce üretilen alkollü içkilerin açık veya kapak içki satış ruhsatım 
almış satıcıların ruhsatlan ise; mülki amirlerinin yazılı bildirimleri üzerine İptal 
edilir. 

Ecnebi uyruklu satıcıların ruhsatlarının iptali de bu fıkra hükmüne tabidir. 
Geçici Madde — 17/5/1984 tarih ve 84/8100 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

kabul edilen, İçkili Yerlere Verilecek İzinlerde Gözönünde Bulundurulacak Esasları 
Gösterir Yönetmeliğin 17'inci maddesiyle yürürlükten kaldınlan Yönetmelik hüküm
lerine göre; halen izinli olarak faaliyette bulunan içkili yerler dışında açık olarak 
şarap ve bira gibi hafif alkollü içkileri satan umuma açık yerler, 22/6/1984 tarihinde 
yürürlüğe giren 14/6/1984 tarih ve 3023 sayılı Kanunun geçici maddesi uyarınca, bu 
tarihi takip eden 6 ay içinde Tekel İdaresinden içki satış ruhsatı almak zorundadır. 

Kanun ile tanınmış 8 aylık sürenin bitim tarihi olan 22/12/1984 tarihine kadar 
İçkili yer işletme İzni ile Tekel İdaresinden kapalı veya açık İçki satış ruhsatı alma
yanlar, bu sürenin sonunda içki satışı yapamazlar. 

Bu hükme aykırı hareket edenler hakkında Polis Vazife ve Selâhiyetleri Hak
kındaki Kanunun 7 İnci maddesi son fıkrası hükmüne göre işlem yapılır. 

Yürürlük : 
Madde 8 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme: 
Madde 9 — Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye ve Gümrük Bakam yürütür 
Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa: 26 
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YARGI BÖLÜMÜ 

Yargıtay Kararları 

Yargıtay 3. Hukuk Dairesinden : 

Esas ; 3521 
Karar ı 3639 
Karar Mahkemesi •. Sinop Asliye Hukuk Hakimliği 
Karar tarihi: 21/12/1983 
Karar Nosu-. 1983/149 — 1983/211 
Davacı: C, Savcılığı 
Davalı: Nüfus Müdürlüğü 
Üçüncü şahıs •. Reşat Can 
Dava dilekçesinde davalı Reşat'ın doğum tarihinin 1/9/1965 olarak düzeltil

mesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü ile davalı Reşat Canın doğum tari
hinin ay gün baki kalmak kaydı ile doğum tarihinin 1966 olarak düzeltilmesi cı 
betine gidilmiş, hüküm temyiz edilmemek suretiyle kesinleşmiştir. 

YARGITAY KARARI 
Kesinleşen bu hükmün yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek C. Başsavcılığının 

19/6/1984 tarih ve 24 sayılı yazıları ile bozulmasının istenilmesi üzerine dosyadaki 
bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü. 

Doğum tarihi 1/9/1966 olarak düzeltilen Reşat Çan'ın 2/10/1965 tarihinde nü-
. fus kütüğüne tescil edilmiş olduğu dosyaya konulan nüfus kayıt örneğinden anla
şılmaktadır. 

Bir kimsenin doğmadan nüfusa kaydedilmesi mümkün değildir. 
Bu yön gözönünde tutulmadan davalı Reşat Çan'ın doğum tarihinin 1/9/1966 

olarak düzeltilmesi yasaya aykırıdır. 
Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle C. Başsavcılığının temyiz itiraz

larının kabulü ile hükmün H. U. M. K. nun 427. maddesi uyarınca sonuca etkili ol
mamak koşulu ile kanun yararına bozulmasına ve gereği yapılmak üzere kararın 
bir örneği ile dosyanın C. Başsavcılığına gönderilmesine 28/6/1984 gününde oybir
liğiyle karar verildi. 

Yargıtay 3. Hukuk Dairesinden: 

Esas : 3493 
Karar : 3368 
Karar Mahkemesi: Kurtalan Asliye Hukuk Hakimliği 
Karar tarihi.- 6/6/1983 
Karar Nosu : 1982/237 1983/86-

Da vah : 1 — Kurtalan Nüfus Müdürlüğü, 2 —- Abdullah Altınşık 
Kurtalan Cumhuriyet Savcılığı, Askerlik Şubesi Başkanlığının yazıları ve 

doktor raporu ile Sahabettin Altmışık'ın 1963 doğumlu olmadığının anlaşıldığından 
bahisle ilgilinin yaşının 1967 olarak düzeltilmesini istemiş ve mahkemece de dava 
kabul edilerek tesis edilen hükmün temyiz edilmemek suretiyle kesinleşmesi nedeni 
ile yürürlükteki yasaya aykırı olduğu iddiasıyla C. Başsavcılığının 18/8/1984 gün 
ve 26 sayılı yazılan ile bozulmasının istenmesi üzerine dosyadaki bütün kağıtlar 
okunup gereği düşünüldü. 

Yargı Bölümü S a y f a . < 

Davacı : K. H. 
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YARGITAY KARARI 

Nüfus idaresinden doğum tarihinin düzeltilmesi istenen Sahabettin Altınşık'-
ın hangi tarihte nüfus kütüğüne 10/7/1963 doğum tarihli olarak yazıldığı araştırıl
mamıştır. 

Bir kimsenin doğmadan nüfus kütüğüne yazılması mümkün bulunmamakta
dır. 

Bu nedenle kayıtlarda bir çelişki meydana getirilmemesi için öncelikle yaşı 
düzeltilecek kişinin nüfus kütüğündeki kayıt tarihinin saptanması gerekir. 

Bu yön incelenmeden hüküm tesisi doğru değildir. 
Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle C. Başsavcılığının temyiz itirazla 

rının kabulü ile hükmün H. U. M. K. nun 427. maddesi uyarınca sonuca etkili olma
mak koşulu ile kanun yararına bozulmasına ve gereği yapılmak üzere kararın bir 
örneği ile dosyanın C. Başsavcılığına gönderilmesine 21/6/1984 tarihinde oybirliğiy
le karar verildi. 

• • -
Yargıtay 8. Hukuk Dairesinden . 

Esas : 1984/6687 
Karar : 1984/6594 

YARGITAY İLÂMI 
Karar Mahkemesi: Kofçaz Asliye Hukuk Hâkimliği 
Karar Tarihi : 23/2/1984 
Karar No. su : 1983/16 - 1984/2 
Ahmet Soykan ile Belediye Başkanlığı aralarındaki tescil davasının kabulüne 

dair Kofçaz Asliye Hukuk Hâkimliğinden verilip kanun yoluna başvurulmamak 
suretiyle kesinleşen 23/2/1984 gün ve 16/2 sayılı hükmün Yargıtay'ca incelenerek 
kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine C. Başsavcılığının 
18/6/1984 gün ve Hukuk 25 sayılı talepnamesi ile istenilmiş olmakla dosya incelen
di, gereği görüşüldü: 

YARGITAY KARARI 
Davatta; davacı Ahmet Soykan, Kofçaz Belediyesi sınırları içerisinde bulunan 

sınırları kararda yazılı 2058 metrekare yüzölçümü muhtevi taşınmazın adına tes
cilini öne sürmüş, Medeni Kanunun 639/1. maddesine dayanmış, mahkemece istem 
doğrultusunda karar verilmiş ve işbu karar temyiz edilmeyerek kesinleşmiştir. 

M. K. nun 639. maddesinin 3. fıkrasında; tescil davasının hazine ile ilgili 
amme hükmi şahsiyeti aleyhine açılması lüzumu öngörüldüğü halde bu davada Ha
zineye husumet yöneltilmediği gibi yargılama sırasında da Hazinenin davaya ka
tılması lüzumu düşünülmemiş ve bu suretle kanunun amir hükmü ihlâl olunmuş
tur. Bu itibarla yerinde olan C. Başsavcılığının isteminin kabulüne, H. U. M. K. nun 
427. maddesi uyarınca Kofçaz Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 23/2/1984 gün 
1983/16 esas ve 1984/2 karar sayılı kararın hukuki sonuçları saklı kalmak şartıyla 
KANUN YARARINA BOZULMASINA ve kararın bir örneğinin Resmi Gazete'de 
yayınlanmak üzere Yüksek Adalet Bakanlığına gönderilmesine, dosyanın C. Baş
savcılığına tevdiine 25/6/1984 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

» 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden : 

4, 5, 6/8/1984 tarihlerinde uygulanacak ABD dolarının esas kuru; 
1 ABD $ = TL 362,00 dır. 

Y a r g ı B ö l ü m ü Sayfa 2 
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tLÂN BÖLÜMÜ 

Yargı ilânları 
Çemiijg-ezek Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1980/119 
Davacılar Yurdanur Ersoy ve arkadaşları vekili Av. Rami Atakan tarafından 

davalılar Bezar Tuna ve arkadaşları aleyhine açılan mülkiyetin tesbiti davasmm mah
kememizde yapılan açık yargılaması sırasında davalı adına çıkarılan İlanı yapıldık
tan sonra gıyap kararı adresi meçhul olduğundan bu güne kadar tebliğ edilememiştir. 

Davalı Bezar Tuna iş bu gıyap kararının tebliği yerine 10/7/1984 tarihli cel
sede duruşmaya gelmediğinden duruşmanın atılı bulunduğu 14/9/1984 günü saat 9.00 
da duruşmaya gelmediği veya kendisini bir vekille temsü ettirmediğinden bundan 
böyle duruşma gıyabında devam edeceği gıyap kararı tebliği yerine kain olmak üzere 
ilan olunur. 12672 

Vize Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

E. No : 1983/21 
K. No : 1984/147 
Saray İlçesi Demirler Köyünden davacı Dürüşehvar Durduban vekili avukat 

Erdal Güner tarafından davalı Tevfik Durduban aleyhine açılan şiddetli geçimsizlik 
sebebiyle boşanma davasmm yapılan açık duruşması sonunda; 

Kırklareli ili Vize ilçesi Seyit Kasım Mahallesi Cilt 004/02, sayfa 3, kütük sıra 
5 inumarasında nüfusa kayıtlı ZülfiLkâr İle Sabriye'den olma 1950 doğhmlu Dürüşehvar 
Durduban ile Hakkı ile Rahmiye'den olma 1947 doğumlu Tevfik üurduban'ın M. K. 
nun 134 ve 150. maddeleri gereğince boşanmalarına, 

Tarafların müşterek çocukları Nezahat Durduban'ın velayetinin davacı anneye 
verilmesi, velayet hakkı anneye verilen tarafların müşterek çocukları Nezahat Dur
duban'ın davalı 'baba ile şahsi münasebetinin temini için ve tarafların ayrı şehirlerde 
ikamet etmeleri sebebiyle her yüın Temmuz ayında davalının küçük Nezahat Durdu-
ban'ı yanına aldırmak suretiyle dinî bayramların üç ve dördüncü günleri yine ya
nma aldırmak süratiyle şahsi münasebetinin teminine mahkememizin 31/5/1984 
tarih ve 1983/21 esas, 1984/147 karar sayılı kararı ile karar verildiğinden ve dava
lının adresi belli olmaması sebebiyle kendisine bu karar tebliğ edilememiş olup ilan 
tarihinden itibaren bir ay içinde kanun yoluna müracaat edilmesi, edilmediğinde ke
sinleşeceği tebliğ olunur. 12673 
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Ankara 3. Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1984/387 
Mahkememizce verilen 10/7/1984 tarih 1984/387 - 515 sayılı kararla, Bolu İli 

Gerede İlçesi Aşğıdüğer cilt 019/01, sahlfe 22 de kütük 5 de nüfusa kayıtlı Kavdan 
Alî ve Duriye'den doğma olup 1826 sayılı Af Kanununa istinaden kayıt edilmiş -bu
lundukları anlaşılan 8/6/1973 doğumlu Adnan ile 15/6/1975 doğumlu Zeynep Çapkm'̂ ı 
Ankara barosu avukatlarından Güler Centilmen M. K. nua 354 ncü maddesi uyarın
ca vasi tayin edilmiştir. 

llânen duyurulur. 12729 

Ceyhan Tapulama Hâkimliğinden : 

1969/330 
Ceyhan'ın İsalı Köyüne ait tevhitli 54, 55 ve 56 numaralı parseller hakkında 

görülen dava sonunda Mahkememizce verilen 6/10/1978 gün ve 1978/329 sayılı ka
rar, davalılardan Şeyho oğlu Mustafa ile Avşar oğlu Ahmet mirasçılarının adresleri 
meçhul olup, yapılan soruşturmadada tesbit edilemediğinden, ilânen tebliğine ka
rar verilmiştir. 

Bu sebeble sözü geçen ilâm adı geçenlere ilânen tebliğ olunur. 
12731 

Yüksekova Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

1983/211 
Pasaport Kanununa muhalefet suçundan sanık Hamza oğlu, Dilber'den olma, 

20 Yaşlarından İran'ın Rizaye İli, Melkereş Köyü nüfusunda kayıtlı, Haci Rahimt'nin 
müsnet suçtan 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmış olup, Mahkememizce sanık adı
na tebligatın çıkarıldığı ve tebligatın aramalara rağmen tebliğ edilmediği anlaşıl
makla, 

Bu nedenle Yüksekova Sulh Ceza Mahkemesince verilen 22/5/1984 tarih ve 
1983/211 Esas 1984/95 sayılı kararı 2701 sayılı Tebligat Yasasının 29 ncu maddesi ge
reğince Resmî. Gazete ile ilân ettirilerek ilân edildiğine dair ilân tutarlarının mah
kememize bildirilmesinin temini rica olunur, 12732 

—. 9 

Yüksekova Sulh Ceza Hâkmliğlnden : 

1979/75 
Pasaportsuz seyahat suçundan sanık İran uyruklu, Mehmet (Muhammett 

Nakşini'ye belirtilen yer adresine tebligatın çıkarıldığı halde tebligatın yapılamadığı 
ve Yüksekova Sulh Ceza Mahkemesince verilen 22/5/1984 tarih ve 1979/75 Esas, 
1984/97 sayılı gıyabi hükümde 1 ay hapis cezası ile cezalandırılan Teymur oğlu, 
Harlp'ten olma, 1962 D. İhı, Rizaye İli Erzine Köyü nüfusunda kayıtlı, aynı yerde 
ikamet eder, Mehmet (Muhammet) Nakşini'ye tebliğ edilmediğinden mezkûr ilamın 
gazete ile Uân edildiğine dair gazetenin gönderilmesi sanığa ilân tarihinden 15 gün 
içersinde müracaat etmediği taktirde kararın kesinleşmiş olacağının bildirilmesi 
rica olunur 12733 
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Gebze İş Mahkemesi Hâkimliğinden: 

1980/73 
Davacı S. S. Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Kimyasal İlk 

Maddeleri Sanayii ve Ticaret A. Ş., Erkan Erdeniz ve Faik Aşkın aleyhine açılan 
tazminat davasının yapılan açık duruşması sonunda : 

Davalılardan İzmit Aliağa Rafinerisinde olduğu bildirilen davalı Erkan 
Erdeniz bir çok aramalara rağmen adresi meçhul kalmış adına llânen davetiye ve 
llânen gıyap davetiyesi tebliğ edilmiş olup, ve mahkememizde hazır bulunmadığı 
tesbit edilmiş ve mahkememizden verilen 20/6/1984 tarih ve 1980/73 esas 1984/129 
karar sayılı ilamı ile davacı kurumun yapmış olduğu 477.847,68 TL. nin davalılardan 
müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiş olduğu bu miktarın 470.552,70 
TU sinin onay tarihi olan 24/8/1984 tarihinden geri kalan 7.294,98 TL. nin ise sarf 
tarihi olan 18/3/1977 tarihinden itibaren % 5 yasal faiz yürütülmesine. 28.613 TL. 
nisbi ücreti vekalet ile 20.33G TL. mahkeme masraflarının davalılardan müştereken 
tahsiline karar verilmiş olduğu anlaşıldığından iş bu ilânın ilân tarihinden itibaren 
davalı Erkan Erdeniz tarafından veya bir vekille 8 gün içinde temyiz etmediği 
takdirde ilânın kesinleşeceği ilânen tebliğ olunur. 12501 

Uzunköprü Tapulama Hakimliğinden : 

Uzunköprü, Muradiye Mahallesinden Vasıf Engin vekili Av. Sıtkı Onaran 
tarafından Hazine, vs. aleyhine açılan tespite itiraz davasında : 

Mahkemece davalı olan ve Uzunköprü, Çakmak Köyünde bulunan Tapulamaca 
243, 244, 1815, 1058, 1477 parsel numaralı taşınmazların tapulama tespiti ile hazine 
adına tespit ve tesciline, 246 parsel numaralı taşınmazın Arif Engin, 245 parsel nu
maralı taşınmazın Hüseyin Yörük, 1546 parsel numaralı taşınmazın Mehmet Bîrcan, 
1547 parsel numaralı taşınmazın Arif Engin, 1549 parsel numaralı taşınmazın Hü
seyin Yörük, 1548 parsel numaralı taşınmazın Hasan Yenit adına tespit ve tesciline 
8.260,50 TL. mahkeme masraflarının davalıdan alınmasına, 5.000 Lira vekalet üc
retinin davacıdan alınıp hazineye verilmesine 2/12/1982 tarih ve 1978/107 esas 
1982/71 karar sayılı ilamı ile karar verilmiştir. 

Bu dosyada taraf olup tebligat yapılamayan ve adresleri tespit edilemeyen 
Mahmure Eren, Mübeecel Eren ve Mustafa Engin'e iş bu hükmün Resmî Gazete İle 
ilam yerme geeçrli olmak üzere ilânen tebliğine karar verilmiş bulunduğundan 
hükmün gazetede yayınlandığı tarihten itibaren bir ay içersinde adı geçen şahıslar 
tarafından temyiz edilmediği takdirde kesinleşeceği hususu ilânen tebliğ olunur. 

12502 

Antalya İcra Tetkik Mercii Hâkimliğinden : 

E. No : 1983/156 
K. No : 1983/769 
Davacı Ramazan Gün, dâvâlılar İsmail Ataman, S. İlhan Karakartallar ve 

Ömer Can aleyhine 06 VS 405 plakalı taşıt hakkında açılan istihkak davası sabit 
görülmediğinden davanın Reddine karar verilmiştir. 

Davalılardan İsmail Ataman ile S. İlhan Karakartallar'ın dosyada bildirilen 
adreslerde bulunamadıklarından kararın tebliği yapılmamıştır. Tebligat Kanununun 
28. maddesine göre karar özeti Resmi Gazete ile tebliğine karar verilmiştir. 

Tebligat Kanununun 31. maddesine göre tebliğ son ilân tarihinden itibaren 
15 gün sonra yapılmış sayılacaktır, 12499 
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b) İktisadi Devlet Teşekkülleri .. 

B-Taran Senetleri 
C- Tahvil Üzerine Avans 
D-Orta Vadeli Krediler : 

a) Sınai 
b) Tarımsal 

E-İhracatı Teşvik Konu Kredisi ... 
F-Mev. Karşılıklarından Tarımsal 

Finansman (1211 S.K. Mad. 40).. 
Tarım Koop. (T.C. Ziraat Bankası) : 

A - Tarım Satış Koop. Birlikleri : 
a) Destekleme 
h'ı Üreticiyi Güçlendirme 

Türk Lirası 

61.448.684.387,83! 
175 106.421.525,40i 

226 633.277.66239| 
81 032.213̂ 964,82 

150.288 371.592,53! 

4.434-.000.000,—' 

Türk Lirası 

58.135.779 066,-

424.008.612,85 
269.236,89 

447.184.600.000,— 

236.555.105.913,23 

17.938.529.083,05! 
14.134 156.688.35 

6.451.501.710,58 

307.665 491.627,21 
3.700.092 567,80 
8.842.308.067,47 

150̂ 88371592,53 

400 000.000,— 

2.000.000.000, 

—1-> 4.434.000.000,—1 

Türk Lirası 

58 135.779.066,— 
379 917.614 935,79, 

197.183.664,39; 

424 277.849,74 

722 263.893.395,21 

472.896.263.855,01 

P A S İ F 

Tedavüldeki Banknotlar 

Döviz Alacaklıları (Konvertibl) 

Mevduat : 

A-I 

a) Hazine ve Genel Bütçeli 
İdareler 

B - Bankalar : 

a) Resmi Bankalar 
b) Diğer Bankalar 
c) Yurt Dışındaki Bankalar . 
d) Tasarruf Mevduatı 

Sigorta Fonu 
e) Mevduat karşılıkları (1211 

S. K. Madde 40) 

C-Muhtelif : 

a) Bloke 

b) Diğer 

b) Kamu iktisadi Kuruluşları ... 
c) İktisadi Devlet Teşekkülleri ..| 
d) Diğer Kamu Kuruluşları •• 
e) Sair 

D - Uluslararası Kuruluşlar ve Du 
Yardan Karsdddan : 

Uluslararası Kuruluşlar 

Dış Yardım Karşılıktan : 
a) Amerikan Yardım Karşılıkları 

Türk Lirası 

148.202.174 028,96| 
15.168.690.015,52 
17.208.351.564,40 
7 563 697.766,78 

446.416.538,27 

1.746 550 493,73| 
23 423 872.462.28 

851.265,76 

912.406 518,92 

785 595 096 477,25 

2 240.296.138,97 

259 277 988,06 

112.446.035.696,55i 

7.411 465,95, 

Türk Lirası 

188 589.329 913,93 

811 678 777.217,94 

2.499 574.127,03 

Türk Lirası 

800 411 162.015,—| 

66.808.235 962,31 



özel Bankalar Tahvilleri 
İtfaya Tabi Hesaplar : 

Tahkim Olunan Atacaklarımız 
Karşılığı Hazine tahvilleri (154, 
1902, 2143 ve 2569 S. Kanunlar) , 
Değerlendirme Farkı Karşılığı 
Hazine Bonosu (65 S.K. Mad. 5).. 
Tasfiyeye Tabi Tutulan Alacak
larımız (1211 SK. geçici M. 5).. 
1211 S. K. 61. Madde gereğince 
değerlendirme farkı 

Gayrimenkuller ve Demirbaşlar 
Muhtelif : 

a) Altın : (Uluslara, standartta 
olmayan) Safi Kg. 3.565,818| 

b) Döviz : 
Hariçteki Muhabirler . . . . 
Diğer Döviz Hesapları . 

c) Dahildeki özel bankalarla 
yapılan Röpor İşlemleri .. 

d) Sair Hesaplar 

r 59.804.100,— 

86.152 765.118,78 

75.893 262,66 

180 158.595,50 

788.473.566 818,— 874.882 383 794,94 
8 328.529.484,22 

1.820.272 165,29 

62 977.977.390,49 
1 701 936 519 131,26 1 764 914 496 921,75 

732.060.665.492.46 2 498 795 494 179,50 

T O P L A M 3.033.442.664.324,80 

Hususi (Bankama Kan. M. 59)... 

İlerde Vukuu Muhtemel Zarar 
Karşılığı (70 S. K.H.K. Mad. 32). 

Değer Artış Fonu (2791 Sayılı 
Kanun Madde 14) 

Provizyonlar 
Muhtelif : 

a) ödenecek Senet ve Havaleler 
b) Muhtelif Karşılıklar (Akredi

tif ve İç İstikraz Karşılıkları) 
c) Muhtelif Mahiyette 

Depozitolar 

d) Döviz : 
Hariçteki Muhabirler . 
Diğer Döviz Hesapları 

e) Sair Hesaplar 

72.868 560 946,70 
2 76« 940 161 52f>,80 

38 967 065,90 

25 000 000,— 

3.708.699 407,82 

128 975.981,-

765 772 130,89 

73 477 615 495,08 

2 859 808 722 467,50| 

100.009 506 416,1« 
T O P L A M 

13 794.726.534,75 

3.025.272.677,71 

3 034 190 592 4*1,63 
5.033.842.604.324,80 

Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan faiz oranlan : 
I — Kısa vadeli Kredilerde : 

1 — Genel olarak % 5 2 . ° ° 
2 — İhracat kredileri ~ % 4 5 . 0 0 

3 — İhtisas kredileri : 
a) T. C Ziraat Bankasınca kullandırılan tarım kredileri ve Tarım Kredi Kooperatifleri Kredileri % 25,00 
b) T. C. Ziraat Bankasınca kullandırılan Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri kredileri % 37,00 
c) T. Halk Bankasınca küçük sanayici, sanatkar, esnaf ve esnaf teşekküllerine kullandırılan mesleki 

krediler % 23,00 

II — Orta vadeli kredilerde (Teşvik Belgeli) 
1 — Genel olarak % E ° . 5 0 

2 — Yatırım kredileri : 
aj, Gemi inşa kredileri ile kalkınmada öncelikli yörelerde kullandırılan yatırım kredileri . . % 19,50 
b) Diğer yatırım kredileri - % 30,00 

3 — Tarım kredileri . - % 25,00 
in — Tahvil üzerine avans işlemlerinde % 30,00 
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Hacıbektaş Asliye Hukuk Hakimliğinden: 

1983/345 
Hacıbektaş ilçesi savat mahallesinden davacı H. Hüseyin Altuğ tarafından 

Belbarak köyünden davalılar Hasan, Siyahattin, Aşır, Nurettin, Gülbaz, Münüre ve 
Cankibar Yüksel aleyhine açılmış bulunan ölümün tesbiti davasımn mahkememiz
de yapılan yargüamasında: 

Davalıların adresleri meçhul olup adlarına dava dilekçesinin i lan en tebliğine 
karar verildiğinden davalıların 22/10/1984 günü saat 9.00'da yapılacak duruşmada biz
zat hazır bulunmaları, gelmedikleri ve her hangi bir mazeret beyanında da bulun
madıkları takdirde haklarında gıyap karan verileceği dava dilekçesi tebliği yerine 
kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 10320 /1-1 

Yayladağı Tapulama Hakimliğinden: 

E. No : 1980/21 
K. No : 1983/33 
Davacı Yusuf Çetiner vs. tarafından davalı hazine aleyhine açılan tesbite itiraz 

davasının yapılan açık yargılaması sonunda: 
Mahkememizin 5/9/1983 tarih ve 1983/33 basıyı mananı davalı hazine tarafın

dan temyiz edilip Yargıtay 7. Hk. Dairesinin 15/5/1984 tarih ve 84/7694 - 7082 sayılı ila
mıyla kararın onanmasına dair verilen kararı dahili davacı Yayladağı Kulaç Köyün
den Mehmet oğlu Sıdıka'dan olma 1929 D. lu, Ahmet Erdem'e daha önce Resmi Ga
zete ile tebliğ edilmiş olup adresleri meçhul olduğundan işbu ilan adı geçenlerin ona
maya karşı diyeceklerini 15 gün içinde bildirilmesine esas olmak üzere 7201 sayılı 
Yasanın 28, ve devamı maddeleri uyarınca tebliğ yerine kaim olmak üzere ilânen teb
liğ olunur. 10811 / 1-1 

Ankara Asliye Üçüncü Ticaret Mahkemesi Başkanlığından : 

1983/4005 
Davacı Banker Şahin Ak adına 12 No'lu Tasfiye Kurulu Başkanlığı Vekili Av. 

Yavuz Kafalı tarafından davalı Zeki Tatlı aleyhine acıtmış olan 1.600.600 TL. nin tah
sili davasında, davalıya duruşma günü ilanen tebliğ edilmiş olup duruşmaya katıl
madığı, yapılan yargılama sonunda Davacı Bankerin 1.900.000 TL. nin K. H. K. gere
ğince hesap edilecek faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, davacı kurul vekili için 99.000 
TL. ücreti vekalet masrafının da davalıdan tahsiline karar verilmiştir. 

Karar gereğince kararda hükmedilen alacağa karşı itirazınız var ise kanuni 
süre içinde temyiz edilmesi aksi halde kesinleşeceği karar tebliği yerine kaim olmak 
üzere İlanen tebliğ olunur. 12676 

Kocaeli 1. İş Mahkemesi Hakimliğinden: 

982/205 
Davacı Bağ-Kur Genel Müdürlüğü vekili tarafından Aziz Gülenken, Cevdet 

Varlıca, Salih Sürel aleyhine ikame olunan 503.312 Tl. hk tazminat davasında: 
Davalılardan Salih Sürel vefat etmiş mirasçıları Semiha, Hayati İhsan ve 

Necati Abdullah Sürel'in adresleri tesbit edilememiş 6/6/1984 tarih 18423 savılı 
gazete ile ilanen davetiye tebliğ edilmiş, duruşmaya gelmediklerinden gıyap karan 
tebliğine karar verilmiş olmakla 19/9/1984 saat 9.30'da Semiha, Hayati, ihsan ve 
Necati Abdullah Sürel in bizzat veya kanuni vekil göndermedikleri takdirde du
ruşmanın gıyaplarında yapılacağı gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilanen 
tebliğ olunur. 12437 
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Bozüyük Asliye Hukuk Hakimliğinden : 

1984/98 
Davacı Mehmet Berber oğlu ve Sadet Yavuz vekilleri Av. Eıtuğrul Agaoğlu 

tarafından davalı Mehmet oğlu Yakup aleyhine açılan tapu iptali ve tescil dava
sında Mehmet oğlu Yakup tanınmadığından ve bulunamadığından dava dilekçesi ve 
duruşma gününün ilânen tebliğine karar verilmekle : 

Mahkememizin 1984/98 esasında kayıtlı ve 9/10/1984 günü saat 12.00'ye mual
lak dava dosyasına davalının bizzat müracaat etmesi veya bir vekille temsil ettirmesi 
aksi takdirde adına gıyap kararı çıkartılacağı hususu dava dilekçesi yerine kaim 
olmak iııtere ilân olunur. 12361 

— • . 

Ceyhan l. Asliye Hukuk Hakimliğinden • 

083/831 
Davacı Elmas Taflan ile davalı Hüsamettin Taflan aralarındaki boşanma da

vasının duruşmasında: 
Davalı Hüsamettin Taflan gösterilen adreslerde bulunamayıp emniyetçe ya

pılan tahkikattada adresi tesbit edilememiş olup adına daha önce dava dilekçesi 
ve oturum gününün tebliği yapılmış olup bu kerre gıyap yerine geçerli sayılmak 
üzere ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Adı geçenin 24/9/1984 günü 
saat 9.00 yapılacak duruşmada bizzat veya bir vekille temsil olunması aksi takdirde 
yokluğunda karar verileceği hususu 7201 sayılı, kanun 28. ve müteakip maddeleri 
ilanen tebliğ olunur. 12444 

Hatay Sulh Hukuk Mahkemesinden : 

1982/623 
Mahkememize davacı Zahittin Kerem'e vekaleten Haşini Kerem vekili Av. Ali 

İster tarafından, davalılar Derviş Aksoy, Mithat Hammutoğlu. Sami Hammutoğiu, 
Azime Başbabası, Necati Hammutoğlu, Mehmet Hammutoğlu aleyhine açılan taksim 
davasının yargılanmasında; 

Davalılardan Necati Hammutoğlu ve Sami Hammutoğlu'nun adresleri temin 
edilemediğinden adlarına tebligat yerine kaim olmak üzere ilânen tebligat yapıl
masına karar verilmiştir. 

Bu dava ile ilgili ibraz etmek istediğiniz belgeleri duruşma gününe kadar 
göndermeniz veya duruşmaya getirmeniz gerektiği, duruşmaya gelmediğiniz tak
dirde ayrıca gıyap karan tebliğ olunmadan yargılamaya gıyabınızda devam edi
leceği ve karar verileceği hususlan tebliğ ilân olunur. 

Duruşma Günü: 26/9/1984 saat 9.00. 12358 
• — 

Zonguldak Birinci Asliye Hukuk Hakimliğinden. 

984/37 
Davacı Döndü Çetin tarafından davalı Mustafa Çetin aleyhine açılan Şiddetli 

geçimsizlik sebebiyle boşanma davasının mahkememizde yapılan açık yargılama 
sırasında verilen ara kararı gereğince-. 

Davalıya tebligat yapılamaması ve adresininde meçhul olması sebebiyle dava 
dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olduğundan duruşma günü olan 
17/10/1984 günü saat I0.30"da mahkeme salonunda hazır bulunması veya kendisini 
bir vekille temsil ettirmesi dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 

12445 
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Ankara 13. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1984/245 
Davacı Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı vekili tarafından, davalılar Ah

met İzzet Karacahisarlı, Nevzat Karacahlsarh, Neriman Acun ve Mehmet Teyflk Sa
tır alevlerin© mahkememize açılan alacak davasının yapılan açık duruşması sırasın» 
da : 

Davalılardan Mehmet Tevffk Satır adına çıkarılan davetiyenin adresinde bu
lunmadığından tebliğ yapılamadığı, yaptırılan Emniyet araştırmasında da adresi tes-
bit edilemediğinden ilânen davetiye tebliğine karar verilmiştir. 

Karar gereğince duruşma 4/10/1984 günü saat 10.00'a bırakılmıştır. HUMK. 
nun 180 ve 195. maddeleri gereğince duruşmaya gelmediğiniz veya bir vekil gönder
mediğiniz takdirde adınıza gıyap davetiyesi çıkarılacağına dair bu ilan davetiye ye
rine ikaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.. 12728 

İpsala Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1981/147 
K. No : 1984/20 
Kayınvalideye karşı yaralama suçundan sanık Yıldızeli İlçesi Yavru Köyü 

nüfusuna kayıtlı Ömer oğlu, Ayşe'den olma, 1944 D. lu Ayhan özer hakkında müs-
net suçtan ötürü TCK. 456/1, 457/1, 51/1, 647 SK. 4. maddeleri gereğince neticeten 
18.000 lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup adı geçen sa
nığın tüm aramalara rağmen bulunup hakkında verilen gıyabi karar kendisine teb
liğ edilememiş olduğundan işbu ilânın Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, ilân tari
hinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına ve kararın İtşsinleş-
miş sayılmasına karar verildiği ilânen tebliğ olunur. 12734 • 

Ankara 1. Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1982/846 
DAVALILAR : 
1 — Elif Ayyıldız, (Tunç) Balgat Çukuranbar Mah. No. 90 Ankara 
2 — Hüseyin Hayriye Kocası, Balgat Çukuranbar Mah. No. 417 Ankara 
3 — Havva Polat, Balgat Çukuranbar Mah. No.126 Ankara 
4 — Mustafa Çakır, Balgat Çukuranbar Mah. No. 32 Ankara 
5 — Şerife Yıldız, Balgat Çukuranbar Mah. No. 101 Ankara 
6 — Zekiye Karakaya, Balgat Çukuranbar Mah. No. 27 Ankara 
7 — Satıa Yenier, Balgat Çukuranbar Mah. No. 29 Ankara 
8 — Mustafa Yenier, Balgat Çukuranbar Mah. No. 29 Ankara 
Davacı Yaşar Kırkpınar ve arkadaşları vekili Avukat Hayati Bilumgut tara

fından aleyhinize Balgat Çiğdemtepe 64 parselin satış suretiyle şuyuun giderilmesi 
davasının yapılan duruşmasında. 

Adresinize çıkartılan davetiyeler bila tebliğ iade edilmiş zabıtaca aramalara 
rağmen adresinizin tesbit edilemediğinden ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Hânda yazılı 20/9/1984 günü saat 9.00 da bizzat duruşmada hazır bulunmanız, 
mazaret bildirmediğiniz veya kendinizi bir vekillede temsil ettirmediğiniz takdirde 
H.U M.K. nunun 509 ve 510 uncu maddeler gereğince duruşma gıyabınızda devam 
devam edeceğinden davetiye yerme kaim olmak üzere ilân olunur. 

12724 
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Ankara 9. Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/764 
Davacı Necdet Gür vekili avukat llhami Yetkin tarafından davah Vehbi Ünal 

aleyhine açılan apartman yönetim harç ve masraflarından dolayı alacak davasının 
yapılan 28/6/1984 tarihli duruşmasında, davalıdan 1.099.800 liranın dava tarihinden 
itibaren % 5 faizi ile birlikte ayrıca 32.996,50 Ham harcı ve 78.995,20 lira ücreti ve
kaletin davalıdan tahsiline dair verilen kararın davalıya Resmi Gazete'de ilanen teb
liği edilmesi gerektiğinden: 

Davalının adresinde bulunamadığı daha önceden duruşma gününün Resmî Ga
zete'de ilanen tebliği edildiğinden yukarıda özeti yazılı kararın davalıya H.U.M.K. nun 
£09 ve 510 ncu maddeleri gereğince davetiye yerine kain olmak üzere R*smî Gaze-
t<Ue ilanen tebliğine, kararın neşir tarihinden itibaren 15 gün içinde kesinleşmiş 
sayılacağı hususu tebliği olunur. 12868 

Kalecik Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

E No : 1984/60 
K. No : 1984/81 
Kars 11i Susuz İlçesi Yolboyu Köyü 94 hanede nüfusa kayıtlı Münevver ve Nl-

zam'dan olma 5/5/1968 doğumlu Pahalı Şabudak'm nüfusdaki Pahalı olan adının iptali 
ile nüfusa adının Serpil Şaıbudak olarak tashihine karar verilmiştir, keyfiyetleri ilan 
olunur. 12669 • 

Akçadağ Asliye Hukuk Hâldmliğinden : 

1984/25 
Davacılar Abdullah Saka ve Ahmet Saka tarafından davalılar Fatma İlgar, 

Hatice İlgar, İbrahim İlgar, Osman İlgar, Memet İlgar ve Hasan İlgar aleyhlerine 
açmış bulundukları tapu iptali ve tescil davasında : 

Davalılardan Mehmet oğlu Mehmet İlgar Akçadağ Bölüklü Köyünden tebligat 
yapılamadığı gibi yapılan adres tahkikinde de adresi meçhul bulunduğundan dava di
lekçesi ile davetiyenin ilanen yapılmasına karar verilmiştir. 

Karar gereğince davalı Mehmet oğlu Mehmet Ilgar'a dava dilekçesi ve dave
tiyenin ilanen tebliğine, duruşma günü olan 26/9/1984 günü saat 9.00 da duruşmaya 
bizzat gelip veya bir vekille kendisini temsil ettirmediği (Ç) ve duruşmaya gelmediği 
takdirde gıyap kararı çıkarılacağı ilanen tebliğ olunur. 12670 

Çemlşgezek Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1980/119 
Davacı Yurdanur Ersoy ve arkadaşları vekili Av. Rami Atakan'ın davalılar 

Hanım Tuna ve arkadaşları aleyhine açmış olduğu mülkiyetin tesblti davasının mah
kememizde yapılan açık yargılamasında da/ahlardan Nafile Tuna ile Gülşeri adlarına 
çıkarılan davetiyelerin adresleri meçhul olduğundan ve C. Savcılığı vasıtası ile adres
leri araştırılmış isede adresleri bulunamadığından tebligatın ilanen yapılmasına ka
rar verilmiş olmakla; 

Çemlşgezek Kıraçlar Köyünden davalılar Nafile Tuna ve Gülşeri Tuna adla
rına ilanen tebligat yapılarak yargılamanın atüı bulunduğu 14/9/1984 günü saat 9.00 
da mahkemeye müracaat etmeleri veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri aksi 
halde gıyap kararı tebliğ olunacağı tebligat yerine kaim olmak üzere İlan olunur. 

12671 



Sayfa : 38 RESMİ GAZETE 4 Ağustos 1984 — Sayı: 18479 

Akhisar 2. Asliye Hukuk Hâkimliğmden : 

E. No : 1979/342 
K. No : 1984/237 
Davacı, Köy isi eri ve Kooperatifler Bakanlığı vekili tarafından davalı İsmail 

Hakkı Keskin (Eyüp oğlu) aleyhine açılan tapu İptali ve tescil davasının yapılan 
duruşması sonunda: 

Çiftçiyi Topraklandırma Yasas< hükümlerine göre takyitti olarak davalıya 
verilen, Akhisar Sözoba Köyü Karşıyaka mevkiinde kam ve tapunun 1135 parselinde 
kayıtlı taşınmazı bizat kullanmayıp haricen başka birisine satıp köyü terk ediv 
gittiğinden, taşınmazın davalı adına olan tapu kaydının iptali ile davacı hazine acuna 
tesciline karar verilmiştir. 

Akhisar Sazoba Köyünde mukim iken bu adresini terk edip giden ve gittiği yer 
tesbit edilemiyen davalının aleyhine verilen İşbu kararı İlan tarihinden itibaren 30 gün 
içinde temyiz etmesi aksi halde hükmün keslritejjeeeği hususu üânen tebliğ olunur. 

12527 
•••• in 

Keşan Sulh Hukuk HâktalIfmdeB : 

Dosya No : 1982/383 - 1984/347 
Davacı İzzet Görücü tarafından, da vahittir Tam«y Çavuşoğlu vs. aleyhine İkame 

olunan ortaklığın giderilmesi davasının yapılan açık duruşması sonunda : 
Keşan- Yeni cami Mahallesi Haseki Sokak mevkiinde kain ve tapunun pafta: 

33, ada: 492, parsel: 2 de kayıtlı 307.30 m* miktarındaki arsa İle, ayni mahalle, 
Cevizlik mevkbıde kam tapunun pafta: 64, ada: 498, parsel: 31 de kayıtlı 6113 m 2 

miktarındaki tarlanın satışına karar verilmiş Olup, İşbu satış kararının davalılardan 
Tamey Çavuşoğlu'na ilânen teblilğ hususu ilân olunur. 12503 

Antalya 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/380 
Davacı Maliye Hazinesi tarafından davalı Garbis Kazaz vs. aleyhine mahke

memizde açılan elatmanın önlenmesi ve eertralsll davasında, davalı Garbis Kazaz'a 
dava dilekçesi ve duruşma günü ilânen tebliğ edilmişse de davalı duruşmada hazır 
bulunamamıştır. 

Duruşmanın yapılacağı 22/10/1984 günü saat 9.55 de Garbis Kazazın duruş
mada hazır bulunması veya bir vekille kendisini temsil ettirmesi, aksi takdirde gıya
bında davanın karara bağlanacağı gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

12529 

Keşan 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/107 
Davacı Milli Savunda Bakanlığı vekili Av. Nuran Toptaıü tarafından davalı 

Zerkan Bayramoğlu alephine açılan alacak davasının yapıiaa açık duruşmasında ve
rilen ara kararı gereğince : 

Atatürk Bulvarı No: 52/g Aksaray-lstanbul'da ikamet eden davalı Zerkan Bay
ramoğlu vekili Av. Ali Galip Yıldız vekaletten çekilmiş olup, davalıya vekilinin ve
killikten çekildiğine dair tebligatlar büa ikmal geri iade edildiğinden ve bütün ara
malara rağmen bulunamadığından, davalı Zerkan Bayramoğhı vekili Av. Ali Galip 
Yüdız'm vekaletten çekildiğinden 15/10/1384 günlü oturumda mahkememizde hazır 
bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi hususu Hân en tebliğ olunur. 

12530 
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Samsun 1. Asliye Hukuk Hakimliğinden : 

1984/166 
T.E.K. Samsun 19 Mayıs Elektrik Dağıtım Müessesesi vekili Av. Necat Okutan 

tarafından Murat Karalı aleyhine açılan elektrik alacağı davasının yapılan duruş
masında : 

Davalı Murat Karalı'ya çıkarılan davetiyenin iade edildiği ve dava dilekçesinin 
kendisine tebliğ edilemediği, yaptırılan zabıta tahkikatına rağmen adresi belirlene
mediğinden davalıya ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla duruşma 
günü olan 28/9/1984 günü saat 10.00 da Mahkememizde hazır bulunmanız veya ken
dinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde hakkınızda ilânen gıyap kararı 
tebliğ olunacağı, dava dilekçesi ve davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

12623 • 
Düzce 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/748 
Davacı İbrahim Kılıcı vekili tarafından davalılar Cemal Çil ve Sami Terzi oğlu 

aleyhine ikame olunan tazminat davasının mahkememizde yapılan açık duruşması 
sırasında : 

Davalı Cemal Çil'in İstanbul Cad. No. 129/2 Küçükçekmece/lstanbul adresine 
davetiye tebliğ edilmiş adresi bilinmediğinden iade edilmekle davalıya Resmi Gazete 
ile ilânen tebligat çıkartılmış duruşmaya gelmediğinden bu defa 10/10/1984 günü 
saat 11.59'a bırakılmış bulunmakla atılı bulunan duruşma gününde hazır bulunmanız 
aksi takdirde davanın gıyabınızda yürütüleceği işbu ilâmn gıyap yerine geçerli 
olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 12524 

• • 
Kozan 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1978/283 
Kozan Orman İdaresi vekili tarafından davalılar Zübeyde Demiralp ve arka

daşları aleyhine açılan tapu iptali davasının duruşmasında dahili davalılar Kozan 
Yarımoğlu Mahallesinden Mehmet Hilmi kızı Emine Demiralp ile Abdulsamet kızı 
Hatice Meliha Demiralp'ın adresi tespit edilemediğinden gıyap tebliğine karar veril
miştir. 

Dahili davalılar Emine Demiralp ve Hatice Meliha Demiralp'ın duruşma günü 
olan 31/10/1984 günü saat 9.30 da Kozan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda 
hazır bulunmaları veya 1978/283 esas nolu dosya için kendilerini bir vekille temsil 
ettirmeleri gıyap kararı yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur. 12525 

Ceyhan 1. Asiye Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/151 
Davacı Hacı Çelik ve Ahmet Bener tarafından davalılar Nurdan Görbil ve ark. 

aleyhine açılan alacak davasının duruşmasında : 
Davalılardan Nurdan Görbil'in gösterilen adreslerde bulunmayıp başka bir ad

resinin de tesbit edilmemesi sebebiyle adına daha önce davetiye tebliğ edilmiş olup, 
bu kerre adına gıyap yerine geçerli olmak üzere ilânen tebligat yapılmasına karar 
verilmiştir. 

İşbu ilânın gıyap davetiyesi yerine geçmek üzere adı geçen davalının duruş
manın bırakıldığı 12/10/1984 günü saat 9.30 da bizzat veya bir vekille hazır bulun
ması, aksi takdirde yokluğunda karar verileceği hususu 7201 sayılı Kanunun 28. ve 
müteakip maddeleri gereğince ilânen tebliğ olunur. 12526 
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Gönen îcra Hâkimliğinden: 

E. No: 1983/5 
K. No : 1984/7 
Davacı Haluk Çizer vekili Av. Mustafa Kalıpçı tarafından davalılar Mustafa 

ve İsmail Çiftçi aleyhine açılan istihkak davasının mahkememizde yapılan açık yar
gılaması sonunda-. 

Karar: Yukarıdaki gerekçede, Davanın kabulüyle Gönen icra memurluğunun 
983/39 ve 983/40 Ta. sayılı dosyalarında hazce konu malların borçlu Mustafa Çift-
çi'ye ait olduğu saptanmasına. Peşin harem düşümü ile kalan 15.285.— TL. karar ve 
İlam haremin davalılardan alınmasına. Davacı vekili için takdir olunan 39.400.— 
TL. avukatlık parası ile davacı tarafından yapılan aşağıda dökümü yazdı 8965.— TL. 
yargılama giderinin davalılardan alınıp, davacıya verilmesine, kararın davalıya teb
liğine. Davacı vekili Av. Mustafa Kalıpçı üe davalılardan İsmail Çiftçi vekili Av. 
İbrahim Kahyaoğlu'nun yüzüne karşı, diğer davalı Mustafa Çiftçi'nin yokluğunda 
yârgıtay yolu açık olarak 13/2/1984 günü verilen karar Resmi Gazete'de ilanından 
itibaren tebliğ edilmiş ve 8 gün sonra kararın kesinleşmiş sayüacağı ilanen duyu
rulur. 5815 / 1-1 

9 

Ulukışla Askeri Hukuk Mahkemesinden : 

1983/315 
Davacı Ray sigorta A.Ş. vekili Av. Refik Dilmen tarafından davalılar Genel 

Sigorta A.Ş. ve Mustafa Koçak hakkında mahkememize açmış bulunduğu 182.304 TL. 
tazminat davasının yapılan açık yargılaması esnasında verilen ara karan gereğince, 
davalılardan Mustafa Koçak'a dava dilekçesinin ilânen tebliğine karar verilmiş ol
makla 

Davalı Mustafa koçak'ın adresi bu güne kadar belli olmadığından davetiyenin 
ve dava dilekçesinin tebliği mümkün olmamıştır, davalı Hasan oğlu 1951 D. lu Ereğli/ 
Konya nüfusuna kayıtlı Mustafa Koçak'ın yargılamanın bırakıldığı 11/9/1984 günü 
saat 11.10 da Ulukışla As. Hukuk mahkemesinde hazır bulunması veya kendisini bir 
vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde dava dilekçesinin ve duruşma gününün tebliği 
edilmiş sayılacağı ve hakkında gıyap kararı çıkarılacağı tebligat Kanununun ilgili 
maddeleri gereğince dava dilekçesinin duruşma gününün ilanen tebliği olunur. 

10715/1/1 

o 

Artırma, Eksiltme ve İhale Hânları 
Orman Ürünleri Sanayi Kurumu Genel Müdürlüğü Vezirköprü Müessesesi 

Müdürlüğünden: 

Fabrikamız anbarlarında mevcut (32) parti hamide 573.398 M' çam kereste 
(44) parti halinde 710.248 M 3 kayın keresteler ile (42) parti halinde I - II. smıf 11310 
adet yonga levhalar, (45) parti halinde 112.750 M 3 kaym, 19.433 M 3 çam kontraplak 
ile (10) parti halinde 4800 adet 23120 M2 normal lif levhaların % 25 şl ile vergi 
ve resimleri peşin % 75 şi müddetsiz Ümit dahili kafi banka teminat mektubu 
karşılığı ilk ay faizsiz aylık % 4 net faizli 6 ay vadeli olarak her parti ayrı ayrı 
açık artırma ile satışa çıkarılmıştır. 

Ürünlerimizden kereste ve kontraplaklar % 3 özel idare % 3 köy kalkın
dırma fonu hissesine, yonga levhalar ve lif levhalar ile yine kontraplaklar % 8 gi
der vergisine tabidir. 

Sayfa : 40 
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İhalemiz 15/8/1984 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14.30 da Müesse
semiz Müdürlüğünde toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

İhaleye ait şartname ve ebat listeleri Orüs Kurumu Genel Müdürlüğü Gazi/An
kara adresinde ve tüm Orüs Müessese Müdürlükleri ile Bafra. Düzce, Borçka ke
reste Fabrikaları işletmelerinde görülebilir. 

Her parti için ayrı ayrı teminat yatırılması şarttır. Teminatlar ihale saatin
den yanm saat evvel vezneden alınır. 

İhaleye iştirak etmek isteyenler geçici makbuzları ile birlikte ihale komis
yonuna müracaatları ilân olunur . 12592 /2-2 

• > 
Düzce Devlet Orman İşletme Müdürlüğünden: 

1 — Müdürlüğümüzce Gölkaya Orman Fidanlık sahasında yaptırılacak olan 
soğuk hava deposu inşaatı Devlet Orman İşletmesi ve Döner Sermayesi Yönetmeli
ğine göre kapalı teklif usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Yapılacak işin keşif bedeli 7.932.898,— TL. olup geçici teminat miktarı 
251.737,— liradır. 

3 — İhale 17/8/1984 Cuma günü saat 15.00 de Düzce Orman İşletme Müdür
lüğü İdare binasında yapılacaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi, ek özel şartname ve diğer evraklar Düzce Orman 
işletme Müdürlüğü ve Düzce Orman Fidanlık Müdürlüğünde mesai saatleri içinde 
görülebilir. 

5 — İhaleye iştirak edecekler yeterlilik belgesi alabilmek için 15/8/1984 günü 
mesai saati sonuna kadar dilekçe ile Bolu İl Bayındırlık Müdürlüğüne müracaat 
ederek, müracaat dilekçelerine; 

a) En az işin keşif bedeli kadar C grubu müteahhitlik karnesi aslı veya 
onaylanmış sureti. 

b) Yapı araçları bildirisi. 
cl Sermaye ve kredi olanaklarım açıklayan mali durum bildirisi. 
d) Teknik personel bildirisi. 
e) İhalenin ilk ilan tarihinden sonra alınmış referans mektubu. 
f) Dilekçenin veriliş tarihinde isteklinin elinde bulunan ve son iki yıl içinde 

bitirdiği işleri açıklayan taahhüt bildirisi. 
g) İsteklinin tekkişi olması halinde imza sirküleri, şirket olması halinde şir

ket sirküleri. 
6 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin. 
a) Yeterlik belgesi 
b) 1984 yılı için vizeli sanayi ve ticaret odası belgesi. 
c) Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu. 
d) İmza sirküleri veya şirket sirküleri. 
e) İkametgah belgesi. 
f) Tebligat için adres bildirmesi belirtilen belgelerle teklif mektubunun usu

lüne uygun olarak düzenlenerek ihale saatinden bir saat önce ihale komisyonu 
başkanlığına alındı sıra numarası karşılığı verilmesi gerekir. 

7 — Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 
8 — Müdürlüğümüz Devlet ihale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yap

mamakta serbestttir. 
Keyfiyeti ilân olunur. 11590/2-2 



Edremit Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

DEPOSUNUN M İ K T A R I Muh. Sat. Bed. % 7,5 Tem. 
Adı Yol Durumu Cinsi, Nev'i, Boyu ve Sınıfı P. Adedi Adet M 8 Dm3 TL. TL. 

Kocakır Asvalt 1. S. N. B. Çma. Tomruk X 131 53.931 32.500 131.500 
Kocalar - Ilıca 2. S. N. B. Çma Tomruk 11 1238 403.438 26.200 794.000 
Burhaniye > 3. S. N. B. Çmk. Tomruk 1 247 50.212 14.400 64.000 
Ihça - Havran 
Burhaniye » 3. S. N . B. Çma. Tomruk 33 6598 1702.604 17.900 2.293.000 
Ihça - Havran » 3. S. K. B. Çmk. Tomruk 8 943 226.257 12.200 208.000 
Ihça - Havran 
Burhaniye 14 2846 475.782 10.100 360.500 
Havran > Çma. Sanayi Odunu 1 98 11.173 8.200 7.000 
Havran > Çmk. Sanayi Odunu 1 371 36.170 8.200 22.500 
Tophane » Kİ. Çaplı Meşe San. Od. 2 1474 46.680 8.900 31.000 
Tophane Meşe İn. Çap. San. Od. 3 246 Ster 5.800 107.000 
K. Kır-K.Çay » Yap. İn. Çap. San. Od 2 290 Ster 5.800 126.000 
K. Kır-K. Çay » Yap. Kar. Yarma San. Od. 1 53 Ster 5.800 23.000 
Tophane » Meşe Yarma Sanayi 1 20 Ster 5.800 9.000 
K. Kır-K. Çay > Göknar Yarma Sanayi 1 75 Ster 5.500 31.000 
Tophane » Çmar Yarma Sanayi 1 5 Ster 5.500 2.000 
K. Kır-K.Çay İbreli Odun 1 148 Ster 3.20O 35.500 

TOPLAM: 82 12944 3.015247 
837 Ster 

4245.000 

1 — İsletmemiz depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarı yazılı 82 parti çeşitli cins orman ürünleri % 50'si ile % 40 faizi 
peşin. % 50'si 3 ay vadeli süresiz banka teminat mektubu karşılığında olmak üzere model şartnameler uyarınca açık artırmalı sa
tışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık artırma 16/8/1984 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 15.00*de Burhaniye Belediye Düğün Salonunda toplanacak 1 
komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Bu satışa ait ilan, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü. Balıkesir Orman Bölge Başmüdürlüğü 
ve civar orman işletme müdürlükleri ile İşletmemizde görülebilir. 

4 — Alıcıların belirli gün ve saatte İşletmemizde hazır b* lunmalan ve ihale saatinden, bir saat öncesine kadar geçici temi
natlarını İşletmemiz Veznesine yatırmaları, banka teminat mektubu verecek olanların teminat mektubunda işletme adım ve sa
tış tarihini bildirmeleri ve katılacakların teminat makbuzları İle birlikte komisyona başvurmaları şarttır. 12589/2-2 
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Çanakkale Devlet Orman İmletmesi Müdürlüğünden : 

D e p o s u 

öokçalı 
Bárdanos 
Tabaklardüzü 

Gokçalı 

SafetaH 
Şahma 
GÖkçab 

Çam burnu 
Alpagut 
Alpagut 
ŞahraU 
Kemel 
Çavuşköy 
Dereoba 
Çavuşköy 
Çavuşköy 

Yol durumu 

Asfalt 
> 

Stab, 
Asfalt 

> 

» 

> 

» 
> 

Stab. 
» 

Cins ve nevi 
Parti 
adet 

Reçine 
3. S. N. B. ÇnücTomruk 
3. S. N. B. Çmk. Tomruk 
3. S. K. B. Çmk. Tomruk 
3. S. K. B. Çmk. Tomruk 
3. S. N. B. Kayın Tomruk 
3. S. K. B. Kayın Tomruk 
Kayın Sanayi Odunu 
ince Kayın Sanayi Odunu 
İbreli Sanayi Odunu 
İbreli Sanayi Odunu 
İbreli Uf Yonga Odunu 
Meşe Lif Yonga Odunu 
Kayın Lif Yonga Odunu 
Kayın Lif Yonga Odunu 
ibreli Odun 
Kayın (Enkaz) Yakacak Odunu 
SUceyrat Yakacak Odunu 
Süceyrat Yakacak Odunu 
Meşe Sırık 

11 
1 

Adet 

854 
196 
579 

2463 
215 

85 
270 

5908 
9159 

M? JDın» 

40 Ton 
157.489 
34.976 
78.978 

315.203 
55.546 
19.477 
16.209 

189 Ster 
311.364 
435.661 
112 Ster 
35 Ster 
14 Ster 

161 Ster 
149 Ster 
250 Ster 
280 Ster 

13,68 Ster 
18 Ster 

Muh. 
bedeli 

TL. 

250 
15.000 
12.100 
11.000 
11.000 
15.000 
10.000 
8.500 
5.500 
8.500 
8.500 
3.800 
5.700 
5.700 
5.700 
2.800 
2.880 
2.880 
2.880 
3.150 

% 7.5 
Teminatı 

TL. 

750.000 ! 
177.000 j 
32.000 
65.000 

260.000 
62.000 
15.000 
10.000 
78.000 

198.000 
277.000 
32.000 
15.000 
6.000 

69.000 
31.000 
54.000 
60.000 

252.000 
4.000 

68 Parti 
1 — İşletmemizin muhtelif depolarında mevcut yukarıda cinsi, miktarı ve muhammen bedelleri yazılı 88 parti 

valinin Ek No. 3, 4 model şartnameler esaslarına göre % 50 emval bedeli ile % 40 faizi peşin, % 50 emval bedeli 3 ay vadeli süresiz 
banka teminat mektubu karşılığında açık arttırman olarak satışa çıkarılmıştır. 

2 — Lif Yonga Odununa Lif - Levha ve Yonga - Levha temsilcisi veya sanayicisi, ambalaj sanayicileri, satış imalatçıları ile 
hammaddesi kullanan küçük sanat erbabı, maden sanayicileri kapasiteleri kadar katılır. 
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3 — Açık arttırma 17 Ağustos 1984 Cuma günü saat 14.00 de İsletmemiz Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 
4 — Satış bedeli üzerinden her türlü vergi, resim ve faizler alıcıya ait olup, peşin tahsil edilir. 
5 — Satışa ait müteferrik bilgi Orman Genel Müdürlüğü, İstanbul, İzmir,. Keşan, Bandırma, Balıkesir, İzmit, Bursa ve mü

cavir Orman İsletme Müdürlüklerinde görülebilir. 
6 — Taliplilerin Sgüi gün ve saatte teminatlarını yatırarak makbuzları İle Komisyona müracaatları ilan olunur. 

12619 / 2-1 

Biga Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

D E P O S U N U N Parti M İ K T A R I Muh. Sat. Bedeli % 7,5 Tem. 
Adı Yol Durumu Cins Nev'i Boy ve Sınıfı Ad. Ad. M5. Lira Kr. Lira Kr. 

Etili Asfalt II. S. U. B. Çk. Tom. 1 38 36.744 33.000.— 91.000,— 
» II. S. N. B. Çk. Tom 4 163 126.568 27.000 — 261.000,— 

III. S. U. B. Çk. Tom. 7 369 258 840 25.000,— 487.000,— 
* III. S. N. B. Çk. Tom 15 1530 649.757 19.000,— 933.000 — 

• » III. S. K. B. Çk. Tom. 1 137 28.020 13.000,— 28.000,— 
Etili-Terzialan » Stablize III. S. N. B. Çz. Tom. 14 2800 566.829 15.000,— 642.000,— 

III. S. K. B. Çz. Tom 6 1881 246.669 11.000,— 207.000,— 
m. S. N. B. Kayın Tom. 4 576 129.172 21.000.— 205.000,— 
m. S. K. B. Kayın Tom. 1 78 13.065 14.000,— 14.000,— 

» K. Yayla III. S. N. B. Akmeşe Tom. 6 843 193.209 19.000,— 276.000.— 
» » » » III. S. K. B. Akmeşe Tom. 6 1217 186.150 12.000,— 171.000,— 

Sava Or. îçi Hamyol III. S. N. B. K. Meşe Tom. 1 37 20.642 11.000 — 18.000.— 
» » » » m. S. K. B. K. Meşe Tom. 2 125 53.886 9.000,— 37.000,— 
> > » III. S. N. B. Çınar Tom. 1 34 9.668 21.000,— 16.000,— 
m m » » HJ. S. K. B. Çmar Tom. 1 108 24.172 11.000,— 20.000,— 
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D E P O S U N U N Parti M İ K T A R I Muh. Sat Bedeli % 7,5 Tem. 
Ada Yol Durumu Cins Nevi Boy ve Sınıfı Ad. Ad. M'. Lira Kr. Lira Kr. 

Kumarlar - K. Yayla Stab. Ham Yol II. S. Akmeşe M. Direk 4 842 50.819 13.000,— 52.000.— 
Etili Asfalt II. S. Kaynı M. Direk 1 445 34.639 12.000,— 32.000 — 
Etili-K. Yayla Asf. Stab. Akmeşe S a. Odunu 3 1808 76.902 9.500,— 56.000,— 

» Kızılmeşe San. Odunu 2 1591 45.188 7.500.— 26.000.— 
Orman içi Hamyol İnce Kut. San. Odunu 8 — 776 5.500,— 36.000 — 

» > İbreli Yarma San. Od. 2 — ıoı 10.500,— 9,000.— 
» İbreli Lif Yon. Odunu 2 126 3.600,— 5.000.— 
> ibreli Kısaboy Sırık l — 33 4.500.— 2.000 — 

- » İbreli Normalboy Sırık 1 — 48 5.000,— 2.000,— 
» Yapraklı Sırık 1 — 47 4.500— 2.000 — 
» > ibreli Enkaz Odunu 4 — 557 2.000,— 10.000 — 
» > YaprakU Enkaz Odunu 12 — 1192 2.100,— 25.000.— 
> > Süceyrak Enkaz Odunu 1 — 26 2.100,— 5.000,— 

X —- eşletmemizin Etili, Kumarlar, Terzialan, Kocayayla Orman dışı depoları ile Etili Katrandağ, Sava, Biga bölgeleri orman 
içi depolarında mevcut yukarıda cins ve miktarı, muhammen bedeli ve geçici teminat belirtilen (lll) parti çeşitli orman ürünle
rinin % 50 ile % 40 faizi ve yasal vergileri peşin, % 50 müddetsiz limit dahili banka teminat mektubu karşılığı olmak üzere 3 ay 
vadeli olarak model şartnameler uyarınca açık arttırman satışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık arttırma 14/8/1984 tarihine rastlayan Sah günü saat 14.00'de Çan Belediyesi Toplantı Salonunda toplanacak Ko
misyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Bu satışa ait ilan, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü Çanakkale Bölge Müdürlüğü, Ayva
cık, Bayramiç, Yenice, Çanakkale, Keşan, Bandırma, Balıkesir, Bursa İşletme Müdürlükleri ile İşletmemizde görülebilir. 

4 — Alıcıların belirli gün ve saatte Orman Bölge Şefliğinde hazır bulunmaları ve ihale saatinden l saat öncesine kadar 
geçici teminatlarını yatırmaları, banka teminat mektubu verecek olanların teminat mektubunda işletmemiz adı ile satış tarihini 
bildirmeleri ve katılacakların teminat makbuzları ile birlikte Komisyona başvurmaları şarttır. 12481 / 2-2 
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Köyceğiz Devlet Orman İsletmesi MüdüftÜ günden : 

Bölgesi Deposu 

D. Şeflkğt 

» 

» 
» 

Z. Alam 
» 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
» 

» 
Tetmka* 

» 
» 

Yo! durumu 

Asfalt 

Muh. % 7,5 
Muh. % 7,5 

Parti bedeli Teminatı' 
Cins ve nev'i adet Adet M» D m 3 TL. T L . ı 

2. S. Nb. Çk. Tomruk 3 85 86.669 29.000 188.500' 
3. S. Nb. Çk. Tomruk 17 1963 892.494 20.000 1.338.7001 
3. S. Kb. Çk. Tomruk 19 2705 902.029 15.600 1.115.100 | 
3. S. Nb. Çs. Tomruk 2 25T 90.123 16.000 108.200 
3. S. Kb. Ç*. Tomruk 6 1152 224.370 12.000 201.900 
3. S. Nb. Ar4BÇ Tomruk 1 52 15.372 16.000 18.400 
3, S. Kik. Aflb» « n u v k 2 23» M . 773 ı&seo 51.166 
2. S. Aröfeç I»tL Dbtfk. 1 tM 4.563 11.000 3.800 İ 
1. S. Ç*. M. Dtoek 2 71« 61.501 12.000 55.400 j 
Ardıç Samgıt Odaw 1 «8 12.942 10.000 9.70© 
Çs. S.-Mtmyl Ûtfu» 8 İfiM m » T 18.900 207.860 
3. S. Na. Çk. Tacurak S 501 UZ9B2 16.000 171.600 
3. a. Kb. Ça. Tonmk 6 12S4 317.513 12.000 285,3001 

Çz. Sanayi Odan 14 3186 3*0.747 10.000 270.500] 

YUVARLAK: A Û A Ç TBKOITO 89 13901 3444.343 3.92S.900 j 

1 — t g f e i m e m i a depetannda bulman yukarıda ctau ve m i k t a r ı yazalı 85 çeşitli cins orman ürünlerinin % 50 s i ile % 40 faizi 
peştik, fart katan % 50 st 3 a y v a d e l i suresiz banka teminat m e k t u b u karşılığı o l m a k üzere şartnameler uyarınca açık artırmalı sa
t ı ş a < ı t a t * İ B M f t ı r . 

2 — Açık arttırma 16/8/1984 günü saat 13.30 işletmemiz satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 
3 — Bu satışa ait Uân şartname he satış öncesi bilgi cetveli Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Ankara, Aydın, İzmir, Na 

zilli, Milas. Muğla, Yatağan, Marmaris, Fethiye, Denizli, Antalya ve İsparta Orman İşletme Müdürlüklerinde ve İşletmemizde ay
rıca Ankara, istanbul, İzmir, Konya, Adana ve Eskişehir Ticaret Odası Başkanlıklarında görülebilir 

4 — Alıcıların belirli gün ve saate İşletmemizde hazır bulunmaları ve İhale sn atimden bir saat öncesine kadar geçici temi
natlarım işletmemiz veznesine yatırmaları ve banka teminat mektuDU verecek olanların işletme adı ve satış talihini bildirmeleri ve 
katılacakların teminat makbuz)-in i!e komisyona başvurmaları şarttır. 12620 / 2-1 
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TCDD. İsletme Merkez Alım Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığından: 

250 PAKET OTOKOPİ KAĞIDI (KENDtNDEN KOPYA 
VEREN KAĞIT) SATINALINACAKTTR 

1 — Yukarda ismi ve miktarı yazılı malzeme dahilden kapalı zarf yöntemi ile 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Tekliflerin engeç 27 Ağustos 1984 Pazartesi günü saat 15.00'e kadar An
kara'da TCDD İşletme Genel Müdürlüğü binasındaki Malzeme Dairesi Başkanlığında 
toplanacak komisyonumuza verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

3 — Bu işe ait şartnameler Ankara'da Merkez, İstanbul'da Sirkeci veznelerin
de 1000,— TL. karşılığında satılmaktadır. 

4 — Firmalar teklifleriyle birlikte, satın alınacak otokopi kağıt (kendinden 
kopya veren kağıt) kalitesine esas olmak üzere 210x297 mm. ebadında 5 nüsha 15 
takım numune verilecektir. Kağıt kalitesini belirleyen numune verilmediği takdirde 
teklifler kabul edilmiyecektir. 

5 — Teklif zarı.arının üzerine hangi işe ait olduğu yazılacaktır. 
6 — Geçici teminat teklif edilecek toplam bedelin "i 2,5 u oranında olacaktır. 
7 — TCDD 2886 Sayılı yasaya tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta 

veya kısmen yapmakta ve tercih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir. 

12803 / 2-1 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Elazığ 111 Bayındırlık Müdürlüğünden : 

1 — Aşağıda durumları yazılı 3 adet inşaat işi 527 sayılı Kanun gereğince 
gelecek yıllara sari olmak, üzere 2886 sayılı Kanunun 35/a maddesi gereğince ayrı 
avrı kapalı teklif usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşlerin keşif bedelleri ve geçici teminatları aşağıdaki cetvelde hizaların
da jfösterilmiştir. 

3 — Eksiltme aşağıda belirtilen gün ve saatte Elazığ Bayındırlık Müdürlüğü 
toplantı salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Bayındırlık Müdürlüğü İhale Ta
kip Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
a) Ayağıda hizalarında gösterilen geçici teminatı, 
b) 1984 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, 
c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte her iş için verecekleri (Eksiltme Şart

namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) Plan ve Teçhizat beyanna
mesi, sermaye ve Kredi imkanlarını bildirir mali durum bildirgesi ve 2 a formuna 
uygun Banka Referans mektubunu, Teknik Personel beyannamesini, taahhüt beyan
namesini, Bayındırlık ve İskan Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan keşif 
bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnelerinin 
aslını ibraz suretiyle Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini teklif 
mektupları ile birlikte zarfa koymaları lazımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını ihale günü ihale saatinden bir saat evvel 
makbuz karşılığında ihale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Eksiltmeye girebilmek için son müracaat tarihi 15/8/1984 Çarşamba gü
nü mesai saati sonuna kadardır. 

8 — İhalede 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 2990 sayılı Kanunla değişik 
28. maddesine göre 1984 yılı içinde kapalı teklif usulü ile ihalesi yapılacak inşaat
larda azami indirim miktarı ve oranları ile uygun bedelin tercihinde kullanılacak kri
terler esas alınacaktır. 

9 — Kanuni kesin teminatın üzerinde yapılacak teklifler dikkate alınacaktır. 
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10 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Durum ilân olunur. 

K. bedeli G. teminat 
işin adı TL. TL. İhale tarihi ve saati 

1. Elazığ-Maden Hükümet Konağı Inş. 112.000.000 3.360.000 

2. Elazığ-Milli Eğ. Bak. Loj. inşaatı 
(30 Daire) 

3. Elazığ-Keban 20 Daireli Polis 
Lojman İnşaatı 

135.000.000 4.050.000 

110.000.000 3.300.000 

21/8/1984 
Sah 10.00 

22/8/1984 
Çrşb. 10.00 

23/8/1984 
Prşb. 10.00 

12799/1-1 

Osmaniye Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Yol Parti M i k t a r ı Mu. Bed % 7,5 Tem 
C i n s i ı durumu adedi Adet M3. Dms. Lira Ura 

3. S. Göknar K. B. T. Asfalt 1 2 0,408 16.000 500 
3. S. Çz. K. B. Tom. Yek » 62 11637 1591,091 19.000 2.268.400 
3. S. Çk. K. B. Tom. Yek * 3 452 71,925 20.000 107.900 

3. S. Çam Tomruklar Yekunu 65 12089 1663,016 2.378.300 
2. S. Çz. Mad direk yek Asfalt 31 14893 677,190 12.000 610700 
Çz. San. Odun Yekunu 12 3634 209,092 9.000 141,500 
Çz. Lif-Yonga Od. yek 11 — 550 Ster 4.700 194.200 

1 — İşletmemiz muhtelif depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarı yazılı 
120 parti çeşitli orman emvali % 50 si peşin, %, 50 si 3 ay vadeli süresiz Banka Temi
nat Mektubu karşılığında olmak üzere Banka Teminat mektubunun % 40 normal 
faizi peşin, % 80 gecikme faizi alınmak kaydıyla ek no - 1 açık artırmalı satış şart
namesi gereğince satışa çıkarılacaktır. 

2 — Satış 14/8/1984 tarihine rastlayan Salı günü saat 13.00"de işletmemiz Sa
tış salonunda yapılacaktır 

3 — Satış ile ilgili vergi ve resimler alıcıya ait olup, ilân masrafları idaremize 
aittir. 

4 — Sanayi odunlarına iştirak edecek olanlar 1984 vizeli kapasite belgelerini 
ibraz edeceklerdir. 

5 — Lif - Yonga odunu açık artırmak satışlarına sadece Lif - Yonga Levha Sa
nayicileri ambalaj sanayicileri, talaş imalatçıları, odun hammaddesi kullanan küçük 
sanat erbabı ile ürünlerine ihraç etmeleri halinde ve Ticaret ve Sanayi Odalarınca 
izabede ibreli odun dışında başka bir yakacak maddesi kullanılması mümkün olma
dığının belge ile tevsik eden maden sanayicileri de kapasiteleri kadar ibreli lif - yon
ga odun satışına iştirak edebilirler. 

6 — Satışa ait ilân ve şartname Orman Genel Müdürlüğü, Orman Bölge Mü
dürlüğü, Adana, Antakya, Mersin, Dörtyol, Kozan ve K. Maraş Orman İşletme Mü
dürlükleri ile Müdürlüğümüz ve Bölge şefliklerinde görülebilir. 

7 — Alıcıların saat 12.00'ye kadar teminatlarını yatırarak belirtilen gün ve 
saatte hazır bulunmaları, iştirakçılarm teminat makbuzları ile birlikte komisyonu
muza Müracaatları ilânen duyurulur. 12593 / 2-2 



4 Ağustos 19Ş4 — Sayı : 18479 RESMÎ GAZETE Sayfa : 49 

Gazipaşa Devlet Orman işletme Müdürlüğünden : 

Deposu Cins ve nev'i 

D. Çeşme - B. Bucak 3.S.N.B.CZ. Tom. 
D. Çeşme Çam S. Odunu 
Çampınan Y. Ken. Yarma S. Odunu 
B. Bucak Çam Kapak Tahtası 

Parti 
adedi 

66 
11 

ı 
ı 

79 

Adet 

13101 
2642 

7 M" D3 

2793.754 
209.884 

22 Ster 
56 Ster 

Muh. 
bedeli 

Tl,. 

% 7.5 
Tem. 
TL. 

15.000 3.154.000 
8.500 136.000 
4.000 7.000 
4.500 19.000 

15743 3003.638 78 Ster 3.316.000 YEKÛN 
Yukarda müfredatı yazılı Orman emvalleri 16/8/1984 Perşembe günü saat 

14.00 de açık artırma suretiyle satılacaktır. 79 Parti Orman Ürünlerinin % 50 si ile 
% 40 faizi peşin, % 50 si 3 ay vadeli müddetsiz banka teminat mektubu kargılığında 
olmak üzere açık artırmaya çıkarılmıştır. Bununla ilgili ilân Orman Genel Müdür
lüğünde. Antalya Orman Bölge Başmüdürlüğümüz ile buna bağlı İşletmeler ve İşlet
memizde görülebilir. 

Alıcıların % 7,5 teminatları ile Şartnamede belirtilen belgeler ile belirtilen 
gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunmaları ve ihale saatinden bîr saat öncesine 
kadar geçici teminatlarım İşletmemiz veznesine yatırmaları ilân olunur. 

12804 / 2-1 

İnegöl Devlet »Orman İşletme Müdürlüğünden : 

Parti Muh. bedeli Teminatı 
adedi Cins ve nev'i M3. Dm3, Lira Lira 

2 1. S, N. B. Ky. T. 49.918 44.400 167.000 
23 2.S.N.B.Ky.T. 584.511 37.600 1.648.000 
10 2. S. Ks. B. Ky. T. 166.674 31.000 387.500 
72 3. S. N. B. Ky. T. 1957.085 25.700 3.771.000 
21 3. S. Ks. B. Ky. T. 360.880 16.200 439.000 
2 Ky. Yarma Sanayi 55. Ster 6.400 26.500 

130 3119.068 
55. Ster 

6.439.000 

1 — İşletmemizin yukarıda müfredatı yazılı orman emvalleri Ek No. 2 model 
şartname esasları dahilinde 15/8/1984 günü saat 14.00'de İşletmemiz satış salonunda 
toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. Teminatlar aynı gün saat 12.00'ye ka
dar İşletmemiz Muhasebe servisinde alınacaktır. 

2 — Emvaller % 50 Peşin % 50 müddetsiz Banka mektubu karşılığı 3 ay va
deli, olup, Mektup Faizi % 40 Gecikme Faizi % 80 dir. Vergileri alıcıya aittir. 

3 — Teminat karşılığı verilen müddetsiz banka mektubunda parti noTarının 
belirtilmesi şarttır 

4 — Bu satışa ait ilanlar Orman Genel Müdürlüğünde Orman Bölgo Müdürlü
ğünde ayrıca Bursa, Bilecik, M. Kemalpaşa, Orhaneli, Keleş, Yalova İşletme Müdür
lükleri jle İşletmemiz Orman Bölge Şefliklerinde görülebilir. 

12591/2-2 
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Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden : 

1 — ümversitemizde kullanılmak üzere 13/8/1984 Pazartesi günü saat 14.00 
de satın alınması gereken aşağıda cinsi miktarı belirtilen 15 kalem cihaz ve malze
meler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/p maddesine göre Akreditif yoluyla 
20/8/1984 Pazartesi günü saat 14.00'd> satın alınacaktır. 

2 — İsteklilerin konu ile ilgili olarak detaylı tekliflerini 20/8/1984 Pazartesi 
günü saat 13.00'e kadar Komptrolörlük Dairesi Başkanlığına vermeleri gerekmekte
dir. 

3 —< Konu ile ilgili Teknik Şartname hergün mesai saatleri içerisinde Komp-
rolörlük Dairesi Başkanlığından ücretsiz olarak temin edilebilir. 

4 — Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
5 — üniversitemiz ihaleyi yapıp, yapmamakta veya dilediğiyle yapmakta 

serbesttir. 
Sıra 
No: Malzemenin cinsi Miktarı 

1 Ultrasonik temizleyici aksesuarları ile birlikte komple 1 
2 Savurma döküm çantası aksesuarları ile birlikte komple 1 
3 Kalıp içinde döküm çantası içinde aksesuarları ile birlikte komple. 1 
4 Maçaiı döküm çantası aksesuarları Ue birlikte komple 1 
5 Lisan Laboratuvarı aksesuarları ile birlikte komple 2 
6 Piyano C 3D 88 Keys 7-1/4 Oktav 3 pedallı 183x1480101 ağırlığı 

310 Kg. parlak siyah cilalı 1 
7 Piyano P 2 JR 88 Keys 7-1/4 Oktav 3 pedallı 150x116x58 ağırlığı 

212 Kg. parlak siyah cilalı 4 
8 B Klarlnet 1106 AG Gümüş Kaplama BC Prestige 17 anahtarlı 

6 parmaklı komple kutusu ve aksesuarları seri halindeki barilleri 
ile birlikte 2 

9 Keman Arşesi 3/4 (444.742) 10 
10 Keman Arşesi (433.450) sahutterstuetze 30 
11 Teyp 01 B 77-2CS HS 1 EC hızı 7/> 2 mikrofonu kablosu, adaptörü, 

kontrolü ve kulaklığı ile beraber. 1 
12 Mekanik tutucusu 20 
13 Su elektrolizi ile çalışır kaynak aleti aksesuarları İle komple 3 
14 Küçük tip mikroskop aksesuarları ile birlikte 20 
15 Makara lehim teli 10 

12797 / 1-1 

Manisa Valiliğinden : 

1 — Aşağıda adları, keşif bedelleri, geçici teminatları, karne grupları, İhale 
gün ve saatleri ile yıllara sirayet durumları yazılı işler 2886 sayılı Kanun hükümleri
ne göre kapalı teklif usulü ile ihaleye konulmuştur. 

2 — Bu işlerin eksiltmesi, Nişancı Paşa Mahallesi Atatürk Bulvarı No : 40 
Kat 1 Manisa'da 11 Bayındırlık Müdürlüğü İhale Komisyonunda aşağıda belirtilen 
gün ve saatlerde yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatlerinde Manisa Bayın
dırlık Müdürlüğünde görülebilir. 

4 — Eksiltmelere girebilmek için isteklilerin müracaat dilekçelerine ekli ola
rak eksiltme şartnamesinde beliıtilen ve Yapı tesis, onarım işleri ihalelerine katılma 
yönetmeliğine göre ilk ilân tarihinden sonra işin adına düzenlenmiş olmak şartiyle; 
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a) Yapı araçları bildirisini (Motorlu vasıtalar için gerek mülkiyetinde olan 
gerekse taahhütname ile bildirilecek araçlar için halen faaliyette olduğunu belirle-
yen son vizesi yapılmış trafik ruhsatı aslı veya Noter tasdikli örneği) (Açık fatura
lar ve envanter deflerinde belirtilenler kabul edilmez) 1984 yılı Noter tasdikli örne
ği ibraz etmeleri gerekmektedir. 

b) Teknik personel bildirisini (Teknik elemanların noterlikten işin adına 
taahhütname vermesi, ayrıca noter tasdikli'diploma veya oda kayıt belgesi örnekle
rinden biri&i) 

e) Taahhüt bildirisini (Son iki yılda bitirdiği ve dilekçenin verildiği tarihte 
adına taahhüde bağlanmış ve bağlanacak işler belgeleri ile) açık Uyacaktır. 

d) Sermaye ve kredi imkânlarını açıklayan mali bildirisini, 
e) Bayındırlık Bakanlığından almış olduklan ve aşağıda belirtilen grubun 

keşif bedelleri kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir karne aslım ibraz 
etmek suretiyle belge komisyonundan alacakları; 

A - Yeterlik belgesini, 
B • Aşağıda yazılı geçici teminat miktarlarım, 
C - 1984 Yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini (Şirketlerde ilân tari

hinden sonraki bir tarihte düzenlenmemiş olması gerekir.) 
O - Teklif mektupları ile birlikle zarfa koymaları lâzımdır. 
ö — İsteklilerin teklif mektuplarım aşağıda yazılı gün ve ihale saatinden bir 

saat öncesine kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına verecek
lerdir. 

6 — 1475 Sayılı İş Yasasına aynen riayet edilecektir. 
7 — Yeterlik belgesi alınması İçin son müracaat tarihi aşağıda gösterilen gün

lerde mesai saati sonuna kadardır. 
8 — Telgraf ile müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

İşin adı ve 
yulara sirayet durumu 

Keşif 
bedeli 
TL. 

Geçici 
teminatı 

TL. 
İhalenin Son Mür. Karne 

T. Gü. Sa. T. G. ve Sa, grubu 

1. Manisa - Alaşehir 10 
Daireli Polis Lojmani 
İnşaatı 1984-1985 52400.000 1.560.000 15/8/1984 10/8/1984 

Çarşamba Mesai saati 
Saat 11.00 sonu 

C 

2. Manisa - Merkez Lâleli 
Lisesi İnş. (21 Derslik 
1984 - 1985 138.500.000 4.155.000 16/8/1984 10/8/1984 

Perşembe Mesai saati 
Saat 11.00 sonu 

B 

3. Manisa - Merkez - Tra
fik Bölge Binası Ins. 
1984 - 1985 «2.052.778 1261.384 16/8/1984 10/8/1984 

Perşembe Mesai saati 
Saat 15.00 sonu 

C 

12798/1-1 
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Ermenek Devlet Orman İşletmesinden: 

Kod Tutarı Ge. Tem. İ h a l e 
Bölgesi No : Yap. işin cinsi Keşif Ura Ura Tarihi Saati 

Göktepe 241 Or. yolu San. Yap. I. Kıs. taş. 5.139.311 168.000 14/8/1984 14.00 
» 241 » » » » II. Kıs. rng. 6.276.537 216.000 » 14.00 
» 241 » » » » III.Kıs.lnş. 4.131.011 198.000 $ 14.00 

582.000 
1 — İşletmemizin Göktepe Bölgesinde yukarıda müfredatı yazık Orman Yolu 

Sanat yapısına ait 3 kısım halindeki işler kapalı zarfla teklif almak usulü ile emane
ten yaptırılacaktır. 

2 — Bu işe ait birim flatlar 1984 yılı Bayındırlık Bakanlığı Karayolları ema
net birim fiatları üzerinden yaptırılacaktır. 

3 — Eksiltme 14/8/1984 Salı günü saat 14.00 de İşletme Müdürlüğü binasında 
toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

4 — Bu inşaata ait demir, çimento idaremize ait olup, geri kalan (Kum, çakıl, 
Taş) gibi bütün malzemeler işi alana ait olacaktır. 

5 — İdare lüzum gördüğü takdirde tümünü kısmen malzemeli olarak verebüe-
cektir. 

6 — Bu işe ait şartname Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ile İşletmemizde 
mesai saatlan içinde görülebilir. 

7 — İştirakçilerin 13/8/1984 günü mesai saati bitimine kadar ihaleye iştirak 
için Komisyondan yeterlilik belgelerini almaları. 

8 — İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabı olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta 
veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

9 — Telgraf ve posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez. 
10 — İlân masrafları, vergi ve her türlü harçlar ihaleyi alana aittir. 
11 — Keyfiyet ilân olunur. 12700 /1-1 

TCDD Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesinden: 

5 KALEM KORNA SATIN ALINACAKTIR 
1. Müessesemiz ihtiyacı olan 5 Kalem Çeşitli Torna teknik şartname, sözleşme 

örneği ve Eksiltme Şartnamesine göre kapak zarfla eksiltme suretiyle teklif alınarak 
satın alınacaktır. 

2. Eksiltmesi 22/8/1984 tarih Çarşamba günü saat 14.30 da Müessesemiz Alım 
Satım Komisyonluğunda yapılacaktır. 

3. Muvakkat teminat teklif tutarının % 2,5'udur. 
4. Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte kapalı teklif mektupların! ek

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

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

6. Bu işle ilgili Şartnameleri bedelsiz olarak Komisyonumuzdan temin edilebi
leceği gibi istenildiğinde posta ilede gönderilecektir. 

7. E.L.M.S. Eksiltme veya arttırma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etme
mekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen serbesttir. 

12227 /1-1 
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Türkiye Denizcilik Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Eski Kadıköy Vapur fskele büıast'mn, inşa emdiği tarihdeki görünümü tekrar 
kazandırmak amacına yönelik olarak onarılması ve restore edilmesi igi, eski eser 
onarımında uzmanlaşmış ve (D) grubu karne sahibi müteahhitler arasında, birim 
tfyat esasına göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

İşin ilk keşif, bedeli 38.000.000,— TL. olup geçici teminatı 1.900.000,— TL. dir. 
Bu işe ait ihale dosyası İstanbul - Eminönü Denizcilik Bankası T. A. fj. Genel 

Müdürlüğü binasının üst katında bulunan inşaat İşleri ve Projeler Müdürlüğünde in
celenebilir, ancak ihaleye teklif vereceklerin 5.000,— TL., bedel karşılığında dosya 
satın almaları şarttır. 

İhaleye katılabilmenin ayrıntılı şartları dosya içindeki eksiltme şartnamesinin 
5. maddesinde mevcuttur. 

Kapalı teklif zarfları, 22 Ağustos 1984 günü saat 12.00 ye kadar yukarıda ya
salı adreste bulunan İnşaat İşleri ye Projeler Müdürlüğü Yazı İşleri Şefliğine makbuz 
mukabili teslim edilecektir. 

Postada vaki olabilecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından, ihaleyi yapıp yapmamak

ta veya dilediğine'yapmakta tamamen serbesttir. 12608/1-1 

Orman Genel Müdürlüğü Devlet Orman İşletmeleri Döner Sermaye Merkez Mü
dürlüğü Satmalıma Komisyonu Başkanlığından : 

1 — Genel Müdürlüğümüz Atatürk Orman Çiftliği tesislerimizde bulunan 
8 adet otomatik ve sellektörlü santralların devre dışı kalması dolayısıyla komple re
vizyondan geçirilmesi ve uygun görülen taşra kuruluşlarımıza monte ettirilmesi işleri 
ilânlı olarak teklif alma suretiyle pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2 — Söz konusu santralların revizyon ve taşra kuruluşlarımıza monte işinin 
keşif bedeli 4.667.000,— TL. olup geçici teminat 170.000,— TL. dir. 

3 — ı Mevzu işle ilgili Şartnameler Orman Genel Müdürlüğü Döner Sermaye 
Merkez Müdürlüğü Gazi.Ankara adresindeki dosyasında görülebilir. 

4 — İhale 22/8/1984 günü saat 15.00 de Orman .Genel Müdürlüğü Döner Ser
maye Merkez Müdürlüğü Gazi-Ankara adresinde yapılacaktır. 

5 .— İhaleye girecek firmalar daha evvel yaptıkları işleri gösterir iş bitirme 
belgeleri ve diğer evrakları ihale gününden evvel bir dilekçe ile yeterlik Belgesi Ko-
tnisyonuna verecekler ve Komisyonca kendilerine verilecek yeterlik belgesini teklif 
mektupları ile süresi içinde ihale komisyonuna teslim edeceklerdir. 

6 — Santral revizyonu ve taşra. kuruluşlarımıza montesi işini yapacak firma 
ve şahısların şartnamede belirtilen hususlara uygun teklif mektuplarım en geç 
22/8/1984 günü saat 14.00 e kadar yukarıda belirtilen Müdürlüğün Satınalma Komis
yonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. 

7 — İdaremiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp döz konusu işi yaptırıp, yaptır
mamakta ve işi dilediğine vermekte serbesttir. 

8 — Postadaki geciken teklifler nazarı dikkate alınmaz, 
İlân olunur. 12488/1-1 

Gemlik Sümerbank Sunğipek ve Viskoz Mamulleri Sanayii Müessesesinden: 

1 — Müessesemiz Laklama kısmı1 için 1 grup Elektronik kumanda ve Kontrol 
sistemi imal ettirilecektir. 

2 — Bu işle ilgili Şartname ve Teknik resimler 5.000,— TL. mukabilinde Mües
sesemiz Ticaret Müdürlüğünden temin edilebilir. 

3 — Şartnamemize göre hazırlanacak kapalı tekliflerin en geç 24 Ağustos 
İD84 Cuma günü saat 15.00'e kadar Müessesemizde bulundurulması gerekmektedir. 

4 — Müessesemiz 2886 sayılı kanuna tabi değildir. 12613 / ı-ı 
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Kayseri Valiliği Yapı işleri Genel Müdürlüğünden: 

1 — Kayseri Travmatoloji Hastanesi İkmal İnşaatı 2490 Sayılı Kanunun 51. 
maddesine göre kapalı teklif usulü ile Müteahhit Nam ve Hesabına ihaleye konul
muştur. 

2 --- işin keşif bedeli (145.000000.—) TL. dır. 
3 — İhale Kayseri'de «Bayındırlık Müdürlüğü İhale Komisyonunda» 24/8/1984 

Cuma günü saat 15.00'de yapılacaktır. 
4 — İhale şartnamesi ve diğer evraklar Bayındırlık Müdürlüğü İhale Takip 

Şefliğinde görülebilir. 
5 — İhaleye girebilmek için isteklilerin, 
a) Bayındırlık Müdürlüğü adına (4.350.000.—) TL. geçici teminatını, 
u) 3 984 yılına ail Ticaret veya Sanayi Odası belgesini, 
c! İhaleye katılma «Yeterlik Belgesini» (Bu belge baş vurma dilekçeleri ile 

verecekleri ihale şartnamesinde belirtilen 28/3/1981 gün ve 17293 sayılı Resmi Gaze-
to'de yayınlanan «Yapı Tesis" ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğinde 
gösterilen usulüne göre hazırlanmış; 

— Yapı Araçları bildirisini (Son iki sütuna ait tevsik edici belgeler noterden 
tasdikli olarak eklenmek suretiylel 

— Teknik Personel Bildirisini (Tüm teknik personelin ortak, ücretli veya söz
leşmeli olduğunu kanıtlayan noter tasdikli belgeler eklenmek suretiyle) 

— Sermaye ve kredi imkanlarının açıklayan ııali durum bildirisini, 
— Banka referans mektubunu, 
— Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'ndan almış oldukları (B) grubundan keşif 

bedeli kadar işin ihalesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesinin aslını, 
— Başvurma tarihinde taahhüdünde bulunan işleri açıklayan taahhüt bildi

risini Bayındırlık Müdurlüğü'ne vermek suretiyle alınacaktır. 
d) Yeterlik Belgesi alınması için son başvurma tarihi 20/8/1984 Pazartesi gü

nü çalışma saati sonuna kadardır. 
e) Yeterlik Belgesi alan istekliler teklif mektuplarını usulüne uygun olarak 

hazırlanacak kapalı ve mühürlü zarf içinde 24/8/1984 Cuma günü saat 14.00'e kadar 
makbuz karşılığında ihale komisyonu başkanlığına vereceklerdir. 

6 — İhale Şartnamesine ek özel şartname (Yapı araçları, Teknik Eleman, 
Mali durum bildirgesi şartları) ihale dosyasında mevcuttur. 

7 — Telgrafla yapılacak başvurular ve postada olacak gecikmeler kabul edil
me?. 

ilgililere duyurulur. 12612/1-1 

Gazi üniversitesi Rektörlüğünden : 

üniveraitejtniz'e bagjlı Mühendislik - Mimarlık. Fakültesi'nin ihtiyaç^ olan 29 
kalem malzemeler 2886 sayılı Kanunun 51/p maddesi gereğince Akreditifle (Yurtdı
şından) satınalınaeaktır. 

1 — istekli firmalar sözkonusu malzemelere ait liste ve şartnameleri 2.000,— 
fikibin) TL. karşılığında Komptrolörlük Daire Başkanlığından temin edebilirler. (Bir 
dilekçe karşılığında) 

2 — Firmalar temsilcisi bulunduğu firmanın açık adresi ile şartnamede iste
nilen belgeleri tekliflerine ekleyerek en geç 20/8/1984 günü saat 16.30'a kadar 
Komptrolörlük Daire BaşkanUğı'na vereceklerdir. 

3 — Geçici teminat tutan FOB bedelinin % 3'dür. 12606 /1-1 
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Karaman Belediye Başkankğından: 

1 — Karaman Yeni Buğday pazarı inşaatı. 2888 sayılı Devlet İhale kanunu
nun 37. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin muhammen bedeli: 356.957.853 TL. olup. geçici teminatı 10.708.735 
TL. dir. 

3 — İhale 24 Ağustos 1984 Cuma günü saat 15.00 de Belediye Riyaset odasında, 
Encümen huzurunda yapılacaktır. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin-, 
a) Yukarıda yazılı geçici teminatlarını, 
b) 1984 yılına ait, Ticaret ve Sanayi Odası belgelerini, (istekliler ortaklık 

olduğu takdirde. Şirketin imza sirkülerini ve şirketin birinci ilan tarihinden sonra 
alınmış hal faaliyet belgeleri istenir. 

c) Müracaat dilekçesi ile birlikte, yapı tesis ve onarım işleri ihalelerine ka
tılma yönetmeliğine göre işlerin eksiltme şartnamesinde istenilen Yapı araçları 
bildirisi (örnek No. D, Bankalardan alınmış Banka kredisi mektubunun ekli ol
duğu, Mali durum bildirisi (Örnek No. 2 - a 2-b), Müteahhidin bu işte çalıştıra
cağı teknik personeli belirliyen Teknik Personel bildirisi (örnek No. 3). Dilekçenin 
veriliş tarihinden itibaren Müteahhidin son iki yılda bitirdiği ve dilekçenin veriliş 
tarihinde adına taahhüde bağlanmış ve bağlanacak işleri açıklıyan belgelerle bir
likte taahhüt bildirisi (örnek No. 4) ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınan 
ve 100 milyon TL. lık B grubu müteahhitlik karnesinin asimi ibraz etmek kaydıyla, 
Karaman Belediyesi Belge Komisyonundan alacakları, Yeterlik belgesini, Teklif 
mektupları ile birlikte zarfa koymaları gerekmektedir. 

5 — Yeterlik belgesi almak için son müracaat tarihi 20/8/1984 Pazartesi 
günü, gerekli belgeleri ekliyerek dilekçelerini mesai bitimine kadar idareye vermiş 
olacaklardır. 

6 —• İhaleye iştirak edecek olanlar teklif mektuplarım en geç 24 Ağustos 1984 
günü saat 14.00 e kadar vermiş olacaklardır. 

7 — Eksiltme şartnamesine ek ö; el şartname ihale dosyasında mevcuttur. 
8 — İhaleye alt evraklar Fen İşleri Müdürlüğünde mesai dahilinde tetkik edi

lebilir. 
9 — Aksine bir hal olduğu takdirde 2886 sayılı kanunun ilgili maddeleri ge

çerlidir. 
10 ı — Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilan olunur. 12810/1-1 

Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

4x340 MW gücündeki Afşin - Elbistan Termik Santralının alçak ve yüksek 
basınç borularının montajında ön ısıtma ve ısıl işlem işlerinde kullanılmak üzere 
Cam Elyafı Bez (Fiber Glass Cloth) kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

1. Söz konusu satmalma, 1 mm. kalınlıkta, yaklaşık 1000 mm. genişlikte ve 
herbiri 100 metre uzunlukta olan toplam 180 rulo cam elyafı bezi kapsamaktadır. 

2. Teklif sahibi, Şartname'de belirtildiği gibi teklif bedelinin % 3'ü tutarın
da geçici teminatı teklifi ile beraber verecektir. 

3. Şartname'nin bedeli 2.500.00 TL olup, söz konusu para Necatibey Caddesi 
No: 25 Kat: l'deki TEK Muhasebe Dairesi Başkanlığına yatırılarak makbuz alına
caktır. İhaleye ait Şartname bu makbuz karşılığında ilan tarihinden itibaren Sant-
rallar Tesis Dairesi Başkanlığı Karanfil Sokak No.- 69 Kat: 3 Bakanlıklar/ANKARA 
adresinden temin edilebilir. 

4. Teklifler 23/8/1984 günü, 14.00'e kadar yukarıdaki adrese teslim edilmelidir. 
Teklifler aynı gün 14.30'da TEK Satmalma ve İhale Komisyonu, Necatibey Caddesi 
No: 28'de alenen açılacaktır. 
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Eskere Orman îşletm© Müdürlüğünden: 

1. Keşif % 7,5 Geç. 
Bedeli Teminatı 

Bölgesi inşaatın Yeri ve Nev'i TL. TL. 

1 - Çiçekli 1705/132 kod no. lu ılıcadere - yoncalıdere 
orman yolu üzerinde Büzlü, Kasis 1.999.755,50 149.982 

2 - Çiçekli 1705/129 Kod No lu Boyalıdere - Sarıcaalan 
orman yolu üzerinde Büzlü-Kasis 1.999.755,50 149.982 

1 — işletmemizin Çiçekli Bölgesinde yukarıda yazılı işlerin 1984 yılı emanet 
birim fiatları 1. Keşif bedeli üzerinden kapalı zarfla teklif-almak suretiyle Orman 
Genel Müdürlüğü emanet işleri yönetmeliği bünyesi içinde döner sermaye yönetme
liği gereğince eksiltmeye konulmuş olup, emaneten yaptırılacaktır. 

2 — ihaleye girmek için yeterlilik belgesi alınması ve gerekli koşullar ve bel
geler özel şartnamesinde yazılıdır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer belgeler Eskere Orman İşletmesi Müdürlü
ğündeki dosyasından görülebilir. 

4 — Teklif mektupları 17/8/1984 günü saat 17.00'de işletme Müdürlüğünde te
şekkül edecek ihale komisyonunca açılacaktır. 

5 — işletmemiz 2886 sayılı yasaya tabi değildir. 
6 — Yeterlilik belgesi için ve teklif mektupları müracaat tarihi 16/8/1984 günü 

mesai bitimi sonuna kadar vermeleri gereklidir. 
7 — Bu işlere ait bütün malzemelerin işletmemize ait olup, İlgili malzeme

lerin işletmemiz merkezinden işyerine nakli işi alan taşaron veya müteahhide aittir. 
8 — Telgrafla müracaat ve postadaki gecikme kabul edilemez. 
9 — İlân olunur. 12617/1-1 

Uşak Valiliğinden: 

(Yapı Işelri Genel Müdürlüğünün); 
1 — Uşak-Ulubey ilçesi K-I Tipi Cezaevi inşaatı 2886 sayılı Kanunun 35. 

Maddesi (a) bendine göre kapalı zarf usulü ile 1985 yılına sari olarak ihaleye konul
muştur. 

2 — işin Keşif bedeli (51.000.000,—) TL sidir. 
3 — ihale, Bayındırlık Müdürlüğü odasmda ihale komisyonunca 17/8/1984 

Cuma günü saat 15.00'de yapılacaktır. 
4 — ihale şartnamesi diğer evraklar II Bayındırılk Müdürlüğünde görülebilir. 
5 — ihaleye girebilmek için isteklilerin; 
a) 1.530.000,— TL. lık geçici teminatını, 
b) 1984 yılına ait Ticaret ve Sanayi odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (ihale Şartnamesinde belir

tilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) Teknik Personel bildirisini. Yapı Araçları 
bildirişim, Sermaye ve Kredi durumlarım belirten mali durum bildirişim, Banka 
ve referans mektubunu, Bayındırlık ve Iskan Bakanlığından almış oldukları (B) 
grubundan (en az işin keşif miktarı kadar) müteahhitlik karnesini ibraz suretiyle 
İl Bayındırlık Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları ihaleye girme belgesini, 
ihale Komisyonuna vermeleri lâzımdır. 

6 — İhaleye iştirak etmek isteyenlerin yukarıda yazıh belgeleri 17/8/1984 Cu
ma günü saat 14.00'e kadar makbuz karşılığında ihale komisyonu Başkanlığına ve
receklerdir. 
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7 — İhaleye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 14/8/1984 Sah 
günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgraf ile yapılacak başvurular ve postadaki olacak gecikmeler kabul edil
mez. 

Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesine eklenen çalışma şartlarına ait bilgiler 
ihale dosyasmda mevcuttur. 

Keyfiyet ilan olunur. 12614 / 1-1 

Sivas Belediye Başkanlığından : 

A — 1) İmamhatip lisesi yanına 2886 sayılı kanunun 37. maddesi uyarınca 
kapalı zarf eksiltme usulü ile onsekiz adet dükkan yapılacaktır. 

2 — İşin keşif bedeli 16.836.156 TL. olup geçici teminatı 505.085 TL. dir. 
3 — İhale 17/8/1984 cuma günü saat 17.00 de belediye encümenince yapıla

caktır. 
4 — Bu işe ait proje, keşif ve diğer belgeler bedelsiz olarak belediye fenişleri 

Müdürlüğünde görülebilir. 
İhaleye iştirak edeceklerden istenecek belgeler. 
1 — En az işin keşif bedeli tutarında ve bayındırlık Bakanlığından alınmış 

(C ve B) grubu müteahhitlik belgesi. 
2 — Yapı araç bildirgesi. 
3 — Sermaye ve kredi durumunu belirten mali durum bildirgesi. 
4 — Teknik personel bildirgesi. 
5 — Taahhüdündeki işler bildirgesi. 
8 — Talip ortaklık ise imza sirküleri ve hali faaliyet belgesi. 
7 — Tek taahhüt konulu ve müteahhit olarak 1000 M2 inşaat alanım kap

sayan bir inşaat yapıp bitirdiğine dair belge. 
8 — Yer görme belgesi. 
9 — Yukarıda yazılı belgeleri bir dilekçe ekinde 16/8/1984 Perşembe gün 

saat 12.00 ye kadar yeterli belgeleri komisyonuna vererek 17/8/1984 cuma günü 
saat 16 ya kadar ihaleye iştirak için yeterlik belgesi alınması gerektir. 

İhaleye iştirak için : 
1 — Yeterlik belgesi 
2 — Geçici teminat mektubu 
3 — 1984 yılı vizeli ticaret ve sanayi odası belgesi 
4 — Kapalı zarf usulü teklif mektupları ihaleden bir saat öncesine kadar 

belediye İhale Komisyonuna verilecektir. 
Postadaki gecikmeler gözönüne alınmayacaktır. 

12611 / 1-1 

Gemlik Sümeıbank Sunğipek ve Viskoz Mamulleri Sanayii Müessesesinden: 

DEPO KİRAYA VERİLECEKTİR. 
1 — Müessesemizde denizden dolum ve boşaltma müsait l adet 3000 m 3 lük 

tank boş durumda olup kiraya verilecektir. 
2 — Talipler detaylar konusunda Müessese Ticaret Müdürlüğü ile temasta 

bulunabilirler. 
3 — Teklifler engeç 20/8/1984 tarihine kadar Müessesemizde bulundurulması 

gereklidir. 
4 — Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 

12615/ 1-1 
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Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Yol, Su, ve Elektrik İşleri Genel Müdür
lüğü Samsun YSE 8. Bölge Müdürlüğünden: 

1 — Samsun YSE II Müdürlüğü tarafından yaptırılacak olan aşağıda adı, 
keşif bedeli ve ihale tarihi gösterilen köy icmesuyu emanet inşaatlarının 2886 sayılı 
Kanunun esasları dahilinde kapalı zarf usulü ile eksiltme suretiyle YSE İl Müdür
lüğü içmesulan Şefliği içmesulan Şefliği odasında ihalesi yapılacaktır. 

2 — Bu işlere ait şartname, proje keşif ve diğer evraklar YSE. 8. Bölge ve YSE 
İl Müdürlüğü içmesulan Şefliğinde görülebilir. 

3 — Bu işler için lüzumlu boru, çimento ve B. A demiri ile anbar mevcudu 
olan fitings ve armatürler idarece verilecek, mevcudu olmayan fitings ve armatür
ler yüklenici tarafından temin edilecektir. 

4 — İştirak belgesi alabilmek için; 
İçmesuyu işi yaptığını belirten tasdikli iş bitirme belgesi veya müddeti dolma

mış Müteahhitlik karnesi aslını veya Noter tasdikli suretini taahhüdü altmda bulu
nan işler beyannamesini ve ilgili köy muhtarlığından alınmış tasdikli yer görme 
belgesini müracaat son günü mesai sonuna her iş için ayn bir dilekçe ekinde YSE. 
İl. Müdürlüğüne vermeleri şarttır. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için : 
İsteklilerin 1984 yılı vizeli Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, istekli şirket ise 

müracaat tarihinden sonra müracaat tarihinden sonra alınmış hali faaliyet belge
sini ve işin hizasında yazılı miktar kadar geçici teminat mektubunu veya teminat 
nakit ise Samsun Maliye Muhasebe Müdürlüğüne yatırarak makbuzun tekliflerine 
eklemeleri şarttır. 

6 — İsteklilerin ihale saatinden bir saat evvel teklif zarflarım ihale Komisyo
nuna vermeleri şarttır. 

7 — Yer tesliminin geç yapılmasından dolayı hiçbir hak talep edilemez. 
8 — Telgrafla müracaat ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

Keşif Bed. G. Tem. Müracaat ihale 
İhaleye konulan işin adı TL. TL. son günü tarihi ve saati 

Samsun Bafra Üçpınar 
Gr. içm. em. inş. 2.800.000 84.000 14/8/1984 16/8/1984 10.00 
Samsun Ladik Tathcak 
Gr. içm em. inş. 4.800.000 144.000 14/8/1984 16/8/1984 11.00 

12616/1-1 

Elazığ Garnizon Askeri Satınalma Komisyonu Başkanlığından: 

1 — Üç (3) kalem muhtelif yiyecek maddeleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanu
nun 36 ncı maddesine göre kapalı teklif usulü ile satmalınacaktır. 

2 — Üç (3) kalem muhtelif yiyecek maddelerine ait şartname mesai saatleri 
içerisinde Elazığ 8 nci Kor. Gar. As. Sat. l. Kom. Bşk. lığında ücretsiz görülebilir. 
Kapalı teklif eksiltme ihalesi Elazığ 8 nci Kor. Gar. As. Sat. Al. Kom Bşk. lığı binası 
ihale komisyonu odasında 14 Ağustos 1984 Salı günü saat 10.00'da yapılacaktır. Üç 
(3) kalem muhtelif yiyecek maddelerinin muhammen bedeli 15.795.000.— TL dır. 

3 — ilgililer dosyayı okuyarak buna göre kanuni belgeler ile muhammen be
dellerinin % 3 (yüzde Üç) tutarında geçici teminatlarım bir zarfa koyarak ihale 
saatinden bir (1) saat öncesine kadar teklif mektuplarım vermiş olacaklardır. 

12795 / 1-1 
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Türkiye Zirai Donatma Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Kurumumuzca; 
— 200.000 tona kadar Amonyum Sülfat, gübresi mubayaa edilecektir. 
Son teklif verme müddeti. 27 Ağustos 19B4 Pazartesi günü saat 17.0ü yo kadar 

olup, bu işe ah Ticaret ve Teknik Şartnameler Genel Müdürlüğümüz ile Istan bu i, 
t/mir Bölge Müdürlüklerinden temin edilebilir. "Kurumumuz 28ü6 sayılı kanuna tabı 
olmadığından ihalenin tamamını veya bir kısmını iptal edip etmemekte ve dilediği
ne dilediği miktarda ve fiutlan sipariş vermekle tamamen serbesttir. 

İlgililere duyurulur. 12622/3-1 
• " • < • - « • • 

Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Direktörlüğünden: 

1 — İdaremizin ihtiyacı bulunan 3 kalem laboratuvar malzemesi kapalı zarf 
usulü ile saiınalınacaktır. 

2 — Bu işe ait Şartname Eskişohir yolu üzerinde 9 Km. de bulunan EİE İda
resi Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Satmalma Müdürlüğünden bir dilekçe 
de temin edilebilir. 

3 — En son teklif verme tarihi 15/8/1934 günü saat 15.00'dir. 
4 — Teklifler 16/8/1984 günü saat 10.00da Makina ve ikmal Dairesi Başkan

lığı Satmalma Müdürlüğünde komisyon huzurunda açılacaktır. 
5 — İdaremiz 23U6 sayılı Kanuna tabi değildir. 12802/2-1 

İskenderun D.Ç. Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden: 

200 KG. FREON" 142 GAZ İTHAL EDİLECEKTİR. 
Şartnamesi bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir, 
ı — İskenderun'da D.Ç. Fabrikaları Tedarik ikmal Müdürlüğünden. 
2 — İstanbul'da Yalı Köşkü Cad Yuh Köşkü Han Kat: 4 - 5 Sirkeci'deki Mü 

mcssilliğimizden, 
3 — Ankara'da Büklüm Sok. No: 22 Küçükesat'daki Genel Müdürlüğümüz

den, 
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mek

tuplarını engeç 4/9/1984 Salı günü saat 14.30'a kadar Müessesemiz Muhaberat ve 
Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları ilân olunur: 12618 / 2-1 

Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Afşin - Elbistan Termik Santralı ihtiyacı olan muhtelif çap vo boylarda, «Sap
lama ve Somunları» alınacaktır. 

1 — Firmalar bu iş için yeterli tecrübeyi taşıdıklarını gösterir belgeleri teklif
leri ile birlikte vereceklerdir. 

2 — Teklifler aşağıdaki adrese 29/8/1984 günü saat 14.00'e kadar verilmiş ol
malıdır. 

3 — İhale Şartnamesi 2.000— TL. nin Necatibey Cad. No: 25 adresinde TEK 
Muhasebe Dairesi Başkanlığı veznesine yatırıldığım gösterir makbuz karşılığında, 
Türkiye Elektrik Kurumu San t r allar Tesis Dairesi Başkanlığı Karanfil Sokak No: 
69/3 Bakanlıklar/ANKARA adresinden temin edilebilir. 

4 — Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 
12801 / 2-1 
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İstanbul Telefon Başmüdürlüğünden. 

1322 TAKIM KIŞLIK ELBİSE VE 16 TAKIM TAYYÖR DİKTİRİLECEKTİR 
Başmüdürlüğümüz ihtiyacı olarak (Kumaşı idaremizce verilmek üzere) 1322 ta

kım kışlık elbise ve 16 takım tayyör kapalı teklif almak suretiyle diktirilecektir. 
Şartname ve Teknik Resim Başmüdürlüğümüz birinci katında Malzeme Mü

dürlüğünden temin edilebilir. 
İstekli olanların bu işe alt kapalı teklif mektuplarını engeç 23/8/1984 Perşem

be günü saat 11.00'e kadar Malzeme Müdürlüğüne vermeleri il&n olunur. 

12607/1-1 

Çeşitli ilânlar 
Bitlis Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüğünden : 

Bitlis 11 Milli Eğitim Disiplin Kurulunca haklarında Disiplin cezası uygulanan 
öğretmenlerin adları ve aldıkları ceza aşağıda gösterilmiştir. 

Ancak adı geçenler hakkındaki bu cezanın adresleri bilinmediğinden kendilerine 
tebliği mümkün olmamıştır. 

Iş bu ilân 7201 Sayılı Tebligat Kanunu gereğince tebliğ hükmünde olduğu ilâ-
nen duyurulur. 

Dis. Kur. Kararının 
Adı ve Soyadı İşlediği suç ve aldığı ceza Tarih ve rumarası 

1 - Hikmet özer 15 -16 -17 - 18 Aralık 1969 boykotuna 17/4/1984 -1984/12 
katılma suçundan kınama cezası 

2 - Servet Keskin » » » » > » 
3 - Mehmet Kancaoğlu » » » » » » 
4 - Güler Bolat » > » » » » 
5 - Saliha Nurten » » » » t * 
6 - Nafiz Şentürk » » » » » -> 
7 - Hüsniye Tütüncü : > • » » » » * 
8 - Fevzi Kürüm » » » » " » 
9 - Mehmet Keskin » •» » » » » 

İ0 - Mustafa Küçük » » » » » > 
12796 / 1-1 

Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanlığından : 

İli: Tekirdağ, İlçesi : Malkara, Köyü veya mevkii : Sarıyer, Madenin cinsi : 
Maden kömürü, Ruhsatnamenin tarihi ve numarası : 23/12/1963, No: İR. 70 tecditli 

Hudutları : 
Kuzeyi: Hisar tepe beton sütunundan Tekke Köyü camiine doğru hul. 
Doğusu : Tekke köyü camiinden Güneşli köyü camiine doğru hat. 
Güneyi : Güneşli Köyü camiinden Hırsız Kaynağı (Kapaklı Ayazma) yuvakara-

ağaç Ayazması ve Şahin Nehiyesi camiine kırık hat. 
Batısı: Şahin Nahiyesi camiinden hudut başlangıcı olan, Hisar tepe beton sü

tununa doğru hat. 
Yukarıda mevki}, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Maden kömürü madeni 

için Şahinler Madencilik Ltd. Şti. uhdesine 13 yıl müddetle i iletme ruhsatı verile
cektir. 
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ltîraaı olanların bu ilânın gazetede ilk yayınlandığı tarihten itibaren onbe|j 
gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemleri lâzım geldiği bu müd
detin hitamından sonra vukubulacak itirazların kabul edilmiyeceği 6309 sayın Maden 
Kanununun 55 nci maddesi gereğince ilân olunur. 12621 / 2-1 

Muş Milli Eğitim Gencjlik ve Spor Müdüılüğünden : 

Muş i l Milli Eğitim Disiplin Kuı utunca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
•30. maddesi gereğince haklarında .çeşitli suçlardan savunma yazısı tanzim edilen 
ancak adres tespiti yapılamadığından kendilerine tebliğ mümkün olmayan sanıkların 
isimleri ile soruşturma konuları ve tarih numaraları aşağıda gösterilmiştir. 

İş bu ilân 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince tebliğ hükmünde olup ilân 
tarihinden itibaren 15 gün içinde itirazın Muş i l Milli Eğitim Disiplin Kurulu Baş
kanlığı nezdinde yapılmadığı taktirde suç dosyasımn karara bağlanacağı duyurulur. 

Adı Soyadı Yargılanacağı suç Tarin No. su 

1 - Nuhan Emin 

2 - Mithat Duru 

3 - Hasan Gökçen 

4 - Nilgün Doğuş 

5 - Gülseren Kurt 

6 - İsmail GUlakdeniz 

19/12/1979 ve 24/12/1979 tarihindeki 1 günlük 
boykota katılmak. 
Muş Varto Türko Köy. ilk. öğretmeni iken 
adam öldürmek 6136 sayılı yasaya muhalefet 
ve Devlet aleyhine propaganda yapmak iddia
ları ile ilgili olarak Sıkı Yönetim Güvenlik 
Kuvvetlerince 2/3/1981 tarihinde tutuklanarak 
gözaltına alındığınız. 
Muş Varto Çaylar İlkokulu öğretmeni iken ya
sa dışı örgüt kurmak1 örgüt adına bildiri dağıt
mak kominizim propagandası yapmak silahlı 
çatışmaya girmek iddiaları ile Sıkıyönetim 
Kuvvetlerince tutuklanarak gözaltına alındı
ğınız, 
3 Ekim 1979 - 19 Aralık 1979 - 24 Aralık 1979 
tarilündeki boykotlara katılmak. 
19/12/1979 - 24/12/1979 tarihindeki boykotlara 
katılmak. 
19/12/1979 - 24/12/1979 tarihindeki boykatlara 
katılmak. 

23/3/1984 gün 
100 Say. Kar. 

7/5/1984 gün 
410/7379 S. Y. 

7/5/1684 gün 
410/7373 S. Y. 

23/3/1984 gün 
101 Say. Kar. 
23/3/1984 gün 
100 Say. Kar. 
23/3/1984 gün 
100 Say. Kar. 

12609/1 / l - l 

Muş 11 Milli Eğitim Disiplin Kurulunca haklarında çeşitli suçlardan dolayı di
siplin ceaası verilen ve adresleri tespit edilemiyen öğretmenlerin isimleri ve aldık
ları cezalar aşağıda gösterilmiştir. 

îş bu ilân 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince tebliğ hükmünde olduğu du
yurulur. 
Sıra 
No : Adı Sayodı İşlediği suç ve aldığı ceza Tarih Nd. su 

1 — Hasan Gökçen 19/12/1979 tarihindeki 1 günlük boykota ka
tıldığından 4 ay kısa süneli durdurma cezası 3/2/1984 gün 

71 Say. Kar. 
2 — Tekin Kocadağ 24/12/1979 tarihindeki 1 günlük boykota katıl

dığından 4 ay kısa süreli durdurma cezası 4/5/1984 gün 
133 Say. Kar. 

12609/2 /1-1 
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İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 

İstanbul Giriş Gümrük Müdürlüğünün 5/8/1982 günlü 18752 sayılı giriş beyan
namesi ile Menteş Azoz Iskenderoğlu Sok. No. 1/5 Şişli/İstanbul adresinde mukim 
Güven Sınai ürünler Tic. ve San. taı afından yurda ithal edilen eşyadan noksan alı
nan 95.612,— TL. gelir eksiğine ait tebligat mükellefin adresinde bulunamaması 
nedenile tebliğ edilememiştir. 

Tebligata esas olacak başkaca bir adresi bilinmediğinden 7201 sayılı Tebligat 
Kanunun 28. ve 29. maddeleri uyarınca ilânen tebliğine karar verildi. 

Tebligat yerine kaim olmak üzere Uftn olunur. 12736/1 /1-1 

İstanbul Giriş Gümrük Müdürlüğünün 13671 sayılı 7/8/1978 günlü giriş beyan
namesi ile «Necatibey Cad. No : 145/1 Karaköy/îst.» adresinde mukim Mehmet Ay
dın tarafından yurda ithal Cdilen eşyadan noksan alınan 28.285,— TL. gelir eksi
ğine ait ödeme emri, mükellefi adresinde bulunamadığından tebliğ edilememiştir. 

ödeme emrine esas olacak başkaca bir adresi de bilinmediğinden 7201 sayılı 
Tebligat Kanunun 28. ve 29. maddelerine göre ilânen tebliğine karar verildi. 

ödeme emri yerine kaim olmak üzere ilân olunur, 12736/2 / 1-1 

İstanbul Giriş Gümrük Müdürlüğünün 7751 sayılı 4/5/1982 tarihli beyanna
mesi ile Tiyatro Caddesi No. 3, kat 1, Daire 3 Beyazıt adresinde mukim Yaşar Deniz
cilik Ticaret ve Sanayi, Yaşar Halit Balkese tarafından 474/2814 sayılı 15/3/1982 
tarihli muafiyet belgesi kapsamında muaf olarak ithal olunan eşyaların Gümrük ver
gi ve resimlerinin kanuni faizi ile birlikte tahsili Bakanlığımızın 51869 sayılı 
31/10/1983 tarihli yazılarında belirtilmiştir. 

Bakanlığımızın bildirişine göre 7751 sayılı 4/5/1982 tarihli beyanname ile it
hal edilen eşyalara ait gümrük vergi ve resimler tutarı 12.845.103,— TL.'nın tahsili 
için firmaya tebligat çıkartılmış, ancak tebellüğ edildiği halde ödeme yapılmadığın
dan bu kerre ödeme emri çıkartılmış bu kerre firmanın bilinen adresinde bulunma
dığı cihette ödeme emri PTT tarafından iade olunmuştur. Firmanın Gümrüğümüzde 
bilinen başka bit adresi bulunmadığından 12.845.103,— TL.'nın tahsili için ödeme 
emri gönderilememiştir. 

Firmanın, ödeme emrini göndereceğimiz başka bir adresi bilinmediğinden, Öde
me emri yerine kaim olmak üzere 7210 sayılı Tahsilat Kanunun 28. ve 29. madde
lerine göre ilenen tebligatına karar verildi. 

ödeme emri yerine geçerli olmak üzere ilân olunur. 
12736/3 /1-1 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığından : 

1984 yılı Adana kış yarışlarında dopingli koşturulduktan tesblt ve tevsik edi
len Şehper isimli atın Seyisi Ömer Altındağ, Delifişek isimli atın at sahibi Vekili Ha
lef Demirkol ile Seyisi Mehmet öztürk, Bastır isimli atın Antrenörü Hüseyin Güneş 
ve Seyisi Muzaffer Yıldırım ile istanbul Yaz Sonbahar yarışlarında dopingli koşan 
Tepecik isimli atın Sahibi Adnan Erşakar çeşitli yollarla yapılan araştırmalara rağ
men iş yerlerinde ve ikametgahlarında bulunamamışlardır. 

Yukarıda ismi geçenlerin ilânen davet edilmelerine ve ifadelerinin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanlığınca oluşturulacak kurul tarafından 21/8/1984 Salı günü 
saat 10.00 da Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Yüksek Komiserler Kurulu Bü
rosunda alınmasına karar verilmiş olduğundan bu yazının davetiye yerine geçeceği 
hususu bildirilir. 12794/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından : 

111: Afyon, İlçesi: Merkez, Köyü veya Mevkii: Karakaya, Madenin Cinsi: 
Diatomit, Ruhsatnamenin Tarihi: 17/11/1975, Numarası: 20/32. 

HUDUTLARI: 
Kuzeyi: 1/25.000 ölçekli Afyon K25 bl paftasında mevcut 1220 rakımlı Kara

kaya tepesi nirengi noktasından 286.3280 grad semt açısı ile 1362.60 m. mesafedeki 
H2 nolu beton sütundan bağlıyarak 128.7135 grad semt açısı üe 5281 m. mesafedeki 
H3 nolu beton sütununa oradan 99.1908 grad semt açısı üe 9.44 m, mesafedeki H4 
nolu beton sütununa oradan 36.1632 grad semt açısı İle 13.35 m. mesafedeki H5 nolu 
beton sütununa oradan 132.8464 grad semt açısı ile 31.05 m. mesafedeki H6 (III) 
nolu beton sütununa oradan 93.5923 grad semt açısı ile 23.29 m. mesafedeki H7 
nolu beton sütununa giden kırık hat. 

Doğusu : H7 Nolu beton sütundan 253.9278 grad semt açısı ile 11.01 m. mesa
fedeki H8 nolu beton sütununa oradan 230.8428 grad semt açısı ile 16.32 m. mesa
fedeki H9 (II) nolu beton sütununa giden kırık hat. 

Güneyi: H9 (II) nolu beton sütundan 313.2744 grad semt açısı İle 66.86 m. me
safedeki H10 nolu beton sütununa oradan 325.0090 grad semt açısı İle 28.00 m. mesa
fedeki H l nolu beton sütununa giden kırık hat 

Batısı: H l nolu beton sütundan 379.6921 grad semt açısı ile 22.96 m. mesa
fedeki hudut başlangıcı olan H2 nolu beton sütununa giden doğru hat. 

Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazık bulunmuş Diatomit madeni için 
Kadir Karaağaç uhdesine 10 yıl müddetle İşletme ruhsatnamesi verilecektir. 

İtirazı olanların bu ilânın gazete'de ilk yayınlandığı tarihten itibaren on beş 
gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemleri lâzım geldiği bu müd
detin hitamından sonra vukubulacak itirazların kabul edilmiyeceğl 6309 sayılı Maden 
Kanununun 55. maddesi gereğince ilân olunur. 12193 / 2-2 

İli: Denizli, İlçesi: Merkez, Köyü veya Mevkii: Gölemezli, Madenin Cinsi : 
Onix Mermer, Ruhsatnamenin Tarihi: 26/10/1979, Numarası: 22/50 

HUDUTLARI : 
L 22 D4 paftasındaki 578 rakımlı nirengi noktasından 356.5000 grad semt açı

sıyla 544 m. mesafedeki I nolu hudut betonundan bağlamak üzere. 
Kuzeyi: I Nolu hudut betonundan 107.00 grad semt açısıyla 392 m. mesafedek* 

II nolu hudut betonuna doğru hat. 
Doğusu : II Nolu hudut betonundan 211.00 00 grad semt açısıyla 1030 m. me

safedeki III nolu hudut betonuna doğru hat. 
Güneyi: III Nolu hudut betonundan 313.8900 seût açısıyla 221.09 m. mesa

fedeki IV nolu beton sütununa doğru hat. 
Batısı: IV Nolu hudut betonundan 399.50.00 grad semt açısıyla 1003 m. me

safedeki hudut başlangıcı olan I nolu hudut betonuna doğru hat 
Yukarıda mevki), cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Onix Mermer madeni için 

Haşini özçelik uhdesine 10 yıl mUddetle işletme ruhsatnamesi verilecektir. 
İtirazı olanların bu ilânın gazete'de ilk yayınlandığı tarihten itibaren onbeş 

gün İçinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemleri lâzım geldiği bu müd
detin hitamından sonra vukubulacak itirazların kabul edilmlyeeeği 6309 sayılı Maden 
Kanununun 55. maddesi gereğince ilân olunur. 12194/2-2 
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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 ŞARTNAMESİ'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 Resmi 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 baskıları tamamlanarak satışa sunulmuş
tur. I. hamur kağıda krom-lüxs kapaklı olarak Uç cilt 2250,— TL. ye İşlet
memiz Resmî 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: 
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84/8214 Türk-Bulgar Ulaştırma Karma Komisyonu 9. Dönem Pro
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Yönetmelikler 

84/8213 Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği 8 
— Her Çeşit İspirtolu İçki Satmak İsteyenlere Tekel İdaresince Verile

cek Ruhsatnamelere Dair Yönetmelik 24 
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