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25/1/1984 tarihli ve 84/7662 sayılı Kararnameye göre 774,— (Yediyüzyetmiş-
dört) lira olarak tesbit edilmiş bulunan günlük, haftalık veya aylık olarak belirli bir 
ücrete dayanmış olmayıp da komisyon ücreti ve kâra katılma gibi belirsiz bir za
man ve miktar üzerinden ücret alan sigortalıların prim ve ödeneklerinin hesa-
bında esas tutulacak günlük kazançlarının 1/7/1984 tarihinden geçerli olmak üzere. 
793,— (Yediyüzdoksanüç) liraya çıkarılması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
lığı'nın 12/7/1984 tarihli ve SGK-0167-2-12842-32699 sayılı yazısı üzerine, 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 77 nci maddesine göre. Bakanlar Kurulu'nca 18/7/1984 
tarihinde kararlaştırılmıştır. 
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H. C. ARAL 
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H. H. DOĞAN 
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Yönetmelikler 
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığından : 

Profesyonel Futbol Yönetmeliğinin 14 üncü Maddesinin <b) ve (c) Fıkralarının, 
39 uncu Maddesinin (a) Fıkrasının ve 40 ıncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair 

Yönetmelik 
Madde 1 — Profesyonel Futbol Yönetmeliğinin 14 Üncü maddesinin (b) fık

rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
MADDE 14 — 
b) Kulüpler, 18 yaşından gün almadan önce tescil ve en az bir yıl süre ile 

tescilini devam ettirdikleri amatör futbolcuları ile sözleşme yapmak istedikleri tak
dirde, aynı kulüpte tescilli bulunduğu sürece futbolcunun 18 yaşım bitirdiği tarihten 
itibaren İlk transfer ayına 15 gün kalana kadar kendisi ile sözleşme yapmasını noter 
aracılığı ile futbolcuya bildirir. Futbolcu bu ihbarnamenin tebliğinden itibaren 15 gün 
içinde kulübü ile sözleşme imzalamadığı takdirde 21 yaşını tamamlayıncaya kadar 
başka bir kulüple sözleşme yapamaz. 

Bu durumda olan bir futbolcu 21 yaşını bitireceği tarihi takip eden transfer 
ayından önce bir başka kulübe (Askeri güçler hariç) amatör olarak transfer olursa 
21 yaşını bitireceği tarihi takip eden ilk transfer ayına kadar resmi müsabakalara 
katılamaz ve kendisine lisans verilmez. Kulübün sonradan yazılı izin vermesi halin
de futbolcu ilk transfer ayında dilediği kulüple sözleşme yapabilir. 

Madde 2 — Profesyonel Futbol Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin (c) fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 14 — 
c) 18 yaşından gün almadan önce tescil edilmiş bulunduğu kulübün amatör 

futbolcusu, profesyonel olmak istediği takdirde, 18 yaşını bitirdiği tarihten itibaren 
kendi kulübünü noter aracılığı ile sözleşme yapmaya davet etmek zorundadır. Kulüp 
İhbarnameyi aldığı tarihten itibaren 15 gün içinde futbolcusu ile sözleşme yapmazsa, 
futbolcu ilk transfer ayında dilediği bir kulüple sözleşme yapabilir. 

ihbarnamelerin birer örneğinin Futbol Federasyonu ile Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü Sicil ve Lisans Müdürlüğüne gönderilmesi zorunludur. 

Madde 3 — Profesyonel Futbol Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin (a) fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 39 — 
a) Geçici transfer süresi, 1 Eylül - 30 Kasım tarihleri arasındadır. 
Madde 4 — Profesyonel Futbol Yönetmeliğinin 40 ncı maddesi aşağıdaki şe

kilde değiştirilmiştir. 
MADDE 40 — Transferde isteklisi çıkmayan ve kulübü tarafından da kendi

siyle sözleşme aktedilmeyen veya sözleşmesi uzatılmayan ya da transfer süresinde 
hiçbir kulüple sözleşme imkânı bulamayan profesyonel futbolcular yaş tahtidine tabi 
olmadan 1-15 Ağustos tarihleri arasında herhangi bir amatör kulüp adına doldu
racağı tescil fişi, lisans ve amatörlüğe dönüş dilekçesini bağlı bulunduğu Beden 
Terbiyesi Bölge Müdürlüğüne verir. Bu belgeler Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğünce 
Futbol Federasyonuna gönderilerek kendilerine bir defaya mahsus olmak üzere ama
törlüğe dönme imkânı tanınır. 

Bu futbolcular amatör futbolcuların transfer hükümlerine göre transfer olur
lar ve oynarlar. Bunlar amatör milli takımda yer alamazlar. 

Madde 5 — 5530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununun 9 uncu maddesi gereğin
ce Merkez Danışma Kurulu'nca hazırlanan bu yönetmelik Resmi Gazete'de yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 6 — Bu yönetmeliği Beden Terbiyesi Genel Müdürü yürütür. 
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Ulaştırma Bakanlığından : 

Botaş (Ceyhan) Liman Yönetmeliğine İlişkin Yönetmelik Değişikliği 
MADDE 1—12 Mart 1983 gün ve 17985 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak 

yürürlüğe giren Botaş (Ceyhan) Liman Yönetmeliğine İlişkin Yönetmelik Değişik
liğinin 1. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 1. İskenderun Liman Başkanlığı yetki alanı içinde bulunan Botaş 
(Ceyhan) Limanı İşletme sınırı, 36°49'48" N, 36°10'00" E mevki'indeki Deli Çayı 
ağzı ile 38°46'42" E mevki'indeki Yumurtalık fenerleri arasında çizilen düz hattın 
kuzeyinde kalan deniz alanıdır. (EK - Kroki) 

MADDE 2 — Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3 — Bu Yönetmeliği Ulaştırma Bakanlığı yürütür. 
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Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığından: 

Ormanlarda ve Orman İçinde Bulunan Otlak Yaylak ve 
Kışlaklarda Hayvan Otlatma Yönetmeliği 

BÖLÜM I 
Amaç, Kapsam - Tanım ve Temel İlkeler 

Amaç 
Madde 1 — Bu yönetmelik 6831 sayılı Orman Kanununun 204 ncü maddesi ile 

aynı kanunun 2896 sayılı Kanunla değişen 19 ve 21 nci maddelerinde belirtilen; 
a) Ormanlarda ve Devlet ormanları içindeki otlak, yaylak ve kışlaklarda, 

hangi tür hayvanların ne gibi şartlarla, bu yerlere zarar vermeden otlatılmasına 
izin verileceğini, 

b) Devlet ormanları içindeki otlak, yaylak ve kışlaklar ile sulama yerlerin
de hakları olanların bu yerlere giriş, çıkış esaslarını, belirlemek amacıyla düzen
lenmiştir. 

Kapsam 
Madde 2 — Bu yönetmelik hükümleri; 
a) Kuraklık gibi fevkalade haller nedeniyle hayvanların beslenmesinde güç

lük çekildiği tesbit edilen bölgeler, 
b) Orman sınırları içinde bulunan köyler, 
c) Mülki hudutlarında Devlet ormanı bulunan köyler, halkına ait hayvan

ları, 
d) Devlet ormanları içindeki otlak, yaylak, kışlak ve sulama yerlerinde hak

ları olanları, 
e) Devlet ormanlarındaki otlaklara dışarıdan toplu olarak veya sürü ha

linde hayvan sokulup otlatılmasının tanzimini, 
kapsar. 
Tanımlar 
Madde 3 — Bu yönetmelikte geçen; 
a) Otlak-Mera: Üstünde hayvan otlayan, ot ve benzeri bitkilerin tabii ola

rak yetiştiği açık alanları, 
b) Yaylak: Yaylada bulunan orman içi açıklıkları ile orman sınırı üzerin

de kalan ve hayvanların otlatıldığı sahaları, 
c) Kışlak: Hayvanların kışı geçirmek üzere indikleri otu bol olan kuytu 

yerleri, 
d) Fevkalade hal : 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun amaç başlıklı 1 inci 

maddesinin (a) bendindeki tabii afetler, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır eko
nomik buhran hallerinden birini, ifade eder. 

Temel İlkeler 
Madde 4 — a) Yangın görmüş ve ormanların yenilenmesini veya erozyon 

tedbirlerinin alınmasını gerektiren alanlarda, 
b) Tabii veya suni gençleştirme alanlarında, 
c) Ağaçlandırılmış sahalarda, toprak muhafaza tedbirleri alınan havzalar

da ve erozyon kontrolü çalışmaları henüz başlanmamış fakat toprak taşınmasına 
ve sele hassas dere havzalarında, 

d) Sırıklık çağına ulaşmış ormanlarda, 
e) Baltalık olarak işletilen ve bozuk baltalık olupta verimli baltalıklar ha

line getirilmek üzere imar ihya faaliyetleri yapılan alanlarda, sürgünlerin ortala
ma boyları 3,5 metreyi aşmamış baltalıklarda, 
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f) Seçme İşletmesi ormanlarında, 
g) Av koruma ve üretme alanları ile üretme istasyonlarında, 
h) Muhafaza ormanlarında, 
i) Milli park, tabiat parkı ve doğayı koruma alanlarında, hiçbir şekilde 

hayvan otlatılamaz ve otlatma izni verilemez. Ayrıca Devlet ormanlarında, keçi, 
deve ve at otlatılmasınada hiçbir surette izin verilemez. 

BÖLÜM II 
Ormanlarda Normal ve Fevkalade 

Hallerde Otlatma 
Fevkalade hallerde otlatma, orman içi köyler halkına ait hayvanların otla

tılması, mülki hudutlarında Devlet ormanı bulunan köyler halkına ait hayvanların 
otlatılması. 

Fevkalade Hallerde Otlatma: 
Madde 5 — Kuraklık gibi fevkalade haller sebebiyle hayvanların beslenme

sinde güçlük çekildiği tesbit edilen bölgeler halkına ait hayvanların belirlenecek 
türlerine, tayin edilecek saha ve süreler dahilinde, ormanlara zarar vermeyecek 
şekilde otlatılmasına izin verilir. 

Ormanlarda fevkalade hal sebebiyle otlatma izini verilebilmesi, fevkalade 
hal olarak belirtilen hususların 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanun hükümlerine gö
re Bakanlar Kurulunca ilan edilmesi şartına bağlıdır. 

Orman İçi Köyler Halkına ait Hayvanlar ile Mülki Hudutlarında Devlet Or
manı Bulunan Köyler Halkına Ait Hayvanların Otlatılması 
Madde 6 — Orman sınırlan içerisinde bulunan köyler ve mülki hudutlarında 

Devlet Ormanı bulunan köyler halkına ait hayvanların belirlenecek türlerine, tayin 
edilecek saha ve süreler dahilinde, ormanlara zarar vermeyecek şekilde otlatıl
masına, yapılacak otlatma planlarına dayanılarak, izin verilir. 

Madde 7 — Ormanlardaki otlatma için yapılan otlatma planlarında hek
tardaki hayvan adeti, otlaklar için verilen değerlerin 1/5 oranından çok olamaz. 
Bu planların süresi 1 yılı geçemez. Fevkalade durumun devamı halinde plan süresi 
uzatılır. 

Madde 8 — Ormanlarda otlatma planı yaparken fevkalade halin her an 
meydana geleceği dikkate alınarak otlatmaya açılacak sahaların en çok % 20 si 
oranındaki orman parçası rezerv olarak tutulur. Fevkalade hal durumunda otlat
ma planı bu rezerv orman için yapılır. 

Madde 9 — Ormanlardaki otlatma için yapılacak otlatma planında; 
a) Ormanın adı ve mevkii, 
b) Serisi, 
c) İşletme şekli. 
d) Mescere tipi, 
e) Ortalama yaşı, 
f) Otlatma alanının sınırı ve genişliği ile 1/25.000 ölçekli harita ve krokisi, 
g) Otlatma alanındaki ırmak, dere, pınar gibi su kaynakları ve bunların 

otlatma mevsimi boyunca su ihtiva edip etmedikleri, 
h) Otlatma alanının ot durumu ve verim gücü, 
ı) Otlatılacak hayvanların tür, yaş ve adeti, 
k) Otlatmanın başlangıç ve bitiş zamanı. 
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1) Otlatma sahasında uyulması gereken hususlar, 
m) Otlatma amacı ile ormana giriş ve çıkışlar hayvanların su ihtiyaçlarının 

tenlini için kullanacakları yollar ve yolların durumu bulunur. 
Plana eklenen harita veya krokide, otlatma sınırı, yollar, dereler, varsa 5 inci 

maddede belirtilen yasak alanlar belirtilir. Yasak bölgeler kırmızı renk ile boyanır. 

BÖLÜM III 

Devlet Ormanları İçindeki Otlak, Yaylak ve Kışlaklarda Otlatma 
Madde 10 — Devlet ormanları içindeki otlak, yaylak ve kışlaklarda, otlat

manın belirli bir esas içinde uygulanması için, alanı 5 hektarı geçen her otlak sa
hasına bir plan yapılır. Bu miktardan küçük sahalarda hayvan otlatılamaz, ancak 
ot toplanmasına izin verilebilir. 

Madde 11 — Otlatma planında; 
a) Otlağın konumu, sınırları ve alanı ile 1/25 000 ölçekli harita veya kroki, 
b) Otlağın ot durumu ve verim gücü, 
c) Münavebeli otlatmanın nasıl yapılacağı, 
d) Otlatılacak hayvanların tür, yas ve adeti, (1 ha. yer için büyükbaş hay

vanlarda 2, küçükbaş hayvanlarda 10, büyükbaş hayvanların yavrularında 4 hay
van hesab edilir) 

e) Otlatmanın başlangıç ve bitiş zamanı, 
f) Otlaklara hayvanların giriş ve çıkış yolları, 
g) Sulakların bulunduğu yerler ve hayvanların buralara hangi yollardan 

gidip geleceği, 
h) Hayvanların gölgelendirileceği yerler, 
ı) Otlatma sahasında uyulması gereken hususlar, 
bulunur. 
Plana eklenen harita veya krokide sınırlar, yollar, dereler, bitişik ormanın 

koruma sınırları, otlağa giriş çıkış yolları ve su yolları da belirtilir. Yasak yol ver 
bölgeler kırmızı renk ile boyanır. 

Madde 12 — Bu planlar 5 yıl sürelidir. Her otlatma dönemi sonunda plan 
verilerindeki değişiklikler olup olmadığı yerinde tesbit edilerek gerekirse planda 
düzeltmeler yapılır. 

BÖLÜM IV 
Devlet Ormanlarındaki Otlaklarda, Dışarıdan Gelerek Toplu Veya Sürü 

Halinde Hayvan Otlatılması 
Madde 13 — Devlet ormanlarındaki otlaklara dışarıdan toplu olarak veya 

sürü halinde hayvan sokulup otlatılmasına ilgili Bölge Şefliğince izin Verilebilir. 
Ancak izin verilecek otlak alanları taleplere yetmediği takdirde yakın köylerin hay-
vardan, dışarıdan gelenlere tercih edilir. 

Dışarıdan gelen hayvanlar için de 12nci maddedeki gibi bir plan yapılır. 
Madde 14 — Bu yönetmelikte bahsi geçen bütün otlatma planlan Orman 

Bölge Şeflerince düzenlenir ve otlatma mevsiminden bir ay önce Orman İşletme 
Müdürlüklerince onaylanır. 
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Bu planların düzenlenmesinde otlatma süresinin başlangıcı Mayıs ayından 
önce ve bitişi Aralık ayından sonraya alınamaz. 

BÖLÜM V 

Otlatma ve Ormandan Geçiş İzinleri 
Madde 15 — a) Orman içindeki köyler ile mülki hudutlarında Devlet orma

nı bulunan yöre halkının otlatma talepleri Şubat sonuna kadar, 

b) Dışarıdan toplu olarak veya sürüler halinde gelerek Devlet ormanların-
daki, otlaklarda hayvan otlatmak isteyenler Mart ayı sonuna kadar, 

c) Yaylak, kışlak ve otlaklar ile sulama yerlerinde haklan olanlara verile
cek ormandan geçiş izni istiyenlerde Mart ayı sonuna kadar. 

Orman Bölge Şefliğine dilekçe ile müracaat ederler. 

Madde 16 — Dilekçelerde; 

a) Otlama izni için; 
Otlatılacak hayvanların türü, adeti, nerede ve ne kadar süre otlatılacağı ile 

çobanın ismi, 
b) Hak sahiplerine ormandan geçiş izni için; 
Yukarıda açıklanan bilgilerden başka hangi geçiş yolundan gitmek istedik

leri açıkça belirtilir. 
Bölge Şefleri, verilen dilekçeleri gerekirse araziye çıkarak inceler, değerlen

dirir ve bir otlatma planı yapar. Daha sonra bu plana istinaden otlatma ve orman
dan geçiş izni belgelerini düzenler. 

Madde 17 — Otlatma ve ormandan geçiş izin belgesinde; 
a) İzin sahibinin ve çobanın isim ve adresleri, 
b) Otlatmanın başlangıç ve bitiş tarihleri, 
c) Hayvanların türü ve adeti, 
d) İznin dayanağı olan otlatma planının tarih ve numarası, 
f) Otlatma sahası ve ormandan geçiş yolları, 
gibi hususlar bulunur. 
İzin belgesine çobanın fotoğrafı yapıştırılır. Ayrıca belgelere otlatma saha

sının harita ve krokisi eklenerek geçiş yollan renkli kalemle gösterilir. 

Madde 18 — Çobanlar izin belgelerini her zaman yanında bulundurmaya ve 
yapılacak kontrollerde göstermeye mecburdurlar. 

Madde 19 — Otlatma ve ormandan geçiş izni verilecek hayvan sahiplerin
den örneği Orman Genel Müdürlüğünce hazırlanacak bir taahhütname alınır. Ta
ahhütnamelere 150 TL. lık damga pulu yapıştırılır. 

Taahhütnameye uymayanlar hakkında 6831 sayılı orman kanununun ilgili 
maddeleri gereğince işlem yapılır. 
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Madde 20 — Otlatma izni verilen sahalarla, hak sahiplerine ormandan geçiş 
izni verilen yollar hayvan sahiplerine yazılı olarak duyurulur. Duyuruda, orman ve 
otlatma sahalarında otlatmanın ne zaman başlayacağı, ne kadar süreceği mahallin 
özellikleri, iklim ve otlatılacak sahanın ot durumu belirtilir. 

Madde 21 — Yapılan otlatma planlan ve bunlara müsteniden verilen otlatma 
izinleri köyler itibarıyla dosyalanır. Otlatmadan doğan olumlu ve olumsuz etkiler, 
otlak ve meralardaki ıslah faaliyetlerine ilişkin raporlar ilgili dosyasına konur. 

BÖLÜM VI 
Koruma İşleri 

Madde 22 — Mıntıka toplu koruma Başmuhafaza memuru izin verilen otlat
ma alanlarında plana ve verilen izne ne derece uyulduğu, otlatmadan doğan toprak 
ve ot durumu, kabuk soyulması, dal budanması, uç sürgün tahribatı gibi etkileri 
ve plânda belirtilen hayvanların tür ve adedi gibi hususları her ay sonu bir raporla 
Bölge Şefliğine bildirir. 

Otlatmanın aşırı olumsuz etkilerinin Ormanın devamlılığını tehdit ettiği Bölge 
Şefliğince belirlenmesi halinde veya taahhütnamede belirtilen şartlar ihlâl edildiği 
takdirde otlatma izni İşletme Müdürlüğünce kaldırılır. 

Madde 23 — Ormanlarda ve Devlet Ormanı içindeki otlak, yaylak ve kışlaklar
da otlatılmasına izin verilen hayvanlar, 18 yaşını doldurmuş ve akli dengesi yerinde 
yeteri kadar çoban tarafından otlatılır. 

Otlatmada çoban başına ancak 150 adet küçük baş veya 50 adede büyük baş 
hayvan hesab edilir. 

Verilen otlatma ve ormandan geçiş izin belgeleri ile bu yerlere ait harita ve 
krokinin birer nüshası mıntıka Toplu Koruma Memurlarına yazı ekinde gönderilir. 

Madde 24 — İzin almadan ormana hayvan sokan veya Devlet Ormanı içindeki 
otlak, yaylak, kışlak ve sulama yerlerine izinsiz, yahut izin verilmeyen yollardan 
hayvanlarıyla girenler hakkında 6831 Sayılı Orman Kanunu gereğince işlem yapılır. 

BÖLÜM VII 
Son Hükümler 

Yürürlük : 
Madde 25 — Bu Yönetmelik yayınlandığı tarihde yürürlüğe girer. 
Yürütme : 
Madde 26 — Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdür

ü
 yürütür. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığından : 

Damga Yönetmeliği 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam 
Amaç : 
Madde 1 — Bu yönetmeliğin amacı, Devlet ormanlarından kesilecek veya 

herhangi bir sebeble devrilmiş veya kesilmiş ağaçlardan hangilerinin diplerinin ve 
hangi ürün çeşidinin, hangi damgalarla, kimler tarafından damgalanacağına ilişkin 
şekil ve esasları, tesbit etmektir. 
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Kapsam: 
Madde 2 — Bu yönetmelik Devlet ormanlarından kesilecek ağaçlar ile bu 

ağaçlardan elde edilen tomruk, direk, sanayi odunu ve yarı mamul ve bunlardan elde 
edilen mamul ürünlerle, devrik ağaçlara, usulsüz kesilen ağaçlara ve mamullerine 
hangi çeşit damga çekiçlerinin kimler tarafından, hangi esaslar dahilinde uygulana
cağı hususlarını kapsar. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Damga Çeşitleri 

Dikili Ağaç Damgası: 
Madde 3 — Dikili ağaç damgası oval'e yakın bir şekilde, kenarları çift çer

çeveli olup, çerçeve içinde (T. C.), (O, U. M.) rumuzları ve damga numarası bulunur. 
Damgalamada kullanılan boya rengi siyahtır. (Ek Şekil I) 

Devrik Ağaç Damgası : 
Madde 4 -- Devrik ağaç damgası sekiz köşeli, kenarları çift çerçeveli olup, 

çerçeve içinde (T. C) , (O. U. M.) rumuzları ve damga numarası bulunur. Damgala
mada kullanılan boya rengi siyahtır. (Ek Şekil II) 

Usulsüz ve Nizamsız Kesimlere ve Mamulata Ait Damga : 
Madde 5 — Usulsüz ve nizamsız kesimlere ve mamulata ait damga altı köşeli, 

kenarları bir çerçeveli olup, çerçeve içinde (T. C) , (OD) rumuzları ve damga numa
rası bulunur. Damgalamada kullanılan boya rengi kırmızıdır. (Ek Şekil III) 

Mamul Damga: 
Madde 6 — Mamul damga daire şeklinde, kenarları bir çerçeveli olup, çerçeve 

içinde (T. C ) , (OD) rumuzları ve damga numarası bulunur. Damgalamada kullanı
lan boyanın rengi siyahtır. (Ek Şekil IV) 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Damgalama, Yetki ve Yetki Devri 

Dikili Ağaç Damgası Damgalama : 
Madde 7 — Bu damga, ağaç kesildiği vakit damga dip kütükte kalacak şe

kilde, ağacın toprak seviyesine en yakın bir yerinde açılacak aynaya uygulanır. 
Kesimde ve kontrolde kolaylık sağlamak için damgalar, mümkün olduğu tak

dirde, bütün ağaçlarda aynı yöne dönük olarak uygulanır. Meyilli arazide bu yön 
meylin aşağı tarafıdır. 

Madde 8 — Göğüs hizasındaki çapları 20 cm. den az alan ağaçlar damgalan
maz. 

Madde 9 — Traşlama kesimi yapılacak meşcereüerde sadece sınırdaki ağaç
lar damgalanarak sahanın sınırları belirlenir ve bu sınır içinde kalan ağaçlar dam
galanmaz. 

Baltalıklarda dikili damga yapılmaz. Ancak göğüs hizasındaki çapı 20 cm. den 
büyük ağaçlar yukarıdaki esaslara göre damgalanır. 

Madde 10 — Bir bölge şefliği sınırları içinde birden çok damganın kullanıl
ması gerektiğinde, damgalar ayrı ayrı bölmelerde kullanılır. 

Damgalama Yetkisi ve Yetki Devri: 
Madde 11 — Dikili Ağaç damgası Bölge Şefi tarafından kullanılır. Ancak, 

Bölge Başmüdürü veya İşletme Müdürü tarafından yazılı yetki verilmek kaydı ile, 
ormancılık öğrenimi görmüş tüm teknik elemanlara damga yapma yetkisi verilebilir. 
Damgalama en az iki teknik eleman tarafından yapılır. 
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tara ve irtifak hakkına konu olan ve yol geçirilecek orman sahaları ile yapay 

gençleştirmeye tabi tutulacak bozuk orman sahaları ve yanan sahalardan çıkarılması 
gerekli ağaçlar yalnız Bölge Şefi tarafından da damgalanabilir. Böcek, mantar gibi 
zararlıların arız olduğu ağaçlar ise Bölge Şefi ve Orman Zararlıları ile Mücadele Grup 
Müdürlüğü teknik elamanlarınca müştereken damgalanır. 

Damgalama işleri bir kaç kişi tarafından yapıldığında, görev unvanı en yük
sek olan kişi Ekip Başkanlığı görevini ifa eder. 

Devrik Ağaç Damgası Damgalama : 
Madde 12 -— Bu damga, ormanlarda herhangi bir tabii sebeple devrilmiş olan 

ağaçların dip kütüklerine 7 inci maddede belirtilen şekilde ve ayrıca 6831 Sayılı Orman 
Kanununun 31, 32, 33 üncü maddelerine göre Zati ve Müşterek ihtiyaçlar ile felaketze
de ve göçmen ihtiyaçları olarak verilen yapacak emvalin her iki başına sık ve çap
raz bir şekilde, uygulanır. 

Damgalama Yetkisi ve Yetki Devri: 
Madde 13 — Devrik ağaç damgasının kullanılmasına, Bölge Şefi veya Bölge 

Şefinin sorumluluğu, altında yardımcıları ve diğer Bölge teknik elemanları, yetkili
dir. 

Ancak, 12 inci maddede yazılı Zati ve Müşterek İhtiyaçlar ile felaketzede ve 
göçmen ihtiyaçları dışında, münhasıran devrik ağaçların damgalanmasında yine Böl
ge Şefinin sorumluluğu altında Orman Muhafaza Memurlarına da görev verilebilir. 

Usulsüz ve Nizamsız Kesimlere ve Mamulata ait Damga Damgalama: 
Madde 14 — Ormanlarda usulsüz kesim yapıldığı tesbit edildiğinde, Bölge Şe

fi veya görevlendireceği bir teknik eleman başkanlığında, usulsüz kesimin yapıldığı 
yere alt toplu koruma merkezi muhafaza memurlarından iki ve gerektiğinde komşu 
toplu kloruma merkezi muhafaza memurlarından iki olmak üzere bir ekip oluşturulur. 
Bu ekip tarafından, usulsüz kesilen ağaçların kökleri, toprak yüzeyine yakın bir yer
den açılacak ayna üzerine olmak üzere gerektiğinde kesim yüzeyine numara konarak 
usulsüz kesim damgası ile damgalanır ve usulsüz kesilen ağaçlara ilişkin bir tesbit 
tutanağı tanzim olunur. Bu tutanak bölüm koruma sicili için esas tutulur ve bir nüs
hası bölgede özel dosyasında saklanır. Ayrıca usulsüzlüğe sebebiyet verenler hakkın
da soruşturma açılır. 

Damgalama : 
Madde 15 — Bu damga, usulsüz kesimler sonucu olarak Orman içinde veya 

herhangi bir yerde tesbit edilen mamul veya gayri mamul emval ile kaçak olarak nak
ledilirken yakalanıp yediemin veya orman deposuna teslim edilen mamul veya gay-
rimamul emvalin her iki basma uygulanır. 

Damgalama Yetkisi ve Yetki Devri : 
Madde 16 — Usulsüz kesimlere alt damganın kullanılmasına, bölge şefi veya 

Bölge Şefinin sorumluluğu altında yardımcıları ve diğer bölge teknik elemanları, 
yetkilidir. Ancak münferid olaylarda bölge şefinin sorumluluğu altında Orman Mu
hafaza Memurlarına da yetki verilebilir. 

Mamul Damga Damgalama : 
Madde 17 — Bu damga, her nev'i tomruk, maden ve tel direği ile sanayi odunu

nun, istif yerlerine taşınmasından önce, her iki başına; yarı mamul ve mamullerin 
ise, imalatın şekline göre, iki başına veya görülebilir uygun yerlerine, uygulanır. 

Madde 18 — 17 inci maddede belirtilen emvale vurulmuş damga izlerinin baş
langıçtaki hali ile muhafazası zorunludur. 
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Orman ürünü işleyen tesislerde yapılacak tesbit ve kontrol işlemini müteakip, 
damgalı mallar şekil değiştirdikten sonra dahi, her parçasında damga izleri kalacak 
şekilde yeniden damgalanırlar. Şekil değiştirme işleminden sonra ekle olunan mallar 
yeniden kontrol edilir ve nakliye tezkeresine bağlanır. 

Madde 19 — Nakliyatın su ile yapılması halinde, emvalin suya atılmadan 
önce damgalı olduğu ve sevk pusulasına uygunluğu kontrol edilir. 

Emval sudan çıkarıldığında yeniden kontrol edilir ve suya atılma tutanağı ile 
karşılaştırılır. Suda taşırıma sırasında damgası silindiği anlaşılanlar tekrar damgala
nır ve bu durum yine bir tutanakla belirlenir. 

Madde 20 — İşletmelerden satın alınan emvale tüccarlar tarafından vurulan 
firma damgalarının mamul damgaya benzemesi halinde, orman idaresi, alâmeti farika 
nizamnamesi gereğince, bu özel işaretlerin değiştirilmesini ilgililerden ister. 

Madde 21 — İşletmelerce satılan malların alıcılarına teslimi sırasında damga 
izleri kontrol edilir. Herhangi bir sebeple damga izleri silinmiş veya belirsiz hale 
gelmiş olan emvalin damgaları yenilenir. 

Damgalama Yetkisi ve Yetki Devri: 
Madde 22 — Mamul damganın kullanılmasına Bölge Şefi yetkilidir. Bölge 

Şefi bu yetkiyi sorumluluğu altında yardımcılarına veya Bölge teknik elamanlarına 
verebilir. Buna rağmen, işe yetişilememesi halinde Bölge Şefinin teklifi üzerine İş
letme Müdürünün yazılı emri ile Orman Muhafaza Memurları görevlendirilebilir. 
Ancak bu görevlendirmenin verildiği ve geri alındığı tarih yazılı olarak tesbit edilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Madde 23 — Damgaların muhafazasından Bölge Şefi sorumludur. 
Damganın kaybolması halinde, konu Başmüdürlükçe tetkik, gerektiğinde tah

kik ettirilir ve durum teşkilata tamim edilmek üzere merkeze bildirilir. 
Madde 24 — Sahtesine rastlanmış veya numarası silinmiş damganın kullanım

dan kaldırılması için, kullanımdan kaldırma tarihi belirtilerek, Başmüdürlükçe Mer
keze bildirilir. Durum Merkezce bütün teşkilata tamim edilir. 

Kullanımdan kalktığı tarihten İtibaren damganın yazılı yüzü mühür mumu 
ile kapatılıp mühürlenerek işletme ambarında muhafaza edilir. 

Madde 25 — Sahte damga kullanan veya imal edenlerin tesbiti halinde durum 
Cumhuriyet Savcılığına bildirilir. 

Dayanak : 
Madde 26 — Bu Yönetmelik 6831 sayılı Orman Kanununun 2896 sayılı Ka

nunla değiştirilen 27 inci ve yine 2896 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 5 hükmüne 
dayanılarak hazırlanmıştır. 

Yürürlükten Kaldırma: 
Madde 27 — Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, Genel Müdürlüğün 

13 Şubat 1974 tarihli ve Koruma 1735 sayılı Olurları ile 1/3/1974 tarihinde yürürlü
ğe konulmuş olan «Damga Talimatı» yürürlükten kalkar. 

Yürürlük : 
Madde 28 — Bu yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe. 

girer. 
Yürütme : 
Madde 29 — Bu yönetmeliği Orman Genel Müdürü yürütür. 
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Kanunun 27 nci maddesinde y a z ı l ı danga ç e ş i t l e r i n i 
g ö s t e r i r levha 

-I-

M Â M Ü l DAMGASI 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından : 

Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve 
Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelik 

Amaç : 
Madde 1 — Bu yönetmeliğin amacı, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanunu kapsamına giren korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlık
larının tasnif, tescil, müzelere alınması ve değer takdiri esaslarını tesbit etmektir. 

Kapsam : 
Madde 2 — Bu yönetmelik, korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlık

larının tasnif, tescil, müzelere alınması ve değer takdirini yapacak komisyonların 
Çalışma esasları ile ilgililerin görev ve sorumluluklarım ihtiva eder. 

Kısaltmalar : 
Madde 3 — Bu yönetmelikte geçen : 
«Bakanlık»; Kültür ve Turizm Bakanlığım, 
«Müze»; Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı müzeleri, 
ifade eder. 

Tabirler : 
Madde 4 — Bu yönetmelikte geçen tabirler : 
Tasnif: 2863 Sayılı Kanunun 23 üncü maddesinde belirtilen taşınır kültür ve 

tabiat varlıklarından; korunması gerekli olanlarla olmayanların, müzelere alınacak
larla alınmayacakların ayırımıdır. 

Tescil : Korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıklarından, müzelere 
alınanların müze envanter defterine kaydı ile müzelere alınmayanların belge ve en
vanter listelerinin birer nüshasının müze dosyalarında muhafaza edilmesidir. 

Arkeolojik Eser : Jeolojik devirlerden İtibaren zamanımıza kadar intikal eden 
ve genellikle kazı ve benzeri çalışmalarla bulunan, sanat ve estetik değerleri veya 
eskilik ölçüleri bakımından korunması gerekli olan insan yapısı taşınırlardır. 

Etnografik Eser : Halkın hayat tarzım, kültürünü temsil eden araç ve gereçler 
dahil bilim, kültür, din ve mihaniki sanatlarla ilgili, belge değeri bakımından korun
ması gerekli insan yapısı taşınırlardır. 

Güzel Sanat Eserleri : Bedii vasfı haiz olan; yağlı ve sulu boya tablolar, resim
ler, desenler, pasteller, gravürler, güzel yazılar ve tezhipler, kazıma, oyma kakma 
eserler, heykeller, kabartmalar, mimarlık eserleri, elişleri ve küçük sanat eserleri ve 
fotoğraf eserleridir. 

Emanete Alma : 
Madde 5 — Müze idarelerine getirilen varlıkların, öncelikle kültür ve tabiat 

varlığı olup olmadığına müze yetkililerince karar verilir. Bu karar derhal ilgilisine 
bildirilir; kültür ve tabiat varlığı olmayanlar iade edilir. 

Müze yetkililerince kültür ve tabiat varlığı olduğuna karar verilen varlıklar 
karşılığında, müze idaresince getirenlere emanete alma belgesi verilir. 
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Değerlendirme Komisyonları : 
Madde 6 — Varlıkların tasnifi, tescili, müzelere alınmalarını bilimsel esaslara 

göre yapmak ve müzelere alınacak kültür ve tabiat varlıklarının değerlerini takdir 
etmek üzere Değerlendirme Komisyonları kurulur. 

Komisyonların Teşkili: 
Madde 7 — Değerlendirme Komisyonları; müze müdürünün veya müdür yar

dımcısının başkanlığında üç kişiden az olmamak üzere ihtisas elemanlarından teşek
kül eder. 

Komisyon teşkiline yeterli elemanı bulunmayan müzeler çevre müzelerden ele
man ister. 

Komisyon Kararları: 
Madde 8 — Komisyonlarda kararlar çoğunlukla alınır, eşitlik halinde başkanın 

bulunduğu tarafın oyu esas alınır. 

Yetkili Komisyon : 
Madde 9 — Varlıkların tasnif veya değerlerinin takdirinde komisyon kendini 

yeterli görmezse, durum Bakanlığa bildirilir. Bakanlıkça yeni bir komisyon teşkil 
edilir. 

Değer Takdirine itiraz 
Madde 10 — Takdir edilen değere itiraz edildiğinde, her türlü masrafı itiraz 

edene ait olmak üzere, Bakanlıkça teşkil edilecek üst komisyon tarafından yeniden 
değerlendirme yapılır. Bu komisyonun kararı kesindir. 

Tasnif ve Tescil Dışı Bırakılan Kültür Varlıkları : 
Madde 11 --- Komisyonca tasnif ve tescil dışı bırakılarak korunması gerekli ol

madığına karar verilen kültür ve tabiat varlıkları sahiplerine bir belge ile iade 
edilir. Belgede varlıkların tarifi yapılır ve sahibinin kimliği belirtilir. 

Bir yıl içinde sahiplerince geri alınmayan varlıklar müzelerde saklanabilir veya 
usulüne uygun olarak Devletçe satılabilir. 

Kaldırılan Hükümler : 
Madde 12 — 8 Kasım 1976 gün ve 15757 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 

«Müzelerdeki Kıymet Takdir Komisyonları Hakkında Yönetmelik», 19 Mart 1978 gün 
ve 16233 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan «Müzelerdeki Kıymet Takdir Komisyon
ları Hakkındaki Yönetmeliğin 7 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik» 
ile 16 Haziran 1979 gün ve 16668 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan «Müzelerdeki 
Kıymet Takdir Komisyonları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci Maddesine 1 Fıkra Eklen
mesine İlişkin Yönetmelik» yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük : 
Madde 13 — 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 

4, 23, 24, 25 ve 30 uncu maddelerine göre hazırlanan ve 832 Sayılı Kanunun 105'inci 
maddesi hükmüne göre Sayıştay'ın olumlu görüşü alınmış bulunan bu Yönetmelik 
yayımı (tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 
Madde 14 — Bu Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakam yürütür. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından : 

Halk ve Çocuk Kütüphaneleri Yönetmeliği'nin 33 üncü Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Yönetmelik 

Madde 1 — 19 Ağustos 1982 tarihli ve 17787 sayılı Resmi Gazete'de yayım
lanan Halk ve Çocuk Kütüphaneleri Yönetmeliği'nin 33 üncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Ödünç Verme İşleri : 
Madde 33 — Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin fikir ve yaşama seviyesi

nin geliştirilmesine ve daha bilgili vatandaşlar haline gelmelerine imkân sağla
mak için kütüphane dışında okumak üzere okuyuculara ödünç kitap verilir. 

Halk ve Çocuk Kütüphanelerinde; yazma ve eski harfli basma eserler, an
siklopedi, sözlük ve okuyucular tarafından sık aranan diğer kaynak kitaplarla, 
süreli yayınların dışında kalan eserler ödünç olarak verilir. 

Ödünç verilmiyecek kitapların sırtlarına ve katalog fişlerine (sol üst köşeye) 
bir «M» harfi yazılır. Bu tür kitaplara cep ve muhtıra yapıştırılmaz. Bina durumu 
müsait olan ve zengin kitap koleksiyonuna sahip bulunan merkez kütüphanelerde 
«Ödünç Verme» bir bölüm olarak tesis olunur ve ayrı bir fiş katalogu bulundu
rulur. 

Her vatandaş bu yönetmelik hükümleri dahilinde kütüphanelerden ödünç 
kitap alma hakkına sahiptir. Okuyucuya her defasında bir kitap ödünç verilir, 
Ödünç kitap alabilmek için kütüphaneye üye olmak gerekir. Bu sırada nüfus cüz
danı veya kişinin kimliğini belirleyen resmi kuruluşlardan verilmiş kimlik kartı 
yahut şoför ehliyetnamesi ile kütüphaneye başvurmak ve yüklenme belgesini, (EK : 
Örnek. 1) doldurmak yeterlidir. Bundan sonra okuyucuya bir üye kartı verilir. 
(EK: Örnek. 2). İlkokul öğrencilerinin yüklenme belgesini velisi de imzalar. Kütüp
haneye üye olan okuyucular bir «üye defteri»ne kaydedilir. Üye defterindeki sıra 
numarası, yüklenme belgesine ve üye kartına «üye numarası» olarak yazılır. 

Her takvim yılı başında üyelerin iş, okul ve ev adresinde değişiklik olup ol
madığı tespit edilerek üyelik süresi uzatılır. Okuyuculardan yıl içindeki değişik
likleri kütüphane idaresine zamanında bildirmeleri istenir. Bir üye kütüphaneden 
ilişiğini keseceği zaman üye kartını kütüphaneye iade eder ve yüklenme belgesini 
alır. Kütüphaneye üye olan okuyucular bir «üye defteri»ne kaydedilir. Bu defter
deki sıra numarası üye kartına üye numarası olarak yazılır. 

Ödünç verilecek kitapların ön kapağının iç yüzüne «dönüş tarihi kağıdı» (Ek. 
örnek; 3) yapıştırılır. Arka kapağın iç yüzüne de içine «kitap fişi»nin <Ek. Örnek; 4) 
koyulacağı cep (Ek örnek; 5) yapıştırılır. Kitap kütüphanede bulunduğu müddetçe 
kitap fişi cebin içinde durur. Okuyucu ilk defa kitap alacağı sırada; 

a) Ödünç almak istediği kitapla birlikte üye kartını kütüphaneciye verir. 

b) Kütüphaneci kitap cebinde bulunan kitap fişini alır: üye kartı içine ko
yar. Kitabın geri getirileceği günü ve üyenin kayıt numarasını dönüş tarihi kağı
dına yazar ve okuyucuya kitabı verir. 
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c) Ödünç kitap alan okuyucunun üye kartı, kitap fişi ile birlikte içinde ay 
ve gün bölümleri bulunan kutuda, (Ek örnek; 6) o gün verilen kitapların geri ge
tirileceği 15 gün sonraki tarihi gösteren bölüme yerleştirilir. 

ç) Üye kartları, içindeki kitap fişi ile çalışma günü sonunda istatistiğe iş
lenir ve konu numaralarına göre sıraya dizilir. 

d) Okuyucu kitabı geri getirdiğinde, kütüphaneci «üye kartları kutusu»ndan 
üyenin kartını bulur ve içindeki kitap fişi ile kitabı karşılaştırır : sonra fişi, kitap 
cebine yerleştirir. Üye kartım okuyucuya verir. 

e) Okuyucu yeniden ödünç kitap alacaksa (a) ve (b) maddelerindeki işlem
ler tekrarlanır; kitap almayacaksa üye kartı kendisinde kalır. 

f) Her okuyucuya, üye kartını kütüphane üyeliğinden ayrılıncaya kadar 
muhafaza etmesi ve kayıp etmemesi hatırlatılır. 

Madde 2 — Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 — Bu yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür. 

EK ÖRNEK : 1 Yüklenme Kartı 

_ Kütüphanesi 

Yüklenme Kartı 

Üye No. 

Adı Soyadı : 

İş (Okul) Adresi 

Ev Adresi 

Kütüphaneden ödünç aldığım her kitabı 15 günlük süresi içinde geri getir 
meyi, kirletip yıpratmamayı, yapraklarını kıvırıp ıslatmamayı, içine hiçbirşey 
yazmamayı, bir sonraki istifadeye mani olacak derecede zarar verdiğim veya kay
bettiğim takdirde yenisini almayı, bunun mümkün olmadığı hallerde rayiç bede
lini itirazsız ödemeyi, kütüphanenin yönetmeliği ile usul ve kaidelerine uymayı ka
bul ederim. 

Önemli Not: Taahhüdünü yerine 

Getirmiyen hakkında Türk Ceza 

Kanunu'nun ilgili maddelerine 
göre işlem yapılır. 

/ / 

imza 
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Dicle Üniversitesinden: 

Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim 
Sınav ve Staj Yönetmeliği 

KAPSAM VE AMAÇ 
Madde 1 — Bu yönetmelik 2880 sayılı Kanunla değişik 2547 Sayılı«Yükseköğ

retim Kanunu», Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul Kararlan ile 
Dicle Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca hazırlanmıştır. 

Madde 2 —- (Diş Hekimliği Fakültesinde öğrencilere Diş Hekimliği Temel Bi
limleri, Klinik öncesi, Klinik ve staj ile ilgili teorik ve pratik eğitim yaptırılır. 

Pratik eğitim, ilgili Anabilim Dalının önerisi ve Fakülte Kurulunun kararı ile 
düzenlenir, Öğrenciler Fakülte Kurulunca tesbit edilen pratik eğitim çalışmalarım 
Diş Hekimliği Poliniklerinde fiilen çalışarak tamamlamak zorundadırlar. 

ÖĞRENCİ KAYIT-KABULÜ 
Madde 3 — Diş Hekimliği Fakültesi öğrenci kaydı, ayrılma ve ilişik kesme, 

yatay geçişler ile kayıt yenileme ve harç işlemleri Yükseköğretim kurulunca belir
lenen ilkeler ile yatay geçişlerle ilgili yönetmelik ve Dicle Üniversitesi Öğretim ve 
Sınav Yönetmeliği Esaslarına göre yapılır. 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜRESİ 
Madde 4 — Diş Hekimliği öğrenimi 5 yıldır (10 yarıyıldır). 
Şu dönemlere ayrılır: 
A. Temel Diş Hakimliği (Ön Lisans Dönemi) süresi 2 yıldır (4 yarıyıl), 
B. Klinik Bilimleri (Yüksek Lisans Dönemi) süresi 3 yıldır (6 yarıyıl), 
Öğrenciler Temel Diş Hekimliği (Ön Lisans) dönemim en çok 3 yılda. Klinik 

Bilimleri (Yüksek Lisans) dönemini ise en çok 4,5 yılda tamamlamaları zorunludur. 
Dicle Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21. maddesindeki geçerli 

mazeretlere bağlı olarak kaybedilen dönemler ve yarıyıllar azami öğretim süresine 
eklenir. 

Ancak 7,5 yıllık azami süre bittiği halde en fazla üç dersten başarısız olan 
öğrencilere iki yarıyıl daha ek süre tanınır. 

Bu ek süre sonunda, öğrenimini bitiremeyen öğrencilerin Fakülte ile ilişkileri 
kesilir. 

Madde 5 — Bir ders yılının eğitim ve öğretimi, Güz ve Bahar sömestresi ol
mak üzere iki sömestrede yapılır. 

Bazı dersler bir yarıyıl, bazı dersler iki yarıyıl okutulur. Bir yarıyıl en az 
70 Öğretim günüdür. Yarıyıl sonu ve yıl sonu sınav günleri bu sürenin dışında
dır. Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günleri öğretim günü sayılmaz. Ancak gerekti
ği zaman Cumartesi günlerinden Yabancı Dil, Türk Dili dersleri ve sınavlar için 
yararlanılır. 

Akademik Takvim her yıl Mayıs ayında Fakülte Kurulunca tesbit edilip Üni
versite Senatosunun onayına sunulur. 

DEVAM ZORUNLULUĞU 
Madde 6 — Öğrencilerin, teorik ve pratik derslere, stajlara, kliniklere, se

minerlere ve Fakülte Yönetim Kurulunun uygun göreceği bilimsel ve akademik 
uygulamalara devam zozunludur. 
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MAKBUL SAYILAN MAZERETLER VE ÖĞRENİME ARA VERME 
Madde 7 — Aşağıdaki haller makbul mazeretlerden sayılır. 
a) Öğrencinin Üniversite Hastaneleri veya (Üniversite Hastanelerinde tas

dik edilmiş) Devlet Hastanesi raporlarıyla belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili ma
zeretleri. 

b) 2547 sayılı Kanunun 7. maddesinin d/2 fıkrasının 3. bendi uyarınca öğ
retimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeni ile. öğrenime Yükseköğre
tim Kurulu kararıyla ara verilmesi. 

c) Mahallin en büyük Mülki Amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş 
olması şartıyla, tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda 
kalmış olması. 

d) Birinci derecede kan ve sihri hısımların ağır hastalığı halinde bakacak 
başka kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrencinin ara vermek zorunda olduğu 
belgelenmesi ve bunun Fakülte Yönetim Kurulunca makbul addedilmesi. 

e) Ekonomik nedenlerle Fakülte Yönetim Kurulunca izinli olarak eğitim 
ve öğretimine ara vermiş olması. 

f) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından, öğrencinin tabi olduğu Di
siplin Yönetmeliğinin maddeleri itibariyle, öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırma
yan veya okuldan çıkarılmasını gerektirmeyen mahkûmiyet hali. 

g) Öğrencinin hangi sınıfta bulunursa bulunsun, tecil hakkını kaybetmesi 
veya tecilinin kaldırılması ile askere alınması. 

h) Öğrencinin tutukluluk hali. 
i) Fakülte Yönetim Kurulunun mazeret olarak kabul edeceği ve Üniversite 

Yönetim Kurulunca kabul edilecek diğer haller. 
Ancak bu süreler zarfında, öğrenciye girmediği ara sınavı, laboratuvar, uy

gulama ve yıl sonu sınavları için tekrarlama hakkı verilmez, öğrenci mazereti se
bebiyle ayrıldığı noktadan öğrenciliğe devam eder. 

SINAVLAR 
Madde 8 — Dersi veren öğretim elemanı tarafından her yarıyıl içinde en az 

iki defa yarıyıl içi sınavı yapılır. Mazeretsiz olarak bu sınavlara girmeyenler 0 (sı
fır) almış sayılırlar. 

Öğrenciler her dersin yarıyıl içi ve sonu sınavlarına katılmak zorundadırlar. 
Sınavlara sağlık veya madde 7 de belirtilen zorunlu nedenlerle katılamayan öğren
ciler bu mazeretlerini sınavdan itibaren en geç 15 gün içinde belgelemek zorunda
dırlar. 

Madde 9 — Bir yarıyılı kapsayan dersin sınavı o yarıyılın sonunda, iki yarı
yılı kapsayan dersin sınavı da ikinci yarıyılın sonunda yapılır. 

BİR DERSİN SINAVINA CİRME VE BAŞARILI OLMA ŞARTIARI 

Madde 10 — Bir dersin sınavına girebilmek için: 
a) Teorik derslerin % 70'ine katılmak, 
b) Uygulamalı olan derslerde, uygulamaların % 80'ine katılmak 
c) Uygulamalarla başarılı olmak. 
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d) Bir yarıyıl içinde ikiden az olmamak üzere yapılan ara sınavlardan or
talama olarak tam notun en az % 40'ını almış bulunmak gerekir. 

Ara sınavlarda alınan notlar ortalamasının % 60'ı ile yarıyıl sonu ve yıl sonu 
sınav notunun % 40'ının toplamı başarı notudur. Başarı notu, tam notun % 50'sin-
den aşağı olamaz. 

Ders ve uygulamalar ayrı mütalaa edildiğinde, yukarıdaki başarı şartlan uy
gulama için de aynen geçerlidir. 

STAJLAR 
Madde 11 — Staj süreleri Yükseköğretim Kurulu kararlarına aykırı olmamak 

şartıyla, Fakülte Kurulu tarafından tespit edilir. 
a) Her staj sonunda öğretim elemanı tarafından pratik veya teorik (ya da 

berikisi birden) sınav yapılır. 
b) Staj için öğretim elemanı tarafından ön görülen pratik çalışmayı tamam-

lamıyan öğrenci staj sonu sınavlarına alınmaz ve başarısız sayılır. 
c) Staj döneminde bir öğrenci birden fazla stajı aynı anda yapamaz. 
Madde 12 — Fakültede ön şartlı ders geçme sistemi uygulanır, Ön şartlı ders

ler konusunda Yükseköğretim Kanunu, Dicle Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yö
netmeliğine uyulur. Klinik öncesi öğrenimi derslerini başaramıyan öğrenciler, kli
nik öğrenimi döneminden ders alamazlar. 

Dördüncü sınıftan beşinci sınıfa geçerken klinik dönemi derslerinin yalnız 
birinden kalan öğrenciler kaldığı dersle ilgili stajı alamazlar (Fakat 5. sınıfın di
ğer ders ve stajlarını alabilirler) Ancak kaldığı dersin eksik puanlarını tamamla
yıp yıl sonu sınavını başardıkları takdirde bir sonraki eğitim yılında o dersin sta
jını alabilirler. 

NOTLARIN DERECELENDİRİLMESİ 
Madde 13 — Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarında alınan notlar 100 tam 

puan üzerinden derecelendirilir. 

Buna göre : 
0 49 Zayıf (geçmez) 

50 64 Orta 
65 84 İyi 
85 100 Pekiyi'dir. 
Madde 14 — Bir dersin sınavı sorumlu öğretim elemanı tarafından yapıla-

mıyacaksa, sınavın hangi öğretim elemanı tarafından yapılacağı Fakülte Yönetim 
Kurulu tarafından tespit edilir. 

Madde 15 — Öğrenciler sınav sonuçlarına maddi hata sebebiyle itirazlarını 
ilgili birimden yapılacak ilan gününden itibaren bir hafta içinde yazılı olarak De
kanlığa yapabilirler. İtiraz, ilgili öğretim elemanı tarafından tetkik edilip sonuç 
Yönetim Kurulunda değerlendirilir, İtirazın tetkik ve değerlendirilmesi, itirazın 
yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde sonuçlandırılır. 

İLİŞİK KESME 
Madde 16 — Bir sınıfta üst üste iki yıl başarısız olan öğrencinin Fakülte ile 

ilişkisi kesilir. Birinci ve ikinci yarıyılın (birinci sınıfın) tüm derslerini başaramı-
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yan öğrenciler ikinci sınıftan hiç ders alamazlar. Bunlar birinci sınıftan kaldığı 
dersleri ikinci yılda da tekrar ederler. Tekrara rağmen başarısız olan öğrencinin, 
Fakülte ile ilişiği kesilir. 

YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI 
Madde 17 — Yabancı dil dersleri zorunludur. Öğrenciler yabancı dil yeterlik 

sınavım başaramadıkları takdirde, yabancı dil derslerine devam etmek zorundadır
lar. Yabancı dil öğretimi ve sınavları Yükseköğretim Kurulunun tesbit ettiği esas
lara göre yürütülür. 

ÖN LİSANS DİPLOMASI 
Madde 18 — Bir öğrencinin ilk dört yarıyılın bütün derslerini başarmış olma

sına rağmen azami öğretim süresi içinde öğreniminin tamamım bitiremiyeceği an
laşılırsa o öğrenciye bir veya iki yarıyıllık ek öğretimden sonra ön lisans diploması 
verilebilir. Bu takdirde öğrenci dört yarıyıllık öğrenimine ek olarak, gördüğü öğre
nim dikkate alınarak, beş veya altı yarıyıllık öğrenim görmüş sayılır. 

YÜKSEK LİSANS DİPLOMASI 
Madde 19 — Bütün ders ve stajlarını başaran öğrenciye «Diş Hekimliği Yük

sek Lisans Diploması» verilir. Diploma ile ilgili hususlarda, Dicle Üniversitesi Öğ
retim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır. 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 
Madde 20 — Yazılı sınavlarda kopya yapan veya yapmaya teşebbüs eden öğ

renci sıfır (0) alır ve öğrenci hakkında 2547 sayılı Kanuna göre Disiplin soruştur
ması açılır. 

Madde 21 — Fakültece ön görülen çalışma düzenine uymayan öğrencileri ilgili 
öğretim elemanı dersten uzaklaştırabilir. Gerekirse bu öğrenciler için ayrıca di
siplin soruşturması açılabilir. 

Madde 22 — Diş Hekimliği Fakültesine dinleyici öğrenci kabul edilmez. 
Madde 23 — Bu yönetmedikte yer almayan hususlarda 2547 sayılı Kanun, Yük

seköğretim Kurulu ilke ve kararları ile Dicle Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yö
netmeliği hükümleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDELER 
GEÇİCİ MADDE 1 — 1982 -1983 ders yılı ile daha Önceki yıllarda yabancı dil 

öğrenimine başlamış olan öğrenciler eski programlarını tamamlarlar. 
GEÇİCİ MADDE 2 — Daha önce Yabancı Dil Programına hiç başlamadan 

1983-1984 ders yılında ikinci sınıfa başlamış öğrenciler, ikinci sınıfın programını 
sürdürürler. Ancak bu gibi öğrenciler, birinci yıl programını telafi dersleri ile ta
mamlarlar. 

GEÇİCİ MADDE 3 — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun yürürlüğe girdiği 
tarihten önce Fakülteye kaydolan öğrencilerin yeni yönetmelik ve programlara in
tibakları dolayısıyla meydana gelecek her türlü sorunun çözümü ile ilgili husus
lar Üniversite ve Fakültenin yetkili kurullarınca karara bağlanır. 

YÜRÜRLÜK 
Madde 27 — Bu Yönetmelik hükümleri geçici maddeler hükümleri saklı kat 

mak şartıyle 1983 -1984 öğretim ve eğitim yılı başından itibaren uygulanır. 
YÜRÜTME 
Madde 28 — Bu Yönetmelik, Dicle Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 
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Dicle Üniversitesinden: 

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 
Kapsam ve Amaç 
Madde 1 — Bu yönetmelik 2880 sayılı kanunla değiştirilen 2547 sayılı «Yük

seköğretim Kanunu», Yükseköğretim Kurulunun 21 Haziran 1982 tarih ve 82/163 
sayılı kararı ile kabul edilen «Tıp Fakültelerinde Eğitim ve Öğretim Planı ile İlgili 
İlkeler», bu ilkelerle ilgili Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul ka
rarları ve Dicle Üniversitesi öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde hazırlan
mıştır. 

Madde 2 — Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2547 sayılı Yükseköğretim Ka
nununda belirtilen Amaçlar ve Ana İlkeler doğrultusunda, Yükseköğretim Kuru
lunca öngörülen esaslara bağlı olarak iki ayrı amaca yönelen Eğitim ve öğretim 
Programları uygulanır. 

a) Tıp Doktorluğu: Tıp Doktorluğunun amacı yeterli temel tıp bilgileri ve
rilmiş ve bu bilgilerinin üzerine klinik bilimlere ait bilgi ve beceriler eklenmiş ve 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4 - 5 nci maddelerinde belirtilen amaç ve 
ilkeler doğrultusunda hekimler yetiştirmektedir. 

b) Temel Tıp Bilimlerinde Lisans: Bu lisans eğitimi Yükseköğretim Kurulu
nun 21 Haziran 1982 tarih ve 82/163 sayılı kararı ile kabul edilen «Tıp Fakültele
rinde Eğitim ve öğretim Plam ile İlgili İlkeler» e ve konu ile ilgili olarak çıkarıla
cak yönetmeliğe göre yürütülür. 

Kayıt ve Kabul İşlemleri 
Madde 3 — Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci kayıt, ayrılma ve iliş

ki kesme, dikey ve yatay geçiş işlemleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda 
tarif edilen esaslara, Yükseköğretim Kurulu .kararlarına ve Dicle Üniversitesi Öğ
retim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre yürütülür. 

Yıllık Öğretim Süresi ve Program 
Madde 4 — Eğitim ve öğretim yarıyıl esasına göre yapılır. Bazı dersler tek 

yarıyılı, bazıları da iki yarıyılı kapsayacak şekilde düzenlenebilir. 
Derslerin dönmeli olarak okutulmadığı birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda 

birinci yarıyıl ekim ayında, ikinci yarıyıl şubat ayının üçüncü haftasında başlar. 
Her yarıyıl 16 haftadır. Dönmeli öğretim yapılan dördüncü ve beşinci sınıflarda iki 
yarıyıl arasında ara tatili verilmiyebilir. Aile hekimliği dönemi 12 aydır. 

Madde 5 — Her yıl nisan ayı içinde bir sonraki ders yılının eğitim ve öğre
tim programı Yükseköğretim Kurulunun 21/6/1982 tarih ve 82/163 sayılı karan üe 
kabul edilen «Tıp Fakültelerinde Eğitim ve öğretim Plam ile İlgili Ilkeler»inde be
lirtilen her sınıfa ait ders programı ve bunların derslere göre dağılım saatları göz 
önünde tutularak Fakülte Kurulunca hazırlanır ve Üniversite Senatosunun ona
yına sunulur. 

Madde 6 — Altıncı sınıftaki aile hekimliği dönemine başlıyabilmek için evvel
ki sınıfların derslerinin hepsinden başarılı olmak gerekir. Aile hekimliği çalışma
ları her yıl temmuz ayında başlar. Beşinci sınıfı başarı ile bitiren öğrenciler her 
iki ayda bir bu çalışmaya katılabilir. Fakülte Yönetim Kurulu aile hekimliği ça
lışmalarının başlama tarihini değiştirebilir. Bu dönem en çok 18 ayda bitirilme
lidir. Dönemin herhangi bir diliminde başarılı olamıyanlar o dilimi yıllık progra
mın sonunda tekrarlar. Geçerli mazeretlerle kaybedilen süreler yönetim kurulu 
karan ile 18 aylık süreye eklenir. 

V ü r ü t m * ve İdare S o l ü m ü Seyre : 21 



Sayfa : 22 RESMİ GAZETE 13 Ağustos 1984 — Sayı : 18491 

Aile hekimliği dönemindeki klinik ve poliklinik uygulamalarının dilim, sûre 
ve şartlan Yükseköğretim Kurulunun 21/6/1982 tarih ve 82/163 sayılı «Tıp Fakül
telerinde Eğitim ve öğretim Planı ile İlgili İlkeler» inde belirtilen esaslara göre yü
rütülür. 

Devam ve Sınavlar 
Madde 7 — Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde Yükseköğretim Kurulunca 

tesbit edilen esaslar çerçevesinde devam zorunludur. Devam durumu yapılacak 
yoklamalarla izlenir. 

Madde 8 — Öğrenciler fakülteye kayıtlarından itibaren Temel Tip Bilimle
rinde ön Lisans Dönemini en çok 3 yılda, Klinik Bilimlerinde Yüksek Lisans Dö
nemini en çok 7,5 yılda 115 yarıyıl) tamamlamaları zorunludur. Dicle Üniversite
si öğretim ve Sınav YönetmeUğinin 2i. maddesinde belirtilen mazeretlere bağlı 
olarak kaybedilen dönem ve yanyıllar azami öğretim süresine eklenir. Ancak 7,5 
yıllık azami süre bittiği halde en fazla 3 dersten basansız olan öğrencilere iki ya-
nyıl daha devam hakkı verilir. 

Aile Hekimliği dönemi bu sürelerin dışındadır. 
Madde 9 — Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde sınavlar yanyd içi ve yanyıl 

sonunda yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak yapılır. Yanyıl sonu sınav-
lanna girebilmek için: 

a) Teorik derslerin yüzde yetmişine katılmak, 
b) Dersin uygulaması varsa uygulamaların yüzde seksenine katılmak ve 

bunlarda başarılı olmak gerekir. 

Her yanyılda en az iki yanyıl içi sınavı (vize) yapılır. Bir yanyıh kapsayan 
derslerin sınavı o yanyıl sonunda, iki yanyıh kapsayan derslerin sınavı ise yıl 
sonunda yapılır. Sınavlarda tam not 100 dür. Yarıyıl İçi sınav ortalaması 40'ın altın
da olan öğrenci dönem sonu sınavına giremez. Yanyıl içi sınav notlan ortalama
sının % 60'ı ile yanyıl veya yıl sonu sınav notunun % 40'mın toplamı basan notu
nu belirler. Basan notu en az 50 olan öğrenci o dersi geçer. Başarısız olanlar dersi 
tekrarlamak zorundadırlar. 

Madde 10 — 4 ve 5. sınıflarda dönmeli olarak okutulan dersler için ara sı
nav yapılmaz. Bu derslerin sınavları derse aynlan sürenin sonunda yapılır. 50 ve 
daha fazla not alan öğrenci başarılı sayılır. 

Madde 11 — Yabancı dü öğrenimi ve yeterlik sınavlan Yüksek öğretim Ku
rumlarında Yabancı Dil Eğitim ve öğretimi hakkındaki Yönetmelik ile Dicle Üni
versitesi öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin hükümlerine göre yapılır. 

Madde 12 — öğrencilerin sınav sonuçlarına itirazları Dicle Üniversitesi öğ
retim ve Smav Yönetmeliğinin hükümlerine göre incelenir ve sonuca bağlanır. 

Madde 13 — Dicle Üniversitesi öğretim ve Sınav YönetmeUğinin 21. madde
sinde belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle öğrenime bir süre devam edemiyen öğ
rencilere bu süre içinde giremediği ara smav, laboratuvar, uygulama ve sene so
nu sınavlan için tekrarlama hakkı verilmez, öğrenci mazereti sebebi ile ayrıldığı 
noktadan öğrenciliğine devam eder. 
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Diğer Hususlar 
Madde 14 — Bu yönetmelikle düzenlenmiyen hususlarda Fakülte ve Üniversi

tenin yetkili organları Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul kararları 
ile Dicle Üniversitesi öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre karar ve
rirler. 

GEÇİCİ MADDE 1 — Öğrencilerin bu yönetmelikle yürürlükten kaldırılan 
eski yönetmeliklere göre kazanmış olukları hakları saklıdır. Bu hakların nasıl kul
lanılacağına Üniversite ve Fakültenin yetkili kurulları karar verir. 

Yürürlük ve Yürütme 
Madde 15 — Bu yönetmelik 1983 -1984 öğretim ve eğitim yılı başından geçerli 

olmak üzere yürürlüğe girer. 

Madde 16 — Bu yönetmelik Dicle Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 

ŞEHİR İÇİ TAŞIMA SAYILAN SEFERLERİN HAREKET VE VARIŞ YERLERİNİ 

6/4/1980 tarihli ve 16952 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan genelgeye ektir. 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 38 inci maddesinin son fıkrası hük

müne göre şehir içi seferi sayılan ve hareket noktalan belediye hududu içinde va
rış noktaları bu hududun dışında bulunan seferlere ait hareket ve varış noktalan 
Ulaştırma Bakanlığının olumlu mütalâası ile aşağıdaki listede gösterilen şekilde 
tesbit edilmiştir. 

Bu listede gösterilen yerler arasında 38 inci maddenin tarifine uygun şekilde 
günün belli saatlerinde gidiş ve geliş olarak yapılan yolcu taşıması şehir içi taşı
ması sayılacak ve % 6 nispetinde Nakliyat Vergisine tabi olacaktır. 

Genelge 
Maliye ve Gümrük Bakanlığından : 

GÖSTERİR NAKLİYAT VERGİSİ GENELGESİ 

Kalkış Mahalli Varış Mahalli 
Kalkış ve Vanş 

Mahalleri arasındaki Uzaklık 

Rize Güneysu 
Muradiye Köyü 
Çiftekavak Köyü 
Gölgeli Köyü 
Yolbaşı Köyü 
Gündoğdu Köyü 
Kendirli Köyü 

Derepazan Köyü 
lyidere Köyü 

28 km. 
27 km. 
5 km. 
7 km. 

18 km. 
8 km. 

17 km. 
10 km. 
15 km. 
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Tebliğler 
Maliye ve Gümrük Bakanlığından: 

DEVLET MEMURLARI KANUNU 
GENEL TEBLİĞİ 

(Seri No: 88) 
Memurlar ve diğer kamu görevlileri ile ilgili bazı Kanunlarda değişiklik ya

pılmasına dair 24/4/1984 tarihli ve 2999 sayıh Yetki Kanununa dayanılarak ha
zırlanan 241 sayıh Kanun Hükmünde Kararname 29/6/1984 tarihli Resmi Gazete'de 
yayınlanarak 1/7/1984 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. 

241 sayılı KHK'nin öngördüğü düzenlemeleri ihtiva eden 26/6/1984 tarihli 
84/8229 ve 84/8230 sayüı Bakanlar Kurulu Kararları da aynı Resmi Gazete'de ya
yınlanarak yürürlüğe konulmuştur. 

1/7/1984 tarihinde yürürlüğe giren 241 sayılı KHK ve sözkonusu Bakanlar 
Kurulu Kararlarının uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapıl
ması gerekli görülmüştür. 

I. DEVLET MEMURLARININ EK GÖSTERGELERİ İLE İLGİLİ DÜZENLE
MELER : 

857 sayıh Devlet Memurları Kanununun değişik 43 üncü maddesinde yapılan 
değişiklikler ve ek göstergelerle ilgili olarak yapılan düzenlemeler şöyledir : 

1 — Genel İdare Hizmetleri Sınıfının Ek Göstergelerine dair Düzenleme
ler 

43 üncü maddenin (B) bendinin (a) fıkrası yeniden düzenlenerek kadroları 
Genel idare Hizmetleri Sınıfında bulunan memurlardan Başbakanlık Müsteşarının 
1100 ek göstergeden yararlanacağı belirtilmiş ayrıca 800 ve 650 ek göstergeler 
üzerinden kimlere ödeme yapılacağı unvanlar itibariyle gösterilmiştir. 

Aynı fıkrada, bu sınıfa dahil ı inci derece kadrolu hangi görevlere 500 veya 
400 ek gösterge verileceğinin Bakanlar Kurulunca belirleneceği öngörülmüş ve bu 
hükme dayanılarak 84/8230 sayıh Bakanlar Kurulu Kararı ile 500 ve 400 ek gös
tergeden yararlanacaklar tespit olunmuştur. 

Genel idare Hizmetleri Sınıfına dahil olan memurlardan yukarıda açıklan
dığı şekilde kadroları İçin ek gösterge tahsis edilmemiş olanlardan, 4 üncü derece
nin kademelerinden aylık alanlara 100 3 üncü derecenin kademelerinden aylık 
alanlara 150, 2 nci derecenin kademelerinden aylık alanlara 200 ve 1 inci derecenin 
kademelerinden aylık alanlara 300 ek gösterge üzerinden ödeme yapılacaktır. 

Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda olanlardan kimlerin hangi 
ek göstergelerden yararlanacaklarını belirleyen Bakanlar Kurulu Kararları bundan 
böyle uygulanmayacak, bü smıfa dahil personelin ek göstergeleri yalnız 241 sayılı 
KHK ile 84/8230 sayıh Bakanlar Kurulu Kararı esas alınarak tespit edilecektir. 

2 — Emniyet Hizmetleri Sınıfı ile Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfının 
Ek Göstergelerine Dair Düzenlemeler 

Sözkonusu 43 üncü maddenin (B) bendinin (g) fıkrasında yapılan değişiklik 
ile Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil memurların, (h) fıkrasında yapılan değişiklik 
ile de Mülki idare Amirliği Hizmetleri Sınıfına dahil bulunanların ek göstergeleri 
yeniden düzenlenmiştir. 

Mülki idare Amirliği Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanların ya
rarlanacakları ek göstergeler, Genel idare Hizmetleri Sınıfına dahil aynı unvanlı 
kadrolar için belirlenmiş olan ek göstergeden daha düşük ise ilgililere daha yük
sek olan ek gösterge üzerinden aylık ödenecektir.' 
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ÖRNEK •. Kazanılmış hak aylığı 3 üncü derecede olup, MİAHS'ne dahil 1 inci 
dereceden genel müdürlük kadrosuna 68/B maddesine göre atanan bir memura, 
(h) fıkrasının parantez içi hükmü nedeniyle 550 yerine, GlHS'nda genel müdürler 
için öngörülen 650 ek gösterge üzerinden aylık ödenecektir. 

3 — Bazı Uzmanların Ek Göstergelerine Dair Düzenlemeler 
Kadroları Genel idare Hizmetleri Sınıfına dahil olup en az üç yıl süreli yük

seköğrenim görerek mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek 
içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda Devlet Personel Uzmanlığı ile 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Devlet Bütçe Uzmanlığı kadrolarına atananların da 
50-300 arasında değişen ek göstergeden yararlanmaları 43 üncü maddenin (B) 
bendine eklenen (k) fıkrasmda öngörülmüştür. 

241 sayılı KHK'nin geçici 4 üncü maddesi uyarınca, (k) fıkrasında sayılan 
unvanları yine bu fıkrada sayılan şartlarla kazanmamış olmakla birlikte kanun, 
kanun hükmünde kararname, tüzük veya yönetmelik hükümlerine göre almış bu
lunanlardan yükseköğrenimli olanlar da aynı şekilde ek göstergeden yararlana
caklardır. 

4 — Bazı Denetim Elemanlarının Ek Göstergelerine Dair Düzenlemeler 
(B) bendinin (j) fıkrasmda sayılan unvanların arasına Başbakanlık Müfet

tişleri, Başbakanlık Uzmanları, Dışişleri Meslek Memurları ile Devlet Planlama 
Uzmanları da dahil edilmiştir. Bu unvanları taşıyanlar da 1/7/1984 tarihinden iti
baren (j) fıkrasmda öngörülen ek göstergelerden yararlanabileceklerdir. 

Başbakanlık Uzmanlarının bu ek göstergelerden yararlanabilmeleri için (J) 
fıkrasmda sayılan şartları taşımaları, ya da KHK'nin geçici 4 üncü maddesinde 
belirtilen koşullarla bu unvanı elde etmiş olmaları gerekmektedir. 

5 — Devlet Memurları Kanununun 68/B Maddesine Göre Atananların Ya
rarlanacakları Ek Göstergeler 

43 üncü maddenin (B) bendinin son fıkrasında yapılan değişiklik ve 68 inci 
maddenin (B) bendinde 199 sayılı KHK ile yapılan değişiklik birlikte dikkate alın
dığında 1-4 üncü derecelere 68/B maddesine göre atananların yararlanacakları ek 
göstergeler şu şekilde belirlenecektir : 

a) Bulundukları hizmet sınıflarına dahil 1-4 üncü dereceli kadrolara ata
nanlar, atandıkları bu derecelerden aylık alacaklar, ayrıca bü kadroları içtn 
84/8230 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ek gösterge tahsis edilmiş ise bu ek gös
tergelerden yararlanacaklardır. Atandıkları kadro için sözkonusu Karar ile ek gös
terge belirlenmemiş olanlar da aylık almakta oldukları derece için öngörüleri ek 
göstergeden yararlanacaklardır. 

ÖRNEK : Kadrosu Genel İdare Hizmetleri Sınıfında bulunup kazanılmış hak 
aylığı 5 inci derecede olan ve yine aym sınıfa dahil 1 inci derece kadrodan bir gö
reve 68/B maddesine göre atanan memur, l inci dereceden ayhk alacak ve atandığı 
kadro için 400 veya daha yüksek ek gösterge tespit edilmiş ise bu ek göstergeden; 
atandığı kadro için 84/8230 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı üe ek gösterge tespit 
edilmemişse 1 inci dereceden aylık alanlar için öngörülen 300 ek göstergeden yarar
lanacaktır. 

b) Diğer hizmet sınıflarından Genel idare Hizmetleri Sınıfındaki 1-4 üncü 
dereceli kadrolara 68/B maddesine göre atananlar da atandıkları dereceden ayhk 
alacaklar ve atandıkları kadronun ek göstergesinden yararlanacaklardır. Ancak 
atandıkları kadro için tespit edilmiş olan veya bu dereceden aylık alanlar için ön
görülen ek gösterge, ilgililerin kariyerleri ile ilgili hizmet sınıfında kazanılmış hak 
aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergeden düşük ise daha yüksek olan 
ek göstergeden yararlanabileceklerdir. 
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ÖRNEK: a) Kadrosu Sağlık Hizmetleri sınıfında olup kazanılmış hak ay
lığı 1 inci derecede olan bir hekim Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 1 inci derece 
kadrolu ve 400 ek göstergeli Daire Başkanlığına atandığı takdirde kariyeri ile 
ilgili sınıfta 1 inci dereceden aylık alanlar için 500 ek gösterge öngörüldüğünden 
bu ek göstergeden yararlanacaktır. 

b) Kadrosu Sağlık Hizmetleri Sınıfında olup kazanılmış hak aylığı 2 nci 
dereceden olan ve 400 ek göstergeden yararlanan bir hekim, Genel İdare Hizmet
leri Sınıfında.ek gösterge tahsis edilmemiş l inci dereceden bir kadroya 68/B 
maddesine göre atandığı takdirde ı inci dereceden aylık alacak, ancak bu derece
den aylık alanlar için genel olarak öngörülen 300 ek gösterge daha düşük olduğun
dan 400 ek göstergeden yararlanmaya devam edecektir. 

c) Kazanılmış hak ayhğı 3 üncü derecede olup Teknik Hizmetler Sınıfın
da 200 ek göstergeden yararlanmakta iken Genel İdare Hizmetleri Sınıfından ek 
gösterge tahsis edilmemiş 1 inci dereceden bir kadroya 68/B maddesine göre ata
nan memur, bu dereceden aylık alacak ve bu dereceden aylık alanlar için öngö
rülen 300 ek gösterge daha yüksek olduğu için bundan yararlanacaktır. 

6 — Diğer Hizmet Sınıflarından Genel İdare Hizmetleri Sınıfına Atananların 
Yararlanacakları Ek Göstergeler 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinin (B) bendinde 
2771 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle, sınıf değiştirmek suretiyle Genel İdare 
Hizmetleri Sınıfındaki 1-4 üncü dereceli kadrolara atananların, atandıkları göre
vin kariyerleri ile ilgili bulunması ve anılan Kanunun gerekçesinde belirtildiği 
üzere bu görevlerin yöneticilik görevleri olması halinde ilgililerin yararlanacak
ları ek göstergelerin, kazanılmış hak aylık derecelerine göre yararlanabilecekleri ek 
göstergelerden düşük olmaması öngörülmüştür. 241 sayılı KHK ile sözkonusu (B) 
bendinin son. fıkrasında yapılan değişiklikle diğer hizmet sınıflarından Genel İdare 
Hizmetleri Sınıfındaki 1-4 üncü dereceli kadrolara atananların daha önce bulun
dukları (kariyerleri ile ilgili) hizmet sınıflarında alabilecekleri ek göstergelerden 
yararlanabilmeleri için atandıkları görevin, kariyerleri ile ilgili olması ve yöne
ticilik görevlerinden bulunması şartı aranmayacaktır. 

ÖRNEK: Kazanılmış hak ayhğı 3 üncü derecede olup 200 ek göstergeden ya
rarlanan bir öğretmen. Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 3 üncü dereceden Uz
manlık kadrosuna atansa da 200 ek göstergeden yararlanmaya devam edecektir. 

7 — Kadrolarına Ek Gösterge Tahsis Edilmemiş Olanlar 
43 üncü maddenin (B) bendine 2771 sayılı Kanun ile eklenen ve kadrosuna 

tahsisli ek göstergesi bulunmayanların yararlanacakları ek göstergeleri, 657 sayılı 
Kanunun değişik 36 ncı maddesine göre yükselebilecekleri derece ile sınırlandıran 
hüküm yine muhafaza edilmiş olduğundan uygulamada bu hususun da dikkate 
alınması gerekir. 

ÖRNEK: İntibak nedeniyle 1 inci dereceden aylık almakta olan ve 3 üncü 
dereceden bir kadroyu işgal etmekte bulunan lise mezunu bir memura, öğrenim 
durumu nedeniyle 3 üncü dereceden yukarıya yükselemiyeceği için ancak bu de
receden aylık alanlar için öngörülen 150 ek gösterge verilebilecektir. 

8 — Kamu Kuruluşlarının Yeniden Düzenlenmesi Nedeniyle Kadro ve Gö
rev Unvanları Değişenlerin Yararlanacakları Ek Göstergeler 

241 sayılı KHK ve bu KHK ile değiştirilen Devlet Memurları Kanununun 43 
üncü maddesi ile verilen yetkiye dayanılarak ek göstergeleri yeniden belirlenenlere, 
bu ek göstergelerinin yararlanmakta oldukları ek göstergelerden daha düşük ol
ması halinde KHK'nin geçici 2 nci maddesi uyarınca, aynı görevde kaldıkları sü
rece önceki ek göstergeleri üzerinden ödeme yapılacaktır. 
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2680 sayıb Yetki Kanununun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlıkların ve 
diğer kaimi kurumlarının idari yapılarının ve görev esaslarının kanun hükmünde 
kararnamelerle yeniden düzenlenmesi sonucunda başka görevlere atanan ancak, 
bu kanun hükmündeki kararnamelerde öngörüldüğü üzere önceki görevlerine ait 
haklardan yararlanmaya devam edenler de 241 sayılı KHK ve buna dayanılarak ya
pılan düzenlemeler sonucu önceki görevleri için tanınan imkanlardan aynen yarar
lanacaklardır. 

ÖRNEK : Bakanlık müsteşarı iken iki bakanlığın birleşmesi sonucunda ba
kanlık müşavirliğine atanan bir memur, müsteşar kadrosu için öngörülen 800 ek 
gösterge üzerinden aylık alacak, zam ve tazminatlardan da müsteşar gibi yararlana
caktır. 

Bakanlık ve diğer kamu kuruluşlarının yeniden düzenlenmesi sonucunda çe
şitli kanun hükmünde kararnamelerle kadro ve görev unvanları değiştirilenler veya 
kaldırılanların bu kararnamelerle « eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge 
ve her türlü hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak 

.» saklı tutulduğundan, 1/7/1884 tarihinden önce kadro ve görev unvanları de
ğişenler de «durumlarına uygun işlerde» görevlendirildikleri sürece önceki kadro 
unvanları için 241 sayılı KHK ile 84/8229 ve 84/8230 sayılı Kararnamelerle getirilen 
İmkanlardan yararlanacaklardır. Bu hususun tespitinde ilgililerin görev unvanları 
dikkate alınmaksızın sadece hiyerarşik kademeyi İfade eden kadro unvanı dikkate 
alınacaktır. (Genel Müdür, Daire Başkanı gibi). 

Bu düzenlemeler ile kadro ve görev unvanları değişmekle birlikte görevli ol
dukları birimin yürüttüğü işler genel olarak aynen devam edenler, yeni kadrolara 
atanmasalar da bu kadrolar için öngörülen ek göstergeden yararlanabileceklerdir. 

ÖRMEK : a) «Araştırma, Geliştirme, Planlama ve Koordinasyon Kurulu 
Başkanlığı» kadrosunda iken bu kadronun kaldırılıp yerine «Araştırma, Planlama 
ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının kurulması üzerine bu kadroya atanma-
makla birlikte bu görevi yürüten memura, «Bakanlıklar merkez teşkilatına da
hil Kurul Başkanlarının ek göstergeleri 500'den 650'ye yükseltildiği için 650 ek gös
terge üzerinden ödeme yapılması gerekmektedir. 

b) «Personel Genel Müdürü» iken bu kadronun kaldırılarak «Personel ve 
Prensipler Genel Müdürlüğü»nün kurulması üzerine bu görevi yürüten bir memur, 
•Genel Müdürlerin ek göstergesi 500'den 650'ye yükseltildiği için 650 ek göstergeden 
yararlanacaktır. 

c) «Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi»nin kaldırılarak yeri
ne «Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlûğü»nün kurulması üzerine sözkonusu 
Daire Başkanı genel müdürler gibi 500 ek gösterge aldığından yeni Genel Müdürlük 
görevini yürüttüğü sürece genel müdürler için öngörülen 650 ek göstergeden fayda
lanacaktır. 

d) Her üç örnekteki memur «Kurul Başkam» ve «Genel Müdür» için öngö
rülen özel hizmet tazminatuıdaki artışdan da faydalanacaktır. 

9 — Emekli Aylıkları 900 Ek Gösterge Özerinden Bağlanacaklar 
241 sayılı KHK'nin 37 nci maddesinde sayılan görevlerde bulunanlar, madde

de Bayılan şartları taşıyarak emekliye ayrıldıkları takdirde bağlanacak emekli ay
lığının ve dolayısıyla emekli ikramiyesinin hesabında 900 ek gösterge dikkate alı
nacaktır. 

Maddeden de anlaşılacağı gibi sözkonusu personele çalıştıkları sürece 900 ek 
gösterge üzerinden aylık ödenmeyecek ve kesenek alınmayacaktır. 

10 — Ek göstergelerde Gelecek Yıllarda Yapılacak Yükseltmeler 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Per

sonel Kanunu. 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim 

Y ü r f K m e v e Idar* B ö l ü m ü S t y f t - 27 



Sayfa : 28 RESMİ GAZETE 13 Ağustos 1984 — Sayı: 18488 

Personel Kanunu ile diğer Kanunlar uyarınca 1984 yılı sonunda uygulanmakta olan 
ek göstergeler 241 sayılı KHK'nin 38 inci maddesinde öngörüldüğü üzere 1985 ve 
1986 yılları ile 1987 ve daha sonraki yıllarda herhangi bir işleme gerek olmaksızın 
otomatikman yükseltilerek uygulanacaktır. Bu yükseltmeye esas alınacak ek gös
tergeler 241 sayılı KHK ve 84/8230 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı üe tespit edilen 
ek göstergelerdir. 

ÖRNEK : 1/7/1984 tarihinden önce 500 ek göstergeden yararlanmakta olan bir 
genel müdürün ek göstergesi &A sayılı KHK ile 650 olarak belirlenmiş olduğundan 
bu ek gösterge, 1985 yılında 975'e, 1986 yılında 130O'e ve onu izleyen yıllarda ise 
1625'e yükseltilerek uygulanacaktır. 

11 — Ek Gösterge Artış Faikları T.C. Emekli Sandığına Kesilmeyecektir 
241 sayılı KHK'nin geçici 3 üncü maddesinde, bu KHK hükümlerine göre ek 

göstergelerin yeniden tesbiti nedeniyle aylıklarda meydana gelecek artış farkları
nın T.C. Emekli Sandığı'na yatırılmayacağı öngörülmüştür. Bu nedenle yeni tespit 
edilen ek gösterge tutarları üzerinden % ıo oranında kesenek, % 18 oranında da 
kurum karşılığının sandığa kesilmesi ile yetinilecektir. 

ÖRNEK : Bir genel müdürün ek göstergesinin 500'den 650'ye yükselmesi ne
deniyle Temmuz aylığından ek gösterge karşılığında t850x4lx% 10 —) 2.665 lira ke
sinti yapılacaktır. 

241 sayılı KHK'nin 38 inci maddesi uyarınca ek göstergelerin 1985 ve onu izle
yen yıllardaki artışlarında da aynı şekilde artış farkları T.C. Emekli Sandığı'na 
kesilmeyecektir. 

12 — Yükselebilecekleri Derecelerin Üzerindeki Ek Gösterge 
Tahsis Edilmiş Kadrolara Atanmış Olanların Yararlanacakları Ek Gösterge

ler.-
Bu Genel TebliğM I/l bölümünde. Genel İdare Hizmetleri Sınıfında bulunan 

personelin yararlanacakları ek göstergeleri tespit eden Bakanlar Kurulu Kararla
rının uygulanmayacağı belirtilmişti. Ancak 241 sayılı KHK'nin geçici 2 nci madde
sinde, bu düzenlemeler sonucunda tespit edilen ek göstergelerin, ilgililerin yararlan
makta oldukları ek göstergelerden düşük olamayacağı hükme bağlandığından, 657 
sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre yükselebilecekleri derecelerin üzerindeki 
kadrolara mevzuata uygun olarak atanmış olup bu kadroları için ek gösterge tah
sis edilmiş olanlar bu tahsisli ek göstergelerden yararlanabileceklerdir. Bununla 
birlikte, ilgililerin yükselebilecekleri dereceler ile sınırlı olmak üzere aylık aldıkları 
derecelere göre yararlanabilecekleri ek göstergeler, daha önce kadrolarına tahsis 
edilmiş olan ek göstergeden yüksek ise, daha yüksek olan bu ek göstergelerden ya
rarlanabileceklerdir. 

ÖRNEK : a) Lise mezunu olup şahsa bağlı 300 ek göstergeli 1 inci dereceli 
bir kadroda bulunan ve bu dereceden aylık alan memur yine kadrosuna tahsisli 300 
ek göstergeden yararlanabilecektir. 

b) Lise mezunu olup şahsa bağlı 100 ek göstergeli 2 nci dereceli bir kadro
da bulunan ve bu dereceden aylık alan memur, yükselebileceği 3 üncü dereceden 
ayhk alanlar için öngörülen 150 ek gösterge daha yüksek olduğundan bu ek göster
geden yararlanacaktır. 

c) Her iki memur yararlanacakları ek göstergeler için 1985, 1986 ile 1987 ve 
müteakip yularda öngörülen arUşlardan da faydalanacaklardır. 

II — KADEME İLERLEMESİNİN OTOMATİKMAN YAPILMASI : 

Devlet Memurları Kanununun 65 inci maddesinde yapılan değişiklik ile, 64 
üncü maddedeki şartlan taşıyan her memurun onaya ya da başka herhangi bir 
işleme gerek kalmaksızın kademe ilerlemesi yapabilmeleri sağlanmıştır. Buna göre 
bulunduğu kademede bir yıl çalışmış olan ve derecesinde ilerleyebileceği kademe 
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olan. her memur, olumlu sicil aldığı kabul edilerek hak kazandığı tarihten itibaren 
kademe ilerlemesi yapacak ve yeni kademenin aylığına hak kazanacaktır. Bu şe
kilde kademe ilerlemesi yaptırılan memurlardan olumlu sicil almadıkları tespit 
edilenlerin durumları, kurumlarınca her ay alınacak toplu onaylarla belirlenerek 
kademe ilerlemeleri iptal edilecek ve bunlara kademe ilerlemesi yapmış oldukları 
için daha önceden yersiz olarak fazla ödemede bulunulmuş ise bu ödemeler geri 
alınacaktır. 

Sözkonusu Kanunun 66 ncı maddesinde « kademe ilerlemesi ile ilgili 
onay merci .» olarak atamaya yetkili amir gösterildiğinden, kademe ilerleme
sine hak kazanamayan memurlar, atamaya yetkili amirlerin onayları ile belirlene
cektir. 

III — DERECE YÜKSELMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER : 
Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (A) bendinin ta) fıkrasın

da yer alan «Bir üst dereceden boş bir kadronun bulunması» şeklindeki ibare «Üst 
derecelerden boş bir kadronun bulunması şeklinde, 161 inci maddenin (A) bendinde 
yer alan «Bulunduğu dereceden yukarı bir dereceye atanan memur» ibaresi de 
«Bulunduğu derecelerden yukarı derecelere atanan memur» sekimde değiştiril
mek suretiyle kadrosuzluk nedeniyle derece yükselmesi yapamayan memurların, 
kadro temin edildiğinde her derecede üç yıl beklemelerine gerek kalmaksızın iki 
ya da daha üst derecelere yükselebilmeleri mümkün kılınmıştır. 

Memurların bulundukları dereceden bir üst dereceye yükselebilmeleri için 
yine daha önce olduğu gibi bulundukları derecede üç yıl başarılı olarak çalışmış 
olmaları gerekmektedir. 

ÖRNEK: a) 10 uncu derecenin 9 uncu kademesinde (575 göstergede) 3 yıl 
4 ay sûre ile bulunan bir memur, 7 nci dereceden boş bir kadro temin edildiğinde 
bu derecenin üçüncü kademesine (630 gösterge) yükseltilerek bu kademede 4 ay 
kıdemli sayılacak ve 8 ay sonra 6 ncı dereceye yükselmeye hak kazanacaktır. İl
gilinin 5 inci dereceye yükselmesi ise son paragrafta da belirtildiği üzere 6 ncı 
derecede fiilen 3 yıl çalıştıktan sonra mümkün olacaktır. 

b) 7 nci derecenin 8 inci kademesinde (755 göstergede) bulunan bir memur 
5 inci dereceden boş bir kadro kendisine tahsis edildiği takdirde 6 ncı derecede 
üç yıl beklemesine gerek olmaksızın doğrudan doğruya 5 inci derecenin 2 nci ka
demesine (755 göstergeye) yükseltilebilecektir. 

IV — AYLIK VE YAKACAK YARDIMI İLE ASGARİ ÜCRET İLİŞKİSİ : 

Devlet Memurları Kanununun 146 ncı maddesinde 2771 sayılı Kanun ile ya
pılan değişiklikten sonra memurlara ve kamu görevülerine ödenen aylık ile ya
kacak yardımı toplamının asgari ücretten az olması halinde aradaki fark ilgililere 
tazminat olarak ödenmekte idi. 241 sayılı KHK ile bu maddede yapılan değişiklikle 
yakacak yardımının hesaplanacak brüt tutarının sözkonusu kıyaslamada dikkate 
alınacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre yakacak yardımının brüt tutarı 1984 yılın
da (Gelir Vergisi oram % 30, Damga Vergisi oranı % 04 olduğuna göre) 13.650 
lira olarak 146 ncı madde uygulamasında dikkate alınacaktır. 

V — İKİNCİ GÖREV ÜCRETİ: 
657 sayılı Kanunun 175 inci maddesinde yapılan değişiklik ile, aynı Kanu

nun 88 inci maddesine dayanılarak ikinci görev verilen memurlara bu görevlerden 
dolayı aylık ödenebilmesi, ancak boş bir kadroya ait görevin ikinci görev olarak 
yürütülmesi şartına bağlanmıştır. Bu nedenle ikinci görev verilen her memura 
ikinci görev ücreti Ödenmesi sözkonusu olmayacaktır. 

Boş bir kadroya ait görevi ikinci görev olarak yürüten memura, ikinci gö
reve ait kadro derecesinin ilk kademe aylığının üçte ikisi ödenecektir. İkinci gö-
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rev aylığının hesaplanmasında, o kadroya ait varsa tahsisli ek göstergenin, tah
sisli ek gösterge olmayıp o derece için hizmet sınıflan itibariyle öngörülmüş ek 
gösterge var ise o ek göstergenin de dikkate alınması gerekecektir. 

ÖRNEK: a) 2 nci derecenin 3 üncü kademesinden aylık alan ve yine 2 nci 
dereceli olup Bakanlar Kurulu Karan ile 400 ek gösterge öngörülmüş bulunan bir 
görevi ikinci görev olarak yürüten memura (1055+400) gösterge üzerinden hesapla
nacak aylığın üçte ikisi ödenecektir. 

b) Bir belediyeye ait 4 üncü dereceden veterinerlik görevini ikinci görev 
olarak yürüten bir memura, bu kadro için tahsisli ek gösterge bulunmasa da bu 
dereceden aylık alanlar için genel olarak öngörülmüş bulunan ek gösterge de dik
kate alınarak (815+200) gösterge toplamı üzerinden hesaplanacak tutarın üçte 
ikisi ikinci görev aylığı olarak ödenecektir. 

241 sayılı KHK'de ikinci görev ücretine hak kazanılmasında ve bu ücretin 
hesaplanmasında baştabip ve baştabip yardımcıları bakımından farklı bir düzen
leme yapılmıştır. Baştabip veya baştabip yardımcılığı görevlerini ikinci görev ola
rak yürütenlere bu görevlerinden dolayı ücret ödenebilmesi için aynı unvanlı boş 
bir kadronun bulunması şart değildir. Böyle bir kadro olmasa da bu hizmetleri yü
rütenler ikinci görev ücretine hak kazanacaklardır. 

Baştabip ve baştabip yardımcılığı görevlerini yürütenlerin ikinci görev üc-
r îtine hak kazanmaları kadro bulunması şartına bağlanmadığından ikinci görev 
ücreti, ilgililerin almakta olduklan aylığın üçte ikisi olarak belirlenmiştir. Bu un
vanları taşıyan boş kadro olsa dahi ilgililerin ikinci görev ücretinin, yine almakta 
oldukları aylık üzerinden ve yararlanmakta oldukları ek gösterge de dikkate alın
mak suretiyle hesaplanması gerekmektedir. 

VI — SÜREKLİ İŞÇİ STATÜSÜNDE ÇALIŞANLARIN VE SÖZLEŞMELt PER
SONELİN İNTİBAKI: 

241 sayılı KHK'nin 15 inci maddesiyle Devlet Memurları Kanununa eklenen 
Ek Geçici Madde ile 657 sayılı Kanuna tabi kurumlarda 1/7/1984 tarihinde sürekli 
işçi statüsünde veya sözleşmeli olarak çalışmakta iken 1984 yılı sonuna kadar me
murluğa geçmek için yazılı başvuruda bulunanlardan kurumlarınca uygun görü
lenler 12/2/1982 tarihli ve 2595 sayılı Kanunun Geçici 9 uncu maddesinin uygulan
masıyla ilgili olarak yayımlanan 23/3/1982 tarih ve 75 Seri No'lu Devlet Memurları 
Kanunu Genel Tebliğindeki esaslara göre boş memur kadrolarına intibak ettirile
bileceklerdir. 

657 sayılı Kanunun 87 nci maddesinde sayılan kurumlarda işçi veya sözleş
meli olarak çalışmakta iken 1/3/1975 -1/3/1982 tarihleri arasında memuriyete geç
miş olanlann da anılan EK GEÇİCİ MADDE'nin birinci fıkrasına göre intibakları 
yapılacaktır. Şu kadar ki bu gibiler halen memur bulunduklarından ve bir kadro 
işgal etmekte olduklarmdan kazanılmış hak aylıklan intibak sonucunda bulunduk-
lan kadronun üzerine yükselebilecektir. 

İşçi veya sözleşmeli personel olarak çahşmakta iken askere giden ve 1/3/1975 
tarihinden sonra askerlik dönüşünde doğrudan memuriyete geçmiş olanlann da 
aynı şekilde intibakları yapılacaktır. 

Kamu kurumlannda işçi veya sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken 
1/3/1975 tarihinden önce ya da 1/3/1982 tarihinden sonra memuriyete geçmiş olan
lann intibaklan 1897 ve 2595 sayılı Kanunlarla yapılmış olduğundan bu gibi per
sonelin intibaklarının tekrar yapılması KHK'de öngörülmemiştir. 

VII — YAN ÖDEMELER -. 
26/6/1984 tarih ve 84/8229 sayılı Kararnamenin 3/A maddesi ile yan ödeme 

katsayısı (11) den (12) ye yükseltilmiştir. 
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Buna göre, her kurum veya kuruluş 24/11/1983 tarih ve 83/7407 sayılı Ka
rarnamenin «Karar» kısmının 4 üncü maddesinde belirlenen hükümler çerçevesin
de Bakanlığımızca daha önce vize edilen cetvelleri esas alacak ve bu cetvellerde 
gösterilen puanlar 1/7/1984 tarihinden itibaren (12) rakamı ile çarpılmak suretiyle 
bulunacak miktarlar üzerinden yeni bir vizeye tabi tutulmaksızın ödeme yapıla
caktır. 

öte yandan 21/7/1984 tarih ve 18465 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yü
rürlüğe giren 19/7/1984 tarih ve 84/8306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki karar 
ile kalkınmada öncelikli yörelere uygulanacak teşvik tedbirleri yeniden düzenlen
miştir. Bu düzenleme nedeniyle, kalkınmada öncelikli yörelerde verilecek yan öde
melerin tesbitinde; 

1) 23/11/1983 tarih ve 83/7407 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli 
(I) sayıh Cetvelin (B) Teknik Hizmetler Bölümünün Not 5 inci sırasına göre, Tek
nik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan ve kalkınmada öncelikli yöreler
de sürekli görevle çalışan personelin teminindeki güçlük zamlarına % 60 ve % 30 
oranlarında öngörülen ilavelerin 19/7/1984 tarih ve 84/8306 sayılı Kararname ile 
yeniden tesbit edilen öncelikli yöreler esas alınarak yapılması, 

2) 19/7/1984 tarih ve 84/8306 sayılı Kararnameden önce 1 inci Derece önce
likli Yöreler arasında yer aldığı halde bu kararname ile 2 inci Derece öncelikli 
Yöreler kapsamına alınan illerde çalışan personelin teminindeki güçlük zamları
nın % 60 oranı yerine % 30 oranında ilaveli olarak hesaplanması, 

3) Kalkınmada öncelikli yöreler arasında bulunmadığı halde 19/7/1984 tarih 
ve 84/8306 sayılı Kararname ile kalkınmada 2 nci Derece Öncelikli Yöreler kapsa
mına alınan (Artvin, Tokat gibi) illerdeki personele ödenecek teminindeki güçlük 
zammının % 30 oranında ilaveli olarak hesaplanması, 

4) Yan ödemelerde yapılacak bu değişikliklerin, bu yörelerde çalışanların 
gerçek ücretlerinin vergilendirilmesinde dikkate alınacak özel indirim hadlerinin-, 
aylık dönemler itibariyle ödenen ücretlerde aylık tutarlar üzerinden hesaplanma
sını öngören 143 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'ne paralel olarak 1/8/1984 
tarihinden itibaren uygulanması, 

gerekmektedir. 
VIII — ÖZEL HİZMET TAZMİNATI : 
241 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile ilgili Bazı Kanunlarda de

ğişiklik yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 12/c maddesi ile 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun «Zam ve Tazminatlar» başlıklı değişik 
Ek Maddesinde yer alan özel hizmet tazminatı oranlarının sınırları artırılmış bu
lunmaktadır. 

Bu artışlar dikkate alınarak, 24/11/1983 tarih ve 83/7407 sayılı Kararnameye 
ekli II sayılı Cetvelin Üst Yönetim, Teknik Hizmetler, Sağlık Hizmetleri ve Avu
katlık Hizmetleri bölümlerindeki özel hizmet tazminatı oranlan artırılmış, Dene
tim Hizmetleri Bölümü ise yeniden düzenlenmiştir. 

Buna göre; 
l — özel hizmet tazminatı ödemelerinde öncelikle 241 sayıh KHK ile belir

lenen kanuni sınırlara uyulması, 26/6/1984 tarih ve 84/8229 sayıh Kararname ile bu 
sinırlann aşılmış olması halinde dahi ödemelerin kanuni oranlar dikkate alınarak 
yapılması gerekmektedir. 

ÖRNEK: Üst Yönetim Bölümünün 2 nci grubunun oranı B4/8229 sayılı Ka
rarname ile (% 25) olarak tesbit edilmiş ise de, bu Grubun 14 üncü sırasında 2 nci 
dereceli Başmüdür veya İl Müdürü kadrosunda görevli Mühendis veya benzeri ka • 
rıyerli bir kişinin tazminat oranı (% 25) değil, kanuni sınırlar dikkate alınarak 
(% 20) olacaktır. 

YOrOtme ve İdare Bölümü Sayfa : 31 



Sayfa : 32 RESMİ GAZETE 13 Ağustos 1984 — Sayı : 18488 

2 — Yeni düzenlemeye göre yapılacak özel hizmet tazminatı ödemelerinde de, 
daha önce vize edilen dağılım cetvelleri esas alınacak ve bu cetvellerde yor alan 
oranlar yerine yeni oranlar aşağıda sayılan durumlar hariç vizeye tabi olmaksızın 
uygulanacaktır. 

a) 24/11/1983 tarih ve 83/7407 sayılı Kararnamenin «Karar- kısmının 4/B 
maddesinin kurumlara verdiği (Kararname ile belirlenen miktar ve oranlat ıu al
tında tespitine dair yetkinin kullanılarak daha önce özel hizmet tazminatı da
ğılım listeleri hazırlanmış ve bu cetveller Maliye ve Gümrük Bakanlığına vize etti
rilmiş ise, yeni düzenlemeye göre yeniden dağılım cetvelleri hazırlanacak ve Maliye 
ve Gümrük Bakanlığına vize ettirilmek üzere getirilecektir, ödemeler vize edilen 
bu cetvellere göre yapılacaktır. 

b) 241 sayılı KHK ve 28/6/1984 sayılı ve 84/8229 sayılı Kararname ile Dene
tim Hizmetleri Bölümü yeniden düzenlenmiş ve özel hizmet tazminatı oranları 
yeni sıralamaya göre tesbit edilmiştir. 

84/8229 sayılı Kararnamenin 3/D maddesiyle yapılan düzenlemede Denetim 
Hizmetleri Bölümünün 6 nci sırasına, Başbakanlık Devlet Planlama, Devlet Perso
nel Uzmanları ile Devlet Bütçe Uzmanları ve bunların yardımcıları dahil edilmiş 
bulunmaktadır. 

Yukarıda sayılan uzmanlardan 4 - 9 uncu dereceli kadrolarda çalışanlar ilk 
kez kararnamede yer aldıklarından bunlara özel hizmet tazminatı ödenebilmesi için: 

— Mevzutlarında öngörülen yönetmeliklerin yürürlüğe konulmuş olması ve
ya mevcut yönetmeliklerinde gerekli değişikliklerin yapılması, 

— Bu işlemlerden sonra hazırlanacak özel hizmet tazminatı dağılım cetvel
lerinin Maliye ve Gümrük Bakanlığına vize ettirilmesi, 

gerekmektedir. 
3 — 241 sayılı KHK'nin 12 nci maddesinin (c) fıkrasının 6 nci bendinde yu

karıda sözü edilen uzman ve yardımcıları için özel hizmet tazminatı oranının sı
nın % 8 olarak tesbit edilmiş olmakla beraber daha önceki uygulamaya göre 1, 2 
ve 3 üncü dereceli kadrolarda görevli uzmanlar Üst Yönetim Bölümünden özel 
hizmet tazminatı aldıklarından, bu personelin özel hizmet tazminatı oranlarının sı
nırları, Üst Yönetim görevlileri için tesbit olunan oranlara göre tesbit olunacak ve 
ödemeler bu oranlar ve 84/8229 sayılı Kararname esas alınarak yapılacaktır. 

4 — Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda olup 23/11/1983 tarih ve 
83/7407 sayılı Kararnameye ekli II sayılı cetvelin Üst Yönetim Bölümünde öngörü
len oranlarda özel hizmet tazminatından yararlananların bu tazminat oranlan yeni 
düzenlemeye göre yükseltilecek ve kendilerine 241 sayılı KHK'nin 35 İnci madde
sinde öngörülen tazminat ayrıca ödenecektir. Bu tazminatın net olarak ödenmesi 
KHK'de öngörüldüğünden netden brüte gitmek suretiyle hesaplanacak tutar üze
rinden tahakkuklar yapılacaktır. 

241 sayılı KHK'nin 35 inci maddesi uyarınca 1984 yılında ödenecek tazminat, 
en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 5'i olduğuna göre ilgili
lere; 

(1400 + 1100) X 41 = 102.500 X % 5 = 5.125.— TL. 
ödenecektir. Bu tazminat vergiden istisna edilmediğinden, 1984 yılında gelir vergisi 
oranının % 30 olduğu ve aynca damga vergisi de dikkate alınarak; 

5.125 : 0,696 = 7.363.— TL. 
üzerinden tahakkuk ettirilecektir. 

IX — MAKAM TAZMİNATI : 
241 sayılı KHK'nin 40 ıncı maddesi ile yürürlükten kaldırılan kanun hüküm

lerine dayanılarak ödenmekte olan makam tazminatlarına son verilmiş ve 39 uncu 
maddenin (a) fıkrası ile bu konu yeniden düzenlenmiştir. 
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39 uncu maddede unvanları sayılan personele, çalıştıkları sürece unvanları
nın hizalarında yer alan gösterge rakamları ile memur aylıklarına uygulanan kat
sayının çarpımı suretiyle bulunacak miktar makam tazminatı olarak ödenecektir. 

Yürürlükten kaldırılan kanun hükümlerine göre ödenmekte olan makam taz
minatları damga vergisi hâriç herhangi bir kesintiye tabi tutulmadığı için 241 sayıb 
KHK'de de aynı esas benimsenmiştir. 

KHK'nin 39 uncu maddesinin (a) fıkrasına göre makam tazminatından ya
rarlananlardan o rütbe veya görevlerde toplam üç yıl çabştıktan ve 25 yıl kamu 
görevi yaptıktan sonra emekliye ayrılanlara, çalışırken almakta oldukları makam 
tazminatının % 60'ı hayatta bulundukları sürece T.C. Emekli Sandığı tarafından öde
necektir. Emekliye ayrılmış olanlara ödenecek bu tazminat, İlgililerin ölümü ha
linde mirasçılarına intikal etmeyecektir. 

T.C. Emekli Sandığı, her ay ödediği bu tazminatı üç aylık devreler halinde 
fatura karşılığında Hazine'den tahsis edecektir. 

ÖRNEK: a) İki yıllık bir orgeneral'e (700X41=28700 — 115=) 28.585 lira net 
ayhk makam tazminatı ödenecektir. 

Bu orgeneralin bir yıl sonra kuvvet komutanı olması halinde ödenecek ma
kam tazminatının net aylık tutan (800X41=32800 —131=) 32.669 Ura olacaktır. 

b) Aynı kişinin kuvvet komutanlığından 6 ay sonra emekliye ayrılması ha
linde orgeneral rütbesi ile üç yıl çalışmış olduğundan, çahşırken yararlandığı en 
yüksek makam tazminatının % 60'ı olan (800x41x % 60 =) 19.680 lira her ay T.C. 
Emekli Sandığı tarafından kendisine ödenecektir. 

X — AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun «Aile Yardımı ödeneği»ne ilişkin 

202 nci maddesinin ikinci fıkrası ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun 153 üncü maddesinin birinci fıkrası 241 sayılı KHK ile değiştirilmiş bu
lunmaktadır. 

Yapılan bu değişikliğe göre; 
1) 657 sayılı Kanunun 1 inci maddesi kapsamına giren memurlar, aynı Ka

nunun ek geçici 9 ve 16 ncı maddeleri kapsamına giren personel, özel kanunların
da aile yardımı konusunda 657 sayılı Kanuna göre işlem yapılacağına ilişkin hü
küm bulunan personel ile 926 sayılı Kanuna tabi personele, her ne şekilde olursa ol
sun menfaat karşılığı çalışmayan eşinin ve en fazla iki çocuğunun her biri için 
25 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar 
üzerinden ödeme yapılacaktır. 

2) 657 ve 926 sayılı Kanunların yukarıda belirtilen maddelerinde eş için her 
ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmama koşulu getirilmiştir. Ancak 
eşlerden birinin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli aylığı alması 
çalışma olarak düşünülemeyeceğinden bu durumdaki Devlet memuruna da eşi için 
aile yardımı ödeneği verilecektir. 

Devlet memurlarından; vatani görevlerim yedek subay olarak yapanların 
okulda geçen süreleri ile er olarak yapanların, haklarında yargı organlarınca kesin 
mahkumiyet kararı verilenlerin, mevsimlik çalışanların kendilerinin çalışmadıkları 
sürede çalışan eşlerine aile yardımı ödeneği verilmesi gerekmektedir. 

3) Boşanma veya ayrılık vukuunda çocuk için verilecek aile yardımı ödene
ğinin hangi tarafa ve ne oranda verileceği mahkeme kararında belirtilmemiş ise; 

a) Eşlerden her ikisinin memur veya birinin memur diğerinin İş Kanunu 
kapsamında çalışması halinde,.çocuk için verilecek aile yardımı ödeneği, mahkeme 
kararıyla çocuğun velayeti verilen tarafa ödenecektir. 

b) Eşlerden biri memur, diğeri çalışmıyor ve çocuğun velayeti mahkeme 
kararı ile çalışmayan eşe verilmiş ise, aile yardımı ödeneği çalışan eşe verilecektir. 
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4) Çalışamayacak derecede malûllükleri resmi sağlık kurulu raporu ile tes
pit edilenler için de süresiz olarak bu ödeneğin verilmesine devam edilecektir. 

5) Evlenmiş kız ve erkek çocuklar için kesilen aile yardımı ödeneğinin, bo
şanma veya eşinin ölümü halinde evlilikleri son bulan çocuklardan yüksek öğ
renime devam eden erkek çocuklara 7 nci maddeye göre, kız çocuklarına ise 25 
yaşını dolduruncaya kadar bu yardımın tekrar verilmesine devam olunacaktır. 

6) 19 yaşını dolduran ve yüksek öğrenime devam etmeyen erkek çocukların 
aile yardımı ödeneği, 657 sayılı Kanunun 206 ncı maddesi ile 926 sayıh Kanunun 
157 nci maddesi hükümlerine göre kesilecektir. Ancak, 19 yaşını doldurup 25 yaşın
dan önce yüksek öğrenime başlayan erkek çocuklara, yüksek öğrenime başladık
ları tarihten itibaren 25 yaşım geçmemek şartıyla öğrenimlerini bitirinceye kadar 
tekrar bu ödeneğin verilmesine devam edilecektir. 

7) Özel kesimce okutulan veya burs verilen, T. C. Emekli Sandığınca yetim 
ajîığı bağlanan, Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan kredi alan, Açık 
Yüksek öğretimde öğrenim gören çocuklar için de aile yardımı ödeneği verilme
sine devam olunacaktır. 

8) 657 sayılı Kanunun 206 ncı maddesi ile 926 sayılı Kanunun 157 nci mad
delerindeki hükümlere göre, burs alan veya Devletçe okutulan çocuklara, aileleri
nin yanında kalıp kalmadıklarına bakılmaksızın tatillerde de aile yardımı ödeneği 
verilmeyecektir. 

9) Bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren aile yardımı ödeneği ile ilgili ola
rak yayınlanan Tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır. 

XI — DOĞUM YARDIMI ÖDENEĞİ 
Devlet memurlarından çocuğu dünyaya gelenlere 657 sayıh Kanunun 207 nci 

maddesi uyarınca ödenmekte olan doğum yardımı ödeneğinin miktarı her yıl bütçe 
kanunları ile tespit edilmekte iken 241 sayılı KHK'nin 11 inci maddesi ile yapılan 
değişiklikle 75 gösterge rakamının ayhk katsayısı ile çarpılmak suretiyle belirlene
ceği öngörülmüştür. Buna göre, gerek Devlet Memurları Kanununa tabi personel 
gerekse doğum yardımı ödeneği konusunda bu Kanuna atıfta bulunulan personel 
kanunlarına tabi olanlar 75 gösterge esas alınarak anılan ödenekten yararlandırı
lacaktır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 ve 207 nci maddelerinde aile yar
dımı ve doğum yardımı ödeneklerinin her yıl bütçe kanunları ile belirleneceğine 
dair hükümler 241 sayılı KHK ile değiştirildiğinden, 1/7/1984 tarihinden itibaren 
bu ödeneklerin ödenmesinde 1984 yıh Bütçe Kanunu hükümlerinin değil 657 sayılı 
Kanunun 241 sayıh KHK ile değiştirilen hükümlerinin esas alınması gerekmektedir. 

XII — YAKACAK YARDIMI : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 213 üncü maddesine dayanılarak Ba

kanlar Kurulunun 3/11/1983 tarih ve 83/7335 sayılı Karan ile 22/11/1983 tarihinde 
yürürlüğe konulan Yakacak Yardımı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi uyannca tu
tuklanan, gözaltına alman ve görevden uzaklaştınlanlara aylıklarının ödenme oran
larına göre verilen Yakacak Yardımının, Sayıştay Genel Kurulunun 3/5/1984 gün 
ve 4388/1 sayılı karan ile-, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olup görev
den uzaklaştınlan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir Silahlı Kuv
vetleri Personel Kanunu kapsamında bulunan subay, astsubay ve askeri memur
lardan açığa alınan veya tutuklananlara Yakacak Yardımı Yönetmeliğinin 3 üncü 
maddesinde yer alan düzenleme dikkate alınmaksızın tam olarak ödenmesi kabul 
edilmiş ve Maliye ve Gümrük Bakanlığınca da söz konusu karar benimsenmiş bu
lunmaktadır. 

Buna göre, anılan Kararda belirtilen hallerde Yakacak Yardımının aynen 
ödenmesi gerekmektedir. 

Uygulama yukanda yapılan açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır. 
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Para ve Kredi Kurulundan : 

Sıra No i 118 
1984 yılı ürünü kütlü pamuk destekleme alım fiyatı, alımla görevlendirilen 

kuruluşlar, kredileme ve diğer esaslar 31/5/1982 tarihli 8/4815 sayılı Bakanlar Kuru
lu Kararı eki Karar gereğince aşağıdaki şekilde tesbit edilmiştir 

1 — Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu, 
a) Ege ve Antalya St. l beyaz kütlü pamukların destekleme alım fiyatını 

160,— TL/Kg., 
b) Çukurova St. 1 beyaz kütlü pamuğun destekleme alım fiyatını 150,— 

TL/Kg., olarak tesbit etmiştir. 
Diğer tip ve kalitelerdeki pamukların fiyatları, alımla görevlendirilen Tarım 

Satış Kooperatifleri Birliklerinin ve ilgili İhracatçı Birliklerinin görüşleri alınmak 
suretiyle Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı'nın bağh bulunduğu Bakanlıkça tesbit 
edilir. 

2 — Üreticilerden alımda bulunmak üzere-, 
a) İzmir Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (TARİŞ), 
b) Çukurova Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ÇUKOBİRLİK), 
c) Antalya Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK), 

görevlendirilmişlerdir. 
3 — Birliklerce satın alınan kütlü pamuk bedellerinin ödenmesinde aşağı

daki esaslar uygulanır : 
— ödenmiş olan avansın mahsubundan sonra kalan miktarın % 50'si peşin, 

% 25'i peşin ödemeden 3 ay sonra, bakiye % 25i ise peşin ödemeden 5 ay sonra öde
nir. 

— Vade farkı için aylık % 3 faiz ödemesi yapılır. 
Birliklerce yapılacak destekleme alımları 31/1/1985 tarihinde sona erer. Bu 

süreyi uzatmaya Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Bakanlık 
yetkilidir. 

ödemeler T. C. Ziraat Bankası aracılığı ile ve üreticiye doğrudan yapılır. 
4 — Kütlü pamukların işlenmesinden elde edilecek çiğitlerin ne şekilde değer

lendirileceği Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tesbit olunur. 
Tarla kontrolü sertifikası almış tohumluk olacak kütlü pamuklar (orijinal, 

anaç, sertifikalı) destekleme alımlarıyla görevlendirilen kuruluşlar tarafından des
tekleme alım fiyatlarının % 10 fazlasıyla satın alınır. 

Sözkonusu kütlü pamuklar öncelikle tohumluk hazırlamak amacıyla kurul
muş olan Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı'na ait çırçır fabrikalarında çırçırla-
nır. 

5 — Üreticilerin Birliklere teslim edecekleri kütlü pamuk bedellerinden, ser
maye borcu olan ortaklardan % 2, ortak olmayanlardan ise hizmet karşılığı olarak 
% 3 kesinti yapılır. 

Or»ak üreticilerin, Kooperatiflere verdikleri taahhüt ve rekolte beyannamele
rinde belirtilen miktarın % ıo'a kadar fazlasını teslim etmeleri halinde bu ürün
lere ortak içi, bu miktarın üzerindeki ürünlere ortak dışı kesinti oranı uygulanır. 

Ayrıca, Birliklerin mali yapılarını güçlendirmek amacı ile, teslim edilen küt
lü pamuk bedellerinden, ortak olanlardan % 2, ortak olmayanlardan % 3 oranında 
yapılacak kesintiler T. C. Ziraat Bankasında ayrı bir fonda toplanır. 
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6 — Kutlu pamuk alımı ve işlenmesi için kullanılmak üzere T. C. Ziraat Ban 
kasınca reeskontabl kredi sağlanır. Ayrıca bu kredinin % 15'i alımlarla bağlantılı 
olarak, stokların tamamı eritilinceye kadar işletme kredisi olarak Birliklere tahsis 
edilir. 

7 — îç piyasa fiyatları destekleme alım fiyatlarının üzerine çıktığı takdirde, 
destekleme alımlarıyla görevlendirilmiş Birlikler, kâr ve zarar kendilerine ait olmak 
kaydıyla ortak ve ortak olmayan üreticiden ve borsa ile serbest piyasadan da alım: 

larda bulunabilirler. 
Bu şekilde yapılacak alımlarda bir zarar hasıl olduğu takdirde, destekleme 

alım organının yükleneceği zarar, destekleme alım fiyatı ile hakiki alım fiyatı ara
sındaki fark için hesaplanacak zarar olup, bu Tebliğin l. maddesinde gösterilen 
destekleme alım fiyatlarına kadarki zararlar, 31/5/1982 tarih ve 8/4815 sayılı Ba
kanlar Kurulu Kararı eki kararın 9. maddesi hükmüne tabidir. 

8 — Dünya serbest piyasa pamuk fiyatları destekleme suretiyle alınmış pa
mukların o tarihteki maliyetinin altına düştüğü veya yüksek rekolteler ve çeşitli 
İç ve dış piyasa şartlan sebebiyle elde büyük miktarlarda stoklann kalacağının an
laşıldığı hallerde, bu pamuklann maliyetlerinin altındaki fiyatlar üzerinden, doğru
dan doğruya Birlikler tarafından veya gerektiğinde ihracatçılar kanalı ile ihracına 
izin vermeye ve Birliklerce iç piyasaya satışını kararlaştırmaya Hazine ve Dış Tica
ret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlık yetkilidir. 

9 — Birliklere, yapılacak alımlar sebebiyle, alımdan satışa kadar yapacağı 
masraflardan başka, işletme kredisinden ödenmek üzere alım bedeli üzerinden % 3 
komisyon tahakkuk ettirilir. 

10 — Bu Tebliğ çerçevesinde Devlet adına alınan ürünün tamamı ihraç stoku 
addedilir. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bu stoklann ihracat yo
luyla değerlendirilmesi için bu Tebliğ çerçevesinde gerekli esaslan tesblt eder ve 
uygulanmasını sağlar. 

Devlet destekleme alımı yoluyla mubayaa edilen pamuklann mamul hale ge
tirilerek ihracı kaydıyla ihracatçı ve sanayici kuruluşlara tahsisine, keza bunların 
özel ihracatçılar vasıtasıyla ihracına Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı 
bulunduğu Bakanlık yetkilidir. 

Destekleme alım organlanmn ellerinde bulunan Devlet stoklarından Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Bakanlıkça iç piyasa ihtiyacı için 
aynlanlann satış şartlan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından tesbit olunur. 

11 — Devlet destekleme alımı yoluyla mübayaa edilen pamukların mamul 
olarak en fazla katma değer bırakacak şekilde ihracını sağlamak üzere Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Bakanlık gerekli tedbirleri alır. 

12 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

' —e 

Para ve Kredi Kurulundan: 

Sıra No > 117 
1984 yılı ürünü fındık destekleme alım fiyatı, alımla görevlendirilen Kuru

luş, kredileme ve diğer esaslar, 31/5/1982 tarihli ve 8/4815 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı eki Karar gereğince aşağıdaki şekilde tesbit edilmiştir: 

1 — Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu, % 50 randımanlı kuru, 
değirmenlik, tombul kabuklu fındığın destekleme alım fiyatını 240,— TL/Kg. ola
rak tesbit etmiştir. 
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Sivri kabuklu fındığın kilosuna 15,— TL. noksan ödenecektir. 
Diğer kalite fındıklar için (buruşuk dahil) ödenecek fiyat, alımla görevli 

Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ile Karadeniz Bölgesi Fındık İhracatçıları Birli-
ği'nin görüşü alınarak Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Ba
kanlıkça tesbit edilir. 

2 — Üreticilerden alımlarda bulunmak üzere, Giresun Fındık Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) görevlendirilmiştir. 

3 — Birlikçe satm alman fındık bedellerinin ödenmesinde aşağıdaki esaslar 
uygulanır: 

— Ödenmiş olan avansın mahsubundan sonra kalan miktarın % 40'ı peşin, 
% 30'u peşin ödemeden 3 ay sonra, bakiye % 30u ise peşin ödemeden 5 ay sonra 
ödenir. 

— Vade farkı için aylık % 3 faiz ödemesi yapılır. 
Birlikçe yapılacak destekleme alımları 15/4/1985 tarihinde sona erer. Bu 

süreyi uzatmaya Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Bakan
lık yetkilidir. 

Ödemeler T. C. Ziraat Bankası aracılığı ile üreticiye doğrudan yapılır. 
4 — Kabuk satışından elde olunacak hasılat destekleme alım hesabına gelir 

kaydedilir. 
5 — Üreticilerin Birliğe teslim edecekleri fındık bedellerinden, sermaye bor

cu olan ortaklardan % 2, ortak olmayanlardan ise hizmet karşılığı olarak % 3 
kesinti yapılır. 

Ortak üreticilerin. Kooperatiflere verdikleri taahhüt vo rekolte beyanname
lerinde belirtilen miktarın % 10'una kadar fazlasını teslim etmeleri halinde bu 
ürünlere ortak içi, bu miktarın üzerindeki ürünlere ortak dışı kesinti oranı uygu
lanır. 

Ayrıca Birliğin mali yapışım güçlendirmek amacı ile, teslim edilen fındık 
bedellerinden, ortak olanlardan % 2, ortak olmayanlardan % 3 oranında yapılacak 
kesintiler, T. C. Ziraat Bankasında ayrı bir fonda toplanır. 

6 — Fındık alımı ve işlenmesi için kullanılmak üzere T. C. Ziraat Bankasın
ca reeskontabl kredi sağlanır. Ayrıca bu kredinin % 15'i alımlarla bağlantılı olarak 
stokların tamamı eritilinceye kadar işletme kredisi olarak Birliğe tahsis edilir. 

7 — İç piyasa fiyatları destekleme alım fiyatlarının üzerine çıktığı takdirde, 
destekleme alımıyla görevlendirilen Birlik, kâr ve zarar kendisine ait olmak kay
dıyla ortak ve ortak olmayan üreticiden ve borsa ile serbest piyasadan da alımlar
da bulunabilir. 

Bu şekilde yapılacak alımlarda bir zarar hasıl olduğu takdirde, destekleme 
alım organının yükleneceği zarar, destekleme alım fiyatı ile hakiki ahm fiyatı ara
sındaki fark için hesaplanacak zarar olup, bu Tebliğin ı. maddesinde gösterilen 
destekleme alım fiyatlarına kadarki zararlar, 31/5/1982 tarih ve 8/4815 sayılı Ba
kanlar Kurulu Kararı eki Kararın 9. maddesi hükmüne tabidir. 

8 — Bu Tebliğ çerçevesinde Devlet adına alman ürünün tamamı ihraç stoku 
addedilir. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bu stokların ihracat yo
luyla değerlendirilmesi için bu Tebliğ çerçevesinde gerekli esasları tesbit eder ve 
uygulanmasını sağlar. 

Bu stoklardan ihraç amacı dışında kullanılacak miktarlar Hazine ve Dışti-
catret Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Bakanlıkça belirlenir. 
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Bu şekilde-, 
— Dahili ihtiyaç için sanayiciye ve tüccara, 
— Fındık arzını düzenlemek amacıyla gerektiğinde mahsul yılma bakılmak

sızın yağ yapımına, 
— Milli Savunma Bakanlığı'na ve «Beslenme Programı»nda kullanılmak üze

re Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı'na, ve 
— Diğer şekillerde tüketilmek üzere, 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlıkça tahsis oluna
cak miktarlara ilişkin satış ve kullanma esasları Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tara
fından tesbit edilir. 

9 — Dünya serbest piyasa fındık fiyatları, destekleme suretiyle alınmış eski 
ve yeni mahsul fındıkların o tarihteki maliyetlerinin altına düştüğü veya yüksek 
rekolteler ve çeşitli iç ve dış piyasa şartları sebebiyle elde büyük- miktarlarda stok 
kalacağının anlaşıldığı hallerde, bu fındıkların, maliyetlerinin altındaki fiyatlar 
üzerinden doğrudan doğruya Birlik tarafından veya gerektiğinde ihracatçılar ka
nalı ile ihracına izin vermeye ve Birlikçe iç piyasaya satışım kararlaştırmaya Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlık yetkilidir. 

10 — Devlet destekleme alımı yoluyla mubayaa edilen fmdıkların mamul 
hale getirilerek ihraç kaydıyla ihracatçı ve sanayici kuruluşlara tahsisine, keza 
bunların özel ihracatçılar vasıtasıyla ihracına Hazine ve Dışticaret Müsteşarlı
ğı'nın bağlı bulunduğu Bakanlık yetkilidir. 

11 — Birliğe, yapılacak alımlar sebebiyle, alımdan satışa kadar yapacağı 
masraflardan başka, işletme kredisinden ödenmek üzere, alım bedeM üzerinden 
% 3 komisyon tahakkuk ettirilir. 

12 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Para ve Kredi Kurulundan -. 

Sıra No: 118 
1984 yılı ürünü çekirdeksiz kuru üzüm destekleme alım fiyatı, alımla görev

lendirilen Kuruluş, kredileme ve diğer esaslar, 31/5/1982 tarihli ve 8/4815 sayılı Ba
kanlar Kurulu Kararı eki Karar gereğince aşağıdaki şekilde tesbit edilmiştir. 

1 — Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu, normal nitelikte ve ihra
cata uygun duruma getirilebilecek temizlikte 9 numara naturel üzümün destekle
me alım fiyatını 210,— TL/Kg. olarak tesbit etmiştir. 

Diğer tiplere ait destekleme akm fiyatları, alımla görevli Tarım Satış Koope
ratifleri Birliği ile Türkiye Çekirdeksiz Kuru Üzüm İhracatçıları Birliği Müşterek 
Kurulu'nun görüşü alınarak Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu 
Bakanlık tarafından tesbit edilir. 

Malın teslimi anında, üzümü beton sergi yerinde kuruttuğunu belgelendiren 
üreticiye 3,— TL/Kg., naylon kanaviçe veya kağıt üzerinde kuruttuğunu belgelen
diren üreticiye 2,25.— TL/Kg., ürününü tente altında kuruttuğunu belgelendiren üre
ticiye 3,— TL/Kg., çitle çevrilmiş ve bu suretle temiz mahsul kurutulmasına imkan 
veren sergilerde kurutulan üzümlere Kg. basma ilave olarak 1,80 TL., bağım askıya 
almış üreticiye 3,— TL/Kg. fazla ödeme yapılır. 

Yukarıda belirtilen ek ödemelerle ilgili hususların belgelendirilmesi işlemi 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı kuruluşlarınca yapılır. Belirtilen tesislerin T. C. 
Ziraat Bankasınca açılan kredilerden yararlanılarak yapılması halinde, bu belgeler 
T. C. Ziraat Bankası tarafından verilir. 
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îzmir Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (TARİŞ), alımlarda kullanılacak 
çuvalların niteliğini tesbit etmekle yetkilidir. 

2 — Üreticiden alımda bulunmak üzere izmir Üzüm Tarım Satış Kooperatif
leri Birliği (TARİŞ) görevlendirilmiştir. 

3 — Birlikçe satın alınan çekirdeksiz kuru üzüm bedellerinin ödenmesinde 
aşağıdaki esaslar uygulanır: 

— % 50'si peşin, % 25'i peşin ödemeden 3 ay sonra, bakiye % 25'i ise peşin 
ödemeden 5 ay sonra ödenir. 

— Vade farkı için aylık % 3 faiz ödemesi yapılır. 
Birlikçe yapılacak destekleme alımları 31/12/1984 tarihinde sona erer. Bu 

süreyi uzatmaya Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarhğı'nın bağh bulunduğu Bakanlık 
yetkiüdir. 

ödemeler T. C. Ziraat Bankası aracılığı ile üreticiye doğrudan yapılır. 
4 — Üreticilerin Birliğe teslim edecekleri çekirdeksiz kuru üzüm bedellerin

den, sermaye borcu olan ortaklardan % 2, ortak olmayanlardan ise hizmet karşılığı 
olarak % 3 kesinti yapılır. 

Ortak üreticilerin Kooperatiflere verdikleri taahhüt ve rekolte beyanname
lerinde belirtilen miktarın % 10'a kadar fazlasını teslim etmeleri halinde bu ürün
lere ortak içi, bu miktarın üzerindeki ürünlere ortak dışı kesinti oranı uygulanır. 

Ayrıca, Birliğin mali yapışım güçlendirmek amacı ile, teslim edilen çekir
deksiz kuru üzüm bedellerinden, ortak olanlardan % 2, ortak olmayanlardan % 3 
oranında yapılacak kesintiler T. C. Ziraat Bankası'nda ayrı bir fonda toplanır. 

5 — Çekirdeksiz kuru üzüm alımı ve işlenmesi için kullanılmak üzere T. C. 
Ziraat Bankasınca reeskontabl kredi sağlanır. Ayrıca bu kredinin % 15i alımlarla 
bağlantılı olarak stokların tamamı eritilinceye kadar işletme kredisi olarak Birliğe 
tahsis edilir. 

8 — İç piyasa çekirdeksiz kuru üzüm fiyatları, destekleme alım fiyatlarının 
üzerine çıktığı takdirde, Birlik, kâr ve zararı kendisine ait olmak üzere ortak ve 
ortak olmayan üreticiden ve borsa ile serbest piyasadan da alımda bulunabilir. 

Bu şekilde yapılacak alımlarda bir zarar hasıl olduğu takdirde, destekleme 
alım organının yükleneceği zarar, destekleme alım fiyatı ile hakiki ahm fiyatı ara
sındaki fark için hesaplanacak zarar olup, bu Tebliğin 1. maddesinde gösterilen 
destekleme alım fiyatlarına kadarki zararlar, 31/5/1982 tarih ve 8/4815 suyıh Ba
kanlar Kurulu Kararı eki Kararın 9. maddesi hükmüne tabidir. 

7 — Bu Tebliğ çerçevesinde Devlet adına alınan ürünün tamam' ihraç stoku 
addedilir. Başbakanlık Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı bu stokların ihracat yoluy
la değerlendirilmesi için bu Tebliğ çerçevesinde gerekli esasları tesbit eder ve uy
gulanmasını sağlar. 

Bu stoklardan ihraç amacı dışında kullanılacak miktarlar Hazine ve Dış Ti
caret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlık tarafından tesbit edilir. 

Bu şekilde; 
— Dahili ihtiyaç için tüccara, 
— Alkol yapımına, 
— Milli Savunma Bakanlığı'na ve «Beslenme Programı»nda kullanılmak üze 

re Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı'na, ve 
— Diğer şekillerde tüketilmek üzere, 

Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığının bağh bulunduğu Bakanlıkça tahsis olunacak 
miktarlara ilişkin satış ve kullanma esasları Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 
tesbit edilir. 

8 — Dünya serbest piyasa çekirdeksiz kuru üzüm fiyatları destekleme su
retiyle alınmış eski ve yeni mahsul çekirdeksiz kuru üzümlerin o tarihteki maiiyet-
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terinin altına, düştüğü veya yüksek rekolteler, çeşitli iç ve dış piyasa şartlan sebe
biyle elde büyük miktarlarda stokların kalacağının anlaşıldığı hallerde, bu mahsul
lerin maliyetlerinin altındaki fiyatlar üzerinden doğrudan doğruya destekleme or
ganınca, gerektiğinde de ihracatçılar kanalıyla ihracına izin vermeye ve Birlik ta
rafından iç piyasaya satışını kararlaştırmaya Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı
nın bağlı bulunduğu Bakanlık yetkilidir. 

9 — Devlet destekleme alımı yoluyla mubayaa edilen çekirdeksiz kuru üzüm
lerin ihraç kaydıyla ihracatçılara tahsisine Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 
bağlı bulunduğu Bakanlık yetkilidir. 

10 — Birliğe, yapılacak alımlar sebebiyle, alımdan satışa kadar yapacağı 
masraflardan başka işletme kredisinden ödenmek üzere, ah m bedeli üzerinden % a 
komisyon tahakkuk ettirilir. 

11 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Para ve Kredi Kurulundan: 

Sıra No t 119 
1984 yılı ürünü kuru incirin destekleme alım fiyatı, alımla görevlendirilen 

Kuruluş, Kredileme ve diğer esaslar, 31/5/1982 tarihli ve 8/4815 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı Eki Karar gereğince aşağıdaki şekilde tesbit edilmiştir. 

1 — Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu, kiloda 100 gram rüfuzlu 
53-56 adetli 6/A işmalı incirin destekleme alım fiyatını 135,— TL/Kg. olarak tesbit 
etmiştir. 

Diğer tipler için ödenecek fiyat, bu baz fiyata göre alımla görevlendirilen 
Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ile İzmir İhracatçı Birliklerinin görüşü alınarak 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarbğı'nın bağlı bulunduğu Bakanlık tarafından tesbit 
edilir. 

Ağırlık veya sayı hesabıyla % 5'den (% 5 hariç) daha az incir kurdu bulu
nan incirlerin kilosuna 7,50 TL ek ödeme yapılır. Bu vasıftaki incirler aynı zaman
da 200 grama kadar (200 gram dahil) rüfuzlu 1-A ile 8-A işmalı veya 101-B ile 
108-B kürek mallarında ise kilo basma verilen 7,50 TL'ya 3.75 TL daha ilave edilir. 

TARİŞ, çiğ kalmamak kaydıyla, normal kurutulmuş olarak 16 Eylül 1984 
saat 17.00'ye kadar Kooperatiflerine teslim edilecek sadece 1-A/7-A işmalı kuru 
incirlerin kilogramına 3,75 TL ilave ödeme yapar. 

İzmir İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (TARİŞ) alımlarda kullanıla
cak torbaların niteliğini tesbit etmekte yetkilidir. 

2 — Üreticiden alımda bulunmak üzere, İzmir İncir Tarım Satış Kooperatif
leri Birliği (TARİŞ) görevlemürilmiştir. 

3 — Birliklerce satın alınan kuru incir bedellerinin ödenmesinde aşağıdaki 
esaslar uygulanır: 

— % 50'si peşin, % 25'i peşin ödemeden 3 ay sonra, bakiye % 25'i ise peşin 
ödemeden 5 ay sonra ödenir. 

— Vade farkı için aylık % 3 faiz ödemesi yapılır. 
Birlikçe yapılacak destekleme alınılan 15/11/1984 tarihinde sona erer. Bu 

süreyi uzatmaya Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan
lık yetkilidir. 

Ödemeler, T. C. Ziraat Bankası aracılığı ile üreticiye doğrudan yapılır. 
4 — Üreticilerin Birliğe teslim edecekleri kuru incir, bedellerinden, sermaye 

borcu olan ortaklardan % 2 ortak olmayanlardan ise hizmet karşılığı olarak % 3 
kesinti yapılır. 
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Ortak üreticilerin Kooperatiflere verdikleri taahhüt ve rekolte beyanname
lerinde belirtilen miktarın % 10'a kadar fazlasını teslim etmeleri halinde bu ürün
lere ortak içi, bu miktarın üzerindeki ürünlere ortak dışı kesinti oranı uygulanır. 

Ayrıca, Birliğin mali yapısını güçlendirmek amacı ile, teslim edilen kuru 
incir bedellerinden, ortak olanlardan % 2, ortak olmayanlardan % 3 oranında ya
pılacak kesintiler T. C. Ziraat Bankasında ayrı bir fonda toplanır. 

5 — Kuru incir alımı ve işlenmesi için kullanılmak üzere T. C. Ziraat Ban
kasınca reeskontabl kredi sağlanır. Ayrıca bu kredinin % 15'i alımlarla bağlantılı 
olarak, stokların tamamı eritilinceye kadar işletme kredisi olarak Birliğe tahsis 
edilir. 

6 — İç piyasa kuru incir fiyatları destekleme ahm fiyatlarının üzerine çıktığı 
takdirde, Birlik kâr ve zararı kendisine ait olmak üzere, ortak ve ortak olmayan 
üreticiden ve borsa ile serbest piyasadan da alımlarda bulunabilir. 

Bu şekilde yapılacak alımlarda bir zarar hasıl olduğu takdirde, destekleme 
organının yükleneceği zarar, destekleme ahm fiyatı ile hakiki alım fiyatı arasın
daki fark için hesaplanacak zarar olup, bu Tebliğin (D inci maddesinde gösterilen 
destekleme ahm fiyatlarına kadar ki zararlar, 31/5/1982 tarih ve 8/4815 sayılı Ba
kanlar Kurulu Kararı Eki Kararın (9) uncu maddesi hükmüne tabidir. 

7 — Bu Tebliğ çerçevesinde Devlet adına alman ürünün tamamı ihraç stoku 
addedilir. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bu stokların ihracat yolu 
ile değerlendirilmesi için bu Tebliğ çevçevesinde gerekli esasları tesbit eder ve 
uygulanmasını sağlar. 

Bu stoklardan ihraç amacı dışında kullanılacak miktarlar Hazine ve Dış ti
caret Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Bakanlıkça belirlenir. 

Bu şekilde; 
— Dahili ihtiyaç için tüccara, 
— Alkol yapımına, 
— Milli Savunma Bakanlığına ve «Beslenme Programında kullanılmak üze

re Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı'na, 
— Diğer şekillerde tüketilmek üzere, 

Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlıkça tahsis olu
nacak miktarlara ilişkin satış ve kullanma esasları Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ta
rafından tesbit edilir. 

8 — Dünya serbest piyasa kuru incir fiyatları, destekleme suretiyle alınmış 
eski ve yeni mahsul kuru incirlerin o tarihteki maliyetlerinin altma düştüğü veya 
yüksek rekolteler, çeşitli iç ve dış piyasa şartları sebebiyle elde büyük miktarlarda 
stokların kalacağının anlaşıldığı hallerde, bu mahsullerin maliyetlerinin altındaki 
fiyatlar üzerinden doğrudan doğruya destekleme organınca, gerektiğinde de ihra
catçılar kanalıyla ihracına izin vermeye ve Birlik tarafından iç piyasaya satışım ka 
rarlaştırmaya Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Bakanlık yet
kilidir. 

9 — Devlet destekleme alımı yoluyla mubayaa edilen kuru incirlerin ihraç 
kaydıyla ihracatçılara tahsisine Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı'nın bağlı bulun
duğu Bakanlık yetkilidir. 

10 — Birliğe, yapılacak alımlar sebebiyle, alımdan satışa kadar yapacağı mas
raflardan başka, işletme kredisinden ödenmek üzere, ahm bedeli üzerinden % 10 
komisyon tahakkuk ettirilir. 

11 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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Para ve Kredi Kurulundan : 

Sıra No : 120 
1 — Pamuk, fındık, ç. kuru üzüm ve k. incir ihracatından alınan destekleme 

ve fiyat istikrar primleri yeniden aşağıdaki şekilde tesbit edilmiştir : 

M a l ı n C i n s i 
Beher Kg, veya ABD 

Doları Üzerinden Alınacak Meblağ 

Pamuk 

Her tür Kuru İncir (hurda ve Beher ABD doları için 30 Cent karşılığı TL. 
ezme dahil) 

2 — Bu Tebliğ 20 Ağustos 1984 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

D Ü Z E L T M E 

28/7/1984 tarih ve 18472 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan îstanbul 
Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi öğretim ve Sınav Yönetmeliği eki 
Cetvelde 7. Yarıyıl dersleri arasında yer alan «Mali Denetim» dersi cetvelin 
bu bölümünden çıkartılmak suretiyle düzeltilmiştir. 

7 Ağustos 1984 tarih ve 18482 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Anay-asa

 Mahkemes

i Kararları aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 
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— Ege tıpı 40 A B U (Jent/Kg. karşılığı TL . 
— Çukurova tipi 35 ABD Cent/Kg. karşılığı TL. 

Fındık 
— Her türlü iç fındık 100 ABD Cent/Kg. karşılığı TL. 
— Her tür kabuklu fındık 50 ABD Cent/Kg. karşılığı TL. 
— Beyazlatılmış fındık 88 ABD Cent/Kg. karşılığı TL. 
— Diğer her türlü işlenmiş fındık 67 ABD Cent/Kg. karşılığı TL. 

lar (füre dahil) 
Çekirdeksiz Kuru Üzüm 9 ABD Cent/Kg. karşılığı TL. 
Her tür Kuru İncir (hurda ve Beher A B D doları için 3 0 Cent. karşılığı 

Esas No. Karar No. 
R. G. 

Sayfa Satır Y A N L I Ş D O Ğ R U 

1981/10 1983/16 16 7 ... alet ve ... ... alât ve. . . 
» 16 9 ... bir alet.. . ... bir alât 

» 16 31 . . mahsus alet.. ... mahsus alât 
1983/12 1984/5 23 21 . . . . maddesi ... maddesi 

aykırı Anayasaya aykırı... 

7 Ağustos 1984 tarih ve 18482 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ana
yasa Mahkemesi Kararları aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

Cetvelde 7. Yarıyıl dersleri arasında yer alan «Mali Denetim» dersi cetvelin 
bu bölümünden çıkartılmak suretiyle düzeltilmiştir. 

C i n s i 
Beher Kg, veya ABD 



T.C. 
Resmi Gazete 

Kuruta* Tarihi: (T Taarlni«vvcJ 1336) - 7 Ekin 1920 

13 Ağustos 1984 P A Z A R T E S İ Sayı: 18488 

t LAN BÖLÜMÜ 

Yargı ilânları 
Konya 1. tcra Memurluğundan: 

Dosya No: 1983/190 Talimat 
İstanbul 2 nolu Tasfiye Kurulu Başkanlığının talimatları gereği olarak ban

ker Servet Acar'a alt aşağıda değer ve miktarları yazılı menkul mallar Nalçacı cad
desi Emlak Kredi Bankası binası kat 5 26 nolu dairede satılarak paraya çevrilecek 
tir. Birinci satış 3/9/1984 günü saat 10.00 - 10.30 da yapılacak lüzumu halinde ikinci 
satış 4/9/1984 günü aynı yer ve saatlerde olacaktır. Satış peşin para ile yapılacaktır. 
Lüzum görüldüğünde alıcıya satış bedelini ödemesi için 7 gün mehil verilebilecektir. 
İhaleye iştirak edecekler muhammen bedelin % 10 nakit olarak icra kasasına ya
tıracaklardır. Satış yapıldığı günü takip eden 7 gün içerisinde satış bedelinin % 15 
den aşağı olmamak üzere daha yüksek bedelle teklifte bulunulduğu takdirde ilk 
alıcı ile sonradan teklifte bulunanlar arasında 10. günde bir defaya mahsus olmak 
üzere açık artırma yapılacak ve satış en çok artıran üzerinde bırakılacaktır. Satış
tan sonra teklifte bulunanlar teklif ettikleri meblağın karşılığım peşin olarak nakit 
veya banka teminat mektubu veya devlet tahvili şeklinde yatırmadıkça açık artır
ma talepleri kabul edilmiyecektir. Fazla bilgi almak isteyenlerin dosya numarası 
ile Konya 1. İcra Memurluğuna başvurmaları ilan olunur. 

SATIŞ KONUSU EŞYALAR : 
40.000 TL. değerde bir adet sıre marka 61 ekran TV. 
40.000 TL. değerde takım halinde koltuk takımı 
45.000 TL. değerde 3 adet yataklı divan 
50.000 TL. değerde üç parça kaplama vitrin 
28.000 TL. değerde 14 metrekare kullanılmış halıfleks 
25.000 TL. değerde 1 adet 6/M2 ebatlı makine halısı 
20.000 TL. değerde 1 adet arçelik marka buzdolabı 
45.000 TL değerde bir adet Aygaz marka iki kapıh buzdolabı 
20.000 TL. değerde bir adet demirdöküm marka fırın 
25.000 TL. değerde 2 adet avize 
15.000 TL. değerde ağaç kaplama vestiyer 
30.000 TL. değerde 8 sandalyesi ile birlikte yemek masası 
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Ankara Altıncı Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1980/452 
K. No : 1981/782 
Suç : Sendikalar Yasasına aykırı eylemde 'bulunmak 
Sanık : Ali AKınkaynak, İbrahim ve Fatma'dan olma 13/2/1950 D. lu Çiçekdağı 

İlçesi Yalnızağaç Köyü nüfusunda hane 39 da kayıtlı. Ankara'da Karşıyaka 2 Cadde 
33/S de oturur. 

Karar özeti : 274 sayılı Kanunun 17/3, 31/2, 847/6. maddeleri gereğince, üç 
ay hapis tecil. 

Yukarda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen mahkûmi
yet kararı sanığın kendisine PTT vasıtası ile tebliğ edilemediği, Cumhuriyet Savcılığı 
vasıtası ile yapılan adres araştırması sonunda da tebligata elverişli adresi tesbit edi
lemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun ilgili maddeleri gtereğtace kararın Resmî 
Gazete ile ilan edilmesine karar verilmiştir. 

Karar gereğince 7201 sayılı Tebligat Kanunun ilgili maddeleri gereğince Res
mî Gazete'de ilan yapılmasına ilanın yapıldığı günden itibaren 15 gün sonra tebligatın 
yapılmış sayılacağı ve bir hafta içerisinde temiyiz talebinde bulunmadığı takdirde 
kararın kesinleşmiş sayılacağı, ilân ve mahkeme masraflarının sanıktan tahsil edi
leceği hususları ilânen tebliğ olunur. 12979 

E. No : 1980/124 
K. No : 1981/T85 
Suç : Kaçakçılık 
Suç tarhil ; 9/2/1980 
Sanık : Nusrettln Yüksel, Medt ve Cevalar'den olma 1946 D. lu Diyarbakır 

i l i Merkez Cevatpaşa Mah. Hane 505 de nüf. kayıtlı, Diyarbakır'da İZzetpaşa Cad. 
Yiğitahmet Sokak No : 73 de oturur. 

Karar özeti : 1918 sayılı Kanunun 25/3, 33, 647/6. maddeleri gereğince 4 ay 
hapis 29 lira 26 kuruş ağır para cezası ile tecziyesine, tecil. 

Yukarda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen mahkûmi
yet kararı sanığın kendisine PTT vasıtası ile tebliğ edilemediği, Cumhuriyet Savcılığı 
vasıtası ile yapüan adres araştırması sonunda da tebligata sarih adresinin tesbit edi
lemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun ilgili maddeleri gereğince kararın Resmi 
Gazete ile ilan edilmesine karar verilmiştir. 

Karar gereğince 7201 sayılı Tebligat Kanunun ilgili maddeleri gereğince Res
mî Gazete'de ilan yapılmasına ilanın yapıldığı günden itibaren 15 gün sonra tebligatın 
yapılmış sayılacağı ve bir hafta içerisinde temyiz talebinde bulunmadığı takdirde 
kararın kesinleşmiş sayılacağı, İlân ve mahkeme masraflarının sanıktan tahsil edileceği 
hususların ilanen tebliğ olunur. 12980 

E. No : 1982/316 
K. No : 1982/411 
Suç : Karşılıksız çek yermek suretiyle dolandırıcılık. 
Sanık : Nurettin Ayaz, Rıdvan oğlu 1956 D. lu Nevriye'den olma Posof İlçesi 

Alabalık Köyü nüfusunda kayıtlı, Ankara'da İkameti yok, Trabzon Boztepe Mah. Pir-
oğlu Çıkmaz Sokak No : 4 de oturur. Aynı yerde Çinili Çarşıda Tuğra Mağzası sahibi. 

Karar özeti : TCK. nun 503/llk, 5435 sayılı Kanun ve CK. nun 522. maddeleri, 
dört ay hapis İkibin Ura ağır para cezası ile tecziyesine. 

Yukarda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizden verilen 2/6/1982 
tarih ve 1982/316 - 411 esas ve karar saydı mahkumiyet ilamı kendisine PTT vasıtası 
ile tebliğ edilmediği Cumhuriyet Savcılığı vasıtası ile yapılan adres araştırması so-
nundada tebligata elverişli adresi tesbit edilmediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 
ilgili maddeleri gereğince kararın Resmî Gazete İle ilan edilmesine karar verilmiştir. 
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Karat* gereğine© 7201 sayılı Tebligat Kanunun ilgili maddeleri gereğince Res

mi Gazete'de ilan yapılmasına Hanın yapıldığı günden itibaren 15 gün sonra tebligatın 
yapılmış sayılacağı ve bir hafta içerisinde temyiz talebinde bulunmadığı takdirde 
kaıarm kesinleşeceği, ilan ve mahkeme masraflarının sanıktan tahsil edileceği husus
ları Hanen tebliğ olunur. 12981 

E. No : 1980/487 
K. No : 1981/783 
Suç : Birbirlerine hakaret ve kavga etmek, silah teşhiri. 
Sanık : Mehmet Yavuz Şen, Ömer oğlu Kadrlye'den olma 1979 D. lu Akdağ-

madeni İlçesi Ahlshavi Mah. 68 sayılı yerde nüfusa kayıtlı, Ankara'da Demetevler 
1. Cadde 74/8 de oturur. 

Karar özeti : TCK. nun 266/1, 251, 466/1, 281, 647/6. maddeleri gereğince; Ha
karet suçundan 2 ay 20 gün hapis 333 Ura ağır para cezası, silah çekmek suçundan 
1 ay 10 gün hapis tecil. 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizden verilen 31/12/1981 
tarih ve 1980/487 esas 1981/783 karar sayılı mahkumiyet Hamı sanığın kendisine 
PTT vasıtası ile tebliğ edilmediği Cumhuriyet Savcılığı vasıtası ile yapılan adres 
araştırması sonunda tebliğ edilemediği, tebügata elverişli adresi tesbit edilemediğin
den 7201 sayılı Tebligat Kanunun ilgili maddeleri gereğince kararın Resmî Gazete 
ile ilan edilmesine, karar verilmiştir. 

Karar gereğince 7201 sayılı Tebligat Kanunun ilgili maddeleri gereğince Res
mi Gazete'de ilan yapılmasına İlanın yapıldığı günden İtibaren 15 gün sonra tebligatın 
yapılmış sayılacağı ve bir hafta içerisinde temyiz talebinde bulunmadığı takdirde 
kararın kesinleşmiş sayılacağı, ilân ve mahkeme masraflarının sanıktan tahsil edi
leceği hususları ilânen tebliğ olunur. 12982 

E. No : 1981/645 
K. No: 1982/448 
Suç : Karşılıksız çek vermek 
Sanık : Salim Tabak, Hasan oğlu Selıme'den olma 1/1/1951 D. lu Çubuk ilçesi 

Iklpınar Mahallesi Hane 51'de nüf. kayıtlı. Ankara'da Demetevler 8. Cadde 19/9 da 
mukim. 

Karar özeti : TCK. nun 503/Ilk, 522, 5435 sayılı Kanun, 4 ay hapis 2000 lira 
ağır para cezası İle tecziyesine. 

Yukarda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen mahkumi
yet kararı sanığın kendisine PTT vasıtası ile tebliğ edilemediği, Cumhuriyet Savcılığı 
vasıtası ile yapılan adres araştırması sonunda da tebligata elverişli adresi tesbit edi
lemediğinden 7201 saylı Tebligat Kanunun ilgili maddeleri gereğince kararın Resmi 
Gazete ile ilan edilme.'ine karar verilmiştir. 

Karâr gereğince 7201 sayılı Tebligat Kanunun ilgili maddeleri gereğince Res
mi Gazete'de ilan yapılmasına ilanın yapıldığı günden itibaren 15 gün sonra tebligatın 
yapılmış sayılacağı ve bir hafta İçerisinde temyiz talebinde bulunmadığı takdirde 
kararın kesinleşmiş sayılacağı, ilân ve mahkeme masraflarının sanıktan tahsil edi
leceği hususları ilânen tebliğ olunur. 12983 

Çan Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı B. L. 1. Müessese Müdürlüğü tarafından davalılar Fatma Tüz Zehra va 
diğerleri aleyhine açılan tescil davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması so
nucunda dava konusu Çan İlçesi Atatürk Mah. Baldıranlar mevkiinde kain 70 parsel 
No." lu Taşınmazın istimlak nedeniyle davacı B. L. t adına tesciline karar verilmiş
tir. 

Adresi meçhul olan davalı Hatice Çöllü'ye kararın tebliği ilanen duyurulur. 
12944 
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istanbul 7 Numaralı Tasfiye Kurulu Başkanlığından: 

BÜRO MALZEMELERİ VE TELEFON SATIŞ İLAHÎ 
Bankerin Unvanı: Bako Menkul Değerler Yatırım ve Finansman A. S. 
1 — Bankerin Barbaros Bulvarı Hüsnü Savman Sok. Çelik Apt. Kat: 3 

Daire 13'deki büro eşyası ve malzemelerinin şartnamesi esaslarına göre yukarıda 
yazılı adreste satışa çıkarılmıştır. 

Satışa çıkarılan eşyaların muhammen değeri 1.523.150,— TL'dır. 
Birim fiatlarını öğrenmek isteyen alıcılar Kurula müracaat edebilirler. 
Büro eşyalarının birinci satış günü 14/9/1984 saat 13.30 - 14.00 arasında yapı

lacaktır. Bu tarihte eşyanın birim fiatını % 75 ine talip çıkmadığı takdirde, ikinci 
ihale 15/9/1984 tarihinde aynı saatte ve aynı yerde tekrarlanacaktır. 

2 — Bankere ait olan : 
338 15 44 nolu telefon muhammen değeri 
338 99 12 nolu telefon muhammen değeri 
572 61 00 nolu telefonun muhammen değeri 
16i 13 88 nolu telefonun muhammen değeri' 

195.000,— TL. 
195.000,— TL 
140.000.— TL 
100.000,— TL. 

Telefonların, intifa hakları hertürlü tesis vs. masrafları ile telefon idaresince 
alınacak devir ücretleri alıcıya ait olmak üzere ihaleye çıkarılmış olup birinci satış 
günü 17/9/1984 günü saat 13.30 - 14.00 arasında yukarda belirtilen adreste yapılacak
tır. O gün kıymetinin % 75'ine talip çıkmadığı takdirde 18/9/1984 tarihinde aynı 
saatler arasında ve aynı yerde ihale tekrarlanarak teklifler değerlendirilmek su
retiyle ihale tekrarlanacaktır. 

İhaleye katılacak olanlar talip olduklara malların, ihaleden önce muamman 
değerinin % 10'u nisbetinde teminat yatırmadıkça ihaleye iştirak edemiyeceklerdir. 
Satışlar peşin para ile yapılacaktır. 

İlk ihale gününde mu ammen değerin % 75'ini karşılayacak şekilde talip çık
madığı takdirde eşyalar ve ihalesi yapılacak telefonlar hakkında ilanda belirtilen 
ikinci ihale gününde satışlar tekrarlanacak ve en fazla arttıranın üzerinde bırakı
lacaktır. Muammen birim değerleri 50.000,— TL lirayı aşan mallar hakkında ya
pılacak ihaleyi müteakip 7 gün içinde ihale bedelinin % 15'inden aşağı olmamak 
üzere talip çıktığı ve ihale bedelinin % 15'i miktarında parayı peşin olarak yatır
dıkları takdirde ilk alıcı ile İhalenin onuncu günü ihale tekrarlanacaktır. 

İhaleler 35 Sayıh K.H.K. nin 13 ncü maddesi ile l.l.K. nunun ilgili maddelerine 
göre yapılacaktır. 

Satış şartları ve birim fiatlan hakkında açıklamalı bilgi almak isteyenlerin 
Kurul Başkanına müracaat etmeleri ilan olunur 

Kurulumuz ihaleyi yapıp yapmamakta serbestir. 

Gebze l. Asliye Hukuk Hâkimliğinden-. 

1984/74 
Davacı Ak - Kardan Sanayii ve Ticaret A. Ş. tarafından davalılar Mustafa Ars-

lan vs. aleyhine açılan tazminat davasının yapılan açık duruşmasında: 
Gebze Danca Caddesi Yalçın Sokak No. 3'de ikamet ettiği bildirilen davalı 

Mustafa Arslan birçok aramalara rağmen bulunamamış adresi meçhul kalmış ol
makla duruşma günü olan 15/10/1984 günü saat 10.30'da mahkemede hazır bulun
ması davetiye yerine kain olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

13109 
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Ulukışla Iş Hakimliğinden: 

1982/6 
Davacı Bağ-Kur Genel Müdürlüğü vekili Av. Nurten Demiray tarafından da

valı Engin Ağar hakkında mahkememize açmış bulunduğu 194,325 Tl. tazminat da
vasının yapılan açık yargılaması esnasmda verilen ara kararı gereğince. 

Davalı Adana Dumlupınar mahallesi 794 sokak no: 24'de ikmet ettiği bildi
rilen Engin Ağar'a gösterilen adreste bu güne kadar dava dilekçesinin ve duruşma 
gününün tebliği edilemediği ve başkacada adresinin tesbit edilemediğinden dava
lıya tebligatın ve dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verildiğinden verilen ka
rar gereğince yukarıda adresi yazılı davalının Ulukışla As. Hukuk mahkemesinde 
bulunan 11/9/1984 günü saat 11.25'deki duruşmasında hazır bulunması veya ken
disini vekille temsil ettirmesi, aksi taktirde duruşmaya gelmediğinde dava dilekçe
sinin ve duruşma gününün tebliği edilmiş sayılacağı ve hakkında gıyap kararı ve
rileceği hususu tebligat kanunun ilgili maddeleri gereğince ilânen tebliği olunur. 

Suluova Asliye Hukuk Hakimliğinden 

983/180 
Davalı Milli Savunma Bakanlığı adına Suluova Askerlik Şube Başkanlığı 

tarafından davalılar Suluova Yedikır Barajından Nurettin Eker ile Ali Meşe ad
larına ikame olunan 900.000,— TL, tazminat davasında adı geçen davalılara dave
tiye ilanen tebliğ edilmiş, yapılan ilanen tebligata rağmen duruşmaya gelmedik
lerinden gıyap kararında ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla adı geçen dava
lıların duruşmanın bırakıldığı 10/10/1984 günü saat 9.00'da mahkemede hazır bu
lunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri aksi takdirde duruşmanın 
gıyaplarında yapılacağı gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olu
nur. 13104 

Ankara Lv. Amirliği (1) No. lu Sat. A l . Kom. Başkanlığından : 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı beş kalem 
yiyecek kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde komisyonumuzda 
yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda İstanbul Leva» 
zım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlayacakları teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Baş
kanlığına vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

13106 

Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları 

C i n s i Miktarı 
M. Bedeli 

TL. 
G. Tem. 

TL. 
İhale 

gün ve saati 

Domates 
Lahana 
Pırasa 
Ispanak 
Havuç 

250.000 Kg. 19.750.000 
150.000 Kg. 10.500.000 
200.000 Kg. 17.000.000 
150.000 Kg. 12.000.000 
150.000 Kg- 11.250.000 

592.500 29/8/1984 11.00 
315.000 Çarşamba 11.15 
510.000 » » 
360.000 » » 
337.500 » » 

Tamamı 50.750.000 1.522.500 
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Not: Kanunî ikametgah, ihalenin yapıldığı yıl içinde alman ticaret veya 

sanayi odası belgesi, tüzel kişiliğin noter tastikli imza sirküleri iştirakçi vekil ise 
vekaletname ve vekilin noter tastikli imza sirküleri ve şartnamede yazılı diğer ev
raklar. 

Yukarıda belirtilen belgelerin asılları veya noter tasdikli suret veya fotoko
pileri dış zarf içine konulacaktır. 

12716 /1-1 

» 
T.C. Devlet Demiryolları 1. İşletme Başmüdürlüğü A hm Satım ve İhale Komis

yonu Başkanlığından : 

Komisyonumuzca aşağıda isimleri belirtilen inşaat işleri kapalı zarf usulü İle 
eksiltmeye konulmuştur. 

K. bedeli G. Tem. 
İ ş i n A d ı Lira Krs. Lira Krş. Tarihi ve saati 

1. Deliklikaya İstasyonunda peron ve 
durak İnşaatı 

2. Altınşehir istasyonunda peron ve 
durak binası İnşaatı 

3. Yarunburgaz istasyoflunda peron 
yükseltilmesi ve durak İnşaatı 

4. Sapanca istasyonunda peron yüksel
tilmesi ve durak inşaatı 

5. înceğiz istasyonunda durak ve pe
ron inşaatı 

6. Ömerli istasyonunda durak ve peron 
inşaatı 

7. Gökçeyli İstasyonunda durak ve 
peron inşaatı 

2.515.845,61 75.475,— 21/8/1984 14.00 

2.515.845,61 75.475,— 21/8/1984 14.00 

2.087.550,74 62.627,— 21/8/1684 14.00 

7.163.889,47 214.916,48 22/8/1984 14.00 

2.515.845,61 75.475,— 23/8/1984 14.00 

2.515.845,61 75.475,— 23/8 1984 14.00 

2.515.845,61 75.475,— 23/8/1984 14.00 
1 — Eksiltme işlerine alt dosyalar TCDD. 1. İşletme Başmüdürlüğü Alım 

Satım ve İhale komisyonu başkanlığında veya Yol Müdürlüğünde görülebilir. 

2 — Eksiltmeye katılabilmek için yeterlik belgesinin en geç 20/8/1984 tari
hine kadar TCDD. 1. İşletme Yol Müdürlüğünden alınması şart olup isteklilerin özel 
şartnamesinde yeterlik belgesi için istenen evraklarla işbu ilânımızın yayın tari
hinden itibaren Yol müdürlüğüne başvurmaları gerekir. 

3 — İsteklilerin yukarda gösterilen teminat mektubunu veya TCDD. İşletmesi 
veznesine nakit olarak yatırıldığına dair makbuzu ve gerekil belgelerle birlikte tek
liflerin yukarda belirtilen İhale günü mezkûr saate kadar Komisyonumuza teslim 
etmesi şarttır. 

4 — Posta gecikmeleri telgrafla yapılacak müracaatlar ve eksik belge tamam
lanması dikkate alınmayacaktır. 

5 — İstekliler yalnız bir işe başvurabilecekleri gibi birden fazla işe de ayrı 
ayrı olmak üzere başvurabilirler. 

8 — Dış zarfa konması gereken belgeleri (Gereksiz bilgi ve belgeler konma
yacaktır) tam olmayan veya komisyonca yeterli görülmeyen iştirakçilerin teklif 
zarfları açılmayacak ve hemen iade edilecektir. 

7 — Teşekkülümüz 2886 sayılı Yasaya tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamak
ta veya dilediğine yapmakta serbest olduğu gibi nedenlerim açıklamak zorunda da 
değildir. 13044 / 2-2 
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Alanya Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden: 

S a y f a : 49 
u — u — 

Yol Parti M. Bedeli Temin. 
Deposu Durumu Cins ve Nev'i Adedi Adet M 3 Dm! TL. TL. 

Kaplanhanı Hamyol 3. S. N. B. Çk. Tom. 28 1691 755.156 18.000 1.034.000 
» 3. S. K. B. Çk. Tom. 1 19 17.800 13.500 19.000 

3 .S .N.B .S. Tom. 4 311 60.590 17.000 79.000 
w 3. S. K. B. S. Tom. 1 138 18.336 12.500 18.000 

> » S. M. Direk 3 1341 65.577 9.000 46.000 
S. S. Odunu 1 448 22.599 9.000 16.000 

9 » ÇK. S. Odunu 3 576 125.689 5.500-8.500 66.000 
Söğüt Or. Yolu Lif yonga 1 161 Ster 2.300 29.000 
Demirtaş Or. Yolu Y. S. Odunu 1 60 Ster 3.000 14.000 
încekum Asfalt 3. S. N. B. Çk. Tom 6 214 156.750 18.000 214.000 

» 3. S. K. B. Çk. Tom. 1 25 14.907 13.500 16.000 
• » 3. S. N. B. S. Tom. 2 136 • 36.312 17.000 47.000 
* > Çz. S. Odurtu 4 1211 116.526 8.500 76.000 

Reçine 3 30 Ton 165/Kg. 124.000 

Yapacak 52 6110 1390.244 1.631.000 
Lif Yonga 1 164 Ster 29.000 
Y. S. Odun 1 60 Ster 14.000 
Reçine 3 30 Ton 372.000 

1 — İşletmemiz Depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarı yazılı 57 par
tide çeşitli cins orman ürünlerinin % 50 si ile % 40 vade faizi ve vergi resimler 
peşin bakiyesi 3 ay vadeli süresiz limit dahili banka teminat mektubu karşılığı ol
mak üzere 1 ve 4 model nolu şartnameler uyarınca açık artırma İle satışa çıkarıl
mıştır. 

2 — Açık artırma 28/8/1984 tarihine rastlıyan Salı günü saat 14.00 de Alanya 
işletme Satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Bu satışa ait ilân şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel 
Müdürlüğü Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile Antalyaya bağlı İşletmelerde ve 
işletmemizde görülebilir. 

4 — Alıcıların belirli gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunmaları ve ihale 
saatinden bir saat öncesine kadar geçici teminatlarını yatırmaları. Teminat Mak
buzu ile komisyona başvurmaları. 

5 — Reçineye iştirak edecek olan müşterilerin şartname esaslarına göre ha
reket etmeleri şarttır, ilân olunur. 13054 / 2-2 

Kahramanmaraş Valiliğinden: 

Yapı işleri Genel Müdürlüğünün,-
1 — K. Maraş - Elbistan -E» Tipi Cezaevi inşaatı işi 2886 sayılı Kanunun 35-a 

maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir. 
2 — işin keşif bedeli 950.000.000,— TL. dır. 
3 — İhale 21/8/1984 Salı günü saat 10.00'da Bayındırlık Müdürlüğünde topla

nacak İhale Komisyonunca yapılacaktır. 
4 — İhale ile ilgili dosya mesai saatleri dahilinde Bayındırlık Müdürlüğünde 

görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
D 28.500.000.— TL. geçici teminatlarını. 
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2) 1984 yılı Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, 
a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Es

naf ve Sanatkâr Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. 
b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin İdare Merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı sanayi ve ticaret odasından veya benzeri bir 
makamdan ihalesinin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı oldu
ğuna dair belge, (Türkiye'de Şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgesinin 
bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri 
Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir. 

Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel 
kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre tanzim erdecekleri bel
ge; 

İsteklilerin ortak girişim olması halinde ihale şartnamesine ekli örneğine uy
gun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini ver
mesi gerekir. 

c) İsteklilerin müracaat dilekçeleri ile birlikte eksiltme şartnamesinde belir
tilen ve usulüne göre hazırlanmış, Yapı Araç Bildirisi (sahibi olduğunu gösterir 
belge veya kiralandığına dair noter sözleşmesi) Teknik personel bildirisi, (bağlantı 
durumunu gösterir noter mukavelesi) sermaye ve kredi imkânlarını gösterir mali 
durum bildirisi, banka referans mektubu ve taahhüt bildirisi ile Bayındırlık Bakan
lığından alınan ve en az işin keşif bedeli kadar (A) gurubu müteahhitlik karnesinin 
aslım ibrazı ile Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini ve imza 
sirkülerini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları gerekir. 

ö — Yeterlik belgesi almak için son müracaat tarihi 16/8/1964 Perşembe gü
nü mesai bitimine kadardır. 

7 — İsteklilerin teklif mektuplarım engeç ihale saatinden bir saat öncesine 
kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri gerekir. 

8 — Eksiltme şartnamesine ek özel şartname (Yapı Araçları - Teknik eleman -
Mali Durum bildirisi şartları) ihale dosyasında mevcuttur. 

9 — Bayındırlık şartnamesine eklenen çalışma şartlarına ek madde dosyasın
da mevcuttur. 

Telgrafla müracaat ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
Keyfiyet ilan olunur. 12712 /2-2 

Ankara Lv. Amirliği (2) No. lu Sat. Al . Kom. Başkanlığından : 

Aşağıdaki cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı Onyedi 
kalem (Lv. İkmal Mad.) kapalı Teklif usulü ile ihaleleri hizanndaki gün ve saat
lerde komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde ko
misyonda İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanuni şekilde ha
zırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz 
karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul edil
mez. 

M. Bedeli G. Tem. İhale 
C i n s i Miktarı TL, TTL,. gün ve saati 

I Grup hemşire meslek lisesi 
öğrenci giyeceği 11 Kalem 12.613.000 
II Grup hemşire meslek lisesi 
öğrenci giyeceği 6 Kalem 5.368.750 

380.000 24/8/1981 11.00 

162.000 Cuma 

Toplam 17 Kaim 17.981.750 542.000 
12914 /1-1 
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Yatağan Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Bölgesi Deposu 
E m v a l i n 

Cins ve Nev'i 
Parti 
Adedi 

M i 
Adet 

k t a r ı 
M 3 Dm3 

M Be. 
TL. 

% 7,5 
G.Tem. 

TL. 

Bağyaka Gevenes 3. S. Nb. Çz. Tomruk 12 1704 497.934 16.000 597.500 
» 3. S. Kb. Çz. Tomruk 21 2506 614.041 12.000 552.600 
» > Çz. Maden Direk 3 855 67.569 J 1.000 55.800 
# » Çz. Sanayi Odun 7 1570 153.703 10.000 115.300 

Yatağan Kavşak 3. S. Nb. Çk. Tomruk 8 1412 403.920 20.000 606.000 
» 3. S. Nb. Çz. Tomruk 25 5277 1245.364 16.000 1494.500 

» » 3. S. Kb. Çk. Tomruk 1 157 40.860 15.000 46.000 
» » 3. S. Kb. Çz, Tomruk 32 5396 1239.986 12.000 1.118.000 
» > Çz. Maden Direk 5 2208 189.323 11.000 156.200 
» Çz. Sanayi Odun 3 1127 115.941 10.000 87.000 

Y E K Û N . . . 117 22212 4568.641 4.826.900 

1 — Yukarıda müfredatı yazılı 117 parti orman emvali hizalarında yazılı 
muhammen bedel üzerinden satış bedelinin % 50'si ile % 40 faizi peşin geri kalan 
% 50 si 3 ay vadeli müddetsiz limitli banka mektubu ve her zaman paraya çevrile
bilen devletçe kabul edilmiş devlet iç tahvilleri karşılığında olmak üzere açık art
tırma ile satılacaktır. 

2 — Satış 24 Ağustos 1984 Cuma günü saat 13.00 de Yatağan Belediye Salo
nunda teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Alıcıların almak istedikleri partileri yerinde görmüş ve teminatlarını 
ona göre yatırmış olmaları şarttır. 

4 — Sanayi odunu almak isteyenlerin ambalajcı olması ve son sene vizeli ka
pasite belgeleri takdim etmeleri şarttır. 

5 —- Satışa iştirak edecekleri model şartname esasları gereğince istenilen 
belgeleri ibraz ederek satın alacakları partilerin teminatlarım saat en geç 12.00 ye 
kadar yatırarak makbuzları ile birlikte komisyona müracaatları ilân olunur. 

13052 /2-2 
• • • 

Arpagut - Dodurfga Umyitelıri işletmesi Müessesesi Müdürlüğünden : 

TAAlHBCOlDfJINÜ YERİNE GETİRMEYEN HÜR FİRMANIN NAM VE 
HESABINA AŞAĞIDA B E L Î R T Î L E N MALZEMELER 

SATIN AXJENACA!KTER.. 

1 — Müessesemiz gereksinimi 5 kalemde 11 adet Antigrizu Elektrik Motoru 
Genel ve Teknik Şartnamesine uygun olarak satın alınacaktır. 

2 — TekMf zarfları 27/8/1984 tarihinde, en geç saat 14.00'e kadar Çorum, 
Dodurga'da ki Müessesemüz Genel Muhaberat Şefliğine verilmiş olacaktır. Postadaki 
gecikmeler dikate alınmaz. Teklif Mektupları aynı gün saat 15.00'de iştirakçiler 
huzurunda açılacaktır, 

3 — İhaleye İştirak için Şartnameler, Müessesemiz Ticaret Şube Müdürlü
ğünden, Ankara, TKİ. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından, İstan
bul'da Tffit. İstanbul Satınalma Müdürîüğün'den (Odakule İş Merkezi Kat: 12 Be-
yoğlu/imiANBUL) ve İzmirde GL4, İrtibat Bürosu Şefliği (1487 Sokak No : 17/3 
lUaancak/rZMIR) temin edilebilir. 

4 — Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna fabl değildir. 13214 / 2-2 
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Ankara Devlet Orman İşletme Müdürlüğünden : 

Orman Genel Müdürlüğünün söğütözü mevkiinde bulunan 2 nolu binadaki 
mutfağın tadilat ve tesisat, Havuzlu lokal kalorifer ve sıcak su tamir ve tesisatı 
isleri Devlet Orman İsletmeleri Döner Sermaye Yönetmeliği ile 1/6/1984 tarihinde 
yürürlüğe giren 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince aşağıdaki işler Hanlı ka
palı zarf usulü yaptırılacaktır. 

Yeterlik isin 
K. bedeli G. teminatı osn müracaat 

İşin mahiyeti TL. T L İhale tarihi tarihi ve saati 

1. 2 nolu binada 4000 kişilik 
merkez mutfağı tadilat 
İsi 

2. 2 nolu binada 4000 kişilik 
merkez mutfağı tesisi» 
sat işi 

3. 2 nolu binada 4000 kişilik 
merkez mutfağı B kısım 
tesisatı 

4. O.G.M. 2 nolu bina mer
kez mutfağı C kısım 
tesisat işi 

f>. Havuzlu lokal kalorifer 
ve sıcak su tamir ve 
tesisatı. 

9.774.271 305.000 20/8/198411.00 15/8/198418.00 

9.949.520 312.000 20/8/198414.00 15/8/198418.00 

8.568,775 270.000 20/8/198416.00 15/8/198418.00 

7.969.875 251.000 20/8/198416.00 16/8/198418.00 

6.130.750 200.000 20/8/196417.00 15/8/198418.00 
1 — Bu işlere ait İdari, teknik şartnameler ve projeler İşletme Müdürlüğümüz

de görülebilir. 
2 — Taliplilerin 17/8/1984 günü saat 18.00'e kadar yeterlik belgesini almaları 

şarttır. 
3 — P. T. T. ile müracaatlar kabul edilmez. 
4 — Her iş ayrı bir ihale konusu olup, ayrı ayrı teklif verilecektir. 
5 —• Müdürlüğümüz Devlet ihale Yasasına tabi değildir. 12761 /2-2 

Vize Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 
Kırklareli 

1 — Kurulusu : Vize Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğü Vize/KIRKLARELİ 
2 — İşin Adı: Vize Devlet Orman İşletme Müdürlüğü merkezi teshin kalorifer 

tesisatı onarımı inşaatı. 
3 — Yapılacak İşler : Aşağıda belirtilen malzeme ve işler Bayındırlık Bakan

lığı 1984 yılı % 92 li emanet birim fiatlan esas alınarak yaptırılacaktır. 
Cins ve nev'i: Vize Devlet Orman İşletme Müdürlüğü merkezi teshin kalorifer 

tesisatı onarımı inşaatı işi, I. Keşif bedeli : Malzeme 5.189.996 TL. İsçilik 1.047.456 TL., 
Geçici teminatlar : Malzeme 169.450 TL., işçilik : 45.174 TL., İhale tarihi ve saati: 
21/8/1984 saat: 10.00. 

4 — İşin Süresi: Malzeme teslim 15 gün işçilik 60 gün 
5 — İhale şekli: .Devlet Orman İşletmesi ve Döner Sermayesi Yönetmeliği ile 

Orman Genel Müdürlüğü Emanet usulü ile yapılacak işlere ilişkin yönetmelik hüküm
leri dahilinde kapah zarf usulü teklifin taahhüt mektubu almak suretiyle. 

6 — Bu işlerle ilgili şartname ve eksiltme dosyası hergün mesai sonuna kadar 
idaremizde görülebilir. 
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7 — Eksiltmeye girmek isteyenlerin : a) Kanuni ikâmetgâhı olması b) 1984 
yılı vizeli ticaret odasından belge c) Araç gereç bildirimi (İsçilik için), d) Mali du
rum belgesi, e) Banka referans mektubu, f) Son iki yılda jyukarda belirtilen islerin 
I. kesiflerinde yazılı miktar kadar iş yaptığına dair Resmi Kuruluşlardan alacakları 
iş bitirme belgesi jve halen taahhüttinde bulunan işleri gösteren belge, g) Teknik ve 
yardımcı eleman bildirimi, belgelerini müracaat dilekçesi ile Vize Devlet Orman iş
letme Müdürlüğü Emanet Komisyonu Başkanlığına vererek eksiltmeye girebilmek için 
yeterlilik belgesi alacaklardır. 

8 — Yeterlilik belgesi almak için son müracaat 17/8/1984 günü saat 17.00 ye 
kadardır. 

9 — iştirakçiler idareden örneğini temin edecekleri teklif ve taahhüt mektup
larının ve yeterlilik belgelerini, geçici teminat mektuplarım (geçici teminat işin ta
mamı için veya yalnız malzeme ve yalnız işçilik için Verilebilir.) Kanuni İkâmetgâh 
belgelerini ekleyerek kapalı bir zarf içinde ihale saatine kadar ihale Komisyonu Baş
kanlığına vereceklerdir. 

10 — Telgraf ve posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez. 
11 — İşletmemiz 2886 sayılı Yasaya tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, 

ellediğine vermekte, tamamım veya bir kısmım yaptırmakta serbesttir. 

13127 / 2-2 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

1 — İthalatı ldaremizce yapılmak üzere aşağıda sipariş numarası ve cinsi be
lirtilen makina ve yedekleri için teklif alınarak, 2886 sayıh Kanunun 51. maddesi 
gereğince Pazarlık Usulü ile satın alınacaktır. 

Sipariş No: 83-601-11, Konusu: 2 adet Soğuk Kaplama Frezeleme Makinası ve 
yedekleri. Son Teklif Verme Tarihi: 24/0/1984, İhale Tarihi: 25/9/1984, Şartname 
Bedeli: 2.500,— TL 

2 — İhaleye yalnız «International Bank For Reconstructıon And Development 
ve International Development Assocıatıon»a üye ülkelerden, İsviçre ve Tatvan'dan 
teklif verilebilir. 

3 — Ödeme, «Koşullu ödeme Vaadi Anlaşması» yöntemine göre açtırılacak 
akreditifle yaptırılacaktır. 

4 — Teklifler belirtilen günde, saat 17.30'a kadar Karayolları Genel Müdür
lüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünde İhale Komisyonu Başkanlığına verilmiş veya 
gelmiş olacaktır. 

5 — Teklifler belirtilen günde, saat 10.00'da açılacaktır. 
İstekliler, Teklif verme şartnamesinde istenilen tüm belgeleri tekliflerine ek

lemek zorunluğundadır. 
6 — İhale Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğü Yüce-

tepe/ANKARA (A Blok 7 Kat. 710 numaralı odada) toplanacak İhale Komisyonun
da yapılacaktır. 

İstekliler şartnameleri sipariş numarası ve hangi firmadan teklif getirecek
lerini sarih adresleri ile belirttikleri antetli bir kâğıda yazılmış dilekçeleri ile aynı 
adresten 708 numaralı odadan temin edebileceklerdir. Posta ile şartname gönderil-
maz, 

7 — Postadaki vaki gecikmeler, telgraf veya teleksle yapılacak teklifler kabul 
edilmez. 

8 — Geçici Teminat yoktur. 13119/3-3 
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Denizli Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

Bölgesi Parti Miktarı M Bedeli % 7.5 G. Tem 
Deposu Cins ve Nevi adedi Adet M 3. Dm3. Lira Kr. Lira Kr. 

Muhtelif 3. S. N. B. Çk. Tom. 15 3239 683.276 22.000.— 1.125.000,— 
Muhtelif 3. S. N. B. Çz. Tom. 57 13030 2336.811 18.000,— 3.145.000.— 
Muhtelif 3. S. K. B. Çk. Tom. 5 847 143.399 14.000,— 151.000,— 
Muhtelif 3. S. K. B. Çz. Tom. 30 6760 900.950 12.500,— 843.000,— 

Satış Genel Toplamı : 107 23876 4064.436 5.264.000.— 

1 — Yukarıda karşılarında parti adetleri, adet ve miktarları yazılı muham
men bedelleri ve geçici teminatları yazıh orman emvali mal bedelinin % 50si peşin, 
bakiyesi süresiz kesin banka mektubu karşılığında % 40 faizle 3 ay vadeli olarak 
açık arttırmah satışa çıkarılmıştır. 

2 — Satış 24 Ağustos 1984 Cuma günü saat 14.00 de Çamlık Satış Salonunda 
toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Satışa ait ilan ve şartname Orman Genel Müdürlüğü, Denizli Orman 
Bölge Müdürlüğü, Civar İşletme Müdürlükleri, Yerel Orman Bölge Şeflikleri ve 
Belediye Başkanlıklarında görülebilir. 

4 — Satış 171/A-1 No. lu model şartnamede yazılı şartlar ve esaslar dahilinde 
yapılır. Satışa iştirak edeceklerin son vizesi yapılmış ticaret odası belgelerini göster 
meleri şarttır. Belge ibraz etmeyenler satışa iştirak ettirilmez. 

5 — İsteklilerin saptanan günde saat 9.30 -12.00 arasında teminatlarını yatı
rarak Komisyona müracaatları ilan olunur. 13066/2-1 

İskenderun 39. Piyadde Tugay Satın Alma Komisyon Başkanlığından: 

Tugay Birliklerinin gereksinmesi için aşağıda cinsi, miktarı, Mu-Bedel ve Ge
çici teminatı yazıh yiyecek maddelerinin hizalarında gösterilen gün ve saatlerde 
2886 sayılı Kanunun 37 ncl maddesine göre ihalesi yapılacaktır. 

Bu işlere ait evsaf ve şartnameler komisyonumuzda mesai saatleri dahilinde 
görülebilir. 

iki kalem yiyecek maddesi ayrı ayrı ihale edilebileceği gibi toptan da ihale 
edilebilir. 

İsteklilerin teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evveline kadar komis
yona vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

M. Bedeli G. Tem. İhale 
C i n s i Miktarı TL. TL. gün ve saati 

K. Patates /ISK. 40.000 Kg. 5.800.000 174.000 22/8/1984 16.00 
K. Patates / OSM. 24.000 Kg. 3.480.000 104.400 Çarşamba 
K . Patates/1SL. 24.000 Kg. 3.480.000 104.400 
K . Patates /MRŞ. 24.000 Kg. 3.480.000 104.400 
Kuru Soğan/ISK. 32.000 Kg. 3.136.000 94.080 
Kuru Soğan /OSM. 16.000 Kg. 1.568.000 47.040 
Kuru Soğan/1SL. 16.000 Kg. 1.568.000 47.040 » » 
Kuru Soğan / MRŞ. 16.000 Kg. 1.568.000 47.040 

Toplam 24.080.000 
12840/1-1 
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Devlet Havacılık ve Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Meydan is
letme Müessesesi Müdürlüğünden : 

l Aşağıda cins ve miktarları yazılı malzeme dış ülkelerden satmalmacaktır. 

Dosya No. Malzemenin cinsi Miktarı 

84/31 100 KVA/80 KW Elekrojen Grubu 3 Ad. 
84/32 72KVA/57KVV Diesel Elektrojen Grubu 1 Ad. 
84/34 Vakumlu Süpürme Makinası 1 Ad. 
84/35 Yüksek Basınçlı ve Vakumlu Kanal 

Temizleme Makinası 2 Ad. 

2 — Yukarıda yer alan her kalem malzeme için teklif mektupları, kapalı 
zarf usulüyle ve malzemeye !: işitin Teknik Şartname ve İdari Şartnamede belirtilen 
hususlar dahilinde verilecektir. 

3 — Malzemeye ait şartnameler Ankara'da Kuruluşumuz Malzeme Dairesi 
Başkanlığından, tstanbulda Yeşilköy Hava Limanı Başmüdürlüğü Malzeme Müdür
lüğünden, Firma mümessillik belgesi ibraz edilmek şartıyla bedelsiz olarak alınır. 

4 — Usulüne uygun verilecek teklif mektuplarının 26/9/1984 günü saat 14.00 e 
kadar Kuruluşumuz Genel Evrakına teslimleri şarttır. Bu tarih ve saatten sonra 
verilecek teklifler ile postada vaki gecikmeler ve temdit talepleri kabul edilmeye
cektir. 

5 — Teklif zarflan 26/9/1984 günü saat 15.00'de Malzeme Dairesi Başkanlı
ğında açılacaktır. 

6 — Kuruluşumuz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamak
ta, kısmen veya tamamen yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

13043 / 2-2 
a 

M.T.A. Genel Müdürlüğünden: 

HURDA LASTİK SATILACAKTIR. 
1 — Genel Müdürlüğümüz hurda sahasında takribi 3255 adet hurda oto las

tikleri kapalı zarf Usulüyle satılacaktır. 
2 — Teklifler lastiklerin tümü için verilecektir, yalnız bir kısmı için teklif 

verilemez. 
3 — Lastikler mesai saatleri içinde Genel Müdürlüğümüz hurda sahasında 

görülebilir. 
4 — Teklifte bulunan firmalar teklif ettikleri toplam fiyatın % 5 oranında 

banka geçici teminat mektubu veya Genel Müdürlüğümüz veznesine yatmaklarına 
dair alacakları makbuzu teklif mektuplarına ekleyeceklerdir. Teminatı olmayan 
mektuplar kabul edilmeyecektir. 

5 — İhale üzerinde kalan firma, kendilerine tebliği tarihinden itibaren 10 
gün içinde bedelini Genel Müdürlüğümüz veznesine yatırarak lastikler mahallin
den göstereceklerdir. 

6 — Teklif mektupları kapalı zarf içinde 24/8/1984 tarih ve saat 16.30'a ka
dar Genel Müdürlüğümüz Genel Haberleşme Müdürlüğüne elden veya P.T.T. ile 
gönderilecektir. 

7 — Zarfın üzerine (Hurda Lastikleri 84/115-B) ibaresi yazılacaktır. 
8 — Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı kanuna tabi değildir. 

13042 /2-2 
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Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden 

A) İhaleye konulan işin adı ve yeri G. Ü. Basın-Yayın Yüksekokulu TV. 
Std. İnş. Keşif bedeli 25.000.000,— TL., Geçici tem. 750.000,— TL., Yet. bel. için son 
mür. tarihi 21/8/1984. İhale tarihi 24/8/1984, İhale saati 15.00 

B) Yukarıda yazılı işin ihalesi karşısında belirtilen tarih ve saatte 1984 yılı 
B. B. Birim fiyatları üzerinden Gazi Üniversitesi Rektörlüğü binasmda (Incitaş Sok, 
No 4 Beşevler - Ankara) adresinde İhale Komisyonu Başkanlığı odasında 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. 

C) Talipliler bu işe ait ihale şartnamesinin projeleri ve eklerini ihale dos
yası, G. Ü. Rektörlüğü Yapı tşleri ve Teknik Daire Başkanlığında her gün mesai 
saatleri dahilinde ücretsiz olarak görebilirler. 

D) İhaleye girebilmek için 
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıdaki belgeleri teklif zarflarına 

koymaları gerekmektedir. 
1) G. Ü. Rektörlüğü yeterlik Komisyonu Başkanlığından aldıkları işe ait ye

terlik belgesini, 
2) 1984 yılı vizeli Ticaret ve Sanayi Odası belgesinin aslını, 
3) Kanuni ikametgâh belgelerini. 
4) Geçici teminat. 
F) Yeterlik Belgesi Almak İçin 
Yeterlik belgesi almak için 21/8/1984 günü mesai saati bitimine kadar dilek

çe ile aşağıda istenilen belgelerle birlikte G. Ü. Rektörlüğü Yeterlik Belgesi Komis
yonu Başkanlığına müracaat edilecektir. 

1 — Firma tanıtma formu, 
2 — Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve süresi dolmamış ve işin keşif be

delinin 1 katı kadar (C) grubu müteahhitlik karnesinin aslını veya noter tasdikli 
suretini, 

3 — Müteahhit olarak en az keşif bedelinin bir misli kadar benzeri bir işi ta
mamlayıp geçici veya ketin kabulünü yaptırmış okluğuna dair ilgili resmi daireden 
alınmış belgelerin asıllarım veya noterden tasdikli suretlerini. 

4 — Yapı araçları bildirisini, 
Tüm işler için miktar ve çeşitleri ihale işlem dosyalarında işin adına alınım.', 

yardımcı inşaat makinalarına ait noter tasdikli kira mukavelesi ile o makinalan ki
raya veren şahsa ait olduğuna dair, kamyon ve traktörler için trafik ruhsatnamesi 
ashı veya noterden tasdikli sureti, diğer iş makinalan ile alet ve ekipmanlar için 
ise fatura aslı veya noterden tasdikli sureti, (beyan edilen makina ve ekipmanların 
halen bulunduktan yerlerin adresleri açık ve kesin olarak bildiride gösterilecektir.) 

5 — Bankanın referans mektubu ve mali durum bildirisi. 
a) Yeterlik için başvuracak firmalar finansal imkanlan ile banka referans 

mektuplarını ve nakit mevduatlarını belirten bir listeyi kanıtlayıcı dökümanlan da 
ekleyerek vereceklerdir. Nakit mevduat durumunu gösterir listeye son alti aya ait 
mevduat ekstrelerinin eklenmesi şarttır. 

b) Serbest mevduat ile kullanılmamış nakit kredileri ayn ayrı işin keşif be
delinin % 7 den az olmayan ve ilan tarihinden sonra işin adına alınmış banka refe
rans mektubunun eklenmesi şarttır. 

6 — Teknik personel bildirisi; 
Firma personeli olarak çalışan teknik elemanların listesi ve listede yer alan 

teknik personelin SSK primlerinin firmaca yatınldığma dair belgeler. 
7 — a) Devlet kuruluşlarından alınmış ve tamamlanmış (geçici veya kesin 

kabulleri yapılmış) taahhütlerle ilgili bilgileri havi iş bitirme listesi ve ekinde iş 
bitirme belgelerinin asıllarını veya noterden tasdikli suretlerini, 



13 Ağustos 1964 — Sayı : 18488 RESMİ GAZETE Sayfa: 5Î 

b) Firmanın kuruluşlara karşı taahhüdü altında bulunan ve devam eden 
işleri gösterir taahhüt bildirisi ve ispatlayım, belgelerin asıllarını veya noterden 
tasdikli suretlerini. 

8 — isteklilerin işyerini görüp incelediğini belirten G. Ü. Yapı İşleri ve Tek
nik Daire Başkanlığından alınmış tasdikli işyeri görme belgesini, 

9 — Genel taahhütnameler geçersizdir, tüm taahhütnameler işin adına ve 
ilan tarihinden, sonra alınmış olacaktır. 

G) isteklilerin bu işe ait ihale dosyası ve ilan hükümleri ile eksiltme şart
namesine göre usulüne uygun olarak 2886 sayılı Kanuna göre hazırlıyacaklan tek
lif mektuplarını, en geç ihale saatinden bir saat önce makbuz mukabilinde İhale 
Komisyonu Başkanlığına vermeleri lazımdır. 

İlan olunur. 13289/1-1 • 
Espiye Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden : 

Parti Miktarı M. Be. Temin 
Deposu Cins ve Nev'i Adedi M 3 Dms' TL. TL. Düşünce 

K. Çayırı- i l i . SNB. Çam Tom. 3 72.825 25.000 137.000 ş -
Çakrak - Y. Köy 
Çakrak - Y. Köy III. SKB. Çam Tom. 3 75.792 18.000 102.000 — 

K/Çayırı -E/Çay. II. SNB. Ladin Tomruk 3 66.674 32.000 159.000 — 

K/Çay.-Yeniköy III. SNB. Ladin Tom, 2 51.156 24.000 92.000 — 

Çak.-E/Çay.-Sın. m . SNB. İn. Kr. Ky. Tom. 3 72.103 17.521 95.000 % 25İnd. 
Çak.-E/Çay.-Sın. III. SKB. İn. Kr. Ky. T. 4 98.407 14.721 110.000 % 25İnd. 
S ı n ı r III. SNB. K. Ağaç Tom. l 8.364 23.895 15.000 %25lnd. 

» m. SKB. K. Ağaç Tom. l 5.761 16.665 7.000 % 25İnd. 
III. SNB. Kızılağaç T. l 11.682 19.185 17.000 %25İnd. 

» ni . SKB. Kızılağaç Tom. 1 2.434 15.715 3.000 %25lnd. 
Çakr. (Akp.)-Sın. m . SKB. Akçaağaç Tom. 2 48.467 16.400 60.00C %25lnd. 
K. Çayırı- Kİ. Çam Yuv. San. Od. 14 260.729 13.000 256.000 — 

Çakrak-Yeniköy 
Karaduğaçayın Ladin Yuv. Sanayi Odunu 2 41.950 13.000 55.000 — 

S ı n ı r Kayın Yuv. Sanayi Od. l 18.890 11.300 16.000 %25lnd. 
K/Çayın Kızılağaç Yuvar. San. Od. 1 12.463 14.000 13.000 — 

T O P L A M : 42 847 697 dm'' 1.137.000 

Ayrıca Tahminen : 350 M3 Kalın Kerestelik 
80 M İnce Kerestelik kayın tomruk 
60 M3 Kayın Yuv. Sanayi Odunu 
10 M3 Kayın Maden Direk olmak üzere 

cem'an 500 M3 kayın cinsi orman emvali. 
1 — İşletmemiz muhtelif satış istif depolarında yukarıda müfredatı yazılı 

cem'an 42 parti orman emvali ile K/Çayın-Çakrak (Akpınar) - Sınır ve E/Çayın 
satış depolarında henüz istife alınmamış tahminen 500 M3 Kayın cinsi orman em
vali 24/8/1984 Tarihine rastlayan Cuma günü saat 14.00 de Şebinkarahisar İşletme 
Müdürlüğünde toplanacak komisyon huzurunda 171/A Ek 1 ve 2 nohı şartname 
hükümleri gereği açık artırmalı ve vadeli olarak satılacaktır. İlan olunur. 

13053/2-2 



Dirgine Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden; 

Depo A d ı 

B. Gölcük 
B. Gölcük 
K. Başı-Topyeri 
Eğerci - B. Gölcük - K. B. -
T. yeri 
Eğerci 
Topyeri 
B. Gölcük 
B. Gölcük - K. Başı 
Eğerci 
Eğerci - K. Başı 
K. Başı 
Eğerci 
Eğerci 
B. Gölcük 
Eğerci 
Topyeri 
Eğerci 
Topyeri 
Eğerci 
Eğerci 
Eğerci 
Eğerci - Topyeri 
Eğerci - B. Gölcük - Topyeri 
Topyeri 
Eğerci • B. Gölcük - Topyeri 
Eğerci 
Eğerci - K. Başı 

Emvalin Cins ve Nev'i 

I. S. K. B. Krs. Çam Tom. 
I. S. N. B. Krs. Çam. Tom. 
I. S. N. B. Krs. Çam Tom. 

II. S. N. B. Krs. Çam Tom. 

II. S. U. B. Krs. Çam Tom 
II. S. U. B. Krs. Çam Tom. 

m. S. N. B. Krs. Çam Tom. 
III. S. N. B. Krs. Çam Tom 
III. S. U. B. Krs. Çam Tom. 
II. S. N. B. Krs. Göknar Tom 

III. S. N. B. Krs. Göknar Tom. 
I. S. N. B. Kap. Kayın Tom. 

Ti. S. N. B. Kap. Kayın Tom 
I. S. N. B. Krs. KL Kayın Tom 

III. S. K. B. Krs. KL Kayın Tom 
IH. S. N. B. Krs. In. Kayın Tom. 
III. S. N. B. Krs. KL Kayra Tom 

I. S. N. B. Krs. KL Meşe Tom 
II. S. N. B. Kap. Meşe Tom. 
II. S. N. B. Krs. KL Meşe Tom 
H. S. U. B. Krs. KL Meşe Tom 

in. S. K B. Krs. KL Meşe Tom 
IH. S. N. B. Krs. İn. Meşe Tom 
m. S. N. B. Krs. KL Meşe Tom. 
IH. S. N. B. Krs. KL Meşe Tom. 
1IL S. U. B. Krs.Kl. Meşe Tom. 
in. S. U. B. Krs.KL Meşe Tom. 

Parti M i k t a r ı M. Bedel % 7,5 Teminal 
adedi Adet M 3. Dm8. Lira Kr. Lira Kr. Not 

1 9 4.911 
1 20 9.613 
4 89 80.338 
8 347 255.561 

1 9 6.336 
1 20 14.848 
1 87 18.364 

11 1084 524.627 
1 35 18.782 
2 47 31.146 
5 610 254.493 
3 47 59.538 
1 25 24.178 
1 8 4.507 
1 46 17.520 
1 145 28.939 
5 274 208.433 
1 14 11.494 
1 12 9.223 
1 37 25.331 
1 30 25.801 
4 324 61.044 
7 711 135.782 

10 998 347.415 
14 1049 497.330 
2 40 23.961 
2 37 18.325 

35.000.— 13.000,— 
27.000,— 20.000,— 
38.000,— 229.500 — 
33.000,— 633.000,— 

38.000,— 18.000,— 
27.000,— 30.000,— 
16.600,— 23.000,— % 10 Ind. 
22.000,— 867.000 — 
28.000,— 39.500,— 
32.000,— 75.000.— 
21.000,— 402.000,— 
51.000,— 228.000,— 
46.000,— 83.500,— 
42.000,— 14.500,— 
17.500,— 22.500.— 
15.000,— 32.500,— 
25.000,— 391.000,— 
50.000.— 43.000,— 
90.000,— 62.500,— 
42.000,— 80.000,— 
50.000,— 97.000,— 
18.000,— 83.000,— 
19.000,— 194.000 — 
20.900,— 530.500,— % 10 Ind. 
26.000.— 972.500,— 
26.700,— 48.000,— % 10 Ind. 
28.000,— 39.000,— 
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Parti M i k t a r ı M. Bedel % •> 7,5 Teminat 
D e p o A d ı Emvalin Cins ve Nev'i adedi Adet M 3 . Dm3. Lira Kr. Lira Kr. N o t 

Eğerci III. S. U. B. Krs.KL Meşe Tom. 2 57 52.004 35.000,— 137.000,— 
Eğerci - K. Bası III. S. N. B. Krs. Kavak Tom. 2 37 22.329 8.000,— 13.500,— 
K. Başı III. S. N. B. Krs. Dişbudak Tom. 1 11 4.625 25.000,— 9.000,— 
K. Başı II. S. N. B. Krs. Ihlamur Tom. 1 6 3.962 37.000,— 11.000,— 
K. Başı III. S. N. B. Krs. Ihlamur Tom. 1 25 12.316 25.000,— 23.000 — 
K. Başı - Topyeri III. S. N. B. Krs. Gürgen Tom. 70 17.594 17.700,— 24.000,— % 10 İnd. 
K. Başı III. S. N. B. Krs. Gürgen Tom. 1 6 1.961 21.000.— 3.000,— 
Eğerci II. S. N. B. Krs. Kızılağaç Tom. 1 7 4.291 23.000 — 7.500,— 
Eğerci III. S. N. B. Krs. Kızılağaç Tom. 1 10 5.712 18.000,— 8.000,— 
Köprübaşı III. S. K. B. Krs. Kayacık Tom. 1 9 0.956 15.000,— 1.500 — 
Köprübaşı III. S. N. B. Krs. Kayacık Tom. 1 17 3.948 22.000,— 6.500,— 
Topyeri III. S. N. B. Krs. Akçaağaç Tom. 1 30 8.557 17.800 — 11.500 — % ıo İnd. 
Topyeri II. S. N. B. Çam Maden Direk 426 50.196 14.000,— 53.000,— 
Topyeri II. S. N. B. Meşe Maden Direk 4 1311 82.879 15.000,— 94.500,— 
Topyeri II. S. N. B. Gürgen Maden Direk 1 65 4.647 14.000,— 5.000,— 
Topyeri II. S. N. B. Gürgen Maden Direk 1 28 2.692 10.000,— 2.000,— 
Eğerci Kayın Yuvarlak Sanayi Odun 1 233 6.956 12.000,— 6.500,— 
Eğerci - Topyeri Meşe Yuvarlak Sanayi Odun 3 1383 55.624 12.000,— 50.500,— 
Eğerci - Topyeri Gürgen Yuvarlak Sanayi Odun 2 117 3.903 12.000,— 4.000,— 
Topyeri İnce - Çap Meşe Yuv. Sanayi Odun 2 Ster 37.000 8.000,— 22.500,— 
Belengölcük Kayın Yarma Sanayi Odun 1 Ster 9,000 8.000,— 5.500,— 

GENEL TOPLAM 123 Par. 3062.987 M 3 . 
46.000 Ster 

1 — Zonguldak İli, Devrek İlçesinin Dirgine (Yazıcık) Köyünde bulunan İşletmemizin Eğerci - Belengölcük - Köprübaşı 
ve Topyeri depolarında mevcut yukarıda müfredatı yazıh 123 parti muhteviyatı muhtelif cins orman emvali: Tutar bedelinin % 50'sı 
ile kalanının % 40 faizi ve Kanuni vergileri peşin, % 50'si müddetsiz banka teminat mektubu karşılığmda 3 ay vadeli olmak üzere 
model şartnameler uyarınca açık artırmalı satışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık artırma 23 Ağustos 1984 Perşembe günü saat 14.00'de Devrek Kereste Fabrikası satış salonunda toplanacak Komis
yon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Bu satışa ait ilan, şartname ve satış öncesi bilsi cetveli: Orman Genel Müdürlüğü, Zonguldak Orman Bölge Başmü-
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dürlüğü ile Baş Müdürlüğümüze bağlı İsletmelerde, Gerede, Adapaza ı, Hendek, Düzce, Bolu, Mengen İşletmeleri ile İşletmemiz Bölge 
Şefliklerinde görülebilir. 

4 — İhaleye iştirak edeceklerin mutlak surette 1984 yık vizesi yapılmış kapasite belgelerini, Ticaret veya Sanayi Odası bel
gesini, vekilleri ise kapasite belgeleri ile vekâletnamelerini göstermek suretiyle satışa iştirak edebilirler. 

5 — Taliplilerin belirtilen gün ve saatte Devrek Kereste Fabrikası satış salonunda hazır bulunmaları, banka teminat mektu
bu verecek olanların teminat mektubunda İşletme adını ve satış tarihini bildirmeleri ve geçici teminatlarım saat 13.30'a kadar ya
tırarak teminat makbuzları ile birlikte Komisyona başvurmaları şarttır. 13141 / l - l 

M. S. B. Ankara Levazım Amirliği 6 No. Iu Sat. Al. Kom. Bşk. lığından : 

Aşağıda keşif bedelleri, geçici teminatları, ihale gün ve saatleri yazık işlerin ihalesi 2886 sayıh Kanunun 36 ncı maddesine 
göre kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. Dosyalar çalışma saatlerinde Komisyonda, İstanbul ve İzmir Levazım Amirüklerinde görü
lebilir. Taliplilerin 2886 sayılı Kanun hükümleri dahilinde hazırlayacakları teklif zarflarım en geç ihale saatinden bir saat evve
line kadar makbuz mukabilinde Komisyon Bşk. lığına vermeleri şarttır. Postada gecikmeler kabul edilmez. Taliplilerin en geç aşa^ 
gıda gösterilen tarihlerde mesai saati bitimine kadar ilgili Dairesine müracaatla yeterlik belgesi alması şarttır. 

Keşif Bedeli Geçici Teminatı İ H A L E N İ N Son Müracaatın 
İhalenin Cinsi TL. TL Tarihi Saati Tarihi Saati 

Lal ah an Arşiv Binası İkmal İnşaatı 
Ankara Bölgesi Alarm İskan Tes. Büyük 
Onarım İnşaatı 
İstanbul Askeri Müze ve Kültür Sitesi 
Binası Sergileme Projesi lnş 
Boranköy (Boztepe) Garnizonu İkmal lnş. 
Bolu Komando Tugayı Kapalı Spor Sal. lnş. 

49.000.000,-
40.000.000,-

65.000.000,-

600.000.000,-
100.000.000,-

1.470.000,— 
1.200.000,— 

29/8/1984 
29/8/1984 

1.950.000,— 31/8/1984 

18.000.000,— 
3.000.000,— 

31/8/1984 
3/9/1984 

11.00 
15.00 

11.00 

15.00 
11.00 

23/8/1984 
23/8/1984 

24/8/1984 

24/8/1984 
27/8/1984 

18.00 
18.00 

18.00 

18.00 
18.00 

12912 /1-1 

DHHMÎ Meydan İşletme Müessesesi Müdürlüğünden: 

1 — Aşağıda konusu, keşif bedeli, geçici teminat tutarı, ek siltme tarihi, günü ve saatleri yazılı işler kapalı teklif usulüyle 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Eksiltmeler karşılarında gösterilen tarih gün ve saat ierde Ankara'da DHHMÎ Meydan İşletme Müessesesi Müdürlüğü I 
binası içinde bulunan Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. ' 
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3 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin eksiltme dosyalarına ekli örnek (1), (2), (2a), (3), (4) gibi bildirimlerin doldu
rulması ve ayrıca birinci sıradaki iş için (A), 2, 3, 4, 5inci sıradaki işler için (C) ve 6ncı sıradaki iş için (H) grubundan en az 
o iş için keşif bedeli kadar müteahhitlik belgesi ile aynı miktarda benzer bir işi bitirdiğine dair resmi daireden alınmış iş bitir
me belgelerini ve bu işlerin eksiltme şartnamesi ile özel şartnamede yazılı diğer belgeleri bir dilekçeye ekleyerek yeterlilik belgesi 
alĥ ak üzere 21/8/1684 günü mesai bitimi saatine kadar Müessese Müdürlüğüne müracaat etmeleri şarttır. (Her iş için ayrı bir di
lekçe ve belgelerle müracaatta bulunulacaktır.) Müracaatta genel evrak kayıt tarihi geçerli olup, telgrafla yapılacak başvurular ka
bul edilmez. 

4 — Bu işle ilgili geçici teminatların nakit olarak verilmesi halinde Müessesemiz Muhasebe Grup Başkanlığına yatırılıp, kar
şılığında makbuz alınacaktır. 

5 — Eksiltmelerle ilgili dosyalar her işin yapılacağı; Yeşilköy (İstanbul), Elazığ, Malatya, Trabzon, Adana Meydan Müdür
lükleri ile Ankara'da Alım, Satım Komisyonu Malzeme Grup Başkanlığında görülebilir. Eksiltmeye girecek olanlar Müessesemiz
den alacakları yeterlilik belgesi 1984 yılı Ticaret Odası belgesi limit dahili banka geçici teminat mektubu veya makbuzu ile birlik
te düzenleyecekleri kapalı zarflarını eksiltme saatlerinden bir saat öncesine kadar Satmalına Komisyonuna vermiş olmaları şarttır. 
Belirtilen saatten sonra verilecek zarflar ile postada meydana gelecek gecikmeler ve telgrafla yapılacak teklifler kabul edilmez. 

6 — Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta ve istediğine vermekte ser
besttir. 

Sıra 
İ ş i n N e v i 

Muh. Bedel Geç. Tem. Eksiltmenin Yapılacağı 
No. İ ş i n N e v i TL. TL. Tarih Saat Gün 

1. Yeşilköy Hv. Limanı eski dış hatlar terminal binasmm 
iç hatlar terminal binası olacak ve sistemleri ıslahı. 

125.000.000,— 3.750.000,— 27/8/1984 11.00 Pazartesi 

2. Elazığ Hava Meydanı terminal ilâvesi ve su kulesi ik
mal inşaatı. 

66.200.000,— 1.986.000,— 27/8/1984 14.30 Pazartesi 

3. Malatya Hava Meydanı garaj inşaatı. 30.000.000,— 900.000,— 28/8/1984 11.00 Sah 
4. Trabzon Hava Meydanı 12 daireli lojman inşaatı. 50.000.000,— 1.500.000,— 28/8/1984 15.30 Salı 
5. Adana Hava Meydanı 12 daireli lojman inşaatı. 50.000.000 — 1.500.000,— 29/8/J984 11.00 Çarşamba 
6. Yeşilköy Hava Limanı eski 2.4 KV. hk sistemlerin 10 

KVA'ya tadili. 
62760.410,— 1.882.813,— 29/8/1984 15.30 Çarşamba 

7. 611 takım sivil ve resmî elbise (Şapkalı) ile 238 adet 6.579.750,— 197.393,— 31/8/1984 11.00 Cuma 
palto dikim işi. 

13137/1-1 
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Kargı Devlet Orman İsletmesi Müdürlüğünden: 

Bölgesi Deposu Yolun vasfı Emvalin cins ve nev'I 
Parti 
No. 

İstif 
No. 

MİKTARI 
Adet Mî Dm' 

Mulıam. 
bedeli 
TL. 

% 7,5 
Geçici 

teminat 
TL. 

Depo - Şef. Irmak Asvalt 2. S. N. B. ÇSK Tom. 14 15 1478 543.814 30.300 1.239.000 
> > > 3. S. N. B. ÇSK. Tom. 36 36 8341 1941.765 22.000 3.212.000 

» 3. S. K. B. ÇSK. Tom. 18 19 3525 502.149 16.500 624.000 
» Yayla Stablize 1. S. N . B. ÇSK. Tom. 4 4 292 151.965 36.700 419.000 

2. S. N. B. ÇSB. Tom. 11 11 884 435.297 30.300 987.000 
» 1. S. N . B. Soy. ÇSK Tom. 1 1 75 43.263 64.000 208.000 

» 3. S. N. B. ÇSK. Tom. 44 44 8671 2559.726 22.000 4.228.000 
» > » 3. S. K. B. ÇSK Tom. 18 18 2001 370.456 16.500 461.000 
> » > 2. S. N. B. Gök. Tom 4 4 365 149.402 30.300 337.000 

> 3. S. N. B. Gök. Tom. 3 3 501 138.498 22.000 229.000 
> Yaka Asvalt 2. S. N . B. Soy. ÇSK. Tom. 1 1 80 51.416 52.000 201.000 

YEKÛN 154 156 26213 6887.751 12.145.000 
1 — İşletmemiz Irmak • Yaka ve Kargı Yaylası orman dışı istif yerinde mevcut yukarıda müfredatı yazılı 154 Parti orman 

emvafflnin % 50 si peşin bakiyesi Umut içi tanzim edilmiş müddet siz Banka Mektubu karşılığında 3 ay vadeli açık artırma suretiyle . 
satışa çıkartılmıştır. 

2 — Açık artırmalı satış 23/8/1984 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14.00 de İşletmemiz satış salonunda toplanacak 
komisyon huzurunda yapılacaktır. I 

3 — Muhammen bedel üzerinden % 7,5 geçici teminat ahnaçaktır. Teminat yatıranlar EK - No. 1 Model şartnamedeki vasıf- i 
lara haiz olacaklar, satışa iştirak için Sicil Tasdiknamesi ve gerekli belgeleri ibraz edeceklerdir. , 

4 — % 7,5 geçici teminat % 15 e iblağ edildiğinde bedel yatırda süresi 30 güne uzatılır. 
5 — Emval bedelinin peşinatının tahsili sırasında % 40 Mektup nizami faizi ile vergi ve resimler peşin alınır. Mal bedeli peşin 

yatırıldığında faiz alınmaz. 
6 — Bedeli yatırılan parti emvali depodan kaldırılmadıkça teminat iade edilmez, veya mal bedeline Mahsup yapılmaz. 
7 — Bu satışa ait şartname ve ilân Orman Genel Müdürlüğü, Amasya Orman Bölge Başmüdürlüğü, Amasya - Kastamonu • 

Samsun - Çorum - Tokat - Tosya - Boyabat - Taşköprü - Sinop - İstanbul - Araç - Bafra - İskilip - İlgaz - Akdağmadeni - Niksar -
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Kızılcahamam - Koyulhisar - Bolu - Daday • İnebolu - Ankara - Mersin • Adana - Silifke - Adapazarı . İsletme Müdürlükleri ile 
Sivas - Merzifon - Gümüşhacıköy - Osmancık Bölge Şeflikleri ve isletmemizde görülebilir. 

8 — Taliplilerin belirtilen günde saat 08,30 dan 14.00 e kadar teminatlarım İşletmemiz veznesine yatırarak teminat makbuz
ları ile komisyona müracaatları ilân olunur. 13292/1-1 

Kaş Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

Yol Parti M i k t a r ı Muh. Bed % 7,5 Tem. 
D e p o s u Durumu Cins ve Nev'i Adedi Adet M 3 . Dm». i r . TL. 

Sinekçi Asfalt 3. S. N. B. Sedir Tomruk 20 2899 579.779 19.000 826.800 
Seyirçam » 3. S. N. B. Sedir Tomruk 1 100 29.401 15.000 33.100 
Sinekçi 3. S. K. B. Sedir Tomruk 5 626 134.721 14.000 141.700 
Sinekçi - Seyirçam » 3. S. N. B. Çz. Tomruk 37 5549 1395.802 15.000 1.571.500 
Seyirçam » 3. S. N. B. Çz. Tomruk 1 268 45.947 12.500 43.100 
Sinekçi t» 3. S. N. B. Çk. Tomruk 1 51 16.408 15.000 18.500 
Sinekçi ı> 3. S. N. B. Ardıç Tomruk 4 454 104.873 15.000 118.100 

» » 3. S. K. B. Ardıç Tomruk 5 434 - 102.187 11.500 88.300 
» 2. S. Sedir Maden Direk 1 356 22.045 8.800 14.550 

Seyirçam K. Ç. Çz. Sanayi Odunu 1 252 18.948 7.000 9.950 

YEKÛN. 76 10989 2450.111 2.865.600 
1 — İşletmemiz depolarında bulunan cins ve miktarı yazılı 76 parti çeşitli cins orman ürünlerinin % 50'si ile vergi ve resim

leri peşin, % 50'si 3 ay vadeli süresiz banka teminat mektubu karşılığında olmak üzere 171/A Ek 1 No.Tu şartname hükümleri uya
rınca açık arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık arttırma 24/8/1984 tarihine rastlayan Cuma günü saat 13.00'de Kaş Orman İşletme Müdürlüğü binasında toplana
cak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — İşbu orman emvalleri 1984 yılı istihsalleri olup, standardizasyonlanna göre hazırlanmıştır. 
4 — Bu satışa ait ilân, şartnameden Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Orman Başmüdürlüğü, Adana, Mersin, İsparta, An

kara, Burdur, izmir İşletme Müdürlükleriyle işletmemizde görülebilinir. 
5 — Alıcıların belirli gün ve saatte işletmemizde hazır bulunmaları ve ihale saatinden bir saat öncesine kadar geçici temi

natlarını işletmemiz veznesine yatırmaları, teminat mektubu vereceklerin teminat mektubunda İşletme adı, satış tarihini bildir
meleri ve katılanların teminat makbuzlarıyla Komisyona müracaatları ilân olunur. 13065 / 1-1 
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M. S. B. Ankara Levazım Amirliği 4 No. lu Sat. Al . Koni. Bşk. lığından: 

Aşağıda keşif bedelleri, geçici teminatları, ihale gün ve saatleri yazılı işlerin ihalesi 2886 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine 
göre kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. Dosyalar çalışma saatlerinde Komisyonda, İstanbul ve İzmir Levazım Amirliklerinde 
görülebilir. Taliplilerin 2886 sayılı Kanun hükümleri dahilinde ha zırlayacakları teklif zarflarım en geç ihale saatinden bir saat 
evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Bşk. lığına vermeleri şarttır. Postada gecikmeler kabul edilmez. Taliplilerin en geç 
aşağıda gösterilen tarihlerde mesai saati bitimine kadar şartnamesinde gösterilen daireye müracaatla yeterlik belgesi alması 
şarttır. 

Keşif Bedeli Geçici Teminatı İ H A L E N İ N Son Müracaatın 
İhalenin Cinsi TL. TL Tarihi Saati Tarihi Saati 

1) Gölcük 400 Daireye Isı santralı yapılma İnş. 550.000.000 — 16.500.000,— 29/8/1984 15.00 23/8/1984 18.00 

21 Harp Akademileri Büyük Onanm İnşaatı. 110.000.000,— 3.300.000,— 29/8/1984 16.00 23/8/1984 18.00 

3) Malatya garnizon Savunma Tes. İkmal İnş. 500.000.000,— 15.000.000,— 31/8/1984 15.00 24/8/1984 18.00 

4) Gnkur Mu. Tb. Fiziki Emniyeti ve Nizamiye 10.500.000,— 315.000,— 31/8/1984 16.00 24/8/1984 18.00 
Düzenleme İnşaatı 

S) Gata. Büyük Onr. İnş. 75.500.000,— 2.265.000,— 3/9/1984 15.00 27/8/1984 18.00 

12913/1-1 
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ORÜS Kurumu Dursunbey Kereste Fabrikası Müdürlüğünden : 

Parti Miktarı M. Bed, Teminatı 
Cins ve Kalitesi Adedi M 3 Dm3 TL TL. 

1, Sınıf Normal boy çam kereste l 14.886 175.000 125.000 
II. Normal boy çam kereste 7 164.720 111.000 1.300.000 
11. * Kısa boy çam kereste 4 74.790 72.500 660.000 
II. Çok kısa boy çam kereste 2 20.085 53.500 95.000 

m . Normal boy çam kereste 35 760.130 67.500 1.960.800 
III. Çok kısa boy çam kereste 1 20.187 40.000 70.000 
IV Normal boy çam kereste 27 828.063 54.000 2.250.00Q 
IV Kısa boy çam kereste 4 89.476 44.000 470.000 
IV. Çok kısa boy çam kereste 2 23.442 34.000 75.000 

T O P L A M . . . . . 83 1995.779 7.006.000 
1. Yukarıda beyanı gösterilen Çam Keresteler peşin veya % 25i (Vergileri 

ve Vade faizi) peşin, bakiye % 75'i (İlk ay faizsiz, diğer aylar net % 4 faizle! 
limit içi ve müddetsiz Banka teminat mektubu karşılığı açık artırmalı satışa çıkarı
lacaktır. 

2. Açık artırma 23 Ağustos 1984 Tarihine rastlayan Perşembe günü saat 
10.00 da Fabrikamız satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3. Taliplilerin teminat makbuzları ile birlikte belirtilen saat ve yerde topla
nacak komisyona müracaatları. 

İlan olunur. 13293 / 2-1 
> 

Erzurum Levazım Amirli s-* Satmalıma Komisyon Başkanlığından : 

Erzurum Garnizon birlikleri ihtiyacı için Galvanizli Oluklu Saç ile Galvanizli 
Düz Saç satınalınacaktır. Aışağüda cinsi, miktarı, T. Fiyatı, T. Tutan İle geçici temi
natları yazılı ski kalem saç 2886 sayılı Yasanın 35/a maddesi kapalı teklif usulü İle 
ihalesi 24 Ağustos 1984 günü saat 10.00'da Komisyonumuz ihale salonunda yapıla
caktır. Bu işlere ait evsaf ve şartnameler Ankara - İstanbul Levazım Amirlikleri ile 
Komisyonumuzda mesai saatleri dahilinde görülebilir. İsteklilerin teklif mektuplarını, 
noterden tasdikli ünssa «İrtcüleri ile birlikte ihale saatinden Mr saat evveline kadar 
Komifcsyoaa vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kalbıfl edilmez. 

T. Fiyatı T. Tutan G. Teminatı 
C i n s i Miktarı TL. TL. TL. 

GALVANİZLİ OLUKLU 9AÇ 
(300 x 90 cm. 0,50 mm.) 184560 Kg. 255 41.962.800 L258.884 
GALVANİZLİ DÜZ SAC 
(200 x 100 x 0,50 mm.) 12100 Kg. 255 3.085.500 92.565 

TÜMÜ 2 Kalem 45.048.300 1.351.449 
13283 /1-1 

Erzurum Garntaon birlikleri ihtiyacı İçin aşağıda «insi, ıraktan, T. Fiyatı, T. 
Tutan ile G. Teminatı yazılı 4 kalem konserve satınalınacaktır. 2886 sayılı Yasanın 
35/a maddesine göre (kapalı teklif usulü İle 23 Ağustos 1984 günü saat 10.30'da ihalesi 
Komisyonumua ihale salonumda yapılacaktır. Bu işlere ait evsaf ve şartnameler 
Ankara - îstanta! %JV. Amir İlkleri üe (Komisyonumuzda mesaî saatleri dahilinde gö-
rOleblllr İsteklilerin teklif 'mektuplarım, noterden tasdikli İmza sirküleri ifle birlikte 
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ihale saatinden tür saat evveline kadar Komisyona vermeleri şarttır. Postadaki ge
çi «meler kabul edilmez. 

T. Fiyatı T. Tutan G. Teminatı 
C i n s i Miktarı T U TU TL. 

Konserve (Bezelye l / l dik 30000 IKt. 300 9.000.000 270.000 
Konserve Bamya 1/1 lik 20000 Kt. 332 6.640.000 190.200 
Konserve Türlü 1/1 lik 40000 Kt. 300 12.000.000 360.000 
Konserve Taze Fasulye 1/1 lik 50000 Kt, 300 15.000.000 450.000 

TÜMÜ 4 Kalem 42.640.000 1.279.200 
13282 /1-1 

Erzurum Garnizon birlikleri ihtiyacı için aşağıda cinsi, miktarı, T. Fiyatı, T. 
Tutan İle G. Teminatı yazılı 4 kalem yiyecek maddesi satınahnacaktır. 2886 sayılı 
Yasanın 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile 29 Ağustos 1984 günü Saat 11.00 
de ihalesi Komisyonumuz İhale salonunda yapılacaktır. Bu işe ait evsaf ve şartna
meler Ankara - İstanbul Lv. Amirlikleri ile Komisyonumuzda mesai saatleri dahilinde 
görülebilir. İsteklilerin teklif mektuplan ile noterden tasdikli imza sirküleri ile bir
likte ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri şarttır. Postadaki 
gecikmeler kabul edilmez. 

T. Fiyatlı T. Tutan G. Teminatı 
C i n s 1 Miktarı TL. TL. TL. 

Turşu 30000 Kg. 189 5.670.000 T70.10O 
Tahin 15000 Kg. 528 7.920.000 237.600 
Üzüm Pekmezi 20000 Kg. 181 3.62O.000 108.600 
Reçel (Kayısı - Gül -Çilek) 25000 Kg. 185 4.625.000 138.750 

TÜMÜ 4 Kalem 21.835.000 655.050 
13281 /1-1 

Toprak Mahsulleri Ofisi Ankara Bölge Müdürlüğünden: 

Inşatın Yeri ve Cinsi : Çerikli - Hizmet Binası, Keşif Bedeli : 14.202.790,— TL., 
Geçici Teminatı: 426.100,— TL.. 

1 — Yukanda yeri ve cinsi belirtilen inşaat 1984 yılı Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı birim fiatları üzerinden ihaleye çıkanlmıştır. 

2 — İnşaatın eksiltmesi kapalı zarf usulüyle olup, bu işe gireceklerin en az 
keşif bedeli kadar (B) grubu Müteahhitlik karnesi ibraz etmeleri gereklidir. 

3 — Yeterlik belgesi son müracaat tarihi 20/8/1984 günü saat 17.00"ye ka
dardır. 

4 — İhale 24/8/1984 günü saat 15.00'te T. M. O. Ankara Bölge Müdürlüğün
de yapılacaktır. 

5 — İhaleye girecek talipliler eksiltme şartnamesi ve diğer evraklan Bölge 
Müdürlüğü inşaat servisinde mesai saatleri içinde görebilirler. 

6 — isteklilerin geçici teminatı Ofis Veznesine yatınp alacakları vezne mak
buzu ile yeterlik belgesini ve teklif mektuplarını ihaleden bir saat önce Bölge 
Haberleşme Servisine vereceklerdir. 

7 — Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
8 — Ofisimiz 2886 Sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta 

serbesttir. 
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Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 10. Bölge Mü
dürlüğünden : TRABZON 

1 — 59.553.592,76 TL. birinci keşif bedelli Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü içe
risinde idarece gösterilecek her yerde oto korkuluk yapılması işi 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanununun 81. maddesinin (b) fıkrasına istinaden Emanet Komisyonunca 
Taşeronlardan teklif almak suretiyle yaptırılacaktır. 

2 — İşin keşif bedeli: 59.553 592,76 TL. dir. 
3 — Geçici teminat: 1.800.000— TL. dir. 
4 — Eksiltmesi 23/8/1984 Perşembe günü saat 10.00'da Karayolları 10. Bölge 

Müdürlüğü Trafik Şefliğinde (Emanet inşaat Komisyonu tarafından yapılacaktır.) 
5 — Bu işe ait keşif şartnameler ve ekleri; 
a) Trabzon, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü Trafik Şefliğinde tetkik edile

bilir. 
6 — İsteklilerin, yeterlik belgesi alabilmeleri için son başvuru tarihi olan 

21/8/1984 Salı günü mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile 10. Bölge Müdürlüğüne 
müracaat ederek aşağıda yazılı belgeleri eksiksiz olarak vermeleri gereklidir. (Mü
racaatlarda evrak kayıt tarihi geçerlidir.) 

a) Keşif bedeli kadar (C) grubu müteahhitlik karnesi, 
b) 3 adet 'kamyon 10 'ton kapasReli (kendi malı (veya kiralık olfb'^ir.) 2 adet 

havalı şahmerden, otokorkuluk dikmelerini her cins ve klastaki (kaya hariç) ze
minde rahatça çakabilecek güçte kendi malı, l adet kompresör 2 tabanca çalıştı
rabilecek ve (b) sıkkındaki şahmerdanı çalıştırabilecek güçte kendi malı (250 Cfm. 
lik 1 ad.) 4.30 metre boyunda otokorkuluk W* kirişlerini bükebilecek boydaki kalıbı 
alabilecek ve 400 ton kapasiteli hidrolik pres kendi malı, ray ve başlık saclarını ke
sebilecek güç ve kapasitede giyontin makas makinesi ve NPU 140 mm. lik dikme 
demirleri kesebilecek kapasitede testere makinesi kendi malı, 

c) Bu işte çalıştıracakları makina ve teçhizatı gösterir yapı araçları bildiri
si, 1984 yılı amortisman defterinin veya ilgili sayfanın noter tasdikli sureti veya 
noter tasdikli fotokopisi, 

d) Sermaye ve kredi olanaklarını açıklıyan «mali durum bildirisi», 
e) tik ilan tarihinden sonra alınmış banka mektubu, 
f) İsteklilerin bu işte çalıştıracağı teknik personele ait «teknik personel bil

dirisi, 
g) Dilekçenin veriliş tarihinde isteklilerin elinde bulunan işleri açıklıyan 

taahhüt bildirisi, 
h) işyeri görme belgesi, 
1) isteklilerin gerçek tek kişi olması halinde imza sirküleri, şirket olması ha

linde şirket sirküleri, 
)) Kanuni ikametgâh belgesi. 
Yukarıda b, c, e, f, g de belirtilen başvuru dilekçesinin bizzat istekli tarafın

dan imzalanması şarttır. (Bu bildiriler vekaleten imza edilmiş olursa kabul edilmez.) 
7 — isteklilerin bu işe ilişkin teklif mektuplarını, idarenin vereceği «teklif 

ve taahhüt mektubu» kullanarak düzenleyecekler ve 50.— TL.Tık pul yapıştırıp imza
layarak kapalı bir zarfa yerleştireceklerdir. 

8 — Kapalı zarf içindeki teklif mektubu ayrıca bir dış zarf içinde yerleşti
recektir. Bu dış zarfta bulunması gereken diğer belgeler şunlardır. 

a) Yeterlik belgesi, 
b) Ticaret ve sanayi odası faaliyet belgesi, 
c) imza sirküleri veya şirket sirküleri, 
d) Nakit teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, banka temin.ıt 

mektubu muvakkat teminat olarak, ikinci zarf (dış zarf) içinde yukarıda istenen 



Sayfa : 68 RESMİ GAZETE 13 Ağustos 1984 — Sayı: 18488 
belgeler istekli tarafından konulup kapatılarak mühürlendikten sonra, bu dış zar
fın üzerine teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak Emanet Komisyonuna tevdi edi
lecektir. 

9 — Teklif mektupları ihale saatından bir saat önce verilecektir. 
10 — Telgraf ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
NOT : Komisyona verilen teklif mektupları geri iade edilmez. 

13291 /1-1 • 
İstanbul Levazım Amirliği 3 Nolu Satınalma Komisyonu Başkanlığından : 

Askeri ihtiyaç için aşağıda yazılı 4 kalem malın İhalesi 2886 sayılı Kanuna 
göre kapalı teklif usulü ile belirtilen gün ve saatte Slrkeci/Demirkapı'da bulunan 
Komisyonda yapılacaktır. Şartnamesi İstanbul, Ankara ve İzmir Levazım Amirlikle
rinde görülebilir. Kanuni şekilde hazırlanacak teklif mektuplarının ihale saatine ka
dar (Komisyon Başkanlığına verilmesi, postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

T. Tutan G. Tem. İhale 
C i n s i Miktarı TL. TL. gün ve saati 

— • 5— ——~"~ 
K-113 Künye Levhası 750.000 Ad. 11.250.000 337.500 27/8/1984 11.00 
HV-26 Künye Levhası 40.000 Ad. 600.000 18.000 
K 1̂14 Künye Levhası Zinciri 500.000 Ad. 60.000.000 1.800.000 
HV-25 Künye Levhası Zinciri 40.000 Ad. 4.800.000 144.000 

TOPLAM 76.650.000 2.299.500 
AÇIKLAMALAR : Yukarıda yazılı dört kalem malul tamamı bir istekliye ihale 

edilebileceği gibi ayrı ayrı isteklilerede ihale edilebilir. 'Her kalem mal için ayrı ayrı 
geçici teminat yatırılacaktır. İsteklilerde şu belgeler aranacaktır : İstekliler mensubu 
oldukları Ticaret Sanayi Odası/Esnaf ve Sanatkarlar Derneği gibi meslek kuruluşla
rından verilen meslek ve sanatlarım gösterir belge (Şahıslar için). Şirketler İçin : 
Paal'yet belgesi sirküler. İstekliler tarafından geçici teminat olarak banka mektubu 
verilecek İse bunun ümitleri, önceki teminat mektupları toplamı ile kalan miktarı 
gösterilmiş olacaktır ve süresiz olacaktır, 13279/1-1 

Balıkesir Askeri Satm Alma Komisyon Başkanlığından : 

Garnizon birlikleri ihtiyacı için a sağuda cinsi, miktarı, tahmini bedeli; geçici 
teminat miktarı belirtilen malzemeler hizalarında gösterilen tarih ve saatte 2886 
Sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre Kapalı Teklif usulü ite alınacaktır. Teklif 
mektuplarının ihale saatinden bir saat evvel Komisyonumuza verilmesi şarttır. Pas
tada vaki gecikmeler kabul edilmez. Şartname ve ekleri İstanbul, Ankara, İzmir 
Levazım Amirlikleri ile Komisyonumuzda görülebilir. Veya İsteklilerden gerçek kişi
lerde son sene içinde Ticaret Odası veya bağlı olduğu meslek kuruluşlarından alınmış 
belge, şirketlerde ise ayrıca İmza sirküleri ve vekaletname aranacaktır. Gerçek klşi-
lerdende noter tastikli imza sirküleri aranacaktır. 

T. Tutarı G. Tem. İhale 
C i n s i Miktarı TL. TL. gün ve saati 

1 -MuhtelifHammadde Malz. 6Kalem 8.880.000 266.400 28/8/1984 10.00 
2-Muhtelif Avadanlık Malz. 10 Kalem 47.275.000 1.418.250 28/8/1984 10.30 
3 - Muhtelif Avadanlık Malz. 18 Kalem 123.070.000 3.692.370 28/8/1984 11.00 

NOT : Yukarıda yazılı malzemeler daha önce Hana çıkarılıp 31/7/1984 tari
hinde ihaleleri yapılacağı ilan edllmlşsede, bu İlanlar 2886 sayıh Devlet İhaleleri Ka
nununun 17'ncl maddesinin 2'nci fıkrasına uymadığından İptal edilmliştir. 

13284 /1-1 
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Antakya Belediyesinden : 

1 — Belediyemiz atölye inşaatı 2886 sayılı Kanunun 35/a maddesi gereğince 
kapalı teklif usulü ile eksiltmeye konulmuştur, 

2 — Keşif bedeli 35.000.000,— TL. dır. 
3 — Eksiltme Antakya Belediyesi Encümen odasında toplanacak olan Beledi

yemiz İhale Komisyonu tarafından 23/8/1984 Perşembe günü saat 15.00'de yapıla
caktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatlerinde Antakya Beledi
yesi Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
a) 1.050.000,— TL. lık geçici teminata ait makbuz veya banka mektubunu 

(banka; teminat mektubu Antakya Belediye Başkanlığı adına alınmış ve limit dahi
li olduğu belirtilmiş olacaktır.) 

b) 1984 yılma ait ticaret ve sanayi odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belir

tilen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçları bildirisini, sermaye ve kredi 
imkanlarını bildiren mali durumu bildirisini, teknik personel bildirisini taahhüt 
bildirisini, Bayındırlık ve İskan Bakanlığından almış oldukları işin kesifi kadar işin 
eksiltmelerine girebileceklerini gösterir (B) gurubu müteahhitlik karnesinin aslı 
veya noter tasdikli bir örneğini vererek Antakya Beledyesi Fen İşleri Müdürlüğün
den alacakları eksiltmeye katılma belgesini, teklif mektupları ile birlikte zarfa koy
maları gerekmektedir. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını ihale saatinden 1 saat öncesine kadar mak
buz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Eksiltmeye katılma belgesi alabilmek için istekliler dilekçelerini 18/8/1984 
günü mesai saati sonuna kadar Antakya Belediyesi Başkanlığının kayıtlarına inti
kal ettirmeleri gerekir. 

8 — Bayındırlık işleri genel şartnamesine eklenen çalışma saatlerine ait bil
giler ihale dosyasında mevcuttur. 

Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilan olunur. 13290/1-1 • 
Et ve Balık Kurumu Sincan Et Merkezi ve Tavuk Kombinası Müdürlüğünden : 

MUKAVVA KUTU SATIN ALINACAKTIR 
1 — Kurumumuz ihtiyacı olarak 62x40 cm. (dıştan-dışa) ve 13,5 cm. derinli

ğinde 100.000 adet mukavva kutu, kapalı teklif almak suretiyle satın alınacaktır. 
2 — Bu işe ait Şartnameler Ankara-Sincan Et Merkezi ve Tavuk Kombinası 

Müdürlüğü İkmal Şefliğinden bedelsiz alınabilir. 
3 — isteklilerin usûlüne uygun teklif mektuplarını, İdari Şartnamede belir

tilen esaslara göre hazırlayarak geçici teminatlarıyla birlikte en geç 23/8/1984 
Perşembe günü saat 12.00'ye kadar Kombinamız Yazı İşleri Şefliği'ne ulaştırması 
şarttır. 

4 Postada vaki gecikmeler kabul edilmez, 
5 w Komisyon aynı gün saat 14.00'de toplanacaktır. 
6 — Bu işe ait muhammen bedel 18.500.000,— TL.'dir. 
7 — Kurumumuz 2886 sayılı kanuna tabi olmadığından, ihaleyi yapıp-yap-

mamakta kısmen veya tamamen dilediğine yapmakta serbesttir. 
12496/1-1 
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İstanbul Levazım Amirliği 2 Nolu Sat. Al. Kom. Bşk. lığlından : 

(SÜRKEOl 

1 — i K. K. K. bğı İhtiyacı idin aşağıda yazılı üç kalem malzeme hizasında 
yazılı gün ve saatode 2886 sayılı Kanunun kapalı teklif usulü ite ihalesi Sirkeci - İstan
bul Lv. A. ligi 2 Nolu ıSat. Al . Kom. Bşk. Ilgımca yapılacaktır. Teklif mektuplarının 
ihale saatinden bir saat evveline ıkadar Komisyona verilmiş olması şarttır. Postadaki 
gecikmeler kabul edilmez. Tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi ayrı ayrı is-
teklilerede ihale edilecdktir., 

2 — Evsaf, şartnamesi İstanbul, Ankara ve İzmir Üv. A. İlklerinde numunesi 
Komisyonda görülebilir. 

ıT. Tutarı G. Tem. İhale 
C i n s i Miktarı TL. TL., gün ve saati 

— Kancalı uç 
(örme palaska için) 

— Kapsül örme palaska için 
— Rondele örme palaska için 

100.000 Aid, 4.000.000 
5.000.000 Ad; 6.500.000 

10.000.000 Ad. 10.000.000 

120.000 13/9/1984 
195.000 Perşembe 11.00 
300.000 

20.500.000 615.000 
13285 /1-1 

T.C.D.D. Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesinden: 
5000 Kg DEKSTRİN S2 TİPl FlRMA NAM VE HESABINA 

SATIN ALINACAKTIR. 
1 — Müessesemizin ihtiyacı olan, 5000 Kğ Dekstrin «Firma Nam ve Hesabına» 

Sözleşme örneği ve Eksiltme şartnamesine göre Açık eksiltme suretiyle teklif alı
narak satın alınacaktır. 

2 — Eksiltmesi 23/8/1984 tarih Perşembe günü, saat 15.45 de Müessesemiz 
Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Geçici teminatı Teklif tutarının % 2,5'u 
4 — Taliplerin Açık eksiltmenin yapılacağı gün ve saatte Komisyonumuzda 

hazır bulunmaları, gelinemediği takdirde tekliflerini göndermeleri gerekmektedir. 
5 — Eksiltme saatine kadar komisyonumuza teslim edilmeyen teklifler ge

çerli değildir. 
6 — Bu işle ilgili Şartnameleri bedelsiz olarak Komisyonumuzdan temin 

edileceği gibi, istenildiğinde posta ilede gönderilecektir. 
7 — ELMS Açık eksiltme mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte ve

ya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen serbesttir. Mü
essesemiz 2490 sayılı kanuna tabi değildir. 13064 /1-1 

Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden 

Kurumumuz Şebeke Tesis Dairesi Başkanlığı ihtiyacı için iki adet 60 velOO 
tonluk tamirhane presi, bir adet 10 atü'lük sabit hava kompresörü ile 4 adet zımpara 
taşı tezgahı satınahnacaktır. 

1 — İstekliler satmalma şartnamesini Şebeke Tesis Dairesi Başkanlığı Emek 
Işhanı Kat 13/1311 No. lu odadan 3.000,— TL. karşılığında alabilirler. 

2 — Teklif vermek isteyenler tekliflerini en geç 23/8/1984 günü saat 14.00'e ka
dar yukarıdaki adresin 16 katında bulunan muhaberat servisine vermeleri gerekir. 

3 — Geçici teminat teklif tutarının % 5'i dir. 
4 — Teklif ve teminatlar 30 gün obsiyonludur. 
5 — Geç müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
6 — Kurumumuz 2886 Yasaya tabi değildir. 13288 /1-1 



13 Ağustos 1984 — Sayı : 13488 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 

Etibank Genel Müdürlüğünden: 

DEKAPAJ İHALESİ YAPTIRILACAKTIR 
(Genel Müdürlüğümüz Mazıdağı Fosfatları Büyük Projesine ait Fosfat Ya

tağının açık işletme bölümünde aşağıda yılı, miktarı ve yerleri belirtilen sahalarda 
(Bloklarda) dekapaj işlemi müteahhit eliyle yaptırılacaktır. 

DEKAPAJ YAPILACAK SAHALAR (BLOKLAR) 
Yılı Birim Şemikan - 1 Şemikan - II Arısu - II Kasrık Toplam 

1985 Mî 700.000 1.053.000 400.000 2.153.000 
1986 880.000 1.274.000 400.000 — 2.554.000 
1987 » 1.681.000 1.294.000 920.000 — 3.895.000 
1988 » 912.000 1.294.000 1.000.000 158.000 3.364.000 
1989 » 1,312.000 1.500.000 1.280.000 158.000 4.250.000 

5.485.000 6.415.000 4.000.000 316.000 16.216.000 
Bu dekapajın yapılması sırasında Etibank tarafından : 
a) Yukarıda belirtilen dekapaj miktarı (gerek yıllar gerekse de toplam olarak 

<7< 25'e kadar arttırılıp eksiltilebilir. 
b) Bloklara göre tesbit edilen dekapaj miktarı % 25 oranına kadar bloklar 

arasında değiştirilebilir. 
c) Tumba yerleri hazırlanan ve ihale dosyası eki olan projeye uygun teşkil 

ettirilcektlr. 
1 — İhalenin Şekli, Yapılacağı Yer ve Tarihi : 
İhale teklif alma şartnamesinde belirtilen «birim değerden eksiltme» kaydiyle 

teklif alma yoluyla Etibank Genel Müdürlüğü Ankara merkezinde yapılacaktır. 
Kapalı zarf içindeki teklifler «Etibank Genel Müdürlüğü Umum Muhaberat, 

Sıhhiye/Ankara» adresine en geç 5/11/1984 günü (saat 12.00 ye kadar ulaşacak şe
kilde posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebileceği gibi bizzat yada makbuz 
mukabilinde aynı yere elden de teslim edilebilecektir. Postada vukubulacak gecik
meler mazeret kabul edilmeyecektir. 

Teklif mektubunu havi dış zarfın, mühür mumu ile iyice kapatılmış blması, 
teklif veren firmanın isim ve adresinin ve üzerine teklifin hangi işe ait olduğunun 
yazılması gerekir. 

Teklif mektupları 5/11/1984 günü saat 15.30 da Etibank İhale Komisyonunda 
açılacaktır. 

Teklif mektuplarının açılmasından evvel veya sonra tekliflerle ilgili değişik
likler! bildiren mektup, telgraf veya sözlü beyanlar dikkate alınmayacaktır. 

2 — Geçici Teminat Olarak Nelerin Kabul Edileceği : 
a) Tedavüldeki Türk parası, 
b) Hükümetçe teminat mektupları kabul edilen bankaların teminat mek

tupları, 
c) Devlet tahvilleri (tasarruf bonosu hariç), 
3 — Geçici Teminatın Miktarı ve Teslim Yeri : 
Geçici teminatın tutan 218.916.000,— TL. sidir. 
Teklif sahipleri 2. maddede belirtilen teminat karşılıklarından herhangi bi

rinden yukarıda yazılı miktar kadar geçici teminatı Etibank Genel Müdürlüğünün 
Genel Muhasebe veznesine yatıracaklar ve ihaleye iştirak için gerekli (geçici teminatı 
verdiklerine dair bir makbuz alacaklardır. Bu makbuz İhale evrakları ile birlikte 
Etlbank'a Verilecektir. 
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4 — İhaleye İştirak Belgesinin Verilmesi : 
a) İhale dosyasının Etibank'tan satınalınması, (İhale dosyası bedeli 300.000,— 

TL. olup, Etibank Güneydoğu Anadolu Fosfatları Grup Başkanlığından alınacaktır.) 
b) Kanuni ikametgâhının olması, 
c) İstekli şahıs ise; Ticaret Odasına kayıtlı bulunduğuna dair senesi içeri

sinde alınmış veya o yıl için tasdik edilmiş belge verme.si, 
d) İstekli şirket ise; 
— Ticaret siciline kayıtlı olduğuna ve halen faaliyette bulunduğuna dair bu 

İhalenin yapılacağı tarihten en geç bir ay evvel alınmış bir belge vermesi, 
— Şirketin kanuni mümessili veya selahiyetli vekili olduğuna dair noter tas-

tikli belge vermesi, (konsorsiyum hariç, hususi ortaklık kabul edilmez.) 
e) İhaleye konsorsiyum «olarak da iştirak edilebilinir. Ancak bu halde kon

sorsiyuma dahil olan kişi veya şirketler ihale konusu işin yapılması için konsorsiyum 
teşkü ettiklerine dair ve Etibank'a karşı konsorsiyumu temsil ve (idare edecek or
tağım kim olduğuna dair aralarında yaptıkları noterden tasdikli anlaşmayı da tek
lifleri ile birlikte Etibank'a yerecekler ve tekliflerini konsorsiyum temsil ve idare 
ortak tarafından imzalı tek bir teklif olarak vereceklerdir. 

İhale bu şeküde teklif verenin üzerinde kaldığı takdirde sözleşmeyi tüm kon
sorsiyum ortakları imzalıyacaklardır. İşin sözleşme ve eklerine göre tamamlanma
sından tüm ortaklar Etibank'a karşı müşterek ve müteselsilen sorumludur. İhaleyi 
konsorsiyumun kazanması halinde yapılacak tüm yazışma ve tebligatlar konsorsi
yumu temsil eden ortağa yapılacak ve bu şekilde yapılan tebligatlar {konsorsiyuma 
yapılmış sayılacaktır. 

Aynı (şekilde işin yürütülmesi sırasında da Etibank'a karşı konsorsiyumu tem
sil eden ortak muhatap olup, tüm yazışmalar bu ortak ile yapılacak ve Etibank'ça 
bu ortağa yapılmış tüm tebligatlar diğer konsorsiyum ortaklarına da yapılmış sa
yılacak, keza akdin feshi, için yapılacak tebligatta bu ortağa yapılmakla tüm or
taklara yapılmış (addolunacaktır. 

İşe ilişkin geçici ve kati teminat mektuplarında lehdar olarak konsorsiyumu 
temsil eden ortağın belirtilmesi kafi olacaktır. 

f) Diğer şartlar yanında ihaleye iştirak yeterliliği alabilmek için bir «Maden 
İşyeri Dekapaj Avam Projesi» hazırlayarak diğer ihaleye iştirak belgeleriyle beraber 
sunmak şarttır. 

Aşağıda işin yapılabilmesi için yıllar itibariyle asgari maklna parkı verilmiş 
bulunmaktadır. 

1985 1986 1987 1988 1989 
Makina Parkı Yılında Yılında Yılında Yılında Yılında 

Eskavatör 5 m' Kepçe Kap. 2 2 4 2 4 
Kamyon 35 ton Kapasiteli 9 9 14 9 14 
Delme Makinası 4 inç Bit Çaplı 2 2 4 2 4 
Delme Makinası 2 inç Bit Çaplı 1 1 1 1 1 
Kompresör 22 mVdak 2 2 4 2 4 
Kompresör 17 mVdak 1 1 1 1 1 
Dozer D 8 veya muadili 2 2 3 2 3 
Dozer CAT - 816 veya muadili 2 2 3 2 3 
Greyder CAT 140 - 6 veya muadili 1 1 1 1 1 
Arazöz 6 ton Kapasiteli 1 1 1 1 1 
Sıkıştırıcı 16 ton (Keçiayağı Silindir) 1 1 1 1 1 

Yapılacak projede yukarıdaki makina parkı kullanılabileceği gibi altarnatlf 
makina parkıda teklif edilebilir. Her halükârda yapılacak projede Madencilik tek
niklerine uygun teknik ve ekonomik değerlendirmeler yapılmış olacaktır. Proje 
Etibankca uygun görüldüğü takdirde kabul edilecektir. 
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1 — Bu işte kullanılacak makinalardan eskavatörler max 12 yıl, Kamyonlar 
7 yıl, deliciler 5 yıl, Loderler 6 yıl, Dozerler 6 yıldan daha yaşlı olamazlar. 

2 — Makina parkının asgari % 50'si isteklinin öz malı olacaktır. İstekliler 
bu işte kullanmayı taahhüt ettikleri bu (makinaları cins, tip, marka, adet, kapasite, 
seri numarası, imalat yılı, halen nerede bulunduklarım bildirecekler ve bu makina 
parkının % 50'sinin demirbaş defterine kayıtlı olduklarım belgeliyeceklerdir. Ayrıca 
bu miktar makina ekipmanının kendilerine ait olduğunu belgeleyen noterden tasdikli 
fatura suretlerini ibraz edeceklerdir. Bu suretlerin okunaklı olması gerekmektedir. 

g) İsteklinin A (grubu (min. 1.200.000.000,—TL.) karnesinin bulunması ve 
ihaleye konu olan dekapaj işinin aynının veya benzeri bir işi 12 aylık peryot içeri
sinde 1.000.000 m3 olarak başarı ile bitirdiklerine dair işi ihale ,'eden İdareden alın
mış resmi bir belge ibraz etmeleri gerekmektedir. 

Konsorsiyum olarak iştirak edilmesi halinde konsorsiyum olarak giren firma
lardan biri enaz 12 ay içersinde yukarıda belirtilen miktar kadar dekapaj işini yap
mış olmak zorundadır. 

hy (Evvelce taahhüt edip tamamladığı veya ihalen taahhüdünıde bulunan işleri 
yeri, cinsi, miktarı, başlama tarihi ve tutarını yazılı olarak beyan edip işi ihale 
eden İdareden alınmış resmi belgelerle belgelenmesi gerekmektedir. 

i) Ticari münasebette bulunduğu bankaların isimlerim ve bu bankalardaki 
mevduat ve kredi durumlarını yazılı olarak beyan ve banka referans mektuplarını 
İbraz etmesi, 50 milyon TL. nakit ,ve 250 milyon TL. kredi olanaklarının olduğunu 
tevsik etmesi. 

j) Firmanın unvanını, ortaklarıyle firmada halen çalışmakta olan ve bu 
işte çalıştıracağı teknik elemanların isim ve mesleklerinin belirtilmesi. 

k) Etibank bu işle ilgili olarak avans vermeye taraftar değildir. İstekli 
avans talebinde bulunacak ise avans miktarını ve geri ödeme terminini teklif mek
tubunda bildirmek zorundadır. Avans vermekten dolayı Etibank'ın yüklendiği kül
fetin kanuni faizhadleri dikkate alınarak hesaplanmak suretiyle) doğuracağı ma
liyet teklif edilen birim dekapaj fiyatına ilave edilir. 

1) Gerek teknik ve gerekse mali ve ticari gücü hakkında bilgi, alınabilecek 
firma ve şahıslatın isim adres ve telefon numaralarınm belirtilmesi ve yukarıda 
belirtilen bilgi ve belgelerin en geç 20/9/1984 günü saat 17.00 ye kadar Etibank 
Genel Müdürlüğü Sıhhiye-Ankara' daki umum muhaberat servisine verilmesi gerekir. 

Yapıdan tetkik ve değerlendirme sonucu IBtfibank'ca yeterli görülmeyen istek
lilere «ihaleye iştirak belgesi» verilmez. Bu karar kesin olup itiraz edilemez ve İs
tekliler herhangi bir hak talebinde bulunamazlar. 

İhaleye iştirak belgesi verilecekler 17/10/1984 tarihinden itibaren Etibank 
Genel Müdürlüğü Güneydoğu Anadolu Fosfatlan Grup Başkanlığına müracaat 
ederek belgelerini alacaklardır. 

5 — Teklif Vereceklerde Aranan Şartlar : 
a) İhaleye iştirak belgesini almış olmak, 
b) Madde 3'de tutarı belirtilen geçici teminatı yatırmış olmak, 

c)' (Etibank (Mazıdağı Fosfat İşletmeleri Müessesesi Müdürlüğünden iş yerini 
gördüklerine dair bir belge almış olmak, 

d) Teklif zarfının içine koyacağı ihale dosyasının her sayfasını imza etmiş 
olmak 

6 — Tekliflerin Yapılma Şekli : 
a) İstekliler aşağıdaki forma uygun biçimde teklif mektuplarım hazırlayıp 

imza ettikten sonra zarfa koyup mühürleyerek zarfın üzerine «Teklif Mektubu> 
ibaresini ve hangi işe ait olduğunu yazacaklardır. 
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İstekliler teklif ettikleri fiyatı veya eksiltme miktarım yüzde olarak hem 
rakamla hemde yazı ile yazacaklardır. Rakam ve yazı ile belirtilen teklifler ara
sında fark olduğu takdirde yazı ile belirtilen teklif muteber sayılacaktır. 

b) İstekliler; 
— Teklif mektubunu havi kapalı zarfı. 
— Geçici teminatın yatırıldığına belgeleyen vesikayı, 
— İhaleye iştirak belgesini, 
— İşyeri görme belgesini, (ayrı bir zarf içinde) 
— Şartnameler ve eki projeler ile kendi projelerini, «yaptırılacak dekapaj 

İşine ait sözleşme», 
— örneği ihtiva eden ihale dosyasını havi ayrı bir zarfla birlikte bir başka 

zarfa koyarak usulüne uygun olarak mühürleylp üzerine. Etibank Genel Müdürlüğü 
Ankara «Etibank Mazıdağı Fosfat İşletmeleri Müessese Müdürlüğünün Dekapaj İşine 
Ait Teklif» ibaresini yazacaktır. 

7 — Bankamız 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 13296 / 3-1 

• 
Tahirova Tarım İşletmesi Müdürlüğünden: 

Gönen 

1 — Gönen İlçe Merkezine 22 Km. mesafede bulunan İşletmemiz üretimi el
manın 23 Ağustos 1984 Perşembe günü saat 14.00'te açık arttırma suretiyle dalın
da satışı yapılacaktır. 

2 — Elma bahçesi iki parsel halinde olup parselin birinde 110 Ton diğerinde 
120 Ton mahsûl tahmin edilmektedir. 

3 — Bu işe ait geçici teminat birinci parsel için 300.000,— TL., ikinci parsel 
için 350.000,— TL. dir. 

4 — Şartname İşletme Merkezinde, Ankara da Tarım İşletmeleri Genel 
Müdürlüğünde. Yalova'da Atatürk, Lüleburgaz'da Türkgeldi Tarım İşletmesi Mü
dürlüğünde, İstanbul, Bursa, Balıkesir, İzmir Teknik Ziraat Müdürlüklerinde üc
retsiz olarak görülebilinir. 

5 — İhale günü aücı çıkmadığı veya İdarece gerekli görüldüğü takdirde ikin
ci ihale ertesi hafta aynı gün, yer ve saatte tekrar yapılacaktır. 

6 — İşletmemiz 2886 Sayılı Kanuna tabi değildir. 
İlan olunur. 12839/1-1 

Ankara Lv. Amirliği 1 No. lu Sat Al. Kom Bşk. lığından -. 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı bir ka
lem yiyecek kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde komisyonu
muzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda İstanbul 
Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlayacakları teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon 
Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektupları kabul edilmez. 

Cinci: Şekerpare Kuru Kayısı, Miktarı: 40.000 Kg,, M. Bedeli: (TL.) 22.000.000. 
G. Teminatı: (TL.) 660.000, İhale Günü, Saati: 3 Eylül 1984 Pazartesi 11.00. 

Not: Kanuni ikametgah, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınan Ticaret veya Sa
nayi Odası belgesi, tüzel kişiliğin noter tastikli imza sirküleri iştirakçi vekil ise 
vekaletname ve vekilin noter tastikli imza sirküleri ve şartnamede yazılı diğer ev
raklar. 

Yukarda belirtilen belgelerin asılları veya noter tastikli suret veya fotoko
pileri dış zarf içine konulacaktır. 12717/1-1 
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Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Satınalma Komisyonu Başkanlığından : 

1 — İthalatı Üniversitemizce yapılmak üzere 1 adet Elektrostatik kalıp hazır
lama Makinası 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51. maddesinin (p) fıkrasına göre 
satınalmacaktır. 

2 — İhaleye katılacak dış ülkelerdeki firmaların Türkiye mümessilleri, bu ül
kelerdeki mümessili olduklarına dair mümessillik belgesi Ue noterden tasdikli ter
cümesini proforma ile birlikte verecektir. 

3 — İstekliler makinaya ait teknik özelliklerini detaylı olarak belirtecekler, 
kataloglarını vereceklerdir. Sipariş halinde ise bu cihaza ait elektrik ve elektronik 
devre şemaları ile kullanım el kitabı ayrıca göndereceklerdir. 

4 — Proforma faturada bir yıldan az olmamak şartıyla garanti verilecek, ga
ranti süresinden sonraki bakım ve onarım şartları da ayrıca belirtilecek, obsiyon 
verilecekse en az beş ay obsiyon süresi tanınacak, teklif edilen makinanın menşei, 
teslim süresi, yükleme yeri ve FOB bedeli tutan ayn ayn belirtilecektir. 

5 — Makinanın Üniversitemizde çalışır vaziyette teslimi satıcı tarafından pro-
formada belirtilmek suretiyle taahhüt edilecektir. 

6 — İhale 24 Ağustos 1984 Cuma günü saat 14.30'da Uludağ Üniversitesi Rek
törlüğünün bulunduğu binada yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale günü 
saat 12.00'ye kadar teklif mektuplarını Satınalma Komisyon Başkanlığına teslim et
meleri gerekmektedir. 

7 — Satınalınacak olan Elektrostatik kalıp hazırlama makinesine ait teknik 
şartnameler ücretsiz olarak Rektörlüğümüz Satınalma Müdürlüğünden temin edi
lebilir. 

8 — Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. 
9 — Üniversitemiz ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tesbitte serbest

tir. 13307 /1-1 

Çorlu Askeri Satınalma Komisyon Başkanlığından: 

Askeri İhtiyaç İçin kapalı zarf usulü ile aşağıda yazılı Bir kalem yakacak sa
tınalmacaktır. Şartnameler Ankara, İstanbul Levazım Amirlikleri ile Komisyonumuz
da görülebilir. İhaleye girecekler Kanuni ikametgah ve Tic. Od. Belgeleri İle aynca 
Şirketler imza sirküleri ve Noterce tasdikli vekaletnameleri dış zarfın içinde olmak 
üzere teklif mektuplarını, ihale saatine kadar Komisyonumuza vermeleri gerekmek
tedir. 

Postadaki vaki gecikmeler kabul edimiz. 
Cinsi: Linyit Kömürü, Miktan: 4.500 Ton, Mu ammen Bedeli: 43.200.000,.—, 

Geçici Teminatı : 1.296.000,—, Gün ve İhale Saati 27/8/1984, 11.30 13280 /1/1 

Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden 

Kurumumuz Santrallar Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığına bağlı Tesis Grup 
Müdürlüklerinin ihtiyaçlan için 

— 5 Adet Ford kamyon otobüse tahvil edilecektir. 
1 — İhaleye katılmak isteyen firmalar ihale şartnamelerini 15 Ağustos 1984 

tarihinden itibaren; 
Türkiye Elektrik Kurumu Santrallar Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı No. 

5/1 Ankara adresinden 10.000— TL. bedelle temin edebilirler. 
2 — Firmalar tekliflerini 17 Eylül 1984 günü saat 14.30 (ondörtotuz)'a kadar 

yukanda açıklanan adresteki Muhaberat servisine vereceklerdir. 
3 — Teklifler, teklifin verildiği aynı gün saat 15.00'de aynı adreste açılacaktır. 
4 — Kurumumuz 2886 ve 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 13287/1-1 
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Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Ankara Televizyon Müdürlüğünden: 

Ankara TV. Müdürlüğünün ihtiyacı olan l adet Metaform 5040 renkli film 
yıkama ve kurutma makinesi kapalı zarfla teklif alma suretiyle satınahnacakttr. 

1 — İhale 28/8/1984 günü saat 15.30'da Atatürk Bulvarı No: 181 kat 3 Kavak
lıdere Ankara adresindeki Genel Müdürlük Satınalma Komisyonu Başkanlığında 
yapılacaktır. 

2 — Teklif mektupları en son 27/8/1984 günü saat 11.30'a kadar Ankara TV. 
Müdürlüğünün Atatürk Bulvarı No: 201 kat 6 Kavalıdere Ankara adresinde bulu
nan evrakına verilecektir. 

3 — İhale ile ilgili şartnameler Atatürk Bulvarı No : 201 Kat 6 Kavaklıdere 
Ankara adresinde bulunan Alım İkmal Şube Müdürlüğünden parasız temin edile
bilir. 

4 — İhaleye ait makinanm tahmini fiyatı 1.600.000,— TL (birmilyonaltıyûz-
binlira) olup geçici teminatı 48.000,— TL (kırksekizbinlira) dır. 

5 — Postadaki gecikme ve telgrafla başvurular kabul edilmez. 
-6 — Kurumumuz 2886 sayıl1 yasaya tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapma

makta veya işi dilediğine ihale etmekte serbesttir. 12841 /2-1 

Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğünden : 

Derneğimizce Uluslararası ihale usulü ile aşağıda cins ve miktarı yazılı mal
zeme satın alınacaktır. 

— Satm almaç ak malzeme : 
— 20 Ton potasyum iyodür (iodure de potassium = KI) 
— İhaleye ait tekliflerin 20 Eylül 1984 günü saat 14.00'e kadar Genel Merkez 

Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilmiş olması lazımdır. 
— Teklifler aynı gün saat 14.30'da Genel Merkezimizde açılacaktır. 
— İhale ile ilgili şartnameler Ankara'da Genel Merkezimizden, İstanbul'da 

Kızılay İstanbul Bölge Başmüdürlüğünden 1.000,— TL. mukabilinde temin edilebilir. 
— Postada meydanş' gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
— Derneğimiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 13295/2-1 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

5 ADET BULDOZER KİRALANACAKTIR 
1 — Kurumumuza bağlı Afşin - Elbistan Linyit İşletmesi Müessesemiz açık 

ocak işletmesinin gereksinimi olan 5 adet buldozer kiralanacaktır. 
2 -v Bu işe ait şartnameler Genel Müdürlüğümüz 11. Kat 1106 No. lu Odadan 

ve Afşin - Elbistan Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü/Elbistan - Kahraman
maraş adreslerinden dilekçe ile saat 14.00 -17.00 arası temin edilebilir. 

3 — İstekliler en geç 27/8/1984 Pazartesi günü saat 14.00'e kadar fiyat ve tes
lim şartlarını bildiren tekliflerini kapalı zarfla, zarfın üzerine 64-ATKİ/125 dosya 
işareti ile alım konusu yazılmak sureti ile Genel Müdürlüğümüz Genel Muhaberat 
servisine vermeleri koşuldur. 

4 — Teklifler 27/8/1984 Pazartesi günü saat 15.00'de' Genel Müdürlüğümüz 
Satınalma Komisyonu Başkanlığında açılacaktır. 

5 — Postadaki gecikmeler gözönüne alınmaz. 
6 — Genel Müdürlüğümüz Devlet İhale Yasasına tabi değildir. 

13294 / 2-1 
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Gaziantep Jandarma İkmal Grup Komutanlığı Satınalma 'Komisyon Başkanlı
ğından : 

1. Jandarma İkmal Grup Komutanlığınca desteklenen birliklerin ihtiyacı iğin 
aşağıda cinsi, miktarı, tahmini bedeli ve geçici teminat miktarları yazılı maddeler ka
palı teklif usulü ile satınalmacaktır. 

2. ihaleler grup halinde ve hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Gaziantep 
Kışla Gazinosunda yapılacaktır. 

3. Şartnameler hergün çalışma saatlerinde Gaziantep Jandarma İkmal Grup 
Komutanlığı Satınalma Komisyon Başkanlığında, Ankara - İstanbul Jandarma İkmal 
Merkezi Komutanlıklarında, Antakya J. Sınır Alayı, Serinyol Alayı, Oğuzeli, Kilis, 
Yayladağı, Kırıkhan Tabur Komutanlıklarında görülebilir. 

4. Gruptaki gıda maddelerinin her birine ayrı ayrı teklif verilecektir. Geçici 
teminatlar her bir kalem için ayrı ayrı yatırılabilir. 

5. 2886 Sayılı Kanunun 37 nci maddesine uygun olarak hazırlanacak teklif 
mektupları ve şartnamede belirtilen belgelerin ihale saatine kadar Komisyonda bu
lundurulması veya makbuz karşılığında elden verilmesi gerekmektedir. 

6. Geçici teminat mektuplarının Gaziantep Jandarma İkmal Grup Komutanlığı 
adına düzenlenmesi gerekmektedir. 

7. Postada meydana gelebilecek gecikmeler geçersiz sayılacaktır. Duyurulur. 
3:ra Tan. bedeli Geç. Tem. İ h a l e 
No: C i n s i Miktarı Lira Lira Tarihi Saati 

1. Şeftali 1 Kalem 1.860.000 55.800 24/8/1984 
Cuma 

2. Muhtelif sebze 7 Kalem 24.997.400 749.922 24/8/1984 
Cuma 
12915 /1-1 

m — 
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden : 

1 — Genel Müdürlüğümüz Marangoz Atölyesinde kullanmak üzere bir adet 
yatar daire testeresi kapalı zarf usulü eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 

2 — İhale ile ilgili teknik ve idari şartnameler her gün mesai saatlarmda Genel 
Müdürlük Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 

3 — Satınahnacak makinenin tahmini bedeli 500.000,— TL. sı tolup, geçici te
minatı 15.000,— TL. sidir. 

4 — İhaleye iştirak edeceklerin teklif mektuplarını Shale saatından bir saat 
öncesine kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri gereklidir. Her türlü gecikme na
zara alınmaz. 

5 — ihale 23 Ağustos 1984 Perşembe günü saat lti.00 da yapılacaktır. 
6 — Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi «olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta 

ve dilediğinden almakta serbesttir. 13237 /1-1 
> . 

Diyarbakır Levazım Amirliği Satın Alma Komisyon Başkanlığından: 

Askeri ihtiyaç için muhammen bedeli 45.000.000,— TL. Geçici Teminat 1.350.000. 
TL. olan Askerlik Şubesi İnşaatı Gevaş/Van maddesi kapalı zarf usulü ile 23/8/1984 
gün ve saat (10.00) "de Lv. A. Sat. Al . Kom. İhale salonunda ihale edilecektir. Bu işle 
ilgili evsaf ve şartnameleri Komisyonumuzda görülebilir. Taliplilerin teklif mektup
larım ihale gün ve saatinden bir saat önce komisyona vermiş olmaları postadaki vaki 
olacak gecikmelerin kabul olunmayacaktır. Komisyonumuzun ihaleyi yapıp yapma
makta serbest olduğu ilân olunur, 

Resmî Gazete'de 27/7/1934 tarihinde ilân edilmediğinden iptal edilerek 
23/8/1984 tarihine alınmıştır. 13278 /1-1 

11.00 

15.00 
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M. S. B. Dış Tedarik Dairesi Başkanlığından: 

1 — Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı için; 
1240-00-757-8441 
1240-344-4668 
1240-344-6444 
1240-300-6601 
1240-759-7781 
1240-768-7260 
1240-344-4670 
1240-759-7757 
1240-344-4632 
1240-759-7741 

9 neu maddesine göre sa-

a. 38 Adet M23 Teleskop Hamili Stok No. : 
b. 22 Adet M100 Panoromik Teleskop Stok No. 
c. 22 Adet M23 Periskop Stok No. : 
d. 37 Adet M101 Teleskop Stok No. : 
e. 10 Adet M16A1D Dirsekli Dürbün Stok No. 
f. 19 Adet M12A7C Panoromik Dürbün Stok No. 
g. 6 Adet M100 Dürbün Hamili Stok No. 
h. 9 Adet M15A1 Periskop Stok No. 
ı. 5 Adet M12A7 Panoromik Dürbün Stok No. 
j . 4 Adet M71 Hamil Stok No. 
Yurtdışından 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ( 

tınahnac aktır. 
2 — İhale konusu malzemelerin tüm kalemlerine teklif verilebileceği gibi 

ayrı ayrı kalemlerede teklif verilebilir. 
3 — İhale 3 Ekim 1984 günü saat 10.00'da M. S. B. lığı Dış Tedarik Dairesi 

Başkanlığında yapılacak olup, usulüne uygun teklifler engeç 5 Ekim 1984 günü 
saat 17.00'ye kadar M. S. B. lığı Dış Tedarik Dairesi Başkanlığı Satmalına Sekreter
liğinde bulundurulacak şekilde postalanacak veya elden teslim edilecektir. Bu ta
rihten sonra intikal eden teklifler dikkate ahnmıyacaktır. 

4 — İhale ile ilgili şartnameler Ankara, İstanbul ve İzmir Levazım Amirlik
lerinden (Dilekçe ile birlikte temsilcilik belgesi karşılığında) ve Tondra, Oslo, 
Ottowa, Tokyo Washington Silahlı Kuvvetler Ataşelikleri ile Paris, Roma Kıdemli 
Askeri Ataşeliklerinden ve BWB Türk İrtibat Heyeti Başkanlığından ücretsiz te
min edilecektir. 

5 — Telgraf ve yazı ile yapılan müracaatlara ve isteklere cevap verilmiye-
cektir. 13138 / ı-ı 

Hadımköy Askeri Satınalma Komisyon Başkanlığından: 

1 — Tugay birliklerinin ihtiyacı olan aşağıda yazılı yakacak maddesi satın 
alınacaktır. 

2 — Şartname ve ekleri komisyonumuzda, İstanbul, Ankara ve İzmir Lv. Amir
likleri çalışma saatleri içersinde görülebilir. 

3 — İhalesi belirtilen tarih, gün ve saatte Hadımköy - İstanbul'da bulunan 
Komisyonda 2886 sayılı Yasanın 37 nci maddesine göre kapalı teklif usulü ile ya
pılacaktır. 

4 — Teklif mektuplannı belirtilen ihale saatine kadar. Komisyon Başkanlığına 
verilmeli veya ulaştırılmalıdır. 

5 — İsteklilerden şu belgeler aranacaktır: 
a) Şahıslar için: İkametgâh belgesi, mensup oldukları ticaret ve sanayi odası/ 

esnaf ve sanatkârlar derneği gibi meslek kuruluşlarından verilen meslek ve sanat
larım belirten belge. 

b) Şirketler için: Faaliyet belgesi, sirküler. 
6 — İstekliler tarafından geçici teminat, banka mektubu olarak verilecekse 

bunun limitleri, önceki teminat mektupları toplamı ile kalan miktarı gösterilmiş; 
ve süresiz olacaktır.. 

Cinsi: Linyit Kömürü, Miktarı 5.000 Ton, Tahmini Bedeli 43.000.000. TL. Geciçi 
Teminat: 1.290 000 TL, İhale Gün ve Saati: 24/8/1984, 1500 
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TEK Sınırlı Sorumlu İç Anadolu Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğü Ankara 
11 İşletme Müdürlüğünden: 

1 — Müdürlüğümüzce, 
50 Adet IBM 4331 - 3203 PRtNTER için Şerit, 

kapalı zarfla teklif alma yöntemiyle satın alınacaktır. 
NOT : 1 - Şeritler mürekkep akıtmayacak, fazla kuru olmayacaktır. 
2 - ölçüler bahsedilen printere uygun olacaktır. 
3 - Kutular içinde eldiven olacaktır. (Beybi kalitesinde ve 9 numara 1 
4 - Şeritler ilgili birime gelecek denemesi yapıldıktan sonra uygunsa kabul 

edilecektir. 
5 - Firmalar bozuk olan şeridi her zaman değiştirmeyi kabul edecektir. 
6 - Avrupa dokuma tercih sebebidir. (Avrupa iplik yerli dokuma olabilir.) 
2 — İhaleye iştirak edeceklerin hazırlayacaktan teklifi 215/84-AK referansı 

ile en geç 22/8/1984 günü saat 14.00'e kadar Toros Sokak No: 12 Sıhhiye-Ankara 
adresindeki Genel Evrak Şefliğinde bulunacak şekilde göndermeleri şarttır. 

3 — Bu iş için 30.000,— TL. geçici teminat yatırılacaktır. 
4 — Firma sahiplerinin ihaleye İştirak edebilmeleri için, 
a) Hüviyet, 
b) Vekil olanlar vekâletname, 
c) Ticaret Odası kayıt belgesi (1984 yıh) 
d) Sanayici ise Sanayi Odası kayıt belgesi (1984 yılı) tekliflerine ekliyecek-

lerdir. 
5 — Müdürlüğümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. 

13234 /1-1 

Van 21 nci Jandarma Sınır Tugay Komutanlığı Satınalma Komisyon Başkan
lığından : 

Jandarma birlikleri ihtiyacı için aşağıda keşif bedeli, geçici teminatı ile ihale 
tarihi ve saati yazıh bir kalem inşaat 2886 sayılı devlet ihale yasasının 37 nci mad
desine göre kapalı teklif usulü ile yaptırılacaktır. Eksiltmesi Van 21 nci Jandarma 
Şuur Tugay Komutanlığı satınalma komisyon başkanlığında yapılacaktır. Şartna
me ve diğer evraklar Van Bayındırlık Müdürlüğü ile İstanbul Jandarma İkmal 
Merkezi Komutanlığı ve Van 21 nci Jandarma Sınır Tugay Komutanlığı satınalma 
komisyon başkanlığında görülebilir. Yeterlik belgesi almak için istekliler 21/8/1984 
Sah günü mesai bitimine kadar Van Bayındırlık Müdürlüğüne gerekli belgeleri ile 
müracaat edeceklerdir, isteklilerin teklif mektupları ile birlikte şartnamede iste
nilen belgeleri ihale saatinden bir saat önce komisyona vermiş olmaları, postada 
vaki gecikmelerin kabul edilmiyeceği ilan olunur. 

Cinsi: Van Subay gazinosu ikinci kat inş., Keşif Bedeli (TL.) 19.312.476,— 
Geçici Teminatı (TL.) : 579.374,—, İhale Günü ve Saati: 23 Ağustos 1984, Perşembe 
günü, Saat 11.00 12916/1-1 

Etibank Antalya Elektrometalurji Sanayii işletmesi Müessesesi Müdürlü
ğünden: 

1 — Müessesemiz İhtiyacı 15000 Kg. siyah, 5000 Kg. beyaz ve 500 Kg. san 
Sentetik boya kapalı zarf usulüyle ihaleye çıkanlmıştır. 

2 — Şartnamesi Müessesemizden temin edilebilir. 
3 — Bu işin geçici teminatı 250.000,— TL., kesin teminatı 500.000,— TL. sidir.' 
4 — Son teklif verme tarihi 20 Ağustos 1984 günü saat 16.00 dır. 
5 — Müessesemiz 2886 sayılı yasaya tabi değildir. 13236 /1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden -. 

1 — Dövizin temini ve ithalatı idaremizce yapılmak üzere aşağıda yazıh 
malzeme 2886 sayılı Kanunun 51 - P maddesine istinaden pazarlık usulü ile satmak-
nacaktır. 

Teklif İsteme 
Teklif İsteme Son Teklif Evrakı Bedeli 

Evrakı No. K o n u Verme Tarihi TL. 

84-39L-18 Fiat Alüs Yedek Parçaları 1/10/1984 2.000 
B4-39L/20 Türboşarjör ve yedek parç. 2/10/1984 2000 
84 39L-21 Bendix Hava Kompresörü ve fren yedek 

parçaları 3/10/1984 2.000 
84-39L-22 Gradall inşaat m ak in al an yedek 

parçaları 4/10/1984 2 000 
84-39L-24 General Motor yedek parç. 5/10/1984 2.000 
84-39L-25 General Motor yedek parç. 8/10/1984 2.000 
84-39L-26 General Motor yedek parç. 9/10/1984 2.000 
84-39L-27 Komatsu yedek parçaları 10/10/1984 2.000 
84-39L-28 Yağ pompaları hidrolik pompalar ve 

parçalan 11/10/1984 2 000 
84/39L-29 Dodge yedek parçalan 12/10/1984 2.000 

2 — ödeme gayrikabili rücu bir akreditifle yapılacaktır. 
3 — İhale DSİ Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığında (Yucetepe Mahallesi 

R/7 Maltepe/Ankara) toplanacak Satınalma Komisyonunca yapılacktır. İstekliler 
bu işe ait teklif isteme evrakını, teklif isteme evrakının numarası ve hangi firmadan 
teklif getireceklerini sarih adresleri ile belirttikleri antetli bir kağıda yazılmış di
lekçeleri ile aynı yerden ve İstanbul'da DSİ XIV. Bölge Müdürlüğünden (Libadiye 
Caddesi Çamlıca/İstanbul) temin edebileceklerdir. 

4 — İsteklilerden aranacak belgeler : 
Teklif isteme evrakında belirtilen nitelikte, firmanın sicile kayıtlı ve halen 

faaliyette olduğuna dair belge, teklif isteme evrakı ve teklif formunu imzalayan 
kimselerin bunlan firma namına imzalamaya yetkili olduklarını gösterir belge ve 
teklif isteme evrakından ibarettir. 

5 — Teklifler belirtilen günde saat 14.00'e kadar DSİ. Makina ve İkmal Dai
resi Başkanlığf Satınalma Komisyonu Başkanlığına verilmiş veya gelmiş olacaktır. 

6 — Teklifler belirtilen günde saat lS.OCfde açılacaktır. 
7 — Postada vaki gecikmeler, telgrafla veya teleksle yapılacak olan teklifler 

kabul edilmez. 13186/ı-ı 

Türk Standartları Enstitüsünden: 

YURT DIŞINDAN İHALE YOLUYLA SATIN ALINACAK CİHAZLAR 
1 — Enstitümüz için yurt dışından satın alınacak cihazlar aşağıda belirtilmiş

tir. 
a) Çeşitli boyut ölçümleri yapmak için kullanılan mikroskop, 
b) Hassas terazi 
c) Çekme Kopma Cihazı 
d) Titreşim ölçme cihazı (Vibrometre) 
e) Aydınlık ve Kontrast ölçme Cihazı 
2 — Teklif vermek isteyen firmaların 16/8/1984 Perşembe günü saat 18.00'e ka

dar Necatibey Cad. No: 112 TSE Levazım Müdürlüğüne müracaat ederek ihale ile 
ilgili Teknik ve İdari Şartnameleri almalan gereklidir. 13277 /1-1 
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MUTİ Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden : 

1 — Genel Müdürlüğümüz d»83 -1984 yılı yatırım programımızda yer alan 
Ankara, İstanbul ve İzmir'de yaptıracağımız sentetik yüzeyli atletizm pistleri ya
pımına ait, Ankara Ali Naili Moran müstakil atletizm sahası için 140 ton pist malze
meleri Ankara gümrüğüne, İstanbul Altunizade (Burhan Felek) stadı atletizm sahası 
için 140 ton pist malzemeleri İstanbul gümrüğüne, İzmir müstakil ve Atatürk stadı 
atletizm sahaları için 200 ton pist malzemeleri İzmir gümrüğüne Batı Almanya ve 
İsviçre'den nakliye işi yaptırüacaktır. 

2 — Söz konusu isin toplam tahmini bedeli 22.600.000,— TL. sı olup, geçici 
teminat tutan teklif tutarının % 3 plan 678.000,— TL. sidir. 

3 — Bu işe teklif verecek istekliler sözleşme taslağı, teklif alma ve idari 
şartnameleri havi dosyaları Genel Müdürlüğümüz Muhasebe veznesine yatıracakları 
3.000,— TL. sı karşüığındaki makbuzları (Zafer Meydanı, Süleyman Sırrı Sokak No. 
3 Kat 8 Yenişehir/Ankara) adresinde bulunan Tesisler Daire Başkanlığına ibraz etmek 
suretiyle alabilirler. 

4 — İhale Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, Tesisler Daire Başkanlığı (Zafer 
Meydanı, Süleyman Sırrı «Sokak No. 3 Kat 3 Yenişehir/Ankara) adresinde 24/8/1984 

tarihinde Cuma günü saat 15.00 de kapalı teklif alma usulü ile yapılacaktır. 
5 — Teklif verebilmek için isteklilerde su şartlar aranır; 
a) TIR sistemine dahil olmak, 
b) C2 yetki belgesine haiz olmak, (Uluslararası eşya taşıma belgesi), 
c) Mahalli Ticaret Odasına kayıtlı olduğunadair belge vermek. 
6 — Teklif verecek isteklilerin teklif alma şartnamesinde belirtilen hususlar 

dahilinde hazırlıyacakları teklif mektuplarım 24/8/1984 tarih Cuma günü saat 14.0O'e 
kadar Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, Tesisler Daire Başkanlığı İhale Komisyonu 
Sekreterliğine teslim etmiş veya o saatte İdarede bulunacak şekilde postaya vermiş 
olacaklardır. 

7 — Postada vuku bulacakgecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
8 — İdaremiz 2886 sayılı Kanuna tabi olup, ihaleyi yapıp yapmamakta ve di

lediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 13238 /1-1 

Hacettepe üniversitesi Rektörlüğünden: 

Aşağıdaki Malzeme üniversitemiz tarafından İthal edilecektir. 
Dosya No. Malzemenin Tamım Kalem Adedi 

A-3310 Peristaltic Pump Model 1203A 1 Adet 
Stimulator 1 Adet 

Açıklama: 
a) Bu İthalatımıza ilişkin satınalma işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanu

nunun 2900 sayılı Kanunla değişik 51. maddesi (P) fıkrası uyarınca yapılacaktır. 
b) Bu Hanın amacı, ithalatımızdan daha çok temsilci firmanın haberdar 

edilmesidir. 
c) İlgilenenlerin temsilcisi bulundukları firmaların proforma faturalarım en 

geç 24/8/1984 Cuma günü saat 17.00 ye kadar Hacettepe üniversitesi Komptrolörlük 
Dairesi Başkanlığı Dış Alımlar Şube Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 

d) Zarf ve proformalar üzerinde dosya numarasının belirtilmesi gerekmektedir, 
f) Proforma faturalar verilirken temsilciliklerini kanıtlayan belgenin suret 

yada fotokopisinin İbrazı gerekmektedir. 13232 /1-1 
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Van Valiliğinden: 

(BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
NÜN) 

1 — Aşağıda işin adı, keşif bedeli geçici teminatı ihale gün ve saati > azılı iş
ler 2886 sayılı Kanunun 35-a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 — Eksiltme Van Bayındırlık Müdürlüğü İl İhale Komisyonunda aşağıda 
belirtilen gün ve saatte yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri içinde bedelsiz ola 
rak Bayındırlık Müdürlüğünde görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin-, 
a) Hizalarında gösterilen miktar kadar geçici teminatlarım, 
b) İnşaat ve taahhütle ilgili 1984 yılı vizeli Ticaret ve Sanayi Odası belgesini. 
c) Vilayet makamından havaleli müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri 

eksiltme şartnamesinde belirtilen yapı tesis ve onarım işleri ihalelerine katılma yö
netmeliğinde gösterilen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçları bildirisi 
taahhüt bildirisi, mali durum bildirisi banka referans mektubu, teknik personel bil
dirisi (bildirilerin her ismi adına ayrı ayrı alınması, taahhütnamelerin noter tas
dikli olması, teknik personelin ücretli veya sözleşmeli olduğunun taahhütnamede 
belirtilmesi, tüm taahhütnamelere kanıtlayıcı ve noter tasdikli belgeler eklenmesi) 
ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığından almış oldukları işin keşif bedeli kadar (B) 
grubu müteahhitlik karnelerinin aslının ibraz suretiyle Bayındırlık Müdürlüğünden 
alacakları yeterlik belgesini, teklif mektubu ile birlikte zarf koymaları lâzımdır. 

5 — İstekliler teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz kar
şılığı İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

6 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 23/8/1984 Perşembe 
günü saat 12.00'ye kadardır. 

Keyfiyet ilân olunur. 
K. Bedeli G. Teminatı İHALE 

No. İşin Adı TL. TL. Gün ve Saati 

1 Özalp Kapıköy Tahaffuzhane 
projesi 138.563.578 

2 Erciş Polis lojmanları inş. 56.843.595 

Azot Saanyii T. A. Ş. Genel Müdürlüğünden : 

4.156.908 28/8/1984 15.00 
1.705.308 28/8/1984 15.00 
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— Kütahya Azot Fabrikaları için satmalınan 3 adet (12'şer ton'hık MAN 22 
190 HN) şasi kamyonları damperli hale getirilmesi için kapalı teklif usulüyle yap
tırılacaktır. 

— istekliler, bu ihaleye ait şartnameleri Ankara'da Konya Devlet Yolu, Hi
podrom No : 70'deki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Dairesi Başkanlığı (İç Ticaret 
M. den) veya İstanbul'da Karaköy Rıhtım Cad. Denizciler Sokak No: 8 Kat: 2 ad
resindeki satmalma müdürlüğünden bedelsiz temin edebilirler. 

— Şartnamelerine uygun olarak hazırlanacak olan teklifler engeç 10/9/1984 
Pazartesi günü saat 16.00'ya kadar Genel Müdürlüğümüz Haberleşme Müdürlüğün
de bulunacak şekilde postalanmış veya elden verilmiş olacaktır. Zamanından sonra 
verilen teklifler ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmaz. 

— Şirketimiz Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamak
ta, bölmekte veya dilediği firmaya sipariş Vermekte tamamen serbesttir. 

13235 / 1-1 



Mardin Valiliğinden: 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tapı İsleri Genel Müdürlüğünün; 
1 — Aşağıda isimleri, keşif bedelleri, geçici teminatları, karne grubu, yeterlik belgesi alınması için son müracaat .tarihi, ihale 

gün ve saati, bitirileceği mail yılları belirtilen mezkûr işler 2886 sayılı Kanunun 35-a maddesi gereğince (kapalı teklif usulü ile ihaleye 
konulmuştur. 

2 — İhale Mardin Bayındırlık Müdürlüğü 11 İhale Komisyonunda aşağıda belirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır. 
3 — İhale şartnamesi ve diğer evraklar Bayındırlık Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. 
4 — İhaleye girebilmek için isteklilerin: 
a) Hizalarında belirtilen miktar geçici teminatım, 
b) 1984 yılına ait ticaret odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (İhale şartnamesinde belirtilen Tapı Tesis ve Onarım İhalelerine Katılma Yö

netmeliğinde gösterilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) yapı araçları bildirisi, (2 ad. kamyon, 1 ad. betoniyer, 1 ad. motopomp, 
1 ad. vibratör) teknik personel bildirisi (1 ad. İnş. Müh., 1 ad. Mah. Müh., 1 ad, Elek. Müh. ve bunların birer kalfaları bu bildiriyle tek-
mk personelin ücretli sözleşmeli olduğunu kanıtlayan noter tasdikli taahhütname bu taahhütnameler her iş için ayrı olarak İşin adına dü
zenlenecek) taahhüt bildirisini, sermaye ve kredi olanaklarım bildirir mali durum bildirisi, banka referans mektubu (%4 tutarında 
serbest mevduat, % 4 tutarında kullanılmamış nakit kredisi, % 4 tutarında kullanılmamış teminat kredisi) Bayındırlık ve İskân Ba
kanlığından almış oldukları ismi karşısında gösterilen gruptan en az keşif bedeli kadar işin ihalesine girebUeceklerini gösterir müte
ahhitlik karnesinin aslını vermek suretiyle Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini teklif mektubu ile birlikte zarfa 
koymaları lazımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evvel makbuz karşılığı İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 
6 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Bayındırlık genel şartnamesine eklenen çalışma şartlarına ait bilgiler ihale dosyasında mevcuttur. 
Keyfiyet ilân olunur. 

t ş i n A d ı 

1 - Mardin Cizre Çarşı Pol. Kar. Loj. İnş. 
(Gelecek yıla sari) 

2 - Mardin Kuran Kursu 
(Gelecek yıllara sari) 

K. Bedeli 
TL. 

95.ÛOO.000 

230.000.000 

G. Tem 
TL. 

2.850.000 

0.900.000 

Karne 
Grubu 

(B) 

(B) 

Son 
müracaat tarihi 

20/8/1984 Pazartesi 
Mes. Sat. Son. KadL 

22/8/1984 Çarşamba 
Mes. Sat. Son. Kati 

İhale gün ve saati 

23/8/1984 Perşembe 
Saat 11.00 de 

27/8/1984 Pazartesi 
Saat 11.00 de 

13239/1-1 

13 A
ğustos 1084 —

 Sayı : 184&8 
RESM

Î G
A

ZETE 
Sayfa : 83 



Tanın Orman .ve KBylşlerl Bakanlığı Koy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Topraksu VHI. Bölge Müdürlüğü 
Yozgat Ekip Başmühendisliğinden: 

Aşağıda yeri, konusu, keşif bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yasalı işler 2886 sayılı Kanunun 35/a maddesi gereğince 
kapalı zarf usulü ile Yozgat Topraksu Ekip Maşmühendisliğinin Nohutlu Mahallesi, Lise Caddesi No. 29 daki binasında eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 
Sıra K. Bedeli G. Teminatı Belge için son İHALE 
No. İşin yeri Konusu TL TL müracaat tarihi Günü Saati 

1 Yozgat - Sorgun - Mehmetbeyli Köyü 
24/8/1984 10.00 

2 Yozgat - Merkez - Fakıbeyli Köyü 

Gölet temel 
sondajı 1.581.364 47.441 20/8/1984 
Gölet Tesisi 
II. Ks. inşaat 96.330.765 2.889.923 20/8/1984 24/8/1984 11.30 

Bu işlere ait İhale işlem dosyalan hergün mesai saatleri içinde bedelsiz olarak Yozgat Topraksu Ekip Başmühendisliğinde gö
rülebilir. 

1 — 1. sıra no. daki iş için işin enaz keşif bedeli kadar ilgili müesseseden alınmış benzeri iş bitirme veya yönetme belgesini, 
2 — 2. sıra nb. daki iş için enaz keşif bedeli kadar (B) grubu müteahhitlik karnesi ile 1984 yılı fiatlarıyla değerlendirilmek sure

tiyle keşif bedelinin enaz yarısı kadar İlgili müesseseden alınmış benzeri iş bitirme veya yönetme belgesini, 
3 — Yapı araçları bildirisini (örnek : 1); 
a) Miktarlan ihale işlem dosyasında belirtilen ana inşaat makinalarına (Dozer, yükleyici, baraj tipi keçlayağı ve sondaj ma-

kınası) sahip olduğuna ve amortisman müddetlerini doldurmamış olduğuna dair noter tasdikli envanter ve demirbaş defteri ile Ma
liyece ve Vergi Dairesince tasdik edilmiş son yıl bilançosunun asılları veya noterden tasdikli suretleri île 1984 yılı içinde satınahnmıg 
olan makinalara sahip olduklanm belirten faturalarla birlikte kaydedildiği kasa ve yevmiye defteri ile defter-i kebirin asılları veya 
noter Itasdikli suretlerini, (prtoforma fatura kabul edilmez) istekli şirket ise makinalann şirket adına kayıtlı olduğunu gösterir bel
geleri, 

b) Miktarlan ve çeşitleri ihale işlem dosyasında belirtilen yardımcı inşaat makinalarına ait noter tasdikli işin jndına alınmış 
kira mukavelesi ile bu makinalan kiraya verene ait demirbaş ve envanter defteri ile birlikte yevmiye ve defteri kebir kayıtlarının 
asıllan veya noterden tasdikli suretlerini, veyahutta trafik ruhsatnamesi aslı veya noterden tasdikli suretlerini, diğer iş makinalan 
ile alet ve ekipmanlar için ise fatura aslı veya noterden tasdikli sureti (2.a ve 2.b de istenilen makinalann {halen bulunduktan yer
lerin adresleri açık ve kesin olarak bildiride gösterilecktir.) 

4 — İlan tarihinden sonraki tarihli ve en az keşif bedelinin % 10'u tutarında bankalardan alınmış banka kredisi mektuplarının 
ekli olduğu mali durum bildirisini (örnek : 2/A ve tVB), 

5 — Müteahhidin bu işte çalıştıracağı ve işin adına düzenlenmiş teknik personele ait teknik personel bildirisini |(örnek : 3). 
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6 — Dilekçenin veriliş tarikinde müteahhidin son ilci yılda bitirdiği ve dilekçenin verildiği tarihte adına taahhüde bağlanın iş 
ve bağlanacak olan işleri kamtlayıcı belgeleriyle açıklayan taahhüt bildirişim (örnek : 4), 

7 — İsteklilerin iş yerini görüp tetkik ettiklerine dair İşin alt olduğu Başmühendislikten alınmış tasdikli işyeri görme blgesini, 
8 — Kanuni ikametgâh belgelerim ekliyerek her iş için ayrı ayrı yetriik belgelerini almaları şarttır. 
Yukarıda 3, 4, 5. ve 6. no. da yazılı belgelerin bizzat müteahhit tarafından imzalanması ve yürürlükte plan Yapı, Tesis ve 

Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğine göre hazırlanması şarttır. 
ihaleye gireceklerin yeterlik belgeleri ile birlikte usulüne uygun olarak alınmış geçici teminat makbuzu veya banka mektubu, 

1984 yılı tasdikli Ticaret ve Sanayi Odası belgesi veya noterden tasdikli suretini, noter tasdikli imza sirküleri, istekli bir ortaklık 
olduğu takdirde ortaklığın ilk ilân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet belgelerini, usulüne uygun olarak 2886 sayılı Kanun gereğin
ce hazırlayacakları teklif mektuplarım geç ihale saatinden bir saat önce İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri lazımdır. 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel fcesbitinde serbesttir. 
Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracatlar kabul edilmez. Duyurulur. 13188 /1-1 

• 

Bilecik Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Bölgesi Deposu Cins, Nev'i Kalitesi 
Parti 
Adedi 

M İ K T A R I 
Adet M s Dm s 

Muh. Bed. 
TL. 

% 7,5 Tem. 
TL. [ 

Dodurga Dodurga ve Erikli 2. S. N. B. Çk Tomruk 12 894 308,813 32.400 
' 1 * •— ' l 

752.400 1 
3. S. N. B. Çk. Tomruk 29 6015 1391,420 21.700 2.271.800 

Erikli 3. S. N. B. Kök. Tomruk 3 308 107.505 21.700 176.000 

GENEL TOPLAM 44 7217 1807,738 3.200.200 ! 
1 — Yukarıda müfredatı yazılı orman emvali 24/8/1984 tarihine rastlayan Cuma günü saat 14.00 de Bozüyük İlçesine bağlı 

Dodurga Kasabası Dodurga Orman Bölge Şefliği satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda 1 Nolu model şartnameye göre 
emval tutar bedellerinin % 50'sl ile vergileri peşin, bakiyesi 3 ay vadeli kafi ve müddetsiz limit dahili banka teminat mektubu veya 
her zaman paraya çevrilebilir Devlet İç Borçlanma Tahviline karşılık açık artırma suretiyle satılacaktır. 

2 — Taliplilerin belirtilen gün ve saatten yarım saat evveline kadar 1984 yılı vizesi (yaptırılmış bu işle iştigal ettiğine dair 
gerekli belgelerini ibraz ederek almak istedikleri partilerin geçici teminatlarını Dodurga Bölgesi Mutemetliğine makbuz karşılığı 
yatırıp makbuzları ile birlikte komisyona müracaatları ilân ohınur. 13142 / 2-1 

13 'A
ğustos 1984 —

 Sayı : 18488 
RESM

İ G
A

ZETE 
Sayfa : 88 



Sayfa : 86 REJ3SMÎ GA2EHJE 13 Ağustos 1984 — Sayı; 18488 

Tekirdağ Valiliğinden : 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün: 
1 — Tekirdağ-Saray Merkez Sağlık Ocağı (Dı tipi) 4'lü lojman 5'li kömürlük 

ve garaj inşaatı işi 527 sayılı kanuna göre 1985 yılına sari olarak 2886 sayılı kanu
nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihaleye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli (34.500,000,—) liradır. 
3 — İhale Tekirdağ Hükümet Konağında Bayındırlık Müdürlüğü odasmda 

& İhale Komisyonunca 27/8/1984 Pazartesi günü saat 15.00'de yapılacaktır. 
4 — İhale Şartnamesi ve diğer evrak Bayındırlık Müdürlüğünde görülebilir. 
5 — İhaleye girebilmek için ihale şartnamesinin 4 cü maddesindeki şartlara 

uygun olarak isteklilerin -. 
A — Kanuni ikâmetgâhı olması, 
B — Türkiye'de tebligat için adres göstermesi, 
C — (1.035.000,—) liralık geçici teminatım, 
D — 1984 yılma ait Ticaret veya Sanayi odası belgesini, 
E — Noter tasdikli imza sirkülerini, 
F — Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri ihale şartnamesinde belir

tilen ve Yapı Tesis ve Onarım işleri ihalelerine katılma yönetmeldğindeki şartlara 
uygun olarak hazırlanmış bulunan Yapım Araçları bildirisi ve belgeleri. Teknik 
Personel bildirimi ve belgelerini, Mali durum bildirimini ve isteklilerin son beş 
yıla ait onaylı bilançoları ile son beş yıla ait ödedikleri gelir veya kurumlar ver
gisini gösteren belgeleri, taahhüt durumu bildirimini, Bayındırlık ve İskân Bakan
lığından alınmış (C) grubundan keşif bedeli itibariyle en az bu işin ihalesine gi
rebilecek miktarda Müteahhitlik karnesi aslı ve noter tasdikli örneğini, ibraz su
reti ile Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini, teklif ile birlikte 
zarfa koymaları lâzımdırdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 27/8/1984 Pazartesi günü saat 14.00'e ka
dar makbuz karşılığında ihale komisyonu başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Kanuni kesin teminat üstünde kesin teminat teklif edilebilir. 
8 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 21/8/1984 Sah günü 

mesai saati sonuna kadardır. 
Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 13062/1-1 

M.S.B. Dış Tedarik Dairesi Başkanlığından : 

1. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı için; 20 Adet Beton Kesme Makinesi 
Muhtelif Tezgah ve Avadanlıkları ile yurtdışından 2886 sayılı Devlet İhale Kanu
nunun '89. maddesine göre satın alınacaktır. 

2. İhale 9 Ekim 1984 günü saat 10.00 da M.S.B. lığı Dış Tedarik Dairesi Baş
kanlığında yapılacak olup, usulüne uygun teklifler engeç 8 Ekim 1984 günü saat 
17.00 ye kadar M.S.B. lığı Dış Tedarik Dairesi Başkanlığı Satınalma Sekreterliğinde 
bulundurulacak şekilde postalanacak veya elden teslim edilecektir. Bu tarihten sortra 
intikal eden teklifler dikkate alınmıyacaktır. 

3. İhale ile ilgili şartnameler Ankara, İstanbul ve İzmir Levazım Amirlikle
rinden '(Dilekçe ile birlikte temsilcilik belgesi karşılığında) ve Washington, Londra, 
Bonn Silahlı Kuvvetler Ataşeliklerinden ücretsiz temin edilecektir, 

4. Telgraf ve yazı ile yapılan müracaatlara ve isteklere cevap verilmlyecektlr. 
13139/1-1 
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Etibank Ergani Bakır İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden; 

1 — 75 adet oto dış lastiği, 250 ton hurda mağnezit tuğla 600 adet boş yağ 
varili 300 adet boş reaktif varili' 3000 kğ. hurda akü, hurda l adet fotokopi makinası, 
1 adet hesap makinası ı adet yazı makinası, 100 adet boş yağ tenekesi kullanılmış 
70 adet karyola, 50 adet yaylı sünger döşek, 10 adet çelik dolap kapalı zarfla tek
lif alma usulü ile satılacaktır. Verilen teklifler yeterli görülmediği takdirde pazarlık, 
açık arttırma veya teklif alma usulü ile satışı yapılabilecektir. Miktarlar takribi 
olup % 20 oranında eksiltilip arttırılabilir. 

2 — İhaleye iştirak edebilmek için hurdaların yerinde görülmesi ve kapalı 
teklif mektuplarının 22/8/1984 günü 10.00'a kadar Müessesemizde verilmesi şarttır. 

3 — Bu satışla ilgili geçici teminatlar aşağıda belirtilmiştir. 
75 adet oto dış lastiği için 15.000 TL. 

250 ton hurda mağnezit tuğla için 65.000 TL 
600 adet boş yağ varili için 20.000 TL. 
300 adet boş reaktif varili için 5.000 TL 
3000 Kğ. hurda akü için 10.000 TL. 

1 adet hurda fotokopi makinası için 1.000 TL. 
1 adet hurda hesap makinası için 1.000 TL. 
1 adet hurda yazı makinası için 1.000 TL. 

100 adet boş yağ tenekesi için 1.000 TL. 
70 adet kullanılmış karyola için 2.000 TL. 
50 adet kullanılmış yaylı sünger döşek için 1.000 TL. 
10 adet kullanılmış çelik dolap için 1.000 TL. 
4 — Hurdaların tamamına teklif vermek şart değildir. Hurdalar şartname esas

ları dahilinde bulundukları yere bulundukları şekilde teslim edilecektir. 
5 — Daha fazla bilgi ve şartname almak isteyenler mesai saatleri dahilinde 

Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden Etibank Genel Müdürlüğü Satmalına Dairesi 
Başkanhğından Etibank İstanbul Alım Satım Müdürlüğünden ve Etibank İzmir Alım-
satım Müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

6 — Müessesemiz Devlet İhale Kanununa tabi değildir. 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

1 — Aşağıda yeri, konusu, keşif bedelleri, geçici teminatı, yeterlik belge günü 
eksiltme gün ve saati yazılı işlerimiz 1984 yılı birim fiatlan ile kapalı teklif alma 
sureti ile ihaleye çıkartılmıştır. 

2 — Bu işlere ait dosya ve ekleri 5.000 TL. karşılığında Karanfil Sokak No. 62 
deki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü veznesinden temin edilebilir. 

3 — Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı Yasaya tabi değildir. İhaleyi yapıp yap
mamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

12930/2-1 

İşin Adı 
K. Bed. G. Tem 

TL. TL. 

Yeterlilik 
belgesi için son 
müracaat günü 

Eksiltme, tarih 
Gün ve saati 

Polatlı Tarım İş, Şebeke 
Ye Telefon tadilatı 10.000.000 300.000 22/8/1984 (Çarş.) 

Saat 12.00 
23/8/1984 (Perş.) 

Saat 15.00 
Atatürk Tarım İş, Şebeke 
ve Telefon tadilatı 10.000.000 300.000 22/8/1984 (Çarş.) 

Saat 12.00 
23/8/1984 (Perş.) 

Saat 15.00 
13241 / 2-1 
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Bağ - Kur Genel Müdürlüğünden .-

1 — Bağ-Kur Niğde Şube Müdürlüğümüz için Niğde Belediyesi hudutların
da, Resmi Kurum ve Kuruluşların yoğun bulunduğu ticaret bölgelerinde 180 m3 ci
varında kullanım alanlı 25 m2'si arşiv, 25 nv'si de depo olarak kullanmaya elverişli 
kaloriferli bir bina ile lojman olarak kullanılmak üzere 3 adet kaloriferli mesken 
dairesi satın alınacaktır. 

2 — ödeneği: 20.000.000 TL. 
3 — İşin makdu teminatı: 20.000 TL. 
4 — Hizmet binası ile lojman daireleri aynı binada olabileceği gibi, lojman 

daireleri ayn binada ve şehrin mesken bölgelerinde de olabilir. 
5 — Satış tekliflerinin, satış bedeli de bildirilmek suretiyle binaya ait son bir 

yıl içinde alınmış imar çapı, tapusu ve projeleri ile birlikte 4/9/1984 Sah günü saat 
11.30'a kadar Ankara Necatibey Caddesi No. 37 Kat 4'deki İhale Komisyonu Başkan
lığına makbuz mukabili verilmesi gerekmektedir. 

6 — Postadaki gecikmeler nazara alınmaz. 
7 — Tekliflerin alınması, binanın satın alınacağı anlamına gelmez. Teklifler 

değerlendirildikten, fizibilite ve ekspertizi yapıldıktan sonra satın alma işlemleri
ne başlanacaktır. 

8 — Bu işe ait sözleşme tasarısı ve şartname yukarıda adresi belirtilen İhale 
Komisyonu Başkanlığında görülebilir. 

9 — Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta 
ve eksiltmelerde en uygun bedeli tesbit etmekte serbesttir. 

İlân olunur. 12920/1-1 

1 — Bağ - Kur Sivas Bölge Müdürlüğümüz için Sivas Belediyesi hudutlarında 
Resmi Kurum ve Kuruluşların yoğun bulunduğu ticaret bölgelerinde 370 m2 civa
rında kullanım alanlı (40 m̂ Tsi arşiv, 40 m̂ 'si depo olarak kullanmaya elverişli) 
kaloriferli bir bina ile lojman olarak kullanılmak üzere 4 adet kaloriferli mesken 
dairesi satınalınacaktır. 

2 — ödeneği -. 50.000.000 TL. 
3 — İşin makdu teminatı: 30.000 TL. 
4 — Hizmet binası ile lojman dairelerinin aynı binada olması tercih sebebidir. 

Ancak lojman daireleri ayrı binada ve şehrin mesken bölgelerinde de olabilir. 
5 — Satış tekliflerinin, satış bedeli de bildirilmek suretiyle binaya ait son bir 

yıl içinde alınmış imar çapı, tapusu ve projeleri ile birlikte 4/9/1984 Salı günü saat 
15.30'a kadar Ankara Necatibey Caddesi No. 37 Kat 4'deki İhale Komisyonu Başkan
lığına makbuz mukabili verilmesi gerekmektedir. 

6 — Postadaki gecikmeler nazara alınmaz. 
7 — Tekliflerin alınması, binanın satmalınacağı anlamına gelmez. Teklifler 

değerlendirildikten, fizibilite ve ekspertizi yapıldıktan sonra satınalma işlemlerine 
başlanacaktır. 

8 — Bu işe ait sözleşme tasarısı ve şartname yukarıda adresi yazılı İhale Ko
misyonu Başkanlığında görülebilir. 

9 — Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta 
ve eksiltmelerde en uygun bedeli tesbit etmekte serbesttir. 

İlân olunur. 1 »Ol 9/1-1 

1 — Bağ-Kur Rize Şube Müdürlüğümüz için Rize Belediyesi hudutlarında 
Resmi Kürüm ve Kuruluşların yoğun bulunduğu ticaret bölgelerinde 150 m2 civarın 
da kullanım alanlı, 20 m2'si arşiv, 20 m2'si depo olarak kullanmaya elverişli kalori 
ferli bir bina ile lojman olarak kullanılmak Üzere 3 adet kaloriferli mesken dairesi 
satınalınacaktır. 
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2 — ödeneği: 20.000.000 TL. 
3 — İşin makdu teminatı: 20.000 TL. 
4 — Hizmet binası ile lojman dairelerinin aynı binada olması tercih sebebidir. 

Ancak lojman daireleri ayrı binada ve şehrin mesken bölgelerinde de olabilir. 
5 — Satış tekliflerinin, satış bedeli de bildirilmek suretiyle binaya ait son bir 

yıl içinde alınmış imar çapı, tapusu ve projeleri ile birlikte 31/8/1984 Cuma günü 
saat 15-30'a kadar Ankara Necatlbey Caddesi No. 37 Kat 4'deikl İhale Komisyonu 

Başkanlığına makbuz mukabili verilmesi gerekmektedir. 
8 — Postadaki gecikmeler nazara alınmaz. 
7 — Tekliflerin alınması, binanın satın alınacağı anlamına gelmez. Teklifler 

değerlendirildikten, fizibilite ve ekspertizi yapıldıktan sonra satın alma işlemlerine 
başlanacaktır. 

8 — Bu işe ait sözleşme tasarısı ve şartname yukarıda adresi .belirtilen İhale 
Komisyonu Başkanlığında görülebilir. 

9 — Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta 
ve eksiltmelerde en uygun bedeli tesbit etmekte serbesttir. 

Han olunur. 12918/1-1 

1 — Bağ-Kur Ordu Şube Müdürlüğümüz için Ordu Belediyesi hudutları. 
Resmi Kurum ve Kuruluşların yoğun bulunduğu ticaret bölgelerinde 200 m? civarın
da kullanım alanlı 30 m2'si arşiv, 30 m!'side depo olarak kullanmaya elverişli bir 
bina ile lojman olarak kullanılmak üzere 3 adet mesken dairesi satmalınacaktır. 

2 — ödeneği : 20.000.000 TL 
3 — İşin makdu teminatı: 20.000 TL. 
4— Binanın kaloriferli olması tercih sebebidir. 
5 — Hizmet binası ile lojman daireleri aynı binada olabileceği gibi lojman 

daireleri ayrı binada ve şehrin mesken bölgelerinde olabilir. 
6 — Satış tekliflerinin, satış bedeli de bildirilmek suretiyle binaya ait son bir 

yıl içinde alınmış imar çapı, tapusu ve projeleri ile birlikte 31/8/1984 Cuma günü 
saat 11.30'a kadar Ankara Necatlbey Caddesi No. 37 Kat 4'deki İhale Komisyonu Baş
kanlığına makbuz mukabili verilmesi gerekmektedir. 

7 — Postadaki gecikmeler nazara alınmaz. 
8 — Tekliflerin alınması binanın satınalınacağı anla)mjına gelmez. Teklifler 

değerlendirildikten, fizibilite ve ekspertizi yapıldıktan sonra satınalma işlemlerini 
başlanacaktır. 

9 — Bu işe ait sözleşme tasansı ve şartname yukarıda adresi belirtilen İhale 
Komisyonu Başkanlığında görülebilir. 

10 — Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihitleyi yapıp yapmamakta 
ve eksiltmelerde en uygun bedeli tesbit etmekte serbesttir. 

Han olunur. 12917/1-1 • 
66 ncı Tümen Satınalma Komisyon Başkanlığından : 

Davutpaşa/İSTANBUL 
Aşağıda yazılı iki kalem yiyecek maddeleri kapalı teklif usulü ile satın alına

caktır. Evsaf ve şartnameleri İstanbul, Ankara, İzmir Lv. Amirliklerinde görülebilir. 
Komisyonda görülebilir. Teklif mektuplarının ihale saatinden evvel Komisyona ve
rilmesi gerekmektedir. Postada olabilecek gecikmeler kabul edilmez. 

T, Bedeli G. Teminatı İHALE 
C i n s i Miktarı TL, TL. Günü Saati 

Taze fasulye 
Kuru soğan 

100.000 Kg. 15.000.000 450.000 24/8/1984 10.00 
157.000 Kg. 15.700.000 471.000 27/8/1984 11.30 

13140/1-1 
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Bağ-Kur Genel Müdürlüğünden: 

1 — Bağ - Kur Konya Bölge Müdürlüğümüz için, Konya Belediyesi hudutların
da, resmi kurum ve kuruluşların yoğun bulunduğu ticaret ve bölgelerinde 1045 m2 

civarında kullanım alanlı, 100 m2.'si arşiv, 100 m2, depo, 50 m2.'si de yemekhane ola
rak kullanmaya elverişli kaloriferli bir bina ile lojman olarak kullanılmak üzere 
4 adet kaloriferli mesken dairer satın alınacaktır. 

2 — Ödeneği: 100.000.000 TL. 
3 — İşin makdu teminatı: 30.000 TL. 
4 — Hizmet binası ile lojman dairelerinin aynı binada olması tercih sebebidir. 

Ancak lojman daireleri ayrı binada ve şehrin mesken bölgelerinde de olabilir. 
5 — Satış tekliflerinin satış bedeli de belirtilmek suretiyle, binaya ait son bir 

yıl içinde alınmış imar çapı, tapusu ve projeleri ile birlikte 28/8/1984 Salı günü saat 
15.30'a kadar Necatibey Caddesi No. 37 Kat 4'deki İhale Komisyonu Başkanlığına 
makbuz mukabili verilmesi gerekmektedir. 

8 — Tekliflerin alınması binanın satın alınacağı anlamına gelmez. Teklifler 
değerlendirildikten, fizibilite ve ekspertizi yapıldıktan sonra satın alma işlemlerine 
başlanacaktır. 

7 — Postadaki gecikmeler nazara alınmaz. 
8 — Bu işe ait sözleşme tasarısı ve şartname yukarıda adresi belirtilen Anka

ra Necatibey Caddesi No. 37 Kat 4'deki İhale Komisyonu Başkanlığında görülebilir. 
9 — Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta 

ve eksiltmelerde en uygun bedeli tesbit etmekte serbesttir. 
ilân olunur. 12924/1-1 

1 — Bağ-Kur Eskişehir Bölge Müdürlüğümüz için Eskişehir Belediyesi hu
dutlarında, Resmi Kurum ve Kuruluşların yoğun bulunduğu ticaret bölgelerinde 
430 m2 civarında kullanım alanlı. (50 m2'si arşiv, 50 m2'si de depo olarak kullanıl
maya elverişli) kaloriferli bir bina ile lojman olarak kullanılmak üzere 4 adet kalori
ferli mesken dairesi satın alınacaktır. 

2 - - ödeneği: 70.000.000 TL 
3 — İşin makdu teminatı: 30.000 TL. 
4 — Hizmet binası ile lojman dairelerinin aynı binada olması tercih sebebi

dir. Ancak lojman daireleri ayrı binada ve şehrin mesken bölgelerinde de olabilir. 
5 — Satış tekliflerinin, satış' bedeli de bildirilmek suretiyle binaya ait son bir 

yü içinde alınmış imar çapı, tapusu ve projeleri ile birlikte 5/9/1984 Çarşamba gü
nü saat 15.30'a kadar Ankara Necatibey Caddesi No. 37 Kat 4'deki İhale Komisyonu 
Başkanlığına makbuz mukabili verilmesi gerekmektedir. 

6 — Postadaki gecikmeler nazara alınmaz. 
7 — Tekliflerin alınması, binanın satın alınacağı anlamına gelmez. Teklif 

değerlendirildikten, fizibilite ve ekspertizi yapıldıktan sonra satm alma işlemlerine 
başlanacaktır. 

8 — Bu işe ait sözleşme tasarısı ve şartname yukarıda adresi belirtilen İhale 
Komisyonu Başkanlığında görülebilir. 

9 — Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta 
ve eksiltmelerde en uygun bedeli tesbit etmekte serbesttir. 

İlân olunur. 12923/1-1 

1 — Bağ - Kur Tokat Şube Müdürlüğümüz için Tokat Belediyesi hudutlarında. 
Resmi Kurum ve Kuruluşların yoğun bulunduğu ticaret bölgelerinde 180 m1 civa
rında kullanım alanlı 25 m2'si arşiv, 25 mJ'si de depo olarak kullanmaya elverişli 



13 Ağustos .1984 — Bayı : 18488 RiEJSMl GAZETE Sayfa : 91 

kaloriferli bina ile lojman olarak kullanılmak üzere 3 adet kaloriferli mesken dai
resi satın alınacaktır. 

2 — ödeneği: 20.000.000 TL. 
3 — İşin makdu teminatı: 20.000 TL. 
4 — Lojman ve hizmet binası ay m binada olabileceği gibi, lojman daireleri 

ayrı binada ve şehrin mesken bölgelerinde olabilir. 
5 — Satış tekliflerinin, satış bedeli de bildirilmek suretiyle binaya ait son bir 

yıl içinde alınmış imar çapı, tapusu ve projeleri ile birlikte 29/8/1984 Çarşamba günü 
saat 11.30'a kadar Ankara Necatibey Caddesi No. 37 Kat 4'deki İhale Komisyonu 
Başkanlığına makbuz mukapili verilmesi gerekmektedir. 

6 — Postadaki gecikmeler nazara alınmaz. 
7 — Tekliflerin alınması, binanın satın alınacağı anlamına gelmez. Teklifler 

değerlendirildikten, fizibilite ve ekspertizi yapıldıktan sonra satın alma işlemlerine 
başlanacaktır. 

8 — Bu işe ait sözleşme tasarısı ve şartname yukarıda adresi belirtilen İhale 
Komisyonu Başkanlığında görülebilir. 

9 — Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta 
ve eksiltmelerde en uygun bedeli tesbit etmekte serbesttir, 

İlan olunur. 12922/1-1 

1 — Bağ-Kur Diyarbakır Bölge Müdürlüğümüz için Diyarbakır Belediyesi 
hudutlarında, Resmi Kurum ve Kuruluşların yoğun bulunduğu ticaret bölgelerinde 
360 m* civarında kullanım alanlı (40 m2'si arşiv, 40 m2'si de depo olarak kullanma
ya elverişli) kaloriferli bir bina ile lojman olarak kullanılmak üzere 4 adet kalo
riferli mesken dairesi satın almacaktır. 

2 — ödeneği -. 60.000.000 TL. 
3 — İşin makdu teminatı: 30.000 TL. 
4 — Hizmet binası ile lojman daireleri aynı binada olabileceği gibi, lojman 

daireleri ayrı binada ve şehrin mesken bölgelerinde de olabilir. 
5 — Satış tekliflerinin, satış bedeli de bildirilmek suretiyle binaya ait son bir 

yıl içinde alınmış imar çapı, tapusu ve projeleri ile birlikte 29/8/1984 Çarşamba gü
nü saat 15.30'a kadar Ankara Necatibey Caddesi No. 37 Kat 4'deki İhale Komisyonu 
Başkanlığına makbuz mukabili verilmesi gerekmektedir. 

6 — Postadaki gecikmeler nazara alınmaz. 
7 — Tekliflerin alınması, binanın satın alınacağı anlamına gelmez. Teklifler 

değerlendirildikten, fizibilite ve ekspertizi yapıldıktan sonra satın alma işlemlerine 
başlanacaktır. 

8 — Bu işe ait sözleşme tasarısı ve şartname yukarıda adresi belirtilen İhale 
Komisyonu Başkanlığında görülebilir. 

9 — Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta 
ve eksiltmelerde en uygun bedeli tesbit etmekte serbesttir. 

İlan olunur. 12921 / l-l • 
Sümerbank İzmir Basma Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden: 

Müessesemizin 6 aylık ve ihtiyaç duyuldukça alınmak üzere 5.000 metrelik 
10.000 adet beyaz 15.000 adet muhtelif renklerde 60/3 ne bobin ipliğine ihtiyacı var
dır. 

Konu ile ilgilenecek firmaların Müessesemiz Ticaret Müdürlüğüne son tek
lif verme tarihi olan 20/8/1984 tarihine kadar başvurulması rica olunur. 

12929 / 1-1 



Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 13 (Ağustos 1931 — Sayı: 18488 

S. S. öz Malatyalılar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından : 
Sanayi ve Ticaret Bakanağının Kredi desteği ile Kooperatifimizin Sorumluluğu 

altında yapılacak olan 420 işyeri ve sosyal tesislerden müteşekkil S. S. öz Malatyalılar 
Küçük Sanayi Sitesi 2. Kısım İnşaatı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı birim fiatlan (re 
8/2574 sayılı Kararnameye tabi olmak kaydıyla ve kapalı zarf usulü teklif vermek 
suretiyle ihaleye çıkarılmıştır . 

1 — İhale 23/8/1984 Perşembe günü saat 9.30 da Sanayi ve Ticaret Bakanlı
ğımda yapılacaktır. 

2 — Söz konusu işin 1984 yılı birim fiatlarına göre birinci keşif bedeli 
1.492.794.148.— TL. olup Limit içi geçici teminatı 44.784.000,— TL. 

3 — İhaleye katılmak isteyen iştirakçiler ihale dosyasına Kooperatifimizin 
Turan Emeksiz Caddesi Su Apt. A Blok Kat 1 No. 30/4 Malatya adresinden 50.090,— 
TL. sı karşılığında temin edilebilir. 

4 — İhaleye iştirak edeceklerde aranan şartlar, ihale mukavele dosyasında 
mevcut özel idari şartnamede belirtümiştir. 

5 — İhaleye katılacak iştirakçilerin özel idari şartnamede belirtilen hususları 
kapsayan belgeleri ile birlikte, 2. maddede belirtilen jgeçici teminatlarım ve teklif 
mektuplarını havi müracaat dosyalarını, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İhale Komis
yonu Başkanlığına hitaben yazılacak ve dizi pusulasını da İhtiva eden pullu dilekçe 
ekinde 23/8/1984 Perşembe günü saat 9.00'a kadar Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 
A. Blok 2. Kat 211 Nolu odasında toplanacak İhale Komisyonu Başkanlığına teslim 
etmiş olmaları gerekmektedir. 

6 — Kooperatifimiz İhale Kanununa tabı olmadığından, ihaleyi yapıp yapma
makta, ^ertelemekte veya dilediğine vermekte serbesttir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
NOT: İhale dosyası Ue ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığına hiçbir başvuruda 

bulunulmayacaktır. < 13190 / 2-1 

• a 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

1 — Kurumumuz ihtiyacı 5 Adet Kar Arabası kapalı zarfla ve teklif alma su
retiyle yurt dışından jsatın alınacaktır. 

2 — Şartnameler İd.000,— TL. mukabilinde mümessillik belgesinin ibrazı 
şartı Ue Genel Müdürlük Alım İkmal Dairesi Başkanlığı, Atatürk Bulvarı No. 181 
Kat 3 Kavaklıdere-Ankara adresinden temin edilebilir. 

3 — Tekliflerin en geç 2 Ekim 1984 günü, saat 14.00'e kadar «TRT Kurumu 
Genel Evrak Müdürlüğü, Paris Cad, No. 15 Kavaklıdere-Ankara» adresine makbuz 
mukabilinde teslim edilmeleri veya ladeli-taahhütlü olarak posta ile gönderilmeleri 
gereklidir. 

4 — Postadaki gecikmeler nazarı dikkate alınmaz. 
5 — Kurumumuz Devlet Arttırma-Eksiltme ve İhale Kanununa tabi olmadığın

dan, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya dilediğine yapmakta /serbesttir. 
13145/2-1 

a ' ' 
Sümerbank İzmir Basma Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden: 

Müessesemizin 1984 Yılı İhtiyacı 10.800 Kg. Vinterize Rafine Yemeklik Ayçiçek-
yağı ihtiyacı kapalı teklif suretiyle satın alınacaktır. 

Son teklif verme 17/8/1984 günü saat l«.30'a kadar olup, Müessesemiz iha
leyi yapıp yapmamakta veya «dilediğine vermekte serbesttir. 13189 /1-1 
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izmit Belediye Başkanlığından: 

Belediyemizce Yenimahalle Bağlar Yolu Kasırga Sokak drenaj ve beton yol. 
Serdar Man. Serdar Bayırı devamı ve Nurettinpaşa Sokak Parke Ferşi ve istinat du
varları, Şirin tepe Kuruçeşme1 muhtelif sokakları parke ve tretuvar inşaatları işi 
2886 sayılı Kanun hükümleri dahilinde kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkartılmış
tır. İşin muhammen bedeli 22.734.971,43 TL olup, geçici teminatı 682.049,14 TL. dir. 
İşin ihalesi 31 Ağustos Cuma günü saat 15.00 de Belediye Encümeninde yapılacak
tır. Şartnameleri mesai saatleri dahilinde Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilir. İha
leye girebilmek için 1984 yılı vizeli Ticaret Odası vesikası ile 27/5/1984 tarih vet 
18413 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan inşaat, Ticaret ve Onarım İşleri ihalelerinde 
iştirak yönetmeliğinde istenen belgeler: 

1 — Yapı araçları bildirisi noterden tasdikli. 
2 — Mali durum bildirisi. 
3 — Banka mektup örneği. 
4 — Teknik personel bildirisi noterden tasdikli. 
5 — Taahhüt bildirisi noterden tasdikli. 
6 — İşbitirme belgesi ile en az bu iş kadar bir işin muvakkat veya kat'i ka

bulünün yaptırdıklarına dair belgesi. Bayındırlık Bakanlığı (C) grubundan en az 
30.000.000.— TL. lik eksiltmeye girebileceklerini gösterir müteahhitlik karneleri ile 
ihale gününden 3 (Üç) gün evvel müracaat ederek yeterlik belgeleri almaları, ta
lipler kapalı zarflarını en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar Encümen Ka
lemine vermeleri, telgrafla yapılan müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul 
edilmez. İlan olunur. 12926 / l-l 

Çorum Belediye Başkanlığından •. 

Çorum Belediyesi Tamir Atelyesi ikmal inşaatı işi 2886 sayıh Yasanın ihale 
usullerini belirten 35. maddesinin (a) fıkrasına ve aynı Yasanın 36. maddesine isti
naden kapalı teklif usulü ile eksiltmeye çıkartılmıştır. İşin keşif bedeli 19.869.520 
lira olsp, geçici teminatı 596.085 TL. dır. İhalesi 28 Ağustos 1984 Sah günü saat 14.00 
te hazırlanan şartnamesi dahilinde Belediyemiz Daimi Encümeni huzurunda ve 
Meclis salonunda yapılacaktır. Şartname ve diğer evraklar Belediyemiz Fen İşleri 
Müdürlüğünde mesai saatleri dahilinde görülebilir. İsteklilerin; 

a) Çorum Belediye Başkanlığı namına 596,085 liralık geçici teminatlarım ya
tırarak, teminat makbuzlarını, 

b) 1984 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri kapalı teklif usulü ile ihale 

şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanan yapı araçları bildirisini, ser
maye ve kredisini açıklayan mali durum bildirisi ile banka referans mektubunu, 
teknik personel bildirimini, taahhüt bildirisini (bunları tevsik eden belgeler noter 
tasdikli olacaktır.) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından almış oldukları (C) grubun
dan en az keşif bedeli kadar işin ihalesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik 
karnesi aslı ve fotokopisini ibraz suretiyle Çorum Belediye Başkanlığı Belge Ko
misyonundan alacakları ihaleye girme belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa 
koymaları mecburidir. İhaleye katılma belgesi alınması için son müracaat tarihi 
24 Ağustos 1984 Cuma günü mesai saati sonuna kadar olup isteklilerin teklif mektup
larım en geç ihale günü saat 12.00 ye kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu 
Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki ge
cikmeler kabul edilmez, keyfiyet ilan olunur. 

13063 /1-1 
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Bağ - Kur Genel Müdürlüğünden : 

ANKARA'DA DEPO VE ARŞİV BİNASI SATIN ALINACAKTIR 
1 — Genel Müdürlüğümüz arşiv ve depo hizmetlerinde kullanılmak üzere as

gari 2000 m2 kullanım alanlı binanın satm alınması işi Bağ - Kur İhale Yönetmeliğinin 
25. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir. 

2 — Binanın Ankara Belediyesi hudutlarında olması şarttır. 
3 — İşin bütçe ödeneği: 60.000.000 TL. 
4 — İşin makdu teminatı: 20.000 TL 
5 — İhale 28/8/1984 Sah günü saat 11.30'da Necatibey Caddesi No. 37 Kat 4'de-

ki İhale Komisyonu Başkanlığında yapılacaktır. 
6 — İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; 
a) Yukarıda belirtilen makdu teminatın Genel Müdürlük veznesine yatırıl

dığına dair makbuzlarının, 
b) Binaya ait son bir yıl içinde alınmış imar çapı, projesi ve tapusunun zar

fa konulması ve ihale saatinden bir saat evveline kadar İhale Komisyonu Başkan
lığına vermeleri gerekmektedir. 

7 — Postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan müracaatlar nazara alınmaz. 
8 — Tekliflerin alınması binanın satm alınacağı anlamına gelmez. Teklifler 

değerlendirildikten sonra, fizibilitesi ve ekspertizi yapıldıktan sonra satmalına iş
lemlerine başlanacaktır. 

9 — Bu işe ait şartname ve sözleşme tasarısı Necatibey Caddesi Kât 4'deki 
İhale Komisyonu Başkanlığında görülebilir. 

10 — Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamak
ta ve dilediğine yapmakta serbesttir. 

İlân olunur. 12925/1-1 

" • 
Sınırlı Sorumlu Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi Müdürlüğünden: 

ENH ve TNP Tesisi Yaptırılacaktır. 
1 — Müessesemiz hizmet alam içinde bulunan Edirne-Kapıkule Gümrük sa

hasında yaklaşık, 5 km. uzunluğunda 31,5 KV, 1/0 AWG (Roven) iletkenli beton 
direkli ENH ile 31,5/0,4KV-1000KVA trafo postası Proje malzeme-f montaj yükleni
ciye ait olmak üzere şartnamelerine uygun olarak yaptırılacaktır. 

2 — Bu işe ait şartname 7500,— TL bedel karşılığında Müessesemiz Makina 
İkmal ve Satmalma Grup Müdürlüğünden temin edilebilir. (Meşrutiyet Cad. As-
malımescit Sok. No.- 63 Tepebaşı/lstanbul) 

3 — Bu ihaleye katılacak firmaların önceden şartnamede belirtilen kurallar 
dahilinde yeterlik belgesi alması gerekmekte olup, yeterlik belgesi almak için son 
başv\ıru tarihi 3 Eylül 1984 olup, ihaleye katılacak firmalara yeterlik belgeleri 
7 Eylül 1984 tarihinde Makina İkmal ve Satmalma Grup Müdürlüğünden verile
cektir. 

4 — Yeterlik Belgesi alan firmalar, tekliflerini şartnamelerde belirtilen ku
rallara uygun olarak 19 Eylül 1984 tarihinde saat 10.00'a kadar Müessesemiz Mu
haberat Servisine (aym adreste) vermiş olacaklardır. Teklifler aynı gün alenen 
açılacaktır. 

5 — Bu işe ait geçici teminat firmaların teklif edecekleri bedelin % 3'ü ka
dar olacaktır. 

6 —- Müessesemiz 2886 sayı'ı yasaya tabi değildir. 13067 / 3-1 
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Taşköprü Sümerbank Kendir Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden: 

1 — Müessesemiz ihtiyacı 80 ton saç varil içerisinde CANUS-R Jüt harman 
yağı kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 — Kapalı teklif mektuplarının en geç 23 Ağustos 1984 Perşembe günü saat 
15.00'e kadar Müessesemiz Haberleşme Servisine verilmiş olacaktır. 

3 — Teklifler 20 gün opsiyonlu kabul edildiği gibi. teklif fiatı FÎKS olacaktır. 
Malın tamamının teslimi süresi içersinde fiat artışı yapılmayacaktır. 

4 — Maun teslim yeri Müessesemiz Ambarı olup kat'i tesellümünden sonra 
ödeme yapılır. 

5 — Bu üsle ilgili %o 08 «Binde sekiz) karar ve sözleşme pulu satıcı firmaya 
aittir. 

6 — Müessesemiz 2886 sayılı İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi yapıp 
yapmamakta tamamen serbesttir. 12928 / l-l 

• • 
Ankara Büyüksehir Belediyesi Elektrik Havagazı Ve Otobüs İşletme Müessesesi 

Genel Müdürlüğünden: (E.G.O.) 

1. Kuruluşum uzca 70 Adet Kentiçi Körüklü (mafsallı) otobüs satın alınacaktır. 
2. Bu ise ait teknik ve idari şartnameler (Türkçe ve İngilizce) Kuruluşumuz 

İkmal İnşaat ve Tesis Dairesi (Başkanlığı Ticaret Müdürlüğünden 15.000,— TTl kar
şılığında temin edilecektir. 

3. Tekliflere idari şartnamemiz gereği geçici güvence eklenecektir. 
4. Konu ile ilgilenen firmaların teknik ve İdari şartnamemize göre hazırla 

yacakları tekliflerini en geç' 19 Ekim 1984 günü saat 10.00'a kadar Kuruluşumuzda 
olacak şekilde göndermeleri veya teslim etmeleri gerekir. 

5. Kuruluşumuz 2886 sayılı Yasaya bağlı değildir. 
6. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaya çaktır. 

132S3/1-1 • 
Türkiye Çimento Sanayii T. A. Ş. İstanbul Alım ve Satım Müdürlüğünden: 

KÖŞEBENT DEMİRİ SATIN ALINACAKTIR 
Vekili ve mümessili olduğumuz Erg - 96 sayılı dosyamızda işlem gören Ergani 

Çimento Fabrikamızın ihtiyacı muhtelif köşebent demiri kapalı teklif alınmak su
retiyle satın alınacaktır. 

Bu işe ait ihtiyaç listesi ve her türlü bilgi hergün mesai saatlerinde Karaköy-
Sahpazarı Meclisi Mebusan Cad. Dursun Han Kat 4 de Müdürlüğümüz Ticaret Ser
visinden temin edilebilir. 

Kapalı tekliflerin engeç 23/8/1984 günü saat 15.00'e kadar Müdürlüğümüz Mu
haberat Servisinde bulundurulacak şekilde verilmesi gerekmekte olup, malzemenin 
tutarı üzerinden % 5 geçici teminat alınacaktır. 

Şirketimizin 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya 
bölmekte-serbest olduğu gibi postadaki vaki gecikmeleri ve teminat yatırılmayan 
teklifleri dikkate almaz. 12927/1-1 

Çeşitli ilân 
Ankara Belediyesi İmar Müdürlüğünden: 

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 60550/A No. lu 
plan, Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır. 

İlanen ilgililere duyurulur. 
Ada No: 6759, Parsel No: l. 13187/1-1 



Sayfa : 96 RESMİ GAıZVEiTlE 13 Ağustos 1984 — Sayı : 18488 

Başbakanlık Basımevi Doner Sermaye işletmesi Müdürlüğünden .-

Bugünkü dille yayıma hazırlanan Atatürk'ün BÜYÜK NUTUK'u üç cilt 
halinde İşletme Müdürlüğümüzce baskıları tamamlanarak satışa sunulmuş
tur. I. hamur kağıda krom-luxs kapaklı olarak üç cilt 2.250,— TL.'ye İşletme 
miz Resmi Gazete satış bölümünden temin edilebilir. Posta ile taleplerde 300 
TL. posta ücreti ilâve edilmesi gerekmektedir. 

İstek sahiplerinin bilgilerine sunulur. 

Resmî Gazete Fihristi 

Yürütme ve İdare Bölümü: 

Bakanlar Kurulu Kararı 

84/8311 Belirsiz Bir Zaman ve Miktar Üzerinden Ücret Alan Sigor
talıların Prim ve Ödeneklerinin Hesabında Esas Tutulacak 
Günlük Kazançları Hakkında Karar 

Yönetmelikler 

Sayfa 

— Profesyonel Futbol Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine Dair Yönetmelik 2 

— Botaş (Ceyhan) Liman Yönetmeliği Değişiklik Yönetmeliği 3 
— Ormanlarda ve Orman içinde Bulunan Otlak Yaylak ve Kışlak

larda Hayvan Otlatma Yönetmeliği 4 
— Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Damga Yönetmeliği 8 
— Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, 

Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelik 13 
— Halk ve Çocuk Kütüphaneleri Yönetmeliğinin 33. Maddesinin De

ğiştirilmesine Dair Yönetmelik 15 
— Dicle Üniversitesine Ait İki Yönetmelik 17 
Genelge 

— Şehir İçi Taşıma Sayılan Seferlerin Hareket ve Varış Yerlerini 
Gösterir Nakliyat Vergisi Genelgesi 23 

Tebliğler 

— Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 88) 24 
~ Para ve Kredi Kurulu'nun 116 -117-118-119-120 Sıra Numaralı 

Tebliğleri 35 
• 

— ilânlar 43 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 




