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YASAMA BÖLÜMÜ 

KANUNLAR 
Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 

Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Kanun N o . 3654 Kabul Tarihi : 6.6.1990 

M A D D E 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında 6 Mart 1989 
tarihinde Beijing'de imzalanan Konsolosluk Sözleşmesinin onaylanması uygun bulunmuştur . 

M A D D E 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

M A D D E 3. — B u Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür . 

15/6/1990 
• 

Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesine Katılmamızın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 

Kanun No. 3655 Kabul Tarihi : 6.6.1990 

M A D D E 1. — 22 Mart 1985 tarihinde Viyana'da imzaya açılan " O z o n Tabakasının 
Korunmasına Dair Viyana Söz!eşmesi"ne katılmamız uygun bulunmuştur . 

M A D D E 2. — B u Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
M A D D E 3 — B u Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür . 

15/6/1990 
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Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolüne 
Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 

Hakkında Kanun 

Kanun No. 3656 Kabul Tarihi : 6.6.1990 

M A D D E 1. — 16 Eylül 1987 tarihinde Montreal'de imzaya açılan "Ozon Tabakasını 
İncelten Maddelere Dair Protokol"e katılmamız uygun bulunmuştur. 

M A D D E 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

M A D D E 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

15/6/1990 

• 

Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinde 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Kanun No. 3657 Kabul Tarihi : 6.6.1990 

M A D D E 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 12/5/1982 tarihli ve 2670 sa-
yılı Kanunun 6 ncı maddesiyle değişik 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı bu 
görevleri yerine getiren personel aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dava açarlar. Ancak, Devlet 
dairelerine tevdi veya bu dairelerce tahsil veya muhafaza edilen para ve para hükmündeki de
ğerli kâğıtların ilgili personel tarafından zimmete geçirilmesi halinde, zimmete geçirilen mik
tar, cezaî takibat sonucu beklenmeden Hazine tarafından hak sahibine ödenir. Kurumun, genel 
hükümlere göre sorumlu personele rücu hakkı saklıdır. 

M A D D E 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

M A D D E 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

15/6/1990 

e 

3.11.1980 Tarihli ve 2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması 

Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 

Kanun No. 3658 Kabul Tarihi : 7.6.1990 

M A D D E 1. — 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (a) bendinin 1 ve 5 numaralı alt 
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye (f), (g) ve (h) bentleri eklenmiştir. 

1. Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Ko
mutanlığı personelini, 

Yasama Bolümü Sayfa : 2 
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5. Orman memurları ve personeli ile Gümrük Muhafaza memurlarını, 

f) İç güvenlik ve asayişin korunmasında veya kaçakçılığın men, takip ve tahkiki ile 
ilgili olarak güvenlik kuvvetlerine kendiliklerinden yardımcı olmuş ve faydalı oldukları yetki
lilerce tevsik edilmiş şahısları; 

g) Devlet güçlerini sindirme amacına yönelik olarak yapılan saldırılara maruz kalan 
kamu görevlilerini; 

h) Yukarıdaki bentlerde sayılanların yaptıkları görevler veya yardımlar sebebiyle sal
dırıya maruz kalan eş, füru, ana, baba ve kardeşlerini; 

MADDE 2. — 2330 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye (d) bendi ilave edilmiştir. 

Bu nakdî tazminatın tesbitine esas tutulacak aylık; tazminat verilmesine dair karar tari
hindeki en yüksek Devlet Memuru aylığının (Ek gösterge dahil) brüt tutarıdır. 

d) Kesin raporun alınmasının uzayacağının anlaşılması halinde tazminatın ödenme usûl
lerine göre, olay tarihi itibariyle, (b) bendine göre hesaplanacak miktarın asgarî oranı üzerin
den avans ödenir. 

MADDE 3. — 2330 sayılı Kanunun 5 inci maddesi madde kenar başlığıyla birlikte aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Sonradan meydana gelen yaralanma, sakatlanma ve ölüm 

Madde 5. — Bu Kanunun 2 nci maddesinde sayılanlardan görevleri veya yardımları sona 
erenlerin bilâhare kendilerinin veya eş, füru, ana, baba ve kardeşlerin yaralanmaları, sakat
lanmaları veya ölmeleri halinde bu durumlarının evvelce ifa ettikleri görev veya yardımdan 
meydana geldiği tevsik edilenlere 3 ve 4 üncü madde hükümleri uygulanır. 

MADDE 4. — 2330 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin madde kenar başlığı ile birinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye dördüncü fıkra eklenmiştir. 

öğretim ve sağlık yardımı 

Bu Kanunda yazılı hallerde ölenlerin veya çalışamayacak derecede sakat kalanların ço
cukları, devlete ait yatılı okul ve eğitim kurumlarında yönetmelikte tespit edilecek esaslara gö
re ücretsiz olarak okutulurlar. 

Bu Kanunun kapsamında bulunanlardan, tedavi giderleri kamu kurum ve kuruluşla
rınca karşılanamayanların tedavileri; Devlet, üniversite, Sosyal Sigortalar Kurumu hastanele
ri ile askerî hastanelerde ücretsiz olarak yapılır. 

M A D D E 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

M A D D E 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

15/6/1990 

Yasama Bölümü Sayfa: I 





20 Haziran 1990 — Sayı : 20554 RESMÎ G A Z E T E Sayfa : 5 

Y Ü R Ü T M E V E  İ D A R E B Ö L Ü M Ü 

M i l l e t l e r a r a s ı A n d l a ş m a 

Karar Sayısı : 90/559 

İkinci Tarımsal Yayım ve Uygulamalı Araştırma Projesi için Uluslararası İmar ve Kal
kınma Bankası'ndan sağlanan 63 milyon Dolar tutarındaki krediyle ilgili olarak Hükümeti
miz ile adıgeçen Banka arasında 30 Mart 1990 tarihinde imzalanan ekli İkraz Anlaşması ve 
ek mektupların, imzalandıkları tarihten geçerli olmak üzere onaylanması; Dışişleri Bakanlı
ğının 12/6/1990 tarihli ve EİUE-I-2057-3257 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 
sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 18/6/1990 tarihinde 
kararlaştırılmıştır. 

T u r g u t Ö Z A L 
Cumhurbaşkanı 

Y. AKBULUT 
Başbakan 

M. KEÇECİLER 
Devlet Bakanı 

C. ÇİÇEK 
Devlet Bakanı 

İ. ÖZARSLAN 
Devlet Bakanı 

K. AKKAYA 
Devlet Bakanı 

K. İNAN 
Devlet Bakanı 

V. DİNÇERLER 
Devlet Bakanı V. 

E. KONUKMAN 
Devlet Bakanı 

H. ÖRÜÇ 
Devlet Bakanı 

H. DOĞAN 
Devlet Bakanı 

V. DİNÇERLER 
Devlet Bakanı 

İ.ÖZDEMİR 
Devlet Bakanı 

M. O. SUNGURLU 
Adalet Bakanı 

G. TANER 
Devlet Bakanı 

K. AKKAYA 
Devlet Bakanı V. 

M.TAŞAR 
Devlet Bakanı 

1. S. GİRAY 
Milli Savunma Bakam 

A. AKSU 
İçişleri Bakanı 

C. ALTINKAYA 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

L. KAYALAR 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 

F. KURT 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

A.BOZER 
Dışişleri Bakanı 

A. KAHVECİ A. AKYOL 
Maliye ve Gümrük Bakanı Milli Eğitim Bakanı 

H. ŞIVGIN 
Sağlık Bakanı 

İ. AYKUT 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

N. K. ZEYBEK 
Kültür Bakanı 

C. TUNCER 
Ulaştırma Bakanı 

Ş. YÜRÜR 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

İ. AKÜZÜM 
Turizm Bakanı 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 
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İKRAZ NO : TU-31 77 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
İLE 

ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI 
ARASINDAKİ 

(İKİNCİ TARIMSAL YAYIM VE UYGULAMALI ARAŞTIRMA PROJESİ) 
İKRAZ ANLAŞMASI 

30 MART 1990 
İKRAZ ANLAŞMASI 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ (Borçlu) İlE ULUSLARARASI İMAR ve KALKINMA BANKASI 
(Banka) arasındaki 30 Mart 1990 tarihli ANLAŞMA. 

Borçlu'nun, İşbu Anlaşma'nın 2 numaralı ekinde tanımlanan Projenin yapıla
b i l i r l i ğ i ve önceliği hususunda kendisini tatmin etmesinden sonra, Projenin 
finanse edilmesinde Bankanın yardımını i s tediğ i ; 

Banka'nın, diğer hususlar arasında, yukarıda belirtilen esaslara göre, 
İşbu Anlaşmada belirtilen hüküm ve şartlara uygun olarak Borçluya İkrazı 
vermeyi kabul e t t i ğ i dikkate alınarak taraflarca aşağıdaki konularda anlaşmaya 
varılmıştır: 

MADDE I 
Genel Şartlar; Tarifler 

Bölüm 1.01. Bölüm 3.02'nin son cümlesi çıkarılmak üzere Banka'nın 1 Ocak 
1985 tarihli "İkraz ve Garanti Anlaşmalarına Uygulanacak Genel Şartlar" işbu 
Anlaşmanın tamamlayıcı bir parçasını teşki l eder. 

Bölüm 1.02. Genel Şartlarda ve İşbu Anlaşmanın Önsözünde tanımı yapılan 
ç e ş i t l i terimler, yapılan tanım başka türlü bir anlam gerektirmedikçe, karşı
larında belirtilen anlamları ifade ederler. Aşağıdaki ek terimler ise şu 
anlamları taş ır lar: 

(a) "Proje Alanı", Borçlu'nun aşağıdaki şekilde gruplandırılan ondokuz 
İ l inin kapladığı alanı İfade eder: (1) -Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Niğde, 
Aksaray ve Kayseri İ l l e r in i içine alan Merkezi Bölge; (il) Amasya, Tokat, 
Sivas ve Erzincan il lerini İçine alan Merkezi Kuzey Doğu Bölge; ( i l i ) Antalya, 
İçe l , Adana ve Hatay,İ l ler in i içine alan Akdeniz Bölgesi; (IV) Malatya, 
Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Siirt i l lerini içine alan Merkezi 
Güneydoğu Bölgesi; 

Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 2 
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(b) "TOKB", Borçlu'nun Tarım Orman ve Köylşleri Bakanlığını ifade eder; 

(c) "BİB", Borçlu'nun Bayındırlık ve takan Bakanlığını İfade eder; 

(d) "PUGEM", TOKB'nin Proje ve Uygulama Genel Müdürlüğünü İfade eder; 

(e) "KHGM", TOKB'nin Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünü İfade eder; 

(f) "KKGM", Borçlu'nun Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü ifade eder; 

(g) "TOGM", TOKB'nin Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü İfade 
eder; 

(h) "DKPD", PUGEM'in Dış Kaynaklı Projeler Dairesini İfade eder; 

(İ ) "TİM", TOKB İl Müdürünü ifade eder; 

<j) "TDKBİM", TüKB İl Müdürlüğünü İfade eder; 

(k) "ÇEYŞ", TOKBİM'ln Çiftçi Eğitim ve Yayım Şubesini İfade eder; 

(1) "BKŞ", TDKBİM"in Bitki Koruma Şubesini ifade eder; 

(m) "HSŞ", TOKBİM'ln Hayvan Sağlığı Şubesini ifade eder; 

(n) "PİŞ", TOKBİM'ln Proje ve İs tat i s t ik Şubesinl ifade eder;. 

(a) "İM", TOKB İlçe Müdürünü ifade eder; 

(p) "TYU", İlçe Tarımsal Yayım Uzmanını ifade eder; 

(r) "MKK", işbu Anlaşmanın 5 numaralı Ekinin 2 numaralı paragrafında 
a t ı f ta bulunulan Merkezi Koordinasyon Komitesini ifade eder; 

(s) "BKK", işbu Anlaşmanın 5 numaralı Ekinin 4 numaralı paragrafı 
uyarınca kurulacak olan Bölgesel Koordinasyon Komitelerinden herhangi 
birini ifade eder; 

(t) "KGT", Köy Grup Teknisyenini ifade eder; 

(u) "KGTM", Köy Grup Teknisyenliği Merkezini ifade eder; 

(v) "KU", Konu Uzmanını ifade eder; 

(y) "Özel Hesap", işbu Anlaşmanın 2.02 (b) say ı l ı Bölümünde belirtilen 
hesabı ifade eder; 

(z) "Mali Yıl", 1 Ocak ile 31 Aralık arasındaki dönemi ifade eder. 

MADDE II 

İkraz 

Bölüm 2.01. Banka,her para çekimi tarihinde, Banka tarafından değer
lendirilmek üzere ikraz hasılasından çekilen paraların toplamı olarak 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : î 
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al tmışüç milyon dolar (63.000.000 $) eşdeğerinde ç e ş i t l i para birimlerini , 

İkraz Anlaşmasında bel irt i len veya a t ı f t a bulunulan hüküm ve ş a r t l a r l a 

Borçluya ödünç vermeyi kabul eder. 

Bölüm 2.02 (a) İkrazın t u t a r ı , İşbu Anlaşmanın 2 numaralı Ekinde 

tanımlanan Proje i ç i n gerekli mal ve hizmetlerin makul bedelini karşılamak 

üzere yapı lan (veya, Banka kabul e t t i ğ i takdirde yapılacak olan) ve İkraz 

has ı la s ından finanse edilecek harcamalar i ç i n işbu Anlaşmanın 1 numaralı 

Ekinin hükümlerine uygun olarak İkraz Hesabından ç e k i l e b i l i r . 

(b) Borçlu, Projenin amaçları bakımından, Bankaca tatminkar bulunacak 

hüküm ve ş a r t l a r l a kendi Merkez Bankasında dolar üzerinden bir ö z e l hesap 

açacak ve bu hesabı muhafaza edecektir. Öze l Hesaba yapılacak depozitler 

ve bu Hesaptan yapı lacak ödemeler, i şbu Anlaşmanın 6 numaralı Ekinde bel ir

t i len hükümlere uygun olarak y a p ı l a c a k t ı r . 

Bölüm 2.D3 Kapanış Tarihi, 30 Haziran 1997 veya Banka tarafından 

tesbit edilecek daha sonraki bir tarih o l a c a k t ı r . Banka, sonraki tarihi 

derhal Borçluya b i ld ir i lecekt ir . 

Bölüm 2.0 4 Borçlu, çekilmemiş İkrazın esas t u t a r ı üzerinden y ı l d a 

yüzde birin dört te üçü (% 1'in 3 / 4 ' ü ) oranında bir taahhüt masrafını zaman 

zaman Bankaya ö d e y e c e k t i r / 

Bölüm 2.05 (a) Borçlu, İkrazın ç e k i l m i ş ve geri ödenmemiş esas t u t a r ı 

üzerinden, her Faiz Dönemi i ç i n bir önceki y a r ı y ı l d a belirlenen Borç Mali

yeti a r t ı yüzde birin y a n s ı (% 1' İn 1/2'si) oranında Faizi zaman zaman 

ö d e y e c e k t i r . İşbu Anlaşmanın 2.06 s a y ı l ı Bölümünde bel irt i len tarihlerin 

herbirinde Borçlu, bir önceki Faiz Döneminde ödenmemiş esas tutar üzerinden 

tahakkuk eden ve sözü geçen Faiz Dönemine uygulanan oran üzerinden hesap

lanan bir faiz ö d e y e c e k t i r . 

(b) Her y a r ı y ı l ı n bitiminden sonra uygun olur olmaz Banka, o y a r ı y ı l ı n 

Borç Maliyetini Borçluya b i ld ir i lecekt ir . 

(c) Bu Bölümün amaçları bakımından 

(i) "Faiz Dönemi", i şbu Anlaşmanın imzalandığı Faiz Dönemi i le başlamak 

üzere i şbu Anlaşmanın 2.06 s a y ı l ı Bölümünde bel irt i len her tarihten hemen 

önceki tarihte son bulan bir a l t ı ay l ık dönemi ifade eder 

Il) "Borç Maliyeti", (A) Bankanın y a t ı r ı m l a r ı n ı ; ve (B) bu Bölümün 

(a) paragrafında hükme bağ landığ ından\ fark l ı bir ş e k i l d e belirlenen faiz 

o r a n l a r ı n ı doğuran Banka tarafından 1 Temmuz 1989 tarihinden sonra verile

bilecek i k r a z l a r ı finanse etmek i ç i n , Banka tarafından tahsis edilen borçl a 

veya bunların k ı s ı m l a r ı har iç olmak üzere , Banka tarafından 30 Haziran 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4 
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1982 tarihinden sonra sağlanmış ve geri ödenmemiş borçların, Banka tararından 
makul olarak belirlenen ve y ı l l ı k yüzde olarak ifade edilen maliyetidir. 

( i i i) "Yarıyıl", bir takvim yı l ın ın birinci ya da ikinci a l t ı ayıdır. 

(d) Bankanın, Borçluya en az a l t ı ay önceden ihbarda bulunmak suretiyle 
bel irleyebileceği bir tarihte bu Bölümün (a), (b) ve (c) ( i i i ) paragrafları 
aşağıdaki şekilde tadil edilecektir: 

"(a) Borçlu, ikrazın zaman zaman çekilmiş ve geri ödenmemiş esas tutarı 
üzerinden, her üç Aylık Dönem iç in , bir önceki Üç Aylık Dönem için belir
lenen Borç Maliyeti artı yüzde birin yarısı (% 1'in 1/2 si) oranında faiz 
ödeyecektir. İşbu Anlaşmanın 2.06 say ı l ı Bölümünde belirtilen tarihlerin 
herbirinde Borçlu, bir önceki Faiz Döneminde ödenmemiş esas tutar üzerinden 
tahakkuk eden ve sözü geçen Faiz Dönemine uygulanan oranlar üzerinden 
hesaplanan bir faiz ödeyecektir." 

"(b) Her Üç Aylık Dönemin bitiminden sonra uygun olur olmaz Banka, o 
üç Aylık Dönemin Borç Maliyetini Borçluya bildirecektir." 

"(c) ( i l i ) Üç Aylık Dönem, bir takvim y ı l ı içinde 1 Ocak, 1 Nisan, 
1 Temmuz veya 1 Ekim'de başlayan üç aylık bir dönemi ifade eder." 

Bölüm 2.06 Faiz ve diğer masraflar, her y ı l 1 Haziran ve 1 Aralık 
tarihlerinde a l t ı aylık olarak ödenecektir. 

Bölüm 2.07 Borçlu, İkrazın esas tutarını , işbu Anlaşmanın 3 numaralı 
ekinde belirtilen amortisman cetveline göre geri ödeyecektir. 

MADDE III 

Projenin Yürütülmesi 

Bölüm 3.01 (a) Borçlu, işbu Anlaşmanın 2 numaralı Ekinde belirtilen 
Proje amaçlarına bağl ı l ığ ını beyan eder; ve bu amaçla gerekli itina ve 
etkinlikle ve uygun idari, mali, ekonomik ve tarımsal uygulamalar doğrul
tusunda TOKB vasıtasıyla Projeyi yürütecek ve bu amaç için gerekli fonları, 
tesisleri, hizmetleri ve diğer kaynakları gerektikçe derhal sağlayacaktır. 

(b) Bu bölümün (a) paragrafının hükümleri sınırlandırılmaksızın ve 
Borçlu ile Banka aksine mutabık kalmadıkça Borçlu, işbu Anlaşmanın 5 numa
ralı Ekinde belirtilen Uygulama Programına uygun olarak Projeyi yürütecektir. 

Bölüm 3.02 Banka aksini kabul etmedikçe, Proje iç in gerekli malların, 
i ş l er in ve danışmanlık hizmetlerinin tedarikinde işbu Anlaşmanın 4 numaralı 
Ekinin hükümleri geçerli olacaktır. 

Yürütme ve İdare Bölümü. Sayfa : 5 
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MADDE IV 

Mali Hükümler 

Bölüm 4.01 (a) Borçlu, Projenin veya Projenin herhangi bir kısmının 
yürütülmesinden sorumlu olan dairelerinin veya teşki lat larının Proje ile 
İ l g i l i iş lemlerini , kaynaklarını ve masraflarını yansıtmaya yeterli kayıt
ları ve hesapları düzenli muhasebe usullerine uygun olarak tutacak veya 
tutulmalarını sağlayacaktır. 

(b) Borçlu, 

(i) Özel Hesap ile i l g i l i kayıtlar ve hesaplar da dahil olmak üzere, 
bu Bölümün (a) paragrafında belirtilen her mali yı la ait kayıtların 
ve hesapların Bankaca kabul edilebilir bağımsız müfettişlerce 
düzenli olarak uygulanan t e f t i ş usullerine uygun şekilde t e f t i ş 
edilmelerini sağlayacaktır; 

(11) bu müfettişlerin t e f t i ş raporunu hazır olur olmaz derhal, fakat 
her halikarda o mali y ı l ın bitiminden sonra, dokuz ay içinde 
Bankaya verecektir; bu t e f t i ş raporu, Bankanın makul olarak 
talep edeceği derecede kapsamlı ve detaylı olacaktır; ve 

(III) Bankanın zaman zaman makul olarak talep edeceği sözü geçen 
kayıtlar, hesaplar ve bunların t e f t i ş i ile i lg i l i diğer bilgi
leri Bankaya verecektir. 

(q) Borçlu, harcama bildirimleri esasına güre İkraz Hesabından para 
çekilen tüm harcamalarla İ l g i l i olarak, 

(i) bu bölümün (a) paragrafı uyarınca, bu gibi harcamaları yansıtan 
kayıtları ve hesapları tutacak veya tutulmalarını sağlayacaktır; 

(11) bu gibi harcamalarla i lg i l i tüm kayıtları (mukaveleler, s ipariş ler 
faturalar, senetler, makbuzlar ve diğer belgeler), İkraz Hesabından 
son para çekiminin yapıldığı mali y ı l ın t e f t i ş raporunun Banka 
tarafından a l ın ı ş ın ı müteakip en az bir y ı l süreyle muhafaza 
edecektir. 

( i l i ) Banka temsilcilerinin bu kayıtları incelemelerini sağlayacaktır 
ve 

(Iv) sözü geçen kayıtların ve hesapların, bu Bölümün (b) paragrafında 
belirtilen y ı l l ı k t e f t i şe dahil edilmelerini ve bu t e f t i ş İ le 
İ l g i l i raporda, mezkur mali yılda ibraz edilen harcama bildirim
lerinin ve bunların hazırlanmasında kullanılan usullerin ve 
dahili kontrolların, i l g i l i para çekimlerini desteklemek hususunda 
güvenilir olup olmadıklarını belirten mezkur müfettişlerin ayrı 
bir görüşünün de bulunmasını sağlayacaktır. 

Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 6 
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(d) Yukarıda belirtilen hususlara herhangi bir sınırlama getirilmek-
sizin Borçlu, her yarıyı l ın bitimini müteakip iki ay içinde, o yarıyıl 

ı ile i l g i l i alarak bu Bölümün (a) paragrafında belirtilen harcamalarla 
i l g i l i detaylı bir bildirimi Bankaya verecektir. 

440098

MADDE V 

Sona Erme 
Bölüm 5.01 Genel Şartların 12.04 say ı l ı Bölümünün amaçları bakımından 

işbu Anlaşmanın tarihinden doksan (90) gün sonraki tarih belirlenmiştir . 

MADDE VI 

Borçlunun Temsilcisi; Adresler 

Bölüm 6.01 Genel Şartların 11.03 say ı l ı Bölümünün amaçları doğrultu
sunda Borçlunun temsilcisi olarak Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı tayin 
edi lmişt ir . 

Bölüm 6.02 Genel Şartların 11.01 say ı l ı Bölümünün amaçları bakımından 
aşağıdaki adresler belirlenmiştir . 
Borçlunun Adresi: 

Başbakanlık 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
Bakanlıklar-ANKARA Teleks: 

Telgraf Adresi: 
MALİYE HAZİNE 
Bankanın Adresi: 

International Bank for 
Reconstruction and Development 
1818 H.Street, N.w 
Washington, D.C. 20433 

B21-42285(MLYE-TR) veya 
821-42689(ANK-TR) 

Teleks: 
United States of America (ITT) 

248423 (RCA) veya 
64145 (wuI) 

Telgraf Adresi: 
INTBAFRAD 

Yukarıda hususları tasdiken, yetkili kılınmış temsilcileri vasıtasıyla 
tasarrufta bulunan taraflar, işbu Anlaşmanın, yukarıda yazı l ı gün ve 
yılda, Amerika Birleşik Devletleri, District of Columbia'da, kendi adlarına 
imza edilmesini sağlamışlardır. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
Yetkili Temsilci tarafından 
ULUSLARARASI İMAR VE KALKİNMA BANKASI 

Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika 
Bölgesel Başkan Vekili Tarafından 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7 
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EK 1 

İkraz Hasılasının Çekilmesi / 

1. Aşağıdaki tablo, İkraz hasılasından finanse edilecek kalemlerin Katego
rilerini, her Kategoriye İkrazdan tahsis edilen tutarları ve her 
Kategoriden bu şekilde finanse edilecek kalemler için yapılacak harca
maların yüzdesini göstermektedir. 

Tahsis Edilen 
İkraz Tutarı 
(Dolar eşdeğeri olarak Finansa Edilecek 

Kategori ifade edilmiştir) Harcamaların Yüzdesi 

(1) İnşaat İşleri  19.500.000 % 25 

(2) Araç, ekipman, bilimsel 13.600.00 0 Dış harcamaların % 1ÜU ü, 
kitap ve periyodikler iç harcamaların (fabrika 

teslim fiyatının) % 100'ü 
ve yurtiçinden tedarik 
edilen diğer kalemlerle 
ilgili iç harcamaların %80' 

(3) Danışmanlık hizmetleri 14.500.000 % 100 
ve yurtdışı eğitim 

(4) Artan cari giderler 9.900.000 Bu kategoriden 4.7 Milyon $ 
eşdeğeri ödenene kadar % 66 
daha sonra bu Kategoriden 
B.2 Milyon $ eşdeğeri ödenene 
kadar % 50, daha sonra % 33 

(5) Tahsis edilmeyen 5.500.000 

TOPLAM 63.000.000 

Z- Bu Ekin amaçları bakımından: 
(a) "dış harcamalar" deyimi, Borçlunun ülkesinden başka bîr ülkeden 

sağlanan mal veya hizmetler için Borçlunun ülkesinin para biriminden başka 
bir para birimi ile yapılan harcamaları ifade eder; 

(b) "iç harcamalar" deyimi, Borçlunun para birimi ile veya Borçlunun 
ülkesinden sağlanan mal veya hizmetler için yapılan harcamaları ifade eder 

(c) "artan cari giderler" deyimi, hepsi Bankaca tatminkar görülecek 
usullere uygun olarak hesaplanan, istihdam edilen personelin maaş ve yolluk-
larıyla ilgili giderleri, tarla denemeleri ve demonstrasyonlar için tedarik 
edilen girdi ve materyallerle i l g i l i giderleri ve Proje kapsamında satın 
alınan araçların işletme ve bakım giderlerini ifade eder. 

3. Yukarıdaki 1 numaralı paragrafın hükümlerine bakılmaksızın, Borçlu, işbu 
Anlaşmanın 4 numaralı Ekinin II. Bölümünün (a), (b), (c), (d) ve (f) 
paragrafları uyarınca istihdam edilecek Proje için gerekli danışmanlarla 
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mukavele imzalamadan ve imzalayana kadar (a) 'İşbu Anlaşmanın tarihinden 
önceki harcamalar için ve (b) toplam 1.0.00.000 $ eşdeğerini aşan Kategori 
(1) ve Kategori (2) kapsamındaki harcamalar için para çekimi yapılmayacaktır. 

EK 2 

Projenin Tanımı 
Projenin amaçları; gelişmiş tarım tekniklerinin ç i f t ç i l e r tarafından 

yaygın bir şekilde benimsenmesini desteklemek suretiyle Proje Alanında 
tarımsal verimlil iğin ve gelirlerin sürekli olarak arttırı labilmesine 
yardımcı olmak ve bu maksatla (a) gelişmiş uygun teknolojinin TDKB tarafından 
ç i f t ç i l e re ve bununla i l g i l i sonuçların ç i f t ç i l e r tarafından TOKB'ye i l e t i l 
mesini kolaylaştırmak üzere TOKB'nin tarımsal yayım ve araştırma teşki la t la 
rının güçlendirilmesi; (b) tarımda çalışan kadınların bilgi ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere tasarlanmış unsurların TDKB'nin tarımsal yayım hizmetlerine 
dahil edilmesi ve (c) TOKB tarafından yürütülen başarıl ı tarımsal yayım 
hizmetlerinin tamamlayıcısı olarak hayvan sağl ığ ı hizmetlerinin g e l i ş t i r i l 
mesidir. 

Proje; Borçlu ve Bankanın bu amaçları gerçekleştirebilmek amacıyla zaman 
zaman mutabık kalabilecekleri değişikliklere tabi olmak üzere aşağıdaki 
kısımlardan meydana gelir: 

Kısım A: Tarımsal Yayım 

Aşağıdaki yollarla TDKB'nin Tarımsal Yayım Hizmetlerinin güçlendirilmesi: 

(1) Köy Seviyesinde: (a) Çeş i t l i ç i f t l ik faaliyetleri konusunda üret ic i 
lere teknik tavsiyelerde bulunacak ve tüm gün esasına göre çalışacak, yeni 
uygulamaya konulan teknolojinin sonuçları ile i l g i l i bilgileri çiftçi lerden 

alabilecek ilave KGT'lerinin istihdam edilmesi; (b) gelişmiş tarımsal 
üretim metodları konusunda ç i f t ç i eşlerine eğitim vermek ve teknik tevsiye-
lerde bulunmak üzere pilot uygulama olarak, s ı n ı r l ı sayıda kadın KGT'lerinin 
istihdam edilmesi; (c) seçilmiş köylerde Bankaca tatminkar bulunacak şartlara 
uygun KGT Merkezlerinin inşa edilmesi; (d) KGT'lere araç ve sürücü, büro 
mefruşatı ve malzemeleri, demonstrasyon materyaleri ve ekipmanı (göze ve 
kulağa hitabeden araçlar dahil) temin edilmesi; ve (e) İşletme giderlerini 
karşılayacak fonların sağlanması; 

(2) İ lçe Seviyesinde: (a) KGT'leri denetlemek, KGT'lerin eğitimini 
düzenlemek, ilçedeki tarımsal yayım faaliyetleri hakkındaki bilgileri 
koordine etmek ve Ç£YŞ Müdürü, İM ve diğer 11 teknik personeli ile birlikte 
KU'ları tarafından bu gibi faaliyetlere sağlanacak desteği koordine etmek 
üzere İM'e bağlyı bir TYU'nun tayin edilmesi; (b) İM için bir araç ve 
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sürücü temin edilmesi, TYU için bir lojman, araç, sürücü, büro ekipmanı ve 
KGT'leri ile ç i f t ç i l e r i eğitmesi iç in göze ve kulağa hitabeden ekipman 
sağlanması; ve (c) işletme giderlerini karşılayacak fonların sağlanması; 

(3) İlçe grubu seviyesinde: (a) diğer hususlar arasında, KGT'leri düzenli 
olarak eğitmek, arazideki KGT'lere teknik destek sağlamak, ilçelerdeki 
tarımsal yayım faaliyetlerinin planlanmasında TYU'larca yardımcı olmak ve 
gerek kendi i l l er i içindeki, gerekse kendi i l leri dışındaki enstitüler ve 
araştırma personeli ile gerekli i r t ibat ı sağlamak üzere, ÇEYŞ Müdürüne 
bağlı ve aralarında tarımsal ekonomi, yayım metodolojisi/eğitimi ve erozyon 
kontrolü konularında uzmanların da bulunduğu Konu Uzmanları Ekibinin kurulması; 
(b) KGT'ler iç in eğitim yeri veya salonları , konu uzmanları İçin lojman 
inşaa edilmesi; (c) Taşıt ve şoförlerin, göze ve kulağa hitabeden araçlar 
ve malzemelerin ve zararlı izleme ekipmanının tedariki; (d) Başlıca işletme 
sistemlerinin en önemli verimlilik problemlerine uygun çözümleri belirlemek 
amacıyla, ya denenmiş ve hazır durumda veya araştırma vasıtasıyla g e l i ş t i 
rilecek alan teşhis çalışmalarının, KGT, TYU, KU ve i l g i l i araştırma ensti
tülerinden araştırmacıların oluşturduğu farklı konulardaki ekipler tarafından 
yürütülmesi; (e) KGT ve KU ekiplerinin talimatları çerçevesinde zararlı larla 
entegre mücadele yöntemlerinin uygulanması ve (f) işletme giderlerini 
karşılamak İçin fonların tedarik edilmesi; 

(4) İl Seviyesinde : a) ÇEYŞ ve TOKBİM için taşıt ve şoförlerin ve küçük bilgisayarların 

tedariki; (b) ÇEYŞ'ler için ilave personel tedariki; (c) projenin Kısım A.3 (d) de belirtilen çer
çevede yürütülecek ilçe grubu teşhis çalışmalarının bir araya toplanması; (d) Hareketli hay
van sağlığı ünitelerinin şoför, karavan, ekipman ve gerekli malzemenin sağlanması ile pilot 
uygulama şeklinde başlatılması; (e) Projenin " A " kısmı için ilerde gerektiğinde dağıtılmak üzere 
bilimsel kitap ve periyodiklerin tedariki; (f) İşletme giderlerini karşılamak için fonların temin 
edilmesi. 

(5) Ulusal Seviyede : (a) Projenin yürütülmesi ile ilgili TOKB elemanları için taşıt ve şo
för ve ekipman tedariki, (b) İşletme giderlerini karşılamak için fonların temini 

Kısım B : Uygulamalı Araştırma 

(1) (a) İlave eğitim tesislerinin inşa edilmesi ve/veya mevcut eğitim tesislerinin onarıl
ması, (b) taşıt ve şoför, ekipman (göze, kulağa hitabeden ekipman dahil) bilimsel kitap ve peri
yodikler çiftçi şartlarında araştırmalar için gerekli fonlar ile araç ve gerecin işletme ve bakım 
giderlerinin temini, (c) İlave teknik eleman temini, (d) İlave eleman tedariki ve işletme giderleri
ni karşılamak için ödeneklerin tedariki dahil, her enstitüde bir Araştırma-Yayım İrtibat Birimi 
kurulması suretiyle; araştırma planlamasını yürütmelerini tarımsal yayım elemanlarını etkin bir 
seviyede eğitmelerini, teşhis çalışmalarına iştirak etmelerini yeni tarım teknolojisini denemek 
için çiftçi şartlarında denemeler yapmalarını, araştırma bulgularını farklı çiftçi gruplarına uy
gun tavsiyeler şeklinde derlemelerini sağlamak amacıyla proje alanına hizmet veren yedi araş-
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tırma enstitüsünün (Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Adana-Hayvan Hastalıkları 
Araştırma Enstitüsü, Adana-Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, Ankara-Bahçe Kültürleri Araş
tırma Enstitüsü, Erzincan-Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü, Konya-Meyvecilik Araş
tırma Enstitüsü, Malatya ve Pamuk Araştırma Enstitüsü Nazilli/AYDIN) güçlendirilmesi, (2) (a) 
Mevcut eğitim tesislerinin küçük onarımı", (b) Taşıt ve şoför tedariki ve tarımsal yayımla ilgili 
eğitim faaliyetleri ve taşıtların işletme ve bakım giderlerinin karşılanması suretiyle, Projenin 
Kısım B-1 kapsamındaki araştırma enstitülerini desteklemeleri için tarımsal araştırma eleman
larına ilave eğitim temini ve uygun işletme teknolojisi için tavsiyelerde bulunmalarını sağlamak 
amacıyla, Proje alanına hizmet veren İlave yedi araştırma enstitüsünün (Atatürk Bahçe Kültür
leri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yalova-Hayvan Hastalıkları Araştırma Enstitüsü, Etlik/ANKARA-
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, Ankara-Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü, Diyarbakır-Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, Adana-Köy Hizmetleri Araştırma Ens
titüsü, Ankara ve Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsü, Şanlıurfa) güçlendirilmesi 
Kısım C : izleme ve Değerlendirme 

(1) Taşıt ve şoför bilgisayar malzemesi ilave eleman ve özel tarımsal çalışmaları finan
se etmek ve işletme giderlerini karşılamak amacıyla fon sağlayarak PUGEM'In İzleme ve De
ğerlendirme Birimlerinin güçlendirilmesi. 

(2) Ekipman temini dahil bir Enformasyon Sistemi Yönetiminin kurulması ve işletilmesi 
Kısım D : Teknik Yardım ve Eğitim 

(1) En az iki ayda bir KGT'ler için iki haftalık veya altı düzenli eğitim toplantıları ve Ko
nu Uzmanları için Seminerlerin (arasına KGT'lerin de katıldığı) yürütülmesi 

(2) Projenin A, B ve G Kısımlarında belirtilen yayım, araştırma, izleme ve değerlendir
me faaliyetlerinde çalışan elemanlar ve proje alanından seçilmiş çiftçiler için Banka tarafından 
kabul edilebilecek bir yurtdışı eğitim programının yürütülmesi 

(3) Projenin A, B ve C kısımlarında belirtilen yayım, araştırma ve izleme ve değerlen
dirme faaliyetlerine katılan elemanlar için hizmetiçl eğitim programının (oryantasyon toplantı
ları da dahil) ve proje alanından seçilmiş çiftçiler için yurtdışı eğitimlerine ilave olarak yurtiçi 
eğitim programının yürütülmesi 

(4) İlerisi için tarımsal yayım ve araştırma program tekliflerinin hazırlanması, 

Projenin 31 Aralık 1996 tarihinde tamamlanması beklenmektedir. 

EK 3 

Amortisman Program 
Ödeme Tarihi Anapara Ödemeleri (*) 

1 Aralık 1995 ile 1 Haziran 2007 
'arihleri arasında her 1 Haziran ve 
1 Aralık'ia 

(Dolar Olarak ifade 
edilmiştir.) 

2.625.000 

(*) Bu sütundaki rakamlar ilgili para çekme tarihlerinde 
tespit edilen dolar eşdeğerini temsil etmektedir. 
Genel Şartlar, bölüm 3.04 ve 4.03 e bakınız. 
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Önceden Ödeme Primleri 

Genel şartların 3.04 (b) bölümü uyarınca, ikraz anaparasının herhangi 
bir kısmının vadeden önce ödenmesİ halinde uygulanacak primler aşağıdaki 
oranlarda olacaktır. 

Önceden Ödeme Zamanı 
Vade öncesindeki üç 
y ı l içinde 

vade öncesindeki üç i la 
a l t ı y ı l arasında 

vade öncesindeki a l t ı i la 
onbir y ı l arasında 

Prim 
Önceden ödeme tarihinde ikraza 
uygulanan (yılda yüzde olarak 
ifade edilen) faiz oranı 
ile aşağıdaki rakamın çarpımı 

0.18 

0.35 

0.65 

Vade öncesindeki onbir ila 
onbeş y ı l arasında 0.88 

Vadeden onbeş yıldan fazla 
bir süre önce 1.0.0 

Tedarik ve Danışmanlık Hizmetleri 

Bölüm 1 Mal ve İş ler in Tedariki 

Kısım A Uluslararası Rekabete Dayalı İhale 

1) İşbu Ek'in C kısmında aksine bir hüküm bulunmadıkça mallar Banka tara-
fından Mayıs 1985 tarihinde yayınlanan "Dünya Bankası İkrazları ve IDA 
Kredileri kapsamında Tedarik Klavuzunun I. ve II ci Bölümlerinde belirtilen 
hükümlere uygun olarak yapılacak ihaleler çerçevesinde tedarik edilecektir. 

2) Mallara ait sözleşmeler uygulanabilir olduğu ölçüde herbiri 250.000 
Dolar eşdeğerinde veya daha fazla tutan ihale paketleri halinde gruplandı-
r ı lacakt ır . 

Kısım B Yerli İmalatçıların Tercihi 

Kısım A. 1 de belirtilen yönteme göre mal tedarikinde, Türkiye'de imal 
edilen mallara, Klavuzun 2.55 ve 2.56 cı paragraflarındaki ve işbu Ek 2 
nin 1-4 cü paragraflarındaki hükümlere uygun ve tabi olarak bir tercih 
marjı tanınabi l ir . 

Kısım C Diğer Tedarikin Usulleri 
1. İnşaat i ş l e r i Banka'ca kabul edilebilir yönteme uygun olarak, yerel 

gazetelerde ilan edilmek suretiyle rekabete dayalı esasa göre ihale edilerek . 
yapılan sözleşmeler çerçevesinde, tedarik edilebilir. 
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2. Taşıtlardan başka, herblr sözleşme miktarı 50.000 dolar eşdeğerinden 
daha az ve toplamı 1.300.000 dolar eşdeğerini aşmayan mallar; Klavuz 
çerçevesinde Bankaya uygun yöntemlere güre, en az üç yeterli tedarikçiden 
istenen tekliflerin karşı laşt ır ı lması esas alınarak yapılan sözleşmeler 
çerçevesinde tedarik edilebilir. 

3. Kitap ve periyodikler görüşme esasına göre doğrudan doğruya yayıncı
lardan veya yetkili bayilerden satın a l ınabi l ir . 

Kısım D Tedarik Kararlarının Banka Tarafından İncelenmesi 

1. İhale davetiyelerinin, tekliflerin ve nihai sözleşmenin incelenmesi; 

a) Tutarı 500.000 dolar eşdeğerinde veya daha fazla alarak tahmin 
edilen her bir sözleşme ile i l g i l i olarak Klavuzun Ek 1 indeki 2've 4 cü 
paragraflarında belirtilen yöntem uygulanacaktır. Bu sözleşme iç in ödemeler 
özel hesaptan yapılacaksa, adı geçen 2 (d) paragrafı gereğince Banka'ya 
verilecek olan sözleşmenin onaylı iki suretinin bu sözleşme İ le i l g i l i ilk 
ödemenin Özel Hesaptan yapılmasından önce Banka'ya verilmesini temin iç in 
adı geçen yöntemler değ i ş t i r i l ecekt i r . 

b) Yukarıdaki paragrafın kapsamına girmeyen herbir sözleşme ile i l g i l i 
olarak Kılavuzun Ek 1 indeki 3 ve 4 cü paragraflarında belirtilen yöntem 
uygulanacaktır. Bu sözleşme iç in ödemeler Özel Hesaptan yapılacaksa, adı 
geçen paragraf 3 gereğince Bankaya verilecek olan sözleşmenin onaylı iki 

4suretinin diğer bilgilerle beraber, bu Anlaşmanın Ek 6 sındaki cü paragrafı 
gereğince Banka'ya sunulacak olan delilin bir bölümü olarak, Banka'ya 
verilmesini temin iç in , adı geçen yöntem tadil edilecektir. 

2. % 10 rakamı kılavuzun Ek 1 İndeki 4 cü paragrafında bahsedilen 
amaçlar iç in bel ir lenmişt ir . 

Bölüm II Danışmanların İstihdamı 

a) Uzun ve kısa dönem eğitimleri i ç in kursiyerlerin yurtdışı kuruluşlara 
yerleşt ir i lmesi ve yönetimleri dahil proje elemanları i ç in tüm eğitim 
programının hazırlanması, yürütülmesi ve denetimi, 

b) teşhis çalışmalarının hazırlanması ve yürütülmesi 

c) Kadın ç i f t ç i l e r iç in tarımsal yayım ve araştırma pilot programı 
uygulanması; 

d) Proje izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin güçlendirilmesi 

e) tarımla i l g i l i örnek çalışmaların yürütülmesini, 

f) ilerideki tarımsal yayım ve araştırma programlarının hazırlanmasında 
Borçlu'ya yardımcı olması iç in Borçlu, nitelikleri tecrübesi ve çalışma 
şart ları Banka'ca tatminkar bulunan danışmanları istihdam edecektir. Bu 
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danışmanlar. Banka tarafından, Ağustos 1981'de yayınlanan "Dünya Bankası 
Borçluları ve Yürütücü Kuruluş alarak Dünya Bankası tarafından Danışman 
Kullanımı Kılavuzu" na dayalı alarak, Banka'ca tatminkar bulunan kural ve 
yöntemlere uygun olarak seç i l ecekt i r . 

EK 5 

Uygulama Programı 

A. Projenin Uygulanması ve Koordinasyon 

1. Merkez Seviyesinde 

a) PUGEM ile i ş b i r l i ğ i içerisinde KHGM ve' BİB tarafından yürütülecek 
olan KGT merkezi ve KGT eğitim tesisleri, Projenin Kısım A çerçevesinde 
TYU ve KU 1ar iç in lojman inşaat ları , 

b) KKGM tarafından yürütülecek olan projenin Kısım A 4 (d) çerçevesinde 
seyyar hayvan Bağlık birimlerinin kurulması 

•s, 
c) KKGM ve KHGM tarafından yürütülecek olan Projenin Kısım B çerçevesinde, 

Hayvan sağ l ığ ı , Zirai Mücadele ve Köy Hizmetleri Araştırma Enstitülerinin 
güçlendirilmesi, 

d) PUGEM ve TDGM tarafından müştereken koordine edilecek olan, Projenin 
Kısım D çerçevesindeki yayım elemanlarının eğitimi gibi 4 konunun haricinde 
T0KB, PUGEM aracı l ığ ı ile'Projeyi yürütecektir. PUGEM; ayrıca, DKPD ve diğer 
daireleri arac ı l ığ ı ile KKGM, KHGM, TDGM ve TOKB'nin diğer Daire ve Kuruluş
larının Proje katkılarını sağlamaktan, Projenin t a ş ı t ve ekipman ihtiyacının 
tedarikinden, Projenin i l düzeyinde yönetimi ve uygulanmasını gözetmekten, 
tüm proje faaliyetlerinin izlenmesinden ve değerlendirilmesinden sorumlu 
olacaktır. 

2. Merkez Seviyesinde 

TOKB, I. TYUAP (İkraz No: TU-2045) çerçevesinde kurularak, mevcut yapısı 
ve görev tanımı ile bu amaç iç in hizmet vermekte alan MKK arac ı l ığ ıy la tüm 
proje faaliyetlerini koordine edecektir. 

3. İ l Seviyesinde, TOKB Projeyi İ l Müdürlükleri kanalıyla yürütecektir. 
Her TİM kendi ilinde Proje Yöneticisidir ve TOKBİM'in Şube Müdürlükleri 
kendisine yardımcı olacaklardır. Özell ikle ÇEYŞ ildeki tüm yayım faaliyetle
rinin plan, program ve koordinasyonunu yapacak, Proje çerçevesinde kurulan 
i l ç e yayım grubu KU ekiplerini denetleyecek ve yönlendirecektir. BKŞ ve HSŞ 
yayım elemanlarına i l g i l i uzmanlık alanlarında yardımcı olacaklar, PİŞ İSE 
yayım faaliyetleri dahil projenin izlenmesinde yardımcı olacaktır . Görevlen
dirilen araştırma enst i tü ler i düzenli olarak KU'ları eğitecek İşletmede 
araştırma denemelerini koordine edecek, proje çerçevesinde yürütülen ve 
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,1 < .1 I . ' yayım elemanlarınca bilgi aktarılan teşhis çalışmaları sonund a belirlenen 
ç i f t ç i verimlilik problemlerine çözüm getirecektir. KU'lar ç i f t ç i l e r l e 
doğrudan temas kuracak olan KGT'lerl düzenli olarak eğitecek ve teknik 
destek Bağlayacaktır. HGT'ler i l ç e düzeyinde TYU tarafından denetlenecektir. 

4. İ l düzeyinde. TOKB, BKK'lar arac ı l ığ ı ile tüm proje faaliyetlerini 
koordlne edecektir. Proje alanındaki her bir Bölge İçin projeye dahil İ l l e r i 
kapsamak üzere 31 Ekim 1990 dan geç almamak kaydıyla bir BKK kurulacaktır. 
Herbir BKK Toplantısına PUGEM Genel Müdürü veya Yardımcısı başkanlık edecek 
ve İllerden İ l g i l i TİM'ler CEYŞ ve PİŞ'nin Müdürleri ile merkezden TOKB'nln 
Proje ile i l g i l i kuruluş temsilcileri kat ı lacakt ır . Herbir BKK; djğer konular 
yanında sorunları çözmek, Proje kuruluşları arasında koordinasyonu artırmak 
ve bir sonraki y ı l İçin i l g i l i i l lerin faaliyet programlarını onaylamak 
amacıyla, proje uygulamalarını gözden geçirmek teknik meseleleri ve bölgenin 
tarım polit ikasına i l i ş k i n konularını görüşmek üzere yılda en az bir kez 
toplanacaktır. 

B. İnşaatların Denetimi 
5. Projenin kısım A çerçevesinde KGT Merkezlerinin, KGT eğitim tesislerinin 
ve lojmanların inşaatı ile i l g i l i sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla, 
KHGM; 

a) Gelişmeleri İncelemek ve kalite kontrolünü temin iç in , inşaat mevsimi 
boyunca seçilmiş proje alanlarını ziyaret etmek üzere, 31 Ağustos 1990 dan? 

geç almamak kaydıyla, tam gün görev yapacak bir mimar-mühendis tayin edecek; 
ve 

b) Tüm proje alanlarını denetim için bölge ve İ l Müdürlükleri, elemanla
rının en az ayda iki kez, Ankara-Merkezdekl elemanların İse her y ı l inşaat 
mevsiminde en az üç kez olmak üzere inşaatları ziyaret etmelerini sağlayacak 
ve bu ziyaretler sonucundaki bulgularını raporlar halinde Genel Müdürlüklerine 
sunacaklardır. 

C. Projenin İncelenmesi 

6. Borçlu, PUGEM aracı l ığ ı ile ve Banka ile İ şb ir l iğ i İçerisinde 

a) 1991 ve 1992 y ı l lar ın ın 30 Haziran'ından geç olmamak kaydıyla y ı l l ı k 
proje incelemesini yapacak, 

b) Banka'ca kabul edilebilir şartlara uygun olarak, 31 Aralık 1993 
tarihinden geç olmamak kaydıyla projenin yarıdönem incelenmesini yürütecektir. 
PUGEM bu incelemelerden sonra elde edilen sonuçların ı ş ı ğ ı altında projenin 
organizasyonu ve yürütülmesi iç in uygun olabilecek düzenlemeleri yapacaktır. 
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D. Gelişme Raporları 

7. Genel Şartların Bölüm 9.07 s i gereğince, her yarı yıl bitimini müteakip 

60 günden geç olmamak kaydıyla, 31 Aralık 1990 da sona eren yarı yılla 
başlayarak, Banka'ca tatminkar bulunan şekil ve içerikte hazırlanan gelişme 

raporlarını Banka'ya verecektir. 

EK 6 

Özel Hesap 

1. Bu Ek'in amaçları bakımından; 

a) "Uygun Kategori" deyimi bu Anlaşmanın 1. Ek'inin 1. paragrafındaki 

tabloda b e l i r t i l e n (1) den (4) e kadar olan kategorileri ifade eder. 

b) "Uygun Harcamalar" deyimi, Proje için gerekli olan ve işbu Anlaşmanın 

1. Ek'inin hükümleri uyarınca zaman zaman uygun kategorilere tahsis edilen 

ödeneklerden finanse edilecek mal ve hizmetlerin makul ölçüler içerisindeki 

maliyetlerini ifade eder. 

c) Belirlenmiş tahsis" deyimi, bu Ek'İn paragraf 3 (a) gereğince İkraz 

Hesabından çekilecek ve Özel Hesaba yatırılacak olan (4.000.000 A.B.D. Doları 

eşdeğerindeki bir miktarı ifade eder. 

2- Özel Hesaptan, bu Ek'in hükümlerine uygun olarak yalnızca "uygun 

harcamalar" için ödeme yapılacaktır. 

3- Banka, Özel Hesab'ın tam olarak açıldığına dair kanaate vardıktan 

sonra, Belirlenmiş Tahsis'ten yapılacak para çekimleri ve Özel Hesabı tamam

lamak için yapılacak müteakip para çekimleri aşağıdaki şekilde yapılacaktır. 

a) Belirlenmiş tahsisten yapılacak para çekmeleri için Borçlu, Belirlenmiş 
Tahsisin toplam miktarını aşmayan deposit veya depositler İçin Banka'ya 
talepteveya taleplerde bulunacaktır. Bu talep veya talepler esasına göre 
Banka, Borçlu adına, Borçlunun isteyecekleri bu miktar veya miktarları İkraz 
Hesabından çekip Özel Hesaba yatıracaktır. 

b) ( i ) Özel Hesabın tamamlanması amacıyla Borçlu, Özel Hesaba yatacak 

depositler için Bankanın belirleyeceği aralıklarda Bankaya taleplerde buluna

caktır, (li) Herbir talepten önce veya talep esnasında, Borçlu, talep 

edilen tamamlama i l e i l g i l i ödeme ve ödemeler için, bu ekin paragrafı 

gereğince istenen doküman ve diğer belgeleri Banka'ya verecektir. Herbir 

talep esasına göre Banka, Borçlunun talep edeceği ve uygun harcamalar için 

Özel Hesaptan ödendiğini gösteren doküman ve diğer belgelerdeki miktarıf 

Borçlu adına İkraz Hesabından Özel Hesaba yatıracaktır. 

4
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Banka tarafından bu depozitler uygun Kategorilerden adı geçen döküman ve 
diğer belgelerle teyit edilecek eşdeğer miktarlarda İkraz Hesabından çeki le 
cektir. 

Borçlu tarafından Özel Hesaptan yapılacak herblr ödeme i ç in , Borçlu, 
bu ödemenin yalnızca uygun harcamalar iç in yapıldığını gösteren döküman ve 
diğer belgeleri Bankanın isteyeceği makul zamanda Bankaya verecektir. 

5. Aşağıdaki durumların herhangi biri gerçekleştiğinde işbu Ek'in 3. 
paragrafının hükümlerine bakılmaksızın, Banka, Özel Hesaba başkaca depozit 
yatırmayacaktır. 

a) İşbu Anlaşmanın Bölüm 2.02 sini (a) paragrafı ve Genel şartların 5. 
Maddesinde belirtilen hükümler gereğince İkraz Hesabından tüm müteakip para 
çekimlerinin Borçlu tarafından doğrudan yapılabileceğinin herhangi bir 
zamanda Bankaca tespit edilmesi halinde veya 

b) Uygun kategorilere tahsis edilen ikrazın çekilmemiş tutarı eksi 
proje ile i l g i l i olarak Genel şartların 5.02 Bölümü uyarınca Banka'ca 
girilen herhangi bir özel taahhüdün tutarı 8.000.000 $ eşdeğerine (Belirlen
miş Tahsis tutarının iki katına) e ş i t olduğu zaman 

6. a) Herhangi bir zamanda Banka Özel Hesaptan yapılan herhangi bir 
ödemenin i) İşbu Ek'in 2 paragrafı uyarınca uygun olmayan herhangi bir 
harcama için veya uygun olmayan bir tutarda yapıldığını veya ii) Banka'ya 
verilen delillerle uygun olmadığını tespit ederse Borçlu, Banka'nın ihbarı 
üzerine derhal, (A) Banka'nın i s t iyebi leceğ i İlave delilleri sağlayacak; 
veya (B) mezkür ödemenin tutarına veya o tutarının uygun görülmeyen veya 
kanıtlanamayan kısmına e ş i t bir tutarı Özel Hesaba yatıracaktır veya, 
Banka talep e t t i ğ i taktirde Banka'ya geri ödeyecektir. 

b) Özel Hesapta kalan herhangi bir tutarın uygun harcamaların ödenmesi 
için gerekmiyeceğini tespit ederse Borçlu, Banka'nın ihbarı üzerine o sırada 
özel hesapta bulunan bu gibi bir tutarı Banka'ya geri ödeyecektir. 

c) Borçlu Banka'ya yapılan ihbar üzerine özel hesaptaki depozite bulunan 
kredinin herhangi bir bölümünü Banka'ya geri ödeyebilir. 

d) Bu Ek'in 6 (a) (b) ve (c) paragrafları uyarınca Banka'ya yapılan 
geri ödemeler, Genel Şartlar dahil bu Anlaşmanın i l g i l i hükümlerini uyarınca 
müteakip para çekmeleri ve iptaller iç in İkraz Hesabına geç ir i l ecekt ir . 

4
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LOAN NUMBER 3177 TU 
Loan Agreement 

(Second Agricultural Extension and Applied Research Project) 
between 

REPUBLIC OF TURKEY 
and 

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION 
AND DEVELOPMENT 
Dated March 30,1990 

LOAN NUMBER 3177 TU 

LOAN AGREEMENT 

AGREEMENT, dated March 30, 1990, between REPUBLIC OF 
TURKEY (the Borrower) and INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION 
AND DEVELOPMENT (the Bank). 

WHEREAS the Borrower, having satisfied itself as to the 
feasibility and priority of the Project described, in Schedule 2 to 
this Agreement, has requested the Bank to assist in the financing 
of the Project; 

WHEREAS the Bank has agreed, on the basis, inter alia, of the 
foregoing, to extend the Loan to the Borrower upon the terras and 
conditions set forth In this Agreement; 

NOW THEREFORE the parties hereto hereby agree as follows: 

ARTICLE I 

General Conditions; Definitions 

Section 1.01. The "General Conditions Applicable to Loan and 
Guarantee Agreements" of the Bank, dated January 1, 1985, with the 
last sentence of Section 3.02 deleted (the General Conditions) 
constitute an integral part of this Agreement. 

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

(a) "Project Area" means the area covered by nineteen of the 
Borrower's provinces grouped into: (i) the Central Region, 
comprising Kirsehir, Yozgat, Neveshir, Nigde, Aksaray and Kayseri 
provinces; (ii) the Central North Region, comprising Amasya, 
Tokat, Sivas and Erzincan provinces; ( i i i ) the Central 
Southeastern Region, comprising Malatya, Gaziantep, Kahramanmaras, 
Adiyaman and Siirt provinces; and (iv) the Mediterranean Region, 
comprising Antalya, Icel, Adana and Hatay provinces; 

(b) "MAFRA" means the Borrower's Ministry of Agriculture, 
Forestry and Rural Affairs; 
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(c) "MPWR" means the Borrower's Ministry of Public Works and 
Resettlement; 

(d) "GDPI" means MAFRA's General Directorate of Projects and 
Implementation; 

(e) "GDRS" means MAFRA's General Directorate of Rural 
Services; 

(f) "GDPC" means MAFRA's General Directorate of Protection 
and Control; 

(g) "GDOS" means MAFRA's General Directorate of Organization 
and Support; 

(h) "EFPD" means GDPI's Externally Financed Projects 
Department; 

(i) "PDA" means the Provincial Director of Agriculture; 

(j) "PAD" means the Provincial Agricultural Directorate; 

(k) "FTE" means PAD's Farmer Training and Extension Section; 

(1) "PPS" means PAD's Plant Protection Section; 

(m) "AHS" means PAD's Animal Health Section; 

(n) "PSS" means PAD's Projects and Statistics Section; 

(o) "CD" means the County Agricultural Director; 

(p) "A E S" means the County Agricultural Extension 
Supervisor; 

(q) "CCC" means the Central, Coordinating Committee referred 
to in paragraph 2 of Schedule 5 to this Agreement; 

(r) "RCC" means each or any of the Regional Coordinating 
Committees to be established! pursuant to paragraph 4 of Schedule 5 
to this Agreement; 

(s) "VGT" means a Village Group Technician; 

(t) "VGTC" means a Village Group Technician Center; 
(u) "SMS" means a Subject Matter Specialist; 

(v) "Special Account" means the account referred to in 
Section 2.02 (b) of this Agreement; and 

(w) "fiscal year" means the period January 1 through 
December 31. 

ARTICLE II 

The Loan 

Section 2.01. The Bank agrees to lend to the Borrower, on $he 
terms and conditions set forth or referred to in the Loan Agree
ment, various currencies that shall have an aggregate value 
equivalent to the amount of sixty-three million dollars 
($63,000,000), being the sum of withdrawals of the proceeds of the 
Loan, with each withdrawal valued by the Bank as of the date of 
such withdrawal. 
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Section 2.02. (a) The amount of the Loan may be withdrawn 
from the Loan Account in accordance with the provisions of 
Schedule 1 to this Agreement for expenditures made (or, i f the 
Bank shall so agree, to be made) in respect of the reasonable cost 
of goods and services required for the Project described in 
Schedule 2 to this Agreement and to be financed out of the pro
ceeds of the Loan. 

(b) The Borrower shall, for the purposes of the Project, 
open and maintain in dollars a special account in its Central Bank 
on terms and conditions satisfactory to the Bank. Deposits into, 
and payments out of, the Special Account shall be made in 
accordance with the provisions of Schedule 6 to this Agreement. 

Section 2.03. The Closing Date shall be June 30, 1997 or such 
later date as the Bank shall establish. The Bank shall promptly 
notify the Borrower of such later date. 

Section 2.04. The Borrower shall pay to the Bank a commitment 
charge at the rate of three-fourths of one percent (3/4 of 1%) per 
annum on the principal amount of the Loan not withdrawn from time 
to time. 

Section 2.05. (a) The Borrower shall pay interest on the 
principal amount of the Loan withdrawn and outstanding from time 
to time, at a rate for each Interest Period equal to the Cost of 
Qualified Borrowings determined in respect of the preceding 
Semester, plus one-half of one percent (1/2 of IX). On each of the 
dates specified in Section 2.06 of this Agreement, the Borrower 
shall pay interest accrued on the principal amount outstanding 
during the preceding Interest Period, calculated at the rate 
applicable during such Interest Period. 

(b) As soon as practicable after the end of each Semester, 
the, Bank shall notify the Borrower of the Cost of Qualified 
Borrowings determined in respect of such Semester. 

(c) For the purposes of this Section: 

(i) "Interest Period" means a six-month period ending 
on the date immediately preceding each date speci
fied in Section 2.06 of this Agreement, beginning 
with the Interest Period in which this Agreement is 
signed. 

(ii) "Cost of Qualified Borrowings" means the cost, as 
reasonably determined by the Bank and expressed as 
a percentage per annum, of the outstanding borrow
ings of the Bank drawn down after June 30, 1982, 
excluding such borrowings or portions thereof as 
the Bank has allocated to fund: (A) the Bank's 
investments; and (B) loans which may be made by the 
Bank after July 1, 1989 bearing interest rates 
determined otherwise than as provided in paragraph 
(a) of this Section. 

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

(d) On such date as the Bank may specify by no less than six 
months' notice to the Borrower, paragraphs (a), (b) and (c) (i i i) 
of this Section shall be amended to read as follows: 
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"(a) The Borrower shall pay Interest on the 
principal amount of the Loan withdrawn and outstanding 
from time to time, at a rate for each Quarter equal to 
the Cost of Qualified Borrowings determined in respect 
of the preceding Quarter, plus one-half of one percent 
(1/2 of IX). On each of the dates specified in Section 
2.06 of this Agreement, the Borrower shall pay interest 
accrued on the principal amount outstanding during the 
preceding Interest Period, calculated at the rates 
applicable during such Interest Period." 

"(b) As soon as practicable after the end of each 
Quarter, the Bank shall notify the Borrower of the Cost 
of Qualified Borrowings determined in respect of such 
Qunrter." 

"(c) (i i i) 'Quarter' means a three-month period 
commencing on January 1, April 1, July 1 or October 1 
in a calendar year." 

Section 2.06. Interest and other charges shall be payable 
semiannually on June 1 and December 1 in each year. 

Section 2.07. The Borrower shall repay the principal amount 
of the Loan in accordance with the amortization schedule set forth 
in Schedule 3 to this Agreement. 

ARTICLE III 

Execution of the Project 

Section 3.01. (a) The Borrower declares its commitment to the 
objectives of the Project as set forth in Schedule 2 to this 
Agreement, and, to this end, shall carry out the Project through 
MAFRA with due diligence and efficiency and in conformity with 
appropriate administrative, financial, economic and agricultural 
practices, and shall provide, promptly as needed, the funds, 
facilities, services and other resources required for the Project. 

(b) Without limitation upon the provisions of paragraph (a) 
of this Section and except as the Borrower and the Bank shall 
otherwise agree, the Borrower shall carry out the Project in 
accordance with the Implementation Program set forth in Schedule 5 
to this Agreement. 

Section 3.02. Except as the Bank shall otherwise agree, pro
curement of the goods, works and consultants' services required 
for the Project and to be financed out of the proceeds of the Loan 
shall be governed by the provisions of Schedule U to this 
Agreement. 

ARTICLE IV 

Financial Covenants 

Section 4.01. (a) The Borrower shall maintain or cause to be 
maintained records and accounts adequate to reflect in accordance 
with sound accounting practices the operations, resources and 
expenditures in respect of the Project of the departments or agen
cies of. the Borrower responsible for carrying out the Project or 
any part thereof. 
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(b) The Borrower shall: 

(i) have the records and accounts referred to in para
graph (a) of this Section, including those for the 
Special Account, for each fiscal year audited, in 
accordance with appropriate auditing principles 
consistently applied, by independent auditors 
acceptable to the Bank; 

(ii) furnish to the Bank as soon as available, but in 
any case not later than nine months after the end 
of each such year, the report of such audit by said 
auditors, of such scope and In such detail as the 
Bank shall have reasonably requested; and 

(i i i) furnish to the Bank such other information con
cerning said records and accounts and the audit 
thereof as the Bank shall from time to time reason
ably request. 

(c) For al l expenditures with respect to which withdrawals 
from the Loan Account were made on the basis of statements of 
expenditure, the Borrower shall : 

(i) maintain or cause to be maintained, In accordance 
with paragraph (a) of this Section, records and 
accounts reflecting such expenditures; 

(ii) retain, until at least one year after the Bank has 
received the audit report for the fiscal year in 
which the last withdrawal from the Loan Account was 
made, a l l records (contracts, orders, invoices, 
b i l l s , receipts and other documents) evidencing 
such expenditures; 

(i i i) enable the Bank's representatives to examine such 
records; and 

(iv) ensure that such records and accounts are included 
in the annual audit referred to in paragraph (b) of 
this Section and that the report of such audit 
contains a separate opinion by said auditors as to 
whether the statements of expenditure submitted 
during such fiscal year, together with the proce
dures and internal controls involved in their 
preparation, can be relied upon to support the 
related withdrawals. 

(d) Without limitation to the foregoing, the Borrower shall 
furnish to the Bank, within two months after the end of each 
semester, a detailed statement in respect of the expenditures 
referred to in paragraph (a) of this Section for such semester. 

ARTICLE V 

Termination 

Section 5.01. The date ninety (90) days after the date of 
this Agreement is hereby specified for the purposes of Sec
tion 12.04 of the General Conditions. 
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ARTICLE VI 
Representative of the Borrower; Addresses 

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

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

For the Borrower: 

Basbakanlik 
Hazine Ve Dis Ticaret 
Mustesarligi 
Bakanlıklar - Ankara 

Cable address: 

MALİYE HAZINE 

Telex: 

821-42285 (MLYE-TR) or 
821-42689 (ANK-TR) 

For the Bank: 

International Bank for 
Reconstruction and Development 

1818 H Street, N.W. • 
Washington, D.C. 20433 
United States of America 

Cable address: Telex: 

INTBAFRAD 
Washington, D.C. 

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

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto, acting through their 
duly authorized representatives, have caused this Agreement to be 
signed in their respective names in the District of Columbia, 
United States of America, as of the day and year first above 
written. 

REPUBLIC OF TURKEY 

By 
Authorized Representative 

INTERNATIONAL BANK FOR 
RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 

By 
Acting Regional Vice President 

Europe, Middle East and North Africa 
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SCHEDULE 1 

Withdrawal of the Proceeds of the Loan 

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

Category 

(1) Civil works 

(2) Vehicles, 
equipment and 
scientific books 
and periodicals 

Amount of the 
Loan Allocated 
(Expressed in 

Dollar Equivalent) 

19,500,000 

13,600,000 

(3) Consultants' 
services and 
overseas 
training 

14,500,000 

X of 
Expenditures 

to be Financed 

25X 

100X of foreign 
expenditures, 
100Z of local 
expenditures 
(ex-factory 
cost) and 80% 
of local ex
penditures for 
other items pro
cured locally 

100X 

(4) Incremental 9,900,000 
operating costs 

66X until 
$4.7 million 
equivalent has 
been disbursed 
from this Cate
gory , 50% 
thereafter and 
until $8.2 
million equi
valent has 
been disbursed 
from this Cate
gory, and 33X 
thereafter 

(5) Unallocated 5,500,000 

TOTAL 63.000.000 

2. For the purposes of this Schedule: 

(a) the term "foreign expenditures" means expenditures In 
the currency of any country other than that of the Borrower for 
goods or services supplied from the territory of any country other 
than that of the Borrower; 
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(b) the term "local expenditures" means expenditures in the 
currency of the Borrower or for goods or services supplied from 
the territory of the Borrower; and 

(c) the terra "incremental operating costs" means the costs 
incurred on account of the salaries and allowances of staff 
recruited, the inputs and materials procured for purposes of field 
trials and demonstrations carried out, and the operation and 
maintenance of vehicles procured, under the Project, a l l 
calculated in accordance with procedures satisfactory to the Bank. 

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 above, no with
drawals shall be made in respect of payments made: (a) for 
expenditures prior to the date of this Agreement; and (b) for 
expenditures under Categories (1) and (2) exceeding an aggregate 
amount of $1,000,000 equivalent, unless and until the Borrower 
shall have signed contracts with the consultants required for the 
Project and to be employed pursuant to Section II (a), (b) , (c) 
and (d) of Schedule 4 to this Agreement. 

SCHEDULE 2 

Description of the Project 

The objectives of the Project are to assist in achieving 
sustained increases in agricultural productivity and incomes in 
the Project Area through support for the widespread adoption by 
farmers of improved farming practices and, to this end, to: (a) 
strengthen MAFRA's field extension and research services, so as to 
facilitate the transmission of improved, appropriate technology 
from MAFRA to farmers and the flow of feedback from such farmers 
to MAFRA; (b) introduce In MAFRA's field extension services 
elements designed to meet the special needs of women engaged In 
agriculture; and (c) improve animal health services as a 
complement to successful field extension services carried out by 
MAFRA. 

The Project consists of the following parts subject to such 
modifications thereof as the Borrower and the Bank may agree upon 
from time to time to achieve such objectives: 

Part A: Agricultural Extension 

Strengthening of MAFRA's field extension services: 

(1) at the village level, through: (a) employment of addi
tional VGTs to work on a full-time basis in providing technical 
advice to farmers on a broad range of farming activities and to 
receive feedback from such farmers on newly-introduced technology; 
(b) employment, on a pilot basis, of a limited number of female 
VGTs to provide technical advice and training to women in improved 
methods of agricultural production; (c) construction of VGTCs in 
selected villages to specifications satisfactory to the Bank; (d) 
provision for VGTs of vehicles and drivers, office furniture and 
supplies, demonstration materials and equipment, including audio
visual equipment; and (e) provision of funds to meet operating 
costs. 

(2) at the county level, through: (a) appointment of an AES, 
under the direction of CD, to supervise VGTs, to organize VGTs' 
training, to coordinate information about agricultural extension 
activities in the county, and to coordinate, with the Director of 
FTE, CD and other provincial technical personnel, the support to 
be given by SMSs to such activities; (b) provision for CD of a 
vehicle and driver, and for AES of housing, a vehicle and driver 
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and office and audio-visual equipment for training VGTs a n d 
farmers; and (c) provision of funds to meet operating costs. 

(3) at the countv-proup level, through: (a) establishment of 
teams of SMSs, including .expertise in agricultural economics, 
extension methpdology/traifting and erosion control and reporting 
to the Director of FTE, inter alia, to train VGTs on a regular 
basis, to provide technical support to VGTs in the field, to 
assist AESs in planning agricultural extension activities in the 
counties, and to liaise with research staff and institutes both 
within and outside their provinces; (b) construction of VGT 
training rooms or halls and housing for SMSs; (c) provision of 
vehicles and drivers, audio-viswal equipment and materials and 
pest surveillance equipment; (d) carrying out by multi-
disciplinary teams, consisting of VGTs, AESs, SMSs and researchers 
from the relevant research institutes, of diagnostic studies of 
the main farming systems with a view to identifying the 
appropriate solutions, either tested and available or to be 
developed through research, to the most pressing productivity 
problems of such systems; (e) implementation of integrated pest 
management procedures under the direction of VGTs and SMS teams; 
and (f) provision of funds to meet operating costs. 

(4) at the provincial level, through: (a) provision of 
vehicles and drivers and small personal computers for FTEs and for 
PAD; (b) provision of additional staff for FTEs; (c) aggregation 
of the county-group diagnostic studies to be carried out under 
Part A.3 (d) of the Project; (d) establishment, on a pilot basis, 
of mobile animal health units, including provision of vans and 
drivers, equipment and supplies; (e) provision of scientific books 
and periodicals for further distribution, as necessary, for the 
purposes of Part A of the Project; and (f) provisf i of funds to 
meet operating costs. 

(5) at the national level, through: (a) provision of 
vehicles and drivers and equipment for MAFRA staff Involved in the 
carrying out of the Project; and (b) provision of funds to meet 
operating costs. 

Part B: Applied Research 

1. Strengthening of seven research institutes serving the 
Project Area (the Cukurova Agricultural Research Institute, Adana; 
the Animal Diseases Research Institute, Adana; the Plant 
Protection Research Institute, Ankara; the Horticultural Research 
Institute, Erzincan; the Livestock Central Research Institute, 
Konya; the Fruit Research Institute, Malatya; and the Cotton 
Research Institute, Nazilll/Aydin) so as to enable them to carry 
out research planning, to effectively train agricultural extension 
staff, to participate in diagnostic studies, to undertake on-farm 
trials for testing new farm technology and to integrate research 
findings into recommendations for appropriate technology for 
different categories of farmers, through: (a) construction of 
additional and/or renovation of existing training facilities; (b) 
provision of vehicles and drivers, equipment (including audio
visual equipment), scientific books and periodicals, and funds for 
on-farm research and to meet vehicle and equipment operating and 
maintenance costs; (c). provision of additional technical staff; 
and (d) establishment in each institute of a Research Extension 
Liaison Department, including provision of additional staff and 
funds to meet operating costs for this purpose. 
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2. Strengthening of an a d d i t i o n a l seven research i n s t i t u t e s 
serving the Project Area (the Ataturk Central Research I n s t i t u t e 
f o r H o r t i c u l t u r e , Yalova; the Animal Diseas'es Research I n s t i t u t e , 
E t l i k / A n k a r a ; the F i e l d Crops Central Research I n s t i t u t e , Ankara; 
the S o u t h e a s t e r n A n a t o l i a A g r i c u l t u r a l Research I n s t i t u t e , 
D iyarbakir; the Plant P r o t e c t i o n Research I n s t i t u t e , Adana; the 
S o i l and Water Research I n s t i t u t e , Ankara; and the Rural Services 
Research I n s t i t u t e , S a n l i u r f a ) so as to enable them, as a backstop 
fo r the research i n s t i t u t e s covered under Part B . l of.the P r o j e c t , 
to provide a d d i t i o n a l t r a i n i n g f o r a g r i c u l t u r a l extension s t a f f 
and to make recommendations f o r appropriate farm technology, 
through: (a) minor renovation of e x i s t i n g t r a i n i n g f a c i l i t i e s ; and 
(b) p r o v i s i o n of v e h i c l e s and d r i v e r s , and funds to meet operating 
costs a r i s i n g from a g r i c u l t u r a l extension t r a i n i n g a c t i v i t i e s and 
v e h i c l e operation and maintenance. 
Part C: Monitoring and Evaluation 

1. Strengthening of GDPI's Monitoring and Evaluation D i v i s i o n s 
through p r o v i s i o n of v e h i c l e s and d r i v e r s , computer software, 
a d d i t i o n a l s t a f f and funds f o r f i n a n c i n g a g r i c u l t u r a l case studies 
and to meet operating costs. 

2. E s t a b l i s h m e n t and o p e r a t i o n of a management i n f o r m a t i o n 
system, i n c l u d i n g p r o v i s i o n of equipment. 
Part D: Technical Assistance and T r a i n i n g 

1. C a r r y i n g out of r e g u l a r f o r t n i g h t l y or monthly t r a i n i n g 
sessions f o r VGTs and workshops for SMSs (jo i n e d o c c a s i o n a l l y by 
VGTs) to be held at l e a s t once every two months. 

2. Carrying out of an overseas t r a i n i n g program acceptable to 
the Bank f o r selected s t a f f involved i n extension, research and 
monitoring and evaluation a c t i v i t i e s under Parts A, B and C of the 
Project-and selected farmers from the Project Area. 

3. C a r r y i n g out of a supplemental l o c a l i n - s e r v i c e t r a i n i n g 
program ( i n c l u d i n g o r i e n t a t i o n sessions) f o r s t a f f p a r t i c i p a t i n g 
i n extension, research and monitoring and evaluation a c t i v i t i e s 
under Parts A, B and C of the Project and a l o c a l t r a i n i n g program 
fo r s e lected farmers from the Project Area. 

4. Preparation of proposals f o r future a g r i c u l t u r a l extension 
and research programs. 

The Pr o j e c t i s expected to be completed by December 31, 1996. 
SCHEDULE 3 

Amortization Schedule 

Payment, of P r i n c i p a l 
Date Payment Due (expressed i n d o l l a r s ) * 

On each June 1 and December 1 

beginning December 1, 1995 
through June 1, 2007 2.625,000 

The f i g u r e s i n t h i s column represent d o l l a r e q u i v a l e n t s 
determined as of the r e s p e c t i v e dates ofewithdrawal. See 
General Conditions, Sections 3.04 and 4.03. 
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Premiums on Prepayment 

Pursunnt to Section 3.OA (b) of the General Conditions, the 
premium payable on the principal amount of any maturity of the 
Loan to be prepaid shall be the percentage specified for the 
applicable time of prepayment below: 

Time of Prepayment Premium 

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

Not more than three years 0.18 
before maturity 

More than three years but 0.35 
not more than six years 
before maturity 

More than six years but 0.65 
not more than 11 years 
before maturity 

More than 11 years but not 0.88 
more than 15 years 
before maturity 

More than 15 years before 1.00 
maturity 

SCHEDULE 4 

Procurement and Consultants' Services 

Section I. Procurement of Goods and Works 

Part A: International Competitive Bidding 

1. Except as provided in Part C hereof, goods shall be procured 
under contracts awarded in accordance with procedures consistent 
with those set forth in Sections I and II of the "Guidelines for 
Procurement under IBRD Loans and IDA Credits" published by the 
Bank in May 1985 (the Guidelines). 

2. To the extent practicable, contracts for goods shall be 
grouped in bid packages estimated to cost the equivalent of 
$250,000 or more each. 

Part B: Preference for Domestic Manufacturers 

In the procurement of goods in accordance with the procedures 
described in Part A . l hereof, goods manufactured in Turkey may be 
granted a margin of preference in accordance with, and subject to, 
the provisions of paragraphs 2.55 and 2.56 of the Guidelines and 
paragraphs 1 through 4 of Appendix 2 thereto. 

Part C: Other Procurement Procedures 

1. Civil works may be procured under contracts awarded on the 
basis of competitive bidding, advertised locally, in accordance 
with procedures satisfactory to the Bank. 
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2. Goods, other than vehicles, estimated to cost less than the 
equivalent of $50,000 per contract, up to an aggregate amount not 
to exceed the equivalent of $1,300,000, may be procured under 
contracts awarded on the basis of comparison of price quotations 
solicited from a list of at least three suppliers eligible under 
the Guidelines, in accordance with procedures acceptable to the 
Bank. 

3. Books and periodicals may be purchased directly from the 
publishers or authorized distributors on the basis of negotiated 
contracts. 

Part D: Review bv the Bank of Procurement Decisions 

1. Review of invitations to bid and of proposed awards and final 
contracts : 

(a) With respect to each contract estimated to cost the 
equivalent of $500,000 or more, the procedures set forth in para
graphs 2 and 4 of Appendix 1 to the Guidelines shall apply. Where 
payments for such contract are to be made out of the Special 
Account, such procedures shall be modified to ensure that the two 
conformed copies of the contract required to be furnished to the 
Bank pursuant to said paragraph 2 (d) shall be furnished to the 
Bank prior to the making of the first payment out of the Special 
Account in respect of such contract. 

(b) With respect to each contract not governed by the pre
ceding paragraph, the procedures set forth in paragraphs 3 and 4 
of Appendix 1 to the Guidelines shall apply. Where payments for 
such contract are to be made out of the Special Account, said 
procedures shall be modified to ensure that the two conformed 
copies of the contract together with the other information 
required to be furnished to the Bank pursuant to said paragraph 3 
shall be furnished to the Bank as part of the evidence to be 
furnished pursuant to paragraph 4 of Schedule 6 to this Agreement. 

2. The figure of 10X Is hereby specified for purposes of para
graph 4 of Appendix 1 to the Guidelines. 

Section II. Employment of Consultants 

In order to assist the Borrower In: (a) designing, conducting 
and supervising the overall training program for Project staff, 
including placement and administration of long- and short-term 
trainees in overseas institutions; (b) designing and carrying out 
diagnostic studies; (c) implementing a pilot women farmers 
agricultural extension and research program; (d) strengthening 
project monitoring and evaluation arrangements; (e) carrying out 
agricultural case studies; and (f) preparing future agricultural 
extension and research programs, the Borrower shall employ 
consultants whose qualifications, experience and terms and 
conditions of employment shall be satisfactory to the Bank. Such 
consultants shall be selected in accordance with principles and 
procedures satisfactory to the Bank on the basis of the 
"Guidelines for the Use of Consultants by World Bank Borrowers anu 
by The World Bank as Executing Agency" published by the Bank in 
August 1981. 
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SCHEDULE 5 

Implementation Program 

A. Project Implementation and Coordination 

1. At the central level. MAFRA shall carry out the Project 
through GDPI, except for: (a) construction of VGTCs, VGT training 
facilities and housing for AESs and SMSs under Part A of the 
Project, which shall be carried out through GDRS and MPWR, acting 
in collaboration with GDPI; (b) establishment of mobile animal 
health units under Part A.4 (d) of the Project, which shall be 
carried out through GDPC; (c) strengthening of veterinary and 
plant protection and soil and water research institutes under Part 
B of the Project, which shall be carried out through GDPC and 
GDRS, respectively; and (d) training of extension staff under Part 
D of the Project, which shall be coordinated jointly through GDPI 
and GDOS. GDPI shall also be responsible, through EFPD and its 
other departments, for coordinating the input of GDPC, GDRS and 
GDOS and of other departments and agencies of MAFRA to the 
Project, for procuring vehicles and equipment for the Project, for 
overseeing the management,and implementation of the Project at the 
provincial level, and for monitoring and evaluating all Project 
activities. 

2. At the central level. MAFRA shall coordinate al l Project 
act iv i t ies through CCC, which was established under the 
Agricultural Extension and Applied Research Project (Loan 
No. 2405-TU) and which shall be retained for this purpose with its 
existing composition and terms of reference. 

3. At the provincial level. MAFRA shall carry out the Project 
through PADs. Each PDA shall be the Project Manager in his pro
vince and shall be assisted by the Technical Sections of his PAD. 
In particular, FTE shall plan, program and coordinate a l l 
extension activities in the province and shall supervise and 
direct the county-group SMS teams established under the Project; 
PPS and AHS shall assist extension staff in their respective areas 
of expertise; and PSS shall assist in monitoring of Project, 
including extension, act iv i t ies . The designated research 
institutes shall regularly train SMSs, coordinate on-farm research 
trials and provide solutions to farmers' productivity problems as 
identified through diagnostic studies carried out under the 
Project and feedback from extension staff. SMSs shall regularly 
train and provide technical support to VGTs, who shall, in turn, 
have direct contact with farmers. VGTs shall be supervised by AES 
at the county-level. 

4. At the provincial level. MAFRA shall coordinate all Project, 
activities through RCCs. For each Region in the Project Area, an 
RCC shall be established to cover the provinces included in the 
Project, not later thdn October 31, 1990. Each RCC shall be 
chaired by the General Director of GDPI or his deputy and shall 
include as members, from the provinces, the concerned PDAs, the 
concerned Directors of FTE and PSS and the Directors of the 
relevant research institutes, and from the center, the concerned 
Directors from MAFRA. Each RCC shall meet at least once a year to 
review Project implementation and to discuss technical issues and 
policy matters with a view, inter alia. to removing constraints, 
increasing coordination among the Project agencies and approving 
an implementation program for the concerned provinces for the 
coming year. 
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B. Supervision of Construction 

5. For the purposes of carrying out its responsibility for con
struction of VGTCs, VGT training facilities and staff housing 
under Part A of the Project, GDRS shall: 

(a) not later than October 31, 1990, appoint a full-time 
architect-engineer to review progress and to regularly visit a 
representative selection of Project sites throughout the 
construction season each year so as to ensure quality control; and 

(b) arrange for visits by its staff to supervise all Project 
sites at least twice every month from its regional or provincial 
offices and at least three times during the construction season 
each year from its headquarters in Ankara and prepare reports on 
the findings resulting from such visits. 

C. Project Review 

6. The Borrower shall, through GDPI and in consultation with the 
Bank, carry out:i(a) an annual review of the Project, not later 
than June 30 in each of the years 1991 and 1992; and (b) a raid-
term review of the Project, not later than December 31, 1993, al l 
in accordance with terms of reference acceptable to the Bank. GDPI 
shall, after each such review, make such adjustments in the 
organization and operation of the Project as may be appropriate In 
light of the conclusions of the review. 

D. Progress Reports 

7. Pursuant to Section 9.07 of the General Conditions, GDPI 
shall, not later than sixty days after the end of each semester, 
beginning with the semester ending December 31, 1990, furnish to 
the Bank progress reports on the Project In form and substance 
satisfactory to the Bank. 

SCHEDULE 6 

Special Account 

1. For the purposes of this Schedule: 

(a) the term "eligible Categories" means Categories (1) 
through (4) set forth in the table in paragraph 1 of Schedule 1 to 
this Agreement; 

(b) the term "eligible expenditures" means expenditures in 
respect of the reasonable cost of goods and services required for 
the Project and to be financed out of the proceeds of the Loan 
allocated from time to time to the eligible Categories in accord
ance with the provisions of Schedule 1 to this Agreement; and 

(c) the term "Authorized Allocation" means an amount equiva
lent to $4,000,000 to be withdrawn from the Loan Account and 
deposited into the Special Account pursuant to paragraph 3 (a) of 
this Schedule. 

2. Payments out of the Special Account shall be made exclusively 
for eligible expenditures in accordance with the provisions of 
this Schedule. 
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3. After the Bank has received evidence satisfactory to it that 
the Special Account has been duly opened, withdrawals of the 
Authorized Allocation and subsequent withdrawals to replenish the 
Special Account shall be made as follows: 

(a) For withdrawals of the Authorized Allocation, the 
Borrower shall furnish to the Bank a request or requests for a 
deposit or deposits which do not exceed the aggregate amount of 
the Authorized Allocation. On the basis of such request or 
requests, the Bank shall, on behalf of the Borrower, withdraw from 
the Loan Account and deposit in the Special Account such amount or 
amounts as the Borrower shall have requested. 

(b) (1) For replenishment of the Special Account, the 
Borrower shall furnish to the Bank requests for 
deposits into the Special Account at such intervals 
as the Bank shall specify. 

(ii) Prior to or at the time of each such request, the 
Borrower shall furnish to the Bank the documents 
and other evidence required pursuant to paragraph 4 
of this Schedule for the payment or payments in 
respect of which replenishment Is requested. On the 
basis of each such request, the Bank shall, on 
behalf of the Borrower, withdraw from the Loan 
Account and deposit into the Special Account such 
amount as the Borrower shall have requested and as 
shall have been shown by said documents and other 
evidence to have been paid out of the Special 
Account for el igible expenditures. A l l such 
deposits shall be withdrawn by the Bank from the 
Loan Account under the respective e l ig ible 
Categories, and in the respective equivalent 
amounts, as shall have been justified by said 
documents and other evidence. 

4. For each payment made by the Borrower out of the Special 
Account, the Borrower shall, at such time as the Bank shall 
reasonably request, furnish to the Bank such documents and other 
evidence showing that such payment was made exclusively for 
eligible expenditures. 

5. Notwithstanding the provisions of paragraph 3 of this 
Schedule, the Bank shall not be required to make further deposits 
into the Special Account: 

(a) if, at any time, the Bank shall have determined that all 
further withdrawals should be made by the Borrower directly from 
the Loan Account in accordance with the provisions of Article V of 
the General Conditions and paragraph (a) of Section 2.02 of this 
Agreement; or 

(b) once the total unwlthdrawn amount of the Loan allocated 
to the eligible Categories, less the amount of any outstanding 
special commitment entered Into by the Bank pursuant to Section 
5.02 of the General Conditions with respect to the Project, shall 
equal the equivalent of $8,000,000 twice the amount of the 
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Authorized Allocation. Thereafter, withdrawal from the Loan 
Account of the remaining unwithdrawn amount of the Loan allocated 
to the eligible Categories shall follow such procedures as the 
Bank shall specify by notice to the Borrower. Such further with
drawals shall be made only after and to the extent that the Bank 
shall have been satisfied that a l l such amounts remaining on 
deposit in the Special Account as of the date of such notice will 
be utilized in making payments for eligible expenditures. 

6. (a) If the Bank shall have determined at any time that any 
payment out of the Special Account: (1) was made for an expendi
ture or in an amount not eligible pursuant to paragraph 2 of this 
Schedule; or (ii) was not justified by the evidence furnished to 
the Bank, the Borrower shall., promptly upon notice from the Bank: 
(A) provide such additional evidence as the Bank may request; or 
(B) deposit into the Special Account (or, i f the Bank shall so 
request;, refund to the Bank) an amount equal to the amount of such 
payment or the portion thereof not so eligible or justified. 
Unless the Bank shall otherwise agree, no further deposit by the 
Bank into the Special Account shall be made until the Borrower has 
provided such evidence or made such deposit or refund, as the case 
may be. 

(b) If the Bank shall have determined at any time that any 
amount outstanding in the Special Account will not be required to 
cover further payments for eligible expenditures, the Borrower 
shall, promptly upon notice from the Bank, refund to the Bank such 
outstanding amount. 

(c) The Borrower may, upon notice to the Bank, refund to the 
Bank a l l or any portion of the funds on deposit in the Special 
Account. 

(d) Refunds to the Bank made pursuant to paragraphs 6 (a), 
(b) and (c) of this Schedule shall be credited to the Loan Account 
fpr subsequent withdrawal or for cancellation in accordance with 
the relevant provisions of this Agreement, including the General 
Conditions. 
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B a k a n l a r a V e k i l l i k E t m e İ ş l e m i 

T. C. 
BAŞBAKANLIK 

Personel ve Prensipler 19 Haziran 1990 
Genel Müdürlüğü 
08-3-308/14916 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 20-23 Haziran 1990 tarihleri arasında Çekoslovakya'ya 

gidecek olan Devlet Bakanı Mustafa TAŞAR'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet 
Bakanı Mehmet KEÇECİLER'in vekillik etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arzederim. 

Yıldırım A K B U L U T 
Başbakan 

TÜRKİYE 
CUMHURBAŞKANLIĞI 19 Haziran 1990 

39-06-80-90-315 
BAŞBAKANLIĞA 

İ L G İ : 19 Haziran 1990 gün ve 08-3-308-14916 sayılı yazınız. 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 20-23 Haziran 1990 tarihleri arasında Çekoslovakya'ya 

gidecek olan Devlet Bakanı Mustafa TAŞAR'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet 
Bakanı Mehmet KEÇECİLER'in vekillik etmesi uygundur. 

Bilgilerini rica ederim. 
Turgut ÖZAL 
CUMHURBAŞKANI 

T. C. 
BAŞBAKANLIK 

Personel ve Prensipler 19 Haziran 1990 
Genel Müdürlüğü 
08-3-308/14917 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA 
Türkiye'nin Hazineleri Sergisi'nin açılışına katılmak üzere, 20-22 Haziran 1990 tarihle

ri arasında Avusturya'ya gidecek olan Kültür Bakanı Namık Kemal ZEYBEK' in dönüşüne 
kadar; Kültür Bakanlığına, Turizm Bakanı İlhan AKÜZÜM'ün vekillik etmesini yüksek tas
viplerine saygıyla arzederim. 

Yıldırım A K B U L U T 
Başbakan 

TÜRKİYE 
CUMHURBAŞKANLIĞI 19 Haziran 1990 

39-06-81-90-316 
BAŞBAKANLIĞA 

İLGİ : 19 Haziran 1990 gün ve 08-3-308-14917 sayılı yazınız, 
Türkiye'nin Hazineleri Sergisi'nin açılışına katılmak üzere, 20-22 Haziran 1990 tarihle

ri arasında Avusturya'ya gidecek olan Kültür Bakanı Namık Kemal ZEYBEK' in dönüşüne 
kadar; Kültür Bakanlığına, Turizm Bakanı İlhan AKÜZÜM'ün vekillik etmesi uygundur. 

Bilgilerini rica ederim. 
Turgut ÖZAL 
CUMHURBAŞKANI 
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Y ö n e t m e l i k 
Anadolu Üniversitesinden : 

29 Mart 1989 Tarih ve 20123 Sayılı Resmî Gazetc'de Yayımlanan Anadolu 
Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılarak 

Yemden Düzenlenmesi ve Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Yönetmelik 

M A D D E 1 — Yönetmeliğin 12 Temmuz 1989 tarih ve 20223 sayılı Resmî Gazete'de 
yayımlanan değişik 3 üncü maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"b) Açıköğretim Fakültesinde sınıf geçme sistemi uygulanır. Ancak, bulunduğu sı-
nıftaki derslerin en çok ikisinden başarısız olanlara bir üst sınıfın dersleri verilir. Üç ve daha 
fazla dersten başarısız olanlar, başarısız oldukları dersleri tekrar ederler, bu öğrenciler Üst sı-
nıftan ders alamazlar." 

M A D D E 2 — Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 8-a) 6 ncı ve 7 nci maddede belirtilen şartları yerine getirmeyen ve kayıtları-

nı süresi içerisinde yaptırmayanlar, kayıt hakkını kaybederler. 
b) Açıköğretim Fakültesine kayıtlı iken yeniden yerleştirilen öğrenciler, eski kayıtla

rını sildirmeden kayıt yaptırdıkları takdirde, son yaptırdıkları kayıtları geçersiz sayılır." 
M A D D E 3 — Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 10 — Açıköğretim Fakültesine kayıtlı öğrenciler, öğrenime devam edebilmek 

için her öğretim yılı başında 9 uncu maddedeki esaslara uygun olarak kayıtlarını yeniletmek 
zorundadırlar. 

Kaydını yeniletmeyen öğrenciler o öğretim yılında sınavlara giremezler ve öğrencilik hak
larından yararlanamazlar. Bu öğrencilerin öğrenime devam edebilmeleri için izleyen öğretim 
yılında mutlaka kayıtlarını yeniletmeleri gerekir. 

İki yıl üst üste kaydını yeniletmeyen öğrencilerin Fakülteden kayıtlan silinerek ilişkileri kesilir." 
MADDE 4 — Yönetmeliğin 13 üncü maddesi yürürlükten kaldırılarak aşağıdaki şekilde 

yeniden düzenlenmiştir. 
"Madde 13 — Milli ve Dini Bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri sınav yapılabilir." 
M A D D E 5 — Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 14 — Her ne sebep ve mazeretle olursa olsun, sınavlara katılamayan öğrenci-

ler için telafi sınavı açılmaz. 
Ancak, Ara Sınavına katılamayan öğrenciler, Ara Sınav notunu sıfır (0) kabul ederek, 

isterlerse yılsonu ve bütünleme sınavlarına katılabilirler. 
Yılsonu Sınavına katılamayan öğrenciler bütünleme sınavına katılabilirler." 
M A D D E 6 — Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 16-a) Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, kaydedildikleri sınıf ve programda 

okutulan derslerin tümünü almak zorundadırlar. öğrencilere, Yükseköğretim Kurumlarında 
(Açıköğretim Fakültesi dahil) daha önce okudukları ve başardıkları dersler dolayısıyla hiçbir 
Şekilde muafiyet tanınmaz. 

b) Açıköğretim Fakültesi öğrencisi iken, yeniden Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sına
vına girerek kayıtlı olduğu programdan başka bir programa yerleştirilenler, önceki kaydını 
sildirmek koşuluyla, yerleştirildikleri programın 1. sınıfına kayıt yaptırabilirler. Bu öğrenciler 
re Fakültede daha önce okudukları ve başardıkları dersler dolayısıyla hiçbir şekilde muafiyet 
tanınmaz. 

c) öğrenciler her ne sebeple olursa olsun bölüm ve programlar arasında geçiş yapamazlar." 
M A D D E 7 — Yönetmeliğin 22 nci maddesi yürürlükten kaldırılarak aşağıdaki şekilde 

yeniden düzenlenmiştir. 
"Madde 22 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Fakülte Yönetim Ku

rulu Kararları uygulanır." 
M A D D E 8 — Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğretim ve Sınav Yönet

meliğine aşağıdaki Geçici Madde eklenmiştir. 
"Geçici Madde 1 — 1989 - 1990 öğretim yılında kaydını yeniletmeyen öğrenciler, 1990 -

1991 öğretim yılında kayıt yenileme süresi içinde kayıtlarını yeniletmek zorundadırlar. Bu Öğ
rencilerden kaydını yeniletmeyenlerin kayıtları silinerek Fakülteyle ilişkileri kesilir." 

M A D D E 9 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
M A D D E 10 — Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 35 



Sayfa : 40 RESMÎ G A Z E T E 20 Haziran 1990 — Sayı : 20554 

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI NCA 
20 HAZİRAN 1990 TARİHİNDE UYGULANACAK KURLAR: 
BÜLTEN NO: 1990/117 

DÖVİZİN CİNSİ 
DÖVİZ 

ALIÇ 

1 ABD DOLARI 
1 ALMAN MARKI 
1 AVUSTRALYA DOLARI 
1 AVUSTURYA ŞjLINi 
1 BELÇİKA FRANGI 

DANİMARKA KRONU 
FİN MARKKASI 
FRANSIZ FRANGI 
HOLLANDA FLORİNİ 
İSVEÇ KRONU 
İSVİÇRE FRANGI 

100 İTALYAN LİRETİ 
1 JAPON YENİ 
1 KANADA DOLARI 
1 KUVEYT DİNARI 
1 NORVEÇ KRONU 
1 İNGİLİZ STERLİNİ 
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 
1 AVRUPA PARA BİRİMİ(KCU) 
1 LÜKSEMBURG FRANGI 
1 İRLANDA LİRASI 
1 İSPANYOL PEZETASI 
1 PORTEKİZ ESKÜDOSU 
1 YUNAN DRAHMİSİ 
1 BULGAR LEVASI 
1 IRAK DİNARI 
1 İRAN RİYALİ 

1 SURİYE LİRASI 
1 LÜBNAN LİRASI 

1 MEKSİKA PEZOSU 
1 RUMEN LEYİ 
1 ÜRDÜN DİNARI 
1 YENİ BREZİLYA KRUZADOSU 
1 YENİ İSRAİL ÇEKELİ 
1 YUGOSLAV DİNARI 

1 ABD DOLARI 
1 ABD DOLARI 
1 ABD DOLARI 
1 ABD DOLARI 
1 ABD DOLARI 
1 ABD DOLARI 
1 ABD DOLARI 
1 ABD DOLARI 
1 ABD DOLARI 
1 ABD DOLARI 
1 ABD DOLARI 
1 ABD DOLARI 
1 ABD DOLARI 
1 ABD DOLARI 
1 ABD DOLARI 
1 KUVEYT DİNARI 
1 İNGİLİZ STERLİNİ 
1 AVRUPA PARA BİRİMİ (KOJ) 

2633. 
1571. 
2064. 
223. 
76. 

413. 
667. 
467. 
1396. 
433. 
1860. 
214. 
17. 

2243. 
9012. 
408. 

4511. 
702. 

3217. 

72 
71 
57 
67 
50 
46 
27 
42 
83 
96 
63 
28 
11 
37 
81 
49 
04 
29 
35 

ÇAPRAZ KURLAR 

DÖVİZ KFKKT1F EFEKTİF 
SATIŞ ALIŞ KATIŞ 

2639.00 2631.09 2646.92 
1574.86 1570.14 1579.58 
2068.71 2029.47 2074.92 
224.12 223.45 224.79 
76.65 75.20 76.88 
414.29 409.33 415.53 
668.61 655.93 670.62 
468.36 466.95 469.77 
1399.63 1395.43 1403.83 
434.83 429.62 436.13 
1864.36 1858.77 1869.95 
214.71 210.64 215.35 
17.15 16.94 17.20 

2247.87 2205.23 2254.61 
9030.87 8859.59 9057.96 
409.31 404.41 410.54 
4520.08 4506.53 4533.64 
703.70 690.35 705.81 
3223.80 

73.38 77.02 
4038.73 4253-83 
24.52 25.65 
17.28 18.02 
15.54 16.24 
229.56 251.19 
529.75 631.41 
0.84 0.95 
49.01 52.65 
2.96 3.87 
0.67 0.80 
15.06 22.81 

2927.57 3940.32 
19.74 22.86 

1003.73 1243.79 
200.68 232.02 

1.6757 ALMAN MARKI 
1.2756 AVUSTRALYA DOLARI 
11.7749 AVUSTURYA ŞİLİNİ 
34.4301 BELÇİKA FRANGI 
6.3699 DANİMARKA KRONU 
3.9469 FİN MARKKASI 
5.6345 FRANSIZ FRANGI 
1.8854 HOLLANDA FLORİNİ 
6.0690 İSVEÇ KRONU 
1.4154 İSVİÇRE FRANGI 
1229.09 İTALYAN LİRETİ 
153.90 JAPON YENİ 
1.1740 KANADA DOLARI 
6.4474 NORVEÇ KRONU 
3.7501 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 
3.4220 ABD DOLARI 
1.7128 ABD DOLARI 
1.2215 ABD DOLARI 

BİLGİ H 
1 ÖZEL 
1 ÖZEL 

HAKKI(SDR) 
HAKKI(SDR) 

1.3174 ABD DOLARI 
3476.88 TÜRK LİRASI 

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 
İDARE MERKEZİ 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET

LERİNİN TIP VE VADELER İTİBARIYLA 20-06-1990 TARİHİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

1- üzerinde faiz kuponu bulunmayıp iskontolu olarak Hazine ihalesi ile 

alınan Devlet İç Borçlanma Senetlerinin değerleri aşağıdadır, 

(T:Devlet İç Borçlanma Tahvili, B:Hazine Bonosu) 

VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER 
TARİHİ TANIM GÜN SAYISI (100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

11-07-1990 9B 21 96.624 

08-08-1990 9B 49 93.351 
05-09-1990 9B 77 90.446 

03-10-1990 98 105 87.714 

31-10-1990 9B 133 85.079 

28-11-1990 9B 161 82,504 

26-12-1990 9B 189 79.973 

23-01-1991 9B 217 77.478 
20-02-1991 9B 245 75.012 
20-03-1991 9B 273 72.577 

11-07-1990 12T 21 96.624 

08-08-1990 12T 49 93.351 
05-09-1990 12T 77 90.446 

03-10-1990 12T 105 87.714 
31-10-1990 12T 133 85.079 
28-11-1990 12T 161 82.504 
26-12-1990 12T 189 79.973 
23-01-1991 12T 217 77.478 
20-02-1991 12T 245 75.012 
20-03-1991 12T 273 72.577 
«8-04-1991 12T 292 70.940 
17-04-1991 12T 301 70.170 
15-05-1991 12T 329 67.795 
12-06-1991 12T 357 65.453 
2- Vadeleri i yukarıdaki tarihlerle aynı olmayan fakat yukarıdaki tarihler 

arasında gelen, üzerinde faiz kuponu bulunmayıp iskontolu olarak alın; 
Devlet j İç Borçlanma Senetlerinde vade tarihi olarak listede yer alan 1 
sonraki tarih esas alınır, 

3- üzerinde faiz kuponu taşıyan Hazine ihalesi ile alınan Devlet iç 

Borçlanma Senetlerinin değerleri aşağıdadır. 
VADE YILLIK KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER 
TARİHİ TANIM FAİZ ORANI (100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

18-07-1990 36T2 40,50 117.117 

25-07-1990 36T2 38.50 115.528 

12-08-1990 24T2 56.00 119.801 
12-09-1990 36T2 48.00 113.043 
07-10-1990 24T2 54.50 111.019 
07-11-1990 36T2 50.50 106.038 
05-12-1990 36T2 50.00 102.049 
01-01-1991 36T2 47.00 122.072 
22-01-1991 36T2 54.00 122.227 
08-04-1991 36T2 59.00 111.768 
06-05-1991 36T2 63.00 107,704 
03-06-1991 36T2 63.00 102.926 
01-07-1991 36T2 60.00 128.177 
23-09-1991 36T2 53.50 112.939 
18-11-1991 36T2 63.00 105,649 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TIP VE VADELER İTİBARIYLA 20-04-1990 TARİHİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERI: 

4- Tedavülde bulunan değişken faizli Devlet Tahvillerinin değerleri 
aşağıdadır, (Bu kıymetler, kamu kurumlarının yaracakları ihale ve sözleş-
melerde ve Hazine'ce satılan Milli Emlak bedellerinin ödenmesinde 
nominal değerleri üzerinden kabul edilir.) 

VADE 

TARIHI TANıM 

YıLLıK KUPON 

FAIZ ORANı 

KUPON DAHIL BUGÜNKÜ BÖIER 

(100.000,-TL ÜZERINDEN) 

20-02-1991 24T2-0 22, IB 114.705 

15-03-1991 24T-D 55.20 114.470 

03-04-1991 24T-D 55.29 111.815 

01-05-1991 24T-0 55.29 107.574 

05-04-1991 24T-0 54.94 102.259 

21-08-1991 24T-D 41.77 151.278 

21-0B-1991 24T2-0 22.98 115.108 

21-08-1991 24T4-0 10.12 103.300 

02-11-1991 34T2-D 22.47 104.037 

13-11-1991 24T-0 40.44 134.384 

13-11-1991 24T2-0 22.10 104.544 

01-01-1992 34T-D 57.93 124.981 

04-01-1992 24T-0 57.93 124.505 

04-01-1992 24T2-B 25.34 123.398 

22-01-1992 24T-8 54.45 123.124 

22-01-1992 24T2-0 24.45 120.292 

20-02-1992 34T2-D 22.18* 114.705 

20-02-1992 24T2-0 22.98: 115.235 

20-02-1992 24T-D 55.57 118.270 

15-03-1992 34T-D 55.20 114.470 

20-03-1992 24T4-D 10.15 100.000 

20-03-1992 24T2-D 22.13 111.045 

20-03-1992 24T-0 55.29 113.934 

03-04-1992 34T-D 55.29 111.815 

01-05-1992 36T-D 55.29 107.574 

05-04-1992 34T-D 54.94 102.259 

21-08-1992 34T-0 41.77 151.278 

21-08-1992 34T2-D 22.98 115.108 

21-08-1992 34T4-D 10.12 103,300 

01-10-1992 48T2-0 22.53 109.849 

13-11-1992 34T-0 40.44 134.384 

13-11-1992 34T2-D 22.10 104,544 

13-11-1992 34T4-B 10.12 104.180 

04-01-1993 34T-D 57.93 124.505 

04-01-1993 34T2-0 25.34 123.398 

22-01-1993 34T-D 54.45 123,124 

22-01-1993 34T2-0 24.45 120.292 

20-02-1993 4BT2-D 22.18 114.705 

20-02-1993 34T-0 55.57 118.270 

15-03-1993 48T-D 55.20 114.470 

20-03-1993 34T-D 55.29 113.934 

08-05-1993 34T2-0 21,94 105.132 
08-05-1993 34T-D 55.29 104.514 
14-04-1993 34T2-0 22.18 98.727 

14-04-1993 34T-D 54.30 97.893 
04-01-1994 48T-0 57.93 124,505 
04-01-1994 48T2-D 25.34 123.398 
22-01-1994 48T-D 54.45 123.124 
22-01-1994 48T2-D 24.45 120.292 
20-02-1994 48T-0 55.57 11B.270 
20-03-1994 48T-0 55.29 113.934 
08-05-1994 4BT-B 55.2? 104.514 
14-04-1994 48T-D 54.30 94.893 
14-04-1994 48T2-D 22.18 97.727 
13-11-1994 40T2-0 23.87 104.930 
14-04-1995 60T-D 54.30 95.893 
14-04-1995 40T2-» 22.18 »4.727 

5- Yukarıdaki maddelerde belirtilenler dışında kalan Devlet İç Borçlanma 
Senetleri nominal değerleri üzerinden değerlendirilecektir. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 38 



T.C. 
Resmî Gazete 

Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) • 7 Ekim 1920 

20 Haziran 1990 Ç A R Ş A M B A Sayı: 20554 

İLAN BOLUMU 

Yargı İlânları 

Genelkurmay Başkanl ığ ı Kıbr ı s T ü r k Bar ı ? Kuvve t le r i K o m u t a n l ı ğ ı A s k e r i 
H â k i m l i ğ i n d e n -. 

GİRNE 

E. N o : 1939/1 
K . N o : 1939/105 
Suç : F i r a r 
S a n ı k : A l i Tokmak - Mehmet oğlu, 1953 D.lu, Ç o r u m U ğ u r l u d a ğ tlç. Topuz 

Köyü Nüf. K y t . ve muk im. 
K a r a r Özet i : S a n ı k terhis l i er A l i T o k m a k ' ı n f i rar s u ç u n d a n eylemine uyan 

As .C .K .nun 66 / l -A , T.C.K.nun 59/2, 353 S.K.nun 251/1 maddeleri g e r e ğ i n c e netice-
ten beş ay m ü d d e t l e hapis cezas ı ile mahkumiyetine, s an ık ha len sağ l ık k u r u l u ra
poru i le a s k e r l i ğ e e lver işs iz hale geldiği tesbit ed i ld iğ inden yeni b a ş t a n asker edil
me cezas ı o lan f e r i c e z a n ı n u y g u l a n m a s ı n a kanunen i m k a n o lmad ığ ına , s an ığ ın 
nezarette geçen g ü n l e r i n i n mahkumiyet s ü r e s i n d e n mahsubuna kara r ver i lmiş t i r . 
K a r a r s an ığ ın adresinde b u l u n a m a m a s ı nedeniyle tebl iğ ed i l emed iğ inden 7201 S.K. 
nun 28, 29, 3)1 nc i maddeleri g e r e ğ i n c e h ü k m ü n Resmi Gazete'de i l ânen tebl iğine, 
i l ân tar ihinden i t ibaren 15 g ü n sonra teb l iğ ed i lmiş say ı l acağ ı i l â n e n tebl iğ olunur. 

10607 /1-1 

Ankara 3. İcra Ceza Hâkimliğinden : 

E . N o . : 1989/3203 

K . N o . : 1990/678 

Sanık : Necmiye Gürlek 

Suç : İhlal 

T a a h h ü d ü ihlal suçundan sanık Elmas kızı 1939 doğumlu Malatya i l i , Pötürge İlçesi 
nüfusuna kayıtlı Necmiye Güdek hakkında hakimliğimizce verilen 20/3/1990 tarih ve 1989/3203 
Esas 1990/678 sayılı Kararı ile l . t . K . 340. maddesi gereğince 25 gün hafif hapis cezası ile tec
ziyesine karar verilmiş t üm arama ve araşt ırmalara rağmen bulunup karan tebliğ edilemedi
ğinden ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

İlân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretininde sanıktan 
tahsil edileceği ilânen tebliğ olunur. 9132 
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îzmir 3'. Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1989/1919 
K. No : 1989/1912 
3167 sayılı Kanuna muhalefet suçundan sanık Recep ve Ülker'den olma, 1957 D.lu, Bursa 

îli, Mudanya îlçesi Talatbey Mahallesi K: 134 de nüfusa kayıtlı bulunan Cihat Dağdelen hak
kında mahkememizce yapılan yargılaması sonunda suçu sabit bulunduğundan 3167 sayılı Ka
nunun 13/1 maddesi gereğince 60.000,— T L . ağır para cezası ile Mahkûmiyetine dair verilen 
20/12/1989 tarihli gıyabi hüküm bunca aramalara rağmen adresi tesbit edilemediği ve tebligat 
yapılmadığı anlaşıldığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gere
ğince Resmî Gazete'de îlânen Tebliğine. Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra hükmün ke
sinleşmiş Sayılmasına. İlân masraflarının sanıktan tahsiline karar verildiği ilânen tebliğ olunur. 

8616 

E. No : 1990/32 
K. No : 1990/37 
3167 sayılı Kanuna muhalefet suçundan sanık Arif Oğlu, 1955 D.lu Halit Baybara hak

kında mahkememizce yapılan yargılaması sonunda suçu sabit bulunduğundan 3167 sayılı Ka
nunun 13/1 maddesi gereğince 60.000,— T L . ağır para cezası ile Mahkûmiyetine dair verilen 
4/1/1990 tarihli gıyabi hüküm bunca aramalara rağmen adresi tesbit edilemediği ve tebligat 
yapılmadığı anlaşıldığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gere
ğince Resmî Gazete'de İlânen Tebliğine. Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra hükmün ke
sinleşmiş sayılmasına. îlân masraflarının sanıktan tahsiline karar verildiği ilânen tebliğ olunur. 

8617 

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 

E. No : 1989/176 
K. No : 1990/18 
Müdahil : Mustafa Özkan 
Sanıklar : 1 - İsmet Erdem, 2 - Kadem Yalçın, 3 - Kemal Akgün, 4 - Mehmet Zeki Mur-

çak, 5 - Halit Ergün, 6 - A l i Rıza Koçer, 7 - Esat Aydoğan, 8 - Mesut Gülbaran. 
Suç : thtilasen Zimmet. 
Suç Tarihi : 17/12/1987 
Karar Tarihi : 23/1/1990 
Ihtilasen zimmet suçundan sanıklar İsmet Erdem ve arkadaşları haklarında Mahkeme

mizde yapılan açık duruşma sonunda: Sanıklardan ismet Erdem'iı T.C.K. 510, 80,522/1 mad* 
desi gereğince 7 Sene 21 Ay Hapis, diğer sanıkların T.C.K. 240 ve 3506 «avılı Yasa ile değişik 
5435 sayılı Yasa gereğince 3.000,— T L . Ağır para cezası ile tecziyelerine karar vullımş olup 
müdahil Mustafa Özkan'a gıyabında verilen işbu hükmün bütün aramalara rağmen buluna
mayıp tebliği mümkün olamamakla 7201 sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince Resmî Ga
zete ile ilânen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılmasına, 
tebliğ masrafının sanıklardan müteselsilen tahsiline ilânen tebliğ olunur. 

8936 
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Kartal 3. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E . N o : 1989/196 

K . N o : 1989/486 

Karşılıksız çek düzenlemek sucundan ibrahim Ha l i l oğlu, Havva'dan olma 1946 D. lu 
Diyarbakır, Merkez, Alipınar M a h . C : 28/1 S : 70 K : 33 de nüfusa kayıtlı sanık Osman Do-
ran hakkında mahkememizden verilen 20/10/1989 gün, 1989/196 Esas 1989/486 sayılı ilâmı 
ile 3167 sayılı Yasanın 16/1 maddesi gereğince 1 yıl müddetle hapis, 1 yıl müddetle bankalar
da çek hesabı açmasının ve çek keşide etmesinin yasaklanmasına hükmedilmiş olup, iş bu ilâ
mın sanığın kendisine tebliği m ü m k ü n olmamış ve sanık 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. 
maddesindeki esaslar dairesinde adresinin tesbit edilemediği ve meskeni meçhul kaldığından 
Kanunun 28, 29, 30 ve 31. maddeleri gereğince hükmün Resmî Gazete*de ilânen tebliğine, 

İlânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına bir nüshasının mah
keme divanhanesine asılmasına, ilân masraflarının sanıktan alınmasına karar verilmiştir. 

9118 

îspir Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E . N o : 1986/29 

K . N o : 1990/8 

A v tüfeği ile yaralamak ve nası ızrar suçundan samk Mehmet Demirbağa verilen 9/2/1990 
tarih 1986/29 Esas, 1990/8 karar sayılı ilâmı ile beraatine karar verilmiş olup, aslen Erzurum 
ile, Pazaryolu ilçesi, Alıçlı M a h . Nüf.Kyt.l ı Yaşar oğlu, Sebile'den olma, 1963 D. lu Mehmet 
Demirbağ tüm aramalara rağmen bulunup gıyabi karar kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 
sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi uyannca ilânen tebliğine, ilânın Resmî Gazete'de ya
yınlanmasından 15 gün sonra tebliğ o lunmuş sayılacağı karar tebliği yerine kaim olmak üzere 
ilânen tebliğ olunur. 9115 

Osmaniye Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E . N o : 1986/644 

K . N o : 1990/74 

Davacı : K . H . 

Müşteki : Ahmet A k s u : İsa oğlu, 1955 D . l u Osmaniye ilçesinde mukim. 

Sanık : Ramazan Nar : Hüseyin ve Münire'den olma, 1960 D. lu . Osmaniye ilçesi, Rauf-
bey M a h . Stadyum Civarı 4-Sokak N o : 51'de oturur. 

Suç : Geceleyin bina dahilinde hırsızlık. 

Suç Tarihi : 7/10/1986 

Kanun ve Maddesi : T . C . K . ' n u n 492/1, 522/1, 59/2, 40. maddeleri. 

Verilen Ceza ve Süresi : 10-ay süre ile hapsine. 

Yukarıda açık kimliği ve adresi ile hüküm özeti yazılı bulunan sanık hakkındaki mah
kememiz gerekçeli kararı sanığın tüm adreslerinde bulunamadığından tebliğ edilememiş olup, 
7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve 29. maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânına. 

İlân yapıldığı tarihten itibaren 15-gün içerisinde aynı Kanunun 31. maddesi gereğince 
kesinleşmiş sayılacağı ilân olunur. 

9016 
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Polatlı Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1988/82 
K. No : 1989/421 
Dolandırıcılık suçundan sanıklar Abdülkadir Uzun ve arkadaşları haklarındaki dava

nın sonuçlandırılması sırasında emanet içeriği hakkında karar verilmediğinden mahkememi
zin 1988/82 esas, 1989/421 karar sayılı 8/3/1990 günlü ek kararı ile Polatlı Emanet 
Memurluğunun 1985/29 sırasında kayıtlı emanet içeriklerinin sahibine geri verilmesine karar 
verilmiştir. Bu konudaki karar adreslerinde bulunamam al arı nedeniyle ilgililere tebliğ edile
mediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince tüm ilgililere ilânen tebli
ğine, ilânın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra ilgililere tebliğ edilmiş sayılacağı ilân 
olunur. 

8651 

E. No : 1985/199 
K. No : 1985/200 
Karşılıksız çek vermek suretiyle dolandırıcılık suçundan sanık Cengiz Özbekler hakkın

da mahkememizde görülen davanın sonuçlandırılması sırasında emanet içeriği hakkında ka
rar verilmediğinden mahkememizin 1985/199 esas, 1985/200 karar sayılı 7/3/1990 günlü ek 
kararı ile Polatlı Emanet Memurluğunun 1984/88 sırasında kayıtlı çek aslının sahibine geri 
verilmesine karar verilmiştir. Bu konudaki karar adresinde bulunmaması nedeniyle sanık Cengiz 
özbekler'e tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince tüm 
ilgililere ilânen tebliğine, ilânın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra ilgililere tebliğ edil
miş Sayılacağı ilân olunur. 8652 

E. No : 1984/126 
K. No : 1984/236 
Kapatılan M . H . partisini över mahiyette propoganda yapmak ve duvarlara yazı yaz

mak suçundan sanık Şükrü Aktaş hakkında davanın sonuçlandırılması sırasında emanet içeri
ği hakkında karar verilmediğinden mahkememizin 1984/126 esas, 1984/236 karar sayılı 7/3/1990 
günlü ek kararı ile Polatlı Emanet Memurluğunun 1984/29 sırasında kayıtlı resim, dergi, bay
ram tebriği, plak ve gazete sayfasının sahibine geri verilmesine karar verilmiştir. Bu konudaki 
karar adresinde bulunmaması nedeniyle sanık Şükrü Aktaş'a tebliğ edilemediğinden 7201 sa
yılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince Şükrü Aktaş'a ilânen tebliğine, ilânın yayın
landığı tarihten itibaren 15 gün sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayılacağı iiân olunur, 

8653 

Saimbeyli Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1988/185 
K. No : 1990/7 
Tehdit suçundan sanık Osman oğlu Fatma'dan olma 1966 D.lu Saimbeyli İlçesi Gök

menler Köyü nüfusuna kayıtlı Kerim Bayram hakkında mahkememize açılan kamu davasının 
yapılan yargılaması sonunda T.C.K.nun 191/1, 647 sayılı Yasanın 4. maddesi gereğince 3.000,— 
TL, ağır para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup gıyabında verilen hükmün türr 
aramalara rağmen bulunamadığından gıyabında verilen hüküm 7201 sayılı Tebligat Yasasın'.;. 
28,29 ve 31. maddeleri gereğince Resmî Gazete'de ilân yolu ile tebliğine ilân tarihinden itiba
ren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildi. 8646 
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Kırıkkale 1. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No. : 1989/354 
K. No. : 1990/128 
Sanık : Bekir Bilen : Muzaffer oğlu, 1960 D.lu Keskin Altıntaş Mah. Nüfusuna kayıt

lı olup halen Kırıkkale Köroğlu Cad. No. 27'de oturur. 
Suç : Bıçakla Müessir Fi i l , 6136 sayılı Kanuna muhalefet, mütecaviz sarhoş. 
Suç Tarihi : 23/8/1989 
Karar Tarihi : 6/3/1990 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Mahkememizde yapılıp bitirilen açık yar

gılaması sonunda; 
Subut bulan yukarıda yazılı suçlardan dolayı sanığın T.C.K.'nun 456/4,457/1, 61. mad

deleri gereğince sonuçta 8.888,— T L . ağır para cezasıyla mahkumiyetine ve 17.950,— T L . 
yargılama giderinin diğer sanıkla birlikte ikisinden müştereken ve müteselsilen tahsiline ilişkin 
sanığın yokluğunda verilen karar bilinen tüm adreslerinde tebliğ olunamayıp ikametgâh ve iş
yeri adreside belli olmadığından 7201 sayılı Kanunun 28/1. maddesi gereğince ilânen tebligata 
karar verilmiştir. 

İlânın yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak takibeden bir hafta 
içerisinde usulen temyiz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği ilânen tebliğ olunur. 

9024 

Eyüp 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 

1989/13 
Sanık Necdet ve Hikmet oğlu, 1952 D.lu halen Eyüp-Nişanca Mah. C : 014/18, S : 5, 

H : 1402'de nüfusa kayıtlı Nejat Erdim hakkında Mahkememizin 5/10/1989 tarih 1986/13 
ve 1989/156 sayılı Kararıyla T.C.K.'nun 349. maddesi delaletiyle 342/1. maddesi uyarınca tak-
diren 2 yıl ağır hapis cezası ile mahkumiyetine dair yokluğunda verilen kararın adresinin tüm 
aramalara rağmen bulunamaması sebebi ile tebliği mümkün olamadığından mezkur kararın 
ilânen tebliğine karar verildi. 9026 

Ankara 4. îcra Ceza Hâkimliğinden : 
E. No. : 1989/3231 
K. No. : 1990/882 
M.B.B. suçundan sanık olup Niğde Merkez Yukarı Mah. (Koyunlu) H . 63'de nüfusa 

kayıtlı Mustafa ve Vahide'den olma 1960 D.lu Çetin Mutlu'ya Mahkememizden verilen 
19/3/1990 gün 3231-882 sayılı ilâmla 10 gün hafif hapis cezası verilmiş ve tüm aramalara rağ
men bulunup sanığa tebliğ edilememiş olduğundan tebligatın ilânen yapılmasına karar veril
miş olup iş bu ilânın yayım tarihinden 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur. 

8912 

Ankara 3. Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1990/935 
Ankara i l i , Altındağ ilçesi Yenituran Mahallesi Cilt No : 55, Sayfa : 113, Kütük Sıra 

No : 81'de nüfusa kayıtlı Hacı oğlu Rukiye'den olma 1964 doğumlu Musa Hava'ya cezası 
süresince M.K. 'nun 357. maddesi uyarınca aynı yer nüfusuna kayıtlı ve halen Ankara'da Site
ler Al i Ersoy Mahallesi 34. Sokak No : 137'de ikâmet eden Mustafa Kaya'nın vasi tayin edil
diğine dair Mahkememizce verilen 15/5/1990 tarih ve 1990/935-853 sayılı ilâmı ile karar 
verilmiştir. 

İlân olunur. 8913 
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İskenderun 1. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1989/539 
K. No : 1989/625 
Karar Tarihi : 13/12/1989 
Suç : Hırsızlık 
Sanık : Ömer öz : Hüseyin oğlu Güzide'den olma 1958 D.lu Şanlıurfa İli Berkapısı Kö

yü Nüfusuna kayıtlı olup İskenderun İlçesi Esentepe Mah. 351 Sokak No. 41 de mukim. 
Sanığın suçundan dolayı T.C.K.nun 491/4, 522, 647 S.K.nun 4-6 maddeleri gereğince 

Neticeten Altıyüz Bin Lira Ağır Para Cezasına Mahkûm edilmiş ve cezası ertelenmiştir. 
Sanığın gıyabında verilen hüküm sanığın Tüm aramalara rağmen adresinin tesbiti müm

kün olmamış ve karar kendisine tebliğ edilememiştir. 
7201 sayılı Tebligat Yasasının 28,29, 30, 31 Maddeleri gereğince hükmün Resmî Gaze-

te'de ilânına, ve ilânen tebliğine, 
İlânın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ yapılmış sayılmasına, ilân masrafı

nın sanıktan tahsiline. Karar verildiği ilânen tebliğ olunur. 
9117 

Kırıkkale 1. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1989/198 
K. No : 1989/800 
Sanık : Emin Atacan: Ahmet Mithat oğlu, 1949 D.lu Turgutlu İlçesi Yenice Mah. Nü

fusuna Kayıtlı olup Bornova 647. Sokak No : 1 de oturur. 
Suç : Karşılıksız Çek keşide etmek 
Suç Tarihi: 25/3/1988 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Mahkememizde yapılıp bitirilen açık yar

gılaması sonunda; 
Subut bulan karşılıksız çek keşide etmek suçundan eylemine uyan 3167 sayılı Yasanın 

16/2 uyarınca Takdiren ve Teşdiden 1 Yıl Müddetle Hapis ve bu kadar süre Bankalarda çek 
hesabı açmasının yasaklanması cezasıyla mahkûmiyetine, 1500,— TL. yargılama giderinin sa
nıktan tahsiline ilişkin yokluğunda verilen karar sanığın bilinen tüm adreslerinde tebliğ oluna-
mayıp ikametgah ve işyeri adreside belli olmadığından 7201 sayılı Yasanın 28/1 Maddesi 
gereğince ilânen tebligata karar verilmiştir. 

İlânın yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak C.M.U.K.nun 
310/2 Maddesi uyarınca takibeden bir hafta içinde usulen temyiz olunmadığı takdirde hük
mün kesinleşeceği ilânen tebliğ olunur. 9023 

Çeşme Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1989/126 
K. No : 1989/190 
Hırsızlık suçundan, mahkememizin 14/11/1989 tarihli ilâmı ile T.C.K.493/1, 522/1, 

523/1, 40 maddeleri gereğince neticeten bir yıl hapis cezasına hükümlü İbrahim oğlu Saniye'-
den olma 1967 D.lu Bandırma İlçesi Ömerli Köyü nüfusuna kayıtlı İbrahim Çokgezer hakkın
daki gıyabi ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince adı geçen hükümlüye ka
rarın Resmî Gazete ile ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün son
ra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur. 

9025 
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Ankara 3. Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1990/1041 

Ankara İli, Alundağ İlçesi, Yiğitler Mahallesi, Cilt No : 090/01, Sayfa 26, Kütük : 19'da 
nüfusa kayıtlı Tosun ve Mahbup'dan olma 1929 D.lu Süleyman Kaçmaz'ın M.K.'nun 357 nci 
maddesi uyarınca hükümlülüğünün devamı müddetince vesayet altına alınarak kendisine ayöı 
yer nüfusa kayıtlı ve halen Burca Cad. Koruk Sokak No : 24 Keçiören Ankara adresinde ikâ
met eden Kemal Kaçmaz'ın vasi tayin edilmesine ilişkin mahkememizce verilen 7/5/1990 gün 
ve 1990/1041-648 sayılı ilâmı ilân olunur. 8921 

• 

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 

E. No. : 1989/176 

K. No. : 1990/18 

Müdahiller : 1 - Safınaz Çakır. 2 - Hayriye Coşan 

Sanıklar : 1 - ismet Erdem, 2 - Kadem Yalçın, 3 - Kemal Akgün, 4 - Mehmet Zeki 
Murçak, 5 - Halit Ergün, 6 - Al i Rıza Koçer, 7 - Esat Aydoğan, 8 - Masut Gülbaran. 

Suç : ihtilasen Zimmet 
Suç Tarihi : 17/12/198J 
Karar Tarihi : 23/1/1990 

ihtilasen zimmet suçundan sanıklar İsmet Erdem ve arkadaşları haklarında Mahkeme
mizde yapılan açık duruşma sonunda : Sanıklardan ismet Erdem'in 510, 80, 522/1. maddesi 
gereğince 7 sene 21 ay hapis, diğer sanıkların T .C.K. 240 ve 3506 sayılı Yasa ile değişik 5435 
sayılı yasa gereğince 3.000,— T L . Ağır Para Cezası ile tecziyelerine karar verilmiş olup müda
hiller Hayriye Coşan ve Safinaz Çakır'a gıyaplarında verilen işbu hüküm bütün aramalara 
rağmen bulunamayıp tebliği mümkün olmamakla 7201 sayılı Kanunun ilgili maddeleri gere
ğince Resmî Gazete ile ilânen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ 
edilmiş sayılmasına, tebliğ masraflarının sanıklardan müteselsilen tahsiline ilânen tebliğ olu
nur. 8935 

• 
Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 

E. No. : 1989/160 

K. No. : 1990/99 

Sanık : İsmet Miniğsar : Mehmet ve Latife'den olma 11/3/1963 D.lu Kars, Susuz Er
mişler Köyü nüfusuna kayıtlı. 

Suç : Öldürmeye Teşebbüs. 
Suç'Tarihi: 31/12/1988 
Karar Tarihi : 29/3/1990 

Yukarıda hüviyeti yazılı sanık hakkında Mahkememizde yapılan açık duruşma sonun
da sanığın T.C.K. 456/2, 457/1, 59/2 36 ncı maddeleri gereğince neticeten 2 sene 11 ây 16 
gün hapis cezası ile tecziyesine, emanette kayıtlı bıçağın müsaderesine ve 1.800,— TL. Muha
keme masrafının sanıktan tahsiline karar verilerek neticelendiği, ancak gıyapta verilen hük
mün bütün aramalara rağmen sanığa tebliği mümkün olmamakla 7201 sayılı Kanunun 29, 30, 
31. maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün son
ra, tebligatın yapılmış sayılmasına, tebliğ masrafı nında sanıktan tahsiline ilânen tebliğ olunur. 

8934 
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Kayseri 4. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No. : 1988/325 
K. No. : 1988/773 
Yankesicilik suretiyle hırsızlık, sahte kimlik taşımak ve hakikat hilafına beyanda bu

lunmak, suçlarından sanık Hacı Eyyüp oğlu Fatma'dan olma 1944 D.lu Karataş İlçesi Beyköy 
Nüf. kayıtlı olup, ayne yerde oturur, sanık Ahmet Çetiner hakkında Mahkememizden verilen 
27/12/1988 tarihli gıyabi hüküm (1 senet 4 ay 13 gün hapis cezası) bütün aramalara rağmen 
sanığa tebliğ edilemediğinden Resmî Gazete'de ilânen tebliğine karar verildiğinden 7201 sayılı 
Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilânen tebliğine, ilânen tebliğ tarihin
den itibaren 15 gün içerisinde temyiz edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği ilânen tebliğ 
olunur. 9020 

Bursa 4. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

Dolandırıcılık suçundan sanık Al i oğlu Hatice'den olma 42 yaşlarında Hikmet Şahin-
kaya hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonunda verilen 1/12/1988 tarih 1988/204-878 
esas ve karar sayılı Beraat kararına ait ilâm müdahil vekili Av. Namık Çamurcuoğlu tarafın
dan temyiz edilmesi sonucu keşideci Halit Camcı hakkında müşteki tarafından Diyarbakır'da 
yapılan şikayetinin akitebi araştırılıp incelenmeden karar verilmesi nedeniyle Yargıtay 6. Ceza 
Dairesinin 13/4/1989 tarih, 1989/1660-2404 esas ve karar sayılı ilâmı ile Mahkememizce veri
len karar bozulmuştur. 

Bozma ilâmı tüm araştırmalara rağmen sanığa tebliğ edilememiştir, 
tş bu ilâmın Resmî Gazete'de ilân edilmesine karar verilmiştir. 
Sanığın bozma ilâmına uyup uymayacağı ve ilân tarihinden itibaren onbeşgün zarfında 

kesinleşeceği ilânen tebliğ olunur. 9022 
• 

Ankara 9. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 
E . No. : 1989/735 
K. No. : 1990/235 
Davacı : K . H . 
Müdahil : Ankara Defterdarlığı 
Veki l i : Avukat Sema Aksongur 
Sanık : Şahin Akdoğan Mehmet ile Fatma'dan olma 1958 Doğumlu Ankara Mamak 

Bahçelek Üstü Mah.si nüfusuna kayıtlı olup izmir Emek 85. Sokak 1/1'de oturur evli 3 ço
cuklu okur yasar sabıkasız 

Suç : Dolandırıcılık, sahte evrak tanzimi ve görevi savsaklamak 
Suç Tarihi: 4/9/1986 - 2/7/1986 
Yukarıda açık kimliği yazılı bulunan sanığın suçu sabit görüldüğünden T.C.K. 345 T.C.K. 

503. maddeleri gereğince takdiren 1 yıl hapis cezasiyle cezalandırılmasına, 647 sayılı Kanunun 
4. maddesi gereğince verilen hapsin 109.500,— TL. ağır para cezasına çevrilmesine verilen ce
zanın 647 SK.'nunun 6 ncı maddesi gereğince cezanın ertelenmesine mahkeme masraflarının 
sanıktan alınmasına karar verildiği bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve adresinin meç
hul kaldığı anlaşıldığından işbu 14/3/1990 tarihli karar özetinin yayınlandığı günü müteakip 
gü nden itibaren 15 gün geçtikden sonra bir hafta içerisinde de karara karşı sanık yasal yollara 
başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve aynen infazı cihetine gidileceği hususu Tebli
gat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilânen tebliğ olunur. 

8910 
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izmir 3. Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1989/1289 
K. No : 1989/1231 
3167 saydı Kanuna muhalefet suçundan sanık Nurettin ve Havva'dan olma, 1961 D.lu, 

Ödemiş ilçesi nüfusuna kayıtlı Yusuf Ceyhanoğlu hakkında mahkememizce yapılan yargıla
ması sonunda suçu sabit bulunduğundan 3167 sayılı Kanunun 13/1 maddesi gereğince 60.000,— 
TL. ağır para cezası ile Mahkûmiyetine dair verilen 13/9/1989 tarihli gıyabi hüküm bunca 
aramalara rağmen adresi tesbit edilemediği ve tebligat yapılmadığı anlaşıldığından 7201 sayılı 
Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Resmî Gazete'de Ilânen Tebliğine. 
Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra hükmün kesinleşmiş Sayılmasına, ilân masraflarının 
sanıktan tahsiline karar verildiği ilânen tebliğ olunur. 8612 

E. No : 1989/1702 
K. No : 1989/1612 
3167 sayılı Kanuna muhalefet suçundan sanık M . A l i Oğlu, 1950 D.lu, Diyarbakır i l i 

nüfusuna kayıtlı Mehmet A l i Buldu hakkında mahkememizce yapılan yargılaması sonunda 
suçu sabit bulunduğundan 3167 sayılı Kanunun 13/1 maddesi gereğince 20.000,— TL. ağır 
para cezası ile Mahkûmiyetine dair verilen 6/11/1989 tarihli gıyabi hüküm bunca aramalara 
rağmen adresi tesbit edilemediği ve tebligat yapılmadığı anlaşıldığından 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Resmî Gazete'de Ilânen Tebliğine. Tebliğ ta
rihinden itibaren 15 gün sonra hükmün kesinleşmiş Sayılmasına, ilân masraflarının sanıktan 
tahsiline karar verildiği ilânen tebliğ olunur. 8613 

E. No : 1989/1706 
K. No : 1989/1608 
3167 sayılı Kanuna muhalefet suçundan sanık Ruşen oğlu, 1951 D.lu Zara ilçesi nüfu

suna kayıtlı Mürsel Çaygöz hakkında mahkememizce yapılan yargılaması sonunda suçu sabit 
bulunduğundan 3167 sayılı Kanunun 13/1 maddesi gereğince 60.000,— T L . ağır para cezası 
ile Mahkûmiyetine dair verilen 6/11/1989 tarihli gıyabi hüküm bunca aramalara rağmen ad
resi tesbit edilemediği ve tebligat yapılmadığı anlaşıldığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 
28 ve müteakip maddeleri gereğince Resmî Gazete'de İlânen Tebliğine. Tebliğ tarihinden iti
baren 15 gün sonra hükmün kesinleşmiş Sayılmasına, ilân masraflarının sanıktan tahsiline karar 
verildiği ilânen tebliğ olunur. 8614 

E. No : 1989/1855 
K. No : 1989/1808 
3167 sayılı Kanuna muhalefet suçundan sanık Mustafa Mithat ve Sıdıka'dan olma, 1953 

D.lu, Manisa i l i , Akhisar ilçesi Kapaklı Köyü K: 68 de nüfusa kayıtlı Sema Akdemir hakkın
da mahkememizce yapılan yargılaması sonunda suçu sabit bulunduğundan 3167 sayıh Kanu
nun 13/1 maddesi ve T.C.Y.nın 119 maddesi gereğince 90.000,— TL. ağır para cezası ile 
Mahkûmiyetine dair verilen 6/12/1989 tarihli gıyabi hüküm bunca aramalara rağmen adresi 
tesbit edilemediği ve tebligat yapılmadığı anlaşıldığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 
ve müteakip maddeleri gereğince Resmî Gazete'de İlânen Tebliğine. Tebliğ tarihinden itiba
ren 15 gün sonra hükmün kesinleşmiş Sayılmasına. İlân masraflarının sanıktan tahsiline ka
rar verildiği ilânen tebliğ olunur. 8615 
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12 nci Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Hâkimliğinden : 
AĞRI 

E. No : 1989/95 
K. No : 1989/352 
Suç : Yoklama Kaçağı 
Suç Tarihi : 7/3/1979- 19/11/1986 

Sanık Kimliği : Kemal Aydoğan Celal Oğl. 1959 Doğ. Akcaibat/Çal Köy. Nüf. 
Kay. olup, aynı yer Yaylacık Mah. Yaylacık Kırahathanesi No: 102'de oturur. 

Karar Özü : Sanık Kemal Aydoğan'ın 7/3/1S79-19/11/1036 tarihleri arasında 
İşlediği yoklama kaçağı suçundan eylemine uyan As.C.K.nun 63/1-A maddesinin 
3 aydan sonra yakalananlar fıkrası uyarınca altıay hapis cezasıyla cezalandırılma
sına, T.C.K.nun 59 ncu maddesi gereğince takdiri indirme sebebi uygulanarak ce
zasının 1/6 oranında indirilerek 5 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına, tayin 
olunan bu hapis cezasının 647 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince beher gün
lüğü 300.—TL. hesap edilerek neticeden kırkbeşbin Türk lirası ağır para cezasıyla 
cezalandırılmasına, 647 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince beher taksidi 
9.000.—TL. olmak üzere beş eşit taksitte sanıktan tahsiline, temyizi kabil olmak 
üzere verilen kararın kendisine tebliğ edilememesi nedeniyle 7201 sayılı TeODb'gat 
Kanunun 28. 29 ve müteakip maddeleri gereğince Resmî Gazete'de ilânen tebliğine 
ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağına karar verildi. 

10615 / 1-1 

E. No : 1939/739 
K. No : 1939/679 
Suç : Askeri Malzeme Hasarı 

Sanık Kimliği : İsa Tıngır Halil Oğl. 1966 Doğ. ÇANAKKALE/Yenice Çavuş 
Köy. Nüf. Kay. olup, aynı yerde oturur. Halen : 12. Top. A. 4. Tb. 1. Bt. dan Terhis-
li 1966/3 Trt.Top. Er. 

Karar Özü : Sanığın Harp malzemesi hasara uğratmak suçundan suçu saibit 
görülmediğinden beraatine, meydana gelen 166.882,70 TL/Krş. Hazine zararının ta
kip ve tahsil hakkının saklı tutulması dosyadan İlgili evrak suretlerinin çıkartıla
rak gereği için As. Savcılığa yazı yazılmasına, temyizi kabil olmak üzere verilen 
karar sanığın kendisinin tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 
29 ve müteakip maddeleri gereğince Resmî Gazete'de ilânen tebliğine, ilân tarihin
den itibaren 15 gün sonra tebligatının yapılmış sayılacağına karar verildi. 

10609 /1-1 
• 

Gelibolu 2 nci Kolordu Komutanlığı Askeri Hâkimliğinden : 

E. No : 1990/417 
K. No : 1090/155 
Karar T. : 5/4/1990 

1. derece askeri yasak bölgeye girmek suçundan sanıklar İran uyruklu Haki 
oğlu, 1961 D.lu Goloıi Rıza Abdi ve îran uyruklu Hüseyin oğlu, 1965 D.lu Muham
met Mesut Puyr halklarında mahkememizce verilen yetkisizlik kararının sanıklara 
tebliğ mümkün bulunmayacağından, sanıklar hakkında gıyaplarında verilmiş bu-
lanaı. görevsizlik kararının 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29-30-31 nci Md.leri 
gere/ ince Resmi Gazete'de ilânen tebliğine ve ilân tarihinden itibaren 15 gün Bon-
ra tebliğ edilmiş sayılmasına karar verildi. 10878/1-1 
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Ankara 12. Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1990/359 
K. No : 1990/580 
3167 sayılı Kanuna muhalefet suçundan mahkememizin 11/4/1990 tarihli ilâmı ile 

T.C.K.nunun 3167 S.K. 13/1, T.C.K.nunun 119. maddesi gereğince Yirmi Bin Lira Ağır Pa
ra cezası ile hükümlü Halil oğlu 1942 D.lu Ahmet Yeniay hakkındaki gıyabi hüküm bütün 
aramalara rağmen bulunamadığından ve kendisine tebliğ olunmadığından 7201 sayılı Tebli
gat Yasasının 29. maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine, hüküm fık
rasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin 
kendisinden alınacağı ilân olunur. 9150 

• 
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Hâkimliğinden : 

ANKARA 

E. No : 1989/45 
K. No : 1989/42« 
Karar Tarihi •. 28/11/3989 
Suç : Tutuklu iken kaçmak 
Suç Tarihi : 6/10/1986 - 23/3/1988 
Sanık Kimliği : Niyazi İlhan, Tosun oğlu 1965 doğumlu, Münevver'den ol

ma, NİĞDE/Aksaray, Döğür Köyü nüfusuna kayıtlı ve aynı yerde mukim, Zrfh. Tüm. 
1. A. Tnk. Tto. 4. Bl. Er 

Hüfküm Özeti : Sanık Niyazi İlhan'ın tutuklu iken kaçmak suçundan eylemi
ne uyan As.C.K.nun 298/1 maddesi gereğince iki ay müddetle hapis cezası ile mah
kumiyetine, dair karar sanığın tüm aramalara rağmen bulunup tebligat yapmak 
mümkün olmadığından, 7201 sayılı Tebligat K.nun 28 ve devamı maddeleri gere
ğince hüküm özetinin Resmî Gazete'de ilânına ilâmn yapıldığı tarihten 15 gün son
ra, muhataba tebliğ edilmiş sayılacağına ilânen tebliğ olunur. 10606 /1-1 

, »I 
12 nci Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Hâkimliğinden : 

AĞRI 

E. No : 1989/363 
K. No : 1989/411 
Suç : Mükerrer Firar 
Sanık Kimliği : Erdoğan Acar - Cemal Oğl.; Haticeden olma ISTANBUL/Şer-

remeni tlç. Alifatih Mah. Nüf. Kay. olup, Halen: İSTANBUL/ Aksar ay Çakırağa 
Mahallesi Asimıbey Sok. No: 17 adresinde oturur. Halen c 12. Top. A. 1. Osıb. Tb. Kh. 
ve Srv. Bl'de görevli 1980/3 Trt. Top. Er iken Halen: Firarda; 

Karar Özeti : Sanık Erdoğan Acar -28/12/19C8-1/2/1939 tarihleri arasında iş
lediği mükerrer firar suçundan eylemine uyan As.C.K.nun 66/2-C maddesi uya
rınca bir yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, T.C.K.nun 59 ncu maddesi gereğin
ce cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak onay hapis cezası ile cezalandırıl
masına, sanığın 1/2/1939 -17/2/1989 tarihleri arasında yolda ve nezarette 20/2/1989 -
9/6/1989 talihleri arasında tutuklulukta geçen günlerinin 353 sayılı Kanunun 251/1 
maddesi gereğince mahkumiyet müddetinden mahsubuna, temyizi kabil olan ka
rar kendisine teıbliş edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28-29 ve müte
akip maddeleri gereğince Resmî Ga^ate'de ilânen tebliğine ilân tarihinden itibare:i 
15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağına karar verildi. 10613 /1-1 
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12 nci Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Hâkimliğinden : 
AĞRİ 

E. No : 1099/239 
K. No : 1939/245 
Suç : İzin Tecavüzü 
Suç Tarihi : 1/3/1983-11/12/1933 

Sanık Kimliği Tufan D M - Hasan Oğl. 1950 Doğ. SİNOP/Merkez Akbaş Köyü 
Nüf. Kay. olup, İstanbul/Kadıköy-Küçük'bakkal Köy. Kocasinan Cad. No: 20 adre
sinde oturur. Patnos- 12. Top. A. 2. Tb. K h . Srv. Bl.de Görevli Top. Er Halen : Fi
rarda; 

Karar Özü : Sanık Tufan Di r in in 1/3/1988-11/12/1988 tarihleri arasında iş
lediği îzin tecavüzü suçundan eylemine uyan As.C.K.nun 66/l-A maddesi gereğin
ce altıay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 1/9/1938 tarihine kadar yapmış oldu
ğu Askerlik hizmetinin hizmetten sayılmayarak yeni bastan asker edilmesine, T.C. 
K.nun 59 ncu maddesi gereğince cezasından 1/6 oranında indirilerek 5 ay hapis 
cezası ile cezalandırılmasına, sanığın sayılmayan askerlik hizmetinin 1/6 sim hiz
metten sayılmasına sanığın 11/12/1983-27/12/1688 tarihleri arasında yolda ve neza
rette 27/12/1988-22/2/1939 tarihleri arasında tutuklulukta geçen günlerinin 353 
sayılı Kanunun 252/m maddesi gereğince mahkumiyet müddetinden mahsubuna, 
temyizi kabil olmak üzere verilen karar kendisine tebliğ edilmediğinden 720i, sa
yılı Tebligat Kanunun 29-29 ve müteakip maddesi gereğince Resmi Gazete'de ilânen 
tebliğine; ilân tarihinden itibaren İS gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağına 
karar verildi. 10614 /1-1 

E. No •. 1938/465 
K. No : 1989/850 
Suç : Bakaya ve G.l.S.Bakaya 

Sanık Kimliği : Şaban Kızılay - Aydın Oğl. 1967 Doğ. GİRESUN/Mrkz. Akçalı 
Köy. Nüf. Kay. olup, aynı yerde oturur. Halen: 12.Top. A.4.Top.Tb.4.Bt.dan Ter-
lıisll 1987/3 Trt. Top. Er. 

Karar ö z ü : Sanığın 1/9/1937 - 7/10/1937 tarihleri arasında işlemiş olduğu 
Bakaya Kalmak suçundan eylemine uyan As.C.K.nun 83/lrA maddesi gereğince 
üç ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın cezasından T.C.Knun 59 ncu 
maddesi gereğince 1/6 oranında indirim yapılarak İki ay onfces gün hapis cezası ile 
cezalandırılmasına, 647 sayılı Kanunun 4 hcü maddesi gereğince behergünlüğü 
300 TL. sından hesap edilerek yirmi İkibin beşyüz Türk Lirası ağır para cezası ile ce
zalandırılmasına, sanığın 9/10/1987-12/10/1937 tarihleri arasında işlediği G.l.S.Ba-
kaya kalmak suçundan eylemine uyan As.C.K.nun 63/1-B maddesi uyarınca bir ay 
Hapis cezası İle cezalandırılmasına T.C.K.nun 59 ncu maddesi gereğince cezasından 
1/6 oranında indirilerek yirmibeş gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ©47 sayı
lı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince beher günlüğü 300—TL.-sından hesap edile
rek Yedibinbeşyüz Türk lirası ağır para cezası ile cezalandırılmasına sanığa verilen 
aynı neviden işbu ağır para cezalarının T.C.K. nun 72 nci maddesi gereğince içtima 
ettirilerek içtlmaen ve noticeten; Otuzbln Türk lirası ağır para cezası ile cezalandı
rılmasına temyizi kabil olmak üzere verilen karar sanığa tebliğ edilemediğinden 
7201 sayılı Tebligat Kanununun 23, 29 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Ga
zete'de ilânen tebliğ edilerek ilân tarihinden itibaren 18 gün sonra tebligatın ya
pılmış sayılacağına karar verildi. 10610 /1-1 
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12 nci Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Hâkimliğinden : 
AĞRI 

E. No : 1990/53 
K. No : 1990/42 
Suç : Mükerrer Firar 

Sanık Kimliği : Murat Yıldırım - ihsan Oği. Gülperi'den olma 1958 Doğ. 
HATAY/Antakya Kardeşler Mah. Nüf. Kay. olup, aynı yerde oturur. Halen: 1. Mknz. 
Tug. Dst. Kıt'aları tik. Bk. Bl.'den Terhiaii 1964/3 Trt. O r d Er. 

Karar Özü : 25/2/1985 -14/5/1965 tarihleri arasında işlemiş olduğu mükerrer 
firar suçunu eylemine uyan As.C.K.nun 66/2-C maddesi uyarınca biryıl hapis cezası 
ile cezalandırılmasına, T.C.K.nun 59 ncu maddesi gereğince cezasından 1/6 oranın
da indirilerek onay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 2/6/1986 -4/U/1938 •tarihle
r i arasında işlemiş olduğu mükerrer firar suçundan eylemine uyan As.C.K.nun 
66/2-C maddesi gereğince hır yıl hapis cezası ile cezalaiKİmlmasına, T.C.K.nun 59 
ncu maddesi gereğince on ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, aynı neviden ve
rilen iş bu hapis cezalarının T.C.Kjıun 71 nci maddesi gereğince içtima ettirilerek 
içtimaen ve neticeden yirmi ay hapis cezası İle cezalandırılmasına, sanığın 
24/3/1986 - 4/4/1836; 25/5/1989 -12/1/1990 tarihleri arasında yolda ve nezarette geçen 
günlerinin mahkumiyet müddetinden 353 sayılı Kanunun 251/1 maddesi gereğince 
mahsulbuna, sanığın paraya çevirme ve tecil taleplerini yasal imkansızlık nedeniy
le reddine, temyizi kabil olmak üzere verilen karar sanığın kendisine tebliğ edile
mediğinden 7201 sayıh Tebligat Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince 
Resmi Gazete'de ilân tebliğine ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın ya
pılmış sayılacağı karar verildi. 10611/1-1 

E. No : 1989/691 
K. No : 1939/616 
Suç : Askeri Malzemeyi Kaybetmek 
Suç Tarihi : Mayıs 1939 

Sanığın Kimliği : Kaya Özkan : Hüseyin Oğl. 1967 Doğ. SIVA S/Kangal îlç. Nüf. 
Kay. olup, Natoyolu Koca Mah. 177. Sok. No : 17 Mamak/ANKARA adresinde oturur. 
Halen : 34. P. A. 3. Top. Tb. 3. Bt. da görevli 1967/4 Trt. Terhisli Top. Er. 

Karar Özü : Askeri malzemeyi kaybetmek suçundan eylemine uyan As. C.K. 
130 ncu maddesi gereğince yedigün hapis cezasıyla cezalandırılmasına, sanığın 
sabıkasız oluşu nedeniyle T.C.K.nun 59 ncu madde tatbiki İle cezasının ü/6 oranında 
indirilerek beşıgün hapis cezasıyla cezalandırılmasına, bu hapis cezasının 647 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesi gereğince beher günlüğü 5.000.—TL. hesap edilerek Yirmi-
beşbin Tünk Lirası ağır para cezasıyla cezalandırılmasına, bu para cezasının 647 
sayılı kanunun 6 nci maddesi gereğince ertelenmesine, meydana gelen 20.301 Türk 
lirası hazine zararın As. C.K. nun 130 ncu maddesi gereğince sanıktan tahsiline, 
sanığın terhisli olması nedeniyle 492 sayılı Harçlar Kanunun 1 nolu tarifesi uya
rınca 3.500,— TL. Nisbi harcın sanıktan tahsiline, 

Yukarda kimliği suçu yazılı sanık hakkında verilen karar sanığın adresinde 
bulunamaması ve başka adresinin bilinmemesi nedeniyle tebliğ lîdüemedhğinden 
7201 sayılı Tebligat Kanunun 2e, 29 ve müteakip maddeleri gerepmce ilânen teb
liğine ilân tarihinden itibaren ı s gün sonra tebligatın yapılmış ; lyıiacağı ilânen 
tebliğ olunur. '0616/1-1 
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12 nci Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Hâkimliğinden : 
AĞRI 

E. No : 1939/724 
K. No : 1969/518 
Suç : Seferberlik Deneme Tatbikat Bakayası 

Sanı!k Kimliği : A l i Rıza özyolcu - Ahmet Oğl. Reyhan'dan olma 1965 Doğ. 
AGRI/Patnos Ilç. Tanyeli Köy. Nüf. Kay. olup, aynı yerde oturur. 

Karar özü : Sanık A l i Rıza Özyolcu'nun 17/9/1938 - 3/10/1983 tarihleri ara
sında işlemiş olduğu Seferberlik Deneme Tatbikat Bakayası kalmak suçundan ey
lemine uyan As.C.K.nun 63/l-A maddesinin yedi günden sonra üç ay içerisinde ge
lenler fıkrası uyarınca üç ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, T.CK.nun 59 ncu 
maddesi gereğince verilen cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak, iki ay onbeş 
gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, 647 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gere
ğince bu hapis cezasının beher günlüğü 300 TL.sı paraya çevrilerek Yirmiikibin 
Beşyuz Türk lirası ağır para cezası ile cezalandırılmasına, işbu ağır para cezası
nın 647 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince bsher taksidi 5625 TL. olmak üze
re dört eşit taksitle sanıktan tahsiline, taksitlerden birisi zamanında ödenmediği 
takdirde diğer taksitlerin defaten tahsiline, temyizi kabil olmak üzere verilen ka-
rar sanığa teıbliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 23, 29 ve müteakip 
maddeleri gereğince Resmî Gazete'de ilânen tebliğine ilân tarihinden itibaren 15 
gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağına karar verildi. 

10608 / 1-1 

E. No : 1990/145 
K. No : 1990/15 
Suç : Firar ve izin Tecavüzü. 
Suç Tarihi : 1/4/1985 - 26/8/1967 

5/9/1988 -19/9/1989 

Sanık Kimliği : Tuna Ezel-Cemal Ogl. 1963 Doğ. Aydın/Söke llç. Güzeltepe 
Köy. Nüf. Kay. olup, Akasya Sok. Onur Malı. No: 69/8 Balcova/IZMİR adresinde 
oturur1. Halen: 7. P. A. Mu. Dst. Bl . K. lığından Terhisli P. Er. 

Karar özü : Sanık Tuna Ezel-'in 1/4/1925 - 26/8/1987 tarihleri arasında işle
diği firardan eylemine uyan As.C.K.nun 66/1-A maddesi gereğince altıay hapis ce
zası ile cezalandırılmasına, T.C.K. nun 59 ncu maddesi gereğince verilen cezadan l/o 
oranında indirim yapılarak beşay hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın 
5/9/1939 -19/9/1939 tarihleri arasında işlediği izin tecavüzü suçundan eylemine 
uyan As.CK.nun 66/l-B maddesi uyarınca bir yıl hapis cezası ile cezalandırılması
na, T.CK.nun 59 ncu maddesinden cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak, onay 
hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın aynı neviden aldığı hapis cezaların 
T.CK.nun 71 nci maddesi gereğince içtima ettirilerek içtimaen ve neticeden onbeş 
ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın 19/9/1939 - 5/10/1989 tarihleri ara-
suida yolda ve nezarette 5/10/1989-20/12/11989 tarihleri arasında tutuklulukta ge
çen günlerinin 353 sayılı Kanunun 251/1 maddesi gereğince mahkumiyet müdde
tinden mahsubuna, temyizi kabil olan verilen karar kendisine 'tebliğ edilemediğin
den 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28-29 ve müteakip maddeleri gereğince Resmî 
Gazete'de ilânen tebliğine ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapıl
mış sayılacağı karar verildi. 10812 / l - l 
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Diyarbakır 3. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1989/166 
K. No : 1990/189 
Sanık Lice ilçesi Akçabudak Köyü nüfusuna kayıtlı olup halen Diyarbakır Fatihpaşa 

Mahallesi Özdemir Sokak No. 33'de ikamet eder Mahmut oğlu Emine'den olma 1970 D.Iu 
Ayhan Bektaş'ın T.C.K.nun 492/7, 61, 522, 3506 S.K. 4. ve 5. maddeleri uyarınca 400.000,— 
TL. ağır para cezasına mahkum olduğu ve sanığa verilen gıyabi hükmün tüm aramalara rağ
men tebliğ edilemediğinden 7201 S.K. 29. maddesi gereğince Resmî Gazete'de ilânından itiba
ren 15 gün içinde Kanun yoluna gidilmediğinden kesinleşmiş olacağı ilânen duyurulur. 

9163 
A r t ı r m a , E k s i l t m e v e İ h a l e i l a n l a r ı 

T.C.D.D. İşletmesi Merkez Alım Satım ve ihale Komisyonu Başkanlığından : 

KURULUŞUMUZCA ENJEKTESİZ VE SABOTESİZ 8000 M ' N O R M A L K A Y I N 

AHŞAP TRAVERS SATINALINACAKTIR 

1 — Yukarıda konusu yazılı malzeme iç piyasadan Kapalı Zarf yöntemiyle eksiltme ilânı 
suretiyle teklif alınmak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Tekliflerin engeç 20/7/1990 günü saat 15.00'e kadar Ankara'da T.C.D.D. Genel 
Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığında toplanacak Komisyonumuza verilmiş veya gelmiş 
olması şarttır. 

3 — Şartnameler Ankara'da 2. Bölge Başmüdürlüğü, İstanbul'da Sirkeci veznelerin
den (KDV dahil) 100.000,— T L . bedelle temin edilebilir. 

4 — Şartnamenin satınalındığina dair T.C.D.D. Vezne makbuzu mutlaka tekliflerle bir
likte ibraz edilecektir. Makbuzu bulunmayan teklifler geçersiz sayılacaktır. 

5 — Teklif zarfları üzerine, teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır. 
6 — Teklifle birlikte, teklif edilen bedelin % 2,5'u nisbetinde geçici teminat verilecektir. 

7 — T.C.D.D. 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kıs
men yapmakta ve dilediğine yapmakta tamamen serbesttir. 10677 / 2-2 

• 
O.D.T.Ü. Araştırma Fonu Saymanlığından : 
ı — Konu : 1 adet Server, 5 adet Terminal, 6 adet Network kartı ve 2 adet Yazıcı alımı 

ihale yönetmeliğimizin 29/a maddesi uyarınca,, kapalı zarf teklif usulü ile ihale edilecektir. 
2 — Tahmini. Bedeli : 33.118.800.— T L . (K.D.V. dahil) 
3 — Geçici Teminat: 993.564.— T L . 
4 — Şartnamesi : Dilekçe karşılığında saymanlığımızdan temin edilir. 
5 — İhale : 10 Temmuz 1990 günü saat 14.00'de saymanlığımızda yapılacaktır, istekli

lerin şartnameye göre hazırlayacakları teklif zarflarını en geç, 9 Temmuz 1990 günü saat 16.00'ya 
kadar, vermeleri gerekmektedir. 

6 — istenilen Belgeler : 
a) 1990 yılı Ticaret Odası Kayıt Belgesi 
b) İmza sirküleri 
c) Geçici teminat 
d) Vekaletname 
7 — Postadaki gecikmeler, teleks, telefon ve te^rafla yapılan müracaatlar kabul edilmez. 
8 — Saymanlığımız ihaleyi yapıp yapmamakta, en uygun bedeli tespitte, dilediğini yap

makta serbesttir. 10467 / 2-2 
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T.C. Devlet Demiryolları Haydarpaşa 1. Bölge Başmüdürlüğü Alım Satım ve İhale Ko
misyonu Başkanlığından : 

BÖLGEMİZ BİLECİK G A R ' I N ENERJİ NAKİL HATTI 15 K V . D A N , 
34.5. K V . A DÖNÜŞTÜRÜLECEKTİR 

1 — Bölgemize ait Bilecik Gar'ı besleyen 15 KV.luk Enerji Nakil Hattı ve trafosu ile 
birlikle tüm tesisatın 34.5. KV.a dönüştürülmesi işi Kapalı Zarf UsulU ile Bayındırlık Bakanlı
ğının ve T.E.K.'nün 1990 yılı Birim fiyatları üzerinden eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin muhammen keşif bedeli 43.600.000,— T L . olarak tesbit edilmiştir. 
3 — İhale 12/7/1990 günü saat 15.00'de Haydarpaşa I. Bölge Başmüdürlüğü binasın

da bulunan Komisyonumuzda yapılacaktır. 
4 — ihaleye ait şartnameler 15.000,— T L . bedel karşılığında Haydarpaşa ve Sirkeci vez

nelerimizden temin edilebilir. 
5 — Geçici teminat ihale bedelinin % 2.5'u olup, Kat'i teminat ihale bedelinin % 10'udur. 
6 — isteklilerin ihaleye kaülabilmeleri için Yeterlilik Belgesi aranacaktır. Yeterlilik belgesi 

almak isteyenlerin enson 10/7/1990 günü saat 17.00'ye kadar 1. Bölge Başmüdürlüğü Alım 
Satım ve ihale Komisyonu Başkanlığına istenilen belgelerle müracaat etmeleri şarttır. 

7 — Tekliflerde K.D. V. Hariç ibaresi bulunması ve fiyatların buna göre belirtilmesi ge
rekmektedir. 

8 — Tekliflerin 12/7/1990 günü saat 15.00'e kadar Komisyona verilmiş veya gelmiş ol
ması şarttır. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 

9 — T.C.D.D. 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya 
kısmen yapmakta ve tercih ettiği talibe ihale yapmakta tamamen serbesttir, 
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M . K . E . Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden : 

HURDA MALZEMELERİN KESİM-SÖKÜM-AYIKLAMA ve M A D E N CİNSLERİNE 
GÖRE (MKE)'ce GÖSTERİLECEK S A H A L A R A NAKİL İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR 

1 — Makina-ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğü'nün Kırıkkale 
Hurda Şantiyesi Kısım Müdürlüğü' ndeki (17-28) nolu parsellerde mevcut takriben 8000 ton 
hurda malzemelerin şartnamesine göre kesim, söküm, ayıklama ve malzeme cinslerine göre 
(MKE)'ce gösterilecek sahalara nakil işi şartnamesi esasları dahilinde kapalı zarfla teklif al
mak suretiyle ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — İhaleye iştirak edecek firmalar; bu işe ait şartnameyi Hurda işletmesi Müdürlüğü 
(MKEK. Genel Müdürlüğü 9. Kat Tandoğan Meydanı-ANKARA) Kınkkale Hurda Şantiyesi 
Kısım Müdürlüğü (Kırıkkale)'den bedelsiz olarak temin edebilecekleri gibi posta ile adresleri-
nede isteyebilirler. 

3 — Bu kesim, söküm, ayıklama, tasnif ve maden cinslerine göre (MKE)'ce gösterile
cek sahalara nakil ve istifleme işi ihalesi 28 Haziran 1990 Perşembe günü saat 14.00 de yapıla-
cakur. 

( 4 — Tektif mektuplarının engeç bu tarih ve saatte Kurumun Hurda İşletmesi Müdürlü
ğü'nde bulundurulması şarttır. 

5 — Firmalarda aranacak şartlar ve geçici teminat miktarı şartnamesinde mevcuttur. 
6 — Geç gelen teklifler dikkate alınmayacaktır. 
7 — Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yap

mamakta serbesttir. 10246 / 2-2 
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T.E.K. İlgaz Elektrik Dağılım Müessesesinden : 

KÖY VE ŞEHİR ELEKTRİK ŞEBEKELERİ TESİS VE 
TEVSİİ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR. 

1 — Müessesemizce aşağıda belirtilen illere ait Köy ve Şehir elektrik şebekeleri Tesis 
ve Tevsii işleri kapalı teklif usulü ile ihateten yaptırılacaktır. 

Grup No 
90-37-04 

90-37-05 

90-37-06 

90-37-07 

90-67-04 

90-67-05 

90-67-06 

90-67-07 

90-67-08 

90-67-09 

Tesisin Adı 
Keşif Bedeli Geç. Tem. Dosya Be. 

Kastamonu Mrk.Köyleri Elk.Şeb.Tesis ve 
Tevsii işi 
Kastamonu İli Taşköprü, İnebolu, Tosya 
Köyleri Elk.Şeb.Tesis ve Tevsii işi 
Kastamonu ili Araç Köyleri Elk. Şeb. Te
sis ve Tevsii işi. 
Kastamonu ili Tosya ilçesi Köyleri Elk. 
Şeb. Tesis ve Tevsii işi. 
Zonguldak Merkez, Devrek ilçesi Köyleri 
Elk. Şeb. Tesis ve Tevsii işi. 
Zonguldak ili Ereğli ilçesi Köyleri 
Elk.Şeb.Tesis ve Tevsii işi 
Zonguldak ili Bartın, K.Şile, Safranbolu, 
Amasra, Karabük Köyleri Elk. Şeb. Tesis 
ve Tevsii işi. 
Zonguldak ili Çaycuma, Devrek, üç. 
Köyleri Elk. Şeb. Tesis ve tevsii işi. 
Zonguldak ili Merkez, Alaplı, Karabük 
ilçeleri Köyleri Elk. Şeb. Tesis işi. 
Zonguldak ili Ereğli ilçesi Gülüç Kasabası 
Şehir Elk. Şeb. Tesis ve Tevsii işi. 

T L . T L . TL. 

99 000.000 2.970.000 75.000 

93 000.000 2.790.000 75.000 

96 000.000 2.880.000 75.000 

96 000.000 2.880.000 75.000 

98 000.000 2.940.000 75.000 

98 000.000 2.940.000 75.000 

88 000.000 2.640.000 75.000 

93 000.000 2.790.000 75.000 

66 000.000 1.980.000 75.000 

700 000.000 21.000.000 300.000 

İştirak belgesi almak isteyenler 2 — İhaleye katılmak için İştirak belgesi aranacaktır, 
en geç 10/7/1990 günü Saat : 18.00'e kadar aşağıdaki adrese ilgili belgelerle yazılı olarak mü
racaat etmelidir. 

3 — İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir. Şartnameler T.E.K. İlgaz Elek
trik Dağıtım Müessesesi İnönü Mahallesi, İnebolu Yolu Kastamonu adresindeki İhale ve Satın-
alma servisinden bedeli mukabilinde alınabilir. 

4 — Teklifler en geç 17/7/1990 günü Saat: 14.00'e kadar yukarıdaki adresteki Mües
sesemiz Muhaberat servisine verilmiş olacak ve aynı gün Saat: 15.00'de Müessesemiz İhale 
komisyonu huzurunda alenen açılacaktır. 

5 — Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yap
mamakta, kısmen ihale etmekte veya dilediğine vermekte serbesttir. 
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından : 

Dünya Bankası'nca finanse edilen 2856-TU Kredisi çerçevesinde aşağıdaki belirtilen mal
zeme için ihale açılmıştır. 

SEAMLESS STEEL API CASINGS, Range-II, LTC 
1— 9-5 /8 inch. OD 40000 Meters 
2 — 7 inch OD 35000 meters. 
Kapamş Tarihi : 2/8/1990 
Şartname Bedeli: USD 100,— veya karşılığı TL.olup. TPAO veznesine yatırılabilir. 
Geçici teminat % 2 tutarında 
Şartname Temin Adresi : T P A O İkmal Grupu Başkanlığı Müdafaa Cad.No: 22 

Bakanlıklar-Ankara Tel : 117 91 60 / 346 - 445 10542 / 2-2 
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Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü İhale Komisyonu Başkanlığından : 

Aşağıda belirtilen yapım-onanm işleri karşılarında belirtilen tarih ve saat
lerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine gore kapalı teklif usulü ile 
ihaleye çıkarılmıştır. 

D. 
No-, İşin Adı 

1) Mühendislik Fakültesi 
Elektrik Büyük 
Onarımı 

2) Tıp Fakültesi Sağlık 
Ocakları bina onarımı 

3) Üniversite Kampusu 
thate Duvarı İnşaatı 

4) Erzincan Eğitim 
Yüksekokulu Büyük 
Onarım İşi 

5) Erzurum Meslek 
Yüksekokulu Atelye 
Binası İnşaatı 

6) Ağrı Eğitim 
Yüksekokulu Labratuvar 
ve Dershane İnşaatı 900.000.000.— TL 27.000.000.— TL 17.07.1990/16,00 

1 — İhaleler Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Erzurum adresinde yapılacak 
olup, ihalelere iştirak edeceklerin teklif mektuplarını; (1), (2) ve (3) nolu dosyalar 
için 13/07/1990 günü saat 09,30'a kadar, (4), (5) ve (6) nolu dosyalar için 17/07/1990 
günü saat 0930'a kadar alındı karşılığında Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü İhale 
Komisyonu Başkanlığına vermeleri veya göndermeleri gerekir. Postadaki gecik
meler kabul edilmez. 

2 — Bu işlere ait kapalı teklif usulü eksiltme şartnamesi, sözleşme tasarısı, 
keşif cetvelleri ve keşif özeti ile proje düzenleme hizmetleri özel şartnamesi, (5) 
ve (6) nolu dosyalara ait avan projeleri mesai saatleri dahilinde Atatürlk Üniversi
tesi Rektörlüğü Satınalma Şube Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilinir. Avan 
proje dışındaki belgeler 30.000,— TL karşılığında satınalınabilinir. İsteyenlerin ad
resine bedeli karşılığında gönderilir. 

3 — İsteklilerin yeterlilik belgesi alabilmeleri için engeç (D, (2) ve (3) nolu 
dosyalara 09.07.1990 günü saat 09,30'a kadar, (4), (5) ve (6) nolu dosyalara 11.07.1990 
günü saat 09,30'a kadar Atatürlk Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik 
Daire Başkanlığı Belge Komisyonuna aşağıda yazılı belgeleri dilekçelerine ekle
yerek bıaş vurmaları gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. (Müracaatlarda 
evrak kayıt tarihi geçerli olacaktır.) 

A) YAPI ARAÇLARI BİLDİRİSİ VE BELGELERİ : 

a) (1) nolu dosya için yapı araçları bildirisi istenmemektedir. 
b) (2), (3) ve (4) nolu dosyalar için bir adet 10 tonluk kamyon taahhüdünde 

bulunulması, bir adet 250 İt. lik betoniyere, bir adet 2 1/2 HP gücünde vibratöre ve 
bir adet boru iskele takımına bizzat sahip bulunukluğunun belgelenmesi, 

Keşif Bedeli 

197.500.000— TL 

154.000.000.— TL 

154.000.000— TL 

900.000.000.— TL 

331.000.000.— TL 

Geçici Teminatı 

5.925.000.— TL 

4.620.000.— TL. 

4.620.000.— TL 

27.000.000.— TL 

9.930.000.— TL 

İhale Tarihi ve 
Saati 

13.07.1990/10,30 

13.07.1990/14,00 

13.07.1990/16,00 

17.07.1990/10,30 

17.07.1990/14,00 
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c) (5) ve (6) nolu dosyalar için bir adet 10 tonluk kamyona, bir adet 250 İt. 
İlk betoniyere, bir adet 2 1/2 HP gücünde vibratöre ve bir adet boru iskele takımına 
bizzat sahip bulunulduğunun belgelenmesi. 

B) MALI GÜÇ BİLDİRİSİ : 

En az dosya keşif bedelinin % 10 (Yüzde on) 'u oranında nakit kredisine ve 
yine dosya keşif bedelinin % 10 (Yüzde on) 'u oranında kullanılmamış banka temi
nat mektubu kredisine sahip bulunulduğunun ıbeyan edilip, ilk ihale ilân tarihinden 
sonra lalmmış Üniversitemiz adına düzenlenmiş baka referans mektupları İle bel 
gelenmesi. 

C) BAYINDIRLIK V E İSKAN BAKANLIĞINDAN alınmış dosya keşif bedeli 
kadar işlerin eksiltmesine girebileceğine dair (1) nolu dosya için (H), diğer dosya
lar için (C) Grubundan MÜTEAHÎTLİK KARNESİNİN aslı veya noterden tastikli 
örneği. 

D) TEKNİK PERSONEL BİLDİRİSİ : 

a) (1) nolu dosya için; Bir inş. kalfası, bir Mak. Yük. Müh. veya bir Elk. Y. 
Müh. veya Müh., Bir tesisat kalfası veya teknisyeni, bir elektrik kalfası veya tek
nisyeni. 

b) (2) ve (3) nolu dosyalar için; Bir Inş. Yük. Müh. veya Yük. Mim. veya 
Müh. veya Mim., bir inş. kalfası, bir tesisat fen memuru veya teknikeri, bir elk. fen 
memuru veya teknikeri. 

c) (4) nolu dosya için; Bir Inş. Yük. Müih. ve Y. Mim. veya Müh. veya Mim., 
bir Inş. Fen Memuru veya inşaat teknikeri, bir tesisat fen memuru veya teknikeri, 
bir elek. fen memuru veya teknikeri. 

d) (5) Nolu dosya için; Bir İnş. Yük. Müh. veya Y. Mim. veya Müh. veya 
Mim., bir inş. Fen Memuru veya İnş. Teknikeri, bir Maik. Yük. Müh. veya Müh. bar 
Elk. Yük. Müh. veya Müh., bir tesisat kalfası veya teknisyeni, bir Elektrik kalfası 
veya teknisyeni. 

e) (6) Nolu dosya için; Bir Inş. Yük. Müh. veya Y. Mim. veya Mim., bir inş. 
fen memuru veya inşaat teknikeri, bir inş. kalfası, bir tesisat fen memuru veya 
teknikeri, bir elektrik fen memuru veya teknikeri. 

İstihdam edeceğine dair taahhütname. 
E) D A H A ÖNCE YAPILAN İŞLER BAKIMINDAN : İsteklinin müteahhit 

veya taşaron olarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarına taahhüt ederek 01.01.1980 tari
hinden sonra geçici kabulünü yaptırdığı veya halen gecikme cezasız olarak yürüt
mekte olupta keşif bedeline nazaran % 70'ini tamamlamış bulunduğu işlere alt bil
d i r im (ilgili dairelerden alınmış belgeler eklenerek ispatlanacaktır.) 

F) YENİ İŞLER BAKIMINDAN : İhale tarihinden geriye doğru 12 ay içe
risinde Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca adlarına sözleşmesi yapılmış, bitirilmiş 
(Geçici kabulü yapılıp onaylanmış olanlar hariç) ve bitirilmemiş işlere ait beyan
name, ilgil i dairelerden alınmış belgeler eklenerek tevsik edilecektir. Gerçeğe aykırı 
beyanda bulunanlar hakkında 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 83., 84. ve 85. 
maddeleri hükümleri uygulanır. 

G) İMZA SİRKÜLERLERİ : Bizzat istekliye ait olacaktır. 

H) (A), (B), (D), (E) ve (F) bentlerinde yazılı bildirimlerin bizzat istekli 
tarafından imzalanmış olması şarttır. Bu bildirimler vekaleten İmzalanmış olursa 
kabul edilmez. 
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4 — Bu işlere ait teklif mektubu 3R8G sayılı Devlet İhale Kanununun 37. 
maddesin© göro hazırlanacak olup dış zarfta bulunacak belgeler şunlardır. (Teklif 
mektubu örneği Sat ınalma Şube Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin elilebilinir.) 

a) Teklif mektubunu havi iç zarf 
bl Belge Komisyonundan alınmış yeterlilik belgesi 
c) Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış 1990 yılı vizesi yapılmış faaliyet 

Belgesi. 

d) Geçici teminata ilişkin belge 
e) Kayıtlı bulunulan Ticaret ve Sanayi Odasından ilk ihale ilân tarihinden 

sonra alınmış Devlet İhalelerinden yasaklı bulunulmadığına dair belge 
f) İmza sirkülerleri (ihaleye vekaleten iştirak ediliyor ise noterden verilme 

vekaletname ile isteklinin ve vekilinin imza sirkülerleri) 
5) Belge Komisyonunca puvanlamada ve ihale Komisyonunca uygun bede

lin seçiminde 01.03.1990 tarih, 20448 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmış bulunan 
Bayındırlık vo İskân Bakanlığı'nın konuya ilişkin tebliği hükümleri uygulanacak 
olup, Belge Komisyonunoa puvanlamaya esas olmak üzere-, 

a) (1) No.lu Dosya İçin; 

a) Mali Güçler 30 Puvan 
b) Daya ö n c e Yapılan İşler 40 Puvan 
c) Sicil ve İş Durumları 30 Puvan 
d) Yeni İşler İçin düşülecek puvan (-2) Puvan 

b) (2), (3), (4), (5) ve (8) Nolu Dosyalar İçin; 

a) Mali Güçler 20 Puvan 
b) Makina ve Teçhizat Kapasiteleri 10 Puvan 
c) Daha Önce Yaptıkları İşler 40 Puvan 
d) Sicil ve İş Durumları 30 Puvan 
e) Yeni İşler için düşülecek puvan (-2) Puvan 

esas alınacaktır. 

6 — Üniversitemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
10605/1-1 

T C D D İşletmesi Merkez Alım Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığından : 

KURULUŞUMUZ İHTİYACI O L A N 15.000 A D E T F R E N AKÜPLEMANI 
İRTİBAT BAŞLIĞI SATINALINACAKTIR 

1 — Yukarıda konusu yazılı malzeme iç piyasadan Kapalı Zarf yöntemiyle eksiltme ilâm 
suretiyle teklif alınmak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Tekliflerin engeç 17/7/1990 Salı günü saat 15.00'e kadar Ankara'da T C D D Genel 
Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığında toplanacak Komisyonumuza verilmiş veya gelmiş 
olması şarttır. 

3 — Şartnameler Ankara'da 2. Bölge Başmüdürlüğü, İstanbul'da Sirkeci veznelerin
den (KDV dahil) 50.000,— T L . bedelle temin edilebilir. 

4 — Şartnamenin satınalındığına dair T C D D Vezne makbuzu mutlaka tekliflerle bir
likte ibraz edilecektir. Makbuzu bulunmayan teklifler geçersiz sayılacaktır. 

5 — Teklif zarfları üzerine, teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır. 
6 — Teklifle birlikte, teklif edilen bedelin % 2,5'u nisbetinde geçici teminat verilecektir. 
7 — T C D D 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamak» veya kısmen 

yapmakta ve dilediğine yapmakta tamamen serbesttir. 10602 / 2-2 
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Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

C l L T VE K A P A K GEÇİRME ÎŞLERÎ YAPTIRILACAKTIR 
1 — Kurumumuz ihtiyacı olan her türlü cilt ve kapak geçirme işleri kapalı zarf usulü 

teklif almak suretiyle yaptırılacaktır. 
2 — Bu işe ait şartname T.R.T. Kurumu Genel Müdürlüğü, Alım İkmal Dairesi Baş

kanlığı, Atatürk Bulvarı Numara 181 Kavakhdere-Ankara adresinden temin edilebilir. Şart
nameler posta ile gönderilmez. 

3 — Teklifler en geç 11/7/1990 günü saat 14.00'e kadar T.R.T. Kurumu Genel Evrak 
Müdürlüğüne verilecektir. 

4 — Postadaki gecikmeler dahil, hangi sebeple olursa olsun, belirtilen sürede verilme
yen teklifler dikkate alınmaz. 

5 — Bu ihalede, Yönetim Kurulumuzun 23 Haziran 1984 gün ve 1984/131 sayılı kararı 
ile kabul edilen ve 1 Ağustos 1984 tarihinde yürürlüğe konulmuş bulunan Alım, Satım ve İha
le Yönetmeliği ile bu Yönetmeliğin bazı maddelerini değiştiren Ek Yönetmelik hükümleri uy
gulanacaktır. 

6 — Kurumumuz Devlet îhale Kanununa tabi olmadığından alımı yapıp yapmamakta 
kısmen, bölerek, miktar arttırarak veya azaltarak yapmakta ve uygun bedeli tesbitte serbest
tir. # 10373 / 2-2 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

Kurumumuz'a bağlı müesseselerimizin ihtiyacı olarak aşağıda belirtilen muhtelif mal
zemeler satınalınacaktır. 

Şart.Bed. Tek. Ver. 
Referansımız Malzemenin Adı (TL.) Tarihi 

209-GLİ/3608-3609 P + H ekskavatör elektrik yedekleri 50.000 16/7/1990 
209-GLÎ/3604-3606 P + H ekskavatör yedekleri 50.000 16/7/1990 
60-GLİ/3601 Emniyet teçhizatları 50.000 16/7/1990 
209-GLİ/3605 Marion Ekskavatör yedekleri 100.000 17/7/1990 
215-GAL/33 Fiat-AIIis yedekleri 50.000 17/7/1990 
115-EL1/185 Treyler çekicisi 100.000 18/7/1990 
103-ELİ/219 Yeraltı elektrik ekipmanları 100.000 18/7/1990 
117-ELİ/215 41 Ünite zincirli konveyörler 150.000 19/7/1990 
102-G AL/34 1 Adet inter loder şazuman 50.000 19/7/1990 

A — Yukarıda belirtilen ihalelerimize yurt içinde ve yurt dışında bulunan firmalar işti
rak edebilir. 

B — Konulara ait şartnameler hizalarında belirtilen bedel karşılığında, her bir konu için 
ayrı ayrı yazılacak dilekçe ile müracaat edilerek Genel Müdürlüğümüz, Satınalma Dairesi Baş
kanlığı Kat: 10 (1002 Nolu Oda) Yenimahalle/Ankara adresinden temin edilebilir. 

C — Sözkonusu ihalelere ait şartnameler bizzat Kurumumuz'dan temin edilmiş olmalı 
ve şartname asılları okunup kabul edildiğine dair imzalanarak teklif evrakı ile birlikte Kuru
mumuz'a verilecektir. 

D — Teklifler hizasında belirtilen tarihte engeç saat 10.00'a kadar Kurumumuz Genel 
Muhaberat Servisine teslim edilecek olup, sözkonusu teklifler aynı gün idari şartnamesinde 
belirttiğimiz saate, Satınalma Komisyonu Başkanhğı'nda teklif sahiplerinin huzurunda açıla
caktır. 

E — Postada geciken teklifler dikkate alınmayacaktır. 
F — Kurumumuz, Devlet İhale Kanunu'na tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta 

veya kısmen yada tamamen vermekte serbesttir. 10363 / 2-2 
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TCDD işletmesi Merkez Alım Salım ve İhale Komisyonu Başkanlığından : 

KURULUŞUMUZCA 49,05 KG/M.LİK R A Y L A R A MAHSUS 1500 
TON M A M U L CEBİRE SATIN ALINACAKTIR 

1 — Yukanda konusu yazılı malzeme iç piyasadan Kapalı Zarf yöntemiyle eksiltme ilânı 
suretiyle teklif alınmak özere eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Tekliflerin engeç 13/7/1990 günü sajjr. 15.00'e kadar Ankara'da TCDD Genel Mü
dürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığında toplanacak Komisyonumuza verilmiş veya gelmiş ol
ması şarttır. 

3 — Şartnameler Ankara'da 2. Bölge Başmüdürlüğü, İstanbul'da Sirkeci veznelerin
den (KDV dahil) 75.000,— T L . bedelle temin edilebilir. 

4 — Şartnamenin satınalındığına dair TCDD Vezne makbuzu mutlaka tekliflerle bir
likte ibraz edilecektir. Makbuzu bulunmayan teklifler geçersiz sayılacaktır. 

5 — Teklif zarfları üzerine, teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır. 
6 — Teklifle birlikte, teklif edilen bedelin % 2,5'u nisbetinde geçici teminat verilecektir. 
7 — TCDD 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen 

yapmakta ve dilediğine yapmakta tamamen serbesttir. 10600 / 2-2 

KURULUŞUMUZCA 49,05 KG/M.LİK R A Y L A R A MAHSUS 288.320 TON 
(544.000 Ad.) AHŞAP TRAVERS TİRFONU SATINALINACAKTIR 

1 — Yukarıda konusu yazılı malzeme iç piyasadan Kapalı Zarf yöntemiyle eksiltme ilânı 
suretiyle teklif alınmak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 Tekliflerin engeç 11/7/1990 günü saat 15.00'e kadar Ankara'da TCDD Genel Mü
dürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığında toplanacak Komisyonumuza verilmiş veya gelmiş ol
ması şartür. 

3 — Şartnameler Ankara'da 2. Bölge Başmüdürlüğü, İstanbul'da Sirkeci veznelerin
den (KDV dahil) 30.000,— T L . bedelle teinin edilebilir. 

4 — Şartnamenin satınalındığına dair TCDD Vezne makbuzu mutlaka tekliflerle bir
likte ibraz edilecektir. Makbuzu bulunmayan teklifler geçersiz sayılacaktır. 

5 — Teklif zarfları üzerine, teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır. 
6 — Teklifle birlikte, teklif edilen bedelin % 2,5'u nisbetinde geçici teminat verilecektir. 
7 — TCDD 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen 

yapmakta ve dilediğine yapmakta tamamen serbesttir. 10601 / 2-2 

Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

Kurumumuzca; 
34.925 Kg. PCNB etki maddeti Hububat Tohum İlacı Mubayaa edilecektir. 
Son teklif verme tarihi 28 Haziran 1990 Perşembe günü saat 12.00'ye kadar olup, bu 

işe ait teknik ve ticari şartname Ankara'da Genel Müdürlüğümüzden İstanbul ve İzmir Bölge 
Müdürlüklerimizden temin edilebilir. 

Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale kanununa tabi olmayıp; ihaleyi kısmen veya ta
mamen yapıp yapmamakta ve dilediğine dilediği miktarda vermekte tamamen serbesttir. 

İlgililere duyurulur. 10439 / 2-2 
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M K E K u r u m u Vasıfl ı Çel ik F a b r i k a s ı M ü d ü r l ü ğ ü n d e n : 
Al iağa / İZMİR 

H U R D A M A L Z E M E S A T I L A C A K T I R . 

A l i a ğ a G e m i S ö k ü m Tesislerimiz ve K a r a H u r d a s ı i ş l e tmemizde bulunan ve 
a ş a ğ ı d a s ı r a l a n a n 46 ka l em hurda malzeme k a p a l ı zarf la tekl if a l ı n a r a k sa t ı l acak
tır . 

Ş a r t n a m e l e r Vasıfl ı Çel ik F a b r i k a s ı M ü d ü r l ü ğ ü P K : 35 Al iağa / İZMİR ve Genel 
M ü d ü r l ü k H u r d a sat ış Şubes i M ü d ü r l ü ğ ü T a n d o ğ a n / A N K A R A ' d a n temin edilebil ir . 

Tekl i f ler en geç 10 Temmuz 1990 Salı g ü n ü saat 14.00'e kadar A l i a ğ a Y e n i Fo
ça yo lu 5. k m . deki Fab r ika M ü d ü r l ü ğ ü m ü z e verilecektir . 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

K u r u m u m u z 2886 sayı l ı K a n u n a tabi deği ld i r . 

A ) G e m i S ö k ü m Tesislerindeki Malzemeler , 

Malzemenin C i n s i Yak la ş ık M i k t a r Geçici Teminat 

D e m i r Çel ik G e m i Vinç le r i H u r d a s ı 
89/359 (Gem Sat-359) 50 Ton 2.000.000.— 

D e m i r Çelik B o r u H u r d a s ı 

89/361 (Gem Sat-361) 35 Ton 1.700.000.— 

P i k H u r d a s ı 
89/408 (Gem Sat-408) 100 Ton 4.500.000 — 

Demir Çelik D o l u M i l H u r d a s ı 
89/441 (Gem Sat-441) 20 Ton 2.000.000.— 

D e m i r Çelik Gemi Buhar K a z a n ı H u r d a s ı 
90/23 (Gem Sat-23) 8 Ton 800.000.— 

D e m i r Çelikli E lek t r ik M o t o r l a r ı H u r d a s ı 
»0/40 (Gem Sat-40) 16 Ton 2.400.000.— 

Pik V a n a H u r d a s ı 
00/41 (Gem Sat-4l) 15 T o n 1.000.000.— 

D e m i r Çelik A l ü m i n y u m H u r d a s ı 
90/42 (Gem Sat-42) 7 Ton 1.800.000 — 

Demir Çel ik M u h a f a z a l ı Plast ik İzcCeli 
Kab lo H u r d a s ı 
90/43 (Gem Sat-43) 6.500 K g . 1.300.000.— 

B) K a r a H u r d a s ı I ş le tmes indeki Malzemeler , 

Malzemenin C ins i Yak la ş ık M i k t a r Geçici Teminat 
Muh te l i f Difransiyel H u r d a s ı 

69/614 (Top Sat-614) 40 Ton 3.000.000.—MÝNA 
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Malzemenin Cinsi Yaklaşık Miktar Geçici Teminat 

Demir Çelikli Pik Hurdası 
89/669 (Top Sat-669) 

Demir Çelik Jant Hurdası 
89/077 (Top Sat-677) 

Demir Çelik Boru Hurdası 
89/679 (Top Sat 079» 

Muhtelif Küçük Dişli Hurdası 
89/898 (Top Sot-698) 

Muhtelif Dozer Difransiyeli ve Şnnzumanı 
Hurdası 
80/793 (Top Sat 793) 

TD 18 Pai'etli Dozer Hurdası (Ertter Marka» 
(Motorlu» 
89/79-1 (Top Sa» 794) 

Muhtelif Galvanizli Çelik Halat Hurdası 
90/5 (Top Sat 5) 

Paletli Dozer Hurdası (Fovler Maıkn Motorlu) 
90/46 (Top Sat 46) 

Lastik Tekerlekli Vinç Hurdası (Motorlu) 
90/47 (Top Sat-47) 

Su Tiribünleri Hurdası 
90/72 (Top Sat-72) 

Muhtelif İş Makinası Jantlı Lastik Hurdası 
»0/74 (Top 3at 74) 

Muhtelif Demir Çelik ve Pik Vana Hurdası 
90/81 (Top Sı\t-8l) 

Muhtelif Elektrik Motoru Hurdası 
90/99 (Top Sat-99) 

Muhtelif Greyder Difransiyeli ve Şanzumanı 
Hurdası 
90/100 (Top Sat-100) 

Göbek Dişlisi Hurdası 
90/103 (TOp Sat-103) 

Muhtelif 1 ş Makinası Difransiyeli Hurdası 
90/106 (Top Sat-108) 

D6 Paletli Dozer Hurdası (Motorlu) 
90/107 (Top Sat-307) 

TD 15 Paletli Dozer Hurdası (Enler Marka) 
(Motorlu) 
90/108 (Top Sat-108) 

30 Ton 

20 Ton 

35 Ton 

14 Ton 

29 Ton 

1.500000 — 

1.050000 — 

2.950.000 — 

1.500.000.— 

1.900.000 — 

32 Ton (2 Ad.) 4.000.000 — 

37 Ton 3.400.000.— 

22 Ton (2 Ad.) 3.000.000.-

1 Adet 

20 Ton 

İS Ton 

İS Ton 

10 Ton 

18 Ton 

5 Ton 

25 Tan 

4.500.000-

2.100.000.-

1 000.000 — 

1.300.000.— 

2.000.000.— 

1.600.000.-

750.000-

2.000.000.-

1B Ton (2 Ad.) 2.300.000.-

tfi Ton (9 Ad.) 2.400.000 — 
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Malzemenin Cinsi Yaklaşık MikU.r oçici Teminat 

Muhtelif Demir Çelikli Alüminyum Hat Teli Hurdası 
80/120 (Top Sat-128) 38 Ton 

Muhtelif Jeneratör Hurdası 
90/129 (Top Sat-129) 10 Ton (1.1 

Alüminyum Folyo Hurdası 
90/130 (Top Sat-130) 1» Ton 
Muhtelif Akü Hurdası 
90/131 (Top Sat-131) 75 Ton 

Muhtelif Araç Motoru Hurdası (Bloklan Kırık 
Durumda) 
90/132 (Top Sat-132) 30 Ton 

Muhtelif Büyük İş Makinası Lastiği Hurdası 
90/133 (Top Sat-133) 100 Ton 

Şanzuman ve Ara Şanzuman Hurdası 
90/134 (Top Sat-134) 15 Ton 

Kamyon ve Otobüs Lastiği Hurdası 
90/135 (Top Sat-135) 20 Ton 

Muhtelif Makas Hurdası 
90/136 (Top Sat-130) 25 Ton 

Muhtelif Otomobil Lastiği Hurdası 
90/137 (Top Sat-137) 10 Ton 

Demir Çelik İnce Tel Hurdası 
90/138 (Top Sat-138) 15 Ton 

Demir Çelik Dozer Bıçağı Hurdası (İnce) 
93/139 (Top Sat-139) 10 Ton 

Muhtelif Araç Kriko Hurdası 
90/140 (Top Sat-140) 5 T o n 

Ezik ve Çürük Varil Hurdası 
90/141 (Top Sat-141) 49 Ton 

Muhtelif Rulman Hurdası 
90/142 (Top Sat-142) 5 Ton 

1-U Profili Demiri Hurdası 
90/143 tTöp Sat-143) 40 To» 

Muhtelif Şarj ve Marş Dinamosu Hurdası 
90/144 (Top Sat-144) 4 Ton 

Çelik îzoleli YeralU Kablosu Hurdası 
90/145 (Top Sat-145) 32 Ton 

15.000.000.— 

2.000.000 — 

5.500.000 — 

7.000.000 — 

3.-500.000 — 

3.500.000.-

1.500.000.-

3.000.000.— 

2.500.000.— 

2.200.000.— 

1.200.000 — 

1.000.000 — 

1.100.000 — 

1.700.000.— 

1.300.000— 

2.600.000 — 

1 300.000— 

8.000.000.— 

10264 / 2 ¡ 
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T.K.İ. Kurumu Doğu Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden : 

M A D E N DİREĞİ NAKLETTİRİLECEK VE MUHTELİF MALZEME 
ALINACAKTIR 

1 — Müessesemiz adına 1990 yılı için muhtelif Orman İşletmelerinden tahsis 
olunan toplam 13.000 m 1 maden direği Oltu (Balkaya - Sütkans), Aşkale (Kükürtlü 
ve İspir Karahan) İşletmelerimize kapalı zarf usulü maden direği nakliye şartna
melerine göre teklif almak suretiyle naklettirilecek tir. Bunlarla birikte aşağıda 
ihale tarihleri yazılı muhtelif malzemeler şartnamelerine göre satın alınacaktır. 

2 — Maden direği nakliyesi ve muhtelif malzeme alımı ile ilgili ihale tarihleri 
ve şartname ücretleri aşağıya çıkarılmıştır. 

Şartname 
Sıra İhale Ücreti 
No. İhale Konusu Miktarı Dosya No. Tarihleri TL. 

1 — Elektrikli Ocak Vantilatörü 10 Adet DLİ-90/920-141 12/7/1990 20.000 
2 — Viçtavliç boru (2"-3"-4") 2100 Mt. DLİ-90/15-143 18/7/1990 25.000 
3 — Viçtavliç boru kelepçesi 

(2"-3"-4") 700 Ad. DLİ 90/15-143 18/7/1990 — 
4 — Maden direği nakli 13.000 m ' DLİ-90/44 25/7/1990 50.000 

, 3 — Yukarıda yazılı ihale konulan ile ilgili şartnameler Ankara'da TKİ Ge
nel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı'ndan, İstanbul'da TKİ. Satınalma Mü-
dürlüğü'nden (Atatürk Öğrenci Sitesi Karşısı Zeytinburnu) ve Müessesemiz Ticaret 
Şube Müdürlüğünden temin edilebilir. 

4 — İsteklilerin Şartnamelere uygun olarak hazırlayacakları teklif mektup
larım yukarıda yazılı ihale tarihlerinde en geç saat 12 00'ye kadar Müessesemiz Ge
nel Muhaberat servisine vermiş olacaklardır. Teklifler yukarıda yazılı ihale tarih
lerini müteakip aynı gün saat 14.0C'de Müessesemiz Satınalma Komisyonunda açı
lacaktır. 

5 — Telgraf ve telefonla yapılan tekliflerle, postadaki gecikmeler, geç verilen 
ve teminatı olmayan teklifler değerlendirmeye alınmıyacaktır. 

6 — Maden direği nakli için, her Orman tşletmesi ayrı bir ihale mevzuu 
Olup, teklifleri ve teminatları ayrı ayrı zarflar içinde verilecektir. 

7 — Müessesemiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. 
10773 /1-1 

• 
MSB. İstanbul İç Tedarik Bölge Başkanlığı 1 Numaralı İhale Komisyon Baş

kanlığından : 

Cinsi : Linyit Kömürü (Tip-2) (2 nci sınıf), Miktarı : 10.453 Ton, Tahmini Tu
tarı Lira : 940.770.000.—, Geçici Teminatı Lira : 28.223.100.—, İhale Günü : 10 Tem
muz 1990, Saati : 10.00., 

NOT : Yukarıda yazılı bir kalem yakacak maddesinin tamamı bir istekliye 
ihale edilecektir. 

AÇIKLAMA : 
îç Tedarik Bölge Başkanlığınca desteklenen Birlik ve Kurumların ihtiyacı olan 

yukarıda yazılı yakacak maddesi 2886 sayılı ihale Kanununun 36 ncı maddesi ge
reğince kapalı teklif usulü ile satın alınacaktır. Teklif mektuplar ihale saatine ka
dar İstanbul İç Tedarik Bölge Başkanlığı 1 Numaralı İhale Komisyonu Başkanlığına 
verilmeli veya ulaştırılmalıdır. Teminata ilişkin esaslar ve isteklilerde aranacak 
belgeler kapalı teklif şartnamesinin 3 ve 6 ncı maddelerinde belirtilmiştir. Bu alı
ma ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde İstanbul - İzmir ve Ankara îç 
Tedarik Bölge Başkanlıklarında görülebilir. 10622/1-1 
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Kulu Belediye Başkanlığından : 

1 — Mülkiyeti Belediyemize ait olan kırkahvesi mevkiinde bulunan imar 
planının 30L-4b paftasında yer alan 76 m2 alanındaki betonarme iki katlı bina 
2/8M sayılı Yasanın 37. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satışı yapılacak
tır. 

2 — Satışı yapılacak bina halen kiradadır. 
3 — Satışla ilgili ihale Kulu Belediyesi Başkanlık odasında 10/7/1990 tarihi

ne raslayan Salı günü saat 10.00'da yapılacaktır. 
4 — Satışı yapılacak binanın tahmin bedeli 400.000.0CO.— lira olup, geçici te

minatı 12.000.000.—TL'dır. 

5 — İhalesi üzerinde kalan kişi ihale tutar bedelini engeç on gün içinde 
nakten Belediyeye ödeyecektir. Aksi takdirde teminatı Belediye bütçesine irat kay
dedilecektir. 

6 — İhalesi üzerinde kalan kişi geçici teminatı süresi içinde kati teminata 
çevrecektir. 

7 — Bununla ilgili hertürlu resim ve harçlar ihalesi üzerinde kalan kişi tara
fından ödenecektir. 

8 — İhale ile ilgili şartname hergun mesai içinde Belediye Muhasebe müdür
lüğünde görülebilir. 

9 — Yukarıda bahsi geçen gayrimenkulun Belediye encümeni yapıp yapma
makta yetkilidir. 10547 /3/1-1 

İlânen duyurulur. 

Ankara İç Tedarik Bölge Başkanlığı 2 Nolu Satın Alma Komisyon Başkan-

Ciheti askeriye için aşağıda oinsi, miktarı, tahmini tutan, geçici teminatı, ihale 
gün ve saati yazık ikmal maddelerinin ihalesi 2886 sayılı Kanunun 36'ncı maddesi 
gereğince KAPALI TEKLİF usulü ile ANKARA İç Ted. Böl. Bşk. lığı 2 Nolu Sat. Al. 
Kom. Bşk. lığından yapılacaktır. Aranacak belgeler şartnamenin 3'ncü maddesinde 
yazılıdır. Teklif mektuplarının ihale saatine kadar komisyon başkanı ığına verilmiş 
olması şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

Evsaf ve şartnamesi İstanbul İç Ted. Böl. Bşk. lığında ve Komisyonumuzda 
görülebilir. 

.«. 

lığından : 

Cinsi Miktarı 
Tahmini Geçici 

Tutarı TL. Teminatı TL. İhale Günü Saati 

Branda Haki Araç 
100 Cm. En 125.000 Mt. 1.733.750.000 52.012.500 10 Temmuz 1990 11.00 

Sah 
işçi Sağlığı ve İş Güv. 
Malzemeleri 19 Kalem 269.250.000 8.077.500 10 Temmuz 1990 11.30 

Salı 
10472 / 1/1 
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Kulu Belediye Başkanlığından : 

1 — Mülkiyeti Belediyeye ait olan ve çarşı merkezinde bulunan imar planı
nın 30L-111 d paftasında yer alan 167 m2 alanındaki beton arme işyerleri ve asker
lik şubesinin "kullanmakta olduğu bina 2836 sayılı Yasanın 37. maddesi gereğince 
kapalı teklif usulü ile satışı yapılacaktır. 

2 — Satışı yapılacak bina ha'.en kiradadır. 

3 — Satışla ilgili ihale Kulu Belediye Başkanlık odasında 10/7/1990 tari
hine raslayan Salı günü saat 10.00'da yapılacaktır. 

4 — Satışı yapılacak gayrimenkulun tahmin bedeli 550.000 000.—TL olup, ge
çici teminatı 16.000.000.— Lira'dır. 

5 — ihalesi üzerinde kalan kişi geçici teminatı süresi içinde katı teminata 
çfovrec ektir. 

6 — ihalesi üzerinde kalan kişi ihale bedelini engeç on gün içinde nakten 
Belediyeye ödeyecektir. Ödemediği takdirde teminatı Belediye bütçesine irat kay
dedilecektir. 

7 — Bununla ilgili hertürlü resim ve harçlar İhalesi üzerinde kalan şahsa 
aitdir. 

8 — ihale ile ilgili şartname ve ekleri hergün mesai saatleri içinde Belediye 
Muhasebe müdürlüğünde görülebilir. 

9 — Yukarıda bahsigeçen gayrimenkulun satışını yapıp yapmamakta Beledi
ye encümeni serbesttir. 10547 /2/ 1-1 

llânen duyurulur. 
• 

Bayındırlık ve iskân Bakanlığı Afet işleri Genel Müdürlüğünden: 

Bolu ve Sivas illeri arasında kalan bölgede kurulu bulunan 12 adet Radyo 
Telemetre deprem istasyonu, 6 adet aktarıcı istasyon ile 9 adet PTT merkezinde 
kurulu sistemlerden T'eledyne-Geotech firmasına ait olanlarının ve Ankara Mer
kezdeki sistemlerin periyodik bakım ve onarımlarının yaptırılması için teklif is
tenebileceklerin seçimi yapılacaktır. Bakım-Onarım hizmetleri 1 yıl için geçerli 
olacaktır. 

1 — Bu ihaleye katılmayı düşünen isteklilerin dilekçe ile Afet işleri Genel 
Müdürlüğüne (Eskişehir yolu 10 km. Ankara adresinde 28/6/1990 Cuma günü me
sai bitimine kadar müracaatta bulunması, 

2 — istekliler söz konusu cihazların veya eş değer cihazların onarımlarını 
yaptıklarına dair daha önce hizmet verdiği kuruluşlardan referans belgesi geti
recektir. 

3 — istekliler bu işte çalıştıracakları kalifiye personelin sayısını belirtecek, 
mesleki özgeçmişlerini sağlayıp verecektir. Ayrıca diplomasının, çalıştığı içlere 
ilişkin çalışma belgelerinin ve çalıştırma kağıtları ile son üç aylık ücret bordrola
rının aslını veya noterden tasdikli örneklerini verecektir. 

4 — Hizmetin yürütülmesinde kullanılacak (El telsizleri, vatmetre, frekansmetre v.b. 
gibi) gerekli yan ekipmana sahip olduklarını gösterir listeyi vereceklerdir. 

5 — İdare, istekliler arasında dilediğini seçmekte serbesttir. 
6 — Postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmez. 
Hân olunur. 10550 / l- l 
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Çanakkale Köy Hizmetleri îl Müdürlüğünden : 

2886 sayılı Devlet îhale Kanununun 81. maddesinin c fıkrasına göre kapaPı 
teklif usulü ile aşağıdaki iş ihaleye konulmuştur. 

îşin Adı, Yeri Niteliği ve Miktarı . Ayvacık' ilçesi Behram-Küçükkuyu sahil 
yolu asfalt kaplama yapımı için gerekli (1") 25 m m mıcır ve temel altı malzeme
nin hazırlanarak yol boyuna nakli, Keşif Bedeli : 358.918.830, Geçici' Teminatı 
ao.767.565, Belge İçin Son Müracaat Tarihi : 27/6/1990, İhale Tarihi ve Saati : 
9/7/1990 - 15.00'de. 

1. Bu ihalede 1 Mart 1990 tarih ve 20448 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nın «Uygun Bedele Ait Tebliğ Hükümleri» uygulan
mayacaktır. 

2. İhale İzmir yolu üzerinde bulunan Çanakkale Köy Hizmetleri Yo l Şube 
Müdürlüğü ihafe komisyonu odasında yapılacaktır. 

3. İhale şartnamesi ile diğer evraklar ücretsiz olarak Köy Hizmetleri Yol 
Şube Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir. 

4. İstekliler 2886 sayılı Devlet îhale Kanunu ile Yapı, Tesis ve Onarım İşle
rine Katılma Yönetmeliğine uygun olarak; 

A — İhaleye katılma belgesi almak için müracaat dilekçesi ile birlikte, 
a) Yukarıda belirtilen işin en az keşif bedeli kadar (B) grubundan Müteah

hitlik karnesi, 
b) Yapı araçları' bildirisi'ni, (1 ad, 90'lık Pinimer Sekonder Konkasör, 1 ad. 

250 KYV Elkfc. Jenaratörü, 2 ad. Komprasör, 1 ad. Paletli Yükleyici, 1 ad. D-8 Dozer 
1 ad. Lastik Tekerlekli Yükleyici, 3 ad. Damperli Kamyona sahip olduğunu belirtir 
belgeleri' ile 12 ad. Damperli Kamyona sahip olduğunu veya iş adına kiraladığına 
dair noterden tastikli ilk ilân tarihinden sonra alınmış kıra mukavelesi). 

c) Ma l i durum bildirişim, (Tahmin edilen bedelin % 5'i tutarında nakit kre
disi, % 5'i tutarında teminat mektubu kredisi), 

d) Teknik personefi bildirisi'ni (İnşaat Mühendisi ve Ateşleyici belgesine 
sahip vasıflı ateşleyici), 

B — İhaleye girebilmek için teklif mektubu ile birlikte; 
a) İhaleye katılma belgesini, 
b) Başvurma yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası Belgesini, 
c) Yılı içinde noter tastikli imza sirkülerini, 
d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına tekTifte bulu

nacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tastikli imza 
sirkülerini, 

e) İşin Adını belirtmek suretiyle Çanakkale Köy Hizmetleri lî Müdürlüğüne 
hitaben alınmış geçici teminatı, 

f) İş yenini gördüklerini betirten idareden alınmış tastikli yer gördü bel
gesini verecektir. 

5. İhaleye katılma belgesi almak için son müracaat, yukarıda belirtilen ta
rihin mesai sonuna kadardır. 

6. İstekliler teklif mektuplarını ihale saatinden en geç 1 saat önce'ye kadar 
makbuz karşılığında îhale Komisyonu Baskanlığı'na verecektir. 

7. idare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
8. Telgrafla müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul 

edilmez. 10471 / l - l 
Keyfiyet ilân olunur. 
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içişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden : 

Malzemenin Cinsi: UNısys Bilgisayar Yedek Parçası, Miktar ı : 8 Kalem, Tek
lif Verme Tar ih i : 10/7/1990, Saati : 12.00, Tekliflerin Açılma Tarihi: 10/7/1990, Saati: 
14.30. 

1 — Yukarıda cins ve miktara yazılı olan mafzeme, 2886 sayılı Devlet ihale Ka
nununun 51'nci maddesinin (p) fıkrası uyarınca pazarlıkla yurtdışındaki firmalar
dan satın alınacaktır. 

2 — Bu Unisys Bilgisayar Yedek Parçalarına ait liste bedelsiz olarak (Konur 
Sokak No: 42 Tedarik Şube Müdürlüğü) adresinden temin edilir. 

3 — İhaleye katılacak firmalar, teklif edilen bedelin en az % 3'ü oranında 
yabancı bir bankanın kontrgarantisine dayalı yerli bir banka tarafından tanzim 
edilecek süresiz geçici teminat mektubu vereceklerdir. 

4 — Tekliflerin yukarıda belirtilen gün ve saate kadar Emniyet Genel Mü
dürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı (Tedarik Şube Müdürlüğü Konur Sokak No: 
42) 'na verilmesi gerekmektedir. 

5 — İhaleye ait teklifler yukarıda belirtilen gün ve saatte İhale Komisyo
nunca aynı adreste açılacaktır. 

6 — İhaleye katılacakların liste almak için dilekçe ve yetki belgesi i re müra
caat etmeleri gerekmektedir. 

7 — Postada vaki gecikmeler, telgraf ve teleks ile yapılan müracaatlar ka
bul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 10767 / 1-1 

Malzemenin Cinsi : BMW Motorsiklet Yedek Parçası, Miktarı : 163 Kalem, 
Teklif Verme Tarihi : 10/7/1990, Saati : 12.00, Tekliflerin Açılma Tarihi : 10/7/1990, 
Saati: 15.00. 

1 — Yukarıda cins ve miktarı yazılı olan mafzeme, 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 51'nci maddesinin (p) fıkrası uyarınca pazarlıkla yurtdışındaki firma
lardan satın alınacaktır. 

2 — Bu B M W Motorsiklet Yedek Parçalarına ait liste bedelsiz olarak (Konur 
Sokak No: 42 Tedarik Şube Müdürlüğü) adresinden temin edilir. 

3 — İhaleye katılacak firmalar, teklif edilen bedelin en az % 3'ü oranında 
yabancı bir bankanın kontrgarantisine dayalı yen'i bir banka tarafından tanzim 
edilecek süresiz geçici teminat mektubu vereceklerdir. 

4 — Tekliflerin yukarıda belirtilen gün ve saate kadar Emniyet Genel Mü
dürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı (Tedarik Şube Müdürlüğü Konur Sokak No: 
42) 'na verilmesi gerekmektedir. 

5 — İhaleye ait teklifler yukarıda belirtilen gün ve saatte ihale Komisyo
nunca aynı adreste açılacaktır. 

6 — thaTeye katılacakların liste almak için dilekçe ve yetki belgesi ile mü
racaat etmeleri gerekmektedir. 

7 — Postada vaki gecikmeler, telgraf ve teleks ile yapılan müracaatlar kabul 
edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 10768 /1-1 
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İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden: 

2 ADET 400 M V h lik ve 1 ADET 1300 M V h lik KENDİNDEN Y I K A M A L I FİLİTRE İLE 
1 ADET 400 M V h lik PLAKALI SOĞUTUCU SATIN ALINACAKTIR 

Şartnamesi bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden elmabilir. 
1 — İskenderun'da D. Ç. Fabrikaları Tedarik ve ikmal Müdürlüğünden, 
2 — Ankara'da Ziya Gökalp Cad. No. 80 Kurtuluş'daki Genel Müdürlüğü

müzden, 
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlıyacakları kapalı teklif mek

tuplarını engeç 19/7/1990 günü saat 14.30'a kadar Müessesemiz Haberleşme ve 
Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları ilan olunur. 10776/2-1 

1 ADET PALETLİ YÜKLEYİCİ SATIN ALINACAKTIR 
Şartnamesi bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 
1 — İskenderun'da D. Ç. Fabrikaları Tedarik ve İkmal Müdürlüğu'nden, 
2 — Ankara'da Ziya Gökalp Cad. No. 80 Kurtuluş'daki Genel Müdürlüğü

müzden. 
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlıyacakları kapalı teklif mek

tuplarını engeç £4/7/1990 günü saat 14.30'a kadar Müessesemiz Haberleşme ve 
Arşiv Mudürluğu'nde bulundurmaları ilan olunur. 10775/2-1 

• . 

Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Genel Müdürlüğünden: 

K A R A Y O L U PANCAR NAKLİYESİ YAPTIRILACAKTIR 

1990/91 Şeker üretim kampanyası döne:ninde taşıttırılacak tahmini 12.625.000 
ton pancarın karayolu nakliye ihaleleri; 

— Alpullu, Elbistan Fabrikaları 27/6/1930 tarihinde, 

— Malatya, Susurluk Fabrikaları 28/6 1990 tarihinde, 

— Adapazarı, Amasya, Ilgın, Ankara, Burdur, Kastamonu Fabrikaları 9/7/1990 
tarihinde, 

— Uşak, Afyon, Bor, Erzincan, Eskişehir. Turhal Fabrikaları 10/7/1990 tari
hinde, 

— Erzurum, Çarşamba Çorum. Konya. Kütahya, Muş Fabrikaları 11/7/1990 
tarihinde, 

— Ağrı, Elazığ, Ereğli, Kayseri, Erciş Fabrikaları 12/7/1990 tarihinde, 
Saat 14.00 de yapılacaktır. 

Alpullu, Elbistan, Malatya, Susurluk dışındaki Fabrikalarımızda şartname 
satışları 25/6/1990 tarihinde başlayacaKtır. 

Bu işle ilgili şartname Ankara Mithatpaşa Cad. No. 14 deki Genel Müdürlü
ğümüz ile fabrikalarımız veznelerinden 10.000,— (Onbin) TL. bedel mukabilinde 
temin edilebilir. 

2886 sayılı Kanuna tabi olmayan Teşekkülümüz ihaleyi kısmen veya tama
men yapıp yapmamakta veya sözkonusu hizmeti dilediğine yaptırmakta serbesttir. 

10773/1-1 
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M.S.B Adana Ir Tedarik Bölge Satmalına Komisyon Başkanlığından : 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı için aşağıda cinsi, miktarı tahmini be
del ve geçici teminatları yazılı (Bir) kalem İkmal maddesi hizalarında belirtilen 
tarih ve saatlerde 2886 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi gereğince komisyonumuz
da K.T.U. ile ihale edilecektir. İsteklilerin teklif mektuplarını ihale saatinden yarım 
saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Postadaki gecikme
ler kabul edilmez. Şartnameler Ankara/İstanbul İç Tedarik Bölge Başkanlıkları ile 
Komisyonumuzda çalışma saatleri içinde görülebilir. İsteklilerden alınacak bel
geler şartnamenin 3 ncu maddesindeki belgeler olup asıl veya noter tasdikli ola
caktır. İlân olunur. 

Cinsi : Yataklık D-9 Pamuk Telefi 
Miktarı • 100 000 Kg. 
T. Bedol 3 L5.000 000.— TL. 
Geçici Teminatı : 9.450.000— TL. 
İhale Günü : 13 Temmuz 1990 
Saati : 15.00 10765 / 1-1 

e 
Adapazarı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız 1990/1991 Kampanya dönemi ihtiyacı olarak zp % 25 toleranslı 
6200 Ton Fuel-Dil No: 6 Fabrikamızda teslim edilmek şartı ile satın alınacaktır. 
İlgili ihale 12/7/1990 Perşembe günü saat 14.30 da kapalı zarfla teklif almak sureti 
ile Fabrikamızda yapılacaktır. 

— Bu işle ilgili geçici teminat teklif fiyatı ilo işin tutarının % 3'ü kati temina*-
ise % 6'sı olacaktır. 

— İhale ile ilgili şartname Fabrikamız Ticaret Servisin'den temin edilebilir. 
— İlgilenenlerin ihale günü (12/7/1990) saat 14.30'a kadar teklif mektupla

rını Fabrikamıza vermiş olmaları gerekmektedir. 
— Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapma

makla veya dilediğine yapmakta serbesttir. 10774/1-1 
o—, 

SEKA Akdeniz Müessesesi Müdürlüğünden : 
SİLİFKE 

1 — Adana, Antalya, Eskişehir, İsparta, İzmir, Kahramanmaraş ve Mersin 
Orman Bölge Müdürlüklerine bağlı muhtelif orman işletmelerinden Müessesemiz 
ihtiyacı için 1990 yılı tahsisi olarak satın alacağımız kağıtlık odunların şartnames' 
esasları dahilinde Taşucu-Silifke'ye naklini teminen 26/7/1990 günü saat 11.00'e 
kadar kapalı teklif alınacaktır. 

2 — Teklifler Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Şefliğine yukarıda belirtilen 
gün ve saate kadar tevdii edilmiş olacaktır. Postada meydana gelecek gecikmeler 
kabul edilmez. 

3 — Teklif mektupları 26/9/1990 günü akşamına kadar opsiyonlu olacaktır. 
4 — Şartnameler Taşucu Silifke'de Müessesemiz Hammadde Tedarik Şefliğin

den, Ankara Ahm-Satım Müdürlüğünden, Bolu Bölge Tedarik Amirliğinden, Dala
man, Balıkesir, Çaycuma Afyon Kastamonu, Aksu ve izmit Müessese Müdürlük
lerinden bedelsiz olarak temin edilebilir. 

5 — Müessesemiz 2886 sayılı ihale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi ya
pıp yapmamakta ve dilediğine yapmakta serbesttir. 10763 / 1-1 
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Köy Hizmetleri 7. Bölge Müdürlüğünden : 
ELAZIĞ 

Sıra No : 1, îşin Adı : Bingo 1-Genç-Mirklayn II Köprüsü, Keşif Bedeli •. 
400.000.000,—TL, Geçici Teminatı : 12.000.000,—TL, Son Mür. Tarihi : 29/6/1990 
îhale Tarihi : 17/7/1930, İhale Saati : 10.00 

A) 1 — Yukarıda adı, keşif bedeli, geçici teminatı, son müracaat tarihi, ihale 
tarihi ve ihale saati yazılı iş 2S68 sayılı Kanunun 35. a maddesi gereğince kapalı 
zarf teklif usulü ile Köy Hizmetleri 7. Bölge Müdürlüğü Proje Uygulama Şube Mü
dürlüğü odasında eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Bu işe ait ihale işlem dosyası her gün mesai saatleri içerisinde bedelsiz 
olarak Köy Hizmetleri 7. Bölge Müdürlüğü, Köyyolları servisinde görülebilir . 

B) İŞTİRAK BELGESİ A L M A K İÇİN ; 

1 — İsteklilerin 29/6/1990 günü mesai saati sonuna kadar dilekçeleri ekinde 
en az işin keşif bedeli kadar (B) grubu Müteahhitlik karnesi aslı veya ilân tarihin
den sonra noter tastikli sureti. 

2 — Yapı araçları bildirgesinde yer alması gereken en az ik i adet Damper
l i kamyon, 1 adet traktör, 2 adet motopomp, 2 adet su tankı, 1 adet betoniyer, 1 adet 
Vibratör; 

a) 2. maddede belirtilen iş makinalannın kendisine ait olması halinde; i lk 
ilân tarihinden sonra noter tastikli demirbaş ve envanter defteri, kamyonların ve 
traktörün trafik ruhsatnamelerinin ibraz edilmesi, 1990 yılı içinde satın alınmış 
makinaları ait faturaların ibraz edilmesi (proforma fatura kabul edilmez). 

b) Kiralanması halinde işin adı belirtilerek ilk ilân tarihinden sonra alınmış 
noter tastikli kira mukavelesi ile makinaları kiraya verene ait envanter defteri ve
ya trafik ruhsatlarının ibraz edilmesi, 

3 — îşin adı belirtilerek en az keşif bedelinin % 9 oranında nakit ve % 9 ora
nında teminat mektubu tutarında bankalardan alınmış banka kredi mektubunun 
ekli olduğu mali durum bildirgesi (istekli ortak girişim grubu ise, banka kredi mek
tupları ekinde Her ortağın mali durumunun ayrı ayrı bildirilmesi gereklidir.) 

4 — Müteahhidin bu işte çalıştıracağı işin adına düzenlenmiş bir adet inşaat 
mühendisine ait noter tastikli teknik eleman taahhütnamesinin ekli olduğu tek
nik personel bildirisi ile yine "bu işte çalıştıracağı noter tastikli inşaat kalfası bil
dirgesi. 

5 — İsteklilerin iş yerini gördüklerine dair Proje Uygulama Şube Müdürlü
ğünden alınmış tastikli iş yeri görme belgesi, 

6 — 26/7/19« tarih ve 94/8341 sayılı ve 29/12/1984 tarih ve 84/8921 sayılı Ka
rarnamelere göre hiçbir idarede tasfiye edilmiş bir işinin ve 2531 sayılı kanuna 
aykırı bir durumunun olmadığına dair beyannameleri, 

7 — Kanuni ikametgat belgeleri ile vesikalık 2 adet fotoğraf ve 500.—TL. 
damga pulu eklemeleri gerekir. Yukarıda 2,3,4 No'da yazüı belgelerin bizzat istek
l i müteahhit tarafından imzalanması gerekir. 

C) İHALEYE GİRMEK İÇİN: 

1 — İhale komisyonunda aldıkları ihale iştirak belgesi, 

2 — 1980 Yılı Ticaret Sanayi Odası Belgesi aslı veya ilk ilân tarihinden son
ra noter tastikli sureti, 
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3 — Yukarıda yazılı teminat Koy Hizmetleri 7. Bölge Müdürlüğü Saymanlık 
veznesine yatırılacaktır. Usulüne uygun olarak alınmış geçici teminat mektubunun 
limit dahili ve süresiz olması şarttır. 

4 —• 2830 sayılı Kanun gereğince hazırlayacakları teklif mektupları en geç 
ihale saatinden bir saat öncesine kadar İhale Komisyon Başkanlığına vermeleri 
gerekir. 

İdareye ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Postadaki gecikme telgrafla mü
racaat kabul edilmez. 10771 / 1-1 

Duyurulur. 

• 

Tanın İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ceylanpınar Tanm İşletmesi Müdürlü
ğünden : (Ceylanpmar/ŞANLIURFA) 

1 — İşletmemiz 1990 yılı istihsali 4.000 Ton Panda, 4.000 Ton Gemini ve 2.000 
Ton Orso mahsûl buğdayının açık artırma usulüyle satışıdır. 

2 — İhale 28 Haziran 1990 Perşembe günü saat 14.00 de yapılacaktır. İhale 
bu tarihte gerçekleşmez veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde 11 Temmuz 
1990 Çarşamba günü aynı yer ve saatte tel'.rarlanacaktır. 

3 — Satışımız; mal bedelinin % 50'si ;jeşin, # 50'si teminat mektubu kar
şılığı 1 ay (otuz gün) vadelidir. Vade başlama tarihi, ihalenin onay tarihidir. Bu 
tarihten itibaren alınan mal bedelinin % 50'si için (teminat mektubu karşılığı) 
50 gün süre tanınacaktır. Alınan buğdaylar alıcıya yapılan tebligat tarihinden 
itibaren 20 gün sürede taşınacaktır. Vadeli satışa faiz uygulanmayacaktır. 

4 — Alıcılar bütün partilere iştirak edebilecekleri gibi diledikleri sayıda 
partilere de katılabilirler. 

5 .— Bu işe ait şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bakanlıklar/ 
Ankara, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Adana, Mersin, Ticaret Borsası Başkan
lıkları ve Gaziantep-Adana, Mersin İhracatçılar Birliği Başkanlıklan ile İşletme
mizde görülebilir. 

6 — TİGEM 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İşletmemiz iha
leyi yapıp yapmamakta veya en uygun bedeli tesbit etmekte serbesttir. 

7 — İlan olunur. 

1. Parti Top. Par. HER PARTİNİN 
Miktan, Miktan Muh. Bed. Muh. Tut % 5 G. Terr 

Parti No. Cinsi Ton Ton TL./Kg. TL. TL. 

1, 2, 3, 4, Mah. Panda Buğ. 250 1.000 475 118.750.000 5.937.500 
5, 6, 7, 8, Mah. Panda Buğ. 500 3.000 475 237.500.000 11.875.000 
9, 10 
U, 12. Mah. Gemini Buğ. 250 1.000 
13, 14 460 115.000.000 5.750.000 
15, 18, 17, Mah. Gemini Buğ. 500 3.000 460 230.000.000 11.500.000 
18, 19, 20 
21, 22 ' Mah. Orso Buğ. 250 500 450 112.500.000 5.625.000 
23, 24, 25 Mah. Orso Buğ. 500 1.500 450 225.000.000 11.250.000 

10874/1-1 
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Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden : 

1. Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Eğitim ve Araştır
ma çalışmalarında kullanılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/P mad
desi gereği satuıalınacak malzeme ile ilgili ihale 12 Temmuz 1990 tarihinde Rektör
lük İhale Komisyonu toplantı salonunda saat 15.00'de yapılacaktır. İhaleye katıla
cak firmaların tekliflerini 12 Temmuz 1990 Perşembe günü saat 14.00'e kadar Üni
versitemiz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına makbuz karşılığında teslim et
meleri gerekmektedir. Telgraf ile yapılacak müracaatlar ve postadaki gecikmeler 
kabul edilmeyecektir. 

2. Satınalınacak malzeme ile ilgili Teknik ve İdari şartnameler Üniversite
miz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından ücretsiz temin edilebilir. 

3. İsteklilerin bu iş için düzenliyecekleri; 
a —• Kanuni İkametgah Belgesi, 
b — Türkiye'de Tebligat için adres gösteren belgeyi, 
c — 1990 yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası Belgesini, 
d — İmza Sirküleri, gerekiyorsa vekaletnameyi, 
e — Teklif edilen bedelin % 3 oranında suresiz Konlur garantili işin adına 

düzenlenmiş teminat mektubunu. (Teminatlarla ilgili yasaya göre hazırlanacak
tır.) 

f — 3 adet proforma fatura orjinali ve tercümesi (İhaleye katılacak firma
lar bulunduğu ülkelerin Türkiye Konsolosluğunca tasdik edilecek orjinal proforma 
fatura ve tercümesini ihale komisyonuna verecektir.) 

g — Teklif edilecek cihazın Türkiye temsilcisi olduklarına dair mümsssjllik 
belgesinin orjinalini ve Türkçe tercümesini, anafirma garantisini, cihazla ilgili orli-
nal ve türkçe açıklamalı prospektüs, katalog ve İdareden temin edilen her say
fası teklif mektubu sahibi tararından imzalanmış İdari ve Teknik Şartnameler. 

h — Referans Listesi, 
i — Yedek parça listesi, 
j — Teknik servis imkanları ve ilgil i belgeler, 
k — Teslim tarihlerini, 
4. Üzerinde ihale kalan firma ile sözleşme yapılacaktır. 
5. Üniversitemiz ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir. 
6. İlan olunur. 
Malzemenin Cinsi •. Cobalt + Simulatör, Miktarı : 1 adet, Muhammen Bedel 

Tutarı : 2.350.000.000.—TL. İhalenin Tarih ve Saati : 12/7/1990 15.00 10261/1-1 
• 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü İskenderun Demir ve 
Çelik Fabrikaları Müesses© Müdürlüğünden : 

3 K A L E M D E 72 ADET AŞINMA PLAKASI İMAL ETTİRİLECEKTİR. 
Şartnamesi bedelsiz, olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 
1 — ISKENDERUN'da Müessesemiz Tedarik ve İkmal Müdürlüğünden. 
2 — ANKARA'da Ziya Gökalp Cad. No •. 80 Kurtuluş/ANKARA adresindeki 

Genel Müdürlüğümüz, 
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları 90-342/1065 nolu 

dosyayla ilgilidir. Meşruhatlı kapalı teklif mektuplarının geçici teminatları ile bir
likte en geç 10/7/1990 günü saat 14.30'a kadar Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü İskenderun. Demir ve Çelik Fabrikaları Müessese Müdürlüğü İs
kenderun Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurulmaları ilân olunur. 

10262/1-1 
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Izmir Valiliği îl Daimi Encümen Başkanlığından : 

1 — Aşağıda yeri, keşif bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı 
özel İdareye ait inşaat işleri, 2886 say ıh Devlet İhale Kanununun 35. maddesi (a) 
fıkrasına gore Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur. 

Bu ihalede; Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 1/3/1890 gün ve 20448 sayılı 
Resmi Gazete'de yayınlanan «Uygun Bedel»e ait tebligat hükümleri uygulanacak-

Z — İhaleler aşağıda belirtilen tarih ve saatte İl Özel İdare Müdürlüğü Encü
men Toplantı Odasında yapılacaktır. 

3 — İhale Şartnamesi ile diğer evrak İzmir özel idare Müdürlüğü ile İzmir 
Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir. 

4 — İstekliler yapım işleri için kapalı teklif usulü ile İhale Şartnamesine ek 
özel Şartnameye, Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğine 
ve «Uygun Bedel» tebliğine uygun olarak; 

A — Ihateye katılma 'belgesi almak için İzmir Bayındırlık ve İskan Müdürlü
ğüne müracaat dilekçesi ile birlikte; 

a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış (C) gurubundan en az işin 
keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesinin aslını ibraz etmek şartı ile örneğini, 
(Ortak girişimlerde Pilot Firmanın karnesi esas alınacaktır.) 

b) Makina ve teçhizat kapasitelerine ait Yapı Araçları belgelerini ve/veya 
taahhütnamesini, 

c) Mali güçlerine ait Mal Durum Bildirisi ve belgelerini, 
d) Teknik Personel taahhütnamesini, 
e) Taahhüt durumu bildirisi ve belgelerini, verecektir. 
B — İhaleye girebilmek için teklif mektubu ile birlikte-, 
a) İhaleye katılma belgesini, 
b) İhalenin yapıldığı yıl İçinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası bel

gesini, 
c) Noter tasdikli imz;a sirkülerini, 
d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa istekli adına teklifte buluna

cak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza 
sirküleri 

e) İzmir Valiliği adına alınmış aşağıda karşılığında gösterilen tutarda geçi
ci teminatı, 

f) İhale Şartnamesinde ve İhale Şartnamesine ek Özel Şartnamede öngö
rülen diğer belgeleri, verecektir. 

5 — ihaleye katılma belgesi almak için İzmir Bayındırlık ve İskan Müdür
lüğüne son müracaat 9/7/1990 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadardır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 17/7/1990 Salı günü saat 13.00'e kadar mak
buz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına verecektir. 

7 — Telgrafla müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul 
edilmez. 

Keyfiyet ilân olunur. 

tır. 

Sıra No. İşin Adı 
Keşif 

Bedeli 
Geçici 

Teminatı 
İhale Tarihi ve 
saati 

X Aliağa Plaj Tesisi Kafeter
ya inşaatı 340.000.000 10.200.000. '.17/7/1990 

Salı saat 15.00 
2 Urla İçmelerinin onarım 

ve tadilat işleri 450. .000 13.500.000. 17/7/1990 
Sah saat 14.00 

9982/1-1 
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Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden -. 

Sayfa : 79 

t — Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda adları ve 
adetleri belirtilen cihazlar Türkiye'de, imal edilmediği için 2885 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 51. maddesi (Pl fıkrasına göre akreditif yoluyla satın alınacaktır. 

2 — İhaleye katılacak dış ülkelerdeki imalatçı firmaların Türkiye mümessil
leri yurt dışındaki imalatçı firmaların mümessilleri olduklarına dair mümessillik 
belgeleri, Türk Konsolosluğu veya Dışişleri Bakanlığınca tasdikli olması gerekli
dir. Ayrıca Mümessillik belgesinin noterden tasdikli tercümesi proforma fatura 
ile birlikte verilecektir. 

3 — Proforma faturaların obslyortlan en ftz altı ay olacaktır. Ayrıca teklif 
edilen cihazın menşei, teslim süresi, yükleme yeri, FOB bedeli t ü t en ile sigorta 

. ve navlun bedelleri ayn ayrı gösterilecektir. 
4 — Türkiye'de tebliğ için adres (Yalnız üretici firmaların varsa Türkiye'deki 

Kanuni temsilciler içini 
5 — Ticaret ve Sanayi Odası belgesi 
6 — İmza sirküleri 
7 — İstekliler adına vekaleten katılmıyor ise vekaletname iştirak edenin 

noter tasdikli imza sirküleri 
a — Teklif edilen «yat ın % 3 oranında kontr garantili teminat mektubu 
9 — İdareden temin edilen ve her sayfası teklif sahibi taralından imzalanmış 

idari ve teknik şartname 
ıo — Teknik şar tname ve idari şartnamede belirtilen belgeler, Proforma fa

tura ile teklif edilen cihazın katoloğu ve teknik özellikleri belirtilen Türkçe tercü
mesini teklif zarfına koyacaktır. 

ı ı — Teknik servis imkanları ile ilgili belgeler 
12 — Cihazların teknik ve özel şartnameleri bedelsiz olarak Uludağ Üniver

sitesi İdari ve Mal i İşler Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğünden temin edile
bilir. 

13 — İhaleye katılacak olan firmalar tarafından tekliflerin en geç 20/7/1890 
günü saat 12.00 ye kadar Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü İhale Komisyonu Baş
kanlığına makbuz karşılığı verilmesi gerekmek bedir. 

14 — İhale 20/7/1090 günü saat 14.00'de Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü 
(Görüklo Kampusu) binasında olacaktır. 

15 — Üniversitemiz ihaleyi yapıp yapmamakta uygun bedeli tespitte tama
men serbesttir. 

18 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
SATIN ALINACAK CİHAZLAR ; 
1 — ögrenci ' Mikroskobu 20 adet 
2 — Arastjrma Tip* Binoküler Mikroskop 
3 — Stereo Zoom Mikroskop 1 adet 
4 — Deep Freez 
5 — Audio Generator a adet 
6 — Universal Counter 1 adet 
7 —• Digital 1 C Tester t adet 
8 — Electronic Voltmeter ve Aiksesuan 1 adet 
9 — Micro H i Corder 1 adet 

10 — Oscilloscope 1 adet 
11 — Digital Oscilloscope 1 adet 
12 — Magnetic Field me as. Unit Causmetre 1 adet 
13 — Franc-Hertz Experiment 1 adet 
14 — Fotozelle Zur h-Bestimmung 1 adet 10628/1-1 
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Konya Vakıflar Bulge Müdürlüğünden : 

ihalenin 
işin Adı ve Yeri 1. Keşif Bedeli Geç. Tem. Tarihi Saati 

Karaman, Pirahmetpaşa 
Camii, Hacıbeyler Camii 
ve Gökçe Koyu Camii 
1990-1991 Yılı Onarımı 25O.CO0.0O3 TL. 7.5C0.C00 TL 11/7/1990 14.30 

A — Yukarıda adı, yeri, I. keşif bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati 
yazılı olan Restorasyon işleri 23S6 sayılı D.I.K.'nun 35/a maddesi gereğince kapalı 
teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

B — Şartnameler ve ekleri mesai saatlerinde hergün 09.00 ile 12.00 ve 14.00 
17.00 saatleri arasır.da Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Ankara Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü Abide vo Yapı işleri Daire Başkanlığında görülebilecektir. 

C — .İhaleler Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünün hizmet binasında yukarı
da belirtilen gün ve saatlerde «Kapalı Teklif» usulü ile Konya Vakıflar Bölge Mü
dürlüğü ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

D — Bu ihalede 1 Mart 1990 tarih ve 20448 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığının «Uygun bedele ait Tebliğ» hükümleri uygulana
caktır. 

E — İhaleye iştirak belgesi almak için istekliler yapım işleri için kapalı teklif 
usulü ile ihale şartnamesine Yapım Tesis ve Onarım İşleri ihalelerine katılmak 
yönetmeliğine ve uygun bedel yönetmeliğine uygun olarak; 

1 — İhaleye iştirak belgesi almak için eksiltme şartnamesinin 4/F maddesinde 
belirtilen : 

a) Teknik personel taahhütnamesi, 
b) Mali durum bildirisini (Mali güçlere ait bildiri ve belgeler) 
c) Taahhüt durumunu bildirir belgeler, 
d) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış (D) grubundan, enaz keşif 

bedeli kadar miktarda «Müteahhitlik karnesi» nin vermesi (aslını ibraz etmek 
şartıyla örneğini) 

e) İstekli şirket ise şirket ortaklarını ve bunların hisse ve görevlerini be
lirten belge, 

f) işyeri gördü belgesini, 
g) Yapı araçları bildirisi ve bölgelerini, eksiltme şartnamesinin 4/F maddesi 

gereğince uygun olarak hazırlayıp bir dilekçe ekinde ve tebligat için adreste göste
rilerek 26/6/1990 tarih ve saat 17.00'ye kadar Vakıflar Genel Müdürlüğü Genel ev 
rakına verilecektir. 

2 —- ihaleye girebilmek için teklif mektubu ile birlikte : 
a) İhaleye iştirak belgesi, 
b) Başvurma yılına ait Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanat

karlar sicil kayıt belgesi, 
c) Noter tasdikli imza sirküleri. 
d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa istekli adına teklifte buluna

cak kişilerin vekaletnameleri ile Vekaleten iştirak edenin Noter tastikli imza 
sirküleri, 

e) Geçici teminata ait alındı belgesini veya teminat mektubunu, 
f) Kanuni İkametgah belgesini (Muhtarlıktan tasdikli), 
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g) Noter tasdikli ortak girişim beyannamesini vo iki ortaklık sözleşmesini, 
bir zarf içerisine koyarak vereceklerdir. 

F — Telgraf ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek ge 
cikmeler kabul edilmeyecektir. 

G — Teklifler eksiltme şartnamesinin 4-f maddesinde gösterilen evraklarda 
dahil edilerek yukarıda belirtilen ihale saatinden bir saat önce Konya Vakıflar 
Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına sunulmuş olacaktır. 

İdare gerekçesini göstermek kaydi ile ihale yapıp yapmamakta serbestdir. 
İlân olunur. 10628/1-1 

• 
Sosyal Sigortalar Kurumu İlaç ve Tıbbi- Malzeme Sanayii Müessesesi 

Müdürlüğünden : 

Dosya No : XII~810-81O3-42 
1 — Müessesemizce üretilen Trimosin 50ömg. imalatında kullanılmak üzere 

20.000.000 adet sert kilitli «00» Jelatin (Kırmızı) Kapsül ile Seskasilin 500mg. ima
latında kullanılmak üzere 20.000.000 adet Sert kilitli «00» Jelatin (Mavi) kapsül dö
vizleri Müessesemizce karşılanmak suretiyle FOB teslim şekli ile dış piyasadan sa
tın alınacaktır. 

2 — Kapsüllerin cins ve özellikleri Müessesemizde mevcut İdari Şartname
den görülebilir. 

3 — İhaleye iştirak etmek isteyen firmaların, İdari Şartnamemiz esa&ıorı 
dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını engeç 13/7/1990 Cuma günü saat 
16.00'ya kadar (Teklif mektubu ve zarfın üzerine ihale konusu ile adresi yazılacak
tır.) Kâzım Oribay Cad. No: 103-110 Şişli-İST. adresindeki Müessesemize elden ve
rilmesi veya engeç bu tarih ve satte Müessesemizde bulunacak şekilde İadeli Taah
hütlü postayla göndermeleri gerekir. 

4 — Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
5 — Müessese ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediği fumadan dilediği mal

zemeyi dilediği miktarda almakta serbesttir. 0983/1-1 

Sosyal Sigortalar Kurumu, İstanbul Satınalma Sigorta Müdürlüğünden : 

Dosya No : 8102-91 
1 — Kurumumuz Sağlık Tesislerinin ihtiyacı 17 Kalem Sıhhi Malzeme 

(Sonda) «Fiyat veya teklif isteme usulü» ile iç piyasadan veya dövizi Kurumu
muzca karşılanmak üzere «Dışalım yoluyla» satınalınacaktır. 

2 — İsteklilerin İç ve Dışalım İdari Şartnamemiz esasları dahilinde hazırla
yacakları teklif mektuplarını, en geç 24/8/1990 Cuma günü. çalışma saati sonuna 
kadar Fındiklı-Mebusan Yokuşu SSK İş Hanındaki Müdürlüğümüze vermeleri veya 
aynı gün ve saatte alınacak şekilde posta ile ladeü-TaahhütJü olarak göndermeler: 
gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

3 — Bu işe ait İç ve Dışalım İdari Şartnameleri ile İhtiyaç Listesi, çalışma; 
saatleri içinde Müdürlüğümüz I. No'lu Satınalma Komisyonundan temin edilebilir. 
Dışalım İdari Şartnamesi talep edenler «Mümessillik Belgesi» ibraz edeceklerdir. 

4 — Içalım tekliflerde geçici teminat tutarı, isteklilerin teklif ettikleri toplam 
bedelin % 3'üdür. 

5 — Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Yasasına bağlı olmadığından, iha
leyi yapıp yapmamakta, dilediğine ihale etmekte ve istediği miktarda almakta 
bağımsızdır. 10625/1-1 
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TEKEL Tütün-Tütün Mamulleri -1 uz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü : 
Yaprak Tutun İşletmeleri ve Ticareti Müessesesi Müdürlüğünden : 

1. İzmir Yaprak Tütün İşletmeleri Merkez Müdürlüğü Tire Yaprak Tütün 
alım noktası arsasına 5 adet tütün, deposu ve hizmet binası yapımı işi, özel ve idari 
şartnamelerine göre kapalı zarf usulü eksiltme suretiyle ihale edilecektir. 

2. işin ı. keşif bedeli KDV. 'hariç 1.9E8.629.072.—TL. (birmilyondokuzyuzsek-
senaltımılyonaltıyuzyirmidokuzbinyetmişikiliradır.) 

3. İhale 13/7/L990 günü saat 15.00'de istanbul - Kartal - Cevizli (Sigara Fab
rikası tesisleri içinde) Müessese Müdürlüğümüz binasında toplanacak olan Mües
sese Müdürlüğü ihale Komisyonunca yapılacaktır. 

4. Bu işe ait geçici teminat tutarı 99.500.000,—TL. (L\>ksandokuzrrülyonıbeş-
yüzibinliradır.) olup, Müessese Müdürlüğümüz Muhasebe Şubesi Müdürlüğü vez
nesine yatırılacaktır. 

3. İsteklilerin, ihaleye girebilme belgelerini, 9/7/1990 günü mesai saati bi
timine kadar dilekçelerine ekliyerek Müessese Müdürlüğümüz Yeterlilik Belgesi Ko
misyonuna vermeleri, ihaleye iştirak ve yeterlik belgelerini almaları gerekmekte
dir. Bu tarihten sonra verilecek ihale evrakı ve ihaleye iştirak ve yeterlik belgele
ri geçerli sayılmayacaktır. 

O. Bu işe ait şartname ve diğer ihale evrakına havi dosya Müessese Müdür
lüğümüz Ticaret Şubesi Müdürlüğünden 1O0.CO0,—TL. karşılığı temin edilebilir. 

7. ©u işe 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararname hükümleri uygulana
caktır. 

8. TEKEL 2886 sayılı Yasaya bağlı olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya 
dilediğine verip vermemekte serbesttir. 

9. Posta telgraf, teleks, faks ile yapılacak müracaatlar geçerli sayılmayacak
tır. 

İlân olunur. 10621 / 1-1 
• 

İsabeyli Belediye Başkanlığından : 

1 — Belediyemiz Su İşletmesi ŞIRLAN Memba Suyu Tesisleri 2886 sayılı Ka
nunun 35. maddesinin (a) fıkrasına istinaden kapalı teklif artırma usulüyle iha
leye çıkarılmıştır. 

2 — Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde İsabeyli Belediye Başkanlı
ğından 100.030.—TL. karşılığında mesai saatleri içinde temin edilebilir. 

3 — İhalesi l3.Temmuz.l990 Cuma günü saat 14.00'de encümen huzurunda 
belediye binasında yapılacaktır. 

4 — Tahmin edilen bedel 700.000.000.— (Yediyüzmüyon) lira olup, geçici te
minatı 21.000.000.—TL'dır. 

5 — İstekliler tekliflerini 13.Temmuz.l990 Cuma günü saat 12.00'ye kadar 
belediye Yazı İşlerine alındı pusulası karşılığında vereceklerdir. 

6 — İhaleye katılacak firmaların 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre 
hazırlanacak teklif mektuplarının içine Teminat Mektubu, Ticaret ve Sanayi Oda
sı Belgesi, imza sirkülerini koymaları şarttır. 

7 — Teklifler Türk Lirası olacaktır. 
8 — Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
9 — Postada vaki olabilecek gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 10618 / 1-1 

http://13.Temmuz.l990
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Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden : 

MUHTELİF MALZEME SATINALINACAKTIR 
Şartname 

İhalenin Konusu : Miktarı : Dosya No : İhale Gün ve Saati: Ücreti : 

1. Telefon kablosu 32CO mt. 37-GELİS/90-227 10/7/1990 15.00 2.000,— 
2. Beyaz üstübü (5000 kg 

ve kaput bezi üh.tubü, 43-GELİ3/90-224 11/7/1990 15.00 2.000 — 
1000 mt. 
kaput bezi) 

A — İhalemize ait şartnameler, 
a) Ankara'da TKİ. Genel Müdürlüğünden (Satınalma Dairesi Başkanlığı 

Kat : 11 
b) İstanbul'da TKİ. Satınalma Müdürlüğünden (G-62. Sokak MerkezefenJi 

Balıklı yolu «Atatürk öğrenci Sitesi karşısı» Zeytinburnu) 
c) İzmir'de GLİ. Gümrük Uzmanlığından (1487. Sokak Emren Apt. No : 17/3 

Alsancak) 
d) Muğla'da Müessesemiz Ticaret Şube Müdürlüğünden (Orhaniye Mahal

lesi Hamursuz Sokak No: 16) Dilekçe ve yukarıda belirtilen ücretlerle temin 
edilebilir.) 

B — İhalelerimize ait zarflar belirtilen günlerde saat 15.30'da Müessesemiz 
Satınalma Komisyonu huzurunda açılacaktır. 

C — Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
D — Müessesemiz 2386 sayılı Kanuna tabi değildir. 10632 

• 

Haseki Hastanesi Satınalma Komisyonu Başkanlığından : 

1 — Hastanemiz 1990 Mali yılı ihtiyaçları 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine 
göre kapalı teklif usûlü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Eksiltme ihalesi aşağıda yazılı gün ve saatte Hastanemizde yapılacaktır. 
3 — İhale konusu işlerin miktarı Muhammen tutarı geçici teminatı aşağıda 

çıkarılmıştır. 
4 — Şartnameler Hastanemiz Satın Alma bürosundan ücretsiz görülebilir 

veya 10.000 TL makbuz karşılığı şartname verilir. 
5 — Eksiltmeye girmek isteyenlerin 
a) Ticaret belgesi 1990 yılına ait 
b) Noterden tasdikli imza sirkülerini gerektiğinde vekaletnamesi 
c) Aşağıda belirtilen miktarda geçici teminat mektubu 
d) 2886 • sayılı Kanunun 37. Mad. gereğince hazırlanacak teklif mektupları 

dış zarfa konulacaktır. 
6— İsteklilerin teklif mektuplarını saat 12.00'ye kadar Komisyona vermiş 

olmaları gerekir. 
7 — Telgrafla müracaat ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

İhalenin Muh. Bed. Geç. Tem. 
Konusu Miktarı : Tut. TL. TL. Gün ve Saati 

Kuru Gıda 49-Kalem 355.012.090 10.650.363 27/6/1990 Saat 13.00 
Sebze ve Meyve 39-Kalem 167357.500 5.017.725 27/6/1990 saat 13.30 

10631 / 1-1 
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 

1. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarla
rı belirtilen malzemeler 23S6 sayılı Devlet İhale Kanununun 51.ci maddesi (p) fık
rası usulüne göre yurtdışından satın alınacaktır. 

2. Komutanlığımız ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Şartnameler pos
ta ile gönderilemez ve bu nev'iden talepler cevaplandırılmaz. 

3. Yurtiçi firmalar da ihaleye iştirak edebilirler. Yurtiçi firmalardan tek
nik şartlara uygun teklif bulunması halinde yurtdışı alım iptal edilir. 

4. İdari Şartname ve Teknik Şartname/Malzeme lisieleri Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı Tedarik Daire Başkanlığı Dış Alım Satım Şube Müdürlüğünden 
11 Temmuz 1990 günü mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen bedel karşılığının 
Milli Savunma Bakanlığı 2 no.lu Merkez Saymanlığına yatırıldığını gösterir mak
buz karşılığı temin edilebilir. 

5. Şartname alırken yetkili şahısların dilekçe ile müracaatları hüviyet gös
termeleri, yabancı firmalar için şartname alacakların temsilcilik belgelerini (tem
silcilik belgesindeki bilgiler, yabancı firmaların iştigal sahasını ve temsilcilik bel
gesinin geçerlilik süresini de belirtecektir) ve yerli firmalar için şartname alacak
ların, imalatçı sertifikasının fotokopisini ibraz etmeleri geı ekmektedir. 

C. Teklifler engeç 6 Ağustos 1990 günü saat 17.00'ye kadar, 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
Tedarik Daire Başkanlığı 
06100/ANK AR A / T U R K E Y 

Adresinde bulundurulacak şekilde gönderilecek veya elden teslim edilecektir, 

thalo No. Malzemenin/Hizmetin Cinsi Miktarı Şartname Bedeli 

90/012 Marine Reversing Gear-Zf, Mb-
854 Diesel, Ago Diesel Tunboc-
harger Compressor Ervor Ye
deği 567 Kalem 20.000.TL 

90/014 3000 Lb.lik Hava Kopresörü 
ve 2 Yıllık Yedekleri 3 Adet 10.000.TL 

90/015 Helikopter Tail Boom Assy 
Onarım Hizmeti 2 Adet 10.000.TL 

'10546 /1-1 

SEKA Bolu Lamine ve Lif Levha Sanayii Müessesesinden 

SU YUMUŞATMA SİSTEMİ ALINACAKTIR 
1 — Müessesemiz ihtiyacı için Su Yumuşatma Sistemi alınacaktır. 
2 — Bu işe ilişkin şartname ve her türlü bilgi Müessesemiz Ticaret Müdürlü

ğünden alınabilir. 
3 — Teklif vermek isteyen firmaların kapalı teklif mektuplarını 11/7/1990 

günü saat 16.00'ya kadar 2.000.000,— TL geçici teminatla birlikte Müessesemiz 
Haberleşme Şefliği'ne vermeleri gerekmektedir. 

4 — Müessesemiz Devlet İhale Kanunu'na tabi değildir. 
10627 /1-1 
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T.T.K. Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi Müdürlüğünden : 

1 — Aşağıda ayrıntılı durumu gösterilen malzemeler salın alınacaktır. 
2 — Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacak iha

lelerin en son gün ve saatleri karşılarında gösterilmiştir. 

Malzemenin Cinsi Miktarı İhale Tarihi ve Saati 

ölçü Aletleri Malzemesi 5 Kalem 9/7/1990 15.00 
Sip. No : 5040307 
Kontak Tutucuları 3 Kalem 9/7/1990 15.00 
Sip. No : 5040062 
Araba İtici Silindir Kayıtı 24 Adet 25/6/1990 15.00 
Sip. No : 5040045 
3 — Teklif zarflan ihale günü en geç saat 14.00'e kadar Zonguldak'm Kozlu 

Nahiyesindeki T.T.K. Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi Muhaberat Şefliğine 
verilmiş olacaktır. 

4 — Teklif zarfları ihalenin yapılacağı günde saat 15.00'de T.T.K. Kozlu Taş
kömürü İşletme Müessesesi - Ticaret Şube Müdürlüğünde açılacaktır. 

5 — Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla yapılan teklifler dikkate alınmaz. 
6 — Şartnamesi T.T.K. Kozlu Taşkumüıü İşletme Müessesesi Ticaret Şube 

Müdürlüğünden ve T.T.K. Ankara İrtibat Bürosu Şube Müdürlüğü Gençlik Cad 
No: 119/A Anıttepe/Ankara adreslerinden temin edilebilir. 

7 — Müessesemiz 288a sayılı Kanuna tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmamak
ta veya kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

10030/ i-l 

Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri Divriği Madenleri Müessesesinden : 

1 — Müessesemiz ihtiyacı olan ve aşağıda dosya nolu ihale tarihleri yazılı 
olan muhtelif malzemeler kapalı teklif alma usulü ile satınalınacakur. 
2 — S.No: Malzemenin Cinsi : Dosya No : İhale Tarihi : 

1 23 Kalem Tuhaffuz Malzemesi 3157/1990 10/7/1990 Salı 
2 14 Kalem Hareketli Izgara ve Dö

ner Fırın Döküş Ağzı Aşınma Pla-
sı. 3245/1990 10/7/1990 Salı 

3 — Teklif mektupları ihale günü saat 14.30'a kadar Müessesemiz Muhaberat 
ve Arşiv Şefliği'no verilmiş olacak ve teklif mektuplan aynı gün saat 15.00'de Satın 
alma Komisyonu huzurunda açılacaktır. 

4 — Bu konulara ait Genel şartname, Teklif isteme mektubu, Teknik şartna-
' me, Teknik Resim ve malzeme listesi; 

a) Ankara'da Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden 
(Ziya Gökalp Cad. No. 80 Kurtuluş/ANKARA) ve 

b) Divriği'de Müessesemiz Tedarik ve İkmal Müdürluğu'nden temin edile
bilir. 

5 — Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
6 — Müessesemiz 2888 sayılı Kanuna tabi değildir. Dilediğine ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 
İlân Olunur. 10263/ 1-1 
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MSB Adana İç Tedarik Bölge Satınalma Komisyon Başkanlığından : 

Bölgo Destek Birlikleri İhtiyacı için aşağıda cinsi, miktarı tahmini bedel ve 
geçici teminatları yazılı (Üç) kalem yiyecek maddesi hizalarında belirtilen tarih ve 
saatlerde ¿886 sayılı Kanunun 3f; ncı maddesi gereğince Komisyonumuzda K.T.U. 
ile ihale edilecektir. İsteklilerin teklif mektuplarını ihale saatinden yarım saat ev-
vehne kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul 
edilmez. Şartnameler Ankara/İstanbul Iç Tedarik Bölge Başkanlıkları ile Komis
yonumuzda çalışma saatleri içinde görülebilir İsteklilerden alınacak belgeler şart
namenin 3 ncu maddesindeki bölgeler olup asıl veya noter tasdikli olacaktır. 

İlân Olunur. 
Talimini Geçici İhale Günü 

Cinsi Birlikler Miktarı Bedeli (TL) Teminatı ve Saati 

Siyah İç Ted. Big. Bşk. 10/7/1990 
Zeytin ADANA 20.000 Kg 110.000 000 — 3 300 000.— Saat: 10.30 

5. Zh. îüg. K, 
GAZİANTEP 13C00 71.5GO.000 — 2 145 000 — 
39. P. Tug. K. 
İSKENDERUN 7.000 Kg 38.500.000.— 1.155.000 — 
2 nci Hd. A. K. 
ANTAKYA 7.000 Kg 38.500.000.— 1.155.000.— 

Makarna İç Ted. Blg. Bşk. 10/7/1990 
ADANA 25 000 Kg 37 500 000.-- 1.125.000.— Saat: 15.00 
5. Zh. Tug K. 
GAZİANTEP 45.000 Kg 67.500.000 — 2.025.000.— 
39. P. Tug. K. 
İSKENDERUN 16.0C0 Kg 24.0OO.OOO.— 720.000.— 
2. Ild. A. K. 
ANTAKYA 12 000 Kg 18 OCO.OOO.— 540.000.— 
22062. (Lv.tk.Hz.Bl. K. 
K. MARAŞ 10.000 Kg 15.000.000.— 450.000.— 
Dz İk Hst K. 
İSKENDERUN 45.000 Kg 67.500.000 — 2.025.000.— 

Kuru İç Ted. Blg. Bşk. 13/7/1990 
Fasulye ADANA 22 030 Kg 74.800.000 — 2.244.000.— Saat: 10.30 

5. Zh. Tug. K. 
GAZİANTEP 63,000 Kg 214 200.000 — 6.426.000.— 
39. P. Tug. K. 
İSKENDERUN 35.000 Kg 119.000.000 — 3.570000 — 
2. Hd. A. K. 
ANTAKYA 30.000 Kg 10.200.000.— 3.060.000.— 
22062. Lv. İk. Hz. Bl. K. 
K. MARAŞ ıe.ooo Kg 54.400.000.— 1 .632.000.— 
Dz. İk. Dst. K. 
İSKENDERUN 45 000 Kg 153.000.000.— 4.590.000.— 

Genel Toplamlaı-: 

Siyah Zeytin .47.000 Kg 258.500.000.— 7.755.000.— 10.7.1990 10.30 
Makarna 153.000 Kg 229.500.000.— 6.885.000.— 10.7.1990 15.00 
Kuru Fasulye 211.000 Kg 717.400.000 — 21.522.000.— 13.7.1990 10.30 

10624 / 1-1 
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Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Köy Hizmetleri 11. Bölge Müdürlüğünden: 

Aşağıdaki iş, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesunin (a) fıkra; 
sına göre, Kapalı Teklif usulü ile ihaleye konulmuştur. 

Sıra No. 1, işin Adı ve Yeri . Bayburt-Dsmirözü Gökçedere, işin Niteliği ve 
Miktarı : Sulama Göleti Tamamlama îşi, Keşif Bedeli (TL.) : 1.383.000.000, Geçici 
Teminatı (TL) . 41 640.000. Belge İçin Son Müracaat Tarihi : 9/7/1990, İhalenin Ta
rihi : 17/7/1990, Saati .- 15.00 Yılı İçinde-Sari : Sari. 

1 — Bu ihalede, 1 Mart 1990 tarih ve 20448 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Ba
yındırlık ve İskân Bakanlığının «Uygun Bedel'e ait Tebliğ HüküjnTeri» uygula
nacaktır. 

2 — İhale Köy Hizmetleri Trabzon 11. Bölge Müdürlüğü Proje Uygulama Şube Mü
dürlüğü İhale Komisyon odasında yapılacaktır. 

3 — İhale' Şartnamesi ile dıger evraklar ücretsiz olarak Köy Hizmetleri 11. Bölge 
Müdürlüğünde Mesai saatleri içinde görülebilir 

4 — İstekliler Yapım İşleri için Kapalı Teklif usulü ile ihale şartnamesine, İhale 
şartnamesine Ek Özel Şartnameye, Yapı Tesis ve Onarım İşleri ihalelerine ka
tılma yönetmeliğine ve «Uygun Bedel» tebliğine uygun olarak; 

A — İhaleye katılma belgesi almak için müracaat dilekçesi ile birlikte; 
a) Yukarıda belirtilen iş için Baymdu-lık ve İskân Bakanlığından en az işin 

keşif bedeli kadar B grubundan Müteanhitlik Karnesinin aslını veya noter 
tasdikli suretini; 

b) Makina ve Teçhizat kapasitelerine ait «Yapı Araçları Bildirisini», 
c) Mali güçlere ait «Mali durum bildirisi»nJ, 
d) «Teknik personel bildirisi'ni», 
o) «Taahhüt BildiriM'ni» ve bunlarla, iı'gili belgeleri verecektir. 

B — İhaleye girebilmek için teklif mektubu ile birlikte; 
a) İhaleye katılma belgesini, 
b) Başvurma yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası Belgesini, 
c) Noter Tasdikli imza sirkülerini, 
d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına tekîifte buluna

cak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli 
imza sirkülerini, 

e) İşin adı belirtilmek suretiyle Köy Hizmetleri 11. Bölge Müdürlüğüne hita
ben alınmış, Geçici teminatı verecektir. 

C — Yeterlik belgesi almak ve ihaleye katılmak için ihale şartnamesinde ve ihale 
şartnamesine ek özel şartnamede ön görülen diğer belgeleri verecektir. 

5 — İhaleye katılma belgesi almak için son müracaat, yukarıda belirtilen tarihin 
mesai saati sonuna kadardır. 

6 — İstekliler Teklif mektuplarını ihale saatinden en geç bir saat önceye kadar 
makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanhğına verecektir. 

7 — İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet İlân olunur 10545/1-1 
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Kulu Belediye Başkanlığından 

1 — Mülkiyeti Belediyemize ait çarşı merkezinde 30L-3d paftasında yer alan 
ı70m2 alanındaki betonarme ve 3 katlı bina 2886 sayılı Yasanın 37. maddesi gere
ğince kapalı teklif usulü ile satışı yapılacaktır. 

2 — Satışı yapılacak Lina halen Iş bankasında kirada bulunmaktadır. 

3 — Satışla ilgili ihale Kulu Belediyesi Başkanlık odasında 10/7/1990 tarihi
ne raslayan salı gunu saat lC.OO'da yapılacaktır. 

4 — Satışı yapılacak binanın tahmin bsdeli 75O.O0C.O0O.— lira olup, geçici te
minatı 22.500 000.— liradır. 

5 — ihalesi üzerinde kalan kişi geçici teminatı suresi içinde kati teminata 
çevirecektir, 

6 — ihalesi üzerinde kalan kışı ihale bedelini engeç on gun içinde Belediye
ye nakten ödeyecektir. Aksı halde teminatı Belediye bütçesine irat kaydedilecektir. 

7 — Bununla ilgili herturla resim ve harçlar ihalesi üzerinde kalan kisi ta
rafından ödenecektir. 

8 — ihale ile jlgıh şartname hergun mesai saatleri içinde Belediye Muhase
be müdürlüğünde görülebilir. 

9 — Yukarıda bahsi geçen gayrimenkulu Belediye encümeni satıp satmamak
ta yetkilidir. 

İlânen Duyurulur. 10547 / l / 1-1 
• 

Vakıflar Genel Müdürlüğünden : 

Sıra No. 1, işin Adı : Vakıf Orta Öğrenim Öğrenci Yurtlarına Mutfak Malze
mesi Satın Alınması ve Bunların, Vakıflar Genel Müdürlüğünce Belirlenen Vakıf 
Orta Öğrenim Öğrenci Yurtlarına Nakil Işı (Her turlu NaKİıye, Yükleme, Boşalt
ma, İstif Dahil), I. Keşif Bedeli: 450.894.740.000 (Dörtyüzellimılyonsekizyüzdoksandört 
binyediyüzkırk) TL., Geçici Teminatı: 15.000.OQO.,— (Onbeşmilyon) TL. ihale Ta
rihi : 29 Haziran 1990, ihale Saati.: 11.00. 

1 — Yukarıda, adı keşif bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve ihale 
saati yazılı olan Iş, Fonlar İhale Yönetmeliğinin (29/a) maddesi gereği, kapalı tek
lif usulü ile ihaleye çrkarılmıştıı. 

2 — Şartnameler ve ekleri, hergun, mesai saatları içerisinde, saat 9.00-12.00 
ve 14.00-17.00 saatları arasında, Ankara'da Vakıflar Genel Müdürlüğü Abide ve Yapı 
işleri Dairesi Başkanlığında görülebilecektir. 

3 — ihaleler, Ankara'da, Ziya Gökalp Caddesi No. 58 Kurtuluş/ANKARA ad
resindeki Vakıflar Genel Müdürlüğü Hizm&t Binasının 4'ncü katında toplanarak, 
Merkez İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır. 

4 — Teklifler, ihale şartnamesinin 4'ncü maddesinde belirtilen evraklar da 
dahil edilerek, ihale saatlarından bir saat önce. Ziya Gökalp Caddesi No. 58 Kur
tuluş/ANKARA adresinde bulunan, Vakıflar Genel Müdürlüğü Hizmet Binasının 
4'ncü katındaki Merkez Ihal'e Komisyonu Başkanlığına sunulmuş olacaktır. 

5 — İdare, gerekçesini göstermek kaydiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ser
besttir. 

ilân olunur. 10473 / 1-1 
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Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğünden -. 

ONARIM ŞARTLI K E R V A N S A R A Y İHALESİ 
İli - İlçesi: Denizli - Merkez, Mahalle - Köy - Sokak - Mevki i : Akhan köyü. 

Köycivarı Mev. Cinsi : Kervansaray Pafta : 180 Parsel : ¿6 Aylık Muhammen Kira 
Bedeli : 200.000,— TL. Geçici Teminatı •. 77.000.000,— TL (Kira için) 30.000.000,— TL. 
(Onarım için) 

1 — Yukarıda her türlü vasıfları yazılı garimenkul onarım ve restorasyonu 
kiracı tarafından yapılmak kaydıyla 20 (Yirmi) yıl süreli 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 35/a maddesine istinaden kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle ki
raya verilecektir. 

2 — Aylık Muhammen kira bedeli ihale tarihinden 31/12/1992 tarihine kadar 
200.000 TL. olup, 01/01/1993 tarihinden itibaren periyodik olarak % 40 artış uygu
lanacaktır. 

3 — İhale, 13/7/1990 tarihinde saat 14.00 de Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü 
Hizmet binasında yapılacaktır. 

4 — ihale şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri içerisinde Ankara'da Vakıflar 
Genel Müdürlüğü Emlâk Dairesi Başkanlığı ile Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğünde görü
lebilir. 

5 — İhaleye katılmak için şartnamedeki örneğe göre hazırlanıp iç zarfa ko
nulacak teklif mektubu ile birlikte ihale şartnamesinin 3. maddesinde belirtilen 
evraklar da düzenlenip dış zarf içerisine konulacaktır. Bunlar; 

a) İç Zarf, 
b) Teminata ilişkin alındı makbuzu veya limit dahilinde süresiz teminat 

mektubu, (ihale Şartnamesinin 2/b maddesinde belirtilen esaslar dahilinde düzen
lenmiş olacaktır.) 

c) Kanuni ikametgahını belirtir belge, 
d) Nüfus Cüzdanı örneği, 
e) Gerekiyorsa noter tasdikli vekaletname veya imza sirküleri, 
f) Şirket adına giriliyorsa noterden tasdikli yetki belgesi, 
Bütün bu belgeler, dış zarf içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp üze

rine isteklinin Adı - Soyadı, açık adresi ile teklifin hangi işe ait olduğu yazılacak
tır. 

Teklifler, Yukarıda belirtilen ihale saatinden bir (1) saat önce sıra numa
ralı alındılar karşılığında ihale komisyonu Başkanlığına verilmiş olacaktır. 

6 — Posta ile gönderilecek teklifler kabul edilmiyecektir. 
7 — İhale dolayısıyla yapılan her türlü yayın ücreti kiracıya aittir. 
8 — idare, gerekçesini göstermek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve art

tırmada en yüksek bedeli tesbit etmekte serbesttir. 
Keyfiyet ilân olunur. 10470 / 1-1 

• 
Diyarbakır Vaf iliği İl Daimi Encümeni Başkanlığından : 

Diyarbakır II Daimi Encümenince ihaleye çıkarılan 500.000.000 TL. keşif be
delli Diyarbakır - Merkez Cumhuriyet Lisesinin Fen Lisesine Dönüştürülmesi ve 
750.000.000.— TL. keşif bedelli Diyarbakır - Çınar Emniyet Amirliği Lojmanlı inşaatı 
işlerinde sahte referans mektubu kullandığı tespit olunan Burhan Inş. Taah. Ith. İhr. 
İmi. ve Tic. Ltd. Şti.'nîn 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 84. maddesi gereğince Res-. 
mi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren bir yıl süreyle bütün ihalelere İştira
kinin yasaklanmasına Diyarbakır II Daimi Encümenince karar verilmiştir. 

İlan olunur. 10626 / 1-1 
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Emniyet C ne! Müdürlüğünden •. 

1. İhale Konusu 

İhale Konusu işin Miktarı ve 
Niteliği 
Tahmini Bedel 
Geçici Teminatı 
İhale Tarihi 
ihalede Uygulanacak Usul 

7 İhalenin Yapılacağı Yer 

: Genel Müdürlüğümüz Haberleşme Daire 
Başkanlığının ihtiyacı olan Araç Telsizi 
satın alınması. 
1300) Ad. Araç Telsizi Teknik şartname-

: sine göre. 
i 2.303.0O0.000.— TL. 

69.000.000— TL. 
17/7/1990 günü saat: ıl.oo'de 
2886 Sayılı Kanunun 36. maddesi gereğin
ce Kapalı Teklif Usulü Eksiltme yolu ile. 

: Emniyet Genel Müdürlüğü Bakanlıklar 
Konur Sokak No. 42 adresindeki İç Teda
rik Şube Müdürlüğü. 

8. İsteki: iler ihaleye ait şartnameleri 7. madde de yazılı adresten mesai saatleri 
içerisindo görebilecekleri gibi, istedikleri takdirde 200.000.— TL. bedelle temin 
edebileceklerdir. 

9. İsteklilerin ihaleye girebilmeleri için yukarıda bel'irtilen geçici teminatı, ika
metgâh belgesi ve idari ve Teknik Şartnamesinde • istenen belgeleri Satınalma 
Komisyonuna jbraz edeceklerdir. 

10. İstekliler teklif mektuplarını en geç 17/7/1990 günü saat: 10.30'a kadar Satın-
alma Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. 

11. Postadaki gecikmeler, telgraf ve telefonla müracaatfar kabul edilmez. 
10548 / 1-1 

ı. İhale Konusu 

İhale Konusu İşin Miktarı ve 
Niteliği 
Tahmini Bedel 
Geçici Teminatı 
İhale Tarihi 
İhalede Uygulanacak Usul 

10. 

11. 

İhalenin Yapılacağı Yer 

Genel Müdürlüğümüz Haberleşme Daire 
Başkanlığının ihtiyacı olan Elektronik 
Santralın satın alınması. 
(13) Adet Elektronik Santralın teknik şart
namesine göre. 
3.409.157,250.— TL. 
102.274.718— TL. 
17/7/1990 günü saat: 14 30'da 
2886 Sayılı Kanunun 36. maddesi gereğin
ce Kapalı Teklif Usulü Eksiltme yolu ile. 
Emniyet Genel Müdürlüğü Bakanlıklar 
Konur Sokak No. 42 adresindeki İç Teda
rik Şuba Müdürlüğü. 

İstekliler ihaleye ait şartnameleri 7. madde de yazılı adresten mesai saatleri 
içerisinde görebilecekleri gibi, istedikleri takdirde 200.000.— TL. bedelle temin 
edebileceklerdir. 
isteklilerin ihaleye girebilmeleri için yukarıda be'irtilen geçici teminatı, ika
metgâh belgesi ve İdari ve Teknik Şartnamesinde istenen belgeleri Satınalma 
Komisyonuna ibraz edeceklerdir. 
İstekliler teklif mektuplarını en geç 17/7/1990 günü saat 14.00'e kadar Satın
alma Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. 
Postadaki gecikmeler, telgraf ve telefonla müracaatfar kabul edilmez. 
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Deposu Yol. Dur. Cins Ncv'i Smıfı P. Ad. Adedi 
Miktarı 

M } 

Muh. Bed. 
TL. 

Tutarı 
TL. 

% 3 Tem. 
TL. 

Ind. 
% si 

Hayriye Asf. Stap. 3.S.N.B. Çam Tom. çit 6 594 125.403 263.930 33.099.000 993.0C0 25 
Candarh • 2. S. Kayın Maden Direk 9 1832 125.870 210.200 26.458.000 794.000 — 
Hayriye Çam Yuvarlak San. Od. 3 1320 41.111 132.OC0 5.427.000 163.000 — 
Candarh * Kaym Yarma San. Od. 2 — 74 ster 78.300 5.809,000 175.000 — 

Teşvikiye Ihlamur ince San. Od. 5 — 82 ster 65.580 5.376.000 162.000 40 
Teşvikiye -
Esenköy Yapraklı Karışık odun 83 — 936B Ster 34.900 328.944.000 9.810400 34 

1 — Yukarıda cins ve miktarı yazılı 108 parti orman emvali 25/6/1990 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14.00 İşletme
miz satış salonunda açık artırmaya çıkartılarak satılacaktır. Emvaller Peşin satılabileceği gibi Çam emvali!er % 50 peşin, vergi ve 
resimlerde peşin olmak kaydı ile % 42 vade faizi ve 3 ay vadeli, Kayın emvaller % 25 peşin, vergi ve resimlerde peşin olmak kaydı 
ile % 42 vade faizi ve 6 ay vadeli, Yakacak odunlar ise % 50 peşin vergi ve resimlerde peşin olmak kaydı ile % 42 vade faizi ile 
3 ay vadeli olarak Limit dahili süresiz Banka Teminat Mektubu veya istenildiğinde nakde çevrilebilen Devlet Tahviller, Hazne i bo
noları ve Devlet Bankalarına ait tahviller karşılığında şartname esasları uyarınca satılacaktır. 

2 — Verilecek Banka teminat mektuplarında İşletmenin adı, Parti numarası. Şubenin limiti. Limitten harcanan ve bakiye ka
lan mutlaka yazılacaktır. Aksi halde mektup kabul edilmeyecektir. 

3 — Peşinat alındıktan sonra bakiye alacak ile buna isabet eden faiz teminata bağlanacak, vade faizi alacak ile birlikte va
de sonunda tahsil edilecektir. 

4 — Satışa ait ilân Bursa Orman Bölge Müdürlüğümüz ile Bursa Keleş, İnegöl. M.K. Paşa. Orhaneli, Bilecik. Göknik, Düzce 
Gerede Adapazarı ve İstanbul İşletme Müdürlükleri ile İşletmemize Bağlı İşletme Şefliklerinde görülebilir, 

5 — Alıcıların 25/6/1990 tarihine- rastlayan Pazartesi günü saat 13.00e kadar % 3 teminatlarını İşletmemiz veznesine yatırma 
lan gerekmektedir, ilan olunur. 10377 / 1-1 
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Bingöl Belediye Başkanlığından : 

1 — Bingöl Belediyesince 3 Adet 50 NC Kamyon üzerine monteli arkadan sı-
kıştırmah 6 m 3 lük Çöp kamyonu, 2886 sayılı Yasanın 35/a maddesine göre kapalı 
zarf usulü ile ihaleye konulmuştur. 

2 — iş in keşif bedeli KDV hariç, 285.000.000.— TL. olup geçici teminatı 
8.550.000.— TL dir. 

3 — ihale Bingöl Belediye Başkanlığı makam odasında, 29/6/1990 günü saat 
14.00'te Belediye Encümenince yapılacaktır. 

4 — ihaleye ait şartname ve ekleri her gün mesai saatleri dahilinde ücretsiz 
görülebilir. 

5 — İhaleye girebilmek için isteklilerin; 

a) Kanuni ikametgah II Muhaberini, 
b) imza sirkülerini, 
c) Sanayi Odası Sicil Belgesi Firmanın kapasite raporu, takım ıtechizat, 

Mali durum ve taahhüt bildirimi, TSE imalat yeterlilik belgesini. Komisyona tek 
lif mektublarıyla birlikte vereceklerdir. 

6 — istekliler teklif mektuplarını en geç, 29/6/1990 günü saat 13.00'e kadar 
makbuz karşıl ığında ihale komisyon başkanl ığ ına vereceklerdir. 

7 — Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tesbitte serbesttir. 
Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 10764 /1-1 

İlân olunur. 
• _ 

içişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden : 

Malzemenin Cinsi : Honeywell Bilgisayar Yedek Parçası 
Miktar ı : 23 Kalem 
Teklif Verme Tarih ve Saati : 10/7/1990 12.00 
Tekliflerin Açı lma Tarih ve Saati : 10/7/1990 14.00 

1 — Yukarıda cins ve miktarı yazıl ı olan mafzeme, 2886 sayılı Devlet ihale Ka
nununun 51'nci maddesinin (p) fıkrası uyarınca pazarl ıkla yurtdışındaki firmalar
dan satın alınacaktır. 

2 — Bu Honeywell Bilgisayar Yedek Parçalarına ait liste bedelsiz olarak 
(Konur Sokak No: 42 Tedarik Şube Müdürlüğü) adresinden temin edilir. 

3 — ihaleye katı lacak firmalar, teklif edilen bedelin en az % 3'ü oranında 
yabancı bir bankanın kontrgarantisine dayalı yerli bir banka tarafından tanzim 
edilecek süresiz geçici teminat mektubu vereceklerdir. 

4 — Tekliflerin yukarıda belirtilen gün ve saate kadar Emniyet Genel Mü
dürlüğü ihale Komisyonu Başkanlığı (Tedarik Şube Müdürlüğü Konur Sokak No: 
42) 'na verilmesi gerekmektedir. 

5 — ihaleye ait tekliffer yukarıda belirtilen gün ve saatte ihale Komisyo
nunca aynı adreste açılacaktır. 

6 — ihaleye katılacakların liste almak için dilekçe ve yetki belgesi ite müra
caat etmeleri gerekmektedir. 

7 — Postada vaki gecikmeler, telgraf ve teleks ile yapı lan müracaat lar ka
bul edilmez. 

Keyfiyet i lân olunur. 
10766 / 1-1 
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Ankara Jandarma İkmal Merkezi Komutanlığı 2 Nolu. J . İhale Komisyonu 
Başkanlığından : 

1. A N K A R A 11 Jandarma Alay Komutanlığına bağlı GOLBAŞI-AHİBOZ Jan
darma Karakolu hizmet binası inşaatı işi 2386 sayılı Kanunun 37'nci maddesine gö
re kapalı teklif usulü iı'.e ihaleye konulmuştur. 

2. Bu ihalede-, l Mart 1990 gün ve 20448 sayılı Resmî Gazete'de Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığınca yayımlanan «Uygun Bedel»e ait tebliğ hükümleri uygula
nacaktır. 

3. İşin tahmin edilen bedeli 399.823.258,— TL. dır. 
4. İhale 16 Temmuz 1990 günü Saat 15.00'de 2 Nolu Jandarma ihale Kom. 

Bşk. hğınca ihale salonunda yapılacaktır. 
5. İhale şartnamesi ile diğer ekli evraklar 2 Nolu J . İh. Kom. Bşk. lığında 

bedelsiz olarak görülebilir. 

6. İstekliler yapım işleri için kapalı teklif usulü ile ihale şartnamesine, ihale 
şartnamesine ek özel şartnameye, yapı tesis ve onarım işleri ihalelerine katılma 
yönetmeliğine ve «Uygun Bedel» tebliğine uygun olarak; 

a. İsteklilerin ihaleye katılma belgesi alabilmeleri içüı. A N K A R A Valiliği 
Bayındırlık iskân Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat dilek
çeleri ile birlikte, 

I. Bayındırlık ve İskân Bakanlığından alınmış (C) grubundan en az işin 
keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesinin aslını ibraz etmek şartıyla 
örneğini, (Ortak girişimerde pilot firmanın karnesi esas alınacaktır.) 

II. Makin a ve Teçhizat kapasitelerine ait yapı araçları belgelerini ve taah
hütnamesini, 

III. Noter tasdikli imza sirkülerini, 
IV. Teknik personel ta^ihhütnamesini, 

V. Taahhüt durumu bildirisi ve belgelerini verecekCerdir, 

b. İsteklilerin ihaleye girebilmeleri için, teklif mektubu ile birlikte, 
I. İhaleye katılma belgesini, 

II. ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, 
III. Noter tasdikli imza sirküCerini, 
IV. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise. istekli adına teklifte bu

lunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter 
tasdikli imza sirkülerini, 

V. A N K A R A J. İkmal Mrk. K.Cığı adına düzenlenmiş 11.994.698,— TL. tuta
rındaki geçici teminat], 

VI. İhale şatrnamesinde ve ihale şartnamesine ek özel şartnamede öngörü
len diğer belgeleri vereceklerdir. 

7. İhaleye katılma belgeleri almak için son müracaat 9 Temmuz 1990 günü 
mesai bitimi sonuna kadardır. 

8. İstekliler teklif mektuplarını, ihale saatinden bir saat öncesine kadar mak
buz karşılığında ihale Komisyon Başkarüığma vereceklerdir. 

9. Telgraf ile müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler ka
bul edilmez. 10769 / ı- ı 

Keyfiyet ilân olunur. 
Not -. 9/7/1990 günü saat 15.00'de yapılacak olan ihale geçersizdir. 
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M.K.E.K. Hurda İşletmesi Müdürlüğünden : 

HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR. 
1 — Makına ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda işletmesi Müdürlüğünün 

Kırıkkale ve Seymen Şantiyelerindeki Temizlik hizmetlerinin ifası için hizmet alı
mı işi kapalı Zarfla teklif almak suretiyle ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — ihaleye iştirak edecek firmaların bu işe ait Şartnameyi M.K.E.K. Hurda 
Igletmesı Müdürlüğü Tandoğan/ANKARA'dan t Tel: 9-4-213 İ4 3Ü - 213 0/56i, Kırık
kale Hurda Şantiyesi Kısım Müdürlüğünden (Tel : 9-459- 14497), Seymen Hurda ve 
Malzeme İkmal Şantiyesi Kısım Müdürlüğünden (İZMİT) (Tel: 9-2172-1196) te
min edebilecekleri gibi posta ile adreslerine de istiyebilırler. 

3 — Hizmet alım işi ihalesi 29/6/1990 gun saat 14.00'de yapılacaktır. 

4 — Teklif mektuplarının engeç bu tarih ve saate kadar Kurumun Hurda 
İşletmesi Mudurluğu Tandoğan/ANKARA da bulundurulması şarttır. Postada va
ki gecikmeler nazarı itıbare alınmaz. 

5 — Firmalarda aıanacak şartlar ve geçici teminat miktarı şartnamesinde 
mevcuttur. 

6 — Geç gelen teklifler dikkate alınmayacaktır. 

Kurumumuz 288d sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp 
yapmamakla veya dilediğine yapmakta serbesttir. 10770/1-1 

I 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Karadon Taşkömürü İşletme 
Müessese Müdürlüğünden : 

MUHTELİF 252 ADET HURDA OTO LASTİĞİ SATILACAKTIR. 
1 — Müessesemiz Oto Garajında mevcut 252 adet hurda oto lastiği satılacaktır. 
2 — Şartnamelerine göre kapalı zarf usulü teküf alınmak suretiyle yapılacak 

ihalelerin en son gun ve saati aşağıda gösterilmiştir. 

C i n s i Miktarı Tarihi Saati 

Hurda oto lastiği 1000x20 10 Adet 26/6/1990 15.00 
920x20 113 Adet 26/6/1990 15.00 
650X16 96 Adet 26/6/1990 15.00 
165X13 10 Adet 26/6/1990 15.00 

1100x23 23 Adet 26/6/1990 15.00 

3 — ihale şartnameleri Zonguldak'ta Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi 
Müdürlüğünden, Ankara'da TİK İrtibat Bürosu Sube Müdürlüğünden (Gençlik Cad. 
119/A Anıttepe) temin edilebilir. 

4 — Teklif zarfları ihalenin yapılacağı gün saat 15.00'de Zonguldak'ta Ka
radon Taşkömürü işletme Müessesesi Ticaret Şube Müdürlüğünde açılacaktır. 

5 — Postada vaki gecikmeler, telgraf ve fax ile yapılan teklifler dikkate alın
maz. 

6 — Müessesemiz 2886 sayılı kanuna tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmamak
ta ve kısmen yapmakta ve dilediğine yapmakta serbesttir. 10772 / l-l 
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Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğünden : 

MUHTELİF CİNS VE EBATTA KABLO VE KABLO BAŞLIĞI 
İMAL ETTİRİLECEKTİR 

1 — Edirne (Lalapaşa) Çimento Fabri'tasının ihtiyacı olarak 249.185 m. muh
telif cins ve ebatta kablo ve 32 adet kablo başlığı imal ettirilecektir. 

Detaylı bilgi ihale şartnamesinde mevcuttur. 

2 — Kapalı zaıfla verilecek tekliflerin engeç 10/7/1990 günü saat 17.30'a ka
dar Genel Müdürlüğümüz Haberleşme Servisinde bulundurulması gerekmektedr. 
Bu tarih ve saatten sonra gönderilecek tekliflerle postadaki gecikmeler dikkate alın
mayacaktır. 

3 — İhale şartnamesi, Eskişehir Yolu 7. Km. Ankara adresindeki Genel Mü
dürlüğümüzden ve Meclisi Mebusan Cad. Dursun Han Kat 4 Salıpazan/ISTANBUL 
adresindeki İstanbul Alını ve Satım Müdürlüğümüzden temin edilebilir. 

4 — Teşekkülümüz 2880 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından iha
leyi yapıp yapmamakta, işi kısmen veya tamamen dilediğine vermekte serbesttir. 

10460/ 1-1 

Ç e ş i t l i İ l â n l a r 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı Harita ve Emlak Müdürlüğünden : 

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gaynmenküllere ait 84045 nolu plan 
Müdürlüğümüz ilân tahtasına asılmıştır. 

llânen ilgililere duyurulur. 

Ada No. Parsel No. 

Şentope Tapulama 3564 ada 1 nolu parsel, 
3566 ada 1 nolu parselden 3573 ada 1 parsele kadar 
3581 ada 1 parselden 3582 ada 1 parsele kadar 
3601 ada l parselden 3605 ada ı parsele kadar 
3607 ada 1 nolu parsel, 
362G ada 1 pnrsolden 3679 ada 1 parsele kadar 
3644 ada 1 parselden 3679 ada 1 parsele kadar 
3770 ada 1 parselden 3778 ada 1 parsele kadar 
3781 ada 1 parselden 3783 ada 1 parsele kadar 
7888 ada 1-2 nolu parseller ve A (ekilemez arazı) 

10619/ 1-1 

• 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı Harita ve Emlak Müdürlüğünden : 

Aşağıda ada ve parsel numaralan yazılı gaynmenkülleri ait 84057 nolu plan 
Müdürlüğümüz ilân tahtasına asılmıştır, 

llânen ilgililere duyurulur. 
Ada No : Yuva Kuyu tapulama, Parsel No : 1329, 10620/1-1 
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Resmî Gazete Fihristi 

Yasama B ö l ü m ü : 

Sayfa 

Kanunlar 

3654 Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 1 

1 3655 Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesine Katılma
mızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 1 

3656 O/on Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolüne Ka
tılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 2 

3657 Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun 2 

3658 3.11.1980 Tarihli ve 2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 2 

Yürütme ve İdare B ö l ü m ü : 

Milletlerarası A n d l a ş m a 

90/559 İkinci Tarımsal Yayım ve Uygulamalı Araştırma Projesi İçin Ulus
lararası İmar ve Kalkınma Bankasından Sağlanan Kredi ile İlgili 
Anlaşma 5 

Bakanlara Vekillik Etme İşlemi 

— Devlet Bakanı Mustafa TA ŞAR'a Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER'in, 
Kültür Bakanı Namık Kemal ZEYBEK'e Turizm Bakam İlhan AKÜZÜM'ün 
Vekillik Etmesine Dair Tezkereler 38 

Yönetmel ik 

— Anadolu Üniversitesi Açıköğrelim Fakültesi Öğreüm ve Sınav Yönetmeliğinin 
Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik 39 

— İlânlar 43 
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