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Tohumlukların tescil, kontrol ve sertifikasyonu hakkında 
Kanun 

Kanun No : 308 Kabul tarihi : 21/8/1963 

BÖLÜM : I 

Kanunun konusu ve amacı 
Madde 1 — Bu kanun ile, tarla ve bahçe mahsulleri, sebze ve yem 

bitkileri tohumluklarının çeşit safiyetini devam ettirmek, fiziksel vasıf
larını muhafaza etmek ve dolayısiyle çiftçilere garantili ve niteliği daha 
yüksek tohumluk sağlamaktır. 

Madde 2 — Memleket içinde yetiştirilen, satılan, dağıtılan, ithal 
ve ihraç edilen tohumluklar Tarım Bakanlığı veya Tarım Bakanlığınca 
görevlendirilecek teşekküller tarafından tescil, kontrol ve sertifiye edilir 
ve bunlara gerekli sertifikaları verilir. 

Madde 3 — Tohumluk yetiştiren, satan, dağıtan, ithal ve ihraç 
eden bütün özel ve tüzel kişiler ve tüzel kişiliği haiz olmasa dahi, Dev
lete, katma ve özel bütçeli dairelere, belediyelere ve iktisadi Devlet te
şekküllerine ait işletme ve kurumlar bu kanun hükümleri dahilinde Ta
rım Bakanlığının teftiş ve denetlemesine tabidir. 

Madde 4 — Memleket içinde yetiştirilen, dağıtılan, satılan, ithal 
ve ihraç edilen tohumluklardan hangilerinin bu kanuna tabi tutulacağı 
Tarım Bakanlığınca her yıl tesbit ve Resmî Gazete'de ilân olunur. 

BÖLÜM : II 

Tarifler ve esaslar 

Madde 5 — Bu kanunda yazılı deyimlerden; 
a) Tescil : Islâh edilmiş çeşitlerle köy çeşitlerinin morfolojik, 

biyolojik ve tarımsal niteliklerinin tarla denemeleri ve lâbarotuvar ana
lizleriyle belirtilmesi, mevcutardan farklı ve yeni çeşit olduğu tesbit 
edilerek bir kütüğe kaydedilmesi, 

b) Tohumluk kontrolü : Tohumlukların fiziksel ve biyolojik du
rumlarının tesbit edilmesi, 

c) Sertifikasyon : Tohumlukların genetik, fiziksel ve biyolojik 
durumlarının tesbit edilmesi, 

d) Vejetatif üreme : Cinsel olmıyan üreme, çelik, yumru, kök, 
soğan ve saire gibi bitki kısımlariyle olan üreme, 

e) Jeneratif üreme : Cinsel olan üreme, döllenme neticesi mey
dana gelmiş embriyoyu taşıyan tohumlu üreme, 

f) Morfolojik nitelikler : Bitkilerin ve tohumluğun dış görünü
şüne ait nitelikleri, 

g) Biyolojik nitelikler : Tohumluğun çimlenmesi ve çimlenme
sini takip eden safhalariyle bitkilerin büyüme ve gelişmeleri, 

h) Çeşit safiyeti: Tohumluğun sahip olduğu genotipten farklı 
olan çeşitlerin nispeti, 

i) Fiziksel safiyet : Tohumluğun sâf tohumluk ve yabancı madde 
olarak tesbit edilen nispetleri, 

j) Sâf tohumluk : Yabancı maddeleri ayrılmış aynı bitki cinsine 
ait jeneratif veya vejetatif üreme kısımları, 

k) Yabancı madde : Sâf tohumluktan başka içinde bulunan diğer 
mahsul ve zararlı bitki tohumları ile canlı ve cansız her türlü mad
deler, 

1) Tohum : Bitkilerin jeneratif kısmı olup döllenme sonucu mey
dana gelen ve embriyoyu taşıyan üreme kısımları, 

m) Tohumluk : Bitkilerin üretilmesinde kullanılan vejetatif ve 
jeneratif kısımları, 

n) Sertifikalı tohumluk : Tescil edilmiş çeşitlerin tarla ve lâbo-
ratuvar muayeneleri yapılarak, yönetmeliğindeki standartlarına uygun
luğu belirtilen ambalajlanmış, etiketlenmiş ve lüzumu halinde mühür-
lenmiş tohumluklar, 

o) Kontrollü tohumluk : Tarla muayenesi yapılmaksızın yönet
meliğinde kayıtlı standartlarına göre yalnız lâboratuvar muayeneleriyle 
nitelikleri tâyin ve tesbit edilen tohumluklar, 

p) Islâh edilmiş çeşit : Genetik, morfolojik, biyolojik ve tarımsal 
nitelikleri belirtilmiş ve tescil edilmiş çeşitler, 

r) Islah edilmiş tohumluk : «p» fıkrasında yazılı çeşitlerin to
humlukları, 

s) Köy çeşidi : Islâh edilmemiş olmakla beraber özellikleri Tarım 
Bakanlığınca kabul ve tescil olunmuş, uzun yıllardan beri tanınmış ve 
isim yapmış çeşitler, 

Anlaşılır. 

BÖLÜM : III 

Tescil 

Madde 6 — Islâh edilmiş çeşitlerle köy çeşitleri, morfolojik, biyo
lojik ve tarımsal nitelikleri belirtilerek Tarım Bakanlığınca Yönetmelik 
esasları dahilinde kütüğe kaydedilmek suretiyle tescil olunur. 

Yabancı memleketlerde o meleketin kendi mevzuatı dahilinde ıslah 
ve tescil edilmiş çeşitler, memleketimizde adaptasyon denemeleri ya
pılmak ve bunların ekonomik ve tarımsal değeri T a r ı m Bakanlığınca 
belirtilerek kendi isimleriyle tescil olunur. 

Sayı :11498 
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BÖLÜM : IV 

Sertifikalı ve kontrol edilmiş tohumluklar 

Madde 7 — 6 ncı madde gereğince tescil edilmiş bulunan çeşit
lerden Yönetmeliğine göre sınıf ve kademelere ayrılmak suretiyle ye
tiştirilen ve üretilen tohumluklara sertifika verilir. 

Madde 8 — Yetiştirici, alıcı veya satıcı tarafından müracaat 
edildiği takdirde tohumluğun lâboratuvar muayeneleri yapılır ve stan
dartlarına uygunluğunun tesbiti halinde kontrol edilmiş tohumluk ra
poru verilir. 

Madde 9 — Gerekli muayeneleri yapılmış ve standartlarına uygun
luğu tesbit edilmiş tohumluklar Yönetmeliğinde gösterilen şekillere 
uygun ve lüzumu halinde mühürlü ambalajlar içinde piyasaya arz edi
lir. Hangi tohumlukların ambalajlarının açılarak perakende satışa arz 
edileceğinin tâyinine Tarım Bakanlığı yetkilidir. 

Madde 10 — Sertifikalı tohumlukları yetiştirecek ve satışa arz 
edecek özel ve tüzel kişiler ve tüzel kişiliği haiz olmasa dahi Devlete, 
katma ve özel bütçeli dairelerle belediyelere ve iktisadi devlet teşek
küllerine ait işletme ve kurumlarda aranacak nitelikler yönetmeliğinde 
belirtilir. 

BÖLÜM : V 

Tohumlukların ithal ve ihracı 

Madde 11 — İthal ve ihraç edilen tohumlukların kontrola tabi tu
tulması ve Taran Bakanlığından ithal ve ihraç müsaadesi alınması 
mecburidir. 

Bu kabil tohumlukların asgari vasıf ve standartları Tarım Bakan
lığınca tesbit ve Resmî Gazete'de ilân olunur. 

Islâh çalışmalarında kullanılmak üzere getirilecek tohumluk nu
munelerini bu madde hükmünden istisna etmeye ve bu numunelerin mik
tarını tâyine Tarım Bakanlığı yetkilidir. 

BÖLÜM: VI 

Alınacak ücret 

Madde 12 — Tohumlukların tarla ve lâboratuvar muayeneleri için 
ücret alınmasına kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş sene 
sonra başlanır. Ücret tesbitine Tarım Bakanlığı yetkili olup bu husus 
ayrıca Resmî Gazete'de yayınlanır ve ilân olunur. 

BÖLÜM: VII 

Ceza hükümleri 

Madde 13 — Tarım Bakanlığınca muayene edilmemiş ve müsaa
desi verilmemiş tohumlukları ithal ve ihraç edenler 1.000 liradan 6.000 
liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

Ayrıca Bakanlığın vazifeli teşkilâtınca zaptolunan tohumlukların 
müsaderesine de mahkemelerce karar verilir. 

Bu kabîl suçlar müstacel mevaddan sayılır. 

Madde 14 — 4 üncü madde gereğince bu kanuna tabi tutulup Res
mî Gazete'de ilân olunan tohumlukları : 

a) Muayene ve kontrol yaptırıp müsbet netice ve belge almadan, 
b) Yönetmeliğine uygun şekilde ambalajlanmadan veyahut taklit 

ve tahrif edilmiş etiketlerle, 
c) Asgari standardın altına düşürülmüş veya tağşiş edilmiş olarak, 
d) Muayene ve kontrolü yapılmadığı halde yapılmış göstererek, 
e) Sertifikalarında belirtilmiş niteliklere uymıyan şekilde reklâm 

yaparak, 
Satanlar, dağıtanlar, satışa veya dağıtıma arz edenler 500 liradan 

1.000 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. Ayrıca Bakanlı
ğın vazifeli teşkilâtınca zaptolunan tohumlukların müsaderesine de mah
kemelerce karar verilir. 

Yukarıda yazılı suçlar ıslah edilmiş tohumluk adı altında satılan, 
dağıtılan, satışa veya dağıtıma arz edilen tohumluklar dolayısiyle iş
lenmişse ağır para cezası 3.000 liradan aşağı olamaz. 

13 üncü maddede yazılı suçların tekerrürü halinde bir yıldan beş 
yıla kadar tohumluk ticaretinden men cezası da verilir. 

Bu kanuna göre verilip katileşen hüküm özetleri masrafı mahkû
ma ait olmak üzere gazete ve radyolarla ilânına hükmolunur. Ancak 
konu itibariyle yayımında fayda tasavvur olunmıyan satıcıların işle

dikleri suçlar yayınlanmayabilir. Ticaretten men edilenlerin mağaza ve 
dükkânları (15) gün müddetle mühürlenir ve mahkûmiyet ilâmının özeti 
yapıştırılır. 

BÖLÜM : VIII 

Kuruluş 

Madde 15 — Bu kanunun kapsadığı hizmetleri ifa etmek üzere Ta
rım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı bir (Tohumluk 
Kontrol ve Sertifikasyon Şubesi Müdürlüğü) kurulmuştur. 

Tarım Bakanlığı, tohumlukların tescil, kontrol ve sertifikasyonu 
işlerim yürütebilmek için lüzum gördüğü hallerde tohumluk kontrol ve 
sertifikasyon enstitüsü, istasyonu ve lâboratuvarları gibi kurumlar ile 
diğer kurumlan kurar. 

Madde 16 — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne 
dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Tarım Bakanlığı 
kısmına ilişik (1) sayılı cetvelde derece, aded ve unvanları yazılı kad
rolar eklenmiş ve (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar kaldırılmıştır. 

BÖLÜM : IX 

Çeşitli hükümler 

Madde 17 — Bu kanunun maddelerinde bahsi geçen yönetmeliklerle 
kanunun uygulanmasına dair yönetmelik Tarım Bakanlığının teklifi ve 
Bakanlar Kurulunun onamasiyle yürürlüğe girer. 

Madde 18 — Çiftçiler arasında yapılacak tohumluk mübadeleleri 
bu kanun hükümlerinden istisna edilmiştir. 

Madde 19 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 20 — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

24/8/1963 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Kadronun adı Aded Maaş 

Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyon Şubesi Teşkilâtı 
4 Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyon işleri Müşaviri 2 1 250 

Ziraat Yüksek Mühendis, (ihtisas yeri) 
5 Teknik Müşavir, Ziraat Yüksek Mühendisi 1 1 100 
6 Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyon Şubesi Müdürü, 

Ziraat Yüksek Mühendisi (İhtisas yeri) 1 950 
6 Ziraat Yüksek Mühendisi 1 950 
7 » » » 1 800 
8 » » » 1 700 
9 Muamelât Şefi 1 600 

10 Memur 1 500 
10 1 500 

Yekûn 10 

Enstitü İstasyon ve Lâboratuvar Teşkilâtı 
3 Enstitü Müdürü, Ziraat Yük. Müh. (Ih. yeri) 1 1 500 
4 istasyon Müdürü, Ziraat Yük. Müh. (Ih. yeri) 1 1 250 
5 Lâboratuvar Müdürü, Ziraat Yük. Müh. (Ih. yeri) 2 1 100 
6 Lâboratuvar Şefi, Ziraat Yük Müh. [(Asistan) ~ 2 950 
6 Ziraat Yüksek Mühendisi (Asistan) 2 950 
7 Ziraat Yüksek Mühendisi (Asistan) 4 800 
8 Ziraat Yüksek Mühendisi (Asistan) 5 700 
9 Laborant 2 600 

10 » 5 500 
8 Mutemet Kâtip 1 700 
9 1 600 

10 2 500 

Yekûn 28 
8 Ayniyat Memuru 1 700 
9 1 600 

10 1 500 
8 Ambar Memuru 1 700 
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D. 

5 
5 
6 
8 
9 

10 

Kadronun adı 

9 Ambar Memuru 
10 » » 

Yekûn 

İller Teşkilâtı 
Teknik Kontrolör Ziraat Yüksek Mühendisi 
Mütehassıs Ziraat Yüksek Mühendisi 
Mütehassıs Ziraat Yüksek Mühendisi 
Teknisyen 

Aded Maaş 

3 
4 
4 
5 
5 
5 

600 
500 

1 100 
1 100 

950 
700 
600 
500 

D. Kadronun adı Aded Maaş 

10 Kontrol Memuru 
11 » » 

8 
12 

500 
450 

Yekûn 

Genel yekûn 

46 

91 

[2] SAYILI CETVEL 
Memuriyetin ünvanı Aded Maaş 

Kaldırılacak kadrolar 
İller Teşkilâtı 

12 Tarım Öğretmeni 20 400 

ÎL A N L A R 
Topraksu IV üncü Bölge Müdürlüğünden : 

Bölge Müdürlüğümüzce Ankara - Aladağ Havza ıslâhı projeler] 
için geçici tesis olarak kullanılacak sundurma inşaatı yaptırılacaktır. 

1 — ihale 2490 sayılı kanuna uygun olarak kapalı zarf usulü ile 
5/9/1963 günü saat 11.00 de Kavaklıdere Boylu Sokak No : 93 te kâin 
Müdüriyet binasında yapılacaktır. 

2 .— Işın toplam keşif özeti 270.519,— Ura olup, muvakkat temi
natı 14.775,95 liradır. 

3 — Bu işe ait ihale dosyası hergün mesai saatleri dahilinde 
bölgede görülebilir. 

4 — 2/9/1963 günü saat 11.00 e kadar belgelerle birlikte müra
caat edilerek ihaleye giriş vesikası almak şarttır. 

5 — Teklif mektupları ihaleden bir saat evvel Komisyon Başkan
lığına verilmiş olacaktır. Postada vâki gecikmeler nazarı itibare alın
maz. 

4383 / 4-4 

PTT Genel Müdürlüğünden : 

Teşekkülümüz ihtiyacı için yedi cins ölçü aleti satın alınacaktır. 
istekliler bu alıma ait şartnameyi Ankara'da PTT Genel Müdürlüğü 

Malzeme Dairesi Başkanlığı, istanbul'da PTT Tesellüm ve Depo Müdür
lüğünden bedelsiz temin edebilirler. 

Teklifler en geç 31/10/1963 günü saat 16.00 ya kadar PTT Gene! 
Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığına verilecek veya posta ile gön
derilecektir. 

Bu tarihten sonra gönderilen teklifler nazarı itibara ahnmaz. 

4483 / 3-2 

Kara Kuvvetleri Komutanlığından : 

Kara Kuvvetleri Muhabere Dairesi ihtiyacı için 6246 sayılı kanun 
ve 6/1104 sayılı kararname uyarında dış memleketlerden, teklif alma 
suretiyle araya mutavassıt ve komisyon girmeksizin 805.000 metre tu
tarında 16 mm. lik negatif, pozitif, dupllcoting pozitif ve ses negatif 
filmi alınacaktır. 

Keyfiyet ataşelikler vasıtası ile dış piyasaya duyurulmuştur. Tek
nik şartnameler K. K. Muhabere Dairesinden temin edilebilir. 

Hariçten veya mümessiller kanalı ile dâhilden temin edilecek pro-
forma fatura teklif ve teknik dokümanlar 14 Ekim 1963 Pazartesi günü 
saat 9.30 da teşekkül edecek bir Komisyon marifetiyle tetkik edilecek
tir. Bu tarihten sonra gelen teklifler nazara alınmıyacaktır. Tekliflerin 
Kara Kuvvetleri Muhabere Daire Başkanlığına gönderilmelidir. 

ilgililere duyurulur. 
4525 / 3-2 

Polis Enstitüsü ve Koleji Müdürlüğünden : 

Yapılacak iş Tutarı 
Tik i h a l e n i n 

teminat Yeri Günü Saati 

Polis Enstitüsü atış po
ligonu çatı onarım işi 32.996,72 2.475— Polis Enstitüsü 7/9/963 11,00 

Cumartesi 
Polis Enstitüsü dersa-
nelerinin onarım işi 18.658,50 1.400,— Polis Enstitüsü 7/9/963 11,30 

Cumartesi 

1 — Yukarıda iki kalemde bildirilen onarım işi, 2490 sayılı kanu
nun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul
muştur. 

2 — ihalenin; yeri, günü, saati, tutan ve ilk teminatı yukanya 
çıkanlmıştır. 

3 — isteklilerin; 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddede yazılı 
belgeler ile Bayındırlık Müdürlüğünden belge almalan şarttır. 

4 — Kapalı zarflannı ihale saatinden bir saat evvel komisyona 
vermeleri, postadaki gecikmeden mesuliyet kabul edilmiyecektir. Bu hu
sustaki şartname ve keşif özetleri tatil günleri hariç mesai saatlerinde 
Polis Enstitüsü Muhasebesinde görülebilir. 

4435 / 4-3 

Ankara Valiliği Bayındırlık Müdürlüğünden : 

1 — 50.440,— lira keşif bedelli Ankara Ana ve Çocuk Sağlığı Eğitim 
Enstitüsü Köy Ebe Okulu ve 50 yataklı doğum kliniği soğuk hava de
posu işi 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü 
ile eksiltmeye konmuştur. 

2 — Eksiltme 12/9/1963 Perşembe günü saat 15.30 da iskitler Cad
desinde Bayındırlık Müdürlüğü müdür muavini odasında toplanacak Ko
misyon tarafından yapılacaktır. 

3 — Talipler bu işe ait eksiltme dosyasını hergün mesai saatleri 
dahilinde Bayındırlık Müdürlüğü kaleminde görebilirler. 

4 — Muvakkat teminatı 3.772,00 liradır. 
5 — ihaleye girebilmek için : 
a) Kanuni muvakkat teminatını, 
b) 1963 yılma ait ticaret odası vesikasını, 
c) istekliler Bayındırlık Bakanlığı eksiltmelerine iştirak talimat

namesi ve eksiltme şartnamesinde yazılı esaslar dahilinde ve eksiltme 
gününden enaz üç gün evvel (Tatil günleri hariç) mütaahhitlik karnesi 
ve diğer belgelerini havi bir dilekçe ile vilâyet makamına müracaat ede
rek alacakları fenni ehliyet vesikasını ve teklif mektuplannı mevzuata 
uygun şekilde ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona mak
buz mukabilinde vermeleri veya göndermeleri ilân olunur. 

6 — Postada vâki gecikmeler nazara ahnmaz. 
4487 /4-2 

1 
2 

7 

D 
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M. S. B. 1 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı 
(Bir) kalem (Kesme makarna) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hi
zalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai 
saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İs
teklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saa
tinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığında Komisyon Başkan
lığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi : Kesme makarna, Miktarı : 50 ton, M . bedeli : 86.000 lira, G. 
teminatı 5.500 lira, İhale günü 13/9/1963 saati: 11.00. 

4460/4-2 

M. S. B. 3 No, lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları 
yazılı (16) kalem (Ampul) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hizaların
daki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerin
de Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin 
kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri. 
Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Tamamı bir istekliye ihale 
edileceği gibi listede yazılı 16 nci kalem ayrı fiyat bildirmek şartı ile 
başka bir firmaya ihale edilebilir. 

C i n s i 
M . bedeli G. teminatı 

Miktarı Lira Kr . Lira Kr . 
İ H A L E 

Günü Saati 

Muhtelif volt ve vat 
elektrik ampulü 
110 ilâ 120 volt 300 
vatlık ampul 
(16 nci kalem) 
Elektrik ampulleri 

15 Kal , 

500. Ad. 

16 Kal. 

79.360,— 

4.300,— 

83.660 — 

5.218,-

323,— 4/9/1963 Çarşamba 
Saat 11.00 de 

5.433,-
4300 / 4-4 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (2) kalem (Oto malzemesi) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri 
hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai 
saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. 
İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektrplarım ihale saa
tinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığında Komisyon Başkan
lığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. GMC ve 
jeep silindir gömlekleri bir firmaya ihale edileceği gibi GMC. ve jeep 
gömlekleri ayrı firmalara da ihale edilir. Tamamına girecekler GMC ve 
jeep silindir gömleklerine ayrı fiyat vereceklerdir. 

Cinsi Miktarı 
M . bedeli G. teminatı İhale 

Lira Lira Günü Saati 

GMC. ve jeep silindir göm
lekleri 
GMC. silindir gömleği 
Jeep silindir gömleği 

2 kalem 
2400 Ad. 
2400 Ad. 

127.200 
74.400 
52J300 

7.610 "1 
4.970 \-
3.890 I 

5/9/963 Per
şembe saat 11 

4362 / 4-3 

Aşağıda emsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (Bir) kalem (Reo silindir gömleği) maddesinin kapalı zarfla eksilt
meleri hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi 
mesai saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görüle
bilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığında Komisyon Baş
kanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi : Seleeve reo silindir gömleği, Miktarı : 14.285 aded, M . bedeli 
499.975,— lira, G. teminatı : 23.750,— lira, İhale günü : 13/9/1963 Cuma 
günü saat 11 

4436 / 4-1 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (53) kalem (Alet ve avadanlık) maddesinin kapalı zarfla eksiltme
leri hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi 

mesai saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görüle
bilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Baş
kanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi : Alet ve avadanlık, Miktarı : 53 kalem, M . bedeli 34.250 lira, 
G. teminatı : 2.570 lira, İhale günü saati : 10/9/1963 Salı saat 11,00 
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Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı 
(2) kalem (Oto İç ve dış lâstik) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri 
hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai 
saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. 
İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarım ihale saa
tinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına 
vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi : Oto iç ve dış lâstiği, Miktar ı : 200 adedf M . bedeli : 54.000 
lira, G. teminatı : 3.950 kra, İhale günü saati : 12/9/1963 Perşembe saat 11 
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Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı bir kalem Velense maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hizaların
daki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatle
rinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir, istekli
lerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına verme
leri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi : Velense, Miktarı : 2000 aded, M . bedeli : 150.000,— lira 
G. teminatı : 8750,— lira, İhale günü : 17/9/1963 Salı saat 11 de. 
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Aşağıda cinsi, miktarı, teminat ve ihale gün ve saatleri yazılı 6 ka
lem Reo Mlz. mütaahhit namı hesabına açık eksiltme suretiyle satın alı
nacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerinde komisyonda görülebi
lir, isteklilerin belli gün ve saatte gelmeleri. 

Cinsi : Reo malzemesi, Miktarı : 6 kalem, M . bedeli : 667.000,— lira 
M . teminatı : 30430,— lira, ihale günü : 14/9/1963 Cumartesi saat 11 de. 
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Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (2) kalem (Kablo) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hizaların
daki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatle
rinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklile
rin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri. 
Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Kablolar bir firmaya ihale 
edileceği gibi telefon ve hottansiyon kabloları ayrı ayrı firmalara ihale 
edilir. Tamamına girecekler her kalem kablo için ayrı fiyat bildirecek
lerdir. 

M. bedeli G. Tem. t H A L E 
C i n s i Miktarı Lira Lira Günü Saati 

Yeraltı telefon kablosu 10.000 Mt. 300.000 

Hottansiyon yeraltı kab
losu 
Telefon ve hottansiyon 
yeraltı kabloları 

400 Mt. 13.600 

2 Kal . 313.600 

15.750 16/9/1963 Pazar
tesi saat 11,00 

1.020 

16.294 
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Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden : 

Müdürlüğümüz tarafından şartnamesi gereğince bir aded Minyon 
Tahnit tesisi 2490 sayılı kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile 
satın alınacaktır. 

' Muhammen bedeli 42.000,00 TL. olup geçici teminatı 3.150,00 TL. 
dır. 

ihale 4/9/1963 Çarşamba günü saat 16 da Enstitü Müdürlüğünde 
yapılacaktır. Teklif mektupları ihale saatinden bir saat evvel Komis
yon Başkanlığına verilecektir. Postada vâki gecikmeler nazarı itiba
ra alınmaz. 

Teknik idari şartnameler iş saatlerinde İstanbul Orman Başmüdür
lüğü ve Enstitü Müdürlüğünde görülebilir. 

4462/4-4 
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29 AĞUSTOS 1963 (Resmî Gazete) Sahile: 5 

M. S. B 4 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Kapalı zarf usulü İle Gülhane Askerî Tıp Akademi K. lığı ihtiyacı 
için bir aded suni böbrek cihazı satınalınacaktır. Tahmin bedeli 21.000 
lira olup geçici teminatı 1.600 liradır. İhalesi 3/9/1963 Sah günü saat 
11.00 de Komisyonda yapılacaktır. Şartnameler her gün komisyonda ve 
İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı kanun 
hükümleri dahilînde hazırlıyacakları teklif zarflarını ihale saatinden 
bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına ver
meleri lâzımdır. 

Postadaki .gecikmeler kabul edilmez. 
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Kapalı zarf usulü ile Ordu hastaneleri ihtiyacı için sekiz kalem 
ilâç satın alınacaktır. Tahmin bedeli 150.000 lira olup geçici teminatı 
9.000 liradır, ihalesi 5/9/1963 Perşembe günü saat 15.30 da komisyonda 
yapılacaktır. Şartnameler her gün komisyonda ve istanbul Levazım 
Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde 
hazırlıyacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar 
makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına vermeleri lâzımdır. Posta
daki gecikmeler kabul edilmez. 
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Kapalı zarf usulü ile Bakanlık Paratonerleri, asansörleri ve yemek 
vinci inşaatı yaptırılacaktır. Keşif bedeli 40.050,00 lira olup geçici temi
natı 3.100,00 liradır, ihalesi 7/9/1963 Cumartesi günü saat 11.00 de ko
misyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnameler her gün komisyonda ve 
İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı kanun 
hükümleri dahilinde hazırlıyacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir 
saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına ver
meleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 
3/9/1963 günü saat 16.00 ya kadar Ankara'da M . S. B. Inş. Bini. ve Enf. 
Bşk. lığına müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 
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Kapalı zarf usulü ile Diyarbakır'da lojman inşaatı yaptırılacaktır. 
Keşif bedeli 905.624,56 lira olup geçici teminatı 40.000,00 liradır, iha
lesi 10/9/1963 Salı günü saat 11.00 de komisyonda yapılacaktır. Keşif 
ve şartnameler her gün komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde 
görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde hazırlıya
cakları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar mak
buz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki 
gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 7/9/1963 günü saat 12.00 ye 
kadar Ankara'da Hv. K. K. Is. Emi. ve Inş. D. Bşk. lığına müracaat 
ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 

4344 / 4-3 

Kapalı zarf usulü ile Mevki Hastanesi mutfak tesisatı onarımı işi 
yaptırılacaktır. Keşif bedeli 43.868,47 lira olup geçici teminatı 3.300,— 
TL. dır. ihalesi 16/9/1963 Pazartesi g'inü saat 11.00 de Komisyonda ya
pılacaktır. Keşif ve şartnameler her gün komisyonda ve istanbul Leva
zım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı kanun hükümleri da
hilinde hazırlıyacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evveline 
kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzım
dır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 12 Eylül 963 
günü saat 16.00 ya kadar Ankara'da Orta Bölge İnş. Emi. Grup Bşk. 
lığına müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 
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Kapalı zarf usulü ile birer aded Diş Röntgeni, Airetör ve Sterila-
zatör alınacaktır. Tahmin bedeli 20.000,00 lira olup, geçici teminatı 
1500,00 liradır. 

İhalesi 20/9/1963 Cuma günü saat 11.00 de komisyonda yapılacaktır. 
Şartnameler her gün komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görü
lebilir. Taliplerin 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde hazırlıyacakları 

teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde ko
misyon başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul 
edilmez. 
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Turizm ve Tanıtma Bakanlığından : 

1 — Diyarbakır'da yeniden kurulacak 250 - 300 K W gücünde uzun 
dalga istasyonunun yalnız verici teçhizatının imal ve kurdurulması işi 
kapalı zarf ile teklif alma suretiyle ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — ihaleye girmek isteyenlerin bu güçte en az bir istasyon teç
hizatını imal ve tesis edip servise koyduğuna dair belge göstermesi 
şarttır. 

3 — ihale 16 Eylül 1963 Pazartesi günü saat 15.00 de Ulus, H i 
sar Caddesi (Eski Genel Müdürlük binası) ndaki Teknik işler Amirli
ğinde yapılacaktır. 

4 — Bu işe ait şartnameler Teknik işler Amirliğinden bedelsiz 
alınabilir. 

5 — Teklifler, 16 Eylül 1963 Pazartesi saat 14.00 e kadar Teknik 
işler Amirliğinde olacak şekilde elden makbuz karşılığı veya posta ile 
gönderilecektir. 

6 — Postada vâki gecikmeler nazarı itibare almmıyacaktır. 

7 — Bu ihale 2490 sayılı kanuna tabi değildir. 
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1 — Mukavelesi feshedilen Erzurum Radyo tesislerinden stüdyo 
binası ile verici lojman binası inşaat ve tesisatının bakiye işlerinin mü-
taahhit namı hesabına yaptırılması birim fiyat esası üzerinden açık ek
siltme usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — Bu iki binanın bakiye işlerinin muhammen keşif bedeli 
903.134,94 TL. dır. 

3 — Eksiltme 7/9/1963 Cumartesi günü saat 11.00 de Ulus, Hisar 
Caddesi Eski Genel Müdürlük binasında Teknik İşler Amirliğinde topla
nacak komisyonca yapılacaktır. 

4 — Eksiltme evrakı Teknik işler Amirliğinden 125,— lira muka
bilinde alınabilir. 

5 — Eksiltmeye girmek istiyenlerin bir defada en az 1.000.000,— 
TL. değerinde ısıtma, elektrik ve sıhhi tesisatı havi bir binayı tamam-
lıyarak kati veya muvakkat kabulünü yaptırmış olmaları şarttır. 

Bundan başka isteklilerin 2/9/1963 Pazartesi saat 17.00 ye kadar 
Teknik işler Amirliğine müracaat ederek; 

a) Taahhüt beyannamesi, 
b) Teknik personel beyannamesi, 
c) Makine ve teçhizat beyannamesini doldurarak verecekler ve 

eksiltmeye girebilmek belgesini alacaklardır. 
6 — Eksiltmeye girebilmek için; isteklilerin 1963 yılı ticaret odası 

vesikasını 5 inci madede yazılı eksiltmeye girebilme belgesini ve 39.875,40 
(Otuzdokuzbin sekizyüz yetmişbeş lira kırk kuruş) luk muvakkat temi
nat mektubunu ibraz etmek suretiyle 7/9/1963 Cumartesi günü saat 
11.00 de ihale komisyonunda hazır bulunmaları lâzımdır. 

7 — Bu eksiltme 2490 sayılı kanuna tabi değildir. 
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Bartın Belediyesi Elektrik Su ve Mezbaha İşletmesi Müdürlü

ğünden : 

1 — işletmemize Villys marka Pick-up kamyonet teklif alma su
reti ile satm alınacaktır. 

2 — Teklifler 12/9/1963 günü saat 10 da İşletme Komisyonu huzu
runda açılacağından teklif mektupları 11/9/1963 günü saat 17 ye kadar 
işletme Müdürlüğüne verilmiş olacaktır. 

3 — Teklif mektubu ile birlikte Ticaret Odası belgesi ve teklif edi
len bedelin % 7,5 unu havi teminat mektubu da verilecektir. 

4 —• Şartname işletme Muhasebeciliğinde her gün görülebilir. 
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Satire: 6 

Bayındırlık Bakanlığından : 

1 — Trabzon - Karadeniz Teknik Üniversitesi Temel Bilimler Fa
kültesi Merkez binası inşaatı işi 2490 sayılı kanun hükümlerine göre ka
palı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — işin keşif bedeli (4.703.277,95) liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve imar iş

leri Reisliği Eksiltme Komisyonunda 6/9/1963 Cuma günü saat 16 da ya
pılacaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrakları mezkûr Reislikte gö
rülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A - (154.849,—) liralık geçici teminatını, 
B - 1963 yıhna ait Ticaret Odası belgesini, 
C - Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plân ve teçhizat 
beyannamesi, Teknik Personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi, Ba
yındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grupundan keşif bedeli ka
dar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir mütaahhitlik karnesine 
göre Yapı ve imar işleri Reisliği Belge Komisyonundan alacakları yeter
lik belgelerini teklif mektuplariyle birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — istekliler teklif mektuplarını 6/9/1963 Cuma günü saat 15 e 
kadar makbuz mukabilinde Ih ,1e Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Son müracaat tarih 2/9/1963 Pazartesi günü mesai saati so
nuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 
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1 —• «Yeniköy - Yalova Vor istasyonu yolu inşaatı» işi 640.131,92 
TL. keşif bedelle 2490 sayılı kanun hükümleri içinde kapalı zarf usulü 
ile eksiltmeye çıkartılmıştır. 

2 — Eksiltme 19/9/1963 Perşembe günü saat 15.00 de Hava Mey
danları ve Akaryakıt Tesisleri inşaat Reisliği, Atatürk Bulvan No. 140 
Kavaklıdere Ankara adresinde toplanacak Eksiltme Komisyonunca yapı
lacaktır. 

3 —• Bu işe ait eksiltme evrakı Hava Meydanları inşaat Reisliğin
den 33,— TL . karşılığında alınabilir. 

4 —• isteklilerin gerçek tek kişi veya tüzel kişi olması (Hususi or
taklıklar veya tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez) ve Bayındırlık 
Bakanlığından verilmiş, keşif bedelinden yüksek değerde A, B, C, grup
larından bir veya birkaçına ait mütahhitlik karnesine sahip olmaları lâ
zımdır. 

5 — Eksiltmeye girecek isteklilerin (29356,—) TL. lık geçici temi
nat vermeleri (Teminat mektubu verilmesi halinde Bayındırlık Bakan
lığına hitaben yazılacaktır.) ve eksiltme şartnamesi gereğince 1963 yılına 
ait Ticaret Odası belgesi ibraz etmeleri şarttır. 

6 — isteklilerin 23 Mart 1961 tarih ve 10763 sayılı Resmî Gaze-
te'de neşredilen «Bayındırlık Bakanlığı ile bu Bakanlığa bağlı idarele
rin eksiltmelerine iştirak Yönetmeliği) gereğince lüzumlu 

a) Mütaahhitlik karnesi 
b) Malî yeterlik belgesi 
c) Plân ve teçhizat beyannamesi 
d) Taahhüt beyannamesi 
e) Teknik personel beyannamesini 

dilekçelerine ekleyip en geç 13/9/1963 Cuma günü saat 17.00 ye kadar 
Bayındırlık Bakanlığına müracaat ederek yeterlik belgesi alması şarttır. 
Eksik belgeli dilekçelerle yapılacak müracaatlar, bu belgeler bilâhara 
gösterilse de nazarı itibara alınmaz. 

7 —• isteklilerin ihalede kendilerinden istenilen vesikaları, teklif 
mektupları ve her sayfası imzalı ihale dosyası ile birlikte bir zarfa koy
maları ve zarfın arkasına yapıştırılacak mumu para ile olmamak üzere 
mühür ve imza ile iyice kapatmaları ve eksiltme günü saat 14.00 e ka
dar makbuz mukabilinde 2 nci maddede zikredilen adreste toplanacak 
Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

8 •— Müracaatlara 6 ncı maddede yazılı belgelerin eklenmesi zaruri 
olduğundan telgrafla yapılacak müracaatlar ve herne sebeple olursa ol
sun postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. 

Keyfiyet ilân olunur. 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

1 — Mütaahhit nam ve hesabma eksiltmeye konulan iş : 
Yozgat içi geçişi yolu yapımı olup keşif bedeli 2.526.637,— iki mil

yon beşyüzyirmi altı bin altı yüz otuz yedi ljradır. 

29 AĞUSTOS 1963 

2 — Eksiltme günü 9/9/1963 tarihine rastlayan Pazartesi günü 
saat 16 da Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü binasmda Yol Yapım 
Dairesi odasında teklif alma suretiyle ve açık eksiltme usulü ile yapı
lacaktır. 

3 — Eksiltme evrakı : Vezneye yatırılacak (50,—) elli lira bedele 
ait makbuz mukabilinde Karayolları Genel Müdürlüğü Teknik Hesaplar 
Şubesinden almacaktır. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) isteklilerin 1963 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, 

şirketlerin hali faaliyet belgesiyle usulü dairesinde (89.549,11) liralık 
muvakkat teminat vermeleri, 

b) isteklilerin en geç 3/9/1963 Salı günü mesai saati sonuna ka
dar bir dilekçe ile Karayolları Genel Müdürlüğüne müracaat ederek (Mü
racaatta genel evrak kaydı tarihi muteberdir) dilekçelerine Bayındırlık 
Bakanlığından alınmış (B) grupundan en az bu işin keşif bedeli kadar 
mütaahhitlik karnesi, plân teçhizat, teknik personel, taahhüt beyanna
meleri ile bu eksiltmenin ilânı tarihinden sonra alınmış 156.331,85 lira
lık banka referansını eksiksiz olarak bağlıyarak bu iş için yeterlik bel
gesi almaları, 

5 — isteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 
istenilen teklif ve lüzumlu belgeleriyle birlikte 9/9/1963 Pazartesi günü 
saat 16 da açık eksütmede hazır bulunmaları lüzumu ilân olunur. 

4390 / 4-3 

1 — Mütaahhit nam ve hesabma eksiltmeye konulan iş : Bingöl -
Solhan - Muş yolunun takriben 11+000 - 74+000 küometreleri araşma 
ait temel ve temel malzemesi ihzar ve nakli işi olup keşif bedeli 
(1.708.383,—) bir milyon yediyüzsekiz bin üçyüz seksen üç liradır. 

2 — Eksiltme günü : 11/9/1963 Çarşamba günü saat ,16 da Anka
ra'da Karayolları Genel Müdürlüğü binasmda Yol Yapım Dairesi oda
sında açık eksiltme usulü ile yapılacaktır. 

3 — Eksütme evrakı : Vezneye yatırılacak (50,—) elli lira bedele 
ait makbuz mukabilinde Karayolları Genel Müdürlüğünün Teknik He
saplar Şubesinden almacaktır. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) isteklilerin 1963 yılma ait ticaret ve sanayi odası belgesi, şir

ketlerin hali faaliyet belgesiyle usulü dairesinde (65.001,49) Altmışbeş-
bin bir lira kırk dokuz kuruşluk muvakkat teminat vermeleri, 

• b) isteklilerin en geç 5/9/1963 Perşembe günü mesai saati sonuna 
kadar bir dilekçe ile Karayolları Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri 
(Müracaatta Genel evrak kaydı tarihi muteberdir) ve dilekçelerine Ba
yındırlık Bakanlığından alınmış (F) grupundan en az bu işin keşif be
deli kadar mütaahhitlik karnesi, plân ve teçhizat, teknik personel, taah
hüt beyannameleri ile bu eksiltmenin ilânı tarihinden sonra alınmış 
115.419,15 liralık banka referansını eksiksiz olarak bağlıyarak bu iş için 
yeterlik belgesi almaları, 

(Yeterlik belgesi müracaatmdan önce eksiltme dosyası almak 
şarttır.) 

5 — isteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 
istenilen teminat ve lüzumlu belgeleriyle birlikte 11/9/1963 tarihine 
rastlayan Çarşamba günü saat 16 da açık eksiltmede hazır bulunmaları 
ilân olunur. 

4391/ 4-3 • 
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Mü

dürlüğünden : 

Eskişehir 46. Şube sahasında şube ve garaj ikmal inşaatı işi kapalı 
zarf eksiltmesi suretiyle ihaleye çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli '223.000,— lira olup, geçici teminatı 12.400,— liradır. 
Eksiltme 12/9/1963 Perşembe günü saat 15 de Bölgede yapılacaktır. 

Kapalı zarfların ihaleden 1 saat evvel Komisyon Başkanlığına verilmesi 
şarttır. 

Şartname Bölgede Yapım Şefliğinde, İstanbul'da 1. Bölgede ve Es
kişehir'de de 46. Şube de görülebilir, isteklilerin 9/9/1963 akşamına ka
dar Bölgemize verecekleri dilekçelerine bu işin cins ve öneminde bir iş 
yaptığını belirtir tasdikli belge, 17.840 liralık malî yeterlik belgesi, taah
hüt ve teknik personel beyannameleri ile 1 liralık pul ve 1 aded fotoğrafı 
ekliyerek ihaleye iştirak belgesi almaları şarttır. 

Postada vâki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 
2490 sayılı kanun ahkâmına göre hareket edilmesi, 

4504/4-2 

(Resmî Gaaete) 
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Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğünden : 

1 — Yeşilköy Hava Limanı Terminal binası alt kat transit salonu ta
dilât işleri 2490 sayılı kanuna güre kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir. 

2 — Keşif bedeli 160.742,59 TL. olup geçici teminatı 9.287,13 liradır. 
Geçici teminat T. C. Merkez Bankası istanbul Şubesindeki 352340 sayılı 
hesaba veya Yeşilköy Hava Limanımız veznesine yatırılacaktır. 

3 — Eksiltmesi 9 Eylül 1963 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 
15.00 de Yeşilköy Hava Limanı Terminal binasmda yapılacaktır. 

4 — -Bu işe ait ihale evrakı Yeşilköy Hava Limanı Malzeme Mü
dürlüğünden, D H M l . izmir Meydan Müdürlüğünden, Ankara Genel Mü
dürlük Malzeme Dairesi Başkanlığından 8 TL. mukabilinde satm alma
bilir. 

5 — Eksiltmeye girmek isteyenlerin en geç 3 Eylül 1963 Salı günü 
mesai saati sonuna kadar aşağıdaki belgelerle birlikte bir dilekçe ile 
Yeşilköy Hava Limanı Başmüdürlüğüne müracaat ederek yeterlik bel
geleri almaları şarttır. 

a) Mütaahhitlik karnesi veya sureti 
b) Halen yapmakta olduğu işlere ait beyanname 
c) Teknik personel beyannamesi 
d) Tadilât mahallinin görüldüğüne dair Yeşilköy Etüd Proje Kont

rol Amirliğinden alınmış belge. 
6 — Müracaatlarda genel evrak kayıtları ve saati muteber olup 

postada vâki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul olunmaz. 

7 — isteklilerin 1963 yılı ticaret odası vesikası, idareden alacak
ları ehliyet belgesini teminat mektup veya makbuzunu havi, usulüne 
göre tanzim edecekleri kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir saat ev
vel Satm Alma Komisyonu Başkanlığına vermiş olmaları şarttır. 

8 — isteklilerin gerçek tek kişi veya tüzel kişi olmaları gerekli
dir, (özel veya tescil edilmemiş ortaklıklar kabul olunmaz.) 

4366 / 4-4, 

1 — Yeşilköy Hava Limanı ihtiyacı için şartnamesine uygun ola
rak 300 dahili abone hatlı ve 1000 aboneye kabili tevsi ve asgari 30 ha
rici devresi bulunan otomatik telefon santralı ile yedek parçalan 2490 
sayılı kanuna göre kapalı zarf usulüyle satm alınacaktır. 

2 — Muhammen bedeli 455.100,— lira olup geçici teminatı 21.954 
TL. dır. işbu teminat idaremizin T. C. Merkez Bankasındaki 57 sayılı 
hesabına veya Genel Müdürlük veznesine yatırılıp mukabilinde makbuz 
alınacaktır. 

3 — Bu işin eksiltmesi 9/9/1963 tarihine tesadüf eden Pazartesi 
günü saat 16.00 da Ankara'da Genel Müdürlük Satmalma Komisyonun
da yapılacaktır. 

4 — Bu işe ait ihale evrakı Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme 
Dairesi Başkanlığından, istanbul'da Yeşilköy Havalimanı Başmüdürlü
ğünden, izmir'de Meydan Müdürlüğünden 23,— lira bedel mukabilinde 
satm almabilir. 

5 —• isteklilerin 1963 yılı Ticaret Odası belgesi, teminat mektup 
veya makbuzunu havi usulüne göre tanzim edecekleri kapalı zarflarım 
eksiltme saatinden bir saat evvel Satınalma Komisyonu Başkanlığına 
vermiş olmalan şarttır. 

Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 
4376/4-2 

1 — Kars Hava Meydanına şehir suyu getirilmesi işi 2490 sayılı 
kanuna göre kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir. 

2 — işin keşif bedeli 29.825,92 lira olup geçici teminatı 2.236,95 
liradır, işbu teminat idaremizin T. C. Merkez Bankasındaki 57 sayılı he
sabına veya Genel Müdürlük veznesine yatırılıp mukabilinde makbuz 
alınacaktır. 

3 — Bu işin eksiltmesi 10/9/1963 tarihine tesadüf eden Salı günü 
saat 16.00 da Ankara'da Genel Müdürlük Satmalma Komisyonunda ya
pılacaktır. 

4 — Bu işe ait ihale evrakı Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme 
Dairesi Başkanlığında, istanbul'da Yeşilköy Hava Limanı Başmüdürlü
ğünde, Kars'ta Meydan Müdürlüğünde görülebileceği gibi aynı yerlerden 
1,50 lira bedel mukabilinde satın alınabilir. 

5 — İşe girmek istiyenlerin en geç 6/9/1963 günü mesai saati so
nuna kadar aşağıdaki belgelerle birlikte bir dilekçe ile Genel Müdürlüğe 

müracaat ederek işe girebilmek için yeterlik 'belgesi almaları şarttır. Mü
racaatta genel evrak kaydı tarihi muteber olup postada vâki gecikmeler 
ve telgrafla müracaatlar kabul olunmaz. 

6 — isteklilerin 1963 yılı ticaret odası belgesi, idaremizden alacak
ları ehliyet belgesi, teminat mektup veya makbuzunu havi, usulüne göre 
tanzim edecekleri kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat evvel Satı
nalma Komisyonu Başkanlığına vermiş olmaları şarttır. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. 

isteklilerin gerçek tek kişi veya tüzel kişi olmaları şarttır. (Özel 
veya tescü edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez.) 

4377 / 4-2 

1 — idaremiz ihtiyacı için 5 aded 5 tonluk şasi - kabin kamyon 
pazarlık usulü ile satm alınacaktır. 

2 — Muhammen bedeli 350.000,— lira olup katî teminatı 35500,— 
liradır. İşbu teminat idare veznesine veya T. C. Merkez Bankasındaki 57 
sayılı hesaba yatırılıp mukabilinde makbuz alınacaktır. 

3 — Pazarlık 4/9/1963 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat 
16.00 da Genel Müdürlük Alım, Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 — Bu işe ait şartname Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Dai
resi Başkanlığından, istanbul'da Yeşilköy Hava Limanı Başmüdürlüğün
den 17.50 lira bedel mukabilinde satm alınabilir. 

5 — İsteklilerin belirli gün ve saatte 1963 yılı Ticaret Odası bel
gesi, teminat mektup veya makbuzu ile birlikte sözü edilen komisyonda 
hazır bulunmaları. 

4521 /1-1 

1 —• Esenboğa Hava Limanı Verici istasyonu elektrik tesisatı tev
sii ile bu işe ait trafo binası inşaatı ve elektrik tesisatı işleri 2490 sayılı 
kanuna göre kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkartılmıştır. 

2 — işin keşif bedeli 112.476,03 lira olup geçici teminatı 6873,80 
liradır. ÎŞbu teminat idaremizin T. C. Merkez Bankasındaki 57 sayılı he
sabına veya Genel Müdürlük veznecine yatınlıp mukabilinde makbuz 
alınacaktır. 

3 —• işin eksiltmesi 13/9/1963s tarihine tesadüf eden Cuma günü 
saat 16.00 da Ankara'da Genel Müdürlük Satınalma Komisyonunda ya
pılacaktır. 

4 — Bu işe ait ihale evrakı Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme 
Dairesi Başkanlığından, istanbul'da Yeşilköy Hava Limanı Başmüdürlü
ğünden 5.65 lira bedel mukabilinde satm almabüir. 

5 —• işe girmek istiyenlerin en geç 9/9/1963 günü mesai saati so
nuna kadar aşağıdaki belgelerle birlikte bir dilekçe ile Genel Müdürlüğe 
müracaat ederek işe girebilmek için yeterlik belgesi almaları şarttır. 
Müracaatta genel evrak kaydı tarihi muteber olup postada vâki gecik
meler ve telgrafla müracaatlar kabul olunmaz. 

a) Mütaahhitlik karnesi veya sureta 
b) Halen yapmakta olduğu İşlere alt beyanname. 
6 — isteklilerin 1963 yılı Ticaret Odası belgesi, idaremizden ala

cakları yeterlik belgesi, teminat mektup veya makbuzunu havi, usulüne 
göre tanzim edecekleri kapalı zarflannı eksiltme saatinden bir saat ev
vel Satmalma Komisyonu Başkanlığına vermiş olmaları şarttır. Postada 
olacak gecikmeler kabul edilmez. 

isteklilerin gerçek tek kişi veya tüzel kişi olmaları gereklidir, 
(özel veya tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez). 

4542 / 4-1 

Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğünden : 

1. Genel Müdürlüğümüz müstahdemleri için 125 takım elbisenin 
diktirme işi, açık eksiltmeye konulmuştur. 

2. işin muhammen bedeli 10.000,— ı(Onbin) lira olup, muvakkat 
teminatı 750,— (Yediyüzelli) liradır. 

3. ihale, 16/9/1963 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 15.00 
de Ankara'da, Kalaba civanndaki Genel Müdürlük binasmda Satmalma 
Komisyonunca yapılacaktır. 

4. Bu işe ait şartname; günün mesai saatleri dahilinde, Genel 
Müdürlüğümüz Levazım Şefliğine müracaatla görülebilir. 

5. Taliplerin, belirli gün ve saatte lüzumlu belgeleri ile birlikte 
Satmalma Komisyonunda hazır bulunmaları ilân olunur. 

4515 / 4-1 
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Sanayi Bakanlığından : 

Köyü veya Madenin Ruhsatnamenin 
Vilâyeti Kazası mevkii cinsi Tarihi Numarası 

Muğla Fethiye Gürme Krom 24/3/1949 2/39-40 
Çenger 

Hudutları : 
Kuzeyi : Yellice (Güney) tepeden Üzümlü Tepesine doğru hat, 
Doğusu ve güneyi : Üzümlü Tepesinden Ahatlı Çeşmesine ve oradan 

Karatepe (Tolukızlan - Kocakızlan) sine kırık hat, 
Batısı : Karatepe (Tolukızlan - Kocakızlan) sinden Yellice (Gü

ney) Tepesine doğru hat. 
Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı Krom madeni için Ticarî 

ikametgâhı Cumhuriyet Caddesi No. 349 istanbul olan Hüııal Madencilik 
Limited Şirketi uhdesine 15 yıl müddetle işletme ruhsatnamesi verile
cektir. 

itirazı olanların 27 Ağustos 1963 tarihinden itibaren onbeş gün içinde 
bir dilekçe ile Vekâletimize müracaat eylemeleri lâzım geldiği bu müd
detin hitamından sonra vukubulacak itirazların kabul edilmiyeceği 6309 
sayılı Maden Kanununun 55 inci maddesi gereğince ilân olunur. 

4341 / 2-1 

işçi Sigortaları Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

Yapı işleri ilânı 
1 — Eksiltmeye konulan iş : Samatya istanbul Hastanesi Bahçe 

tanzimi, ihata duvarı, kapıcı kulübesi ve asfalt yol inşaatı olup ilk keşif 
bedeli 295.914,32 liradır. 

2 —• Eksiltme 9/9/1963 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 16 
da Ankara'da işçi Sigortaları Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez Satı-

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Glenel Müdürlüğünden 

nalma Komisyonunda birim fiyat esası üzerinden kapalı zarf usulü ile 
yapılacaktır. 

3 —• isteklilerin; bu işe ait eksiltme evrakını ve eklerini, Ankara'da 
Mithatpaşa Caddesinde Genel Müdürlük Merkez Satmalma Komisyo
nunda mesai saatleri dahilinde incelemeleri mümkündür. 

4 —• Eksiltmeye girebilmek için istekliler; 
a) 1963 yılma ait Ticaret Odası belgesini, 
b) Usulü dairesinde 15.586,57 liralık muvakkat teminatını 
c) Eksiltmeye iştirak edeceklerin yazılı olarak hangi bankalarla 

iş yapmakta olduğunu 
d) Bu işe ait iştirak belgesini, 
Kapalı zarflarına koyacaklardır. 
5 — Bu işe ait iştirak belgesi alınma şekli; 
isteklilerin en geç 6/9/1963 Cuma günü mesai saati sonuna kadar 

bir dilekçe ile işçi Sigortaları Kurumu Genel Müdürlüğüne müracaat et
meleri (Müracatata umumi evrak kaydı tarihi muteberdir, telgrafla mü
racaat kabul olunmaz) ve dilekçelerine (c) grupundan 300.000,— liralık 
mütaahhitlik karnesinin asıl veya Noterden tasdikli suretiyle bu önemde 
benzeri inşaatı muvaffakiyetle ikmal ve kabullerini yaptırdıklarına dair 
ilgili daireden alınmış belge aslını ve münhasıran Kurumdan alacakları 
mütaahhitlik plân, teçhizat, taahhüt, ve teknik personel beyannamesini 
noksansız olarak bağlamaları lâzımdır. 

6 — istekliler gerçek tek kişi veya tüzel kişi olacaktır. 
7 — isteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 

hazırlıyacakları teklif mektuplarını eksiltme günü saat 15 e kadar mak
buz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri veya bu saatte Ko
misyona ulaşacak şekilde iadeli taahhütlü olarak postalamaları lâzımdır. 

8 — Postada vâki olacak gecikmeler kabul edilmez. 
9 — Kurum ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta 

serbesttir. 4498 /1-1 

1 — Eksiltmeye konulan köprüler, 

1) Tekrar eksiltmeye konulan iş İsparta 
ilinde Gemençay Grb. köprüleri 

2) Maraş Hinde Aksu Grb. köprüleri 

Keşif bedeli 
Lira 

Banka 
referansı 

Lira 

523.566,20 41.886-

1.323.714,— 96.186,-

Muvakkat 
teminat Dosya bedeli 

Lira Lira 

24.693,— 

53.462,— 

26,20 

50,— 

Eksiltme 
tarih gün ve saati 

12/9/1963 Perşembe 
saat 16 da 
13/9/1963 Cuma 
saat 16 da 

Müracaat son günü 

6/9/196-1 Cuma 

7/9/1963 Cumartesi 

2 — Yukarıda yazılı köprülerin eksiltmeleri hizalarında yazılı tarih, gün ve saatlerde Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü binasında 
Köprüler Dairesinde kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. ' 

3 — Eksiltme dosyası : Yukarıda her iş için o işin hizasında yazılı ve vezneye yatırılacak bedele ait makbuz mukabilinde Karayolları Genel 
Müdürlüğünün Teknik Hesaplar Şubesinden alınacaktır. 

(Yeterlik belgesi müracaatından önce eksiltme dosyası almak şarttır.) 
4 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) isteklilerin 1963 yılma ait ticaret ve sanayi odası belgesi, şirketlerin hali faaliyet belgesi ile usulü dairesinde yukarıda yazılı her iş 

için o işin hizasında gösterilen miktarda muvakkat teminat vermeleri, (Teminatlar mektup olarak verildiği takdirde Maliye Bakanlığının 12/1/956 
gün ve 5297-15/1723 sayılı tamimine uygun olmaları) 

b) isteklilerin en geç yukarıda yazılı işler için ayrı ayrı tesbit edilmiş olan müracaat son günü mesai saati sonuna kadar birer dilekçe 
ile Karayolları Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri. (Müracaatta genel evrak kaydı tarihi muteberdir) ve dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığm
dan alınmış olan (B) grupundan en az yukarıda yazılı keşif bedellerini ihtiva eden miktarlarda mütaahhitlik karnesi, plân ve teçhizat, teknik per
sonel, taahhüt beyannameleri ile bu eksiltmelerin ilânı tarihinden sonra alınmış olan yukarıda yazılı miktarlarda banka referansını eksiksiz olarak 
bağlayarak bu işler için yeterlik belgesi almaları. (Her işin dilekçesine ayrı ayrı belgeler bağlanacaktır. 

5 — isteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlıyacakları teklif mektuplarını eksiltme günleri saat onbeşe kadar 
makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 4342 /4-2 

Polis Koleji Müdürlüğünden : 

Yapılacak İşin îinsi 

1 - Harici elbise (Ceket, pantolon şapka dikimi) 
2 - Dahili elbise (Ceket, pantolon) dikimi 
3 - Palto dikimi 

Miktarı 

270 Takım 
270 » 
100 Aded 

Fiyatı 
Lira Kr. 

100,— 
85,— 

100.— 

Muhammen 
Lira Kr. 

27.000,— ") 
22.950,— i 
10.000,— I 

59.950,— 

i lk teminat 
Lira Kr. 

i h a l e n i n 
Yeri Tarihi Saati 

4.497,-

Yekûn 

Polis Koleji 5/9/963 11.00 

1 — Kumaşları İdareden verilmek ve dairedeki mühürlü numune ve şartname gereğince bilûmum dikim iç ve dış malzemeleri, kordon, 
işaretleri mütaahhide ait olmak şartiyle üç kalemde gruplandırilan Kolej öğrencilerinin haricî, dahilî elbise, palto ve şapka dikimleri 2490 sayılı 
kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 —• İhaleye arz edilen dikimlerin miktarı, fiyatı, teminatı, yeri, günü ve saati yukarıya yazılmıştır. 
3 —• İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddede yazılı belgelerden başka Devlet müesseselerine en az (60.000) bin liralık iş yap

tıklarına dair vesika ibraz etmeleri şarttır. 
4 —• Kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat evvel Komisyona vermeleri, dikim fiyatlarını ayrı ayrı göstermeleri, Postadaki gecikmeden 

mesuliyet kabul edilmez. 
5 — İlk teminattan başka kumaş karşılığı (96.488) lira teminat alınacaktır. Bu işe ait şartname tatil günleri hariç mesai saatlerinde Polis 

Koleji muhasebesinde görülebilinir. 4384/2-1 
Başbakanlık Devlet Matbaası 

hali faaliyet belgesi ile usulü dairesinde yukarıda yazılı her iş 

rını eksiltme günleri saat onbeşe kadar 

olunur. 

mesai saati sonuna kadar birer dilekçe 

şartname tatil günleri hariç mesai saatlerinde Polis 
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308  Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanun                               1 
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