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Milletlerarası Andlaşma 
Karar Sayıs ı : 84/8604 

Hükümetimizle Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı (FAO) arasında 
teşekkül ettirilen ve Hükümetimiz adına 18 Eylül 1084 tarihinde imzalanan ekli 
TCP/TUR/440KT) numaralı «Proje Analizinde Bilgisayar Kullanımı» konulu proje 
belgesinin onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nm 28/9/1984 tarihli ve EÎGM/EÎUE-IV-
733.235/TCP/TUR/440HT)/3544-4733 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 
sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 4/10/1984 
tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Kanan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

T. Ö Z A L 
Başbakan 

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

A. TENEKECİ 
Devlet Bakanı 

Z. YAVUZTÜRK 
Mili Savunma Bakanı 

K. OKSAY 
Devlet "Bakanı 

i. Ö Z D A Ğ L A R 
Devlet Bakanı 

A. TANRIYAR 

içişleri Bakanı 

M. V. DİNÇERLER 

A. M. YILMAZ 
Devlet Bakanı 

A. TENEKECİ 
Devlet Bakanı V. 

A. M. YILMAZ 
Dışişleri Bakanı V. 

I. S. GİRAY 

S. N. TÜREL 
Devlet Bakanı 

M. N. ELDEM 
Adalet Bakanı 

V. ARIKAN 
-Maliye ve Gümrük Bakanı 

M. AYDIN 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Bayındırlık ve iskân Bakanı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa 1 
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V. ATASOV 
Ulaştırma Bakanı 

H. C. ARAL 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Ülke 

Projenin Adı 

Proje No 
Başlangıç Tarihi 
Bitiş Tarihi 

Projeyi Yürütmekle Sorumlu 
Devlet Dairesi 

FAO Katkısı 

İmza •. 
Sönmez Koksal 

Dışişleri Bakanlığı 
Ekonomik İşler Genel 

Müdür Yardımcısı 
(Hükümet Adına) 

îmza Tarihi : 18/9/1984 

H. H. D O Ğ A N 
Tarım Orman ve Kavisleri Bakanı 

C. BÜYÜKBAŞ 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

: TÜRKİYE 

M. KALEMLİ 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

A. TANRIYAR 
Kültür ve Turizm Bakanı V. 

Proje Analizinde Bilgisayar 
Kullanımı 

TCP/TUR/4401 (T) 

Haziran 1984 

Aralık 1Ö84 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

42 000 US$ 

İmza: 
Edouard Saouma 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
örgü tü Genel Direktörü 

(FAO Adına) 

İmza Tarihi : 15/6/1984 

I. GEREKÇE V E T A N I M L A M A 

Geçmişte, Türkiye'nin Kalkınma Planları altyapı ve sanayi projeleri üzerin
de yoğunlaşma eğilimindeydi. Mamafih, son yıllarda Mi l l i Ekonominin ana sektörü 
olan tarım üzerine daha fazla önem verilmeye başlanmıştır. 

Hükümet, tarımsal gelişmenin sağlanmasında ihtiyaca cevap verecek yatırım 
projelerinin hazırlanmasının önemini bilmektedir. Bu amaca uygun olarak Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığı, yatırım projelerinin tanımlanması, hazırlanması ve 
değerlendirilmesi görevini yapacak, merkezi bir organizasyonu, Araştırma, Planla
ma ve Koordinasyon Kurul Başkanlığı'nı (APK) kurdu. Özellikle APK Kurul Başkan-
Uğı Etüd-Proje Dairesi, Proje tanımlama ve hazırlama konularında FAO'nun yar
dımı ile kapasitesini geliştirdi. Hazırlanacak projelerin sayı ve komplekslik bakımın
dan önemli ölçüde artışı Etüd-Proje Dairesinin kapasitesinin güçlendirilmesine ih
tiyaç yaratmıştır. 

Proje Ver i Analizi ve Benzetişim, Bilgisayar Paketine (DASI) geçiş, veri işle
mede ve proje analizinde harcanan zamanı önemli ölçüde azaltacak ve alternatif 
proje tasarılarının benzetişimi yolu ile yapılan araştırmaların kalitesini artıracak
tır. Böylece bu proje analizi konusunda FAO'nun geçmiş eğitim faaliyetlerine bü
tünleyici bir nitelik kazandıracaktır 

II. YARDIMIN AMAÇLARI 
Projenin amacı tarımsal yatırım projelerinin hazırlanması konusunda Tarım 

Orman ve Köyişleri Bakanlığı'nın kapasitesini artırmaktır. 

Yürütme ve İdare Bölümü Say'a. : 2 
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Amaçları daha ayrıntılı olarak.-
— DASI'nın kullanımı konusunda proje analistlerinden oluşan bir çekirdek 

grubu (6 - 8 kişi) eğitmek. 
— Aşağıdaki eğitim materyallerini hazırlamak. 
a) — DASI kullanıcılar E l Kitabının hazırlanması ve tercüme edilmesi 
b) — DASI'nın yardımı ile proje analizi konusunda Örnek Olay'ın hazırlan

ması 
III. ÇALIŞMA PLANI 
İki adet personel bilgisayar satın alınacak ve bunlar Tarım Orman ve Köy 

işleri Bakanlığı Etüd-Proje Dairesinin tasarrufunda olacak. 
FAO; proje faaliyetlerinde danışmanlık görevini yapacak bir elemanını tahsis 

edecektir. Bu elemana aşağıdaki görevleri yapma imkânı tanınacaktır. 
— Komputer paketini personel bilgisayara yükleyecek ve ülke elemanlarım 

onun kullanımı konusunda eğitecek. 
— Eğitim materyalinin hazırlanmasına iştirak edecek (iki hafta süre ile) 
— Seminer ve onunla ilgili faaliyetlere eğitici olarak iştirak edecek (üç hafta 

süre ile) ' 
Danışman, proje için satın alınan personel bilgisayarın ekipmanlarının DASI 

paket programına göre kullanımı için kullanıcılar E l kitabını hazırlayacaktır. 
Türkiye'den bir proje analisti DASI tekniklerini öğrenmek ve seminer için 

gerekli olan eğitim materyalini hat ır lamak üzere Roma'da F A O uzmanı ile birlikte 
üç hafta süre ile çalışacaktır. Eğitim Materyali Kullanıcılar E l Kitabı ve Türkiye'de 
uygulanan herhangi bir tarımsal yatırım projesi ile ilgili örnek olay'dan oluşacak
tır. Her ikiside Türkçe'ye tercüme edilecektir. Eğitim materyalini tanıtmak için göze 
hitap eden eğitim materyali yardımı yapılacaktır. 

DASI ile i lgil i i k i haftalık bir seminer Ankara'da yapılacaktır. Birinci bölümü 
DASI'nin kavramsal yönü ve proje analizindeki rolü üzerinde yoğunlaşacaktır. İkin
ci bölüm paket programın bizzat kullanımı konusunda kursa katılanları eğitecektir. 
Seminere ilave olarak, FAO uzmanı DASI'nın programlama yönü ile ilgili sistem 
analizlerini özetleyecek ve Türkiye'de daha sonra izlenmesi gereken faaliyetlerle i l 
gili bütün konulan tartışacaktır. 

Seminere katılacak elemanlar, Etüd - Proje Dairesi'nden Araştırma Geliştirme 
Planlama Koordinasyon Kurul Başkanlığından vo proje hazırlama sorumluluğunda 
olan Tarım Orman ve Koy işleri Bakanlıgı'nın diğer bölümlerinden seçilecektir. Se
minere katılacak elemanlar proje hazırlama değerlendirme sorumluluğunda olan, 
daha sonraki seminerlerde eğitici olarak görev yapabilecek (Zirai) ekonomistler 
olacaktır. Seminerden sonra bu şahıslar programı daha da yayma yeteneğinde ola
caklardır. 

Proje faaliyetleri yedi aylık bir döneme dağıtmıştır, bunu takiben Araştırma 
Planlama ve Koordinasyon Kurulu daha sonraki oğitim faaliyetlerinin yönetimini 
yerine getirecektir. 

a) Bilgisayarların temini Birinci ay 
b) FAO uzmanının Ankara'yı 

ziyareti ve DASI'nın yüklenmesi İkinci ay içinde üç hafta 
c) Örnek Olay'ın hazırlanması Üçüncü ayın ilk ik i haftasında 
d) Kullanıcılar E l Kitabının ve İkinci ayın ortasından itibaren 

seminerin hazırlanışı Üç buçuk ay 
e) Seminer Altıncı ay 
f) Rapor ve Daha Sonraki 

faaliyetlerin planlanması Yedinci ay 

Yürütme ve İdare Baiumu Sayfa: 3 
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IV. FAO TARAFINDAN SAĞLANACAK GİRDİLER 
Personel 
— Bir Danışman Dört Kişi/Hafta 
— Bir FAO görevlisi Beş Kişi/Hafta 
Resmi Geziler 
ön Anlaşmalar 
E l Kitabı'nın Türkçe'ye Tercümesi 
Genel işletme Masrafları 
Ekipman 
— İki personel bilgisayar ve ilgili ekipmanlar. 
Eğitim 
— Türk proje analistinin F A O merkezinde eğitimi (üç hafta) 
-« Ankara'da ik i hafta süreli seminer 
V. RAPOR 
Danışman kendi görevinin sonunda Türkiye'ye yerleştirilen personel bilgi

sayar paketinin kullanımına rehber olacak bılgileride kapsayan kısa bir rapor 
hazırlayacaktır. 

Türk proje analisti FAO Merkezindeki kendi eğitim faaliyetleri ile ilgili kısa 
bir rapor verecektir. 

Bu raporlara dayalı olarak, FAO, bir nihai durum rapounu hükümete arz 
edecektir. 

VI. HÜKÜMET KATKISI VE DESTEKLEYİCİ ÇALIŞMALAR 
a) Hükümet aşağıdaki görevleri yapacak, Tarım Orman ve Köyişleri Ba

kanlığı Araştırma Planlama Koordinasyon Kurul Başkanlığından (APK) bir pro
je analistini, projenin bütün safhaları için atayacaktır. 

— F A O danışmanlığı altında semineri organize etmek; 
— Eğitim materyallerini hazırlamak; 
— Seminer esnasında eğitici olarak faaliyet göstermek, 
— Daha sonraki faaliyetler için program hazırlamak 
b) Hükümet seminere katılacak olanlara duyuruyu yapacak ve onlara kurs 

esnasında yeterli imkân ve hizmeti sağlayacaktır. Hükümet kursa katılacak olanla
ra ve proje analistine maaş ve harcırah tahsis edecektir. 

c) Hükümet DASI'nm yaygınlaşması için daha sonraki faaliyetleri garanti 
edecektir. 

d) Hükümet FAO uzmanına yeterli yardımı sağlayacaktır. 

FAO KATKISINI GÖSTEREN PROJE BÜTÇESİ 
(ABD Dolar Olarak) 
Ülke : TÜRKİYE 
Proje Adı : Proje Analizinde Bilgisayar 

Programlaması Eğitim 
Proje No. : TCP/TUR/4401 (T) 
10 Personel : 8000 
20 Resmi Geziler : 4500 
30 Sözleşme : 6000 
40 Genel İşletme Masrafları : 3000 
50 Ekipman t 18000 
60 Eğitim 2500 

TOPLAM : 42.000 

YOrfltm» v« İdare Bölümü Sayfa: 4 
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Country 
Project title 

TURKEY 
Training in Computer Programming for 
Project Analysis 
TCP/TUR/4401 (T) 
June 1984 
December 1984 
Ministry of Agriculture Forestry, and Rural 
Affairs 
Research Planning and Coordination 
Board 
42.000 US $ 

Project number 
Starting date 
Completion dat* 
Government Agency 
responsible for 

project execution 
F A O Contriution 

Signed-
Sönmez K O K S A L 

Director General Economic 
Affairs, M F A 

(on behalf of the Government) 

Signed : 
Edouard Saouma 
Director - General 

(on behalf of FAO) 

Date of signature 
18/9/1984 

Date of signature . 
15/6/1984 

I. BACKGROUND A N D JUSTIFICATION 
In the past, Turkey's development plans have tended to concentrate on 

infrastructural and industrial development projects. In recent years, however, 
more emphasis has been given to agriculture, which remains a dominant sector 
of the national economy. 

The Government recognizes the importance of an adequate preparation of 
investment projects in fostering agricultural development. To this end, the Ministry 
of Agriculture and Forestry has established a department at the central level, i . e 
the Research Planning and Coordination Board (RPC) in charge of identification, 
preparation and appraisal of agricultural investment projects. In particular, the 
Feasibility Studies and Projects Division of the RPC has developed, with F A O 
assistance, a capacity in the field of project identification and preparation. As the 
number and complexity of projects to be prepared is increasing considerably, a 
strengthening of the capacity of the Feasibility Studies and Projects Division is 
needed. 

The introduction of the Project Data Analysis and Simulation computer 
package (DASI) would considerably reduce the time spent on data processing for 
project analysis and would improve the quality of the studies being prepared 
through the simulation of alternative project designs. As such, it wi l l constitute a 
complement to past FAO training efforts in project planning. 

II. OBJECTIVES OF THE ASSISTANCE 
The objective of the project is to increase the Ministry of Agriculture Forestry 

and Rural Affair's capacity for preparation of agricultural investment projects. 
More specifically, the objectives are: 
— to train a core group (six-eight persons) of project analysts on the use of 

DASI; 
— to prepare training materials, including: 
a) preparation and translation of DASI user's manual; 
b) case study on project analysis prepared with the aid of DASI. 
i n . WORK P L A N 
Two personal computers wil l be purchased and will remain at the disposal 

of the Feasibility Studies and Propects Division of the Ministry of Agriculture. 

YQrOtnM V* liter* Bûlümü Sayfa: f 
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F A O will designate a staff member to be responsible for the supervision of 
project activities. The staff member wil l be released to: 

— install the computer package on the personal computers and train national 
staff on its operation; 

— participate in the preparation of training material 
(period two weeks); 
— participate as trainer in the workshop and affiliated activities 
(period three weeks). 
The consultant will prepare a user's guide for the operation of the DAS1 

package on the personal equipment purchased by the project. 
A national project analyst will work during three weeks with the FAO 

expert in Rome in order to learn DASI technique and to prepare training material 
required for the workshop. The training material will include the user's guide and 
a case study on an agricultural investment project in Turkey. Both will be transla
ted into Turkish. To illustrate the training materials some visual aids will be pre
pared. 

A two-week workshop on DASI will be held in Ankara. The first part will 
concentrate on the conceptual aspects of DAST and its role : n project analysis. The 
second part will train the participants on the actual use of the programme. In 
addition to the workshop, the FAO expert will brief system analysts on the prog
ramming aspects of DASI and discuss all relevant aspects for follow-up activities 
in Turkey. 

Participants in the workshop will be selested from FSD, the Research Plan
ning and Coordination Board and possibly form other sections of the Ministry of 
Agriculture, Forestry Rural Affairs involved in project preparation. Participants will 
be (agro) economists actively involved in project preparation/appraisal with a poten
tial ability to act as trainers in subsequent workshops. They will , after the course, 
be able to disseminate the programme further. 

Project activities ctre spread over a period of seven months, as follows, and 
will provide a basis for follow-up training activities to be conducted by the Research 
and Coordination Board: 

(a) Acquisition of computer First month 
(b) Visit to Ankara of FAO 

expert to install DASI Three weeks during second month 
(c) Preparation of case study First four months 
(d) Visit to Rome of national 

expert Two weeks beginning of third month 
(e) Preparation of user's manual Three and a half months-from 

and the workshop middle of second month. 
(f) Workshop Sixth month 
(g) Report and formulation of 

fllow-up activities Seventh month 
IV. INPUTS TO BE PROVIDED BY FAO 
Personnel 
— one consultant four man/weeks 
— one FAO officer five man/weeks 
Official travel 
Subcontracting 
— Translation of guide into Turkish 
General operating expenses 

Yürütme ve İdare BöKimıı Sayfa : S 
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Equipment 
— two personal computers and affiliated equipment 
Training 
— national project analyst training at F AO Headquarters (three weeks) 
— two week workshop in Ankara 

V. REPORTING 

At the conclusion of his mission, the concultant wil l prepare a short report 
including a guide on the operation of the package on the personal computer ins
talled in Turkey. 

The national project analyst will provide a brief report on his training activi
ties at FAO Headquarters. 

On the basis of these reports, FAO will prepare a Terminal Statement for 
submission to the Government. 

VI. GOVERNMENT CONTRIBUTION A N D SUPPORTING ARRANGE
MENTS 

(a) For the entire period of the project, the Government wil l designate a 
national project analyst from the Research Planning and Coordination Board 
(RPC) of the Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Affairs : 

— to organize, in consultation with FAO, the workshop; 
— to prepare the training materials,-
— to act as trainer during the workshop; 
— to prepare a programme for follow-up activities. 
(b) The Government wil l arrange for the issuance of invitations and provide 

adequate facilities and services to host the workshop. The Government wil l provide 
salary and allowances for the group of participants as well as for the national 
expert during their secondment to the workshop. 

(c) The Government wil l ensure follow-up activities for the dissemination 
of the DASI technique. 

(d) The Government will provide the necessary assistance to the FAO 
expert. 

PROJECT BUDGET COVERING FAO CONTRIBUTION 
(in US Dollars) 

Contry : TURKEY 
Project title : Training in Computer Programming for 

Project Analysis 
Project number-. TCP/TUR/4401 (T) 
10. Personnel 8 000 
20. Official travel 4500 
30. Contract 6000 
40. Generfal operating expenses 3000 
60. Equipment 18 000 
80. Training 2500 

TOTAL 42 000 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : T 
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Atama Kararları 
Devlet Bakanlığından : 

SCarar Sayısı: M/30612 
1 — Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 ncl derece kadrolu + 400 ek 

göstergeli Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Şanlıurfa Vakıflar Müdür Yardımcısı 
Gürbüz üNAL'ın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B ve 76. maddeleri ile 
2451 sayılı Kanun gereğince atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı Devlet Bakanı yürütür. 

26/10/1984 
Kenan E V R E N 
CUMHURBAŞKANI 

T. ÖZAL K. OKSAY 
Başbakan Devlet Bakanı 

Karar Say%st: 84/30713 
1 — Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci 

derece kadrolu ve + 500 ek göstergeli Genel Müdür Yardımcılığına, aynı yer Uzma
nı Ercan ÇlTLiOĞLU'nun, 657 sayılı Kanunun 68 nci maddesinin (B) bendi gere
ğince tayini uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı Devlet Bakanı yürütür. 
30/10/1984 

Başbakan Devlet Bakanı 
T. ÖZAL A. M. YILMAZ 

• 
Milli Savunma Bakanlığından : 

Karar Saytsı; 84/30737 
1 — Bu Kararda kimlikleri yazılı; Kara Kuvvetleri Komutanlığına mensup 

(DÖRT), Deniz Kuvvetleri Komutanlığına mensup (BİR), Hava Kuvvetleri Komutan
lığına mensup (IBİR) Subayın hizalarında gösterilen 'Sıkıyönetim görevlerine ve Kara 
Kuvvetleri Komutanlığına mensup (BİR) Subayın Sıkıyönetim görevinden hizasında 
gösterilen göreve; atanmaları uygun görülmüştür. 

2 — Bu Kararı Mil l i Savunma Bakanı yürütür. 

26/10/1984 

T. ÖZAL Z. YAVVZTÜBK 
Başbakan Millt Savunma Bakam 

2 nci Or. tsth. Bşk. lığı Dış Isth. Sb. V. liginden M A L A T Y A , P. Yb., Celal 
KIRMAZ, 1961-229, 30/8/1982, 2 nci Or. ve Synt. K . lığı As. Man. Sb. Üyeliğine 
M A L A T Y A , 

Kenan E V R E N 
CUMHURBAŞKANI 

Kenan E V R E N 
CUMHURBAŞKANI 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 8 
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4 ncü Kor. Hrk. Eğt. Ş. G-3 Hv. Sb. V. liginden A N K A R A , Mu. P l t Yb., 
Nurettin SOĞANCI, 1961-15, 30/8/1982, 4 ncü Kor. ve Synt. K . lığı 1 No. lu As. Mah. 
Sb. Üyeliğine A N K A R A , 

K. K . Tşk. ve Hrk. D. ıBşk. Em. den A N K A R A , P. Alb., Gültekln A U P U G A N , 
1953-39, 30/8/1976, 4 ncü Kor. ve Synt. K. lığı 4 No. lu As. Mah. Sb. Üyeliğine ANK. , 

Hv. Eğt. K . Hrk. ve Isth. Bşk. Hrk. Ş. N B C Sb. lığından İZMÜR, Hv. Plt. Alb., 
Cevat METİN, 1958-205, 30/8/1979, E G E Or. ve Synt. K . lığı 1 No. lu As. Man. Sb. 
Üyeliğine İZMİR, 

4 ncü Kor. ve Synt. K. lığı 4 No. lu As. Mah. Sb. Üyeliğinden A N K A R A , Mu. 
Alb., Kutal BURSEL, 1958-39, 30/8/1981, K. K . Foto-Filim Mrk. ve Stüd. K . lığına 
A N K A R A , 

1 nci Or. Top. (Bşk. lığı P l . Hrk. Ş. Md. lüğünden İSTANBUL, Top. Alto., Yal
çın OKDEMIR, 1953-49, 30/8/1976, 1 nci Or. ve Synt. K . İlgi 3 No. lu As. Mah. Sb. 
Üyeliğine İSTANBUL, 

Kuzey Dz. Saha K . Hrk. Grp. IBşk. Mu. Ş. Md. iüğünden İSTANBUL, Dz. Yb., 
Erdoğan BATUR, 1962-3112, 30/8/1983, 1 nci Or. ve Synt. K . lığı 2 No. lu As. Mah. 
Sb. Üyeliğine İSTANBUL. 

tçi§leri Bakanlığından : 

Karar Soj/tst: 84/30788 
1. Bu Kararda kimlikleri yazılı Jandarma Genel Komutanlığına mensup (BİR) 

Generalin görevine katılış tarihinden geçerli olarak hizasında 'belirtilen Sıkıyönetim 
görevine, (BİR) General ile (BİR) Subayın da Sıkıyönetim görevinden hizalarında 
belirtilen görevlere atanmaları uygun görülmüştür. 

2. Bu Karan içişleri Bakanı yürütür. 

21 nci J . Sınır Tug. K . lığından, V A N , Tuğg., Atıf E R C A N , J . 1952-2, 1983, 7 nci 
Kor. ve "DİYARBAKIR - Ş. URJFA - MARJDIN - SÜRT - HAKKARİ - V A N tileri Synt, 
K. Yrdc. lığına (Asli görevi uhdesinde) V A N 

7 nci Kor. ve DİYARBAKIR - Ş. U R F A - MARDİN - SÖRT - HAKKARİ - V A N 
tileri Synt. K. Yrdc. lığından V A N , Tuğg. fenan SANCAR, J . 1954 -15, 1984, Dİ
Y A R B A K I R J . BJg. K . lığına DİYARBAKIR 

7 nci Kor. ve DİYARBAKIR - İŞ. U R F A - MARDİN - SİİRT - HAKKARİ - V A N 
tUeri Synt. K. Yrdc. lığından HAKKARİ J . Alb. Basri T A N R I Y A K U L , J . 1959 -13, 
1979, İZMİR J . (Blg. K . lığı Per. Ş. Md. lüğüne İZMİR 

26/10/1984 
Kenan E V R E N 
CUMHURBAŞKANI 

T, OZAL 
Başbakan 

A. TANRIYAR 
içişleri Bakanı 

Vürütme ve idare Bölümü Sayfa : 9 
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Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : 

Karar Say%s\: 84/30708 
1 — Açık bulunan 1 nci derece kadrolu + 500 E k Göstergeli Bakanlık Müşa

virliğine Selahattin ODAjBAlŞTmn atanması; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
değişik 59 ve 60 ncı maddeleri gereğince uygun görülmüştür. 

2 — Bu Karan Sanayi ve Ticaret Sakanı yürütür. 
30/10/1984 

Kenan E V R E N 
CUMHURBAŞKANI 

T. OZAL H. C. ARAL 
Başbakan Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından : 

Karar Sayısı; 84/30715 
1 — Açık bulunan 1 nci derece kadrolu + 650 ek göstergeli Müsteşar Mua

vinliğine, Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet İndap'ın, 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun değişik 74 ncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci mad
desi uyarınca atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı yürütür. 
30/10/1984 

Kenan E V K E N 
CUMHURBAŞKANI 

T. OZAL C. BÜYÜKBAŞ 
Başbakan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Müşterek Karar 
İçişleri Bakanlığından : 

Karar Sayıst: 84/30716 
1 — Çanakkale Ih Çan İlçesi Etili Bucağına bağlı Hacıkasım Köyü ile Bayramiç 

İlçesi Yiğitler Bucağına bağlı Muratlar Köyü bölgesindeki ik i ilçe arası sınırın özel 
krokisinde de gösterildiği üzere; 

(322 rakımlı Piren Tepesinden başlayarak, buradan kuzeybatıda bulunan Buca 
Tepesine çekilen düz hat, buradan batıya doğru Bayramiç-Çan asvaltını keserek 
Karapınar Mevkiinde bulunan kuyuların en kuzeyindeki kuyuya çekilen hat, bura
dan 294 rakımlı (mahalli ismiyle Şaplık) Tepeye çekilen düz hat, buradan da güney
batıda 875 m. mesafedeki A l i Molla Kuyusunda son bulan hat) olarak belirlenmesi, 
5442 sayılı II İdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (B) ve 7267 sayılı Kanunla değişik 
(D) fıkralarına gore kararlaştırılmıştır. 

2 — Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları saklıdır. 
3 — Bu karan İçişleri Bakanı yürütür. 

26/10/1984 
Kenan E V R E N 
CUMHURBAŞKANI 

A. TANR1YAR 
İçişleri Bakanı 

T. OZAL 
Başbakan 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa . 10 
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Yönetmelikler 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 

İspençiyari ve Tıbbi Müstahzar İmalathaneleri Yönetmeliği 
Amaç 

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, yüksek kaliteli ilaçların temini, farma-
sötik ve tıbbi müstahzar, madde, malzeme ve terkiplerin imali ve bunların imal 
edildikleri yerlerin açılış, çalışma ve kontrollerine dair yönlendirici işleri ve bu hu
susta uygulanacak kuralları düzenlemektir. 

Kapsam 

Madde 2 — Bu Yönetmelik, hayat kurtarmak, halk sağlığını' korumak veya 
tedavi etmek için gerekli olan farmasötik ve tıbbV müstahzar, madde, malzeme ve 
terkiplerin belirlenen kalitede üretimi için, üretim yeri. şartları, kontrolü ve ele
manlarının sorumluluğunu kapsar. 

Tanımlar 

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Bakanlık : 

b) Kanun 

c) Haç 

d) Üretim 

e) Üretim Yeri : 

f) Başlangıç Madde
leri : 

g) Seri : 

h) Seri Numarası 

ı) Karantina 

j) Kalite Kontrolü 

k) Y a n Mamul 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

6243 Sayılı Kanunla değişik 1262 sayılı İspençiyari ve 
Tıbbi Müstahzarlar Kanunu 

İspençiyari ve tıbbi müstahzar 

Muamele, birleştirme, formüle etme, doldurma, pa
ketleme ve etiketleme dahil bir ilacın üretimindeki 
bütün işlemleri 

ispençiyari ve tıbbi müstahzar imalathanesini 

Aktif, aktif olmayan değişmeyen veya değişen bir ila
cın üretiminde kullanılan bütün maddeleri 

Belirli bir üretim devresinde üretilen aynı özellikleri 
taşıyan ilaç miktarının belirlenmesini 

Üretim ve kontrolün bütün kademeleri dahil bir se
rinin üretiminin takibi veya yeniden incelenmesine 
imkan verecek ve seriyi tanımlayacak bir işaret veya 
numarayı 

Bir kenara ayrılan ve serbest bırakılana kadar kulla
nılmayan bir materyalin durumunu 

Taranma, miktar, saflık ve diğer vasıflan, tesis edil
miş standartlara uyan, homojen ilaç serilerinin üre
tilmesini sağlamak üzere düzenlenmiş bütün tedbir
leri 

Daha ileri üretime girmesi gereken her materyal veya 
materyaller karışımını 

ifade eder. 

Yürûtm» v« Jdar* BSlümO. Sayfa: 11 
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Üretim yeri açmak için müracaat 
Madde 4 — Açılacak üretim yerinin bu yönetmelik hükümlerinde belirtilen 

esaslara uygunluğu belgelendirilir ve mahallin en büyük idare amiri vasıtası ile 
Bakanlığa müracaat edilir. 

Müracaatta aşağıdaki belgeler aranır; 
a) Dilekçe, 
b) Mesul müdürün diploması, varsa ihtisas belgelerinin tasdikli suretleri, 

iy i hal kağıtları, 
c) Üretim yerinin kurulacağı yerin açık adresi, varsa şehir planındaki yeri, 
d) Üretim yerinin planı (teçhizat dahil). 

Personel 
Madde 5 — Üretim yeri personeli için aşağıdaki nitelikler aranır; 
a) Mesul Müdür-. Kanunda belirtilen mesleklerden birine sahip olması ya

nında, ilaç imal, kalite kontrol ve farmakoloji konusunda uzmanlık belgesi olan
lar tercih edilir. 

b) Sorumlu Teknik Personel.- Tesbit edilmiş spesifikasyonlara göre ilaç imal 
işlemlerini yürütebilecek yüksek düzeyde eğitim görmüş ve yeterli sayıda personel 
bulunur. Bakanlık lüzumlu gördüğü takdirde personeli artırabilir. 

Personel istihdam edecek kişi veya tüzel kişilerce hizmet başlangıç eğitimi 
ile meslek içi eğitime tabi tutulur. 

İmalat ve kalite kontrolünden sorumlu personel mesul müdürle aynı nite
likleri taşır. 

Yetki ve sorumlulukların dağıtımı 
Madde 6 — Mesul müdür tarafından, imalat sorumlusu ile kalite kontrol so

rumlusunun yetki ve sorumlulukları, yazılı olarak tesbit edilir. Kalite kontrol so
rumluluğu ve imalat sorumluluğu aynı kişide olamaz. Mesul müdür, kalite kontrolü 
ve imalattan sorumlu personelin imal yeri dışında meslek kuruluşlarında seçimle 
alacakları görevlerden başka hiçbir görev yapamaz. 

Mesul müdür, imalat sorumlusu ve kalite kontrol sorumlusu mesai saatle
rinde üretim yerinde bulunmak ve mesaiye katılmak zorundadır. Görevde bulun
madıkları takdirde yerlerine vekalet edecek aynı şa r t lan haiz vekil görevlendirir
ler. Mesul müdürün üç günü aşan ayrılmalarında mahalli sağlık otoritesinden izin 
alması gereklidir. 

Binalar 
Madde 7 — Üretim yeri en az aşağıdaki esas bölümlerden meydana gelir; 
a) İdare bölümü, 
b) İmalat bölümü, 
c) Kontrol bölümü, 
d) Ambalajlama bölümü, 
e) Depo bölümü. 
İlaçlar aşağıda özellikleri açıklanan binalarda imal, ambalaj ve kontrol edilir. 
A - Genel kurallar: Tesislerin amaca uygunluğunu tesbit etmede şu husus

lara dikkat edilir: 
a) Bir veya birden çok ve değişik türlerde ilaç üretilen tesislerde yürütülen 

imalat işlemlerinin arasında uygunluk olmalıdır. 
b) Değişik ilaç ve başlangıç maddelerinin karışması riskini asgariye indi

recek, diğer ilaç ve başlangıç maddelerle bulaşma veya karşılıklı bulaşma (cross 

YOrOtm* v* Idar* MlOmO Sayft.- IS 
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contamination) ihtimalini kontrol edebilecek, ambalaj malzemelerinin birbirleriyle 
karışmasını önleyebilecek ve herhangi bir imalat veya kontrol kademesinin atlan
ması riskini asgariye indirecek şekilde teçhiz edebilecek malzemenin muntazam ve 
mantıki yerleştirilmesine imkan verecek yeterli çalışma sahasının bulunması ge
reklidir. 

c) Üretim yerinin, mamulün, kalite ve emniyetine etki edebilecek fiziksel 
görünüşü : Binalar dışarıdan hayvan ve haşerelerin girişini önleyecek şekilde plan
lanmış ve kurulmuş olmalıdır. İç yüzeyleri yani duvarlar taban ve tavanlar düz
gün, çatlaksız olmalı partiküler madde saçmaman ve kolay temizlenmeğe, gerekir
se dezenfektesiyona müsait olmalıdır. 

d) Işıklandırma, ısıtma ve vantilasyon gerekli durumlarda aireonditioning 
sistemi imalat ve depolama sırasında ilaca, laboratuvar cihazlarının çalışma ve doğ
ruluğunu olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde olmalıdır. 

B - Depolama bölümü : Depo sahaları ihtiyaca yetecek ve aşağıdaki hususla
rı yerine getirecek şekilde düzenlenir: 

a) Depo sahaları, yeterince yer, uygun aydınlatma sağlayacak ve depolanan 
malzeme ve mamullerin kuru, temiz ve muntazam olarak yerteştiriimesine imkân 
verecek gerektiğinde kontrol edilmiş sıcaklık ve nem ortamları sağlayacak şekilde 
düzenlenmeli ve teçhiz edilmelidir. 

b) Bu alanlar karantina altındaki ilaç ve başlangıç maddelerinin diğerle
rinden uygun ve etkili şekilde ayrılmasını temin edecek şekilde olmalıdır. 

c) Aşağıda sayılan maddeler özel olarak ayrılmış kapalı sahalarda depolan
malıdır. 

1 — özel, yangın ve patlama riski olan maddeler, 
2 — Çok toksik, narkotik ve diğer tehlikeli ilaçlar (bu sahaların hırsızlıg» 

karşı yeterince korunması için koruyucu tedbir alınır), 
3 — Red edilmiş veya geri çekilmiş ilaç ve başlangıç maddeleri. 
C - özel alanlar: Steril olması gereken, ancak nihai ambalajları içinde ste-

rilizasyonları mümkün olmayan ilaçların imali gibi özel maksatlar için amaca uy
gun olarak düzenlenmiş ayrı kapalı alanlar bulundurulmalıdır. 

Bu alanlar, dış hava ile teması kesilmiş özel bir saha (air - lock) dan g e ç i 
lerek girilebilecek şekilde ve tamamen tozdan arıtılmış,- bakteri tutan filtrelerden 
geçirilerek gelen, civar alanlardan daha yüksek basınca sahip havalandırma sis
temine sahip olmalıdır. 

Filtrelerin çalışıp çalışmadığı önce tesis sırasında sonra periodik olarak kont
rol edilmelidir. İmalat alanlarındaki bütün yüzeyler temizleme ve dezenfeksiyonu 
kolaylaştıracak şekilde olmalıdır. 

Bu alanlardaki hava içinde rutin mikrop sayımlan imalattan önce ve ima
lat sırasında yapılmalıdır. Bu sayımların sonuçlan tesis edilmiş standartlarla kar
şılaştırılarak kayıt lan muhafaza edilmelidir. 

Ambalajı içinde sterilize edilebilen ilaçların imali için steril hava ikmal sis
temi hariç yukanda açıklanan diğer hususlar aynen aranır. Bu alanlar sterilize 
edilmiş ilaç ile diğerlerinin kanşması ihtimalini bertaraf edecek şekilde planlanarak 
düzenlenmelidir. 

Teçhizat 

Madde 8 — Üretim yerlerindeki teçhizatta şunlar aranır; 
a) Teçhizat amaçlanan kullanılışa uygun olmalıdır, 

Yürütmt v» id«r» Bolümü feyfa : (3 
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b) Gerektiğinde baştan aşağı temizlemeyi kolaylaştıracak şekilde olmalıdır. 
c) İmalat sırasında ilaçlar ve kaplarda kontaminatasyon (bulaşma) asgari

ye indirilmelidir, 
d) Süzme ve sterilizasyon gibi bir imalat kademesinin atlanması veya karış

ma riski asgariye indirilmelidir. 

Başlangıçta ayarlanmış ilaçları sterilize etmek için kullanılan cihazların ça
lışma şartları uygun aralıklarla ve onaylanmış metodlara göre kontrol edilerek ka
yıtları tutulur. 

İmalatta kullanılan alet ve kaplar tamamen temizlenmiş olmalı, gerekli hal
lerde sterilize edilmeli, imalathanenin spesifik yazılı talimatlarına uygun olarak 
muhafaza edilmelidir. 

Gerektiğinde bütün teçhizat tamamen parçalarına ayrılarak bir önceki ope
rasyondan kalabilecek ilaç bakiyeleri giderilmek üzere tamamen temizlenmeli ve bu 
işlemlerin kayıt lan tutulmalıdır. 

Aseptik doldurma için kullanılan teçhizat uygun aralıklarla mikrobiyolojik 
metodlar kullanılarak kontrol edilmelidir. İmalat ve kalite kontrolünde kullanılan 
tart ı ve ölçü aletleri uygun metod ve aralıklarla ayarlanır, kontrol edilerek bu test
lere ait kayıtlar tutulmalıdır. 

Sanitasyon (Sıhhi temizlik şar t lan) 

Madde 9 — İlaç imal yerlerinde aşağıdaki sıhhi temizlik şar t lan a ran ı r : 
Üretim yeri temiz, derli toplu olmalı, birikmiş çöp ve haşerat bulunmamalı, 

temizlenecek sahalar ve temizleme aralıkları, takip edilecek temizleme işlemleri ve 
temizlik için kullanılacak araç ve malzemeleri, temizlik işlemlerini yapan ve bun
dan sorumlu olan personeli kapsayan (sanitasyon) sıhhi temizlik programı bu
lunur. 

İmalat sahalannda yemek yemeye, sigara içmeye ve hijyenik olmayan uy 
gulamalara müsaade edilmez. Yeterli, temiz, iy i havalanduılmış tuvalet, el yıka
ma imkanlan ve elbise değiştirmek için odalar bulunmalı ve bunlar imalatta çalı
şan personelin kullanması için çalışma yerlerine yakın olmalıdır. 

Başlangıç Maddeleri 
Madde 10 — İlaç hammaddesi, yardımcı madde ve materyallerle ambalaj 

malzemeleri gibi ilaç üretiminin her kademesinde kullanılacak bütün başlangıç mad
deleri için bir kayıt sistemi tutulmalı ve alındığı yer kaynağı, almış tarihi, analiz 
tarihi, kalite kontrol bölümünce serbest bırakılış tarihi ve imalatta kullanılışlarına 
ait kayıtlar tutulmalıdır. 

Bu başlangıç maddeleri; 
a) Tanınacak şekilde etiketlenmen; ve kapları hasar bakımından kontrol 

edilmelidir. 
b) Karantinada münasip şekilde depolanmalıdır. 

c) Kalite kontrol bölümünce bilimsel esaslara göre numune alınmalıdır. 

d) Laboratuvarlarda spesifikasyonlara uygunluk kontrol edilmeli, bütün baş
langıç maddelerinin analize gittiğine dair kayıt tutulmalı ve gerekli işaretleme ya
pılmalıdır. 

e) Karantinadan serbest bırakılış kalite kontrol bölümünün yazılı talimat
ları ile olmalıdır. 
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Uygun bulunan ve kontrol edilen başlangıç maddeleri doğru olarak ve göze 
çarpan bir şekilde etiketlenmelidir. Ancak bundan sonra gerekirse bu başlangıç 
maddeleri depolanmak üzere tahsis edilmiş alanlara taşınır. Reddedilen bütün baş
langıç maddeleri göze çarpar şekilde etiketlenir ve mümkün olduğu kadar kısa 
sürede imha edilir veya satıcısına iade edilir. Karantina için san, kabul için yeşil, 
red için kırmızı renkli etiketler kullanılır. 

Üretim işlemleri 

Madde 11 — Üretim yerinde, üretim işlemleri ve kontroller Madde 5'de be
lirtilen uzmanların nezareti altında yapılmalıdır. Üretim sırasında aşağıdaki pren
siplere bağlı kal ınır : 

A — Her üretim işlemine başlamadan önce işlemde kullanılacak bütün alet 
ve teçhizatın temizlenmiş, gerekiyorsa sterilize edilip edilmediği kontrol edilmeli
dir. 

B — Üretim kademeleri ile depolama sırasında kullanılan bütün kapların 
muhteviyatları göze çarpar şekilde yerleştirilmiş ve okunaklı, maddenin ismini ve
ya kod numarasını ve gerekli seri tanıtma bilgilerini içeren etiketlerle tamtılmalı-
dır. Benzer etiketler imalat yapıldığı sırada kullanılan mekanik imalat teçhizatla
rında da kullanılmalıdır. 

C — Bütün üretim işlemleri bu maksatlar için ayrılmış müstakil sahalarda 
ve yalnız bu sahalarda kullanılan teçhizat ile yapılmalıdır. Aksi takdirde karşılıklı 
bulaşma (cross-contamination) ve karışıklığın olmasını önleyecek tedbirler alınma
lıdır. Üretim alanlarında üretim için özel elbise veya temiz iş kıyafetleri giyilir. 

Steril olması gereken ilaçlann üretimi Madde 7/C'de özellikleri belirtilen 
yerlerde yapılır. Değişik işlemlerin birbirinden fiziksel olarak aynlamadığı durum
larda sterilize edilmiş ve edilmemiş ürünlerin birbiri ile kanş t ın lma ihtimaline 
karşı bu ürünlerin serilerinin bütün kaplarına muhteviyatlannın sterilize edilip 
edilmediğini gösteren açık bir işaret konulmalıdır. 

Aseptik koşullarda üretilecek ürünler, uygun metodlarla ve personelin te
miz steril elbise, başlık, maske, lastik eldiven, dezenfekte edilebilen ayakkabı veya 
ayakkabı kılıfı giymesini temin ederek bulaşmadan (kontaminasyondan) korunur. 
Giyinip steril sahaya girmeden evvel personel ellerini uygun bir dezenfektan ile 
yıkamalıdır. 

Kuvvetli etkili maddeler, özellikle antibiotiklerle ilgili bütün toz oluşturan iş
lemler yeterli ekzost sistemi bulunan veya belirli basınç altında tutulan kapalı sa
halarda karşılıklı bulaşmayı önleyecek şekilde üretilmeli bulaşmış havanın yeniden 
dolaşımını önleyecek yeterli tedbirler alınmalıdır. 

D — Bulaşıcı hastalığı olduğu veya böyle bir hastalığın portörü olduğu bili
nen ve vücudunun açık yüzeylerinde yaralar bulunan hiç kimse ilaçlann üretimi 
iıe meşgul olamaz. Üretim personeli periyodik sağlık kontrolünden geçmeli, bunun
la i lgi l i raporlar muhafaza edilmelidir. Tehlikeli ve etkili maddelerle uğraşmanın 
sağlığa verebileceği zararlardan korumak için gerektiği zaman, üretim personeli 
koruyucu elbise, pabuç, baret, toz maskesi giymeli ve üretim için kullanılan özel 
elbise, kullandıkları sahada bırakılmalıdır. Bu durumlarda personelin aynı saha 
içinde veya sahalar arasında hareketlerinin sınırlandırılması gerekir. 

E — Her ilaç için üretimden birinci derecede sorumlu personelin doğrudan 
denetimi altında üretim işlemleri ile ilgili dokümanlar hazırlanmalıdır. 
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Dokümanlar en az aşağıdaki hususları kapsar; 
a) ilacın ismi ve dozaj şekli, 
b) Son ambalajın, ambalajlama materyalinin, etiketlerin ve uygulanabildiği 

yerlerde kullanılacak kapakların tarifi ve tanımı, 

c) Kullanılacak her başlangıç maddesinin ki , ister bu son üründe görünsün 
veya görünmesin müsaade edilen fazla (ekses) miktarlar da dahil tanımı, miktarı 
ve kalitesi, 

d) Üretimin değişik kademelerinde formülasyondan beklenen teorik verim 
ve kabul edilebilir verim limitleri, 

e) ilacın ve yarı mamul maddelerin üretim ve depolanması için detaylı ma
lûmat (talimat) ve alınması gerekli önlemler, 

f) Test ve analizleri yapmakla görevlendirilmiş olan veya sorumlu tutulan 
bölümlerin veya kişilerin isim ve unvanları dahil, imalatın her basamağında yürü
tülen bütün gerekli kalite kontrol test ve analizlerinin tanımı. 

F — Üretim kayıtları, Madde 11/E'de tarif edilen yazılı talimat ve üretim iş
lemlerine uygun olarak üretilip test ve analiz edildiğini gösterecek şekilde bir ilacın 
her serisinin üretiminin tam bir açıklamasını ihtiva etmelidir. Üretilen ilacın her 
serisi için aşağıdaki bilgileri kapsayan ayrı bir seri üretim kaydı hazırlanır; 

a) Preparatıh isim ve farmasötik şekli, 
b) imal tarihi, 
c) Seri numarası, 
d) Serinin tam formülasyonu, 
e) Formülasyonda kullanılan her madde ve malzemenin seri numarası (veya 

analitik kontrol numarası) , 
f) Teorik verimle karşılaştırarak serinin üretiminin değişik hademelerinde 

elde edilen gerçek verim, 
g) Takip edilen her kademenin, alman önlemlerin ve serinin baştan sona üre

timi sırasında yapılan özel gözlemlerin usulüne uygun şekilde imzalı kayıtları, 
h) Bütün izlenen üretim süresince yapılmış kontroller ve elde edilen sonuç

ların kayıtlan, 
ı) Kullanılan gerçek seri numarası basılmış etiketin bir örneği, 
j) Ambalaj malzemelerinin, kapların ve uygulanabilir olduğunda kapakların 

tanınması, 
k) Üretim işlemlerinden sorumlu personelin imzası ve imza tarihi, 
1) Serinin, bu ilaç için tesbit edilmiş spesifikaslara uygun olup, olmadığını 

gösteren tarih ve sorumlu kişinin imzasını taşıyan bir analiz raporu, 
m) Kalite kontrol bölümü tarafından serinin kabul veya red edildiğine dair 

kararın bir kaydı, 
n) Eğer seri red edilmiş ise onun elden çıkanlması veya kullanılması ile i l 

gili kayıtlar. 
G — Müteakip ihtiyaçlar için bütün seri üretim kayı t lan en az 5 sene muha-

iaza edilir. Aynca her seriden yeteri kadar numune uygun muhafaza şartlarında 
tesbit edilen son kullanma tarihine kadar saklanır. Miadsız ilaçların numuneleri 
imal tarihinden itibaren 5 yıl süre ile saklanır. 

H — Insektisid ve zirai ilaç üretilen yerler ayn binalarda kozmetik üreten 
üretim yerleri ilaç üretim yerlerinden ayn katlarda bulunur. 
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Ambalajlama ve Etiketleme 
Madde 12 — Üretim yerlerinde kullanılan etiketler ve her türlü ambalaj mal

zemesinin karışmaması için gerekli bütün önlemler alınmajıdır. Bu tür malzemeden 
ve tedbirlerden tesbit edilecek belirli kişiler sorumludur. 

İlacın ambalajlama ve etiketleme işlemlerine başlanılmadan önce, Madde 
11/F'de belirtilen üretim ve kontrol kayıtlan, kalite kontrol sorumlusu tarafından 
serinin gereği gibi test ve kontrol edilip serbest bırakıldığını göstermelidir. 

Kalite kontrol bölümünce ilâcın kabul ve serbest bırakılışı karan alınmadan 
ilâcın üretiminin tamamlandığı durumlarda ilâcın ambalajlanmasına geçilebilir. 
Ancak bu durumda ilaç kalite kontrol sonucuna kadar karantinaya alınır. 

Depodan çıkarılmadan önce bütün kap, etiket, karton kutu ve prospektüsler 
yetkili kişiler tarafından kontrol edilmiş ve kullanım için uygun görülmüş olmadı 
gereklidir. 

Ambalajlama ve etiketleme hata lannı önlemek için yeterli sayıda etiket ve 
ambalaj malzemesi gönderilerek kodlanmalıdır. Bu malzemenin ambalajlama bö
lümüne gönderilmesi imzalı, yazılı, istenen miktar ve tipi gösteren talep karşılığı 
olur. 

Ambalajlama ve etiketleme işlemlerinin tamamlanmasından sonra alınan am
balaj malzemesi sayısı ile kullanılanıann sayısı karşılaştmlır. Kodlanmış fakat kul
lanılmamış bütün ambalaj ünitelen imha edilir. Sayılar arasında herhangi farklılık 
olup olmadığı araşt ınhr . 

Bütün bitmiş ilaçların ambalaj etiketleri üzerinde aşağıda belirtilen husus
lar açıkça belirtilmelidir. 

ı — Hacın adı, 
2 — Aktif maddelerin isimleri ve miktarları, 
3 — Net muhteva (birim dozaj sayısı, ağırlığı veya hacmi), 
4 — İmalatçı tarafından verilen seri numarası, 
5 — İmal tarihi, son kullanma tarihi, 
6 — özel saklama şar t lan veya bu konuda dikkat edilmesi gereken hususlar, 
7 — Kullanma talimatı ve gerekli ikazlar, 
8 — Beklenmeyen bir etki görüldüğü takdirde Doktor'unuza müracaat ediniz, 
9 — İlaçtan sorumlu imalatçının veya kişinin adı ve adresi. 

Kalite Kontrol 
Madde 13 — Üretim yerlerinde kalite kontrolü aşağıdaki esaslara göre yapı

l ı r : 
A) Kalite kontrol bölümü: Kalite kontrol bölümü doğrudan idareye karşı 

sorumlu fakat diğer bölümlerden bağımsız olup, bütün başlangıç madde ve malze
melerinin kontrol ederek üretim safhalarındaki kalite kontrolünü yapar mamul 
i laçlann kalite ve stabilitesini kontrol eder. 

— Kalite kontrol bölümünün görevleri şunlardır •. 
a - Her test ve analizin yapılışına ait yazılı, detaylı metod hazırlamak, 
b - Başlangıç madde ve materyalinin her serisini kabul veya reddetmek, 
c - Gerekirse yan mamul ürünü kabul veya reddetmek, 
d - İlacın konulacağı ana kaplan, ambalaj, etiket malzemesini kabul veya 

reddetmek, 
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e - Dağıtıma hazır üretilmiş ilacın her serisini kabul veya reddetmek, 
f - Başlangıç maddeleri, yarı mamul ve üretimi tamamlanmış ilaçların depo

lama kurallarının yeterli olup, olmadığını değerlendirmek, 
g - İmalatı tamamlanmış ilaçların ve gerekirse başlangıç maddelerinin ve 

yan mamulün kalite ve stabilitesini değerlendirmek, 
h - Depolama şartlarına bağlı olan stabilité test sonuçlanna dayanarak kul

lanma süresi tayin ve tesis etmek, 
ı - Kontrol işlemlerini ve spesifikasyonları tesis etmek ve gerektiğinde tekrar 

güzden geçirip düzeltmek, 
j - Geri gelen ilaçların serbest bırakılması, yeniden işlem görmesi veya imha 

edilmesi gerekip gerekmediğini tetkik etmek, bu ilaçlarla ilgili uygulamalara ait 
gerekli kayı t lan tutmak. Analiz numunelerini tesbit edilmiş kurallara uygun ola
rak kalite kontrol bölümünce almak, numuneleri uygun şekilde etiketlemek ve bir 
kısmını ilerde referans olarak kullanılmak üzere muhafaza etmek, 

Kalite kontrol bölümüne alman bütün numunelerin muayenesi ile ilgili yeterli 
analitik kayı t lan tutmak, 

— Bu kayıtlar aşağıdaki hususları kapsar. 
a - Gözlem ve hesaplan içerecek ve tesbit edilmiş spesifikasyonlan ile uy

gunluğu belirtecek yapılan her testin sonuçları, 
b - Kullanılan spesifikasyonlann kaynağı, 
c - Kalite kontrol işlem veya işlemlerini yapan kişi ve kişilerin imzalan, 
d - Sonuçların yorumu, alman karar ve tamamen yetkili kişi tarafından ha

zırlanan imzalı rapor. 
B — Kalite kontrol laboratuvan : Üretim yerlerinde kalite kontrol bölümüne 

ait özel ve ayn bir laboratuvar bulunur. 

Bu laboratuvarın; 
a) İmalat sırasında ve sonra yapılması istenilen bütün kalite kontrol test 

ve analizlerini yapabilmek üzere gerektiği şekilde personel ve teçhizata sahip ol
ması, 

b) Yetişmiş ve yetkili bir kişi tarafından yönetilmesi gerekir. 

Dağıtım kayıtları 
Madde 14 — İspençiyari ve tıbbi müstahzar imalathaneleri her ilâcın dağı

tımı ile ilgili kayıt lan tutmak zorundadır. Bu kayıtlar teftişlerde yetkisiz müesse
se veya şahıslara satış yapılıp yapılmadığının araştınlması için, Bakanlık müfettiş
lerine gereğinde gösterilir. 

Şikâyetlerin değerlendirilmesi 
Madde 15 — İspençiyari ve tıbbi müstahzar imalathaneleri mamullerinin ka

liteleri ile istenmeyen yan tesirleri hakkında gelen şikâyetlere ait kayıt lan tutarak 
şikayetlerin nedenlerini araştırmalıdır. Sağlığa zarar verebilecek her olay derhal 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'na bildirilmelidir. 

Diğer hususlar 
Madde 16 — Üretim yerlerinde, ilaç üretimi ile ilgili hizmetlerin dışında hiç

bir faaliyet yapılamaz. 

Madde 17 — Bu yönetmelik hükümlerine uymayan yerlerde ilaç üretimi ya
saktır. 
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Madde 18 — Üretim yerleri, binalarını değiştirdikleri takdirde yeni şartla

r ın bu yönetmelik hükümlerine göre yerine getirmesi ve bu değiştirme için gerekli 
müsaadenin Bakanlıktan alınması gerekir. 

Madde 19 — ilaç Danışma Kurulu'nun görüşünü almak şartı ile Bakanlık, 
ilaç üretiminde iy i imalat uygulamaları ile i lgil i olarak bu yönetmelik hükümleri
ne göre yeni düzenlemeler yapar. 

Madde 20 — Üretici Bakanlıktan ruhsat aldığı tıbbi müstahzarını, ruhsat al
dığı mahalde imal edemiyor ise, yeni üreteceği mahal için Bakanlıktan yeniden mü
saade alır. Müstahzarın yeni üretim yerindeki imalatında ruhsat sahibi ile imal 
eden müessese aynı derecede sorumludur. 

Geçici hükümler 
Geçici Madde — Bu yönetmeliğin yayın tarihinden önce kurulmuş olan üre

tim yerleri, bu yönetmeliğe uygun olarak tesis ve çalışma prensiplerini engeç bir 
sene içinde yeniden düzenler ve buna ait belge ve bilgileri Bakanlığa verirler. An
cak, Madde 7/C'de bildirilen aseptik çalışma yerlerindeki steril hava filtreleri ile 
i lgi l i eksikliklerini en fazla i k i sene içerisinde yerine getirir. Bu süre sonunda ya
pılacak denetimlerde eksiklikleri görülen üretim yerlerinde, üretim faaliyetleri 
eksiklikler giderilinceye kadar durdurulur. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 
Madde 21 — 22 Aralık 1954 tarihli ve 8885 sayılı «ispençiyari ve Tıbbi Müs

tahzarlar İmalathaneleri Talimatnamesi» yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

Madde 22 — Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
Madde 23 — Bu yönetmelik hükümlerini Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

yürütür. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından : 

İthal Edilecek İlaç Ham, Başlangıç Maddeleri, İspençiyari ve Tıbbi 
Müstahzarlar Yönetmeliği 

Amaç 
Madde 1 — Bu yönetmeliğin amacı, insan ve hayvan sağlığında kullanılan 

ilaçların, istenilen kalitede üretimi, formüllerinde yeralan ilaç (başlangıç maddeleri 
ile ispençiyari ve tıbbi müstahzarların ithalinde uyulacak kurallar ve kontrol esas
larını tesbit etmektir. 

Kapsam 
Madde 2 — B u yönetmelik, Türkiye'de üretilen müstahzarlarda kullanılan İlaç 

başlangıç maddeleri, İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarların yurt dışından İthalinde uyu
lacak standartların tesbitl ile kontrol esaslarını kapsar. 

Tanımlar 
Madde 3 — B u yönetmelikte geçen : 
a) Bakanl ık : Beşeri müstahzarlar için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 

veteriner müstahzarlar için Tarım Orman ve Köyişlerf Bakanlığı. 
b) Kanun : 6243 sayılı Kanunla değişik 1262 sayuı İspençiyari ve Tıbbi Müs

tahzarlar Kanunu, 
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c) Haç : ispençiyari ve Tıbbi Müstahzar, 
û) Üretim i Muamele, birleştirme, formüle etme, doldurma, paketleme ve 

etiketleme dahil, bir ilacın üretimindeki bütün işlemler, 

e) Başlangıç Maddeleri: Aktif, aktif olmayan, değişmeyen veya değişen bir 
ilacın üretiminde kullanılan ambalaj malzemeleri dışındaki diğer maddeler, 

t)ı Seri : B i r üretim devresinde üretilen İlacın, miktarı, seri üretimi ve ho
mojenliğidir, 

g) Seri numaras ı : üretim ve kontrolün her kademesinde bir serinin üreti
minin takibi veya yeniden incelenmesine İmkan verecek ve seriyi tanımlayacak bir 
işaret, 

(h) Spesifikasyon : B i r ilacın veya bir başlangıç maddesinin kalitatlf ve kan-
ütatif özelliğini tarif için tesbit edilmiş fiziksel, kimyasal ve biyolojik vasıflarının 
toplamım, 

ifade eder. 

Başlangıç maddeleri için speslfikasyonlar 
Madde 4 — İlaç üretiminde kullanılan her türlü başlangıç maddesinin speslfi-

kasyonlan, üretimi yapacak ilgili ıkişl veya firma tarafından üretilecek ilaç için ruh
sata esas olan müracaatta BeHrtHrnek ve Bakanlıkça tescil edilmek şartı ile tesbit 
edilir, 

Ancak bu speslfikasyonlar Türk Fanmakopesl veya Avrupa Farmakopesi, 
British Farmakope (iB. P/), (International Farmakope) ve Amerikan Farmakopesi 
(U.S.P.) Speslfikasyonlarından daha düşük kaliteyi tesbit edemez. 

Kişi ve firmalar ruhsata esas spesifikasyonlarım gerektiğinde yukarıda belirti
len farmakopeler gibi resmi farmakopelerde bulunmaları şartıyla değiştirir. Hiçbir 
resmi farmakopeye girmemiş maddeler için enaz menşei ülkenin ruhsatlandırmada 
kendi ülkesi için tescil etmiş olduğu veya üretici ülkenin bu başlangıç aktif maddesi 
için sağlık otoritelerince tasdik edilmiş speslflkasyonlardan daha düşük kaliteyi tes
bit edemez, ithalatı yapacak ilgililerin ithalat rejimi kararına göre verecekleri dilekçe 
ve proforma faturalara bu speslfikasyonlar eklenir. 

İlaç speslfikasyonları 
Madde 5 — ithal edilecek ilaçların speslfikasyonları, Menşe ülkenin kendi 

ülkesi için ruhsata esas olarak tescil ettiği speslfikasyonlar olup Bakanlıkça uygun 
bulunmuş olmalıdır. 

Başlangıç madde üreticilerin sertifikalandırılması 
Madde 6 — Başlangıç ilaç maddesi ithal edilecek ülkenin sağlık otoritesinden 

her ilaç başlangıç maddesinin uygun spesifIkasyonlarda üretildiğini tevsik eden belge 
istenir. Ancak i lk ithalattaki orjtoall verilmek şartıyla spesiflkasyon değişmediği 
takdirde aynı başlangıç maddesinin müteakip ithalatlarında (Bakanlıkça gerekli gö
rüldüğünde bu belgenin fotokopisi yeterli sayılır. 

İthalat gerçekleştikten sonra Bakanlık gerekli gördüğü takdirde her seri için 
üretici firmanın analiz sertifikasını ister. 

Direkt üreticisinden ithal edilmeyen hammaddeler için kontrol 
Madde 7 — İlaç başlangıç maddeleri, aracıdan ithal ediliyor ise madde 6 ve 

7'deki hususları kapsayan belge istenir. Bu belge sağlanamazsa kalite uygunluk bel
gesini. Bakanlık Menşe Ülkenin veya aracının bulunduğu ülkenin sağlık otoriteleri 
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yada resmi kalite kontrol laboratuarı tarafından tasdik edilmiş analiz sertifikası
nın f i i l i ithalden önce ibraz edilmesi şartı ile tasdik eder. 

Bu belge şartlı tasdiklenmiş kalite uygunluk belgesiyle beraber Bakanlığa ib
raz edilerek şart kaldırılır. 

Bütün bunların hiçbiri sağlanamazsa başlangıç maddelerinin aktif olanları
nın fiilen ithal edilebilmesi için Bakanlığın görevli personeli tarafından Madde l l ' e 
göre alınacak numunelerin Bakanlığın ilaç kontrol laboratuarında yapılan kontro
lünde uygun vasıflarda bulunduğunun belgelenmesi gerekir. 

Bakanlığın bu kontrolü ilaç üreticisinin «İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar 
İmalathaneleri Yönetmeliği» ne göre üretime sokacağı ilaç başlangıç maddelerinin 
kalitesinden sorumludur. 

İthal edilen ilaçlar için sertifika 

Madde 8 — İthal edilecek ilacın her serisi için üreticisi tarafından düzenlen
miş Menşe Ülkenin sağlık otoritesince tasdikli seri sertifikası Bakanlığa verilir. 

Bu sertifika yürürlükteki sağlık teşkilatının «Uluslararası Ticarette Seyreden 
Farmasötik Ürünlerin Kalitesi Hakkında Sertifikasyon Planı» çerçevesinde yürütü
lür. Bu sertifikada şu hususlar bulunur. 

a) İlâcın, ismi ve dozaj şekli, 

b) Seri numarası, 

c) İmâl ve son kullanma tarihi, 

d) Saklama koşulları, 

e) Spesifikasyonlar ve kaynağı, 

f) Ambalajlama, etiketleme ve ambalajın yapısı, 

g) Test sonuçlan, 

h) Serinin spesifikasyonlara uygunluğunu bildirir karar. 

Sertifikaların değerlendirilmesi 
Madde 9 — Bakanlıkça gerekli görülen hallerde sertifikalardaki spesifikas-

yonların 4 üncü maddede belirtilen forma eklediği spesifikasyonlara uygunluğunu 
kontrol eder. Bu durumda uygun görülen maddeye kalite uygunluk belgesi verilir. 

İlaç üreticisinin İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar İmalathaneleri Yönetme
liğine göre imalata sokmadan önce her başlangıç maddesini mevcut spesifikasyonla
ra göre kontrol etmek, 

zorundadır. 

Analiz, sertifikası ile beyan edilen kalitenin doğruluğunun kontrolü 
Madde 10 — Bakanlık her türlü ilaç başlangıç maddesinin ve ilacın beyan 

edilen kalitesinin kontrolü için üretim yerlerinden, dağıtım ve satışının yapıldığı 
depolandığı yerden numune alma ve kontrol etmede yetkilidir. 
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Spesifikasyonlara uygun bulunmayan maddenin ilaç üretiminde kullanılma
sına izin verilmez. Şayet üretim yapılmış ise o seri ile üretilmiş ilaç serilerinin sa
tışı menedilir. 

Kanuni takibat yapılır. İthal edilen ilaçların kontrol amacı ile alman numu
nelerinin analizinde standart dışı bulunanlar hakkında da kanuni işlem yapılır. 

Kontrol için numune alınması 
Madde 11 — Bakanlık hammadde numunelerini, ilaç üretim ve kalite kont

rolü konusunda eğitim ve tecrübeye sahip ve yetkilendireceği personeli vasıtası ile 
aldırır. 

Numune alma sırasında başlangıç maddelerinin bulaşmasının (kontaminas-
yonunun) önlenmesi esastır. Numune alma sırasında ithal eden firmanın kalite kont
rolünden sorumlu personeli veya yetkilisi hazır bulunur. 

Bakanlık numune alma kurallarını bir yönerge ile tesbit eder. 

Geçici Hükümler 

Geçici Madde 1 — Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay 
içinde verilecek kalite uygunluk belgelerinin verilmesinde, bu yönetmelikteki bel
geler aranmaz. Ancak; ilaç ham, başlangıç maddelerini ilaç üretiminde kullanacak 
kişi ve kurumlar bu maddelerin standartlara uygunluğu açısından sorumludur. 

Yürürlük 

Madde 12 — Bu yönetmelik yayım tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
Madde 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık ve Sosyal Yardım ile Tarım 

Orman ve Köyişleri Bakanları yürütür. 

Uludağ Üniversitesinden : 

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrenci Eğitini - öğre t im 
ve Sınav Yönetmellği'nin Bazı Maddelerinin 

Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik 

MAJD.DE 1 — 23 Şubat 1983 tarih, 17968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan «Ulu
dağ üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrenci Eğitim - öğretim ve Sınav Yönetmeliği
nin l , 6, 11,12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 31. maddeleri aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiş ve 24, 25, 26, maddelerle geçici 3. madde yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

K A P S A M 

Madde 1 — Bu yönetmelik, Uludağ Üniversitesi «İlahiyat Fakültesinin» ilgili 
kanunlar, Yükseköğretim üst kuruluşlarının çerçeve yönetmelikleri ve kararları ile 
Uludağ üniversitesi «ön Lisans ve Lisans Eğitim - öğretim ve Smav Yönetmeliği» 
doğrultusunda «UtSANS» düzeyindeki eğitim - öğretim ve sınavlarını düzenler. 
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E Ğ I T I M - Ö Ğ R E T I M T Ü R Ü V E S Ü R E S I 

Madde 6 — ilahiyat Fakültesinde Eğitim - öğretim, örgün eğitim türünde ya
pılır, ilahiyat Fakültesinde bu yönetmelik uyarınca yapılan eğitim, öğretim süresi, 
hazırlık sınıfı dışında 8 yarıyıl (4 yıl) dır. Bu süreye Yükseköğretim Kanununun ilgili 
maddelerinde ve Yüksek öğretim Kurulunun saptadığı ilkelerde belirlenen ek süreler 
ilave edilir. 

Her yarıyılın süresi Yüksek öğretim Kurulunun belirlediği süreden az olma
mak şartıyla Fakülte Kurulunun gerekçeli önerisiyle üniversite Senatosunca belirle
nir. Bu süre, teorik ve uygulamalı ders ve diğer çalışmalar ile yarıyıl içi sınavlarını 
kapsar. Yarıyıl sonu sınavları ile Senatoca programlandığı takdirde bütünleme sınav
ları bu sürenin dışındadır. 

K A Y I T Y E M L E M E 

Madde 11 — öğrenciler, her yarıyılın başlama tarihini izleyen ilk onbeş gün 
içinde kayıtlarım yenilemek ve harçlarını yatırmak zorundadırlar. Bu süre içerisinde 
Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilir geçerli sebebi olmadan kaydını yenilemeyen 
öğrenciler, o yarıyıl için Eğitim ve öğretim programından vazgeçmiş sayılırlar ve 
öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıt yenilemedikleri yarıyıl, ençok öğrenim 
süresinden sayılır. Birinci yarıyıldaki derslere yazılma, yeterlilik sınavı sonucuna 
göre kesin kayıtla olur. 

D E R S L E R E Y A Z I L M A 
«Madde 12 — öğrenciler derslere yazüma işlemlerini eğitim - öğretim planla

rında belirtilen derslere göre yaparlar. Derslere yazılma öncelikle tekrarlamak zorunda 
bulundukları dersleri alma, kalan boş zamanlarında ise bir üst sınıfa ait derslere ya
zılma şeklinde olur. öğrencinin tekrarlamak zorunda olduğu ders yoksa bir üst sınıfın 
o yarıyıldaki tüm derslerini alması zorunludur. 

Fakülte Yönetim Kurulunca geçerli bir sebebi olmaksızın aynı yarıyıla ikinci 
kez kaydını yenilemeyen veya derslere yazılmayan öğrencilerin Fakülte ile ilişkisi 
Kesilir. 

S I N A V L A R I N DÜZENLENMESİ 

Madde 13 — Eğitim - öğretim çalışmalarına ilişkin sınavların şekli, yer, gün 
ve saatleri ile bunları yürütecek öğretim elemanlarını gösterir bir program Fakülte 
Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek uygulanır. 

a) Yarıyıl içi sınavları: B i r dersin yarıyıl İçi sınavları en az ik i kere yapılır, 
isteyen öğretim elemanı gerek gördüğü öğrenciler için programlanan sınavlar dışın
da, Bölüm Başkanına bildirmek şartıyla yarıyıl İçi sınavları yapabilir. 

by Yarıyıl sonu sınavları: Yarıyü sonu sınavları Akademik takvime göre 
programlanır. Bi r yarı yıllık dersin sınavı yarıyıl sonunda yapılır. İki yarıyıllık der
ste yarıyıl sonu sınavı ikinci yarıyıl sonunda l a yapılabilir. Bu sınavlara ilişkin prog
ramlar sınavlardan enaz bir hafta önce Dekanlıkça yazılı olarak duyurulur. 

c) Bütünlem sınavları: Yarıyıl sonu sınavlarında başarısız olan öğrencilere 
Üniversite Senatosunca bütünleme sınavı programlanmış ise, bu sınavlar yarıyıl sonu 
sınavlarından enaz onbeş gün sonra Fakülte Yönetim Kurulunun belirlediği sınav tak
vimine göre yapılır., 
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SINAVLARIN YAPILMASI 
Madde 14 — Derslerin tüm sınavları, ders vermekle görevli öğretim elemanı 

tarafından yapılır. Dersi Vermekle sorumlu olan öğretim elemanının sınav gününde 
Fakültede bulunmaması halinde, sınavın kimin tarafından yapılacağı Bölüm Başkanı 
tarafından belirlenir. 

Sınavların düzenli bir biçimde yürütülebilmesi İçin, Fakülte ve Bölümdeki tüm 
Öğretim elemanları görevlendirilebilirler. 

S I N A V ŞEKLİ 

(Madde 15 — Sınavlar yazılı olarak yapılır. Dersin özelliğine göre ilgil i Bölüm 
Başkanının önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulu Karan ile sınavlar sözlü veya hem 
sözlü hem yazılı yapılabilir. 

(SINAVLARA K A T I L M A 

Madde 16 — a) Yarıyıl İçi sınavlarına ka t ı lma: Fakülteye kaydım yaptıran, 
yenileyen, derslere yazılan ve gerekli harçları yatıran öğrenciler programlanan yarıyıl 
içi sınavlarına katılabilirler. 

b) Yarıyıl sonu sınavlarına katılma : öğrencilerin yarıyıl sonu sınavlarına katı
labilmeleri için, aşağıda belirlenen şar t lan yerine getirmeleri zorunludur. Bu şartlar 
şunlardır : 

1) Teorik derslerin yüzde yetmişine devam etmiş olmak, 

2) Dersin uygulaması varsa, uygulamanın yüzde seksenine katılmış olmak, 

3) Devam konusunda Yükseköğretim Kurulunca yapılan değişiklikleri sağlamış 
olmak, 

4) likiden az olmamak koşuluyla yanyıl içinde yapüan sınavlarda, Üniversite
lerarası Kurulca -belirlenen enaz not ortalamasını tutturmak, 

5) ITygulamalan başarılı olarak yapmış olmak, 

6) Belirlenen harçlan verilen süre içinde yatırmış olmak. 

c) Bütünleme sınavlarına katılma : Üniversite Senatosu'nca aynı smav döne
minde kullanılmak üzere bütünleme sınavı programlanmış İse, yarıyıl sonu sınavına 
girip de toaşansız olan öğrenciler ile yanyıl sonu sınavlarına girme hakkını kazanıp 
da sınava girememiş öğrenciler girebilirler. 

S I N A V L A R A K A T I L A M A M A 

Madde 17 — Haklı ve geçerli nedenlerle yanyıl İçi sınavlanna katılamayan 
öğrencilere Fakülte Yönetim Kurulu'nca katılamadığı her ders için bir ara sınav hakkı 
verilebilir. 

öğrencilerin ilk kez yazıldıkları bir dersin yarıyü (yıl) sonu sınavlarına girme 
şartlarından birini yerine getirememesi halinde, o ders bir defaya mahsus olmak üzere 
ertesi yanyıl (yıl) da tekrarlanır. Tekrarladığı dersin yanyıl (yıl) sonu sınavlarına 
girme koşullarından birini yerine getirememesi halinde, öğrencinin Fakülte İle iliş
kisi kesilir. 

Programlanmış ise bütünleme sınavına katılan öğrencilerin yanyıl (yıl) sonu 
sınavlarındaki esaslara göre başanlı olmaları gerekmektedir. Bütünleme sınavlarına 
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katılmayanlar, özürlerine bakılmaksızın başarısız sayılırlar. Bütünleme sınavında da 
başarısız olunan ders i lk kez alınan ders ise ders tekrarlanır, tekrarlanan ders ise 
öğrencinin Fakülte ile ilişkisi kesıUr. 

S I N A V L A R I N 'DEĞERLENDİRİLMESİ 

Madde 18 — öğrencilerin sınavları ile benzeri konulardaki çalışmalarına ilişkin 
değerlendirme sayısal olarak tam not yüz (100) üzerinden yapılır. Bir dersin başarı 
notu, yarıyıl (yıl) içi sınav notlarının ortalaması ile yarıyıl (yıl) sonu sınav notunun 
•Üniversitelerarası Kurulca belirlenen katkı oranlarına göre hesaplanır. 

Başarı notu, öğrencinin o dersin ara sınavlarından almış bulunduğu notlar or
talamasının % 40'nın, yarıyıl (yıl) sonu sınav notunun % 60'ına üavesi ile elde edilen 
nottur. 

Başarı notu enaz 50'dir. A r a sınav notlarının ortalaması enaz 40'tır. Yarıyıl 
(yıl) sonu ve bütünleme smav notunun ise enaz 50 olması zorunludur.-

Başan notu ondalık kesirli ise en yakın tam sayıya çevrilir. 

SINAV SONUÇLARI 
Madde 19 — öğretim Elemanları yaptıkları yarıyıl içi sınav sonuçlarını, kâğıt

larını ve bunlarla İlgili diğer belgeleri sınavı izleyen yedi gün içinde ilân edilmek üzere 
Bölüm Başkanlığına teslim ederler. 

Bi r dersin yıl ya da yarıyıl sonu ve programlanmış ise bütünleme sınavlarına 
giren öğrencilerin başarı durumları, not çizelgeleri halinde sınav gününü izleyen on 
gün İçinde ilân edilmek üzere Fakülte İdaresine teslim edilir. 

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ . 

Madde 20 — Smav sonuçlarına itiraz, sonuçların ilân edilmesini izleyen üç 
işgünü içinde Dekanlığa yazılı başvuru ile yapılır. Dekanlık itirazın doğruluk derece
sini belirlemek İçin smav kâğıdını, sınavı yapan öğretim elemanına yeniden inceletir, 
inceleme sonucu, Dekanlığa yazılı olarak bildirilir. İnceleme sonucunda not değiştiril
mesi sözkomısu ise bu değişiklik Fakülte Yönetim Kurulunun kararıyla kesinlik kaza
nır. 

SINAV E V R A K I N I N S A K L A N M A S I 

Madde 21 — Yazılı sınav kağıtları bir yıl süre ile Bölüm Başkanlıklarında arşlv-
lenerek saklanır. Bu sürenin sonunda bir tutanakla yazılı smav kağıtları İmha edilir. 
Sınavlara ilişkin diğer tüm evrak öğrenci İşlerince arşivlenerek saklanır. 

U Y G U L A M A L A R V E ETTİRME ÇALIŞMASI 

Madde 22 — Oto Kültürü ve Ahlâk Bilgisi özel öğretim ve Din Hizmetleri 
Uygulamaları ile bu Yönetmeliğin ikinci ve üçüncü maddelerinde sözü edilen diğer 
uygulama ve araştırmalar Fakülte Kurulunca hazırlanıp Üniversite Senatosunca ka
bul edilen yönergelere göre yapılır. 

Madde 28 — İlahiyat Fakültesinin Eğitim - öğretim programlarında yer alan 
tüm ders ve çalışmaları bu yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan öğ
renciler, «U.Ü. İlahiyat Fakültesi Lisans Diploması» almağa hak kazanırlar. 
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Madde 29 — öğrencinin mezuniyet derecesi, ağırlıklı ortalama ile belirlenir. 
«Ağırlıklı Ortalama», öğrencinin hazırlık sınıfı dışında her dersten almış olduğu ba
san notunun dersin ağırlık katsayısı ile çarpımları toplamının, derslerin ağırlık katsa-
yılan toplamına bölünmesi suretiyle hesaplanır, cAğırlık Katsayısı», bir dersin haftalık 
teorik ders saatidir. 

öğrencinin mezuniyet derecesi en yakın tam sayıya çevrilmiş ağırlıklı ortalama 
değerlerine göre aşağıdaki şekilde belirlenir: 

Ağırlıklı Ortalama Derece 

50 — 64 Orta 

65 — 84 İyi 

85 — 100 Pekiyi 

Madde 31 — Yükseköğretim Kanununda (belirlenen ortak zorunlu derslerin 
Eğitim - öğretim ve bunlara ilişkin sınavlar ilgili Bölüm Başkanlıklarınca düzen
lenir ve yürütülür. 

YÜRÜRLÜK 

M A D D E 2 — Üniversite Senatosunun 16/6/1984 tarih ve 84.7 sayılı karan ile 
kabul edilmiş olan bu yönetmelik değişiklik hükümleri 1983 -1984 öğret im Yılından 
itibaren İlahiyat Fakültesi öğrencilerine uygulanmak üzere yayınlandığı tarihte yü
rürlüğe girer. 

m 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden : 

1/11/1984 tarihinde uygulanacak A B D dolannın esas kuru; 
1 A B D $ = T L 392,71 dır. 
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İLÂN BÖLÜMÜ 

Yargı İlânları 
Tasarruftan Koruma Fonu, Ankara 8 Numaralı Tasfiye Kurulu Başkanlığından : 

PAZARLIK USULÜYLE MENKUL SATIŞ İLANI 
1 — Tasfiye işlemleri Kurulumuzca yürütülen Banker Filiz ŞAHÎN'in Tu-

nalı Hilmi Caddesi Kuğulu Işhanı 18/53 No. daki konfeksiyon mağazasında bulu
nan ve toplam değeri 620.000,— TL. olan muhtelif kadın giyim eşyası toptan veya 
perakende olarak (Kazak, elbise, pantolon, tayyör v.b.) pazarlıkla satılacaktır. 

2 — Satışa katılma şartları : 
a) Satış peşin para ile yapılacaktır. 
b) Satışa katılacaklardan muhammen bedelin % 10'u tutarındaki teminat 

satış anında alınacaktır. 
c) Bakanlıklar, K. I. T. ve dişer Kamu kuruluşları için teminat şartı aran

mayacaktır. 

3 — Satış günü ve yeri : 
Pazarlıkla satıg 16 Kasım 1984 tarihinde saat 14.30'da malların bulunduğu Tu-

nalı Hilmi Caddesi No. 18/53 adresindeki mağazada yapılacaktır. İlk satışta satıl
mayan mallar için satış 19 Kasım 1984 günü aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır. 
Kurul satışı yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlân olunur. 

Tasarrufları Koruma Fonu 8 No.'lu Tasfiye Kurulu Başkanlığından t 

AÇIK ARTTIRMA ÎLE GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI 
Tasfiyesi Kurulumuzca yürütülen Banker Filiz Şalıin'e ait Ankara Tunalı Hilmi 

Caddesi Kuğulu Pasajı Zemin Çarşı Kat 53 No. 3u (Kapı No. 123/H) 2537 ada, 138 
pafta, 720/42672 arsa paylı mağaza açık art t ı rma suretiyle satılacaktır. 

A) Gayı i menkulün nitelikleri: 
Satılacak mağaza Çankaya Kavaklıdere Tunh Hilmi Caddesi üzerindeki Ku

ğulu Pasaj ve Işhanı Zemin Kat öncephesinde olup, ana caddeye bakmaktadır. 
Mağaza zemin ve aynı büyüklükte asma katlı olup dubleks tarzda inşa edil

miştir. Mağazanın caddeye cephesi 4.00 m. derinliği 6.25 m. dir. öncephede aynca 
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1.75 m. derinlikte vitrin ve giriş kısmı mevcuttur. Vitr in dahil giriş kat mağaza 
alanı 32 m 2 dir., Üstteki asma katta 32 m 2 olup; mağazanın toplam alam 64 m 2 dir. 
Isıtma ve soğutma havalandırma tertibatı ile sağlanmaktadır. 

Mağazadaki dekorasyon taşınmazla mütemmimcüz haline gelecek şekilde ya
pıldığından satışı birlikte yapılacaktır. Dekorasyon bedeli muhammen bedele dahil 
edilmiştir. 

B) Takdir edilen kıymeti: 80.000.000,— TL. dır (Seksen milyon TL) 
C) Satış Tarihi ve Şa r t l an : 
1 — Mağazanın 1. satışı 23 Kasım 1984 Cuma günü saat 15.30 da Kurulumuz 

Gazi Mustafa Kemal Bulvan N o : 6 Kat : 4 deki adresinde açık ar t t ı rma yolu ile 
yapılacaktır. 1. Satışta alıcı çıkmadığı veya muhammen bedelin % 75 inden daha 
aşağı teklif verildiği takdirde 2. satış 3 Aralık 1984 Pazartesi günü saat 15.30 da 
aym yerde yapılacaktır. 

2 — Satış peşin para ile yapılacakta*. Satış bedeli için alıcıya 5 gün süre 
verilebilir. Verilen süre içinde satış bedeli ödenmezse ihale feshedilir. Ve teminatı 
masaya irad kaydedilir. 

Aynca ik i ihale arasındaki farktan ve % 10 faizden alıcı ve kefilleri sorumlu 
tutularak hiçbir hükme gerek kalmadan kendilerinden tahsil edilir. 

3 — Satıştan sonraki 7 yedi gün içinde satış bedelinden en az % 15 yüksek 
bedelle teklifte bulunulur ve teklif edilen bedel nakit veya banka teminat mektubu 
yahut Devlet tahvili olarak yatırıhrsa i lk alıcı ile sonradan teklifte bulunanlar 
arasında 10. günde aym saat ve yerde bir defaya mahsus olmak üzere açık arttır
ma yapılarak en çok ar t t ı rana ihale olunur. 

4 — Bakanlıklar, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve diğer Kamu kuruluşlan te
minatı göstermeksizin art t ı rmaya katılabilirler. 

5 — Satışa katılacaklar muhammen bedelin % 10 tutarındaki nakit temi-
nat lannı satıştan önce T. Emlak Kredi Bankası Kızılay Şubesindeki 419 no. lu İhale 
Teminat Hesabına Kurulumuz/ adına yatıracaklar ve satış anında makbuzu Kurula 
ibraz edeceklerdir. 

Muhammen bedelin % 10 tutarındaki teminatı, Banka teminat mektubu ve
ya Devlet Tahvili olarak yatırmak isteyenler satış anında Kurula teslim edecekler
dir. 

6 — Satışla i lgil i her türlü masraf, harç ve vergi alıcıya aittir. 
7 — Tasfiye Kurulu satışı yapıp yapmamakta serbesttir. 
8 — Taşınmaz hakkında geniş bilgi almak isteyenler Kurul Başkanlığına baş

vurabilirler. 
9 — Satış şartnamesi Kurulda görülebilir. 
İlan olunur. 

Kocaeli 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1984/333 
Davacı Seni Zengin'in babası A l i oğlu Şehri ban'dan olma 1300 doğumlu Ah-

met Başlın Ordu İli Gölköy İlçesi Kuşluvan Köyü cilt 003/03, sahife N o : 96 ve hane 
118 de kayıtlı bulunduğunu Gölköy Askerlik Şubesince 3/8/1930 tarihinde askere 
alındığını ve 26. Kanuni Sani 1330 tarihinde birliğine sevkedildiğini ve daha sonra 
evine döndüğünü 24/ö7i338 tarihinde istiklal savaşma katılmak üzere askere alın
dığını ve bir daha evine dönmediğini ve bu nedenle gaipliği hakkında da karar ve
rilmesi istendiğinden Ahmet Baş'ın hayat ve mematı hakında bilgi ve malumatlar 
olanların M . K. nunun 32. maddesi hükümlerine tevfikan bir sene içinde Kocaeli 
2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1984/333 esas sayılı dava dosyasına müracaat tan 
ilan olunur. 17110 
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Sivas Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan : 

1984/23 
Davacılar Zeki Gönülalan ve müşterekleri vekili Av. Musa Buldukoğlu tara

fından davalılar Hayrettin özfidancı ve müşterekleri vekili Av. ö. Faruk Benel ve 
müşterekleri aleyhine Mahkememizde açılan izalei şüyuu davasının yapılan açık 
yargılaması sonunda: 

Sivas Merkez Akdeğirmen Mahallesi pafta 158, ada 109, parsel 1 de kayıtlı 
31 daire, 6 dükkândan ibaret 961,42 M 2 mesahasında 48.975.230,— TL. muhammen 
kıymetinde bulunan gayrimenkulun izalei şüyu sureti ile satışına karar verilmiş, 
karar kesinleşmiş söz konusu gayrimenkul açık ar t ı rma sureti ile satışa çıkarıl
mıştır. 

Birinci ar t ı rma 31/5/1985 Cuma günü saat 14.00 de başlayıp 14.30'da sona ere
cektir. Satış Sivas Sulh Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri odasında yapılacaktır. 

İlk açık art ırmada muhammen kıymetin % 75 ini ve ruçhanlı alacaklar varsa 
alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur, böyle bir 
bedel ile alıcı çıkmaz ise en çok ar t ı rana taahhütü baki kalmak kaydıyla sataş 10 
gün temdit edilerek ikinci satış ıo/e/1985 Pazartesi günü aynı yerde ve aynı saat
ler arasında yapılacakta*, bu ar t ı rmada rüchanh alacaklıların alacağı ve satış mas
raflarını geçmesi şartı ile en çok ar t ı rana ihale olunacaktır. 

Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10'u nisbetlnde 
nakti pey akçesi veya bu miktar kadar M i l l i bir Bankanın teminat mektubunu ver
meleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere 
kendisine mehil verilebilir, dellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflar alı
cıya aittir, birikmiş faizler satış bedelinden ödenir. 

Satışa iştirak edeceklerin şartnameye görmüş ve munderecatını kabul etmiş 
sayılacakları, başka bilgi almak isteyenlerin 984/23 sayılı satış numarası ile memur
luğumuza başvurmaları gerekmektedir, işbu ilan adresleri meçhul olup yapılan 
araşt ırmalara rağmen adresleri tespit edilemeyen daha öncede haklarında ilanen 
tebligat yapılan malikler Ulvi Aybar, Nihat Aybar, M . Şevket Aybar, Hüseyin Has-
polat, Osman Sarıkaya, Ûmer Koca, Muhittin Güzeltepe, Semiha Eken, Döndü Polat 
ve Süheyla Erol'a tebli ğyerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

16980 

Maden Asliye Hukuk Hâkimliğinden •. 

E. N o : 1984/66 
Davacı Münir Selami Türkmen'in Davalı Cemile Türkmen aleyhine ikame 

ettiği velayetin kaldırılması davasına esas olmak üzere; 

Elazığ Maden İlçesi Camiikebir M . Hürriyet Cad. N o : 28/B'de oturmakta iken 
adresini terk ettiğinden bulunamayan Hanifi ve Beyaz kızı 1/6/1943 Kartaldere 
D. lu Maden Kartaldere Köyü nüfusunda kayıtlı, ölü Mustafa eşi Cemile Türkmen'e 
gıyap kararının ilânen tebliğine karar verildiğinden; 

Davalı Cemile Türkmen'in Mahkememizin 1984/66 Esas sayılı davasının 
3/12/1984 tarihinde yapılacak duruşmasında hazır bulunması veya kendini bir ve
kille temsil ettirmesi, aksi halde gıyabında yargılama yapılarak karar verilebileceği 
gıyap karar ı yerine kaim olma küzere ilanen tebliğ olunur. 16804 
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Kastamonu Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1984/319 
Davacı Mehmet Aynacıoglu tarafından davalı Hacer Karaşoğlu ve arkadaş

ları aleyhine açılan tapu iptali ve tescil davasının mahkememizde yapılan duruşma
sı sırasında: 

Kastamonu Merkez Demirci Köyünde ikamet ettiği bildirilen davalı Neslihan 
Aynacıoğlunun tebliği salih adresi tesbit edilemediğinden zabıta tahkikatı yaptı
rılmış ancak Neslihan Aynacıoglu adında bir şahsın bulunmadığı tesbit edildiğin
den adı geçenin duruşmanın atılı bulunduğu 20/12/1984 gününde bizzat hazır olma-
veya kendisini bir vekille temsil etirmesi dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere 
ilanen tebliğ olunur. 17103 

9 
Erdek Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/268 
Davacı Rezzan Onver vekili Av. Hasan Tosun tarafından davalı Michael 

E . Ailen aleyhine açtığı boşanma kararının tenflzi davasının verilen karar gereğince : 
Davacı vekili, dava aleyhine boşanma kararının tenfizi davasını açıp Erdek 

Asliye Hukuk Mahkemesinin 11/10/1984 tarih ve 1983/268 esas, 1984/279 karar sa
yılı ilamı ile Davacı Rezzan Ailen ile Michael E . Allen'in Amerika Birleşik Devlet
leri North Karolina Halifaks Country tarafından verilen boşanma karanmn tastiki-
ne ve bu suretle boşanmalarına karar verilip, tlavanın bidayetinden beri davalının 
bulunmaması sebebile davetiye, gıyap kararlan ilânen yapılıp, işbu hükümde gıyaben 
yapılmasına karar verilmiştir. İşbu karann ilâm tarihinden itibaren bir ay zarfın
da temyiz edilmediği taktirde kesinleşeceğinin bilinmesi ilân olunur. 17101 

Koçarlı Asliye Hukuk Hâkimliğinden.-

1975/150 
Davacılar Hakkı Ozcan mirasçıları kendi adına asaleten g. reşit İsmail özca-

na velayeten Hatice özcan, Ahmet Ozcan, Çetin özcan ve Kübra Ozcan (ertekln) ta
rafından davalılar Mehmet Gahri özcan mirasçıları Tevhide Özcan, Ruhi özhan, Le-
man Ozcan, Meftun özcan, Nazan özcan, Fahri özcan ve Hüseyin Devrim aleyhine 
açılan tasfiye memurunun azli davasının mahkememizde yapılan açık duruşmalan 
sırasında davalılardan Nazan özcan adına gıyap kararının Resmi Gazete'de ilân 
yoluyla duyurulmasına karar verilmiştir. 

Adresi meçhul olan davalı Nazan özcan'a dava dilekçesi ve duruşma günü 
Resmi Gazete'de ilân yoluyla duyurulmuş olup, bu kerre duruşma günü olan 
28/12/1984 günü saat 9.20 de mahkemede hazır bulunması veya kendisini bir vekille 
temsil ettirmesi gıyab karan yerine geçerli olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

17102 • 
Havza Asliye Hukuk Hâkimliğinden -. 

Davacı Kurtça Mehmet Altmkaynak tarafından davalılar Selçuk Vera ve 
arkadaşlan alyehine açılan çalışma günleri tesbiti davasının mahkememizde yapı
lan açık yargılamasında: 

Davalı Numan Veral adına çıkartılan daveteyenin adresi meçhul olduğundan 
tebliğ edilemediği bu nedenlerle işbu Asliye Hukuk Mahkemesinin 1984/63 Esas sa
yılı dosyasının duruşmanın 19/11/1984 günü saat 9.00 a atılı bulunduğu davalı Nu
man Veral'e davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 

17105 
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Kadıköy 2. İcra Hâkimliğinden : 

1984/907 
Davacı Altmay Ticaret Yatırım Kol. Şt. Haydar Naci Altmay, Mehmet Nejat 

Altınay vekili A . Mehmet Seren Dinçler tarafından davalı alacaklı Şirin saygılı ve 
davalı borçlu Atay ürer türk aleyhine açmış olduğu İstihkak davasının Mahkeme
mizde yapılan açık duruşması sırasında : Davalı borçlunun Tüm aramalara rağmen 
adresi bulunamadığından adı geçen borçlu Kuşdili Caddesi Efes Han Kat 2/147 Ka
dıköy adresinde Atay Ürertürk'ün 5/12/1984 günü saat 9.30 da duruşmada hazır 
bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi duruşmaya gelmediği gibi ken-
disinide bir vekille temsil ettirmediği taktirde hakkında gıyaben karar verileceği teb
liğ olunur. 17094 

Karlıova Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/19 
Davacılar Hasan Çiğdem ve Zümrete Tolmaç tarafından davalılar Karlıova 

İlçesi Kızılçubuk Köyünden Cevahir Alp, Şöhret Budak ve Lütfiye Budak aleyhlerine 
Mahkememizde açmış oldukları taksim ve izaleyi şuyu davasının yapılan duruşma
ları sırasında verilen ara kararı gereğince : 

Yukarıda adları yazılı davalıların adresleri meçhul olduğundan Mahkememizce 
H.U.M.K. nun 509 ve 514. maddeleri gerekince davetname tebliğ edilmeksizin tebliğ 
kaim olmak üzere duruşmaya gelmedikleri, vekil ile kendilerini temsil ettirmedikleri 
takdirde davanın gıyaplarında karar verileceği ve duruşmanın 12/11/1984 günü saat 
9 a bırakıldığı hususu ilân olunur. 17055 • 

Kırıkkale Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/13 
Davacı Zeynep Katapmar vekili Av. Mahmut Uyar tarafından davalılar Hüse 

yin Yakar ve ark. aleyhine Mahkememize açtığı taksim davasının yapılan açık du
ruşmasında; 

Davalılardan Ahmet özer, Ekrem özer ve A l i Akpınar'ın adresine çıkarılan 
davetiyelerin bilâ tebliği iade edildiği, adı geçen davalıların adresleri emniyetçe 
yaptırılan tahkikattada tesbit edilemediğinden Resmi Gazete ile tebligat yapılmasına 
karar verilmiştir. 

Karar gereğihce adı geçen davalıların duruşmanın bırakıldığı 3/12/1984 günü 
saat 9.10 da Mahkememizde bizzat hazır bulunmaları, bulunmadığı takdirde davanın 
gıyaplarında devam olunacağı ilânen tebliği olunur. 17096 • 

Simav Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1984/473 
Davacı Recep Çeliköz vekili Av. A l i Baş tarafından, davalı; Simav'ın Tabak

hane Mahallesinden, İsmail oğlu, 1337 D. lu, Abdullah Çeliköz aleyhine açılan gaip 
davasının yapılan açık duruşması şuasında verilen ara karan gereğince : 

Gaip Simav'ın Tabakhane Mahallesinden, İsmail oğlu, 1337 D. lu, Abdullah 
Çeliköz'un dul ve bir çocuklu iken tahminen 25 yıl kadar önce ilçeden aynlarak bir 
daha dönmediği, sağ veya ölü olduğundan bir haber de alınamadığından, Recep Çe-
liköz'ün gaipliğine karar verilmesi istendiğinden, gaipin kendisi ile gaip hakkında 
bilgisi olanların Simav Asliye Hukuk Hâkimliğine bilgi vermeleri 24/12/1984 günü 
saat 9.30 a kadar Mahkememizin 1984/473 sırasında kayıtlı dosyaya başvurmalan 
ilân olunuı. 17100 
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Denizli 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

Sayi : 1982/739 
Davacı Rıza Zeytin vekili tarafından davalılar Emine Çakmaklı ve arkadaş

ları aleyhine açılan tapu iptal ve tescil davasında: 
Denizli Honaz Yeni Mahalle adresine davalılar Turan Çakmaklı, Nuran Çak

maklı (Tugay ve Aynur'a velayeten) Emine Çakmaklı ile Denizli Güzelpmar Kö
yünden (Pembe'ye velayeten) Hatice Çakmaklı adlan çıkartılan davetiyeler geri 
dönmüş olup, ilânen tebliğ edilmekle bu kerre davalıların duruşmanın bırakıldığı 
6/11/1984 günü bizzat kendileri veya bir vekille temsil ettirmeleri gıyap davetiyesi 
tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur. 10615 / 1-1 

Sayı : 1983/652 
Davacı Belediye Başkanlığı vekili tarafından davalılar A l i Dartanel ve ar-

kadaşlan aleyhine açılan tazminat davasında: 
Denizli Delikliçınar 25/29 hanede nüfusa kayıtlı Şükrü ve Hatice'den olma 

1926 D, lu Osman Sözer adına çıkartılan davetiyelerin geri döndüğü soruşturma 
ile adresi tesbit edilemediğinden bu kene davalının duruşma günü olan 6/11/1984 
günü saat 9'da bizzat kendisi veya bir vekille temsil ettirmesi dava dilekçesi ve 
davetiye tebliğ yerine geçmek üzere ilân olunur. 17235/1-1 

İskenderun 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

Dosya No : 984/6 
Davalı: İskenderun Paşa Mah. Küçük Akar Sokak N o : 11/7 Diyarbakır ad

resinde mukim Sevim Yakar, 
2 — İskenderun Fener Cad. Karayolları Karsısı Kovan Apt. Kat. 4 No. 7 

de mukim - İskenderun 
Davacı Mehmet Zekeriya Yakar tarafından davalı Sevim Yakar aleyhine 

açılan şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davasında davalı olarak adınıza çı-
kanlan davetiye bila tebliğ iade edilmiş olduğundan ve yaptınlan zabıta tahkika
tında da adresinin meçhul olduğundan davetiyenin ilanen temliğine karar veril
miş ve duruşma 8/11/1984 günü saat 9'a talik edilmiştir. 

Meşkur gün ve saatte İskenderun 1 nci Asliye Hukuk Mahkemesinde yapı
lan duruşmada hazır bulunmanız gelmediğiniz ve sizi temsilen vekil göndermediği
niz takdirde ilanen gıyap karan tebliğ edileceği davetiye yerine kaim olnuvk üzere 
ilan olunur. 17232/1-1 

Tokat Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacılar Bedrettin Yardımcı ve altı arkadaşı tarafından davalı Şevket Tur
gut Baştürk aleyhine Hâkimliğimize açılan 1983/373 Esas sayılı ipoteğin terkini 
davasının yapılan açık duruşmasında, dava konusu Tokatın Yenidabakhane Ma
hallesi Setenciler Sokağında tapunun pafta 6, ada 126 ve parsel 16 numarasında 
kayıtlı 470 M- . miktarlı taşınmazın tapu kaydında Şevket Turgut Baştürk'den alı
nan 6.400 liraya karşılık 16/5/1959 tarih ve 651 yevmiye numarası ile ipotekli bu
lunmaktadır. Bu şahsın da vefat edip mirasçısı Tokat Sulh Hukuk Mahkemesinin 
veraset ilamı ile oğlu Çetin Baştürk olduğu, ancak tüm aramalara ve zabıta tah
kikatlarında Çetin Baştürk'ün adresi bulunamadığı, 6400 lira ipotek parasının To
kat Sulh Hukuk Mahkemesi yazılan ile Tokat Emlak Kredi Bankasına depo edil
diği anlaşıldığından işbu ilanın tebliğ yerine kaim olmak üzere davalı Çetin Baş-
türk'e ilanen tebliğine ve duruşmanın 12/11/1984 gününe saat 9'a bırakılmasına 
karar verilmiştir. İlan olunur. 17207 /1-1 
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Bayburt Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Sayı: 1983/145 
Davacı Bayburt Yaylalar Köyünden Bektaş Yıldırım vekili Avukat Attila 

Adiloğlu tarafından davalı Bayburt Yaylalar Köyünden olup halen Bergisch Glad-
bach Rhein - Berg - Kreis 5060 Batı Almanya'da ikamet eden Alman uyruklu Bri
gitte Frıes aleyhine açılan şiddetli geçimsizlik nedeni ile boşanma davasının mah
kememizde yapılan açık duruşması sırasında: 

Bütün aramalara rağmen davalının açık adresi tespit edilip adına davetiye 
tebliğ edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. 

Duruşmanın bırakıldığı 12/11/1984 günü saat 12'de duruşmada hazır bulun
ması veya bir vekil marifeti ile kendisini temsil ettirmesi davetiye yerine kaim 
olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 17215 / 1-1 

— — — — — — 

Balıkesir 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden 

Sayı: 1984/217 
Davacı Gülduran özer vekili Avukat Tuncer Çallıoğlu tarafından davalılar 

Muharrem Esen ve Perviz Demirayak aleyhlerine açılan tazminat davasının yar
gılamasında -. 

Balıkesir İli Merkez Aynaoğlu Köyünde iken halen adresi meçhul bulunan 
davalı Perviz Demirayak'a ilanen davetiye tebliğine karar verilmiş olup, davalı 
Perviz Demirayak'ın 12 Kasım 1984 Pazartesi günü saat 10.10'da mahkememizde ha
zır bulunması, davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 

17220 / 1-1 • 
Ankara 9. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1984/143 
Davacı K. H. tarafından Bağıştaş Köyü iliç adresinde bulunan Erzincan Ihç 

İlçesi Bağıştaş Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği aleyhine sçılan dernek 
feshi davasının yapılan yargılamasında : 

Davalıya yapılan tebligatların bila tebliğ dönmesi ve yapılan savcılık araştır
masına rağmen davalının açık adresi bulunamadığından dava dilekçesinin ilanen 
tebliğine karar verilmiş ve bu nedenle oturum 31/11/1984 günü saat 9.30'a bırakıl
mıştır. 

Belli gün ve saatte oturuma gelmeniz veya kendinizi bir vekille temsil ettir
mediğiniz takdirde HMUK. nun 509, 510. maddeleri gereğince gıyabınızda karar ve
rileceği ilan olunur. 17112 

Menemen Tapulama Mahkemesinden : 

1984/8 
Aliağa Çoraklar köyünde oturur davalılardan Gülizar Uyar ile Sabri Uyar ve 

Menemen Esatpaşa Mahallesinde oturur davalı Ahmet Cengiz'in adresleri yapılan 
araşt ırmalara rağmen bulunamadığından davalılar Gülizar Uyar Sabri Uyar ve Ah
met Cengiz'in duruşmanın bırakıldığı 9/11/1984 günü saat 9.00 da Mahkemem *. n 
yukarıda dosya numarası yazılı dosyasına müracaat etmeleri veya kendilerini bi
rer vekille ile temsil ettirmeleri aksi halde işbu ilânın ilân tarihinden itibaren 15 
gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ 
olunur. 17121 
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Çifteler Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

Dosya No : 1983/205 
Davacı: Ummuhan Karakaya tarafından davalı eşi Ramazan Karakaya aley

hine açmış olduğu boşanma davasının yapılan duruşmasında: 
Davalı Çifteler Körhasan Köyü 102 hanede nüfusa kayıtlı Satılmış ve Gülü-

zar'dan olma 1942 D. lu davalı Ramazan Karakaya'nın adresi belli olmadığından 
ve bulunamadığından davalı duruşmanın bırakıldığı 19/11/1984 günü saat 9.30 da 
mahkemeye gelmeleri veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmeleri, gelmedikleri, 
kendilerini vekil ile temsil ettirmedikleri takdirde tebligat yerine kaim olmak üza-
re ilanen tebliğ olunur. 15470 / 1-1 

Kocaeli 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1983/782 
Davacı Namiyar Demirbaş tarafından davalı İzmit Şahinler Divanında ika

met eden A l i Bağcı aleyhine açılmış olan boşanma davasının mahkememizde ya
pılmakta olan duruşmaları sırasında: 

Davalı adına çıkarılan davetiye bila ikmal gelmiş ve zabıta ile yapılan tah
kikatta bulunamamış ve bu nedenle bizarur Resmi Gazete ile davetiye i lanını 
karar verilmiş olup, 28/11/1984 günü saat 9'da davalının kendisinin veya vekilinin 
duruşmada hazır bulunması, davetiye yerine geçmek üzere tebliğ olunur. 

11197/1-1 

Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ela

zığ TOPRAKSU Ekip Başmühendisliğinden: 

Aşağıda yeri, konusu, keşif bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı 
iş 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile Elazığ TOP
RAKSU Ekip Başmühendisliğinin Elazığ Malatya Asfaltı 2, Km.'deki İdare Binasın
da eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Sıra No : 1, İşin Y e r i : Elazığ - Merkez - Güntaşı, Konusu: Sulama Tesisi (Ta
mamlama), Keşif Bedeli: 19.073.610 — TL., G. Teminatı: 572.209,— TL., Belge için son 
Mür. Tar ih i : 9/11/1984, İhalenin Tarihi ve Saati: 13/11/1984, 10.00. 

Bu işe ait ihale işlem dosyaları her gün mesai saatleri içinde bedelsiz olarak 
Eiazığ TOPRAKSU Ekip Başmühendisliğinde görülebilir. 

1 — Keşif bedelleri 12.700.000 — TL.'den fazla işler için (C) grubu müteahhit
lik karnesini, keşif bedelleri 12.70O.00O,— TL'dan az işler için (C) grubu müteahhit-
liK karnesini veya işin keşif bedeli kadar benzeri işleri bitirdiğini gösterir iş bitir
me belgelerini, 

2 — Yapı araçları bildirisi ( ö r n e k : 1) : 
a) Miktarları ve özellikleri ihale işlem dosyasında belirtilen ana makina ve 

ekipmana sahip olduğunu ve amortisman müddetlerini doldurmamış olduklarına 
dair noter tasdikli envanter ve demirbaş defteri ile Maliye'ce veya Vergi Dairesin
ce tasdik edilmiş son yıl bilançosunun asılları veya noterden tasdikli suretlerini, 
1984 yılı içinde satın alınmış olan makina ve ekipmana sahip olduklarını belirten 
faturaları (Proforma fatura kabul edilmez) birlikte bunların kayıt edildikleri yev
miye defteri ve defteri kebirin asılları veya noterden tasdikli suretlerini, istekli şir
ket ise makina ve ekipmanın şirket adına kayıtlı olduğunu gösterir belgeleri, 

http://12.70O.00O,%e2%80%94


1 Kasım 1984 — Say ı : 18562 RESMÎ G A Z E T E Sayfa.- 35 
b) Makinalan ve özelliklen eksiltme dosyasında belirtilen işin adına alın

mış yardımcı makina ve ekipmana ait noter tasdikli kira mukavelesi ile o makina
lan kiraya veren şahsa ait olduğuna dair kamyon ve traktörler için trafik ruhsat
namesi aslı veya noterden tasdikli sureti, diğer iş makinalan ile alet ve ekipmanlar 
için ise-, fatura aslı veya noterden tasdikli sureti (2a, 2b'de beyan edilen makina ve 
eKipmanlarm halen bulunduklan yerlerin adresleri açık ve kesin olarak bildiride 
gösterilecektir. 

3 — İlân tarihinden sonraki tarihli ve en az keşif bedelinin % 10'u tutarında 
bankalardan alınmış banka kredisi mektuplarının ekli olduğu mali durum bildiri
sini (Örnek: 2/A ve 2/B), 

4 — Müteahhidin bu işte çalıştıracağı ve işin adına düzenlenmiş teknik per
sonele ait teknik personel bildirisini ( ö rnek : 3), 

5 — Dilekçenin veriliş tarihinde müteahhidin son ik i yılda bitirdiği ve dilek
çesinin verildiği tarihte adına taahhüde bağlanmış ve bağlanacak olan işleri kanıt-
layıcı belgeleriyle açıklayan taahhüt bildirisini ( ö rnek : 4), 

6 — İsteklilerin iş yerini görüp tetkik ettiklerine dair işin ait olduğu Başmü
hendislikten alınmış tasdikli iş yeri görme belgesini, 

7 — Kanuni ikametgâh belgelerini ekleyerek her iş için ayn ayn müracaat 
ederek yeterlik belgelerini almaları şarttır. 

Yukarıdaki 2, 3, 4 ve 5 no. da yazılı belgelerin bizzat müteahhit tarafından 
imzalanması ve yürürlüteki Yapı, Tesis ve Onarım işleri İhalelerine Katılma Yönet
menliğine göre hazırlanması şarttır. 

ihaleye gireceklerin yeterlik belgeleriyle birlikte usulüne uygun olarak alın
mış geçici teminat makbuzunu veya banka mektubunu, 1984 yılı tasdikli ticaret ve 
sanayi odası belgesi veya noterden tasdikli suretini, istekli gerçek ve tüzel kişi veya 
ortak girişim olduğu takdirde bu belgelere ilâveten noterden tasdikli imza sirkü
lerini ve ortaklığın ilk ilân tarihinden sonra alınmış mali faaliyet belgelerini, usu
lüne uygun olarak 2886 sayılı Kanun gereğince hazırlayacaktan teklif mektuplarını 
en geç ihale saatinden bir saat önce ihale Komisyonu Başkanlığına vermeleri lâ
zımdır. 

idare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tesbitinde serbesttir. 
Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 
Duyurulur. 17150 / 2-1 

S E K A Akdeniz Müessesesi Müdürlüğünden : 
Taşuaı/StUrFKE 

Müessesemizin ihtiyacı olan 40.860 ton akaryakıtın Petrol Ofisi Dolum Tesis
leri - MERSİN ve Ataş Rafinerisinden Müessesemiz depolarına taşıma işi şartname 
esaslan dahilinde kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle ihaleye çıkarılmıştır. 

1 — Bu işe ait şartname : 
a) Müessesemiz Nakliyat ve Ambarlar Şefliğinden, 
b) S E K A Genel Müdürlüğü İkmal Dairesi Başkanlığı İzmit, 
o) S E K A Ankara Alım Satım Müdürlüğü Selanik Caddesi No. 5 Yenişehir/ 

Ankara, 
d) S E K A İstanbul Alım Satım Müdürlüğü Karaağaç Cad. No. 115 Sütlüce/ 

İstanbul, 
adreslerinden temin edilebileceği gibi mektupla da istenebilir. 
2 — Teklif mektupları 13/11/1984 günü saat 12.00 ye kadar Müessesemiz Ha

berleşme Şefliğine verilmiş olacaktır. 
3 — Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmıyacaktır. 
4 — Müessesemiz 2886 sayılı arttırma, eksiltme ve ihale kanununa tabi olmayıp, 

İhaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 
Mân olunur. 16965 / 2-1 
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Devlet Orman İşletmesi Silifke Müdürlüğünden.-

D e p o s u n u n 
Yol 

Adı Durumu 
Emvalin 

Cins ve Nev'i 
Parti 
Adedi 

M i k t a r ı 
Adet M 3 .Dsm 3 . 

Muh. % 3G.Te-
Bed. minatı 
(TL.) (TL.) 

Çamlık Asfalt Sedir N . B.Tom. 1 57 13.421 34.000 14.000 
Çamdüzü » 3.S.Çmk.K.B.T. 3 736 109.962 18.000 60.000 
Çamlık » 3. S. Ardıç K . B . T . 1 495 70.064 20.000 42.000 
Çamlık » 3. S. Sedir K. B. T. 2 588 88.547 24.000 64.000 
Çamdüzü > 2. S. Çmk. Mad. Direk 10 8648 473.280 12.000 173.000 
Çamlık » 2. S. Çmk. Mad. Direk 4 5016 235.081 12.000 85.000 
Çamlık » Ardıç Maden Direk 1 361 11.617 18.000 6.500 
Çamdüzü » Çmk. San. Odunu 1 476 41.934 9.000 11.500 
Çamlık > Çmk. San. Odunu 2 1312 113.080 9.000 30.500 
Çamlık » Sedir San. Odunu 2 1074 100.844 12.000 36.500 
Sarılar O. îç. Stab. Çmk. lb. Odun 4 St. 1463.000 2.300 101.500 
Kıcabeleni Asfalt fb. Yak. Odun 3 St. 909.000 3.500 96.000 

T O P L A M 34 18757 1257.830 M s . 720.500 
2372.000 Ster. 

1 — İşletmemiz depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarı yazılı 34 Parti 
çeşitli cins orman ürünlerinin % so'si ile % 40 faizi peşin, % 50'si 3 ay vadeli süre
siz Banka Teminat Mektubu karşılığında olmak üzere Ek. l No. lu Model Şartname 
uyarınca açık ar t t ı rmaya çıkarılmıştır. 

2 — Açık ar t t ı rma 13/11/1984 tarihine rastlayan Salı günü saat 14.00'de İş
letmemiz satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — İhale kesinleştikten sonra şahsına veya kanuni ikametgahına yapılacak 
tebligattan sonra 10 gün içinde; geçici teminatın kat'i teminata iblağ edilmesi şartı 
ile en geç 30 gün içerisinde satış işlemini yaptırması şarttır. Aksi halde teminatı 
gelir kaydedilir. 

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

5 — Alıcıların belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları ve ihale saatinden 
bir saat öncesine kadar geçici teminatlarını İşletmemiz veznesine yatırmaları, Ban
ka teminat mektubu ve tahvil vereceklerin mektuplarında İşletme adı ve ihale ta
rihini belirtmeleri, katılacakları teminat makbuzları ile birlikte komisyona müra
caatları İlân Olunur. 17139 / 2-2 

Sosya1. Sigortalar Kurumu Ankara Hastanesi Başhekimliğinden : 

1 — Hastanemizin bir yıllık ihtiyacı olan 46 (Kırkaltı) kalem kuru gıda mad
deleri ihalesi 8/11/1984 Perşembe günü saat 16.00 da kapalı zarf usulü ile yapılacak
tır, 

2 — İdari ve Evsaf Şartnameleri ile ihtiyaç listesi her gün mesai saatleri dahi
linde Hastanemiz Satınalma Komisyonu Başkanlığı ile ilân tahtamızda görülebilir. 

3 — İsteklilerin 1984 yılı Ticaret Odası belgesi ile teklif edecekleri bedel üze
rinden % 3 olarak hesaplanacak geçici teminata ait makbuz veya banka teminat 
mektuplarım kapalı zarflan içerisinde mezkûr gün saat 15.00 (Onbeş) e kadar Ko
misyonumuz Başkanlığına vermeleri şarttır. 

4 — Poata'da vaki gecikmeler kabul edilmez. 
5 — Kurum ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

17049 /1-1 



Eskere Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden ; 

Satış Tarihi : 13/11/1984 Salı Günü Saat 13.30 

Deposu 

Eskere 

» 

» 

» 

» 

3> 

Bölgesi Emvalin Cinsi ve Nev'i 

Merkez 1. S. N . B . Çk. Tomruk 
» 1. S. Ks. B. Çk. Tomruk 
» 2. S. N . B . Çk. Tomruk 
» 2. S. Ks. B. Çk. Tomruk 
» 3. S. N . B . Çk. Tomruk 
Î> 3. S, Ks. B . Çk. Tomruk 
* 3. S. N. B . Çz. Tomruk 
» 3. S. Ks. B. Çz. Tomruk 
s 3. S. N . B. Sedir Tomruk 
» 3. S. Ks. B. Sedir Tomruk 
» 3. S. N . B, Ardıç Tomruk 
» 3. S. Ks . B. Ardıç Tomruk 
» 2. S. Sedir Maden Direk 
» 2. S. Ardıç Maden Direk 
J> Sedir Sanayi Odunu 
> Çz. Sanayi Odunu 

Parti M i k t a r ı Muh. Bedeli %3 Tem. Tu 
Adedi Adet M" Dm ' TL. TL. 

3 88 56.131 45.000,— 76.000,— 
2 86 49.146 42.000,— 62.500,— 
ö 186 94.988 37.000,— 106.500,— 
2 94 41.355 33.000,— 41.500,— 

23 2177 785.587 24.500, 16.200,— 572.300,— 
5 548 162.592 16.500,— 182.000,— 

10 1494 293.704 19.000,— 166.200,— 
11 1683 261.980 13.000,— 104.000,— 
1 97 23.008 24.000,— 17.000,— 
1 190 23.746 16.000,— 11.500,— 
1 52 10.288 19.000,— 6.000,— 
1 140 27.991 13.000,— 11.000,— 
1 807 31.615 12.000,— 11.500,— 
1 167 8.389 15.000,— 4.000,— 
1 226 19.136 11.500,— 7.000,— 

10 1602 221.577 10.500,— - 6.800,— 70.000,— 

78 9637 2111.233 1.349.000,— 

1 K g . 18.452 250,— 138.500,— 

Y A P A C A K SATIŞ YEKÜNÜ : 

Eskere Merkez Ham Reçine 

G E N E L SATIŞ YEKÜNÜ : 79 1.487.500,— 
1 — İşletmemiz Eskere son deposunda bulunan yukarıda cins ve miktarları yazılı 79 Adet çeşitli cins orman emvalinin 

%50si ile %40 faizi peşin, %50s i üç ay vadeli süresiz banka mektubu karşılığında olmak üzere Model 1 Nolu (Ek) şartname 
uyarınca açık arttırman satışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık arttırma 13/11/1984 Sah günü sa?t 13.30 da Beyağaç Belediyesi satış salonunda toplanacak Komisyon huzurunda 
yapılacaktır. 
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3 — Bu satışa ait ilân şartname ve tevhit cetveli Orman Genel Müdürlüğü, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve bağlı işletme 
Müdürlüklerinde görülebilir. 

4 — Alıcıların belirli gün ve saatte işletmemizde hazır bulunmaları ve ihale saatinden bir saat öncesine kadar geçici teminat
larını işletmemiz veznesine yatırmaları, banka teminat mektubu verecek olanların teminat mektubunda işletme adım ve satış ta
rihini bildirmeleri ve katılacakların teminat makbuzları ile birlikte Komisyona başvurmaları şarttır. 17151 /1-1 

Tarsus Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden : 

D E P O S U N U N Parti M i k t a r ı Muh. Bedeli %3 Teminatı 
Adı Yol Durumu Cins, Nev'i Boy ve Sınıfı Adedi Adet M-" Dm' TL. TL. 

Pirömerli Asfalt-Stab. 2. S. N. B. Çmk. Tomruk 4 291 95.943 25.000,— 72.1000,— 
» 3. S. N. B. Çmk. Tomruk 13 1823 323.513 21.000,— 204.000,— 
» 3. S. K. B. Çmk. Tomruk 2 455 98.79» 19.000,— 56.500,— 
» » > Çmk. Sanayi Odunu 6 2066 98.415 9.000,— 26.600,— 

Sebil Asfalt 3. S. N. B. Çmk. Tomruk 20 2920 638.214 21.000,— 401.900,— 
» » 3. S. K. B. Çmk. Tomruk 12 1579 338.189 19.000,— 192.900,— 

» 3. S. N. B. Çm. Tomruk 31 1730 1035.18« 25.000,— 776.800,— 
» 3. S. N. B. Sedir Tomruk 11 1647 338.979 35.000,— 355.900,— 
» 3. S. K. B. Çm. Tomruk 17 976 471.220 20.000,— 283.000,— 
» > 3. S. K. B. Sedir Tomruk 11 974 273.396 25.000,— 203.500,— 
> > 3. S. K. B. Göknar Tomruk 1 10 3.945 20.000,— 2.400,— 
> > Çmk. Sanayi Odunu 4 515 50.126 9.000,— 13.500,— 
> Çm. Sanayi Odunu 6 474 115.570 9.000.— 31.000,— 

Sedir Sanayi Odunu 7 1015 95.381 12.000,— 34.500,— 
K. Bucak » 3. S. K. B. Çmk. Tomruk 1 24 1.727 19.000,— 1.000,— 

3» 2. S. Çmk. Maden Direk 1 541 13.145 12.000,— 4.700,— 
» 2. S. Oka. Maden Direk 1 217 4.362 12.000,— 1.600,— 

ÇakıUı > Göknar Sanayi Odunu 1 97 8.720 9.000,— 2.400,— 

Ms LÜ EMVALLER YEKÜNÜ : 149 17354 4004.830 2.664.300,— 
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1 — İşletmemiz depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarı yazılı 149 parti çeşitli cins orman ürünlerinin % 50 si peşin, 
arta kalan % 40 mektup faizini peşin ödeme kaydıyla 3 ay vadeli olarak limit dahili müddetsiz banka mektubu ve devlet tahvili kabul 
edilmek suretiyle 171/A sayılı Tebliğ E K . 1 nolu şartname uyarınca açık artırmaya çıkarılmıştır. 

2 — Açık artırma 12 Kasım 1984 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14.00 de Tarsus Belediyesi satış salonunda toplanacak 
komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Alman geçici teminatın ihalenin tebliğine müteakip, ihale bedeli üzerinden 15 gün içerisinde kat'i teminata çıkarılması. 
4 — Bu satışa ait ilân, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, Mersin Orman Bölge Başmüdürlüğü, 

Adana, Anamur, Ermenek, Mut, Karaman, Mersin, Gülnar, Silifke Orman İşletme Müdürlüklerinde ve İşletmemizde görülebilir. 
5 — Alıcıların belirtilen gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunmalarım ve ihale saatinden 1 saat öncesine kadar geçici te

minatlarım İşletmemiz veznesine yatırmaları, banka teminat mektubu verecek olanların teminat mektubunda İşletme adı ve satış i| 
tarihini bildirmeleri ve katılacakların teminat makbuzları ile birlikte komisyona başvurmaları şarttır. 16962/1-1 

Aydın Valiliğinden: 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün; 
1 — Aşağıda isimleri, keşif bedelleri, geçici teminatları, son müracaat tarihleri, ihale gün ve saatleri yazılı işler 2886 sayılı 

Devlet ihale kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile ihaleye konulmuştur. 
2 — İhaleler Hükümet Konağındaki Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünde toplanacak ihale komisyonunda yapılacaktır. 
3 — İhale şartnamesi ve ekleri mesai saatlerinde mezkûr Müdürlükte görülebilir. 
4 — İhaleye girebilmek için isteklilerin-, 
A) Aşağıda belirtilen geçici teminatlarım, 
B) Kanuni ikametgah belgesini (Muhtarlıktan alınacak) 
C) 1984 yılma ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesini (İnşaat ve taahhüt ile i lgi l i ve Şirketlerden ilan tarihinden sonra alın

mış olması gerekir.) 
D) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri kapalı teklif usulü ile ihale şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazır

lanmış olan; 
a) Yapı Araçları bildirisi (Son ik i sütuna ait tevsik edici bilgiler Noterden tasdikli olarak eklenmek suretiyle) 
b) Sermaye ve Kredi durumlarını açıklayan mali durum bildirisini ve Bankaca isim kaşeli, imzalı, mühürlü ve tarih nu

maraları Banka referans mektubunu 
c) Teknik personel bildirisini IBu bildiriye teknik personelin ücretli, sözleşmeli olduğunu kanıtlayan Noter tasdikli taahhüt

namenin eklenmesi suretiyle taahhüt bildirisi) 
d) Son beş yılda bitirmiş oldukları ve katılma belgesi almak için dilekçe verdikleri tarihte adlarına, taahhüde bağlanmış 

veya bağlanacak yapım işlerini gösterir t aahhüt durumu bildirisini 
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e) Şirketlerden kurucu ortaklarını gösterir Ticaret Sicil Gazetesini 
f) Bayındırlık ve İskân Bakanlığından almış oldukları (B) Grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini 

gösterir müteahhitlik karnesinin aslını ibraz suretiyle Valiliğe müracaat la Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü yeterlik belgesi komis
yonundan alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları gerekmektedir. 

5 — İstekliler bu işe ait teklif mektuplarının ihale saatinden l saat öncesine kadar makbuz karşılığında ihale komisyonu 
Başkanlığına vereceklerdir. 

6 — Telgrafla müracaat ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
7 — Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesine eklenen çalışma şartlarına ait bilgiler ve eksiltme şartnamesine eklenen ek şart

name ihale dosyasmda mevcuttur. 
Keyfiyet ilân olunur. 

Keşif Bedeli Geçici Temi. Son Müra. İ H A L E N İ N 
S. No. İşin Adı ve Sirayet Durumu TL. TL. Tarihi Günü Saati 

i — Aydın - Söke 20 Daireli Polis loj. İkmal inş. 1984-1986 78.000.000,-- 2.340.000 — 8/11/1984 14/11/1984 11.00 
2 — Aydın - Kuşadası Kız Meslek lisesi Y. Bina ikmal inş. 

(300 öğr . ) 1984-1986 100.291.730,-- 3.008.752.— 9/11/1984 15/11/1984 
3 — Aydın Merkez Jan. Sb. Ast. Sb. Loj. İkmal inşaatı 

1984 -1986 82.177.470,-- 2.465.325,— 12/11/1984 16/11/1984 
16961 /1-1 

Gülnar Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Deposunun Yol Parti M İ K T A R I Muh. Bedeli % 3 Teminat 
Adı Durumu Adedi Emvalin Cins ve Sınıfı Adet M 3 DBTi3 T U T L . 

Sahil Asfalt 1 2. S. N . (B. Çz. Tom. 65 14.051 24.000,— 10.200,— 
» » İı 2. S. K . B . Çz. Tom. 42 8.016 19.000,— 4.600,— 
» » 2 Çz. Sırık — 87 Ster 8.000,— 19.100,— 

Merkez » a 2. ıS. N . B . Çz. Tom. 174 44.309 24.000,— 32.000,— 
> > 7 3. S. N . OB. Sed. Tom. 1032 171.553 34.000,— 175.300,— 
» » 6 3/ S. N . B . Gök. Tom. 1060 169.718 24.000,— 122.600,— 
> » 1 3. S. N . B . Ard. Tom. 11 2.913 25.000,— 2.200,— 
» > 1 3. S. K . B . Ard. Tom. 40 3.355 20.000,— 2.200,— 
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Deposunun 
Adı 

Merkez 
> 

» 
> 

Büyukecelt 
» 

» 
Aks az 

» 

Karakaya 

Merkez 

Yol 
Durumu 

Asfalt 
» 

> 

» 
» 

» 

Emval Genel Yekunu 

Parti 
Adem Emvalin Cins ve Sınıfı 

2 3. S. K. B . Sed. Tom. 
2 3. S. K. B . Gök. Tom. 
4 2. S. K . B . Çz. Tom. 
3 2. S. Sed. Mad. Dir. 
4 2. S. Gök. Mad. Dh\ 

11 3. S. N . (B. Çz. Tom. 
11 3. S. K . B. Çz. Tom. 
21 2. S. Çz. Mad. Direk 
1 Kullanılmış, K . Ker. 
9 3. S. N . B . Çz. Tom. 
7 3. S. K. B. Çz. Tom. 
3 2. S. Çz. Mad. Direk 
1 Çz. Sanayi Odunu 
1 2. S . ' N . B. Çz. Tom. 
1 2. S. K. B . Çz. Tom. 
1 Ham Reçine 

84 Parti 

M İ K T A R I Muh. Bedeli % 3 Teminat 
Adet M» Dm: TL. T L . 

186 32.317 24.000,— 23.400,— 
182 33.152 19.000,— 19.000,— 
396 75.498 19.000,— 43.300,— 

1122 64.579 12.000,— 23.600,— 
1212 64.089 12.000,— 23.300,— 
2555 457.163 20.000,— 274.800,— 
2626 299.685 18.000,— 164.000,— 
1797 67.999 12.000,— 24.600,— 
3583 30.137 15.000,— 13.600,— 
2299 394.826 20.000,— 237.400,— 
1421 220.727 18.000,— 119.500,— 
1069 52.622 12.000,— 19.200,— 
223 17.995 9.000,— 4.900,— 
126 36.895 24.000,— 26.600,— 
111 21.844 19.000,— 12.500,— 

— 20 Ton 250 — 150.000,— 

21332 2283.443 M 3 
87 Ster 
20 Ton 

1 — işletmemiz depolarında mevcut 84 parti muhtelif cins orman emvali 1.547.900,— Ura teminatı olarak 1 nolu model şart
name hükümleri gereğince mal bedelinin % 50 si, % 40) faizi ile vergi ve resimleri peşin % 50 si 3 (üç) ay vadeli müddetsiz ve 
Ümit dahili banka mektubu karşılığı açık artırmaya çıkarılmıştır. 

2 — Açık art ırma 12 Kasım 1984 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 14.00 de işletmemiz satış salonunda toplanacak komis
yon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Bu satışa ait şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ve İşlet
melerinde Adana, Osmaniye - Dörtyol, Antakya işletme Müdürlükleri ve Kayseri Orman Bölge Şefliğiyle işletmemiz muhasebe ser
visi ve Bölge Şefliklerinde görülebilir. 

4 — Taliplilerin mal bedeli ve vergi, resimlerini tebligattan sonra 15 gün içerisinde yatırması şarttır. Alıcıların teminat mak
buzları ile birlikte komisyona müracaat etmeleri ilan olunur. iman t , t 
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Domaniç Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 
M İ K T A R I Muh. Bedeli % 3 Teminat 

P. No. Cins ve Nev'i Adet M * Dm i T U T U 

2 2. S. N . B. Ky. Tom. Kaplamalık 36 46.153 35.000,— 49.000,— 

1 2.. S. N . B . Ky. Tom. Soymalık — 25.000 35.000 — 27.000,— 
4 2. S. Uz. B. Ky. Tom. Kaim Çap Ker. 26 57.163 37.000,— 64.000,— 
8 2. S. N . B. Ky. Tom. Kalın Çap Ker. 503 260.847 31.500,— 251.000,— 
2 2. S. K. B. Ky. Tom. Soymalık 21 31.988 32.000,— 32.000,— 

48 3. S. N . B. Ky. Tom. Kalın Çap Ker. 2791 1.438.626 21.500,— 946.000,— 
24 3. S. N . B. Ky. Tom. İnce Çap Ker. 2658 638.742 16.500,— 323.000,— 
3 2. S. K. B. Ky. Tom. Kalın Çap Ker. 74 46.058 26.000,— 36.000,— 

24 3. S. K . B. Ky. Tom. Kalın Çap Ker. 1056 550.402 14.000,— 236.000,— 
11 3. S. K. B. Ky. Tom. İnce Çap Ker. 574 157.800 11.500,— 59.000,— 
8 3. S. Ky . Sanayi Odunu 568 79.657 9.500,— 24.000,— 

13 2. S. Ky. Maden Direk — 290.000 12.000 — 109.000,— 
14 Kayın Yarma San. Odunu — 758 Ster 6.000,— 136.000,— 

1 Çam Yarma San. Odunu — 24 Ster 5.500,,— 4.000,— 
3 2. S. Çam Sırık — 114 Ster 5.500,— 19.000,— 

166 8307 3622.441 2.317.000,— 

1 — İşletmemizin depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarları yazılı 166 parti çeşitli cins ve gurupta bulunan orman ürün
lerinin çam cinsleri için % 50 peşin geri kalan % 50 si 3 aylık müddetsiz Ban. Tem. Mek. ve Bütün vergiler peşin alınır. Kayın 
cinsleri için % 75 i Ban. Tem. mektubu 9 aylık müddetsiz, Geri kalan % 25 i ile bütün vergiler ve % 40 tan mektup faizleri peşin 
alınır. 

2 — Tahmini olarak konulan 848 - 850 - 852 - 853 - 854 - 860 - 861 - 864 - 875 - 876 - 877 - 878 - 902 - 903 - 904 - 905 - 916 - 920 - 922 -
923 - 931 - 932 - 933 - 935 - 948 - 949 - 950 - 951 - 957 - 958 -959 -960 - 961 - 962 - 968 - 969 - 970 - 975 - 976 - S77 - 978 - 979 - 980 - 981 -
982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 No. lu Partilerin adet ve M* leri kesin olmayıp kesin adet ve M ' ihale gününde j 
belli olacaktır. 

3 — Açık artırma 9/11/1984 gününe raslayan Cuma günü saat 14.00 de Domaniç Orma.ı İşletme Müdürlüğü Satış Salonunda 
toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

4 — Bu satışa ait ilân ve şartname satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile 
Eskişehir, Kütahya, Gediz, Emet, Afyon, İnegöl, Bursa, Tavşanlı Orman işletme Müdürlükleri ile işletmemiz muhasebe servisinde 
görülebilir. 

S
ayfa: 42 

R
E

SM
Î G

A
Z

E
T

E
 

1 K
asım

 1984 —
 Sayı : 18562 



5 — Alıcıların belirli gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunmaları ve ihaleye katılabilme belgeleriyle saat 14.00 den önce
sine kadar teminatlarım nakit veya banka teminat mektubu, Devlet tahvili olarak işletmemiz adına yaptırılarak ihale gününde ilgi
lilere vermeleri ayrıca teminat makbuzları Ue birlikte ihaleye iştirak etmeleri ilan olunur. 

Bartın Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Satış Tarihi : 12/11/1984 
Parti M i k t a r ı Muh. BedeU % 30 Teminatı 

Emvalin Cins ve Nev'i Adedi Adet Ma Dm3 Ster TL. TL. İzahatı 

3. S. N . B. Çam Tomruk 5 554 165.431 22.000,— 110.000,— ?984 Yılı İstihsali 
2. S. N . B. Göknar Tomruk 14 797 536.853 32.000,— 515.800,— 
3. S. N . B. Göknar Tomruk 46 4530 2323.709 21.000,— 2.473.100,— » 
1. S. N . B. Kay. Tom. Kes. Kap. 1 15 20.769 51.000,— 32.000,— 
2. S. N . B. Kay. Tom. Kes. Kap. 5 155 155.670 46.000,— 215.500,— » 
2. S. N . B. Kay. Tom. (Soy.) 14 366 358.312 40.000,— 430.300,— 
3. S. N . B. Kay. Tom. (Soy.) 18 895 636.387 30.000,— 573.100,— » 

2. S. K. B . Kay. Tom. (Soy.) 1 36 31.348 35.000,— 33.500,— 
3. S. N . B. Kay. Tom. Ker. Kİ. K. 29 1695 1194.408 25.000,— 907.000,— 
3. S. N . B. Kay. Tom. İnce K . 3 282 55.547 19.000,— 32.000,— » 
3. S. K. B. Kay. Tom. Kers. Kİ. K. 1 50 50.085 17.000,— 25.500,— 
3. S. N . B . Kayacık Tomruk 1 52 11.169 22.000,— 7.500,— 
3. S. K . B. Kayacık Tomruk 1 7 0.831 15.000,— 500,— 
3. S. N . B. Akçaağaç Tomruk 1 56 19.304 17.770,— 10.500,— % 10 İndirimli 
3. S. N . B. Akçaağaç Tomruk 3 111 58.612 22.000,— 38.700 — 1984 Yılı İstihsali 
3. S. N . B. Armut Tomruk 2 16 3.522 9.000,— 1.100 — 
3. S. K. B. Armut Tomruk 1 2 0.281 8.000,— 100,— 
3. S. N . B. Kiraz Tomruk 1 3 1.200 9.000,— 500,— 
3. S. N . B. Gürgen Tomruk 2 110 29.103 11.750,— 20.500,— % 40 İndirimli 
3. S. K. B. Gürgen Tomruk 1 20 3.691 8.150,— 1.000,— % 40 İndirimli 

3. S. N . B. Gürgen Tomruk 4 428 118.962 21.000,— 74.100,— 1984 Yılı İstihsali 
3. S. K . B. Meşe Tomruk Kİ. K. 1 28 8.148 18.000,— 4.500,— » 
3. S. K . B. Meşe Tomruk İnce K. 1 36 3.561 14.000,— 1.500,— » 
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Parti M i k t a r ı Muh. Bedeli % 30 Teminatı 
Emvalin Cins ve Nev"i Adedi Adet M * Dm* Ster TL. TL. İzahatı 

3. S. N . B. Kavak Tomruk 4 253 86.109 8.000,— 21.000,— 84 ^ılı 1 
3. S. K. B. Kavak Tomruk 1 8 0.852 7.000,— 200,— > 

3. S. N . B. Kestane Tomruk 1 22 3.518 22.000,— 2.500,— > 

3. S. K. B. Kestane Tomruk 1 9 1.767 15.000 — 1.000,— > 

2. S. Meşe Maden Direk 1 49 3.757 15.000,— 2.000,— > 
2. S. Kayın Maden Direk 1 587 44.728 14.000,— 19.000,— 
3. S. K. B. Gürgen Tomruk 1 43 7.508 15.000,— 3.500,— » 
Kayın Yuvarlak Sanayi Odun 7 3567 150.269 12.000,— 65.000,— > 

Gürgen Yuvarlak Sanayi Odun 8 4389 192.888 12.000,— 70.000,— > 

Meşe Yuvarlak Sanayi Odun 2 793 22.186 12.000,— 8.500,— > 

Kayacık Yuvarlak Sanayi Odun 1 216 6.286 14.000,— 2.500,— > 

Kestane Yuvarlak Sanayi Odun 1 290 7.775 12.000,— 3.000,— > 

Kayın Sanayi Odun İnce K. 5 — — 221 St. 8.000,— 54.000,— > 

Gürgen Yuvarlak Sanayi İnce K. S — — 175 St. 8.000,— 42.500,— > 

Kestane Sanayi Odun İnce K . 1 •— — 8 St. 8.000,— 2.000,— > 
Meşe Sanayi Odun İnce K. 1 — — 28 St. 8.000,— 7.000,— » 
Kestane Yarma Sanayi Odun 1 — — 15 St. 8.000,— 3.600,— > 

Gürgen Yarma Sanayi Odun 2 — — 51 St. 8.000,— 13.000,— > 

Kayın Yarma Sanayi Odun 2 —• — 67 St. 8.000,— 16.500,— » 
Meşe Yarma Sanayi Odun 1 — — 7 St. 8.000,— 2.000,— » 

203 20470 6314.546 572 5.847.100,— 
İşletmemiz depolarında mevcut bulunan 203 parti orman emvali, İbreli orman emvalinde % 50 si peşin, % 50 si müddetsiz banka 

mektubu karşılığı (3) ay vadeli, diğer kayın cinsi emvalde, % 2 5 ş i peşin, % 75'şi müddetsiz banka mektubu ve kanuni faizleri alın
mak suretiyle (9) ay vadeli olarak satışa arz edilmiştir. 

Açık art ırma 12/11/1984 tarihine rasthyan Pazartesi günü saat 14.00 de Ulus Orman İşletmesi satış salonunda kurulacak ko
misyon huzurunda satışı icra edilecektir. 

Bu satışa ait 1 ve 2 no. lu şartnameler Orman Genel Müdürlüğü ile Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, Devrek, Karabük, 
Ulus, Düzce, Ankara, İstanbul ve Zonguldak Orman İşletme Müdürlüklerinde görülebilir. 

Taliplilerin yukarıda belirtilen tarih ve saatte teminat makbuzları Ue birlikte satış komisyonuna müracaatları, teminat mek
tubu vereceklerin banka mektuplarına ihale tarihi ile İşletme adının yazdırmaları ilan olunur. 16957 /1-1 
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1 Kasım 1984 — Sayı : 18562 RESMİ G A Z E T E Sayfa: 45 
Sosyal Sigortalar Kurumu İstanbul Satmalma Bölge Müdürlüğünden: 

1 — Kurumumuz Sağlık Tesislerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Depo 
Stoku olarak, Türk Kodeksi evsafında 0,90 cm. eninde 2.000.000 metre Gaz Hyd
rophyte teklif alma suretiyle satın alınacaktır. 

2 — İhaleye iştirak etmek isteyen Firmaların İdari Şartname esasları da
hilinde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını en geç 15/11/1984 Perşembe günü mesai 
saati sonuna kadar Beyoğlu, Kalyoncu Kulluk Caddesi Mallı Han'daki Bölge Mü
dürlüğümüze vermeleri veya aynı gün ve saatte bulundurulmak üzere posta ile 
göndermeleri gerekir. 

3 — Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 

4 — Bu ihale ile ilgili İdari Şartname mesa* saatleri dahilinde l . Nolu Satın-
aıma Komisyonumuzdan temin edilebilir. 

5 — Kurumumuz Devlet İhale Yasasına tabi olmadığından; ihaleyi yapıp 
yapmamakta veya dilediği Firmadan istediği miktarlarda almakta serbesttir. 

6 — Dosya N o : 8102-34 

16789 / 2-2 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü Iç-
mesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığından: 

S A M S U N IÇMESUYU ARITMA (TASFİYE) TESİSLERİ İNŞAATI 
ÖNSEÇİM İLANI 

1 — Samsun DSİ VII. Bölge Müdürlüğü sınırlan içerisindeki Aşağı Çinik 
Mevkiinde inşa edilecek olan «Samsun İçmesuyu Antma Tesisleri İnşaatı» işi: 2990 
sayılı Kanunla değiştirilen 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre bu işi yapabi
lecek kapasitedeki Turk Müteahhitleri arasında kapalı teklif usulü ile ve (Tahmin 
edilen bedeli ve bunun hesabında kullanılan birim fiyatlan da aşmamak üzere ana-
lızsiz teklif vermek suretiyle» ihaleye çıkarılmıştır. İşin tahmin edilen bedeli: 
5.385.000.000,— (Beş Milyar Üçyüz Seksen Beş Milyon) TL. dır. 

2 — Bu ihale meyanında yapılacak işler şunlardır : 

— Su Arıtma Tesisine ait 200.000 mVgün kapasiteli 1. kademe üniteleri olup, 
aşağıdaki iş kalemlerini kapsamaktadır. 

Hamsu giriş sistemi, çökeltme tanklan, filtreler, temizsu deposu, idare ve 
atölye binalan, kimyevi madde ve klor binaları, çamur izale sistemi, işletme tesis
leri, yüksek gerilim enerji temini ve şalt tesisi, işlerinin her türlü tatbikat proje
leri, kazı, dolgu, temel, duvar, yol, drenaj, geçirimsiz beton, betonarme betonu, 
kaplama, izolasyon, sıva, boya, tesviye işleri ile yerli ve yabancı her türlü ekipman 
ve teçhizat, elektrik, haberleşme, sıhhi tesisat, ısıtma ve havalandırma sistemleri, 
gerekli bütün enstrumantasyonun temini, montajı ve çalışır halde idareye teslimi. 

3 — isteklilerin, aşağıdaki belgeler ve bir dilekçe ile 12/11/1984 günü saat 
17.00'ye kadar DSİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkan
lığına başvurmalan gerekmektedir. 

3.1) MÜTEAHHİTLİK KARNESİ: 

a) Müteahhitlik karnesinin (A) grubundan en az (5.385.000.000,—) TL. ol
ması şarttır. 

b) özel ortaklık halinde başvurular kabul edilmiyecektir. 
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c) Yapılacak başvurularda yukarıdaki şar ta uygun müteahhitlik karnesinin 
sureti konulduğu takdirde, karne aslınında başvuru sırasında İçmesuyu ve Kana
lizasyon Dairesi Başkanlığmdaki yetkiliye gösterilmesi ve bu hususun başvuru ev
rakına kaydettirilmesi şarttır. 

3.2) YAPI ARAÇLARI BÎLDÎRÎMÎ: 
a) Bu iş için aşağıda LtSTE-l'de yazılı asgari makina ve teçhizatın, iş prog

ramına göre idarece tesbit edilecek tarihlerde işyerinde çalışır vaziyette bulundu-
rulması zorunludur. 

istekli, LİSTE-l'de yazılı makina ve teçhizatı işyerinde zamanında ve çalışır 
vaziyette bulunduracağına dair usulüne göre düzenlenmiş taahhütnameyi başvuru 
evrakına ekleyecektir. 

LİSTE — 1 
İstenilen iş makinalaruun cins, kapasite ve asgari adetleri şunlardır : 

Makin anın ve Teçhizatın Cinsi Kapasite Adet 

1 
1 — Ekskavatör (Back-hoe) 1 yd3 1 

4 
2 — Kule vinç — 1 
3 —• Seyyar vinç 3 ton 3 
4 — Buldozer D 7 veya D g 2 
5 — Greyder 80 Hp'den yukarı 1 
6 —• Vibrasyonlu Silindir Asgari 8 ton 1 
7 — Otomatik Beton Santralı 30 mVsaat 2 
8 — Beton pompası 30 mVsaat 2 
9 — Agrega yıkama ve eleme tesisi 40 ton/saat 1 

10 — Yükleyici 1 yd 3 2 
11 — Seyyar Kompresör — 3 
12 — Seyyar Jeneratör 50 k V A 1 
13 — Seyyar Jeneratör 20 k V A 1 
14 — Treyler — 1 
15 — Transmixer 4-6 m 3 3 
16 — Kamyon 10 ton 6 
17 — Kaynak Makinası — 5 
18 _ Su Tankı ıo ton 1 
19 — Dökme Çimento Silosu 15 ton 2 
20 — Dökme Çimento Tankeri 15 ton 1 

b) Yukarıda (a) paragrafına göre bildirimi ve temini gerekli makina ve teç
hizattan olmak üzere, aşağıda LlSTE-2'de cins ve miktarları gösterilen makina ve 
teçhizatın, isteklinin halen kendi malı olması şarttır. 

İstekli, LlSTE-2'deki makina ve teçhizatın kendisine ait olduğunu tevsik edici 
belgeler olarak, Noterden tasdikli fatura suretleri ve bu faturaların firmanın kanuni 
yevmiye ve demirbaş defterine işlendiğine dair kayıtlar ile yine bu makinaların 
1983 yılı amortismanının işlendiğini ispata yarayan kayıtların Noterlikçe tasdikli 
başvuru evrakına ekleyecektir. 

Proforma faturalar değerlendirmede dikkate alınmayacaktır. Yabancı dille yar 
zılmış fatura vs. belgelerin Noterlikçe tasdikli Türkçe tercümelerinin de başvuru ev
rakına eklenmesi şarttır. 
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LİSTE — 2 
Makinanm ve Teçhizatın Cinsi Kapasite Adet 

1 
1 — Ekskavatör (Back-hoe) 1 yd3 i 

2 — Kule vinç 
4 

1 
3 — Seyyar vinç 3 ton 2 
4 — Buldozer D 7 veya D g 1 
5 — Greyder 80 Hp. den yukarı 1 
6 — Vibrasyonlu Silindir Asgari 8 ton 1 
7 — Otomatik Beton Santralı 30 mVsa. 1 
8 — Beton pompası 30 mVsa. 1 
9 — Agrega yıkama ve eleme tesisi 40 ton/sa. 1 

10 — Yükleyici 1 yd J 1 
11 — Seyyar Kompresör 2 
12 — Seyyar Jeneratör 50 k V A . 1 
13 — Seyyar Jeneratör 20 k V A . 1 
14 — Transmixer 4-6 m' 2 
15 — Kamyon 10 ton 4 
16 — Kaynak Makinası — 2 
17 _ Dökme Çimento Silosu 15 ton 1 

3.3) MALİ D U R U M BİLDİRİMİ: 
Sermaye ve kredi olanaklarım açıklayan bildiriye bankalardan alınmış ban

ka kredisi mektuplarının da eklenmesi gereklidir. 

3.4) TEKNİK PERSONEL BİLDİRİMİ: 
İstekli bu işte çalıştıracağı teknik personeli bildirerek kilit teknik personelin 

özgeçmişlerini başvuru evrakına ekleyecek ve teknik personel bildirimindeki per
sonelin 2531 sayıh Kanun hükümlerine uygun olduğunu tasrihen Beyan ve tasdik 
edecektir. 

3.5) TAAHHÜT BİLDİRİMİ •. 
İstekli son beş yılda bitirilmiş ve başvurunun yapıldığı tarihe kadar adına 

taahhüde bağlanmış ve bağlanacak olan işleri belgelerle kanıtlayan taahhüt bildi
rimini başvuru evrakına ekleyecektir. 

4) Yukarıda 3. maddede belirtilen yapı araçları bildirimi, mali durum bil
dirimi, teknik personel bildirimi ve taahhüt bildirimi örnekleri ile «başvuru dosya
sının nasıl düzenleneceğine dair esaslar» İdareden temin edilecektir. Bu «esas
lar» a gore düzenlenmeyen başvuru dosyaları değerlendirmede dikkate alınmaya
caktır. 

5) İşin sözleşmesine, 31 Mayıs 1981 tarih ve 17356 sayılı Resmî Gazete'de ya
yınlanarak yürürlüğe giren 8/5/1981 tarih ve 8/2912 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
uyarınca çalışma şartlarına ait hükümler konulmuş olup, müteahhit bu hüküm
lere uymak zorundadır. 

6) Başvurularını usulüne uygun olarak eksiksiz ve zamanında yapmış olan 
isteklilerden bu ihaleye iştirak etmeleri uygun görülenlere, bir davet mektubu gön
derilerek 50.000,— TL. bedel karşılığında ihale dosyası verilecek ve teklif istenecek
tir. 

7) Telgrafla yapılan başvurular ve postada olabilecek gecikmeler kabul 
olunmaz. 

ADRES : DSİ Genel Müdürlüğü 
İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı D. Blok 4. Kat 
İnönü Bulvan Yücetepe/ANKARA 17074 / l - l 
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Ankara Lv. Amirliği (l) No. lu Sat. A l . Kom. Bşk. lığından : 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (Dört) 
kalem (Konserve) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde Komis
yonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda İstan
bul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlayacakları 
teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komis
yon Başkanlığına vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

C i n s i 
M . Bedeli G. Temin. İ H A L E N İ N 

Miktarı TL. TL. Tarihi Saati 

Konserve Taze Fas. 1 1/2 lik 75.000 Kutu 
Konserve Türlü 1 1/2 lik 75.000 Kutu 
Konserve Bamya l / l lik 75.000 Kutu 
Konserve Bezelye 1/1 lik 75.000 Kutu 

24.375.000 
24.375.000 
26.250.000 
24.375.000 

731.250 
731.250 
787.500 
731.250 

14/11/1984 11.15 

99.375.000 2.981.250 
Not : Kanuni ikametgah - İhalenin yapıldığı yıl içinde alınan Ticaret veya 

Sanayi Odası Belgesi - Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri - iştirakçi vekil 
ise vekaletname ve vekilin noter tasdikli imza sirküleri ve şartnamede yazılı diğer 
evraklar. 
Yukarıda belirtilen belgelerin asılları veya noter tasdikli suret veya fotokopileri dış 
zarf içine konulacaktır. 

16790 / l - l 

Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesinden: 

İhale Konusu 

İş makinalan 

2 — Lastik aksam 
3 — Yanık yağ satışı 
4 — Oring 
5 — Film kira 
6 — Boru kelepçesi 

M İ K T A R 
İ H A L E N İ N 

Tarihi Saati 

15.00 

2 adet Yükleyici (Tekerlekli, 4 Y d 3 

standart kepçe) 
3 adet Hidrolik ekskavatör (Tekerlekli, 
kaya kırıcı beko veya şovel kepçe) 12/11/1984 
1 adet Hidrolik ekskavatör (Paletli, 
beko + klenşel + şovel kepçeli) 
59 kalem (31405 adet ve 4000 m.) 
80 ton (500 varilde 
88 kalem (92.400 adet) 
52 film 
4 kalem (1250 adet) 

Yukarıda belirtilen ihalelere ait şartnameler bedelsiz olarak Ankara'da TKİ. 
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından (KST Ankara Şubesi yanı No. 
116 Hipodrom), TKİ. Satınalma Müdürlüğünden (Odakule İş Merkezi Kat : 12 - Bey
oğlu), İstanbul), İzmir'de GLİ. İrtibat Bürosu Şefliğinden (1487 Sokak 17/3-Alsancak), 
Tavşanlı'da G. L. 1. Müessesesi Ticaret Şubesi Müdürlüğünden temin edilebilir. 

İhalelere ilişkin zarflar belirtilen günlerde saat 15.30'da teklifçilerin huzurunda 
Satınalma Komisyonunda açılacaktır. Müessesemiz Devlet İhale Kanununa tabi ol
mayıp, ihaleleri yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir. 
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13/11/1984 
13/11/1984 
13/11/1984 
14/11/1984 
14/11/1984 



1 Kasım 1984 — Say ı : 18562 RESMİ G A Z E T E Sayfa: 49 

Elmalı Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden: 

SATIŞA ÇIKARILAN EMVALİN 
M İ K T A R I Muh. Bed % 3 G. Tem. 

Cinsi ve Nev'i P. Ad. Adet M 5 Dm 3 TL. TL. 

II. S. N . B. sedir tomruk 1 30 15.801 29.000 14.000 
3. S. N . B. sedir tomruk 23 1315 539.561 20.000 335.000 
3. S. K. B. sedir tomruk 12 455 246.228 15.000 116.000 
Sedir Yuv. San. Odunu 14 1913 239.016 9.000 72.000 

W LÜ Y A P A C A K TOPLAMI: 50 3713 1040.606 537.000 
Sedir Yar. San. Odunu 8 — 173.000 Ster 5.500 32.000 
Ardıç Yar. San. Odunu 18 — 724.000 Ster 5.500 127.000 

STERLİLER TOPLAMI: 26 897.000 Ster 159.000 

GENEL T O P L A M : 76 696.000 

1 — işletmemizin Elmalı Bölgesi Düden orman dışı istif yerinde mevcut yu
karıda gösterilen (76) parti orman emvali 13 Kasım 1984 tarihine rastlayan Sah 
günü saat 12.00'de Akçay Belediyesinde toplanacak komisyon huzurunda 171/A Eki 
l Nolu model şartname uyarınca mal bedelinin % 50'si vergi ve resimlerle, % 40 
normal mektup faizi peşin, mal bedelinin % 50'si üç ay vadeli müddetsiz, limit 
dahili ve kati banka teminat mektubu karşılığında açık ar t ı rma suretiyle satıla
caktır. 

2 — ihaleye iştirak etmek isteyenlerin satışla ilgili şartnamenin 3. madde
sinde istenilen belgeleri ve sicil tasdiknamesini ibraz ederek aynı gün saat ll.30'a 
kadar almak istedikleri partilerin % 3 geçici teminatlarını işletme Veznesine yatır
maları, banka teminat mektubu vereceklerin mektuplarına da işletme adı, iştirak 
edecekleri parti numaralarını yazdırmaları, mektubun kati ve müddetsiz olması lâ
zımdır. 

3 — Satışa ait müfredatlı bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Or
man Bölge Müdürlüğü ve buna bağlı işletmelerle, işletmemizde görülebilir. 

4 — Taliplilerin belirli gün ve saatte teminat makbuzları ile birlikte komis
yona müracaatları ilân olunur. 17149 / l - l 

Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü iskenderun De
mir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden : 

26 kalemde 624 Ad. muhtelif vana satınalmacaktır. 
Şartnamesi bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 
1 — İskenderun'da Müessesemiz Ticaret Müdürlüğü 
2 — Istanbulda Sirkeci Yalı Köşkü Cad. Yalı Köşkü Han kat 4 -5 (deki mü

messilliğimiz,) 
3 — Ankara'da Çankırı Cad. No : 57 Ankara adresindeki Genel Müdürlüğü

müz, isteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları 84-1032 nolu dos
yayla ilgilidir. Meşruhattı kapalı teklif mektuplarını, geçici teminatları ile birlikte 
en geç 20/11/1984 günü saat 14.30 a kadar Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri K u 
rumu Genel Müdürlüğü iskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları Müessese Müdürlüğü 
iskenderun Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları ilân olunur. 

16958 /1-1 



RESMİ G A Z E T E 1 Kasım 1984 Sayfa: 50 

Tekirdağ Askeri Satın Alma Komisyon Başkanlığından : 

— Say ı : 18562 

2886 Sayılı Kanunun 37 nci maddesine 'stinaden aşağıda cins ve miktarları ya
zılı ihtiyaç maddeleri kapalı teklif usulü ile satınalınacaktır. Evsaf ve şartnamesi her 
gün mesai saatleri içinde Komisyonda ve Ankara - istanbul Levazım Amirliğinde gö
rülebilir, ihaleye girecek olan isteklilerin kanunu şekilde hazırladıkları teklif mek
tuplarım ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri mecburidir. Verilen 
teklif mektupları geriye iade edilmez. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

Muh. Bed. Geç. Tem. i h a l e 
C i n s i Miktarı Lira Li ra Tes. yeri Günü Saati 

Limon 200.000 Ad. 5.000.000 150.000 H . Bolu 12/11/1984 11.00 
Lahana 30 Ton 1.800.000 54.000 Tüm Br l . 12/11/1984 11.30 
İspanak 50 Ton 4.000.000 120.000 Tüm. Brl . 12/11/1984 11.30 
Pırasa 35 Ton 2.450.000 73.500 Tüm. Brl . 12/11/1984 11.30 
Tahin 12.5 Ton 8.125.000 243.750 Tüm. Brl . 12/11/1984 10.00 
Kuru incir 5 Ton 1.750.000 52.500 Tüm. Brl . 12/11/1984 10.30 
Buğday kırması 2880 Ton 11.520.000 345.600 Tüm. Br l . 13/11/1984 11.30 
(Kepeği müteahhide aittir.) 17156 /1-1 

Ankara Lv. Amirliği (3) No. lu Sat. A l . Kom. Bşk. lığından : 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (3. Dosya) 
(2886/36. Md.) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyonu
muzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve İstanbul 
Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlayacakları teklif 
mektuplarını ihale saatine kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına verme
leri, Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Ateşleme bobini (12. V ve 24. V.) ile 
4ü Tonluk Treyler (Alçak şase ve Kasalı tip) ihalesinin tamamına girecek olanlar 
aşağıdaki gibi ayrı ayrı bedel bildirmek zorundadır. 

M . Bedeli G. Temin. İ H A L E N İ N 
C i n s i Miktarı TL. TL. Tarihi Saati 

1. Santral Fiş Kordonu 2 Kim. 28.500.000 855.000 12/11/1984 11.15 
2. Reo Ateşleme Bobini 24 V. 500 Ad. 4.000.000 120.000 13/11/1984 10.30 

Reo Ateşleme Bobini 12 V . 3000 Ad. 16.500.000 495.000 13/11/1984 10.30 
3 Alçak Şae Tip Treyler 3 Ad. 22.500.000 675.000 13/11/1984 10.45 
4. Kasalı Tip Treyler 17 Ad. 119.000.000 3.570.000 13/11/1984 10.45 
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51 inci Piyade Tümen Askeri Satın Alma Komisyon Başkanlığından : (Dumlu) 

Askeri ihtiyaç için aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli, geçici teminatı, 
ihale gün ve saati yazılı (6) altı kalem yiyecek maddesi 2886 sayılı Kanunun 37 nci 
maddesi uyannca Kapalı Teklif Usulü ile satın alınacaktır. Yiyecek maddelerine ait 
evsaf ve şartnameler mesai saatleri içerisinde İstanbul, Ankara, Erzurum Levazım 
Amirliklerinde ve Komisyonumuzda görülebilir. İsteklilerin geçici teminata ait mak
buz ve ticaret odası faaliyet belgesi veya mensup oldukları derneklerce kendilerine 
verilen mesleklerini gösterir hüviyet vesikaları ile 2886 sayılı Kanuna uygun olarak 
hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Komis
yon Başkanlığına vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez, (6) A'tı 



1 Kasım 1984 — Sayı : 18568 RESMİ G A Z E T E Sayfa: 5J 
kalem yiyecek maddesi bir istekliye ihale edilebileceği gibi her kalemi de uygun fi
yat verildiğinde ayrı ayrı isteklilere ihale edebilir. Komisyon ihaleyi yapıp yapma
makta veya dilediğine vermekte serbest ve yetkilidir. İlan olunur. 

M . Bedeli G. Temin. İ H A L E N İ N 
C i n s i Miktarı TL. TL. Tarihi Saati 

Armut 10.000 Kg. 1.470.000 44.100 12/11/1984 11.00 
Kışlık Patates 30.000 Kg. 2.940.000 88.200 12/11/1984 11.00 
Konserve T. Fasulye 10.000 Kutu 3.150.000 94.500 12/11/1984 14.00 
Konserve Bezelye 10.000 Kutu 3.150.000 94.500 12/11/1984 14.00 
Konserve Türlü 10.000 Kutu 3.150.000 94.500 12/11/1984 14.00 
Kuru Üzüm 10.000 Kg. 3.800.000 114.000 12/11/1984 14.00 

17154 /1-1 
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M . S. B. İstanbul Levazım Amirliği 4 Numaralı Satınalma Komisyon Başkan
lığından : 

Aşağıda yazılı inşaat işlerinin hizasında gösterilen gün ve saatte 2886 Sayılı 
Devlet İhale Kanununun 36 ncı maddesi Kapalı teklif usulü ile ihaleleri yapılacak
tır, Keşif ve şartnameleri Komisyonda, İzmir ve Ankara Lv. Amirliklerinde görüle
bilir. İhaleye iştirak etmek isteyenlerin şartnamesinde yazılı Yeterlik belgesi için 
1. Ordu İnş. Emi. Bşk. lığı - Selimiye'ye ihale gününden en az üç gün önce (Tatil 
günleri hariç) müracaatları şarttır. Teklif mektupları ihale saatine kadar Komisyon 
Başkanlığına verilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

Keşif Bedeli Geçici Temi İ H A L E N İ N 
Yapılacak İş TL. TL. Günü Saati 

Selimiye Tarihi 1. Ordu 
Karargâh binası ikmal inşaatı 24.000.000,— 720.000,— 13/11/1984 10.00 
Sarıyer İnzibat Karakolu HAİT. 
İkmal inşaatı 7.500.000,— 225.000,— 13/11/1984 11.00 

Açıklama : İhaleye katılan istekliler tarafından geçici teminat banka mektubu 
olarak verilecek ise, mektup vadesiz ve limitleri gösterilmiş olacaktır. 

17155 / 1-1 

Ankara Lv. Amirliği U) No. lu Sat. A l . Kom. Bşk. lığından: 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (bir) 
kalem yiyecek kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde komisyonu
muzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda îstanbu! 
Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlayacakları teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon 
Başkanlığına vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi : Şekerpare kuru kayısı, Miktarı : 40.000 Kg., M . bedeli : 22.000.000,— TL. 
G. Teminatı : 660.000,— TL., İhale günü ve saati : 12 Kasım 1984 Pazartesi saat 11.00 
Not : Kanuni ikametgah - ihalenin yapıldığı yıl içinde alınan ticaret veya sanayi 

odası belgesi - tüzel kişiliğin noter tastikli imza sirküleri - iştirakçi vekil ise 
vekaletname ve vekilin noter tastikli imza sirküleri ve şartnamede yazılı di

ğer evraklar. 
Yukarda belirtilen belgelerin asılları veya noter tastikli suret veya fotokopi

leri dış zarf içine konulacaktır. 16954 / 1-1 



Sayfa: 52 RESMÎ G A Z E T E 1 Kasım 1984 — Sayı : 18562 

Adana Belediye Başkanlığından : 

1 — 21.367.156,15 T L . keşif bedelli 641.014,68 TL. geçici teminatlı P. T. T. ev
leri ucuz mesken arsaları içme su şebekesi yapımı işi 2886 sayılı Devlet İhale Yasası
nın 35 (a) maddesi uyarınca kapalı zarf eksiltme suretiyle ihale edilecektir. 

2 — İhaleye katılmak isteyenler; 
a) En az işin keşif bedeli kadar bir işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış (C) gurubundan müteahhitlik karnesi aslı 
veya noterden tasdikli sureti. 

b) Ticaret Odası belgesi (1984 yılı tasdikli) 
c) İşin adına düzenlenmiş teknik personel bildirisi (tüm personelin ortak, üc

retli veya sözleşmeli olduklarım kamtlayan noter tasdikli belgeler eklenecek) Yapı 
Araçları bildirisi (tevsik edici belgeler noterden tasdikli suretleri eklenecek). Ser
maye ve kredi olanaklarım açıklayan mali durum bildirisi, banka referans mektubu 
(banka referans mektubu serbest mevduat, kullanılmamış krediler, nakit ve teminat 
olarak ayrı ayrı işin keşif bedelinin en az % 6 sı kadar olması gerekmektedir.) Taah
hüt bildirisi ve bir dilekçe ile 7/11/1984 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Bele
diye Başkanlığına müracaat ederek yeterlik belgesi alacaklardır. 

3 — İhale 13/11/1984 Salı günü saat 15.00'de Encümence yapılacaktır. 
Teklif mektupları aynı gün saat 14.00'de kadar Encümen Başkanlığına verilmesi 

gerekmektedir. 
4 — Bu işle ilgili dosyalar Belediye İhale ve Kesin Hesap Müdürlüğünde görü

lebilir. 
5 — Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 
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TCDD Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesinden : 

4 Kalem Rulman Satın Alınacaktır 
1. Müessesemiz ihtiyacı olan 4 kalem rulman; 
1 — İğneli Yatak 12x18x12 D H K -1212 (İç bileziksiz olacak) 120 adet 
2 — Çelik Bilya 0 70 mm. 128 adet 
3 — Eğik (Baskılı) Alın Bilyası 4 adet 

507995 A. Al t plaka e9Ox0İ24xl5 
507995 A. Üst plaka B93,3x0İ35xl5 (Komple kalınlık 35 mm.) 

4 — Eğik (Baskılı) Alın bilyası 4 adet 
751114 A . Al t plaka 07OX089x6,5 
522247 A . Üst plaka 072x095x6,5 (Komple kalınlık 18 mm.) 

Sözleşme örneği ve Eksiltme Şartnamesine göre kapalı zarfla eksiltme sure
tiyle teklif alınarak satın alınacaktır. 

2. Eksiltmesi 14/11/1984 tarih Çarşamba günü saat 14.00 de Müessesemiz 
Alım Satım Komisyonluğunda yapılacaktır. 

3. Muvakkat teminat teklif tutarının % 2,5'u dur. 
4. Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte kapalı teklif mektuplarını ek

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

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

6. Bu işle ilgili şartnameleri bedelsiz olarak Komisyonumuzdan temin edile
bileceği gibi istenildiğinde posta ilede gönderilecektir. 

7. E.L.M.S. Eksiltme veya artt ırma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip et
memekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen ser
besttir. 16959 /1-1 



1 Kasım 1984 — Say ı : 18562 RESMİ G A Z E T E Sayfa: 53 

Adana Belediye Başkanlığından : 

1 — 75.869.861,55 TL. kesif bedelli 2.276.095,90 T L . geçici teminatı 1 Kasım 28 
daireli Belediye Meskenleri İkmal inşaatı isi 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35 (a) 
maddesi uyarınca kapalı zarf eksiltme suretiyle ihale edilecektir. 

2 — İhaleye katılmak isteyenler; 
a) En az işin keşif bedeli kadar bir işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından almış oldukları OB) gurubundan müteahhitlik kar
nesi aslı veya noter tasdikli sureti. 

b) Ticaret Odası belgesi (1984) yılı tasdikli) 
c) İşin adına düzenlenmiş Teknik Personel bildirisi (Tüm personelin ortak Üc

retli veya sözleşmeli olduklarım kanıtlayan noter tasdikli belgeler eklenecek) Yapı 
araçları bildirisi (Tevsik edici belgeler noterden tasdikli suretleri eklenecek) Sermaye 
ve kredi olanaklarım açıklayan mali durum bildirisi, banka referans mektubu (Banka 
referans mektubu serbest mevduat kullanılmamış krediler, nakit ve teminat olarak 
ayrı ayrı işin keşif bedelinin en az % 6 sı kadar olması gerekmektedir) Taahhüt bil
dirisi ve bir dilekçe ile 7/11/1984 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Belediye Baş
kanlığına müracaat ederek yeterlik belgesi alacaklardır. 

3 — İhale 13/11/1984 Salı günü saat 15.00'de Encümence yapılacaktır. Tefttif 
mektupları aynı gün saat 14.00'e kadar Enrümen Başkanlığına verilmesi gerekmek
tedir. 

4 — Bu işle ilgili dosyalar Belediye İhale ve Kesin Hesap Müdürlüğünde görü
lebilir. 

5 — Postadaki gerikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 
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Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

Kurumumuz Elmadağ Barut Fabrikası Müdürlüğünün ihtiyacı için ± % 80 
toleranslı 50.000 adet Plastik Püstis ve 2000 adet kapak satınalınacaktır. 

Bu işe ait teknik resim ve idari şartname Ankara'da Genel Müdürlük İç Alım 
Şube Müdürlüğünden, İstanbul'da İnönü Caddesi N o : 88 Taksim/İstanbul adresindeki 
tstanbul Şube Müdürlüğünden temin edilebilir. 

İhaleye iştirak edecek firmaların şartnameye göre hazırlayacakları teklif mek
tubunu kapalı zarf içerisinde 12 Kasım 1984 günü saat 17'ye kadar Kurumumuz İç 
Alım Şube Müdürlüğüne gönderilmesi şarttır. 

Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi kıs
men veya tamamen yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir. 
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İstanbul Jandarma İkmal Merkezi Komutanlığı 1 No. lu İhale Komisyon Baş
kanlığından : 

J . Birlikleri ihtiyacı için 10.000 adet uyku tulumu 2886 sayılı Kanunun 38 nci 
maddesine göre kapalı teklif usulü ile satınalınacaktır. Muhammen bedeli 160.000.000 
lira olup, geçici teminatı 4.800.000,— liradır. Eksiltmesi 12 Kasım 1984 Pazartesi 
günü saat 15,00 de İstanbul - Balmumcu J. Ik. Mrk. K. lığı 1 No. lu İhale Komisyon 
Bşk. lığında yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi İstanbul ve İzmir J . tk. Mrk. K . lığı 
ihale Kom. Bşk. toklarında görülebilir, isteklilerin şartnamede belirtilen evrakları 
ile birlikte kanuni şekilde tanzim edecekleri teklif mektuplarını eksiltme saatine ka
dar Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Her türlü gecikmeler kabul edilmez. 

16955 / 1-1 



Sayfa-. 54 RESMİ GAZETE 1 Kasım 1984 — Sayı : 18562 

İlgaz Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden: 
, % 3 

Deposunun Parti Miktarı Muh. Be. Geç. Tem. 
Adı Yol. Dur. Cins nev'i boy ve sınıfı adedi Adet M 3 Dm' Li ra Li ra 

Yenice Asfalt I. S. N . B. Çs. Tom. 1 47 25,876 39.000 31.000 
Yenice Asfalt II. S. N . B. Çs. Tom. 6 425 192,427 34.000 199.000 
Yenice Asfalt II. S. N . B. Çk. Tom. 1 17 11,691 34.000 12.000 
Yenice Asfalt II. S. N . R. G. Tom. 6 485 225,884 34.000 234.000 
Merkez Asfalt H . S. N . B. Çk. Tom. 8 272 144,543 33.000 146.000 
Merkez Asfalt II. S. N . B. G. Tom. 4 154 65,454 33.000 67.000 
Yenice Asfalt III. S. N . B. Çs. Tom. 16 1972 639,465 23.000 449.000 
Merkez Asfalt III. S. N . B. Çs. Tom. 8 850 235,988 22.000 160.000 
Merkez Asfalt III. S. N . B. Çk. Tom. ^3 3583 1231,358 22.000 827.000 
Yenice Asfalt m . S. N . B. G. Tom. 11 1447 427,071 23.000 300.000 
Merkez Asfalt III' S. N . B. G. Tom. 15 1666 561,252 22.000 378.000 
Merkez Asfalt IH. S. K. B. Çs. Tom. 1 69 10,038 19.000 6.000 
Merkez Asfalt III. S. K. B. Çk. Tom. 1 109 22,088 19.000 13.000 

Umumi Yekûn 111 11096 3793,135 2.822.000 

1 — işletmemiz Merkez ve Yenice depolarında bulunan yukarıda cins ve mik
tarı yazılı 111 parti çeşitli cins orman emvallerinin % 50 si ile % 40 faizi peşin 
% 50 si 3 ay vadeli süresi banka teminat m3ktubu karşılığında olmak üzere model 
şartnameler uyarınca açık artırmalı satışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık artırma 12 11/1984 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14.00 de 
İşletmemiz satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Satışa ait ilân, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Mü
dürlüğü, Ankara Orman Bölge Müdürlüğü, Çankırı, Kastamonu. Tosya, Bolu, Kızıl
cahamam, Hendek, Bartın, Taşköprü, Adapazarı, Kargı, Çerkeş, İstanbul ve İşlet
memizde görülebilir. 

4 — Alıcıların belirli gün ve saatte işletmemizde hazır bulunmaları ve ihale 
saatinden bir saat öncesine kadar % 3 geçici teminatlarım işletmemiz veznesine ya
tırmaları Banka Teminat Mektubu vereceklerin teminat mektubunda işletme adım 
ve satış tarihini bildirmelerini ve teminat mektupları ile komisyona baş vurmaları 
şarttır. 17279 /1-1 

m 

T. Z. D. K Ankara İşletme Müdürlüğünden: 

Aşağıda cins ve miktarı ya/ılı malzemeler hizalarında gösterilen tarihlerde 
kapalı teklif toplama yolu ile satmalınacaktır. 

Alımlara ait ilgili teknik ve ticari şartnameler Müdürlüğümüz Satınalma Şef
liğinden temin edilebilir. 

Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta 
veya kısmen yapmakta, şartnameler konusu işleri dilediğine vermekte serbesttir. 

Cinsi Miktarı Teklif Verme Tarihi 

57 Kalem GG - 18 Pik Döküm 40.450 Kg. 12/11/1982 
4 Kalem Galvanizli Boru 16.790 Metre 13/11/1984 

93 Kalem Civata - Somun 404.500 Adet 14/11/1984 
5 Kalem Boya - Astar 12.600 Kg. 15/11/1984 

17271 / VI 



1 Kasım 1984 — Sayı : 18562 RESMİ G A Z E T E Sayfa: 55 

Zonguldak Valiliğinden: 

(Yapı işleri Genel Müdürlüğünün); 
1 — 40.000.000,— lira keşif bedelli Zonguldak Bartın Kozcağız Temel Eğitim 

2 Kademe Okulu ikmal inşaatı işi ihalesi 15/11/1984 günü saat 11.00'de 2490 sayılı 
Kanunun 51. maddesi uyarınca müteahhit nam ve hesabına açık teklif usulü ile 
Zonguldak Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü İhale Komisyonunda yapılacaktır. 

2 — Bu işe ait ihale şartnamesi ve ekleri her gün mesai saatleri dahilinde 
Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünde görülebilir. 

3 — İhaleye girebilmek için isteklilerin; 
a) Zonguldak Valiliği adına 1.200.000,— TL. tutarlı limit dahili geçici temi

nat mektup veya nakit alındı makbuzlarını, 
b) 1984 yılma ait ticaret odası belgesini, istekli şirket olduğundan ilan tari

hinden sonraki bir tarihte alınmış, şirketin halen faaliyette bulunduğunu belirtir 
belge, 

c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri, ihale şartnamesi ve ekinde 
tafsilâtlı şekilde belirtilen esaslara göre hazırlanan kanıtlayıcı belgeli, vapı araç 
bildirisi, imza sirküleri, eksiltme şartnamesine ek özel şartname 3. maddesinde 
gösterilen nisbetli sermaye ve kredi imkanlarını açıklayan mali durum bildirisi, 
banka referansı, ikametgâh senedi, taahhüt bildirisi, teknik personel bildirisi, yer 
görme belgesi, Bayındırlık ve iskân Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan 
müteahhitlik karne asimi ibraz suretiyle Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü Belge Ko
misyonundan alacakları yeterlik belgesi ile birlikte zarfa koymaları lazımdır. 

4 — istekliler teKİıf mektuplarım ıhale-aaatinden bir saat evvel makbuz kar
şılığında İhale Komisyonuna vereceklerdir. 

5 — İhaleye girme belgesi alınması için 12/11/1984 günü mesai saati sonuna 
kadar müracaat ta bulunulması şarttır. 

6 — Telgraf ile müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
17267 /1-1 

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden •. 

10 K A L E M KORDLU KONVEYÖR BANDI SATINALINACAKTIR 
Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 
1 — Karabük' te: Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve ikmal 

Müdürlüğümüz, 
2 — İstanbul'da : Sirkeci, Yalıköşkü Cad. Yalıköşü Han K a t : 4 - 5'deki Mü

messilliğimiz, 
3 — Ankara'da-. Dışkapı, Çankırı Cad. No. 57'deki Genel Müdürlüğümüz. 
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına gore hazırlayacakları kapalı teklif mek

tuplarını, geçici teminatlarıyla birlikte engeç 21/11/1984 Çarşamba günü saat 14.00'e 
kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurma
ları ilan olunur. 17268 / 1-1 

Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinden : 

Kapalı Teklif almak suretiyle 2500 çift (takribi 10.000 kg.) Polivinil Asetad 
(P. V. A.) satın alınacaktır. 

1 — Bu işe ait şartname Müessesemizden temin edilebilir. 
2 — Teklifler 30/10/1984 günü saat 17.00 ye kadar Müessesemizin Beykoz'daki 

Muhaberat Şefliğine verilmesi şarttır. 
3 — Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 16960 / 1-1 



Sayfa: 56 RESMİ G A Z E T E 1 Kasım 1984 — Sayı : 18562 

TCDD işletmesi Merkez Alım Satım ve ihale Komisyonu Başkanlığından : 

1 ADET PROFİL KESME - KIRPMA TEZGAHI ÎLE 2 ADET NÜMERİK 
KONTROLLÜ TORNA TEZGAHI SATIN ALINACAKTIR 

1 — Yukarıda ismi ve miktarı belirtilen 2 kalem malzeme iç ve dış piyasa
dan kapalı zarf yöntemi ile satınalınacaktır. 

2 — Bu işe ait tekliflerin en geç 37 Aralık 1984 Pazartesi günü saat 15.00'e 
kadar TCDD Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığında toplanacak olan 
Komisyonumuza ulaşacak şekilde gönderilmiş veya elden teslim edilmiş olması 
şarttır. 

3 — Teklif zarflan üzerine, teklifin hangi işe ait olduğunun yazılması gerek
mektedir. 

4 — Bu işe ait şartnameler Ankara'da TCDD Genel Müdürlüğü Merkez vez
nesinden veya istanbul'da Sirkeci veznesinden 3.000,— TL. bedelle temin edilebilir. 

5 — 2 kalem malzemenin tamamı için teklif verilmesi mecburiyeti yoktur. 
6 — Firmalar bu iş için teklif edecekleri bedelin % 2,5'i oranında geçici te

minat vereceklerdir. Dış piyasadan teklif verecek olan firmalann geçici teminatı 
kontrgarantili olacaktır. 

7 — TCDD 2886 sayılı Yasaya tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta 
veya kısmen yapmakta ve dilediğine ihale etmekte tamamen serbesttir. 

17283 / 2-1 

Ordu 111 Aıkkuş ORÜS Kereste Fabrikası Müdürlüğünden : 

Fabrikamız anbarlarında mevcut bulunan (62) parti halinde (2239.394) M 3 ka
yın kereste (11) parti halinde (11836.96) M ? . kayın parkeler açık art ırma suretiyla 
vadeli olarak satışa çıkarılmıştır. 

Ürünlerimizin % 25'i peşin, 1 75'i altı ay vadeli müddetsiz limit dahili ban. 
ka mektubu karşılığı satılacaktır. 

ihale 15/11/1984 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14.oo'de Fabrika Mü
dürlüğünde toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

İsteklilerin belirli gün ve saatte almak istedikleri partilerin teminatlarını 
ihale saatinden yarım saat evveline kadar Fabrikamız veznesine yatırmış olma 
lan ilan olunur. 17284 / 2-1 

Türk Hava Kurumundan: 

UÇANTÜRK DERGİSİ BASTIRILACAKTIR 
1 — 1985 senesi içinde şartnamesine uygun olarak 3 ayda bir 6.000 adet ol

mak üzere dört defada toplam 24.000 adet Uçantürk Dergisi teklif alma usulü ile 
bastırılacaktır. 

2 — İşin geçici teminatı 50.000,— TL. dır. 
3 — Bu işe ait şartname ve örnek Ankara'da T. H. K. Genel Merkezi Satm

alına Komisyon Başkanlığında mesai gün ve saatleri içerisinde görülebilir. Devamlı 
koordinasyon nedeniyle ve şartnamede de belirtildiği üzere matbaanın Ankara'da 
olması gerekmektedir. 

4 — isteklilerin geçici teminat belgesi ve teklif mektuplara» havi kapalı 
zarflannın en geç 12 Kasım 1984 Pazartesi günü saat 15.00'e kadar Ankara'da 
T. H. K. Genel Merke^ Satınalma Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. 

5 — Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta 
serbesttir. 17285 / 2-1 



1 Kasım 1984 — Say ı : 18562 RESMİ G A Z E T E Sayfa: S? 
Arhavi Yonga Levha Fabrikası Müdürlüğünden: 

Artvin Lif Levha Fabrikasının ürünü olan depomuzda mevcut lif levhanın 
3 mm standart 68 parti 64.000 adet 897.600 M?, lif levhanın 96.000 muhammen bedeli 
üzerinden 15/11/1984 Perşembe günü Arhavi Yonga Levha Fabrikasının ihale salo
nunda toplanacak Komisyon huzurunda açık art ırmaya çıkarılmıştır. 

Satışlarımız 6 ay vadeli olup, ilk üç ayı faizsiz diğer üç ayı için aylık % 4'ten 
toplam % 12 faizli mal bedelin tamamı limit içi müddetsiz banka teminat mektubu 
karşılığı % 03 karar pulu, yükleme bedeli ile fatura ve kıymetli evrak makbuz pulu 
tutarları peşin alınacaktır. 

L i f levhaların % 8 gider vergisi Artvin L i f Levha Fabrikasında almış olup, 
Fabrikamızca ayrıca alınmayacaktır. 

Geçici teminatlar saat 12.00 kadar Fabrikamız veznesine yatırılacaktır. Te
minatı yatıran herkes ihaleye iştirak edebilir. Fabrikamız belediye hudutları dışın
da olduğundan belediye dellaliye resmine tabi değildir. 

ilan olunur. 17282 / 2-1 

Ankara PTT Meslek Geliştirme Başmüdürlüğünden: 

1 — Başmüdürlüğümüz Eğitim hizmetlerinde kullamlmak üzere (10) takım 
mikroprosesör deney seti satınalınacaktır. 

2 — İhale, 29/11/1984 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 15.00'de ya
pılacak olup, teklif mektuplarının en geç aynı gün saat 15.00'e kadar Başmüdür
lüğümüz Alım ve Satım Komisyonu Başkanlığına verilmesi gerekmektedir. 

3 — Teklif edilen toplam bedelin % 3'ü oranında geçici teminat yatırılması 
zorunludur. 

4 — Konu ile ilgili teknik ve idari şartnameler Başmüdürlüğümüz Malzeme 
Müdürlüğünden bedeli karşılığı temin edilecektir. 

5 — Başmüdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte veya di
lediğine yapmakta serbesttir. 17287 / 2-1 

•• • 
TCDD. Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesinden : 

2 K A L E M FİBER ZIMPARA TAŞI FİRMA N A M V E H E S A B I N A SATIN 
A L I N A C A K T I R 

1 — Müessesemizin ihtiyacı olan, 2 kalem Fiber Zımpara Taşı. 
1. (Fiber Zımpara taşı 0230x022x6 = 1030 Adet (A 24 R B a) 
2. Fiber Zımpara taşı 0500x040x5= 15 Adet (NK 24 R B a) 
Sözleşme örneği ve Eksiltme şartnamesine göre açık eksiltme suretiyle teklif 

alınarak satın alınacaktır. 
2 — Eksiltmesi 15/11/1984 tarih Perşembe günü, saat 14.00 de Müessesemiz 

Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. 
3 — Geçjici teminatı teklif tutarının % 2,5 udur. 
4 — Taliplerin açık eksiltmenin yapılacağı gün ve saatte Komisyonumuzda 

hazır bulunmaları, gelinemediği takdirde tekliflerini göndermeleri gerekmektedir. 
5 — Eksiltme saatine kadar komisyonumuza teslim edilmeyen teklifler geçerli 

değildir. 
6 — Bu işle Ugili Şattnameleri bedelsiz olarak Komisyonumuzdan temin edi

leceği gibi» istenildiğinde posta ilede gönderilecektir. 
7 — E L M S Açık eksiltme mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte ve

ya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen serbesttir. Mües
sesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 17152/1-1 



Sayfa: 58 RESMİ G A Z E T E 1 Kasım 1984 — Sayı : 18562 

Samsun Valiliğinden: 

(Bayındırlık ve iskân Bakanlığı Yapı işleri Genel Müdürlüğünün); 
1 — 70.000.000,— lira keşif bedelli Samsun - Çarşamba 20 daireli polis loj

manları ikmali işi 2886/35-a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile ihale edile
cektir. 

2 — işin ihalesi Samsun Lise Caddesi No. 33 de< Bayındırlık ve İskân Müdür
lüğü İhale Komisyonunda 13 Kasım 1984 günü saat 15.00'de yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer belgeler sözü geçen Müdürlükte görüle
bilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
a) 2.100.000,— liralık Samsun Valiliği Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü adına 

alınmış limit dahili geçici teminatını, 
b) 1984 yılma ait ticaret ve sanayi odası belgesini, 
c) İmza sirkülerini (Asıl veya noter tasdikli sureti), 
d) Yeterlik belgesini, 
(İşbu belge müracaat dilekçesine ekli olarak verecekleri ihale şartnamesi ile 

Ek özel Şartnamelerde belirtilen şekilde doldurdukları, yapı araçları, teknik per
sonel, taahhüt ve mali durum bildirisi ile bankaca isim kaşeli, imzalı, mühürlü, ta
rih ve numaralı banka referans mektubu son beş yıla ait onaylı bilançoları ile 
son beş yıla ait ödedikleri gelir veya kurumlar vergisini gösteren belgeleri, ihale 
şartnamesinin (25) maddesinde yazılı ihale evrakı ve hükümlerini aynen kabul 
ve taahhüt ettiğini gösterir taahhütname ve Bayındırlık ve iskân Bakanlığından al
mış oldukları (C) grubundan işin keşif bedeli kadar ihalesine girebileceklerini 
gösterir müteahhitlik karnesinin aslını, ibraz etmek suretiyle Samsun Bayındır
lık ve İskân Müdürlüğü Belge Komisyonundan alınacaktır). 

Teklif mektubu ile birlikte zarfa koymaları ve ihale saatinden bir (ı) saat 
öncesine kadar makbuz karşılığı İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri şarttır. 

5 — Yeterlik belgesinin alınması için Bayındırlık ve iskân Müdürlüğüne ya
pılacak son müracaat tarihi 9 Kasım 1984 günü saat 17.30'a kadardır. 

6 — Telgrafla yapılacak müracaat ve postada vuku bulacak gecikmelerle 
ihale şartnamesi ve Ek Özel şartname tetkik edilmeden yapılacak müracaatlar ka
bul edilmez. 

İlan olunur. 17278/1-1 

Azot Sanayii T. A. Ş. Genel Müdürlüğünden: 
Kütahya Azot Fabrikalarımızın ihtiyacı 4, Elazığ Azot Fabrikalarımızın ihti 

yacı 3 olmak üzere toplam 7 adet otobüsün trafik nizamlarına uygun biçimde ka
roserleri yenilenecektir. 

istekliler bu ihaleye ait şartnameleri Ankara'da Konya Devlet Yolu Hipodrum 
No. 70'deki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından (İç Ticaret Müdür-
lüğündan) veya İstanbul'da Karakoy Rıhtım Cad. Denizciler Sok. No. 8 Kat 2 ad
resindeki Satınalma Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edebilirler. 

Şartnamelerine uygun olarak hazırlanacak olan teklifler engeç 15/11/1984 
tarih, Perşembe günü saat 16.00'ya kadar Genel Müdürlüğümüz Haberleşme Müdür
lüğünde 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 yapmamakta 
bölmekte veya dilediği firmaya vermekte tamamen serbesttir. 

17274 / 1-1 



1 Kasım 1984 — Sayı : 18562 RESMİ GAZETE Sayfa: 59 

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Satınalma Komisyonu Başkanlığından: 

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Uygulama Hastanesinin ihtiyacı olan aşağıda 
i r inler i yazılı cihazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51. maddesinin (p) fık-
. asına göre dış alım olarak satınalınacaktır. 

1 — İhaleye katılacak dış ülkelerdeki imalatçı firmaların Türkiye Mümessil
leri, yurt dışındaki imalatçı firmanın mümessili olduklarına dair mümessillik bel
geleri Türk Konsolosluğu veya Dışişleri Bakanlığınca tastikli olması gereklidir. 
Ayrıca mümessillik belgesinin noterden tasdikli tercümesini proforma fatura ile 
birlikte vereceklerdir. 

2 — Proforma faturaların opsiyonları altı ay olacak, ayrıca teklif edilen ci
hazlara ait proforma faturada menşei, teslim süresi, yükleme yeri, FOB bedeli 
tutarı ile sigorta ve navlun bedelleri ayrı ayrı gösterilecektir. 

3 — Ayrıca teknik şartname ve idari şartnamede belirtilen ve istenen bel
geler proforma fatura ile teklif edilen cihazın katalogu ve teknik özelliğimi belirten 
Türkçe tercümesi teklif zarfına konulacaktır. 

4 - İhaleye ait evraklar Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Satınalma Ko
misyonu Başkanlığından ücretsiz olarak temin edilebilir.. 

5 — Aşağıda belirtilen cihazlara ait teklif mektupları 14 Kasım 1984 Çar
şamba günü mesai saati bitimine kadar Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Yunus-
emre Kampüsündeki Satınalma Komisyonu Başkanlığına verilmesi gerekmektedir. 

6 — Üniversitemiz ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tesbitte tama
men serbesttir. 

7 — Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

Miktarı Cihazın Cinsi İhale Tarihi 

1. 1 Adet TV Monitörlü, C Kollu floroskopi ve radyog- 14 Kasım 1984 
rafide kullanılan Mobil Röntgen Cihaz Mesai saati bitimi 

14 Kasım 1984 
2. 1 Adet Otomatik Röntgen Film Banyo Cihazı Mesai saati bitimi 

17275/ 1-1 

Ankara Büyük Şehir Belediyesi Elektrik, Havagazı ve Otobüs İsletme Müesse
sesi Genel Müdürlüğünden: (EGO) 

1. iKuruluşumuzca; 
1975 - 82 Model 590 K O Tipi M A N Otobüsler İçin, 
35 adet hava komprasör krankı malzemesi firma nam ve hesabına Komisyon 

önünde pazarlıkla 8/11/1984 günü saat 10.00'da E . G. O. Genel Müdürlüğünde satın 
alınacaktır, 

2. Kuruluşumuz isterse kısmi sipariş yapabilir. 
3. Kuruluşumuz 2886 sayılı Yasaya bağlı değildir. 
4. ıHertürlü başvurularda 267 - 83/HM. referansı ile İkmal İnşaat ve Tesis Dai

resi Başkanlığı Ticaret 'Müdürlüğüne başvurulacaktır. 
5. Firma sahipleri söz konusu ihaleye iştirak edebilmesi için, 
a) Hüviyet 
b) Vekil olanlar (Hüviyet ve vekaletname) 
c) 72.066 T U tutarında geçici güvence (Güvence alındısı veya banka güvence 

mektubu) 
d) Ticaret Odasına kayıtlı olma belgesi (1984 yılına ait) 
e) Sanayici ise Sanayi Odasına kayıtlı olma belgesi (1884 yılma ait.) 

17011 /1-1 
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Çıtak Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanlığından : 

1 — Denizli Çivril Çıtak Kasabası Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Baş
kanlığının camii inşaatı işi 2886 sayılı Kanunun 33/a maddesi ve 527 sayılı Kanun 
hükümlerine göre kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — İşin keşif bedeli 18.442.891,— TL. sidir. 
3 — İhale Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanlığınca Çıtak Belediye 

binasında İhale Komisyonunca 9/11/1984 Cuma günü saat 14.00'de yapüacaktır. 
4 — İhale şartnameleri ve diğer evraklar Çıtak Cami Yaptırma ve Yaşatma 

Dernek Başkanlığından öğrenilebilir. 
5 — ihaleye girebilmek içi İsteklilerin : 
A - 553.286,— T U hk geçici teminatları, 
B - 1984 yılma ait ticaret odası belgesi, 
C - Müracaat dilekçesi ile birlikte verecekleri ihale şartnamesinde belirtilen 

ve usulüne göre hazırlanmış olan, 
a) İkamet belgesi, 
b) Teknik personel bildirisi, 
c) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan keşif bedeli ka

dar işin ihalesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesi veya iş bitirme 
belgesini ibraz etmek suretiyle Dernek Başkanlığı Belge Komisyonundan alacakları 
ihaleye girme belgesini teklif mektuplarıyla birlikte zarfa koymaları lazımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını ihale saatinden önce makbuz karşılığında 
İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi ihale gününden 2 gün 
önce 7/11/1984 günü mesai saati sonudur. 

8 — İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta veya tesbit edilen uygun 
bedel üzerinden ihale yapmakta yetkilidir. 

9 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
10 — İhale herhangi bir nedenle iptal edildiğinde ikinci ihale 5/11/1984 ta

rihinde yapılacaktır. 
İlan. olunur, 17278 /1-1 

T. C. Devlet Demiryolları H. Paşa 1. İşletme Başmüdürlüğü Alım Satım ve 
İhale Komisyonu Başkanlığından: 

8 ve 10 Ekim 1984 tarihlerinde Resmi Gazete'de neşredilmiş olan ilânımızın 
6. sırasında kayıtlı 12 adet komple büyük şarfenberg ve ön kovanı, aynı malzeme 
olduğundan görülen lüzum üzerine 1. kalemde kayıtlı 6/11/1984 tarihindeki ihale 
ile birleştirilerek 24 adet üzerinden ihalesi yapılacaktır. 

İlgililere duyurulur. 17273 /1-1 

İller Bankasından: 

1 — Bankamızca iç piyasadan 19.108 metre A. Ç. boru ile özel parçaları sa
tın alınacaktır. 

2 — Bu işe ait şartnameler Bankamız merkezinden ve istanbul Kartal Mal
tepe'de Depo ve İkmal Müdürlüğümüzden 2.500, —TL. bedel karşılığında temin 
edilebilir. 

3 — Teklifler en geç 19/11/1984 günü saat 12.00'ye kadar Bankamızda bu
lundurulacak ve aynı gün saat 15.30'da toplanacak Satınalma Komisyonunda açı
lacaktır. 

4 — Bankamız 2886 sayüı Devlet İhale Kanunu ile bu Kanunun ek ve deği
şikliklerine tabi değildir. 17272/1-1 
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Çeşitli ilânlar 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından •. 

Malatya Sağlık Meslek Lisesinin 1984 yılı ihtiyacı bulunan 36 kalem sebze ve 
meyve ihalesini alan ve bilahare sözleşmesini fesh eden müteahhit Hüseyin Kapıkı-
ran'ın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84 ncü maddesi gereği .Makamın 
23/10/1984 gün ve 3119 sayüı onayı uyarınca bir yıl müddetle tüm ihalelere katıl
ması yasaklanmıştır. 17270 / l - l 

Aydın Sağlık Meslek Lisesinin 1984 yılı ihtiyacı bulunan 39 kalem kuru er
zak ihalesini alan ve bilahare sözleşmesini fesh eden müteahhit Nihat öztürk 'ün 
2886 sayılı Devlet İhale Kanuncnun 84 ncü maddesi gereği makamın 23/10/1984 gün 
ve 3118 sayılı onayı uyarınca bir yıl müddetle tüm ihalelere katılması yasaklan
mıştır. 17269 /1-1 

Söke Kaymakamlığından: 

Söke İlçesi Yenihisar Kasabası Gevrek mevkiinde 4126 parselde kayıtlı gay
rimenkul «Halit Caddesi, Nidrikalem Sk. No : 14117 Fatih - İstanbul» adresinde 
oturan Osman Tolcu adına kayıtlı olup, İçişleri Bakanlığınca 11/5/1983 tarihli onay
lı imar plânı gereğince 168.000 TL. bedelle istimlâk edilmiştir. İstimlâk bedeli T .C. 
Ziraat Bankası Söke Şubesine yatırılmıştır. 

Yapılan bütün araştırmalara rağmen Osman Tolcu'ya tebligat yapılamadı
ğından 2942 sayılı Kanunun 13. maddesi gereğince tebliğ yerine geçmek üzere ve 
açılacak davalarda husumetin İçişleri Bakanlığına yapılacağı ilan olunur. 

17277 /1-1 
• — 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından : 

ili: Erzurum, İlçesi: Narman Köyü veya Mevki i i : Soğurmak, Madenin Cinsi: 
Civa, Ruhsatnamenin Tarihi Numaras ı : 17/6/1983, A R : 24708, 

HUDUTLARI : 
KUZEYİ: Pulum Dağdaki 2657 rakımlı nirengi noktasından 2603 rakımlı Ya-

nuk tepe nirengi noktasına çekilen düz hat. 
DOĞUSU: 2603 rakımlı Yanuk tepe nirengi noktasından 2214 rakımlı Karagun 

tepe nirengi noktasma çekilen düz hat. 
GÜNEYİ: 2214 rakımlı Karagun tepe nirengi noktasından 2335 rakımlı Laleli 

tepe nirengi noktasına çekilen düz hat. 
BATISI: 2235 rakımlı Laleli tepe nirengi noktasından Pulum dağdaki 2657 ra

kımlı nirengi noktasına çekilen düz hat. 
Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Civa madeni için Ermer 

Maden ve Mermer İşletmeleri A . Ş. uhdesine 10 yıl müddetle işletme ruhsatı verile
cektir. 

itirazı olanların bu ilânın gazetede ilk yayınlandığı tarihten itibaren onbeş 
gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lâzım geldiği bu müd
detin hitamından sonra vukubulacak itirazların kabul edilmiyeceği 6309 sayılı Ma
den Kanununun 55 inci maddesi gereğince ilan olunur. 16776 / 2-2 



Sayfa-. 62 RESMİ G A Z E T E 1 Kasım 1984 — Say ı : 18662 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

İ l i : Erzurum, İlçesi: Narman, Köyü veya Mevki i : Soğurmak, Madenin Cins i : 
Civa, Ruhsatnamenin Tarihi : 17/6/1983, Numaras ı : A R : 24706. 

Hudutlar ı : 
Kuzey i : Pulum Dağdaki 2657 rakımlı nirengi noktasından 2603 rakımlı Yasıuk 

tepe nirengi noktasına çekilen düz hat. 
Doğusu : 2603 rakımlı Yanuk tepe nirengi noktasından 2214 rakımlı Karugun 

tepe nirengi noktasına çekilen düz hat. 
Güneyi : 2214 rakımlı Karuğun tepe nirengi noktasından 2335 rakımlı Laleli 

tepe nirengi noktasına çekilen düz hat. 
Batısı : 2235 rakımlı Laleli tepe nirengi noktasından Pulum dağdaki 2657 ra

kımlı nirengi noktasına çekilen düz hat. 
Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Civa madeni için Er-

mer Maden ve Mermer İşletmeleri A. Ş. uhdesine 10 yıl müddetle işletme ruhsatı 
verilecektir. 

İtirazı olanların bu ilânın gazetede ilk yayınlandığı tarihten itibaren onbeş 
gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemleri lâzım geldiği, bu 
müddetin hitamından sonra vukubulacak itirazların kabul edilmiyeceği 6309 sayılı 
Maden Kanununun 55 inci maddesi gereğince ilan olunur. 17286 / 2-1 

H i : Elazığ, i lçesi: Maden, Köyü veya mevkü : Hamel, Madenin cinsi : Krom. 
Ruhsatnamenin tarihi ve numarası : 7/11/1968 A R . 7793. 

H U D U T L A R I : 
Kuzeyi : « ' O Tekatü noktasından L tekatü noktasına doğru hat. 
Doğusu : «L» tekatü noktası. 
Güneyi : «L» Tekatü noktasından D tekatü noktasına doğru hat. 
Batısı : «D» Tekatü noktasından E tekatü noktasına oradan A tekatü nokta

sına oradan C tekatü noktasına kırık hat. 
«A» Kesişme Noktası : Kuzu tepeden Darıpanır tepeye çekilen hat ile arası 

mahallesi çeşmesinden yukarı Vartınık Çeşmesine çekilen hattın kesiştiği noktadır. 
«C» Kesişme Noktası : Kunt Mahallesi Çeşmesinden 1754 rakımlı Kef tepe ni

rengi noktasına çekilen hat ile Kuzu Tepeden Darıpmanna çekilen hattın kesiştiği 
noktadır. 

«D» Kesişme Noktası : 1809-4 Rakımlı Çatalçayır tepe nirengi noktasından 
1488 rakımlı Keftepe nirengi noktasına çekilen hat 11e arası Mah. çeşmesinden Var
tınık Mehmet Ekmenin evinin yanındaki çeşmeye çekilen hattın kesiştiği noktadır. 

«L» Kesişme Noktası : Kunt Mah. çeşmesinden 1754 rakımlı Kef tepe nirengi 
noktasına çekilen hat ile 1809,4 rakımlı Çatalçayır tepe nirengi noktasından 1488 
rakımlı Kef tepe nirengi noktasına çekilen hattın kesiştiği noktadır. 

«E» Kesişme Noktası : Kuzeyi tepeden Darıpmanna giden ile Arazi Mah. 
çeşmesinden Vartınık Mehmet Ekmenin evinin yanındaki çeşmeye çekilen hattın keisiş-
tiği noktadır. 

Yukanda mevkii, cinsi ve hudutlan yazılı bulunmuş Krom madeni için Harput 
Bakırcılık Ltd. Şti. uhdesine 10 yıl müddetle işletme ruhsatı verilecektir. 

İtirazı oianlann bu ilânın gazetede ilk yayınlandığı tarihten itibaren onbeş gün 
içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lâzım geldiği bu müddetin 
hitamından sonra vukubulacak itirazlann kabul edilmiyeceği 6309 sayılı Maden K a -
nuitunun 55 nci maddesi gereğince ilân olunur, 17157 / 3̂ 1 



Kayseri Askerlik Dairesi Başkanlığından : 

Türkiye'de ikamet adresi olmayan, yurt dışında olduğu saptanan ve Askerlik Şubesince B A K A Y A olarak aranan aşağıda kim
likleri yazılı yükümlüler 403 sayılı Kanunun 25 nci madde c, d ve e fıkraları gereğince ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Türkiye'ye 
gelerek askerlik görevini yapmak üzere ilgili mercilere müracaat etmedikleri taktirde haklarında aynı kanun hükümlerine göre Türk 
Vatandaşlığını kaybettirme işlemine tabi tutulacağı Hanen tebliği olunur. 

İ l çe -Köy-Man . Hane Cilt Sayfa Dini S. No. Doğumu Adı ve Soyadı Baba Adı 

1. 
2. 

1959 A l i Oktay Osman Aksaray - G. Kuyu 
1960 Artin özyüzükcü Kırkor Kayseri - ıSüley. M . 

38 
285 

100/02 
34 

13 
124 

İslam 
Hıristiyan 

17266 /1-1 
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Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden: 

Bugünkü dille yayıma hazırlanan Atatürk'ün BÜYÜK NUTUK'u üç cilt 
halinde İşletme Müdürlüğümüzce baskıları tamamlanarak satışa sunulmuş
tur. I. hamur kâğıda krom-lüxs 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. • 
Resmi Gazete'de 8/10/1983 ile 17/7/1984 tarihleri arasında yayımlanan 

mevzuatın Resmi Gazete tarih ve sayısı ile Düstur, Tertip ve Cilt ' ini belirten 
FİHRİST satışa çıkartılmıştır. İsteyenler 300,— TL. karşılığında Resmi Gaze
te satış büromuzdan temin edebilirler. 

Posta ile talepte bulunanlar 150,— TL.'lık posta ücretini de ilave ede
rek Ziraat Bankası Dışkapı Şubesi - A N K A R A 640/65 numaralı işletmemiz he
sabına ücretini yatırıp, bir yazı ekinde bu yatırıma ait belgeyi veya fotokopi
sini göndermeleri gereklidir. 

İstek sahiplerinin bilgilerine sunulur. 

Resmi Gazete Fihristi 

Yürütme ve İdare Bölümü: 

Sayfa 

Milletlerarası Andlaşma 

84/8604 Proje Analizi 'Bilgisayar Kullanımı (Konulu Proje Belgesinin 
Onaylanması (Karan 1 

Atama Kararları 

— Devlet Bakanlığı, Mil l i Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı Üe Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı'na ait 
Atama Kararları ? 

Müşterek Karar 

— İçişleri Bakanlığı'na ait Bi r Sınır Tesbit Karan 10 

Yönetmelikler 

—• İspençiyari ve Tılbbi Müstahzar İmalathaneleri Yönetmeliği 
— İthal Edilecek ilaç Ham, Başlangıç Maddeleri; İspençiyari ve Tıbbi 

Müstahzarlar Yönetmeliği 
— Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrenci Eğitim - öğretim ve 

Sınav Yönetmeliğinin Değiştirilmesi 
— Hanlar 

11 

19 

22 
27 

BAŞBAKANLİK BASIMEVİ 


