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Atama Kararları 
Miili Savunma Bakanlığından: 

Karar Saıym : 84 - 30148 
1 — Bu kararda isimleri yazılı (43) Hakim Subayın karşılarında gösterilen 

görevlere atanmaları uygun görülmüştür. 
2 — Bu kararı Milli Savunma Bakanı yürütür. 

11/6/1984 
Kenan EVREN 
CUMHURBAŞKANI 

T. OZAL Z. YAVUZTÜRK 
Bagbakan Milli Savunma Bakanı 

2nci Or. K. As. Mah. Hak. liğinden, Hak. Alb., Süleyman Aksoyalp, Burdur, 
953-5, 1973, 58 nci Er Eğt. Tüm. K. As. Mah. Hak. liğine, 

4ncü Kor. K. As. Sav. lığından, Hak. Alb., Mustafa Akın, Adana, 954-b-4, 1975, 
J. Gn. K. lığı Aş. Sav. lığına, 

8 nci Kor. K. Ad. Müş. liğinden, Hak. Alb., 1. Siret Kurtcebe, Kocaeli, 956-5, 1977, 
15 nci Kor. K. lığı As. Sav. lığına, 

K. T. B. K. K. As. Mah. Hak,liğinden, Hak. Alb., Gün Soysal, Kayseri, 964-Yd-3, 
1982, Y. 1. D. B. K. As. Mah. Hak. liğine, 

M. S. B. As. Ad. İşi. Bşk. İhbar ve Şikayet Ş. Md. Yrd. lığından, Hak. Yb., 
M. Yılmaz özcan, Denizli, 964-YdT16, 1981, 3 ncü Or. K. As. Mah. Hak. liğine, 

9ncu Kor. K. As. Mah. Hale. liğinden, Hak. Bnb., Kemal Kulak, Kırşehir. 964-1, 
1978, Y.I.B.B.K. Ad. Muş. liğine. 

21 nci Syy. J. Tug. K. As. Mah. Hak. liğinden, Hak. Bnb., Sezai Aydmalp, Ordu, 
069-Yd-2, 1980, M. S. B. As. Yargt. Baş. Sav. lığı Baş Sav. Yrd.lığına, 

3 ncü Or. K. Ad. Müş. Yrd. lığından, Hak. Bnb., Halit Cengiz, İsparta, 970-Yd 5, 
1980, 5 nci Kor. K. lığı Ad. Müş. liğine, 

K. K. Yrd. As. Sav. lığından, Hak. Bnb., Yılmaz Hızlı, İstanbul, 970-Yd-4, 
1980, 3 ncü Or. K. Ad. Müş. Yrd. lığına 

J. Gn. K. As. Sav. lığından, Hak. Bııb., Çetin Akkaya, Gümüşhane, 970-Yd-l, 
1981, 3 ncü Or. K. As. Sav. lığına, 

15 nci Kor. K. As. Mah. Hak. liğinden, Hak, Bnb., Ali Kurşun, Osmancık, 
969-Yd-3, 1981, 8 nci Kor. K. As. Mah. Hak. liğine, 

9 ncu P. Tüm. K. As. Sav. lığından, Hak. Yzb., Yavuz Yalçın, Gümüşhane 
972-Yd-6, 1975, 15 nci Kor. K. As. Mah. Hak. liğine 

Y. 1. D. B. K. As. Mah. Hak. liğinden, Hak. Yzb., Rüştü Atpulat, Aydın, 
973-Yd-4, 197Î3, Y. 1. D. B. K. Ad. Müş. Yrd. lığına, 

9 ncü Kor. K. Yrd. As. Sav. lığından, Hak. Yzb., Enver Karakaş, Elazığ, 
973-Yd~4, 1976, Y. 1. D. B. K. Ad. Müş. Yrd. lığına, 

66 nci Mknz. Tüm. K. Yrd. As. Sav. lığından, Hak. Yzb., Muzaffer lntepe, Ça-
nakkale, 974-Yd-8, 1976, 21 nci Syy. J. Tug. K. As. Mah. Hak. liğine, 

4 ncü Kor. K. r Yrd. As. Sav. lığından, Hak. Yzb., Mehmet Kapusuz, içel, 
973-Yd-ll, 1977, 3 ncü Or. K. Yard. As. Sav. lığına, 

1 nci Or. K. Ad. Müş. Yrd. lığından, Hak. Yzb., Mehmet Tarık Senkeri, İstan-
bul, 974-Yd-3, 1977, 9 ncü P. Tüm. K. As. Sav. lığına, 

3 ncü Or. K. Yrd. As. Sav. lığından, Hak. Yzb., Vahap Pekbaş, Ordu, 974-Yd-2, 
1977, K.T.B.K.K. Yrd. As. Sav. lığına. 
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Zh. Brl. Ok. ve Eğt. Tüm. K. Yrd. As. Sav. lığından, Hak. Yzb., Sadi Çaycı, 
Çankırı, 975-Yd-2, 1978, Gnkur. As. Mah. Hak. liğine, 

9ncu P. Tüm. K. Yrd. As. Sav. lığından, Hak. Yzb., Ahmet Koç, Kayseri, 
975-Yd-5, 1978, 33 ncü P. Tüm. K. As. Mah. Hak. liğine, 

5nci Zh. Tug. K. Yrd. As. Sav.lığından, Hak. Yzb., Turgay Çağlar,. Van, 
975-Yd-l, 1978, M. S. B. As. Ad. îşl. Bşk. lığı ihbar ve Şikayet Ş. Md. Yard. lığına, 

8 nci Kor. K. As. Mah. Hak. liğinden, Hak. Yzb., Asım Öztürk, Sakarya. 
972-İs-25, 1978, 6 nci Kor. K. As. Mah. Hak. Yard. lığına, 

21 nci Syy. J. Tug. K. As. Mah. Hak. liğinden, Hak. Yzb. Nizami Karagözdere, 
Tekirdağ, 975-Yd-10, 1979, 5 nci Kor. K. As. Sav. lığına 

58 nci Er Eğt. Tüm. K. As. Mah. Hak. liğinden, Hak. Yzb., Faruk Aygın, Konya, 
976-Yd-7, 1979, GATA K. lığı Disiplin Sb. lığına 

7 nci Kor. K. Ad. Müş. lik emrinden, Hak. Yzb., Oktay Yüksel, Mardin, 975-Yd-9, 
1979, 9ncu Kor. K. As. Mah. Hak. liğine, 

Ege Or. K. Yrd. As. Sav. lığından, Hak. Yzb., Hakkı Büyükyavuz, Urfa, 
976-Yd-15, 1980, 2 nci Or. K. As. Mah/ Hak. liğine,. 

5 nci Zh. Tug. K. As. Mah. Hak. liğinden, Hak. Yzb., D. Ali Başaran, Mani-
sa, 977-Yd-3, 1980, K. T. B. K. K. As. Mah. Hak. liğine, 

12 nci P. Tüm. K. Yrd. As. Sav. lığından, Hak. Yzb., Müzmer Yüce, Kars, 
977-Yd-5, 1980, Ege Or. K. Yrd. As. Sav. lığına, 

9 ncu P. Tüm. K. As. Mah. Hak. liğinden, Hak. Yzb., Yüksel özyüksel, Edirne, 
976-Yd-8. 1980 K. K. K. lığı Yrd As. Sav. lığına, 

7 nci Kor. K. As. Mah. Hak. liğinden, Hak. Yzb., Cemil Teoman, Hatay 
978-Yd-3, 1981, 7nci Kor. K. Ad. Müş. Yrd. lığına, 

58 nci Er Eğt. Tüm. K. Ad. Müş. liğinden, Hak. Yzb., Günbay Sert, Kayseri, 
977-Yd-ll, 1981, 3 ncü Or. K. Ad. Müş. Yrd. lığına, 

33 ncü P. Tüm. K. As. Mah. Hak. liğinden, Hak. Yzb., Taosttin Balcı, İzmir, 
977-Yd-12, 1981, 12 nci P. Tüm. K. As. Mah. Hak., 

12 nci P. Tüm. K. As. Mah. Hak. liğinden, Hak. Ütğm., Tahsin Demiral, Antal-
ya, 979-Yd-l, 1979, 66 nci Mknz. Tüm. K. Yrd. As. Sav. lığına, 

15 nci Kor. K. Yrd. As. Sav. lığından, Hak. Ütğm., Necdet Celkan, Kilis, 
970-Yd-9, 1979, 8 nci Kor. K. Ad. Müş. Yrd. lığına, 

Ege Or. K. Yrd. As. Sav. lığından, Hak. Ütğm., Turgut Özbek, Polatlı, 
979-Yd-8, 1979, 12 nci P. Tüm. K. Yrd. As. Sav. lığına, 

Y. î. D. B. K. As. Mah. Hak. Yrd. lığından, Hak. Ütğm., Aydoğ Aktepe, İzmir, 
976-Tnk-3, 1979, Y. l. D. B. K. As. Sav. Yrd. lığına, 

5 nci Er Eğt. Tüm. K. As. Mah. Hak. Yrd. lığından, Hak. Ütğm., Metin Daşde-
len, Kars, 980-Yd-3, 1981, 5 nci Er Eğt. Tug. K. As. Mah. Hak. liğine, 

58 nci Er Eğt. Tüm. K. As. Mah. Hak. liğinden, Hak. Ütğm., Hüseyin Çelik, 
Çankırı, 979-Yd-17, 1981, 9 ncu Kor. K. As. Mah. Hak. ligine 

65 nci P. Tüm. K. As. Mah. Hak. Yrd. lığından, Hak. Ütğm., Şenol Gökbayrak, 
Aydın, 980-Yd-4, 1981, 65 nci P. Tüm. K. As. Mah. Hak. liğine, 

5 nci Kor. K. Yrd. As. Sav. lığından, Hak. Ütğm., Şener Gülseren, Eskişehir, 
979-Yd-19, 1981, 9 ncu P. Tüm. K. As. Mah. Hak. liğine. 

65nci P. Tüm. K. As. Sav. Yrd.lığından, Hak. Ütğm.,.Malik Göktepe, Kars, 
980-Yd-7, 1981, 65 nci P. Tüm. K. Yrd. As. Sav. lığına, 

5 nci Kor. K. As. Mah. Hak. Yrd. lığından, Hak. Ütğm., Nuri Necipoğlu, İs-
tanbul, 980-Yd-8, 1981, 1 nci Or. K. Yrd. AS. Sav. lığına, 

7 nci Kor. K. As. Mah. Hak. Yrd. lığından, Hak, Ütğm., M. Ah Uzun. Kütahya, 
S80-Yd-9, 1982, 7 nci Kor. K. As. Mah. Hak. liğine, 
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Dışişleri Bakanlığından: 
Karar Bayisi: 84 - 301X1 
1 — 13 Nisan 1976 tarih ve 15553 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan «Dışişleri 

Bakanlığı NATO Uzman Danışmanlığı Nitelikleri Seçme ve. Yarışma Sınavları ve 
Görev Süreleri Yönetmeliği» uyarınca açılan smavda başarı sağlayan Suat SÖY-
LERKAYA'nın, 3312 sayılı Kanunun, 5952 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile ilave 
edilen Ek 2 nci maddesi ve 177 sayılı Kanım Hükmünde Kararname hükümleri 
uyarınca, münhal bulunan üçüncü derece kadrolu Kuzey Atlantik Konseyi Nezdinde 
Türkiye Daimi Temsilciliği Uzman Danışmanlığına, Uzman Danışman unvanı ile 
atanması kararlaştırılmıştır. 

2 — Bu Karan Dışişleri Bakanı yürütür. 
11/6/1984 

Kenan EVREN 
CUMHURBAŞKANI 

T. ÖZAL V. HALEFO&LV 
Barbakan Dışişleri Bakanı 

' « 

Dışişleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarından: 
Karar Sayısı: 84 - 30021 
1 — Açık bulunan 4 üncü derece kadrolu Zürih Başkonsolosluğu nezdinde 

Çalışma Ataşeliğine, Bakanlık Müşaviri Hüseyin Pekin'in, 657 sayılı Kanunun de-
ğişik 76 nci maddesi ile 2451 sayıh Kanunun 4 üncü maddesi gereğince; naklen 
atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu Karan Dışişleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanları yürütür. 
11/6/1984 

Kenan EVREN 
CUMHURBAŞKANI 

T. ÖZAL V.  HALEFOÖLV M. KALEMLİ 
Başbakan Dışişleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 

Maliye ve Gümrük Bakanlığından: 

Karar Sayısı: 81, - 30146 
1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 500 ek göstergeli Baş Hukuk Mü-

şavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne, aynı Genel Müdürlük Hukuk Müşavi-
ri Coşkun Hilmi ERTEM'in 657 sayıh Devlet Memurları Yasası'mn değişik 76 nci 
maddesi uyarınca atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu Karan Maliye ve Gümrük Bakanı yürütür. 
12/6/1984 

Kenan EVREN 
CUMHURBAŞKANI 

T. ÖZAL V, ARİKAN 
Başbakan Maliye ve Gümrük Bakam 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: 

Karar Sayısı: 84 - 30125 
1 — Açık bulunan 1 nci derece kadrolu + 300 Ek Göstergeli Bakanlık Müşa-

virliğine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Lefkoşe Büyükelçiliği Müşaviri 
İken yurt içinde bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınan Cavit DEM^R'in; 
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057 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 59, 60 ve 74 ncü maddeleri gere-
ğince naklen tayini uygun görülmüştür. 

2 — Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür. 
11/6/1084 

Keman EVREN 
CUMHURBAŞKANI 

T. ÖZAL H. C. ARAL 
Bajbakan Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Enerji ve Tabü Kaynaklar Bakanlığından: 

Karar Saytst: 84 - 30144 
1 — Devlet Su İşleri, Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 nci derece kadro-

lu + 300 ek göstergeli Sivas XIX. Bölge Müdürlüğüne, Elazığ IX. Bölge Müdürü 
Cavit Bulut'un,' 

657 Sayıb Kanunun değişik 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uya-
rınca naklen atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu karan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür. 
11/6/1084 

Konanı EVREN 
CUMHURBAŞKANI 

T. OZAL C. BÜYÜKBAŞ 
Bagbakan Baarji v* Tafbit Kaynaklar Bakanı • 

Yönetmelikler 
Maliye ve Gtlmrilk Bakanlığından : 

3 Şubat 1973 Günlü, 14437 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 
Gümrük Yönetmeliği nin 14451 Mükerrer Sayılı, 17/2/1973 Günlü 

Resmi Gazete'de Yayımlanan Ekine (Ek: 13)'e Yapılan 
İlaveye Dair Yönetmelik 

Madde 1 — 1615 sayılı Gümrük Kanunu'nun takibine dair GUmrük Yönetme-
llği'nin eki «-Memleket Eşyası ihracında Kullanılmak üzere Geçici Olarak İthal Edi-
lecek Ambalaj Maddeleri Listesine (Ek: 13)»e aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir. 

Madde 2 —" Bu Yönetmelik yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 
Yurtta Kalma Hangi Eşyanın, 

Eşyanın Cinsi Süresi Çıkışında Kullanılacağı 

Bez veya brandadan yapılmış torba 1 Yıl Efektif naklinde 

Maliye ve GUmrük Bakanlığından -. 

3 Şubat 1973 Günlü, 14437 Mükerrer Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan 
Gümrük Yönetmeliği nin 14451 Mükerrer Sayılı 17/2/1973 Günlü 

Resmi Gazete'de Yayımlanan Ekine (Eki 13)'e Yapılan 
İlaveye Dair Yönetmelik 

Madde 1 — 1615 sayılı Gümrük Kanunu'nun takibine dair Gümrük Yönetme-
liği'ııin eki «Memleket Eşyası İhracında Kullanılmak üzere Geçici Olarak İthal Edi-
lecek Ambalaj Maddeleri Listesine (Ek: 13)»e aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir. 

Madde 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 
Yurtta Kalma Hangi Eşyanın 

Eşyanın Cinsi Süresi Çıkışında Kullanılacağı 

PVC Bant 1 Yı! Genel 
(Bir yüzüne kauçuk esaslı yapıştırıcı 
sürülmüş, G. T. t P. 40.06.29 olan) 

YOrfitma v» Idara BSlûmB Sayfa - S 
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Ulaştırma Bakanlığından: 

Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği 

SHY • W 
BİRİNCİ 1 CİSİM 
Genel Hususlar 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Tanımlar 

Amaç 
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı;.2928 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu'nua 

44 ncii maddesi gereğince, havaalanları yer hizmetlerinin uluslararası seviyede yapıl-
masını sağlamak için uygulanacak usul ve esasları düzenlemek ve bu hizmetlerle ilgili 
ücret tarifelerini belirlemektir. 

Kapsam 
Madde 2 — Bu Yönetmelik, havaalanlarında faaliyette bulunan yerli ve yabancı 

hava taşıyıcılarını, havaalanları yer hizmetleri yapan kunıluşları ve havaalanı 
işletmecilerini kapsar. 

Tanımlar 

Madde 3 — Bu Yönetmelikte kullanılan deyimlerin anlamları aşağıda açıklan-
mıştır.. 

a) «Bakanlık» deyimi, Ulaştırma Bakanlığı ve onun adına görev icra eden 
sivil havacılık birimlerini, 

b) «îDHHMt» deyimi, Devlet Havacılık ve Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğünü, 

c) «DHHM1 yetkilisi» deyimi, DHHM1 adına görev icra eden yetkilendirilmiş 
birimleri, 

d) «Havaalanı işletmecisi» deyimi, Devlet tarafından inşa edilen havaalanlarını 
işleten kamu kuruluşlarım, 

e) «Yer Hizmetleri Kuruluşu» deyimi, bu Yönetmelik hükümlerine uygun ola-
rak havaalanlarında yer hizmetlerini yapan kamu iktisadi teşebbüslerini, 

f ) «Yerli Hava Taşıyıcısı» deyimi, Türk siciline tescil edilmiş hava araçlarını 
kullanarak tarifeli veya tarifesiz hava taşımışı yapan gerçek ve tüzel kişileri, 

g) «Yabancı Hava Taşıyıcısı» deyimi, Yabancı Devlet siciline tescil edilmiş 
hava araçlarım kullanarak tarifeli veya tarifesiz hava taşıması yapan gerçek ve tüzel 
kişileri, 

h) «Hava Aracı» deyimi, havalanabilen ve havada seyredebilme kabiliyetine 
sahip her türlü araçları, 

ı ) «Havaalanı» deyimi, karada ve su üzerinde hava araçlarının kalkması ve 
İnmesi için özel olarak hazırlanmış, hava araçlarının bakım ve diğer ihtiyaçlarının kar-
şılanmasına, yolcu ve yük alınmasına ve verilmesine elverişli tesisleri bulunan yerleri, 

j ) «PAT Alanları» deyimi, hava araçları ve bunların faaliyetleri ile yakın İlgili 
araç ve gereçlerin hareket ve park edilmesinde kullanılan; asfalt, beton ve toprak ya-
pıdaki pist, apron ve taksi yollarını, 

k) «Havaalanı Yer Hizmetleri» deyimi, havaalanlarında hava ulaşım faaliyet-
leriyle ilgili olarak; hava araçlarına, yolculara, posta ve yüklere verilen ve detayları 
EK - 1 de gösterilen hizmetleri, 

1) «Mecburi Yer Hizmetleri» deyimi, havaalanlarında verilen; ramp,/|ehir-ha-
vaalanı ulaşım, ikram ve kargo hizmetlerini, 

m) «ihtiyari Yer Hizmetleri» deyimi, havaalanlarında verilen; temsil, uçug 
operasyon, yolcu trafik ve uçak hat bakım hizmetlerini, 
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n) «İstek üzerine Yapılacak Yer Hizmetleri» deyimi, hava taşıyıcıları tarafın-

dan talep edilen ve yer hizmetleri kuruluşlarınca yapüan diğer çeşitli yer hizmetlerini, 
o) «Çalışma Ruhsatı» deyimi, havaalanı yer hizmetleri yapacak yer hizmetle-

ri kuruluşları ile hava taşıyıcılarına verilecek çalıgma belgelerini, 

tanımlar. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Sorumluluk ve Yetkiler 

Sorumluluk 
Madde 4 — Bu Yönetmelikte yer alan hükümlerin uygulanmasını temin, kontrol 

ve uluslararası seviyede hizmet verilmesini sağlayacak tedbirlerin alınmasından 
DHHMÎ, Ulaştırma Bakanlığına karşı sorumludur, DHHMÎ bu yetkilerini gereğinde 
alt birimlerine devredebilir. 

Bu Yönetmelikte yer alan hükümleri yerine getirmekten yerli ve yabancı hava 
taşıyıcıları ile yer hizmet kuruluşları sorumludur. 

Yer Hizmeti Kuruluşlarının Yetkileri 
Madde 5 <— Havaalanlarında mecburi, ihtiyari ve istek üzerine yapılacak yer 

hizmetlerinin tamamım yapmaya yer hizmetleri kuruluşları yetkilidir. 
Yerli Hava Taşıyıcılarının Yetkileri 
Madde 6 — Yerli hava taşıyıcıları, havaalanlarında; mecburi ihtiyari ve istek 

üzerine yapılacak yer hizmetlerinin tamamını veya <bdr kısmım kendileri için yapmaya 
yetkilidir. 

Yabancı Hava Taşıyıcılarının Yetkileri 
Madde 7 — Yabancı hava taşıyıcılarından : 
a) Tarifeli sefer yapanlar; ihtiyari hizmetlerin tamamım veya bir kısmını ulus-

lararası tarifeli seferlere açık havaalanlarında kendileri İçin yapmaya yetkilidirler. 
<b) Tarifesiz sefer yapanlar; hertürlü yer hizmetlerini, yer hizmet kuruluşuna 

yaptırmak mecburiyetindedirler. 
özel Yetkiler 
Madde 8 — Yerli hava taşıyıcısı, yer hizmetleri kuruluşu bulunmayan havaalan-

larında, hava taşıyışlarının yer hizmetlerinin tamamı veya bir kısmını yapmaya yetki-
lidir. 

Yerli ve Yabancı hava taşıyıcıları, uçak hat bakım hizmetlerini kendileri İçin 
yapmaya yetkilidirler. Yerli ve yabancı taşıyıcıların bu hizmeti yapmaması halinde 
ve bu hizmet yer hizmet kuruluşları tarafından da yapılamadığı takdirde, yerli hava 
taşıyıcıları tarafından yapıhr. Yerli hava taşıyıcıları tarafından da yapılamama du-
rumunda, bu hizmet İçin çalışma ruhsatı bulunan başka bir hava taşıyıcısına yaptırı-
labilir. 

Bu yetkilerin kullanılabilmesi için DHHMİ'den yazılı izin alınması mecburidir. 
IKINCt KISIM 
Esas ve Usuller 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Çalışma İzni ile İlgili İşlemler 

Çalışma Ruhsatı 
Madde 9 — Yer hizmetleri yapaeak kuruluş ve hava taşıyıcıları, hizmetlerin ya-

pılacağı her bir havaalanı için DHHMİ'den çalışma ruhsatı almak zorundadırlar. 
Yer hizmetleri kuruluşları ve yer hizmetlerinin tamamım yapan yerli hava taşı-

yıcılarına her bir havaalanı İçin «Genel Çalışma Ruhsatı» verilir. 
İhtiyari hizmetleri kendisi İçin yapacak hava taşıyıcılarına her bir havaalanı 

iğin «ihtiyari Hizmetler Çalışma Ruhsatı» verilir. 
Çalışma ruhsatının kapsamı ve sekli DHHMÎ tarafından belirlenir. 
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Aranacak Genel Şartlar 
-Madde 10 — Yer hizmetleri yapacak yer hizmet kuruluşları ite hava taşıyıcıla-

rının hizmet yapacağı bir havaalanında bulundurmak zorunda olduğu, en az personel 
miktarı EK - 2'de, araç - gereç ve donatımın cins ve miktarı EK - 3'de açıklanmıştır. 

Eklerde belirtilen personel ve teçhizat listeleri uluslararası tarifeli seferlere 
açık havaalanları için belirlenmiş olup, diğer havaalanlarında faaliyetin mahiyetine 
göre uygulama esaslarını kıyasen belirlemeye DHHMÎ yetkilidir. 

Aranacak Belgeler 
Madde 11 — Yer hizmetleri çalışma ruhîtatı alınabilmesi için, aşağıda yazılı ge-

rekli belgelerin DHHMİ'ne sunulması zorunludur. DHHMÎ, bu belgeler üzerinde ge-
rekli incelemelerini yaparak, şartları yerine getirenlere en geç l ay içinde çalışma ruh-
satım verir. 

a) Yapılacak yer hizmetleri ve bunların yapılacağı havaalanlarını gösterir 
liste, 

•b) Bu hizmetlerde çalışacak personele ¡İlişkin güvenlik belgeleri ile tam teşek-
küllü Devlet Hastanelerinden alınmış sağlık raporlarının suretleri, 

c) Hava araçları bakım personeli, uçuş harekat personeli, şoför, gibi ehliyet 
belgesine tahi personele ait sertifika, lisans v.b. belgelerin suretleri, 

d) Yapılmak istenen yer hizmetleri için kurulacak organizasyonun detayı ile 
kullanılacak araç - gereç ve teçhizatın listesi. 

Çalışma Ruhsatının Geçerlilik Süresi 
Madde 12 — Yer hizmet kuruluşları ile yerli hava taşıyıcılarına belirtilen tüm 

hizmetleri yapmak için verilen çalışma ruhsatlan, üç yıl için geçerlidir. Hava taşıyı-
cılarına ihtiyarı hizmetleri yapmak üzere verilecek çalışma ruhsatları ise, bir yıl ge-
çerlidir. Çalışma ruhsatlarının yenilenmesi için., bir ay öncesinden gerekli yazılı mü-
racaatın DHHMİ'ye yapılması zorunludur. 

DHHMi bu müracaatları inceleyerek, belirlenen tüm şartlara uyanların ruhsa-
tım en geç bir ay içinde yenilediğini ilgililere yazılı olarak bildirir. 

Hizmet Anlaşmaları 
Madde 13 — Yer hizmet kuruluşları ve başkalarının yer hizmetlerini yapacak 

hava taşıyıcıları ile hizmet] alacak hava taşıyıcıları arasında standart yer hizmetleri 
anlaşması yapılmış olması zorunludur. 

Standart yer hizmetleri anlaşması kapsamı DHHMi yetkililerince belirlenir. Bu 
anlaşmaların bir sureti hizmetin başlamasından en geç 7 gün önce DHHMİ'ye gön-
derilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Uygulanacak Esas ve Usuller 

Genel Esaslar 
Madde 14 — Yer hizmetleri kuruluşları ve hava taşıyıcıları aşağıdaki esaslara 

uymak zorundadırlar. 
a) Hizmet araç-gereç ve donatımlar, sadece sahibi olan kuruluş veya hava 

taşıyıcısı yetkili personeli tarafından ancak kendi hizmetleri için kullanılır. 
b) Hizmet araç-gereç ve donatımları, DHHMi yetkilisinin teni olmadan ha-

vaalanı dışına çıkartılamaz. 
c) Herhangi bir hizmet araç - gereç ve donatımının yer hizmetleri kuruluşları 

veya hava taşıyıcıları tarafından ortak alınıp ortak kullanılmasına müsaade edilmez. 
d) ikram hizmetlerinin yürütülmesinde, tesislerin yapımında, gerekli donatım 

ve malzemenin kullanılmasında ve temizliğin Bağlanmasında mahalli sağlık kuralları 
uygulanır. 

e) Kendi yer hizmetlerinin tamamı veya bir kısmım yapan hava taşıyıcılarının 
bu hizmetler için kullandıkları araç •• g«reç veya donatımdan biri veya bazılarının 
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arızalanması ve bunun da verilecek hizmeti aksatması durumunda, bu araç-gereç 
veya donatım yer hizmet kuruluşlarından, DHHMÎ, yetkilisinin izni ile geçici olarak 
temin edilebilir. 

f) Yer hizmetleri kuruluşları ve hava taşıyıcıları havaalanı çalışma saatleri dı-
şında bu hizmetlerine ihtiyaç duyulduğunda, DHHMÎ yetkilisi tarafından yapılacak 
çağrı üzerine, ihtiyaç duyulan hizmetleri üstlenmek mecburiyetindedirler. 

g) Tarifeli iniş - kalkış saatlerindeki, hava şartlan veya resmi bir. müdahale 
haricindeki gecikmelerde, yolcuların havaalanı içindeki ikram ve diğer ihtiyaçları için 
gerekli tedbirleri, hava taşıyıcüan veya anlaşma yapılan yer hizmetleri kuruluştan 
almak mecburiyetindedir. 

Yükümlülükler 
Madde 15 — Yer hizmetleri kuruluştan ile hava taçıyıcüan aşağıdaki husustan 

yerine getirmekle yükümlüdürler. 
a) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını ve hizmetlerin düzen ve güven 

içinde yürütülmesini sağlamak. 
b) DHHMÎ yetkilisi tarafından verilecek direktif ve talimattan eksiksiz uy-

gulamak, istenilen bilgi ve belgeleri doğru olarak vermek. 
c) Hizmetlerin uluslararası seviyede yapılmasını sağlamak amacıyla yeterli 

eğitim ve niteliklere sahip yönetici, uzman, teknisyen, isçi ve diğer personeli bulundur-
mak ve bunlann sürekli geliştirilmeye dönük eğitimlerini sağlamak. 

d) Görevli personeline hizmetin özelliğine uygun, temiz ve bir örnek giyim • 
kuşam sağlamak. 

e) Hizmet için kullanılacak her türlü araç ve gereç üzerine kuruluş adım yaz-
dırmak ve bunlann ilgili sicil defterlerine kaydını yaptırmak. 

f) Araç - gereç ve donatımı temiz, bakımlı ve boyalı olarak belirlenen yerlerde 
düzenli ve tertipli bulundurmak, ve bunlar m teknik ve trafik muayenelerini z Amanın-
da yaptırmak. 

g) PAT alanlarında ve havaalanı içinde görev yapacak araçlar için araç özel 
plakası almak ve bunlan belirtilen yerlere taktırmak. 

h) Görevli personelin her birine DHHMİ'den tanıtma kartı almak ve bunlan 
belirlenen yerlere taktırmak. 

Çalışma Saatleri 
Madde 16 — Yer hizmetleri kuruluslan ve hava taşıyıcılarının çalışma saatleri 

aşağıdaki esaslara göre düzenlenir. 
a) Yer hizmetleri kuruluştan çalışma saatlerini hizmet talebine göre kendileri 

düzenlerler. Ancak, havaalanının muhtemel ihtiyaçları ve olağanüstü durumlar dikkate 
alınarak gerekli personel, teçhizat ve donatımı havaalanında bulundururlar. 

b) Yer hizmetlerinin tamamını kendileri için yapan yerli hava taşıyıcılan, ça-
lışma saatlerini uçuş tarifelerine göre kendileri düzenlerler. Havaalanının hizmete açık 

- olduğu saatler içinde, her bir hizmet türü için en az bir personelini havaalanında bulun-
dururlar. 

c) ihtiyari yer hizmetlerinin tamamı ve bir kısmını kendileri için yapan yerli 
Te yabancı hava taşıyı«lan, çalışma saatlerini uçuş tarifelerine göre kendileri düzen-
lerler. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Denetleme ve Aykırı Davranışlar 

Denetleme 
Madde 17 — Havaalanı yer hizmet kuruluşları ve hava taşıyıcılan DHHMÎ yet-

kilileri tarafından haberli veya habersiz olarak denetlenirler. Bu denetlemeler sırasın-
da hizmetlerle ilgili olarak istenen hertürlü belge ve bilginin verilmesi mecburidir. 
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Yönetmeliğe Aykırı Davranışlar 
Madde 18 — Bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara aykırı davranışta bu-

kman kuruluş ve personele aşağıda açıklanan hükümler uygulanır. 
a. Yer hizmetlerinin yapılması sırasında görülen kusur ve eksiklikler ve yönet-

melik hükümlerine aykırı durumlar DHHMi yetkililerince hizmeti veren ilgili kuruluş 
veya hava taşıyıcılarına yazılı olarak bildirilir ve düzeltilmesi istenir. Bu yazılı uya-
rıya rağmen gerekli düzeltici tedbirler alınmadığı takdirde, tekrar yazılı ihtarda bu* 
lunularak süre verilir. 

b. Verilen süre içinde gerekli tedbirleri almayan kuruluş veya hava taşıyıcısı-
nın bu hizmeti İçin geçerli çalışma ruhsatı 1 -15 gün süre için geri alınır. Bu süre 
içinde hizmeti aksaksız olarak, yapmak üzere gerekli tedbirleri aldığı tespit edilenlere 
çalışma ruhsatlan geri verilir. Gerekli tedbirleri almayanların çalışma ruhsatları bir 
ay süre için daha geri alınarak, kendilerine son bir ihtarda bulunulur. Bir ay sonun-
da, gerekli düzeltici tedbirleri alanlara çalışma ruhsatlan geri verilir. Gerekli düzeltici 
tedbirleri almamış bulunanların bu hizmete ilişkin çalışma ruhsatları iptal edilir ve 
kendilerine bir daha bu hizmete ilişkin çalışma ruhsatı verilmez. 

c. Çalışma ruhsatının geri alınması halinde DHHMİ yetkilisi bu hizmet İçin 
çalışma ruhsatına sahip yer hizmetleri kuruluşu veya hava taşıyıcılarından hizmetin 
yapılmasını ister. Yer hizmetleri kuruluğu veya hava taşıyıcıları bu hizmetleri belir-
tilen ücretler karşılığında sağlamak mecburiyetindedirler. 

d. Yönetmelikte yer alan kurallara aykırı kişisel davranışta bulunan veya hiz-
met aksamalarına neden olan personele, DHHMİ yetkilisince önce yazılı İkazda bulu-
nulur. Yazılı ikaza rağmen davranışın devam ettiği belirlenen personelin tanıtma 
kartı, DHHMİ yetkilisince üç gün için geri alınır. Bu davranışların devamı halinde iki 
defayı geçmemek Üzere DHHMİ yetkilisince üç gün için tanıtma kartı geri alma İş-
lemi uygulanır. 

Bir yıl içinde toplam olarak iki defa tamtma kartı geri alınan personele, tekrar 
tanıtma kartı geri alma işlemi uygulanması gerektiği durumda, bu personelin tanıtma 
kartı geri alınarak kendisine bir daha tanıtma kartı verilmez. 

Tanıtma kartları süreli olarak geri alınan personele, süre sonunda tanıtma 
kartları çalıştıkları kuruluş ve hava taşıyıcılarının başvuruları üzerine, normal tanıt-
ma kartı Ücreti alınarak geri verilir. 

e. DHHMİ yetkililerince personele iliıjkin olarak yapılan tüm bu uygulamalar, 
Uç iş günü İçinde personelin bağlı bulundu^ yer hizmetleri kuruluşuna veya hava 
taşıyıcısına yazılı olarak bildirilir. 

f. Teknik ve trafik muayeneleri zamanında yapılmamış veya eksiklikleri bu-
lunan araç ve gereçlerinin, araç özel plakaları, bu eksiklikler giderilinceye kadar geri 
alınarak, bu süre İçinde PAT alanlarında hizmet yapmalarına izin verilmez. Araç özel 
plakası geri alınan araç ve gereçlerin PAT alanlarında tekrar hizmete verilebilmesi, 
ilgili kuruluş ve hava taşıyıcısının kusurun giderildiğine dair başvurusu Üzerine ge-
rekli kontrollar yapıldıktan sonra, normal araç özel plaka ücreti alınarak araç özel 
plakasının geri verilmesi ile mümkündür. 

Şikayetlerin incelenmesi 
Madde 19 — Yer hizmetleri ile ilgili şikayetler, DHHMİ yetkililerine yapılır. İn-

celeme sonucu kusur tesbit edilmesi halinde 18 ncl Madde hükümleri uygulanır. 
ÜÇÜNCÜ KISIM 

Ücretler 
Genel Esaslar 
Madde 20 — Bu yönetmelik hükümlerine göre yer hizmetleri karşılığı alınacak 

Ucvetlere alt genel esaslar aşağıda bellrtllmiıjtir. 
a. Havaalanı yer hizmetleri kurulukları ile bu yönetmelikte belirtilen istisnai 

durumlarda diğer hava taşıyıcılarının yer Minnetlerini yapan hava taşıyıcıları, bu hlz-
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«netleri yönetmelik ekinde yer alan ücret tarifelerinde gösterilen taban ücretler karşı-
lığı yapmak mecburiyetindedirler. 

b. EK -1 de gösterilen her bir hizmet türüne giren detaylı hizmetlerden bir 
kısmı istenmese dahi, bu hizmet türü için gösterilen ücretin tamamı ödenir: 

c. Hava taşıyıcıları kendileri için yaptıkları yer hizmetleri karşılığı olarak 
DHHMİ'ye bir ücret ödemezler. 

d. Havaalanı yer hizmetleri kuruluşları ile diğer hava taşıyıcılarının hizmet-
lerini yapan hava taşıyıcüarı, bu hizmetlerden aldıkları Ücretin % 10'unu DHHMİ'ye 
hizmet verme hakkı karşılığı olarak öderler. 

Ücret Tarifeleri 
Madde 21 — Bu Yönetmelikte açıklanan hizmetler nedeniyle uygulanacak ücret 

tarifeleri aşağıda açıklanmıştır. 
a. Temsil hizmeti, Uçuş operasyon hizmeti, Uçak Hat Bakım Hizmeti, Yolcu 

Trafik, Ramp, ikram Hizmetlerine ait ücretler EK-4'dedir. 
b. Şehir - Terminal Ulaşım Hizmeti ücret tarifesi Ek -'5'tedir. 
c. Kargo hizmet' ücret tarifesi Ek - 6'dadır. 
d istek üzerine yapılacak hizmetler ücret tarifesi Ek • 7'dedir. 
e. Çalışma Ruhsatlan ücret tarifesi Ek - 8'dedir. 
f. Personel Tanıtma Kartı ücret tarifesi Ek - 9'dadır. 
g. Araç özel plaka ücret tarifesi Ek - 10'dadır. 
h. ticret tarifelerinin uygulanmasında esas alınacak müşterek hükümler 

EK -11'dedir. 
DÖRDÜNCÜ KISIM 

Son Hükümler 
Değişiklikler 
Madde 22 — Bu Yönetmelik ve eklerinde yapılacak değişiklikler DHHMİ'nin 

önerisi ve Ulaştırma Bakanlığının onayı ile Resmt Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe 
girer. 

Geçici Mfcıdde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte 11 Aralık 1974 ta-
rihli Handliner hizmetleri yönetmeliğine göre işletme ruhsatı alarak handlbıg hizmeti 
yapan kuruluşlardan durumları bu Yönetmelik hükümlerine uymayan kuruluşlar, bu 
hizmetlerine en geç 31/12/1984 tarihine kadar devam edebilirler. 

Kaldırılan Hükümler 
Madde 23 — 11 Aralık 1974 tarih ve 15089 sayılı Resmt Gazete'de yayınlanarak 

yürürlüğe giren «Handling Yönetmeliği» Ue Ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırıl-
mıştır. 

Yürürlük 
Madde 24 — Bu YönSteıelik ve Ekleri yayınlandığı tarihten. Ek'lerde yer alan 

ücret tarifeleri ise, 1 Ocak 1985 tarihinden itibaren yürürlüce girer. Ancak 1 Ocak 
1985 tarihine kadar bu Yönetmelik ile yürürlükten kaldınlan ücret tarifelerinin uygu-
lanmasına devam olunur. 

Yürütme 
Madde 25 — Bu Yönetmelik hükümlerini DHHM1 Genel Müdürlüğü yürütür. 

EK — 1 
HAVAALANI YER HİZMET TÜRLERİ DETAYLARI 

1. TEMSİL HİZMETLERİ 
KISIM 1 — TEMSİL HİZMETLERİ 

1.1. Genel 
1.1.1. Eğer talep olunuluyorsa, Taşıyıcı'nm faaliyetlerini kolaylaştırmak için ga-

ranti veya kefalet temin, etmek. Bu tip garanti veya kefalet ücretleri, Taşı-
yıcı'dan tahsil edilir. 
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1.1.2. Mahalli otoritelerle bağlantı sağlamak. 
1.1.3. Yer Hizmetleri Kuruluşunun Taşıyıcı adına faaliyette bulunduğunu be-

lirtmek. 
1.1.4. Taşıyıcı uçağının harekâtı hakkında ilgililere bilgi vermek. 

R.1.2. Masrafların Karşılanması 
R.l.2.1. Taşıyıcı tarafından belirtildiği şekilde. Taşıyıcı adına yapılan hizmetlerle 

ilgili meydan, polis, gümrük ve diğer masraflar. 
R.l.2.2. Taşıyıcı tarafından belirtildiği şekilde, Taşıyıcı adına yapılan otel, taşı 

ma ve ikram gibi peşinen ödenen tüm masraflar. 
R.2.1.3. Yerleşme 
A.l.3.1 Taşıyıcının Temsilcilerine kalacakları ofis temin etmek. 
R.l.3.2. Taşıyıcıya ait yedek parça ve/veya özel teçhizat, teknik veya başka hu-

husta kullanacağı malzemeleri yerleştirmek için uygun depolama yerini 
temin etmek. 

R.l.3.3. Taşıyıcı'nın yedek kuvvet merkezini (Spare Power Plant) yerleştirmek 
için uygun depo mahalli temin etmek. 

1.4. Malzeme 
R.l.4.1. Taşıyıcı'nın teknik veya başka hususlardaki yedek parça kuvvet merkez-

leri ve/veya malzemelerinin; 
(a)' Gümrükten çekimini sağlamak, 
(b) Yönetmek, 

R.l.4.2. Taşıyıcı'nın halihazır talimatları gereğince, yedek kuvvet merkezinin 
ve/veya yedek parçalarının muayyen zaman aralıklanyle kontrollerini 
sağlamak. 

2. YOLCU TRAFİK HİZMETLERİ 
2.1. HABERLEŞME 
2.1.1. Yer Hizmetleri Kuruluşu tarafından yapılan hizmetlerle ilgili bütün me-

sajları toparlamak, almak ve göndermek. Bu tip mesajlardan Taşıyıcı'nın 
Temsilcisini haberdar etmek. 

2.1.2. Beher uçuş için 90 gün muhafaza olunacak ve yukarıda belirtilen mesaj-
ları içeren bir mesaj dosyası tutmak. 

R.2.1.3. Taşıyıcı'nın yerdeki uçağıyla istasyon arasında haberleşmeyi sağlayacak 
uygun haberleşme cihazlarını temin etmek ve çalıştırmak. 

2.2. TRAFİK HİZMETLERİ 
2.2.1. Hizmet evrakları ve yük kontrolü. 
2.2.1.1. Uçak ile aprondakl İlgili ofisler arasında uçuş evraklarım taşımak ve 

teslim etmek 
2.2.1.2. Bu kısımda belirtilen yükleme talimatları, yükleme formları, yükleme 

tablosu, manifestolar v.s. gibi dokümanları Taşıyıcı'nın istediği şekilde 
veya uluslararası veya mahalli kural ve normlara uygun hazırlamak, 
onaylamak, dağıtımı yapmak ve kayda geçirmek. 

R.2.2.1.3. Müştereken varılan anlaşmaya göre istatistikleri toplamak, gerekli yerlere 
göndermek, bu hususta rapor vermek. 

2.2.2. Havaalanında yolcu ve bagaj hizmeti. 
2.2.2.1. Taşıyıcı uçağının iniş kalkış zamanı ve meydan şehir arası kara ulaşım 

vasıtalarının haroket ve varış saatleri hakkında yolculara ve halka bilgi 
vermek. 

2.2.2.2. Yolculara uçaktan kontrol mahallerine ve oradan kara ulaşım vasıtaları-
na veya kara ulaşım vasıtalarından kontrol mahallerine ve oradan uçağa 
kadar eşlik etmek. 
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2.2.2.3. Mahalli usullere göre bagajları teslim etmek. 
2.2.2.4. Yolcu bagajlarının taşınması için olanaklar çerçevesinde hammallık hiz-

meti sağlanmasına aracılık etmek. 
2.2.2.5. Geceleyerek yollarına devam edecek olanlarla, gelen aktarmalı ve tran-

sit olarak geçen yolcularla, bunların bagajları için gerekli hazırlıkları 
yapmak ve transit süresi içinde havaalanında mevcut hizmetlerden yol-
culara bilgi vermek. 

2.2.2.6. Bagajların gümrüklü sahadaki gümrük deposunda muhafazasının gerek-
mesi halinde bunların gümrük yetkilisince istenilen yere ulaşım ve tesli-
mini sağlamak. (Muhafaza ücreti yolcudan tahsil edilir.) 

2.2.2.7. Sakat yolcular veya refakatsız çocuklar gibi özel ilgi gerektiren yolcu-
lara yardımcı olmak. 

2.2.2.8. Açık tarihli biletlerin nrıüracaat olunan uçuşlar için geçerli olup olmadı-
ğını kontrol etmek ve bunların işlemlerini gereğince tamamlamak. 

2.2.2.9. Karşılıklı anlaşmaya göre herhangi bir sorumluluk yüklemeksizln; ilgili 
uçuşla belli noktalara yapılacak seyahat için gerekli pasaport, vize, aşı 
ve benzeri belgeleri kontrol etmek. 

2.2.2.10. a) Kontrol edilmiş bagajla-la, el bagajlarım tartmak ve etiketlemek., 
b) Kontrol edilmiş bagajların kontrol kontuarlarından bagaj ayırma 

mahallerine taşınmasını gerçekleştirmek. 
2.2.2.11. Tartılmış bagaj ağırlıklarını yolcunun biletine işlemek ve uçuş kuponu-

nu koparmak. 
2.2.2.12. Fazla bagaj (Excess Baggage) bileti tanzim etmek, fazla bagaj ücretlerini 

toplamak, fazla bagaj kuponlarını koparmak ve bilete bağlamak. 
2.2.2.13. Uçuşun geciktiği, iptal edildiği veya ara verildiği durumlarda (taşıyıcı-

nın talimatına göre), gereken hizmetleri sağlamak, Taşıyıcının talimatı-
nın olmadığı durumlarda handling kuruluşunca kendi usullerine uy-
gun olarak gerekeni yapmak. 

2.2.2.14. Kayıp, bulunmuş veya hasarlı eşyalarla meşgul olmak ve bu tip aksak-
lıkları Taşıyıcı'ya duyurmak. 

2.2.2.15. Taşıyıcı'nın müşterilerinden olabilecek şikâyetleri ve tazminat taleplerini 
Taşıyıcı'ya duyurmak. 

2.2.2.16. Uçağa bindikten sonra yolcuları saymak ve sayımdan elde edilen rakam-
ları uçak dokümanları ile karşılaştırmak. 

2.2.2.17. Gerektiğinde Havaalanı Yolcu Hizmet ücretlerini giden yolculardan top-
lamak, Havaalanı işletmecisine ödemek. 

R.2.2.2.18. Karşılıklı olarak anlaşmaya varıldığı gibi, uçakta yer ayırımı ve dağılı-
mını yapmak. 

2.3. Kargo Hizmetleri 
Dışarıya gönderilen kargo (Export cargo) 

2.3.1. Yüklenen ve boşalan kargoyu ilgili dokümanlara göre kontrol etmek. 
2.3.2. Mahalli talimatlara uygun olarak kargoyu gümrük kontrolüne tabi tut-

mak. 
2.3.3. Dışarıya gönderilen kargonun transfer işlemleri ile ilgilenmek. 
2.3.4. Gümrükten ihraç müsaadesi alınmış hertürlü kargoyu usulüne uygun 

olarak yüklemek. 
2.3.5. Gönderilecek kargoyu ağırlık ve hacmine göre, kullanılabilir kapasiteye 

uygun olarak, taşıyıcı talimatına göre yüklemek. 
2.3.6. Devam edccek uçuşlar için; 

a) Yığma olarak taşınabilir kargo (Bulk cargo) 
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b) Paletler, konteynerier gibi birim yükleme teçhizatlarım göndermek 
üzere hazırlamak. 

2.3.7. a) Kargo manifestolarım hazırlamak, 
b) Konşimento kopyalarını ayırmak, kararlaştırıldığı şekilde manifesto 

ve konşimentolarının ilgili kopyalarını göndermek. 
c) Tatbik edildiği yerlerde konşimentonun bir kopyasını, uçuş özellikleri 

ile beraber gönderene geri vermek. 
R.2.3.8. Gümrükten çıkış müsaadesi almak, 

Transfer edilen kargo 
a) Arabalardan yığma halinde yüklenen kargoyu' indirmek, 
b) Paletler, konteynerier gibi birim yükleme teçhizatlarını açmak ve/ve-

ya boşaltmak, 
c) Gelen kargoyu evrakına uygun olarak kontrol etmek, 

R.2.3.10. Mahalli talimatlara uygun olarak., kargoyu gümrük köntrolüne tabi tuta-
rak uygunsuzlukları ortadan kaldırmak. 

R.2.3.11. Transfer edilen kargoyu; 
a) Ayırmak, 
b) Malların cinsine ve kargonun gidiş istikametine uygun olarak, gön-

dermeden biraz önce ortak bir karara varılabilmesi için belirli bir 
müddet ambara koymak. 

R.2.3.12. Bozulabilir kargo, canlı hayvan, kıymetli eşya, haber filmleri gibi özel 
kargolor için gerekli teçhizat ve yükleme kolaylıktan sağlamak. 

R.2.3.13. Başka bir taşıyıcı tarafından gönderilecek kargo için transfer manifesto 
larını hazırlamak. 

R.2.3.14. Transfer edilen kargonun, transfer manifestosu veya kabul edilebilen 
herhangi bir evrakla birlikte yükü alan Taşıyıcının deposuna gönderil-
mesini sağlamak. 
Dışandan gelen kargo (Import Cargo) 

2.3.15. a) Yığma yükü, uygun olduğu zaman arabalardan indirmek, 
b) Paletleri, konteynerier gibi birim yükleme teçhizatlarım açmak 

ve/veya boşaltmak, 
c) Gelen kargoyu evrakına uygun olarak kontrol etmek. 

23.16. Dışandan gelen kargoyu; 
a) Ayırmak, 
b) Mahalli talimatlara uygun olarak kabul edilen belirli bir süre için 
ambarda tutmak. 

R.2.3.17. Bozulabilir kargo, canlı hayvan, kıymetli eşya, haber filmleri gibi özel 
kargolar için gerekli teçhizat ve yükleme kolaylıktan sağlamak, 

R.2.3.18. Mahalli talimatlara uygun olarak kargoyu gümrük kontrolüne tabi tuta-
rak giderilebilir aksaklıklan ortadan kaldırmak, çözülmesine yardımcı ol-

mak, 
R.2.3.19 Tatbik edilen talimatlara uygun olarak mal gönderilen kişi veya afcen-

tayı kargonun geldiğinden habeı-dar etmek. 
R.2.3.20. (CC) ücretin başta ve/veya (COO) vanşta alınması için kolaylıklar sağ-

lamak. 
R.2.3.21. Malı olan taraf parayı ödemek veya kargoyu almak istemediği takdirde, 

tatbik edilen talimatlara uygun olarak gerekli işlemleri yapmak. 
Genel 

R.2.3.22. Kargoyu fiziki kontrolden geçirmek üzere, gerektiği şekilde gümrüğe 
vermek. 
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2.3.23 Kaybolmuş, bulunmuş ve hasarlı, kargoyla ilgilenmek ve böyle uygunsuz-
lukları taşıyıcıya bildirmek. 

2.3.24. Taşıyıcı'nın müşteri (1er) i tarafından yapılan herhangi bir şikâyet veya 
talepten taşıyıcıyı haberdar etmek. 

2.4. Posta Hizmetleri 
2.4.1. Gelen ve giden AV-7'lerin dağıtımını yapmak. 
2.4.2. Gelen postaları AV-7'lere göre kontrol etmek. 
2.4.3. Gelen postayı AV-7'lere göre kontrol edip. yerel posta idaresine teslim 

etmek. 
2.4.4. Giden postayı AV-7'lere göre kontrol edip yerel posta yetkilisinden teslim 

almak. 
2.4.5. Transfer postalarla ilgilenmek, 
2.4.6. Mahalli usûllere göre taşıyıcının şirket postası hizmetlerini yürütmek, 

2.4.7. Karşılıklı anlaşmaya vanldığı şekilde diplomatik kurye hizmetlerini 
yapmak, 

2.4.8. Kayıp, bulunmuş ve hasarlı postalarla ilgilenmek ve bu tip aksaklıkları 
Taşıyıcı'ya duyurmak. 

3. RAMP HİZMETLERİ 
YÜKLEME/BOŞALTMA 

3.1. Bolirli ölçüler dahilinde: 
a) Yeterli nitelikte yolcu merdivenlerini temin etmek, 
b) Yeterli nitelikteki yolcu merdivenlerini yanaştırmâk/çokmek, 

R, c) Yolcu indirme - bindirme körüğünü temin etmek. 
R. d) Yolcu indirme - bindirme körüğünü yanaştırmak/çekmek. 

3.2. Uygun yükleme - boşaltma teçhizatını: 
a) Temin etmek, 
b) Uygulamak, 

3.3 Havaalanında anlaşmaya varılan belirli noktalar drasunda yüklerin ge-
rektiği gibi taşınması için uygun teçhizatı; 
a) Temin etmek, 
b) Kullanmak, 

3.4. a) Yükü boşaltmak, 
b) Yükü istif etmek, teslim almak, teslim etmek, 
c) Taşıyıcının talimat ve yönetmelikleri gereğince yükü istif etmek, em-

niyet altına almak ve yüklemek, (Bağlama malzemesi ve örtü. mali-
yet fiatı üzerinden tahsil olunur.) 

3.5. Taşıyıcı'nın talimatına uygun olarak yükleri kargo ambarlarına taksim 
etmek. 

3.6. Yükleme bittiğinde taşıyıcının sorumluluğu altmda kargo ambar kapak-
larını ve kaportaları emniyete almak ve kilitlemek. 

3.7. Taşıyıcı tarafından veya yerel yetkili makamlarca talep olunduğunda 
uçak ve Havaalanı Terminal binası arasında; 
a) Yolcu, 
b) Mürettebat ulaşımını sağlamak. 

R.3.8. Doldurulacak safra torbalarım temin etmek. 
R.3.9. Taşıyıcı tarafından uygun görülen safra ile safra torbalarını doldurmak. 
R.3.10. Uçak ile Havaalanı terminali arasındaki ulaşımda ve yükleme boşaltma 

esnasında; değerli ve hassas kargolara özen göstererek bütün yükleri em-
niyete almak. 
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R.3.11. Madde 3.1.'de belirtilenlere ilâve olarak merdiven; 
a) Temin etmek, 
b) Uygulamak. 
UÇAK TEMİZLİĞİ 

R.3.13. Dış Temizlik. 
R.3.13.1. Pilot mahalli pencerelerinin dış temizliği, 
R 3.13.2- Uçağın kendi merdivenlerinin uygun ölçüde temizliği, 
R.3.13.3. İniş takımları ve motor kapaklarındaki fazla yağları Silmek, 
R.3.13.4. İniş takımlarını, motor kapaklaımı, kontrol kollarını ve kanatlan İyice 

temizlemek, 
R.3.13.5. Kabin pencerelerini temizlemek. 

3.14. İç Temizlik 
3.14.1. Taşıyıcı talimatına uygun olarak, eğer belirtilmişse: Taşıyıcı tarafından 

yetkili kılınmış bir kimse nezaretinde, pilot mahallini temizlemek ve ter-
tiplemek. 

3.14.2. a) Külleri boşaltarak, 
b) Çöp tenekelerini dökerek, 
e-) Şapka raflarında ve koltuk arkalarında bulunan ceplerdeki çöpleri 

atarak, 
d) Masaları silerek, 
el Koltuklan temizleyip, toparlayarak. 
f) Döşemeyi temizleyerek, 
g) Tuvalet ve mutfaktaki yerleri silerek, 
l. Ekip kompartmanını, 
•i. Holleri. 
3. Barları, 
4. Yolcu kabinlerini, 
5. Tuvaletleri, 
a. Vestiyeri, 
7. Antreleri v.s.'yi, 

uygun bir şekilde temizlemek ve tertiplemek. 
3.14.3. Battaniyeleri katlamak ve raflara yerleştirmek. 
3.14.4. Mutfak mahallerini temizlemek ve çeki düzen vermek ve çöp tenekelerini 

boşaltmak ve temizlemek. 
R.3.14.5. a) Kargo ambarlarını, 

b) Kargo kabinlerini, 
temizlemek. 

R.3.14.6. Döşeme ve halıları iyice temizlemek, 
R.3.14.7. Kabin demirbaşlarını ve mobilyayı temizlemek, 
R.3.14.8. Uçağı dezenfekte etmek ve/veya kokusunu izale etmek, (Malzemeler Ta-

şıyıcı tarafından temin edilir.) 
R.3.14.9. Yatak olan yatar koltuklan yapmak, 

3.14.10 Yastık yüzü ve başlıkları değiştirmek, (Kılıflar, taşıyıcı tarafından temin 
olunur.) 

R.3.14.11. Kabin pencerelerini temizlemek, 
3.14.12. Taşıyıcı tarafından teinin olunan tuvalet ve kabin malzemesini yerlerine 

koymak, 
315. Tuvalet Hizmetleri 
315.1. Tuvalet arabasını; 

a) Temin etmek. 
b) Uygulamak, 
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c) Tuvaletleri boşaltmak; temizlemek, yıkamak ve mayileri doldurmak. 
(Mayiler taşıyıcr tarafından sağlanır.) 

3.16. Su Servisi 
3 16.1. Su arabasını; 

a) Temin etmek, 
b) Uygulamak, 
c) Su tanklarını içmo suyu ile doldurmak, eksiğini tamamlamak. (İste-

nildiğinde fazla klorlanmış su) 
UÇAK HİZMETİ 

3.17 Refakat 
3.17.1. Uçağı karşılama ve kalkışı İçin hazır bulunma, 
3.17.2. Uçak hizmeti faaliyetlerine genel olar ak nezaret etmek. 
3.18. YOL GÖSTERME 
3.18.1. Yol gösterme teçhizatını temin etmek. 
3.18.2. İniş/kalkışta yol göstermeyi. 

a) Temin etmek veya, 
b) Teminine delâlet etmek 

3.18.3 Park etme 
Takoz; 
a) Temin etmek, 
b) Yerleştirmek/kaldırmak. 

Taşıyıcının Sorumluluğunda 
3.18.4. a) İniş takımı kilitlerini, 

b) Motor emniyet şapkalarım. 
c) Pito kılıflarını, 
d) Satıh kontrol kilitlerini, 
e) Kuyruk sehpalarım, 

koymak,, yerleştirmek ve kaldırmak. 
R.3.18.5. Kulaklıkları temin etmek. 

3.18.6. Yer-Pilot mahalli muhaberesini temin etmek, 
3.18.7. Pilot mahalline iniş - çıkış merdivenini; 

a) Temin etmek. 
b) Uygulamak. 

R.3.18.8 Lüzumlu elektrik enerjisini sağlamak için uygun GPU (Ground Power 
Unitl'yu; 
a) Temin etmek. 
b) Yanaştırarak/Çalıştırmak. 

R.3.10. Motor Çalıştırma 
R.3.19.1. Kalkışta, normal motor çalıştırmak için münasip güç kaynağını, 

a) Temin etmek, 
b) Yanaştırmak/Çekmek. 
c) Çalıştırmak. 

3.20. Emniyet Tedbirleri 
3.20.1 Uçağın içinde veya dışında fark olunan bütün hasarları sebebine veya 

vukua geldiği zamana bakmaksızın derhal Taşıyıcı'nın yetkili temsilci-
sine rapor etmek. 

3.20.2 Talep olunulduğu şekilde, uygun yangın söndürme vo dieer koruyucu 
teçhizatı; 
a) Temin etmek, 
b) Yanaştırmak/Çekmek, 
e) Çalıştırmak. 
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R.3.20.3. Emniyet personelini ve imkânları; 
a) Temin etmek, 
b) Temine aracılık .etmek. 

R.3.21. Uçağın yerini değiştirmek 
R.3.21.1. Uygun çekme teçhizatını; 

a) Temin etmek, 
b). Bağlamak ve ayırmak, 
c) Mahalli talimatlara ve Taşıyıcı'nın direktiflerine Köre belirlenen hiz-

m.t sahası içinde uçağı çekmek/itmek. 
R.3.21.2. Taşıyıcı'nın talimatına göre, uçağın kendi molörlerini çalıştırarak yerini 

değiştirmek. 
4. ŞEHÎR - HAVAALANI ULAŞİM HİZMETİ 

4.1 Şehir terminali veya diğer, mutabakata verilen noktalarla havaalanı ara-
sında yolcu ve mürettebatın bagajlarıyla birlikte ulaşımı için gerekli bü-
tün çalışmaları yapmak. 

4.2. Mahalli imkanlar dahilinde hususi taşımalar için, gerekli bütüıı düzenle-
meleri yapmak. 

R.i.3. Aynı havaalanındaki, ayrı terminaller arasındaki yolcu bagaj ve kargo 
ulaşımı için gerekli tüm düzenlemeleri yapmak. 
5. İKRAM HIZMETLERI 

3.1. İkram malzemesini ve mutfak teçhizatını uçaktan boşaltmak/uçağa yük-
lemek ve istif etmek. 

5.2. Uçak ile havaalanındaki ikram servisi arasında seyyar mutfak teçhizatı 
ve ikram malzemesini taşımak. 

5 3. Taşıyıcı'nın yetkili temsilcisi tarafından yapılan talepleri yerine getirmek 
(malzeme ve eksilen mal istekleri gibi) Taşıyıcı'ya mal veren ikram iş-
lerini yapan Tüccar - firma ile irtibatta olmak. 

5.4. Seyyar mutfak teçhizatını boşaltmak, yıkamak, temizlemek ve yerlerine 
yerleştirmek. 

R.5.5. Seyyar mutlak termoslarını Sıcak ve/veya soğuk içme suyu ile doldur-
mak. 

R.5.6. Taşıyıcının talebine uygun olarak; 
Gümrüklü veya Gümrüksüz 
a) Havalandırma Teçhizatı depo yeri 
l.ı) Deep Freeze 

temin etmek. 
R 5 7. Taşıyıcı'nın 

a) Yedek ikram teçhizatını, 
b) Tüketim maddelerini, 
c) Yiyecek stokunu. 
d) Içecok stokunu depolamak. 

R.S.fi. Başlık kılıfları, yastık yüstleri, çarşaf gibi kabin örtülerinin yıkanmasın* 
sağlamak. 

5.9. Yemeklerin ve meşrubatın hazırlanmasına ve tanzimine nezaret etmek. 
R.5.10. ikram tepsilerini hazırlamak. 

5.11. özel anlaşmada tarif olduğu gibi. yemekleri hazırlamak ve pişmemiş gıda 
maddelerini" (hiçbir muameleye tabi tutulmamış) temin etmek. 

R.S.12. Verilen talimata veya Taşıyıcı'nın isteğine uygun olarak mahalen ya-
pılan satın almalara Taşıyıcı nın tayin ettiği seviyesini muhafaza etmek. 

R.5.13. Servis olunabilecek ve olunamayacak maddeleri, gerektiği şekilde paket-
leyip göndermek. 
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R.5.14 Stoklarla ilgili hesap ve diğer dökümanlan tamamlamak. 
6. KARGO HİZMETLERİ 
6.1. ithal edilen kargonun gelişini alıcıya veya onun yetkili acentasına haber 

vermek. 
R.6.2. Kargonun gümrükten çıkarılması gideceği yere gönderilmesi, teslim ve 

kabulü için yer ve hizmetleri tanzim etmek. 
R.6.3. Şehir kargo ofisi, karşılıklı anlaşmaya kabul olunmuş diğer toplama ve 

toslim malıalleriyle havaalanı arasında veya tam aksi yönde kargonun 
nakledilmesini temin etmek. 

R.6.4. a) 3.3. (b) 
b) 3.11. in dışında bulunan kargoyu mahalli talimatlar uygun olarak de-
poya kaldırmak. 

7. UÇUŞ OPERASYONU HİZMETLERİ 
UÇUŞ OPERASYONU 

7.1. Genel 
7.1.1. Taşıyıcı'nın uçağına verilen uçuş hizmetlerine ve kolaylıklarına iesir eden 

herhangi bir bilinen gelişmeden Taşıyıcj'yı haberdar etmek. 
7.1.2. Taşıyıcının sağlaması gereken bütün el kitaplarım ve talimatları günün 

gereklerine cevap verecek şekilde güncel tutmak, belirtilen formları ha-
zır bulundurmak. 

7.1.3. Hava şartları, mevcut yer kolaylıkları, teknik ve ticari ihtimaller ile tüm 
işletmeyi etkileyen hususlarda dikkate alınmak suretiyle gecikmeler, 
yol değişikliği halinde kaptan pilota uygun hareket tarzı hakkında öne-
ride bulunmak. 

R.7.1.4. Beher uçuş için alınan veya gönderilen mesajları, Taşıyıcı tarafından be-
lirtilen bütün evrakı toplayarak bir «uçuş dosyası» tutmak ve bu dos-
yayı Taşıyıcı tarafından verilen talimatlara göre tanzim etmek. 

7.2. Kalkış Meydanında Uçuş Hazırlığı 
7.2.1. Her uçuş için hava raporu evraklarının ve havacılık bilgilerinin tegıini 

için düzenleme yapmak. 
7.2.2. Uçuş şartlarını incelemek ve Taşıyıcı nın tedarik ettiği dönelere uygün 

olarak, uçuş harekât plâcıv 
a) Hazırlamak, 
b) İmzalamak 

7.2.3. Uçuş Trafik Hizmetleri (ATS) uçuş plânını 
a) Hazırlamak, 
b) İmzalamak. 
c) Dosyalamak. 

7.2.4 Uçuş ekibine yeterli brifingi vermek 
7.2.5. Yakıt istek belgesini: 

a) Hazırlamak, 
b) İmzalamak. 

R.7.2.6 Taşıyıcı tarafından belirtildiği şekilde uçuş hareket formlarını dağıtmak 
ve mümkün olan hallerde kaptan pilotun imzasını almak. 

7.2.7. Mahalli yer hizmetleri birimine gerekli ağırlık ve yakıt bilgileri vermek. 
R.7.3. Kalkış Meydanından başka bir noktşda uçuş hazırlığı: 
R.7.3.1. Uçuş şartlarını incelemek ve uçuş harekât plânını Taşıyıcı tarafından ve-

rilen donelere ve talimatlara uygun olarak yapmak. 
R.7.3.2. Ekip brifingi için bilgileri'de kapsayan •. 

a) Uçuk harekât plânını ve 
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b) ATS uçuş plânını 
kalkış meydanındaki Taşıyıcı veya onun mümessiline, göndermek. 

7.4. Uçuş ananda yardımcı olma 
7.4.1. Alman uçuş takip mesajları, uçuş plânı mesajları ve durum raporlarına 

göre uçuşun ilerleyişini takip etmek. 
7.4.2. Taşıyıcı'nın yer hizmetlerinden sorumlu temsilcisini uçuş ilerlemesi hak-

kındaki bilgilerden haberdar etmek. 
7.4.3. Uçuş plânına uygun olarak, uçuşların emin ve ehliyetli bir şekilde yö-

netilmelerini kolaylaştırmak için, uçuşlara gerektiği ve/veya geı^kli zan-
nedildiği zamanda yardım etmek. 

R.7.4.4. Fnli uçuşu, uçuş harekâtını VHF menzili içinde dinleyerek takip etmek, 
gerektiğinde yardım sağlamak, 

R.7.4.5. Uçuş anında bir aksaklık olduğunda, ani ve gerekli harekat tarzını taşı-
yıcı'nın talimatlarını (yazılı ve sözlü) uygun olarak ayarlamak. 

7.4.6. Gecikme, yol değiştirme, motor arızası vb. gibi harekât cinsinden her-
türlü olayı Taşıyıcı tarafından belirtildiği şekilde seyir defterine geçirmek 
ve haberdar etmek. 

R.7.4.7. Komşu bava kontrol merkezi mesuliyeti devir almaya muktedir olun-
caya kadar, uçuşa, tekrar haber göndermek dahil, yardımcı olmaya ça-
lışmak. (Haberleşme imkansızlığı, olağanüstü hava durumu, uçağın em-
niyeti veya beklenmeyen tehlike gibi sebeplerden dolayı bu hizmetlerin 
durdurulması arzu edilmez. Benzeri şartlar, hava sahası hududunun geçil-
meden önce de bu hizmetlerin müteakip bir sahaya devrini mümkün kılar 
bilir.) 

R.7.4.8. VHF menzilinin dışında gerektiği şekilde uçuşa yardımcı olmaya çalış-
mak. 

7.5. Uçuş sonrası işlemler 
7.5.1. Gelen ekipten uçuş malûmatını almak ve Taşıyıcının veya resmi dairsin 

rm ilgili makamlarına hazırlanan formları veya raporları göndermek. 
R.7.6. Uçuş anında haber göndermek 
R.7.6.1. Tekrar habtfr göndermek için uçuş harekat ve hava durumunu incele-

mek, uçağın uçuş esnasında elde ettiği donelere uygun olarak hesapla 
mak, plânlamak ve sonuçlardan kaptan pilotu haberdar etmek. 

7.7. Şirket, Hava-Yer Haberleşmesi 
R.7.7.1. Taşıyıcının uçuş esnasında bulunan uçağı ile yer istasyonu arasında Şir-

ket Hava Yer Haberleşmesi için uygun teçhizatı: 
a) Temin etmek, 
b) Çalıştırmak. 
UÇAKLA İLGİLİ HİZMETLER 

7.8. Yakıt İkmali ve yakıtın boşaltılması 
7.8.1. Yakıt temin eden firmalarla temasta bulunmak. 
7.8.2. Yakıt kirlenmesine karşı yakıt aygıtlarını gözden geçirmek. 

R.7.8.3. Uçağı, yakıt ikmaii/yakıt'ın boşaltılmasına hazırlamak, 
R.7.8.4, Yakıt ikmali veya yakıtın boşaltılmasına nezaret etmek, 
R.7.8.5. Konulan yakıt miktarını kontrol etmek. 
R.7.8.8. Uçağın yakıt tanklanndaki suyu boşaltmak. 

7.9. Yağ ve diğer mayilerin ikmali (tamamlanması) 
7.9.1. İkmal yapan akar - yakıt firmahmyla temasta bulunmak. 

R.7.9.2. Dolum işlemine nezaret etmek, 
R.7.9.3. özel dolum teçhizatını, 

a) Temin etmek, 
b) Çalıştırmak, 
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7.10 SOĞUTMA VE ISITMA 

R.7.10.1. Soğutma aygıtmi; 
a) Temin etmek, 
b) Yanaştırmak ve çekmek, 
c) Çalıştırmak. 

R.7.10.2. Isıtma aygıtını,-
a) Temin etmek, 
b) Yanaştırmak ve çekmek, 
c) Çalıştırmak. 

7.11 Kar ve Buz Temizleme 
R.7.11.1 Uçağın karını temizlemek, 

a) Temin etmek, 
b) Yerleştirmek ve çekmek, 
c) Çalıştırmak. 

7.12 Kabin Teçhizatı 
R.7.12.1. Koltuklan ve diğer kabin teçhizatını kaldınp, yerleştirerek kabini yeni-

den tanzim etmek, 
R.8. UÇAK HAT BAKIM HİZMETLERİ 

8.1. OLAĞAN HİZMETLER 
8.1.1. Taşıyıcı'nın mevcut talimatlarına göre tali istasyonlarca yapılması gerekli 

«Line inspection» bakım el kitabına göre, «Teknik Kontrol» işlemini yap-
mak. 

R 8.1.2. Uçak sicil defterine «Line inspection» tali istasyon teknik kontrol işlemi-
nin icra edildiğini yazmak ve imzalamak. 

R 8.1.3. Kontrol esnasında müşahade olunan kusurlar hakkındaki görüşlerini 
«Uçak sicil defterine» geçirmek. 

8.1.4. Uçağın kalkışından önce «Uçuş öncesi» yoklamalan yapmak. 
8.1.5. Kontrol işleminin icrası sırasında, uçuş ekibini veya yer personeline yar-

dımcı olacak tecrübeli personeli temin etmek. 
R.&2. OLAĞAN DIŞI HİZMETLER 
R.8.2.1. Taşıyıcının talep ettiği derecedeki hu- kontrol esnasmda ortaya çıkan 

veya uçuş ekibi tarafından rapor edildiği veçhile uçak sicil defterinde 
yazılı arazlan gidermek (Ancak büyük ebadtaki tamirler) için özellikle 
taşıyıcı ve Hizmet Kuruluşu arasında anlaşmaya vanlması gerekir.). 

R.8.2.2. Yapılan işlemi uçak sicil defterine geçirmek ve imzalamak. 
R.8.2.3. Taşıyıcının talimatı doğrultusunda teknik aksaklıklan ve yapılan işlem-

leri Taşıyıcının bakım üssüne rapor etmek. 
R.8.4. Taşıyıcının teknik el kitaplarına, manuel, katalogları v.s. bulundurmak. 
R.8.2.5. Faydalı olabilecek ölçüde makinistlik takımlan hususi teçhizat ve im-

kânları temin etmek. 

YER HİZMETLERİ EN AZ PERSONEL MİKTARI EKr2 
1 — Uygulama Esasları 
a. Bu Yönetmeliğin EK-l'inde belirtilen hizmet türleri için bir havaalanında 

aranacak en az personel miktan aşağıda açıklanmıştır. 
b. Kendi yer hizmetini kendileri için yapacak hava taşıyıcılan sadece ilgili 

hizmet türü için gösterilen personeli teminle yükümlüdür. 
2 — En Az Personel Miktarlan 
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HİZMET TÜRÜ 
P E R S O N E L İ N 

T A N I M I M İ K T A R I 

a. Temsil İdareci 1 
Haberleşme Personeli 1 
Büro Personeli 1 

b. Uçuş Operasyon İdareci 1 
Haberleşme Personeli 3 
Uçuş Hareket Uzmanı 3 

c. Uçak Hat Bakım İdareci 1 
Teknisyen 3 
Makinist ve Makin ist Yard. 6 

d. Yolcu Trafik Trafik Amiri 1 
Yer Hostesi 9 
Trafik Personeli 9 
Kayıp Eşya Personeli 3 
Trafik İşçisi 6 

e. Ramp Apron Amiri 3 
Apron Personeli 4 
Yükleme-Boşaltma İşçisi 30 
Makinist ve Makinist Yard. 6 
Uçak Temizlik İşçisi 4 
Şoför 6 

f. Şehir-Havaalanı İdareci 1 
Ulaşım Büro Personeli 2 

Şoför Yeteri kadar 
g. İkram İdareci 1 

Ekip Şefi 3 
ikram ve özel Antrepo Personeli 6 
Baş aşçı 1 
Aşçı 6 
Ambar Personeli 3 
ikram Temizlik İşçisi e 
Diğer işçiler 12 
Şoför 4 

h. Kargo, İdareci 1 
Kargo Personeli 3 
Kargo işçisi 12 

YER HİZMETLERİ EN AZ ARAÇ-GEREÇ VE DONATIM LİSTESİ EK-3 
1 — Uygulama Esasları 
a. Bu Yönetmeliğin EK-l'inde belirtilen havaalanı yer hizmetlerini yapabil-

mek için gerekli en az araç-gereç ve donatım cins ve miktarları aşağıda açıklan-
mıştır. 

b. Kendi yer hizmetini kendileri için yapacak hava taşıyıcıları sadece ilgili 
hizmet türü için gösterilen araç-gereç ve donatımı temin etmekle yükümlüdür. 

c. Aşağıda belirtilen araç-gereç ve donatım miktarları tek bir hizmet türü-
nün verilebilmesi için gerekli miktarlar olup, birden fazla hizmet türü verilmesi 
halinde, aynı teçhizatın her hizmet türü için ayrı olarak bulundurulması şartı 
aranmaz. 

2 — En az Araç-Gereç ve Donatım Miktarları 
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HİZMET TÜRÜ 

a. Temsil 
b. Uçuş Operasyon 

c Uçak Hat Bakım 

d. Yolcu Trafik 

e. Ramp 

e. Ramp 

f. Şehir Havaalanı 
Ulaşım 

g, İkram 

ARAÇ-GEREÇ VE DONATIMIN 
C İ N S İ M İ K T A R I 

Teleks 1 
Teleks 1 
HavarYer Haberleşme Telsizi l 
Seyyar el telsizi 2 
Apron Hizmet aracı 1 
Uçak Çekme Traktörü ı 
Doğru Akım Jeneratörü l 
Alternatif Akım Jeneratörü 1 
Air Starter Unit 1 
Yangın Söndürme Cihazı 2 
Hizmet aracı 1 
Çekme Demiri, Uçak Krikosu Yeteri kadar 
Teleks, ı 
Seyyar El Telsizi 1 
Hava-Yer Muhabere telsizi 2 
Apron Hizmet aracı t 
Doğru Akım Jeneratörü l 
Alternatif Akım Jeneratörü l 
Air Starter Unit l 
Yükleme Cihazı (Highloader) 1 
Bandlı Yükleme Cihazı (Konveyör) 2 
Çekici Traktör 2 
Uçak Çekme Traktörü l 
Foseptik Aracı 1 
Su İkmal Aracı 1 
Motorlu Yolcu Merdiveni 2 
Çekerli Yolcu Merdiveni 2 
Buz Temizleme Aracı 1 
Havalandırma Aracı 1 
Bagaj Arabası 50 
Polet Konteryner Dolly 10 
Uçak Takozu 10 
Tekerlekli İskemle 1 
Uçak Çağırma Lambası 4 
Çift Kulaklık 4 
Uçajı Çağırma Flaması 4 
Follow-Me Aracı 1 
Yangın Söndürücü 2 
Yolcu Taşıma Sedyesi 1 
Çöp Arabası 2 
Elektrik Süpürgesi 2 
Apron Hizmet Aracı 2 
Seyyar El Telsizi 2 

Otobüs Yeteri kadar 
İkram Yükleme. Cihazı 1 
Hizmet Aracı 2 
Bulaşık Makinası (Enaz 1000 tabak/saat 
kapasiteli) 1 
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ARAÇ-GEREÇ VE DONATIMIN 
HİZMET TÜRÜ C İ N S İ M İ K T A R I 

Buz Makinası 2 
Derin Dondurucu 1 
Buzdolabı 2 
Mutfak Teçhizatı, Sağlık Teçhizatı Yeteri kadar 
Isıtma ve Soğutma teçhizatı Yeteri kadar 

h. Kargo Fork-Lift 2 
Palet Conteyner Dolly 5 
Kargo Yükleme Arabası 10 
Çekici. Traktör 1 
High Loader i 
Bantlı Yükleme Cihazı l 
Hizmet Aracı 1 
Kantar l 

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ ÜCRETLERİ EK-4 
1 — Uygulama Esasları 
a. Bu ücretler hizmeti alan kuruluş tarafından hizmeti veren kuruluşa öde-

nir. 
2 — Ücret Tarifeleri (ABD Dolan olarak) 

H İ Z M E T L E R 

Uçak 
r 

Uçuş Uçak Hat Yolcu 
\ 

Ağırlıklan Temsil Operasyon Bakım Trafik Ramp İkram 

S Tona kadar 5 5 10 10 20 5 
6-10 Ton Arası 5 5 20 20 50 10 

11-16 Ton Arası 10 10 40 50 100 20 
17-24 Ton Arası 10 10 60 100 230 30 
25-38 Ton Arası 20 10 80 200 400 40 
39-50 Ton Arası 20 20 100 250 600 60 
51-72 Ton Arası 30 20 120 350 700 70 
73-106 Ton Arası 30 20 140 400 800 80 

107-152 Ton Arası 40 20 170 500 900 90 
153-192 Ton Arası 50 30 200 600 1400 110 
193-212 Ton Arası 60 40 230 700 İGÖÖ 130 
213-300 Ton Arası 70 40 270 800 2000 150 

30lTon'dan Yukan 80 50 300 1000 2500 200 
3 — Temsil, Uçuş Operasyon, Uçak Hat Bakım ve Yolcu Trafik Hizmetleri için 

gösterilen ücretler, uygulanacak taban ücretleri; Ramp ve ikram Hizmetleri için 
gösterilen ücretler uygulanacak sabit ücretleri ifade etmektedir. 

ŞEHİR-HAVAALANI ULAŞIM HİZMETİ ÜCRET TARİFESİ EK-5 
Uygulanacak ücretler 
1. Yolcular, şehir • terminal hizmeti yapan vasıtalardan faydalanmaları ha-

linde, bu hizmet için belirtilen ücreti ödemek mecburiyetindedirler. 
2. Hava taşıyıcısı veya diğer kuruluşlarca özel vasıta talep edilmesi halinde, 

alınacak ücret her iki tarafın anlaşmasına bağlıdır. 
KARGO HİZMETİ ÜCRET TARİFESİ EK-6 
Uygulanacak ücretler 
1. Yolcu uçaklan tarafından taşınan; posta, yolcu bagajı ve yolcu beraberi 

eşya için aynca kargo hizmet ücreti alınmaz. 
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Yolcu uçakları ile taşman diğer yüklerin ilk bir tonu içinde kargo hizmet 
ücreti alınmaz. Bir tonu geçen yükler için, her fazla ton karşılığı olarak 25 ABD 
Doları kargo hizmeti ücreti alınır. 

2. Kargo uçaklarının taşıdığı yükün İlk 5 tonu için kargo hizmeti ücreti 
alınmaz. 5 tondan fazla yüklerin her fazla tonu için 40 ABD Doları kargo hizmet 
ücreti alınır. 

Ayrıca, kargo uçağının azami kalkış ağırlığına göre bu yönetmeliğin EK-11'in 
J bendinde gösterilen ücret ilave olarak alınır. 

İSTEK ÜZERİNE YAPILACAK HİZMETLER ÜCRET TARİFESİ EK - 7 
1. Uygulama Esasları 
a. İstek üzerine yapılacak yer hizmetleri EK-l 'de detaylı olarak (R) harfi 

ile gösterilmiştir. Bu hizmetlerden taban ücreti belirlenmiş olanlar Madde 2. ücret 
tarifesinde açıklanmıştır. Bu tarifede yer almayan istek üzerine verilecek diğer hiz-
metlerin ücreti karşılıklı anlaşmaya tabidir. 

b. İstek üzerine yapılacak hizmetlerin ücreti, 2 nci maddede açıklanan süreler 
için geçerlidir. Bu süreden daha fazla süre için hizmet talep edilmesi halinde, kar-
şılıklı anlaşmaya tabi olarak Uave ücret alınır. Hizmetin belirlenen süreden önce 
bitirilmesi halinde gösterilen ücret aynen alınır. 

c. Yeşilköy Havaalanında körUğe yanaşan uçaklar için, bu tarifede belirtilen; 
köprü, elektrik, su ve follow me ücretleri DHHM1 tarafından belirlenir. Su ücreti, 
komple ramp hizmeti ücreti içinde olduğundan, bu hizmet için taşıyıcıdan Uave ücret 
alınmaz. 

2. ücret Tarifesi 

Yapılacak Hizmet veya Teçhizatın Cinsi Süresi ı 
ücrett 

( ABD Doları Olarak) 

GPU 28 VDC/2000 A (Ekipli) 60 Dakika 50.00 
GPU 115/200 V 90 KVA 60 Dakika 75.00 
Air Starter 120 Lbs/Dak. Her Çalıştırma 50.00 
Air Starter (Ekipli) Büyük Kapasiteli Her Çalıştırma 75.00 
Air Condition (ACU) Isıtıcı ve Soğutucu Her Çalıştırma 50.00 
Tuvalet temizlik kamyonu (Ekipli, 

büyük uçaklar için) Her Serviste 50.00 
Temizlik High Loader'ı (Ekipli, 2 tonluk) 30 Dakika 45.00 
İkram High Loader'ı (Ekipli, 2 tonluk) 30 Dakika 45.00 
Fork Lift (Ekipli. 12.000 Lbs.) 60 Dakika 40.00 
Fork Lift (Ekipli, 12.000 Lbs.) 60 Dakika 75.00 
Çekme Demiri (F-28/DC-9 için) 30 Dakika 6.00 
Çekme Demiri (B-707/DC-10 için) 30 Dakika 12.00 
Kompresör (Ekipli, 3.000 PSI'lik) 30 Dakika 25.00 
Kompresör (Ekipsiz, 3.000 PSI'lik) 30 Dakika 15.00 
De-Icing Teçhizatı (Malzeme hariç, 
Kamyonlu, 3 kişilik, 1000 galon) 30 Dakika 185.00 
Pulvarizatör (Malzeme hariç, Ekipli, 100 Lt. lik) 30 Dakika 60.00 
Küçük Kamyonet (Şoförlü) 30 Dakika 20.00 
Ekip Minibüsü (Şoförlü) 20 Dakika 20.00 
Minibüs ile personel nakli Gidiş/Dönüş 30.00 
Elektrik Süpürgesi (İç temizlik için) 30 Dakika 10.00 
Ekip tüpleri için oksijen ikmali Beher doldurma 25.00 
Yolcu kabinindeki tüpler için oksijen ikmali Beher doldurma 50.00 
Vinç (Ekipli, 8.000 Kg. hk) 60 Dakika 125.00 
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ÜCtreti 
Yapılacak Hizmet veya Teçhizatın Cinsi Süresi (ABD Doları Olarak) 

Seyyar Sehba (Ekipslz) 30 Dakika 12.00 
Hidrolik merdiven (Ekipsiz) 30 Dakika 6.00 
Hidrolik Sehba (Ekipslz) 30 Dakika 10.00 
Hidrolik kriko (Ekipsiz) 30 Dakika 66.00 
Hidrolik kanat krikosu (Ekipsiz) 30 Dakika 10.00 
Hidrolik burun krikosu (Ekipsiz) 30 Dakika 10.00 
Seyyar elektrik lambası (Kablosu ile) 30 Dakika 6.00 
Alkol Kg. 3.00 
Kantar 60 Dakika 6.00 
Yeşilköy Havaalanında körüğe yanaşan 
uçaklar için; 
a. Köprü ücreti — — 

b. Elektrik ücreti — — 

c. Su ücreti — 

d. Follow Me ücreti — — 
YER HİZMETLERİ ÇALIŞMA RUHSATLARI ÜCRET TARİFESİ EK - 8 

L. Uygulama Esasları 
a) Yer hizmetleri kuruluşları ve hava taşıyıcıları tarafından bu Yönetmelik 

gereği alınacak çalışma ruhsatları için DHHMl'ye aşağıda gösterilen ücretler ödenir. 
b) Bir havaalanında birden fazla yer hizmeti veren kuruluş ve hava taşıyıcı-

larına, yapılan tüm hizmetleri ihtiva eden tek bir çalışma ruhsatı verilebilir. Ancak, 
bu durumda dahi, gösterilen ücretlerin toplamı alınır. 

c) Çalışma ruhsatları yenilenirken, yenileme karşılığı olarak gösterilen ücret-
lerin yansı karşılığı alınır. 

t. Ücret Tarifesi (ABD Doları olarak) 
Havaalanı Türü 

. A . 
Uluslararası Uluslararası 

tarifeli tarifesiz tç hat 
Hizmet türü seferlere açık seferlere açık seferlere ı çýk

a. Temsil 300 150 30 
b. Uçuş Operasyon 400 200 40 
c Uçak Hat Bakım 1000 500 100 
d. Yolcu Trafik 5000 2500 500 
e. Ramp 5000 2500 500 
f. Şehir Havaalam Ulaşım 200 100 20 
g. İkram 2000 10C0 200 
h. Kargo 3000 1500 300 
ı. Tüm Hizmetler için Alınacak 

Toplam Ücret 15000 7500 1500 
PERSONEL TANITMA KARTI ÜCRETİ EK - 9 

1. Uygulama Esasları 
a) Havaalanı yer hizmetleri nedeniyle havaalanlarını çeşitli amaçlarla kul-

lanan personele verilecek personel tanıtma kartı karşılığı olarak, aşağıda belirtilen 
ücretler, ilgili kuruluşlarca DHHMl'ye ödenir. 

b) Personel tanıtma kartları her üç yılda bir aşağıda gösterilen ücretlerin 
yartsı karşılığı ahnarak yenilenir. 
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Herhangi bir nedenle ayru personel için yeni tanıtma kartı istenmesi halinde, 
ücretin tamamı kargılığı yeni kart verilir. 

Tanıtma kartlarının DHHMI' tarafından zamanından önce yenilenmesi duru-
munda yeni ücret alınmaz. 

2. tîcret Tarifesi 
ÜCRET 

H a v a a l a n ı T ü r ü (ABD Dolan olarak) 

a) Uluslararası Tarifeli seferlere Açık Havaalanı 5 
b) Uluslararası Tarifesiz seferlere Açık Havaalanı 3 
c) İç Hat Seferlere Açık Havaalanı 1 

ARAÇ ÖZEL PLAKA ÜCRETİ EK- 10 
Uygulama Esasları 
a) Havaalanlarında hizmet veren kuruluşlar vc hava taşıyıcılarının PAT sa-

halarmda kullanılacak her türlü motorize araçlan için verilecek araç özel plakalan 
karşılığı olarak DHHMI tarafından aşağıda gösterilen ücretler alınır. 

b) Araç özel plakalan 3 yılda bir gösterilen Ücretlerin yansı karşılığı alına-
rak yenilenir. 

Herhangi bir nedenle daha önceden alınmış araç özel plakasının yenisinin talep 
edilmesi halinde gösterilen ücretin tamamı karşılığı yenisi verilir. 

2. ücret Tarifesi 
ÜCRET 

H a v a a l a n ı T ü r ü (ABD Dolan olarak) 

a) Uluslararası Tarifeli Seferlere Açık Havaalanı 30 
b) Uluslararası Tarifesiz Seferlere Açık Havaalanı 15 
c) İç Hat Seferlere Açık Havaalanı 5 

ÜCRET TARİFELERİNİN UYGULANMASINDA ESAS ALINACAK 
MÜŞTEREK HÜKÜMLER EK • 11 

a) Şehir - Terminal ulaşım hizmeti hariç yer hizmetleri ücretleri, uçaklann 
azami kalkış ağırlıklan üzerinden alınır. 

Yolcu ve kargo uçaklan tarafından taşman yükler için uygulanacak kargo 
htemeti ücret tarifesinde, yükün tonajı esas alınır. 

b) Uçakların azami kalkış ağırbklan ve taşman yüklere ilişkin ton kesirleri 
tama iblağ olunur. 

c) Yer hizmetlerinden, ramp hizmetlerinin 60, yolcu trafik hizmetlerinin 120 
dakikada tamamlanması esastır. Ramp hizmetleri süresi uçağın inişinden 15 dakika 
sonra başlar, kalkışından 15 dakika önce sona erer. 

d) Ücret tablolarında yer alan hizmet ücreti karşılıktan ayn ayn alınır. 
Verilmeyen hizmet türü için ücret alınmaz. 

e) Hizmeti yapan kuruluşun kusuru nedeniyle «c» bendinde belirtilen hiz-
met sürelerinin aşılması halinde, bu hizmetlerin karşılığı olan ücretler aşılan her 30 
dakika için tarifede gösterilen ücretten % 10 indirimli olarak hizmet kuruluşuna öde-
nir. Yapılan bu indirimler DHHMI Genel Müdürlüğünün alacağı ücreti etkilemez. 

f ) Hizmet verilecek uçağın belirli hareket saatinden önce, Beferin iptal edil-
mesi halinde, bu durum; 

(1) Bir saat öncesine kadar bildirildiği takdirde, ramp ve trafik hizmet üc-
retlerinin tamamı ahmr. 

(2) Bir saat ile iki saat arasında bildirildiği takdirde, sadece yolcu trafik 
ücretinin % 50 si ahmr. 
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(3) İki saat önceden bildirildiğinde Ücret alınmaz. 
g) Yetkili makamların istemi üzerine kalkış noktasından park yerine veya 

kalkışı müteakip kalkış meydanına dönen uçaklardan, tekrar verilecek hizmetler için 
ücret alınmaz. 

h) Yolcu ve yük almaksızın ve boşaltmaksızın teknik iniş yapan uçaklardan 
sadece, ramp hizmeti ücretinin % 50 si ve uçak hat bakım hizmeti ücretinin tamamı 
alınır. 

Ayrıca, uçak yolcularının transit yolcu salonuna alınması talep edildiğinde, 
yolcu trafik hizmeti ücretinin de % 50 si alınır. 

ı) Uçaklarda verilen ikramlarda, verilecek yemek, meşrubat, vb. için alına-
cak ücret, ikramı verenle alan arasındaki anlaşmaya tabidir. 

]) Kargo uçaklarından kargo hizmet ücretinin yanı sıra, ücret tarifelerinde 
gösterilen ramp ücretinin de tamamı ahnır. 

k) Süresinde ödenmiyen ücretler, geçecek her ay için % 10 fazlasıyla alınır. 

Ulaştırma Bakanlığından : 

Sivil Havacılık Teknik Denetleme Yönetmeliği 
(SHY-21) 

B İ R İ N C İ K I S I M 
Genel Hususlar 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Tanımlar 

Amaç: 
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı 14/10/1983 tarih ve 2920 suyılı Türk Sivil 

Havacılık Kanunu'nun 27'nci maddesi hükmüne göre, Ulaştırma Bakanlığınca hava 
seyrüseferinin güvenliğini sağlamak maksadiyle yapacağı veya yaptıracağı teknik 
denetlemelere ait esas ve usulleri düzenlemektir. 

Kapsam: 
Madde 2 — Bu Yönetmelik; genel havacılık, ticari hava taşımacılığı, hava-

alanı işletme, havaalanı yer hizmetleri ve diğer sivil havacılık faaliyetlerinde bu-
lunan kamu kurum ve kuruluşu, gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri kapsar. 

Tanımlar: 
Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen; 
a) «Bakanlık» terimi; Ulaştırma Bakanlığını, 
b) «Genel Havacılık İşletmeleri» terimi; bünyesinde bulunan hava araçlarını, 

ticarî maksat taşımaksızın kendi özel hizmetlerinde, havadan ilâçlamada, sosyal ve 
eğitim amaçlarında kullanan işletmeleri, 

c) «Ticari Hava Taşıma İşletmeleri» terimi; bünyesinde bulunan hava araç-
larını, ticarî maksatla ücret kargılığında yolcu ve yük taşımak amacıyla kullanan 
işletmeleri, 

d) «Havaalanı İşletmeleri» terimi; Devlet veya özel teşebbüs tarafından inşa 
edilen havaalanları ve iniş şeritlerini işleten kamu ve özel işletmeleri, 

e) «Havaalanı Yer Hizmetleri İşletmeleri» terimi; Havaalanlarında Türk ve 
yabancı hava vasıtalarına, uluslararası düzeyde «handling» ismi il» belirtilen her 
türlü yer hizmetlerini yapan işletmeleri, 

f) «Sivil Havacılık Kurum ve Kuruluşları» terimi; bünyesinde hava aracı bu-
lunan veya bulunmayan, ticarî amaç taşıyan veya taşımayan, sivil havacılık saha-
sında faaliyet gösteren tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk 
tüzel kişilerini, 
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g) «Teknik Denetleme» terimi; sivil havacılık kurum ve kuruluşlarının her 
türlü teknik faaliyetleri ile bu faaliyetlerinde kullandıkları hava araçları, sistem, 
tesis, araç ve teçhizatını, kanun ve yönetmeliklerle belirlenmiş kural, usul ve esas-
lar içinde yürütüp, yürütmediklerini kontrol etmek için yapılan denetlemeleri, 

İfade eder. 
İKİNCİ BÖLÜM 

Yetisi ve Sorumluluklar 
Denetleme Yetkisi: 
Madde 4 — Bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usuller içinde, teknik denetleme 

yapmaya, sivil havacılık üniteleri yetkilidir. 
Denetleme Heyetinin Teşkili.-
Madde 5 — Denetleme yapılacak sivil havacılık kurum ve kuruluşlarının 

faaliyet sahası ve özellikleri dikkate alınarak, denetleme heyetinin teşkili, sivil ha-
vacılık üniteleri taralından yapılır. 

Denetleme Heyetinin Yetkileri: 
Madde 6 — Denetleme Heyeti; kapsam ve tanımlar maddesinde belirtilen Si-

vil Havacılık Kurum ve Kuruluşlarının her türlü teknik faaliyetlerinin 14/10/1983 
tarih ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve bu Kanunun öngördüğü yönet-
meliklerde açıklanan esas, usul ve kurallara uygun olarak yürütülmesini ve.bu 
faaliyetlerinde kullanacakları hava aracı, tesis, sistem, araç, gereç ve teçhizatının 
belirlenen esaslar içinde işletilmesini denetlemeye yetkilidir. 

Denetleme Heyetinin Sorumluluğu: 
Madde 7 Denetleme Heyeti, denetlemeleri bu Yönetmelikte belirtilen esas 

ve usuller içinde yapmaktan ve denetleme sonuçları ile tavsiyelerini, Bakanlığa ra-
por halinde sunmaktan sorumludur. 

Denetlenen Kurum ve Kuruluşlarının Sorumlulukları: 
Madde 8 — Sivil Havacılık Kurum ve Kuruluşları-, 14/10/1983 tarih ve 2920 

sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve bu kanuna göre çıkarılan Yönetmeliklerde 
belirtilen kural, standart, kriter, esas ve usulleri eksiksiz yerine getirmekten, bu 
yönetmelikte açıklanan esas ve usuller içinde denetleme heyetince talep edilen bilgi 
ve belgeleri vermekten, tesis ve sistemlerde yapılacak incelemeleri kolaylaştıracak 
tedbirleri almaktan sorumludur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Denetleme Usul ve Esasları 

Denetleme Cinsleri -. 
Madde 9 — Denetlemeler, planlı teknik denetleme ve ani teknik denetleme 

olmak üzere iki şekilde yapılır. 
Plânlı Teknik Denetleme : 
Madde 10 — Yeri, tarihi ve zamanı önceden belirlenmiş ve ilgili kurum veya 

kuruluşa önceden bildirilmiş, çok çeşitli faaliyet sahalarının tümünü kapsayan de-
netleme şeklidir. 

Plânlı teknik denetleme tarihleri, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında ilgili ku-
rum ve kuruluşlara bildirilir. 

Ani Teknik Denetleme : 
Madde 11 — Yeri, tarih ve zamanı önceden belirlenmemiş ve ilgili kurum ve 

kuruluşlara bildirilmeden anı olarak yapılan ve faaliyet sahalarından bir veya bir 
kaçını kapsayan denetleme şeklidir. 

Ani teknik, denetleme konulan ve denetlemenin yapılacağı kurum ve kuru-
luşlan kapsayan, yıllık bir program hazırlanır ve Bakan onayından geçirilir. İlgili 
kurum ve kuruluşlara yayınlanmadan habersiz olarak uygulanır. 
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Tanıtma Kartı: 
Madde 12 — Bu Yönetmelik esaslarına göre denetleme yapacak personele, ör-

neği EK-l'de belirtilen tanıtma kartı verilir. Bu tanıtma kartına sahip denetleyici-
ler, sivil havacılık kurum ve kuruluşlarında, bu yönetmelikte belirtilen hertürlü 
hususu tetkik ve incelemeye yetkilidir. 

Denetleme Brifingi : 
Madde 13 — Denetlenen kurum amiri, planlı teknik denetleme öncesinde he-

yete, 45 dakikayı geçmeyen bir brifing takdim eder. 
Bu brifing; organizasyon, görev, faaliyet sahaları, yatırımlar, kullanılan tesis 

ve sistemler, karşılaşılan problem ve öneriler gibi genel hususları kapsar. 
Yapılan brifing Denetleme Heyeti Başkanına verilir. 
Denetleme Faaliyetinin Düzenlenmesi : 
Madde 14 — Denetleme brifingi sonunda, Denetleme Heyeti Başkanı denetle-

nen kurum amirine deneticileri takdim eder, denetlemenin yapılış şeklini ve prog-
ramını açıklar. Denetlenen kurum amiri; deneticilerin bölgelere gönderilmesi ve di-
ğer idari düzenlemeler konusunda gerekli bilgileri açıklar. 

Teknik Denetleme Konulan: 
Madde 15 — Denetleme yapılacak kurum ve lturuluşlann faaliyet sahalan dik-

kate alınarak; Milletlerarası ve milli kanun, yönetmelik, yönerge ve devamlı emir-
lerle belirlenmiş kural, standart, kriter, esas ve usulleri kapsayan teknik faaliyet 
ve bunlarla çok yakın ilişkisi bulunan diğer denetleme konuları ikinci kısımda 
açıklanmıştır. 

Kontrol Listeleri : 
Madde 16 — Teknik denetleme konulan esas alınarak, her konudaki de-

taylı hususları kapsayan kontrol listeleri Bakanlıkça hazırlanır ve denetlenecek ku-
rum ve kuruluşlara önceden yayınlanır. 

Denetleme heyeti, denetlemelerini geııol olarak bu kontrol listelerini kullana-
rak yaparlar. Kontrol listeleri, ihtiyaçlar ve gelişmeler dikkate alınarak yenilenir. 

Denetleme Olayları: 
Madde 17 — Denetlenecek kurumun görev ve faaliyet sahalarına giren önemli 

konularda, kapasite ve reaksiyon süresini belirlemek maksadı ile benzetilmiş olay-
lar tertip edilir. Olaylar yazılı olarak ilgili personele verilebileceği gibi, normal ha-
berleşme kanalları ile bildirilir veya deneticiler tarafından bizzat yerine getirilir. 

Denetleme Sonucunun Açıklanması : 
Madde 18 — Denetleme Heyeti Başkanı, ilgili Yöneticilerin de hazır bulun-

duğu bir toplantıda, denetlenen kurum amirine denetleme sonucu ve belirlenen 
önemli aksaklıklar hakkında genel bir açıklama yapar. 

Denetleme Raporu: 
Madde 19 — Planlı ve ani teknik denetleme sonucu, heyet başkanı tarafından 

7 gün içinde Ulaştırma Bakanına takdim edilir. Bakanın onayından geçen denetleme 
raporu, 30 gün içinde ilgili kurum ve kuruluşlara yayınlanır. Denetleme raporunun 
kapsamı EK-2'de belirtilmiştir. 

Belirlenen Aksaklıkların Giderilmesi : 
Madde 20 — Denetleme raporunun 9. maddesinde tesbit edilen aksaklıklar vo 

eksiklikler ile 10. maddesinde belirtilen tavsiyelere ait düzeltici işlemler ve alınan 
tedbirler, kurum veya kuruluş amiri tarafından engeç 30 gün içinde Bakanlığa bil-
dirilir. 
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İKİNCİ KISIM 
Denetleme Konuları 

Havaalanı İşletmeleri: 
Madde 21 — Havaalanı İşletmelerinin teknik denetlemeleri, aşağıdaki konuları 

kapsar. 
a) Organizasyon 
b) Yatırım plan ve programları 
c) Peısonel lisans ve eğitimleri 
d) Meydan, tesis ve kolaylıkları 
e) Seyrüsefer yardımcıları 
f) Haberleşme sistemleri 
g) Hava trafik 
h) Hava arama kurtarma 
ı) Hava araç kazaları 
i) Uçuş ve yer emniyeti 
k) Çevre koruması 
1) Güvenlik önlemleri 
m) Gümrük hizmetleri 
n) Sağlık hizmetleri 
o) Meteoroloji hizmetleri 
p) Havaalanı yer hikmetleri 
r) Yolcu hizmet ve kolaylıkları 
s) Bilgi ve doküman yayınlan 
t) Yönerge ve tehlike (emergenisy) planları 
u) Istatistiki bilgiler 
Ticari Hava Taşıma işletmeleri: 
Madde 22 — Ticari Hava Taşıma İşletmelerinin teknik denetlemeleri, aşağıda-

ki konuları kapsar. 
a) Organizasyon 
b) Yatırım plan ve programları 
c) Mali d uru m 
d) Araştırma geliştirme 
e) Koordinasyon ve işbirliği 
f) Personel lisans ve eğitimleri 
g) Tesis ve kolaylıklar 
h) Hava araçları 
ı) Yer destek teçhizatı ve araçları 
j) Hava araçları bakımı 
k) Uçuş harekatı 
1) Hava. araç kazaları 
m) Uçuş ve yer emniyeti 
n) Çevre koruması 
o) Güvenlik önlemleri 
p) İşletme talimatı 
r) Bakım talimatı 
s) Personel görev ve istirahat süreleri 
t) Havaalanı yer hizmetleri 
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ul Yolcu hizmetleri 
v) Bilgi ve doküman yayınları 
y) Yönerge ve emercensi planlar 
z) Istatistiki bilgiler 
Genel Havacılık İşletmeleri : 
Madde 23 — Genel Havacılık İşletmelerinin teknik denetlemeleri, aşağıdaki 

konulan kapsar. 
a) Organizasyon 
b) Tesisler 
c) Hava araçları 
d) Hava araç bakımları 
e) Personel lisans ve eğitimleri 
f) Uçuş harekatı 
g) Hava, araç, kaza ve olayları 
h) Istatistiki bilgiler 
Havaalanı Yer Hizmet İşletmeleri: 
Madde 24 — Havaalanı Yer Hizmet İşletmelerinin teknik denetlemeleri, aşa 

ğıdaki konulan kapsar. 
a) Organizasyon 
b) Yatırım plan ve proğramları 
c) Mali durum 
d) Araştırma geliştirme 
e) Koordinasyon, işbirliği. 
f) Personel lisans ve eğitimleri 
g) Tesis ve kolaylıklar 
h) Yer destek teçhizatı 
ı) Temsil hizmeti 
jl Yer trafik hizmeti 
k) Ramp hizmeti 
1) Uçak hat bakım hizmeti 
m) Uçuş harekat hizmeti 
nl İkram hizmeti 
o) Kargo hizmeti 
p) Ulaşım hizmeti 
r) Yer emniyeti 
s) Genel Sağlık önlemleri 
t) Yönerge ve tehlike (emergensy) planlan 
uJ Istatistiki bilgiler 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Yürürlük ve Yürütme 

Yürürlük: 
Madde 25 — Bu Yönetmelik, yayım tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe girer. 
Yürütme : 
Madde 26 — Bu Yönetmeliği, Ulaştırma Bakanlığı yürütür. 
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SÎVÎL HAVACILIK TÜKÎIÎK 

ÖN YÜZÜ 

SİVİL HAVACILIK 
T2Kİ."İK DEKETÎCİ-

TANITMA KARTI FOTOĞRAF. 

râÎHÜR 
KART NO 

FOTOĞRAF. 

râÎHÜR 

ADI 

SOYADI 

İMZASI 

GÖREVİ 

.DENETLEME TANITMA KARTI EK-1 

ARKA YÜZÜ 

T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

1. Bu kartta imzası Ve fotoğ 
rafı bulunan şahıs s i v i l ha-
vacılık deneticisidir. 

2. Sivil havacılık faaliyet-
lerinin yürütüldüğü hertürlU 
t e s i3 ve sahaya girmeye, 2920 
sayılı kanun ve bu kanuna, gö-
re yayınlanan yönetmelik, esas-
larına göre, s i v i l havacılık 
faaliyetlerini denetlemeye 
yetkilidir . 

İMZA 
ADI SOYADI 
MAKAM 

1. EBAT ı 7x9 cm. 
2. REM : Kırmızı 
3. YAZILAR : Siyah 

SÎVÎL HAVACILIK TEKNÎK DENETLEME 
RAPOR FOUMATI 

1. DENETEENEH KURULUŞ 

2. DENETLEME TARİHÎ 

3. İJh'liE'i'LEMÜ HEYETİ 

4. DENETLEME CİNSÎ 

5. KURULUŞUN GÖREVÎ 

6. GENEL HUSUSLAR » 

7. ÖNCEKİ DENETLEMEDEKİ AKSAKLIKLARA YAPILAN İŞLEMLER. : 

û. DENETLEME KONULARI VE SONUÇLARI : 

9. TEŞDİT EDİLEN AKSAKLIK VE EKSİKLİKLER i 

,0. TAVSİYELER 

EKLER 

DAĞITIM 

EK-2 

İMZA 
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Ulaştırma Bakanlığından: 

Genel Uçak işletme Yönetmeliği 
(SHY - UB) 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 
Madde 1 — Bu yönetmeliğin amacı, Türkiye hava sahası içinde veya Türkiye 

ile yabancı ülkeler arasında, ücret kargılığı olmaksızın ve ticari amaç taşımayan, her-
türlü hava aracını kullanarak uçuş yapan genel uçak işletmelerinin faaliyetlerini dü-
zenlemektir. 

Kapsam 
Madde 2 — Bu Yönetmelik, genel uçak işletmeciliği yapmak için, izin ve işletme 

ruhsatı almak üzere başvuracak gerçek ve tüzel kişilerde aranacak şartları, izin ve 
işletme ruhsatı verilmesine ait esasları ve bu işletmelerin faaliyetlerinde uymak zo-
runda bulunduğu usul ve standartları kapsar. 

Tanımlar 
Madde 3 — Bu yönetmelik kapsamında bulunan deyimlerin açıklamaları aşa-

ğıda belirtilmiştir. 
a. «Genel Havacılık» deyimi, Ticari hava taşımacılığı dışında kalan diğer sivil 

havacılık faaliyetlerini, 
b. «Genel uçaklar işleticisi» deyimi, bu yönetmelik kapsamı içinde genel hava-

cılık faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişileri, 
c. «Havadan zirai mücadele» deyimi, zirai maksatla havadan ilaç, kimyevi 

madde ve tohum gibi maddeleri atmak için yapılan uçuş faaliyetlerini, 
d. «Bakanlık» deyimi, Ulaştırma Bakanlığı ve onun adına görev icra eden üni-

tesini, 
e. «Hava aracı» deyimi, havalanablien ve havada seyredilme kabiliyetine sahip 

hertürlü aracım, 
f. «Uçak» deyimi .havadan ağır, motor gücü ile seyreden, kara, deniz ve veya 

kara ve denize inip kalkabilen hava aracım, 
g. «Küçük uçak» deyimi, uçağın uçuş el kitabında belirtilen azami ağırlığı 5700 

kg. dan az olan uçakları, 
İr. «Helikopter» deyimi, belirli bir piste ihtiyaç göstermeksizin karada ve de-

nizde bir noktaya inen ve kalkan, motor gücü ile seyreden, havadan ağır hava ara-
cını, 

i. «Tehlike» (Emercensi) deyimi, uçuş halindeki bir hava aracında uçuş emni-
yetine etki edebilecek herhangi bir durumu, 

ı. «Havaalanı» karada ve su üzerinde hava aracımn kalkması ve inmesi için 
özel olarak hazırlanmış, hava aracımn bakım ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına, 
yük ve yolcu alınmasına ve verilmesine elverişli tesisleri bulunan yerleri, 

j. «Yedek Havaalanı» inilmesi tasarlanan havaalanına iniş yapmamn uygun 
olmaması halinde, uçuşun yöneltileceği uçuş planında belirtilen hava alanıdır. Uçağın 
kalktığı hava alam da yedek hava alam olabilir. 

k. «Uçuş ekibi» deyimi, bir uçağın uçurulması İçin gerekli pilot seyrüseferci 
ve uçuş teknisyenlerini, 

1. «Sorumlu Kaptan Pilot» deyimi, uçuş süresince uçağın her türlü harekatın-
dan sorumlu bulunan Kaptan Pilot statüsünde ve belirli ehliyete sahip pilotu, 

m. «Uçuş görev süresi» deyimi, icra edilen bir sefer veya seferler zincirinde 
yapılan toplam uçuş saatine, 1 saatlik hazırlık ve görev sonu zamanının ilavesi ile bu-
lunan süreyi, 
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o. «Uçuş s(lresi> uçağın taksiye bağlaması ile motorlarım durdurduğu ana ka-

dar geçen süreyi, 
p. «istirahat süresi» uçuş ekibinin, bir uçuştan sonra uçaktan indiği saattten 

15 dakika sonra başlayan ve ikinci bir uçuş için uçağa girişten 45 dakika öncesine 
kadar geçen süreyi, 

r. «Görerek uçuş şartları» bir uçuşun görüş mesafesi, buluttan uzaklık ve ta-
yan olarak belirtilen asgari şartlara eşit veya onlardan daha iyi meteorolojik şart-
larda yapılmasına imkan veren uçuş şartlarım, 

s. «Aletle uçuş şartlan» bir uçuşun, görerek uçuş şartlarından daha kötü olan 
lıava1 durumu içinde, aletler yardımı ile yapılmasını gerektiren uçuş şartlarım, 

t. «Gece şartlan» güneş yuvarlağının ufuk hattınm akşam 6° altındaki bat-
tığı zamanla, sabah 6° altında doğduğu zaman arasındaki süredir. Genel bir ifade ile 
gün bacımından 30 dakika sonrası ile gündoğumunun 30 dakika öncesi arasındaki za-
manı, 

u. «-Gündüz şartlan» güneş yuvarlağının ufuk hattından sabah 6° altında doğ-
duğu zamanla, akşam 6° altında battığı zâman arasındaki süredir. Genel bir ifade ile 
gündoğumdan 30 dakika öncesi ile günbatımdan 30 dakika sonrası arasındaki zamanı, 

v. «Uçuş Planı» işletici tarafından planlanan bir uçuşun; zaman, yol, meydan, 
iniş ve kalkışma ait bilgileri içeren ve hava trafik ünitelerine verilen bir plam, 

y. «Seyir yüksekliği» bir uçuşun herhangi bir bölümünde uçağın uçacağı yük-
sekliği, 

z. «Azami ağırlık» uçağın işletme el kitabmda uçmasına yetki verilen yakıt 
ve hertürlü yükü içeren azami toplam ağırlığı, 

x. «Pist görüş mesafesi» iniş yapılan pist başında; pist merkez çizgisi başı 
veya pistbaşı ışıklarının, pilot tarafından görülebileceği mesafeyi ifade eder. 

İKİNCİ KISIM 
İşletme İzni ile ilgili İşlemler 

BİRİNCİ BOLÜM 
On izin ve işletme-Ruhsatı 

On İzin Talebi 
Madde 4 — işletmeci, genel uçak işletme faaliyet sahası ile ilgili tüm bilgileri 

kapsayan ön İzin talep dosyasını, Bakanlığa gönderir. Bu dosyada bulunma!» gerekli 
bilgiler EK1- l'de açıklanmıştır. 

On izin Talebinin incelenmesi 
Madde 5 — işletme talebi, Ticari hava taşımacılığı yönetmeliği ikinci kısım, 

ikinci bölümde belirtilen esaslara göre incelenir ve karara bağlanır. İnceleme neticesi 
en geç 30 gün içinde, talep edene bildirilir. 

Koordinasyon 
Madde 6 — ön İzin talebinde açıklanan hususlardan lüzum görülenler, Bakan-

lıkça diğer ilgili Bakanlık, Genelkurmay Başkanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı ile 
knordine edilerek alman sonuçlar İncelemede dikkate alınır. 

On izin Verilmesi 
Madde 7 — Talebin uygun görülmesi halinde, Bakanlıkça ön izin verilir. On 

izin, işletme ruhsatı için bir taahhüt mahiyeti taşımaz. Bu izin işleticinin belirtilen 
tüm hazırlıklannı tamamlaması ve belgelemesi için gerekil işlemlere başlanılmasını 
ifade eder. 

İşletme Ruhsatı Talebi 
Madde 8 — İşletmeci ön izfaı dosyasında belirtilen tüm hazırlık çalışmalarım 

tamamladiktan ve bunlan belgeledikten sonra işletme Ruhsatına esas teşkil edecek 
bir dosyayı Bakanlığa gönderir. Bu dosyada bulunması gerekli bilgiler EK-2'de 
açıklanmıştır. 
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Bu dosya İnceleme Komisyonu tarafından tetkik edilerek karara bağlanır. Ne-
tice eııgeç 60 gün içinde ilgiliye bildirilir. 

İşletme Ruhsatı 
Madde 9 — İşletmeci talebinin uygun görülmesi halinde, Bakanlık örneği 

EK - â'de gösterilen bir işletme ruhsatını işleticiye verir. 
Taleplerin İnceleme Esasları 
Madde 10 — İşletmecinin talepleri, Bakanlıkça aşağıda belirtilen faktörler 

dikkate alınarak incelenir ve karara bağlanır. 
a. İşleticinin üçüncü bölümde açıklanan genel standartları karşılama durumu. 
b. İşletme ile ilgili belge ve bilgilerin yeterliliği. 
c. Talep edilen işletmenin ülke ekonomisine ve sosyal ihtiyaçlarına, gerçek 

ve tüzel kişilerin hizmetlerinin geliştirilmesine ve genel sivil havacılığa katkı derecesi. 

İKİNCİ BÖLÜM 
İşletmecide Aranacak Genel Nitelikler 

Organizasyon 
Madde 11 — İşletmeci, faaliyet göstereceği sahanın mahiyetine büyüklüğüne 

işletme cinslerine ve diğer çeşitli özelliklerine göre, yeterli bir organizasyon kurmaya 
ve bu organizasyonunu işletme süresince muhafaza etmeye mecburdur. 

Kurucu ve Yönetici Üyeler 
Madde 12 — İşletmecinin gerçek veya tüzel kişi kurucu ortakları ile tüzel kişi-

liğini temsile yöneticilerinin 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 18. mad-
desinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmaları gerekir. 

Mali Güç 
Madde 13 — İşletmenin maksadı, cinsi, niteliği ve çapına bağlı olarak, İşlet-

mecinin hava aracı satın almaşım bakım, yedek parça giderlerini, personel masraf-
larını karşılayacak kadar yeterli bir mali güce sahip olması mecburidir. 

Hava Araçlarının Tescili 
Madde 14 — İşletmeci, kullanacağı hava araçlarmı işletmeye başlamadan önce, 

SHY-7 yönetmeliği esaslarına göre Ttlrk siciline tescil ettirmek zorundadır. 
Sigorta Yükümlülüğü 
Madde 15 — İşletmeci, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 124, 132, 

134, 139, 140'ncı maddeleri ve buna istinaden çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenen 
esaslar içinde öngörülen şekilde sigorta işlerini tamamlamakla yükümlüdür. 

Sigorta yükümlülüğünü yerine getirilmeyen hava araçları Bakanlıkça uçuştan 
men edilir. 

İşletme Teçhizatı 
Madde 16 — İşletmeci, kullanacağıı hava araçlarının işletme faaliyeti için ge-

rekli olan araç, gereç ve teçhizatı temim etmek ve sürekli olarak faal tutmaktan 
sorumludür. 

İşletme faaliyetini bir anlaşma ile diğer kurum ve kuruluşlara yaptıran işletici,-
bu teçhizatı temin etmek zorunda değildir. 

Lisanslı Personel Temini 
Madde 17 — İşletmeci, SHY-1 Yönetmelik esaslarına göre geçerli lisanslı ve 

sertifikalı uçuş ekibi ve uçak bakım personeli temin eder. 
Uçuş İşletme Talimatı 
Madde 18 — İşletmeci, faaliyet maksadına uygun vfe esasları EK - 4'de açıklanan 

işletme talimatını hazırlar, Bakanlık oluruna sunar ve uygular. 
İşletmeci ayrıca, bu talimatlardan birer nüsha uçuş. ekibine verir. 
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Uçak Bakım Talimatı 
Madde 19 — İşletmeci, uçaklarının bakım ve onarımları İle ilgili hertüilü faali-

yeti ve uygulanacak sistem ve usulleri belirleyen ve esasları EK-5'de açıklanan bir 
uçak bakım talimatını hazırlar, Bakanlık olur'una sunar ve uygulamasım sağlar. 

Ayrıca, İşletmeci bu talimatın birer nüshasını ilgili bakım personeline verir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Genel Uçak İşletme Faaliyet Sahaları 

Gerçek Kişi İşletmeleri 
Madde 20 — Türk vatandaşı bir şahsm kendi özel ihtiyaçlarında kullanmak 

maksadıyla yapmış olduğu işletmedir. 
Bu işletme sahibi, yönetmelikte belirtilen kural, esas ve usullere riayet etmek 

ve uygulamak şartı ile ücret almaksızın yolcu ve yük taşıma yetkisine sahip olur. 
Tüzel Kişi İşletmeleri 
Madde 21 — Tüzel kişiliğe sahip özel ve kamu kuruluşlarının kendi faaliyetleri 

ile ilgili hizmetlerde kullanmak maksadıyla yapmış olduğu işletmelerdir. 
Bu işletmelere, yönetmelikte belirtilen kural, esas ve usullere riayet etmek ve 

uygulamak şartı ile ücret almaksızın yolcu ve .yük taşıma ve özel uçuşlar yapma 
yetkisi verilir, özel uçuşlar için, yetkili ve ilgili makamlardan önceden yazılı izin 
alınması mecburidir. 

Sosyal, Sportif ve Uçuş Eğitimi İşletmeleri 
Madde 22 — Tüzel Kişiliğe sahip, kanunla kurulmuş sosyal amaçlı kuruluşların 

ücret almaksızın yolcu ve yük taşıması, gençliğin havacılığa teşvik edilme3İ, sportif 
amaçla uçurulması ve uçuş eğitimi yaptırılması gibi faaliyetlerde bulunan işletme-
lerdir. 

Eğitim faaliyet sahasmda işletme yapacak kurumlara işletme ruhsatı verilmesi 
için, bu Yönetmeliğin 2'nci Kısım 2'nci Böliimü'nde belirtilen genel niteliklere ila-
veten aşağıda açıklanan özel şartlar ayrıca aranın 

a. Eğitim için uygun hava araçları, 
b. Yeterli sayı ve tecrübeye sahip uçuş öğretmenleri, 
c. Eğitim yapmaya elverişli tesisler, 
d. Eğitim ve öğretim kolaylıkları, 
e. Eğitim plan, programı ve ders notları, 
f. Eğitim ve kontrol teşkilatı, 
g. öğretim üyeleri ve öğrenciler için sosyal tesis ve kolaylıklar. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Genel Esaslar 

Uygulama Esasları 
Madde 23 — Genel uçak işletme ruhsatına sahip işletmeci, işletme ruhsatında, 

belirtilen faaliyetleri bu Yönetmelik esaslarına göre yürütmekle yükümlüdür. 
Uluslararası Kaidelere Uyma 
Madde 24 — Uluslararası uçuşlarda, uçulan ülkelerin sivil havacılık kanun, 

kural, usul ve esaslarım yerine getirmekten kaptan pilot sorumludur. 
Kaptan pilotun hatalarından meydana gelecek kusur ve ziyanlar işletmecinin 

sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 
Olayların Rapor Edilmesi 
Madde 25 — Türk Sivil Havacılık Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 

yönetmeliklere göre; ihlal ve tehlikeli görülen olaylar ile uçağın kaza geçirmesi, ha-
sara uğraması, ölüm ve ağır yaralanma gibi hadiseler uçağın kaptan pllot ı tara-
fından zaman kaybedilmeksizin ilgili makamlara bildirilir. 
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Yasaklar 
Madde 26 — Silah, cephane, hernevi harp malzemesi, patlayıcı, yanıcı, tahrip 

edici ve aşındırıcı maddeler, zehirllgaz, nükleer yakıt, radyoaktif madde gibi can ve 
mal güvenliği yününden tehlikeli sayılan maddelerin, bu Yönetmelik kapsamına giren 
işletmeciler tarafından taşınması kesin olarak yasaktır. 

Arama Kurtarma Bilgileri 
Madde 27 — Uçulacak hava sahalardaki arama ve kurtarma hizmetleri ile ilgili 

temel bilgileri uçakta bulundurmaktan kaptan pilot sorumludur. 
DÖRDÜNCÜ KISIM 

Uçuş Harekatı Usul ve Esasları 
Uçuş Kolaylıkları 
Madde 28 — Kaptan pilot, uçulacak kara veya deniz sahalarının bu sahalarda 

mevcut seyrüsefer ve haberleşme kolaylıkları, meteorolojik şartlar ve diğer kolay-
lıkların emniyetli bir uçuş için yeterli olduğuna emin olmadıkça uçuşu başlatamaz. 

Havaalanı işletme Limitleri 
Madde 29 — Kaptan pilot, bir havaalanında veya bir havaalanına, Meydan İş-

letme Müessesesi tarafından ,bu havalanı için tespit edilen havaalanı işletme limit-
lerinin altındaki şartlarda uçuş yapamaz. 

Emniyet Tedbirleri 
Madde 30 — Kaptan Pilot, aşağıda belirtilen tehlike (emercensi) teçhizatının 

yerlerine nasıl kullanılacağım ekip personeline ve yolculara öğretmekle yükümlüdür. 
a. Emniyet kemerlerinin kullanılması, 
b: Tehlike (Emercensi) çıkış kapılarının yerleri, 
c. Can yeleklerinin yeri ve kullanımı, 
d. Oksijen teçhizatının yerleri ve kullanımı, 
e. Diğer tehlike (emercensi) teçhizatının yerleri ve kullanımı. 
Uçuş öncesi Kontroller 
Madde 31 <— Kaptan pilot tarafından aşağıda belirtilen uçuşa hazırlık çalış-

maları tamamlanmadan uçuşa başlanamaz. 
a. Uçağın uçuşa elverişli ve tescilli bulunduğunun ve sertifikalarının uçmakta 

olduğunun tespit edilmesi, 
b. Uçağın görev ve uçuş şartları göz önünde tutularak, alet, teçhizat ve diğer 

«İstemlerinin tam ve faal bulunduğunun kontrolü, 
c. Uçak bakımlarının yeterli bir seviyede yapıldığının ve bu bakımların yet-

kili bir teknisyen tarafından kontrol edilerek uçağın uçuşa elverişli bulunduğu, 
d. Uçuş şartları dikkate alınarak, uçağın ağırlık ve yüklemesinin uçak per-

formansına uygun olarak yapıldığının kontrolü, 
e. Uçağın uçuş el kitabında belirtilen uçak işletme limitlerinin aşılmadığının 

kontrolü. 
Meteoroloji Bilgileri 
Madde 32 — Kaptan pilot, yapılacak uçuş ile ilgili olan meteoroloji bilgilerini 

ilgili birimlerden almak ve bunları uçuşa başlamadan, önce değerlendirmek zorundadır. 
Bu bilgiler ğenel olarak şunları kapsar : 
a. Uçuş bölgesindeki genel hava durumu, 
b. Kalkış, iııiş ve yedek havaalanı ile yolboyunun son rasat bilgileri, 
c. İleri saatler için hava durumu tahminleri, 
d. Kötü hava şartları nedeniyle uçuşun tamamlanmaması ihtimali varsa, uçuş 

.planında değişiklik yapmaya yarıyacak diğer meteoroloji bilgileri. 
Görerek Uçuş Kurullarına Göre Uçuş 
Madde 33 — Görerek uçuş kurallarına göre yapılacak bir uçuş için mevcut 

hava şartlan ve tahminleri, uçuşun yol boyunca görerek uçuş şartlanna göre yapı-
labileceğini göstermedikçe uçuşa başlanamaz. 
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KötU Hava Şartlan ve Tehlikeli Durumlann Rapor Edilmesi 
Madde 34 — Diğer uçaklann uçuş emniyetini olumsuz yönde etkileyecek kötü 

hava şartları ve diğer tehlikeli dunım ile karşılaşan pilotlar, temas edebileceği uçak-
lara ve hava trafik ünitelerine durumu bildirir. 

Aletle Uçuş Kurallanna Göre Uçuş 
Madde 35 — Bir yedek havaalanı gösterilerek yapılması planlanan seferler 

İçin, uçuş öncesi alınan tüm bilgiler tahmini vanş zamanında meydan şartlanılın limit 
üstü bulunduğunu teyid etmedikçe, aletle uçuş kurallanna göre uçuşa başlanamaz. 
Aynca, yedek havaalanının da limit üstü hava şartlarına sahip olması gereklidir. 

Bir yedek havaalanı göstermeksizin aletle uçuş kurallarına göre yapılması plan-
lanan uçuşa, aşağıda belirtilen hususlar mevcut olmadıkça başlanamaz. 

a. Gidilecek havaalanının standart alet yaklaşma usul ve kaidelerinin tespit 
edilmiş olması, 

b. Uçuş öncesi mevcut meteorolojik bilgilerin, tahmini vanş zamanından iki 
saat öncesinden iki saat sonrasına kadar geçecek süre içinde aşağıda belirtilen me-
teorolojik şartlann mevcut olması. 

(1) Bulut tavanının, aletle yaklaşma kaideleri limitlerinden enaz 300 m daha 
yüksek bulunması, 

(2) Görüş mesafesinin, aletle yaklaşma limitlerinden enaz 4 km. daha fazla 
veya görüşün 5,5 km. olması. 

İşletme Limitleri Altında Uçuş 
Madde 36 — İniş yapılacak havaalanında ve enaz bir yedek havaalanında me-

teorolojik şartların havaalanı işletme limitlerinin altına düştüğünün öğrenilmesi ha-
Mnde, bu havaalanına uçuşa devam edilemez. 

Tehlikeli (Emercensi) durumlar hariç, inilecek havaalanıda meteorolojik şart-
ların havaalam işletme limitlerinin altına düştüğünün öğrenilmesi halinde bu hava-
alanına İniş için yaklaşmaya devam edilmez. 

Yakıt ve Yağ İkmali 
Madde 37 — Muhtemel gecikmeler ve hava şartlarmdaki değişiklikler hesaba 

katılarak uçuşun emniyetle tamamlanması için yeterli miktarda yakıt ve yağ uçağa 
ikmal edilmedikçe ve ilaveten aşağıda belirtilen özel şartlar yerine getirilmedikçe 
uçuşa başlanamaz. 

a. Aletle uçuş şartlannda ve yedek arzu edilmediği zamanlarda uçağın uçuşu 
planlanan havaalanına uçurulabilmesine ve ondan sonrada 45 dakikalık ilave uçuş 
yapmasına kafi gelecek kadar yakıt ve yağ ikmali. 

Oksijen İkmali 
Madde 38 — Kaptan pilot, oksijen yetersizliğinin uçuş ekibinin düşünme yete-

neğine ve yolculara zararlı etki edecek şartlarda uçulacak süre İçin, uçakta yeterli 
miktarda teneffüs oksijenin bulundurulmasından ve gereğinde kullanılmasının sağ-
lanılmasından sorumludur. 

Tehlike (Emercensi) Tedbirleri 
Madde 39 — Uçuş esnasında karşılaşılması muhtemel (tehlikeli emercensi) du-

rumlara karşı alınacak tedbirlerin personel ve yolcular tarafından bilindiğinden 
kaptan pilot emin olur. 

Uçuş Ekibinin Uçabilirliği 
Madde 40 — Kaptan pilot, uçuş ekibinden herhangi birinin hasta, yaralanma, 

yorgunluk, alkol veya ilaç etkisi ile görevini yerine getiremlyecek ise, uçuşu baş-
latamaz. 

Uçuş ekibinden birisinin, uçuş esnasında görevini icra edemlyecek derecede has-
talanması, oksijensiz kalması ve yorgun olması halinde en yakın uygun havaalanına 
iniş yapılır. 
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Uçuş Ekibinin Görev Teri 
Madde 41 — Uçug ekibi, kalkış ve inişlerde pilot kablnindeki yerlerinde bu-

lunacaklardır. Ancak, yol boyunca yapılan düz uçuşlarda uçuş ekibi zaruri ihtiyaç 
ve görev icabı olarak yerinden kısa bir süre ayrılabilir. 

Emniyet Kemerleri 
Madde 42 — Uçuş ekibi görev mahallinde koltuk kemerlerini devamlı olarak, 

İniş ve kalkış esnasında ise koltuk ve omuz kemerlerini bağlı tutar. 
Havaalanı Alçalma Planları 
Madde 43 — Aletle uçuş şartlarına uygun olarak işletilen havaalanlarının al-

çalma planları ve usullerinin yetkili makam tarafından onaylanmış olması mecburidir. 
Bütün Kaptan Pilotlar, bu alçalma planlan ve usullerini aynen uygulamakla yüküm-
lüdürler. 

Taksi Yapma Yetkisi 
Madde 44 — Uçağı yöneten personel aşağıda açıklanan şartları karşılamak 

kaydı ile havaalanı park sahaları ve taksi yollarında uçağı rule yaptırabilirler. 
a. Uçağm sahibi veya işletmecisi tarafından tam yetkili kılınması, 
b. Taksi yapabilecek derecede bilgi ve tecrübeye sahip olması, 
c. Uçağın haberleşme teçhizatını kullanmada tecrübe ve bilgi sahibi olması, 
d. Rüleye başlamadan önce havaalanı yetkilisinden müsaade alınması. 

BEŞİNCİ KISIM 
Uçak Performansı işletme Limitleri 

Uçaklann işletilmesi 
Madde 45 — işletici, bünyesinde bulunan uçaklan, aşağıda açıklanan husus-

lara uygun olarak işletir, 
a. Uçakların uçuşa elverişlilik sertifikasında belirtilen şartlar, 
b. Uçakların uçuş el kitabında belirtilen performans limitleri, 
c. Uçağın kalkış ağırlığı esas alınarak hesaplanan gürültü limitleri. 

ALTINCI KISIM 
Uçak Teçhizatı ve Aletleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Bütün Uçuşlarda Bütün Uçaklar 

Uçuş Aletleri 
Madde 46 — Uçuş ekibinin uçağı kontrol altında bulundurabilmesi ve gerekli 

manevraları yapabilmesi için, uçakların lüzumlu aletlerle donatılması mecburidir. 
Teçhizat 
Madde 47 — Bütün uçaklann aşağıda belirtilen teçhizatla donatılması mecbu-

ridir. 
a. Erişilmesi kolay bir yerde bulunan ilk yardım çantası, 
b. Kullanıldığında tehlike yaratmıyacak cinsten biri pilot mahallinde diğeri 

yolcu kabininde portatif yangın söndürücü, 
c. Uçakta, iki yaşından büyük her yolcu için emniyet kemerli bir koltuk. 
Uçakta Bulundurulacak Belge ve Dokümanlar 
Madde 48 — Aşağıda belirtilen dokümanlar ve belgelerin uçakta bulundurul-

ması ve yapılacak kontrollerde gösterilmesinden kaptan pilot sorumludur. 
a. Uçağm tescil ve uçuşa elverişlilik sertifikalan veya fotokopileri, 
b. Uçuş ekibinin Lisanslan, 
c. Uçuş İşletme talimatı, 
d. Uçağın uçuş el kitabı, 
e. Uçuş bölgesinin haritalan, 
f. Alçalma planları, 
g. önleme yapan ve önlenen uçak ekibinin kullanacağı gör.rek işaretler 

listesi. 
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h. Yedek sigortalar. 
Uçak üzerinde Müdahale Edilecek Kısımların İşaretlenmesi 
Madde 49 — Bir uçağın gövdesinde, kurtarma ekipleri tarafından tehlikeli 

(emercensi) durumlarda, kırılmaya elverişli bölgeler, san veya kırmızı renkli boya 
ile 9x3 cm. ebadında boyanarak işaretlenir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Görerek Uçuş Şartlarında Bütün Uçaklar 

Uçuş Aletleri 
Madde 50 — Görorek. uçuş şartlarında (VFR) uçuş yapan bütün uçaklarda 

aşağıda belirtilen uçuş aletleri bulundurulur. 
a. Manyetik pusula, 
b. Saat, dakika ve saniye göstergeli hassas zaman saati, 
c. Hassas basınç altimetresi, 
d. Sürat saati. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Su Üzerinde Uçan Bütün Uçaklar 

Deniz Uçaklan 
Madde 51 — Su üzerinde uçuş yapan bütün deniz uçaklan aşağıda belirtilen 

teçhizatla donatılır. 
a Uçakdaki herkes için ve kolay erişilebilen yerlerde bulundurulacak can 

yelekleri veya aynı görevi yapabilecek yüzücü teçhizat, 
b. Çarpışmayı önlemek için bir megafon, 
c. Bir deniz çapası. 
Tek Motorlu Kara Uçaklan 
Madde 52 — Süzülüş mesafesinin dışında, su üzerinde uçuş yapan bütün tek 

motorlu kara uçaklannda, uçakdaki yolcu ve personel tarafından kolaylıkla erişi-
lebilecek yerlerde, herkes İçin birer adet cankurtaran yeleği veya aynı görevi ya-
pabilecek yüzücü teçhizat bulundurulur. 

Su Üzerinde Uzun Mesafe Uçan Uçaklar 
Madde 53 — Su üzerinde uzun mesafe uçan bütün uçaklar aşağıdaki şekilde 

teçhiz edilirler. 
a. Mecburi iniş yapabilecek uygun bir yerden, 50 Knot'dan daha uzak me-

safelerde su üzerinde uçan tek motorlu uçaklarda, yolcu ve personel için yeterli 
sayıda cankurtaran yeleği veya benzeri bir teçhizat, 

b. Mecburi iniş yapılabilecek uygun bir yerden 100 Knot'dan daha uzun me-
safede su üzerinde uçuş yapan tek motorlu uçaklar ile tek motor anzasıyle 200 Knot 
mesafeye uçabilecek çok motorlu uçaklar, aşağıdaki şekilde teçhiz edilirler. 

(1) Tehlikeli (Em rcensi) durumlarda kullanılmaya hazır ve uçakdaki tüm 
yolcu ve personeli taşıyabilecek yeterli sayıda kurtarma sallan uçakda bulundu-
rulur. Salda, aynca hayatı idame teçhizatı ve işaret vermek için uygun alet ve teç-
hizat bulundurulur. 

(2) Tehlike (Emercensi) halinde kullanılmaya hazır pil ile çalışan portatif 
VHF frekanslı mevki bildirme radyo vericisi bulundurulur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Diğer Gerekli Teçhizat 

Yüksek İrtifa Uçuşları 
Madde 54 — Yüksek irtifatlarda uçurulması istenilen kabin tazyiksiz bütün 

uçaklarda, bu yönetmeliğin 38'inci maddesi esaslarına göre oksijen taşınması zorun, 
ludu". 

Yüksek irtifalarda uçulacak kabin tazyikli bütün uçaklarda, uçuş ekibi için 
oksijen kullanma teçhizatı bulundurulur ve gereğinde kullanılır. 
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Aletle Uçuş Şartlarında Uçuş 
Madde 55 — Aletle uçuş kurallarına göre yapılacak uçuşlar için uçağın, aşar 

ğıda belirtilen uçuş alet ve teçhizatı ile donatılması gereklidir. 
a. Dönüş - yatış göstergesi, 
b. Suni ufuk, 
c. İstikamet cayrosu, 
d. Cayroslcopik aletleri besleyen devrede elektrik akımını gösterir amper-

metre, 
e. Hassas basmç altimetresi, 
f. Harici hava sıcaklık saati, 
g. Saat, dakika ve saniyeli zaman saati, 
h. Buzlanmadan etkilenmeyen sürat saati, 
I. Varyometre, 
}. Manyetik pusula. 
Gece Uçuşları 
Madde 56 — Gece şartlarında uçuş yapacak bütün uçaklarda, aşağıda açık-

lanan teçhizat ve sistemler bulundurulur. 
a. Bu Yönetmeliğin 55 inci maddesinde belirtilen bütün uçuş aletleri, 
b. SHY-2 Yönetmeliğinde belirtilen uçak seyrüsefer ışıklandırma sistemi, 
c. Bir iniş farı, 
d. Uçuş kabini aydınlatma sistemi, 
e. Yolcu kabini aydınlatma sistemi, 
f. Her mürettebat için bir elektrik elfeneri. 
Gürültü Sertifikası 
Madde 57 — SHY -16 Yönetmeliğinde belirtilen esaslar içinde Gürültü Ser-

tifikası uçaklarda taşınır. 
Yükseklik Uyarı Sistemi 
Madde 58 — 1/1/1979 tarihinden sonra hizmete giren ve azami ağırlığı 15.000 

Kg.'ın üstünde olan veya 30 kişiden daha fazla yolcu taşıyan bütün türbün motorlu 
uçaklar, yükseklik uyarı sistemi ile donatılacaktır. Bu sistemin, uçağın araziye göre 
yüksekliğinin tehlike teşkil edebilecek kadar yakın olması halinde, otomatik olarak 
anında pilotu uyaracak bir yapıya sahip olması gerekir. 

YEDİNCİ KISIM 
Uçak Haberleşme ve Seyrüsefer Teçhizatı 

Uçak Haberleşme Teçhizatı 
Madde 59 — Aletle uçuş kurallarına göre veya gece uçuş yapacak uçaklar radyo 

haberleşme cihazlarıyle donatılır. 
Bu cihazların, ATC üniteleriyle uçak arasında karşılıklı haberleşme yapabilecek 

frekans ve özellikte olması gerekir. 
Görerek uçuş şartlarında olmakla beraber, kontrollü uçuş yapacak uçaklarda, 

radyo haberleşme cihazları ile donatılır. Bu şartlarda, radyo haberleşme cihazı bu-
lunmaksızın uçuş yapılması Bakanlık müsaadesine tabiidir. 

Uçak Seyrüsefer Teçhizatı 
Madde 60 — Bir uçağın aletle uçuş şartlarında uçuş yapabilmesi İçin, uçuş 

planında belirtilen uçuşla ilgili olarak; kalkış ve iniş hava alanları ve yol güzerga-
hında bulunan havaalanlarındaki seyrüsefer teçhizatlarının yayınlarım alabilecek 
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nitelikteki cihazlarla uçak donatılır. Teçhizatın arızalanması halinde, uçuşun tamam-
lanmasını sağlayacak yedek teçhizat ayrıca uçakda bulundurulur. 

Yeterli seyrüsefer teçhizatına sahip bulunmayan uçaklar, yer nirengi nokta-
larından yararlanılarak sadece görerek uçuş şartlarında uçuş yapabilirler. 

SEKİZİNCİ KISIM 
Uçak Bakımları 

Teşkilat 
Madde 61 — İşletmeci kullandığı uçakların uçuşa elverişli durumda bulundu-

rulmasını sağlamak için yeterli bir bakım teşkilatı kurar. 
Bakımların tamamen veya kısmen başka bir kuruluşa yaptırılması halinde, 

istenilen nitelikler bakımı yapan kuruluşta aranır. 
Sorumluluk 
Madde 62 .— Uçağın sahibi veya uçak kiralanmış ise kiralıyanı uçağın bakım 

ve uçuşa elverişlilik durumlarından ve ayrıca aşağıda belirtilen hususların yerine 
getirilmesinden sorumludur. 

a. Uçağın uçuşa elverişlilik durumuna etki edebilecek bütün bakım, 
b. Uçağın uçuşa elverişli olduğunu gösterir uçak bakım kayıtlarının, bakım 

personeli tarafından zamanında ve usulüne uygun bir şekilde tutulması. 
c. Bakımların usulüne uygun ve yeterli bir seviyede lisanslı bakım personeli 

tarafından yapıldığının belirtilmesi İçin, bakım çıkış formunun tamamlanıp yetkili 
personel tarafından imza edilmesi. 

Uçak Bakım Teknisyeni 
Madde 63 — Bir uçağın uçuşa elverişli kılınması ile ilgili olarak görevlen--y 

dirilecek her bir bakım, personelinin, SHY -1 Yönetmeliği esaslarına göre uygun 
lisans ve sertifika sahibi ve tecrübeli olması gereklidir. 

Bakım Kayıtlan 
Madde' 64 — İşletici, aşağıda belirtilen kayıtları tutar ve bir yıl süre ile 

muhafazasını sağlar. 
a. Uçak Yönünden 

(1) Uçağın boş ağırlığı ve ağırlık merkezi, 
(2) İlâve edilen ve uçaktan sökülen teçhizatlar, 
(3) Bakım ve revizyon cinsleri tarihleri, 
(4) Uçuşa elverişlilik direktiflerinin tatbikat listesi ve uygulama usulleri. 

b. Ana Teçhizat Yönünden 
(1) Ana teçhizatın uçuş saatleri; 
(2) Revizyon tarihleri, 
(3) Son revizyondan sonra uçuş saatleri, 
(4) Son kontrol tarihleri. 

c. önemli Alet ve Teçhizatın Çalışma Süreleri ile Hizmete Elverişliliğinin Tayini 
Yönünden 
(1) Bu tür alet ve teçhizatın, kullanılan sürelerini hesaplamak veya görev-

lerini emniyetle yapabilmelerini kontrol altına almak için her birinin 
kayıtlan, 

(2) Bu tür alet ve teçhizatın son kontrol tarihleri. 
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DOKUZUNCU KISIM 
Uçuş Ekibi 

Uçuş Ekibi 
Madde 65 — Her uçuşta, uçuş ekibinin miktarı ve teşkili : Uçağın uçuşa el-

verişlilik sertifikasında ve uçuş elkitabında belertilen miktardan az olamaz. 
Yeterlilik 
Madde 66 — İşletmeci ve Kaptan pilotu uçuş ekibinin uçak tipine uygun ge-

çerli lisanslara sahip olduğundan ve uçuş melekelerini muhafaza ettiklerinden emin 
olur. 

ONUNCU KISIM 
Son HUkUmler 

Kaldırılan Hükümler 
Madde 67 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile Genel Uçak İşletme Yö-

netmeliği (SHD-T-42) yürürlükten kalkar. 
Geçici Madde 
GEÇİCİ MADDE 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte işletme Ruh-

satı almadan genel havacılık faaliyetlerinde bulunan işleticiler en geç 3 ay İçinde 
bu Yönetmelik esaslarına göre işletme ruhsatı almak zorundadır. 

Yürürlük 
Madde 68 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 69 — Bu Yöneımellk hükümlerini Ulaştırma Bakanlığı yürütür. 

EK -1 
ÖN MÜSAADE TALEP DOSYASI 

ön müsaade talep dosyası; işletmenin cinsi, büyüklüğü ve maksadı dikkate alı-
narak aşağıda detayı açıklanan hususlardan uygulanabilir olanlar hakkında gerekli 
bilgileri kapsar. 

1. İşletmecinin ticarî ünvanı, süresi 
2. Tasarlanan işletme teşkilâtı, 
3. Kurucu üyelerin isimleri, 
4. Yönetim Kurulu üyeleri ve bunlara ait bilgiler, 
5. önemli personel isimleri ve bunlara ait bilgiler, 
6. Tasarlanan sermaye ve sahipleri 
7. İşletmenin tasarlanan maksadı, 
8. İşletme cinsleri ve buna ait detaylı bilgiler, 

a) Gerçek kişi işletmeleri, 
b) Tüzel kişi işletmeleri, 
c) Sosyal sportif ve uçuş eğitimi imletmeleri. 

9. Uçak temin plâm, 
a) Uçak tipi ve adedi, 
b) Temin edilecek ülke ve firma, 
c) Temin şekli (satınalma, kira, kira-satın alma) 
d) öngörülen fiat ve ödeme şartları. 

10. Uçak Bakım Planı 
11. Uçuş ekibi temin ve eğitim planı 
12. Bakım personeli temin ve eğitim planı. 
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EK — 2 
IŞLETME RUHSATı TALEP DOSYASı 

İşletme ruhsatı talep dosyası; işletmenin cinsi, büyüklüğü ve amacı dikkate 
alınarak aşağıda detayı açıklanan hususlardan uygulanabilir olanlar hakkında ge-
rekli bilgileri kapsar. 

1. İşletmecinin ticari ünvanı ve adresi veya adı ve soyadı 
2. Gerçekleştirilen işletme teşkilatı. 
3. Kurucu üyelerinin isimleri ve mali durumları 
4. Yönetim Kurulu üyelerinin isimleri ve .mali durumları 
5. Teşkilatta görev alan önemli kişilerin isimleri ve teknik tecrübelari 
6. İşletmenin belirlenen maksadı 
•7. işletmenin mali durumu 
8. İşletmenin bağlı olduğu holding veya diğer ana kuruluşa ait bilgiler 
9. Talep edilen işletme cinsleri 

10. Talep edilen işletmöye ait detaylı bilgiler 
İl. Uçakların temin durumu 
12. Uçaklann tescil ve uçuşa elverişlilik durumu 
13. Uçuş ekibi temin durumu 
14. Bakım personeli temin durumu 
15. Uçuş ekibi ve bakım personeli eğitim durumu 
16. Sigorta işlemlerinin durumu 
17. Ekler 

a) Şirket ana sözleşmesi tastikli sureti 
b) Uçakların uçuşa elverişlilik ve tescil sertifika suretleri 
c) İşletme talimatı sureti 
d) Bakım talimatı sureti veya bakım anlaşma sureti 
e) Havaalanı üniteleri ile yapılan anlaşma sureti 
f) Yer hizmet kuruluşu ile yapılan anlaşma sureti 
g) Uçak kiralık ise, kira sözleşme sureti 
h) Uçak, yolcu ve 3 ncü şahıs sigorta poliçe suretleri 
ı) işletmenin teşkilat şeması 
j) Kilit personel isim listesi ve görevleri 
k) Uçuş ekibi isimleri ve lisans numaraları 
1) Bakım personeli isimleri ve lisans numaraları 
m) Uçuş işletme uzmanı, isimleri ve lisans numaralan 
n) İşletme merkezi ve bürolarının adresi 

EK — 3 
IŞLETME RUHSATI 

TÜRKIYE CUMHURIYET! 
ULAŞTıRMA BAKANLıĞı 

SIVIL HAVACıLıK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
IŞLETME RUHSATı 

Bu işletme Ruhsatı ne 14 Ekim 1983 tarih ve 2920 sayılı Türk 
Sivil Havacılık Kanununun 19 - 24 ncü maddeleri ve bu kanuna göre yürürlüğe 
konulan Genel Uçak İşletme Yönetmeliği (SHY - 6B) hükümlerinde öngörülen şart-
lan yerine getirdiğinden verilmiştir. 
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İşbu işletme ruhsatı, yukarda belirtilen kanun ve yönetmelik ile bu ruhsata 
ekli özel işletme hükümlerinde açıklanan şartlara uymak kaydıyle işleticiyi 
yetkili kılar. 

Bu ruhsat başkasma devredilemez, sahibi tarafından iade edildiği, geri alın-
madığı ve iptal edilmediği sürece geçerlidir. 

Ruhsat No. Makam 
Ruhsat Tarihi Adı Soyadı 
Yürürlük Tarihi : İmza 
Ekler : Mühür 

EK — 4 
İŞLETME TALİMATINA AİT GENEL ESASLAR 

İşletme talimatı-, işletmenin cinsi büyüklüğü ve maksadı dikkate alınarak 
aşağıda detayı açıklanan bilgilerden uygulanabilir olanlara ait hususları ihtiva 
eder. 
1. Uçuş işletme personelinin görev ve sorumlulukları 
2. Uçuş ekibinin teşkili, görev ve sorumlulukları 
3. Uçuş ekibinin görev ve istirahat süreleri 
4. Uçuş ekibinin uygulayacağı normal ve tehlike (emercensi) usulleri 
5. Tehlike (emercensi) ve emniyet teçhizat ve kolaylıklarının listesi ve kullan-

ma usulleri 
6. Her yol için asgari uçuş yükseklikleri 
7. Uçuş yapılacak yedek ve tehlikeli (emercensi) havaalanlarının asgari işletme 

limitleri 
8. Haberleşme usul ve esasları 
9. Uçakta bulunması gereken seyrüsefer teçhizat listesi 

10. Motor arızaları ve yedek havaalanı dikkate alınarak yakıt ve yağ miktarları-
nın hesaplanmasına ait usul ve esaslar 

11. Uçuşta muhtemel arıza durumunda uygulanacak işlemlere ait sorumlu pilota 
verilen direktifler 

12. Uçulan her hat için; haberleşme ve seyrüsefer kolaylıkları, 
13. Oksijen kullanma şartları 
14. Sorumlu kaptan pilotun kaza ve önemli olaylarda uygulayacağı usuller 
15. Kaza sonunda hayatta kalanlarca uygulanacak işaretleşme usulleri 
16. önleme ve angajman halinde sorumlu kaptan pilotun uygulayacağı usuller ve 

işlemler 
17. Tehlike (emercensi) tahliye usulleri 
18. iniş ve kalkış ağırlık tahditleri 
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19. Uçak ağırlık ve balans usulleri ve limitleri 
20. İşletmenin kontroluna ait esas ve usuller 
21. Muhtelif meteorolojik şartlarda uygulanacak uçuş tekniği usul ve esasları 
22. Normal ve tehlike (emercensi) uçuş kontrol listeleri 
23. Uçuşun her safhasında uygulanacak usul ve esaslar 
24. İşletici tarafından öngörülen diğer usul ve esaslar 

EK — 5 
UÇAK BAKIM TALİMATINA AİT GENEL ESASLAR 

Uçak işleticileri bünyelerinde bulunan uçak adedine, uçakların büyük ve kü-
çüklüklerine ve tiplerine göre, aşağıda ana hatları belirtilen hususları kapsayan 
bir Uçak Bakım Talimatının hazırlanmasını ve bu talimatın uygulanmasını sağlı-
yacaktır. Bakım sorumluluğunun anlaşma ile başka bir kuruluşa verilmesi ha-
linde, Uçak Bakım Talimatı sorumlu kuruluş tarafından hazırlanır ve İşletmeci ta-
rafından Bakanlığa sunulur. 
1. Bakım organizasyonunun teşkilat şeması veya bakım sorumluluğu anlaşma ile 

verilen kuruluş adı, 
2. Bakım, onarım ve kontrollerle ilgili olarak personelin görev sorumluluk ve 

yetkileri, 
3. Periodik, arıza, tadilat, onarım ve revizyon bakımlarında uygulanacak usul ve 

esaslar, 
4. Uçak, yedek parça ve kompenantların uçuşa uygunluk kontrollerine a it Stan-

dard ve usuller, 
5. Güveni lirlilik ve kalite kontrol usul ve esasları, 
6. Uçağın uçuşa verilmesi şartlan ve bu konuda imza yetkisi, 
7. Koruyucu bakım metod, teknik ve usulleri, 
8. Her türlü bakım sonu teknik kontrol usul ve esaslar, 
9. Zaman aşımına tabi parça ve sistemlerin takip ve uygulanmasında kullanıla-

cak usul ve esaslar, 
10. Uçağın uçuşa verilmeden önce teknik kontroluna ait usul ve esaslar, 
11. Uçağa yakıt ikmali ve mevcut yakıtın boşaltılmasına ait usul ve esaslar, 
12. Yakıt kalitesinin bozulmasını önleyici tedbir ve usuller, 
13. Yakıt ikmal ve boşaltılmasında yangına karşı alınacak tedbir usulleri, 
14. Teknik kontrol teşkilatı ve personel yetki ve sorumluluktan, 
15: Uçak imalatçısı, imalatçı ülke veya tescil ülkesinin sivil havacılık otoritelerin-

ce, yayınlanmış, uçuşa elverişlilik, bakım ve teknik emirlerin uygulama esas 
ve usulleri, 

16. Uçak gövdesi, motor, pervane, teçhizat, kompenant ve sistemlerinin kontrol 
ve revizyon periyodları, 

17. Uçakların uçuşuna mani teşkil etmeyecek anzalı teçhizat listesi, 
18. Uçaklann ağırlık merkezi, toplam ağırlık ve balans durumlarının kontrol ve 

usulleri, 
19. Kontrolü gerektiren parça ve teçhizatın faaliyet standard limitleri ve bunun 

tespiti için uygulanacak usul ve esaslar. 
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TEK VEYA Ç İ M PİLOTU; UÇUŞLARDA 

UÇUŞ 
EKİBİ 

AZAMİ UÇUŞ 
uCJBEV 
SÜRESİ 

Î4 Saat İ ç i n i 

AZAMÎ UÇUŞ SÜRESİ ( Saat ) İSTİRAHAT SÜRESİ 
UÇUŞ 
EKİBİ 

AZAMİ UÇUŞ 
uCJBEV 
SÜRESİ 

Î4 Saat İ ç i n i 
OUKItt 

s 24 Saat 
AYLIK 3 AYLIK YILLIK GÜNLÖKj 

I Af TALİK 

KAPTAN P . 
ÎKÎNCİ P . 

BÎR VEYA DAHA ÇOK ÎLAVB UÇUŞ PERSONELİ ÎLE ÇÎPT PÎLOT 

EKSI 
AZAMİ UÇUŞ 

GÖREV. 
SÜRESİ 

!4 s u t i ç i n i 

AZAMÎ UÇUŞ SÜRESî ( S a a t ) İSTİRAHAT SÜRESİ 
EKSI 

AZAMİ UÇUŞ 
GÖREV. 
SÜRESİ 

!4 s u t i ç i n i 
GÜNLÜK 

e 24 Saat 
AYXIK 3 AYLIK YILLIK BÜKLÜK HAFTALİK 

KAPTAN P . 
ÎKÎKCİ P . 
DÎCER UÇUŞ 
PERSONELİ 

( O ö r e v l , r i 

b e l i r t i l m e i l ) 

UÇUŞ ESNASINDA EKİP DEÖÎŞTÎRIRİX 

UÇUŞ 
EKİBİ 

AZAMÎ UÇUŞ 
GÖREV 
SÜRESİ 
24 eaat i ç i r 

AZABÎ UÇUŞ SÜRESÎ ( Saat ) İSTİRAHAT SÜRESÎ UÇUŞ 
EKİBİ 

AZAMÎ UÇUŞ 
GÖREV 
SÜRESİ 
24 eaat i ç i r 

GÜNLÜK 
d» 

AYLIK 3 AYLIK YILLIK GÜNLÜK HAWALIK 

KAPTAN P . 
BÎRÎNCİ P . 
İKÎNCÎ P . 
DÎÜER UÇUŞ 
PERSONELİ 
g ö r e v l e r i 
l i r t i l m e l i 
d i r . ) 
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İ C A P MODELİ UCU? PLANI EK-7 

U Ç U Ş P L A N I 

ÖNCELİK DURUM I İ Ş L E T İ C İ N İ « TANITMA RUMUZU 

PlANIN VERİLDİĞİ 
tARİH VE SAAT PLANI DÜZENLİYENİH TANITMA RUMUZU 

İŞLETİCİ VE PLANI DtlZENLİYENİll BİLİNEN ADRESLERİ 

llJ CİHSİ W Ç̂üŞtiN KAİDE VE TİPİ 

4 = ( FPl — 
MUHa&ERE/sfeVSusEPER' 
YAKLAŞMA CİHAZLARI UÇAJİ^ABfe.1 VE TİPLERİ VE KALKIŞ TURBULANS 10 

IJJK ALKIŞ MEYDANI VE SAATİ PIE SINIRLARI VB TAHMİSİ VARIŞ ZAD ANI 

15 SEYİR SÜRATI İRTİFA YOL 

17|VARIŞ MEYDANI VE SAATİ YEDEK MEYDANLAR 

18|DİSER BİLGİLER 

BU KISIM UÇUŞ PLANI MESAJI İLE 
VERİLMEYECEKTİR 

ü J YARDIUcF BİLGİLER UÇAĞIN MENZİLİ UÇAKTA BULUNANLAR KURTARMMECH IM I 

RADIO/ 121*5-» 243 MHZ - YAKIT/ YAĞ/ 

TEÇHİZAT CAN YELEKLERİ FRSKil 
KUTUP ÇÖL -» -DENİZ-»- ORHAN CEKETLER • I Ş I K -WLORESAHS 

LASTİK SAL RENK MİKTAR TOPLAM KAPASİTE DİÖER TEÇHİZAT 

SALLAR — MUHAFAZA DURUMU —AÇIKLAMALAR 
K A P T A N PİLOT 

İ S M İ 

) = 
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Genelge 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden: 

Türk Parasınm Kıymetini Koruma Hakkında 28 Sayılı Karar'a İlişkin 
Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınım 84/1 

Sayılı Tebliğinin VI'ncı Bölümüne İlişkin Genelge 
SAYI •. 3 

1 — I sayılı Genelgemizin İthalata tlis;kin Hükümler Bölümünün 3'ncü mad-
desinin sonuna aşağıdaki hüküm ilave edilmiştir. 

«g) Yatırım Teşvik Belgesi konusu malların ithalatında cari kurdan döviz 
satışı yapılarak akreditif açılabilir. Bu takdirde satış tarihinden sonraki kur deği-
şiklikleri nedeniyle ilgililerden bir fark istenmez.»ı 

GEÇİCİ MADDE 1 — Söz konusu malların ithalatında bu Genelgenin yayımı 
tarihinden önce döviz satışı yapılmadan açılmış akreditifler için talep edildiği tak-
dirde muhabir hesaplarının borçlandırılmasından önce cari kurdan döviz satışı 
yapılabilir. 

2 — Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

« 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden : 

14/8/1984 tarihinde uygulanacak ABD dolarının esas kurm 
1 ABD $ = TL. 341,74 dır. 

Yürütme ve Uter* Bölümü Sayfa: SO 
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Resmt Gazete 
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14 Haziran 1984 PERŞEMBE Sayı; 18431 

tLÂN BÖLÜMÜ 

Yargı ilânları 
Tasarrufları Koruma Fonu (6) No'lu Tasfiye Kurulu Başkanlığından: 

DÜZELTME 
Tasfiye işlemleri Kurulumuzca yürütülen Iş-Tur Turizm İşletmecilik ve Ti-

caret Limited Şirketine ait tesislerin kiraya verilmesine ilişkin 11/8/1984 gün ve 18428 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ilanımızın 5'inci maddesindeki 22/6/1984 tarihi 
27/6/1984 olarak düzeltilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 

Ankara 1 nci Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1984/446 
Fidan Kızükan tarafından Ali Brlg - Mükremin Sipahi - Zaklr Ekili aleyhle-

rine mahkememizde açılan ortaklığın .giderilmesi davasında, adı geçen kişilere tebli-
gat gönderilmiş, bilâ tebliğ geri gelmiş yapılan emniyet tahkikatında da adresleri 
tesbit edilememiş olmakla bu davalıların 26/6/1984 günü saat 10.15 de Mahkeme-
mizde hazır bulunmaları, veya bir vekille kendilerini teansil ettirmeleri, aksi halde 
HUMK. nun 509 - 510 maddelerine göre duruşmaların gıyaplarında devam edeceğini 
tebligat yerine kaim almak üzere liânen tebliğ olunur. 9442/1-1 

Ceyhan Tapulama Mahkemesinden : 

1983/481 
Ceyhan'ın İmran Köyü tapulamasına ait 24, 54, 53, 52, 51 ve 23 parsel sayılı 

taşınmazların davalılar Mehmet Ali Çil ve arkadaşları adına yapılan tesbite karşı 
M. Hazinesi, Hacı Kaya ve arkadaştan tarafından yapılan itiraz üzerine Ceyhan Tapula-
ma Mahkemesinde yapılan açık yargılama sırasında; Emine Pekdemir'in yapılan tah-
kikata rağmen adresi tesbit edilemediğinden adına ilân yoluyla tebligat yapılmasına 
karar verilmiştir. 

Duruşmanın bırakıldığı 26/9/1984 günü saat 9 da adı geçen Emine Pekdemir'in 
Ceyhan Tapulama Mahkemesinde yapılacak olan duruşmada tüm delilleri İle birlik-
te hazır bulunmanızı veya kendisini bir vekUle temsil ettirmesi aksi halde yoklu-
ğunda yargılama yapılacağı davetiye yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Kanun 
uyarınca ilânen tebliğ olunur. 8847 
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5 nci Zırhlı Tugay Askeri Savcılığından.: (Gaziantep) 

Esas No : 1984/15 Esas A. B. 
Suç : Dikkatsizlik ve tedbirsizlikle yaralama. 
Sanık : Hüseyin özbacanaklar. Cemil oğlu, 1958 doğumlu Feride'den olma, Ba-

lıkesir İli Hacıismail Mah. nüfusuna kayıtlı olup, halen Balıkesir îli Hacıismail Mah. 
Eski Edremit Cad. No. 35 de oturur, bekar okuryazar, sabıkasız serbest çalışır, 5. Zh. 
Tuğ. 1. Top. Tb. Krh. Bl. terhisli Top. Er. 

Yukarıda ¿uçu ve kimliği yazılı sanık hakkında, As. C. Y, nm 137. maddesince 
taktiren 6 ay hapis cezası ile mahkumiyetine, 

Meydana gelen kazada 5/8 oranında, kusurlu bulunduğu kanaatine .varıldığın-
dan tayin olunan cezasında T.C.Y. nın 459/son maddesince taktiren 4/8 oranında 
indjrim yapılarak 3 ay hapis cezası ile mahkumiyetine, 

Suçun işlenmesindeki özelliklere, duruşmadaki iyi hulina nazaran cezasında 
T.C.Y nm 59. maddesince 1/6 oranında indirim'yapılarak 2 ay 15 gün hapis cezası ile 
mahkumiyetine, 

Sanığın kişiliğine naziiran tayin edilen hapis cezasının 647 sayılı Yasanın 2248 
sayılı Yasa ile değişik 4/1. maddesince taktiren bir giinü 100 TU sı hesabı ile para 
cezasına çevrilerek sonuç olarak 7.500,— TL sı ağır para cezam ile mahkumiyetine 
ve b'i paranın sanıktan defaten tahsiline, 

Sanığın eylemi sonucu 5. Zh. Tug. Ik. Bakım Bl. K. lığına ait 240467 plaka nu-
maralı M-601 doç aracında meydana gelen toplam 5.726,40 TL. sı hazine zararından 
sanığın 5/8 oranındaki kusuruna tekabül eden 3.579,— (üçblnbeşyüzyetmigdokuz) 
TL. s; hazine zararının ve sanık terhis olduğundan 500,— (Beşyüz) TL. sı nisbl ilam 
harcının 353 S. Y. nm 16. ve 492 sayılı Harçlar Yasasının değişik Ek-L sayılı tarifesi 
gereğince sanıktan ayrı ayrı tanzim ve tahsiline, 

Söz konusu araçda meydana gelen hasar nedeni ile oluşan sanığın 5/8 oranın-
daki kusuru dışında kalsın 3/8 oranında tekabül eden 2.147,40 TL. sı hazine zararının 
tanzim ve tahsil edilip edilmeyeceğinin teemmülü için kararın kesinleşmesine müteakip 
dosyadaki ilgili belge suretlerinin As. Savcılığa yollanmasına, karar verilmiş olup, 
sanık aramalara rağmen bulunamadığından hüküm 7201 sayılı Kanunun 28. ve 29. 
maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilânen tebliği ve aynı Kanun 31. maddesi gere-
ğine? ilân tarihinden 15 gün sonra kesinleşeceği ilân olunur, 9655 /1-1 

Ankara 4. icra Hâkimliğinden : 

Dosya No : 1984/319 
Davacı Hasan Erdem vekili Av. M. Zati Belgin tarafından "davalı Hasan Bo-

razan aleyhine açılan tahliye davasının yapılan açık duruşması- sırasında verilen 
karar gereğince •. 

Davalı kiracı Hasan Borazan'm adresi tesbit edilemediğinden ilânla tebligat ya-
pılmasına karar verilmiştir. 

Karar gereğince 25/6/1984 günü saat 9.40 daki duruşmada bizzat hazır bulun-
manız ve ibraz etmek istediğiniz vesikaları getirmeniz, duruşmaya gelmediğiniz veya 
kendinizi temsile yetkili bir vekil göndermediğiniz takdirde H.U.M.K. nun 509. ve 510. 
maddeleri gereğince gıyap kararı çıkanlmalksızın duruşmanın gıyabınızda devam 
edeceği l.i.K. nun değişik 68. maddesi hükmünce başka bir cihet araştırılmaksızm 
karar verileceği davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

9639 / 1-1 
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12nci Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: (Ağrı) 

Ev. No : 1979/608 
E. No : 1981/109 
K. No : 1981/8 
Suçu : Kıtasından Firar 
Sanık : Tarık Narin, Gülsün'den olma Hasan oğlu, 1957 doğumlu, Bursa İli, 

Mudanya İlçesi Karafatma Matı. Nüf. kayıtlı olup, Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Çeşme 
Sokak No. 28 Bağlarbaşı-Sipahiler Caddesi No. 76 Gziosmanpaşa/tstanbul adresinde 
otururken halen 34. P. A. 2. Tb. Kh. Ds. Bl. den firari er. 

Yukarıda açık kimliği -yazılı kıtasından firar suçundan sanığın hakkında mah-
kememizin 28A/1981 gün ve 1981/8 karar, 1979/608 ev/.'ak, 1981/109 esas sayılı 
kararı ile eylemine uyan As. C. K. nun 66/1-.A maddesi gereğince sanığın firari alış-
kanlık haline getirip dava sırasında firar ettiği göz önüne alınarak takdiren ve teş-
diden yedi ay müddetle hapis cezasıyla mahkumiyetine ve yeniden asker edilmesine, 
sanığın yakalandiğı 14/11/1977 tarihinden kıtasına sevk ve teslim edildiği 14/12/1977 
tarihine kadar yolda ve nezarette duruşmada gıyaben tutuklanıp 13/4/1979 tarihinden 
Vicahiye çevrilen tutuklama müzekkeresinin infazına başlanılan 12/7/1979 tarihinden 
20/9/1979 tarihine kadar tutuklulukta geçirdiği sürenin ve keza müşahade şevki iğin 
duruşmada yeniden gıyaben tutuklanıp Vicahiye çevrildiği 19/9/1980 tarihinde 
28/1/1981 tarihine kadar tutuklulukta geçirdiği sürelerinin 353 sayılı Kanunun 251/1. 
maddesi gereğince mahkumiyet süresinden indirilmesine, sanığın bihakkın tahliye 
süresi kadar tutuklulukta, nezarette, yolda kaldığı anlaşıldığından tutukluluk suresi-
nin mahsubu neticesinde ayrıca cezanın infazına mahal bulunmadığından, dair veri-
len karar temyiz yolu açık olmak üzere sanığın yokluğunda, verilen karar yukarıda 
yazılı adresinde tüm aramalara rağmen bulunamadığı adresinin meçhul kaldığı teb-
ligatın yapılamadığı bu nedenle Resmi Gazete'de ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29. ve müteakip maddeleri uyarınca Resmi 
Gazete'de tebliğine, ilân tarihfr.Jen 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılacağı tebliği 
tarihinden itibaren 7 gün içinde Kanun yoluna başvurmadığı takdirde hükmün kesin-
leşmiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur. 9650 / 1-1 

Diyarbakır 7 nci Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kd. Hâkimliğinden : 

E. No : 1983/267 
K. No : 1983/809 
Suç : Hizmete tekasül ve Askeri vasıtanın hasarına sebebiyet vermek 
Sanık Kimliği: Hasan Koruk, Mehmet oğlu, 1959 doğumlu Konya/Ermenek 

İlçesi Meydan Mahallesi nüfusuna kayıtlı olup, İdil 22. Syy. J. Hd. Tb. 3. Bl. K. lı-
ğından terhlsli er. 

Yukarıda açık kimliği ve suçu yazılı sanık hakkında 20/10/1983 tarih ve 
1983/267-809 Esas ve karar sayılı gerekçeli hükmü ile sanığın yukarıda belirtilen 
süçundan dolayı sanığı suçlayacak ve cezalandıracak yeterli delil bulunmadığından 
sanığın Beraatine, Meydana gelen 20.500, TL. hazine zararının saklı tutulmasına karar 
verildiğine dair gıyabi hükmün sanığa tebliği mümkün olmadığından 7201 sayılı Teb-
ligat Kanunun 28, 29. ve 30. maddeleri uyarınca tbeligatın Resmi Gazete'de ilân 
suretiyle yapılmasına aynı Kanunun 31. maddesi uyarınca ilân tarihinden itibaren 
İS gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına 15/5/1984 tarihinde karar verildiği ilân 
olunur. 9851/1-1 
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5. Zırhlı Tugay Askeri Mahkemesinden : (Gaziantep) 

Esas No : As. Mah. 1983/308 Esas A. B. 
Suç : Firar 
Sanık : Salim Teke, Mehmet oğlu, GUlizar'dan olma 1960 doğumlu Kastamonu 

tnebolu Korupınar Köyü nüfusuna kayıtlı aynı yerde oturur, sabıkasız, T.C. İslam, 
bekar, okuryazar, 20. Mknz. Tug. 2. Tb. 6. Bl. görevli P. er. 

Yukarıda suçu ve kimliği yazılı sartık hakkında As. C. K. nun 66/1-B maddesi 
uyarınca altı ay hapis cezası ile mahkumiyetine, 7/5/1982 tarihine kadar yapmış 
olduğu askerliğinin hizmetten sayılmayarak yeniden asker edilmesine, 

T. C. K. nun 47. maddesi gereğince sanığa verilen cezada 1/2 oranında indirim 
yapılarak 3 ay hapis cezası ile mahkumiyetine, ve sayılmayan askerliğinin 1/2 sinin 
hizmetten sayılarak kalan süre kadar yeniden asker edilmesine, 

T. C. K. nun 59. maddesi gereğince sanığa verilen cezada 1/6 oranında indirim 
yapılarak kesin sonuçta iki ay onbeş gün hapis cezası ile mahkumiyetine, ve sayıl-
mayan askerliğinin 1/6 sının daha hizmetten sayılarak geri kalan kadar yeniden 
asker edilmesine, 

Sanığın 14A0/1982-24/10/1982 tarihleri arasında nezarette ve yolda 24/10/1982-
28/10/1982 tarihleri arasında birliğinde disiplinde 28/10/1982-22/2/1983 tarihleri ara-
sında tutuklulukta geçirdiği sürelerin 353 S. Y. nm 251. maddesi uyarınca (nahkumiye-
tinden mahsubu ile kendisine verilen iki ay on beş günlük hapis cezasını karşıladı-
ğından cezasının infazına mahal olmadığına, karar verilmiş olup sanık aramalara 
rağmen bulunamadığından hüküm 7201 sayılı Kanunun 28. ve 29. maddeleri gereğince 
Resmt Gazete'de ilânen tebliği ve aynı Kanunun 31. maddesi gereğince ilân tarihin-
den 15 gün sonra kesinleşeceği ilân olunur. 9652 /1-1 

Esas No : 1983/597 
Suç : Arkadaşlarımn eşyasını çalmak. 
Sanık : Mehmet Kılıç, Hasan oğlu, Kaymaktan olma 1961 doğumlu Sivas ili 

Suşehri ilçesi, Çataloluk Köyü nüfusuna kayıtlı aynı köyde oturur, olay tarihinde 
Akçakale 2/123. Syy. J. Hd. Tb. 5. Bl. K. lığı emrinde görevli er iken buradan ter-
hisli, evli, bir çocuklu, okuryazar, çiftçi, sabıkasız. 

Yukarıda suçu ve kimliği yazılı sanık hakkında As. C. Y. nm 132. maddesince 
takdiren yedi gün hapis cezası ile mahkumiyetine, 

Yüklenen suçun niteliğine, sanığın kişiliğine nazaran tayin olunan bu cezasında 
647 2248 S. Y. İle değişik 4A. maddesinin zorunlu hükmüne nazaran bir günü yüz 
Türk Lirası hesabı ile para cezasına çevrilerek 700 TL. sı ağır para cezası ile mahku-
miyetine, Sanığın 30/12/1981-31/2/1982 tarihleri arasında nezarette geçirdiği anlaşı-
lan bir gününün 353 S. Y. nın 251. maddesi gereğince mahkumiyetinden indirilerek so-
onuç olarak 600 TL. sı ağır para cezası ile mahkumiyetine ve bu paranın sanıktan de-
faten tahsiline karar verilmiş olup, sanık aramalara rağmen bulunamadığından hük-
mün 7201 sayılı Kanunun 28. ve 29. maddeleri gereğince Resmî Gazete'de ilânen teb-
liği, ve aynı Kanunun 31. maddesi gereğince İlân tarihinden 15 gün sonra kesinleşe-
ceği ilân olunur. 9653 /1-1 

Esas No : 1983/197 Esas A. B. 
Suç : Âst'ın eşyasını çalmak 
Sanık : Ertuğrul Pusat, Hidayet oğlu, Pempe'den 1956 da doğma Zonguldak 

tli Bartın ilçesi, Akpınar Köyü nüfusuna kayıtlı, olay tarjhlnde İslahiye 172. Mknz. 
P. A. Tnk. Tb. Krh. BL de görevli 171/38441 sicil sayılı Tnk. Atğm. iken halen 
terhisti Bartın ilçesi Tuna Mah. Ateş Değirmeni Sokak No. 11 de oturur. Bekar okur-
yazar, sabıkasız. 
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Yukarıda suçu ve kimliği yazılı sanık hakkında As. C. Y. mn 132. maddesince 
taktiren 7 gün hapis cezası ile mahkumiyetine, 

Susunu ikrarı, duruşmadaki iyi hali lehine hafifletici sayıldığından bu ceza-
sında T. C. Y. mn 59. maddesince 1/6 oranında indirim yapılarak 5 gün hapis cezası 
ile mahkumiyetine, 

Bu cezasının 2248 S. Y. ile değişik 647 S. Y. mn 4/1. maddesinin zorunlu hük-
müne göre bir günü 100 TL. sı üzerinden para cezasına çevrilerek sonuç olarak 500 
TL. sı ağır para cezası ile mahkumiyetine, 

5/8/1983-12/8/1983 tarihleri arasında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesi 
Ruh Hastalıkları Kliniğinde müşahade altında geçtiği anlaşılan günlerin 353 S. Y. mn 
251: maddesince mahkumiyetinden mahsubuna, ancak müşahade altında geçen günleri 
tayin olunan cezasını karşıladığından sonuç 500 TL. sı ağır para cezasının infazına 
yer olmadığına, karar verilmiş olup sanık aramalara rağmen bulunamadığından hük-
mün 7201 sayılı Kanunun 28. ve 29. maddeleri gereğince Resttıl Gâzete'de ilânen 
tebliği, ve aynı Kanunun 31. maddesi gereğince ilân tarihinden 15 gün sonra kesin-
leşeceği ilân olunur. 9654/1-1 

» 
3ncü Ordu Komutanlığı As. Savcılığından : (Erzincan) 

1) Üste fiilen taaruz vs. suçlarından sanık İbrahim oğlu, 1958 yılında Geçi'den 
olma. Diyadin-Dokuztaş Köyü nüfusuna kayıtlı Eynesil İlçe Jandarma Bölük Komu-
tanlığından terhisli Er Orman Sucu hakkında 3nctt Ordu Askeri Mahkemesince ya-
pılan duruşmada 25/11/1983 gün ve 26-1983/23-1436 sayılı hükümle, As. C. K. nun 
91/1. 85/1. ve T.C.K nun 71 nci maddeleri uyarınca sanığın neticeten 6 ay 7 gün 
hapis cezasıyla mahkumiyetine karar verilmiş; ancak sanığın bilinen adreslerine 
yazılan müzekkerelere râğmen hüküm kendisine tebliğ edilemediğinden ilânen tebliğ 
olunur. 

2) 11/5/1984 gün ve 1984/1100-323-MB Sayılıdır. 9647 /1-1 
» 

58. Tümen Askeri Savcılığından : 

Emre itaatsizlikte ısrar suçundan sanık Şereflikoçhisar Solakuşağı Köyünden 
Mustafa oğlu 1958/964 doğumlu Musa Çeİikel hakkında 58. Tüm. As. Savcılığının 
20/10/1983 gün ve 1983/1867-27 sayılı görevsizlik kararı yapılan aramalara rağmen 
sanığın ikametgâhı, mesken ve işyerinin bulunamadığından kendisine tebliğ edile-
memiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilânen 
tebligatına ve aym Kanunun 31. maddesi gereğince ilânın yapıldığı tarihten 15 gün 
sonra tebligatın yapılmış sayılacağı ilânen tebliğ olunur. 9648 /1-1 

• 
3 ncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden : 

îzin tecavüzü suçundan sanık, Enver Artıkoğlu hakkında 3. Kor. K. lığı As. 
Savcılığının 30/4/1984 tarih ve 1978/794 sayılı yazısı ile ilânen tebliğ kararı istendiği 
görüldü. 

Dosya incelendi, Gereği düşünüldü : İzin tecavüzü suçundan sanık Mehmet Zeki 
oğlu, 1957 doğumlu Enver Artıkoğlu hakkında 13/12/1983 tarihinde yapılan duruşma 
sonunda : As. C. K.nun 68. maddesi gereğince 7 gün müddetle hapsine; tutuklulukta 
geçen günlerin mahkumiyetine karar verilmiş ve bu güne kadar kendisine tebliğ 
edilememiş olduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29. ve 31. maddeleri gere-
ğince Resmi Gazete ile İlânen tebliğine; ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ 
edilmiş sayılacağına; Oybirliği ile karar verildi. 9649 /1-1 
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Osmaniye icra Memurluğundan: 

1983/3085 
Alacaklı: Mustafa Çoşkun, Akdeğlrmen Cad. No : 7 Osmaniye. 
Borçlu : AH Yıldız, Kadirli yolu iizerl No : 67 Osmaniye 
Borç Miktarı : 90.000,— TL», ve icra masrafları 
Borçlunun bilinen adresine gönderilen tebligat bilâ tebliğ iade olunduğundan 

ve zabıtaca yapılan tahkikatta adresin meçhul olduğu anlaşıldığından, işbu ödeme 
emrinin tebliğ tarihinden itibaren borç ve ¡masrafları 7 gün içinde ödemeniz, borcun 
tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkında bir itirazınız 
varsa, senet altındaki imza size ait değilse 7 gün içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz 
aksi halde icra takibinde bu senedin sizde sadtr olmuş sayılacağını imzayı red et-
tiğiniz takdirde mercii önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymaz-
sanız vaki itirazın muvakkaten kaldırılacağını senet veya varsa itirazınızı sözlü ola-
rak İcra Dairesine 7 gün içinde bildirmeniz, bildirmediğiniz takdirde aynı müddet 
içinde U.K. nun 74. maddesi gereğince mal beyanında bulunmanız veya hakikate 
aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız borca itiraz ettiğiniz tak-
dirde (birlikte tebliğ giderlerini vermeniz,, aksi takdirde itiraz eıtmemiş sayılacağı-
nız, Kanunu 7 günlük müddete 15 gün İlâve ile 22 gün içinde yukarıda yazılı husus-
ların yerine getirilmesine dair ihtarı ödeme emri yerine kaim olmak üzere ve 9/11/1983 
tarihinde yapüan istihkak haczi nedeniyle I.I.K. nun 103. maddesi gereğince ilânen 
tebliğ olunur. 6240 / 1-1 

• 
Burdur Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/462 
Müşerref Kayışlı, Cahit Üıısal vekilleri Av. Osman Yalçıner tarafından Leman 

Ünsal, Şükran Takuç, Mustafa t)nsa', Müzeyyen Berberoğlu, Milkerrem Ersoyal 
aleyhlerine açılan izaleyi şuyu davasının yapılan açık yargılaması sırasında : 

Davacı vekili 25/5/1983 tarihli dava dilekçesinde Burdur Merkez Konay Ma-
hallesi Uzun Çarşı mevkiinde kain ve tapunun 322 kütük, 4 pafta, 324 eda, ve par-
sel 10 da kayıtlı 20.53 M? yüzölçümündekl kargir dükkân ile Burdur Merkez Çeşme-
damı Mahallesi Uzunçaı-şı mevkiinde kain tapunun 119 kütük, 30 pafta, 475 ada, ve 
7 parselde kayıtlı .1.8.33 M? yüzölçümlü İtarglr dükkanın ortak mülkiyet konusu olup 
bu iki taşınmazda paydaşllığm satışı suretiyle giderilmesini talep atoıiş, davalılardan 
Mustafa ünsal'm adresi meçhul olduğundan gazete İle ilânen tebligat yapılmasına 
karar verilmiş olmakla, ibraz etmek istediği vesikaları varsa duruşma günü olan 
27/6/1984 tarihinden önce ibraz etmesi duruşmaya gelmediği takdirde duruşmanın 
gıyabında devam edeceği ayrıca gıyap 1 tararı tehllğ edUtmlyeceği H.U.M.K, nun 509. 
ve 510. maddeleri gereğince davetiye dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilânen 
tebliğ olunur. 8155/1-1 

«. 
Gerede Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/269 
Davacı Hüsnü Sezgin tarafından davalılar Durmuş Hotoğlu, Göynükören Köyü 

muhtarlığı ve Maliyeyi hazine aleyhine açmış olduğu tescil ve kal davasının yapılan 
duruşması sırasında: 

Gerede - Göynükören Köyü içinde bulunan etrafında 1034 ve 1035,parsel olan 
tapulama dışı bırakılmış yol hakkında medeni yasanın 639/A eklenen 6333 sayılı 
yasa gereği son ilân tarihinden itibaren 3 ay iğinde nizalı yer hakkında hak iddia 
edenlerin Mahkememizin 1983/269 esasında kayıtlı davaya baş vurmaları ilân olunur. 

5370 /1-1 
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Marmaris Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1981/179 
Davacı Nadire Emghames vekili Av. Caner Sayar'ın, davalı Jad Emgh&me.s 

aleyhine açtığı şiddetli geçimsizlik nedeni ile boşanma davasının yapılan açık yar-
gılamasında; 

Davalı Jad Emıghames'in adresi meçhul bulunduğundan dava, dilekçesi ile. du-
ruşma gününü bildirir davetiye tebliğ edilememiştir, llânen tebligata Mahkemece ka-
rar verilmiş 'bulunduğundan adı geçenin Mahkememizce yapılacak olan 19/7/1984 ta-
rihli yargılamada saat 9.00. da hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil et-
tirmesi, aiksi takdirde llânen gıyap kararı tebliğ olunacağı hususu davetiye yerine 
kaim olpnak üzere llânen tebliğ olunur. 4444 /1-1 

• 1 m 

Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları 
Ankara Çocuk Islahevi Mümessilliğinden : 

1 — Buğday Toprak Mahsûlleri Ofisinden tahsis ettirilmesi kaydı ile 1984 mali 
yılı İhtiyacımız olan 5000 çuval 80 randıman'ı piyasa tipi ekmeklik un ve 5000 Kğ. 
yaş hamur mayası kapalı zarf usutü teklif almak suretiyle satın alınacaktır. 

2 — İhale 17/7/1984 Salı günü saat 15.00'te Ankara Çocuk Islahevi Müdürlü-
ğünde yapılacaktır. 

3 — Satın alınacak un ve yaş hamur mayasına ait fenni ve ticari şartname lıer 
giin mesai saatleri dahilinde kurumumuzda görülebilir. 

4 — Un ve yaş hamur mayası ayrı ayrı mütaahhitlere ihale edilebilir. 
5 — Un ve yaş hamur mayası" için geçici teıiıinat, teklif edilecek fiat üzerinden 

% 3 miktarı olup teminatlar Kurumumuz Döner Sermaye veznesine yatırılabileceğı 
gibi teminat mektubu da verilebilir. 

6 — Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta 
veya dilediğine yapmakta serbesttir. 9658/1-1 

1 

İskenderun. D. Ç. Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden : 

550 TON FLOR1T CEVHERİ İTHAL EDİLECEKTİR. 
Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 
1 — iskenderun'da D. Ç. Fabrikaları Ticaret Müdürlüğünden, 
2 — İstanbul'da Yalı Köşkü Cad. Yalı Köşkü Han Kat. 4-5 Sirkeci deki Mü-

messilliğimizden, 
3 — Ankara'da Çankırı Cad. No. 57 Dışkapı'daki Genel Müdürlüğümüzden. 
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mektup-

larını en geç 12 Temmuz 1984 günü saat 14.30'a kadar Müessesemiz Muhaberat ve 
Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları ilân olunur. 8158 / 2-2 

m 

D Ü Z E L T M E 
Karayolları 4. Bölge Müdürlüğünün 4 Haziran 1984 gün ve 18421 sayılı Resmî 

Gazete'de yayımlanan ilânlarının 4ncü sıradaki işin eksiltme günü 15/6/1984 olması 
gerekirken 16/6/1984 olarak yayımlanmıştır. 

Düzeltilir. 8910 
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Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdür-
lüğünden ELAZIĞ 

1 — Aşağıda adı, yeri ve yapılacak iş cinsleri belirtilen işler, 2886 sayılı Dev-
let İhale Kanununun 81/b maddesi ve geçici ikinci maddesi uyarınca taşeronlardan 
teklif almak suretiyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Bu işlere ait dosyalar her gün mesai saatleri İçinde Bakım Şefliğinde 
görülebilir. 

3 — Teklif vermek isteyenlerin son müracaat günü mesai saati sonuna kadar 
bir düekçe ile Karayolları 8. Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve dilekçelerine; 

a) Son üç yıl içinde benzeri özellikte I. keşif bedelinin yarısı kadar iş yap-
tıklarına clair resmi daireden alınmış «İş bitirme Belgesi» veya I. keşif bedeli kadar 
(C) grubu müteahhitlik karnesinin aslını, 

b) Yapı araçları bildirisini (Dosyalarında yazılı makina parkının kendi malı 
olduğuna dair fatura, demirbaş defteri, işle ilgili kiralayacağı makinalar için ise adı 
belirtmek suretiyle bu iş süresince aynı işte çalıştıracağına dair mal sahibi ile is-
teklif arasında düzenlenmiş 1984 yılı noter tasdikli sözleşme ve kiralanan makina-
larm mal sahibinin olduğunu belirten belgelerini eklemeleri şarttır. 

c) 1984 yılı vizeli ticaret odası belgesini, istekli şirket ise şirketin halen faali-
yette olduğuna dair belgeyi, 

d) Mali durum, bildirisini ve ilk duyuru tarihinden sonra alınmış I. keşif 
bedelinin en az % 10'u tutarında Banka Referans Mektubu'nu 

e) tş yeri görme belgesini, 
f ) Dilekçelerin veriliş tarihinde elinde bulunan işleri açıklayan «Taahhüt Bil-

dirisin ni eklemeleri şarttıı. 
4 — «Yeterlik Belgesi» İçin telgrafla müracaat ve postada vaki olacak gecik-

meler kabul edilmez. 
5 — «Yeterlik Belgesi» alanların geçici teminata ait alındı veya banka temi-

na mektubunu istenilen belgelerle birlikte dış zarfa, ilgili servisten alacakları özel 
taşeron «teklif ve taahhüt mektuplarını» iç zarfa koyarak anılan gün ve saate kadar 
Emanet Komisyonuna vermeleri ilân olunur. 

Yapılacak işin adı ve cinsi 

1 - Tunceli-Pülümür Ayr. - Süt-
lüce Yolu Sanat Yapısı 

2 - Tunceli - Ayr. - Pertek Yo-
lu Alttemel Malz. nakli 

3 - Tunceli - Pülümür - Mutu 
Köprüsü Alttemel Malze-
me nakli 

4 - Keban - Arapkir Yolu Sa-
nat Yapısı 

5 - Besni - Araban Yolu Alt-
temel Malzeme Nakli 

6 - Besni - Beşyol Sanat Ya-
pılan ve Toprak işleri 

Keşif 
bedeli 

TL. 

Geçici 
teminat 

TL. 

6.778.023 203.500 

50.662.620 1.520.000 

54.902.400 1.647.000 

15.017.744 451.000 

31.473.024 944.100 

7.561.080 277.000 

Son mtiı. 
tarihi 

ve saati 

25/6/1984 

25/6/1984 

25/6/1984 

27/6/1984 

27/6/1984 

27/6/1984 

i h a l e 
tarihi ve saati 

27/6/1984 10.30 

27/6 A984 14.30 

27/6/1984 16.30 

29/6/1984 10.30 

29/6/1984 14.30 

29/6/1984 16.30 
9762/ 1-1 
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Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden : 

TUNÇBİLEK BÖLGESİ BOZBELEN OCAÖI VE ALABARDA İŞLETMESİNDEN 
KÖMÜR KAZI, YÜKLEME ve TAŞIMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Müessesemiz Tunçbilek Bölgesi Bozbelen Ocağı ve Alabarda İşletmesinden 
110.000 ton kömür kazı, yükleme ve taşıttırılması işpıe ait ihalemiz 25/6/1984 Pazar-
tesi günü yapılacaktır. 

İhaleye ait şartname bedelsiz olarak Ankara'da TKİ. Genel Müdürlüğü Satınalma 
Dairesi Başkanlığından (KST Ankara Şutoesi Yanı No. 116 - Hipodrom), İstanbul'da 
TKİ. Satınalma Müdürlüğünden (Odakule İş Merkezi Kat 12-Beyoğlu/İstanbul), İz-
mir'de GLİ İrtibat Bürosu Şefliğinden (1487 Sokak 17/3 - Alsancak), Tavşanlı'da GLL 
Müessesesi Ticaret Şutoesi Müdürlüğünden temin edileibilir. 

ihaleye ilişkin zarflar belirtilen, gün ve saat 15.30'da teklifçllerin huzurunda Sa-
tınalma Komisyonunda açılacaktır. Müessesemiz Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, 
ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir. 

9577 / 2-1 

Türkiye Elektrik Kurumu S. S. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessese Müdür-
lüğünden: 

İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 
Müessese Müdürlüğümüzce İstanbul Karagümrük'te yaptırılacak olan 2090 

nolu indirici merkez inşaatı birim fiat esası ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çı-
karılmıştır. 

1 — Teklifler 7/8/1984 günü saat 14.30'da Tepebaşı Meşrutiyet Caddesi Asmalı-
mescit Sokağı No: 63 İstanbul adresinde İhale Komisyonu odasında açılacaktır. 

2 — Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 1984 yılı birim fiatlarma göre tahmini 
1. keşif bedeli 70.377.355,— TL.'si olup, geçici teminatı 2.111.321,— TL.'dir. 

3 — Eksiltmeye katılmak için iştirak belgesi alınması zoranlu olup, istekli-
lerin-, 

a) IB) grubundan en az işimiz keşif tutarı kadar müteahhitlik karnesi (Aslı 
ve örneği) 

b) Parasal ve nitelik yönünden benzeri bir işi müteahhit sıfatı ile bir kerede 
bitirdiğine dair iş bitirme belgesi (Aslı ve örneği) 

c) Eksiltme şartnamesinin 8. maddesinde belirtilen belgelerle 29/6/1984 günâ 
saat 17.00'ye kadar Silahtarağa Haliç Tesislerindeki İnşaat Müdürlüğüne müracaat 
edilmesi gerekmektedir. 

4 — Katılma belgesi 30/7/1984 gününden itibaren İnşaat Müdürlüğünden alı-
nabilir. 

5 — Teklif mektupları 7/8/1984. günü saat 14.00'e kadar Tepebaşı Meşrutiyet 
Caddesi Asmalımescit Sokak No: 63'deki Muhaberat Servisine verilmiş olması ge-
rekmektedir. 

6 — Dosya satın alınması mecburi olup, dosya bedeli olan 5.000,— TL.'nın Te-
pebaşı Meşrutiyet Caddesi Aşmalı Mescit Sokak No: 63'deki Muhasebe Grup Mü-
dürlüğüne yatırılarak makbuz karşılığı Makina İkmal Grup Müdürlüğünden veya 
Silahtarağa Haliç Tesislerindeki İnşaat Müdürlüğünden alınabilir. 

7 — Bu ihale için şartnamesine uygun müracaat evrakı verilmesi gerekmek-
tedir. Başka işler için verilen müracaat evrakı geçerli değildir. 

8 — Müessesemiz katılma belgesi verip vermemekte ve ihaleyi ya&ıp yap-
mamakta, yada dilediğine vermekte serbesttir. 

9 — Kurumumuz 2886 sayılı Yasaya bağımlı değildir. 9244 /2-2 



Balâ İcra Memurluğundan •. 

1983/332 T. 
GAYRÎMENKULÜN AÇİK ARTIRMA İLÂNI 

Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı: 

Parsel Köyü Cinsi Mevkii 
Miktarı 

M2 
Muh. Bedeli 

TL. Maliki Hisse Satış Saati 

2145 Beynam Tarla Lalepınarı 
Kurtderesi 8.240 82.400 Mahmut Topsakal Tam 14.00- 14.15 

2260 Beynam Tarla Lalepınarı 
Kurtderesi 3.040 30.400 Mahmut Topsakal Tam 14.15 - 14.30 

2325 Beynam Tarla Köyönü 5.920 236.800 Mahmut Topsakal Tam 14.30- 14.45 
2559 Beynam Kerpiç 

samanlık Köyiçi 60.33 40.000 Mahmut Topsakal 1/2 14.45 - 15.00 
2582 Beynam Kerpiç Ev, 

Ahır v© 
Dursun Topsakal 1/2 

Arsa Köyiçi 162.50 150.000 Mahmut Topsakal 1/2 15.00- 15.15 
2629 Beynam Kerpiç ev Dursun Topsakal 1/2 

ve Avlu Köyiçi 132.25 100.000 Mahmut Topsakal 1/2 15.15- 15.30 
2849 Beynam Ev, Ahır ve Kaleboğazı Dursun Topsakal 1/2 

Bahçe Çoraklık 1.750.50 4.000.000 Mahmut Topsakal Tam 15.30 - 15.45 
(2849 parsel sayılı taşınmazın T. C. Ziraat Bankasına 4.493.192 TL için 1. derecede ipoteklidir.) 
SATIŞ ŞARTLARI: 
1 — Satış 23 Temmuz 1984 günü saat 14.00 ile 15.45 arasında Balâ İcra Memurluğunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu 

artırmada tahmin edilen kıymetin % 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile 
ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla2 Ağustos 1984 günü aynı ye? ve aynı 
saatte ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış masraflarını geçmesi şartıyle en 
çok artırana ihale olunur. 

2 — Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 10'u nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir ban-
kanın teminat mektubunu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. 
Dellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 
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3 — ipotek sahibi alacakilarla diğer ilgililerin (ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleride dahildir.) Bu gayrimenkul üzerindeki 
haklarını hususiyle faiz ve masrafı dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde Dairemize bildirmeleri lâzımdır; Ak-
si takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 

4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflâs Kanununun 133. maddesi gereğince ihale feshedi-
lir. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacaktır. Ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerin-
den tahsil edilecektir. 

5 — Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya 
bir örneği gönderilebilir. 

6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatmı kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 
1983/332 tailmat sayılı dosya numarasıyla Memurluğumuza başvurmalan ilân olunur. 

(1c. If. K. 126) 
NOT: Hisseli parsellerde Mahmut Topsakal'a ait hisse satılacaktır. 9553 / l-l 

Fethiye Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Deposu 

D. Başı 

Yol Durumu 

Asfalt 

Fethiye » 
Güneydağ 
M. Alam 

Böl. Sta. 
j» 

Böl. Sta 
Asfalt 

Muh. Bedeli % 7,5 Tem. 
Cinsi, Nev'i, Boyu ve Sınıfı P. Adedi Adet M3 TL. TL. 

II. S. Nb. Çz. Tomruk 4 150 66.539 20.000 99.809 
II. S. Kb. Çz. Tomruk 1 18 7.619 16.000 9.143 

III. S. Nb. Çz. Tomruk 30 3253 926.843 15.000 1.042.703 
III. S. Kb. Çz. Tomruk 1 173 19.994 10.000 14.996 
III. S. Kb. Çz. Tomruk 28 3492 823.730 12.000 741.356 
Çz. Sanayi Odunu 4 679 64.638 8.000 38.783 
Sedir Sanayi Odunu 1 213 17.123 8.000 10.274 
Sedir Maden Direk 1 116 3.935 9.500 2.804 
Lif - Yonga 1 — 84.000 Ster 2.900 18.270 
Çubuk 1 — 7.000 Ster 2.800 1.470 
İbreli Yakacak 12 — 2500.000 Ster 2.200 412.500 
II. S. Nb. Çz. Tomruk 1 24 12.237 20.000 18.356 
III. S. Nb. Çz. Tomruk 38 4328 1302.323 15.000 1.465.115 
II. S. Kb. Çz. Tomruk 2 37 15.074 16.000 18.089 

III. S. Kb. Çz. Tomruk 1 200 44.756 10.000 33.567 
III. S. Kb. Çz. Tomruk 34 5781 1306.427 12.000 1.175.788 
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Deposu Yol Durumu Cinsi, Nev'i, Boyu ve Sınıfı 

M. Alanı Asfalt 

K. Kargı 

Göcek 

III. S. Nb. *Sed. Tomruk 
Ardıç Maden Direk 
Sedir Sanayi Odunu 
Sedir Maden Direk 
Çk. Tel Direk 
Çz. Tel Direk 
Çz. Kapak Tahtası 
III. S. Kb. Çz. Tomruk 
Çz. Sanayi Odunu 
IL S. Nb. Çz. Tomruk 

III. S. Nb. Çz. Tomruk 
III. S. Kb. Çz. Tomruk 
III. S. Kb. Çz. Tomruk 
Çz. Sanayi Odunu 

P. Adedi 

1 
1 
1 
1 
2 

10 
8 

4 
6 
1 

10 
1 
9 
6 

A d e t M * 
Muh. Bedeli % 7,5 Tem. 

TL TL 

95 
233 
258 
537 
48 

614 

841 
1622 

62 
1162 
133 

1137 
1403 

21.379 
15.779 
32.112 
23.209 
16.087 

192.398 
192.000 Ster 
189.911 
178.036 
30.140 

362.288 
24.018 

271.615 
195.524 

11.500 
11.000 
8.000 
9.500 

23.000-31.000 
17.500-30.500 

7.000 
12.000 
10.000 
20.000 

15.000 
10.000 
12.000 
10.000 

18.43» 
13.018 
19.267 
16.536 
32.424 

292.641 
100.800 
170.920 
i 33.526 
45.210 

407.574 
18.014 

244.453 
146.642 

YEKÛN: 6.762.488 221 26609 6163.734 
1 — işletmemiz depolarında mevcut bulunan yukarıda cins ve miktarı yazılı 221 parti çeşitli orman ürünleri % 50'si ile % 40 

faizi ve vergileri peşin, % 50'si 3 ay vadeli süresiz ve kati teminat mektubu karşılığında olmak üzere, Ek No : 1 Model şartname uya-
rınca açık artırmalı satışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık artırma 9 Temmuz 1984 gününe rastlayan Pazartesi günü saat 10.00'da İşletmemiz Satış Salonunda toplanacak ko-
misyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Bu satışa ait şartname ve bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, Muğla Orman Bölge Başmüdürlüğü ve bağlı işletme-
lerde ve işletmemizde görülebilir. 

4 — Alıcıların belirli gün ve saatte işletmemizde hazır bulunmaları ve ihale saatinden öncesine kadar geçici teminatlarını 
işletmemiz Veznesine yatırmaları, banka teminat mektubu vereceklerin teminat mektubunda işletme adının ve satış tarihinin be-
lirtilmesi ve katılacakların teminat mektuplarını Işletmemizce verilecek olan kıymetli evrak makbuzu ile komisyona başvurmaları 
şarttır. 

5 — Teminat olarak kati banka teminat mektubu ile her an paraya çevrilebilen Devlet Tahvilleri kabul edilir. 

9659/ 2-1 
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Yılanlı Devlet Orman İşletme Müdürlüğünden 
MUĞLA 

Deponun 
Adı Yol Durumu Emvalin Cins ve Nev'i P. Adedi Adet Ma 

Muh. Bedeli 
TL. 

'0 7,5 Tem. 
TL. 

Düzeyin Şose Çk. II. S. Normal Tomruk 2 178 74.225 25.000 139.300 
» » Çk. III. S. Normal Tomruk 17 2576 565.044 18.000 763.700 
» » Çz. III. S. Normal Tomruk 22 3677 925.841 15.000 1.042.600 
» » Çz. III. S. Kısa Tomruk 19 3517 679.088 12.000 612.000 
» » Çz. Sanayi Odunu 6 689 106.950 10.000 80.700 

Muratlar V Çz. III. S. Normal Tomruk 14 3777 739.445 14.000 776.000 
» » Çz. III. S. Kısa Tomruk 3 948 183.470 11.000 151.500 

Karataş » Çz. III. S. Normal Tomruk 13 2235 554.197 14.000 582.600 
Yılanlı Çk. Tel Direk 4 366 127.531 18.300 215.400 

» » Çz. Tel Direk 3 192 47.948 22.250 75.600 
Muratlar » Çam Kapak Tahtası 3 122 Ster 7.000 64.200 

UMUMÎ YEKÛN: 106 4.505.500 18155 4003.739 
122 Ster 

1 — İşletmemiz depolarından yukarıda müfredatı yazılı orman emvalleri 27/6/1984 Çarşamba günü saat 13.00'de vadeli ve 
açık artırmalı olarak satışı yapılacaktır, 

2 — Satış şartnameleri, satış öncesi bilgi cetveli, Muğla, Mersin, İstanbul Bölge Başmüdürlüklerinde ve Başmüdürlüğümüze 
bağlı İşletme Müdürlüklerinde görülebilir. 

3 — Satış % 50'si vergileri ile birlikte peşin, 3 ay vadeli olarak yapılacaktır. 
4 — Alıcının belirli gün ve saatte almak istedikleri partilerin muvakkat teminatlarını İşletme Veznesine yatırarak komisyo-

na müracaatları rica olunur. 9573 / n 
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Ankara Levazım Amirliği 3 No. lu Satın Alma Komisyon Başkanlığından •. 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (lö Ad 
Dosya) (2886/36) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde Komis-
yonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve 
istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlayacak-
ları teklif mektuplarını ihale saatine kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlı-
ğına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

M. Bedel G. .Teminatı İHALE 
Cinsi Miktarı TL. TL. Günü ve Saati 

Oksit sarısı 80 Ton 26.400.000 792.000 25/6/1984 - 10.45 
K. Boya pikmenti 7 Ton 18.018.000 540.540 25/6/1984 - 11.00 
Freze tezgahı i Ad 6.500.000 195.000 3/7/1984 - 10.30 
3. Mer. silindir tezgahı 1 Ad. 10.000.000 300.000 3/7/1984 - 10.30 
Bobin sarma tezgahı 1 Ad. 220.000 6.600 3/7/1984 - 10.30 
Yüzey taşlama tezgâhı 1 Ad. 10.000.000 300.000 3/7/1984 - 10.30 
Hid. demir testere tezgâhı 1 Ad. 280.000 8.400 3/7/1984 - 10.30 
10-12 abonelik sahra santralı 38 Ad. 24.700.000 741.000 3/7/1984 - 11.00 
Alet takımı 64 Ad. 14.400.000 432.000 3/7/1984 - 11.15 
Selenoit 2 Kim. 6.600.000 198.000 4/7/1984 - 10.30 
Muhtelif balata 7 Kim 25.450.000 763.500 4/7/1984 - 10.45 
Rezistans 3 Kim. 28.500.000 855.000 4/7/1984 - 11.00 
Muhtelif burç 12 Kim. 23.750.000 712.500 5/7/1984 - 10.45 
Muhtelif filitre elemanı 5 Kim. 16.870.000 ,506.100 5/7/1984 - 11.00 

NOT: Tezgahların tamamına girecek olanlar yukarıda olduğu gibi kalem kar 
lem teklif bildireceklerdir. 8400 / 2-1 . »——— 

Tavas Devlet Orman İşletme Müdürlüğünden: 

% 7.5 
Parti MİKTARI Muh. Bed. Teminat 

Deposu Cins ve Nev'i Adedi Adet M». Dm3. TL TL. 

Tavas 3. SNB. Çk. Tom. 9 2022 406.009 18.000 550.000 
Tavas 3. SKB. Çk. Tom 2 398 53.995 12.000 49.000 
Tavas-Ortatepe 3. SNB. Çz. Tom 34 8623 1610.130 15.000 1.819.0db 
Tavas-Ortatepe 3. SKB. Çz. Tonv. 29 7582 1035.457 11.500 900.000 
Köprübaşı 3. SKB. Çz. Tom. 1 406 68.608 8.700 45.000 
Tavas 3. SNB. Sed. Tom. 1 96 50.013 19.000 72.000 
Tavas 3. SKB. Sed. Tom 1 45 21.723 10.600 17.500 
Tavas 3. SKB. Sed. Tom 1 50 26.914 8.500 17.500 
Tavas 3. SKB. Sed. Tom. 2 148 58.667 14.000 62.000 
Tavas-Kale 1. S. Çk. Mad. Dir. 2 1270 63.273, 0.000 43.000 
Tavas-Balkıca Çk. Sanayi Odunu 2 652 55.713 6.800 28.500 

UMUMİ YEKÛN 84 21292 3450.507 3.603.500 
1 — İşletmemizin yukarıda yazılı son depolarında bulunan partiler % 50'si 

ile 7c 40 faizi peşin, % 50'si 3 ay vadeli süresiz banka teminat mektubu karşılığında 
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n'mak üzere 171/A Ek No. 1 nolu şartname esaslarına göre açık arttırmalı satışa 
çıkarılmıştır. 

2 — Açılc arttırma 27 Haziran 1984 Çarşamba günü saat 14.30'da İşletmemiz 
satış salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Bu satışa ait şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdür-
lüğü, Denizli Orman Bölge Başmüdürlüğü ve İşletmemizde görülebilir. 

4 —• Alıcıların belirli gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunmaları ve ihale 
saatinden bir saat öncesine kadar geçici teminatlarım İşletmemiz veznesine yatır-
maları, banka teminat mektubu verecek olanların teminat mektubunda İşletme adı-
nı ve satış tarihini bildirmeleri ve katılacakların makbuzları ile birlikte Komisyo-
na başvurmaları ilan olunur. 9574 / 2 ı 

Petrol Ofisi A. Ş. Genel, Müdürlüğünden r 

1909 
1 — Ofisimiz ihtiyacı 11.680 adet fiiitre ve filitre elemanları şartnamesi esas-

ları dahilinde iç piyasadan kapalı zarf usulüyle ihale edilecektir. 
2 — Bu işe ait muhammen bedel 11.590.000,— TL. olup, geçici teminatı 347.700,— 

TL.'dır. 
3 — Şartnameler Malzeme Şube Müdürlüğünden dilekçe mukabilinde ücretsiz 

olarak temin edilebilir. 
4 — İhaleye iştirak edecek firmalar teklif mektuplarını en geç 28/6/1984 tarih 

ve saat 14.00'e kadar dış zarfın üzerine «filitre ve filitre elemanları ihalesine ait tek-
liftir» ibaresini yazarak Petrol Ofisi A. Ş. Genel Müdürlüğü Haberleşme Şb. Mü-
dürlüğü Bestekâr Sokak No: 8 Bakanlıklar - Ankara adresine posta ile gönderecek 
veya elden vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

5 — Teklif mektupları 28/6/1984 tarihinde ve saat 15.00'de Satmaimu Komis-
yonu Başkanlığında açılacaktır. Firma temsilcileri ihalede hazır bulunabilirler. 

6 — Ofisimiz Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta 
veya fiyat ve evsaf yönünden en uygun teklifi veren firmaya vorlp vermemekte 
serbesttir. 0307/2-2 

1G01 
1 — Ofisimiz ihtiyacı 22.500 adet (625 takım) mikroni(k filitre şartnameleri 

osaslan dahilinde firma nam ve hesabına iç piyasadan kapalı zarf usulüyle ihale 
edilecektir. 

2 — Bu işe ait muhammen bedeli 7.875.000,— TL. olup, geçici teminatı 230.250,— 
TL/dır. 

3 — Şartnameler Malzeme Şube Müdürlüğünden dilekçe mukabilinde ücretsiz 
olarak temin edilebilir. 

4 — İhaleye iştirak edecek firmalar teklif mektuplarını en geç 25/6/1984 gün 
ve saat 14.00'e kadar dış zarfın üzerine «mikronik filitre ihalesine ait tekliftir» iba-
resini yazarak Petrol Ofisi A. Ş. Genel Müdürlüğü Haberleşme Şube Müdürlüğü, Bes-
tekâr Sokak No: 8 Bakanlıklar - Ankara adresine posta ile gönderecek veya elden 
vereceklerdir. Postadaki, gecikmeler kabul edilmez. 

5 — Teklif mektupları 25/6/1984 tarihinde saat 15.00'de Satınaîma Komisyonu 
Başkanlığında açılacaktır. Firma temsilcileri ihalede hazır bulunabilirler. 

6 — Ofisimiz Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta 
veya fiyat ve evsaf yönünden en uygun teklifi veren firmaya verip vermemekte 
serbesttir. »306 /2-2 
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Orüs Bolu Müessese Müdürlüğünden: 

Muhammen Geçici 
Parti Miktarı bedeli teminatı 
adedi Emvalin Cins ve Nev'i MDm 1 . TL. TL. 

4 II. S. N. B. Çam - Göknar Kereste 106.045 148.000 793.000 
72 III. S. N. B. Çam - Göknar Kereste 2607.023 70.000 9.157.000 
27 IV. S. N. B. Çam - Göknar Keresto 1142.708 54.000 3.100.000 
2 N. B. Göknar Kadron 00.629 66.000 300.000 
6 N. B.Çar Göknar Lâta 165.774 66.000 549.000 

11 K. B. Çam - Göknar Lâta 261.875 46.000 607.000 
1 N.B. Çam Çıta 27.281 59.000 81.000 
1 Standart Dışı Karışık Kereste 25.824 24.000 31.000 

124 Toplam : 4428.059 14.613.000 
1 3 mm II. S. Kayın Kontrplak 1.470 215.000 16.000 
2 4 mm II. S. Kayın Kontrplak 7.817 190.000 75.000 
* 5 mm II. S. Kayın Kontrplak 1.782 165.000 15.000 
7 10 -18 mm II. S. Kayın Kontrplak 33.820 160.000 275.000 
1 3 mm III. S. Kayın Kontrplak 4.488 150.000 34.000 
5 3 mm III. S. Kayın Kontrplak 22.210 205.000 231.000 
e 4 mm III. S. Kaym Kontrplak 51.582 180.000 469.000 
5 5 mm III. S. Kayın Kontrplak 23.382 155 000 183.000 

18 10-30 mm III. S. Kayın Kontrplak 99.874 150.000 757.000 
3 5 mm III. S. Çam Kontrplak 17.27C 182.000 160.000 

52 Toplam : 263.695 2.219.000 
2 10 mm Kaplamağız Yonga Levha 42.000 21.000 46.000 
1 35 mm Kaplamasız Yonga Levha 30.525 14.000 22.000 

3 Toplam : 72.525 68.000 
10 3 mm Lif Levha 30175.00 M2. 302 463.000 
3 I - II. S. N. B. Kayın Kaplama 12025.00 143 87.000 
3 İÜ. S. N. B. Kayın Kaplama 10338.00 128 68.000 
2 I - II. S. K. B. Kayın Kaplama 6061.00 131 40.000 
2 III. S. Ç. K. B. Kayın Kaplama 4781.00 102 25.000 
5 Karışık Kaym Kaplama 23091.00 141 166.000 
3 Karışık Kayın Kaplama 13848 140 98.000 
8 Karışık Kaym Kaplama 33171.00 139 235.000 
1 Karışık Kaym Kaplama 4611.00 142 33.000 
2 Karışık Kayın Kaplama 7586.00 137 53.000 
3 Karışık Kaym Kaplama 12088.00 138 85.000 
1 Karışık Kaym Kaplama 3757.00 131 25.000 
2 Karışık Kayın Kaplama 7295.00 135 50.000 
1 Karışık Meşe Kaplama 3873.00 365 71.000 
1 Karışık Meşe Kaplama 3254.00 372 61.000 
1 Karışık Meşe Kaplama 3393.00 380 65.000 
J Karışık Meşe Kaplama 2087.00 383 40.000 
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Parti 
adedi En>valia Cins ve Nev'i 

Muhammen Geçici 
Miktan bedeli teminatı 
Ml Dm', TL. TL. 

1 Karışık Çam Kaplama 
1 Karışık Çam Kaplama 
l Kanşılc Çam Kaplama 
1 Karışık Çam Kaplama 

3579.00 
3260.00 
3465.00 
3715.00 

309 
30« 
321 
287 

56.000 
50.000 
56.000 
54.000 

Toplam : 1 (55278.00 1.418.000 
1 — Yukarıda cins ve nevileri yazılı 235 parti orman emvali hizalarında gös-

terilen muhammen bedeller üzerinden açık artırmaya çıkarılmıştır. 
2 - - İhale 25/(3/1984 Pazartesi günü saat J4.00'de Müessesemiz ihale salonun-

da toplanacak Komisyon huturunda yapılacak olup, bu mamuller Ve 25'i peşiıı 
% 75'i altı ay vadeli, limitli müddetsin banka mektubu karşılığında satılacaktır. 

3 — Teminatlar satış günü saat 12.00'ye lcadar Müdürlüğümüz veznesine yatı-
rılacaktır. 

4 — Satışla ilgili vergi vr- resimler; 'A 3 karar pulu, 'n 3 vilayet hissesi, 
'o 3 Bakanlık fonu, Ve 2-1 dellaliye ve ayrıca kontrplak ve yonga levhalardan 
c,c 8 gider vergisi alıcısına, ilan masrafları ise müessesemize aittir. (Kaplama, 
kontrplak, Yonga Levha da Vt. 3 vilayet hissesi, c'o 3 Bakanlık fonu ve kaplama'da 

8 gider vergisi yoktur.) 
5 — Bu satışla ilgili şartnamo ve ebat listeleri Oı us Kurumu Genel Müdür-

lüğü, Bolu, İstanbul, İzmir, Adana .Bursa, Adapazarı Orman Bölge Başmüdürlük-
leri, Düzce, Eskipazar, Demirköy ve Dursunbey Fabrika Müdürlüklerinde ve Dev-
rek, Bartın, Ayancık, Antalya, Vezirköprü Orus Müessese Müdürlüklerinde, emval-
ler isr> Orüs Bolu Müessese Müdürlüğümü-; istif yerinde görülebilir. 

C — Geçici teminat yatıran herkes ihaleye iştirak edebilir. İştirak edeceklerin, 
partiler için yatırdıkları teminat makbuzları ile birlikte Satış Komisyonuna mü-
racaatları. 

7 --- İşbu ihalemiz 288G sayılı llıale Kanununa tabi olmayıp, İhale Komisyonu 
ihaleyi ynpıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

llaıı olunur. 9572/1-1 

1 — Müessese Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan muhtelif cins ve Ampcrajda Kofre 
flgoıtnlar, NH Sigoıia Altlıkları, N'H s i potta bilyonları, pako şalterler, özenglll şal-
terler ve AG Akım trafoları kapnlı zarfla finI ve teklif almak suretiyle ihale edilerek 
Batın alınacaktır. 

2 — Bu ihaleye ait geçici teminat miktan 1.457.140 TL. dlr. 
3 — ihale 11 Temmuz 1984 günü saat 15.00'de Müessesemizin Kurtuluş Ma-

hallesi 293 Sokak Adana adresindeki binasında yapılacağından teklifler engeç aynı 
gün saat 14.00'de kadar Müessesemiz evrak kayıt servisine verilip veya gönderilecek-
tir. 

4 — Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
5 — İhaleye ait keşif listesi, teknik ve idari şartnameler Müessesemiz Ticaret 

Müdürlüğünden alınacaktır. 
6 — Müessesemiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. 

TEK S. S. ToroKİsj Elektrik Dağıtuıı Müessese Müdürlüğünden : 
ADANA 

9662 / 1-1 
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"Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

Aşağıda ayrıntılı durumu gösterilen malzeme yurt dışından satm alınacaktır. 
1 — Şartnamelerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacak İha-

lelerin ayrıntılı durumu aşağıda gösterilmiştir. 
Dosya No. Malzeme Adı Miktarı İh. Tar. ve saati 

18— TTK/6 Çift zincirli konveyör 25 Ünite 25/7/1984 13.00 
18—TTK/7 Kurveli tek zincirli konveyör 5 Ünite 25/7/1984 15.00 

2 — Teklif zarfları ihale günü saat 14.00'a kadar Zonguldak'da Türkiye Taş-
kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü - Genel Muhaberat Servisi Şefliğine verilmiş ola-
caktır. 

3 — Teklif zarfları ihale günü saat 15.00 de Zonguldak'da Taşkömürü Kurumu 
Genel Müdürlüğü Zonguldak Taşkömürü işletme Müessesesi Elektromekanik Mües-
sese Müdür Yardımcılığında açılacaktır. 

4 — Teklif zarflan üzerinde dosya numarası ve malzeme adı mutlaka belirti-
lecektir. 

5 — Postada vaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
6 — Şartnameler Zonguldak Taşkömürü işletme Müessesesi Ticaret Şube Mü-

dürlüğünden temin edilebilir. 
7 — Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta 

kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 9562/1-1 
« 

Millî Savunma Bakanlığından: 

Konya - Zonguldak (Bartın), Ordu (Perşembe), Rize (Pazar) ve Mardin İlle-
rinde Klima Tesisi ve Restorasyonu işi için 6095 sayılı Yasa ve bu yasaya dayanılarak 
çıkarılmış kararnameler uyarınca Öneri kabul edilecektir. 

1. İhale konusu işin yaklaşık bedeli 190.000.000 TL. dır. 
2. İhaleye girecek olan firmaların Haziran 1979 tarihinden sonra alınmış Nato 

Güvenlik belgesine ve en az 190.000.000 TL. lık «G» grubu üstenci karnesine, sahip 
olmaları ön koşuldur. 

3. İstekli olan firmalann bu iş için hazırlanmış bulunan önduyuruyu, Nato 
Güvenlik Belgesini ibraz ederek ve bir dilekçe ile başvurarak aşağıda yazılı adresten 
almaları ve önduyuruda istenen belgeleri hazırlayarak en geç 9/7/1984 günü saat 12.00" 
ye kadar M. S. B. Nato Eni. D. Bşk. lığı belge ve ihale komisyonu başkanlığı, Bakan-
lıklar/Ankara adresine göndeı miş olmaları gerekmektedir. 

4. önduyunı için başvuruların şahsen veya yetkili temsilciler tarafından yapü-
rrıası zorunludur. Posta ile başvuru kabul edilmez ve önduyuru posta ile gönderilmez. 

Duyurulur. 
Adres : M. S. B. Nato Enf. D. Bşk. lığı Hava Gr. Mak. Elk. Şb. Md. Bakanlıklar, 

Ankara 9567/1-1 
• 

Niğde Valiliğinden : 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün 
1 — Aşağıda işin adı, keşif bedeli, geçici teminat miktarı, ihale günü ve saatleri 

yazılı işler 2886 sayılı Kanunun 35 - a maddesi hükümleri gereğlnoe kapalı teklif usulü 
ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Eksiltme Niğde Bayındırlık Müdürlüğü 11 Uıale Komisyonunda aşağıda be-
lirtilen gün ve saatte yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Bayındırlık Müdürlüğünde bedelsiz 
olarak görülebilir. 



14 Haziran 1984 — Sayı : 18431 RESMİ GAZETE Sayfa : 69 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
A) Hizalarında belirtilen miktar geçici teminatını, 
B) 1984 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, (İnşaat' ve taahhütle ilgili) 
C) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belir-

tilen, yapı tesis ve onarım işleri ihalelerine katılma yönetmeliğinde gösterilen ve usu-
lüne göre hazırlanmış olan yapı araçları bildirisi, taahhüt bildirisi, sermaye kredi im-
kanlarım belirtir mail durum bildirisi, banka referans mektubu, teknik personel bildi-
risi ([Bildirilerin bu işin adına alınması ve taahhütnamelerin noter tasdikli olması, ay-
rıca teknik personelin ücretli, sözleşmeli olduğunu gösteren noter tasdikli taahhütna-
me) ile Bayındırlık ve iskân Bakanlığından almış oldukları keşifbedeli kadar İşin ek-
siltmesine girebileceklerini gösterir (C) grubu müteahhitlik karnesini ibraz suretiyle 
Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini teklif mektubu İle birlikte 
zarfa koymaları lâzımdır. 

5 —• İstekliler teklif mektuplarını ilhale saatinden bir saat evvel makbuz karşılığı 
ihale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

6 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 3/7/1984 Salı günü me-
sai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet İlân olunur. 

Keşif Be'deli Geçici Tem. 
İşin Adı TL. TL. İhale günü ve saati 

1 — Niğde - Ulukışla Emniyet 
Amirliği (Uoj.) İnşaatı »8.000.000 1.140.000 

2 — Niğde Merkez Eski Lise 
Binası Onarım inşaatı 13.246.600 397.400 

5/7/1984 Perşembe 
Saat 11.00 de 

5/7/1984 Perşembe 
Saot 15.30 da 

9371 / 1-1 

Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden : 

ilk keşif Geçici 
bedeli teminat İhale İhale 

C i n s i TL TL. İhale şekli günü saati 

1 — Çayırlı Bölge Şefliği 
Merkez kantar saha-
sı kaldırım inşaatı 3500.000 175.000 Kapalı Zarf 25/6/1984 14.00 

2 — Çayırlı Ziraat Bölge 
Şefliği Merkez Kan-
tar temeli inşaatı 3.000.000 150.000 Kapalı Zarf 25/6/1984 15.00 

3 — Yukarıda yazılı iki kalem ihale ayrı ayrı Erzincan Şeker Fabrikasında 
yapılacaktır. 

4 — İstekliler yeterlik belgesini 22/6/1984 Cuma günü saat 12.00'ye kadar ala-
bilirler. 

5 — İhale dosyalan Fabrikamız veznesinden 1.000,— TL. bedel mukabilinde 
temin edilebilir. 

6 — Fabrikamız 2886 sayılı Kanuna tabii olmadığından ihaleyi yapıp yapma-
makta kısmen yapmakta veya sâzkonusu işleri dilediğine vermekte serbesttir. 

9656 / l-l 
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Pazarköy/Eğridir ORÜS - Kereste Fabrikası Müdürlüğünden: 

% 7,5 
M İ K T A R I Muh. Bcd. Geç. Tem 

P. Adedi Emvalin Cinsi ve Nev'i Adet M1. Dm\ Lira Kr. Lira Kr. 

1 II. SNB. Karaçam Kereste i 430 19.881 140.000,— 209.000,— 
6 III. SNB. Karaçam Kereste 2706 139.264 80.000 — 835.000,— 
5 III. SNB. Kızılçam Kereste 2233 123.560 70.000;— 649.000,— 
9 IV SNB. Karaçam Kereste 7882 197.441 60.000,— 888.000,— 

15 IV. SNB. Kızılçam Kereste 7544 327.043 55.000,— 1.352.000,— 
9 IV. SKB. Karaçam Kereste 8472 115.032 48.000,— 413.000,— 

10 IV. S. Çok K. B. Karaçam K. 37770 211.632 35.000,— 555.000,— 
1 K. B. Kadron Lat. K. çam K. 5662 23.049 40.000,— 69.000 — 
3 Çok K. B. Kad. Lat. K. çam K. 41246 71.249 30.000,— 160.000,— 

59 Pa'"ti Yekünü 114995 1228.151 5.300.000,— 
Yukarıda muhteviyatı yazılı 59 parti 114995 adede denk 1228.151 M1, muhtelif 

cins ve kalitedeki karaçam ve kızılçam keresteler 26 Haziran 1984 Salı günü saat 
15.00 de Fabrikamız lokal binasında Satış Komisyonumuz tarafından her parti ayrı 
ayrı olmak üzere açık artırmalı ihale ile satılacaktır. 

Emvallerin vergileri, % 25'i ile bakiyesinin Ctlk ay faizsiz diğer aylar net % 4 
faizle) net % 20 vade faizi peşin ve nakden tahsil edilmek üzere % 75 bedel karşı-
lığı altı ay vadeli, müddetsiz limit içi ve kat'i banka mektubu veya heran paraya 
çevrilebilen devlet tahvilleri karşılığı satılacağı ilan olunur. 

C563 / 1 1 
• <> 

Van Valiliğinden: 

(Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün) 
1 — Aşağıda işin adı, keşif bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati yazılı 

işler 2886 sayılı Kanunun 35-a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 — Eksiltme Van Bayındırlık Müdürlüğü İl İhale Komisyonunda aşağıda be-
lirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri içersinde bedelsiz 
olarak Bayındırlık Müdürlüğünde görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
a) Hizalarında gösterilen miktar kadar geçici teminatlarını, 
b) İnşaat ve taahhütle ilgili insi yılı vizeli Ticaret ve Sanayi Odnsı belge 

sini, 
c) Vilayet makamından havaleli müracaat dilekçeleri ile birlikte vereceklcıi 

eksiltme şartnamesinde belirtilen, Yapı, Tesis ve Onarım isleri İhalelerine Katılma 
Yönetmeliğinde gösterilen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçları bildirisi, 
taahhüt bildirisi, mali durum bildirisi, banka referans mektubu, teknik personel bil-
dirisi (bildirilen her isin adma ayrı ayrı alınması, taahhütnamelerin noter tasdik-
li olması, teknik personelin ücretli veya sö/leşmeli olduğunun taahhütnamede 
belirtilmesi, tüm taahhütnamelere kanıtlnyıcı ve noter tasdikli belgeler eklenmesi) 
ve Bayındırlık ve Iskan Bakanlığından almış oldukları 5. sıradaki iş için (C) grubu 
karne veya iş bitirme belgesi 3. ve 4. sıralardaki işler için (C) grubu, 1. ve 2. sıra-
daki isler için (B) grubu müteahhitlik karnelerinin aslını ibraz suretiyle Bayındır-
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lık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini teklif mektubu ile birlikte zarfa 
koymaları lazımdır. 

5 — İstekliler teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz kar-
gılığı İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

6 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 19/6/1984 Salı günü 
saat 12.00'ye kadardır. 

7 — Telefonla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilan olunur. 

Keş. Bedeli G. Teminatı İHALE 
S. No. İşin Adı TL. TL. Gün ve Saati 

1 S. S. Y. R Personel lojmanları 103 501.420 3.105.043 26/6/1984 - 14.30 
2 Muradiye Emn. Amir. 78.500.000 2.355.000 26/6/1934 - 16.30 
3 Başkale Hakim ve Savcı Loj. 37.000.000 1.110.000 27/6/1984 - 14.30 
4 Gürpınar Subay Lojmanları 24.444.000 733.320 27/6/1984 - 16.30 
5 Van Adliye Loj. Altkal 

Tadilat ve Onarımı 6.842.931 205.288 27/6/1934 - 16.30 
0570/ J-1 

11 Daimî Encümen Başkanlığından : 
ESKİŞEHİR 

1 — tilmiz 1984 yılı yapım programında bulunan ve aşağıda adı, keşif bedeli, 
geçici teminat miktarı, ihale gün ve saati yazılı İlkokul yapım i§i, 2886 sayılı Kanunun 
35-a maddesi hükümleri gereğince, kapalı teik'if usulü ile' eksiltmeye konulmuştur. 

S. No :1, İlçesi : Merkez, İşin adı : Merkez Gökmeydan Ma(h. İlkokul inşaatı, 
Derslik: 10 Derslik, Keşif bedeli: 41.50:7,107,97 lira. Geçici teminatı : 1.335.220 lira, 
tlıa's gün ve saati : 26/6/1984, Salı 10.30. 

2 — İhale Hükümet Konağındaki İl Daimî Encümen salonunda yapılacaktır. 
3 — Bu işlere ait eksiltme şartnamesi ve diğer evrakları havi dosyalar her gün 

mesai saatleri içinde Bayındırlık Müdürlüğü ve 11 Daimî Encümen Kaleminde bedelsiz 
olarak görülebilir. 

4 — İl Daimî Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tes bitte yet-
kilidir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
a) Hizalarında belirtilen geçici teminatı (Mektup ise limit dahili) veya mak-

buzunu, 
b) 1984 yılına ail Ticaret ve Sanayi Odası (Tasdikli) belgesini, 
c) Müracaat dilekçeleri ile 'jirükte verecekleri (Eksiltme şartnamesinde l<e-

lirtilen yapı tesis ve onarım işleri ihalelerine katılma yönetmeliğinde gösterilen ve 
usulüne göre hazırlanmış olan) yapı ar uları bildirisi, teknik personel bildirisi (bu 
bildiri ile teknik personelin ücretli, sözleşmeli olduğunu kanıtlayan noter tasdikli taah-
hütname) taahüt bildirisi, sermaye ve kredi olanaklarını bildirir mali durum bildirisi, 
banka referans mektubu ile Bayındırlık ve îskân Bakanlığından almış oldukları keşif 
bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir (C) grubu müteahhitlik karne-
sinin aslım ibraz sureti ile Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini zar-
fa koymaları lazımdır. 

6 — istekliler teklif mektuplarını ihale tarihinden bir saat önce makbuz kar-
şılığı ihale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaajt tarihi 20/6/1984 Çarşamba 
günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve- postaldaki vaki gecikmeler kabulü edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 9133 / 1-1 
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Atatürk üniversitesi Rektörlüğü Satınalma Komisyonu Başkanlığından : 

1 — 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 51. maddesi (e) bendi hükmüne göre 
kapalı zarf usulü pazarlık ile «Bilgisayar Sistemi» kiralanacaktır. 

2 — İhale 27/6/1984 tarihinde saat 15.00'de Atatürk Üniversitesi Rektörlük 
binasında yapılacaktır. 

3 — Bilgisayar kiralama iğine alt idari ve teknik şartnameler Atatürk üniver-
sitesi Rektörlüğü Satınalma Komisyonu Başkanlığında görülebilir. Taliplilerin adre-
sine ücretsiz olarak gönderilir. 

4 — İhaleye katılacakların 1984 yılı vizeli Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, 
tüzel kişilerde firmayı temsile yetkili olduklarına dal rnoterden tasdikli yetki belgesini, 
imalatçı firmanın yetkili pazarlayıcısı olduklarına dair imalatçı firmadan alacakları 
resmî makamlarca onaylanmış belgeyi ve idari şartnamede belirtilen diğer belgeleri 
teklif mektuplarına eklemiş olmaları gerekmektedir. 

5 — Teklif sahipleri teklif ettikleri kira bedelinin bir yıllık .tutarının % 3'ü 
oranındaki bir teminatı geçici teminat olarak teklif mektupları ile birlikte verecek-
lerdir. 

6 — Teklif mektupları 27/6/1984 günü saat 15.00'e kadar Satınalma Komisyonu 
Başkainlığnmıza alındı karşılığı verilmiş olacaktır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

7 — Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
0375 / 2-1 

Ege Linyitleri İşletmesi Müessese Müdürlüğünden : 

DUŞU İMALATI YAPTIRILACAK ve MARTOPİKÖR İLE 
MARTOPERFERATÖR sVnNALINACAKTIR 

Müessesemiz gereksinimi olarak ayna mahruti dişli imal ettirilecek, ayrıca 20 
adet martopikör ile 9 aıdet de martoperferatör satınalınacaktır. Konu ile ilgili şartna-
meler Ankara'da TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından, İstanbul'da 
TKİ Saıtınalma Müdürlüğünden, Soma'da Müessesemiz Ticaret Şube Müdürlüğünden 
dilekçe ve martopikör - Martoperferatör şartnamesini 300 TL. ya, Dişli şartnamesini 
ise 1.000 TL. karşılığında temin edilebilir. ;tetekliler hazırlayacakları, teklif zarflarını 
ongeç martopikör - Martoperferatör için 4/7/1984 Çarşamba günü, Dişli için ise 
3/7/1984 Salı günü saat 15.00'e kadar Soma'dakl Müessesemiz merkezi Muhaberat Ser-
visinde bulundurmak zorundadırlar. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
Müessesemiz 2886 sayılı Yasaya tabi değildir. 

9576 / 2 -1 

Sahil Güvenlik Komutanlığından : 

1. Sahil Güvenlik Komutanlığının İhtiyacı olan 22 adet Alanmlı Elektrikli lü-
kandU 2886 sayüı Devlet Uıale Kanununun 51. maddesinin (P) fıkrası gereğince yurt 
dışından satın alınacaktır. 

2. Satın alınacak malzemeye alt idari ve teknik şartnameler Sahil Güvenlik 
Komutanlığı Tedarik Şıübe Müdürlüğünde mevcut olup 2.000 TL. sı kargılığı alınabi-
lecektir. 

3. 2.000 TL. lık makbuzu bulunmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı 
bırakılacaktır. 

4. Teklifler engeç 16 Temmuz 1984 Pazartesi günü saat 10.00'da Sahil Güven-
lik Komutanlığı Tedarik Şube Müdürlüğü Bakanlıklar - Ankara adresinde bulunduru-
lacak, Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

0661 / 3-1 
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Erzurum Levazım Amirliği Satınalma Komisyon Başkanlığından: 

Bölge destek alımı olarak dokuz birliğin ihtiyacı için aşağıda Garnizonu, Mik-
tarı, Tahmini Fiyatı, Tahmini Tutan ile Geçici Teminatı yazılı 192.000 Kğ. Arpa 
Şehriye 2886 sayılı yasanın 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihalesi 28 
Haziran 1984 günü saat 14.30'da Komisyonumuz ihalö salonunda yapılacaktır. Bu 
işe ait evsaf ve şartname mesai saatleri dahilinde Ankara - İstanbul Levazım Amir-
likleri ile Komisyonumuzda görülebilir. İsteklilerin teklif mektuplarını ihale saati-
ne kadar komisyona vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

Tahmini Geçici 
G a r n i z o n u : Miktarı: Tah. Fiyatı: Tutan : Teminatı: 

(TL.) (TL.) (TL.) 

Erzurum 30.000 Kğ. 122 3.660.000 109.800 
Sankamış 50.000 Kğ. 123 6.150.000 184.500 
Ağn 25.000 Kğ. 124 3.100.000 93.000 
Erzurum 20.000 Kğ. 122 2.440.000 73.200 
Dumlu 25.000 Kğ. 123 3.075.000 92.250 
Doğubeyazıt 10.000 Kğ. 127 1.270.000 38.100 
Kars 15.000 Kğ. 124 1.860.000 55.800 
Artvin 10.000 Kğ. 127 1.270.000 38.100 
Ardahan 7.000 Kğ. 127 889.000 26.670 

T Ü M 0 . . . . 192.000 Kğ. 23.714.000 711.420 
9550/1-1 

Bölge destek alımı olarak sekiz birliğin ihtiyacı için aşağıda Garnizonu, mik-
tan, Tahmini Fiyatı, Tahmini Tutan ile geçici teminatı yazıh 333.000 Kg. Yeşil Mer-
cimek 2888 sayılı yasanın 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihalesi 9 Tem-
muz 1984 günü saat 10.00'da komisyonumuzda yapılacaktır. Bu işe ait evsaf ve şart-
name mesai saatleri dahilinde Ankara - İstanbul Levazım Amirlikleri ile komis-
yonumuzda görülebilir. İsteklilerin teklif mektuplanm ihale saatine kadar komis-
yona vermeleri şarttır. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
Tahmini Geçici 

G a r n i z o n u : Miktarı: Tah. Fiyatı: Tutan: Teminatı: 
(TL.) (TL.) (TL.) 

Erzurum 51.000 Kğ. 132 6.732.000 201.960 
Sarıkamış 60.000 Kğ. 133 7.980.000 239.400 
Ağrı 70.000 Kğ. 134 9.380.000 281.400 
Erzurum 30.000 Kğ. 132 3.960.000 118.800 
Dumlu 20.000 Kğ. 133 2.660.000 79.800 
Doğubeyazıt 40.000 Kğ. 137 5.480.000 164.400 
Kars 50.000 Kğ. 134 6.700.000 201.000 
Artvin 12.000 Kğ. 137 1.644.000 49.320 

T Ü M Ü. . . 333.000 Kğ. 44.536.000 1.336.080 
955i / ı-ı 
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Gazi üniversitesi Rektörlüğünden: 

A — İhaleye Konulan 
İşin Adı ve Yeri 

Yet. Bel. 
Keş. Bed. Geç. Tem. İçin Son 

Lira Lira Mür. Tar. İha. Tar. İha. Sa. 

G. Ü. Tıp Fak. Gölbaşı Sağ. Tes. 
Çeş, Onr. İng. 50.000.000 1.500.000 21/6/1984 26/6/1984 11.00 
G. Ü. Kırşehir Eğt. Y. O. Çeş. 
Onr. İnş. 25.000.000 750.000 21/6A984 26/6/1984 14.00 
G. Ü. Basın-Yayın Y. O. TV. 
Std. İnş. 25.000.000 750.000 21/6/1984 26/6/1984 15.00 

B — Yukarıda yazılı işlerin ihalesi karşısında belirtilen tarih ve saatte 1984 
yılı B. B. Birim fiatları üzerinden Gazi Üniversitesi Rektörlüğü binasında (Incitaş 
Sokak No. 4 Beşevler/Ankara) adresinde İhale Komisyonu Başkanlığı, Odasında 2886 
sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacak-
tır. 

C — Talipliler bu işe ait ihale şartnamesinin projeleri ve eklerini ihale dos-
yası G. Ü. Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından hergün mesai saat-
leri dahilinde ücretsiz olarak görebilirler. 

D — İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN : 
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıdaki belgeleri teklif zarflarına koy-

maları gerekmektedir. 
1 — G. Ü. Rektörlüğü Yeterlik Komisyonu Başkanlığından aldıkları işe ait ye-

terlik belgesini 
2 — 1984 yılı vizeli Ticaret ve Sanayi Odası belgesinin aslını, 
3 — Kanuni ikametgâh belgelerini, 
4 — Geçici teminatı, 
5 — .İhale şartnamesinde ve eklerinde belirtilen ve usulüne uygun olmak üzere 

hazırlanmış belgelerin asıllarını, 
F — YETERLİK BELGESİ ALMAK İÇİN : 
Yeterlik belgesi almak için 21/6/1984 günü mesai saati bitimine kadar dilekçe 

De aşağıda istenilen belgelerle birlikte G, Ü. Rektörlüğü Yeterlik Belgesi Komisyonu 
Başkanlığına müracaat edüecektir. Müracâatta genel evrak kaydı geçerlidlıv Telgraf 
ile yapılacak müracaatlar ve postadaki giecikmeler kabul edilmez. 

1 — Firma tanıtma formu. 
2 — Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve süresi dolmamış ayrı, ayrı her işin 

keşif bedelinin 2 katı kadar (B) grubu müteahhitlik karnesinin aslını. 
3 — Müteahhit olarak en az keşif bedelinin iki misli kadar benzeri bir işi ta-

mamlayıp geçici veya kesin kabulünü yaptırmış olduğuna dair ilgili resmî daireden 
alınmış belgelerin asıllarını veya. noterden, tasdikli suretlerini, 

4, — Yapı Araçları Bildirisini, 
Tüm işler için miktar ve çeşitleri ihale işlem dosyalarında işinin adına alınmış 

yardımcı inşaat makinalanna ait. Noter tasdikli kira • mukavelesi ile o makinaları ki-
raya veren şahsa ait olduğuna dair, kamyon ve traktörler için trafik ruhsatnamesi 
aslı veya Noterden tasdikli sureti, diğer iş makinaları ile alet ve ekipmanlar için ise 
fatura aslı veya Noterden tasdikli sureti, (Beyan edilen makina ve ekipmanların 
halen bulundukları yerlerin adresleri açık ve kesin- olarak bildiride gösterilecektir.) 

5 — Banka Referans Mektubu ve Mali Durum Bildirisi : 
a) Yeterlik için başvuracak firmalar firçansal imkânları ile banka referans 

mektuplarım ve nakit mevduatlarım beUrten bir listeyi kanıtlayıcı dökttmanlan da 
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ekleyerek vereceklerdir. Nakit mevduat durumunu gösterir listeye son altı aya ait 
mevduat ekstrelerüıin eklenmesi şarttır. 

b) Serbest mevduat ile kullanılmamış nakit kredileri ayn ayrı İşin keşif be-
delinin % 10 dan az olmayan ve il&n tarihinden sonra iğin adına alınmış banka re-
ferans mektubunun eklenmesi şarttır. 

6 — Teknik Personel Bildirisi : 
Firma personeli olarak çalışan teknik elemanların listesi ve listede yer alan 

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

kabulleri yapılmış) taahhütlerle ilgili bilgileri havi iş bitirme listesi -ve ekinde iş bi-
tirme belgelerinin asıllarım, veya Noterden tasdikli suretleri, 

b) Firmanın kuruluşlara karşı taahhüdü altında bulunan ve devam eden İş-
leri gösterir taahhüt bildirisi ve ispatlayıcı, belgelerin asıllarını, veya Noterden tas-
dikli suretleri, 

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

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

G — isteklilerin bu işe ait ihale dosyası ve ilân hükümleri ile eksiltme şart-
namesine göre usulüne uygun olarak 2886 sayılı Kanuna göre hazırlayacakları teklif 
mektuplarını, en geç ihale saatinden bir saat önce makbuz mukabilinde İhale Ko-
misyonu Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

Hân olunur. 9569/1-1 
• .. • • 

Çukurova üniversitesi Ziraat Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğün-
den : 

1. Aşağıda cinsleri, miktarları, karşılarında muhammen bedelleri ve geçici te-
minatları belirtilen hayvanlar ve mahsuller açık artırma ile satılacaktır. 

a) 45 dekar, Sugar Baby çeşidi karpuz ürünü : Muhammen bedeli 2.925.000 TU 
olup, geçici teminat tutarı 87.500 TL. eldir. 

<b) 45 dekar Tarsus beyazı üzüm: Muhammen bedeli 2.250.000 TL. sı olup, ge-
çici teminat tutan 67.500 TU sidir. 

c) 50 bag kuzu, tahmini canlı ağırlığı toplam, 2.000 kg. muhammen bedeli 
840.000 TL. sı olup, geçici teminat tutarı 25.200 TL. sudır. 

d) 1000 kg. civarında koyun yünü, muhammen bedeli 400.000 TL. sı olup, ge-
çici teminat tutarı 12.000 TL. sidir. 

e) 100 kg. civarında keçi kılı, muhammen bedeli 2.000 TL. sı olup, geçici te-
minat tutarı 600 TL. sidir. 

f ) 33 baş damızlık sığır (Tosun, İnek ve Düve) : Satışa iştirak edecekler toplu 
ve tek tek alacakları hayvanlar için muhammen bedel tutanağında belirtilen miktarla-
rın % 3'ünü geçici teminat olarak vezneye yatıracaklardır. 

2. Satış işi 27 Haziran 1984 Çarşamba günü saat 10.00'da başlayacaktır. 
3. Satış işi açık artırma usulü ile yapılacaktır. 
4. Satış işlerine iştirak edecekler hangi satışa iştirak etmek istiyorlarsa o işe 

ait geçici teminatı yatınmak ve aldığı maikbuzu komisyona İbraz etmek zorundadır. 
5. Satış tşl Ç. Ü. Balçak Kampusündeki Ziraat Fakültesi Döner 'Sermaye İşlet-

mesi binasında komisyon huzurunda yapılacaktır. Şartname işletmeden ücretsiz temin 
edilebilir. 

6. Komisyonumuz ihaleyi yapıp, yapmamakta veya dilediğine yapmakta ser-
besttir. &6ÖT /1-1 
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Kırşehir Valiliğinden : 

11 Daimi Encümeni Başkanlığının: 
1 — Aşağıda ismi, keşif bedelleri belirtilen işler 28G6 sayılı Kanunun 35-a mad-

desi uyarınca 1985 yılına sari olarak kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 
2 — İhale işlerin hizalarında gösterilen gün ve saatte Hükümet binası üst 

katında bulunan 11 Daimî Encümen salonunda, toplanacak U Daimi Komisyonunca 
yapılacaktır. 

3 — İhale şartnamesi ve diğer evraklar mesai saati dahilinde Bayındırlık Mü-
dürlüğü ve özel İdare Müdürlüğünde görülebilir. 

4 — İhaleye katılabilmek için isteklilerin; 
A — Her işin hizasında gösterilen geçici teminatlarım, 
B — 1984 yılı Ticaret Odası belgesini (Şirketlerde ilân tarihinden sonraki bir 

tarihte alınmış olması gerekmektedir.) 
C — İsteklilerin her iş için ayrı ayıı olmak üzere müracaat dilekçeleı-iyle bir-

likte, eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış yapı araç bildirisi, 
(Sahibi olduğunu gösterir belge veya kiralandığına dair Noter sözleşmesi) Teknik 
personel bildirisi (Bağlantı durumunu gösterir Noter mukavelesi,) sarmaye ve kredi 
imkânlarım gösterir mal durum bildirisi, banka referans mektubu ve taahhüt bildirisi 
ile Bayındırlık Bakanlığından alınmış en az keşif bedelli kadar (B) Grubu müteahhit-
lik karnesinin aslım ibraz sureti ile Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik 
belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa Koymaları gerekir. 

5 — Bayındırlık Müdürlüğünde yeterlik belgesi almak için son müracaat ta-
rihi 22/6/1984 Cuma günü mesai saati sonuna kadardır. 

6 — İsteklilerin teklif mektuplarım en geç ihale saatından bir saat öncesine 
kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekir. 

7 — İhale şartnamesine ek özel şartname (Yapı araç teknik eleman, mal du-
rum bildirisi şartları) ihale dosyasında mevcuttur. 

8 — Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesine eklenen çalışma şartlarına ait ek 
madde dosyada mevcuttur. 

İşin Adı 
Keş. Bed. 

Lira 
Geç. Tem. 

Lira ih. Tarihi Saati 

132.741.556 3.982.247 28/6/1984 15.00 
1 — Kırşehir özel İdare Hizmet Binası 

İnşaatı 
2 — Kırşehir özel İdare Müdürlüğü 

Personel Lojmanı İnşaatı 100.848.913 3.025.467 28/6/1984 15.00 
Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
Keyfiyet ilân olunur. 9564 /1-1 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Mü-
dürlüğünden : BURSA 

Aşağıda keşif bedeli, geçici teminatı ihale giin ve saati ile müracaat son günü 
yazılı işin eksiltmesi 2886 sayılı Yasanın 81. maddesi ve aynı Yasanın geçici 2. mad-
desine istinaden Emanet Komisyonunca topalı zarf usulü eksiltme suretiyle taşaron-
lar ı yaptırılacaktır. Bu işe ait eksiltme dosyası her gün mesai saatleri dahilinde Bur-
sa'dakl Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Trafik Şefliğinde tetkik edilebilir, isteklile-
rin kanun! ikametgâhları olması, bu işlere ait eksiltme dosyalarını tetkik etmiş, «Ye-
terlik Belgesi» almış ve geçici teminat vermiş olmaları şarttır. 
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YETERLİK BELGESİ ALMAK İÇİN : 
İsteklilerin; en geç aşağıda yazılı iş için tesbit edilmiş bulunan müracaat son 

günü (saat 17.00) ye kadar (örneği İdari İşler Amirliğinde mevcut) bir dilekçe ile 
Karayolları 14. Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve dilekçelerine : 

1 — Bu iş için en az keşif bedeli kadar (C) grubu müteahhitlik karnesi aslı ve 
noterden yılı İçinde tasdikli örneği veya bu işin cins ve önemimde en az bir defada ke-
şif bedelinin yansı kadar bir iş yaptığım gösterir resmî tasdikli belgelerinin örneğini, 

2 —> Yapı araçları bildirisi (örnek-1) işin özel şartnamesinde yaztfı araç ve 
gereçlerin kendilerine ait olduğunu belirtir fatura veya noterden yılı içinde tasdikli 
sureti veya bu araç ve gereçlerin kiralanacağına dair noterlikçe senesi içinde tanzim 
edilmiş sözleşmelerini veya taahhütnamelerini kiralanacak araç ve gereçlerin kiraya 
veren şahsa ait olduğunu gösterir (Kamyon hariç) faturalarının noterden yılı içinde 
tasdikli fotokopilerinin noter belgesine eklenmesi şarttır. 

3 — Mali durum bildirisini (örnek 2/a) 
4 — Taahhüt bildirisini (örnek: 4) 
Yukarıda (2), (3), (4) de 'belirtilen örnek 1, 2/a ve 4 ün ve müracaat dilekçe-

sinin bizzat müteahhit (Taşaron) tarafından tımâlanmaaî şarttır. 
5 — İSTEKLİLERİN : 
a) Gerçek tek kişi olması halinde; yılı içinde Ticaret vo Sanayi Odasına kayıtlı 

olduğuna dair belge ve imza sirkülerini, 
b) Şirket olması halinde ilk ilân tarihinden sonra alınmış halen faaliyette 

olduğuna dair belge ve imza sirkülerini, 
6 — işyeri görme belgesini (İsteklilerin işyerini görüp tetk!k ettiklerine dair, 

işin alt olduğu Trafik Şefliği veya Vekilleri tarafından parafe edilmiş «İşyeri Görme 
Belgesi» ni Bölge Müdürlüğüne ibraz ederek tasdik ettireceklerdir.) 

Yeterlik belgesi alanların «Yeterlik Belgesi» ile birlikte «Teldif Mektuplarını» 
("Dosyadaki özel şartnamenin 30. maddesinde belirtildiği şekilde hazırlayarak; eksilt-
me günü, eksiltme saatinden bir saat öncesine kadar makbuz mukabilinde) Emanet 
Komisyonu Başkanlığına vermeleri ilân olunur. 

Sıra No : 1, İşin cinsi : Karo yollan 14. Bölge Müdürlüğü Kavşaklan Işıklı Tra-
fik İşaretlemesi (Sinyalizasyon) İşi., Keşif bedeli : 21.&48.455.55 Lira, Müracat son 
günü : 25/6/1984, Eksiltmenin tarihi günü ve saati : 28/6/1984, saat 11.00, Geçici te-
minat miktarı : 646/453,67 Lira. 8916/1-1 

• 
Milli Savunma Bakanlığımdan: 

Radar İstasyonları (SGR) modernizasyonu inşaat ve tesisat işi için 6095 sayılı 
Yasa ve bu yasaya dayanılarak çıkartılmış kararnameler uyarınca öneri kabul edile-
cektir. 

1. İhale konusu işin yaklaşık bedeli 1.800.000.000 TL dır. 
2. İhaleye girecek olan firmaların -1/6/1979 tarihinden sonra alınmış NATO gü-

venlik belgesine ve en az 1.800.000.000 TL.'lık «A» veya «G-, grubu (İstenci karnesine 
sahip olmaları ön koşuldur. 

3. İstekli olan firmaların bu İş için hazırlanmış bulunan ön duyuruyu, NATO 
çüvenlik belgesini ibraz ederek ye bir dilekçe ile başvurarak aşağıda yazılı adresten 
almalan ve ön duyuruda istenen belgeleri hazırlıyarak cn geç 20 Temmuz 1984 günü 
saat 16.00'ya kadar «M. S. B. NATO Enf. Daire Başkanlığı Belge ve lihale Komisyonu 
Başkanlığı - Bakanlıklar/Ankara) adresine göndermiş olmaları gerekmektedir. 

4. ön duyum için başvuruların şahsen veya yetkili temsilciler tarafından yapıl-
ması zorunludur. Pasta ile başvuru kabul edilmez ve ön duyuru posta ile gönderilmez. 

Duyurulur. 
Adresi: M. S. B. NATO Enf. D. Bşk, lığı .Deniz Enf. Gr. B§fk lığı Mu. Elkt. Şb. 

Md. Klftü Bakanlıklar - Ankara »566 /1-1 
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Erzurum Belediye Başkanlığından: 

1 — Bordür taşı alım işi 2886 sayılı Kanunun 17 - 35 - 37. maddeleri gereğince 
kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — işin keşif bedeli 28.000.000,— TL,, olup, muvakkat teminatı 840.000,— TU 
dir. 

3 — İhaleye iştirak edecekler (c) grubu müteahhitlik karnesi veya benzeri iş 
yaptıklarına dair iş bitirme belgesi ve 1984 yılı tasdikli Ticaret Odası vesikası ile 
birlikte ihale tarihinden 3 gün öncesine kadar Belediye Başkanlığına müracaat ederek 
ihaleye iştirak belgesi almaları şarttır. 

4 — İşin ihalesi 6/7/1984 tarihinde Cuma günü saat 16.00 da Belediye Encü-
men Başkanlığında yapılacaktır. 

5 — İhaleye iştirak edecekler teklif zarflarını 6/7/1984 günü saat 15.00 e ka-
dar Belediye İhale Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri 
şarttır. 

6 — Telgrafla yapılacak müracatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edil-
mez. 

Hân olunur. 9548 /1-1 
• •• • > 

Erzincan 3 ncü Ordu Satmalma Komisyon Başkanlığından : 

Aşağıda cinsi, miktarı, keşif bedeli ve geçici teminaltarı yazılı 2 adet inşaat 
idarenin göstereceği yerde hizalarında belirtilen tarihlerde karşılarında yazılı saat-
lerde 2886 sayılı Kanunun 37 nci maddesi içeriğinde kapalı teklif usulü ile yapıla-
caktır. İsteklilerin 2886 sayılı Kanunun hükümlerine göre ve idare şartnamenin 24 ncü 
maddesinde istenen belgelerle düzenliyecekleri tekliflerini ihale saatine kadar Komis-
hona vermeleri. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Şartname ve ekleri Ankara - İs-
tanbul Levazım Amirliklerinde ve Komisyonda görülebilir. Taliplilerin en geç 6 Tem-
muz 1984 günü saat 18.00 kadar Erzincan 3 ncü Ordu İnşaat Emlak Başkanlığına 
(2886 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki belgelerle birlikte) müracaat ederek yeter-
l'k belgesi almaları şarttır. 

K. Bed. G. Tem. 
C i n s i Miktarı Lira Lira İhale Gün ve Saati 

Kelkit As. Şb. Bina İnşaatı 1 Adet 45.000.000 1.350.000 12 Temmuz 1984 
Saat 10.00 

Kemaliye As. Şb. Bina İnşaatı 1 Adet 45.000.000 1.350.000 12 Temmuz 1984 
Saat 15.00 

9552/1-1 
0 

Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden : 

1 — Fabrikamız şlam havuzunda biriken tahmini % 25 toleranslı 67.000 
ma şlam çamurunun hafif ve nakil işi, şartnamesi esasları dahilinde 25/6/1984 Pa-
zartesi günü saat 15.00 de kapalı zarf usulü fiyat teklifi alınmak suretiyle Fabrika-
mız Ofis binasında ihale edilecektir. 

2 — Şlam çamuru temizlenmesi ve nakli işinin geçici teminatı 600.000,— TL. 
(Altıyüzbin ve 00/00 lira) kat'i teminat ise ihale tutarının % ıo'udur. 

3 — Bu işle ilgili şartname Fabrikamız Ticaret Servisinden temin edilebilir. 
4 — İsteklilerin yeterlik belgesi almak üzere engeç 21/6A984 Perşembe günü 

saat 17.30'a kadar Fabrikamız İnşaat Servisine müracaatları gerekir. 
5 — Fabrikamız 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapın yapma-

makta işi dilediğine vermekte ve yâ açık arttırma ve eksiltmelerde en uygun bedeli 
saptamakta serbesttir. 9558/1-1 
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Sümerbarik Kayseri Pamuklu Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden : 

1 — Müessesemiz iplik ünitesiıide kullanmak üzere 3.200 adet Fiber Kova ima] 
ettirilecektir. 

2 — Fiber Kova ile ilgili şartname Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden te-
min edilir. 

3 — Taliplilerin 25/6/1984 tarihine kadar 500.000,— TL. geçici teminatla bir-
likte kapalı teklif mektuplarım Müessesemiz adresine göndermeleri gerekmektedir. 

4 — Kat'i teminat % 10'dur. 
5 — Müessesemiz 28S6 sayılı Kanuna jtabi değildir. 
B"iber Kovanın özellikleri : 
a) Malzemesi : Volkanize Fiber - Fiber Glas 
b) Çap : 20 İnç - 508 mm. 
c) Çevre : 160 mm. 
d) Boy : 1.030 mm. 
e) Fiber Kalınlığı : 2 mm. 
f) Teksitil tipi küresel teker her kova için : 3 Adet 

9556/1-1 

Karabük Yenice Orman Ürünieir Sanayii Müdürlüğünden : 

1 — Fabrikamızın üretiminde kullanılmak üzere Yenice Orman İşletmesinin 
Kayadibi, Merkez, Balıkısık ve Değirmen önü depolarından satın alınacak tahminen 
34.000 M3 Kayın ve Meşe Tomrukları Fabrikamız Deposuna kadar kapalı zarf usulü 
\'e naklettirilecektir. 

2 — İhale 29/6/1984 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat 14.00 de Fabrika-
mızda teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — iğin muhammen bedeli 24.650.000,— TL. olup geçici teminatı 739.500,— 
TL. dir. 

4 — Bu işe ait şartname hergün mesai saatleri sonuna kadar ORÜS Genel Mü-
dürlüğü Gazi-Ankara, Devrek, Bartın, Bolu, Vezirköprü, Artvin, Antalya, Ayancık Or-
man Ürünleri Sanayii Müesseseleri Müdürlükleri ile Bolu, Zonguldak, Ankara, İstan-
bul Orman Bölge Başmüdürlüklerinde görülebilir. 

5 — Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta ser-
besttir. 

6 — Taliplilerin belirli gün ve saatte teklif mektuplarını Komisyonumuza ver-
meleri ilânen duyurulur. 9557/1-1 

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden : 

460 ADET DUVAR, 23 ADET ERKEK, 5 ADET BAYAN KOL SAATİ 
SATIN ALINACKTIR 

Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 
1 — Karabük'den : Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve İkmâl 

Müdürlüğümüz. 
2 — istanbul'da: Sirkeci; Yalıköşkü Cad. Yalıköşkü Han Kat 4-5deki Mü-

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

tuplarım, geçici teminatlanyla birlikte en geç 20 Haziran 1984 Çarşamba günü saat 
14.00'e kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulun-
durmaları ilân olunur. 9190/2-1 
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Bursa Belediye Başkanlığından : 

Süleyman Çelebide yapüacak Türk Hava Kurumu Gençlik Parkı İnşaatı işi 288« 
Yasanm 36 ncı maddesi uyarınca kapalı teklif usulü İle ihaleye konulmuştur. 

İşin 1 nci keşif bedeli 20.004.943,20 lira, gcçlci teminatı 600.148,30 liradır. 
İhalesi Belediyemiz Encümeninde 26 Haziran 1984 Salı günü saat 15.00 de ya-

pılacaktır. Keşif, şartname ve ekleri Hesap İşleri Md. lüğü İhale Memurluğumda gö-
rülebilir. 

ihaleye iştirak edebilmek için isteklilerin; 
A) Gcçici teminatları, 
B) 1984 yılı tasdikli Ticaret Odası Belgesi (Tüzel kişi olması halinde tüzel ki-

mliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya .siciline kayıtlı bulun-
duğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı 
yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge), 

C) Noter tasdikli imza sirküK ri, 
D) Yeterlik Belgeleri ile tekliflerini havi kapalı zarflarım ihale günü saat 

i4.00 e kadar Komisyonumuza makbuz karşılığı vermeleri gerekmektedir. 
İsteklilerin yeterlik belgesi için son müracaat tarihi olan 21/6/1984 Porşembe 

gilnü mesai saati sonuna kadar Belediye Başkanlığına müracaat ile dilekçelerine; 
1 — Bayındırlık Bakanlığından aldıkları en az iğin keşif bedeli kadar eksilt-

meye girebileceklerini gösterir -C- Grubu müteahhitlik karnesi (aslı ve fotokopisi) 
2 — Yapı araçları bildirisi, ve ekinde beyandaki araçların kendisine ait oldu-

ğunu kanıtlayan belgeler, beyandaki araçları kiralayarak sağlayacağım kanıtlayan 
belgeler, kiralama işine ait Noterce düzenlenmiş kira sözleşmesi ile kiralayana ait 
mülkiyet tevsik belgeleri, 

3 — Bu işte kullanacakları sermaye ve kredi imkânlarını açıklayan mali du-
rum bildirisi, ve banka mektup örneği, 

4 — Teknik personel bildirisi vc ekinde bağlantı durumunu kanıtlayan Noter-
den tasdikli taahhütname, 

5 — Son iki yılda bitirilmiş ve dilekçenin veriliş tarihinde adına taahhüde bağ-
lanmış veya bağlanacak işleri açıklayan taahhüt bildirisi ve ekinde beyanın doğrulu-
ğunu kanıtlayan belgeler, 

6 — İşyeri görme belgesi ve bir adet fotoğraf ekleyerek Fen İşleri Müdürlüğün-
deki Belge Komisyonundan yeterlik belgesi almaları şarttır. Telgrafla müracaat ve 
postada vaki gecikmeler kabul edilmez, ilân olunur. 9549/1-1 

1» 
Karayolları Genel Müdürlüğü Elazığ 8. Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Bölgemiz ihtiyacı olan 12/144 kapasiteli tam otomatik elektronik tip bir 
bir adet telefon santralı ve müştemilatı 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince 
kapalı zarf usulü eksiltme suretiyle satmalmacaktır. 

2 — İşin muhammen bedeli 15.070.000,— Tl. olup geçici teminatı 452.100,— 
Tl. dir. ihale 25/6/1984 Pazartesi günü saat 10.30 da Bölge İhale Komisyonunda ya-
pışacaktır. 

3 — İsteklilerin 1984 yılı vizeli Ticaret ve Sanayi Odası Belegsi ile geçici te-
minatlarım (Nakit veya banka mektubu) şayet istekli şirket ise; imza sirküleri ve 
halen faaliyette bulunduğuna dair Noter tasdikli vekâletnamelerini, İhale saatinden 
bir saat öncesine kadar makbuz mukabili Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. 
Postada geç gelen zarflar kabul edilmez. 

4 — İhale dosyası hergün mesai saatleri dahilinde Bölgemiz Malzeme Amirli-
ğinde görülebilir. İdare ihaleyi tasdik edip etmemekte serbesttir. İsteyenlere paralı -
Parasız hiçbir surette şartname verilmez. Duyurulur. 9559/1-1 
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DSİ. XXV. Bölge Müdürlüğü, 251. Teknik Şube Müdürlüğünden: 
BALIKESİR 

1 — DSİ XXV. Bölge 251. Teknik Şube Müdürlüğü - Balıkesir sınırları içeri-
sinde yapılacak olan «Balıkesir Savaştepe Sarıbeyler ÇStalandere Göleti (Dipsavak 
Daimi Teçhizat İnşaatı)» emanet işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 81/b mad-
desine göre bu işi yapmaya muktedir firmalar arasında eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Eksiltme 28/6/1984 Perşembe günü saat 15.00 de Balıkesir'deki 251. Tek-
nik Şube Müdürlüğünde yapılacaktır. İnşaatın 1. keşif bedeli 19.000.000,— TL. Geçici 
teminatı ise 570.000,— TL. dir. Geçici teminat nakit ise DSİ XXV. Bölge Saymanlık 
Müdürlüğü Veznesine alındı makbuzu karşılığı yatırılacaktır. Banka teminat mektubu 
«sc limit dahili ve müddetsiz olacaktır. Mektup DSİ XXV. Bölge Müdürlüğü adına 
olacak, başka bir kayıt bulunmayacaktır. 

3 — Sözleşme tasarısı ve ekleri bu ilânın yayımı tarihinden itibaren DSİ 251. 
Teknik Şube Müdürlüğü Proje ve İnşaat Başmühendisliğinde görülerek imzalanacak-
tır. 

4 — Eksiltmeye katılmak isteyen şahıs veya şirketlerin DSİ 251. Teknik Şube 
Müdürlüğüne 22/9/1984 Cuma günü saat 15.00'e kadar bir dilekçe ile müracaat ede-
rek eksiltmeye iştirak belgesi istemeleri ve bıı dilekçeye aşağıda özü belirtilen belge-
leri eklemeleri (arttır. 

a) Yer görme belgesi (DSİ Savaştepe Kontrol Kısım Mühendisliğinden alına-
caktır.) 

b) 1984 yılı vizeli Ticaret ve Sanayi OJası belgesi (Şirketler için ilân tarihin-
den sonra alınmış olacak.) 

c) Bu ve benzeri bitirilmiş veya devam eden işlere ait taahhüt bildirisi. 
d) Mali durum bildirisi. 
5 — İsteklilerin iştirak belgesi alıp almadıkları 25/6/1983 Pazartesi günü saat 

16.00'dan itibaren Emanet Komisyonu Başkanlığına müracaat ederek öğrenebilirler, 
6 — İştirak belgesi alan istekliler tekliflerini, usulüne uygun şekilde en geç 

İhale günü saat 14.30'a kadar DSİ 251. Teknik Şube Müdürlüğü - Balıkesir adresinde 
evrak kayıt memurluğuna makbuz karşılığı teslim edilmesi şarttır. 

7 — Telgrafla yapılacak başvurular ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
9560 /1-1 

Makbıa ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

2500 KG. HAMMERTON DESENLİ YEŞİL BOYA SATIN ALİNACAKTİR. 
Kunumumuz Tekstil Makinalan Fabrikasının ihtiyacı için 2500 Kg. Hammerton 

desenli yeşil boya satınalmacaktır. 
Bu işe ait numune, ve şartname Ankara'da Genel Müdürlük İç Alım Şube Mü-

dürlüğünden, İstanbul'da İnönü Caddesi No. 88 Takism/tstanbul adresindeki İstanbul 
Şube Müdürlüğümüzden temin edilebilir. 

Bu ihaleye iştirak eden firmaların şartnamelerine göre hazırlayacakları teklif 
mektuplarını kapalı bir zarf içerisinde en geç 21 Haziran 1084 günü saat 17.00'ye 
kadar M. K.E. Kurumu Genel Müdürlük İç Alım Şube Müdürlüğümüze göndermeleri 
çarttır. 

Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi kısmen 
veya tamamen yapıp yapmamakta veya siparişi dilediğine vermekte serbesttir. 

9399 /1-1 
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Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden ; 

1 — Fabrikamız Ofis odalarının tefriş işi ihalesi 25/6/1984 Pazartesi günü 
Fabrikamız Ofis binasında kapalı teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

2 — Bu işin tahmini bedeli 20.000.000,— Uradır. 
3 — İhaleyle ilgili şartnameler Fabrikamız Ticaret Servisinden temin edile-

bilir. 
4 — Bu işe ait geçici teminat 1.000.000,— Ura kati teminat ise 2.000.000,— Ura 

olup,ı nakit, banka teminat mektubu veya devlet tahvili olabilir. 
5 •— Banka teminat mektuplarının ilgili banka şubesine teyit ettirilmiş olması 

gerekmektedir. Teyit ettirilmemiş banka teminat mektupları geçersiz sayılacaktır. 
6 — îstekllerin teklif mektuplarım elden veya postayla en geç 25/0/1984 günü 

eaat 12.00 ye kadar Fabrikamız Muhaberat Servisine vermeleri gerekmektedir. 
7 — Postada vuku bulacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
8 — Teklif vereceklerin bu işle iştigal ettiklerine dair. Ticaret Sicil belgesiyle 

varsa daha önce iş yaptıkları kuruluşlardan aldıkları referansları da tekliflerine ekli-
yeceklerdlr. 

9 — Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapma-
makta veya dilediğine vermekte serbesttir. 8917/1-1 

• • • • » 

TCDD Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesinden : 

(2 KALEM TAŞ BİLEME - S AN AYİ ELMASI SATIN ALINACAKTIR.) 
1 — Müessesemiz ihtiyacı olan 2 kalem taş bileme, sanayi elması. 
1 - Taş bilemek için sanayi elması 2 krat = 10 adet 
2 • Taş bilemek İçin sanayi elması 4 krat = 10 adet 
Sözleşme örneği ve eksiltme şartnamesine göre kapalı zarfla eksiltme suretiyle 

teklif alınarak satın alınacaktır. 
2 — Eksiltmesi 28/6/1984 Tarih Perşembe günü saat 15.00 de Müessesemiz 

Alım Satım Komisyonluğunda yapılacaktır. 
3 — Muvakkat teminat teklif tutarının % 2.5'u dur. 
4 — Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte kapalı teklif mektuplarım ek-

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

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

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

7 — E.L.M.S. Eksiltme veya arttırma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etme-
mekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen serbesttir. 

9247 /1-1 

T. Demir Çelik İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü İskenderun Demir ve 
Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden: 

1 — Fabrikamızın 1985-1986-1987 yılları ihtiyacı için toplam 1.700.000 Ton Ki-
reç Taşının ruhsatı Müessesemize ait Akarca Ocağından temini işi, değişken btrim 
fiyat esasına göre ve kapalı zarfla teklif alma suretiyle ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — Bayındırlık B. 1984 yılı rayiçlerinden istifade edilerek hazırlanan özel bi-
rim fiyatlara göre işin keşif bedeli 2.411.467.000,— TL (İki milyar dörtyüzonbir mil-
yon dörtyüzaltmışyedl bin liradır.) 
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3 — Bu ige ait geçici teminat 96.458.680,— TL. (Doksanaltı milyon dörtyilzelli 
sekiz bin altıyttz seksen liradır.) 

4 — İhaleye iştirak edecekler gerçek tek kişi veya tüzel kişi olacaktır. 
5 — İhale dosyası, 12/6/1984 Salı gününden itibaren Müessesemiz Ticaret Mü-

dürlüğünden mesai saatleri dahilinde görülebilir. 
6 — Yeterlik belgesi almak isteyenlerin en geç 4/7/1984 Çarşamba günü saat 

17.00 kadar aşağıdaki belgeleri ekleyecekleri bir dilekçe ile Müessesemiz Muhaberat 
Müdürlüğüne «Kireçtaşı temini işi» rümuzu ile müracaatları şarttır. 

a) Aşağıda asgari sayı ve niteliği belirtilen makina ve ekipmanın mülkiyetine 
sahip olduğuna dair belgeleri ibraz 'etmek. 

1) - Bir adet D. 8 Cater veya muadili dozer 
2) - Bir adet 955 L. Cat. veya muadili- yükleyici. 
3)-Bir adet 966 Cat. veya muadili yükleyici. 
41 iki adet Trank Drill (3 1/2" lı'k en az 12 m. delme kapasiteli) 
5) - İki adet kompresör (900 cfm. lik) 
b) 1/1/1978 tarihinden bu yana ve bir yıl İçinde cn az 150.000 ton maden veya 

taş istihraç etmiş (Çıkarmış), hazırlamış (kırmış-elemiş) olduğuna dair iş yaptığı 
Müesseseden aldığı belgeyi ibraz etmek, 

c) Makina ve ekipman durumu bildirisi, (Kırma, eleme tesisine sahip olması 
yeterlilik belgesi için tercih sebebi olabilir.) 

d) Teknik personel bildirimi, 
e) Halen taahhüdünde olan işlerin bildirimi ile son beş yılda yapmış olduğu 

işlerin bildirimi ve bunların iş bitirme belgesi, 
f) Banka referans mektupları ile belirlenmiş sermaye ve kredi imkânlarını 

gösterir mali durum bildirimi, 
g) İstekli özel kişi ise, 1984 yılında vize edilmiş Ticaret Odası vesikası, istekli 

tüzel kişi ise Ticaret Siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair 12/6/1984 ta-
rihinden sora alınmış bir belgenin ibrazı, 

7 — 6. maddede istenen belgelerin asılları konacaktır. Noter tasdikli olmayan 
suret ve fotokopi kabul edilmez. 

8 — Yeterlilik belgeleri ile ihale dosyalarınm verilmesine 17/7/1984 Sah günü 
bağlanacak, 20/7/1984 Cuma günü saat 17.00ye kadar devam edecektir. İhale dosyası 
Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden 100.000,— TL. (Yüzbin lira) bedel mukabilinde 
alınacaktır. 

9 — İhale Müessesemiz Satınalma Komisyonu Başkanlığı odasında 31/7/1934 
Sah günü saat 15.30 da yapılacaktır. Teklif zarfları aynı gün saat 14.30'a kadar mak-
,bıız karşılığında Müessesemiz Muhaberat Servisine verilmiş olacaktır. 

Postada vaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 
10 — Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp yeterlilik belgesi verip ver-

memekte, ihaleyi yapıp yapmamakta, veya dilediği müteahhide yapmakta serbesttir. 
Keyfiyet İlân olunur. 9561/1-1 

• -
Denüryollar, Limanlar ve Hava Meydanı İnşaatı Genel Müdürlüğünden : 

ANKARA 
Ltonsu Kollektlf Şirketi (Halen adresi meçhu!) 
Tarafınızdan taahhüt edilen Poyrazköy Balıkçı Barınağı inşaatına alt kesin he-

sap evrakını, ilânın yapılmasını müteakip 30 gün içerisinde tetkik ve imza ötmeniz, 
aksi takdirde kesin hesabın gıyabınızda kesinleştirileceği ilânen tebliğ olunur. 

9563 / 1-1 
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Bolu Valiliğinden: 

Abant Tarihi Köşk ikmal J. kısım inşaatı 2886 sayılı Devlet Ihalo Kanununun 
35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 — İnşaatın keşif bedeli 47.000.000,— Lira olup, geçici teminatı 1.410.000,— 
Liradır. 

2 — İhalesi 26/6/1984 Sah günü saat 15.00 de Bolu 11 özel İdare hizmet bina-
sında yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar 11 özel İdare Müdürlüğünde mesai 
saatlerinde görülebilir. 

4 — Yeterlik belgesi alabilmek için, isteklilerin, 21/6/1984 Perşembe günü 
saat 17.00 ye kadar dilekçe ile Bayındırlık Müdürlüğüne müracaat ederek dilek-
çelerine; 

a) Bayındırlık Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının Yapı, Tesis ve 
Harcama İşleri İhalelerine Katlnıa Yönetmeliği esaslarna göre hazırlanmış olan, 

b) Yapı araçları bildiri, 
c) En az işin keşif bedeli kadar C grubu müteahhitlik karnesi aslı, 
d) Teknik personel beyannamesi, 
c) Sermaye ve kredi durumunu açıklayan mali durum bildirisi, 
f ) İhalenin ilk ilân tarihinden sonra alınmış banka referans mektubu, 
g) Dilekçenin veriliş tarihinde isteklinin bitirdiği işleri açıklayan taahhüt 

bildirisi, 
h) Belgeler bizzat istekli tarafında/ı inı/a edilecektir. Vekaleten müracaat vo 

imzalar kabul edilmez. 
ı) İsteklinin tek lcigi olması halinde imza sirküleri, şirket olması halinde 

şirket sirküleri, 
i) Kanuni ikametgâhı olması, 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
a) Yeterlik belgesi, 
b) 1984 yılı vizeli Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, 
c) Geçici teminat makbuzu, banka teminat mektubunu usulüne uygun olarak 

düzenleyerek ihale saatinden bir saat önce. Bolu özel İdare Müdürlüğünde . topla-
nacak İhale Komisyonu Başkanlığına makbuz karşılığında verilmesi gerekir. 

6 •— Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 
7 — İlân olunuı. 913J / l - l 

Alpullu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden : 

1 — Fabrikamızın 1984 - 1985 Kampanya Dönemi ihtiyacı rp % 50 toleranslı 
16.300 Ton Fuel - Oil No. 6 nın İstanbul Haramidere'deh Fabrikamıza Nakliyesi yapı-
lacaktır. 

2 —• İhale 28/6/1984 Perşembe giinü saat 14.00 de Fabrikamız Ofis binasında 
kopalı zarf usulü tekliı' alınnınk suretiyle, lüzumu halinde ise açık eksiltme veya pa-
zarlık suretiyle yapılacaktır. 

3 — Teklif Mektupları en geç 28/6/1984 Perşembe günii saat 14.00'e kadar 
Muhaberat Servisine verilmesi gerekmektedir. 

4 — Postadaki gecikmeler, her ne suretle olursa olsun süresi içinde verilmeyen 
teklifler dikknte alınmayacaktır. 

5 — Bu işe nit geçici teminat tutarı teklif flatımn % 5'i olup, nakit veya banka 
teminat mektubu olabilir. Kesin teminat, geçici teminatın iki katıdır. 

6 — İhale ile ilgili şartname Fabrikamız Ticaret Servisinden temin edilebilir. 
7 — Fabrikamız 28S8 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapma-

makta veya dilediğine vermekte serbesttir. 9189 / l-l 
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Bolu Valiliğinden: 

1 — Bolu S. SY. Bakanlığı Personel loj. (10 Daire) inşaatı 2886 sayılı Kanunun 
35-a maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İnşaatın keşif bedeli (59.000.000,—) TL. olup, geçici teminatı 1.770.000,— 
TL. dır. Teminat alındı kabul edilecek değerlerin 2886 sayılı İhale Kanununun 26 ve 
27. maddelerince verilmesi gerekir. 

3 — İhale 26/6/1984 Salı günü saat 15.00 de Bayındırlık Müdürlüğü binasında 
yapılacaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi, ek özel şartanme ve diğer evraklar Bayındırlık Mü-
dürlüğünde mesai saati içinde görülebilir. 

5 — Yeterlik belgesi alabilmek için isteklilerin 21/6/1984 Perşembe günü mesa> 
saati sonuna kadar dilekçe ile Bayındırlık Müdürlüğüne müracaat ederek müracaat 
dilekçelerine; 

a) En az işin keşif bedeli kadar C grubu müteahhitlik karnesi, aslk veya 
onanmış sureti, 

b) Yapı araçları bildirisi 
c)' Sermaye ve kredi olanaklarım açıklayan mali durum bildirisi, 
d) ihalenin ilk ilân tarihinden sonra alınmış banka referans mektubu, 
e) Dilekçenin veriliş tarihinden isteklilerin elinde bulunan ve son iki yıl için-

de bitirdiği işleri açıklayan taahhüt bildirisi, 
Belgeler bizzat istekli tarafından imzalanacaktır, vekâleten imzalar kabul edil-

mez. 
6 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
a) Yeterlik belgesi 
b) 1984 yılı vizeli Ticaret ve Sanayi Odası belgesi 
c) Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu 
Yukarıda belirtilen belgelerle teklif mektubunu usulüne uygun düzenleyerek 

ihale saatinden bir saat önce Bayındırlık Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 
makbuz karşılığı verilmesi gerekir. 

Postadaki vaki gecikmeler ve etlgrafla müracaat kabul edilmez. 
Keyfiyet Uân olunur. 9398 / 1-1 

Ankara Levazım Amirliği 5 No. lu Satınalma Komisyon Başkanlığından: 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli ve kati teminatı yazılı üç kalem müs-
tahzar ilâç 2490 sayüı Kanunun 51 ncl maddesine göre müteahhit nam ve hesabına 
açık eksiltme ile alınacaktır. Evsaf ve şartlan Ankara, İstanbul ve İzmir Levazım 
Amirliklerinde görülebilir. Malın tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi, beher 
kalemin tamamı da ayrı ayn isteklilerede ihale edilebilir. 

C i n s i Miktarı 
Muh. Bed. Kati Tem. ihale gün ve 

Lira Lira Saati 

1. Lyomisettin Süksinat 
2. Lyomisettin İn). 1. Gr. 
3. Penisilline Krst. 1.000.000 

12.000 Ad. 1.795.200 107.712 26/6/1984 
250.000 Ad. 37.400.000 2.244.000 Saat: 14.30 

1. Ü. Eritlcisiyle 920.000 Ad. 100.096.000 6.005.760 

139.291.200 8.357.472 
9311/1-1 
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Konya Valiliğinden : 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel MUdiirlUğUnUn; 
1 — Konya-Merkez Btlyükkovanağzı Polis Karakolu (LoJ.) İnşaatı 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanununun 35-a maddesi gereğince 1985 yılma sirayeti! olmak üzere 
kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. 

2 — İşin keşif bedeli : 73.774.479,— TL. dır. 
3 — İhale 26/6/1984 Salı günü saat 11.00 de Bayındırlık Müdürlüğünde top-

lanacak İhale Komisyonunca yapılacaktır. 
4 — İhale Şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatlerinde Bayındırlık Müdür-

lüğünde (Ankara Yolu Üzeri) görülebilir. 
5 — İhaleye girmek için İsteklilerin; 
a) 2.213.234,— TL. lık geçici teminatım, 
b) 1984 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası Belgelerini (İstekliler ortaklık 

olduğu takdirde şirketlerin imza sirkülerini ve şirketin .birinci ilân tarihinden sonra 
alınmış hal faaliyet belgesi, istenir. 

c) İstekliler müracaat dilekçesi ile birlikte Yapı Tesis ve Onarım İşleri İha-
lelerine Katılma Yönetmeliğine göre işin ihale şartnamesinde istenilen yapı araçları 
bildirisi (örnek No: 1), bankalardan alınmış banka kredi mektubunun ekli olduğu 
mali durum bildirisi (örnek No: 2-a-2-b), müteahhidin bu işte çalıştıracağı teknik 
personeli belirliyen teknik personel bildirisi (örnek No: 3), dilekçenin veriliş tari-
hinden itibaren müteahhidin son iki yılda bitirdiği ve dilekçenin veriliş tarihinde adına 
taahhüde bağlanmış veya bağlanacak işleri açıklayan belgelerle birlikte taahhüt bil-
dirisi (örnek No: 4) ile Bayındırlık,ve İskân Bakanlığından alınmış enaz işin keşif 
bedeli kadar (B) grubu müteahhitlik karnesinin aslını ibraz ile Bayındırlık Müdür-
lüğü Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgesini teklif mektubu ile birlikte 
zarfa koymaları gerekmektedir. 

6 — Yeterlik belgesi almak için son müracâat tarihi : 21/6/1984 Perşembe 
günü mesai saati sonuna kadardır. 

7 — İsteklilerin teklif mektuplarını enğeç 26/6/1984 Sah günü saat 10.00'a 
kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekir. 

8 — İhale şartnamesine ek özel şartname (yapı araçları, teknik eleman, mali 
durum bildirisi şartları) ihale dosyasında mevcuttur. 

Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesine eklenen çaüşma şartlarına ait bilgiler 
ihale dosyasında mevcuttur. 

Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
Keyfiyet ilân olunur. 891$ /1-1 

Giresun İli Daimi Encümen Başkanlığından : 

1 — Giresun 111 özel İdare Müdürlüğü hizmet binası onarım inşaatı 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunda değişiklik yapan 2990 sayılı Kanun hükümle-
rine göre kapalı teklif usulüyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli 18.000.000,— Lira, geçici teminatı 540.000,— Liradır. 
3 — Eksiltme Giresun Valilik Makamında .27/6/1984 Çarşamba günü saat 

15.00 de yapılacaktır. 
4 — Elcsiltme şartnamesi ve diğer evraklar İl Daimi Encümeninde ücretsiz 

görülebilir. 
5 — Yeterlik belgesi almak için isteklilerin,: 
Yeterlik belgesi almak için son müracaat günü olan 22/6/1984 Cuma günü' 

çalışma saati sonuna kadar bir dilekçe ile Giresun ,11, Bayındırlık Müdürlüğüne mü-
racaatla eksiltme şartnamesinde belirtilen usule ve 81/34 sayılı Bayındırlık Bakanlığı 
Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğine göre hazırlamış ol-
dukları : 
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a) Tapı araç bildirisini, 
b) Hân tarihinden sonraki tarihi ve en az keşif bedelinin % 10'u kadar tuta-

rında bankalardan alınmış banka kredisi mektuplarının ekli olduğu mali durum 
bildirisini, 

c) Teknik personel bildirisini, 
d) Dilekçenin veriliş tarihinde müteahhidin son iki yılda bitirdiği ve dilek-

çenin verildiği tarihten adına taahhüde bağlanmış veya bağlanacak olan işleri 
kamtlalıcı belgeleriyle açıklayan taahhüt bildirisini, 

e) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan keşif bedeli 
kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesinin aslını dilek-
çelerine eklemeleri gerekir. 

6 — Ekşitmeye girmek isteyenlerin 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre 
hazırlayacakları zarflarına: 

a) Teklif mektubunu, 
b) Bu işe ait yatırdıkları teminat nakit ise teslimat mukabili 11 özel İdaresi 

veznesine yatırdıklarına dair banka makbuzunu, banka mektubu ise limitli ve sü-
resiz banka mektuplarını, 

c) 1984 yılı vizeli Ticaret Odası belgesi aslı veya noterden tastikli suretini, 
istekli şirket ise ilk ilân tarihinden sonra şirketin halen faaliyette olduğuna dair 
belgesini, 

d) Bayındırlık Müdürlüğünden almış oldukları yeterlik belgesini koyacaklardır. 
7 — Usulüne uygun hazırlanan teklifler, ihale saatinden bir saat evvel makbuz 

karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri lazımdır. 
8 — Telgrafla müracaatlar ye postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
İlân olunur. 9135 /1-1 

Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi Müdürlüğünden : (Bahçekapı/İstanbul) 

Sümerbank Ereğli Pamuklu Sanayii Müessesemiz için aşağıda belirtilen şart-
larda; 260.000 Adet Alt ve Üst A-40/3- 900 Mt. Masura Komple Kutu sa tın alınacaktır. 

özellikleri: 
üst; 
1. Üst kapak aynen 1/1 ölçeğindeki resme göre yapılacaktır. (Resim Servisi-

mizde görülecektir.) 
2. Zemin, bütün yazı ve rakamlar amplerin renkleri (Servisimizdeki kapak 

niimunesine göre aynen olacaktır.) 
3. Karton kalınlığı (Servisimizdeki nilmuneye göre olacaktır.) 
4. Renk koyu Lâcivert olacaktır. 
Alt; 
1. Kutu ölçüsü aynen 1/1 ölçeğindeki resme göre yapılacaktır. (Resim Ser-

visimizde görülecektir.) 
2. Karton kalınlığı (Servisimizdeki nUmuneye göre olacaktır.) 
Nilmune Alım IV Grup'ta görülecektir. 
Tekliflerin kapalı zarfı havi olarak 25 Haziran 1984 Pazartesi günü saat 17.30'a 

kadar Dosya No: 44064/Ereğli referansımız belirtilmek suretiyle Müessesemiz veya 
istanbul Şubemiz giriş hollerindeki teklif kutularına atılması veya aynı tarihte Mü-
essesemizde bulundurulacak şekilde postalanması gereklidir. 

Postada vaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 
Müessesemiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp 

yapmamakta, kısmen veya tamamen dilediğine vermekte serbesttir. 
Siparişin % 0,8 (Binde Sekiz) tutarındaki daoıga pulu masrafı satıcı firmaya 

aittir. 9136/1-1 
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Isıanbul üniversitesi Dişhekimllği Fakültesi Dekanlığından : 

1 — Fakültemiz Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Kuron Köprü Protez Bi-
rimi Kliniklerinde bulunan ünitlere takılmak üzere yurtdışında bulunan yabancı fır 
malardan 2886 sayılı Kanunun 51/p maddesi gereğince aşağıda clıısi, miktarı belir« 
tilen malzemeler akreditif açılmak suretiyle pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 — İhale 27/6/1984 Çarşamba günü aşağıda belirtilen saatlerde Dekanlık 
katında pazarlıkla yapılacaktır. 

3 — Alım konusu malzemeler pazarlıkla satın alınacağından tahmini bedel 
tesbif edilmemiştir. 

4 — İhaleye ilişkin teknik şartname Fakültemiz Dekanlığından ücretsiz temin 
edilebilir. 

5 — Yurtdışında bulunan yabancı firmalar ihale gün vc saatine kadar profor-
ma göndererek katılabilecekleri gibi yurt içinde bulunan kanuni temsilcileri d6 tem-
silcilik belgesi ibraz etmek suretiyle bizzat pazarlığa katılabilirler. 

6 — Aşağıda cinsleri ve miktarları belirtilen iki kalem malzeme ayrı ayrı pa-
zarlıkla satın alınacaktır . 

7 — İhale konusu malzemeler için pazarlığa katılan firmalar pazarlık sonunda 
yazılı olarak proforma vereceklerdir. 

8 .— Postada vuku bulacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
9 — Fakültemiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine vermekte serbesttir. 
10 — İstekli firmaların pazarlık gün ve saatinde Fakültemiz Dekanlığında ha-

zır bulunmaları ilân olunur. 
C i n 8 i Miktarı İhale Gün ve Saati 

1 —Aeratör Başı Komple 100 Adet 27/6/1884 10.30 
2—Hava ve Su Şırıngası 50 Adet 27/6/1P84 11.30 

8446/1-1 
• • • 

Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

.1. İhale Konusu: Genel Müdürlüğümü, Renault marka otolarının yedek parça 
İhtiyacı. 

2. İhale Konusu işin Miktarı ve Niteliği: 480 Kalem Teknik Şartnamede açık-
landığı gibi. 

3. Tahmini Bedel: 17.846.430,— TL. 
4. Geçici Teminatı: 535.393,— TL. 
5. ihale Tarihi: 26/6/1984 günü saat 15.00 de. 
6. İhalede Uygulanacak Usul: 2886 sayılı KanunUn 36. maddesi gereğince 

kapalı teklif usulü eksiltme yolu ile. 
I. ihalenin Yapılacağı Yer : Emniyet Genel Müdürlüğü Bakanlıklar Konur 

Sokak No. 42 adresindeki İç Tedarik Şube Müdürlüğü. 
8. İstekliler ihaleye alt şaıtnameleri 7. maddede yazılı adresten mesai saatleri 

içerisinde görebilecekleri gibi, istedikleri takdirde bedelsiz temin edebileceklerdir. 
9. İsteklilerin ihaleye girebilmeleri için yukarıda belirtilen geçici teminatı, 

İkametgâh belgesi ve Ticaret Odası kayıt belgesi, yetki belgesini Satınalma Komisyo-
nuna ibraz edeceklerdir. 

10. İstekliler teklif mektuplarını en geç 26/6/1984 günü saat 14.00'c kadar 
Satınalma Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. 

II. Postadaki gecikmeler, telgraf ve telefonla müracaatlar kabul edilmez. 
8842/1-1 
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istanbul Jandarma ikmal Merkezi Komutanlığı 1 No. lu Satmalma Komisyon 
Başkanlığından: 

Jandarma Birlikleri ihtiyacı için 10.000 Adet uyku tulumu 2886 sayılı Kanunun 
86. maddesine göre kapalı teklif usulü ile satın alınacaktır. Muhammen bedeli 
118.800.000,— Lira olup, geçici teminatı 3.564.000,— Liradır. Eksiltmesi 26 Haziran 
1984 Salı günü saat 15.00 de İstanbul J. Ik. Mrk. K. lığı 1 No. lu Jan. Satınalma Kem. 
Başkanlığında yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi İstanbul, Ankara ve İzmir Jandarma 
Satınalma Koıriisyonu Başkanlıklarında görülebilir. İsteklilerin şartnamede belirtilen 
kanuni evrakları ile birlikte tanzim edecekleri teklif mektuplarım eksiltme saatine 
kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Her türlü gecikmeler kabul edilmez. 

8769/1-1 

Çeşitli ilânlar 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından : 

ili : Ankara, İlçesi: Çubuk, Köyü veya mevkii: Havlı, Madenin cinsi: Perlit, 
Ruhsatnamenin tarih ve numarası : 22/11/1974 AR. 17316 Sic. 1800. 

HUDUTLARI: 
Kuzeyi: 1361 rakımlı köyün tepe 
Doğusu: 1361 Rakımlı Köyün tepeden, Göz tepeye oradan 1209 rakımlı Kümeli 

tepeye kırık hat. 
Güneyi : 1209 rakımlı Kümeli tepeden 1250 rakımlı Keçikale tepeye düz hat. 
Batısı : 1250 Rakımlı Keçikale tepeden hudut başlangıcı 1361 rakımlı Köyün 

tepeye düz hat. 
Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Perlit madeni İçin Eti-

bank Genel Müdürlüğü uhdesine 15 yıl müddetle işletme ruhsatı verilecektir. 
İtirazı olanların bu ilânın gazetede ilk yayınlandığı tarihten itibaren onbeş gün 

içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemleri lazım geldiği bu müddetin 
hitanımdan sonra vukubulacak itirazların kabul edllmiyeceği 6309 sayılı Maden Ka-
nununun 55 nci maddesi gereğince ilân olunur. 9660/5 / 2-1 

İli: Ankara, İlçesi: Kızılcahamam, Köyü veya mevkii: Çatakköy, Madenin 
cinsi : Perlit, Ruhsatnamenin tarih ve numarası: 25/2/1975, AR. 17543 Sic. 1789. 

HUDUTLARI: 
Kuzeyi: 1886 rakımlı Üçoluksedi tepe nirengisinden 1949,5 rakımlı Bozalan 

tepe nirengisine doğru hat. 
Doğ-usu : 1949,5 rakımlı Bozalan tepe nirengisinden 1663 rakımlı nirengiye 

doğru hat. 
Güneyi: 1663 rakımlı nirengiden Çalıh konak tepeye oradan 1444 rakımlı Ka-

lemsiz tepe nirengisine kırık hat. 
Batisi: 1444 rakımlı Kalemslz tepe nirengisinden 1886 rakımh üçoluksedi te-

pe nirengisine doğru hat. 
Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Perlit madeni için Eti-

bank Genel Müdürlüğü uhdesine 15 yıl müddetle işletme ruhsatı verilecektir. 
İtirazı olanların bu ilânın gazetede ilk yayınlandığı tarihten itibaren onbeş 

gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemleri lazım geldiği bu müd-
detin hitamından sonra vukubulacak itirazların kabul edilmeyeceği 6309 sayılı Ma-
den Kanununun 55 nci maddesi gereğince ilân olunur. 9660/0 / 2-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

ili Muğla, İlçesi: Köyceğiz, Köyü veya Mevkii: Otmanlar, Madenin Cinsi 
Krom, Ruhsatnamenin Tarihi, Numarası: 20/2/1965, İR. 153 tecdiüi. 

HUDUTLARI : 
Kuzeyi: Avlanmaz dağı tepesi - Gökdere (Gökçay) ile Karadlken deresi telâ-

kisi hattının 'Kızılçiç tepesi beton sütunu - Burç tepesi beton sütunu hattı ile kesiş-
tikleri (K) tekatü noktasındaki beton sütundan Burç tepesi 'beton sütununa doğru hat 

Doğusu : Burç tepesindeki beton sütundan Gömels dağı tepesi beton sütunu -
Gökdere Ue Eğri dere kavşağı hattı - Burç tepesi beton sütunu tepili tepesi beton 
sütunu halttmın kesiştikleri (A) tekatü noktasındaki beton sütuna kırık hat. 

Güneyi: (A) Tekatü noktasındaki beton sütundan Gökdere (Gökçay) ile Eğri 
dere telakisine ve oradan da Gökdere ile Alayar deresi kavşağından Gökgedlk tepesi 
beton sütununa kırık hat. 

Batısı: Gökgedik tepesi beton sütunundan Aktaş tepesi beton sütununa oradan 
Avlanmaz dağı tepesindeki beton sütundan geçerek hudut 'başlangıcı olan mezkûr 
(K) tekatü noktasındaki beton sütuna kırık hat. 

Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Krom madeni için Oral 
Madencilik A. Ş. uhdesine 10 yıl müddetle tecdiden işletme ruhsatı verilecektir. 

İtirazı olanların "bu ilânın gazetede ilk yayınlandığı tarihten itibaren onbeş gün 
içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lâzım geldiği bu müddetin 
hitamından sonra vukulbulacak itirazların kabul edilmeyeceği 6309 sayılı Maden Ka-
nununun 55 nel maddesi gereğince ilân olunur. 

0578 / 2-1 

İli : Ankara, İlçesi : Çubuk, Köyü veya mevkii : Uluağaç, Madenin cinsi: Per-
lit, Ruhsatnamenin tarih ve numarası : 9/3A976 AR. 18761 SIc. 1780. 

HUDUTLARI: 
Kuzeyi: 1872 Rakımlı Koca tepe nirengisi. 
Doğusu : 1872 Rakımlı Koca tepe nirengisinden, 1707 rakımlı Sazak tepe ni-

rengisine doğru hat. 
Güneyi : 1707 Rakımlı Sazak tepe nirengisinden 1864 rakımlı Kızıl tepe niren-

gisine oradan 1836 rakımlı Tavuk tepe nirengisine kırık hat. 
Batısı : 1836 Rakımlı Tavuk tepe nirengisinden, 1872 rakımlı Koca tepe niren-

gisine doğru hat. 
Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Perlit madeni için Eti-

bank Genel Müdürlüğü uhdesine 15 yıl müddetle işletme ruhsatnamesi verilecektir. 
İtirazı olanların bu ilanın gazetede ilk yayınlandığı tarihten itibaren onbeş 

gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemleri lazım geldiği bu müdde-
tin nıtamından sonra vukubulacak itirazlann kabul edilmiyeceği 6309 sayılı Maden 
Kanununun 55 nci maddesi gereğince ilân olunur. 9660/1 / 2-1 

Ankara Belediyesi İmar Müdürlüğünden: 

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayri menkullere ait 71010/B nolu 
plan Müdürlüğümüz ilân tahtasına asılmıştır, 

îlânen ilgililere duyurulur. 
Ada No: Parsel No: 5006 «646/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından : 

İli : Ankara, İlçesi: Çubuk, Köyü veya mevkii: Yukarıemirler, Madenin cin-
si: Perlit, Ruhsatnamenin tarih ve numarası: 4/6/1975 AR. 17884 Sic. 1807. 

HUDUTLARI : 
Kuzeyi: 1431 rakımlı Kocakavak Tepe nirengisinden 1494 ralumlı Kılıç Kaya 

Tepe nirengisine doğru hat. 
Doğusu: 1494 rakımlı Kılıç Kaya Tepe nirengisinden 1321 rakımlı Sıkkorunun. 

Tepe nirengisine doğru hat 
Güneyi : 1321 rakımlı Sıkkorunun Tepe nirengisinden 1277 rakımlı tepeye doğ-

ru hat. 
Batısı: 1277 rakımlı tepeden 1431 rakımlı Kocakavak Tepe nirengisine doğru 

hat. 
Yukarıda mevkii, cinsi ye hudutları yazılı bulunmuş Perlit madeni için Eti-

bank Genel Müdürlüğü uhdesine 15 yıl müddetle İşletme ruhsatı verilecektir. 
itirazı, olanların bu ilanın gazetede ilk yayınlandığı tarihten itibaren onbeş gün 

içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemleri lazım geldiği bu müddetin 
hitamından sonra vukubulacak itirazların kabul edilmiyeceği 6309 sayılı Maden Ka-
nununun 55 nci maddesi gereğince ilân olunur. 9660/2 / 2-1 

ili: Ankara, ilçesi: Çubuk, Köyü veya mevkii: Susuz, Madenin cinsi: Perlit, 
Ruhsatnamenin tarilı ve numarası: 19/9/1974 AR, 17288 Sic. 1776. 

HUDUTLAfU : 
Kuzeyi: 1362 Rakımlı nirengi noktası. 
Doğusu: 1362 Rakımlı nirengi noktasından 1569 rakımlı tepeye oradan 1399 

rakımlı Söylemez tepe nirengisine kırık hat. 
Güneyi: 1399 Rakımlı Söylemez tepe nirengisi. 
Batısı: 1399 Rakımlı Söylemez tepe nirengisinden 1327 rakımlı tepe nirengisi-

ne oradan 1362 rakımlı nirengi noktasına kırık hat. 
Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Perlit madeni için Etl-

bank Genel Müdürlüğü uhdesine 15 yıl müddetle işletme ruhsatnamesi verilecektir. 
İtirazı olanların bu İlânın gazetede ilk yayınlandığı tarihten itilıaren onbeş gün 

içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemleri lazım geldiği bu müddetin 
hitamından sonra vukubulacak itirazların kabul edilmiyeceği 6309 sayılı Maden 
Kanununun 55 nci maddesi gereğince ilân olunur. 9660/3 / 2-1 

lii : Ankara, İlçesi: Çubuk, Köyü veya mevkii: Deliviran, Madenin cinsi: 
Perlit, Ruhsatnamenin tarih ve numarası: 24/9/1975 AR. 18231 Sic. 1799. 

HUDUTLARI : 
Kuzeyi: 1277 rakımlı tepeden 1321 rakımlı Sıkkorunun tepe nirengisine ora-

dan 1361 rakımlı Köyün tepeye kırık hat. 
Doğusu : 1361 Rakımlı Köyün tepeden 1250 rakımlı Keçikale tepe nirengisine 

oradan 1070 rakımlı nirengi noktasına kırık hat. 
Güneyi: 1070 Rakımlı nirengi noktası 
Batısı : 1070 rakımlı nirengi noktasından 1278 rakımlı Keklik bayır tepe ni-

rengisine oradan 1277 rakımlı tepeye kırık hat. 
Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Perlit madeni İçin Eti-

bank Genel Müdürlüğü uhdesine 15 yıl müddetle işletme ruhsatı verilecektir. 
İtirazı olanların bu ilanın gazetede ilk yayınlandığı tarihten itibaren onbeş gün 

içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemleri lazım geldiği bu müddetin 
hitamından sonra vukübulacak itirazların kabul edilmiyeceği 6309 sayılı Maden Ka-
nununun 55 nci maddesi gereğince ilân olunur. 9660/4 / 2-1 
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Mersin Bölge Tapulama Müdürlüğünden: 

Mezitli köyünde tapulamaca Ahmet Doğan, Meryem ve Ömer Şenayar adla-
rına tesbiti yapılan 164 nolu parsele Orman İşletme Müdürlüğü ve Maliye Hazine-
sinin itiraz etmesi üzerine Tapulama Komisyonu, bu parsel mahallinin orman olup 
olmadığı hususunu Orman Bakanlığından sormuş ve alman cevabi yazı gereğince 
bu parsel mahallinin orman sayılan yerlerden olduğu bildirildiğinden, ilk tesbitin 
iptali ile 164 nolu parsel mahallinin orman olarak tesbit dışı bırakılmasına ve Ma-
liye Hazinesinin itirazının reddine karar vermiş olup kararın taraflara tebliği ge-
rekmektedir. 

Komisyonun vermiş olduğu 26/9/1975 tarih, 164/3769 sayılı Komisyon karan 
ilk tesbit maliklerinden Ömer kızı Meryem ölü olduğundan mirasçıları bilinemedi-
ğinden kendilerine karar tebliğ edilememiştir. Mezkur komisyon karan aleyhine 
ilgililerin 766 sayılı Kanunun 28. maddesi gereğince süresi içinde Tapulama Hakim-
liğinde dava açmakta serbest bulunduklan tebliğ yerine kaim olmak üzere ilânen 
tebliğ olunur. 

YSE Genel Müdürlüğünden: 

1 — Genel Müdürlüğümüz Merkez ve Taşra Teşkilâtının Eleman ihtiyacını kar-
şılamak üzere 657/1897 sayılı Kanunun 48. maddesindeki özel ve genel şartlara haiz 
personel arasında Tarım Orman ve KÖyişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliğinin 3. mad-
desine göre yapılacak yarışma ve yeterlik sınavı ile personel alınacaktır. 

2 — İlgilenenlerin aşağıda belirtilen belgelerle birlikte engeç 28 Haziran 1984 
günü saat 18.00'e kadar Genel Müdürlüğümüz, Personel ve Eğitim Dairesi Başkan-
lığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. 

a) Posta ile ve eksik evraklarla başvuru kabul edilmeyecektir. 
İstenen Belgeler ve Aranan Şartlar: 
1. öğrenim 'belgesi aslı veya noter tasdikli sureti, 
2. Nüfus hiiviyet cüzdanı veya tasdikli sureti, 
3. 3 adet vesikalık fotoğraf 
4. Savcılıktan alınacak iyi hal kağıdı, 
5. ikâmetgâh İlmühaberi, 
6. Erkek adayların askerlikle ilgisi 'bulunmamaları (sınavı kazananlarda 

aranır.) 
7. Sınav tarihi itibariyle adaylann 18 yaşını tamamlamış 35 yaşından gün 

almamış obnalan. 
3 -- Alınacak personelin sayısı, sınıfı, unvanı, derecesi ve adetleri aşağıda 

belirtildiği şekilde olacaktır. 
Kadro ümranı Derecesi Sınıfı Adedi 

inşaat Mühendisi 8 T.H. 60 
Makina Mühendisi 8 T.H. 20 
Elektrik Mühendisi 8 T.H. 10 
Jeoloji Mühendisi 8 T.H. 10 

4 — Yangma sınavı 9 -13 Temmuz 1984 tarihinde YSE Genel Müdürlüğü 
(14. kattaki) kafeterya salonunda saat 10.00'da yapılacak ve sınavı kazananların ata-
maları Genel Müdürlüğümüzce belirlenecek tarihten itibaren yapılacak olup, sınav gi-
riş belgeleri 6 Temmuz 1984 tarihinde 9. kat 13 no'lu odadan dağıtüacaktırn sınav 
giriş belgesi ibraz etmeyenler sınava alınmayacaklardır. 

9683 / 2-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

İli: Sivas, İlçesi: Kangal, Köyü veya Mevkii i Hidolar, Madenin Cinsi: Demir, 
Ruhsatnamenin Tarihi: 3/8/1965, Numarası: AR.2053 

Hudutları 
Kuzeyi: Karamehmetll değirmeni, 
Doğusu: Karamehmetli değirmeninden Pııiargözü Köyü Çeşmesine, buradan 

1911 rakımlı Bakır Tepeye buradan da Eğricek (Küllük) Köyü çeşmesine kırık hat. 
Güneyi: Eğricek (Küllük) Köyü Çeşmesi. 
Batısı: Eğricek Köyü (Küllük) çeşmesinden, Hidolar Köyü Çeşmesine, bura-

dan hudut başlangıcı olan Karamehmetli Değirmenine kırık hat. 
Yukarıda mevkii, cinsi, ve hudutları yazılı bulunmuş Demir madeni için 

Kepman Madencilik LTD. ŞTİ. uhdesine 10 yıl müddetle işletme ruhsatı verilecek-
tir. 

İtirazı olanların bu ilânın gazete'de ilk yayınlandığı tarihten itibaren onbeş 
gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemleri lâzım geldiği bu müd-
detin hitamından sonra vukubulacak itirazların kabul edilmiyeceği 6309 sayılı Ma-
den Kanununun 55 nci maddesi gereğince ilân olunur. 9173 / 2-2 

m 
Bölge Sanayi Müdürlüğünden : 

Sivas 

İlanın muhatabı: Ömer Yılmaz varisi Emir Yılmaz - Çayyurt Mah. 144 Sokak 
No: 13-Sivas 

İlanın mevzuu: GMD. 75246 sayılı krom madeni müracaat sahasının reddine 
dâir tebligat 

İlanın sebebi: Adı geçen varis adresinde bulunamadığından tebligat nizam-
namesinin 46 ve müteakip maddeleri gereğince tebligat yerine kaim olmak üzere 
keyfiyet ilan olunur. 9565/1-1 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından : 

İli : Ankara, İlçesi: Çamlıdere, Köyü veya mevkii: Yukanovacık, Madenin 
cinsi: Perlit, Ruhsatnamenin tarih ve numarası: 21/5/1974 AR. 16798 Sic. 1794. 

HUDUTLARI: 
Kuzeyi: «A» Kesişme noktasından, Büyük sivri tepeye düz hat. 
Doğusu : Büyük Sivri tepeden, «B» kesişme noktasına düz hat. 
Güneyi: «Bs> Kesişme noktasından, 1402 rakımlı Pert tepeye düz hat. 
Batisi: 1402 rakımlı Pert t tepeden, hudut başlangıcı A kesişme noktasma düz 

hat. 
«A» Kesişme Noktası : 
Helvabasanın tepeden, Büyük sivri tepeye çekilen hat ile-1534 rakımlı Kuz 

tepeden 1402 rakımlı Pert tepeye çekilen hattın kesiştiği yerdir. 
«B» Kesişme Noktası : 
Büyük Sivri tepeden, Sivrice ören tepeye çekilen hat ile 1402 rakımlı Pert te-

peden 1732 rakımlı Sivri tepeye çekilen hatların kesiştiği yerdir. 
Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Perlit madeni için Eti-

bank-Genel Müdürlüğü uhdesine. 15 yıl müddetle işletme ruhsatnamesi verilecektir. 
İtirazı olanların bu ilânın gazetede ilk yayınlandığı tarihten itibaren onbeş gün 

içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemleri lazım geldiği bu müddetin 
hitamından sonra vukubulacak itirazların kabul edilmeyeceği 6309 sayılı Maden Ka-
nununun 55 nci maddesi gereğince ilân olunur. 9660/7 / 2-1 
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Muş Milli Eğitim Müdürlüğünden : 

Muş İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunca haklarında çeşitli suçlardan dolayı 
Disiplin Cezası verilen öğretmenlerin adlan ve aldıklan cezalar aşağıda gösteril-
miştir. 

Adres tespiti yapılmadığından bu cezaların ilgililere tebliği mümkün olma-
mıştır. 

İşbu ilan 7201 sayılı tebligat kanunu gereğince tebliğ hükmünde olduğu duyu-
rulur. 

Cezanın Tarih 
S. No. Adı ve Soyadı İşlediği suç ve uldığı ceza ve sayısı 

1 — Kazım Baba 11/3/1972 tarihinde içkili bir lokantada 
olay çıkardığı ve Polis karakolunda 
görevli memura hakaret. (857'125/B-C 
maddesi uyarınca Kınama) 

2 — Cemal Uçar İçkili bir lokantada olay çıkarmak 
Polis karakolunda görevli memura ha-
karet. (1702 S. Yasanın 22/7. maddesi 
uyarınca 3 günlük maaş kesimi) 

3 — M. Milımani Suari İçkili bir lokantada olay çıkarmak 
türüldügü Polis karakolunda görevli 
memura hakaret ve isyan çıkarmak. 
(1702 sayılı yasanın 22/7. maddesi 
uyannea 3 günlük maa,ş kesimi) 

4 — Kadri Elarslan 1978-1979 öğretim yılında okul misafir-
hanesini lokal gibi kullanara

k

 Dernek 
toplantılan tertiplemek Okulda TÖB -
DER için toplantılar düzenlemek okulu 
buna alet etmek. (657-125/C-b maddesi 
uyannea 4 ay kısa süreli durdurma 
cezası) 

5 — Murat Sabah 1980-1981 öğretim yılında 1. yan yıl 
sonrasında 16-17 Şubat 1981 günlerin-
de görevini terk. (657-125/C-a maddesi 
uyannea 4 ay kısa süreli durdurma 
cezası) 

8 — Binali Seferoğlu Sol eğilimli oldukları okulda huzur-
suzluk çıkardıklan okul müdürüne 
karşı çıktıklan. (1702 sayılı yasanın 2a 
maddesinin ı, 2, 4. bentlerine göre 
ihtar) 

Murat Sabah 

8 — İlknur Çolak 

9. 10, 11 Haziran 1981 günleri görevi 
terk (657-125/C-a maddesi uyarınca 4 
ay kısa süreli durdurma) 
19/12/1979 ve 24/12/1979 tarihlerinde 
l'er günlük boykota katılmak (657-125 
C-b maddesi uyannea 4 ay kısa süreli 
durdurma) 

17/5/1984/7882 

15/5/1984/165 

4'5/J984/165 

2/3/1984/80 

15/5/1984/162 

4/5/1984/155 

15/5/1984/163 

15/5/1984/171 
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S. No. Adı ve Soyadı İşlediği suç ve aldığı ceza 
Cezanın Tarih 

ve sayısı 

9 — Kazım Baba 15/12/1969 tarihinde TÖS ve İlk - Sen 
sendikalarının düzenlediği 4 günlük öğ-
retmen boykotuna katıldıkları (1702 S. 
Y. 21. maddesi uyarınca 4 günlük ücret 
kesimi) 15/5/1984/166 

10 — Ali önder öndeş 
9554 / 1-L 

Mersin Bölge Tapulama Müdürlüğünden : 

Mezitli köyünde tapulamaca Mustafa oğlu Ahmet adına tesbiti yapılan 
285 nolu parsele Orman İşletme Müdürlüğü ve Maliye Hazinesinin itiraz etmesi 
üzerine Tapulama Komisyonu bu yerin orman olup olmadığı hususunu Orman 
Bakanlığından sormuş ve alınan cevabi yazı gereğince 285 parsel mahallinin or-
man sayılan yerlerden olduğu bildirildiğinden tesbitin iptali ile bu parselin orman 
olarak tesbit dışı bırakılmasına ve diğer itirazcı Maliye Hazinesinin itirazının red-
dine karar vermiş olup komisyon kararının taraflara tebliği gerekmektedir. İlk 
tesbit maliki Mustafa oğlu Ahmet ölü olup mirasçılarının kimler olduğu ve açık 
adresleri bilinemediğinden kendilerine karar tebliğ edilememiştir. 

Komisyonun vermiş olduğu 26/9/1975 tarih, 235/3877 sayılı Komisyon Karan 
aleyhine ilgililerin 766 sayılı Kanunun 28. maddesi gereğince süresi içinde Mersin 
Tapulama Hakimliğinde dava açmakta serbest bulunduklan, dava açmadıkları 
takdirde kararın kesinleştirileceği tebliğ yerine kaim olmak üzere il&nen tebliğ 
olunur. 9555/1 / ı-l 

Mersin - Mezitli köyünde tapulamaca Mehmet kızı Ayşe adına tesbiti yapılan 
62 nolu parsele Orman İşletme Müdürlüğü ve Maliye Hazinesinin itiraz etmesi 
üzerine Tapulama Komisyonu bu yerin orman olup olmadığını Orman Bakanlığın-
dan sormuş ve alınan cevabi yazı gereğince bu parsel mahallinin orman sayılan 
yerlerden olduğu bildirildiğinden 62 nolu parsel mahallinin orman olarak tesbit 
dışı bırakılmasına ve Maliye Hazinesinin itirazının ise reddine şeklinde karar ver-
miş olup mezkur karann taraflara tebliği gerekmektedir. Malik Ayşe ölü oldu-
ğundan, mirasçılarının kimler olduğu ve açık adresleri de bilinemediğinden kendi-
lerine komisyon karan tebliğ edilememiştir. 

Komisyonun vermiş olduğu 26/9/1975 tarih. 62/3682 sayılı Komisyon karan 
aleyhine ilgililerin 766 sayılı Kanunun 28. maddesi gereğince Mersin Tapulama 
Mahkemesinde dava açmakta serbest bulunduklan, dava açmadıklan takdirde 
karann kesinleştirileceği tebliğ yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden : 

TAPULAMA İLÂNI 
Rize İline bağlı Ardeşen İlçesinin Belediye huduttan dışında kalan yerler-

deki (Bütün bucaklar ve köyler dahil) taşınmaz mallann 28/8/1966 gün ve 766 sa-
yılı Tapulama Kanununa göre tapulamalannın yapılacağı ilân olunur. 

9555 / 2 / 1-1 

8669 / 1 - 1 
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Bagbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden : 

Resmi Gazete ve Tutanak Dergisi Sayın Abonelerinin 
Bilgilerine Sunulur 

1 Mayıs 1984 tarihinden itibaren sayın abonelerimize İşletmemizce bil-
dirilen Resmi Gazete ve Tutanak Dergisi abone ücret farklarının Ziraat Ban-
kası Dışkapı Şubesi - ANKARA 640 - 37 No. lu hesaba yatırılması ve bu yatı-
rımlara ait bir nüshanın veya fotokopisinin abone ücret farkı olduğunu belir-
ten bir yazı ekinde İşletme Müdürlüğümüze gönderilmesi, abonelerimizin men-
faatleri ve muhasebe kayıtlarımızın sağlıklı yapılması bakımından sayın abo-
nelerimizin bilgilerine sunulur. 

Doğan Güneş tarafından derlenen ve İşletmemizce baskısı yapılan DEV-
LET MEMURLARI İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER Kitabı 350,— TL. karşı-
lığında Resmi Gazete Satış Büromuzdan temin edilebilir. 

Posta ile talepte bulunanlar 150 TL. lık posta ücretini de ilave ederek 
Ziraat Bankası Dışkapı Şubesi - ANKARA 640/65 Numaralı İşletmemiz hesa-
bına ücretini yatırıp, bir yazı ekinde bu yatırıma alt belgeyi veya fotokopisini 
göndermeleri gereklidir. 

İstek sahiplerinin bilgilerine sunulur. 

Resmî Gazete Fihristi 
Yürütme ve İdare Bölümü : 

Bakanlar Kurulu Karan 
Sayfa 

84/8109 Ankara İlinin Şereflikoçhisar İlçesine Bağlı Çıkınağıl Bel-
desinin Adının Evren Olarak Değiştirilmesine Dair Karar 1 

Atama Kararları 

— Milli Savunma, Dışişleri - Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Maliye ve 
Gümrük, Sanayi ve Ticaret ile Enerji ye Tabii Kaynaklar Bakan-
lıklarına Yapılan Atamalar 2 

Yönetmelikler 

— Gümrük Yönetmeliği Ek 13'e Yapılan Değişiklik Yönetmelikleri 
— Ulaştırma Bakanlığına Ait Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği 
— Sivil Havacılık Teknik Denetleme Yönetmeliği 
— Genel Uçak İşletme Yönetmeliği 

5 
6 

28 
34 

Genelge 

— Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 28 Sayılı Karara Dair 
Genelge 

— İlânlar 
50 
51 

BAŞBAKANLIK 8A3JMEVİ 


