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AVRUPA KORSEYİ İSKAN. FONU 
İLE 

TÜRKİYE CUMHURİYET HÜKÜMETİ 
ARASINDA 

KREDİ ANLAŞMASI 

Avrupa'daki M i l l i Mülteciler ve Nüfus Fazlalıkları için Avrupa 
Konseyi İskan Fonu (bundan sonra "Fon" denilecektir) bir yandan, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra "borçlu" denecektir) 
diğer yandan, 

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 11 Mart 1980 t a r i h l i istemini, 

- Avrupa Konseyi Nüfus ve Mesleki Eğitimi Bölümü'nün kabul 
edi lebi l i r l ik konusundaki 23 Nisan 1980 t a r i h l i görüşünü, 

- Guvernör'ün 25 Nisan 1980 t a r i h l i raporunu, 

- Fon Yönetim kurulu'nun 402 (1980) ve 374 (1979) sayılı kararlarını , 

- Avrupa Konseyi Ayrıcalıklar ve Muafiyetler Genel Sözleşmesine ek 
üçüncü protokolü, 

- 6 Ekim 1970 t a r i h l i Fon Ödünç Yönetmeliği'ni 

gözönünde bulundurularak, AŞAĞIDAKİ HUSUSLARDA ANLAŞMIŞLARDIR: 

Madde 1 

Bu ödünç, bu anlaşmanın imzası tarihinde yürürlükte bulunan ödünç 
Yönetmeliği'ndeki genel koşullara ve bu anlaşma i le saptanan özel 
koşullara göre kabul olunmuştur. 

Madde 2 

Fon , Borçlu'ya FS.20.000.000 (yirmi milyon İsviçre Frankı) tuta-
rındaki bir ödünç vermeyi yükümlenir. 

Borçlu bu ödüncü geciktirmeksizin (gecikmenin haklı bir nedene 
dayanması hali hariç) Ankara KENT-KOOP Konut Kooperatifleri 
Birliği'nin 47890 adet konut yapımı projesinin alt yapı ve sosyal 
hizmet giderlerinin finansmanına ayıracaktır. 

Tüm finansman süresi boyunca Borçlu her altı ayda bir Fon 'a 
ödüncün kullanım durumu ve çalışmaların ilerleme durumunu belirten 
bir rapor gönderecektir. Daha sonra projenin seyrini çizen ve 
sonuçları tahli l eden bir rapor, çalışmaların bitimi tarihinden 
itibaren altı ay içinde Fon'a gönderilecektir. 

Bunun dışında Borçlu Fon y e t k i l i l e r i tarafından görevlendirilen 
muhtemel enformasyon heyetlerini uygun bir şekilde kabul etmeyi 
ve onların görevleri sırasında gerekli tüm yardımları temin etmeyi 
yükümlenir. 

Madde 3 

Ödüncün vadesi 10 yıl , 10'ncu yılın sonunda bir defada geri ödemeli, 
faiz oranı yıl l ık % 6.25'dir. Yılda 360 gün ve ayda 30 gün üzerinden 
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hesaplanan f a i z l e r i , altı aylık devreler halinde, i lk kez 10 Ocak 19 
tarihinde olmak üzere, ekteki i t f a tablosuna uygun olarak her yılın 
10 Ocak ve 10 Temmuz günlerinde ödenecektir, (ek.1) 

Anapara, ekteki i t f a tablosuna uygun olarak 10 Temmuz 1990 tarihinde 
bir defada geri ödenecektir, 

Madde. 4 

Ödünç tutarı Fon tarafından 10 Temmuz 1980 tarihinde FS.1.000.000.-
(bir milyon İsviçre Frankı) tutarında bir prim kesildikten sonra 
geriye kalan FS.19.000.000.-lık ödünç tutarı ABD Dolarına çevrilerek, 
ABD Doları cinsinden tutar, Borçlu lehine, Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası'nın Berliner Handels und Frankfurter Bank, Francfort S/Main 
nezdindeki dolar hesabına ödenecektir. 

Madde 5 

Ödüncün kullanılabilmesi maksadıyla borçlu, Fon"a zamanında i l işik 
bonoyu (Ek:2) verir . 

Bono, İsviçre Frankı (FS) olarak düzenlenir ve ödenir. 

Madde 6 

Bono'da tesbit edilmiş vadelerde öngörülen tutarların ödenmesi 
Borçlu'yu yukarda 3'ncü maddede bel irt i len yükümlülüklerinden 
kurtarır. Bu ödüncün anaparası ve bundan doğan faizler ve diğer 
masraflar ve özellikle aşağıda 9'ncu maddede bel irt i lenler . Borçlu 
tarafından usulüne uygun olarak tamamen ödendiğinde, Borçlu Fon'a 
karşı bütün yükümlülüklerinden kurtulur. 

Madde 7 

Vadeyi takip eden ay içinde tamamen veya kısmen ödenmemiş her faiz 
ve meblağ, ödenmemiş anapara üzerinden yıllık %1 oranında bir 
faiz ödenmesini gerektirir. 

Bu ek fa iz ; 

a. Gerekli ödemenin yapılmadığı veya faizlerden ödenmesi gereken 
bir kısmın ödenmediği hallerde, faiz vadeleri devresinden itibaren, 

b. Anaparanın ödenmemiş olması halinde, anapara taksidinin 
ödenmesi gereken vade tarihinden itibaren, 

ödenecektir. 

Her i k i hal aynı zamanda vuku bulduğu takdirde i lk tarih esas alınır. 
Vadesi gelen tutarlar ödendiği zaman ek faiz talep edilmez. 

Madde.8 

Bu ödünç gereğince Borçlu tarafından Fon lehine, İsviçre Frankı olarak 
ödenecek bütün tutarlar Banque de Gottard, Lugano'ya ödenir. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3 

1981 



Sayfa: 4 RESMÎ GAZETE 12 Eylül 1980 — Sayı: 17103 

Madde 9 

Gerek bu anlaşmanın akdi, icrası ve tasfiyesinden gerek verilen 
ödüncün yapılabilmesi ve garantisinden, gerek bu ödünç i l e i l g i l i 
hukuki veya hukuk ötesi işlemlerden meydana gelsin tahakkuk etmiş 
veya tahsil edilmiş bütün vergi, resim ve harçlar ve genellikle 
bu nitelikte olan masraflarla diğer bütün masraflar borçlu"ya a i t t i r . 

Fon'un Ödünç Yönetmeliği'nin 4'ncü bölümünde öngörülen tahkim 
usulü i l e i l g i l i masraflar için ise sözü geçen bölüm 25'nci 
maddesi hükümleri uygulanır. 

Madde 10 

Akit taraflar, Fon ödünç Yönetmeliğinin 4 üncü bölümünde öngörülen 
koşullar çerçevesinde verilen bir hüküm sonucu olarak yapılan 
zorunlu uygulamaya karşı koymak maksadıyla dahil i veya uluslararası 
hiçbir kazai veya diğer bir mercii önünde herhangi bir ayrıcalık, 
dokunulmazlık ve mevzuattan yararlanmamayı yükümlenirler. 

Madde. 11 

Borçlu, bu anlaşmadan doğan yükümlülüklerinden tamamen kurtulmak 
için üçüncü şahıslarla ilişkilerinde kredinin kullanılmasıyla 
i l g i l i hiçbir işlemden yararlanamayacaktır. 

Borçlu i le üçüncü şahıslar arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar 
dolayısıyla Fon hakkında dava açılmaz. 

Madde 12 

ödüncün bu anlaşmanın 2'nci maddesinde belirtildiği şekilde 
kullanılmasından Fon tarafından tasvip edilmeyen her değişiklik 
veya tahsis yapmama, Fon Ödünç Yönetmeliği'nin 3'ncü bölümünün 
13 (h) maddesi hükümleri uyarınca kredinin durdurulması, i p t a l i 
veya talep edilebilirliği' için yeterli bir neden Bayı l ır . 

Madde 13 

Bu Anlaşma 10 Temmuz 1980 de yürürlüğe girecektir. 

Madde 14 

Bu Anlaşma ve bununla i l g i l i kullanma belgeleri, 2 Eylül 1949 
t a r i h l i Avrupa Konseyi Ayrıcalıkları ve Muafiyetler Genel 
Anlaşmasının 6 Mart 1959 t a r i h l i Üçüncü Katma Protokolu'nun 
1.nci madde 3'ncü fıkrasında belirtildiği şekliyle Fon ve ikinci 
derecede de İsviçre Hukukuna tabidir. 

Madde 15 

Fon Yönetim Kurulu'nca 6 Ekim 1970 tarihinde kabul edilen Fon 
ödünç Yönetmeliği bu anlaşmanın ayrılmaz bir parçasını teşkil 
eder.. Sözü geçen Yönetmelik'in herhangi bir hükmü i le bu anlaşmanın 
herhangi b ir hükmü arasında çelişki bulunması halinde anlaşma 
hükmü geçerli sayılır. 
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Madde 16 

Bu anlaşma, her i k i s i de aynı derecede geçerli olmak üzere, i k i 
nüsha halinde düzenlenmiştir. Akit tarafların herbirinde b i r 
nüsha bulunur. 

Ankara'da 10 Temmuz 1980 tarihinde Paris'.te 10 Temmuz 1980 
yapılmıştır. tarihinde yapılmıştır. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti M i l l i Mülteciler ve Avrupa 
Adına Nüfus Fazlalıkları için 
Nazif Kocayusufpaşaoğlu Avrupa Konseyi takan Fonu 
Maliye Bakanlığı, Hazine Adına 
Genel Müdürlüğü ve MÎÎT Guvernör 
Genol Sekreteri ROGER VANDEN BRANDEN 

Ek: 1 

İTFA TABLOSU 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine 10 Temmuz 1980 tarihinde verilen 
FS.20.000.000 tutarında ödünç fon/projet 136 (19C0) 2. dilim 
faiz % 6.25 oranında altışar aylık taksitler halinde. Emisyon 
fiyatı % 96.25. Vade 10 yıl. 10'cu yılın sonunda bir defada,geri 
ödemeli. 

Vadeler Taksit Tu. Faizler İtfa edilecek Anapara Bakiyesi 
%6.25 Anapara 

FS FS FS 

10.01.81 625.000.- 625.00O.- 20.000.000.-
10.07.81 625.000.- 625.000.- 20.000.000.-
10.01.82 625.000.- 525.000.- 20.000.000.-
10.O7.82 625.000.- 625.000.- 20.000.000.-
10.01.83 625.000.- 625.000.- 20.000.000.-
10.07.83 625.000.- 625.000.- 20.000.000.-
10.01.84 625.000.- 625.000.- 20.000.000.-
10.07.84 625.000.- 625.000.- 20.000.000.-
10.01.85 625.000.- 525.000.- 20.000.000.-
10.O7.85 625.000.- 625.000.- 2O.000.000.-
10.01.86 625.000.- 625.000.- 20.000.000.-
10.07.86 625.000.- 625.000.- 20.000.000.-
y0.01.87 625.000.- 625.000.- 20.000.000.-
10.07.87 625.000.- 625.000.- 20.000.000.-
10.01.88 625.000.- 625.000.- 20.000.000.-
10.07.88 625.000.- 625.000.- 20.000.000.-
10.01.89 625.000.- 625.000.- 20.000.000.-
10.07.89 625.000.- 625.000.- 20.000.000— 
10.01.90 625.000.- 625.000.- 20.000.000.-
10.07.90 20.525.000.- 625.000.- 20.000.000 — 

32.500.000.- 12.500.000.- 20.000.000 
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Fon/Proje 136 / (1930) TÜRKİYE CMHURİYETİ Ek: 2 
10 Temmuz 1980 HÜKÜMETİ 

ANKARA - BONO 

FS.20.000.000.- 10.7.1980 
Aşağıda imzası bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bono i l e 
i le aldığı meblağ karşılığı olarak Avrupa Konseyi İskan Fonuna aşağıda 
gösterilen tarihlerde taksitler halinde yirmi milyon İsviçre 
Frank'lık (FS.20.000.000) anapara ödemeyi yükümlenir. 
Bu tarihlerde ödemeler anaparanın taksit i i l e bakiye anaparanın 
faiz ini kapsayacak şekilde yapılır. 

Vade Taksit Tutarları 

FS 
10.01.81 625.000.-
10.07.81 625.000.-
10.01.82 625.000.-
10.07.82 625.000.-
10.10.83 625.000.-
10.07.83 625.000.-
10.01.84 625.000.-
10.07.84 625.000.-
10.01.85 625.000.-
10.07.85 625.000.-
10.01.86 625.000.-
10.07.86 625.000.-
10.01.87 625.000.-
10.07.87 625.000.-
10.01.83 625.000.-
10.07.88 625.000.-
10.01.89 625.000.-
10.07.89 625.OOO.-
10.01.90 625.000.-
10.07.90 20.625.000.-

Yukarıdaki ödemeler, Avrupa Konseyi İskan Fonu lehine Banca 
del Gottardo, Lugona'ya Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinde 
herhangi bir siyasi veya vergi mercii tarafından hiçbir 
şekilde vergi, resim veya harca tabi tutulmadan yapılacaktır. 

Bu bono, Avrupa Konseyi İskan Fonu tarafından Türkiye Cumhuriyet 
Hükümetine 10 Temmuz 1980 tarihinde Paris'te verilmiş olan, 
krediye karşılık teşkil eder. 
Bu bono i le i l g i l i herhangi b ir faizin zamanında ve tam ödenmesinde 
kusurda bulunulduğu takdirde, anaparanın ve ödeme tarihine kadar 
olan faizin tümü, bu tarihte derhal muaccel olacak ve bono 
sahibinin arzu ve talebi üzerine hemen ödenecektir. 
Bono sahibinin bu bonodan doğan haklarından b i r i n i kullanmaması 
hiçbir şekilde bu hak veya diğer haklardan feregat sayılmayacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

Maliye Bakanlığı 
Hazine Genel Müdürlüğü ve MİİT 

Genel Sekreteri 
Nazif Kocayusufpaşaoğlu 
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CONTRAT DE PRET 
encre 

LE FONDS DE REETABLISSBMENT DU CONSEIL DE L'EUROPE 

et 
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE TURQUIE 

Le Fonds de Réétablissement du Conseil de l 'Europe pour les 
Réfugiés Nationaux et les Excédents de Population en Europe 
(ci -apres sppelfi Fonds") , d'une part , 

et LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE TURQUIE, Ankara. 

(ci-aprfea appelé "emprunteur") , d 'autre p a r t , 

-VU l a demande du Gouvernement turc en date du 11 Mars 1980, 

rVU l ' a v i s de recevabilité de l a Div is ion de l a Population et de l a 
Formation Professionnelle du Conseil de l 'Europe en date du 23 A v r i l 
1980, 
-VU le rapport du Gouverneur en date du 25 A v r i l 1980, 

-VU les Résolutions du Conseil d 'Administration du Fonds : 402(1980) 
et 374 (1979) 

-VU le Troisième Protocole Additionnel S l 'Accord Général sur laa 
Privilèges et Immunités du Conseil de l 'EUrope 

-VU les a r t i c l e s du Règlement de Prêta du Fonds en cate du 6 Octobre 
1970, 

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

A r t i c l e 1 

Le présent prêt est consenti aux conditions générales du Règlement 
dea Prêts du Fonds en vigueur à l a date de l a signature du présent 
contrat et aux conditions particulières fixées par le présent contrat . 

A r t i c l e 2 

Le Fonds s'engage i accorder un prSt d'un montant de 

FS 20.000.000.- (vingt mi l l ions de francs suisses) 

L'emprunteur devra affecter ce prêt sans r e t a r d , sauf délai 
Just i f ié , au financement d'un projet pour la constructlon.de 
47.890 logements économiques, création des Infrastructures et 
des services sociaux correspondants par l a BATIRENT HéWSlNG 
CONSTRUCTION COOPERATIVES (KENT-KOOP) ANKARA Fonds/Projet 
136 (1980)- 2 este tranche-
Pendant toute l a durée du financement, l'emprunteur adressera su 
Fonds, tous les six mois, un rapport indiquant l ' é t a t d ' u t i l i s a t i o n 
du prêt et l ' é t a t d'avancement des travaux. Un rapport décrivant 
i poBtériori le déroulement du projet et analysant les résultats 
sera adressé au Fonda dans les ai« mois de l a date i'achSvement 
des travaux. 
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L'emprunteur s'engage par a i l l e u r s & a c c u e i l l i r favorablement l es 
Éventuelles missions d ' in formation effectuées par les agents du 
Fonds et a fournirout'e l a co l laborat i on nécessaire ï l eur tSche 
d ' in format ion . 

A r t i c l e 3 
Le prêt aura une durée de 10 ans ferme 
Le taux d ' intérêt du prêt est de 6,25 X l ' a n . 
Les intérêts c a l c u l a * sur labase ' <je 360 jours par an et 30 jours 
par mois, seront payables semestriellement à terme échu, suivant l e 
tableau d'amortissement ci-annexé (Annexe I ) , Les paiements auront 
l i e u l es 10 j u i l l e t et 10 janv ier de chaque année et pour l a 
première f o i s l e 10 janv ier 1981. 

Le remboursement du c a p i t a l , suivant l e tableau d'amortissement c i -anne: 
in terv iendra en une seule f o i s l e 10 j u i l l e t 1990. 

A r t i c l e 4 

Le montant du prSt sera versé par l e Fonds, après déduction d'une 
prime de 5 Z représentant FS 1.000.000.- l e 10 J l l l e t 1980. 
Le montant net de FS 10.000.000.- convert i en t OS, sera versé au 
compte en d o l l a r s de l a Banque Centrale de l a République de Turquie cher 
l s Bexl lner Handels und Franfurter Bank, Francfort/s /Main,en faveur 
de l 'emprunteur. 

A r t i c l e 5 
Aux f ine de m o b i l i s a t i o n du prêt, l 'emprunteur remet au Fonds, en 
temps u t i l e , l a promissory-note cl-annexée (Annexe XI) 

La promissory-note est l i b e l l é e et payable en francs su i sses . 

A r t i c l e _ 6 

Le versement des montants prévus sur l a promissory-note aux 
échéances y f i xées , l ibère l 'emprunteur à due concurrence de ses 
ob l igat i ons définies & l ' a r t i c l e 3 c l -dessue . Lorsque le montant 
intégral du p r i n c i p a l du présent prêt , a i n s i que tous l e s intérêts 
ou autres f r a i s en découlant, notamment ceux de l ' a r t i c l e 9 c i -
dessous, seront dûment versés, l 'emprunteur sera complètement l ibéré 
des ses ob l igat ions envers l e Fonds. 

A r t i c l e 7 

Tous intérêts et sommes non versés on tout ou en p a r t i e dans l e mois 
qu s u i t l 'échéance, donnent l i e u au paiement d'un intérêt de 1 X 
l ' a n sur de montant en p r i n c i p a l restant dû sur le prêt. 
Ce supplément d ' intérêt d o i t être versé: 

a) & compter de l a période pour l a q u e l l e l es Intérêts étalent dus, 
s ' i l y s non-paiement, ne s e r a i t - c e que d'une p a r t i e du montant des 
intérêts restant dus e t , 

b) 1 compter du jour de son échéance s ' i l s ' a g i t du non-paiement de 
montante du p r i n c i p a l écbus. 
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81 caa d«ux caa co inc ident , c ' e s t l e premiss* date qui e*ra retenu* 
les supplément d 'Intérêt n 'est élus e x i g i b l e «u noaent «0 toutes 
«cames restant dues «ont payéea. 

A r t i c l e 8 
Toutes l es sommes dues par l 'empruntsur au t i t r a du present prBt 
sent payables en laveur du tonda en francs aulaaas auprès da l a 
Banque du Gothard, Lugano. 

A r t i c l e » 

Toua d r o i t e , tmpCta st taxea, généralement quelconques, dua at parens 
at toua f r a l a auxquela peuvent donner l i e u s o i t l a conc lus ion , 
l 'exécution at l a l i q u i d a t i o n du présent c o n t r a t , ao l t l a m o b i l i a a t i o i 
at l a garantie du p r i t accordé, a l n a i que toua Isa actes j u d i c i a i r e s 
e x t r a - J u d i c i a i r e s ayant leur o r ig ine dana ca prêt , aont a l a charge 
da l 'emprunteur. 

Toutefo is , en ce qui concerna laa f r a l a da l a procédure a r b i t r a i s 
prévue dans l a chapi tre 4 du Règlement daa F r i t e du Fonda, laa 
d lapoa l t ions de l ' a r t i c l e 25 dudit chapitre seront a p p l i c a b l e s . 

A r t i c l e 10 

Las par t i es contractantea a'engagent a ne ae prévaloir d'auncun 
pr iv i lège , immunité ou légis lat ion devant aucune autorité j u r i d i c t i o n n e l l e 
ou autre , interne ou i n t e r n a t i o n a l e , pour s'opposer â l 'exécution 
forcée éventuelle d'une sentence rendue dana lee condit ions prévue» au 
Chapitre 4 du Règlement des Prfits du Fonds. 

A r t i c l e 11 

L'emprunteur ne pourra ae prévaloir d'aucun f a i t ayant t r a i t , dana l e 
cadra de l ' u t i l i s a t i o n du p r 8 t , à ses r e l a t i o n s avec dea t l a r a pour ae 
aouatra i re , en to ta l i t é ou en p a r t i e , aux ob l igat ions découlant du 
préeent contrat . 

Le Fonds ne pourra 8tre mis en cauee i l ' o c caa ion dea l i t i g e s qui 
pourraient s u r g i r entre l 'emprunteur et dea t i e r s . 

A r t i c l e 12 

Tout changement ou tout manquement 8 l ' a f f e c t a t i o n du prSt t e l l e 
q u ' e l l e a été décrite a l ' a r t i c l e 2 du présent contrat qui n ' a u t a i t 
pas reçu l'agrément du Fonds, sera considéré comme motif su f f i sant 
pouvant donner l i e u a l a suspension, 8 l ' a n n u l a t i o n ou 8 l ' e x i g i b i l i t é du p 
conformément aux disposition» du chapitre 3, a r t i c l e 13(h) du Règlement 
des Pr8te du Fonda. 

A r t i c l e 13 

Le présent contrat entrera en vlgueuv l e 10 J u i l l e t 1980. 

A r t i c l e 14 
Le préaent contrat et les t i trée de m o b i l i s a t i o n y afférents aont régla 
par l a d r o i t du Fonds t e l q u ' i l est précisé dana lea d iapoa l t iona da 
l ' a r t i c l e 1er, alinéa 3, du Troisième Protocole Addi t i onne l du 6 Mare 
1959 8 l 'Ac cord Général sur lee Privilèges et Immunités du Consei l de 
l 'Europe du 2 Septembre 1949 e t , a t i t r e s u b s i d i a i r e , par 1* d r o i t 
f u i s s e . 

A r t i c l e 15 
Le Règlement dea Pr8ta du Fonda, adopté en data du 6 Octobre 1ST0 par l e 
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Conseil d'Administration du Fonds, f a i t part ie I n t é g r a n t e du p r é s e n t 
contrat. 

Toutefois, an cas de contradict ion entre une d i s p o s i t i o n quelconque 
dudit R è g l e m e n t et une d i s p o s i t i o n quelconque du p r é s e n t contrat , 
l a d i s p o s i t i o n du contrat p r é v a u d n a . 

A r t i c l e 16 

Le p r é s e n t contrat est é t a b l i en deux exemplaires, chacun d'eux 
faisant é g a l e m e n t f o l . 

Un exemplaire se trouve respectivement entre les mains de chacune des 
part ies contractantes. 

F a i t à Ankara, 
le 10 J u i l l e t 1980 

F a i t a P a r i s , 
l e 10 j u i l l e t 1980 

Nai i f K o c a y u a u f p a ş a o ğ l u 

Four le Gouvernement de l a 
R é p u b l l q u i de Turquie 

Four l e Fonds de R é é t a b l i s a e m t 
du c o n s e i l de l'Europe pour lt 
R é f u g i é s Nationaux et les 
E x c é d e n t s de population en Eui 

ROGER VANDEN BRANDES 
Le Gouverneur 

ANNEXE I 

TABLEAU D'AMORTISSEMENT 

Piet Fonds/ Projet 136 (1980) -2 feme tranche du 10 j u i l l e t 1980, de 
FS 20.000.000.- au GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE TURQUIE, ANKARA-
Taux d ' i n t é r ê t 6,25 X l'an-payablee semestriellement - p r i x d ' é m i s s i o n 
95 X - d u r é e 10 ans ferme 

E c h é a n c e s Montant i I n t é r ê t s C a p i t a l a C a p l t a l 
Payer » 6.25 J rembourser restantdfi 

FS FS FS FS9 
10.01.81 625.000.- 625.000.- 20.000.000.-
10.07.81 625.000.- 625.000.- -- 20.000.000.-
10.01.82 625.000.- 625.000.- — 20.000.000.-
10.07.82 625.000.- 625.000.- 20.000.000 
10.01.83 625.000.- 625.000.- — 20.000.000.-
10.07.83 625,000.- 625.000.- 2 0 . « 0 0 . 0 0 0 . -
10.01.S4 6 2 5 . 0 0 0 Û T 625.000.- — 20.000.000.-
10.07.84 625.000.- 625.000.- — 20.000.000.-
10.01.85 625.000.- 625.000.- -- 20.000.000.-
10.07.85 625.000.- 625.000.- — 20.000.000.-
10.01.86 625.000.- 625.000.- — 20.000.000.-
10.07.86 625.000.- 625.000.- — 20.000.000.-
10.01.87 625.000.- 625.000.- 20.000.000.-
10.07.87 625.000.- 625.000.- — 20.000.000.-
10.01.98 625.000.- 625.000.- — 20.000.000.-
1 0 . 0 7 Í S 8 8 625.000.- 625.000.- 20.000.000.-
10.01.89 625.000.- 625.000.- 20.000.000,-
10.07.89 625.000.- 625.000.- -- 20.000.000.-
10.01.50 625.000.- 625.000.- — 20.000.000.-
10.07.40 20.625.000.- 625.000.- 20.000.000.-

32.500.000.- 1 2 . 5 0 0 . 0 Ó 0 ' . - 20 .600,000.-
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ANNEXE II 

GOVERNMENT OF THE TURKISH REPUBLIC, ANKARA 

PROMISSORY NOTE 

FS 20.000.000.- 10th Julv 1980 

FOR. YALUR RECEIVED, the undersigned Government of the Turkish 
Republic, Ankara, by this promissory-note p omises to pay to the 
Council of Europe'Resettlement Fund or order, the p r i n c i p a l 
sua of Twenty m i l l i o n swiss francs (SF 20.001.000.-) in insti lments 
on the date hereinafter s p e c i f i e d . 

On theae dates payment s h a l l be made as provided for herein&i. 
of a t o t a l sum comprising the instalment due on the p r i n c i p a l 
and the interest on the unpaid balance of the p r i n c i p a l . 

Date Amounts 
FS 

10.01.81 625.000.-
10.07.81 625.000.T 
10.1. 82 625.000.-
10.07.82 625.000.-
10.01.83 625.000.-
10.07.83 625.000.-
10.01.84 625.000.-
10.07.84 625.000.-
10.01.85 625.000.-
10.07.85 625.000.-
10.01.86 625.000.-
10.07.86 625.000.-
10.01.87 625.000.-
10.07.87 625.000.-
10.01.88 625.000.-
10.07.88 625.000.-
10.01.89 625.000.-
10.07.89 625.000.-
10.01.90 625.000.-
10.07.90 20.625.000.-

GOVERNMENT OF THE TURKISH 
REPUBLIC 

above payments s h a l l be made at the Banca del Gottardo, Lugano 
In favour of the Council of Europe Resettlement Fund, without deduction 
for or on account of any preaent or future taxes, duties or any 
other charges imposed or levied against this note or the proceeds 
thereof by or within the Turkish Republic or any p o l i t i c s ! or taxing 
subdivision thereof. 
This Promissory-note constitues a r e l a t i o n to a laan granted by the 
Council of Europe Resettlement Fund to the Turkish Republic .Ankara, 
dated on 10th July 1980. 
Upon default in the prompt and f u l l payment of any interest on this 
note the ent ire p r i n c i p a l and interest thereon to the date of payment 
s h a l l iamedlatly become due and be paid at the option and upon 
demand of the holder thereof. 

The f a i l u r e of the holder thereof to exercise any rights hereunder 
tn any case s h a l l not conatitue a waiver of any of i t s r ights i n that 
or any other instance. 

Nafiz Kocayusufpaeaoglu 

GOVERNMENT OF THE TURKISH 
REPUBLIC 

Ministry of Finance 

YOrOtme ve Idar« Bolümü Sayfa : 11 
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Bakanlar Kurulu Kararları 
Karar Sayısı: 8/1529 

Ekli «Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesine Bağlı Mesleki Eğitim ve Öğretim 
Yapan Sağlık Meslek Lisesinde Okutulacak Haftalık Ders Saatleri Sayısı, Ders 
Görevi Alacakların Nitelikleri ve Ücretle Okutulacak Haftalık Ders Saatleri Sayısı 
ve Diğer Hususların Tesbitine Dair Esasların yürürlüğe konulması; Millî Eğitim 
Bakanlığının 1/8/1980 tarihli ve 26993 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Kanunun deği
şik 89 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 22/8/1980 tarihinde kararlaştırıl-
mıştır. 

CUMHURBAŞKANI V. 
I. S. ÇAĞLAYANGİL 

BAŞBAKAN 
S. DEMİREL 

Devlet Bakanı 
E. CEYHUN 

Adalet Bakanı 

0. UCUZAL 

Maliye Bakanı 
1. SEZGİN 

Çalışma Bakanı 
C. ERDEMİR 

İmar ve Iskan Bakanı 
T. TOKER 

Devlet Bakanı 
A. KARAMAN 

Milli Savunma Bakanı 
A. I. BİRİNCİOĞLU 

Milli Eğitim Bakanı 
O. C. FERSOY 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
A. KARAYİĞİT 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. ORAL 

Devlet Bakanı 
M. MUSAOĞLU 

İçişlerl Bakanı 
O. EREN 

Bayındırlık Bakanı 
S. KILIÇ 

Ulaştırma Bakanı 
H. ÖZALP 

Orman Bakanı 
H. EKİNCİ 

Kültür Bakanı 
T. KORALTAN 

Devlet Bakanı 
K. TOPTAN 

Dişişleri Bakanı 
H . E R K M E N 

Ticaret Bakanı 
H. BAŞOL 

Gıda-Tarım ve Hay. Bakanı 
C. KÜLAHLI 

Gençlik ve Spor Bakanı 
T. ASAL 

Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. M. İSLAMOĞLU A. ÇAKMAK 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabit Kay. Bakanı Turizm ve Tanıtma Bakanı 
Dr. N. BAYAR Dr. E. KIRATLIOĞLU B. KÛNTAY 

Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesine Bağlı Mesleki Eğitim ve Öğretim Yapan 
Sağlık Meslek Lisesinde Okutulacak Haftalık Ders Saatleri Sayısı, Ders Görevi 
Alacakların Nitelikleri ve Ücretle Okutulacak Haftalık Ders Saatleri Sayısı ve 

Diğer Hususların Tesbitine Dair Esaslar 
B Ö L Ü M : 1 

Genel Hükümler 
ŞÜMUL, MAKSAT, DEYİMLER 

Şumul: 
Madde 1 — Bu Esaslar, Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Meslek 

Lisesinde görevli öğretmen ve okul yöneticilerine uygulanır. 
Maksat : 
Madde 2 — Bu Esaslar, Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Meslek 

lisesinde görevli yönetici ve öğretmenlerin haftada okutacakları zorunlu ve isteğe 
bağlı ek ders görevi ve ücretli ders görevi sayılarını tesbit eder. 

Deyimler : 
Madde 3 — Bu Esaslarda geçen: 
a) Esaslar deyimi: Tesbit edilen bu maddeler içindeki esasları. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12 : 12 
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b) Sağlık Meslek Lisesi : Mesleki öğretim yapan Anadolu Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Sağlık Meslek Lisesini, 

c) öğrenci kişilik hizmetleri : Öğrencilerin, boş zamanlarının değerlendiril
mesi, sosyal ve eğitsel faaliyetler, Gençlik ve Spor Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri, 
Sosyal Hizmetler, özel Eğitim ve özel Yetiştirme ile Psikolojik Danışına ve Reh
berlik faaliyetlerini, 

d) Zorunlu ek ders görevi : Öğretmenin maaşı karşılığı okutmakla yükümlü 
olduğu ders saatlerinin dışında, Haftada ücretli okutmak zorunda olduğu ders saat
lerini, 

e) İsteğe bağlı ek ders görevi : öğretmenin maaşı ve zorunlu ücretli ek ders 
görevi dışında, isteği ile okutacağı ücretli ders görevi saatlerini, 

f) Maaşı karşılığı ders saati : Maaşı karşılığı haftada okutmakla yükümlü 
olduğu ders saatlerini 
ifade eder. 

BÖLÜM: II 
Ek Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Ders Saatleri Sayısı 

Madde 4 — Meslek dersleri öğretmenlerinin nitelikleri ile okutacakları teorik 
ve pratik dersler konusunda SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞININ eş
değer okullar için tesbit ettiği ve ilerde tesbit edeceği esaslara, kültür derslerini 
okutacak öğretmenlerin nitelikleri konusunda ise MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINCA 
orta dereceli okullar için tesbit ettiği ve ileride yeniden tesbit edeceği esaslara 
uyulur. 

Madde 5 — Sağlık Meslek Lisesinde görevli öğretmenlere aylıkları karşılığı 
haftada okutacakları (15) saatin dışında haftada (6) saat zorunlu, 9 saat isteğe bağlı 
ücretle ek ders görevi verilebilir. 

Sağlık Meslek Lisesinde görevli yöneticiler, kendi okullarında görevli öğret
menlerin haftada alabilecekleri ek ders görevi sayısı kadar ücretle ek ders görevi 
alabilirler. Okul yöneticileri maaş karşılığı haftada (6) saat ders okutmak zorunda
dır. 

Madde 6 — öğretmen sayısının yetersiz olması halinde ücretle ek ders görevi 
verilenlerden resmi görevi bulunanlara haftada (8) saat, resmi görevi bulunmayan-
lara ise okulda aynı dersi okutan öğretmenlerin maaş karşılığı haftada okutmakla 
yükümlü oldukları ders saati sayısı kadar ücretle ders verilebilir. 

Madde 7 — öğretmenlikte 25 yılım dolduranların, ücretle ek ders okutmaları 
isteklerine bağlıdır. 

Branşında öğretmen bulunmaması halinde emekliye ayrılmış öğretmenlere 
65 yaşına kadar haftada (8) saat ücretle ders verilebilir. 

Madde 8 — Ek ders görevi alanlara her yıl bütçe kanunu ile kabul edilen mik
tarlarda ücret ödenir. 

BÖLÜM: III 
Ortak Hükümler 

Madde 9 — Bir öğretmene ek ders görevi ücreti ödenebilmesi için bu esaslar
da tesbit edilen ek ders ve bu esaslarda ek ders görevi sayılan diğer görevleri fiilen 
yapmış olması şartı aranır. 

Ancak; 
a) Öğretmenler, Millî ve Mahallî Bayram hazırlık çalışmaları günlerinde, bu 

günlerde öğrencilerle beraber söz konusu çalışmalara katıldıkları takdirde bu gün
lere raslayan ücretli ek ders görevini yapmış sayılırlar. 

b) Her türlü eğitsel gezilerde ve seminerlerde görevlendirilen öğretmenler bu 
günlere raslayan ücretli ek ders görevini yapmış sayılırlar. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 13 
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c) Şubat dinlenme tatilinde öğrencilerin tamamının ayrılmaması halinde nö
bet hizmeti ile görevli öğretmenler bu günlerin ek ders görevini yapmış sayılırlar. 

d) Okulda ders dışı izcilik, beden eğitimi, spor çalışmalarını yürüten Beden 
Eğitimi öğretmenlerine, bu görevlerine karşılık maaş ve ücret karşılığı okuttukları 
ders saati sayısına bakılmaksızın fiilen yaptıkları bu faaliyetler karşılığı haftada 
(6) saat ek ders egzersiz görevi ücreti verilir. 

Madde 10 — Sınıf öğretmenliği görevini yapanlar bu görevlerine karşılık 
haftada (3) saat ders görevi yapmış sayılırlar. Bu ders görevi haftada zorunlu ek 
ders görevi olarak verilir. 

Madde 11 — Sağlık Meslek Lisesinde öğrenci adaylarına uygulanacak seçme 
ve yarışma sınavlarında görevli öğretmen ve idareciler her sınav günü için (3) saat 
ücretli ders görevi yapmış sayılırlar. Söz konusu (3) er saatlik ücretli ek ders görevi 
bu esaslarda tesbit edilen ücretli en çok ders sayısı dışındadır. 

Madde 12 — Bu esaslara göre ücretli ders görevi verilenlerden sınav dönem
lerinde (yaz, güz, Şubat) görev alanlara her sınav dönemi için sınav döneminde sınavı 
yapılan dersin bir önceki tam ders yapılan ayda okutabilecekleri ücretli ders saati 
sayışma göre ders görevi ücreti ödenir. 

Madde 13 — öğretmenlere zorunlu ders görevi olarak branşı dışında ders ve-
rilemez. 

Ancak öğretmenlere istedikleri takdirde bu esaslarla tesbit edilen zorunlu ve 
isteğe bağlı ek ders görevi sayısı kadar branş dışı ders verilebilir. 

Madde 14 — Aslî görevli öğretmenlerden maaş karşılığı okutmakla yükümlü 
oldukları haftalık ders saatini doldurmayanlarla Millî Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği 
yapılarak Belediye sınırları içindeki diğer dengi okullarda branşlarında görevlendi
rilir. 

BÖLÜM: IV 
Yürürlük ve Yürütme 

Madde 15 — Bu esaslar 21 Aralık 1978 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 16 — Bu Esasları Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık 
Meslek Lisesi Müdürü yürütürler. 

Karar Sayısı: 8/1605 

Amasya-Kazanasmaz Tohum Yetiştirme İşletmesi İşyerlerinde, Dev-Tanm-
Sen Sendikası tarafından uygulanan grev ile işverence alınmış bulunan lokavt ka
rarı uygulamalarının, memleket sağlığı bakımından, 30 gün süre ile geciktirilmesi; 
Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 10/9/1980 tarihli ve 2-1453 sayılı yazısı 
üzerine, 15/7/1963 tarihli ve 275 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre, Bakanlar 
Kurulunca 11/9/1980 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI V. 
I. S. ÇAĞLAYANGİL 

BAŞBAKAN 
S. DEMİREL 

Devlet Bakanı 
E. CEYHUN 

Adalet Bakanı 
0. UCUZAL 

Maliye Bakanı 
I. SEZGİN 

Devlet Bakanı 
A.KARAHAN 

Milli Savunma Bakanı 
A.I. BİRİNCİOĞLU 

Milli Eğitim Bakanı 
O. C. FERSOY 

Devlet Bakanı 
M. MUSAOĞLU 

İçişleri Bakanı 
O. EREN 

Bayındırlık Bakanı 
S. KILIÇ 

Devlet Bakanı 
K. TOPTAN 

Dışişleri Bakanı V. 
E. CEYHUN 

Ticaret Bakanı 
H. BAŞOL 
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sağ ve sos. Yardım Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. M. İ S L A M O Ğ L U 

Ulaştırma Bakanı Gıda-Tarım ve Hay. Bakanı 
A. ÇAKMAK H. ÖZALP C. KÜLAHLI 

Çalışma Bakanı sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı Turizm ve Tanıtma Bakan 
C. ERDEMİR Dr. N. BAYAR Dr. E. KIRATLIOĞLU B. KÛNTAY 

İmar ve Iskan Bakanı Köy İşleri ve Koop. Bakanı Orman'Bakanı Gençlik ve Spor Bakan 
T. TOKER A. KARAYİĞİT H. EKİNCİ T. ASAL 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. ORAL 

Kültür Bakanı 
T. K0RALTAN 

Karar Sayısı: 8/1606 

Ankara Orta Anadolu Bölge Ziraî Araştırma Enstitüsü, Ankara Tohumluk 
Kontrol ve Sertifikasyon Enstitüsü ile Tarım Alet Makinaları Tarımsal Tesisler 
Araştırma ve Test Merkezi Müdürlükleri işyerlerinde, Dev - Tarım - Sen Sendikası 
tarafından alınmış bulunan grev kararı uygulamasının, memleket sağlığı bakımın
dan, 30 gün süre ile geciktirilmesi; Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 
11/9/1980 tarihli ve VII-5-02/005258 sayılı yazısı üzerine, 15/7/1963 tarihli ve 275 
sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 11/9/1980 tarihinde 
kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI V. 
I. S. ÇAĞLAYANGİL 

BAŞBAKAN 
S. DEMİREL 

Devlet Bakanı 
E. CEYHUN 

Adalet Bakanı 
ö . UCUZAL 

Maliye Bakanı 
I. SEZGİN 

Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı 
Dr. M. ISLAMOĞLU 

Çalışma Bakanı 
C. ERDEMİR 

İmar ve İskan Bakanı 
T. TOKEA 

Devlet Bakanı 
A KARAHAN 

Milli Savunma Bakanı 
A I. BİRİNCİOĞLU 

Millî Eğitim Bakanı 
O. C. FERSOY 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
A. ÇAKMAK 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Dr. N. BAYAR 

Koy İşleri ve Koop. Bakanı 
A KARAYİĞİT 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. ORAL 

Devlet Bakanı 
M. MUSAOĞLU 

İçişleri Bakanı 
O EREN 

Bayındırlık Bakanı 
S. KILIÇ 

Ulaştırma Bekanı 
H. ÖZALP 

Devlet Bakını 
K. TOPTAN 

Dışişleri Bakanı V. 
E. CEYHUN 

Ticaret Bakanı 
H. BAŞOL 

Gıda- Tarım ve Hay. Bakam 
C. KÜLAHLI 

Enerji ve Tablt Kay. Bakanı Turizm ve Tanıtma Bakanı 
Dr. E. KIRATLIOĞLU B. KÛNTAY 

Orman Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
H . EKİNCİ T . ASAL 

Kültür Bakanı 
T. KORALTAN 

Yönetmelikler 
Orman Bakanlığından: 

Orman Yol Şebeke Planlarının Düzenlenmesine A l t Yönetmelik 
I. AMAÇ, K A P S A M V E TARİF 
Madde 1 — a) Amaç ve Kapsam: Bir Orman topluluğunun entansif olarak 

işletilmesi için Ekim, Dikim, Bakım, Kesim, Hastalık ve Zararlılarla mücadele, yan 

Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa; 
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gutlardan korunma veya yangınları söndürme gibi çeşitli ormancılık hizmetlerinin 
zamanında, usul ve tekniğine uygun olarak yapılabilmesi amacıyla ormandaki tüm 
meşçelere ulaşımı sağlayan yol şebeke planları bu yönetmelik hükümlerine göre dü
zenlenir. 

b) Tarif : Orman Yol Şebeke Planı bir Orman topluluğundan elde edilecek her-
çeşit hasılatı amaca uygun bir sekilde ve sürekli olarak taşımaya ve herçeşit ormancı
lık hizmetlerini yapmaya elverişli dere yolları, yamaç yolları ve irtibat yolları gibi 
birbirine bağlı birçok ana ve tali yolların genel projelerinden oluşur. 

II. GENEL ORMAN YOL ŞEBEKE PLANLARININ YAPIMINDA BA6LI 
KALINACAK ESASLAR 

Madde 2 — Çalışma ünitesi: 
Bütün bir dere sistemini içine alan su toplama havzası bir plan ünitesidir. 
Orman yol şebeke planı: Ana ve tali derelerden oluşan bir ana su havzasını 

tam olarak tasıma ve diğer ormancılık hizmetlerine açacak seklide düzenlenir. 
Madde 3 — Taşıma Yönünden Tesbiti : 
Her plan ünitesinde taşımanın yukarıdan aşağıya yapılması esastır. Ancak; 
a) Devlet karayolu, demiryolu istasyonu, pazar merkezleri ve fabrikaların bu-

lunduğu yerler, 
b) Bölmeden çıkarmanın makina ile yapılacağı sahalar, dikkate alınarak ta

şıma yönü degiştirilebilir. 
Madde 4 — Plan yapımında gözönünde bulundurulacak diğer hususlar: 
a) Havzalar arası bağlantı ve uygun boyun noktası veya yerden sağlanır. 
b) Yangına hassas mıntıkalarda yangın emniyet yollarının şebekeye bağlantısı 

sağlanır. 
c) Yol Şebeke Planlarının yapımında enaz orman alam kaydı esas alınır. 
Madde 6 — Tatbik Edilecek Meyiller: 
Yol şebeke içinde alan yolların kamyonla emniyetle iniş aşağı nakliyata müsait 

olması için meyiller prensip olarak % 9'u (normal meyil nisbeti) aşamaz. Ancak; 
bu normal meyil nisbetlnln muhafaza edilmek istenmesinden dolayı göze alınmıyacak 
kadar yüksek masraflara sebep olan, çok zor arazi şartları ve teknik zaruretler kar-
şısında istisnai olarak ve kısa mesafelere inhisar etmek şartiyle % 12 ye kadar çıka
rılabilir. 

Nakliyat istikametinde prensip olarak aksi meyillere cevaz verilmez. 
Ancak: 
a) 'Komşu nakliyat havzaları arasında nakliyat bakımından irtibat zorunlulu-

ğu. 
b) Büyük arazi zorlukları, 
c) Yolun temas etmesi zorunlu (Mücbir) noktalar, 
d) Sahipli arazi, 
Bulunması hallerinde, en fazla 800 m. içinde kalmak şartıyla % 7, daha uzun 

mesafeler için ise % 6 aksi meyle cevaz verilebilir. 
Yol güzergahının tayininde yollar boyunca çok zorlayıcı sebepler olmayınca 

% 0 ve % 1 meyiller kullanılamaz. 
Madde 6 — Tatbik edilecek minimal Lase ve Kurb yarı çapları: 
Yol güzergahlarının tayininde yapımı zaruri bulunan Lase'ler mümkün mer

tebe yamacın yayvan bir yerine rastlatılır. 
Kurb ve Lase'ler için minimal yarıçap (Yol ekseninden) P= 10 —12 m, daha 

gayri müsait durumlarda yarıçap, yol genişliği % 80—100 nisbetinde arttırılarak 
R= 8.0 m. ye kadar düşürülebilir. 

Madde 7 — Yol aralığı ve yol yoğunluğu: 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 16 
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üretim ormanlarında yol aralığı ve yol yoğunluğu hektardaki servet durumu-
na göre : 

a) Hektardaki ortalama servetin 250 m ve daha fazla olduğu ormanlarda da 
500 metrede bir, (yol yoğunluğu 20 m/ Ha.) 

b) Hektardaki servetin 250 m altında olduğu ormanlarda 1000 metrede bir 
(yol yoğunluğu 10 m/Ha.) olarak uygulanır. 

Ancak; ormanların boniteti, İstikbal durumu ve yangına hassaslık derecesi 
arazinin topoğraflk yapısı ve bölmeden çıkarmanın makina ile yapılacağı göz önüne 
alınarak bu aralık 500 metreye kadar azaltılabilir. 

Orman içinde sadece koruma, ağaçlandırma v.b. maksatları ile yapılacak yol-
larla tamamıyla ormansız sahalarda yapılacak yollar yoğunluğu hesabında yer almaz. 

III. G E N E L O R M A N Y O L ŞEBEKE P L A N L A R I N I N DÜZENLENMESİ 
Madde 8 — Mevcut yollardan yararlanma : 
a) Yol şebekesinin planlastınlmasından evvel ormanda yapılmış olan yolların 

bu plan içinde kullanmaya elverişli olup olmadığı, yani bu günkü ormancılık hizmet
lerine elverişlilik derecesi, yer, güzergah, meyil ve kurblar bakımından incelenir. 

Bu yollardan yerleri, güzergahları ve meyilleri bakımından madde 5 ve 6 da 
belirtilen esaslara, büyük onarımla dahi ıslahı mümkün olmayanlar tamamıyla terk 
edilerek yol şebeke planı dışında bırakılır. Uygun olanlar 1/25000 ölçekli paftalara 
işlenir. 

b) Diğer kuruluşlarca ileride yapılması planlaştırılmış bulunan yollarda dik
kate alınır. 

Madde 9 — Planlaması yapılacak ünitede; Amenajman planlarından (varsa 
hava fotoğraflarından) da faydalanılarak arazi gezileri ve ünitenin mülkiyet durumu, 
topoğraflk yapısı (kayalık, bataklık, heyelanlı sahalar v.b.) baraj yerleri ve kodları or
man hudutlu ve açıklık sahalar tesblt edilerek 1/25000 ölçekli paftalara işlenir. 

Madde 10 — Harita üzerinde çalışma : 
a) Her plan ünitesinde yol aralığı ve yol yoğunluğu madde 7 ye güre belir

lenir. 
b) Genel orman Yol Şebeke Planları 1/25000 ölçekli ve tesviye eğrili paftalar 

üzerinde düzenlenir. 
c) Genel Orman Yol Şebeke Planlarının yapımında bağlı kalınacak esaslara 

göre, haritalar üzerinde ana ve tali dere yolları ile yamaç yollarının güzergahları 
geçirilir. 

d) Belirlenen güzergahlar boyunca, aşağıdaki mucbir noktalar işaretlenir. 
d.a Yolun baş noktası 
d.b Menfez ve köprü yerleri 
d.c istif ve depo yapmaya elverişli yerler 
d.d Kavşak noktaları 
d.e Hava irtibatı için en uygun boyun noktası 
d.f Ormancılık hizmetleri yönünden temas etmesi gerekli diğer noktalar 
d.g Yolun son noktası 
e) . Ortalama meylin hesabı: 
Birbirini takip eden iki esas nokta arasında uygulanması lazım gelen meyil 

(ORTALAMA MEYİL) bu noktalar arasındaki kod farkı (H) ve yatay mesafe (L) 
yardımı ile aşağıdaki formülle hesap edilir. 

IIx100 
% P = 

L 
Hesap edilen meyille, harita üzerinde güzergah hattı (Sıfır hattı) aranır, bu

nun için tasviye eğrileri arasındaki yükseklik farkı (h) tatbik edilecek meyil nis-
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beti (% p) ve haritanın ölçeği (1/25000) inden pergel açıklığı (X) aşağıdaki for
mülle açıklanır. 

h 1 
X = 100—. 

p 25000 
Ancak % 5 in üzerindeki meyil nisbetinln tatbik edildiği hallerde güzergahın 

daha emniyetli olmasını sağlamak maksadı ile hesap edilen pergel açıklığı % 10 nis-
betinde arttırılır. 

MİSAL: Haritanın ölçeği 1/25000, tesviye eğrileri arasındaki yükseklik farkı 
10 m. uygulanacak meyil % 8 olduğuna göre pergel açıklığı, 

10 1' 
X = 100. = 0.005 m. veya 5 mm. dir. 

8 25000 
Hesap edilen bu değer % 10 arttırılacağından uygulanacak pergel açıklığının 

5 mm. olması icap eder. 
Yayvan yerlerde ve çok girintili çıkıntılı arazide pergel açıklığı yarılarak, 

hatta belki 3 e veya 4 e bölünerek birbirini takip eden iki tesviye eğrisi arasında di
ğer ara noktalarda işaretlenebilir, (enterpolasyon) 

Madde 11 — Her plan ünitesi için çeşitli taslak planlar hazırlanır. Bunlardan 
ormanı en ekonomik şekilde işletmeye açacak, yapımı ekonomik ve diğer ormancılık 
hizmetlerinede yararlı olacak taslak plan seçilir. 

Madde 12 — Arazide çalışma : 
Seçilen planda gösterilen dere, yol güzergahları, arazide meyil ölçerlerle kont

rol edilerek, ana hatları ile civar ağaçlara ve sabit kayalara işaretlenir. 
Yamaç yol güzergahları ise karşıdan göz veya dürbünle izlenerek arazideki tat

bik kabiliyeti araştırılır. 
Bu sırada haritada görülmeyen ve yol inşaatı bakımından önemli olan arazi 

zorlukları veya haritanın sağlıklı olmaması yüzünden ve diğer bakımlardan yapılma
sı zaruri olacak düzeltmeler yapılarak en uygun durum belirlenir. Gerekirse araziyede 
aplike edilerek haritaya işaretlenir. 

Madde 13 — Planlar hazırlanırken Mahalli işletme Müdürü ve Bölge Şefinin 
mütaalası alınır ve durum bir protokolla tesbit edilir. 

Madde 14 — Son şeklini alan Genel Orman Yol Şebeke Planında yol güzergah
larına ait meyiller meyil yönleri, meyil değişme noktaları, taşıma yönü harita üze
rinde gösterilir. 

Madde 15 — 1/25000 ölçekli paftalar üzerinde arazi ve büro çalışmaları yapıla
rak elde edilen taslak halindeki Genel Orman Yol Şebeke Planlanma kontrolü, Or
man Genel Müdürlüğünde merkez ve taşra ilgilileri ile beraber yapılır. 

Madde 16 — Orman Genel Müdürlüğünce yapılan kontrolden sonra mevcut ve 
plana alınan yolların baş ve son noktaları isimlendirilerek bunlara sırası ile numara 
verilir. Numaralama; her işletmede bir numaradan başlayarak sıra ile devam eder. 
Bir bölgeden diğer bir bölgeye geçişte ileride plana alınacak yollar için kafi miktarda 
yedek numara ayrılır. 

Madde 17 — Amenajman ve Silvikültür planları esasları dahilinde Mahalli 
İşletme Müdürü ve Bölge Şefinin mütaalâsı alınmak suretiyle «ilk olarak yapılacak 
yolla», «Sonra yapılacak yollar» ve «En son yapılacak yollar» olmak üzere üç grup 
halinde yol inşaatı zaman düzeni tayin ve tesbit olunur. 

Madde 18 — 1/25000 ölçekli paftalar üzerinde arazi ve büro çalışmaları ta
mamlandıktan ve Genel Müdürlükçe kontrolu yapıldıktan sonra tesviye münhanileri 
(Sarp arazide yüz metrede bir, diğer arazide elli metrede bir) sulu ve kuru dereler, 
sırtlar, köy ve mevki isimleri, depo yerleri mevcut ve planlanan yollar, devlet ve 11 
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yolları cetveli, orman durumu, yol yoğunluk cetveli, yol planı ve yapım programı 
cetveli ve işaret listesi, mütaalası alınanlar, hazırlayanlar, tasdik ve onaylayanları 
belirtir cetvel aydıngere özel işaretlerine uygun olarak çizilir. üzerinde çalışılan 
1/25000 ölçekli bu orijinal paftalar kurşun kalemle hazırlandığı şekilde ve bezlenerek 
muhafaza edilir. 

Madde 19 — Teknik raporun hazırlanması: 
Teknik rapor; ormanın durumu mevcut yollar, planlaştırılan yol şebekesi varsa 

etüd edilen varyantlar, inşaat masraflarının hesabı ve inşaat süresi, Yol şebekesinin 
tadili ile, ormanın işletmeye açılması dışında elde edilecek imar, bakım, koruma, mü-
cadele ve diğer ormancılık hizmetlerine yönelik faydalar hakkında düşünceleri ihtiva 
eder. 

Ayrıca; içindekiler genel hususlar, mevcut yol şebekesi, projesi kabul edilen 
yol projesi, ekonomik hususlar ve yol şebekesinin genel faydaları, ekleri ve son söz 
ana bölümleri kapsar. 

Madde 20 — Hazırlanan plan haritasından 10 nüsha teksir edilir. Bunların 6 
nüshası özel renklere boyanır ve 5 nüshası teknik rapor cildinin cebine sığacak ebadda 
kesilir bezlenir. 6 nüshası mürekkeplenerek camlanıp Bölge Şefi odasına asılır. Bo
yasız 4. nüshası ise ilgili amenajman planlarına konur. 

Madde 21 — Plan haritası ve teknik rapordan meydana gelen planlar 20x30 
cm. ebadında ciltlenir. Ciltli planların bir adedi Bölge Şefine bir adedi işletme Mü-
dürlüğüne, bir adedi Orman Bölge Başmüdürlüğüne, bir adedi Genel Müdürlüğe gön
derilir, 5. nüshası Orman Yolları Grup Başkanlığında kalır. Gerekirse bir nüsha bo
yalı harita ağaçlandırma Bölge Başmüdürlüğüne verilir. 

IV. GENEL ORMAN YOL ŞEBEKE PLANLARININ ONAYLANMASI 
UYGULANMASI VE TADİLİ : 

Madde 22 — Bu esaslara göre hazırlanan plan. Orman Yolları Grup Başkanının 
uygun mütaalası üzerine Orman Bölge Başmüdürlüğünce incelenip onaylandıktan ve 
Genel Müdürlüğün tasvibinden sonra uygulanır. 

Madde 23 — Tasvip edilmiş şebeke planları üzerinde mahalli teşkilatça deği
şiklik yapılamaz. 

Tasvip edilmiş planların tadiline mutlak zaruret görülen hallerde tadilat pro
jesi, Orman Yolları Grup Başkanlığınca hazırlanır ve Başmüdürlüğün tasdiki ve Ge
nel Müdürlüğün tasvibinden sonra uygulanır. 

V. DİĞER HÜKÜMLER 
Madde 24 — Genel Orman Yol Şebeke Planları tamamlanmış ormanlarda bu 

planlarda yer alan yolların dışında hiçbir yolun etüd - aplikasyonu ve inşaatı yapıla
maz. 

Madde 25 — Genel Orman Yol Şebeke Planı tamamlanmamış ormanlarda, yol
ların planlama esaslarına uygunluğu grup başkanlığınca bir rapor ve krokiyle belirtil
meden ve genel müdürlükçe tasvip edilmeden hiçbir yolun etüt - aplikasyonu ve in
şaatı yapılamaz. 

Madde 26 — Her türlü keşif evrakı Genel Müdürlükçe bildirilen esaslar ve ve
rilen numunelere göre düzenlenir. 

Madde 27 — Her yıl inşa edilen yollar. Genel fol Şebeke Planı haritasına özel 
işaretiyle işlenir. 

Madde 28 — Bu yönetmelik Resmi Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 29 — Bu yönetmeliği Orman Genel Müdürü yürütür. 
Madde 30 — Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile 13/5/1980 tarih' ve 218 

sayılı Bakanlık Makamının olurlarıyle tatbike konan (Orman Nakliyat yolları Şe
bekelerinin Planlaştırılması esasları) yürürlükten kalkar. 
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Ö Z E L İ Ş A R E T L E R V E R E N K L E R T A 3 L 0 S U 

1 

2 

i ş a r e t i A ç ı k t a m a 

Devlet s u s i vah (3/4mm) 

İl s ınır ı s i y a h 

2 4 

İ ş a r e t i A ç ı k l a m a 

— 8 — N o f c t s t d e S . n o k . l A . " o l d u * u > 1 

2 

A ç ı k t a m a 

Devlet s u s i vah (3/4mm) 

İl s ınır ı s i y a h 2 5 — ^ 
. . . . r ( n g | n ( ] ( 

J A i t o l . y l . r e t w ) , 
Yol c ı z g . üzer . oki(ç ık.gos) 

3 mmm Baş M d sı M a v i ( 2 m m ) 2 8 (2) Yolun ; baş v e s o n u ( S m m c r y . ) 

4 mmm I ş L M d s * k ı r m ı z ı ( 1 , 5 m m ) 2 7 O M e y i l :değ\. n o k t . ( s iyah 1,5 mm) 

5 mmm Bök) t s ı . Yeşil ( 1,5 m m ) 2 8 01,09,57 Yolların k o d n u m . (s iy . 6 m m ) 

6 O Başmüdür lük M t r k s z i ( m a v i ) 2 9 W) Y o l m ey. (Ait oU ren. 4 m m ) 

7 O İşit. Müdüı iüjü M e r k e z i (kırmızı) 3 0 İl m e r k e z i ( s i y a h ) 

8 O Bölqe şefliği M e r k e z i ( Y e ş i l ) 31 İ lçe m e r k e z i ( s i y a h ) 

9 X ® Tepe ( s i y a h ) 3 2 © Bucak Merkezi (siyah) 

10 X — X— X|Sırt ( s i y a h ) 3 3 m- m 
m m Meskûn Yer ( s i y a h ) 

11 B ö l m e kılavuzu ( s i y a h ) 3 4 • • + Nireng i noktaları ( s i y a h ) 

12 Devlet ve i l yo lu ( s i y a h T 3 5 [><3 O r m a n fidanlığı ( s i y a h ) 

M ev. depo y e r i ( s i y n h ) 13 M»« A n a Ortndn Y o l u (sarı I m m ) 3 6 ıA 
O r m a n fidanlığı ( s i y a h ) 

M ev. depo y e r i ( s i y n h ) 13 M»« A n a Ortndn Y o l u (sarı I m m ) 3 6 
O 

O r m a n fidanlığı ( s i y a h ) 

M ev. depo y e r i ( s i y n h ) 

14 " A t i p i o rman y o l u (siyah Imm) 3 7 â K u r u L depo y e r i ( s i y a h ) 

15 " B tipi o r m a n y o l J k * * m m l ' , ' 3 8 — - S u l u dere ( m a v i ) 

16 Traktör yo lu (kırmızı T m m ) 3 9 K u r u dere ( m a v i ) 16 Traktör yo lu (kırmızı T m m ) K u r u dere ( m a v i ) 

17 Yapılacak a n a dere Nak . Y o l u l s i y a h i 1 , 0 
K&prü ( s i y a h ) 17 Yapılacak a n a dere Nak . Y o l u l s i y a h i 1 , 0 
K&prü ( s i y a h ) 

18 

19 

t a l i dere N a k . vclufkahueT ¿1 

,Rem be, 
( (Çörmen) 

Münhani (50-10bm.de birOz.re) 18 

19 

rengi 

I s l a h ediL mev. y o l < ™ $pŞ> 4 2 ,Rem be, 
( (Çörmen) 

2 5 0 m 3 / H a den f a z l a O r m . 

18 

19 

rengi 

I s l a h ediL mev. y o l < ™ $pŞ> ,Rem be, 
( (Çörmen) 

2 0 H a v a hattı k ı r m ı z ı ( l m m ) 4 3 Yeşil 2 5 0 H a den n z O r m . 2 0 H a v a hattı k ı r m ı z ı ( l m m ) 4 3 Yeşil 2 5 0 H a den n z O r m . 

21 S u i l e n a k l i y a t ( m a v i ı m m ) 44 Sari Acık s a h a 21 S u i l e n a k l i y a t ( m a v i ı m m ) 44 Sari Acık s a h a 
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Orman Bakanlığından: 

Orman Yollan Grup Baskanlıkları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği 
I — G A Y E V E KURULUŞ 
Madde 1 — Orman ürünlerinin teknik ve ekonomik esaslara uygun olarak ta-

şınmasına, ormancılık hizmet ve faaliyetlerinin amacına uygun şekilde yürütülmesine 
yarayacak orman yolları şebekesini ormancılık ilim ve tekniği dahilinde kurmak, 
plan ve projelerini hazırlamak, etüt ve aplikasyonlarını yapmak, inşaatın planlara 
ve ekonomik icablara göre yapılmasını sağlamak ve kontrol etmek üzere, Orman Böl
ge Başmüdürlüklerine bağlı «Orman Yolları Grup Başkanlıkları» ve İşletme Müdür
lüklerine bağlı «Yol İnşaat Şeflikleri» kurulmuştur. 

Madde 2 — Orman Yolları Grup Başkanlıklarının ve Yol inşaat Şefliklerinin 
adedi, merkezleri ve çalışma sahaları Orman Genel Müdürlüğünce tayin ve tesbit 
edilir. 

Madde 3 — Orman Yolları Grup Başkanlığı: Orman Yüksek Mühendisi bir Or
man Yolları Grup Başkam, Orman Yüksek Mühendisi veya Mühendis bir Yol Planla
ma Başmühendisi, Orman Yüksek Mühendisi veya Mühendis bir Yo l inşaat Kontrol 
Başmühendisi, yeteri kadar Orman Yüksek Mühendisi veya Mühendisi ile Desinatör, 
Dosya Evrak Memuru, Daktilo, şoför ve lüzum görülecek diğer personelden oluşur. 

Madde 4 — Yol inşaat Şefliği: Bir yol inşaat Şefi ile, Teknik eleman, dosya 
evrak memuru, şoför ve yeteri kadar sürveyandan oluşur. 

II — GÖREV V E YETKİLERİ 
Madde 0 — O R M A N Y O L L A R I GRUP BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ: 
Orman Bölge Başmüdürlüklerine bağlı bulunan Orman Yolları Grub Başkan

lığı Başmüdürlük mıntıkasında aşağıdaki işlerin kanun, tüzük, yönetmelik ve genel 
emirler çerçevesinde en iyi şekilde yürütülmesini sağlar. 

a) Bölge ormanlarının korunması, işletilmesi ve sahaların genişletilmesine 
ait teknik çalışmaların ifası için gerekli yol şebeke planlarıyla bunların proje ve ke
şiflerinin ve lüzum görülen şebeke planlarının revizyonunun yapımını sağlamak, 

b) Yol Şebeke planlarında tesbit edilen yollar ile bu yollar üzerindeki köp
rü, sanat yapılarının inşaatı ve bunların büyük onarımlarının yapılmasını sağlamak, 

c) Orman genel yol şebeke planlarında yer alan mevcut yolların üst yapılı 
hale getirilmesini ve bunların devamlı trafiğe açık bulundurulmasını temin eden peri
yodik bakımlarının yapılmasını sağlamak, 

d) Orman Yollarının yapımı ve bakımında gerekli iş makinaları ile araç ve 
gereçlerinin transfer planlarını yapmak ve uygulamasını sağlamak, 

e) Bütçeler, plan ve projelerle, yıllık çalışma programlarının hazırlanmasını 
sağlamak, 

f) Görevleri ile ilgili araştırmalar yapılmasını, personelin eğitimini tüm faa
liyetlerin yürütülmesini ve kontrolünü sağlamaktır. 

Madde 8 — Y O L İNŞAAT ŞEFLİĞİNİN GÖREVLERİ: 
a) Yol şebeke planlaması esaslarına göre orman yollarının etüt - aplikasyo-

nunu yapmak, 
b) Yol yapım ve onarım, bakım, üst yapı, sanat yapıları, köprü vb. yol in-

şaatını yapmak ve yaptırmak, 
c) İlk ve son keşif evrakını düzenlemek, 
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d) Personelin eğitimini, tüm çalışmaların yürütülmesini ve denetimini yap

maktır. 

III — PERSONELİN GÖREV - YETKİ V E S O R U M L U L U K L A R I 
Madde 7 — ORMAN Y O L L A R I GRUP BAŞKANININ GÖREV - YETKİ V E 

S O R U M L U L U K L A R I 
a) Bağlı olduğu birim : 
Orman Bölge Başmüdürlüğü 
b) Direktif vereceği kimseler : 
Orman Yolları Grup Başkanlığında görevli teknik ve idari personel, 
c) Görev ve yetkileri: 
ca) Kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ile Orman Bölge Başmüdürlüğü

nün direktiflerine göre Grup Başkanlığına alt teknik ve idari işleri yürütmek, 
cb) Başkanlığa ait işlerin en iyi şekilde yürütülmesini teminen teklif ve gö-

rüşmelerini Orman Bölge Başmüdürlüğüne bildirmek. 
cc) Her türlü keşif evrakı ve ihale dosyasını incelemek, 
cd) Başkanlığa bağlı elemanlar arasında iş bölümü yapmak, lüzumu halinde 

bu elemanları Başmüdürün izni ile geçici olarak evlendirmek, 
ce) Hizmetlerin görülmesi bakımından başkanlık ile diğer birimler arasında 

gerekli koordinasyonu sağlamak, 
cf) Başkanlığa bağlı personelin verimli çalışmasını teminen gerekli tedbirleri 

almak, görevlerini gereği gibi yapmalarını takip ve murakebe etmek, 
cg) Bütçeler plan ve projelerle yıllık çalışma programların hazırlamak ve 

izlemektir. 
d) Sorumluluklar: : 
Orman Yolları Grup Başkanı : Başkanlığa ait işlerin yürütülmesinden Orman 

Bölge Başmüdürüne karşı sorumludur. 

Madde 8 — YOL P L A N L A M A BAŞMÜHENDİS V E MÜHENDİSLERİN 
GÖREV - YETKİ V E S O R U M L U L U K L A R I 

a) Bağlı olduğu birim : 
Orman Yolları Grup Başkanlığı 
b) Görev ve Yetkileri : 
ba) Yol şebeke planlarım yapmak, 
bb) Hazırlanan planların gerektiğinde revizyonlarım yapmak, 
bc) Hazırlanan plan ve projelerin tetkikini İzlemek, 
bd) Yolların şebeke planlarına uygun olarak etüt, aplikasyonları ile keşif 

ve projelerin hazırlanmasını sağlamak, 
be) Görevleri ile ilgili işleri kanun, tüzük, yönetmelikler ile genel emirlere gö

re rasyonel bir iş düzeni içinde yürütmek, 
bf) Konuları ile ilgili teklif ve görüşlerini Grup Başkanına bildirmek, 
bg) Yol Şebeke planları ile ilgili diğer işleri yapmaktır. 
c) Sorumlulukları: 
Başmühendis ve mühendisler görevlerinin yürütülmesinde Grup Başkanına 

karşı sorumludurlar. 
Madde 9 — Y O L İNŞAAT KONTROL BAŞMÜHENDİS V E MÜHENDİSLERİN 

GÖREV - YETKİ V E SORUMLUKLARI 
ıı) Bağlı olduğu birim : 
Orman Yolları Grup Başkanlığı 
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b) Görev ve Yetkileri : 
ba) Orman Yollarının plan, proje, keşif ve standartlarına uygun olarak yapı

mını kontrol etmek, 
bb) Yol tesislerini plan ve projelerine uygun olarak yapılmasını kontrol et

mek, 
be) Mevcut yol, köprü ve sanat yapılarının bakım ve onarımına ait etüt - plan 

projelerini hazırlamak ve hazırlatmak. 
bd) Yolların üst yapılı hale getirilebilmesi için gerekli etüt, plan ve proje

lerini hazırlamak ve hazırlatmak, 
be) üst yapıda kullanılacak malzemelerin, şartnamesine uygunluğunu kont

rol etmek, 
bf) üst yapı için gerekli malzeme, ocak yerlerini tesbit etmek, üst yapı ça-

bama programını yapmak ve izlemek, 
bg) Her türlü keşif evrakım ihale dosyasını incelemek, 
bh) Konu ile ilgili tüm faaliyetlerin yürütülmesini ve kontrol edilmesini sağ

lamak, 
bi) Görevleri ile ilgili işleri kanun, tüzük, yönetmelikler ile genel emirlere 

göre rasyonel bir- iş düzeni içinde yürütmek, 
bj) Konulan ile ilgili teklif ve görüşlerini Grup Başkanına bildirmek, 
c) Sorumlulukları: 
Başmühendis ve Mühendisler görevlerinin yürütülmesinden Grup Başkanına 

karsı sorumludurlar. 
Madde 10 — MEMUR - DESİNATÖR - DOSYA, EVRAK MEMURU - DAKTİ

LO VE ŞOFÖRÜN GÖREV - YETKİ VB SORUMLULUKLARI 
a) Bağlı oldukları birim : 
Orman Yolları Grup Başkanlığı 
b) Görev ve Yetkileri: 
Bağlı oldukları amirden alacakları emirleri dahilinde hizmet görmektir. 
c) Sorumlulukları: 
Kendilerine verilen işlerin yapılmasından bağlı olduktan amire karsı sorum

ludurlar. 
Madde 11 — YOL İNŞAAT ŞEFİNİN GÖREV - YETKİ VE SORUMLULUK

L A R I : 
a) Bağlı olduğu birim : 
Devlet orman işletme müdürlüğü 
b) Görev ve yetkileri : 
ba) Yol şebeke planlaması esaslarına göre orman yollarının etüt - aplikasyo

nunu yapmak, 
bb) Yol yapım ve onarım, bakım, üst yapı, sanat yapılan, köprü vb. yol in

şaatım kontrol etmek. 
bc) İlk ve son keşif evrakını düzenlemek, 
bd) Personelin eğitimini, tüm çalışmaların yürütülmesini ve denetimini yap

maktır. 
c) Sorumlulukları: 
Kendisine verilen görevlerin yürütülmesinde bağlı olduğu İşletme Müdürüne 

karşı sorumludur. 
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Madde 12 — TEKNİK E L E M A N I N GÖREV - YETKİ V E S O R U M L U L U K 

L A R I : 
a) Bağlı olduğu birim : 
Yol inşaat Şefliği 
b) Görev ve yetkileri : 
Yol inşaat şefi tarafından kendine verilen işleri yapmak ve yapılmasını sağ

lamaktır. 
c) Sorumlulukları: 
Kendisine verilen hizmetlerin yürütülmesinde Yol İnşaat Şefine karşı sorum

ludurlar. 

Madde 13 — SÜRVEYANLARIN GÖREV - YETKİ V E S O R U M L U L U K L A R I : 
a) Bağlı olduğu birim : 
Yol inşaat şefliği 
b) Görev ve Yetki leri : 

. Kendisine verilen işlerin projesine ve teknik icablarına uygun olarak en iyi 
şekilde yürütmek, şantiyedeki çalışmaların icablarına yerine getirmek ve şantiyede 
çalışma düzenini sağlamaktır. 

c) Sorumlulukları: 
Verilen görevin ifasında bağlı olduğu İlgili şefe karşı sorumludurlar. 
IV — M A L I HÜKÜMLER 
Madde 14 — Grup Başkanlığının istikşaf, planlama, etüt - aplikasyon, proje 

keşif ve kontrol gibi çalışmaları ile ilgili Bütçe formülünde gösterilen her türlü gi 
derleri, Bölge müdürlüklerinin Kuruluş merkezlerindeki işletme Müdürüklerince Dö
ner sermaye bütçesinin (51 Orman Bakım masrafları 516 etüt ve proje giderleri) fas
lında mevcut ödenekten yapılır. 

Madde 16 — Grup Başkanlığının kuruluş merkezleri dışındaki işletmelerde 
yapacağı masraflar, o İşletme müdürlüğünce ödenir ve hesabı cari mektubu ile ku
ruluş merkezindeki işletme müdürlüğüne mal edilir. 

Madde 16 — Grup Başkanlığının çeşitli gidelerini karşılamak üzere, Grup 
Başkanınca uygun görülecek elemanlardan birine 10.000 lirayı geçmemek üzere avans 
verilir. 

V — ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER : 
Madde 17 — Grup Başkanlıkları tarafından tutulacak defterler : 
a) Evrak kayıt defteri, 
b) Zimmet defteri, 
c) Demirbaş defteri, 
d) Kitaplık defteri, 
e) Tahsisat sarfiyat defteridir. 
Madde 18 — Grup Başkanlığının yazışması ve dosya tanzimi «Dosya Tertibi 

izahnamesi» esaslarına göre düzenlenir. 
Madde 19 — Grup Başkanlığının çalışmaları için yeteri kadar Motorlu vasıta 

ile ilgili gerekli alet ve demirbaşlar verilir. 
Madde 20 — Yönetmeliğin cevablandırmadığı hususlarda Genel Müdürlükten 

alınacak talimata göre hareket edilir. 
Madde 21 — Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 22 — Bu Yönetmeliği Orman Genel Müdürü yürütür. 
Madde 23 — Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 14 Eylül 1867 tarih ve 

12699 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan «Orman Yolları Planlama Grup Müdürlük
lerine ait Yönetmelik» yürürlükten kalkar. 
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Genelge 
Gümrük ve Tekel Bakanlığından : 

İLGİ: 17/1/1979 günlü 1979-13 sayılı Genelgemiz. 
İlgide işaretli Genelgemizin 3 üncü paragrafında; «1/12/1975 tarihli ve 1975-183 

sayılı Genelgemizin (B) paragrafı ile ilgili uygulamalarda yanlış ve hatalı işlemler 
yapıldığı Bakanlığıma intikal eden hadiselerden anaşıldığından, söz konusu parag
raf iptal edilmiştir» denilmişti. 

Söz konusu paragraf aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«1/12/1975 tarihli ve 1975-183 sayılı Genelgemizin (B) paragrafının 1 ve 2nci 

bendleri uygulamalarda bazı aksaklıkların ortaya çıkması nedeniyle yeniden dü-
zenlenmiştir. 

1 — İthal edilecek eşyanın gümrük ve resimlerinin gerek muafiyetine ve ge
rekse taksitlendirilmesine ait teminatlı muamelelerde; 

Yalnız Kamu Sektörüne ait olanlar Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilatı 
Teşvik ve Uygulama Dairesi Başkanlığınca doğrudan doğruya, müstakil Gümrük 
Müdürlüklerine veya Gümrükler Başmüdürlüklerine gönderilerek talimata istina
den ayrıca Merkezden (Kontrol Genel Müdürlüğü) emir almadan, Gümrük İşlem
leri bu idarelerce yapılacaktır. 

Yine Kamu Sektörlerine ait teminat süre uzatımları da aynı kanaldan yürü
tülecektir. 

Teminat süreleri azami ALTIAY olarak tesbit edilmiş olup, talimatta belir
tilen süreler dikkate alınarak, belirtilmemiş ise Gümrük Yönetmeliğinin 474/2 nci 
maddesi gereğince ÜÇAY olarak hesaplanacaktır. 

2 — özel Sektöre ait teminatlı işemlerde yatırımcı daha evvel verilen teminat 
müddetlerinin temdidi için müddetin bitiş tarihinden önce beyannamelerin intaç 
tarihleri ve sayıları ile hangi gümrüğe ait olduğu zorlayıcı sebebler belirtilmek 
suretiyle bir dilekçe ile Bakanlığıma müracaat edecek ve Bakanlığımca 1615 sayılı 
Gümrük Kanununun 175 inci maddesi hükmüne istinaden temdit sürelerinin uza
tılması ilgili Gümrük idarelerine bildirilecektir. 

Tebliğler 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 

Zirai Mücadele ilaç ve Aletlerinin Azami Satış Fiyatlarının Tesbitinde Uygula
nacak Esasların 4. Maddesinin b) Bendi ve 6. Maddesinin E) Bendinin 

Değiştirilmesi Hakkında Tebliğ 

MADDE 1 — 3/4/1974 tarih, 14847 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Zirai 
Mücadele ilâç ve Aletlerinin Azami Satış Fiyatlarının Tesbitinde Uygulanacak Esas-
lara Dair Tebliğ'in 3/4/1980 tarih. 16949 sayılı Resmi Gazete'de değişik şekli yayınla-
nan 4. maddesi b) bendi ve 6. maddesi E) bendi aşağıdaki şekilde yeniden değiştiril
miştir. 
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«Madde 4 — b) Akreditif muameleleri ve banka garantileri için ödenen ka-

nuni ve teamül halinde olan faiz, komisyon ve diğer giderler karşılığı olarak; akre
ditif süresi 3 aya kadar olan akreditifli ithalâtlarda FOB Mal Bedeli üzerinden mak-
tuen azami %13, akreditif süresi G aya kadar olan akreditifli ithalâtlarda %20, ak 
reditif süresi 6 ayı gecen akreditifli ithalâtlarda %27, mal mukabili kabul kredili 
ithalâtlarda % 23, akreditifli kabul kredili ithalâtlarda % 25» 

«Madde 6 — E) Endirekt giderlerden (Genel Giderler) mamule düşen hisse: 
1) Genel İdare giderleri, 
2) Finansman giderleri, 
3) Reklâm ve propaganda (tanıtma) giderleri (azami %1.5), 
4) Satış giderleri (satış iskonto ve primleri hariç), 
5) Diğer genel giderler, 

toplamı olarak aletlerde sınai maliyetin en çok % 10 unu, ilâçlarda % 20 sini, ham
maddelerde (teknik ve yardımcı maddeler) % 24 ünü geçmemek üzere» 

MADDE 2 — Bu tebliğ hükümleri, 1 Temmuz 1980 tarihinden itibaren yapıla
cak banka masrafları ve genel giderler için uygulanır. 

TEBLİĞ DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAYICI NOT 

1 — Zirai mücadele ilâç veya hammaddesi ithalâtında Bakanlığımızca kabul 
edilen banka masraflarının hesaplanması: 

A — Banka komisyonu ve diğer giderler 

Akreditifli Mal Mukabili 
Masraf nevi Akreditifli Kabul Kredili Kabul Kredili 

Açılış komisyonu % 1,500 % 1,500 % 0,500 
Gider vergisi (komisyonun °'° 25 i) %0,375 % 0.375 % 0,125 

Poliçe kabul komisyonu — % 1,500 % 1,500 
(1.3 ay İçin) 
Gider vergisi — % 0,375 % 0,375 
Poliçe kabul komisyonu — % 1,000 % 1.000 
(23 ay için) 
Gider vergisi — % 0,250 % 0,250 
Kambiyo taahhüt pulu — % 0,500 % 0,500 
Taahhütname beyanname pulu % 0,500 % 0,500 % 0,500 
Poliçe pulu — % 0,500 % 0,500 
Akreditif mukavele pulu % 0,500 % 0,500 — 
Küşat masrafı % 0,300 % 0.300 — 
Gider vergisi % 0,075 % 0,075 — 
(Küşat masrafının) 
Muhabir banka komisyonu % 0,500 — — 

TOPLAM 3,750 7,375 5,250 
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B — KREDİ FAİZİ : 
Firmaların ve T. İş Bankası A. Ş. nin yazılarına güre; 
Kısa vadeli kredi faizi % 31,OO 
Faiz farkı iadesi fonu %7,75 
(faizin % 25) 
Komisyon %2,00 
Gider vergisi % 8,25 
(% 31 + % 2) x % 25) 

% 49,00 
Bankalar 3 ayda bir hesap keserek bileşik faiz sistemini uyguladıklarından; 
a) 1. 3 ay için faiz yükü (3 ay) (ithalat asgari 3 ayda gerceklesebileceginden 

3 ay alındı) 

100 TL. x 49 x 3 
= 12,25 TL. 

1200 
12,25 

3 aylık faiz oranı: = %12,25 
100 

ib) II. 3 ay için (6 ay) (İthalât 4-8 ay arasında yapılabilir. Ortalama 5 ay esas 
alındı. Korumanın talebinde bu yönde) 

112,25 TL. x 49 X 2 
= 9.167 TL. 

1200 
12,25 + 9,167 

5 aylık faiz o r a n ı : = % 21,417 
100 

c) 6 aydan sonrası 

126 x 49 x 1 
1° 7 aylık = 5.145 TL. (26+5,145): 100 = % 31,145 

1200 
2° 8 aylık (126 x 49 x 2) : 1200 = 10,29TL. (26 + 10,29): 100 = % 36,28 
3° 9 aylık (126 X 49 x 3) : 1200 = 15,435 TL. (26 + 15,435): 100 = % 41,435 

1980 ithalat yönetmeliği geregi firmalar bankaya mal bedelinin tamamım yatırı
yor. Geçmiş yıllarda firma beyanlarına göre mal bedelinin %50 sinin firma özkay-
nagından, % 50 sinin ise kısa vadeli kredi ile karşılandığı kabul edilmekte idi . Bu 
defa döviz kurlarının süratle artması, fiyatlardaki anormal yükselişler nedeni ile 
isletme sermayesi ihtiyacının 2/3 ünün kısa vadeli kredilerle temin edildiği firma-
larca beyan edilmiş, bu görüş Bakanlığımızca da aynen benimsenmiştir. Buna göre: 

a) 3 aylık faiz yükü (12,25 x S ) : 3 = 8,167 
b) 6 aya kadar 

1° 5 aylık faiz yükü (21.417 x 2 ) : 3 = 14,276 
2° 6 aylık faiz yükü (26 x 2 ) : 3 = 17,333 
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% 3100 
% 7.75 

% 2.00 

1200 
5.145 TL. (26+5.145) : 100 = % 31.145 
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c) 6 ayı geçen 
1° 7 aylık faiz yükü (31,145 x 2): 3 = 20,763 
2° 8 aylık faiz yükü (36,29 x 2) : 3 = 24,193 
3° 9 aylık faiz yükü (41,425 x 2): 3 = 27,628 

C — TEMİNAT FAİZİ: 
1 — Akreditinli işlemlerde: 
1980 yılı ithalat yönetmeliğine göre akreditifli işlemler için I No. lu liberas

yon listesinden 15, II No. lu Liberasyon listesinden % 10 teminat yatırılıyor. Or
talama % 12,5 oranında olan bu teminatın 2/3 ünün kredi yolu ile karşılandığı kabul 
edildiğinden buna ait faiz 

a) 3 aylık 8,167 x % 12,5 = % 1,021 
b) 5 aylık 14,278 x % 12,5 = % 1,765 

1° 1 aylık 20,763 x % 12,5 = % 2,595 
2° 8 aylık 24,193 x % 112,5 = % 3,024 
3° 9 aylık 27,623 x % 12,5 = % 3,453 

2 — Kabul Kredili işlemlerde: 
Teminat oranı % 1 dlr. Buna ait 6 aylık faiz oram; 
17,333 x %1 = % 0,173 

4 

NETİCE OLARAK BANKA MASRAFLARI TOPLAMI: (A+B+C) 
1) Akreditifli işlemlerde; 

a) 3 aya kadar: 3,75 + 8,167 + 1,02ı = 12,938 ~ 13 
b) 6 aya kadar: 3,75 + 14,278 + 1,785 = 19,813-20 

(9 aylık) 
c) 6 ayı geçenler 

1° 7 ay için : 3,75 + 20,763 + 2,595 = 27.108 ~ 27 
2° 8 ay için : 3,75 + 24,193 + 3,024 = 30,967 ~ 31 
3° 9 ay için : 3,75 + 27,623 + 3,453 = 34,826 ~ 35 

2) Akreditifli Kabul Kredili işlemlerde : 7,375+17.333 + 0,173 =24,881 ~ 25 
S) Mal Mukabili Kabul Kredili işlemlerde : 5,25+17,333+0,173=22,756 ~ 23 

H — GENEL GİDERLER 
A — İmal ilaçlar için : 
— Hektaş firmasının fiili genel gideri 1979 yılında % 16,16, finansman mas

rafları 8,48 faizin % 27.5 tan % 49 a çıktığı belirtiliyor. Faiz artısı 78,16. Bu artış 
finansman masrafları % sine verilirse; 

8,48 x % 78,18 = 6,63 
Bakanlığımızca halen kabul edilen genel giderler % 15 olduğundan 
Bu durumda; % 15 + % 6,63 ~ % 22 
— Koruma firmasının genel gideri % 18 bunun % 7 al faiz karşılığı faizdeki 

yıllık artış % 25 ten % 49 a yükseldi. Artış oranı 92 
7 x % 92 = 6,44 

Yürütme ve İdare Bölümümü Sayfa: 29 

falz 



Say la : 30 RESMÎ GAZETE 12 Eylül 1980 — Sayı: 17103 
Bakanlığımızca kabul edilen genel giderler % 15 olduğundan 
Bu durumda: %15 + % 6,44 ~ % 22 
— Midiltipi firmasının genel gider teklifi % 22,5 
— Bakanlığımızca yapılan hesaplamaya göre; 
Banka faizlerindeki artış % si = % 49 : % 27,5 = % 78,18 
% 15 oranındaki genel giderlerin 7 si finansman masrafı olduğundan finans

man masraflarındaki artış : 
7 x % 78,18 = 5,47 
Bu durumda genel giderler % 15 + % 5,47 ~ % 20 
B — İmal hammaddeler için : 
imal hammaddelerde halen Bakanlığımızca kabul edilen % 18 oranındaki genel 

giderleri 8 i finansman masrafı olduğundan, finansman masraflarındakl artış : 
8 x %78,18 = 6,25 
Bu durumda genel giderler % 18 + % 6,25 ~ % 24 

NETİCE O L A R A K G E N E L GİDERLER : 
1) İmal ilâçlar için % 20 
2) imal hammaddeler için % 24 

Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilatı Teşvik Uygulama Dairesi Başkanlı
ğından : 

Tebliğ N o : 80/12 
Madde 1 — 80/3 sayılı «îhracaatı Teşvik Tebliği» ne ek 2 sayılı «Sıfır Vergi 

iadesi Listesine» aşağıda yazılı mallar ilâve edilmiştir. 
- - Kitre, 
— Rafine likid yağlar, 
— Sodyum karboksi metil selüloz, 
— Beyazlatılmış, kavrulmuş, dilinmiş, kıyılmış, öğütülmüş toz ve ezme fındık. 
Madde 2 — ihracatta vergi iadesi kararına bağlı 7 sayılı listenin 1-1 konumu 

kapsamında yer alan «Beyazlatılmış, kavrulmuş, dilinmiş, kıyılmış, öğütülmüş toz 
ve ezme fındık» söz konusu listeden çıkarılmıştır. 

Madde 3 — Bu Tebiğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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Î L Â N B Ö L Ü M Ü 

Yargı ilânları 
Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

E. No: 1979/1771 
K. No: 1979/1697 
Sarhoşluk sucundan Mahkernenüzln 10/12/1979 tarihli İlâmı ile T. C. K. nun 

571 • 2248. maddeleri gereğince bin lira hafit para cezası ile hükümlü Aytekhı oğlu. 
1955 doğumlu Mustafa Cengiz Sadıllıoğlu hakkındaki gıyabi ilâm bütün aramalara 
rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanu
nunun 39 uncu maddesi gereğince adı gecen IhukumlUye kararın İlânen tebliğine 
hüküm fıkrasının nesir tarihinden itibaren ontoeş gün sonra muhataba tebliğ edil
miş sayılacağı ilan ücretinin kendisinden alınacağı İlan olunur. 13680 

Altındağ 3. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1980/181 
Al i Koç tarafından Çeaminaz Koç aleyhine açılan boşanma davasının duruş

masına da vah Çeaminaz Koç'a llân'en tebligat yapıldığı halde duruşmaya gelmediği 
anlaşıldığından 8/10/1980 günü saat 11.00 de mahkememizde davalının hazır bulun
ması aksi halde gıyabında davanın devam edeceği ilânen gıyap kararı yerine kaim 
olmak üzere ilan olunur. 14141 /1-1 

Tekirdağ Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1977/723 
Davacı Mehmet Üher vekili avukat Güneş GUrseler ile davalılar Mezmüne Can 

ve arkadaşları arasında görülmekte olan tzalel Şüyuu davasının yapılan açık yargıla
masında verilen ara kararı gereğince : 

Davalı olup yapılan bütün aramalara rağmen adresi ve nerede oturduğu tesbU 
edilemeyen ibrahim Er'e bu defa Resmi Gazete ile Uanen tebligat yapılmasına karar 
verilmiş olup, karar gereğince davalı olup adresi tesbit edilemeyen İbrahim Erin 
duruşmanın bırakıldığı 7/10/1980 günü saat 9.30 da bizzat mahkemede hazır bulunma
sı veya kendisini hu* vekille temsil ettirmesi aksi halde usulün 507 nci madedsd gere
ğince gıyap kararma mahal olmaksızın gıyabmdada yargılamanın yapılacağı ilânen 
tebliğ olunur. 

•a' 

• 

13668 
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Tosya Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1980/63 
Davacı T E K tarafından davalı Tosya Dilkuşah Mahallesinden Muharrem Taş

kın aleyhine İkame olunan irtifak hakkı tesisinin tapuya tescili davasının yapılan mu
hakemesi sırasında: 

Davalının bildirilen adresine çıkarılan thtarlı davetiyenin davalının tanınmadı
ğından bahisle bilâ tebliğ İade edilmiş, yapılan araştırmada davalının adresinin tesbitl 
mümkün olmadığından, adresinin meçhul olması nedeni ile llânen tebliğine karar ve
rilmiş olmakla adı geçen davalının duruşmanın bırakıldığı 16/10/1980 günü bizzat 
duruşmaya gelmesi veya kendisini kanuni bir vekille temsil ettirmesi ,aksi halde gı
yap kararı çıkarılmadan 6830 sayılı kanunun 17 nci maddesine göre karar verileceği 
meşruhatlı davetiye yerine kaim olmak üzere ilân ve tebliğ olunur. 13627 

1980/68 
Davacı T E K tarafından davalı Tosya Dilktışah Mahallesinden Rabla Kenen-

oğlu aleyhine İkame olunan irtifak hakkı tesisinin tapuya tescili davasının yapılan 
muhakemesi sırasında: 

Davalının bildirilen adresine çıkarılan lhtarlı davetiyenin davalının tanınma
dığından bahisle bilâ tebliğ İade edilmiş, yapılan araştırmada davalının adresinin 
tesbitl mümkün olmadığından adresinin meçhul olması nedeni İle llânen tebliğine 
karar verilmiş olmakla adı (geçen davalının duruşmanın bırakıldığı 16/10/1980 günü 
bizzat duruşmaya gelmesi veya kendisini kanuni bir vekille temsil ettirmesi, aksi hal
de gıyap kararı çıkarılmadan 6830 sayılı kanunun 17 nci maddesine göre karar ve
rileceği meşruhatlı davetiye yerine kaim olmak üzere ilân ve tebliğ olunur. 

13628 

1980/62 
Davacı T E K tarafından davalı Tosya Dilkuşah Mahallesinden Hanlfe Akıncı 

aleyhine ikame olunan irtifak hakkı tesisinin tapuya tescül davasının yapılan muha
kemesi sırasında: 

Davalının bildirilen adresine çıkarılan ihtarlı davetiyenin davalının tanınmadı
ğından bahisle blla tebliğ İade edilmiş, yapılan araştırmada davalının adresinin tes
bitl mümkün olmadığından, adresinin meçhul olması nedeni İle llânen tebliğine karar 
verilmiş olmakla adı geçen davalının duruşmanın bırakıldığı 16/10/1980 günü bizzat 
duruşmaya gelmesi veya kendisini kanuni bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde gıyap 
kararı çıkarılmadan 6830 sayılı Kanunun 17 nci maddesine güre karar verileceği 
meşruhatlı davetiye yerine kaim olmak üzere İlan ve tebliğ olunur. 

13629 

1980/92 
Davacı T E K tarafından davalı Tosya Ekincik Köyünden İsmail Varıcı aley

hine İkame olunan irtifak hakkı tesisinin tapuya tescili davasının yapılan muhake
mesi sırasında: 

Davalının bUdltllen adresine çıkardan lhtarlı davetiyenin davalının tanınma
dığından bahisle blla tebliğ İade edilmiş, yapılan araştırmada davalının adresinin tes
bitl mümkün olmadığından adresinin meçhul olması nedeni ile llânen tebliğine karar 
verilmiş olmakla adı geçen davalının duruşmama bırakıldığı 16/10/1980 günün biz
zat duruşmaya gelmesi veya kendisini kanuni bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde 
gıyap kararı çıkarılmadan 6830 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre karar verile
ceği meşruhatlı davetiye yerine kaim olmak üzere ilân ve tebliğ olunur. 

13630 
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Tosya Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1980/72 
Davacı T E K tarafından davalılar Tosya Dilkuşah Mahallesinden Zeliha Clnha-

sanoğlu ve Arife Şehzade aleyhlerine İkame olunan İrtifak hakkının tapuya tescili 
davasının yapılan duruşması sırasında: 

Davalılardan Aflfe'ye çıkarılan ihtarlı davetiye davalının tanınmadığından ba
hisle bila tebliğ iade edilmiş yapılan araştırmada adresinin tesblti mümkün olmadı
ğından adresinin meçhul olması nedeni ile ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla 
adı geçenin duruşmanın bırakıldığı 16/10/1980 günü bizzat duruşmaya gelmesi veya 
kendisini bir kanuni vekille temsil ettirmesi, aksi halde gıyap kararı çıkarılmadan 
6830 sayılı Kanunun 17 nci maddesi gereğince karar verileceği İhtarlı davetiye yeri
ne kaim olmak üzere ilan ve tebliğ olunur. 13631 

1980/8» 
Davacı T E K tarafından davalı Tosya DUkuşah Mahallesinden Hasan Cuhacı-

oğlu aleyhine ikame olunan irtifak hakkı tesisinin tescili davasının yapüan muhake
mesi sırasında: 

Davalının bildirilen adresine çıkarılan ihtarlı davetiyenin 'davalının taranmadı
ğından bahisle bila tebliğ iade edilmiş, yapılan araştırmada davalının adresinin tes-
biti mümkün olmadığından adresinin meçhul olması nedeni ile ilânen tebliğine karar 
verilmiş olmakla adı geçen davalının duruşmanın bırakıldığı 16/10/1980 günü biz
zat duruşmaya gelmesi veya kendisini kanuni bir vekille temsü ettirmesi, aksi hal
de gıyap kararı çıkarılmadan 6830 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre karar veri
leceği meşruhath davetiye yerine kaim olmak üzere U&n ve tebliğ olunur . 

13632 

1980/60 
Davacı T E K tarafından davalı Tosya Ekincik Köyünden Zeynep Can aleyhi

ne İkame olunan irtifak hakkı tesisinin tapuya tescili davasının yapüan muhakeme
si şurasında: 

Davalının bildirilen adresine çıkardan İhtarlı davetiyenin davalının tanınma
dığından bahisle bila tebliğ iade edilmiş, yapılan araştırmada davalının adresinin tes
blti mümkün olmadığından adresinin meçhul olması nedeni İle Hanen tebliğine karar 
verilmiş olmakla adı geçen davalının duruşmanın bırakıldığı 16A0/1980 günü bizzat 
duruşmaya gelmesi veya kendisini kanuni bir veküle temsil ettirmesi, aksi halde gı
yap karan çıkarılmadan 6830 sayıl: Kanunun 17 nci maddesine güre karar verileceği 
meşruhath davetiye yerine kaim olmak üzere üan ve tebliğ olunur. 

13633 

1980/85 
Davacı T E K tarafından davalılar Tosya Ekincik Köyünden ibrahim Taşdemir 

ve arkadaşları aleyhlerine eçılan irtifak hakkı tesisinin tapuya tescili davasının ya
pılan duruşması sırasında : 

Davalı ibrahim Taşdemir'in adresine çıkarılan İhtarlı davetiyenin davalının 
tanınmadığından bahisle bila tebliğ İade edilmiş, yapılan araştırmada adresinin tes
blti mümkün olmadığından adresinin meçhul olması nedeni ile İlânen tebliğine karar 
verilmiş olmakla adı geçenin duruşmanın bırakıldığı 16/10/1980 günü bizzat duruş
maya gelmesi veya kendisini kanuni bir vekille temsü ettirmesi, aksi halde gıyap 
karan çıkarılmadan 6830 sayılı Kanunun 17. maddesi gereğince karar verileceği meş
ruhath davetiye yerine kaim olmak üzere Han ve tebliğ olunur. 

18684 
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Tosya Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1980/70 
Davacı T E K tarafından davalı Tosya DllkuşaJh Mahallesinden Rabla Ekinci 

aleyhine ikamet olunan irtifak hakkı tesisinin tapuya tescili davasının yapılan muha
kemesi sırasında: 

Davalının bildirilen adresine çıkarılan lhtarlı davetiyenin davalının tanınma
dığından bahisle bila tebliğ iade edilmiş, yapılan araştırmada adresinin tesbiti müm
kün olmadığından adresinin meçhul olması nedeni ile ilânen tebliğine karar verilmiş 
olmakla adı geçen davalının duruşmanın bırakıldığı 16/10/1980 günü bizzat duruş
maya gelmesi veya kendisini kanuni bir veküle temsil ettirmesi, aksi halde gıyap 
kararı çıkarılmadan 6830 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre karar verileceği 
meşruhattı davetiye yerine kaim olmak üzere uan ve tebliğ olunur. 

13635 

1980/66 
Davacı T E K tarafından davalı Tosya DÜkuşan Mahallesinden Yusuf Mafal-

oğlu aleyhine İkame olunan İrtifak hakkı tesisinin tapuya tescüi davasının yapılan 
muhakemesi sırasında: 

Davalının bildirilen adresine çıkarılan- ihtarh davetiyenin davalı tanınmadığın
dan bahisle bila tebliğ iade edUmiş, yapılan araştırmada davalının adresinin tesbiti 
mümkün olmadığından adresinin meçhul olması nedeni ile ilânen tebliğine karar ve
rilmiş olmakla adı geçen davalının duruşmanın bırakıldığı 16/10/1980 günü bizzat 
duruşmaya gelmesi veya kendisini kanuni bir vekille temsU ettirmesi, aksi halde gı
yap karan çıkarılmadan 6830 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre karar verileceği 
meşruhath davetiye yerine kaim olmak üzere Uân ve tebliğ olunur. 

13638 

1980/94 
Davacı T E K tarafından davalılar Tosya Hocaimat Mahallesinden Mustafa 

Bayramoğlu ve İsmail Kücükoğlu aleyhlerine açılan irtifak hakkı tesisinin tapuya 
tescili davasının yapılan muhakemesi sırasında: 

Davalıların bUdlrUen adreslerine çıkarılan ihtarh davetiyenin davalıların tanın
madığından bahisle bila tebliğ iade edümiş, yapılan araştırmada adreslerinin tesbiti 
mümkün Olmadığından adreslerinin meçhul olması nedeni ile ilânen tebliğine karar 
verilmiş olmakla adı geçen davalıların duruşmanın bırakıldığı 16/10/1980 günü biz
zat duruşmaya gelmeleri veya kendilerini kanuni bir vekille temsil ettirmeleri aksi 
halde gıyap kararı çıkarılmadan 6830 sayılı Kanunun 17 nci maddesi gereğince ka
rar verileceği meşruhath davetiye yerine kaim olmak üzere ilan ve tebliğ olunur. 

13687 

1980/83 
Davacı T E K tarafından davalı Tosya Dilkuşaih Mahallesinden Hasan Koyun-

oğlu aleyhine İkame olunan irtifak hakla tesisinin tapuya tescili davasının yapılan mu
hakemesi sırasında: 

Davalının bildirilen adresine çıkarılan ihtarh davetiyenin davalının tanınmadı
ğından bahisle bila tebliğ İade edilmiş, yapılan araştırmada davalının adresinin tes
biti mümkün olmadığından meçhul olması nedeni ile İlânen tebliğine karar verilmiş 
olmakla adı geçen davalının duruşmanın bırakıldığı 16/10/1980 günü bizzat duruş
maya gelmesi veya kendisini kanuni bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde gıyap 
karan çıkarılmadan 6830 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre karar verileceği meş
ruhath davetiye yerine kaim olmak üzere ilan ve tebliğ olunur. 

13638 



18 Eylül 1960 — Sayı: 17103 RESMİ GAZETE Sayfa: 35 

Erzincan l . Asliye Hukuk HaMrnliğmden: 

Davacı Gıda Tanın ve Hayvancılık Bakanlığına izafeten Erzincan Hazine Avu
katlığı tarafından Davalılar Zafer Alhan, Muzaffşr Alhan ve A l i Aras aleyhlerine ika
me olunan Alacak davası 6/12/1977 tarihinde karara bağlanmış olup, 

«9627 l ira 12 kuruş alacağın 2/10/1972 tarihinden itibaren hesap edilerek fc'o 9 
faizi ile (birlikte davalılardan Zafer Alhan'dan alınarak davacı hazineye verilmesine, 
diğer davalılar hakkındaki alacak davasının reddine, Yargılama giderleri ile avukatlık 
ücretinin davalılardan Zafer Alhan'dan alınıp davacı Hazineye verilmesine,» karar veril
miş olup, davalılardan Zafer Alhan, A l i Aras ve Leydi Alhan'm adreslerinin meçhul 
olduğu zabıtaca büdirüdiğinden yukarıda yazılı kararın bir defaya mahsus Resmi 
Gazete İle davetiye yerine kaim olmak üzere üânen tebliğ olunur. 

13655 

E . N o : 1975/20 
K . N o : 1978/780 
Davacı M . S. B. lığına izafeten Erzincan Hazine Avukatlığı tarafından davalılar 

Mehmet Çetin, Ümit Aras, İbrahim Beyaztaş ve Mustafa Telim aleyhlerine ikame olu
nan tazminat davasının yapılan acık duruşmaları sonunda : 

«1794 l ira 49 kuruş alacağın İbrahim Seyaztaş'tan, 1522 Ura 44 kuruş alacağın 
Mehmet Çetüı'den, 1512 İra 70 kuruşun Ümit Arastan, 936 lira 55 kuruş'un Mustafa 
Telim'den, Mart 1972 tarihinden itibaren kanuni faizi ile birlikte alınıp davacıya ve
rilmesine, yargılama gdderleri ile ücreti vekaletin hisseleri oranında davalılardan 
alınmasına 24/4/1978 tarihinde karar verilmiş olup, davalılardan Mustafa Telim'in 
adresinin meçhul olduğu zabıtaca bildirildiğinden, yukarıda yazılı karamı bir defaya 
mahsus Resmi Gazete İle davetiye yerine kadım olmak Üzere ilânen tebliğ olunur. 

13656 
• a • 

Çatalca AsUye {Birinci) Hukuk Hâkimliğinden: 

1977/502 
Davacı Köyişleri Bakanlığı adına Maliye Hazinesi ıveküi Av. Saime Çalışlar ta

rafından davalılar Zekeriya Yıldırım Varisleri Tutl Lütfiye Yıldırım ve Abdullah Yıl-
dınm'a karşı açtığı Tapu iptali ve tescil davasının duruşmasında ve yapılan zabıta 
soruşturmasında davalıların adresleri tesbit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruş
ma gününün Resmi Gazete ile duyuru yoluyla davalılara tebliğine karar verilmiştir. 

Tavşanlı - Kütahya D. D. Y . Itstasyönu Ambar (memuru adresinde davalılar Tutl 
Lütfiye Yıldırım -ve Abdullah Yüdınm'm duruşmanın atılı bulunduğu 19/9/1980 günü 
saat 10.00 da Çatalca Asliye (Birinci) Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır 
bulunmaları duyurulur. 13647 

1977/151 
Davacı Köyişleri Bakanlığı vekili Av. Saime Çalışlar tarafından davalılar, Çatal

ca tnceğiz Köyünden Nazdfe Filiz, Nuran Piliz, Reyhan ÎFÜİZ, Adnan Filiz ve Osman 
FUiz'e karşı açtığı tapu iptali ve tescil davasının duruşmasında veya yapılan zabıta 
soruşturmasmda davalıların adresleri tesbit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruş
ma gününün Resmi Gazete üle duyuru yoluyla davalılara tebliğine karar verilmiştir. 

Çatalca itnceğlz Köyünden davalılar Nazife Filiz, Nuran Filiz, Reyhan Filiz, 
Adnan Filiz ve Osman Fi l i z in duruşmanın atüı bulunduğu 124/9/1980 günü saat 10.00 da 
Çatalca Asliye (Birinci Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hasar bulunmaları du
yurulur. 13648 
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Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları 
Nevşehir 111 Kalaba Belediye Bagkanlığ.ndan : 

1 — Belediyemiz işhanına yaptırılacak olan kalorifer sıhhi tesisat ve mügte-
rek tesisatı 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince eksiltme usulü ile ihale edile-
çektir. 

2 — İhale 26/9/1980 Cuma günü saat 15.00 de Belediye Encümeni huzurunda 
yapılacaktır. 

3 — Keşif bedeli 4.650.000, —l ira olup geçici teminatı 153.250,— liradır. 
4 — Kalorifer jsıhhî tesisat ve müşterek tesisatla 11111 plan, proje ve keşif 

özeti ve ihale şartnamesi mesai saatleri dahilinde Belediye Muhasebesinde örülebilir. 
5 — İhaleye iştirak edeceklerin: 
a) 1980 yılı Ticaret Odası ile Esnaf Dernekleri Başkanlığından alınmış vizeli 

belgelerini, 
b) Bayındırlık Bakanlığından almış bulundukları en az bu İşe İrebileceklerini 

belirten müteahhitlik belgesini, 
c) 26/9/1980 Cuma günü saat 14.00 e kadar yatıracakları teminatla ilgili 

banka mektubu veya paranın alındı belgesini, 
d) Nevşehir Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini Komis

yon Başkanlığına yazacakları dilekçelerine bağlıyarak teklif mektuplarına koyacak
lardır. 

6 — a, İD, c ve d maddelerinde yazüı belgelerin ihale saati olan 26/9/1980 
Cuma günü saat 15.00 den önce Komisyon Başkanlığına verilmiş olacaktır. 

7 — Telefon ve telgrafla yapılan müracaatlar ile postadaki vaki gecikmeler 
İle 5. maddenin a, b, c, d maddelerinde yazılı belgeleri noksan olanların müracaat
ları kabul edilmiyecektir. 

Keyfiyet Hanen duyurulur. 12912 / 2-2 

Köyişlerl ve Kooperatifler Bakanlığı Yol Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğü 
Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığından : 

1 — Aşağıda cins ve miktarları yazılı malzemeler 6200 sayılı Kanunun 34. 
maddesi gereğince tatbik edilen esasların 8. maddesine göre kapalı zarf eksiltme 
usulü İle ihaleye çıkarılmıştır. 

Tah. Bed Geç. Tem. İ h a l e n i n 
C i n s i Miktarı Lira Lira Tarihi Saati 

1. Komple Çeneli 
Boru Anahtarları 12 Kalem 5.770.000 186.850 26/9/1980 15.00 

2. MuhteUf Elektrik 
Panoları 26 Kalem 20.576.500 631.045 24/9/1980 15.00 

2 — Eksiltme ihalesi yukarıda gösterilen tarih ve saatte Ankara'da Y S E Genel 
Müdürlüğü Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığında toplanacak komisyon tarafından 
yapılacaktır. 

3 — Şartnameler dilekçe karşılığında 500,— TL. bedelle aynı yerden temin edi
lebilir. Şartname bedelinin Y S E Genel Müdürlüğü adına ihale konusu belirtilerek Mal 
Müdürlükleri veya Defterdarlık veznelerine yatırılarak alman makbuz aslının ve posta 
pulunun gönderilmesi halinde posta Ue arzu edildiği takdirde şartname gönderilir. 

4 — Yukarıdaki 1. sırada yer alan İhaleye katılacak İsteklilerin en geç 22/9/1980 
günü mesai sonuna kadar idareye müracaatla ihaleye iştirak belgesi isteğinde buluna
caklardır. Bu belgeyi alıp almadıklarım 25/9/1980 tarihinden itibaren öğrenebilirler. 

iştirak belgesi alacak firmalar dilekçelerine; 
a) Atölye personeli ve teknik personel bildirisi, 
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b) Atölye teçhizat ve tezgah bildirisi, 
c) Bankalardan alınmış mail referans mektupları, 
d) Varsa Sanayi Odası kapasite raporunu ekllyeceklerdlr. 
5 — İhaleye satıcı firmalarda İştirak edebilirler. Bu İsteklilerin imalatçı firma

nın yetkili satıcısı olduğunu tevsik eden belgeyi ve yukarıda belirtilen İmalatçı f ir 
maya ait belgeleri dilekçelerine ekliyerek İhaleye İştirak belgesi müracaatında bulun
maları şarttır. 

6i — İsteklilerin şartnamede istenilen vesaik ile limit İçi geçici teminat mek
tup veya makbuzlarım koymak suretiyle hazırhyacakları teklif mektuplarım iha
leden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına teslim 
etmeleri şarttır. (7 No. lu oda). 

7 — Postadaki geikmeler telgrafla yapılacak tekliflerin kabul edilmiyeceği ilân 
olunur. 13995 / 2-2 

—e 
İmar ve İskân Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünden: 
1 — Genel Müdürlüğümüz İdari Hizmetlerinde kullanılmak üzere bina kirala

nacaktır. 
2 — Bina, Ziya Gökalp Caddesi, Tuna Caddesi, Mithatpaşa Caddelerinde ve bu 

caddelere yakın çevrede olacaktır. 
3 — Bina devlet dairesi olabilecek nitelikte kaloriferli ve kat durumuna göre 

asansörlü olacaktır. 
4 — Binanın kullanılış sahası asgari 1000 m* azami 2000 m* olacak 2 ayrı 

binada olabilir. 
5 — Binada devamlı suyun sağlanması için hidrofor tesisinin bulunması ter

cihtir. 
6 — ilanda belirtilen Özellikteki binayı kiraya vermek isteyenlerin binanın 

özelliklerini belirten yazı, İskân ruhsatı, plân ve projeleri ile birlikte Genel Müdürlük 
binası İhale Komisyonu Başkanlığına 17/9/1980 tarih ve saat 18.00'e kadar müracaat 
edebUlrler. İhale 19/9/1980 günü saat 15.00'de Genel Müdürlük giriş katında pazar
lık usulü ile yapılacaktır. 

7 — İhale ile ilgili teknik şartname Merkez İhale Komisyonu- Başkanlığından 
temin edilebilir. 

8 — Postayla yapılacak müracaatları ve postada vaki gecikmeler kabul edil
mez. 

9 — İhale 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından, İdare ihaleyi yapıp yapma
makta veya dilediğine vermekte serbesttir. Hân olunur. 14047 / 2-2 

T. C. Devlet Demiryolları İşletmesi Merkez Alım Satım ve İhale Komisyonu 
Başkanlığından: 

293 kalem muhtelif cins ve eb'atda yüksek vasıflı takım çelikleri satınalına-
caktır. 

1 — Yukarıda yazılı malzeme dış piyasadan kapalı zarfla teklif alma usulü ile 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Tekliflerin engeç 3 Kasım 1980 Pazartesi günü saat 15.00"e kadar TCDD 
Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığında toplanacak Komisyonumuza gel
miş veya verilmiş olması şarttır. 

3 — Teklif zarfları üzerine teklifin hangi İşe ait olduğu yazılacaktır. 
4 — Bu işe alt şartnameler TCDD'nin Ankara'da Merkez ve istanbul'da Sir

keci Veznelerinden 250,— TL. mukabilinde temin edilebilir. 
8 — Tekliflerle beraber teldif bedeUn % 2,5 u nisbetinde geçici teminat veri

lecektir. 
6 — TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve dilediğine 
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Mersin Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Parti M i k t a r ı Mub. Be d. % 7,5 Tem. 
Emvalin Cins ve Nev'i Adedi Adet M3. DnU. L i ra L i r a 

3. S. N . B. Çk. Tom. 4 375 129.453 6.900 67.000 
3. S. K. B. Çk. Tom. 3 257 72.891 4.800 26.000 
3. S. N . B. Çz. Tom. 55 11608 2679.699 5.500 1.111.000 
3. S. K. B. Çz. Tom. 33 7030 1255.087 3.800 354.000 
2. S. Çz. Maden Direk 17 7285 676.012 3.500 177.000 

M Î lü Emval Genel Yekünü: 112 26555 4813.342 1.735.000 

MUSADERELİ EMVAL. SATIŞI İLANI 
3. S. K. B. Çk. Tom. 1 151 28.241 4.800 10.000 
3. S. K. B. Çz. Tom. 2 1004 121.499 3.800 35.000 
2. S. Çz. Maden Direk 4 2856 115.921 3.500 30.000 
Çz. Sanayi Odunu 1 712 31.879 2.800 7.000 
Çz. İbreli Yakacak Odunu 7 Ster 1107.000 750 6.000 

M ? lü Emval Yekünü 8 4523 297.540 81.000 
Sterli Emval Yekünü 7 Ster 1107.000 6.000 

1 — İşletmemizin Çavuştu, Kuyuluk, Tümük ve Çamlık Depolarında mevcut 111 
parti muhteüf cins orman emvali % 50 si peşin ve bakiyesi 6 ay vadeli olarak ve 15. 
parti muhtelif cins orman emvali müsaderen olarak acık arttırmaya çıkarılmıştır. 

2 — Satış 19/9/1980 tarihine rastlayan Cuma günü saat 13.00 de İşletme Mü
dürlüğü satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda 15/C model şartname hü
kümlerine göre yapılacaktır. 

3 — Satışla ilgiU ilân, şartname ve müfredat listesi İşletme Müdürlüğünden 
görülebilir. 

4 — Vergi ve resimler abaya, ilan masraflarının İşletmemize alt olduğu ilân 
olunur. 14043 / 2-2 

e 
Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

A N K A R A ETLİK DEPO, ARŞİV V E ATÖLYE BİNALARINA TESİS 
EDİLECEK O L A N 800 K V A ' L I K T R A F O V E K O L O N B E S L E M E 

İŞLERİNE ATT İLAN 
1 — Eksütmeye konulan iş; Ankara Etl ik Depo, Arşiv ve Atölye binalarına 

tesis edilecek olan 800 KVA'lık trafo ve kolono besleme hattan işleri olup; keşif 
bedeli 1979 yılı İller Bankası ve 1980 yılı Bayındırlık Bakanlığı birim fiatlarına göre 
3.188.689,— TL. dir. 

2 — İhale, sabit Urun fiatları üzerinden, llânen kapalı zarf usulüne göre ya
pılacaktır. İsteklilerin, eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlaya
cakları teklif mektuplarını en geç 22/9/1980 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 
15.00 e kadar makbuz mukabilinde, SSK. Genel Müdürlüğü Mlthatpaşa Cad. No. 7 
Sıhhiye/Ankara adresinde 1 nolu Satın Alma Komisyonu Başkanlığına vermeleri 
veya bu saatte Komisyon Başkanlığında bulunacak şekilde iadeli taahhütlü olarak 
postalamaları lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

3 — Istekülerin bu İşe ait eksiltme evraklarım ve eklerini Dr. Mediha Eldem 
Sok. No. 30'da SSK. Genel Müdürlüğü Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı, Tesisat Etüd 
Proje Fen Heyeti Müdürlüğü Elektrik Bürosunda mesai saati dahilinde incelemeleri 
mümkündür. 
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4 — Ekailtmeve girebilmek için isteklilerin; 
a) 1960 yılına ait Ticaret Odası belgesini, 
b) Usulü dairesinde 109.410,67 TL. lik muvakkat teminatını, 
c) Bu ise ait iştirak belgesini kapalı zarflara koyacaklardır. 
5 — Bu ise ait iştirak belgesini alma sekl i : 
a) İsteklilerin en geç 16/9/1980 günü mesai saati sonuna kadar bir dilekçe 

ile SSK. Genel Müdürlüğü Tapı işleri Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri (Mü
racaatta umumi evrak kayıt tarihi muteberdir, telgrafla müracaat kabul edilmez) 

b) Bayındırlık Bakanlığından almış keşif bedeli kadar (G) grubundan mü
teahhitlik karnesi aslı veya noterden tasdikli sureti İle bu önemde benzeri bir işi ta
mamlayıp, kabullerini yaptırmış olduğuna dair ilgili daireden alınmış belgenin asb 
veya noterden tasdikli örneği, 

c) Plân, teçhizat, taahhüt, referans ve teknik personel beyannameleri, 
ç) Daha önce Kurumumuz ihalelerine katılan müteahhitlere yeterlik belgesi

nin verilmiş olması, hiç bir zaman bu ihaleyi bağlamayacağı gibi, bu evraklardan biri
sinin eksik olması halinde yeterlik belgesi verilmez. 

d) İhale evrakını tetkik ettiklerini gösterir Kurum Tesisat Etüd Proje Fen 
Heyeti Müdürlüğünden bu iş İçin alınmış belgeyi eklemeleri lazımdır. 

6 — İstekliler gerçek veya tüzel ktşl olacaklardır. 
7 — 5337 sayılı Kanunun 21. maddesinin 4. fıkrası mucibince Belediyelerce 

İstenen ilan resmi ve yardımlarla bilumum harçlar müteahhide aittir. (Finansman 
kanunu gereğince ödenmesi gereken inşaat ve evrak alım vergileri, bina inşaat ver
gisi idareye aittir.) 

8 — Kurum, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

13829 / 2-2 

İller Bankasından: 

1 — Bankamızca 1500 adet Röle İç Piyasadan satın alınacaktır. 
2 — Bu işe ait şartnameler Bankamızdan «İller Bankası Mensupları Yardım 

Derneğinden ve İstanbul Kartal - Maltepe'de Depo ve İkmal Müdürlüğümüzden 780 
TL. bedel karşılığında temin edilebilir. 

3 — Teklifler en geç 13/10/1980 günü saat 17.00 ye kadar Bankamızda bulun
durulacaktır. 

4 — Teklifler 14/10/1980 günü saat 15.30 da Satınalma Komisyonunda açıla
caktır. 

5 — Bankamız 2490 sayılı Yasaya bağlı olmadığından İhaleyi yapıp, yapma
makta veya dilediğine vermekte serbesttir. 

13269 /1-1 
a 1 • 

Diyarbakır Levazım Amirliği Satın Alma Komicyon Başkanlığından: 

Askeri ihtiyaç için aşağıda cinsi miktarı muhammen bedeli geçici teminatı ile 
thale ün ve saati yazılı (bir kalem inşaat işi kapalı zarf usulü İle Lv. A. Sat. A l . Komis
yonu İhale salonunda İhale edilecektir. Evsaf ve şartnameleri İstanbul - Ankara 
Levazım Amirlikleri İle Komisyonumuzda görülebilir. TaliplUerln teklif mektuplarım 
ihale gün ve saatinden en az bir saat önce komisyona vermiş olmaları postadaki vaki 
olacak gecikmelerin kabul olmayacağı ilân olunur. 

Cinsi : Deve geçidi Hava taburu tesisleri ikmal inşaatı, Muhammen bedeli : 
800.000.000 TL. , Geçici teminatı: 9.000.000 TL., İhale günü, saati : 8/10/1980, 10.00 

13788 /1-1 
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Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdür-

lüğü 4. Bölge Müdürlüğünden : 

Antalya YSE. 4. Bölge Müdürlüğü hudutları dahilinde bulunan ve 1. maddede 
yazıü iş, 6200 sayılı kanunun 34. maddesi gereğince tatbik edilecek esasların 8. mad
desi uyarınca kapalı zarf usulü ile gelecek- yulara sari olarak eksiltmeye konulmuştur. 
Sıra Keşif Bed. Muv. Tem. Son Mür. 
No. İşin Adı U r a U r a Tarihi İhale Tarihi Saati 

1. Antalya-KorkuteU-Köseler 
Gr. İçmesuyu inşaata 12.250.000 381.250 18/9/1980 24/9/1980 10.00 

2. Burdur-Yeşilova-BedlrU 
içmesuyu inşaatı 4.750.000 156.250 18/9/1980 24/9/1980 16.00 

3 — İhale Y S E . 4. Bölge Müdürlüğü îçmesuları Şefliğinde toplanacak İhale Ko
misyonunca yapılacaktır. 

4 — Bu işte. Bakanlar Kurulunun 8/506 sayılı Kararnamesi gereğince değişen 
fiat uygulanacaktır. 

5 — İstekliler en yukarıda belirtilen son müracaat gününden mesai saati sonuna 
(15.00) 'e kadar müracaatla ihaleye iştirak belgesi isteminde bulunacaklardır. Bu bel
geyi alıp almadıklarını 22/9/1980 tarihinden itibaren öğrenebilirler. 

6 — İhaleye iştirak belgesi almak İsteyen yüklenicilerin dilekçelerine; 
a) l . maddede zikredilen işin keşif bedeli kadar (B) grubundan müteahhitlik 

karnesinin aslı veya Mart/1980 tarihinden sonra Noterlikten tasdik edilmiş sureti, 
b) 2. maddede zikredilen işin keşif bedeli kadar (C) grubundan müteahhitlik 

karnesinin aslı veya Mart/1980 tarihinden sonra Noterlikten tasdik edilmiş sureti, 
c) Makina teçhizat beyannamesi, (Makinaların faturaları veya İş bitim tari

hine kadar kiralandığına dair Noterden kira mukavelesi), 
d) Teknik personel beyannamesi, 
e) Taahhüdü al undaki işler beyannamesi, başlangıç ve bitiş tarihleri, keşif be

delleri ve yapılmış iş tutarları, 
t) Eksiltmenin i lk ilân tarihinden sonra alınmış banka referans mektubu ile 

maU durum bildirgesi, 
g) Vekâleten ihaleye gireceklerin vekaletname ash, 

k) 1980 yılına ait tasdikli Ticaret Odası Belgesi, ihaleye girecek şirket ise şirketin 
bulunduğu şehirdeki Ticaret Odasından halen faaliyette bulunduğuna dair ilan tari
hinden sonra alınmış tasdikli belge Ue şirketin sirküleri ve şirketin vekili olduklarına 
dair Noterden tasdikli belgeyi eklemeleri şarttır. 

h) Yukarıda (c), (d) ve (e) maddelerinde yazılı belgeleri ile mali durum bil
dirgesi bizzat müteahhit tarafından imzalanması şarttır. Vekaleten imza edilenler 
kabul edilmez. 

7 — Eksiltmeye girebilmek için 1. ve 2. maddede belirtilen işlerin karşı hizala
rında gösterilen miktardaki geçici teminat ve İhaleye yeterlik belgesini, İç zarftaki 
teklif mektubu Ue birlikte dış zarfa koymaları lâzımdır. 

8 — İhale dosyaları a) Y S E . Genel Müd. îçmesuları Dairesi Başkanlığı Kat 12 
Ankara, 

9 — İştirak belgesi alan yüklenicilerin teklif mektuplarım ihale saatinden bir 
saat evvel İhale Komisyonuna vermeleri şarttır. 

10 — Postadaki vaki gecikmeler ve telgraflarla müracaatlar kabul edilmez. 
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Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı, Y. S, E. Genel Müdürlüğü, Trabzon Y . S. E . 
10. Bölge Müdürlüğünden: 

K. bedeli G. te. Müraca. E K S İ L T M E N İ N 
S. No. İH İsin Adı TL. TL . son günü saati tarihi • saati 

1 Trabzon Merkez -
Yeşilyurt gru. 9.775.000 307.000 16/9/1980 17,30 19/9/1980 15,00 

3 Trabzon Akçaabat -
Derecik gru. 2.800.000 97.750 16/9/1980 17,30 19/9/1980 16,00 

1 — Yukarıda yazılı içmesuyu inşaatı, 6200 sayılı Kanunun 34. maddesine göre 
kapalı zarf usulü İle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İhale, hizasında yazılı tarih ve saatte Trabzon Y S E . 10, Bölge Müdürlüğü, 
İçmesuları-Yapım Şefliği odas.nda kurulu emanet İnşaat komisyonu marifetiyle yapı
lacaktır. 

3 — Bu işe alt eksiltme şartnamesi, sözleşme tasarısı ile ekleri Y S E , 10. Bölge 
Müdürlüğü, İçmesulan-Yapun Şefliğinden bedelsiz olarak temin edilebilir. 

4 — İnşaat için gerekli boru, çimento, B. Arme demiri ve özel aksam İle 
0 300/25 atü çelik boruların ferşhinde taşeron talep ettiği takdirde kaynak makinesi 
İdaremizce verilecektir. 

6 — İsteklilerin, aşağıdaki (a) ve (b) maddelerini yerine getirmeleri; 
a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış, yukarıda bellrtuen işin keşif bedeli 

tutarında (C) grubunda müteahhitlik karnelerini ve İkametgâhını gösterir belgelerini, 
b) Yukarıda belirtilen keşif bedelinin yarısı tutarında bir içmesuyu inşaatım 

başından sonuna kadar ikmal ettiklerini tevsik edecek resmi müesseseden alınmış iş 
bitirme ve kaynaklı çelik boru döşediğine dair belgelerini, ayrıca ihalenin ilân tari
hinden evvel maklna teçhizat beyannamesi, taşeron ve müteahhitlerin kendi adına 
faturası kesilmiş en az faal durumda bir kompresör ve bir kamyon faturalannı ibraz 
etmesi, 

6 — İhaleye girmek isteyen şahıs veya şirketlerin; yukarıda belirtilen müra
caat günü, mesai sonuna kadar ekleri 5. maddede belirtilen bir dilekçe ile Emanet 
İnşaat Komisyonu Başkanlığına müracaat ederek ihaleye iştirak belgesi istemeleri lâ
zımdır. 

Bu tarihten evvel ihale tasarısı ve eklerini almamış olanlara belge verilmez, 
istekliler belge ahp, almadıklarım ihale gününden bir gün evvel Emanet İnşaat Ko
misyonu Başkanlığına müracaat ederek öğrenebilirler. 

7 — İhaleye girmek İsteye n şahıs veya şirketlerin yukarıda belirtilen işe ait 
geçici teminatı vermeleri ve 198 0 yılı vizeli Ticaret Odası belgelerini tekliflerine ek
lemeleri şarttır. (Mektupsa limitli olacakt.r.) 

İstekliler şirket olduğu takdirde, ayrıca İdare merkezinin bulunduğu yer Mah
kemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret Odasından veya sair resmi bir ma
kamdan şirketin kayıtlı bulunduğu ve halen faaliyette olduğuna dair bu eksiltmenin 
ilân tarihinden sonra alınmış bir belgeyi İbraz etmesi, şirketin sirkülerini veya şir
ket adına tekliflerde bulunacağı kimselerin, bu şirketin vekili olduğunu gösterir 
Noterlikten tasdikli vekâletnameye haiz olmaları lâzımdır. 

8 —. İsteklilerin, teklif zarflarını yukarıda belirtilen ihale saatinden 30 dadika 
evveline kadar Emanet İnşaat Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde teBİİm 
etmeleri şarttır. 

9 — Postada vaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar kabul edil
me», 13779 / 2-2 
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Mustafakemalpaşa Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : ^ , 
Parti M 1 k t a r ı Muh. Bedeli % 7,5 Tem. 

Deposu EmvaUn Cins ve Nev'i Adedi Adet M 3 . Dmi. Lira U r a 

Muhtelif 1. S . N . B. Cam Tom.Çk. 1 10 7.157 8.550 4.600 
> 2. S. N . B. Çam Tom.Çk. 1 25 15.000 7.350 8.300 

3. S. N . B. Çam Tom.Çk. 10 1179 390.836 5.550 178.900 
> 3. S. N . B. Çam Tom.Çz. 1 181 35.910 3.165 8.600 
» 3. S. K. B. Çam Tom.Çz. 10 1851 240.200 2.444 - 3.500 50.200 
» 3. S. K. B. Çam Tom.Çk. 21 4383 615.644 3.520 - 4.750 178.900 
» 1. S. Çam Maden Direk 2 1996 60.971 2.869 13.200 

2. S. Çam Maden Direk 18 12708 459.995 2.444 - 3.500 95.500 
> 2. S. Kavak Maden Direk 1 15 0.805 1.564 100 
» 9.00. Boy. Çam Tel. Direk 1 53 14.269 4.754 5.100 
» 9.50. Boy. Çam Tel. Direk 1 19 5.047 5.061 2.000 
> 10.00. Boy. Çam Tel. Direk 1 12 4.108 5.231 1.700 
» 10.50. Boy. Çam Tel. Direk 1 2 0.660 5.502 300 
> 11.00. Boy. Çam Tel. Direk 1 10 3.103 6.053 1.400 
» 11.50. Boy. Çam Tel. Direk 1 3 0.990 6.386 500 
» 12.00. Boy. Çam Tel. Direk 1 3 1.170 6.738 600 

Satışın Genel Yekünü : 70 22450 1855.865 X 549.900 

Yukarıda müfredatı yazılı (Kerestelik) Orman emvalleri İşletmemiz Bölgele
rinin orman, dışı istef yerlerinden 15/C model şartname esasları dahilinde 22/9/1980 Pa
zartesi günü saat 14.30 da İşletmemiz satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda 
açık artırma suretiyle satılacaktır. İlan olunur. 13994 / 2-2 

Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğünden; 

Genel Müdürlüğümüz ile İstanbul Karaköy ve izmir Bölge Müdürlük
lerimizde mevcut Teknik ve Ticari Şartnamelerimiz esasları dahilinde; 

— Kaolin 200 ton 
— Bentonlt 200, ton (Koalin temin edilemezse) 
— Colloidal. Silika 60 ton 
— Sodium Alky l Naphthalene Sulfonate 60 ton 
— Sodium Alky l Benzene Sulfonoate 20 ton 
— Sodium D i Naphthalene Methan Sulphonate 20 ton 
— Sodium veya Kalsiyum Sıgnin Sulfanate 40 ton 
İlgilenenlerin bu şartnamelerimize göre hazırhyacakları teklifleri engeç 22 

Eylül 1980 Pazartesi günü saat 15.00'e kadar Genel Müdürlüğümüz Ticaret Dairesi 
Başkanlığın da bulundurulmaları rica olunur. 14044 / 2-2 

Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Direktörlüğünden: 

1 — İdaremizin ihtiyacı bulunan 1.000 metre Kompresör hortumu bezli 3/4» 
lak kapak zarf usulü ile ihale edUeeekttr. 

2 — Bu işe ait şartname Gazi Mustafa Kemal Buivan No. 12 Onur İşbanı 
Kat 3 No. 64 Ankara adresindeki Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığından bir dilek
çe ile temin edilebilir. 

3 — E n son teklif verme tarihi 24/9/1980 günü saat 14.00 dür. 
4 — İdaremiz 2490 saydı Kanuna tabi değildir. 

14045/2-2 



Köy İğleri ve Kooperatifler Bakanlığı Yol Su ve Elektrik İğleri Oenel Müdürlüğü Kayseri TSE. 9. Bölge Müdürlüğünden : 

I — Aşağıdaki işler 6200 sayılı Kanun'un 34. maddesi gereğince tatbik edilecek esaslar dahilinde kapalı sarf usulü ile (Sari ola
rak v* 8/505 sayılı kararnameye göre) eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif BedeU Geçici tem. İhale Sonmflracaa 
a No. İ ş i n A d ı Lira Lira İhale tarihi İhale gfiofl saati tarihi 

1. Kayseri-Devell-aazlı Gömedi Gr. Köy. İçm. tnş. 20.000.000 613.750 17/9/1980 Çarşamba 11.00 15/9/1980 
2. Kayseri-Develi-Saner Gr. KöyL İcm. inş. 16.600.000 511.750 17/9/1980 Çarşamba 15.00 15/9/1980 
8. Kayseri-Yahyalı-llyaslı Gr. KöyL İçm. inşaatı 14.000.000 433.750 18/9/1980 Perşembe 11.00 16/9/1980 
4. Kayseri-Yahyah-Güleyman Fakılı Gr. Ky. 6.450.000 207.250 18/9/1980 Perşembe 16.000 16/9/1980 
5. Kayseri-Merkez-Ambar KöyO içmesuyu inş. 3.600.000 121.750 19/8/1980 Cuma 11.00 16/9/1980 
6. Kayseri-Merkez-Kanber köyfl içmesuyu inş. 3.600.000 121750 19/9/1980 Cuma 1500 16/9/1980 
7. Kaysert-Merkez-Mahzemin Ky. İçm. inş. 2.670.000 93.850 22/9/1980 Pazartesi 11.00 17/9/1980 
8. Kırşehir-Kaman-Karakaya Gr. Ky. ve 

Isahocalı Kasabası 8.650.000 273 250 22/9/1980 Pazartesi 16.00 17/9/1980 
9. Kırşehlr-Çiçekdagı-MahBenli Ky. İçm. İnş. 3.150.000 108.250 23/9/1980 Sah 11.00 17/9/1980 

10. Kırşehir-Kaman-ömer-Kahya köyü İçm. İnş. 3.450.000 117.250 23/9/1980 Salt 15.00 17/9/1980 
11. Nevşehir-Hacıbektaş-Burunağıl Gr. Köyleri 2.950.000 102.250 24/9/1980 Çarşamba 11.00 18/9/1980 
12. Niğde-Merkez-GösterU Şeyhler İçm. inşaatı 6.650.000 213.250 24/9/1980 Çarşamba 1600 18/9/1980 
18. Niğde-Merkez-Kula Sofular Asmasız Köy. 9.900.000 310.750 25/9/1980 Perşembe 11.00 18/9/1980 
14. Nigde-Çamardı-Eynelli 4.640.000 152.950 28/9/1980 Perşembe 15.00 18/9/1980 
15. Nlğde-Ortaköy-Camızlık Gr. Gökler-Salaralaca 6.650 000 213.250 26/9/1980 Cuma 11.00 19/9/1980 
16. Nigde-Ortaköy-Sarı-Karaman Gr. Köy İçm. İn. 6.750 000 216.250 26/9/1980 Cuma 16.00 19/9/1980 

ZZ — Eksiltmeler işlerin hizalarında yazalı tarih, gün ve saatte Bölge Müdürülğümuzde yapılacaktır. 
m — Eksiltme dosyaları her gün mesai saatleri dahilinde YSE 9. Bölge Müdürlüğü Malzeme Amirliği ve YSE. Genel Müdür

lüğü İçmesuları Dairesi Başkanlığında görülebilir. 
IV — EKSİLTMEYE GİREBİLMEK İÇİN : a) İsteklilerin 1980"yılına ait Ticaret Odası Belgesi, b) İşlerin hizalarında yazılı 

teminatı vermeleri, c) Yeterlik belgesi almış olmaları, d) Eksiltme şartnamesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saa-
hndan bir saat öncesine kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lazımdır. 

V — YETERLİK BELGESİ ALABİLMEK İÇİN : a) 1-2-3 sıra numaradaki işler için Bayındırlık Bakanlığından alınmış en 
az keşif bedeli kadar (B) grubu müteahhitlik karnesi, diğerleri için en az keşif bedeli kadar (C) Grb. müteahhitlik karnesi veya en az 
keşif bedeli kadar bir defada benzen iş yaptığına dair belge (Karne ve belgeler 28/3/1980 tarih ve 16943 sayılı Resmî Gazete'de yayın
lanan Bayındırlık Bakanlığı genelgesindeki endekslere gore değerlendirilecektir.) b) Şirketlerin hali faaliyet belgesi,) c) Her iş için 
ayrı ayrı eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne gore hazırlanmış olan yapı araçları bildirisi. Teknik Personel beyannamesi, 
mali ourum bildirisi ile ilk ilan tarihinden sonra alınmış Banka ref erans mektubunu yukarıda her iş ivin yazılı müracat son günü me
sai saati sonuna kadar bir dilekçe ile Bölge Müdürlüğümüze vermeleri lâzımdır. 

VI — Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez 13529 / 2-2 
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Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İğleri Genel Müdürlüğü Urfa 18. Bölge Müdürlüğünden: 

Kesif Bedeli Banka Ref. Geçici Tem. Eksiltmenin Son Müracaat 
U r a Kr . U r a K r . U r a K r . Tarihi Gün ve Saati Tarihi Günü ve Saati 

3.100.000,— 248.000,— 93.000,— 29/9/1980 Pazartesi 09.00 24/9/1980 Çarşamba 
5.275.000,— 422.000,— 158.250,— 29/9/1980 Pazartesi 11.00 Saat 17.30'a Kadar 
4.080.000,— 326.400,— 122.400,— 29/9/1980 Pazartesi 15.00 
4.120.000,^ 329.600,— 123.160,— 30/9/1980 Sah 09.00 
7.300.000 — 584.000,— 219.000,— 30/9/1980 Sah 11.00 » 
4.000.000 — 320.000,— 120.000,— 30/9/1980 Sah 15.00 > 
6.830.000,— 546.400,— 204.900,— 1/10/1980 Çarşamba 09.00 » » 
5.275.000,— 422.000,— 158.250,— 1/10/1980 Çarşamba 11.00 » > 
5.200.000,— 416.000,— 156.000,— 1/10/1980 Çarşamba 15.00 » > 

Eksiltmeye 
Konulan Köprülerin Adı. 

1. Urfa - V. Şehir - Eser. 
2. Ur fa - V. Şehir - Eser. 
3. Urfa Birecik - Ziyaret. 
4. G. Antep - Araban - Karasu. 
5. G. Antep Merkez - Soğucak. 
6. Urfa - V. Şehir - Karataş. 
7. Ur fa Siverek - Bahçe. 
8. Urfa V. Şehir - Karğalı. 
9. Adıyaman - Gölbaşı - Meydan. 

1 — Yukarıda adları yazılı köprü inşaatları eksiltmeleri karşılarında belirtilen gün ve saatlerde; Urfa 18. Bölge Müdürlüğünde 
Köprüler Şefliğinde 2490 sayılı artırma - eksiltme ve ihale Kanununun 31. maddesi İle bu Kanuna ek olarak çıkarılmış olan ve 26/1/1979 
gün, 16531 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ve 1/3/1980 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş dan Kanun hüküm ün deki kararname 
esaslarına göre ve 1981 yılına sari ounak üzere kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

2 — Bu işlerin tümüne Bakanlar Kurulunun 14/3/1980 gün ve 8/505 sayılı kararname hükümleri uygulanacaktır. 
3 — Eksiltme dosyaları Y S E Genel Müdürlüğü Köprüler Dairesi Başkanlığında ve Y S E 18. Bölge Müdürlüğü Köprüler Şefliğinde 

görülebilir. 
Eksiltmeye girebilmek için : 
1 — isteklilerin 1980 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi. 
2 — Yukarıda yazık her iş için karşısında yazılı teminat miktarı Urfa Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine makbuz kar

şılığında yatırılacaktır. 
3 — YeterUk belgesi almış olmaları şarttır. 
4 — Teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat öncesine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gereklidir. 
YeterUk belgesi alabilmek için : 
1 — Bütün işleri İçin (B) grubundan en az yukarıdaki yazılı bedellerini ihtiva eden miktarda Bayındırlık Bakanlığından alınmış 

ve süresi dolmamış müteahhitlik karnesi veya en az keşif bedellerinin % 80"i kadar miktarda benzeri köprü inşaatı işini bir defada ya
pıp, geçici kabulünü yaptırmış olduğunu beyan eder tasdikli iş bitirme belgesini. 

2 — Şirketlerin sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet belgesi 
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3 — isteklilerin şirket olmaları halinde noter tasdikli şirket sirkülerini, gerçek tek kişi olmaları halinde yine noter tasdikli şahıs t 
imza sirküleri, 

4 — Yukarıda yazılı her köprü inşaatı İçin ayn, ayrı istenen ve eksiltme dosyasındaki «köprü İşleri İçin sözleşme'nin son sahtf esin
de belirtilen yapı araçları bildiıislndeki araçların müteahhltln bu işler için ayıracağı araçlar olması, araçların kendisine alt olduğunu 
teşvik eden belgelerini veya kiralayacak şahıs veya firmadan alınmış noter tasdikli taahhütname ve araçları kiralayana alt olduğunu 
tevsik eder belgelerini, 

5 — YSE. 18. Bölge Müdürlüğü, Köprü Şefliğinden temin edecekleri örneklere uygun mail durum bildirisi, çalışma tasarısı, teçhi
zat bildirisi ilk ilan tari'Jnden sonra alınmış banka referans, teknik personel ve taahhüt bildirilerini yukarıda her iş için yazılı son mü
racaat günü mesai saati sonuna kadar bir dilekçe İle birlikte YSE. 18. Bölge Müdürlüğü Genel evrakına vermeleri lâzımdır. 

6 — İsteklilerin iştirak edecekleri İş için idarece tasdikli İş yeri görme belgesi almaları İlgililere İlân olunur. 
7 — Müracaatta genel evrak kaydı muteber olup, postada doğan gecikmeler kabul edilmez. 
8 — Yeterlik belgesi almak için telgraf ve telefonla müraacat edilmez. 
Gediz Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

14185/1-1 

Deponun Adı Yol durumu Emvalin cins ve nev'l kalitesi 

Geyikçi 
E. Köprüsü 
Y. Gedin 
Geyikçi' 
E. Köprüsü 
Y. Gediz 

Asvalt 3. S. N. B. Çam Tomruk 
3. S. N. B. Çam Tomruk 
3. S. N. B. Çam Tomruk 
3. S. K. B. Çam Tomruk 
3. S. K. B. Çam Tomruk 
3. S. K. B. Çam Tomruk 

Parti MİKTARI Muh. Bedel % 7 fi Tem. 
adedi Adet tfDnr Lira Lira 

3 531 105.374 5.450 43.000 
4 773 190.348 5.450 77.800 

17 4626 1055.044 5.250 421.500 
1 220 35.391 4.250 11.300 
3 372 84.913 4.250 27.100 
1 485 61.933 4.100 19.100 

24 5.929 1350.766 542.500 
5 1077 182.237 57.500 

3, S. N. B. Çam Tomruk Top. 
3. S. K. B. Çam Tomruk Top. 

Genel Toplam: 29 parti 7006 adet 1533.003 m1 600.000 teminatı. 
Yukarıda gösterilen orman emvalleri 1979 ve 1980 yık İstihsali olup, hizalarında gösterilen fiyatlardan 

müddetsiz (Limitli) banka mektubu kargılığı 6 ay vade ile satışa çıkarılmıştır. 
İhale 26/9/1980 Cuma ünü saat 14.30 da Yeni Gediz Orman İşletme Müdürlüğü binasında toplanacak 

yapılacaktır. 
Taliplilerin belirli ün ve saatte teminat makbuzları ile birlikte komisyonumuza müracaatları ilân olunur. 

% 50 peşin ve % 50 

komisyon huzurunda 
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Ordu Orman isletmesi Müdürlüğünden : 

Parti M i k t a r ı Muh. Bedeli Geçici Tem. 
Bölgesi Deposu Cinsv e Nev'l Adedi Adet M3. Dm*. Ura Lira 

Çambaşı Turnalık 2. S. N. B. Ladin Tomruk 18 1825 695.510 7.500 404.500 
Çam başı Turnahk 3. S. N. B. Ladin Tomruk 2 298 101.377 5.700 43.500 
Gölköy Keşalan Or. İçi 2. S. K. B. Kayın Tomruk 1 45 34.724 4.200 11.000 
Gölköy Keşalan Or. tçl 3. S. K. B. Kayın Tmruk 1 97 76.974 3.300 19.000 

Emval Toplamı 22 2265 908.585 478.000 
Merkez Keldağ Or. tel Yapraklı Yakacak Odun 1 — 24.000 Ster 440. 800 
Merkez Ortadere Or. İçi Süceyrat Odunu 1 — 235.000 Ster 295 5.200 

Genel Toplam 24 2265 484.000 

1 — Yukarıda müfredatı yazılı emvaller açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır. 
2 — Satışa çıkarılan emvaller 24/9/1980 Çarşamba günü saat 14.00 de İşletmemiz merkezinde toplanacak komisyon huzurunda 

yapılacaktır. 
3 — Satışla ilgili ilan ve şartname.Giresun, Samsun, Ankara, İstanbul, Bulancak, Esplye, Dereli, Trabzon ve Mesudiye Orman 

İşletme Müdürlüklerinde görülebilir. 
4 — Satışla İlgili her türlü vergi ve resimler alıcıya ait olup, satışlar 2. sınıf ladin, kayın, tomruklarda % 50 si peşin bakiyesi 

6 ay vadeli, 3. sınıf kayın tomruklarda % 25 peşin bakiyesi 9 ay vadeli müddetsiz banka mektubu kargılığı yapılır. 
5 — İhaleye katılmak isteyenlerin 15/C model şartnamedeki şartlara haiz olmak şartı ile % 7,5 teminatlarını 24/9/1980 Çar

şamba günü saat 14.00 e kadar İşitmemiz veznesine yatırmaları şarttır. 
6 — Odun satışlarında ise ihale aha üzerine kesinleştiği takdirde 15 gün içinde satın aldığı maun tutar bedelini peşin olarak 

yatırmaları şarttır. 
7 — Mal depodan kalkmadığı müddetçe teminatlar iade edilmez. 14188 /1-1 
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İstanbul Levazım Amirliği 1 Numaralı Satınalma Komisyon Başkanlığından : 

İstanbul Levazım Amirliği İle Deniz Birlikleri İhtiyacı olan aşağıda yazılı yiyecek 
maddeleri, 2490 sayılı kanunun 31. maddesi gereğince hizalarında yazılı gün ve saat
lerde kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Evsaf ve şartnameleri İstanbul, Ankara 
ve İzmir Levazım Amirliklerinde görülebilir. 

Teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Başkan
lığına verilmesi lâzımdır. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

Tahmini Geçici 
tutarı teminatı 

C I N S t MİKTARI TL. TL. 

PORTAKAL 
İstanbul Takası 77.000 Kg. 2.695.000 80.850 
Anadolu Vakası 36.000 Kg. 1.260.000 37.800 

TOPLAM 113.000 Kg . 3.955.000 118.650 
KIVIRCIK SALATA 
İstanbul Takası 66.000 Ad. 990.000 29.700 
Anadolu Takası 61.000 Ad. 915.000 27.450 

TOPLAM 127.000 Ad. 1.905 000 57.150 
VAŞ1NGTON PORTAKAL 
İstanbul Takası 13.000 Kg. 585.000 17.550 
Anadolu Takası 53.000 Kg. 2.385.000 71.550 

TOPLAM «6.000 Kg. 2.970.000 89.100 
MAYDANOZ 
istanbul Takası 151.000 Dmt. 755.000 22.650 
Anadolu Takası 140.000 Dmt. 700.000 21.000 

TOPLAM 291.000 Dmt. 1.455.000 43.650 
GENEL TOPLAM 10.285.000 308.550 

ISPANAK 
İstanbul Takası 73.000 Kg. 2.190.000 65.700 
Anadolu Takası 68.000 Kg. 2.040.000 61.200 

TOPLAM 141.000 Kg, 4.230.000 126.900 
LAHANA 
İstanbul Yakası 45.000 Kg. 1,125.000 33.750 
Anadolu Yakası 41.000 Kg. 1.025.000 30.750 

TOPLAM 86.000 Kg. 2.150.000 64.500 
PIRASA 
İstanbul Yakası 52.000 Kg. 1.300.000 39.000 
Anadolu Yakası 48.000 Kg. 1.200.000 36.000 

İhale gün ve saati 

TOPLAM 100.000 Kg. 2.500.000 75.000 

2 EKim I960 Perşembe 
11.00 

3 Ekim 1080 Cuma 
11.00 
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Tahinini Geçici 

tutarı teminatı 
C İ N S İ MİKTARI T L . T L . 

HAVUÇ 
istanbul Takası 52.000 Kg . 1.560.000 46.800 
Anadolu Takası 47.000 K g , 1.410.000 42.300 

T O P L A M 99.000 Kg . 2.970.000 69.100 
G E N E L T O P L A M 11,860.000 365.500 

E L M A 
İstanbul Takası 79.000 Kg . 3.160.000 94.800 
Anadolu Takası 74.000 K g . 2.960.000 88.800 

T O P L A M 163.000 Kg . 6.120.000 183.600 
A Y V A 
İstanbul Yakası 9.000 Kg . 360.000 10.800 
Anadolu Yakası 31.000 K g , 1.240.000 37.200 

T O P L A M 40.000 K g , 1.600.000 48.000 
MANDALİNA 
İstanbul Yakası 60.000 Kg . 3.000.000 90.000 
Anadolu Yakası 55.000 Kg. 2.750.000 82.500 

T O P L A M 115 000 Kg. 5.750.000 172.500 
LİMON 
İstanbul Yakası 534.000 Ad. 4.806.000 144.180 
Anadolu Yakası 498.000 Ad. 4.482.000 134.460 

T O P L A M 1.032.000 Ad. 9.288.000 276.640 
G E N E L T O P L A M 22.758.000 682.740 

L A H A N A 45.000 K g . 1.125.000 33.760 
PIRASA 60.000 Kg . 1.250.000 37.500 
I S P A N A K 50.000 Kg . 1.600.000 45.000 
HAVUÇ 40.000 Kg. 1.200.000 36.000 
MAYDANOZ 30 000 Dmt. 150.000 4.500 

T O P L A M 5.225.000 156.750 
S Ü T L Ü Ç I K O L A T A 5 000 K g . 3.750.000 112.500 
YAĞLI ERİTME 
PEYNİRİ 30.000 K& 8.850.000 265.500 
SÜZME B A L 8.000 K g , 1.720.000 61.600 
POŞET B A L 4.000 Kg . 1.200.000 36.000 

T O P L A M 15.520.000 465.600 

İhale gün ve saati 

7 Ekim 1980 Salı 
11.30 

AÇIKLAMA: Yukarıda yazılı yiyecek maddelerinin her birinin tamamı bir 
istekliye ihale edilebileceği gibi ayrı ayrı isteklilere de ihale edilebilecektir. 

14178/1-1 
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Köyişleri ve Kooperatifler Bakanağı Yol, Su ve Elektrik İğleri Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğünden : 

A İhaleye konulan köprünün adı 

1 — Bolu-Düzce, Danyeri Kop.} grp. 
2 — Bolu-Düzce-Çayköy Kop. j 
3 — Çankırı-Yapraklı-Pirgaip Köp. 

4 — Çankırı-Merkez-Karamüreel } grp. 
5 — çankırı-Merkez-Cacıklar Köp.} 

6 — Çankm-E^kipazar-Dogancılar Kop. 

7 — Bolu-Gerede-Dörtdivan Köp. 

8 — Bolu-Göynük-Memeoeler kop. 

9 — Bolu-Mengen-Nazarlar Köp, 

10 — Bolu-Yıgılca-Yağcılar Köp. 

11 — Çorum-Ortaköy Senemoğlu Köp. 

Kesif bedeli Banka re. G. tend. 
TL. TL. TL. 

25.000.000 1.875.000 790.000 

7.900.000 692.500 237.000 

32.500.000 2.437.500 975.000 

6.600.000 

4.500.000 

4.500.000 

7.800.000 

495.000 198.000 

337.600 136.000 

337.500 135.000 

586.000 234.000 

6.800.000 610.000 204.000 

6.200.000 465.000 186.000 

Eksiltmenin tarih gün 
ve saati 

29/9/1980 Pazartesi günü 
saat 10.00 da 
29/9/1980 Pazartesi günü 
saat 11.30 da 
29/9 A980 Pazartesi günü 
saat 16.00 da 
30/9/1980 Salı günü 
saat 10.00 da 
30/9/1980 Salı günü 
saat 11.30 da 
30/9/1980 Salı fünü 
saat 16.00 da 
1/10/1080 Çarşamba ünü 
saat 10.00 da 
1/10/1980 Çarşamba günü 
saat 11.30 da 
1/10/1980 Çarşamba günü 
saat 16.00 da 

Son müracaatın tarih gün 
ve saati 

26/9A980 Perşembe gönü 
mesai saat i Bonuna k a d a r . 

25/9/1980 Perşembe günü 
mesai saati sonuna kadar, 
26/9/1980 Perşembe günü 
mesai saati sonuna kadar. 
25/9/1980 Perşembe günü 
mesai saati sonuna kadar. 
25/9/1880 Perşembe günü 
mesai saati sonuna kadar. 
26/9/1980 Cuma günü 
mesai saati sonuna kadar. 
29/9/1980 P. test günü 
mesai saati sonuna kadar. 
29/9/1980 P. test günü 
mesai saati sonuda kadar. 
29/9/1980 P. test günü 
mesai saati sonuda kadar. 

B -~ Yukarıda yazılı köprü inşaatları ihaleleri, hizalarında yazılı tarih ve saatlerde Ankara Eskişehir Dy. llt. 9. Km. Lodumlu 
mevkiindeki YSE 5. Böle Müdürlüğü binasında Bıale komisyonu odasında 2490 sayılı Artırma» Eksiltme ve İhale Kannuunun 31. maddesi 
Ue bu kanuna ek olarak çıkarılmış olan ve 26/1/1979 gün 16531 saydı Resmi Gazete'de yayınlanan ve 1/3/1979 tarihinden itibaren yü
rürlüğe girmiş olan 22 sayılı kanun hükmündeki kararname esasla- rina göre ve 1981 yılma sari olmak üzere kapalı zarf usulü İle yapı
lacaktır. 

C — Bu işlerin tümüne ""fr"^»- Kurulunun 14/3/1980 gün ve 8/605 saydı kararname hükümleri uygulanacaktır. 

İS Byİül 1980 —
 Sayı: 17108 

RESM
Î GAZETE 

Sayfa : 49 



T) — Eksiltme dosyalan; T S E Genel Müdürlüğü, Köprüle* Dairesi Başkanlığında, T S E 5. Bölge Müdürlüğü ve köprünün yapı
lacağı İlin T S E Müdürlükleri Köprü Şefliklerinde örUehllir. 

E — İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN : 
1 —. İsteklilerin 1980 yılına alt Ticaret, Sanayi Odası Belgesi, 
2 — Yukarıda yazıta her iş için hizasında yazdı miktarda ve usulü dairesinde geçici teminat vermeleri, geçici teminat mektup ola

rak verildiği takdirde, bu mektuplar müddetsiz ve Maliye Bakanlığının 12/1/1966 gün ve 5297-15/1723 sayılı teminine uygun olmalı
dır. (LİMİT DAHİLİ) 

3 — Yeterlik belgesi almış olmaları şarttır. 
4 — Teklif mektuplarının İhale saatinden bir saat öncesine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gereklidir, 
P — YETERLİK BELGESİ ALABİLMEK İÇİN ; 
1 — İsteklilerin (B) grubundan en az yukarıda yazılı keşif bedellerini ihtiva eden miktarda Bayındırlık Bakanlığından atanmış 

ve süresi dolmamış Müteahhitlik karnesi İle aynı teknik yeterlilikte köprü inşaatı işini bir defada yapıp, ecici kabulünü yaptırmış oldu
ğunu beyan eden tasdikli iş bitirme belgesini, 

2 — Şirketlerin, sözleşmeye esas İlk ilân tarihinden sonra alınmış hafi faaliyet belgesi, 
3 — isteklilerin Şirket olmaları halinde Noter tasdikli şirket sirkülerini, gerçek ve tek kişi olmaları halinde yine noter tasdikli 

şahıs İmza sirkülerini, 
4 — Yukarıda yazdı her köprü inşaatı işi için ayrı ayrı istenen ve eksiltme dosyasındaki «KÖPRÜ İŞLERİ İÇİN SOZLBŞME-

M N > son sahifesinde belirtilen yapı araçları bildirislndeki araçların; Müteaiuhldin bu işler için ayıracağı araçlar olması, araçların 
kendisine ait olduğunu tasvik eden belgelerini veya kiralayacak şahıs veya firmadan alınmış Noter tasdikli taahhütname veya araçları 
kiralayana ait olduğun u tasvik eden belgeleri ile araçların bulundukları yeri belirtir açık adreslerini vermeleri gerekmektedir. 

6 — Kapalı zarf usulü İle eksiltme şartnamesinde yazdı belge ve İrilgilerin müracaat dilekçesine eklenmesi şarttır. 
6 — İşin yapım planlamasını ihtiva eden detaylı raporu. 
1 — T S E 5. Bölge Müdürlüğü Köprü Şefliğinden temin edecekleri örneklere uygun M A L ı D U R U M BİLDİRİSİ - ÇALIŞMA T A 

SARISI - TEÇHİZAT BİLDİRİSİ, İlk Uân tarihinden sonra atanmış B A N K A R E F E R A N S I - TEKNİK P E R S O N E L ve TAAHHÜT BİL
DİRİLERİNİ yukarıda her İş için yazılı müracaat son günü mesai saatine kadar bir dilekçe ile birlikte T S E 5. Bölge Müdürlüğü G E 
N E L E V R A K I N A vermeleri LAZTMDIRı 

G — Müracaatta G E N E L E V R A K kaydı muteber olup, postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
H — Teterîlk beleşi almak için T E L G R A F ve T E L E F O N L A mi racaat kabul edilme*. 
I — İlgililere Uân olunur. 14184/1-1 
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Elazığ Garnizon Satınalma Komisyonu Başkanlığından : 

1 — Aşağıda işin adları, keşif bedelleri, geçici teminatları, ihale günleri ve 
saatleri yazılı yedi adet inşaat maddesi 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme İhale Kanu
nunun 31. maddesine güre kapalı zarf usulü İle eksiltmeye konulmuştur. 

3 — Elazığ 8 inci Kolordu Komutanlığı Garnizon Satınalma Komisyon Başkan
lığı ihale salonunda eksütmesi yapılacaktır. 

3 — İlgililer İşe ait dosyayı İSTANBUL - A N K A R A Lv. Amirliklerinde 8 inci 
Kolordu İnşaat Emlâk Müdürlüğünde ve Garnizon Satınalma Komisyonu Başkanlı
ğında inceleyebilirler. 

4 — Eksütmeye girebUmek için ilgililerin İdari şartname'nin 24 üncü maddesi 
gereğnice 8 inci Kolordu İnşaat Emlâk Müdürlüğünden ihale gününden 5 gün önce 
(İhale ve tatü günleri hariç) alacakları YETERLİK BELGESİ geçici teminat mak
buzu ilk İlân tarihi ile ihale tarihi arasında alınmış ticaret odası beleşi ve teklif mek
tubunu usulüne göre bir zarfa koyarak ihale saatinden bir saat öncesine ka£ -.v Gar
nizon Satınalma Komisyonu Başkanlığına teklif mektubunu vermiş olacaklardır. 

5 — Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla müracaat kabul edilmez. 
İlgililere duyurulur. 

K. bedeli G. temi. İhale güt 
İşin adı TL. TL. ve «aar i 

Tatvan 2x10 Alarm İskân tesis inş. 48.000.000 1.440.000 29/9/1980 - 10,00 
Erciş 4x10 Alarm iskân tesis İnş. 96.000.000 2.880.000 20/9/1980- 10,00 
Tatvan 4x10 Alarm iskân tesis inş. 96.000.000 2.880.000 29/9/1980 - 10,00 
Malazgirt As. Şb. Binası İnş, 14.000.000 420.000 30/9/1980 - 10,00 
Elazığ/Bas kıl As. Şb. Binası İnş. 14.000.000 420.000 30/9/1980 - 10,00 
Erciş 2x10 Alarm iskân tesisi inş. 48.000.000 1.440.000 30/9/1980 - 10,30 
Tatvan 4x10 Alarm iskân tes. inş. 96.000.000 2.880.000 30/9/1980 - 10,30 

14181 / 1-1 
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Tuzla Askeri Satın Alma Komisyonu Başkanlığından : 

Aşağıda yazılı malzemeler 1601 sayılı Kanuna göre satın alınacaktır. Evsaf 
ve şartnamesi Tuzla P. Ok. Sat. A l . Kom. Bşk. lığında Ankara-lstanbul ve İzmir Lv. 
A . İlklerinde görülebilir. 

Cinsi Muttan 

Tahmini 
tutarı 

TL. 

Kat i 
teminatı 

TL . İhale günü 

Radyatör alt hortumu 8000 Ad. 2.880.000 86.400 7/10/1980 günü 
saat : 10.00 da 

Jant 500 Ad. 1.250.000 37.500 3/10/1980 günü 
saat : 11.00 de 

Fren 'balatası 10.000 Tk. 4.000.000 240.000 8/10/1980 günü 
saat : 10.00 da 

Marşlı kontak anahtarı 
Yağ şalteri (Müşiri) 

15000 Ad. 
500 Ad. 

8.250.000 
1.100.000 

247.500 
33.000 

6/10/1980 günü 
saat 10.00 da 

Jikle teli 
E l fren teli 

1000 Ad. 
500 Ad. 

190.000 
230.000 

12.600 3/10/1980 günü 
saat: 10.00 da 

14182 / 1-1 
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66. Mknz. Tümen Satınalma Komisyon Başkanlığından : 

(Davutpaşa - İSTANBUL) 

Aşağıda yazılı dört kalem yiyecek maddeleri kapalı zarf usulü ile satın alına
caktır. Evsaf ve şartnameleri İSTANBUL - A N K A R A - İZMİR Lv. Amirliklerinde ve 
Komisyonda görülebilir. Teklif mektuplarının {hale saatinden bir saat evvel Komis
yona verilmesi gerekmektedir. Postada olabilecek gecikmeler kabul edilmez. 

Miktarı 
Birim Tan. bedeli G. temi. İ H A L E N İ N 

Cinsi K g . TL . TL . günü saati 

Üzüm pekmezi 19.000 1.125.000 33.760 29/9/1980 -13,00 
Kuru kayısı 15.000 4.050.000 131.500 29/9/1980 -15,00 
Tahin 7.900 1.425.000 42.760 29/9A980-16,00 
Patates 180.000 5.040.000 151.200 29/9/1980 -17,00 

14174/1-1 

Ankara Lv. Amirliği (5) No. lu Sat. A l . Kom. Bşk. lığından : 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (İki) 
kalem (Flaster) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyonu
muzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve İstanbul 
İzmir Levazım Amirliğinde görülebilir, isteklilerin kanuni şekilde hazırlayacakları 
teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karadığı Komis-
kon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Tamamı bir 
istekliye ihale edilebileceği gibi her kalemin tamamı da ayrı ayrı isteklUere ihale edi
lebilir. 

M. bedeli G. Tem. İHALE 
Cinsi Miktarı Lira Lira Günü saati 

Flaster makara 5emx5mt 40.000 Ad. 6.600.000 198.000 30 Eylül 1960 
Flaster makara lOcmxSmt 21.300 Ad. 6.390.000 191.700 saat 11.00 

12.990.000 389.700 
13832 /1-1 
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İst. Lv. Amirliği 4 Nolu Satınalma Komisyonu Başkanlığından: 
Demirkapı/SIRKECt 

Aşağıda belirtilen inşaat işinin 2490 sayılı Kanunun 31. maddesine göre kapalı 
zarf usulü Ue ihalesi yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi İstanbul - Ankara ve İzmir 
Levazım Amirliklerinde görülebilir. İhaleye gireceklerin şartnamesinde yazılı İştirak 
belgelerini ihale gününden beş gün önce (Tatil günleri hariç) Harbiye İnşaat Emlak 
Mâ, lüğünâen almaları şarttır. Teklif mektupları ihale saatinden bir saat önce Ko
misyon Başkanlığına verilecek ve verilen teklif mektupları son bir saat İçinde geri 
verilmiyecektir. Geçici teminat banka mektubu olarak verilecek ise, limitleri belirtil
miş olacak ve günle kayıtlı olmayacaktır. 

Yapılacak İş : İst. Merkez Komutanlığı Merkezi Teshin ikmal İnşaatı, Keşif 
bedeli: 60.000.000 TL., Geçici teminatı: 1.800.000 TL., İhale gün ve saati : 1 Ekim 
1980 Saat 11.00 14179/1-1 
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Bayramiç/Çanakkale Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden: 

Parti Miktan Muh.Bed. 
Deposu Emvalin cins ve nev'i Adedi M 3 . Dm3 Lira 

Kocakır 2.S.Nor.B.Çk.Tom. 1 21.684 7.100 
Kocakır ' 3. S. Uzun B. Çk. Tom. 8 251.038 6.600 
Kocakır 3.S.Nor.B.Çk.Tom. 71 4367.441 5250 
Kocakır 3.S.KısaB.Çk.Tom. 1 7.825 4.100 
1 — Yukarıda Bölge ve depolan yazılı emvaller hizalarında yazdı muham

men bedeller üzerinden açık arttırmalı satışa konulmuştur. 
2 — Bunların tutar bedelinin % 50 si ile bakiyesinin % 12 faizi nakit olarak 

peşin ve mütebaki % 50 si müddetsiz banka mektubu ile 6 ay vadeli olarak satıla
caktır. 

3 — Açık arttırma 26/9/1980 tarihine rastlayan Cuma günü saat 15.00 de iş
letme Müdürlüğü binasında komisyon marifetiyle yapılacaktır. 

4 — İsteklilerin belli ve gün saatte iştirak edecekleri partiler için yatırdık
ları % 7,5 teminat makbuzları ile birlikte komisyona müracaatları ilân olunur. 

14189/2-1 
a 

Serik Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

%7,5 
Emvalin Parti M i k t a r ı Muh. Bed. Geç. Tem. 

Bölgesi Deposu Cins ve Nev'i Adedi Adet M*. DmJ. U r a Lira 

Gebiz Getriz 3. S. N . B. Çz. Tom. 71 22879 4255.098 4.320 1.394.500 
Geniz Gebiz 3. S. K. B. Çz. Tom. 12 4102 667.410 3.420 184.500 

83 26991 4922.508 1.579.000 
1 — Yukarıda müfredatı yazılı 84 parti orman emvali 24/9/1980 Çarşamba 

günü saat 12.00 de Gebiz Belediyesi satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda 
açık arttırma suretiyle satılacaktır. Satış 1980 yılı üretimi olup, % 10 İndirim yapı
larak 15/C model şartnameye göre % 50 bedel, faiz ve vergileri peşin, bakiyesi kat'i 
ve müddetsiz banka teminat mektubu karşılığı altı ay müddetli olacaktır. 

2 — Alıcıların % 7,5 geçici teminatlarım İhale saatinden evvel yatırmaları, 
banka teminat mektubu vereceklerin mektuplarına işletme adını ve pey sürecekleri 
parti numaralarını belirtmeleri, mektubun kat'i ve müddetsiz olması şarttır. 

3 — Satışa alt İlân Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Orman Bölge Başmü
dürlüğü İle İşletmemiz Muhasebesinde görülebilir. Satış 15/C şartnamenin 3. madde
sinde belirtilen şartlara haiz olanlar görebilir. 

4 — Alıcıların belirli gün ve saatte makbuzları İle komisyona müracaatları ilân 
olunur. 14187 / 2-1 

İstanbul Lv. A . 2 No. lu Sat. A l . Kom. Bşk. dan : 
SİRKECİ 

1 — M. S. B. lığı ihtiyacı için aşağıda yazılı dört kalem eldiven hizalarında 
yazılı gün ve saatde kapalı zarfla ihalesi Sirkeci - İstanbul Lv. A. Uğl 2 No. lu Sat. 
A l . Kom. Bşk. lığında yapılacaktır. Teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat ev
veline kadar Komisyona verilmiş olması şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
Tamamı bir istekliye İhale edilebileceği gibi şartnamesinde yazılı olduğu şekilde ayrı 
ayrı isteklilere de ihale edilebilir. 
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2 — Evsaf ve şartnameleri Ankara, İstanbul, İzmir Lv. Amirliklerinde, numu

nesi Komisyonda görülebilir. 
Tutarı 

Miktarı Ura Kr. C i n s i 
G. Teminatı 
Ura Kr. 

İ h a l e 
günü ve saati 

Eldiven, yünlü er için 
Eldiven, yün üç parmaklı 
Eldiven, yünlü er için 
Eldiven, yünlü er İçin 

1.010.000 Çf. 1.767.50̂  — 
10.000 Çf. 47.000,— 

125.000 Çf. 221.250,— 
50.000 Çf. 88.500,— 

53.025 — 
1.410,— 
6.637,50 
2.655,— 

2/10/1980 
Perşembe 11.00 

2.124.250,— 63.727,50 

Birinci kalemin beşte biri olan 202.000 çiftlik partisine girildiği taktirde geçici 
teminatı 1.060.500,—- Uradır. 

13535/1-1 

Kastamonu Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

D e p o s u 
Emvalin Miktarı M. Bed. % 7,5 Tem. 

cins ve nev'i M 3 Dm3 TL. TL. 

Bostan-Kuzyaka II.S.NB. Gök. T. 277.304 7.350 152.000 
Kaşçılar H.S.NB. Çam T./ 111.046 7.350 60.000 
Bostan-HandUzü-Kaşçılar-Kuzyaka ni.S.NB. Çam T. 2342.619 5.550 979.000 
Bostan-KandUzü-Kaşçılar-Kuzyaka IH.S.NB. Gök. T. 2166.958 5.550 905.000 
Bostan Çam Tel Direk 23.672 5.700 10.000 
Bostan Göknar Tel Direk 9.318 5.400 4.000 

1 — Yukarıda depoları, cins ve nev'ileri ve miktarları yazılı orman emvalinin 
22/9/1980 Pazartesi günü saat 14.00 de açık artırmalı olarak ayrı ayrı partiler ha
linde satışı yapılacaktır. 

2 — İhaleye iştirak edecekler aynı gün saat 13.00 e kadar % 7,5 geçici temi
natlarını işletmemiz veznesine yatırması gerekmektedir. 

3 - - Satışa alt müfredatlı cetvel Orman Genel Müdürlüğü, Kastamonu Orman 
Bölge Başmüdürlüğü ve Mücavir Başmüdürlük ve İşletmelerde görülebilir. 

13998 /1-1 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş.'den : 

1 0 6 4 K A L E M F -100, 250, 600 VE 750 FORD YEDEKLERİ SATILACAKTIR 
1 — Şirketlmizce kapalı teklif almak suretiyle 1064 kalem F-100, 250, 600 

ve 750 Ford yedekleri satılacaktır. 
2 — Verilecek tekliflerin engeç 29/9/1980 günü saat 16.00'ya kadar «Ereğli 

Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. ş. İç Alımlar Müdürlüğü Kdz. Ereğli» adresinde 
bulundurulması şarttır. 

3 — Şartnameler bedelsiz olarak yukarıdaki adresten veya; 
— Ankara'da: Atatürk Bulvarı No. 127 Kat 6'daki Satınalma Şefliğimizden 

(Tel : 17 93 00) 
İstanbul'da: Taksim, Gümüşsüyü Cad. Dersan Han No. 90 Kat 4'dekl Satın

alma Müdürlüğümüzden temin edilebilir. (Tel : 44 68 64) 
4 — Şirketimiz iş bu satışı yapıp yapmamakta ve kısmen veya tamamen dile

diğine yapmakta serbesttir. 14172/1-1 

Sayfa : 54 
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Bayındır Devlet Orman İsletme Müdürlüğünden : 

%7,5 
Bölgesi Deposu Cins ve Nev'i Adedi Adet W. Dm3. U r a Lira 

Emvalin Parti M i k t a r ı Mub. Bed. Geç. Tem. 

ödemiş ödemiş 3. S. N . B. Çk. Tom. 22 5048 1150.845 5.100 311.150 
> » 3. S. K. B. Çk. Tom. 23 4787 831.826 4.000 196.050 
» » 3. S. N . B. Çz. Tom. 1 59 10.621 4.300 3.400 
> » 3. S. K. B. Çz. Tom. 2 164 26.787 3.400 6.800 
> > Çk. SanayU Odunu 7 1648 167.262 2.450 28.900 

18/9/1980 Günü Satışı Yekünü 55 11686 2187.241 646.300 
Torbalı Selçuk 3. S. N . B. Çz. Tom. 12 2342 433.416 4.300 113.150 

> » 3. S. K. B. Çz. Tom. 39 8048 1281.520 3.400 266.050 
> » Çk. Sanayii Odunu 11 3680 330.851 2.450 53.500 
» Acarlar 3. S. N . B. Çz. Tom. 5 891 165.100 4.300 42.800 
» » 3. S. K. B. Çz. Tom. 6 1322 222.628 3.400 44.900 
> > Çk. Sanayii Odunu 1 468 37.947 2.450 5.900 

19/9/1980 Günü Satışı Yekünü 74 16761 2471.462 526.300 
Yukarıda müfredatı gösterilen Orman emvali Model 15/C açık artırmalı satış 

şartnamesi gereği % 50 si peşin, bakiyesi % 50 mal bedeUne karşılık banka mektubu 
veya devlet tahvili; % 12 faizi ile vergi ve resimleri peşin alınmak suretiyle 6 ay vadeli 
açık arttırmalı olarak satılacaktır. 

Açık arttırma 18/9/1980 günü ödemiş Belediye salonunda, 19/9/1980 günü Sel
çuk Belediye salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

Taliplilerin almak İstedikleri partilere ait teminatlarını satış günleri saat 12.00 ye 
kadar yatırarak komisyona başvurmaları duyurulur. 14186/1-1 

e 
Bursa Levazım Amirliği Satın Alma Komisyon Başkanlığından: 

Bursa Garnizon Birlikleri İhtiyacı için aşağıda cinsi, miktarı, tahmini fiyatı, 
tahmini tutarı, geçici teminatı, ihale gün ve saati yazılı ikmal maddeleri 31 inci 
madde kapalı zarf usulü üe satın alınacaktır. Buna ait evsaf ve şartnameler Ankara -
İstanbul ve Bursa Levazım Amirliklerinde mesai saatleri içinde görülebilir. İsteklile
rin belirtilen gün ve ihale saatinden bir saat evveline kadar kanuna uygun olarak 
hazırlayacakları teklif mektupları ile birlikte Ticaret Odası belgesini (Şirketlerin ve
recekleri belge ilk ilân tarihinden sonra alınmış olacaktır.) Zarfla birlikte Komisyon 
Başkanlığına vermeleri şarttır. Postadaki vaki gecikmelerden Komisyon sorumluluk 
kabul etmiyecektir. 

Tahmini Tahmini Geçici 
Fiyatı Tutarı Teminatı İ h a l e 

C i n s i Miktarı TL. TL. TL. günü ve saati 

Nohut 20.000 Kg- 40,— 800.000 24.000 29/9/1980 11.00 
Kuru Fasulye 20.000 Kg. 55,— 1.100.000 33.000 29/9/1980 11.30 
Barbunya 5.000 Kg. 60.— 300.000 9.000 
Yeşil Mercimek 15.000 Kg. 70,— 1.050.000 31.500 29/9/1980 15.00 
Kırmızı Mercimek 6.000 Kg. 50,— 300.000 9.000 
Patates 30.00Ç Kg. 28,— 840.000 25.200 29/9/1980 15.30 
Kuru Soğan 28.000 Kg . 35,— 980.000 29.400 

13957/1-1 
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Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı Y.S.E. Genel Müdürlüğü Konya YSE. 7. 

Bölge Müdürlüğünden: 
1 — Aşağıda belirtilen işlerin ihalesi YSE 7. Bölge Müdürlüğü binasında 

(Adres: Konya Fuarı yanı Alaaddin Apt. Konya) 6200 sayılı kanunun 34. maddesi 
hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Konya'da Konya Fuarı güne
yindeki YSE 7. Bölge MUdürüğü binasında yapılacaktır. 

3 — îhale evrakı ve ekleri çalışma saatleri içinde Ankara'da YSE Genel Mü
dürlüğü İçmesulan Daire Başkanlığı ie Konya'da YSE 7. Bölge Müdürlüğü îçme-
suları Şefliğinde görülebilir. 

4 — Bu iş için lüzumlu borular ile motopomp grupları idarece verilecek olup, 
bunların bedelleri ihaleye esas keşifte dahil değildir. 

5 — İsteklilerin: 
a) Teknik personel beyannamesi, 
b) Plân ve teçhizat beyannamesi (teçhizata ait faturalar ekli olarak), 
c) Taahhüdü altında bulunan işler beyannamesi, 
d) Bayındırlık Bakanlığından alınmış asgari bu iş için keşif bedeli tutarında 

müteahhitlik karnelerini, ihaleye iştirak belgesi olmak üzere verecekleri dilekçeye 
eklemeleri şarttır. (En az işin keşif bedeli tutarında içmesuyu inşaatı iş bitirme 
belgesi ekli olarak.) 

6 — İhaleye girmek isteyen şahıs ve şirketlerin aşağıda tarih ve günün mesai 
saati bitimine kadar, ekleri 5. maddede belirtilmiş olan bir dilekçe ile Bölge Mü
dürlüğümüze müracaat ederek ihaleye iştirak belgesi istemeleri lâzımdır. Bu tarih
ten evvel ihale tasarısını ve eklerini dairede görüp, iş mahallini de gezip gördüğünü 
beyana dilekçe ile müracaat etmemiş olanlara belge verilmez. İstekliler belge alıp 
almadıklarını aşağıda belirtilen tarihin sabahından itibaren Bölge Müdürlüğümüze 
müracaat ederek öğrenebilirler. 

7 — İhaleye girmek isteyen şahıs ve şirketlerin aşağıda belirtilen geçici te
minat vermeleri ve Ticaret Odası belgesini tkliflerine eklemesi şarttır. İstekli şirket 
olduğu takdirde ayrıca idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sici
line kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi makamdan şirketin ka
yıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair bu eksiltmenin ilânı tarihinden sonra alınmış 
bir belgeyi ibraz etmesi; Şirketin sirkülerine veya şirket adına teklifte bulunacak 
kimselerin bu şirketin vekii olduğunu gösterir noterlikten tasdikli vekaletnameyi 
haiz olması lâzımdır. 

8 — İsteklilerin teklif zarflarını işin ihale saatinden 30 dakika evveline kadar 
Bölgemiz İhale Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 

9 — 8/505 sayılı kararname uygulanacaktır. 
10 — Postada vaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar kabul edil

mez, keyfiyet ilân olunur. 
Eksiltmeye Kşf. Bed. G. Tem. Belge İhale Karne 

konan işin adı Lira l i r a Son mür. alma günü Tarih ve saati cinsi 

Konya-Akörenkışla 
Uzuncakuyu grb. 12.000.000 
Karapınar-Işıklar 
Kurtburun grb. ' 10.000.000 

373.750 24/9/1980 25/9/1980 

313.750 24/9/1980 «i/9/1980 

28/9/1980 10.30 (B) 

28/9/1980 15.00 (C) 

14191/2-1 
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Köyiglerl ve Kooperatifler Bakanlığı Yol Su ve Elektrik İğleri Genel Müdürlüğü 
Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığından : 

1 — Aşağıda cinsi, miktarı, tahmini bedelleri ve İhale tarihleri yazılı malzeme
ler 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapah zarf eksiltme usulü ile İhaleye 
çıkarılmıştır. 

Şartname 
Tan. Bed. G. Tem. bedeli İHALENİN 

Malzemenin cinsi Miktarı Lira U r a U r a tarihi saati 

1 • Akümülatör 6 Kalem 40.876.000 1.226.280 2.000 30/9/1980 10.00 
2 - Palet civata ve som 4 Kalem 10.666.000 319.950 1.000 30/9/1980 10.30 
3 - Bıçak civata ve som 5 Kalem 3.295.000 98.850 250 30/9/1980 15.00 
4 - Kople palet zinciri 20 Adet 2.586.000 77.580 250 30/9/1980 15.30 
Flaster makara 5cmx5mt 40.000 Ad. 6.600.000 198.000 30 Eylül 1980 

2 — Eksiltme ihaleleri yukarıda gösterilen tarih ve saatlerde Ankara'da YSE. 
Genel Müdürlüğü 10. katında Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığında toplanacak Ko
misyon tarafından yapılacaktır. 

3 — Şartnameler dilekçe karşılığında yukarıda gösterilen bedellerle aynı yer
den temin edilebilir. Şartname bedellerinin Y S E . Gnel Müdürlüğü adına Ihal konusu be
lirtilerek Mal Müdürlükleri veya Defterdarlık veznelerine yatırılarak alınan makbuz 
aslının ve posta pulunun gönderilmesi halinde posta ile de şartname gönderilir. 

4 — Yukarıda gösterilen ihalelere katılacak firmalar en geç 26/9/1980 günü 
mesai saati sonuna kadar başvuruda bulunarak ihaleye iştirak belgesi isteminde bu
lunacaklardır. Bu belgeyi alıp almadıklarım 29/9/1980 tarihinden itibraen öğrenebi
lirler. 

0 — İhalelere iştirak belgesi alacak firmalar, dilekçelerine : 
a) Atölye personel ve teknik personel bildirisi, 
b) Atölye teçhizat ve tezgah bildirisi, 
c) Bankalardan alınmış mali referans raporu, 
d) Varsa Sanayi Odası kapasite raporu, 
e) Varsa M.M.O. veya TSE. Kalite belgesini ekllyeceklerdir. 
f) Satıcı firmalarda İhaleye iştirak edebilirler. Ancak imalatçı firmanın yetkili 

satıcısı olduğunu teşvik eden belgeyi ve yukarıda belirtilen imalatçı firmaya ait bel
geleri dilekçelerine eküyerek ihaleye iştirak belgesi almak için başvuruda bulunabilir
ler. 

6 — İsteklilerin şartnamede İstenilen vesaik ile limit İçin geçici teminat mektup 
veya makbuzlarını koymak suretlle ile hazırlıyacakları teklif mektuplarım İhaleden 
bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri 
şarttır. (7 nolu oda) 

7 — Postadaki gecikmelerle telgrafla yapılacak tekliflerin kabul edilmiyeceği 
İlan olunur. 14001/1-1 

a 
DÜZELTME 

(Fore kazık ihale işi) 
7 Eylül 1980 tarih ve 17098 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ve TCDD İn

şaat 2. Grup Müdürlüğünce ihalesi yapılacak olan fore kazık işi Hânında 5. Maddenin 
«a ve b» şıklarında belirtilen miktar 20 milyon olacaktır. 

Ayrıca 6. Maddede belirtilen fore kazık çapı sehven 030 — 045 olarak yazıl
mıştır, yalnız 045 cm olacaktır. 

Düzeltilir. 13947 /1-1 
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Bursa Belediye Başkanlığından : 

1 — 5.139.896,50 lira l . keşif bedelli, 154.196,90 lira geçici teminatlı muhtelit 
mh. 15 Sokakta yapılacak yeni adi kaldırım inşaatı. 

2 — 5.057.357,20 lira 1. keşif bedelli, 151.720,72 Ura geçici teminatlı muhtelif 
Mh. 18 Sokakta yapılacak yeni adi kaldırım inşaatı, 

3 — 5.246.719,35 lira 1. keşif bedelli, 157.401,58 lira geçici teminatlı muhtelif 
Mh. 19 Sokakta yapılacak yeni adi kaldırım inşaatı, 

4 — 5.043.828,21 lira 1. keşif bedelliğ 151.314,85 Ura geçici teminatlı muhtelif 
Mh. 17 Sokakta yapılacak yeni adi kaldırım inşaatı işleri 2490 sayılı Yasa hükümleri 
gereğince ayrı ayrı kapalı zarf eksiltme usulüyle ihaleye konulmuştur. 

İhaleleri Belediyemiz Encümeninde 30/9/1980 Salı günü saat 15.00 de yapılacak
tır. Keşif, şartname ve ekleri Hesap İşleri Md. ihale memurluğunda görülebilir. 

Eksiltmelere iştirak edebilmek için istekUlerin 
A) İştirak edecekleri eksiltmeye ait geçici teminatları, 
B) 1980 yılı tasdikli Ticaret Odası vesikası (istekli şirket olduğu takdirde, s i 

ciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından eksiltmenin ilânı tarihinden sonra alını», ş, 
halen faaliyette olduğuna dair belge ve şirket sirküleri), 

C) Belediye Başkanlığına iştirak edecekleri her iş için ayn verecekleri müra
caat dilekçelerine; 

1 — Bayındırlık Bakanhğındana ldıkları (C) grubundan en az iştirak edecek
leri işin keşif bedeli kadar eksiltmeye girebileceklerini gösterir mUteahhltUk karnesi 
(aslı ve örneği), 

2 — Yapı araçları bildirisi ve ekinde beyandaki araçların kendisine alt olduğunu 
kanıtlayan belgeler, beyandaki araçları kiralayarak Bağlıyacağım kanıtlayan belgeler, 
kiralama işine ait noterce düzenlenmiş kira sözleşmesi ile kiralanacak araçlar için k i 
ralayana ait mülkiyet tevsik belgeleri, 

3 — Eksiltmesine iştirak edecekleri İşte kullanacakları sermayeve kredi olanak
larını açıklayan mali durum bildirisi (örnek N o : 2 / A - 2 / B ) , 

4 — Teknik personel bildirisi ve ekinde bağlantı durumunu kanıtlayan belgeler, 
6 — Son ik i yılda bitirilmiş ve dilekçenin veriliş tarihinde adma taahhüde bağ

lanmış veya bağlanacak olan işleri belgeleri ile açıklayan taahhüt bildirisi ve ekinde 
beyanın doğruluğunu kanıtlayan belgeler ile 1 adet fotoğraf ekleyerek Fen İşleri Mü
dürlüğündeki Belge Komisyonundan alacakları yeterUk belgeleri ve tekliflerini havi 
kapalı zarflarını ihale günü saat 14.00'e kadar Komisyonumuza makbuz karşılığı ver
meleri gerekmektedir. 

Yeterlik belgesi için son müracaat tarihi 25 Eylül 1980 Perşembe günü mesai 
saati sonuna kadardır. Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez, 
İlân olunur. 14002 /1-1 • • 

Mardin Garnizon J . Satın Alma Komisyon Başkanlığından : 

5. Emrindeki teçhizat teknik bakımından geliştirmek için gerekli yeniUk ve 
Aşağıda cins ve miktarı yazalı 1 kalem kemikli sığır eti 2490 sayılı Kanunun 

31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Buna ait şartname ve 
evsaf Ankara, İstanbul Jandarma Levazım Amirliklerinde ve Satın Alma Komisyon 
Başkanlığında görülebilir. 

İsteklilerin teklif mektupları ile birlikte, şartnamede istenilen belgeleri İhale 
gün ve saatinden en az bir saat önce Komisyonumuza vermiş olmaları postada vaki 
gecikmeler kabul edilmeyeceği İlân olunur. 

Cinsi ve miktarı : Kemikli S. E t i 60 ton, Muh bedeli : 17.100.000,— TL., Geç. 
teminatı : 513.000,— TL., İhale gün ve saati : 30 Eylül 1980 Salı 11.00 

14000/1-1 
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İsparta Orköy Başmu^endisUğinden: 

Satın alınacak malzemenin cins ve nev' i : T, S. E Damgalı Marsilya tipi kire
mit ve Mahya. 

İhale tarihi : 29 Eylül 1980 Pazartesi günü saat 15.00 
İhale yeri : İsparta Orköy Başmühendisliği İdare binasında. 
İhale tutarı: 792.000 TL. 
Geçici teminatı: 36.000 TL. 
Teslim yeri IH : Burdur, ilçesi: Yeşilova Köyü : A . Kırlı, Kiremit ve Mahya 

Ad. : 38000 A d , Muhammen bedeli: 24,— TL., Tutarı: 792.000,— TL . 
' 1 — Orman Köylüleri Kalkındırma fonu yönetmeliği esaslarına göre yukarıda 

isimleri yazık Orman Köylülerine köye teslim kaydile T. S. E. Damgası taşıyan Mar
silya tipi Kiremit ve Mahyalar beheri 24,— TL . dan tek parti halinde kapalı zarf 
usulü eksiltme suretüe ihale edilecektir. 

2 — İhale 29 Eylül 1980 Pazartesi günü saat 15.00 de İsparta Orköy Başmü-
hendisUği idare binasında ihale ve satınalma komisyonunca yapüacaktır. 

3 — IstekUlerin İhaleye İştirak edebilmeleri için 1980 yılına ait Ticaret ve Sa-
nay Odası belgesi, T. S. E. Damgası taşıyan Kiremit ve mahyalardan (5) er adet nu
mune Us Başmühendisliğimiz Satınalma Komisyonuna müracaat ederek iştirak bel
gesi alarak geçici teminat makbuzları İle birlikte ihale saatine kadar teklif mektup
larım vermeleri şarttır. 

4 — İdaremiz 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme Kanununa tabi olmayıp ihaleyi 
yapıp yapmamakta veya tekliflerin bir kısmım kabul etmemekle serbesttir. 

5 — İhaleye İştirak için PTT ile yapılan müracaatlar kabul edilmez. 
6 — İhaleye ait genel ve teknik şartnameler Ankara Orman - Köy ilişkileri 

Genel Müdürlüğü Ue Ankara, Kütahya, izmir, Denizli, istanbul, Antalya Orköy Baş
mühendislikleri ile İsparta Orköy Başmühendisliğirnizde görülebilir. 

14193/2-1 
e 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri 11. Bölge Müdürlüğü Trabzon 11. Bölge Mü
dürlüğünden : 

1 — Trabzon - Of İman' - Hatip Lisesi (600 öğrencUik) ikmal inşaatı işi 2490 
sayılı Kanun hükümlerine gör; kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli (31.292.960,—) Uradır. 
3 — Eksiltme Trabzon'da Yapı İşleri 11. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunda 

29 Eylül 1980 (Pazartesi) günü saat 15.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr müdürlükte görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A) (938.789,—) Üralık geçici teminatını. 
B) 1980 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belir

tilen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçları bildirisi, sermaye ve kredi olanak
larım açıklayan mali durum bildirisi, teknik personel bildirisi, taahhüt bildirisi, Ba 
yındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan keşif bedeli kadar İşin eksilt
mesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesinin aslının ibraz suretiyle Yapı 
İşleri 11. Bölge Müdürlüğünden alacakları eksiltmeye girme belgesini teklif mektupları 
ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — IstekUlerin teklif mektuplarım ihale günü saat 14.00'e kadar makbuz kar
şılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 23 Eylül 1980 
(Sah) günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edUmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 13918 /1-1 
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Yurtkur Ankara Bölge Müdürlüğünden: 

1 — Bölgemiz ihtiyacı için 323.965 TL. muhammen bedelli muhtelif cins 22 
kalem elektrik malzemesi satınalınacaktır. 

2 — Şartname 8. Cadde 75. Sokak No. 42 Emek/Ankara adresinde kurulu 
Bölgemiz Malzeme Şefliğinde görülebilir. 

3 — İhale 29/9/1980 günü saat 15.00'de kapalı öneri yöntemi Ue yapılacaktır. 
4 — Igtirak edecek firmalar, teklif mektuplarım en geç 29/9/1980 günü saat 

14.00 de kadar Bölgemiz 8. Cadde 75. Sokak 42 Emek/Ankara adresinde Yönetim 
Haberleşme Şefliğine posta ile veya elden, teklif mektubunun dış zarfında «22 kalem 
muhtelif cins elektrik malzemesi teklifidir. 29/9/1980 günü saat 15.00'de açılacaktır» 
ibaresi yazılarak teslim edeceklerdir. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 

5 — İstekliler. 
a) Ticaret Odasının 1980 yılı tasdikli belgesi, 
b) 12.960 TL. geçici teminatın Bölgemiz veznesine yatırıldığına dair makbuz. 
c) İstekli şirket ise şirket İlk belgesi'ni dış zarfın içerisine koyacaklardır ve 

teklif mektubunuda başka bir zarfla dış zarf içerisine koyacaklardır. 
6 — İhale ilan bedeli yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. 
7 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta 

veya dilediğine vermekte serbesttir. 14190/2-1 
e ı 

Türkiye Elektrik Kurumundan: 

2X150 MVV'UK K A N G A L TERMİK S A N T R A L I KÖMÜR H A Z I R L A M A , 
NAKİL V E KÜL A T M A TESİSLERİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kangal Termik Santralı Kömür Hazırlama, Nakil ve Kül Atma Tesisleri ihale
ye çıkartılmıştır. 

İhale, Kömür Hazırlama, Nakil ve Kül Atma Tesisleri imalatında tecrübe sa
hibi ve bahsi konu tesislere eş veya daha büyük kapasitede en az üç tesis inşa etmiş 
ve başarı Ue işletmeye almış firmalara açıktır. 

Bu İşle İlgili teknik ve idari dokümanlar 24 Eylül 1980 tarihinden itibaren 
T E K - S A N T R A L L A R PROJE V E TESİS DAİRESİ BAŞKANLIĞI Necatibey Cad
desi Akön Han No. 5 Kat 4 Ankara adresinden takımı 5.000 TL. karşılığında temin 
edilebilir. 

Teklifler, en geç 25 Kasım 1980 günü saat 14.00'e kadar yukarda belirtilen ad
rese gönderilmiş veya teslim edilmiş olacak ve aynı gün saat 15.00'de Hanımeli Sok. 
No. 9 Kat 1 Sıhhiye - Ankara adresindeki ihale ve Satmalma Komisyonu Başkanlığın
da, teklif verenlerin huzurunda açılacaktır. 

Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna bağlı değildir. 
14192 / 2-1 

" S 
Istatbul Lv. A . llği 2 No. lu Sat. AL Kom. Bşk. dan : 

SİRKECİ 

1. M . S. B. lığı ihtiyacı için müteahhit nam ve hesabına 40.000 adet örme 
Palaska nevi satın alınacaktır. Tahmini tutarı 6.400.000 lira olup, kesin teminatı 
384.000 Uradır. 

2. Açık eksiltme usulü Ue ihalesi 10 Ekim 1980 Cuma günü saat 10.30 da StR-
KECl'de İstanbul Lv. A . ligi 2 No. lu Sat. AL K o m Bşk. lığında yapılacaktır. Teklif 
mektuplarının ihale saatından bir saat evveline kadar komisyona verilmiş olması 
şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

3. Evsaf ve şartnamesi Ankara, İstanbul, izmir Lv. Amirliklerinde, numunesi 
komisyonda görülebilir. 14180/1-1 
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Köylşlerl ve Kooperatifler Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İsleri Genel Müdürlüğü 

Y S E 21. Bölge Müdürlüğünden : KÜTAHYA 

1* Aşağıda ismi yazılı olan İş 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince ka
palı zarf eksUtme usulü ve 1980 yılı birim fiatları İle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmeye konulan işin adı: Kütahya i l i Astarlı Tekkat asfalt sathı kaplama, 
serme, sulama, sıkıştırma işi. Keşif bedeli: 127.480.000 TL., Geçici tetminatı: 3.824.400 
TL., İhalenin tarih ve saati : 2/10/1980, saat 15.00, Son müracaat tarihi ve saati : 
29/9/1980, saat 17.30. 

2. Bu İşin eksütmesi Afyon Caddesi Yenldoğan Mevkiinde Kütahya Y S E 21, 
Bölge binasında Bölge Müdürlüğü odasında, hizasında gösterilen tarih ve saatte ya
pılacaktır. 

3. İhale evrakları ve ekleri çalışma saatleri içerisinde Y S E 21. Bölge Müdür
lüğü ile Ankara - Ulus Y S E Genel Müdürlüğü Köyyolları Dairesi Başkanlığı Asfalt 
Fen Heyeti Müdürlüğünde görülebilir. (8 nci kat.) 

, 4. Bu işin geçici teminatı Kütahya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü vezne
sine makbuz mukabili yatırılacaktır. Teminatlar mektup olarak verildiği takdirde 
limit içi müddetsz veya son müracaat gününden tibaren en az 3 ay müddetli ola
caktır. 

Eksiltmeye katılacak istekliler yukarıda yazılı son müracaat tarihi mesai saati 
sonuna kadar müracaatda bulunarak yeterlik belgesi isteminde bulunacaklardır. , 

(Müracaatlara aşağıda İstenen belgeler eklenecektir.) 
a) Makine teçhizat budlrisl: 
1 adet asfalt distribitörü. (5 tekerlekli ve püskürtme tertibatlı kamyona mon

teli 6 - 9 ton.) 
1 adet Primer + Sekonder Konkasör 
1 adet Süpürge. (Asfalt süpürgesi tambur ve lifleri sağlam.) 
2 adet Demirbandajlı silindir. (Asfalt için 5-6 ton, sıkıştırma için 8-10 ton

luk.) 
2 adet Mısır serid, 
4 adet Asfalt kazam, (120 ton kapasiteli.) 
2 adet Asfalt pompası, (20 - 30 ton saat kapasiteli.) 
1 adet Yükleyici, 
5 adet Damperli kamyon, 
1 adet Greyder, 
2 adet Araröz, 
2 adet Lâstik tekerlekli silindir. 
Yukarıda makina parkının makina parkının kendisine ait olduğunu bildirir 

fatura (Noterlikden tasdikli suretleri.) veya makinalarm kiralandığına ait kiraya 
veren şahsın adı soyadı İle noterlikçe onaylı ilk ilân tarihinden sonra yapılmış, kira 
mukavelesi, 1980 yılma ait vizesi yapılmış, Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, şirketle
rin sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış faaliyet belgesi. 

b) Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve süresi dolmamış (B) grubundan her 
iş İçin en az karşısında yazılı keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesi ile keşif be
delinin % 50 si kadar asfalt sathı kaplama işine yaptığına dair iş bitirme belgesi. 

c) Teknik personel bildirisi. 
d) Sermaye ve kredi durumunu bildiren malt durum bildirisi ve banka refe

rans mektubu. 
e) Dilekçenin verildiği tarihte elinde bulundurduğu işlere alt taahhüt bildi

risi. 
f) İş yerini gördüğüne dair Bölge Müdürlüğümüzden alınacak işyeri görme 

belgesi. 
6. Bu işe Bakanlar Kurulunun 11/3/1980 tarihinde çıkarılan 8/505 sayılı ka

rarname gereğince değişken birim fiat sistemi uygulanacaktır. 
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7 İsteklilerin şartnamede istenilen ümit dahili geçici temnat mektubu, T i 

caret ve Sanayi Odası belgesi, yeterlik belgelerini koymak suretiyle hazırlayacakları 
teklif mektuplarım ihaleden bir saat öncesine kadar makbuz mukabilinde İhale Ko
misyon Başkanlığına teslim etmeleri şarttır. 

S. Postadaki gecikmelerle telgrafla yapılacak teklifler kabul edilmez. 
Keyfiyet il&n olunur. 14183 / 1-1 

a 
SEKA İzmit Müessesesi Müdürlüğünden: 

İZMİT 

K A T R A K MAKİN ASI, ŞERİT TEZGAHI V E BOY 
K E S M E MAKİNASI SATIN A L I N A C A K T I R 

Müessesemiz ihtiyacı olarak İdari ye Teknik Şartnameleri esaslarında, 
1 adet 80 Cm. çapında tomruk biçebilecek yüksek kapasiteli Katrak Makinası, 
1 adet 100 veya 110 luk kasnak çaplı 100 Cm. çapında tomruk biçebilecek ka

pasitede dik gövdeli, arabalı şerit tezgâhıt motoru ile birlikte komple, 
1 adet otomatik çift devirli yatay tablalı motoru Ue birlikte komple boy kes

me makinası, 
Satın alınacaktır. 
Teklifler şartnameleri esasları dahilinde her kalem ihtiyaç için ayrı ayrı % 

7,5 geçici teminatla birlikte kapalı olarak 26/9/1980 Cuma günü saat 17.00'ye kadar 
Müessesemize teslim edilecektir. Verilecek teklifler 27/10/1980 tarihine kadar opsi-
yonlu olacaktır 

Konu ile ilgili idari ve teknik şartnameler İzmit'te Müessesemizden, İstanbul, 
Ankara ve İzmir Alım - Satım Müdürlüklerimizden temin edilebilir. 

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmıyacaktır. 
Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi bölmekte, istediğine ver

mekte veya ihaleden vazgeçmekte serbesttir. 
14171 /1-1 

•' e 
Kızıltepe Jandarma Satmalına Komisyon Başkanlığından : 

Aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek maddesi 2490 sayılı Kanunun 31. madde
si gereğince kapalı zarf usulü ile satınahnacaktır. Buna ait şartname ve evsaf Satın-
alma Komisyon Başkanlığında görülebüir. 

İsteklilerin teklif mektupları İle birlikte şartnamede isetenilen belgeleri ihale 
gün ve saatinden en az bir saat evveline kadar Komisyonumuza vermiş olmaları gerek
mektedir. Postadaki vaki olacak gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

M . bedeli G. Tem. 
Cinsi Miktarı Lira Lira İhale gün ve saati 

Kemikli sığır eti 
Alay ihtiyacı 19 Ton 4.940.000 148.200 29 Eylül 1980 

Saat 11.00 de 
Sat. A l . Kom. odasında 

Kesilmiş koyun eti 
Nusaybin Tb. ihtiyacı 18 Ton 4.770.000 143.100 29 Eylül 1980 

Saat 11.00 de 
Sat. A l . K o m odasında 

13999/1-1 
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Şile Belediye Başkanlığından: 

1 — Kasabamızda Belediyemizce yaptırılacak 15.000.000 TL. kesif bedeli Ha-
mamdere Park (Yağmur suyu) inşaatı isi 2490 sayılı Kanunun 31. maddesine gör* 
kapak zarf usulü ile eksiltmeye çıkartılmıştır. 

Mezkur inşaat «müdehavvil birim fiat» esasiyle (Her sene yapılan imalatın 
o yılki Bayındırlık Bakanbğı rayiç ve birim Hatlarına göre tediyesi) yapılacaktır. 

2 — İhale 1/10/1980 Çarşamba günü saat 14.00 de Belediye Encümen huzu
runda yapılacaktır. 

3 — İşin geçici teminatı 450.000 TL . dır. 
4 — İşe ait ilan harcı işi alana aittir. 
5 — İsteklilerin bu işe ait eksiltme evrakım ve eklerini Belediye Fen İşleri 

Müdürlüğünde mesai saatleri dahilinde incelemeleri mümkündür. 
6 — İsteklilerin eksiltme şartnamesine göre teklif mektuplarını 1/10/1980 Çar

şamba günü saat 13.00'e kadar Belediye Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki gecik
meler dikkate alınmaz. 

7 — Eksiltmeye girebilmek için İstekliler, 
a) 1980 yılına ait Ticaret Odası belgesi. 
b) Usulü dairesinde 450.000 TL. geçici teminat. 
c) Bu işe ait iştirak belgesi kapalı zarfına konacaktır. 
8 — Bu işe ait iştirak belgesinin alınma şekli 
İsteklilerin en geç 29/9/1980 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar Be

lediye Başkanlığına müracaat etmeleri, dUekçelerine Bayındırlık Bakanlığından alın
mış keşif bedelin i k i katı kadar (B) grubundan müteahhitlik karnesi aslı veya noter 
tasdikli sureti plân teçhizat taahhüt ve teknik personel beyannameleri ve bu işin 
şantiye şefliğini ve fenni mesuliyetini deruhte edeceğine dair inşaat mühendisinden 
alacakları noterden tasdikli taahhüt, kanal açma makinesi, son 10 yıl İçinde istekliler 
tarafından yapılmış kanal işlerine ait belgeleri eklemeleri lâzımdır. 

Bu evraklardan eksik olana yeterlik belgesi verilmez. 
9 — Bu İşe ait tatbikat plânları işi alacak tarafından yaptırılıp İller Bankası 

1. Bölge Müdürlüğüne tasdik ettirilecektir. 
Resmi ve bilim um harçlar mUteahhite alt olacaktır. 

13847 /1-1 

e 
Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

1 — Kurumumuzun 1980 -1981 kış sezonunda vukubulacak ihtiyacı için yakla
şık 985.000 litre Iprayak H.5 fuel-oü satınahnacaktır. 

2 — Bu işe alt şartname; T E K Satınalma Dairesi Başkanlığı Bayındır Sok. No. 
3/1 Yenişehir/ANKARA adresindeki İç Ticaret Mttdurlügtt'nden dilekçe karşılığında 
temin edilebilir. 

3 — İştirak belgesi müracaatları, şartnamede isterülen belgeler Ue birlikte 
15/9/1980 günü saat 17.00'e kadar yukarıda belirtilen adreste bulundurulmalıdır. 

4 — İştirak belgeleri 26/9/1980 günü elden verilecek veya posta Ue gönderile
cektir. 

6 — Teklifler 9/10/1980 günü saat 14.00'de yine yukarıda belirtilen adresteki 
Muhaberat Servisinde bulundurulmalıdır. Gelen teklifler aynı gün saat 15.00'de Satın
alma Komisyonu'nda (Hanımeli Sok. No. 9 Ankara) alenen açılacaktır. 

6 — Kurumumuz 2490 sayılı Yasaya bağlı olmadığından ihaleyi kısmen veya 
tamamen dilediğine yapıp yapmamakta serbesttir. 

14176 /1-1 



Sayfa: 64 RESMÎ GAZETE 12 Eylül 1980 — Sayı: 17103 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

Kurumumuzca «Mack Trayler Yedekleri» satın alınacaktır. 
Bu işe ait 215-EL1/8 referanstı şartname yazılı müracaat ve 100,— TL. karşı-

lığında saat 14.00 — 16.30 arası Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdür
lüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, 811 No. lu odadan temin edilebilir. 

Tekliflerin en geç 15 Ekim 1980 tarih, saat 16.30'a kadar Kurumumuz Genel 
Muhaberat'ına verilmiş olması gerekmektedir. 

Postada geciken teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır. 
Kurumumuz 2490 saydı Kanuna tabi değildir. 14173/1-1 

• 
Türkiye Çimento Sanayii T. A. Ş. İstanbul Alım ve Satım Müdürlüğünden: 

FILrTRE TORBASI İMAL ETTİRİLECEKTİR 
Şirketimize alt Aşkale Çimento Fabrikamızın ihtiyacına binaen muhtelif ebat

ta 1750 Ad. fütre torbası kapak teklif alınmak suretiyle imal ettirilecektir. 
Bu işle ilgili ihtiyaç listesi ve teknik resimler hergün çalışma saatler dahilinde 

Karaköy Sahpazarı Meclisi Mebusan Cad. Dursun Han Kat 4 deki Müdürlüğümüz 
Ticaret Servisinden temin edilir. 

Kapalı tekliflerin en geç 19 Eylül 1980 günü saat 17.00 ye kadar Müdürlüğü
müz Muhaberat Servisinde bulundurulacak şekilde verilmesi gerekmektedir. 

Şirketimiz 2490 saydı Kanuna tabi olmadığı gibi postada vaki gecikmeler dik
kate alınmaz. 14170/1-1 

a 
Çeşitli ilâhlar 

Ankara Belediyesi İmar Müdürlüğünden: 

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere alt 61990 nolu plân. 
Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır. 

Hanen İlgililere duyurulur. 
Ada No: Parsel No: 

2091 1, 2, 16 
7221 1 

Yoldan 
14177/1-1 

D. B. Deniz Nakliyatı T. A . Ş. Genel Müdürlüğünden 

Müttehitlere, Sanayicilere, Tüccarlara, Küçük ve Büyük Esnafa Önemli Duyuru 
Teşekkülümüz tüm malzeme ahml ve satımı ile bütün ihalelerini aşağıdaki 

adreslerde bulunan binaların girişlerinde ilân etmeye başlamıştır. 
Geniş bilgiyi 43 56 13 ve 43 5810 nolu telefonlardan veya Genel Müdürlüğümüz 

Malzeme İkmal Müdürlüğünden alabilirsiniz. 
Han dolaplarının bulunduğu yerler: 

Dolap No : Bulunduğu yer 

1 D . B . Deniz Nakliyatı T . A . ş. Meclisi Mebusan Cad. Koçaslan Han 
Kat 4 Fındıklı 

2 D . B , Deniz Nakliyatı Deposu Reşadiye Cad. No. 10 Eminönü 
14170 /1-1 
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