
T.C. 
Resmî Gazete 

Kuruluş tarihî: 7 EMm 1336-1920 

Yönetim, ve yattı işleri için 
Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat 

Genel Müdürlüğüne 
başvurulur 

12 ŞUBAT 1973 

PAZARTESİ Sayı: 14446 

K A N U N L A R 

1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci Maddesinin 
(A) Bendinin Değiştirilmesine Dair Kanun 

Kanun No : 1656 Kabul tarihi: 6/2/1973 

Madde 1 — 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 13/5/1940 tarih ve 
3823 sayılı Kanunla değişik 148 inci maddesinin ( A ) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 148 — A ) 1. Siyasî bir partiye üye olmak için müracaat 
eden veya herhangi bir suretle siyasî partilere girenler, 

2. Siyasî amaçla toplantı yapan veya aynı amaçla siyasî gösterilere 
katılanlar, 

3. Siyasî amaçla nutuk söyleyen, demeç veren, yazı yazan veya tel-
kinde bulunanlar, 

4. Siyasî toplantılara resmî veya sivil kıyafetle katılanlar, 

5. Herhangi bir sebeple yalnız veya toplu olarak siyasî mahiyette 
beyanname hazırlayan, hazırlanmış beyannameyi imzalayan, imzalatan 
veya yayın organlarına ulaştıran veya dağıtanlar. 

Fiil daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde; 
Bir aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

9/2/1973 ! 

No. Başlığı 

İ lg i l i Kanon s 
1632 Askeri Ceza Kanunu 15/6/1930 

Resmî 
Düstur Gazete 
Tertip Cilt Sahile Siyi 

11 367 1520 

Maraş İli Adının «Kahraman Maraş» Olarak Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun 

Kanun No : 1657 Kabul tarihi: 7/2/1973 

Madde 1 — Maraş İli adı «Kahraman Maraş İ l i » olarak değiştiril-
miştir. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 — Bu kanunu İçişleri Bakanı yürütür. 

9/2/1973 

- s e e -

K A R A R N A M E L E R 
Karar Sayısı: 7/5822 

Müstakrize fa iz farkı ödemesi yapılmasına dair Maliye Bakanlığı tara-
fından hazırlanan ve Yüksek Planlama Kurulunun 9/2/1973 tarih ve 30 
sayılı Raporu ile uygun görülen ilişik Kararın yürürlüğe konulması; Ba-
kanlar Kurulunca 10/2/1973 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUN AY 

Başbakan 
F. MELEN 

'Devlet Bakanı 
Prof. 1. ÖZTRAK 

İçlileri Balkanı 
F. KUBAT 

Millî Eğitim Bakara 
Prof. S. ÖZBEK 

Devlet Balkanı 
D. KİTAPLI 

Devlat Bakanı 
/. ARAR 

Adalet Bakanı 
F. ALPASLAN 

Dışişleri Balkanı 
Ü. H. BAY ÜLKEN 

Bayındırlık Bakanı 
M. ÖZTEKİN 

Devlet Balkanı 
Z. BAY KARA 

Millî Savunma Balkanı 
M- İZMEN 

Maliye Bakanı 
Z. MUEZZlNOĞLU 

Ticaret Bakam 
N- TALÛ 

Sağ. ve Sos. Y. Balkanı 
Dr. K. DEMİR 

Ulaştırma Bakanı 
R. DANIŞMAN 

En- ve Tab. Kay. Balkanı 
N. KODAMANOĞLU 

Köy İsleri Bakanı 
Prof. N. SÖNMEZ 

Güra. ve Tekel Bakanı 
H. ÖZALP 

Çalışma Bakanı 
A. R. UZUNER 

Turizm ve Taın. Bakanı 
E. Y. AKÇAL 

Orman Bakanı 
Prof. S. İNAL 

Tarmı Bakanı 
/. KARAÖZ 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
M. EREZ 

Imıaır ve İskân Bakanı 
T. TOKER 

Genç. ve Spor Balkanı 
A. KARAKÜÇÜK 

Faiz Farkı ödemesi Yapılmasına Dair Karar 

Madde 1 — Yatırımların ve ihracatm teşviki amacıyla orta ve uzun 
vadeli kredilerin maliyetlerinin ucuzlatılmasını ve banka kaynaklarının 
îktiisadl gelişme hedeflerine yöneltilmesini sağlamak için yürürlükteki 
fa iz hadleri üzerinden aşağıdaki tabloda gö»t»r i len şekilde ve arsallarda 
fa is farkı ödemeleri yapılır. 
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FAİZ FARKI ÖDEMEJLBRl ORANLARI 

Kredinin nev'i Müstakrize % 

I — Orta ve usun vadeli krediler: 

A —ı Yı l l ık Programların Genel Teşvik tab-
losunda yer alan ve orta vadeli kredi-
lerden yararlanması öngörülen sektör-
lere (Tar ım sektörü hariç) açılan kre-
dilerde 

( * ) B — Tar ım KredUerm.de : 
Yı l l ık Programların Genel Teşvik tab-
losunda yer alan orta vadeli kredüerde 

C — Rredüi İhracat Finansmanlarında 

II — Kısa vadeli krediler : 

İhracat kredileri 

Bakanlar Kurulunun 10/2/1973 tarihli toplan-

6,0 

1 , 0 

4,0 

3,0 

tısında B — Tar ım Kredilerinde oranlar aşa-
ğıdaki şekilde düzeltme ile kabul edilmiştir. 

B — Tar ım kredilerinde : 
a ) Genel alarak 
b ) Orta Ve uzun vadeli (tarım kredi-

lerinde 

O — Türkiye Halk Bankasınca küçük sana-
yici v e sanatkârlara açılacak kısa ve 
orta vadeli meslekî kredilerde 

D —' Kredil i İhracat finansmanlarında 

1,0 

ıl,0 

1,0 

4,0 

Yatırımların gerice yörelerde yapılması halinde, yukarıda belirtilen 
ve (müstakrize yapılması öngörülen fa iz fa rk ı ödemeleri % 1 arttırılarak 
uygulanır. 

Kısa ve orta vadeli ihracat finansmanlarında reeskonta gelindiği 
nispette ve sürece, müstakrize yapılması öngörülen fa i z fark ı ödemeleri 
% 1,5 noksamyla yapılır. 

Madde 2 —• Yur t dışından sağlanan kredi kaynaklarından temin 
olunan ve her türlü özel fonlardan açılan kredilerle İlgili olarak fa iz farkı 
ödetmesi yapılmaz; 

Ayr ıca 1 inci maddedeki fa iz farkı ödemelerinin nispetini gösteren 
tablonun I No . lu bölümünde yer alan orta v e uzun vadeli kredilerle ilgil i 
olarak fa iz f a i k ı ödemesi yapılabilmesi için orta v e uzun vadeli kredi-
nin asigarî 12 yı l vade üe açılmış olması şartı aranır. Kredili İhracat F i -
nansmanlarında bu bölümdeki fa i z farkı iadeleri oranının uygulanabilmesi 
için kredi müddetinin 1 yılı tecavüz etmesi, kredi mevzuu inalın bir ima-
lât devresi geçirmiş sınaî madde olması ve ihracatın serbest döviz karşı-
lığında yapılmasının tevsiki gerekmektedir. 

Madde 3 —. Faiz fark ı ödemesinden yararlanan kredüerin bu K a -
rarname hükümlerine uygun olarak işlemesinden krediyi açan banka 
sorumludur. 

Kredilerin başka maksatlarla kullanılması halinde, yapılan fa iz farkı 
ödemeleri müstakriadenı geri alınır. Müstakrizin fa iz fark ım geri ödeme-
mesi veya kredilerin bu karara aykırı olarak ¡kullanılmasının tekerrürü 
halinde bankanın müşterilerine fa i z farkı ödemesi süreli veya süresiz ola-
rak durdurulabilir. 

Madde 4 — Bu karara göre Caiz farkı ödemeleri, Bütçe ¡Kanun-
larımda yer alan T . C. Merkez Bankası nezdindeki «Seletottf Kredi 
Fonu» adan yapılır. 

Madde 5 —> Maliye Bakanlığı gerektiğinde, bu kararın uygulanma-
sını temin maksadıyla tespit edilecek usul v e şartları Resmî Gazete'de 
yayımlayacağı tebliğlerle ilgililere duyurur. 

[Bu kararın uygulanmasıyla i lgi l i tereddütler mezkûr Bakanlık ta-
rafımdan giderilir. 

Madde 6 — Devlet Yat ı r ım Bankasınca, açılacak kredilerde bu 
karar hükümleri uygulanmaz. 

[Madde 7 — 31/8/1970 tarih ve 7/1188 sayılı Kararname üe yürür-
lüğe konulan «Banka ve Müstakrizleire Faiz Fark ı Yapılmasına Dair 
K a r a r » ve bu Kararla ügüi tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde '8 — Bu Karar 1 [Mart ,1973 tarihinde yürürlüğe girer. 

Karar Sayısı: 7/5823 

ödüng para verme işlerinde ve mevduat kabulünde alınacak ve ve-
rilecek azamî fa iz oranları üe mevduat munzam karşılıkları fa iz ve cezai 
fa iz oranları haklan da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tek-
lif ini havi 26/1/1973 tarih ve 710/10309 sayılı Banka Meclisi Ka ran 
ve bu konuya ilişkin Yüksek Planlama 'Kurulu'nun ¡9/2/1973 tarih ve 
29 sayılı raporu üzerine, ilişik kararın yürürlüğe konulması; 14/1/1970 
tarih ve 1211 sayılı Kamunun 4 üncü maddesinin H - c f ıkrası i le 40 ıncı 
maddesinin I I - b fıkrasına göre, Bakanlar Kurulunca 10/2/1973 tarihin-
de kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan 
F. MELEN 

Devlat Bakanı 
Prof. t. ÖZTRAK 

İçişleri Balkanı 
F. KUBAT 

Millî Eğitiom Bakanı 
Prof. S. ÖZBEK 

Sağ. ve Sos. Y- Balkanı 
Dr. K. DEMİR 

Ulaştırma Bakanı 
R. DANIŞMAN 

En- ve Tab. Kaıy. Bakanı 
N. KODAMANOĞLU 

Köy İsleri Babamı 
Prof. N. SÖNME! 

Devlet Bakanı 
D. KİTAPLI 

Devlelt Balkanı 
t. ARAR 

Adalet Balkanı 
F. ALPASLAN 

Dışişleri Baıkanı 
Ü. H- BAYÜLKEN 

Bayındırlık Bakanı 
M. ÖZTEKİN 

Güm. ve Tekel Baıkanı 
H. ÖZALP 

Çalışma Baıkanı 
A. R. UZUNER 

Turizm ve Tan. Balkanı 
E. Y. AKÇAL 

Orman Bakanı 
Prof. S. İNAL 

Devlet Bakanı 
Z. BAYKARA 

Millî Savunma Balkanı 
M. İZMEN 

Maliye Baıkanı 
Z. MÜEZZİNÖĞLU 

Ticaret Bakanı 
N. TALÛ 

Tarım Balkanı 
I. KARAÖZ 

Sanayi ve Tek. Baıkanı 
M. EREZ 

İmar ve iskân Bakanı 
T. TOKER 

Geııç- ve Spor Balkanı 
A. KARAKÜÇÜK 

Ödünç verme işlerinde ve mevduat kabulünde alınacak ve 
verilecek azamî faiz oranlan ile mevduat Munzam kar-
şılıklarına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ve-
rilecek faiz ile bu karşılıkları müddetinde tesis etme-
yen bankalara eksik kısım üzerinden tahakkuk ettiri-

lecek cezai faiz oranları hakkında karar 

1'. ödünç para verme işlerinde alınacak azamî fa i z oranı ıgenel 
olarak '% 10 1/2 u geçmez. Orta ve uzun vadeli kredilere uygulanacak 
azamî fa iz oranı %12 dir. 

'Ancak, aşağıda belirtilen kredi nev'ilerine uygulanabilecek azamî 
faiz oranları karşılarında gösterilmiştir. 

Uygıılanacal 
azamî 

K r e d i n e v ' i fa iz oranı 

A ) Tar ım kredilerinde : 

a ) Genel olarak % S ] 
[ ( * ) 

b ) Orta ve uzun vadeli 'tarım kredilerinde % S J 

c) 5389 sayılı Kanun gereğince T. C. Ziraat Bankasının 
tahvil hasıllarından yaptığı ikrazatta % 3 

( * ) Bakanlar Kurulunum 10/12/1973 tarihli toplantısında % 9 ola-

rak kabul edilmiştir. 

B ) ihracat Finansmanlarında : 

a ) Genel olarak : 

Kat ' i satışı yapılmış ihraç emteasmm, bu kat' i sa-
tışın yapıldığını tevsik eden belgelerin bankalara 
tevdii tarihinden başlamak üzere ve bedellerini 
teşkil eden Türk Liralarının bankalarca tahsiline 
kadar geçecek müddet içinde yapılacak finans-
manlarında : % 0 

(Ancak, ihraç malı olan tütünün arzettiği özellik 
dolayısiyle bu madde iıçin ihraç finansmanının 
başlangıcı, ekici piyasasının açılış tarihi olacaktır.,) 



15 ŞUBAT 1973 (Resmî Gazete) Sahiıfe •• 3 

K r e d i n e v ' i 

Uygulanacak 
azam! 

fa iz oranı 

b) Serbest dövizle ihracat veya yurt içinde yabancılara 
serbest dövizle satış yapmak maksadiyle hazır-
lanan projenin, Teşvik ve Uygulama Mercileri 
tarafından uygun görülerek belge verilmesi kay-
diyle, mamûllerin ihracına müteveccih hazırlık 
v e imalât safhalarındaki kredilerde ; % 9 
(Bu krediler ihracata müteallik faaliyetlerde kulla-
nılmadığı veya ihracat belıgeye uygun şekilde ger-
çekleştirilmediği takdirde, düşük fa iz haddi ile 
normal faiz haddi arasındaki fark ilgililerden 
tahsil olunur.) 

c ) Kısmen veya tamamen reeskont yoluyla Merkez 
Bankası Kaynağından ve İhracatın Teşviki ve 
Geliştirilmesi Esaslarına dair Karar gereğince 
gider vergisi istisnasından faydalanılarak yapılan 
ihracat finansmanlarında, sadece bu şekilde kar-
şılandığı nispette ve sürece : 1% 7 l/Z 

C ) Türkiye Halk Bankası'nca küçük sanayici v e 
.sanatkârlara açılacak kısa ve orta vadeli meslekî 
kredilerde : \% 8 ( * ) 

D ) Kısmen veya tamamen reeskont yoluyla Merkez 
Bankası Kaynağından ve gider vergisi istisna-
sından faydalanılarak yapılan orta vadeli finans-
manlarda, sadece bu şekilde karşılandığı nispette 
ive sürece : % 10 l(/2 

(* )Bakanlar Kurulunun 10/2/1973 tarihli toplantısında !% 9' ola-
rak kabul edilmiştir. 

'2. Kanunen mevduat kabulüne mezun olanların kabul edecekleri 
bilumum mevduata aşağıdaki hadler üstünde fa iz verilemez. 

Ancaık Bankalar Kanununun 32 nci maddesine müsteniden Ban-
kalar Birliği'nin mütalâası alınarak Bankamızca ittihaz olunacak karar 
hükümleri saklıdır. 

Uygulanacak 
azami 

M E V D U A T fa iz oranı 

a ) 

b) 

c ) 

d ) 

e ) 

f ) 

g ) 

Bankalar arası mevduata : Serbest 

Resmî mevduata : Yı l l ık ı% 1/2 
(Faiz bakımından, Sosyal Sigortalar Kurumu mev 

duatı, tasarruf mevduatına uygulanan işleme tabi 
tutulur.) 

Ticarî mevduata : Faiz verilmez 

Vadesiz tasarruf mevduatına : Yı l l ık % 2 1/2 
(Bu uygulamada üç aya kadar vadeli mevduat 
vadesiz addolunur.) 
Üç aydan (üç ay dahil) bir yıla (kadar vadeli ta-
sarruf mevduatına : Yı l l ık ff0 4 
Bir yıldan (bir yı l dahil) iki yıla kadar vadeli ta-
sarruf mevduatma : Yı l l ık \% 7 
İk i yıldan (iki yıl dahil) faz la vadeli tasarruf mev-
duatına : Yı l l ık % 9 

3. Mevduat munzam karşılıklarına Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasınca verilecek fa iz oranları ile bu karşılıkları müddetinde 
tesis etmeyen bankalara elksik kısım üzerinden tahakıkulk ettirilecek ce-
zai fa iz oranları aşağıda gösterilmiştir. 

a ) Mevduat munzam karşılıkları fa iz oranları : 

I - Vadesiz ve 1 yıla kadar vadeli mevduata tekabül eden 

karşılıklarda : Yı l l ık % 4 

n - 1 yıldan (1 yı l dahil) faz la vadeli mevduata tekabül 
eden karşılıklarda : Yül ık % 7 

b ) Cezaî fa iz oranları-: 

I - Vadesiz v e 1 yıla kadar vadeli mevduat karşılıkla-
rında : Yı l l ık % 4 

H - 1 yıldan (1 yıl dahil) fazla vadeli mevduat karşılıkla-
rında : Yı l l ık % 1 

4. Yeni fa iz oranlarının yürürlüğe girdiği tarihte,, 7/8/1,970 ta-
rih ve 7/MOO sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu Kararın ek ve tâ-
dillerini teşkil eden 3/10/1070, 30/1/1971, 2I9./12/1971 tarih ve sırasiyle 
7/1380, 7/1949, 7/3608 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnameleri ve 
129/9/1972 tarih, 7/5091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 4 üncü mad-
desi yürürlükten kalkacaktır. 

5. Bu (karar ile tespit olunan fa iz oranlan, bu konudaki Bakan-
lar Kurulu Karan'nın yayımı tarihinden itibaren 15 günden aşağı ol-
mamak üzere müteakip ayın başında yürürlüğe girecektir. 

Karar Sayısı: 7/5824 

Banka kaynaklarının, Üçüncü Beş Yı l l ık Kalkınma Planında ön-
görülmüş bulunan ekonomik gelişme hedeflerine yöneltilmesini sağla-
mak maksadiyle ve halihazır para - kredi ve ekonomik konjonktür du-
rumu nazara alınarak, 29/9/1972 tarih ve 7/5091 sayılı Kararname ile 
yürürlüğe konulmuş bulunan mevduat munzam karşılıiklan tesisi hüküm-
lerine üâveler yapılması hakkında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Banka Meclisince ittihaz olunan ve Yüksek Planlama Kurulu'nun 
9/2/1973 tarih ve 28 sayılı Raporu ile uygun bulunan ilişik Karar 'm yü-
rürlüğe konulması1; 14/1/1970 tarih ve 11211 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinin ü - c ve 40 ıncı maddesinin H - a, n - b f ıkralanna göre, 
Bakanlar Kurulunca '10/2/19173 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

(CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan 
F. MELEN 

Devldt Bakanı 
D. KİTAPLI 

Devlet Balkanı 
1- ARAR 

Devlet Bakanı 
Z. BAY KARA 

Deflet Balkan» Adalet B akan i Millî Saıvumnıa Bakanı 
Prof. /• ÖZTRAK F. ALPASLAN M. İZMEN 

İçişleri Bakatıı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı 
F. KUBAT Ü. H. BAYÜLKEN Z. MÜEZZİNÖĞLlf 

(Millî Eğitim Bakamı Baymdırlıik Bakanı Ticaret Bakanı 
Prof. S. ÖZBEK M. ÖZTEKİN N- TALÛ 

Sağ. ve Sos. Y. Batanı Güın. ve Tekel Bakanı Taran Bakanı 
Dr. K. DEMİR H. ÖZALP 1. KARAÖZ 

Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı Sanaıyi ve Tek. Baıkanı 
R. DANIŞMAN A. R. UZUNER M. EREZ 

Eni ve Taib. Kay. Bakam Turnam ve Tan. Bakanı İmaır ve iskân Bakanı 
N. KODAMANOĞLU E. Y. AKÇAL T. TOKER 

Köy tşLeri Bakanı Orman Bakanı Genç. ve Spor Balkanı 
Prof. N- SÖNMEZ Prof. S. İNAL A. KARAKÜÇÜK 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Banka Meclisi Kararı 
Tarih: 26 Ocak 1973 

Sayı: 712/10311 

Banka kaynaklarının, Üçüncü Beş Yı l l ık Kalkınma Planında ön-
görülmüş bulunan ekonomik gelişme hedeflerine yöneltilmesini sağla-
mak maksadiyle, halihazır para-kred i v e ekonomik konjonktür duru-
mu nazara almaraik, 29 Eylül 19712 tarih ve 7/50011 sayılı Balkanlar Ku-
rulu Karan ile yürürlüğe konulmuş bulunan mevduat munzam karşı-
l ıklan tesisi hükümlerinde aşağıdaJkl şekilde değişiklik yapılması husu-
sunda Yüksek Planlama Kurulu yoluyla Bakanlar Kuruluna teklifte 
bulunmağa karar verilmiştir : 

Madde 1 —• Bankaların, 1 OcaJk 1973 tarihinden itibaren, mevduat 
kaynağından kalkınma planlan yıllık programlarında veya Teşvik 
Kanunlarında belirtilecek sektörlere orta vadeli kredi olarak tahsis 
edecekleri miktara tekabül eden kısım ilçin vadesiz mevduat munzam 
karşılığı ı% 20 olarak tespit edilmiştir. 

Madde 2 — Banikalar ıl inci maddede belirtilen orta vadeli kredi-
lerle ilgili olarak, ay sonları itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez 
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Bankasına, bu Bankaca tayin edilecek -müddet ve esaslar dahilinde bilgi 
vermek zorundadırlar. 

Bu bilgilerin gecikmesi veya ilgili banka ile Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası arasında mutabakatın sağlanamaması halinde, bahis 
konusu kredilerle ilgilendirilen munzam karşılık, kanuni müddeti içinde 
alâkalı hesaba % 25 oranında yatırılır. 

Madde 3 — İşbu Karar hükümlerinin uygulanması, Türkiye Cum-
huriyet Merkez Bankasınca tespit edilerdk bankalara duyurulacak 
esaslar dahilinde yapılır. 

4 — Bu 'Karar 1 Mart 19'73 tarihinde yürürlüğe girer. 

Kmrmr Sayısı: 7/5825 

2279 «ayılı Ödünç Para "Verme İşleri Kanununun 9 uncu ve 1211 sayılı 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4 - I I I - c ve 40 - I I - b 
maddeleriyle ilgili olarak, bankaların müşterileri hesabına yaptıkları 
hizmetler karşılığında temin edecekleri faiz dışındaki menfaatlerin ve 
tahsil edecekleri masrafların mahiyet ve azamî hadlerinin yeniden tes-
piti hakkında adı geçen Banka Meclisince ittihaz olunan ve Yüksek 
Planlama Kurulu'nun 9/2/1973 tarih ve 31 sayılı Raporu Ue uygun bu-
lunan ilişik Karar'm yürürlüğe konulması; söz-ü geçen Kanunların 
Maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 10/2/1973 tarihinde kararlaştı-
rılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 

C. SUN AY 

Başbakan 
F. MELEN 

Devlet Batanı 
Prof. t- ÖZTRAK 

İçişleri Bakanı 
F. KUBAT 

Millî Eğitim Bakanı 
Prof. S. ÖZBEK 

Sağ. ve Sos. Y. Bakam 
Dr. K. DEMİR 

Ulaittrma Bakanı 
R. DANIŞMAN 

En. ve Taib. Kay. Bakam 
N- KODAMANOĞLU 

Köy işleri Babanı 
Prof. N. SÖNMEZ 

Devlet Bakanı 
D. KİTAPLI 

Devlet Balkanı 
/. ARAR 

Adalet Bakanı 
F- ALPASLAN 

Dışişleri Balkanı 
t). H. BAYÜLKEN 

Bayındırlık Bakanı 
M. ÖZTEKİN 

Güm. ve Tekel Bakanı 
II. ÖZALP 

Çalışıma Bakamı 
A. R. UZUNER 

Turizm ve Tan. Bakanı 
E. Y. AKÇAL 

Orman Bakanı 
Prof. S. İNAL 

Devtet Bakam 
Z. BAY KARA 

Mîllî Sayunma Balkanı 
M. İZMEN 

Maliye Bakanı 
Z. MÜEZZİNOĞLU 

Ticaret Bakanı 
N. T ALO 

Tarım Balkanı 
t. KARAÖZ 

Sanayi ve Tetk. Bakanı 
M. EREZ 

İmar ve İskân Bakaııı 
T. TOKER 

Genç, ve Spor Baıkanı 
A. KARAKÜÇÜK 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Banka Meclisi Kararı 

Tarih: 26/1/1973 
Sayı: 711/10310 

2279 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Kanununun 9 uncu ve 1211 
sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4 - n - c ve 
40 - I I - b maddeleriyle ilgili olarak, bankaların müşterileri hesabına 
yaptıkları hizmetler karşılığında temin edecekleri, faiz dışındaki men-
faatlerin ve tahsil edecekleri masrafların mahiyet ve azamî hadlerinin 
bugünkü para - kredi ve ekonomik konjonktür durumu gözönünde 
tutarak aşağıda gösterilen şekilde tespiti hususunda Yüksek Planlama 
Kurulu kanalıyla Bakanlar Kuruluna teklifte bulunmaya karar veril-
»s iştir. 

BÖLÜM : I 

Ödünç para verme işleriyle müteraftk olarak bankalarca alınacak 

komisyon ve ücretler 

Madde 1 — İşlem nev'ine göre alınacak komisyon ve ücretler 
şunlardır : 

îşlem nev'ine göre 
komisyon ve Ücret : 

A ) GENEL OLA-
R A K : 
aj İştira İşlem-

leri : 

Komisyon : 

A ç ı k l a m a Oran ve Hadler 

b) Senetler kar-

şılığı kredi-

ler : 

Komisyon : 

c) Esham vt 
tahvüût kar-
şılığı kredi-
ler : 

Muhafaza üc-
reti : 

Ardiye üc-

reti : 

I - Banka 
malı veya 
kira ile 
tutulmuş 
olan de-
polarda : 

Senet tutarı üzerinden mak-
tuan 

1 - İbrasında tediyeli ve vadesi-
ne en çok 4® gün kalan se-
netlerin iştirasında iştira 
komisyonu alınamaz, 

2 - Bankalar, bulundukları Be-
lediye hudutları dahilinde 
yapacakları iştira muamele-
lerinden komisyon alamaa-
lar. 

Faiz tahakkukuna esas teş-
kil eden âdat yekûnu üzerin-
den yıllık 

Kuıpon tahsil 
komisyonu : 

d) Emtia karşı-

lığı krediler : 

Muhafaza ve 
murakabe 
komisyonu : 

Ekspertiz üc-
reti : 

Rehinli menkul kıymetlerin 
nominal değerleri üzerinden 
hesap açılış tarihinden iti-
baren yılda bir defa olmak 
üzere 

Tahsil olunaıı kupon bedeli 
üzerinden 

Faiz tahakkukuna esas teş-
kil eden âdat yekûnu üzerin-
den yıllık 

— Ekspere ödenen gerçek 
elksıpertiz ücreti ilgiliden 
aynen tahsil olunur. 
—' Bankanın kadrosuna da-
hil eksperi varsa ; rehinli 
emtianın ekpertiz değeri 
üzerinden ve hesap açılış ta-
rihinden itibaren yılda bir 
defa 

Rehinli emtiadan alınacak 
ardiye ücreti, mahallî bele-
diyelerce tespit olunacak ta-
rifeye göre tahsil oluıour. 
Ardiye ücretlerinin beledi-
yelerce tespitinde deponun 
kirası ve bekçi ücretleri de 
nazara almır. Müşteriden 
bu ardiye ücreti dışında ay-
rıca kira ve foeıkçi ücreti 
tahsil olunamaz. 

% 0,4 

2,00 

P/c >1,00 

ı% 0,75 

«/, 1,00 

0,1 
(Asgarî 50 TL. ) 
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İşlem nev'ine göre 
koımisyoıı ve ücret : A ç ı k l a m a Oran ve Hadler 

n - Lehine 
kreıdl açı-
lan müş-
teriden 
kiralaman 
depolar : 

Aktarma, 
manipülasyon 
masraf ve üc-
retleri : 

e) Altın karşı-

lığı krediler : 

Muhafaza 
ücreti : 

f ) ithalât Akre-

ditifleri ; 

Açılış Komis-
yonu : 

Temdit Ko-
misyonu : 

g) İthalât ve-

saiki muka-

bili krediler : 

Komisyon : 

h) İhracat ve-

saiki muka-

bili krediler : 

Komisyon : 

i) Zirai kredi-

ler : 

Ekspertiz ve 
kontrol üc-
reti : 

j) İpotek karşı-

lığı krediler : 

Ekspertiz üc-
reti : 

Bu depoların ardiye ücretle-
ri, müşteriyle banka arasın-
da aktedilmiş, kira mukave-
lesinde yazılı aylık k im be-
delini tecavüz edemez. Yani, 
Idhine kredi açılan müşteri-
den kiralanan depo için ken-
disine aylık icar bedeli ola-
rak kaç lira ödenecekse 
aynı miktar bu müşteriden 
aylık ardiye ücreti olarak 
tahsil edilir. 
Bu nev'i depolar için tutu-
lan bekçilere ait ücretler 
müşteriden aynen tahsil 
olunur. 

Aktarma, manipülasyon iş-
lemleri bankaca yaptırıldığı 
takdirde, bunlar için yapüan 
gerçek masraflar müşteri-
den tahsil olunur. 

Rehinli altınların piyasa ra-
yici üzerinden ve hesap açı-
lış tarihinden itibaren yılda 
bir defa % 1 

Akreditif tutarı üzerinden •% 1,5 
maktuan (Asgarî 100 TL. ) 

Münhasıran, ilgili mevzuat-
ta belirtilen ithal süresini 
aşan temditlerde temdit 
edilen miktar üzerinden 
maktuan 

Vesaik tutarı 
maktuan 

Vesaik tutarı 
maktuan 

Borç bakiyeleri 
yıllık 

üzerinden 

üzerinden 

% 0„75 
(Asgarî 50 TL . ) 

% 0,5 
(Asgarî 50 TL . ) 

'% 0/3 
(Asgarî 50 TL.) 

üzerinden 

— Talep sırasında istenilen 
kredi miktarı üzerinden 
maktuan 
—ı Kredinin açılışında., tah-
sis »dilen kredi tutarı üat-
rindea maktuan 

İşlem nev'ine göre 
komisyon ve ücret : A ç ı k l a m a 

B) 

% 0,5 

% 0,1 
(Asgart 7*0 TL . ) 

r% 0,3 

Tetkik ve 
kontrol üc-
reti : 

B İRDEN F A Z L A 
T E M İ N A T K A R -
ŞIL IĞI VERİ -
L E N KREDİ-
L E R : 
Komisyon, ücret-
ler ve masraf : 

—'Mesken hesaplarında borç 
.bakiyeleri üzerinden yıllık 
— İnşaat ve hazır bina he-
sapları borç bakiyeleri üze-
rinden yıllık 

Oran ve Hadler 

'% 0,3 

% 0,6 

Kredi işlemlerinde birden 
fazla teminat alındığı tak-
dirde komisyon, ücret ve 
masraflar sadece bir teminat 
nev'i üzerinden tahakkuk ve 
tahsil edilir. 

Madde 2 — Birinci maddede yazılı komisyon ve ücretlerin tatbikin-
de aşağıdaki genel hükümlere uyularak işlem yapılır : 

a) Herhangi bir 'kredinin vadesinden önce tahsili, kısmen veya ta-
mamen kullanılmaması alman komisyonun iadesini gerektirme®. 

b) (1) inci maddede yazılı komisyon ve ücretler dışında muanaele-
nin gerektirdiği, posta, telgraf, telefon ve sigorta masrafları ile iç ve dış 
muhabir komisyon ve masrafları ve bilumum vergi, resim, harçlar (İl-
gili mevzuattaki istisnalar mahfuz olmak kaydıyla) vesair gerçek mas-
raflar müşteriden aynen tahsil olunur. 

Ancak, bankalarca senet tahsili hizmetlerinde müşterilerden tahsil 
olunacak iç muhabir komisyonlarının miktarı, (3) üncü maddenin senet 
tahsiline müteallik 2 No. lu pozisyonunda gösterilen hadlerin- yarısını 
aşamaz. 

c ) Bankaların memleket içinde teşkilâtlarının bulunmadığı mahal-
lerde, oralarda şubesi bulunan muhabir bankaları tavassut ettirmek su-
retiyle tahsil ettirecekleri senetler ¡(İştira ve teminat senetleri dahil) 
için, bu bankalara ödeyecekleri iç muhabir komisyonunun miktarı yuka-
rıda (b) bendinde zikri geçen (2) No. lu pozisyondaki hadlerin dörtte 
üçünden fazla olamaz. 

d ) Her işleme ait asgarî komisyon 10 lira olarak tespit edilmiştir. 

e) Mahiyeten yukarıdaki muamelelere ithali mümkün olup da de-
ğişik namlarla yapılmakta olan muamelelerde, muamelenin adına değil, 
mahiyetinıe itibar olunur. 

BÖLÜM : I I 

öâünç para verme işleriyle ilgili olarak bankalarca alınacak 

komisyon ve ücretler 

Madde 3 — Aşağıda gösterilen hizmetler, bankalar tarafından 
ödünç para verme işleri ile ilgili olarak yapıldıkları takdirde, karşıla-

rında kayıtlı bulunan oran ve hadlerden başka menfaat sağlanamaz : 

lşlemin> Mahiyeti ¡Oran ve Hadler 

T E M İ N A T M E K T U B U : 
—ı Muvakkat mektuplar 
— Katî ve avans teminat mektupları 

a) Muvakkat mektuplar bir ay 
zarfında İade edilmedikleri takdir-
de ikinci ayın iptidasından itibaren 
katî teminat mektupları gibi ko-
misyona tabi olurlar. 
Katî ve ajvans teminat mektupları 
komisyonları her üç ayda bir pe-
şin olarak -tahsil olunur. Üç aydan1 

az devreler tam itibar olunur. 
Katî ve avans teminat mektupları 
komisyonları, bu mektuplar müd-
detli olduğu takdirde mektubun 
vadesine göre peşin olarak taiuil 
olunabilir. 

%0 5 (Asgarî 
% 10 (Asgarî 

15 TL. ) 
10 TL. ) 

b) 
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İşlemin Mahiyeti Oran ve Hadler 

Müddetsiz teminat mektuplarında 
azam! 3 aylık dönemler için peşin 
komisyon tahsil olunur. 

2 — SENET T A H S İ L İ : 
— Aynı mahalde : 
ı— Başka mahalde : 

Adi 
Vesikalı 

3 — H A V A L E VE KEŞİDELER. : 

4 — E S H A M VE T A H V İ L Â T M U H A F A -
ZASİ : 
ı— Muhafaza (İtibarî kıymetleri üzerin-

den yıllık) 
—' Kupon tahsili (Kupon bedeli üzerin* 

den) 
5 — A L T I N M U H A F A Z A ÜCRETİ : 

Piyasa rayici üzerinden yıllık 
6 — K A P A L I Z A R F VE Ç I K I N M U H A F A Z A 

Ü C R E T İ ; 
,— Tevdi olunan kapalı zarf veya çıkın-

lardan (Yıl l ık) 
7 — M E M L E K E T D A H İ L İ AKREDİT İF -

LER : 
•— Banka nezdinde açtırılan akreditifler 
— Banka tarafından açtırılan akreditif-

ler 

8 — BORSA EMİRLER İ : 
— Hisse senetleri ve tahvil alış ve sa-

tışlarında borsa fiyatından hesapla-
nacak baliğ üzerinden 

9 — B A N K A L A R L E H İ N E V E R İ L E N A V A L 
VE CİRO : 

110 — İ T İ B A R M E K T U P L A R I (Kredi mek-
tupları) 

,11 — İ S T İ H B A R A T (Firma başına) : 
(İştira, iskonto ve teminat senetleri borç-
luları için istihbarat yapıldığı gerekçesi 
ile kredi müşterisinden istihbarat ücreti 
alınamaz.) 

12 — K İ R A L I K K A S A L A R : 
— Büyük boy (Yıl l ık) 
— Orta boy ( » ) 
— Küçük boy ( » ) 

13 — GİDEN KAMBİYO H A V A L E L E R İ : 

14 — GELEN K A M B İ Y O H A V A L E L E R İ : 
15 — Ş İRKET T E Ş K İ L İ V E Y A S E R M A Y E 

A R T I R I L M A S I İÇ İN V E R İ L E N MEK-
T U P L A R : 

>16 — H A R İ C İ G A R A N T İ M E K T U P L A R I : 
— İlk 3 aylık devre için 
—1 Müteakip üç aylık devreler ve kesir-

leri için 

İşlemin Mahiyeti Oran ve Hadler 

V E S A İ K İ : 
Vesaik tutarı üzerinden maktuan %» 3 (Asgarî 00 TL . ) 

Madde 4 — Üçüncü maddede gösterilen menfaatlerin temini üe 
ilgili olarak aşağıdaki genel hükümlere göre işlem yapılır : 

a ) Miktarları üçüncü maddede tespit olunan komisyon ve ücretler 
dışında işlemin gerektirdiği posiba, telgraf, telefon ücretleriyle muhabir 
masrafları, tahakkuk edecek sigorta ücretleri, kürtaj ve bilumum vergi, 
resim, harçlar vesair gerçek masraflar (İlgili mevzuattaki istisnalar 
mahfuz olmak kaydıyla) müşteriden aynen tahsil olunur. 

Ancak, bankalar kendi aralarında, bu tarifede tespit edilmig bulu-
nan komisyon hadlerinin yüzde ellisini tatbik ederler. 

b) Mahlyeten yukarıdaki muamelelere ithali mümkün olup da de-
ğişik namlarla yapılmakta olaıı muamelelerde muamelenin adına değil, 
mahiyetine itibar edilir. 

c ) Yalınız imzalattırılmak veya 'kabule arzedilımek üzere tevdi 
edilen senetlerle, tahsile tevdiini müteakip iadeleri veya bilâ bedel borç-
lularına teslimi istenen senetler için tahsil senetlerine ait azamî komisyon 
mabetlerinin üçte ikisi tatlbiık olunur. 

BÖLÜM : I H 

Diğer hükümler 
Maddıe 5 — ödünç para verme ile müterafık veya ilgili işlemlerin, 

bu kararla konulan tahditleri dolaylı olarak bertaraf etmeye mâtuf adet, 
miktar ve nisbette yapılması da bu karar hükümlerine aykırılık teşkil 
eder. 

Madde 6 — Bu Karar'uı yürürlüğe girdiği tarihte, mülga Banka 
Kredilerimi Tanzim Komitesi'ııin, 9/7/1000 tarih ve 91 saydı Kararı ile 
bu kararın ek ve tadilleri yürürlükten kalkacaktır. 

Madde 7 — Bu Karar 1 Mart 1973 tarihinde yürürlüğe girer. 

3 (Asgarî 6 TL. ) 

4 (Asgarî 15 TL. ) 
6 (Asgarî 10 TL. ) 
4 (Asgarî 15 TL . ) 

%o 2 (Asgarî 15 TL . ) 

%0 S (Asgarî 3 TL. ) 

%0 2 ('Asgarî e T L ) 

Maktuan 15 TL. 

17 — SERBEST E M T İ A : 
— Ardiye, manipülasyonı ücreti merhun 

emtiadaki ücretin % 25 fazlasını ge-
çemez. 

İS — S E Y A H A T ÇEKLER İ İS AT IŞ I : 
19 — G A Y R İ M E N K U L EKSPERT İZ İ : 

— Ekspertiz değeri üzerinden 
20 — A L A C A K L I C A R İ HESAP MÜŞTERİ-

L E R İ N E GÖNDERİLEN EKSTRELER : 
— Ekstre föyü başına 

21 — MEMLEKET H A R İ C İ AKREDİT İFLER : 
A — İthalât akreditifleri (% 100 karşı-

lıklı) Açılış Komisyonu,: 

Akreditif tutarı üzerinden mak-
tuan 
Temdit Komisyonu : 
(Münhasıran ilgili mevzuatta belir-
tilen ithal süresini aşan temditler-
de, temdit edilen miktar üzerin-
den maktuan 

B — İhracat akreditiflerinde : 

Vesaik tutarı üzerinden maktuan 
22 — T A H S İ L E GÖNDERİLEN İ H R A C A T 

5 (Asgarî |5 TL. ) 

4 (Asgarî 715 TL. ) 

Maktuan 2 TL. 

%o ,15 (Asgarî 100 TL. ) 

56o 7,5 (Asgarî 75 TL . ) 

%o 3 (Asgarî 50 TL . ) 

%o 4 (Asgarî 10 TL. ) 

%a 4 (Asgarî 10 TL. ) 

%o 2 (Asgarî 5 TL , ) 

%o 110 (Asgarî 25 TL. ) 

%o 5 (Asgarî 10 TL. ) 
Maktuan; 25 TL. 

Maktuan 100 TL. 
» 75 TL. 
» 50 TL. 

%o 5 (Asgarî 10 TL . ) 
%o 1 (Asgarî 5 TL . ) 

Maktuan 75 TL . 

%0 115 (Asgarî 100 TL . ) 

%o 10 (Asgarî 100 TL . ) 

• •• 

İ L Â N L A R 
Karabük Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

M. bedeli Tutarı Teminatı 
Cins ve nev'i Miktarı Birimi Lira Kr. Lira ,Kr. Lira Kr. 

Benzin 60.000 . Litre 1,59 95.400,— 6.020,— 
Motorin 50.000 Litre 1,39 69.500,— 4.725,— 

İşletmemizin hizmet vasıtaları Ve yol mıakdnaılarıniLn! 1973 yıü ihti-
yaçlarında sarf olunmak üzere yukarıda yazılı akaryakıtlar hizalarında 
yazılı muhammen bedelleri üzerinden kapalı zarf usulü Ue açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

İhale 23 Şubat 197,3 tarihine rastlayan Cuma günü saat 15.00 te 
Satın Alma Komisyonunun zarflan açmasıyla başlayacak ve sonuç Orman 
Genel Müdürlük makamının tasdikinden sonra ilgililere bildirilecektir. 

Teklif sahiplerinin kapalı zarf İçindeki tekliflerini İhale gttntt em 

geç saat 14.30 a kadar muvakkat teminatları ile birlikte (Teminat nakit 
veya banka mektubu olabilir). Komisyona vermiş olmaları şarttır. 

Postada Vaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 
'Şartname ve mütemmim malumat içini her gün mesai saatlerinde 

İşletmemize müracatları hususu ilân olunur. 1459 / 2-1 
e 

Ankara Levazım Amirliği 1 No. lu Satm Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda çinisi, miktarı, şartı ceza ve ihale gün ve saatleri yazılı 
(Bir) kalem (Tavuk eti) maddesi (Komisyon pazarlığı) suretiyle satın 
alınacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda görüle-
bilir. İsteklilerin beUi gün ve saatte gelmeleri. 

Cinsi : Tavuk eti, Miktarı : 10 000.— TL. Uk.. M. bodeli : 10.100.— 
TL., Şartı ceza : 1.500 TL., İhale günll ve saati: 14 Şubat 1973 0"*9&mba, 
saat: 10.00 da. 1457 / 1 - 1 
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Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünden : 

1 — Ofisimiz ilhtiyacı ligdin, 25 adet T. 10 ve 35 adet T. 15 tanker 
sayacı satın alınacaktır. 

12 —> Satm alınacak malzemenin dövizi Ofisimiz tarafından temin 
edilecek olup, malzeme A P A serbest döviz sahası ve anlaşmalı memle-
ketlerden ithâl edilecektir. 

3 — Fiyatlar FOB. C + F CİF istanbul olarak ayrı ayrı verilecektir. 
4 — Siparişi alan ifinma sipariş bedeli üzerinden % 10 nisbetinde 

kontrgarantili bir teminat mektubu vereceklerini tekliflerinde teyid 
edeceklerdir. 

5 —ı İhale 20/3/1973 günü saat 15.00 de Satın Alma Komisyonu Baş-
kanlığımda yapılacaktır. Zarflajr en geç 20/3/1973 giinü saat 14.00 e 
kadar Muhaıberat Arşiv Şube Müdürlüğüne verilecektir. 

fi — Bu işin ld£*ri ve teknik şartnamesi ıGenel Müdürlük Malzeme 
Şube Müdürlüğünden ve Istanibul Bölge Müdürlüğünden temin edilebi-
lecektir. 

7 — Ofisimiz 2490 sayılı Kanuna talbi değildir. 
1295/2-2 

1 — Ofisimiz ihtiyacı için 100 adet '20 KW, ©1 adet 30 K W v » 1 
adet 60 KW. hlk Jenerajtör satın ahmucaiktır. 

'2 —t Satın alınaıcaJk malzemenin dövizi Ofisimiz tarafından teinin 
edilecek olup, malzeme A P A serbest döviz sabası ve anlaşmalı memle-
ketlerden ithâl edilecektir. 

3 — Fiyatlar FOB. C + F CİF istanbul olarak ayrı ayrı verilecektir. 
4 — Siparişi alan firma sipariş Ibedeli üzerinden % ,10 nisbetinde 

kontrgarantili bir teminat mektubu vereceklerini tekliflerinden teyid 
edeceklerdir. 

6 —ı İhale 26/3/197(3 günü saat 15.00 de Satın Alma Komisyonu Baş-
kanlığında yapılacaktır. Zarflaır em geç 26/3/1973 günü saat 14.00 e 
kadar Muhaberat Arşiv Şulbe Müdürlüğüne verilecektir., 

6 — Bu işin idarî ve teknik şartnamesi Genel Müdürlük Malzeme 
Şube Müdürlüğünden ve Istanibul (Bölge Müdürlüğünden temin 'edilebi-
lecektir. 

7 — Ofisimiz 2490 sayılı Kanuna taıbi değildir. 
1296/2-2 

EL —ı Ofisimiz ihtiyacı için 159 a4et ayaklı 40 adet duvar tipi hava 
saati satm alınacaktır. 

¡2 —ı Satm alınacalk malzemenin dövizi Ofisimiz tarafından temin 
edilecek olup, malzeme A P A serbest döviz sahası ve anlaşmalı memle-
ketlerden ithâl edilecektir. 

3 — Fiyatlar FOB. C + F CİF istanbul olarak ayrı ayrı verilecektir. 
4 — Siparişi alan firma sipariş bedeli üzerinden % ,10 nisbetinde 

kontrgarantili bir teminat mektubu v ereceklerini tekliflerinden teyid 
edeceklerdir. 

5 —• İhale '21/3/1973 günü saat 15.00 de Satın Alma Komisyonu Baş-
kanlığında yapılacaktır. Zartflar en geç 21/3/1973 günü saat ,14.00 e 
kadar Mulhalberat Arşiv Şulbe Müdürlüğüne verilecektir. 

0 — Bu işin idarî ve teknik, şartnamesi Genel Müdürlük Malzeme 
Şube Müdürlüğünden ve istanbul Bölge Müdürlüğünden terr.in edilebir 
lectktir. 

7 — Ofisimiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
1297 /2-2 

1 — Ofisimiz ühtiyaıcı için 15 adet üçlü yağlama ekipmanı Batııı 
alınacaktır. 

•2 —ı Satın alınacak malzemenin dövizi' Ofisimiz tarafından teımin 
edilecek olup, ,malzeme A P A serbest döviz sahası ve anlaşmalı memle-
ketlerden ithâl edilecektir. 

3 — Fiyatlar FOB. C + F CİF istanbul olarak ayrı ayrı verilecektir. 
4/ — Siparişi alan firma sipariş bedeli üzerinden % 10 nisbetinde 

kontngarantili bir teminat mektubu vereceklerini tekliflerinden teyid 
edeceklerdir. 

5 —t İhale 27/3/1973 günü saat 15.00 de Satm Alma Komisyonu Baş-
kanlığında yapılacaktır. Zarflajr en geç 27/3/1973 günü saat 14.00 e 
kadar Muhaberat Arşiv Şulbe Müdürlüğüne verilecektir. 

a — Bu işin' idarî ve teknik şartnamesi Genel Müdürlük Malzeme 
Şuıbe Müdürlüğünden ve Istanibul Bölge Müdürlüğünden temin edilebi-
lecektir. 

,7 — Ofistaia .'490 sayılı Kanuna ta/M değildir. 
1 3 9 8 / M 

Bayındırlık Bakanlığı Tapı işleri Genel Müdürlüğü 5 inci Bölge Mü-
dürlüğünden : ANKARA 

1 — Ankara - öveçler Ortaokulu 21 derslikli yeni bina inşaatı 527 
sayılı Kanuna göre 1974 yılına sari olarak 2490 sayılı Kanunun 31 inci 
maddesi gereğince kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — İşin keşif bedeli 2.900.000,— liradır. 
3 — Eksitlme Ankara'da 5 inci Bölge Müdürlüğü Eksiltme Komis-

yonunda 22/2/1973 Perşembe günü saat 11.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksitlme şartnamesi ve diğer evraklar 5 inci bölge Müdürlüğü 

Eksiltme Komisyonunda görülebilir. 
5 — Eksitlmeye girebilmek için isteklilerin : 
A - 100.750,— liralık geçici teminatını, 
B - 1972 yılma ait ticaret odası belgesini, 
C - Müracat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartna-

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) 
a) Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisi ve 

bunu belirten banka referansını, 
b) Teknik personel beyanamesini, 
c) Plan ve teçhizat beyanamesini, 
d) Taahhüt beyannamesini, 
e) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan keglf 

bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik kar-
nesini, 
ibraz suretiy'e 5 inci Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları 
yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarım 22/2/1973 Perşembe günü saat 
10.00 a kadar makbuz mukabilinde Eksiltme Komisyonu Başkanlığına ve-
receklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 17/2/1973 
Cumartesi günü mesai saati sonuna kadardır. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edil-
mez. 

Keyfiyet ilân olunur. 1132 / 4-4 
• 

Bayındırlık Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları 
İnşaatı Genel Müdürlüğünden : 

Trabzon Havaalanı pist, bağlantı taiksiruıtu ve müteferrik işler 
inşaatı ihalesine teklif verecek müteahhitlerin seçimi Ue ilgili ilân : 

T. C. Bayındırlık Bakanlığınca; «Trabzon Havaalanı pist, bağlantı 
taksirutu ve müteferrik işler inşaatı», 5367 sayılı Kanun hükümlerine 
göre 55.OOO.'O0O,— TL. tahminî keşif bedeli üzerinden ve kapalı zarf 
içinde teklif alma suretiyle pazarlıkla ihaleye (çıkartılacaktır. 

1 — Bu ihaleye iştirak etmek için yeterlik belgesi almak isteyen 
firma veya firma gruplan, ihaleye girebilme şartlarını kapsayan baş-
vurma bildirilerini; 20 Şubat 1073 Salı günü saat 10.00 dan itibaren 
resmî tatil günleri hariç mesai satleri dalıilinde «Karayollan Sitesi B 
Blok, Yücetepe Ankara» adresindeki D. L. H. înş. Genel Müdürlüğü 
Müşterek Teknik (Hizmetler Dairesi Başkanlığına dilekçe ile müracaat 
ederek alaJbilirler. 

S — İhaleye iştirak etmek için yeterlik belgesi almak isteyen f ir-
malar, başvurma bildirisinde belirtilen bilgi ve belgeleri 6 Mart 1973 
Sah günü saat 11.00 e kadar ayna adrese yazı ekinde vermelidirler. Pos-
tada vaki olacak gecikmeler mazeret teşkil etmeyecektir. 

3 — Belgelerin incelenmesini müteakip ihaleye iştiraki uygun gö-
rülen firmalara veya firma gruplarına gerekli tebliğat yapılacak ve ek-
siltme evrakı verilecektir. 

Keyfiyet ilgililere ilân edilir. 1335 / 4-3 
— - — • 

Ankara Levazım Amirliği 1 No. lu Satın Alma Komisyona 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktan, muhammen bedel ve geçici teminatları 
yazılı bir kalem taze kabak kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki 
gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi 
çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde gö-
rülebilir. isteklilerin kanunî şekilde hazırlayacaklan teklif mektupla-
rım ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komis-
yon Başkanlığına vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul edil-
mez. 

Cinsi: Taze kabak. Tahminî fiyatı: 95 kuruş. Miktan: 100.000 
Kg., M. bedeli: 95.000,— TL., G. teminatı: 6.000,— TL., ihale günü: 
23 Şubat 1973 Cuma, Saati: 11.00 de. 970/** 
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Ankara Levazım Amirliği 2 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli ve geçici teminatı ve 
ihale günii yazılı 250.000 adet omuz askı kayışı çengeli müteahhit namı 
hesabına açık eksiltme suretiyle satm alınacaktır. 

Evsaf şartname ve numunesi mesai saatlerinde Komisyonda ve 
istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. 

Cinsî : Omuz askı kayışı çengeli, Miktarı : 290.000 Adet, M. bedeli : 
562.500,— TL., Geçici teminatı : 26.250,— TL., İhale günü ve saati : 
28 Şubat 19173 Çarşamba, saat 11.00 dıe. 1212 / 4-1 

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

(Muhtelif malzeme satılacaktır.) 
Kurumumuza ait olup, aşağıda müfredatı kayıtlı mutelif malzeme 

kapalı zarfla teklif almak suretiyle satışa arz edilmiştir. 
Şartnameleri Kurumun Malzeme Satış, Kırıkkale Bölge ve istanbul 

Şube Müdürlüklerinden temin edilebilir. 
Teklifler ihale günü en geç saat 14.00 de verilir. 
Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 

Muv. 
teminatı İhale 

C i n s i Miktarı Bulunduğu yer Lira tarihi 

71-0 

Çelik civata somun 

72 -49 Teneke şerit arayiş 

18.235 Kg. Merkez Ambarı ,10.000 19.2.1973 
(190 kalem) 

600 Kg. Merkez Ambarı 1.500 19.2.1973 

15.000 Kg. Silâhtarağa Av 2.600 19,.2.1973 
Fişek Fabrikası 
istanbul 

73-5 
Kurşun boru (45x55 mm.) 
73-11 
Muhtelif malzeme (4 kalem) 
1) 4719 kat No. kınnap 60 Kg. Merkez Ambarı "| 
2) 4T2I1 kat No. jüt kordon 2415 Kg. » » | 
3) 4721/4 » No. jüt kulpipi 3J05S Kg. » » j. 3000 19.2.1973 
4) 4743/22 - B Keçe 6,5 mm. »50 Kg. > » J 
713-12 
Alüminyum Preksus halitası 
(Külçe) 20JOOO Kg. Mühimmat Fab. 20.000 19.2.1973 

1213 /1-1 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Elazığ 10 uncu Bölge Müdür-
lüğünden : 

1 Diyarbakır Göğüs Haftalıkları Hastanesi Ek İnşaatı ikmali işi 
S27 sayılı Kanun gereğince gelecek yıla sari olmak üzere 2490 sayılı 
Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü üe eksiltmeye konulmuş-
tur. 

'2 — İşin keşif bedeli (1.904.166,07) liradır. 
3 — Eksiltme Elazığ'da Yapı İşleri 10 uncu Bölge Müdürlüğü 

İhale Komisyonunda 2/3/1973 (Cuma) günü saat 15.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Yapı İdleri Elazığ 10 

uncu Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 
© — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
A - (70.8174,98) liralık geçici teminatını, 
B - 1973 yılma ait ticaret odası belgesini, 
C - Müracat dilekçeleri ile birlikte verecekleri ("Eksiltme şartna-

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve teçhizat 
beyannamesini, sermaye ve kredi imkânlarını bildirir malî durum bildir-
gesini ve 2 - a formuna uygun banka referans mektubunu, teknik per-
sonel beyannamesini, taahhüt beyannamesini, Bayındırlık Bakanlığından 
almış oldukları (C) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine gire-
bileceklerini gösterir müteahhitlik karnelerini ibraz suretiyle Yapı İş-
leri Elazığ 10 uncu Bölge Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini 
teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

,0 — İstekliler teklif mektuplarını 2/3/1973 (Cuma) günü saat 
14.00 e kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vere-
ceklerdir. 

7 —• Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 26/2/1973 
(Pazartesi) günü mesai saati sonuna kadardır. 

5 — Telgrafla müracatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul 
•dilme«. 

Pyrum ilân olunur. 1300 /1-1 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Birinci Bölge 
Müdürlüğünden : 

I — Eksiltmeye konulan iş : İzmit - Hanlı Ayr. - Hendek - 4 üncü 
Bölge hudut yolu asfalt betonu kaplama yapımı için gerekli moloz ta-
şın taşkısık taşocağmdan çıkarılması ve şantiyeye nakli işi olup, keşif 
bedeli 1.249.31,9,20 liradır. 

H — Eksiltmesi 6 Mart .1973 Salı günü saat 15.00 de Küçükyalı'-
daki Bölge Müdürlüğünde kapalı zarf usulüyle yapılacaktır. Şartnameleri 
istanbul'da Bölge Müdürlüğünde, Ankara'da Malzeme Müdürlüğünde 
görülebilir. 

m — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) İsteklilerin 1973 yılma ait ticaret ve sanayi odası belgesi, şir-

ketlerin ilk ilân tarihinden sonra alınmış hali faliyet belgesi ve usulü 
gereğince 51.229,58 liralık geçici teminat vermeleri. (Teminatlar mek-
tup olarak verildiği takdirde mektupların müddetsiz veya son müracaat 
gününden itibaren en az üç ay müddetli ve Maliye Bakanlığının 
12/VI956 gün, 5297-16/1723 sayılı Tamimine uvgun olmaları.) 

b) Istekilerin en geç 28 Şubat 1973 Çarşamba günü mesai saati 
sonuna kadar dilekçe ile Karayolları 1 inci Bölge Müdürlüğüne müra-
caat etmeleri. (Müracaatta genel evrak kaydı tarihi muteberdir.) Dilek-
çelerine : 

,1 — Bu işin cins ve öneminde, ,en az bu işin keşif bedeli kadar bir 
iş yaptığını belirtir tasdikli belge ile, 2 — Eksiltme dosyasındaki örne-
ğine uygun malî durum bildirisi, 3 — Sözleşmeye esas ilk ilân tarihin-
den sonra alınmış banka mektubu, 4 — Müteahhidin iş hakmdaki tasa-
rılarını ve işte kullanacağı makina ve teçhizat bildirisini (Bildiride ana 
inşaat makinalarımn sahibi olduklarına dair belgeleri ibraz etmeleri, 
kira ile hariçten temin edilecek ana inşaat ma'kinaları için beyanda bu-
lunmamaları) 5 — İsteklilerin gerçek tek kişi olması halinde imza sir-
külerini, şirket olması halinde şirket sirkülerini, 6 — Müteahhidin elin-
de henüz bitirilmemiş durumdaki bütün işleri gösterir bildiriyi, 7 — İs-
teklilerin işyerini görüp tetkik ettiklerine dair işin ait olduğu kontrolhık-
tan alınmış tasdikli bir belgeyi, 
eksiksiz olarak bağlayarak yeterlik belgesi almaları lâzımdır. 

İştirak belgesi için telgrafla müracaat kabul edilmez. 2 - 4 - 6 
No. da yazılı belgelerin bizzat müteahhit tarafından imzalanması şart-
tır. Vekâleten imza edilenler geçerli sayılmaz. 

IV — Istekilerin 2490 sayılı Kanunun 31 inci ve müteakip madde-
leri ile eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlıyacakları 
teklif mektuplarım eksiltme günü saat 14.00 e kadar makbuz mukabi-
linde Malzeme Amirliğinde kurulacak Komisyon Başkanlığına teslim 
etmeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 

11198/4-1 

Sivas Valiliğinden : 

Adalet Bakanlığı Sivas C. Savcılığının; 
1 — Sivas - Suşehri K - 1 tipi cezaevi inşaatı işi 2490 sayılı Kanu-

nun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli : 696.578.72 liradır. 
3 — Eksiltme Sivas'ta C. Savcılığı odasında Eksiltme Komisyo-

nunca 24/2/1973 Cumartesi günü saat 11.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar C. Savcılığında görü" 

lebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A - 31.614,— liralık geçici teminatını, 
B - 1©72 yılma ait ticaret odası belgesini, 
C - Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme şart-

namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve teçhizat 
bevannamesini ve taahhüt beyannamesini keşif bedeli kadar işin eksilt-
mesine gireceklerini gösterir Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları 
«C» grubu karneyi, Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik bel-
gesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 24/2/1973 Cumartesi günü saat 
10 00 a kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vere-
ceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 22/2/1973 
Perşembe günü mesai sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul «dilmez, 

Keyfiyet İlân oluşur. 113(47/1-0, 
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Ayancık Devlet Orman Kereste Fabrikası Müdürlüğünden : 

Fabrikamız Ambarlarında mevcut (44) parti halinde (21238) metre-
küp Köknar, Çam ve Kayın kerestelerlerde (9817«) metrekare Kayın 
parkeler Fabrikamız İdare 'binasında toplanacak Satış Komisyonu hu-
zurunda açık artırma ve peşin bedelle her parti ayrı ayrı satışa çıka-
rılmıştır. 

Yumuşak kerestelerin satışı 2!2/2/19l73 Perşembe günü sert keres-
te ve -parkelerin satışı 23/2/1973 tarihine rastlayan Cuma günü saat 
14.00 de yapılacaktır. 

Satış şartnamesi ve müfredatlı listeler Orman Ürünleri Sanayii 
Genel Müdürlüğünde, Ankara, İzmir, istanbul, Mersin ve Samsun Or-
man İşletmelerinde görülebilir. 

İsteklilerin satm almak istedikleri partilerin '% 7,5 teminatlarını 
satış satinden evvel yatırarak, makbuzları ile birlikte mezkûr Komis-
yona müracatları ilân olunur. 1299 /1^1 

PTT Genel Müdürlüğünden : 

il) 698.918,75 TL. keşiif bedelli Değirmendere PTT binası inşaatı 
işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Geçici teminatı : 31.690,75 liradır. 
2) Eksiltme dosyası Genel Müdürlüğümüz Yapı İşleri Dairesi 

Başkanlığında ve istanbul PTT. Bölge Başmüdürlüğünde görülebilir. 
3) Eksiltme 28/2/1973 Çarşamba günü saat 16.00 da Genel Mü-

dürlük Eksiltme Kurulunca yapılacaktır. 
4) İsteklilerin 24/2/1973 Cumartesi günü saat 13.00 e kadar 

eksiltme şartnamesinin 12 nci maddesinde istenilen belgelerle Genel 
Müdürlüğe başvurarak iştirak belgesi almaları gerekmektedir. 

ı5) Taliplerin bu işe ait teklif mektuplarını, eksiltmenin yapıla-
cağı günü saat H5.M) e kadar İhale Komisyonu Başkanlığına tevdî edil-
mek üzere Yapı İşleri Dairesine makbuz mukabilinde vermeleri gerek-
mektedir. 

6) Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine ihale 
etmekte serbesttir. 1337/2-1 

0 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Birinci Bölge 
Müdürlüğünden : 

I — Eksiltmeye konulan iş : Karayolları 1 inci Bölge Müdürlüğü 
Merkez sahasında yapılacak ambar ve trafik atelyesi inşaatı işi olup, 
keşif bedeli 500.000,— liradır. 

I I — Eksiltmesi 6 Mart 1973 Salı günü saat 11.00 de Küçükyalı'-
daki Bölge Müdürlüğünde kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. Şartname-
leri İstanbul'da Bölge Müdürlüğünde Ankara'da Karayolları Genel Mü-
dürlüğü Malzeme Müdürlüğünde görülebilir, 

m — Eksiltmeye girebilmek için : 
a ) İsteklilerin 1973 yılma ait ticaret ve sanayi odası belgesi, şir-

ketlerin ilk ilân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet belgesi ve usulü 
gereğince 23.750,— liralık geçici teminat vermeleri. (Teminatlar mek-
tup olarak verildiği takdirde mektupların müddetsiz veya son müracaat 
gününden itibaren en az üç ay müddetli ve Maliye Bakanlığının 12/1/1956 
gün, 5297 -15/1723 sayılı Tamimine uygun olmaları.) 

b) Istekilerin en geç 28 Şubat 1973 Çarşamba günü mesai saati 
sonuna kadar dilekçe ile Karayoları 1 inci Bölge Müdürlüğüne müra-
caat etmeleri, (Müracaatta genel evrak kaydı tarihi muteberdir.) Dilek-
çelerine : 

1 —• Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve süresi dolmamış (c) 
grubundan ve en az bu işin ilk keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesi 
ve bu işin cins ve öneminde bir iş yaptığını belirtir tasdikli belge ile, 
2 — Eksiltme dosyasındaki örneğine uygun malî durum bildirisini, 3 — 
Sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış bank mektubunu, 
4 — Müteahhidin iş hakkındaki tasarılarını ve işte kullanacağı makine 
ve teçhizat bildirisini, (Bildiride gösterilen ana inşaat makinalarmm 
betoniyer ve vibratör sahibi olduklarına dair belgeleri ibraz etmeleri, 
kira ile hariçten temin edilecek ana inşaat makinaları için beyanda bu-
lunmaları) 5 — İsteklilerin gerçek tek kişi olması halinde imza sirkü-
lerini, şirket olması halinde şirket sirkülerini, 6 — Müteahhidin elinde 
henüz bitirilmemiş durumdaki bütün işleri gösterir bildiriyi, 7 — İş ye-
rini görüp tetkik ettiklerine dair işin ait olduğu kontrolluktan alınmış 
tasdikli bir belgeyi, 8 — Teknik personel bildirisini, 
gkaiksia olarak bağlayarak yeterlik belgesi almaları lâzımdır. 

İştirak belgesi için telgrafla müraeaat kabul edilmez. 2 - 4 - 6 - 8 
No. da yazılı belgelerin bizzat müteahhit tarafından imzalanması şart-
tır. Vekâleten imza edilenler geçerli sayılmaz. 

GCV —> Istakilerin 2490 sayılı Kanunun 31 inci ve müteakip madde-
leri ile eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlıyacakları 
teklif mektuplarını eksiltme günü saat 10.00 a kadar makbuz mukabi-
linde Malzeme Amirliğinde kurulacak Komisyon Başkanlığına teslim 
etmeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 
,118® / 4-1 

1 — Eksiltmeye konulan iş : Bölgemiz asfalt I ve I I tankerleri mü-
rettebatı için 109 kalem yiyecek maddesi satın alınması işi olup, tah-
mini bedeli 322.367,00 liradır. 

2 — Eksiltmesi 8 Mart 1973 Perşembe günü saat 11.00 de Küçük-
yalı'daki Bölge Müdürlüğünde kapalı zarf usulüyle yapılacaktır. Şart-
nameleri istanbul'da Bölge Müdürlüğünde, Ankara'da Karayolları Genel 
Müdürlüğü Malzeme Müdürlüğünde görülebilir. 

3 — Eksiltmeye girebilmek için : 
İsteklilerin 1973 yılma ait ticaret ve sanayi odası Veya esnaf belgesi 

şirketlerin ilk ilân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet belgesi ve usulü 
gereğince 16.644,68 liralık geçici teminat vermeleri. (Teminatlar mektup 
olarak verildiği takdirde mektupların müddetsiz veya son müracaat gü-
nünden itibaren en az üç ay müddetli ve Maliye Bakanlığının 12/1/1956 
gün, 5297 - 15/1723 sayılı tamimine uygun olmaları) 

4 — Isteklüerin 2490 sayılı Kanunun 31 ve müteakip maddeleri 
ile eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlıyacakları 
teklif mektuplarını eksütme günü saat 10.00 a kadar makbuz mukabi-
linde Malzeme Amirliğinde kurulacak Komisyon Başkanlığına teslim 
etmeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 
1200 / 4-1 

PTT. Genel Müdürlüğünden: 

Teşekkülümüz ihtiyacı için 5 adet kablo çekme jeepi satın alına-
caktır. 

İstekliler bu alıma ait şartnameyi Ankara'da PTT. Genel Müdür-
lüğü Malzeme Dairesi Başkanlığından veya istanbul'da PTT. Tesellüm 
ve Depo Müdürlüğünden 75,— TL. bedelle temin edebilirler. 

Tekliflerin muteber olabilmesi için ihaleye iştirak edecek firma-
ların şartnamelerini idareden almış olması şarttır. 

Teklifler engeç 3/4/1973 günü saat 10.00 a kadar PTT. Genel Mü-
dürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığına verilecek veya posta ile gönde-
rilecektir. 

Bu tarihten sonra gönderilen teklifler nazarı itibare alınmaz. 
1383 / 3-1 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 — Kurumumuz ihtiyacı olan 2" lik video bantlar kapalı zarf-
la ve teklif alma suretiyle satm alınacaktır. 

2 — Şartnameler 50,— TL. bedel mukabilinde mümessillik bel-
gesinin ibrazı şartile Genel Müdürlük Alım ve İkmal İşleri Dairesi 
Başkanlığından alınabilir. 

3 — Teklifler en geç 2 Nisan 1973 günü saat 14.00 e kadar «TRT. 
Kurumu Genel Evrak Müdürlüğü, Mithatpaşa Cad. No. 37 Ankara» ad-
resine makbuz mukabilinde teslim edilmiş veya iadeli taahhütlü ola-
rak posta ile gönderilmiş olacaktır. 

4 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi 
yapıp yapmamakta kısmen veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

1384 / 3-1 

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Blister bakın naklettirilecektir. 
1. Ergani Maden Bakır İşletmesinden alınarak Kırıkkale Pirinç 

Fabrikamıza teslim edilmek üzere 4500-5000 ton civarında nakliye işi 
kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkılmış olup, ihalesi 28/2/1973 günü saat 
17.00 de yapılacaktır. 

2. Şartnamesi Ankara Tandoğan Meydanındaki M. K. E. Kurumu 
Genel Müdürlüğü İkmal Dairesi Başkanlığından temin edilebilir. 

3. Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir, 
4. Postadaki vaki gecikmeler kabul «dilmaç. 1372 / 2-i 



Sahife: 10 

Köy işleri Bakanlığı T O P R A K S U Makiaa, ikmal Döner Sermaye iş-
letme Müdürlüğünde» : 

1 — Köy işleri Bakanlığı T O P R A K S U taşra teşkilâtı işletme Mü-
dürlükleri ihtiyacı iğin aşağıda cins ve miktarı yazılı (18) adet Damperli 
kamyon kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 — Damperli kamyonların muhammen bedeli ve geçici teminatı 
hizalarında gösterilmiştir. 

3 — Bu işe ait idarî ve teknik şartnameler Müdürlüğüzden P. K. 19 
Dışkapı Ankara (Keçiören yolu üzeri Ziraî Donatım Genel Müdürlüğü 
karşısı) mesai saatleri dahilinde temin edilebilir. 

4 — Damperli Kamyonların eksiltmesi cetvelde belirtilen gün ve 
saatte Müdürlüğümüz binasında toplanacak Komisyonda yapılacaktır. 

5 — Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı Kanunun 2, 3 ve 32 
nci maddelerinde yazılı şartlar dahilinde hazırlayacakları vesikalarla bir-
likte kapalı zarflarını en geç eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 
makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

6 — Postada vaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği lifin olunur. 
Sıra No : 1 Cinsi : Damperli kamyon, Miktar ı : 18. Muh. bedeli: 

3.568 356.— TL., Muv. teminatı: 120.801,— TL., Eksiltmenin tarih! : 
20/2/1973, saati : 11.00 de »64 / 4-3 

Afyon Belediyesinden: 

Yağ hali içinde onaltı adet dükkân yaptırılacaktır. 
Keşif bedeli 68.327.79 lira olup geçici teminatı 4669.00 liradır. 
İhalesi kapalı zarf usulü ile 2/3/1973 Cuma günü saat 16.00 da 

belediyede yapılacaktır. 
Teklif zarflan aynı gün saat 15.00 e kadar verilmiş olacaktır, ilân 

Olunur. 1010 / 4-a 

T. C. Köy İşleri Bakanlığı Y. S. E. Genel Müdürlüğü 13 ncü Bölge 
Müdürlüğü Erzurum 

1 _ Aşağıda yazılı köprü inşaatı 2490 sayılı kanunun hükümleri-
ne göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

İli: Erzurum, İnşaatın adı: Tortum - Pehlivenli köprüsü, Keşif 
bedeli: 310.000,00 TL., Banka referans mektubu: 25.440,00, Muvakkat 
teminatı: 16.150,00 TL. Eksiltme günü: 21/2/1973 saati: 15.00 de Mü-
racaat son günü: 17/2/1973. 

2 — Eksiltme hizalarında yazılı tarihlerde, Y . S . E . 13 ncü Bölge 
Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunca yapılacaktır. 

3 — Bu işler için eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar, Y . S . E . 
Genel Müdürlüğünde, Köy Yollan Dairesi Başkanlığında, Y . S . E . 13 
ncü Bölge Müdürlüğü ve bağlı olduğu ilin Y . S . E . Müdürlüğünde gö-
rülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerden; 
a) Geçici teminat mektubunu veya makbuzunu. 
b) 1973 yılı ticaret ve sanayi Odası belgesini. 
c) İsteklilerin müracaat dilekçelerine, en az işin keşif bedelinin 

0.80 i kadar benzeri bir iş yapmış olduğunu gösterir bir belge veya Ba-
yındırlık Bakanlığından alınmış (B) grubundan müteahhitlik karne-
sini, (Yük. Mühendis, Müh. Yük. Mimar, Mimar ve tekniker gibi inşaat 
teknik elemanları hariç) plan teçhizat beyannamesini, banka referan-
sını ve noterden tastikli teknik personel beyannamesini ekliyerek, mü-
racaat son günü mesai saati sonuna kadar Dairemize vermek sureti 
ile yeterlik belgesi almaları; 

5 — İsteklilerin teklif mektuplannı ihâle saatinden bir saat ön-
cesine kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri 
lâzımdır. 

6 — Postada vaki gecikmeler ve telgrafla müracaatın kabul edil-
miyeceği ilân olunur. 969 /4-3 

!PTT Genel Müdürlüğünden: 

Lüzumlu 931 tip 22.770 metre ve 083 tip 30.7108 metre bezi Teşek-
külümüze ait olmak üzere 10.000 adet evrak torbası ile 500 adet büyük 
9.500 adet orta boy koli çuvalı, depo teslimi olarak diktirilecektir. 

Bu işe ait şartname, Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Dairesi 
Başkalığından, istanbul'da Sirkeci Valdo Han Kat 3 deki Tesellüm ve 
Dapo Müdürlüğünden 90,— TL.mukabilinde teman edilebilir. 

Bu işe ait tekliflerin en geç 27/2/1973 grünü saat 10.00 a kadar 
Genel Müdürlüğümüz Malzeme Daire«! Başkanlığına verilmiş olması ge-
mfefc 1197/a-a 

12 ŞUBAT 1973 

Ankara Valiliğinden : 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün; 
1 — Ankara Polatlı Sanat Enstitüsü Motor Atelyesi binası inşaatı 

işi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine ve 527 sayılı Ka-
nuna göre 1973 yılma geçici olmak üzere eksütmeye konulmuştur. 

2 — Bu işin keşif bedeli 2.000.000,— liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da İskitler Caddesi üzerindeki ¡Bayındırlık 

Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda 16/2/1973 Cuma günü saat 15.30 
yapılacaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Bayındırlık Müdür-
lüğü Eksiltme Komisyonunda görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmeleri için : 
a) 73.750,— TL. lık geçici teminatını, 
b) 1972 yılma ait ticaret odası belgesini, 
c ) Müracaat dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından almış olduk-

ları (C) grubundan en az bu işin keşif bedeli kadar işin eksiltmesine 
girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini, plan ve teçhizat beyan-
namesini teknik personel ve taahhüt beyannamesini, sermaye ve kredi 
imkânlannı bildiren malî durum beyannamesi ile referans mektubunu bağ-
lamak suretiyle Ankara Bayındırlık Müdürlüğü Belge Komisyonundan 
alacakları yeterlik belgelerini teklif mektuplan ile birlikte zarfa koyma-
ları lâzımdır. 

6) istekliler teklif mektuplarını 16/2/1973 Cuma günü saat 14.30 
a kadar makbuz mukabilinde Eksiltme Komisyonu Başkanlığına verecek-
lerdir. 

7 — Yeterlik belgesi almak için isteklilerin dilekçelerini 14/2/1973 
Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar Ankara Valiliği Bayındırlık 
Müdürlüğü kayıtlarına intikal ettirmeleri gerekir. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edü-
mez. 

Keyfiyet üân olunur. 893 / 4-4 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı işleri Genel Müdürlüğünden : 

1 — Sivas - Divriği Yatılı Bölge Okulu inşaat işi 2490 sayılı Kanun 
hükümlerine göre kapalı zarf usulü Ue eksiltmeye konulmuştur. 

2 — işin keşif bedeli (8.800.000) liradır. 
3 —ı Eksiltme Ankara'da Yapı I&leri Genel Müdürlüğü İhale Ko-

misyonunda 28/2/1973 Çarşamba günü saat 16.00 da yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Genel Müdürlükte 

görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A - Bayındırlık Bakanlığı namına (277.750,—) liralık geçici temi-

natını, 
B - 1972 yılma ait ticaret veya. sanayi odası belgesini, 
C - (Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri eksiltme şartname-

sinde belirtilen ve usulüne ¡göre hazırlanmış olan plan ve teçhizat beyan-
namesi, sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisi, 
teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesini, (Bayındırlık Bakan-
lığından almış olduklajrı (B ) grubundan keşif bedeli kadar işin eksilt-
mesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesi ibraz suretiyle 
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacaklan) yeter-
lik belgesini, 
teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 —• İsteklilerin teklif mektuplarını 28/2/1973 Çarşamba günü saat 
15.00 e kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vere-
ceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son tarihi 23/2/1973 Cuaıııa günü 
mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyf iyet ilân olunur. 1104/ 4-42 

Türkiye Şeker Fabrikalan A. Ş. den : 

Üç adet tezgâh satüacaktır 
İlgililerin Genel Müdürlüğümüzle istanbul Büromuzdan ve Eskişehir 

Makina Fabrikamızdan alacakları şartnamesine göre tekliflerini 19 Şu-
bat 1973 günü saat 17.30 a kadar Genel Müdürlüğümüz (Mithatpaşa Cad-
desi No. 14. Ankara) Muhaberat Servisinde bu'unıiurmaları duyurulur. 

Şirketimiz satış ihalesini kısmen veya tamamen yapmakta veya di-
lediğine yapmakta serbesttir. 333 £ 1-1 

{(Resmî Gaızete) 



12 ŞUBAT 1973 (Resmî ©afflete) 

Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Telefon santralı alınacaktır 
1 — Kurumumuz Diyarbakır Tatvan ve Adana Et Kombinaları 

Crossbar tipi telefon santralı ve montajı kapalı teklif usulüyle ihaleye 
konulmuştur. 

2 — işin keşif bedeli toplam 489.590,— TL. sidir. 
3 — Teklif zarflarının 2/3/1973 Cuma günü saat 10.00 a kadar Et 

ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 
Zarflar aynı gün saat 15.00 de İhale Komisyonunda açılacaktır. 

4 — ihaleye ait şartname ve diğer evrak 100,— TL. mukabili Ge-
nel Müdürlüğümüz (Makina ve Tesisat Müdürlüğünden) temin edilebi-
lir. 

5 — İhaleye girebilmek için isteklilerin: 
a) Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlük veznesine yatıracakları 

23.334,— TL. geçici teminat mektubu veya makbuzu, 
b) 1973 yılma ait Ticaret ve Sanayii Odası belgesini, 
c) Kurumumuz Genel Müdürlüğünden alacakları yeterlik belge-

sini teklif mektuplarıyla birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 
6 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 26/2/1973 

günü saat 17.00 e kadardır. 
7 — Kurum ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine vermekte 

serbesttir. Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul 
edilmez. 1 3 7 1 / 1 4 

Millî Prodüktivite Merkezinden: 

Millî Prodüktivite Merkezinin XI Olağan Genel Kurulu, 28 Şubat 
1973 Çarşamba günü Saat 10.00 da, Ankara'da Kurtuluş - Kıbrıs Cadde-
si No. 4 deki Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu Konferans 
Salonunda toplanacaktır. 

Toplantı gününde çoğunluk olmadığı takdirde 580 sayılı Kanunun 
5 inci maddesi uyarınca, ertesi gün, gelen üyelerle aynı yerde toplantı 
yapılacaktır. 

Aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 28 Şubat 1973 Çarşamba gü-
nü saat 10.00 da sayın üyelerimizin toplantı yerine teşrifleri saygı ile 
rica olunur. 

Gündem : 
1) Açılış ve Başkanlık Divanının Seçimi. 
2) Saygı Duruşu ve Anıt Kabri Ziyaret. 
3) Yönetim Kurulu Başkanının sunuş konuşması. 
4) Yönetim Kurulu Önerilerini incelemek üzere Komisyon Seçi-

mi. 
5) Raporların müzakeresi: 

5.1. Çalışma raporu. 
5.2. Mali rapor. 
5.3. Denetleme Kurulu raporu. 

6) Yönetim ve Denetleme Kurullarının İbrası. 
7) 1973 Yılı İş Programı ve Bütçesinin müzakeresi. 
8) Yönetim Kurulu önerilerine ilişkin Komisyon raporunun mü-

zakeresi. 
9) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi. 

10) Dilekler. 
11) Kapanış. 1390/ 1-1 

Ankara Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünden: 

İLÂNEN TEBLİĞAT 
Muhatap : Raif Ünal 
Adresi: Meçhul 
Anıttcpe Emekli Subayevleri C. Blok No. 7 de, İmarın 5110 ada 2 

parselindeki mevcut binanın maliki bulunduğunuz ikinci kat 5 nolu 
dairenin ön cephesindeki açık balkonun tasdikli projesi ve mevzuat hi-
lâfına demir konstriksiyon ca mekânla kapatıldığı görülerek hakmda 
28/1/1971 tarih ve 15/0745 sayılı tespit zabiti tanzim edilmiş ve bu ko-
nuda Belediye Encümenince 13/4/1971 tarih ve 2879/3216 sayılı yıkım 
kararı ittihaz olunmuştur. 

Ancak bu güne kadar mevcut adreslerinizde yapılan bütün ara-
malara rağmen bulunamadığınızdan dolayı mezkûr Encümen kararı 
tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır. 

Bu itibarla Belediye Encümenince ittihaz edilen 13/4/1071 tarihli 
ve 2879/321A mavili yıkım karan 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 inci 
maddesi gereğince tebliğine kaim olmak üzere tarafınıza üânen tebliğ 
olunur. 1379/1-1 

Sahife: H 

TCDD. İşletmesi 2 nci İşletme Müdürlüğü Alım Satım Komisyonu 
Başkanlığından: 

İkinci sınıf çam kereste satın alınacaktır 
Cinsi Miktarı 

Çam dilme 0.12 x 0.12 X 3-5 m. 120 adet 
» » 0.15 X 0.15 X 3-5 » 65 » 
» » 0.19 X 0.19 X 3-5 » 50 » 

Çam kadran 0.048 X 0.098 X 4 » 400 » 
» » 0.098 X 0.098 X 4 » 400 » 

Çam » kalas 0.048 x 0.25 X 4 » 400 » Çam » » 0.05 x 0.25 X 3-5 » 500 » 
» » 0.048 X 0.25 X 3-5 » , 1000 » 
» » 0.038 X 0.19 X 3-5 » 1000 » 

Çam tahta 0.024 X 0.19 X 4 » 500 » 
» » 0.024 X 0.25 X 4 » 500 » 
» » 0.024 x 025 X 3-5 » 150 » 

Yekûn 5085 

İşletmemiz ihtiyacı bulunan yukarıda cinsi ve miktarı yazılı 5085 
adet ikinci sınıf çam kereste kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

İhale 26/2/1973 tarihinde saat 14 de Ankara Gar'da 2 nci İşletme 
Müdürlüğü binasmda bulunan Komisyonumuzda yapılacaktır. 

Bu işe ait geçici teminat 12.000,— liradır. 
Usulüne göre hazırlanacak kapalı teklif mektupları ihale saatine 

kadar Komisyona makbuz mukabili verilmesi şarttır. 
Postada vaki gecikme kabul edilmez. 
Şartname ve sipariş mektubu Komisyonda görülebilir. 
TCDD. ihaleyi yapıp yapmamakta kısmen yapmakta veya dilediği 

talibe ihale yapmakta tamamen serbesttir. 1391 / 1-1 

Ankara Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü Yapı Kontrol 
Amirliğinden: 

İLÂNEN TEBLİĞAT 
Muhataplar : Hasan Behçet Basa, Emine Caka Özbay, Hacı Meh-

met Erikli, M. Reşat Hekimoğlu, Hasan Kureş, Ömer Faik Fözen, Ha-
tice Necdet Yücel Yiğit ve Kemal Astarlıoğlu, Ganimet Mutlusoy. 

Adresleri: Meçhul 
İçcebeci İmarın 4983 üncü ada 7 nci parselindeki mevcut binada 

tasdikli proje ve mevzuat hilâfı tadilâtlardan dolayı hakkınızda 
27/7/1972 gün ve 39/1931 sayılı tespit zaptı tanzim edilmiştir. 

Ancak bu güne kadar mevcut adreslerinizde yapılan aramalara 
rağmen bulunamamanızdan dolayı yukarıda tarih ve sayısı belirtilen 
tespit zaptının tarafınıza tebliğ edilmesi mümkün olamamıştır. 

Bu itibarla; söz konusu tespit zaptının 6785 sayılı İmar Kanunu-
nun 19 uncu maddesi gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tara-
fınıza ilânen tebliğ olunur. 1380 / 1-1 

İLÂNEN TEBLİĞAT 
Muhataplar: Rıza Köksoy, Fevzi Birer, Gülsen Atlıoğlu, Alev Ak-

soy, Muzaffer Büyüktoksoy, Miret Tunca, Rifat Ağan, Sabiha Türkân, 
Bayırı - Mehmet Toprak, Hüseyin Türker, Tahsin Türker, Erfur Çavu-
şoğlu, Özcan Pekkaynak, Cavıdan Ahmet Yolaç, Bülent Güldiken, Yu-
suf Yapıcıoğlu, Ferhunde Göker, Fatma Saime Gülen, Fevziye Güpü-
poğlu, Nuri Yücel, Behice Benen, Osman Yapıcı, 

Adresleri: Meçhul 
Yenişehir, Meşrutiyet Caddesi 41 No. da ve İmarın 1077 nci ada 

19 uncu parselindeki mevcut binanızda kanun ve mevzuat .hilâfına bi-
na ile Meşrutiyet Caddesinin kesiştikleri köşe başındaki mevcut bina 
ile, Meşrutiyet Caddesi arasındaki mesafenin hafredilmek suretiyle 
4.30 X 15.23 metre ebadında bir ilâvenin yapıldığı görülerek hakkında 
15/5/1972 tarih ve 45/12048 sayılı tespit zaptı tanzim edilmiş ve bu ko-
nuda Belediye Encümenince 19/12/1972 tarih ve 11854/12048 sayılı yı-
kım kararı ittihaz olunmuştur. 

Kararlar dosyamızdaki mevcut adreslerinde bütün aramalara rağ-
men bulunamadığından dolayı mezkûr Encümen kararı muhatapla-
rına tebliğ mümkün olamamıştır. 

Bu itibarla; Belediye Encümenince ittihaz edilen 19/12/1972 tarih 
ve 11854/12048 savıl] vıkım kararının 720] sayılı Tebligat Kanunun 28 
inci maddesi gereğince tebliğine kaim olmak üzere tarafınıza ilânen 
tebliğ olunur. 1381 / 1-1 
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Etibank Genel Müdürlüğünden : 

Bandırma Boraks Fabrikamızın enerji santralı buhar kazanlarının 
briilor ve fuel - oil donanımlarına ait teçhizatın imali işi teklif alma su-
retiyle ihaleye çıkarılmıştır. 

1. İhale 27/3/1973 günü saat 15.00 de Etibank Genel Müdürlüğün-
de yapılacaktır. 

2. Bu işin geçici teminatı 100.COO,— (Yüzbin) TL. dır. 
3. İhaleye girmek için ihaleye iştirak belgesi şart olup, isteklile-

lerm : 
a) G grubundan müteahhitlik karnesini ibraz etmeleri, 
b) İhaleye konan işi veya benzerini yapmış ve eksiksiz teslim et-

miş olduğuna dair belge vermeleri, 
c) Teklif isteme şartnamesinde belirtilen belgeler Ue birlikte «İha-

leye iştirak belgesi» almak üzere 23 Şubat 1973 günü saat 17.00 ye ka-
dar Bankamız Proje - Tesis Dairesine müracaat etmeleri, (Bu tarihten 
sonra yapılacak müracatlar kabul edilmeyeceği gibi noksan vesika veya 
telgrafla yapılacak müracaatlar da dikkate alınmayacaktır.) 

4. İhaleye iştirak belgeleri 19 Mart 1973 gününden itibaren Ban-
kamız Proje - Tesis Dairesi Başkanlığından alınacaktır. 

5. İstekliler itıale dosyasını Bankamız Proje - Tesis Dairesinde 
23 Şubat 1973 Cuma günü sa&t 17.00 ye kadar görebilirler. 

9. ihaleye iştirak İçin, teklif alma şartnamesi ve eklerinin satm 
alınması şart olup, teklif alma dosyaları ihale günü saat 12.00 ye kadar 
Bankamız Proje - Tesisi Dairesinden 200,— TL. mukabilinde satm alına-
bilir. 

7. Bankamız ihaleyi kısmen veya tamamen verip vermemekte 
veya düediğine vermekte serbesttir. 

8. Bankamız 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
1259 / 2 - 3-3 

Türkiye Elektrik Kurumundan : 

Yangın söndürme tesisi yaptırılacaktır. 
Kurumumuzca tesis edilmekte olan Kütahya, Seyitömer Termik 

Santralı sahasının, binalarının ve ilgili santral teçhizatının yangından 
korunması için iki (2) adet yangın söndürme pompası ile teçhiz edil-
miş hidrantlar, köpüklü yangın söndürme sistemi, dedektörlerle dona-
tılmış otomatik püskürtüçüler sistemini haiz yangın söndürme tesisa-
tı yaptırılacaktır. 

Bu işe talip firmalar Kurumumuzdan ihaleye iştirak belgeleri al-
maları için 17/2/1973 Cumartesi günü saat 13.00 e kadar aşağıdaki bel-
gelerle Kurumumuza müracaat edeceklerdir. 

1 — Müteahhitlik karnesi (asgari G karnesi) 
2 — Ticaret Sanayii Odasına kayıtlı olduğu ve halen faaliyette 

bulunduğuna dair belge, 
3 — Bu işi yaparken kullanılacak teçhizat ve ekipman listesi, 
4 — Bu işi yaparken kullanılacak teknik personel kadrosu, 
5 — Seyitömer Termik Santralı Tesis Grup Müdürlüğünden yer 

görme belgesi, 
6 — Daha önce benzeri işler yaptığına dair belge veya belgeler, 
İştirak belgesi alacak firmalara belgeleri 27/2/1973 Salı günü sa-

at 17.00 ye kadar verilecektir. 
Bu işe ait şartnameler 200,— TL. karşılığında «Türkiye Elektrik 

Kurumu Genel Müdürlüğü Santrallar Dairesi Başkanlığı Necatibey 
Caddesi Ihlamur Sokak No. 3 Maro Han Kat 7 Ankara» adresinden 
temin edilebilir. 

7 — İştirak belgesi almış olan firmalar tekliflerini 15 Mart 1973 
günü saat 14.00 e kadar yukarıdaki adrese vereceklerdir. 

8 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 

1389 /2-2 

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Direktörlüğünden : 

Dizel Jeneratör Grubu Satm Almacaktır. 
1. İdaremiz ihtiyacı için 3 adet Dizel Jeneratör Gurubu, teklif 

alınmak suretiyle satm alınacaktır. 
2. Bu işe ait teknik ve idarî şartnameler Ankara Gazimustafa-

keimal Buvarı No. 19 daki İkmal ve Satm Alma Şubeei Şefliğinden 
temin edilebilir. 

S. En »an telklif verme tarihi 26 Şubat 1973 jünü saat 16.00 dır. 
4. İdaremiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir, 

1803/2-2 

12 ŞUBAT 1973 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. den: 

1 — Fabrikamız kazık hazırlama sahasında kullanılmak üzere 
J adet 500 KVA lık harici tip transformatör ile 4 adet A. C. dağıtım 
panosu imal ettirilecektir. 

2 — İhaleye girmek isteyenler şartname ve projeleri aşağıdaki 
adreslerde tetkik edebileceklerdir. Tetkiki müteakip teklif vermek is-
teyenlere şartname verilecektir. 

a) İç Alımlar Müdürlüğü 
Kdz. Ereğli 
b) istanbul Satın Alma Müdürlüğü Gümüşsüyü Caddesi Dersan 

İş Hanı Kat. 4 No. 90 Gümüşsüyü - istanbul 
c) Satın Alma ve Sipariş Takip Şefliği Atatürk Bulvarı No. 127 

Kat. 5 Bakanlıklar - Ankara 
3 — Teklifler, en geç 26/2/1973 günü, saat 17.00 ye kadar İç Alım-

lar Müdürlüğü Kdz. Ereğli adresinde bulundurulacaktır. 
4 — Şirketimiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve kısımlara bölmek-

te serbesttir. 1367/2-2 

Uzunköprü Belediye Başkanlığından : 

Kapalı zarf usulü ile eksiltme ilânı 
1 — Belediyemizce kapalı zarf usulü ile 3.000 M3. Keşan taşı alı-

nacaktır. 
2 — İşin keşif bedeli 1 M3, ü 65,— liradan 195.500,— lira olup, ge-

çici teminatı 10.950,— liradır. 
3 — Eksiltme 27/2/1973 Salı günü saat 15.00 te Uzunköprü Be-

lediyesinde yapılacaktır. 
4 — Bu işle Ugili şartname Belediye Fen İşlerinde görülebilir. 
5 — İsteklilerin eksiltme saatinden bir saat evveline kadar teklif 

zarflarını Belediye Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri 
lâzımdır. 

6 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
İlân olunur. 1260/4-3 

Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünden : 

1 — Ofisimiz ihtiyacı için 6 metre boyunda 60 adet 6 lık akar-
yakıt hortumu satm almacaktır. 

2 — Satm alınacak malzemenin dövizi Ofisimiz tarafından temin 
edilecek olup, malzeme A P A serbest döviz sahası ve anlaşmalı memle-
ketlerden ithal edilecektir. 

3 — Fiyatlar FOB C + F CİF istanbul olarak ayrı ayrı verilecektir. 
4 — Siparişi alan firma sipariş bedeli üzerinden % 10 nisbetinde 

kontrgarantiii bir teminat mektubu vereceklerini tekliflerinde teyid 
edeceklerdir. 

5 —- İhaleye 14/3/1973 günü saat 15.00 de Satm Aima Komisyonu 
Başkanlığında yapılacaktır. Zarflar en geç 14/3/1973 gün saat 14.00 

e kadar Muhaberat ve Arşiv Şube Müdürlüğüne verilecektir. 
6 — Bu işin idarî ve teknik şartnamesi Genel Müdürlük Malze-

me Şube Müdürlüğünden ve istanbul Bölge Müdürlüğünden temin edi-
lebilecektir. 

7 — Ofisimiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
1394 / 2-2 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Dekanlığından : 

Aşağıda Sınıf ve dereceleri belirtilen kadrolara 28/2/1973 tarihin-
de yapılacak sınavla memur alınacaktır. İsteklilerin en geç 27/2/1973 
tarihine kadar iki adet fotoğraf ve müracaat dilekçeleri ile birlikte, 
imtihana giriş fişi almak üzere Personel Şefliğine müracaatları duyu-
rulur. Askerliğini yapmış olanlar ve yabancı dil bilenler tercih edile-
cektir. 

Sınıfı Ünvanı Derece Adet 

Genel İdare Hiz. Şoför 10 1 
» » » Memur 10 1 
» » » Memur 13 2 
» » » Daktilo 14 2 

Yardımcı Hiz. Dağıtıcı 11 1 
» » Hadona 14 2 

1382/l-l 

(Resmî Gamete) 
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Kastamonu Valiliğinden : 

(Jandarma Genel Komutanlığı) 

1. Kastamonu - Cide Jandarma Birlik ve Karakol binası inşaatı işi 
2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye ko-
nullımuştur. 

2. İşin keşif bedeli (553.572,08) TL. dır. 
3. Eksiltme 7/3/1973 Çarşamba günü saat 15.00 de İ l Jandarma 

Alay Komutanlığı binasında İhale Komisyonu marifetiyle yapılacaktır. 

4. Eksiltme şartnamesi ve diğer evraiklar Î1 Jandarma Alay Ko-
mutanlığında mesai satleri içerisinde görülebilir. 

5. Eksiltmeye girebilmek için : 
a ) (25.892,88) liralık geçici teminatını, 
b) 1972 yılma ait ticaret odası belgesini, 

o) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme şartna-
mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan plan ve teçhizat be-
yanamesini, sermaye ve kredi imkânlarım bildirir malî durum bildirgesini, 
bunu belirten banka referansını, teknik teknik personel beyannamesini, 
teçhizat beyannamesini, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) 
grubundan bu işin keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini 
gösterir müteahhitlik karnesini ibraz sureti ile Bayındırlık Müdürlüğü 

Belg* ¡Komisyonundan alacakları yeterlik balgesini teklif mektupları 11« 
birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6. l » t «klU»r teklif mektuplarım 7/3/1978 Çarşamba günü saat 14.00 
• kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonuna vereceklerdir. 

7. Yeterlik belgesi alınması için son müracaat 3/3/1973 Cumartesi 
günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 1460 / 4-1 

AtaJtürk Orman Çifthliği Müdürlüğünden : 

500.000 adet 100 Cm3 lük dondurma külahı »(kapaık, kaşık birlikte) 
ve 20 adet külâhı alabilecek dbatta 50.000 adet ambalaj kutusu 26 Şubat 
rS73 günü saat 15.00 de Müdürlük binasında kapalı zarf usuliyle ihal« 
edilerek yaptırılacaktır. 

Tamamının muhammen bedeli 167.500,— lira olup, muvakkat temi-
natı 12.562,50 ve katî teminatı 16/7150,1— liradır. 

Şartname ve numuneleri Müdürlüğümüz Ticaret 'Şubesi ile Süt Fab-
rikamızda görülebilir. 

Müdürlüğümüz 24.90 sayılı Kanuna tabi değildir. 
1398 / 2-1 

Toprak Mahsulleri Ofisi Ankara Bölge Müdürlüğünden : 

N A K L İ Y A T Y A P T I R I L A C A K T I R 
1 — Aşağıda müfrddath cetvelde adları yazılı işyerlerim'izde mevcut veya bundan sonra alınacak Ve'ya 'başka yerlerden gelecek hububat, bak-

liyat vesair maddelerin hizalarınla gösterilen mahallere taşınması işi için eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 —' Eks'itlmeler, işyerlerinin hizalarında gösterilen (gün ve saatlerde Ankara Bölge Müdürlüğünde yapılacaktır. 
3 —• İsteklilerin, işyerlerinin hizalarında gösterilen geçici teminatlarını Ofis veznesine yatırmaları ve alacakları makbuzları ile Komisyona 

müracaat etmeleri gereklidir. 
4 — Bu işe ait şartlaşma ve sözleşme tasarıları (5,—) lira karşılığında Ankara ve Samsun Bölge Müdürlüklerinden temin 'edilebilir. 
0 — Ofis, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

Taşınacak E K S İ L T M E N İ N Haiftalık G. teminat 
Taşımanın yapılacağı işyerlerinin adları Miktar (Ton) tarihi günü saati Tonaj Lira Kr. 

Yerköy - Havza, Samsun 5000 1,9/2/1973 Pazartesi 14.000 15100 21.875,— 
Çeri'kli - Havza, Samsun 5000 19/2/19713 Pazartesi 15.30 1500 120.025,,—• 
Doğankent - Yerköy, Havza, Samsun 5000 20/2/1973 Salı 10.00 1500 ¡18.58(2,50 
Sorgun - Yerköy, Havza, Samsun 6000 20/2/1973 Sah 141.00 600 20.898,,— 
Yozgat - Yerköy, Havza, Samsun 4000 20/2/1973 Sah 15.30 450 13.500,— 
Osmanpaşa - Şefaatli 15000 211/2/1973 Çarşamba 10.00 250 2.250,— 
Akdağmadeni - Yıldızeli, Sivas ıooo ¡21/2/1973 Çarşamba 14.00 ,1150 2.625,— 
Kaman - Ankara, Güvercinlik 5000 21/2/1973 Çarşamıba ,15.30 600 12.500,— 
Develi - Kayseri, Yeşilhisar 3500 212/2/1073 Perşemlbe 10.00 350 5.775,— 

1447 /1-1 

u t 

Çanakkale Dsvlat Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Bölgesi Deposu Cins ve nev'i sınıfı 

Eceabat Hamamyeri 

» ¡Sarıkız 
Çanakkale Gökçalı 
Gelibolu Pazarlı 

» Ilgardere 
Çanakkale iSalihler 

» Başkurt aran 
» Kumludüz 
» Çatıderesi 

Eceabat Kocadere 
» Hamamyeri 

Çanakkale Kumludüz 
» Çatıdere 

Eceabat 'Hamamyeri 
Gökçeada Aiataş 
Çanakkale Gökçalı 

3. S. N. B. Çz. tomruk 
3. S. K. B. » » 
Çz. sanayi odunu 

» » •» 

Çz. kabuklu sanayi odunu 

» » 
» » 

Çam odunu 

Reçine 

Parti 
Adedi 

3 
5 
5 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
6 

18 
1 
8 
6 
9 
6 

20 
4 

Adet M3. Dm'. 

624 
1687 
3429 
4068 
2971 
994 
631 

112.765 
20)3.717 
194.124 
207.177 
185.344 
62.932 
36.487 
73 Ster 
8 » 

307 » 
988 » 
78 » 

497 » 
580 » 
817 » 
584 » 

2.000 * 
76.000 Kg. 

M. bedeli 
Lira Kr. 

345,— 
265,— 
'210,— 
210 ,— 
2 1 0 , — 
2 1 0 , — 
210,— 
Iİ25,— 
126,— 
125,— 
125,— 
125,— 
125,— 
25 — 
30,— 
35,— 
45,— 
5,— 

% 75 teminatı 
Lira Kr. 

2.950,— 
4.150,— 
3.150,— 
3.300,— 
2.950,— 
1.000,— 

600,— 
700,— 
100,— 

3.050,— 
9.600',— 

750,— 
4.650,— 
1.250 — 
2.050,— 
1.650 — 
6.000,— 

28.500,— 

1 —• Yukarıda müfredatı yazılı orman emvalleri açık artırma suretiyle 21/2/1973 tarihin© rastlayan ¡Çarşamba -günü saat 14.30 da Çanak-
kale Orman İşletmesi Müdürlüğü binasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

2 — Çam odunları peşin bedelle, Reçine, tomruk, sanayi odunları emval bedelerinin % 40 peşin bakiyesi 3 ay Vadeli müddetsiz banka temi-
nat mektubu karşılığında satılacaktır. 

3 — Satış bedeli üzerinden alınacak istihsal vergisi, özel idare dellâliye ve karar pulu alıcıya aittir. 

4 — Buma ait ilânımız Orman Genel Müdürlüğünde, Çanakkale Orman Başmüdürlüğünde, Istanibul, İzmir, Keşan, Bayramiç, Biga ve İşlet-
memiz Müdürlüğü ile Çanakkale, Eceabbat, Gelibolu, Kirazlı, Gökçeada, Çan, Tekirdağ ve Uzunköprü Bölge Şefliklerinde görülebilir. 

5 — Taliplerin 'mezkûr gün ve saatte Komisyona müracaatları. 14®8 /1-1 
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Köy İşleri Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğün-
den 

1 —• Aşağıda cinai ve miktarı, geçici teminatları gösterilmiş olaın 
malzemeler, 6200 sayılı Kanunun 34 üncü madde esaslarına göre teklif 
isteme usuliyle satm alınacaktır. 

Cinsi ve miktarı : 
Asbestli çimento boru (Özel aksam v. b teçhizat ile) 

Anma çapı (mm) Uzunluk (mt) 

60 
m 

ıoo 
(126 
150 
200 
2i50 
300 
350 
400 
490 
1500 
ı600 

5.000 
255.000 
245.000 
170.000 
225,.000 
T3.000 
33.000 
,3.200 
2.300 

315.000 
2.300 

500 
000 

G. teminatı 
Lira Kr. 

37.500,— 
236.000,—, 
203.000,— 
269.000,— 
482.000,— 
233.,500,— 
138.500,— 
20.500,— 
17.600,— 

368.500,— 
26.600,— 

9.500,— 
12.000,— 

PVC 100 den mamul sert plastik boru (özel aksam v.b. teçhizat ile) 
2.700.000 626.000,— 
1J600.000 428.000,— 

900.000 3,25.000,— 
650.000 300.000,— 
450.000 408.000,— 
'3120.000 371.000,— 
,216.000 41.500,— 
11.000 23.000,— 
,3.000 9.500,— 
3.000 '11.000,— 

Tecritl'i çelik boru (özel aksam v.b. teçhizat ile) 
50.000 ,22.000,,— 
10.000 6.000,— 
2OJO0 12.500,— 

20.000 [17.000,— 
40.000 44.600,— 
30.000 43.000,— 
30.000 60.000,— 
40.000 104.000,— 
20.000 60.000,— 

25 
32 
40 
50 
65 
80 

l'OO 
,110 
125 
150 

1" vidalı 
'1 1/4" » 
,1 1/2" » 

2" » 
2 11/2" sigur 

3" » 
4" » 
5" » 
6" » 

Spiral Tecritti Çelik boru (özel aksam v.b. teçhizatı ille) 
200 30.000 209.800,— 
250 23.O0O 189.000,— 
300 21.'500 210.500,— 
350 '215.200 2,84.500,— 
400 6j300 82.000,— 
450 400 6.000,— 
500 400 7.000,— 

Polie etilen boru (özel aksam v.b. teçhizatı ile) 
32 100.000 32.000,— 
40 11.000 5.500,— 
,50 '1.000 ,1.000,— 
63 l.OOO 1j5O0,— 
73 11.000 1.600,— 

2 — İhale 2/3/1973 günü saat 115.00 de Köy İşleri Bakanlığı, YSE 
Genel Müdürlüğü, İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığında (Ulus Ana-
fartalar İş Hanı, Kat 10 Ankara) da toplanacak ,Satın Alma Komisyo-
nunca yapılacaktır. Şartnameler aynı yerden 100,— TL. mukabilinde 
temin edilebilir. 

3 — İstekliler en geç 23/2/1973 günü saat 17,30 a kadar müracaat-
la ihalaye iştirak belgesi talebinde bulunacaklardır. Bu belgeyi alıp al-
madıklarını 27/2/1973 tarihinden 'itibaren öğrenebüirler. 

4 —ı İhaleye iştirak belgesi almak isteyen firmaların, dilekçeleri-
ne : 

a) Makina ve teçhizat bildirisi 
b) Kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisi, 
c ) Dilekçenin verilişi tarihinde elinde bulunan işleri gösterir taah-

hüt bildirisi, 
d) Makine Mühendisleri Odasından alınmış kalite belgesi veya 

Tünk Standartları Enstitüsünden alınmış Standartlara uygunluk belgesi-
ni eklemeleri şarttır. 

6 — İstekliler, kısmî teklif verebilirler, İdare ihaleyi kısımlara bö-
lebilir. Kısmî teklifler her hangi bir çapın ı% 100 ünden ve geçici teminat 
miktarlarım gösteren ekli cetvellerdeki miktarlardan daha az miktarlar 
için olamaz. Yalınız boru, yalnız özel aksam v.s. malzemeye kısmî tek-
lif verilemez. Kısmî teklif verenler teklif ettikleri boru için özel aksam, 
conta ve diğer malzemeyide töklif edeceklerdir. Aksi halde teklifler de-
ğerlendirmeye tabi 'tutulmaz. 

6 — İştirak belgesi alan isteklilerin, teklif mektuplarını İdarî şart-
namenin 10 uncu maddesinde 'istenilen vesaik ile birlikte ihalenin yapı-
lacağı saatten bir saat evvel Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilin-
de teslim etmeleri şarttır. 

7 — Postada vaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak ımüracatlar 
kabul edilmez 1399 / 2-1 

TCDD. İşletmesi Merkez Alım ve Satım Komisyonu Reisliğinden : 

32000 Kg. Klingrit levha satm alınacaktır. 
1 — Hariçten teklif alma suretiyle yukarıda cins ve miktarı ya-

zılı malzeme alınacaktır. 
,2 — Tekliflerin en geç 30 Mart 19173 Cuma günü saat 15.00 e ka-

dar Ankara'da Genel Müdürlük binasında Makina ve İkmal Grup Baş-
kanlığında toplanan Komisyonumuza verilmiş veya gelmiş olması şart-
tır. 

3 — Şartnameler TODD'nin Ankara'da Merkez ve istanbul'da Sir-
keci veznelerinden 50,— liraya temin edilebilir. 

4 —' Teklif zarfları üzerine tekliflerin hangi işe ait olduğu yazıla-
cak Lir. 

5 —• Şartnamenin TCDD'den alındığını tevsik eden vezne makbu-
zu da teklifle birlikte Komisyona tevdi edilecektir. 

6 —• TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve 
tercih ettiği talibe yapmakta tamamen serbestti. '1400 / 2 ı l 

Türkiye Elektrik Kurumundan : 

250 adet A. G. Tevzi Tablosu imal ettirilecektir. 
1 —• Kurumumuzun köy elektrifikasyonu işlerinde kullanılmak üze-

re bir kısım malzemesi Kurumumuzca verilmek ve kapalı zarf usulü 
teklif almak suretiyle, şartnamesi gereğince 2'50 adet muhtelif güçte ka-
bin tipi A . G. Tevzi tablosu imal ettirilecektir. 

2 — Bu işe ait şartnameler : 
a ) TEK KÖY ELEKTRİF İKASYONU 
Finansman - Malzeme ve idarî İşler Dairesi Başkanlığı 
«Ziya Gökalp Caddesi No. 14/4 Ankara» 
b ) T E K 12. Bölige Müdürlüğü 
«Millet Caddesi No: 324/1 Topkapı - istanbul» 
c) TEK 4. Bölge Müdürlüğü 
«1391 Sokak No. 1 Alsanoak - İzmir 

adreslerinden 50,— TL. karşılığında temin edilebüiır, 
3 — Bu konudaki yeterlik belgesi ile ilgili müracaatlar şartnameye 

uygun olarak en geç 26/2/1973 günü saat 17.00 ye kadar «Ziya Gökalp 
Caddesi No. 14/1 Ankara» adresindeki TEK Köy Elektrifikasyonu Finans-
man, Malzeme ve İdarî İşler Dairesi Başkanlığı Muhaberat Servisine ve-
rilmiş olacaktır. 

4 — Teklifler 9/3/1973 günü saat 1,1.00 e kadar «Ankara Ziya Gö-
kalp Caddesi No. 14/1» adresindeki Tek Köy Elektrifikosyonu Finans-
man, Malzeme ve idarî İşler Dairesi Başkanlığı Muhaberat Servisine ve-
rilmiş olacaktır. Geciken teklifler nazarı itibara alınmayacaktır. 

5 —ı Kurumumuz 24190 sayılı Kanuna tabi değildir. 
,1438/1-11 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından : 

sı 
İli : Tunceli, İlçesi : Ovacık, Köyü veya mevki i : Deşt, Madenin cin-

Krom, Ruhsatnamenin tarihi : 8/7/1961, No. su : 59/23 

Hudutları: 
Kuzeyi ve Doğusu : Fatkar çeşmesinden başlayarak Kepirdağı tepe-

sine dikili beton sütuna doğru hat. 
Güneyi : Kepirdağı tepesi beton sütunundan Mergo (Merkan) çeş-

mesine doğru hat. 
Batısı : Mergo (Merkan) çeşmesinden başlayıp Barke çeşmesinden 

geçerek hudut başlangıcı olan Fatkar çeşmesine kırık hat. 
Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Krom madeni 

için Bilfer Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. uhdesine 10 yıl müddetle işletme 
ruhsatnamesi verilecektir. 

İtiraz olanların bu ilânın gazete'de ilk yayınlandığı tarüıden itibaren 
onbeş gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lâzım 
geldiği bu müddetin hitamından sonra vuku bulacak itirazların kabul 
edilmeyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55 inci maddesi gereğince ilân 
oluııur. 968 / 2-2 



14 ŞUBAT 1973 (Resmî Gazete) Saıhife : 15 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1, inci Bölge Mü-
dürlüğünden : 

I — Eksiltmeye konulan iş : Karayolları 1 inci Bölge Müdürlüğü 
merkezi teshin inşaatı işi olup, keşif bedeli 1.425.000, liradır, 

I I — Eksiltmesi 21 Şubat 1973 Çarşamba günü saat 11.00 de Kü-
çükyalı'daki Bölge Müdürlüğünde kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. Şart-
nameleri Istanbult'da Bölge Müdürlüğünde Ankara'da Karayolları Genel 
Müdürlüğünde Malzeme Müdürlüğünde görülebilir. 

XII — Eksiltmeye girebilmek için : 
a ) isteklilerin 1973 yılma ait ticaret ve sanayi odası belgesi, şir-

ketlerin ilk ilân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet belgesi ve usulü ge-
reğince 56.500,— liralık geçici teminat vermeleri. (Teminatlar mektup 
olarak verildiği takdirde mektupların müddetsiz veya son müracaat gü-
nünden itibaren en az üç ay müddetli ve Maliye Bakanlığının L°/l/1956 
gün, 5297 - 15/1723 sayılı tamimine uygun olmaları) 

b) isteklilerin en geç 15 Şubat 1973 Perşembe günü mesai saati so-
nuna kadar dilekçe ile Karayolları 1 inci Bölge Müdürlüğüne müracaat 
etmeleri, (müracaatta genel evrak kaydı tarihi muteberdir) Dilekçeleri-
ne : 

1 — Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve süresi dolmamış (H ) 
grubundan ve en az bu işin ilk keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesi 
ve bu işin cins ve öneminde bir iş yaptığını belirtir tasdikli belge ile, 

2 — Eksiltme dosyasındaki örneğine uygun malî durum bildiri-
sini, 

3 — Sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış banka 
mektubunu, 

4 — Müteahhidin iş hakkındaki tasarılarını ve işte kullanacağı 
makina ve teçhizat bildirisini, 

5 — isteklilerin gerçek tek kişi olması halinde imza sirkülerini, 
şirket olması halinde şirket sirkülerini, 

6 -— Müteahhidin elinde bitirilmemiş durumdaki bütün işleri gös-
terir bildiriyi, 

7 — İş yerini görüp tetkik ettiklerine dair işin ait olduğu kont-
rolluktan alınmış tasdikli bir belgeyi, 

8 — Teknik personel bildirisini, 
Eksiksiz olarak bağlayarak yeterlik belgesi almaları lâzımdır, işti-

rak belgesi için telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 2 - 4 - 6 - 8 No. da 

yazılı belgelerin bizzat müteahhit tarafından imzalanması şarttır, vekâ-
leten imza edilenler geçerli sayılmaz. 

IV — İsteklilerin 2490 sayılı Kanunun 31. ve müteakip maddele-
ri ile eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlayacakları 
teklif mektuplarını eksiltme günü saat 10.00 a kadar makbuz mukabi-
linde Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 

720 / 4-4 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünden: 

1 — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünce 60 dakika sü-
reli 35 mm. belgesel renkli bir film teklif almak suretiyle hazırlatıla-
cak. 

2 — Yapımına ait teknik ve idari şartname Genel Müdürlüğün 
Eğitim ve Tanıtma Müdürlüğünde mesai saatlerinde temin edilebilir. 

3 — İsteklilerin tekliflerini en geç 19/2/1973 günü mesai saati bi-
timine kadar Genel Müdürlük Yönetim Komisyonu Raportörlüğüne 
imza mukabili teslimi şarttır. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

4 — Genel Müdürlük ihaleyi dilediğine yapmakta serbesttir. 

1024 /3-3 
• 

Ankara ¡10 uncu Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. N o : 1972/920 
K . N o : ,19172/996 

Izrar M. fiil, hakaret, sorhoşluk suçundan Mahkememizin 4/10/1,972 
tarihli ilâmı ile C. K. 5712/1, 459/4, 516/ilk maddeleri gereğince 2 gün 
hapis 2 ay hafif hapis 233 lira 30 ¡kuruş para cezası ile hükümlü Nail 
oğlu 1948 doğumlu Murat Çıtak hakkındaki gıyabî ilâm bütün arama-
lara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sa-
yılı Tebliğat Kanununun 2© uncu maddesi gereğince adı geçen hüküm-
lüye kararın ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 
15 gün sonra muhataba tebliğ ledilmiş sayılacağı ilân olunur. 

1311 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 14 üncü Bölge Müdürlüğünden : (BURSA ) 

1 —i Aşağıda keşif bedelleri, geçici teminatları, ihale gün ve saatleri, müracaat son günü ve malî durum bildirgeleri yazılı işlerin eksiltmeleri 
2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

2 — Şartnameler her gün mesai saatleri dahilinde Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme gube Miüdürlüğü ile Bursa'da Karay o l 
lan 14 üncü Bölge Müdürlüğü Malzeme Amirliğinde görülebilir. 

3 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a ) İsteklilerin 1972 yılına ait ticaret ve sanayi odası veya esnaf belgesi, şirketlerin ilân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet belgesi ile 

usulü dairesinde aşağıda yazılı her iş için hizasında gösterilen miktarda muvakkat teminat vermeleri (Teminatlar mektup olarak verildiği tak-
dirde Maliye Bakanlığının 12/1/1950 gün ve 5297 -15/1723 sayılı Tamimine uygun olmaları.) 

b ) isteklilerin en geç aşağıda yazılı işler için tespit edilmiş olan müracaat son günü mesai saati Sonuna kadar bir dilekçe ile Karayolları 
14 üncü Bölge Müdürlüğüne müracat etmeleri (Müracaatta genel evrak kaydı tarihi muteberdir.) ve dilekçelerine; Kütahya - A fyon yoluna çekti-
rilecek moloz ocak taşı için bu işin cins ve öneminde en az bir defada 150.000,—• liralık, Lapseki - Gönen ayr-Çan, Karabiga ayr-Gümüşçay Yol-
larına çektirilecek moloz ocak taşı için bu işin cins ve öneminde en az bir defada 150.000,— liralık, Tunçbilek - Tavşanlı - Kütahya Ve Kütahya -
Eskişehir Yollarına çektirilecek moloz ocak taşı için bu işin cins ve öneminde en az bir defada 200.000,— liralık, Abide - Kütahya Yoluna çektiri-
lecek moloz ocak taşı için bu işin cins ve öneminde en az bir defada 200.000,— liralık bir iş yaptığını gösterir resmî tasdikli belgelerini her iş için 
ayrı ayrı olmak üzere elde bulunan işleri bildirir taahhüt beyennameslnin yapılmış olan benzeri işlere ilişkin belgelerini, bu eksiltmelerin ilân tari-
hinden sonra alınmış malî durum bildirilerini, müteahhitlerin iş yerini görüp, tetkik ettiklerine dair Bölge Müdürlüğünden alacakları tasdikli bel-
gelerini bir adet fotoğraf Ue bir liralık damga pulunu eksiksiz olarak ekliyerek bu işlerin eksiltmelerine girmek için yeterlk belgesi almaları lâ-
zımdır. 

4 — Taliplerin 2490 sayılı Kanuna göre hazırhyacakları teklif mektuplarını eksiltme günü İhale saatinden en geç bir saat evvel Bölgemiz 
İhale Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabili teslim etmeleri lâzımdır. Postada olacak gecikmeler ile yeterlik belgesi için telgrafla yapılan mü-
racaatlar kabul edilmez. Keyf iyet ilân olunur. 

Belge Malî durum 
Keşif bedeli G. teminatı E K S İ L T M E N İ N müracaat bildirisi 

Günü Saati son günü Lira Kr. İ ş i n c i n s i 

Kütahya - A fyon Yoluna çektirilecek 10.000 M3, moloz 
ocak taşının ihzar, nakil ve figüresi işi. 
(Lapseki - Gönen) ayr-Çan, Karabiga Ayr-Gümüşçay 
Yollarına çektirilecek 1,2.000 M3, moloz ocak taşının, na-
kil üızar ve figüresi işi. 
Tunçbilek - Tavşanlı - Kütahya ve Kütahya - Eskişehir 
Yollarına çektirilecek 20.000 M3, moloz ocak taşının İh-
zar, nakil ve figüresi işi. 
Abide - Kütahya Yoluna çektirilecek 18.300 M3, moloz 
ocak taşının İhzar, nakil ve figüresi işi. 

Lira Kr. 

242.200,01 

290.640,01 

484.400.01 

417.756,— 

Lira Kr. Tarihi 

13.360,— 22/2/1973 Perşembe 11.00 19/2/1973 19.376,— 

15.375,60 22/2/1973 Perşembe 15.30 19/2/1973 23.251,20 

23.126,— 23/2/1973 Cuma 

20.460,24 23/2/1973 Cuma 

11.00 19/2/1973 38.752,— 

11.00 19/2/1973 33.420,48 
990 /4-3 



Sahife : 16 

Ankara Sular idaresi Genel Müdürlüğünden : 

1 — Hacettepe Üniversitesinin Beytepe'deki inşaatlara Güvercîn-
lik'ten döşenecek 8000 metre 0 200 mm. ve 8000 metre 0 250 mm. lik 
çelik boruların döşenme işçiliği açık eksiltme suretiyle ihale edilecektir. 

2 — işin keşif [bedeli 66.000,— TL. olup 4.050,— TL . geçici teminat 
verilmesi şarttır. 

3 — Keşif ve şartnamesi mesai saatleri içinde idaremiz Ticaret 
Servisinden temin edilebilir. 

4 — Eksiltme Genel Müdürlük binasında toplanacak Al ım Satım 
Komisyonu huzurunda saat 15.00 de 16/2/1973 Cuma günü yapılacaktır. 

5 — Teminat verımiyen ve eksiltmede hazır bulunmayanlar Ko-
misyonca kaJbul edilmez. 

6 —> İdare eksilmeyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta 
tamamen serbesttir. 1134 / 3-2 

Türkiye Halk Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğünden : 

1 — Bankamızca ihtiyaç duyulan 6 ayrı tip üzerinden toplam 
1.100.000 adet broşür ile, 5 tip üzerinden toplam 275.000 adet afişin şart-
namesine uygun olarak basılması işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko-
nulmuştur. 

2 — Bu işlere alt şartname, Ankara'da Genel Müdürlüğümüz Le-
vazım Müdürlüğü ile istanbul ve İzmir Şubelerimizde tetkik edilebilir. 

3 — 1.100.000 adet broşür ile 275.000 adet afişin tahmini bedelleri 
210.000,— er lira olup, geçici teminatları 11.750,— şer liradır. 

4 — Söz konusu işler ayrı ayrı ihale edileceğinden, teklif mektupla-
rının da ayrı ayrı zarflarla verilmesi gerekir. 

Firmalar bu işlerden birine veya dilerlerse her ikisinede iştirak 
edebilirler. 

5 — Bu işlere ait ihale 15/2/1973 Perşembe günü saat 16.00 da Ge-
nel Müdürlük binamızda, Satm Alma Komisyonumuzca yapılacağından, 
kapalı teklif mektuplarının aynı gün saat 15.00 e kadar makbuz mu-
kabilinde mezkûr Komisyona verilmesi lâzımdır. 

6 — Teminat mektuplannın veya Bankamız veznesine nakit yatırıl-
mışsa makbuzlarının kapalı teklif zarflarına konulması gerekir. 

7 — Zamanında verilmeyen teklif mektuplan nazan itibare alınma-
yacaktır. Postadaki gecikmeler kabul ounmayacaktır. 

8 — Bankamız, 2490 sayılı Arttırma Eksitlme ve İhale Kanununa 
tabi olmadığından, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte 
serbesttir. 1122 / 3-3 

• — 

tamir Vallliğiden: 

1 — İzmir Urla S&kızkoyunu Koç Deposu inşaatı 2490 sayılı Ka-
mın hükümlerine göre 1973 mali yılına sari taahhüt olarak kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — İşin keşif bedeli 400.000,— liradır. 
3 — Eksiltme İzmir Gazi Bulvarı No. 5 Nur Han'da İzmir Bayın-

dırlık Müdürlüğü odasında İl Bayındırlık Üıale Komisyonunda 21 Şubat 
1973 Çarşamba günü saat 11.00 de yapılacaktır. 

4 — Eksiltme evrakı mesai saatleri içinde İzmir Bayındırlık Mü-
dürlüğünde görülebilir. 

8 —• ¡Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A ) 19.750,— liralık geçici teminatını, 
|B) 1073 yılma ait ticaret odası vesikasını, 
C ) Müracaat dilekçeleri ile verecekleri (Eksiltme şartnamesinde 

belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve teçhizat beyanna-
mesi, teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi, malî yeterlik 
belgesi. Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan keşif 
bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik 
karnesi veya iş bitirme belgesi ibraz suretiyle İzmir Bayındırlık Müdür-
lüğünden alacaklan yeterlik belgesini, teklif mektuplan ile birlikte zarfa 
koymalan lâzımdır. 

6 — istekliler teklif mektuplarını 21 Şubat 1973 Çarşamba günü 
saat 10.00 a kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına 
vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 16 Şubat 
1973 Cuma günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla, müracat ve postada vaki olacak gecikmeler kabul edil-
mea. 

Keyf iyet i l in olunur. 1261 /4-3 

12 ŞUBAT 1973 

Bayındırlık Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları 
İnşaatı Genel Müdürlüğünden : 

Yeşilköy Hava Limanındaki Müşavir Mühendislik Hizmetleri iha-
lesine teklif verecek Müşavir Mühendislik Firmalarının seçimi ile ilgili 
ilân : 

T. C. Bayındırlık Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Mey-
danları inşaatı Genel Müdürlüğünce; (Yeşilköy Hava Limanı sahasında 
Yol, Kavşak. Otopark, Köprü, Drenaj, Kanalizasyon. Saha Aydınlat-
ması, Etüd, Araştırma ve Proje tanzimi ile ügili Müşavir Mühendislik 
Hizmetleri) 5367 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf içinde 
teklif alma suretiyle pazarlıkla ihaleye çıkartılmıştır. 

1 — Bu ihaleye iştirak etmek için yeterlik belgesi almak isteyeni 
Müşavir Mühendislik Firmaları; ihaleye girebilme şartlarını kapsayan 
formlan, «Karayollan Sitesi B Bloku, Yücetepe - Ankara» adresindeki 
DLH İnş. Genel Müdürlüğü Müşterek Teknik Hizmetler Dairesi Baş-
kanlığından resmî tatil günleri hariç 19 Şubat 1973 tarihinden itibaren 
dilekçe üe müracaat ederek her gün mesai satieri dahilinde alabilirler. 

2 —ı İhaleye iştirak etmek isteyen firmalar, formda belirtilen bilgi 
ve belgeleri en geç 6 Mart 11973 -Salı günü saat 11.00 e kadar aynı ad-
rese yazı ekinde vereceklerdir. Postada vaki olacak gecikmeler mazeret 
teşkil etmeyecektir. 

3 — Belgelerin incelenmesini müteakip ihaleye iştiraki uygun gö-
rülen firmalara gerekli tebligat yapılacak ve eksiltme evrakı verilecek-
tir. 

Keyfiyet İlgililere ilân olunur. 1334 / 4-3 

Etibank Genel Müdürlüğünden : 

Bandırma Boraks Fabrikamızın buhar kazanlarının besleme suları-
nın şartlandmlmasına ait teçhizatın (Su tasfiye sertlik giderme ve de-
mineralizasyon) imali işi teklif alma suretiyle ihaleye çıkarılmıştır. 

1. ihale 20/3/1973 günü saat 15.00 de Etibank Genel Müdürlüğün-
de yapılacaktır. 

2. Bu işin geçici teminatı 100.000,— (Yüzbin) TL. dır. 
3. İhaleye girmek için ihaleye iştirak belgesi şart olup, isteklile-

lerin : 
a ) G grubundan müteahhitlik karnesini ibraz etmeleri, 
b) İhaleye konan işi veya benzerini yapmış ve eksiksiz teslim et-

miş olduğuna dair belge vermeleri, 
c ) Teklif isteme şartnamesinde belirülen belgeler ile birlikte «iha-

leye iştirak belgesi» almak üzere 16 Şubat 1973 günü saat 17.00 ye ka-
dar Bankamız Proje - Tesis Dairesine müracaat etmeleri, (Bu tarihten 
sonra yapılacak müracatlar kabul edilmeyeceği gibi noksan vesika veya 
telgrafla yapılacak müracaatlar da dikkate alınmayacaktır.) 

4. İhaleye iştirak belgeleri 12 Mart 1973 gününden itibaren Ban-
kamız Proje - Tesis Dairesi Başkanlığından alınacaktır. 

5. istekliler ihale dosyasını Bankamız Proje - Tesis Dairesinde 
16 Şubat 1973 Cuma günü saat 17.00 ye kadar görebilirler. 

6. ihaleye iştirak için, teklif alma şartnamesi ve eklerinin satın 
alınması şart olup, teklif alma dosyalan Üıale günü saat 12.00 ye kadar 
Bankamız Proje - Tesisi Dairesinden 200,— TL. mukabilinde satın alına-
bilir. 

7. Bankamız ihaleyi kısmen veya tamamen verip vermemekte 
veya dilediğine vermekte serbesttir. 

8. Bankamız 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
1259 / 1 - 3-3 
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Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalan T. A. Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1. Döviz temini ve ithalatı Şirketimizce yapılmak üzere 200 ton 
külçe kalay (Grade-A) dış memleketlerden satın alınacaktır. 

2. Bu ihale ile ilgili teklif verme vadesi 7 Mart 1973 olup teklif 
mektuplarının saat 17.00 ye kadar Şirketimizin aşağıdaki adresine 
posta ile veya elden ulaşmış olması gerekmektedir. 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalan T.A.Ş. (Satm Alma Genel Mü-
dür Yardımcılığı) Atatürk Bulvarı No. 127/5 Bakanlıklar - Ankara 

3. İstekliler Şirketimizin yukarıda yazılı adresine bizzat veya 
mektupla müracaat ederek ihale şartnamesini (Sa-12/73 BE-2105) 
referansı ile teklif verecekleri firma isim ve adresini havi bir dilekçe 
karşılığında temin edebilirler. 

4. Şirketimiz ihaleyi yapıp yapmamakta, kısımlara bölmekte 
serbestir. 

5. Teklifler firma temsilcileri huzurunda 8 Mart 1973 Perşembe 
günü saat 11.00 de Şirketimizin Kdz. Ereğli ofisinde açılacaktır. 
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         İÇİNDEKİLER     

      Sayfa 

 
Kanunlar  
 
1656  1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun 148inci Maddesinin (A) Bendinin  

Değiştirilmesine Dair Kanun         1 
 
1657  Maraş İli Adının «Kahraman Maraş» Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun   1 
 

Kararnameler 
 
7/5822 Faiz Farkı Ödemesi Yapılmasına Dair Kararname       1 
 
7/5823 Ödünç Para Verme İşlerinde ve Mevduat Kabulünde Alınacak ve Verilecek 

Azamî Faiz Oranları ile Mevduat Munzam Karşılıklarına Türkiye Cumhuriyet  
Merkez Bankasınca Verilecek Faiz ile Bu Karşılıkları Müddetinde Tesis Etmeyen  
Bankalara Eksik Kısım Üzerinden Tahakkuk Ettirilecek Cezai Faiz Oranları  
Hakkında Kararname         2 

 
7/5824 Mevduat Munzam Karşılıkları Tesisi Hükümlerine İlaveler Yapılması  

Hakkında Kararname         3 
 
7/5825 Bankaların Müşterileri Hesabına Yaptıkları Hizmetler Karşılığında Temin  

Edecekleri Faiz Dışındaki Menfaatlerin ve Tahsil Edecekleri Masrafların  
Mahiyet ve Azamî Hadlerinin Yeniden Tespiti Hakkında kararname   4 

 

İlanlar            6 
 


