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Hastaneler Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bazı Madde Başlıklarının Kaldırılması Hakkında 

Yönetmelik 
Madde 1 — 25/2/1955 tarih ve 4/4502 sayılı Bakanlar Kurulu Ka

rarı ile yürürlüğe konulan Hastaneler Yönetmeliğinin 41, 42, 123, 125, 
158 ve 167 ncı maddeleri ve başlığı ile birlikte 208 inci madde ve 
5/12/1968 tarih ve 6/11105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirile
rek yürürlüğe konulmuş bulunan 70 ve 71 inci maddeleri aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Madde 41 — Hastane çalışmaları günün 24 saatmda devamlılık gös
teren bir hizmettir. 

Ancak, günlük normal çalışma süresinden sonraki hizmet, daha zi
yade âcil vakaların kabulü, âcil ameliyat ve müdahalelerin yapılması ve 
mevcut hastaların kontrol ve bakımına inhisar eder. 

70 inci maddede yazılı olan personelden baştabip, baştabip muavini, 
mütehassıs tabip, laboratuvar mütehassısı, diş tabibi ve eczacıların ça
lışma süreleri hakkında 44 üncü madde hükümleri uygulanır. 

Bunların dışındaki asistan, sosyal hizmet mütehassısı, pisikolog, 
fizikoterapist, diyetçi, sağlık fizikçisi, başhemşire, başhemşire muavini, 

hemşire, ebe, köyebesi, hemşire yardımcısı, (Fizik tedavi, laboratuvar, 
eczacı, diş protez, anestezi, röntgen ve aynı statüdeki) teknisyenler v« 
yardımcılariyle hastabakıcı, hastane müdürü, hastane müdür yardımcısı, 
idare memuru, ayniyat muhasibi, mutemet, ambar memuru, mubayaa me
muru, kâtip, hasta kabul memuru, iaşe memuru, kütüphane memuru, ar
şiv ve istatistik memuru, müracaat memuru, daktilo, imam-gassal ve 
benzeri görevliler ile mühendis, teknisyen, elektrikçi, şoför, kaloriferci, 
marangoz, boyacı, terzi, berber, aşçı, bahçıvan, hademe ve bunlara ben
zer görevliler günlük 7 saat, Cumartesi 4 saat olmak üzere haftada 39 
saat çalışmaya tabidirler. 

Buna göre personelin günün 24 saati içinde gece veya gündüze rast
layacak çalışmalarının esasları ve bunun başlangıç ve bitme saatleri, 
hizmetin ve mahallin özelliği ve hastane personel kadrosu gözönüne alın
mak suretiyle baştabiplikçe düzenlenir. 

Madda 42 — Hafta tatili ve diğer resmî tatil günlerinde âcil vaka
ların kabulü, âcil ameliyat ve müdahalelerin yapılması ve mevcut hasta
ların kontrol ve bakımma ilişkin hizmetler personel kadrosunun kifayeti 
nispetinde, müessese ve mahallî hususiyetler gözönünde bulundurulmak 
üzere nöbet süresi ile ifası baştabiplikçe düzenlenir. 

Mütehassıslar ve tüm hastane mensupları çalışma saatleri içinde 
sürekli olarak görev mahallerinde işleriyle meşguı olurlar. Aksine haıe-
ket edenlere veya devamsızlığı görülenlere veya 79 uncu madde hüküm
lerine aykırı harekette bulunanlara baştabiplikçe iki defa yazı ile uyarma 
ve tenbih yapılır. Buna rağmen bu gibi hareketlerde taannut eüemer 
olursa yapılan uyarma ve tenbıhlere ait yazı suretleriyle birlikte - hak
kında idarî işlem yapılmak üzere - keyfiyet derhal Bakanlığa bildirilir. 

Madde 70 — Hastane çalışmaları sıhhî, idarî-malî, teknik ve diğer 
işler olmak üzere üç kısımdır. 

Sıhhî işler: 
Baştabip, baştabip muavini, mütehassıs tabip, laboratuvar mütehas

sısı, dış tabibi, eczacı, asistan, sosyal hizmet mütehassısı, pisikolog, fiziko -
terapist, diyetçi, sağlık fizikçisi, başhemşire, başhemşire muavini, hem
şire, ebe, köyebesi, hemşire yardımcısı, (Fizik tedavi, laboratuvar, eczacı, 
diş protez, anestezi, röntgen ve aynı statüdeki) teknisyeni ve yardımcısı 
ile hastabakıcı tarafından, 

İdarî-malî işler : 
Hastane müdürü, hastane müdür yardımcısı, idare memuru, ayniyat 

muhasibi, mutemet, ambar memuru, mubayaa memuru, kâtip, hasta ka
bul memuru, iaşe memuru, kütüphane memuru, arşiv ve istatistik me
muru, müracaat memuru, daktilo, imam-gassal ve bunlara benzer görev
liler tarafından, 

Teknik ve diğer işler : 
Mühendis, teknisyen, elektrikçi, şoför, kaloriferci, marangoz, boyacı, 

terzi, berber, aşçı, bahçıvan, hademe ve bunlara benzer görevliler tara
fından, 

yürütülür. 

R 
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Madde 71 — İdarl-malî işlerle uğraşan memurların günlük çalışma 
saatleri 8-16 dır. Bu memurlara bir saat öğle yemeği tatili verilir. Bu ta
til mesaiden sayılmaz. Cumartesi günleri mesaisi 8-12 arasıdır. Kadrosu 
müsait olan hastanelerde ihtiyaca göre sıhhî, idarî-malî ve teknik ve diğer 
iğlerde çalışan memurlar da nöbete tabi tutulurlar. Nöbet cetvelleri her 
aybaşında baştabiplikçe hazırlanarak ilgililere tebliğ edilir. 

Hastane müdürü nöbetle yükümlü değildir. 
Madde 123 — Asistanlar sürekli olarak hastanede yatıp kalkabilir

ler. Bu takdirde kendilerinin yatacak yerleri ve yiyecekleri hastanece 
sağlanır, asistanlar günde 7 saat (Cumartesi günleri 4 saat) olmak üzere 
haftada 39 saat çalışırlar. Çalışma esasları ve şekilleri servis şefinin tek
lifi üzerine başhekimlikçe düzenlenir. 

Madde 125 — Asistanlar, sabahları vizitten evvel eksik müşahede 
ve muayeneleri de tamamlayarak hastaları vizite hazırlarlar. Servisin 
temizliğine, hastalarm durumlarına ait noksanları tamamlattırırlar. 

Madde 158 — Başhemşireler ve yardımcıları sürekli olarak hasta
nede yatıp kalkabilirler. Bu takdirde kendilerinin yatacak yerleri, yiye
cekleri hastanece temin edilir. Başhemşire ve yardımcıları sabah saat 7 
de işe başlarlar ve haftada 39 saat çalışırlar. Çalışma esasları ve şekilleri 
başhekimlikçe düzenlenir. 

Madde 167 — Hemşireler sürekli olarak hastanede kalabilirler. Bu 
takdirde yiyecek ve yatacak yerleri hastanece temin edilir. Hemşireler 

sabah saat 7 de işe başlarlar ve haftada 39 saat çalışırlar. Çalışma esas
ları ve şekilleri başhekimUkçe düzenlenir. 

II — Diğer hizmetleri yürütenlerin görevleri: 
Madde 20S — Diğer hizmetler; alelumum hademelerle aşçı ve ya

mağı, çamaşırcı, terzi, bahçivan, kapıcı, banyo ve hamam görevlisi, ber
ber, odacı, şoför, arabacı gibi memurlar tarafından yürütülen hizmetleri 
kapsar. Bunların çalışma esasları ve şekilleri haftada 39 saat olmak Üzere 
baştabiplikçe düzenlenir. 

Madde 2 — 25/2/1955 tarih ve 4/4502 sayılı kararname ile yürür
lüğe konulmuş bulunan yönetmeliğin aşağıdaki madde başlıkları kaldı
rılmıştır. 

71 inci maddeden sonra gelen (A - Sıhhî memur ve müstahdemlerin 
vazife ve salâhiyetleri). 

175 inci maddeden sonra gelen (B - İdarî memur ve müstahdemlerin 
vazife ve salâhiyetleri). 

203 üncü maddeden sonra gelen (C - Teknik personel ve mütefer
rik müstahdemlerin vazife ve salâhiyetleri). 

Madde 3 — Bu Yönetmelik hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

Madde 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini (Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakam yürütür. 

Karar Sayısı : 7/2293 

3/2/1971 tarih ve 7/1900 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla verilen 

yetkiye dayanılarak, 9 Mart 1971 tarihinde Moskova'da imzalanan 

«Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Ara

sındaki 8 Ekim 1937 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasına E k Onikinci 

Protokol» ve eklerini teşkil eden mektup teatisi suretiyle meydana ge

len anlaşmalarla Sovyetler Birliği tarafından memleketimizde kurula

cak bazı sınaî tesisler için Sovyetler Birliğince Türkiye'ye teslim edi

lecek teçhizat ve malzeme ile sağlanacak teknik hizmetlere ve bunlarla 

ügili ödeme şartlarına dair 25 Mart 1967 tarihli Anlaşmanın 9 uncu 

maddesi uyarınca 1971 yılında Sovyetler Birliğine ihraç edilecek mallara 

alt, mektup teatisi suretiyle tespit edilen listenin 1 Nisan 1971 tarihin

den İtibaren yürürlüğe girmek üzere onaylanması; Dışişleri Bakanlığı

s ı n 1/4/1971 tarih ve Î B E l : 109.489-1/71. 323 sayılı yazısı üzerine, 

31/5/1963 tarih ve 244 sayılı Kanunun 3 ve 5 inci maddelerine göre 
Bakanlar Kurulunca 21/4/1971 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

C U M H U R B A Ş K A N I 
C SUNAY 

Başbakan 
N. ERIM 

Devlet Bakanı 
Barbakan Yardımcısı 

S. KOLAS 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A- KARAOSMANOĞLU 
Devlet Bakam 
M. ÖZGÜNES 

Devlet Bakanı Adalet Bakanı MdEî Sa. Bakanı içişleri Bakanı Dışişleri Balkanı 
D. KİTAPLI 1. ARAR t. MELEN H- OMERüGLU O.OLCAY 
Maliye Bakamı 
S. N. ERGIN 

Millî Eğit. Bakanı 
Ş. OREL 

Bayındırlık Bakanı 
C KARAKAŞ 

Sağlık ve Sos- Yar. Bakam 
T. AKYOL 

Ulaştırma Bakanı 
H. ARIK 

Güm. ve Tekel Bakanı 
H. ÖZALP 

Çalışma Bakam 
A- SAV 

Enerji ve Tahiî Kav. Bakanı Turizm ve Tanıtma Bakanı 
/. TOPALOĞLU E. Y. AKÇAL 

Köy içlini Bakanı 
C. AY KAN 

Orman Bakanı 
S- INAN 

D15 Ekonomik 
ilişkiler Bakanı 
Ö. DERBIL 

Tarmı Bakanı 
M. o. DIKMEN 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. ÇİLİNG1ROĞLU 
imar ve İskân Bakamı 
S- BABÜROGLU 

Gençlik ve Spor Balkanı 
S. ERGUN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliği Arasındaki 8 Ekim 1937 tarihli Ticaret ve Tediye 

Arılaşmasına Ek Onikinci Protokol 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyet
leri Birliği Hükümeti, ticari mübadelelerin kolaylaştırılması, gelişüril-
meı i ve denkleştirilmesi maksadiyle 1 Nisan 1971 ilâ 31 Mart 1972 ta
rihleri arasında iki memleket tarafından ithal ve ihraç edilecek emtiayı 
havi listeleri tespit hususunda mutabık kalmışlar ve bununla ilgili ola
rak aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır : 

M A D D E 1 

Türkiyeye ihracı derpiş olunan Sovyet malları ve Sovyetler Birli
ğine ihracı derpiş olunan Türk malları, sırasıyla, İşbu Protokola mer
but «A» ve «B» listelerinde tadat olunmuştur. 

Bu malların ithal ve ihracı önceden müsaadeye tabi olduğu tak
dirde her iki memleket selâhiyetli makamları gecikmeksizin ithal veya 
ihrag müsaadesi vereceklerdir. 

M A D D E 2 

Yukarıdaki 1 inci maddede derpiş edilen «A» ve «B» listelerinde 
kayıtlı ithalât ve ihracat malları kontenjanlarının tahakkuku bakımın
dan iki Hükümet, selâhiyetleri dahilinde gerekli müzaharette buluna
caklardır. 
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M A D D E 3 

«A> ve «3» listelerinde kayıtlı olmayan mallardan ithal v e y a ih
racı kontrol rejimine tabi bulunanlarla, mezkûr listelerde işaret edilen 
kontenjanları tükenmiş olanlar, bu gibi talepleri h a y ı r h a h l ı k l a t e t k i k e 

amade bulunan iki memleket selâiıiyetli makamlarının önceden müsaa
desi istihsal olunmak şartı i:e. ithal veya ihraç olunabilecektir. 

M A D D E 4 
İşbu Protokolün 1 inci maddesinde derpiş edilen «A» ve «B» liste

leri 1 Nisan 1971 ilâ 31 Mart 1272 tarihleri arasındaki devre için mu
teber olacaktır. 

M A D D E S 
İşbu Protokol ile derpiş edilmeyen bilcümle haller için 8 Ekim 

1937 tarihlj Ticaret ve Tediye Anlaşması ile bu Anlaşmayı tadil eden 
2 Mart 1971 tarihli Ek Protokol tatbik edilecektir. 

M A D D E û 
İşbu Protokol imzası tarihinde mer'iyete girecek ve 31 Mart 1972 

tarihine kadar yürürlükte kalacaktır. 
9 Mart 1971 tarihinde Moskovada aynı derecede muteber Türkçe 

ve Kuşça ikişer nüsha olarak tanzim edilmiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 

Hükümeti adına Birliği Hükümeti adına 
Turgut Çarıklı Nicolai P. Shiriaev 

9 Mart 1971 tarihli Protokolü ek 
« A » LİSTESİ 

S. S. C. B. nin Türkiye'ye ihraç edeceği mallar 
ura Türk gümrük Kontenjan 
*Io. tarife No. Malların cinsi USA doları 

1 15.05.10 Yalnız saf lanolin (Yalnız tıbbî müstah
P.M. zarat sanayii için) P.M. 

2 15.10.10 Smaî yağ asi t! eri 30.000,— 
3 25.02 Kavrulmamış demir piritleri 1.000.000,— 
4 25.24.00 Amyant (Aspestos) 800.000,— 
5 27.04.10 Yüksek vasıflı kok kömürü (Karpit ve 

500.000,— ferro krom sanayii için) 500.000,— 
6 27.10.11 Benzin (Uçak benzini hariç) 

21 Gazyağı 
500.000,— 42 Orta fuel oil (Fuel-oil No. 5) 500.000,— 

7 27.10.31 Motorin 3.000.000,— 
8 27.11.30 Mayi petrol gazı (L.P.G.) P.M. 
9 28.03.10 Nebatî karalar 

21 Petrol gazı karası (Carbon blaek) 
22 Asetilen karası 
23 î s karası 
29 Diğerleri 20.000,— 

10 28.08.20 Teknik sülfürükasit 10.000,— 
11 28.17.11 Kimyaca saf sodyum hidroksit (Kostik 

»oda) 
12 Sodyum hidroksit «Kostik soda» (Sıvı 

20.000,— halinde olanlar hariç) 20.000,— 
12 28.42.11 Sodyum bikarbonat 70.000,— 
13 28.42.13 Sodyum karbonat (Soda) 1.800.000,— 
14 28.47.35 Sodyum bikromat 

75.000,— 36 Potasyum bikromat 75.000,— 
15 28.54,10 Perhidrol (En az % 30 oksijeni havi) 15.000,— 
İS 28.56.10 Silisyum karbür (Aşındırıcı imal eden

10.000,— ler için) 10.000,— 
17 28.39.41 Bazik bizmut nitrat 

28.40.11 Sodyum fosfatlar 
29.02.70 Kloroform 
29.16.51 Asetil şahsilik asit 

52 Sodyum tuzlan 
59 Diğerleri 

29.25.26 Asetil parafenetidin (Fenasetln) 
29 Diğerleri 

29.26.20 Hekzametilen tetramin 
29.35.45 Dimetildimetilamtno fenil pirazolon 

(Amidopirin dimetilaminoanaljezin) 
29.36.00 Sülfamitler 
29.37.20 Santonim 

31 Fenol ftalein 
29.38.30 «C» vitamini 

90 Diğerleri 
29.40.21 Pepsin 
29.42.34 Kodein ve deriverieri (Toprak Mahsulleri 

Ofisi için) 
30.03.42 Yalnız uyuşturucu tıbbî müstahzarlar 

(Toprak Mahsulleri Ofisi için) 110.000,— 
18 29.13.20 Aseton 15.000 — 
19 29.25.21 Üre (% 45 ve daha fazla azotu ihtiva 

eden) 1.800.000 — 
20 29.28.00 Diazoik, azoik veya azoksik bileşikler 15.000 — 
21 29.44.12 Streptomisin müştakları ve tuzları 

14 Kloromisetin (Kloramfenikol) müştakları 
ve tuzlan 

29 Di£»rl»ri 
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Sıra Türk g ü m r ü k Kontenjan 
No. tarife No. Mallar ın cinsi USA doları 

30.02.21 Çocuk felci aşısı 
23 Kızamık aşısı 
29 Bakteriye! ve vi rü t ik diğer aş ı la r 
32 Aglut inan se rumlar ı 80.000,— 
39 Diğerleri 

22 30.03.11 Yalnız a lüminyum monostera t l ı prokain 

17 penisilin 
Eri t romisin ve tuz lar ı 18 Neomisin ve tuz lar ı 

21 Pol imlks in ve tuzlar ı 
£9 Diğerleri (Penisilin ve streptomisin ka

rışımı ile oral antidiabetikler hariç) 20.000,— 
23 31.02.40 Amonyum sülfat (Saf olsun olmasın) 2.000.000,— 
24 31.03.33 Üçlü süper fosfat 1.500.000,— 
25 37.01.10 } 

37.02.10 f P ö n t g e n fi lmleri (Kızılay için) 25.000,— 

26 cj7 Q9 21 Yalnız boş sinema filmleri (Yalnız par
lamaz cinsi) 150.000,— 

27 40.10.20 Yalnız «V» kayış lar ı (Üs t genişliği 8 ila 
32 mm. olanlar har iç) 

42.04 Tabiî, sun'i veya, terkip yolu ile elde edi
len deri ve köseleden yalnız teknik işlerde 
kul lanı lan eşya (Transmisyon kayış la r ı 
ve makina y a ğ keçeleri har iç) 10.000,— 

28 40.11 Yalnız bisiklet lastikleri 20.000,— 
29 40.11 Yalnız dış ve iç lastikler (Bisiklet iç ve 

dış lastikleri har iç) 20.000,— 
30 44.03.41,42 Yalnız şlayferlik k a ğ ı t hamuru odunu P.M. 
Sİ 47.01.31 Beyazlat ı lmış yüksek kali teli kimyevî 

odun hamuru (Dissolving pulp) 
32 Beyazlat ı lmış sülfatl ı ve sodalı odun ha

muru 
33 Dissolving pulpdan (Beyazlat ı lmış yük

sek kaliteli k imyevi odun hamuru) gayri 
b63razlatılmış sülfatl ı veya sodalı odun 
hamuru 

34 Beyazlat ı lmış bisülfatlı odun hamuru 
35 Dissolving pulpdan (Beyazlat ı lmış yük

sek kaliteli kimyevî odun hamuru) gayri 
beyazlat ı lmış bisülfitli odun hamuru 

36 Yarı kimyevî odun hamuru 750.000 — PA. 
32 48.01.21,29 Metrekaresi 50-55 gram ağı r l ığ ında olan 

k â ğ ı t l a r 2.750.000 — 
33 49.01.21 Yalnız mektep ki taplar ı , teknik, ilmi, 

edebî, meslekî ve sanata ait ki taplar (Ya
bancı dilde) 

49.02.30 Sairleri (Yalnız gündelik veya periodik 
siyasî ve t icarî gazeteler, teknik, ilmî, 
meslekî, edebi ve sanata ait mecmualar) 10.000 — 

34 51.01.21-29 ] Poliamid ve poliester esaslı sentetik de-
01.41-49 [ vamlı elyaftan iplikler 50.000,— 
03.21 j 

35 51.01.31-39 1 Sun'i devamlı elyaftan ipl ikler 
51-59 f (201 ve daha yuka r ı sun'i devamlı 

51.03.21 elyaftan iplikler hariç) 250.000 — 
36 51.01 Sentetik devamlı elyaftan ip l ik le r ] 

(Poliamid ve poliester esaslı 200 ve | Suni kürk imal edenler 
200 denyeden a şağ ı olanlar har iç) 1 için 

39.02.29 Poliizobutilen J P.M. 
37 68.04.20 Yalnız sanayide kul lanı lan z ı m p a r a tag-

ları 10.000,— 
38 68.04.20 Yalnız silme taşı , t r a ş b ıçaklar ı için bile

10.000,— 

me taş la r ı 10.000,— 
39 68.05.00 E l ile bilemeye veya parlatmaya mahsus 

t a ş l a r 10.000 — 
40 6S.06 Yalnız su z ı m p a r a l a n ve yalnız mesnetli 

10.000 — 

toz veya tane halinde aşındırıcı lar (Su 
z ımpara l a r ı dışındaki mesnedi plastik, 
bez veya kâğ ı t olan z ımpara la r har iç) 

63.13.90 Yalnız işlenmiş amyant ve m a m u l â t ı 
(Amyant ipliği, kort amyant, şeritler, 
dokumalar, f i t i l , salmastra, levha, fil i t-
reîi toz amyant ile her nevi yer döşeme
leri ve döşemelik amyant har iç) ( K l i n -
gerit nev'inden contal ık levhalar da
hil) 10.000 — 

41 70X4.10,90 ) Tell i camlar ve diğerleri 
70X5.10,90 f 
7C.0Ö.20 Yalnız arnuva veya emprime camlar 60.000,— PA. 

42 70.03.12 ) Yalnız bombeli emniyet camlar ı (Kırıl
on r 
¿¿ ) 

maz camdan mamul tek kat l ı ve san-
döviç tipi çok ka t l ı her e'bat ve şekilde 
emniyet camlar ı har iç) (Sandöviç tipi 
cok kat l ı bombeli emniyet camlar ı da
hil) PM. 

43 73,01 Dökme demirler 1.500.000,— 
44 73.02.21 Ferro-Manganez 

22 Ferr o-Silisyum 
23 Ferro-Si l isko-Kram 
29 Diğer Ferro alyajlar 500,000,— 

45 73.07.10 Blumlar 
20 K ü t ü k l e r 7.000.000 — 
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73.10 .Demir veya çelikten çubuklar (Köşeli 
çubuk la r ile soğuk çekilmiş veya kal ib-
relenmiş çubuklar har iç) 500.000 — 

47 73,11 Demir veya çelikten profiller (Perde 
raylar ı , kornişleri , demir direk, p l â k a ve 
delikli profiller hariç) 500,000,— 

•ıH 73.18 ) Demir ve çelikten ince ve kal ın borular 
73,19.10 f ile tazyike mukavim çelik borular (Kay

nakl ı veya dikişli borular ile işletme ba
sıncı 32 atmosfere kadar olan iç çapı 51 
ilâ 159 mm. çelik borular har iç) 300.000 — 

49 73.25.00 Yalnız çelik tellerden ince ve ka im ha
latlar, örme halatlar, bucurgat halat
lar ı ve benzerleri 25,000 — 

50 76.01.10 H a m a lüminyum 450.000 — 
51 79.0:1.10 Yalnız % 98 ve daha yukar ı safiyette 

ham ve elektrolitik çinko külçe 250.000 — 
52 82.02.40 Yalnız t aş biçmeye mahsus dişsiz düz 

testere ağızlar ı 
50 Yalnız madenî eşyayı biçmeye mahsus 

dişsiz dairevî testere ağızlar ı 
82.02 Yalnız kıl testereleri ağızlar ı ve metal 

kesme şeri t testereleri 
82.02.90 Yalnız ağaç kesmede kul lanı lan 'baklalı 

kesici zincirler 20.000,— 
53 82.03 E l aletleri (IHer nev'i eğe ve tö rpü le r 

har iç ) 
82.04> 'Sair el aletleri (Her çeşit mengene, örs, 

mala, balyoz, çekiç ile marangozluk ve 
dülgerl ikte kullanılan ağaç gövdeli ren
de, planya, işkence, düztaban, kiniş ve 
emsali ta laş ç ıkaran el aletleri, kıl tes
tereleri ile kıl testereleri takımlar ı , k i r 
pik k ıv ı rma aletleri ve mekanik terti
b a t ı haiz olmayan diğer el aletleri ha
riç) ,100,000,— 

54 82.02.30 Yalnız dairevî testere ağızlar ı 
82.05.20 Frezeler 

30 Yalnız demirden yiv ve set a ç m a y a mah
sus olanlar 

90 Diğerler i (Hava çeliğinden mamul torna 
kalemleri, keski kalemleri ve punta 
m a t k a p l a r ı har iç) 100.000 — 

55 82.06.10 Ziraat maklnalarma maihsus b ıçak la r 
(Hasat mak ina la r ına mahsus b ıçak la r 
har iç ) 

20 Kâğı t kesmeye maihsus mak ina la r ın bı
çaklar ı ve kesici ağızlar ı 

90 Diğerleri (Her çeşit hafriyat, tesviye 
ve yükleme mak ina la r ına mahsus bıçak
lar har iç) 20.000,— 

56 84.06.411 15 H P den daha büyük güçteki dizel ve 
42 | ya r ım dizel motorlar (Dış tan takma 
52 <- deniz motor la r ı har iç ) 
53 | 250.000 — 
54 J 

57 84.06 Yalnız 15 H P ve daha küçük benzin ve 
diğer içten yanmal ı motorlar (Dış tan 
takma deniz motor lar ı har iç) 350.000,— 

58 84.06 Yalnız 15 H P den büyük güçteki benzin 
350.000,— 

ve diğer işten yanmal ı motorlar (Dış tan 
takma deniz motor la r ı har iç ) 100.000',— 

50 84.06 Yalnız silindir bloku, karter, supap ka
pağ ı (15 H P ye kadar olan bir veya i k i 
s i l indir l i dizel motor lar ı blokları ıhariç) İİO.OCKV-

60 84.06.91-99 A k s a m ve pa rça la r (Yağ keçeleri, üzer i 
herhangi bir madde ile kaplı olsun ol
mas ın bakı r alaşımlı çelik kılıflı yatak
lar, silindir bloku, karter, supap kapağı , 
volan ve kasnaklar ile 200 mm. ye ka
dar silindir g'ömlekleri har iç) (Petekli 
hava ile soğuyan silindir gömlekleri ve 
prese çelikten silindir gömlekleri dahil) 50.000 — 

61 84.10.20,30 Motopomp ve türîbopopmplar (15 H P 
gücüne kadar «15 H P dahil» dizel mo
to r l a r ına veya herhangi bir muharrik 
kuvvetle aküple edilmiş vaziyetteki de
bisi saatte 250 m3 e kadar «250 m3 da
hil» santr ifüj tek ve çak kademeli her 
cins su motopomplar ı ile muharrik 
kuvvet gücü ne olursa olsun bilumur» 
derin kuyu motopomplar ı ve direkt ola
rak ana boru devresine bağ lanan kaide
siz her cinsi tulumbalar har iç) (Dal 
g ıç tipi motopomplar dahil) 

84.10.19,40 Mayiat için tulumbalar (Derin kuyu su 
pompalar ı ile debisi saatte 250 mi e ka
dar «250 m3 dahil» santr i füj tek ve çok 
çok kademeli her cins su motopomplar ı 
har iç ) (Dalgıç tipi tulumbalar dahil) 

84.11 Yalnız hava ve vakum tulumbalar ı , mo
topomplar ı , türbopomplar ı , serbest pis-

Saihife : 5 
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zerleri ( E l ile kullanılan lastik ş iş irme 
pompala r ı ve çapı 50 cm ye kadar olan 
vant i la tör ler ile hernıet ik kompresör le r 
har iç ) ,175.000,— 

62, 84.10:91-9:9 A k s a m ve pa rça l a r (Gövde, şasi , santri
füj ve kademeli tulumbalara ait olanlar 
har iç ) 10.000,— 

63 84.11.11,21 Yalnız, 84.33 deki m.skinaların ve motor
lu kara naki l vas ı ta lar ının aksama olan 
vakum ve hava pompalar ı ile yalnız k a 
ra naki l vas ı ta la r ına ait kompresör ler i 
( E l ile kul lanı lan lastik ş iş i rme pompa
lar ı har iç) 20.000 — 

64, 84.11.91-93 . Müteferr ik aksam ve pa rça l a r (Ana 
gövde ve şasileri ile kompresör ler in ha
v a depoları har iç) 10.000,— 

A 3 84.17 Yalnız t ı p t a kul lanı lan otoklav, etüv, 
s te r i l a tö r ve laboratuvar mak ina l a r ı 15.000 — 

60 84.22.20 Çekme ve ka ld ı rma işlerinde kul lanı lan 
palangalar, triforlar ve ceraskalier 20.000,— 

67 84.2,3,91 A k s a m ve p a r ç a l a r (Gövde, şasi, hasat, 
her çeşit hafriyat, tesviye ve yükleme 
m a k ü ı a l a r m a ait b ıçaklar ile zincir bak
la lar ı üzerinde olsun veya elmasın palet 
pabucu, palet pimi ve burcu ile riper 
kazmas ı , t ı rnak la r ı ve komple yürüyüş 
t ak ımla r ı hariç) 60.000,— 

68 84.24 1 Yalnız ziraî mahsullerin hasat ve har
25 f man edilmesine mahsus makine ve ci25 f 

hazlar ile yer fıstığı ve patates dikme, 
ekme ve sökme mak ina l a r ı PM. 

69 84.25.91-99 A k s a m ve p a r ç a l a r (Hasat mak ina la r ı 
b ıçaklar ı har iç) 10.000 — 

70 84.26.20 T e r e y a ğ imaline mahsus n ıak ina ve ci
hazlar (Ekremözle r har iç ) 

30 Peynir imaline mahsus ha'kina ve ci
hazlar 

90 Diğer ler i 25.000 — 
71 84.27.20,90 Meyve presleri ve filitreleri ile sair ci

hazlar 10.000,— 
72 84.29.91 A k s a m ve p a r ç a l a r (Gövde ve şasi ha

riç) ,175.000 — 
73 84.41.98 (Sanayi dikiş makinelerine ait mütefer

rik aksam ve p a r ç a l a r (Gövde, tabla, 
volan, ayak, menteşeleri , iplik sehpası , 
dizlik te r t iba t ı ve möblesi har iç) 30.000 — 

74 84.43.20 D ö k ü m pota lar ı 
91 A k s a m ve pa rça l a r 

84.60.20 Madenler ve madenî ka rbü r l e r için, ka
l ıplar 

40 Madenî maddeler için ka l ıp lar 50.000,— 
75 g4.44.91 Hadde sil indirleri 

99 Yalnız hadde kal ıplar ı 50.000,— 
73 84.45 Madenlerin ve madenî kar 'bürlerin işlen

mesine mahsus makina l ı aletler (Torna 
tezgâhlar ı har iç) 

S4.46.10 Optik camlar ın işlenmesine mahsus ma
kinal ı aletler 2.000.000 — 

77 84.48.91 84.45 pozisyonundaki makina l ı aletlerin 
p a r ç a ve tefer ruat ı (Gövde, şasi ve her 
çeşit mengene har iç) 

92 84.47 tarife pozisyonundaki mak ina l ı 
aletlerin pa,rça ve te fer rua t ı (Gövde ve 
şasi har iç) 

95i 84.4,6 tarife pozisyonundaki makina l ı 
aletlerin p a r ç a ve te fer rua t ı (Gövde ve 
şasi hariç) ' 60.000,— 

78 84.49 E l ile kullanılan pnönıa t ik veya motorlu! 
aletler ve. makina l ı aletler (Elektr ik 
motorlu olanlar hariç) 

85.05 E l ile kul lanı lmaya mahsus elektrome-
kanik aletler ve makinal ı aletler (Seh-
palı elektrik el m a t k a p l a r ı har iç) 60.000,— 

79 84.52.30 Kaydedici kasalar PM. 
80 84.62.11 Bilyalı rulmanlar 

12 Rulolu veya maka ra l ı rulmanlar 
13 İğneli rulmanlar 
91 Rulman bi lyalan 
92 Rulmanlar için her şekilde rulo, iğne ve 

makaralar 
93 Rulman bilezikleri 
99 Diğer ler i 500.000 — 

8 1 84.63 Transmisyon milleri , manivelalar, yatak 
kovanlar ı , puli ve diğerleri (Teleferik 
cihazlar ı ve gezer vinçlerin dişli kutu
lar ı ile 15 H P den büyük güçteki derin 
kuyu su tulumbalar mm dişli ku tu la r ı 
dahil) (Transmisyon milleri ya t ak l a r ı 
ile üzeri herhangi bir madde ile kaplı 
olsun olmasın bakı r alaşımlı çelik kılıflı 
yataklar, yağ keçeleri, volanlar,, asan
sörlerin ve çamaş ı r mak ina la r ınm di^li 
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kutuları ile her türlü dikiş ımakinası ak
samı hariç) 5.000,— 

82 84.64.10 Amyant contalar 
20 Takım veya grup halinde tertiplenmiş 

çeşitli maddelerden mamul contalar ve 
benzerleri 

90 .Diğerleri 5.000 — 
83 85.01.30) Elektrik jeneratörleri (15 H P ye kadar 

40 f «15 HP dahil» dizel motorları ile akupl© 40 f 
olanlar 'hariç) 100.000,— 

84 85.01.611 Yalnız 10 HP ye kadar «10 HP hariç» 
52 i- bilezikli veya kollektörlü elektrik mo
53 | torları ile patlamaya ve yanmaya mu

kavim ıslak roborhı paslanmaz çelik 
gömlekli kapalı elektrik motorları 25.000,— 

85 85.01.60 Yalnız 10 ilâ 60 HP ye kadar «60 dahil» 
bilezikli veya kollektörlü mofcoriar 20.000,— 

88 85.01.60 Yalnız 60 beygir gücünden daha fazla 
«"60 ıhariç» elektrik motorları •3CO.00O,—PA. 

87 85.08.10 (Konjonktür - diskonjonktörler 
30 Distribütörler 
40 Ateşleme manyetoları 
50 - Ateşleme bobinleri 
60 Jeneratörler (Dinamolar) 
90 Diğerleri 
91 Aksam ve parçalar 10.000,— 

88 85.09 Bisiklet ve benzerleri ile motorlu kara 
nakil vasıtaları için elektrikli ve aydın
latma ve işaret cihazları, cam siliciler, 
buzlanma ve buğulanmayı önleyici ter
tibat 10,000 — 

89 85.11.13) Yalnız lehim ve kesme işleri için elek
14 f trikli makina ve cihazlar ile yalnız elek14 f 

trik jeneratörleri ihtiva eden kaynak 
makinaları (Transformatörlü olanlar 
hariç) (Transformatörlü dikiş 'kaynak 
makinaları dalhil) 125.000,— 

90 85.11.91 Müteferrik aksam ve parçalar (iGövde 
ve şasi ıhariç) 10.000,— 

91 85,13 Yalnız teleprinterler ve 140 aboneden 
yukarı telefon santralları 60.000,— 

92 85,18,11 iS&bit kuru kondansatörler 
12 Saibit yağ emdirilmiş kondansatörler 
13 SaJbit yağ içine konulmuş kondansatörler 
14 ıSabit elektrolitik kondansatörler 
21 Değişebilir kondansatörler 
23 Ayar edilebilir kondansatörler 
91 Aksam, ve parçalar 5.000 — 

»3 85.19 Yalnız işletime gerilimi 6300 volttan bü
yük komple sigortalar, uza'k'tan kumanr 
dalı şalterler, termik şalterler, manyetik 
şalterler, yıldırım Önleyiciler ve 35 
amperden büyük yıldız üçgen şalterler 50.000,— 

94 85,19.21 Isıtıcı olmayan rezistanslar (ıSürgülü re
zistanslar hariç) 

23 Potansiyometreler 25.000.— 
95 85.1 S. 19 YalnIZ Otomatik Şalterler 1 Kumanda tevıS kablom 

90.2ß.l0 Yalnız trifaze elektrik sayaçları ] ™ai edenler için 
96 85.20.29 Yalnız kataloglarında kayıtlı projeksi

yon cihazlarının ampulleri lile endosko-
pik cihazların ampulleri ¡5,000,— 

97 85.21.11 Elektronik lambalar Ve tüpler (Televiz
yon cihazlarına mahsus her nervi ıresim 
tüpleri hariç) 

12 Transistörler 
90 Yalnız diotlar, elektronik vaîfler ve pioze 

elektrik kristalleri (Münhasıran televiz
yon imalinde kullanılanlar hariç) 10.000,— 

98 87.01 Traktörler (Evsafa (ait esaslar Tanım ve; 
Sanayi Başkanlıklarınca müştereken tes
pit edilir.) PM. 

99 87,06 87.01, 87.02 ve 87.03 tarife pozisyonların
da yer alan motorlu kara nakil vasıta
larının aksam, parça ve teferruatı (Göv
de, şasi, y a ğ keçeleri ile zincir bakla
ları üzerinde olsun veya olmasın palet 
pabucu, palet pimi ve Iburcu ile riper 
kazması, tırnakları, komple yürüyüş ta
kımları ve perçinli veya döküm ıhalinde 
porya ile blok teşkil eden kampanalar 
hariç) mezkûr aksam, parça ve tefer
ruat meyanmda ithal olunacak eşyanın 
gümrük tarife pozisyonları ile isimleri : 
(40.08 den 98..10.®1 pozisyonuna kadar 
olanlar) 200.000,^ 

100 87.06 Yalnız makas kulakları ile bunların toağ-
laatı parçaları, el fren 'kasnağı, tenzin. 
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tankı, oto ve traktör tekerlek kampa
naları 10.000,— 

101 87.12 87.0l9 pozisyonunda yer alan nakil va
sıtalarının aksam, parça ve teferruatı 
(Kadro, gidon, sele, portlbagaj, çamur
luklar, ellikler, avadanlıklar, avadanlık 
çan£ası, arka maşalar, janitlar ve bisik
letlere ait ön maşalar hariç) 40.000 — 

102 87.12 87.10 ve 87.11 pozisyonunda yer alan va
sıtaların aksam, parça ve teferruatı 
(Kadro, gidon, sele, portbagaj, çamur
luklar, ellikler, avadanlıklar, avadanlık 
çantası, arka maşalar, jantlar ve bisik
letlere ait ön maşalar hariç) 5.000,— 

103 88,02.10 ) Yalnız ziraî mücadele uçakları ve mo
23 f torsuz gövdeleri ile helikopterler PM. 

104 90.01 ) Her nevi adeseler, prizmalar, aynalar ve 
90.02 f diğer optik eşya (Traş optik aynalar ve 

dev aynaları ile mikroskopların objek
tif ve okülerleri hariç) 5.000,— 

105 90.07.20 Fotoğraf cihazları 75.000,— 
106 90.07.91 Fotoğraf cihazlarının aksamı (Gövde, 

kutu ve şasi hariç) 2.000,— 
107 90.08.10") Yalnız 16 mm. ye kadar «16 mm hariç» 

20 | sinema cihazları ile sesli veya sessiz 
90.09.10 \ projeksiyon cihazları, sabit projeksiyon 

20 | cihazla,n, fotoğraf büyültmeye veya kü
çültmeye mahsus cihazlar 10.000,— 

108 90.08.10) Yalnız 16 mm. lik sinema cihazları ile 
20 f sesli veva sessiz projekslvon cihazla"! 125,000,— 

109 90.08.10) Yalnız 35 mm. lik ve daha büyük sinema 
20 ( cihazları ile sesli veya sessiz projeksiyon 

cihazları 75.000 — PA. 110 90.08.91 Aksam ve parçalar (Gövde şasi ve ku
tu hariç) ,15.000,— 

111 90.10.10 Fotoğraf laboratuvarlannda kullanılan 
malzeme ve cihazlar 

20 Sinema laboratuvarlannda kullanılan 
malzeme ve cihazlar 

30 Kontaklı fotokopi cihazları 
40 Film ve pelikülleri sarmaya mahsus bo

bin ve makaralar 
50 Projeksiyon perdeleri 5.000 — 

112 90.12.10 Optik mikroskoplar 
20 Mikrofotoğraf cihazları 
30 Mikro sinema cihazlan 
40 Mikroprojeksiyon cihazları 
91 Aksam ve parçalar 55.000 — 

113 90.14.10 Pusulalar 
20 Telemetreler 
30 Jeofiziğe ait alet ve cihazlar 
İO Meteorolojiye ait alet ve cihazlar 
90 Diğerleri 
91 Meteorolojiye ait alet ve cihazların ak

sam ve parçaları 
92 Diğerlerinin aksam ve parçalan 5.000,— 

114 90.16 10) Yalnız resim yapmaya, çizmeye ve he
90 f sap yapmaya mahsus aletler (Madenî su 

terazileri, gönyeler ve cetveller dahil) 
(Terzi ve ayakkabıcı mezuresi ile tek
nik resim masası ve su terazileri, cet
vel - gönye, dulbl desimetre, tribl desi
metre, T cetveli ile gönye, minkale, 
kurp cetvelleri, pistole ile hususi kutu 
içinde getirilmeyen ve trilingi bulunma
yan basit talebe pergelleri hariç) 30.000,— 

115 90.16.20 Planimetreler 
30 Mikrometreler 
40 Kalibreler ve mikyaslar 
50 Profil projektörleri 
60 Fokometreler 
90 Diğerleri (Madeni su terazileri hariç) 30X00,— 
91 Aksam ve parçalar 

116 90.17.11 Elektrokardiyograflar, fonokardiyograf-
1ar, kardiyoskoplar 

12 Elektroşok cihazları 
13 Elektroterapi cihazları 
19 Diğer elektrikli tıbbî cihazlar 
22 iğneler 
23 Steteskoplar 
24 Tansiyometreler 
25 Her nevi bisturiler (Cerrahi bıçaklar) ve 

ve skalpeller (Teşrih bıçakları) 
26 Anestezi alet ve cihazlan 
29 Tababet ve cerrahiye mahsus diğer 

alet ve cihazlar 
31 Bir kaide üzerine monte edilmiş komple 

dişçi teçhizatı 
32 Dişçi tornaları (Kollu, mafsallı) 
39 Dişçiliğe mahsus diğer alet ve cihazlar 
90 Diğerleri 
91 Aksam ve parçalar (Her nevi ş ınnga lann 

gövde, aksam ve parçaları hariç) 50.000 — 

8 MAYIS 1971 
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ÎÎT 90.25.10 Polarimetreler (Elektrikli olanlar hariç) 
20 Gaz ve duman analizlerine mahsus cihaz

lar (Elektrikli olanlar hariç) 
30 Kalorimetreler (Elektrikli olanlar hariç) 
40 Fotometreler (Elektrikli olanlar hariç) 
50 Ref rakto metreler 
90 Diğerleri 
91 Aksam ve parçalar 5.000,— 

118 90.26.10 Yalnız trifaze elektrik sayaçları 50.000,— 
119 90.26.20 Mayi sayaçları (Bir parmak ve bir 

parmaktan küçük su sayaçları hariç) 5.000 — 
120 90.27.10 Taksimetreler 

20 Kilometre sayaçları 
30 Sürat müşirleri ve takimetreler 
90 Diğerleri 5.000,— 

121 90.28.10 Voltmetreler, potansiyometreler, elektro-
metreler 

20 Ampermetreler, galvanometrsler 
30 Vatmetreler 
40 Lampmetreler 
90 Diğerleri (Elektrik kontrol kalemleri ile 

erimiş madenlerin hararetini ölçmeye 
mahsus termokulp hariç) 10.000,— 

122 90.29 Yalnız 90.23, 90.24, 90.27 veya 90.28 
pozisyonlarında yadnız alet ve cihazların 
bir veya bir kaçında kullanılmaya elve
rişli aksam, parça ve teferruat (90.28 
pozisyonunda kayıtlı ölçü, muayene, 
kontrol, tanzim veya tahlil işlerinde kul
lanılan tablo tipi aletlere mahsus taksi-
matlandırılmıs kadran, bobin ve terminal 
ile kutu, şasi, kapak hariç) 3.000,— 

123 91.01 Cep saatleri, kol saatleri ve ibenzerleri 
100.000,— 

124 91.02.10 •} 
Her nevi münebbihli saatler 91.04.10 f Her nevi münebbihli saatler 100.000,— 

125 91.11 Diğer saat aksamı (Zarf, kabine ve şasi 
«plastina» hariç) 10.000,— 

120 92.01.10 Piyanolar 
90 Yalnız klavsenler ve klavyeli diğer telli 

aletler 
92.02,10 Gitarlar 

90 Diğer telli musiki aletleri (Mandolin 
hariç) 

92.03.00 Borulu orglar, armonyumlar, klavyeli ve 
maden dilli benzeri diğer aletler 

92.04.10 Akordeonlar 
20 Konsertinalar 
30 Ağız armonikaları 

92.05.10 Trompetler, trombonlar 
20 Saksaf onlar 
90 Diğer nefesli musiki aletleri 

92.06.90 Vurularak çalman musiki aletleri (Tram
pet ve davul hariç) 

92.07.0» Elektromanyetik elektrostatik ve elek
tronik musiki aletleri ve benzerleri 30.000,— 

127 92.12.40 Yalnız klasik müzik plakları 25,000,— 
128 94.02.10} Yalnız yatırma, döndürme ve yükseltme 

20 ( tertibatlı <3i§çi koltuklan ile ameliyiat 
masaları 15.000,—PA. 

129 98.05.10 Kursun kalemler 10.000,— 
130 Muhtelif Ev tipi dikiş makinesi imali için lüzumlu 

maddeler 30.000,— 
131 » Sanayi tipi dikiş makinesi imali için lü

zumlu maddeler 150.CO0,— 
132 » Elektrik sayaçları imali için lüzumlu 

maddeler P.M 
133 Motosiklet ve triportör imali için lü

zumlu maddeler 200.000,— PA 
134 Bisiklet imali için lüzumlu maddeler 30.000,— 
135 84.11.211 Hava ve başka gaz kompresörleri, mo-

22 J-
23] 

tokompresörleri ve türbokompresörleri 100.000,— 

136 — Muhtelif 1.000.000,— 
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9 Mflrf İ977 tarihli Protokolü ek 

(B) LtSTESl 

Türkiye'nin S.8.C.B. ne ihraç edeceği mallar 

Sıra 
No. M A L L A R I N CtNSÎ 

K O N T E N J A N 
Miktar Kıymet 

Ton USA Doları 

1 Canlı hayvan (Büyükbaş) 4.000.000.— 

2 Zeytin 750 

3 Narenciye 10.000 

4 Kuru incir 1.500 

5 Üzüm (Taze) P.M. 

6 Çekirdeksiz kuru üzüm 20.000 

7 Antep fıstığı (Kabuklu) 30 

8 Yer fıstığı 200 

9 Fındık (Kabuklu) 2.500 

10 Fındık (İç) 14.000 

11 Elma (Taze) 2.000 

12 Kuru kayısı 50 

13 Diğer kuru meyveler (Erik, vişne, 
elma, armut, dut) 50 

14 Mazı 500 

15 Sigala yağı 3 

16 Tütün 3.000 

17 Boksit 25.000 

18 Küçükbaş hayvan derileri 100 

19 Yapağı 200 

20 Tiftik 600 

21 Pamuk 2.500 

22 Kitap, dergi ve gazeteler 10.000,— 

23 Tüketim maddeleri 

a) Ayakkabı ve terlik ] 
Pamuklu mensucat ve trikotaj | 
Yünlü konfeksiyon ve trikotaj | 
Battaniyeler j 
Tiftik topsu, ipliği ve tiftik men- | 
sucat •[ 
Makine imali halı, kilim, keçe yer [ 
döşemeleri | 
Çoraplar 1 
Mobilya j , 
Fayans j 
Havlular | 
Yünlü kumaş (Ştrahyngam yün- j 
den mamul) 1 
(Bu kontenjanın azamî $ 100.000,—| 
lık kısmı yünlü konfeksiyondur.) ] 

b) Konyak 

1.200.000,— 

150.000 — 

1.350.000,— 

24 MUHTELİF 1.000.000,— 
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Moskova, 9 Mart 1971 

Bay Başkan, 

Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
arasındaki 8 Ekim 1937 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasına Ek 
Onikinci Protokolün bu gün imzalanması ile neticelenen müzakerelere 
atfen aşağıdaki mutabakatımızı size teyit etmekle şeref duyarım. 

Memleketlerimiz arasındaki ticaret hacminde görülen artış nazara 
alınarak, 8 Ekim 1937 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasının 2 Mart 
1971 tarihli Ek Protokol ile tadil edilen, 4 üncü maddesinde derpiş olu
nan, Anlaşma Hesabına ait halen mevcut $ 4.200.000,— lık kredi marjı, 
işbu Onikinci Protokolün yürürlüğü süresince geçici ve karşılıklı olarak 
$ 7.200.000, - a yükseltilecektir. 

İşbu Protokolün hitam tarihinde Anlaşma Hesabı bakiyesinin $ 

4:.200.000,—• ı aşan kısmı mal ihracı suretiyle tasfiye edilecektir. 

En derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Başkan. 

Türk Heyeti Başkanı 
Turgut Çarıklı 

Bay Nicolai P. Shiriaev 

Sovyetler Birliği Heyeti 

Başkanı 

Moskova 

Moskova, 9 Mart 1971 

Bay Başkan, 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti 
arasındaki 8 Ekim 1937 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasına Ek Oni
kinci Protokolün bu gün imzalanması ile neticelenen müzakerelere at
fen aşağıdaki mutabakatımızı size teyit etmekle şeref duyarım. 

Memleketlerimiz arasındaki ticaret hacminde görülen artış nazara 
alınarak, 8 Ekim 1937 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasının 2 Mart 
1971 tarihli Ek Protokol ile tadil edilen, 4 üncü maddesinde derpiş 
olunan, Anlaşma Hesabına ait halen mevcut $ 4.200.000,— lık kredi 
marjı, işbu Onikinci Protokolün yürürlüğü süresince geçici ve karşılıklı 
olarak $ 7.200.000,— a yükseltilecektir. 

İşbu Protokolün hitam tarihinde Anlaşma Hesabı bakiyesinin $ 
4.200.000,— ı aşan kısmı mal ihracı suretiyle tasfiye edilecektir. 

En derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Başkan. 

Sovyetler Birliği Heyeti 

Başkanı 

Nicolai P. Shiriaev 

Bay Turgut Çarıklı 

Türk Heyeti Başkam 

Moskova 
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Moskova, 9 Mart 1971 

Bay Başkan, 

Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
arasu^-ki 8 Ekim 1937 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasına Ek Oni-
kincf TTrotokolun bu gün imzalanması Ue neticelenen müzakerelere at
fen, mezkûr Protokola Ek «A» Listesinde kayıtlı makine ve teçhizat 
kontenjanlarından başka, Sovyetler Birliğinin Türkiye'ye ihraç edeceği 
muhtelif makine ve teçhizat için 7.000.0O0,— U.S.A. Doları tutarında bir 
kontenjan ayrıldığına dair mutabakatımızı size teyit etmekle şeref du
yarım. 

Mezkûr kontenjan dahilinde Türkiye Devlet ve Hususî Teşekkül
leri ve firmaları, mer'i mevzuat ve Dışticaret Rejimine göre selahiyetli 
Türk Makamlarından gerekli müsaade ve muvafakati almak şartıyla 
muhtelif makine ve teçhizatın mubayaası için alâkalı Sovyet Dışticaret 
Teşekkülleri ile mukavele aktedebileceklerdlr. 

Aktedilen mukavelelere göre Sovyetler Birliğinden Türkiye'ye ma
kine ve teçhizatın ithali için selahiyetli Türk Makamları k ı sa zamanda 
gerekli müsaadeyi vereceklerdir. 

E n derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Başkan. 

Türk Heyeti Başkanı 

Turgut Çarıklı 

Bay Nicolai P. SMriaev 
Sovyetler Birliği Heyeti 
Başkam 
Moskova 

Moskova, 9 Mart 1971 

Bay Başkan, 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti 
arasındaki 8 Ekim 1937 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasına Ek Oni-
kinci Protokolün bu gün imzalanması ile neticelenen müzakerelere at
fen, mezkûr Protokola ek «A> Listesinde kayıtlı makine ve teçhizat 
kontenjanlarından başka, Sovyetler Birliğinin Türkiye'ye ihraç edeceği 
muhtelif makine ve teçhizat için 7.000.000ı,— U . S J A Doları tutarında 
bir kontenjan ayrıldığına dair mutabakatımızı size teyit etmekle şeref 
duyarım. 

Mezkûr kontenjan dahilinde Türkiye Devlet ve Hususî Teşekkül
leri ve firmaları, mer'i mevzuat ve Dışticaret Rejimine göre selahiyetli 
Türk Makamlarından gerekli müsaade ve muvafakati almak şartıyla 
muhtelif makine ve teçhizatın mubayaası için alâkalı Sovyet Dışticaret 
Teşekkülleri ile mukavele aktedebileceklerdlr. 

Aktedilen mukavelelere göre .Sovyetler Birliğinden Türkiye'ye ma
kine ve teçhizatın ithali için selahiyetli Türk Makamları kısa zamanda 
gerekli müsaadeyi vereceklerdir. 

En derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Başkan. 

Sovyetler Birliği Heyeti 

Başkanı 

Nicolai P. Shiriaev 

Bay Turgut Çarıklı 

Türk Heyeti Başkanı 

Moskova 
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Moskova, 9 Mart 1971 

Bay Başkan, 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti 
îrasındaki S Ekim 1937 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasına Ek Oni-
kinci Protokolün bu gün imzalanması ile neticelenen müzakerelere at
fen aşağıdaki hususa ait mutabakatımızı size teyit etmekle şeref du
yarım. 

Selâhlyetli Türk Teşekkülleri veya firmaları ile Sovyet Dışticaret 
Teşekküllerinin işbu Protokolün yürürlük süresi zarfında her iki mem
leket selâhiyetli makamlarının önceden muvafakati şartıyla yekdiğerine 
satmak İsteyecekleri (37.06 ve 37.07) Türk tarife pozisyonlu dolu film 
için karşılıklı olarak 20.000,— er U.S.A. Dolarlık kontenjan tefriki ka
rarlaştırılmıştır. 

En derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Başkan. 

Sovyetler Birliği Heyeti 

Başkanı 

Nicolai P. Shiriaev 

Bay Turgut Çarıklı 

Türk Heyeti Başkanı 

Moskova 

Moskova, 9 Mart 1971 

Bay Başkan, 

Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
arasındaki 8 Ekim 1937 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasına Ek Oni-
kinci Protokolün hu gün imzalanması ile neticelenen müzakerelere at
fen aşağıdaki hususa ait mutalbakatımızı size teyit etmekle şeref du
yarım. 

Selâhiyetli Türk Teşekkülleri veya firmaları ile ıSovyet Dışticaret 
Teşekküllerinin işbu Protokolün yürürlük süresi zarfında her iki mem
leket selâhiyetli makamlarının önceden muvafakati şartıyla yekdiğerine 
satmak isteyecekleri (37.06 ve 37.07) Türk tarife pozisyonlu dolu film 
için karşılıklı olarak 20.000,— er U J S J V Dolarlık kontenjan tefriki ka
rarlaştırılmıştır. 

En derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Başkan. 

Türk Heyeti Başkam 

Turgut Çarıklı 

Bay Nicolai P. Shiriaev 

Sovyetler Birliği Heyeti Başkanı 
Moskova 
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Moskova, 9 Mart 1971 

Bay Başkan, 

Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
arasındaki 8 Ekim 1937 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasına Ek Oni-
kinci Protokolün hu gün imzalanması ile neticelenen müzakerelere atfen 
aşağıdaki mutabakatımızı size teyit etmekle şeref duyarım. 

Söz konusu Protokolün tatbikat süresi zarfında her iki memleket 
ilgili makamları bir veya diğer taraftan ihraç edilecek mallardan, ahdî 
indirim tatbik edilen haller hariç, S Ekim 1937 tarihü Ticaret ve Tediye 
Anlaşmasının 3 üncü maddesinde derpiş olunan menşe şahadetnamesini 
istemeyeceklerdir. 

-En derin saygılarımın kabulünü rica ederim., Bay Başkan. 

Türk Heyeti Başkam 
Turgut Çarıklı 

Bay Nicolai P. Shiriaev 

Sovyetler Birliği Heyeti Başkanı 

Moskova 

Moskova, 9 Mart 1971 

Bay Başkan, 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti 
arasındaki S Ekim 1937 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasına Ek Oni-
kinci Protokolün bu gün imzalanması ile neticelenen müzakerelere at
fen aşağıdaki mutabakatımızı size teyit etmekle şeref duyarım. 

Söz konusu Protokolün tatbikat süresi zarfında her iki memleket 
ilgili. makamları bir veya diğer taraftan ihraç edilecek mallardan ahdî 
indirim tatbik edilen haller hariç, 8 Ekim 1937 tarihli Ticaret ve Tediye 
Anlaşmasının 3 üncü maddesinde derpiş olunan menşe şahadetnamesini 
istemeyeceklerdir. 

E n derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Başkan. 

Sovyetler Birliği Heyeti 
Başkanı 

Nicolai P. Shiriaev 

Bay Turgut Çarıklı 

Türk Heyeti Başkam 

Moskova 

Moskova, 9 Mart 1911 

Bay Başkan, 

Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
arasında bazı sınaî tesisler kurulması için Sovyetler Birliği tarafından 
Türkiye'ye teslim edilecek teçhizat ve malzeme ile sağlanacak teknik 
hizmetlere ve bunlarla ilgili ödeme şartlarına dair 25 Mart 1967 tarihli 
Anlaşmanın 9 uncu maddesi gereğince yapılan müzakerelere atfen aşa
ğıdaki mutabakatımızı size teyit etmekle geref duyarım. 
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1971 yılında Türkiye'den Sovyetler Birliğine % 5.453.000,— tuta
rında aşağıda cins ve miktarları kayıtlı Türk mallarının ihracı öngö-
•ülmüştür : 

Miktar 
[Maddeler (ABD Doları) 

Tütün 500.000,— 
İç fındık 1.773.000,—< 
Çekirdeksiz kuru üzüm 600.000,— 
Narenciye 225.000,— 

Zeytin 12:5.000,— 
Yaş meyve (Taze elma) 50.000,— 
Pamuk 700.000,— 

Tiftik 500.000,— 
Canlı hayvan (Büyükbaş) 580.000,— 
Sınaî mamuller 400.000,— 

En derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Başkan. 

Turgut Çarıklı 

Bay Nicolai P. Shiriaev 

Sovyetler Birliği Heyeti Başkanı 
Moskova 

Moskova, 9 Mart 1971 

Bay Başkan, 

'Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti 
arasında bazı sınaî tesisler kurulması için Sovyetler Birliği tarafından 
Türkiye'ye teslim edilecek teçhizat ve malzeme ile sağlanacak teknik 
hizmetlere ve bunlarla ilgili ödeme şartlarına dair 25 Mart İÖ67 tarihli 
Anlaşmanın 9 uncu maddesi gereğince yapılan müzakerelere atfen aşa
ğıdaki mutabakatımızı size teyit etmekle şeref duyarım. 

1971 yılında Türkiye'den Sovyetler Birliğine $ 5.453.000— tuta
rında aşağıda cins ve miktarları kayıtlı Türk mallarının ihracı öngö
rülmüştür. 

Miktar 
Maddeler (ABD Doları) 

Tütün 500.000,— 

î ç fındık 1.773.000,— 
Çekirdeksiz kuru üzüm 600.000,— 
Narenciye 22:5.000,— 
Zeytin 125.000,— 

Yaş meyve (Taze elma) 50.000,— 
Pamuk 700.000,— 
Tiftik 500.000,— 
Canlı hayvan (Büyükbaş) 580.000,— 
Sınaî mamuller 400.000,— 
En derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Başkan. 

Nicolai P. Shiriaev 

Bay Turgut Çarıklı 

Türk Heyeti Başkam 

Moskova 



İ L Â N L A R 
Çanakkale Sulh Ceza Hâkiml iğ inden: 

1970/587 
Adiyen hakaretten sanık aslen Adana î l i Hanedan Mahallesi 36 

hanede nüfusa kaıtlı Ali oğlu ve Adile'den olma 1929 doğumlu Cumali 
Bırak'ın hareketine uyan T. C. K. nun 482/3 uncu maddesi gereğince 
bir ay hapis ve ikiyüz elli lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına 
ve altmışdokuz lira yetmışbeş kuruş masrafı muhakemenin kendisinden 
tahsiline dair Hâkimliğimizden sâdır olan 31/12/1970 tarih ve 1970/587 
esas, 1970/983 karar sayılı gıyabî h ü k m ü n sanığa tebliği m ü m k ü n bu
lunmadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri 
gereğince Ankara'da münteş ir Resmî Gazete ile i lânen tebliğine, pym 
Kanunun 31 inci maddesi gereğince i lân yapıldığı tarihten onbeş gün 
sonra sanığa tebligat yapı lmış sayı lmasına 26/4/1971 tarihinde karar 
veri lmiş olduğundan keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 4619 

Ürgüp Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E . N o : 1970/75 
K. N o : 1970/91 
Hâkim : Vasfı Koseoğlu 14307 
K â t i p : Mehmet Şentosun 
Davac ı : K. H . 
Müessir -fiil suçundan san ık lar : Elâzığ vilâyeti, Harput Nahiyesi 

Hacılar Mahallesi 42 hanede kayıtlı , Kemal oğlu 1943 doğumlu Eliften 
doğma Kadir Fırtma ile Irparta Vilâyetine bağlı, Şarkıkarağaç Kazası 
Bademli Bucağı Yenice Mahallesi 66 hanesinde nüfusa kayıtlı Mehmet 
oğlu 1942 doğumlu Alime'deri olma Hüseyin Gökçe aleyhine. Mahke
memizden verilen-3/11/1970 tarihli gıyabî hüküm, sanığın adresme gon-
derı lmişse de bu adreste olmadığı gibi, tebligata sal ih-açık adresi de 
bı l inememişt ir . Her iki sanığın hareketlerine uyan T. C. K. nun 456/4, 
51/1, 19, 40 ıncı maddeleri gereğince 147 şer lira ağır para cezası ile 
mahkûmiyet ler ine karar veri lmiş ve gıyabî hukmun 7201 sayılı Kanu
nun 28, 29, 30, 31 inci maddeleri gereğince Resmî Gazete ile yapılma
sına ve gazetenm intişarından itibaren onbeş gün sonra hükmün ke
sinleşeceği i lân olunur. 4620 

E . N o : 1968/45 
K. N o : 1970/10 
H â k i m : Vasfı Köseaoğlu 14307 
C. S a v c ı s ı : Hasan Çetinçağlar 
K â t i p : Ahmet Demir 
Müessir fiil suçundan sanık Aksalar Kasabasından Mustafa oğlu 

1930 doğumlu Kezıban'dan olma Bekir Kaynak ve arkadaşları hak 
kında yapılan açık duruşma sonunda: 

Gereği d ü ş ü n ü l d ü : Sanık Bekir Kaynağın ibrahim Akkoç'a mü
essir ful ika ett iğinden hareketine uyan T. C. K. nun 456/4, 51/1 inci 
maddeleri gereğince 150 lira ağır para cezasiyle mahkûmiyet ine , -400 
lira vekâlet ücretinin Bekir Kaynak ve Hasan Ersoy'dan alınmasına, 
100 lira manevî tazminatm samktan alınarak İbrahim Akkoç'a veril
mesine, İbrahim Akkoç'a si lâh çekmekten beraatlerine, 115 lira mah
keme masraflarının ibrahim Akkoç, Bekir Kaynak ve Hasan Ersoy'
dan al ınmasına 24/2/1970 tarihinde sanığın gıyabında karar verilmiş, 
adı geçen adresinde olmadığı ve açık adresi de bi l inemediğinden 7201 
sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 31 inci maddeleri gereğince ilânen 
tebliğine, gazetenin neşri tarihinden itibaren 15 gün sonra muhata
bına tebliğ edi lmiş sayı lmasına karar verilmiştir. Keyfiyet i lânen teb
liğ olunur. 4621 

Tomarza Sulh Ceza Hâkiml iğ inden: 

E . N o : 1967/98 
K. No: 1970/83 
Orman Kanununa muhalefet suçundan sanık Sanz İlçesi Dandcre 

Koyu nüfusuna kayıtlı Yusuf oğlu Sultan'dan doğma 1930 doğumlu 
Yusuf Şengul hakkında Tomarza Sulh Ceza Mahkemesinde sanığın gı
yabında icra kılınan açık duruşma sonunda : 

Sanığın suçu sabit görüldüğündan hareketine uyan Orman Kanu
nunun 108/1 inci maddesi gereğince ve T. C. K. nun 15 inci maddesi de 
nazara alınarak yedi gün hapis ve elii lira ağır para cezasiyle teczi
yesine dair gıyabında verilen 25/8/1970 tarihli karar, sanığın tebligatla 
bulunmadığı gibi zabıtaca da yapt ır ı lan tahkikatta bulunamadığı an
laşıldığından 7201 sayulı Tebligat Kanununun 29 ve 30 uncu maddeleri 
gereğince i lânen tebliğine ve i lânın yapıldığı tarihten itibaren 15 gun 
içinde kanun yol larına b a ş vurulmadığı takdirde h ü k m ü n kesinleşerek 
infaz iş leminin yapılacağına karar verilerek ilân olunur. 4622 

Of Asliye Hukuk H â k i m l i ğ i n d e n : 

1971/323 
Oı ı<ızlık Köyünden İ smai l Hakkı Alçay vekili Avukat Vahap Al-

tay tarafından davalı Vildan Alçay aleyhine açılan terk sebebiyle boşan
ma davasında davalının adresinin meçhul o luşu sebebiyle namına ilâ
nen davetiye tebl iğine karar ver i lmiş olmakla: 

Adı geçen davalının Of Asliye Hukuk Mahkemesinin 25/5/1971 
günlü duruşmasında ya bizzat veya t>ir vekil marifetiyle- kendisini tem
sil ettirmesi davetiye yerine kaim olmak üzere i lân olunur. 

4625 

Söke Sulh Hukuk Hâkimliği Sat ış M e m u r l u ğ u n d a n : 

Soke Sulh-Hukuk Hakimliğ inin 9/3/1971 tarih 1970/226-571 sayılı 
kesinleşen karan ile Söke'nin Kemalpaşa Mahallesi Mevkii: Topçu Pe
rakendeleri cinsi: Ev ve bahçes i ile zeytinlik tapu tarihi: 2/4/1970, 
cilt: 175, sahife: 71, sıra N o : 1 de kayıtlı , malikleri: ismail Dalgıç 
ile Cemile Dibekçi olan işbu gayrimenkul 2825 m 2 olup mahkemece 
sat ı lmasına karar veri lmiştir . 

Ancak, adresiniz meçhul o lduğundan mahkemedeki iş lemler gı
yabınızda cereyan etmişt ir . Vaki satış talebine binaen birinci satış 
18/6/1971 günü saat 10.00 dan 11.00 e kadar dosyadaki mevcut şartna
mesine göre % 75 ini bulmadığı takdirde 2 nci satış 28/6/1971 günü 
saat 10.00 dan 11.00 e kadar Söke Adliye Başkât ipl iğ i odasında açık 
artırma suretiyle yapılacaktır. Durum duyurulur. 4626 

Tekirdağ Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1S68/370 
D a v a c ı Nazire K e ş k e k l e r vekili Av . A l t a n Ç u l h a ' n ı n ikame eyle

d iğ i İ za ley i ş ü y u d a v a s ı n ı n konu T e k i r d a ğ Zafer Mahallesindeki evin 
taksimi kabil o l m a d ı ğ ı a n l a ş ı l d ı ğ ı n d a n s a t ı l a r a k - o r t a k l ı ğ ı n giderilmesine 
14/4/1971 g ü n ve 105 s a y ı l ı karar v e r i l m i ş t i r . 

Adresleri m e ç h u l d a v a l ı l a r Hal ime o ğ l u B ü l e n t ile Halime k ı z ı Ne
fise, Hasan Fethi G ü r c a n k a r ı s ı Esme ve k ı z l a r ı Sema, G ü l d e r e n ve 
o ğ u l l a r ı Mehmet Ö m e r ve Ö n e r t a r a f ı n d a n y a y ı m d a n itibaren 8 g ü n i ç i n 
de temyiz e d i l m e d i ğ i takdirde h ü k m ü n k e s i n l e ş e c e ğ i h ü k ü m ö z e t i teb
l iğ i yerine ka im olmak ü z e r e Uan a l u m ı r . 4655 

Zonguldak 1. Sulh Ceza H â k i m l i ğ i n d e n : 

İ 9 6 9 / 9 0 5 - 6 5 9 

Maznun : A l i A k y ı l d ı z , Cafer o ğ l u 1944 d o ğ u m l u , A r a k l ı - Pervane 
K ö y ü n d e n 

25/11/1960 tarihinde kumar oynamak s u ç u n d a n s a n ı k A l i A k y ı l -
d ı z 'm fiil ve hareketine uyan C . K . nun 568. maddesi g e r e ğ i n c e 
yedi g ü n hafif hapis ve 100 l ira hafif para c e z a s ı ile tecziyesine ve 
hapis c e z a s ı n ı n g ü n l ü ğ ü 5 ş e r liradan '35 lira hafif para c e z a s ı n a tah
viline g ı y a b m d a karar v e r i l m i ş s a n ı k b u g ü n e kadar y a p ı l a n b ü t ü n a r a 
malara r a ğ m e n adresi m e ç h u l o l d u ğ u n d a n g ı y a b î i l â m ı n t e b l i ğ i m ü m k ü n 
o l m a d ı ğ ı n d a n 7201 s a y ı l ı Kanun h ü k ü m l e r i n e g ö r e t e b l i g a t ı n i l â n e n y a 
p ı l m a s ı n a karar v e r i l d i ğ i U â n olunur. 4656 

R 
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SaMf e : 18 (Resmî Gaszete) 8 MAYIS 1971 

Türkiye Kızı lay Derneği Genel Merkebinden : 

.70 ton 00 2 gazı sat ın al ınacaktır 
Buna a&t şar tname Ankara'da Genel Merkezden, istanbul'da Kızı

lay istanbul 'Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilecektir. 
Teklifler en g e ç 24/5/1971 Pazartesi günü saat 16 00 ya kadar 

Ankara'da Kız ı lay Genel Merkezine veri lmiş olacaktır. Postada vaki ge
cikmeler nazarı itibare al ınmaz. 

D e m e ğ i m i n 2490 sayı l ı Kanuna tabi değildir. 4734 /1-1 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden : 

Söke Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

E . No: 
K. No: 
Hâkim 
Kât ip : 
Davacı 
Sanık: 

1969/401 
1969/754 
Selâhattin Kavutçu 11752 

Yaşar Özgen 178 
K. H . 

_ ismail Şükrü Şahin Ali vae Necmiye'den olma 1949 do
ğumlu, Denizli İli Kale i l çes i Çukur Mahalle hane 286 da kayıtlı, 

S u ç : Tehlikeli araç kullanmak, 
Suç tarihi: 11/6/1969 
Suçu sabit olan sanığın yaptığına uyan T. C. K. nurr\565/4 inci 

maddesi uyarınca bir gun hafif hapis ve 3 lira hafif para. cezası 647/4 
üncü madde uyarınca hapis cezası bir gun beş lira hesabiyle beş i i ıa 
hafif para cezasına çevrilmesine, 14 lira * posta giderinin alınmasına 
28/iö/1969 tarihinde karar verilmiştir. Gıyapta* verilen hükmün sanığın 
adresi meçhul olduğundan 7201 sayılı 1 Tebligat Kanununun -28 - „29 
uncu maddesi gereğince hükmün ilânen Resmî Gazete'de tebliğine, 
31 madde gereğince tebliğ .tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın 
yapılmış sayılmasına 12/4/1971 günü karar verilmiştir. 

Keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 46&Ö/1 

E . No: 1969/774 
K. No: 1969/851 
H â k i m : Selâhattin Kavutçu 11752 
Kât ip: Yaşar Özgen 178 
Davacı: K. H . 
Sanık: Mehmet Remzi Gücel, Mehmet Şükrirve Rabia oğlu 1341 

doğumlu Adana î l i Karataş İlçesi Taşçı Köyü hane* 9 da kayıtlı, 
S u ç : Sarhoşluk, 
Suç tarihi: 22/10/1969 
Suçu sabit olan sanığın yaptığına uyan-Tf C. K? nun 571 4nci mad

desi uyarınca 50 lira hafif para cezası verilip, cezası 647 sayılı K. nun 
6 ncı maddesi gereğince 24/11/1969 tarihinde tecil edilmiş olup sanığın* 
adresi meçhul olduğundan Tebligat Kanunun 28 - 29 uncu maddesi 
gereğince hükmün- Resmî Gazete ile ilânen tebliğine tebliğ tarihinden? 
itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına 12/4/1971 tari
hinde karar verilmiştir. 

Keyfiyet ilânen teShğ olunur. 4660/2 

E. No: 1970/234 
K. No: 1970/265 
Hâkim : Selâhattin Kavutçu İÎ752 
Kât ip : Yaşar Özgen 178 
Davacı: K. H . 
Sanık: Ersen Yılmaz, Orhan Mesrur ve Melek'ten olma 1947, 

doğumlu Âdın 1lı Meşrutiyet Mahallesi hane 27 de kayıtlı, 

S u ç : Trafik, 
Suç günü : 3/5/1970 
Suçu sabit olan sanığın yaptığına uyan 6085 sayılı K. nun 58/C. 

maddesi uyarınca 300̂ 1ira~ hafif para, 15 gün hafif hapis cezası, 647 
sayılı K. nun 6 ncı maddesince-cezasının* taciline 2/671970 tarihinde 
karar verilmiş olup gıyapta verilen hukum sanığın adresi meçhul 
olduğundan tebliğ-edilememiştir; 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 -
29 uncu maddeleri gereğince hükmün Resmî Gazete i le- i lânen teb-
ligine, tebliğ tarihinden itibaren-15 gün sonra tebligatın yapılmış 
ayılacağma 12/4/1971 ̂ tarihinde1 karar verilmiştir. 

Keyfiyet ilânen tebîığ^oiunuf. 4660/3 

E. Noj 1969/111 
K. No: 1969/558 
H â k i m : Selâhattin Kavutçu 11752 
Kât ip: Yaşar Özgen 178 
Sanık: Hüseyin Acun, Cafer ve Ayşe oğlu 1335 doğumlu, Ma

latya - Kırkağaç Köyünden sabıkan^ 
Suç f Hırsızlık, 
Suç tarihi: 26/2/1969 
Suçu sabit olan sanığın T: C. K. nun 491/ ilk maddesi gereğince 

neticeten iki ay 10 gun hapis ve b ü kadar gözetim cezasına mahkûm 
edilmiş olup sanık adresi meçhul olduğundan 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 28 - 29'fcuncu maddeleri gereğince hükmün Resmî Gazete'de 
ilânen tebliğine, aynı Kanunun 31 "incf maddesi gereğince tebliğ, tari
hinden itibaren (15) gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına 
12/4/1971 tarihihnde karar verilmiştir. 

Keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 4660/4 

istanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesinden-: 

Emet Sulh Ceza Hâkimliğ inden : 

E . No : 1970/408 
K. No : 1971/4 
H â k i m : Ayhan Toktaş 15827 
Kâtip : L Mustafa Uygun 
Adiyen sarhoşluk suçundan-'sanık Erzurum İÜ Yukarı Hasan' -Basri 

Mahallesinden (Mustak ve- Safure ogl ır 1934 doğumlu 'Sakıp^î lçe l ' in sa
bit olan fiilinden dolayı T. C. K. nun 571, 59/2 nci maddeleri uyarınca 
oniki gün müddetle hapsine 647 sayılı Kanununa ve T. C. K. nun 94 üncü 
maddeleri -gereğince cezasının teciline 15/1/1971 tarihinde karar veril
m i ş ancak adına çıkarılan tebligatın bılâ tefbüğ iade edildiği gibi teb
ligata aahh adresinin tahkiki için C. Savcı l ığ ına yazı lan müzekkereye 
memleketten ayrıldığı adresini bilen .o lmadığuanlaş ı ld ığmdan 7201 sayılı 
Tebligat Kanunu hükümlerine - göre i lânın yapıldîğı tarihten itibbaren 
onbeş gün sonra tebl igatın yapı lmış sayı lacağına karar verildi 

4667 

E . No : 1970/196 
Müt . K. No : 1971/85 
B a ş k a n : Rasih Çelıkcioğlu 8984 
Ü y e : Kemalett ın Kazuk 8454 
Ü y e ; Cemal Burdurlu 7142 
K* Kâtibi : Halit ÇeUkcioğlu. 
Hırsızl ıktan sanık suc, tarihinde Bakırköy Osmaniye Caddesi 2 

numarada oturan, Sakarya Vi lâye t i -Kaynarca Kazasının Karaçalı Köyü 
hane 144 de nüfusa, kayıtl ı olan Veyse.l oğlu, Ayşe 'den ^5/5/1955 yılın
da d o ğ m a vo bu suçundan dolayı 4/3/1970 tarihinde nezarete alınıp 
5/3/1970 tarihinde tevkif, 3173/1970-tanfcin.de tahliye edilmiş bulunan 
Mürsel Çakmak hakkında yapılan yarg ı lama sonunda sanığın suıbuta 
eren fiilinden dolayı 1 hareketine uyan T. Cr K nun 491/3, 522, 54/3 üncü 
maddeleri uyarınca iki ay süre ile hapsine ve bu suçtan nezarette ve 
tutuklu geçen müddetlerin mahkûmiyet inden icrayı mahsubuna ve 647 
sayıl ı Kanunun 6 ıncı maddesine tevfikan da verilen cezanın ertelen
mesine dair 26/2/1971 tarihinde 1971/31 numara ile gıyabında verilen 
»karar san ığa P T T ve zalbıta marifetiyle tebl iğ edilmek istenmiş ise de, 
bulunamadığından tebligat yapı lamamışt ır . 

T201 sayı l ı Tebligat Kanununun 28've müteakip maddelerine tev
fikan sanığın hükümlülüğünün ibV nedenle Resmî' Gazete'de ilânen teb
liğine ve ilânın yapıldığı tarihten-itibaren'15 gun .içinde Kanun yolla-
rma baş vurmadığı takdirde hükmün kesinleşerek ertelenme muame
lesinin yapı lacağına karar verilerek i lân olunur. 4661 

K A R A B Ü K 
258 kalem Rulman ithal edilecektir 

1 — İşletmelerimiz târAfından 258 kalem rulman ithal edilecektir 
2 —• Bu işle ıigıiı şartnameler; 
a) Karabük'te Genel Müdürlük Malzeme ikmal Müdürlüğünden, 
b) istanbul'da Karaköy Okçu Musa Caddesi Şair Eşref Sokak 

N#. 7 Beyaz Han'da istanbul Mümessi l l iğimizden, 
c) Ankara'da Karanfil Sokak 30/7 de Ankara İrtibat Bürosu-

Şefl iğimizden, 
bedelsiz olarak temin edilebilir. 

3 __4 Teklifler engeç 1 Haziran 1971 Salı günü saat 14 30*a kadar 
Karabük'te Genel Müdürlüğümüz Muhaberat ve Arş iv Müdürlüğüne tev
di edilmiş veya vürud etmiş olacaktır. 

4 — 1 Haziran 1971 günü saat 14.30 dan sonra vürud eden veya 
tevdi edilen teklifler ile mezkûr g ü n ve-saatten'sonra yapılacak tenzi
lâtlar kabul ediîmıyecektır. *4709/2-2 



8 MAYIS 1971 (Resmî Gaaete) Sahife : 19 

Erzurum Asliye Birinci Hukuk Hâkimliğinden: 

E . No: 1970/575 
K. No: 1971/121 
Kerime Ünsalr istanbul Eminönü Merkez Hâl Karatoprak Cemal 

Ekincigil nezdinde: 
Talât Keskelen tarafından aleyhinize ikame olunan velayetin nezi 

Betül Keskelen'üv kendisine teslimine ait dava dolayısıyla ilâm adre
sinizin meçhuliyeti dolayısıyla tebliğ edilemediği cihetle Erzurum As
liye Birinci Hukuk Hâkimliğinin 1970/575 esas 1971/121 karar ve 3/3/1971 
ilâmı ile 1961/711 esas 1962/743 kararla boşanma ilâmı ile velayeti ana
sına tevdi edilmiş olan 1960 doğumlu Betül Keskelen'm velayetinin ba
basına tevdiine ve kendisinin ona teslimi kaydiyle anası Kerime Ünsal'm 
velayetinin nezine çocuğun babası Talât vasi nasp olunduğundan çocuğa 
başka vasi tayinine mahal olmadığına 74 lira masrafın'davalıdan tah
siline karar verildiğinden ilân tarihinden itibaren onbeş gün içinde 
temyiz etmediğiniz takdirde ilâmın* kesinleşeceği ilân olunur. 

4421 

Ankara Birinci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 

Mahkememizin 1969/114 esasında kayıtlı, gümrük kaçakçılığı su
çundan sanık Ömer Korkmaz hakkında yapılan duruşma sonunda: 

Sanığın beraatine, 12/6/1968 tarih ve 56 numaralı kaçak eşyaya-
mahsus zabıt varakasında belirtilen suç konusu 249 paket sedef düğ
me ile 40 torba maskot anahtarlığın, sahipsiz olduğu anlaşılmakla zor 
alımına, beş gün içinde keyfiyetin gazete'de ilânına ve onbeş gun için
de Mahkememize itiraz olunmadığı takdirde, müsadere hükmünün ke
sinleşmiş sayılacağına, 25/5/1970 "gün ve 1970/135 sayı ile karar veril
diği, işbu kararın Yargıtay 7 ncı Ceza Dairesinin 7/4/1971 tarih ve 
4336/4571 sayılı ilâmı ile onanmış bulunduğundan, ^kyfiyt ilân olunur, 

4486 

Ödmiş Ağır Cza Mahkmsi Başkanlığından; 

E . No: 1968/41 
K. No: 1970/70 
C. Savcıl ığı: 1968/279 
Toplu eşya kaçakçılığı suçundan Mahkememizin 26/5/1970 günlü 

ilâmı ile T. C..K. nun 79 uncu maddesi gozonünde bulundurularak 6136 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince bir yıl hapis ve beşyuz lira ağır 
para cezasıyla tecziyesine karar verilen Gaziantep ili Karaçomak Koyu 
13 hanede kayıtlı ve oturur. Ali ile Adıle'den 1942 de olma Mehmet Taş
kın hakkındaki gıyabî ilâm, adı geçenin bütün aramalara rağmen bulu 
namadığı ve kendisine tebliğ edilemediği cihetle 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 29 uncu maddesi gereğince .sanık Mehmet Taskın'a kaıarın 
ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün 
sonra muhataba tebliğ, edilmiş sayılacağı ilân olunur. 4487. 

Düzce Asliye Hukuk Hâkimliğ inden : 

1970/809 

D a v a c ı Kemalett ın Tok tarafından davalılar Mustafa Savaş , Azizi 
Yıgıt ve Haydar Yıg ı t aleyhlerine açı lmış bulunan zarar ziyan davasının 

yapılan aç ık muhakemesinde : 

Davalı ların davacıya ait 14*AC. 917JPlaka sayılı otobüsüne 19/6/1970 
tarihinde Bolu D a ğ ı Bakacak mevkiinde seyir etmekte iken çarparak 
yapılan tespite göre 66160, lira hasarına sebebiyet verdikleri, bu sebep
ten dolayı davalı lara ait 38 AP.' 774 plaka sayıl ı 'kamyonlarının üzerine 
trafikteki kayıt larına ahara devredümemesı için Mahkememizin 
23/6/1970 tarih ve 1970/899 müteferrik kararı ile ihtiyaten tedbir ko
nulduğu, davalılardan Mustafa Savaşa ile Azizi Yıgit'e duruşmaya gel
meleri için tehhğat yapıldığı diğer davalı Haydar Yıgıt' in Adana Zıya 
Pasa Mahallesi 667 Sokak.No 19 daki adresine çağrı çıkarıldığı bu çağ
ımın ise bılâ tebliğ iade edildiği yapılan adres tahkikatına rağmen bu
lunamadığından Resmî Gazete ile ilânen tebligat yapı lmasına karar ve
rilmiş olmakla: Adı geçenin duruşma günü olan-8/6/1971 gımu saat 9 
da mahkememizde hazır bulunmasına veya kendisini hır-vekil ile t emsü 
ettirmesine ı§bu i lânın davetiye yerine kaıpı olmak süzere ilân olunur. 

4407 

Birecik Asliye Ceza Hâkimliğinden: 

E . No : 1968/333 
K. No: 1970/243 
Davacı: K. H. 
Mudahıl: Birecik Tekel İdaresi, 
Sanık : Ali Bayram Kelleci, Hasan oğlu, Döne Kadm'dan doğma 

1930" doğumlu Gaziantep Mağarabaşı Man. kayıtlı, Gaziantep ̂ Karşıyaka 
Mah. mukim, 

S u ç : Kaçakçılık, 
Suç tarihi: 28/12/1968 
Kaçakçılıktan sanık Ali * Bayram Kelleci'nin suçu subut bulma

dığından musnet suçtan beraatme, suç eşyasının müsaderesine Mah
kememizce sanığın gıyabında 16/10/1970 tarıhmd karar verilmiş olup 
sanığın zabıta aramalarına rağmen bulunamadığı gibi adresi meçhul 
kalmıştır. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 uncu maddeleri gereğince 
ilânen tebliğine ve aynı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca ilân yapıl lığı 
tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış, sayılacağına karar verilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 4485/6 

E v N o : 1968/254 
K. No: 1970/195 
Davacı: K. H . 
Mudahil: Mürşitpmar Gümrük İdaresi vekili Avukat Ruknettin 

Kanlı, 
Sanık: Mehmet Özdağ, İsa oğlu 1949 doğumlu Şaziye Kadm'dan 

doğma Osmaniye Kurtuluş Mah. kayıtlı, aynı yerde mukim, 
Suç': Kaçakçılık, 
Suç tarihi: 5/11/1968 
Kaçakçılıktan sanık Mehmet özdağ'ın suçu subut bulmadığın

dan sanığın müsnet suçtan beraatine, kaçak eşyanın müsaderesine 
17/7/1970 tarihinde gıyabında karar verilmiştir. Zabıtaca bütün arama
lara rağmen adresi tespit edilemediği gibi meçhul kalmıştır. 7201 sayılı 
Tebligat Kanununun ,28, 29 uncu maddeleri gereğince ilânen tebliğine 
\e aynı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca ilân yapıldığı tarihten 15 
gün sonra .tebligatın yapılmış sayılacağına karar verilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 4485/7 

E . No; 1969/79 
K. No (1970/219 
Sanık : Birecik Mezraa Köyünden Hüseyin oğlu Merpuş Kadm'dan 

doğma 1939 doğumlu Utman İnce, aynı yerde kayıtlı, aynı yerde ika
met eder. 

S u ç : 6136 sayılı Kanuna muhalefet. 
Suç tarihi: 28/3/1969 
6136 sayılı Kanuna muhalefetten sanık Utman înce'mn suçu su

but bulmakla 6136 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi gereğince bir sene 
hapsine, 500 lira ağır para cezası* ile tecziyesine, 20 lira mahkeme mas
rafının sanıktan tahsiline 24/9/1970 tarihinde karar verilmiş olup za
bıta aramalarına^rağmen tebliğ edilemediği adresinin de meçhul kaldı
ğından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 uncu maddeleri geı eğince 
ilânen tebliğine ve aynı .Kanunun 31 inci maddesi uyarınca ilân yapıl
dığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağına karar veril
miştir. 

i lânen tebliğ olunur. 4485/8 

Yenimahalle İkinci Asliye Hukuk Hâkıml iğmden : 

1970/419* 

Davacı Sivas i l i Suşehri İlçesinin Akıncı lar Bucağı Çiçekli K ö y ü 
hane 20 da nüfusa kayıtl ı Hal ı t Yıldız ile davalı Gülsen Yıldız'm (boşan
ma davasının yapılan duruşmasında : 

Tarafların 13/4/1971 tarihli ve 1970/419 esas 1971/155 karar sayılı 
i lâmla boşanmalarına ve davalı Gulşen Yıldız'm bir sene müddetle ev
lenmekten memnuıyetıne, davacı ile davalının müşterek çocukları Azli 
Yıldız'm velayetinin davacı ,babası Halet Yı ldız 'a , bırakılmasına ve kü
çüğün her ay ın 1, 11, 21 günlerine münhasıran ve 24.00 saatte münha
sır olmak üzere davalı annesiyle görüştürülmesine,- dair boşanma kararı 
verilmiştir. Karar ozetı i lânen tebl iğ olunur. 4374 



Safhife : 20 (Restmî Gazete) 8 MAYIS 1971 

izmir Belediye Başkanlığından : 

î z m i r Belediyesi V a s ı t a l a r M ü d ü r l ü ğ ü Ç a l ı ş m a Y ö n e t m e l i ğ i 

BOLÜM 1 

Gaye: 

Madde 1 — îzmir Belediyesinde mevcut bilcümle motorlu taşıt 
aracının 237 sayılı Taşıt Kanunu ahkâmına göre kullanılmasını sağ
lamak. 

Madde 2 — Belediye vasıtalarının sevk ve idaresinde Riyasete 
karşı mes'ul olan makam ve kişilerin vazife ve mesuliyetlerini tespit 
etmek. 

BÖLÜM II 

Teşkilât: 

Yakıt, yağ, su, antifiriz, hava ve batarya, elektrolıdınin muayene 
ve butunlenmesi, somun ve cıvataların muayene ve sıkılması, buyuk 
parçaların, tali parçaların ve kumanda aletinin temizlik ve hancı aya
rıdır. 

d) Değişt irme: 
Hizmete yaramaz parça, büyük parçaların sökülmesi ve hizmete 

yarayanı ile değiştirilmesidir. 

e) Onarım: 
p a ı ç a , büyük parçanın tamamen sökülmesi ile perçin hassas kes-

me, tesfiye, dengelemeyi icap ettirmeyen işlemlerle hizmete yarar bir 
hale getirilmesidir. 

f) Yenileşt irme: 
Tamir gören vasıtanın yenisi ile mukayese edilebilir bir hale ge

tirilmesidir, bunun için de yenileştirılecek malın en ufak parçalarına 
kadar sökülmesi muayene edilmesi, tadıl ve ıslah suretiyle parçaları
nın yeni duruma getirilmesi veya kullanılmayacak durumda bulu
nanların yenileriyle değiştirilmesidir. 

Madde 10 — a) Her vasıta durumuna gore 9 uncu maddede ya
zılı bakım şekillerine tabidir. 

b) Her vasıtanın bakım ve onarımı servisi Vasıtalar Müdürlü
ğünün sevk yazısı ile Atelyeler Müdürlüğünce' yapılır. 

BÖLÜM VII 

Vasıtaların hizmete, çıkarıl ış ı: 

Madde 11 — Her vasıta, hizmet için talep (3) vuku bulduğunda 
saha amirinin malumatı, vasıtalar idarî müdür yardımcısının muva
fakati ve mudurun emri ile şoförünün mesuliyetinde sefere çıkartılır 
Her sefere çıkışta hareket cetveli (4) saha amiri ve vasıta şoforu ta
rafından imza edilir. 

BÖLÜM 8 

Müteferrik hükümler: 

Madde 12 — Belediye Sağlık Müdürlüğündeki (sıhhî imdat, ce
naze otoları), itfaiye Müdürlüğündeki yangın söndürmede kullanılan 
bilcümle motorlu araçlar, temizlik iş len müdürlüğündeki çop taşıyan 
araçlarla fen iş len müdürlüğündeki kamyonların ve mezbaha müdür
lüğü araçları hizmetin arz ettiği hususiyet nazarı itibara alınarak sev
kı idaresi bağlı bulundukları müdürlüklere ait fakat bakım ve kulla
nışları ile aynen diğer vasıtalar gibi yönetmelik hükümlerine tabidir
ler. 

Madde 13 — 12 nci maddede sayılan araçların hizmete sevk, ba
kım ve onarımlariyle ilgili nizamın tesisinden bağlı oldukları daİıe 
müdürleri şahsen mesuldürler. 

Madde 14 — Bütün vasıtaların gece Ve gündüz parkedecekleri 
yer ile vasıta talebi için müracaat mahal ve telefonları, yakıt ve yağ 
ikmal merkezleri riyaset emri ile tespit ve ilân edilir. 

müdür veya Madde 15 — Reis muavinlerinden gayri hiç bir 
amirin emrinde zati vasıta bulunmayacaktır. 

Madde 16 — Vasıtalar Müdürlüğü-bu Yönetmeliğe göre hazırla
yacağı bir şoför vasıta kullanma yönetmeliği ile hizmeti yürütecektir 

Madde 17 — İcabı halinde şehir dışı seyirlerde mutlaka riyaset 
oluru alınacaktır. 

Madde 18 — Fevkalâde haller hariç gece" hizmeti olmayan mü
dürlükler vasıta talebinde bulunmayacaklardır. 

Madde 19 — Riyaset, hizmetin ifası için lüzumu halinde işbu Yö
netmelik ahkâmı ile bağlı kalmaksızın vasıta tahsisine her zaman yet
kilidir. 

Madde 20 — Vasıtalar Müdürlüğünün idaresine tevdi edilecek 
motorlu araçların demirbaş kayıtları ilgili müdürlüklerden adı geçen 
müdürlüğe devredilir. 

Madde 21 — işbu Yönetmelik kabul ve yayımı tarihinden itibaren 
yürürlüğe girer. 

Madde 22 — tşbu Yönetmelik hükümleri İzmir Belediye Başkanı 
tarafından yürütülür. 

Madde 23 — İşbu Yönetmelik Belediye Meclisinin 21/4/1971 gun 
ve 9-119/83 sayılı karariyle kabul edilmiştir. 4627 

Madde 3 — izmir Belediyesinde mevcut motorlu araçların, hiz
mete tahsis, bakım ve ikmallerinden sorumlu vasıtalar muduıluğu, 
biri idarî diğeri teknik iki mudur yardımcısı ile uç saha amin ve ye
teri kadar yardımcı personelden teşekkül eder. 

BÖLÜM III 

Vasıtalar müdürünün vazife ve salâhiyetleri: 

Madde 4 — Vasıtalar Müdürünün vazife ve salâhiyetleri şunlar
dır : 

a) Mes'ulıyetine tevdi edilen Belediyeye ait motorlu araçların 
237 sayılı Taşıt Kanunu hükümlerine gore sevk ve idaresini sağla
mak. 

BÖLÜM IV 

Denetim ve sorumluluk: 

Madde 6 — Vasıtalar Müdürlüğüne bağlı bulunduğu Reis Mua
vinliğinin her an denetimine tabidir. Ve sorumluluğu altındaki Bele
diye taşıtlarının halihazır durumlarım, bakım ve kullanmadaki hata 
ve kusurlarını bilmek ve bunlara karşı tedbir almaktan soıuncudur. 

Madde 7 — Vasıtalar Müdürlüğü idarî yardımcısı, idarî işlemler
den teknik yardımcısı ise teknik hizmetlerden Mudure karşı ayrı ayrı 
sorumludurlar. 

BÖLÜM V 

Vasıtaların sicil kayıtları: 

Madde 8 — a) Her araç için bir sicil zarfı (1) bulunur, araç, 
dairelerarası intikallerde veya bakım ve onarımlarda bu zarf ile gön
derilir, 1 

b) Sicil zarfı içerisinde ayrıca, araç ustu teçhizat, malzeme ve 
avadanlık müfredatını gösterir bir liste (2) bulunur. Bu liste ayniyat 
saymanlığında mühürlenmiş ve tasdik olunmuştur. 

BÖLÜM VI 

Vasıtaların bakımı (Tarifler) : 

Madde 9 — a) Koruyucu bakım : 
Temizlik, muayene, yağlama, basit ayarlar, sıkıştırmalar basit ve 

mahdut parça değiştirmeler ile vasıtayı en iyi koruyarak kullanmak
tır. 

b) Periyodik bakım : 
Muayyen fasılalarla yapılan bakımdır, (günlük bakım, haftalık 

bakım, aylık ve üç aylık bakım). 
c) Servis: 

b) Araçların 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununa uygun 
şekilde sefere çıkmasını temin etmek, 

c) Butun araçların periodık bakıma tabi tutulmalarını sağla
mak, 

d) Bakım ve kul lanmadaki hataları, ihmaller i ve noksanları tes
pit ve bağlı olduğu makama her ay rapor halinde bi ldirmek, 

e) 1 Vazifede başarı gösterenlerin mükâfatlandırmasını teklif 
etmek, 

f) Hizmetin devamım, nizamın teminini mumkun kılacak ted
bir ler i almak. 

Madde 5 — Vasıtalar müdürünün idarî ve teknik yardımcıları, 
mudure her hususta bağlı ve yardımcı o lmakla mükelleftirler. 
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Sof astar (Lâci
vert) 187.500 Mt 1.312.500.— 53.125, 

31 Mayıs 1971 Pa
zartesi günü saat 
11.00 de. 

Bagalit düğme si
yah 3.000.000 Ad. 144.000, 8.450, 

31 Alayiş 1971 Pa
zartesi günü saat 
16.00 da. 

Küçük kapsül 
4 Delikli alümin
yum düğme 
Kolan 
Gergi ipi 

450.0)0 Ad. 36.000, 

450.000 » 
34200 Mt. 
2,000 Kg. 

27.000, 
37.620, 
26.000, 

T O P L A M ' 126620, 

2.700, 

2.025, 
2.822, 
L950, 

7581.. 

1 Haziran 1971 Salı 
günü saat 11.00 de 

4540 /4-2 

4537 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları 
yazılı ( îk i ) kalem (Muhtelif malzeme) kapalı zarfla eksiltmeleri 
hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır Evsaf 
ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım 
Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlayacaktan 
cekhf mektuplarım ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz 
karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektup
lar kabul edilmez. 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları 
vazıh (İki) kalem (Muhtelif malzeme) kapalı zarfla eksiltmeleri 
hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf 
ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım 
Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlayacakları 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz 
karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektup
lar kabul edilmez. 

Miktarı M . bedeli G. teminatı İ H A L E 
C i n s i Adet Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati 

C i n s i Miktarı 

Fanila (Yün sunî 
elyaf karışımı) 90.000 Ad. 1.890.000, £0.450, 

28 Mayıs 1971 
Cuma günü saat 
11 00 de. 

Keçe belleme 35.000,— 2.625, 2 Haziran 1971 Çar
şamba günü saat 11.00 
de. 

Paybent 
lavla halatı 

3,780 
215 

56.700, 
18.705, 

2 Haziran 1971 Çar
şamba günü saat 16.00 
da. 

Yün-Nay lon eldi
ven 52500 Çf. 656250, 30.000, 

28 Mayıs 1971 
Cuma günü saat 
1600 da. 

4541 /*-2 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden : 

75 405,— 5.020, 

4538 /4-a 
M» 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları 
yazıh (İki) kalem (Muhtelif malzeme) kapalı zarfla eksiltmeleri 
hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf 
ve şartnamesi çalışma satlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım 
Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlayacakları 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz 
karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektup
lar kabul edilmez. 

C i n s i 
Miktarı M . bedeli G. teminatı İ H A L E 

Adet Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati 

Kıl yem torbası 
k ı l çul 
Cebre 

1.800 
764 

9.000 

21.600, 
45.840,-
22500,-

3 Haziran 1971 Per
şembe günü saat 11.00 
de, 

89.940,— 5.747, 

Kaşağı 
Zincir yular sapı 
Çantalı nalbant ta
kımı 

2.000 
1.000 

10.000, 
6000, 

3 Haziran 1971 Per
şembe günü saat 16.00 
da. 

50 13.400, 

29.400,— 2205, 

4539 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları 
yazılı (İki) kalem (Muhtelif malzeme) kapah zarfla eksütmeleri 

1 — Erzincan Hava Meydanı beton kaplama ve drenaj inşaat işi 
2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi Mkümler ine göre kapah zart usulü 
ile eksiltmeye çıkartılmıştır. 

2 — İşin keşif bedeli 800.000,— lira olup geçici teminatı 15.750,— 
liradır. İşbu teminat İdaremizin T. C. Merkez Bankasındaki 57, sayılı 
hesabına veya Genel Müdürlük veznesine yatırılıp karşılığında makbuz 
alınacaktır. 

3 — Eksiltme 21/5/1971 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat 
1550 da Ankara'da DHMİ Genel Müdürlük Alım, Sat ım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 — Bu işe ait şartname Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Dai
resi Reisliğinden, istanbul'da Yeşilköy Hava Limanı Başmüdürlüğün
den, Erzincan'da Meydan Müdürlüğünden 40,— lira bedel karşılığında 
temin edilebilir. 

'5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin en geç 17/5/1971 gönü 
mesai saati sonuna kadar aşağıda belirtilen belgelerle birlikte bir di
lekçe ile Genel Müdürlüğe müracaat ederek işe girebilmek için yeterlik 
belgesi almaları şarttır. Müracaatta Genel Evrak kayıt tarihi muteber 
olup postada olacak gecikmeler ve telgrafla müracaatlar nazarı dik
kate aınmaz. 

a) (B) grubundan müteahhitlik karnesi 
Çalışma tasans ı ve teçhizat bildirisi (örnek 1), 
Kredi imkânlarım büdirir malî durum bildirisi (örnek 2 ve 2a), 
Teknik personel bildirisi (Örnek 3), 
Elindeki, işleri büdirir taahhüt bildirisi (Örnek 4), 
İsteklilerin 1971 yılı ticaret odaları belgesi, İdaremizden ala

cakları yeterlik belgesi, teminat mektup veya makbuzunu havi kanunî 
şekilde tanzim edecekleri kapah zarflarım eksiltme saatından bir saa't 
evvel Alım, Sat ım Komisyonuna makbzu karşılığında vermiş olma
ları şarttır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
İsteklilerin gerçek tek kişi veya tüzel kişi olmaları şarttır, (öze] 

veya tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez.) 
4492 / 4-2 

b) 
c) 
d) 
e) 
6-

Ankara Lv. A . 2 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları 
yazılı „( Bir) kalem (Muhtelif malzeme) kapalı zarfla eksiltmeleri 
hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf 
ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım 
Amirliğinde görülebilir isteklilerin kanunî şekilde hazırlayacakları 
teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz 
Karşılığı Komisyon Baş kardığına vermeleri, postada geciken mektup
lar kabul edilmez 450 000 adet küçük kapsül, 450.000 adet 4 delikli 
alüminyum düğme, 34200 metre kolan, 2.000 kilogram gergi ipi tamamı 
bir istekliye ihale edilebileceği gibi her kalem ayrı ayrı isteklilere 
ihale edilebilir. 

İ H A L E 
Günü Saati 

G. teminatı 
l i r a Kr. 

M . bedeli 
Lira Kr . Miktarı C i n s i 

1.000 

M . bedeli 
Lira Kr. 

G. teminatı 
Lira Kr. 

İ H A L E 
Günü Saati 

C i n s î Miktarı 
M . bedeli 
Lira Kr . 

G. teminatı 
Lira Kr. 

İ H A L E 
Günü Saati 

hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf 
ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım 
Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlayacakları 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz 
karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektup
lar kabul edilmez. 



Sahife : 22 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve imar İşleri Reisliğinden : 

1 — Dışişleri Bakanlığı ek bina inşaatı işi 2490 sayılı Kanun hü
kümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli (4.790.000,—) liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı ve İmar İşleri Reisliği İhale Ko

misyonunda 25/5/1971 Salı günü saat 16.00 da yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Reislikte gö

rülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
A) Bayındırlık Bakanlığı namına (157.450,—) liralık geçici te

minatım, 
B) 1971 yılma ait ticaret veya sanayi odası belgesini, 
C) (Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri eksiltme şart

namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan plan ve teç
hizat beyannamesi, sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum 
bildirisi, teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi, Bayın
dırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan keşif bedeli ka
dar işin eksilmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesi ib
raz suretiyle Yapı ve İmar İşleri Reisliği Belge Komisyonundan ala
cakları) yeterlik belgesini, teklif mektupları ile birlikte zarfa koyma
ları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 25/5/1971 Sah günü saat 15.00 e 
kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına verecekler
dir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 20/5/1971 
Perşembe günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 4319 / 4-2 

Ankara Lv. A. 2 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları 
yazılı (İki) kalem (Muhtelif malzeme) kapalı zarfla eksiltmeleri hiza
larındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır Evsaf ve 
şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amir
liğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlayacakları teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı 
Komisyon, Başkanlığma vermeleri, postada geciken mektuplar kabul 
edilmez. 

Miktarı M . bedeli G. teminatı İ H A L E 
C i n s i Adet Lira K r . Lira Kr . Günü Saati 

ö r m e süngülük 16.440 98.640— 6.182,— 25 Mayıs 1971 Salı 
günü saat 11.00 de 

ö r m e süngülük 62.500 375.000,— 18.750,— 25 Mayıs 1971 Salı 
günü saal 16.00 da 

4287 /4-4 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları 
yazılı (İki) kalem (Muhtelif malzeme) kapalı zarfla eksiltmeleri hiza
larındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve 
şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amir
liğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlayacakları teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı 
Komisyon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul 
edilmez. 

Miktarı M . bedeli G. teminatı İ H A L E 
C i n s i Adet Lira K r . Lira K r . Günü Saati 

Örme palaska 25.290 328.770,— 16.901,— 24 Mayıs 1971 Pazar
tesi günü saat 11.0U dt 

Örme palaska 115.000 1.495.000— 58.600,— 24 Mayıs 1971 Pazar
tesi günü saat 16.00 da 

4288 /4-4 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları 
yazılı (İki) kalem (Muhtelif malzeme) kapalı zarfla eksiltmeleri hiza
larındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve 
şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amir
liğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlayacakları teklif 

8 MAYIS 1971 

mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığ 
Komisyon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabu 
edilmez. 

Miktarı M . bedeli G. teminatı İ H A L E 
C i n s i Çift Lira K r . Lira K r . Günü Saati 

tkili bez kütüklük 32.883 263.064,— 14.273- 21 Mayıs 1971 Cun 
günü saat 16.00 da 

İkili bez kütüklük 75.000 600.000,— 27.750,- 26 Mavıs 1971 Ça 
samba günü saat ll.C 
de. 

4289 4-4 

Ankara Lv. A. 3 No. İu Satın Alma Komisyon». 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları 
yazılı (Dört) kalem (Sırt kauçuğu) kapalı zarfla eksiltmeleri hiza
larındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve 
şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amir
liğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlayacakları teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı 
Komisyon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul 
edilmez. Tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi ik i parti halinde 
ayrı ayrı istekliye de ihale edilebilir. 

M . bedeli G. teminatı İ H A L E 
C i n s i Miktarı Lira K r . Lira K r . Günü Saati 

600x16 Sırt kauçuğu 10.000 Kg. ~| 
750x20 » » 20.000 » j 1.762.800,- 66.634,- 24 Mayıs 1971 Ps 
900x20 » » 75.000 » { zartesi saat 11.00 

1100x20 » » 8.000 » j 

1 inci parti 4 Ka . 92Ö.400,— 40.5ö6,— 
2 nci parti 4 Ka. 842.400 — 37.446,— 

4480 /4-S 1 

Ankara Lv. A. 4 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Açık eksiltme suretiyle müteahit namı hesabına 45.000 adet İliadin 
burun damlası alınacaktır. Tahminî bedeli 98.100 lira olup geçici te
minatı 6.155 liradır. İhalesi 24/5/1971 Pazartesi günü saat 10.30 da 
Komisyonda yapılacaktır. Şartnamesi her gün Komisyonda ve istan
bul Levazım Amirliğinde görülebilir. 

4580/4-2 

Açık eksiltme suretiyle müteahhit namı hesabına 15.000 adet 
Eritromisin Apm. I. M . 100 Mg. alınacaktır. Tahminî bedeli 19.500 lira 
olup geçici teminatı Î.465 liradır. İhalesi 24/5/1971 Pazartesi günü saat 
11.00 de Komisyonda yapılacaktır. Şartnamesi her gün Komisyonda ve 
istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. 

4581 /4-2 

Beytüşşebap Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E . N o : 1969/8 
K . N o : 1970/11 
S u ç : Hırsızlık, 
Suç tarihi: 7/11/1964 

Maznun Başkale İlçesinin Çevrebi Köyünden Derviş oğlu Fatma'
dan olma 1945 doğumlu Ahmet Yeşilağaç hakkında yapılan yargıla
mada : 

Sabit olan fii l ve hareketine uyan T. C. K . nun 49Î/3, 522/2-3, 525 
inci maddeleri uyarınca dört ay hapis ve o kadar da emniyeti umumi
ye nezaretine 5/10/1970 tarihinde karar verildiği halde adresinin meç
hul kaldığından tebligat yapılamamıştır. 

7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine tevfikan ilânın yapıldığı 
tarihten 15 gün sonra kesinleşeceği ilân olunur. 4569 

(Resmî Gazete) 



Saf l ık ve Sosyal Yardim Bakanl ığ ı Ankara Hastanesi Baştabipli
ğinden : 

Cinsi,: Sıhhî malzeme ve hammadde, M i k t a r ı : 29' kalem, T u t a n : 
514.750,00 lira, T e m i n a t ı : -24340,00 lira, Şekli , : Kapalı zarf , .Tarihi: 
18/5/1971, Günü : Salı, Saati: 10.30. 

Ankara Hastanesinin 1971 yılı ihtiyacı bulunan yukarıda cins ve 
miktarı muhammen tutarı, temmatı yazıl ı 29 kalem ilâç ve hammadde 
ihalesi Hastanemiz Sat ın Alma Komisyonunca kapal ı zarf usulü ile ya
pılacaktır. 

Her kalem teklif ayrı ayn -gösterileçektir. T a m a m ı veya bir kıs -
mına iştirak edilebilir. Teklif edilecek kalem tutarına göre geçici temi
nat verüecektir. Şartnameler Hastane Satm Alma Komisyonunda görü
lebilir, ihaleye girmek- isteyenlerin 2490 sayıl ı Kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı belgeleri kapalı ihale saatinden 'bir saat evveline 
kadar Komisyon Başkanl ığ ına vermeleri ilân olunur. 

Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
4282 /'4~3 

Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 

Müteahhit nam ve hesabına açık eksiltme suretiyle onarım, 
İşın yeri ve a d ı : Zonguldak, Kozlu Şosesi No. 41 de Vakıf Öğ

renci Yurdu onarımı, K. bedeli: 164.587,57 TL., G. teminatı : 9.479,39 TL., 
ihale tarihi: 24/5/1971, Günü: Pazartesi, Saati: 15.00 de. 

A — Yukarıda adı, keşif bedeli, _geçici teminatı, ihale tarihi gün 
vê  saatryazıl ı onaran, işi 2490 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre 
müteahhit nam ve hesabına açık eksiltmeye konulmuştur. 'Bu işe .a i t 
keşif 1 evrakı ve ''şartnameler mesai saatleri dahilinde Vakıflar Genel 
Müdürlüğü ile Ankara Vakıflar Bölge -Müdürlüğünde 1 görülebilir. 

- B — Eksiltmeye^kâtılâbilmek" için taliplerin ıgeçici teminat'inak-
buzu, 197P yılı-vizesini havi'ticaret odası vesikası ve (ihale rgününden 
resmî tatiPğünleri-hariç en faz*aitı gürrevveî Vakıflar Genel-Müdürlüğü 
Onarım Şubesi" müracaatla .«eksiltme şartnamesinde istenilen belge
lerle» alacakları) iştirak belgesi ile birlikte ihalenin açılış saati 15.00 de 
ihalenin yapılacağı Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü binasında hazır 
bulunmaları ilân olunur. 4482 /4-2 

(Devlet Hava Meydanları İş letmesi Genel-Müdürlüğünden : 

1, -Esenfoofa -Hava .Limana terminal önü oto park sahasının,, beton 
kaplama isi inşaatı 2490 sayı l ı ıKanunun 31 inci maddesi hükümlerine 
göre "kapalı zarf "usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

fc2/ İş in Kesif bedeli '322.413,34 liradır. Geçici teminatı 16.64-6,55 
liradır. İşbu teminat İdaremizin T.~iC. Merkez Bankas ındaki 57 sayı l ı 
hesabına veya Genel Müdürlük veznesine' yat ır ıûp 'kargılığında makbuz 
ahnacakltir. 

3. Eksiltme 25/5/1971 tarihine t e s a d ü f i d e n Sair günü saat 15.30 
da Ankara'da D H M t -Genel Müdürlük Al ım, -Satımı -Komisyonunda ya
pılacaktır. 

4. Bu işe ait şartname Ankaraida Genel Müdürlük (Malzeme Dai
resi Reisliğinden, istanbul'da Yeşi lköy Hava Limanı Başmüdürlüğünden 
116,15 lira bedel kargılığında temin -ed/üebilir." 

5. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin en g e ç 21/5/19711 günü 
mesai saati sonuna kadar aşağıda belirtilen belıgelerîe-birlikte'bir dilek
çe ile Genel [Müdürlüğe müracaat ederek işe girebilmek için yeterlik 
belgesi almaları şarttır. Müracaaltta genel evrak kayı t tarihi muteber 
olup, postada olacak ıgeclkmeler ve "telgrafla müracaat lar nazarı dikkate 
alınmaz. 

«C grubundan müteahhitl ik karnesi» 
Çalışma tasarısı ve. teçhizat bildirisi ( ö r n e k 1) 
Kredi imkânlarını bildirir malî durum bildirisi ( ö r n e k 2 ve 2/a) 
Teknik personel bildirisi ( ö r n e k 3) 
Elindeki işleri -bildirir - t a a M ü t bildirisi (Örnek 4} 

İstekli lerin 1971 yılı Ticaret Odaları belgesi, İdaremizden ala
cakları yeterlik belgesi, teminat mektubu veya makbuzunu havi kanunî 
şekilde tanzim edecekleri kapalı zarflarım eksiltme saatinden bir saat 
evvel Al ım S a t ı m Komisyonuna makbuz karşı l ığında vermiş olmaları 
şarttır. 

Postaıda olacak gecikmeler İkabul edilmez. İstekli lerin gerçek tek 
kişi veya tüzel kişi olmaları şartt ır , ( ö z e l veya t e s c ü edi lmemiş ortak
lıklar kabul edilmez.) 458,7 / 4-1 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
6. 

•Köy îşleri Bakanl ığ ı Yol, Su ve E&âtrflc İşleri Genel Müdürlü
ğünden : 

I — A ş a ğ ı d a cinsi, miktarı, geçici teminatı ve tahminî bedeli gös -
terilen malzeme 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince lcapalı 
zarf usulü üe 'eksiltmeye konulmuştur. 

Cinsi: Sayaçî ı akaryakı t pompas ı , Muttan : 15 Adat, Geçici te
minâtı ; 3.093,75 lira, Taihminİ bedeli ; 41.250,— lira. 

II — Eksiltme ve ihalesi "24/5/1Ö7İ Pazartesi günü saat -16.00 da 
Köy İşleri Bakanl ığ ı binasının 10. Kat ında Y1SE Genel Müdürlüğü İdarî 
ve Malî İşler I>airesi Başkanl ığ ında toplanacak Komisyon tarafından 
yapılacaktır. 

İ Ü — Şartnamesi 10~ lira bedel karşılığında aynı yerden alına
cak bir y a z ı y a müsteniden Karayolları Genel Müdürlüğü veznesine ya
tırılmak suretiyle alacağı makbuz karşısında verilir. 

IV — İstekl i ler- şartnamede -istenilen vesaik üe geçici teminat mek
tup veya makbuzlarım koymak suretiyle hazırlayacakları teklif mek
tuplarını ihaleden bir saat -evveline kadar makbuz mukabilinde Komis
yon Başkanl ığ ına teslim etmeleri şarttır. 

V — Postadaki gecikmelerle telgrafla yapı lacak tekliflerin-kabul 
edi lmeyeceği İlân olunur. 4584 / 4-1 

•Devlet Hava Meydanları İş letmesi Genel Müdürlüğünden : 

Muh. bedeli Geç : teminatı İ H A L E N İ N Y A P I L A C A Ğ I ^ İhalenin Şartname 
Eksiltmeye konulan- iş in çeşidi ve miktarı Lira Kr . Lira^Kr. Tarihi Günü Saati ne surette ̂ yapılacağı bedeli 

9.443, 

41.810,-

70S.25 

3.135/T5 

17/5/1971 Pazartesi 11.30 Açık: eludltme usulü Bedelsiz 

17/5/1971 Pazartesi 15.30 Kapalı zarf usulü 2,10 T L . 

7?50 *TL. 
18,55 T L . 

8 kafem çeşit l i elektrik enerji ha t t ı yedek
leri al ımı 
2 000 Kg. mayi köpük ile 300 Kg. kuru kim
yevî toz al ımı 
2 adet (Plastik Cone) dom" anten 'muhafazas ı 
alımı 150000,— 8.750,— 18/5/1971 Sah 11.30 Kapalı zarf usulü 
13500 metre pist kablosu ahmı 3170.575,— 18.573— 18/5/1971 Sah 15.30 'Kapalı zarf usulü 

1. Yukarıda konusu,^muhammen beoeli; geçici teminatı , • ihale tarihi, günü, saati ve ihale şekl i yazıl ı a l ım işleri 2490 sayı l ı Kanun hüküm
lerine göre eksiltmeye çıkartılmıştır. 

2. Bu a lün işlerine ait teminatlar idaremizin T. C. Merkez .-Ban kasnıdaki 57 sayı l ı hesabına veya Genel Müdürlük Muhasebe veznesine 
yatırılıp karşi l îğmda makbuz, alınacaktır. 

3. Şartnameleri ^Mcara-da' DHiMİ "Genel -Müdürlük' Malzeme Dairesi Reisl iğinden, istanbul'da Yeş i lköy Hava Limanı Başmüdürlüğünden 
bedeli karş i l îğmda temin edüebüir. 

4. Eksiltmeler yukarıda gösteri len "tarih, g ü n -ve saatte-Ankara'da D H M Î Genel Müdürlük Alını, Sat ım Komisyonunda ayn ayrı yapıla
caktır. 

5. - E k s i l t m e y e - k a t ı l m a k isteyenlerin 1971 yılı "ticaret odaları belgesi, teminat1 makbuzu veya mektubunu havi kanunî şeküde tanzim ede
cekleri kapalı -zaflannı ihale saatlerinden bir saat evvel makbuz kaış ı l ığ ında Alım, Sat ım Komisyonuna vermiş olmaları şarttır. (Açık eksüt-
mede^lse belirtilen bu belgelerle birlikte komisyonda hazır bulunacaklardır.) 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 4277/4-3 

8 MAYIS Wh (Resmî Gazete) SaMfe : 23 



Sahile : 24 

Maiıye Bakanlığından : 

Yapılacak iş : Ulus - İşhanmda Muhasebat Gene! Müdürlüğü iş 
galindeki (10) odanın camlı bölme ve diğer onarım işleri 

Keşif tutan: (63.544,75) lira. 
Geçici teminat ı : (4.428,—) lira, 
Eksiltme mahalli ve tarihi: 17/5/1971 Pazartesi günü smı t îöA' 

da Millî Emlâk Genel Müdürlüğünde kapalı zarf usulüyle ihale o]v 
nacaktır. 

Keşif, şartname ve diğer lüzumsuz evrak mezkûr mahalde gon. 
lebilir. 

Eksiltmeye katılmak isteyenlerin, ihaleden üç gün ev\ekre ka 
dar, (14/5/1971 Cuma günü mesai saati sonuna kadar) bu ısın kjşıl 
bedeli tutarında benzeri bir işi ikmal ettiklerine dair belgeyi dilekçe 
lerine ekleyerek Ankara Valiliğine müracaatla Bayındırlık Müdürlüğün 
den alacakları yeterlik belgesiyle 1971 yılı vizesini taşıyan ticaret odası 
vesikası ve geçici teminat makbuzunu muhtevi olarak 2490 sayılı Ka 
nunun tarifatı dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarını ihale saa 
tinden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığıan tevdi etmeler 
lâzımdır 

Posta ile vaki müracaatlar ve gecikmeler kabul edilmez 
Keyfiyet ilân olunur. 437': 4-3 

• 

Ankara Jandarma Satın Alma Komisyon Başkanlığından : 

J. Birlikleri ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı sebze 
ve meyveler 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf 
usulü ile satın alınacaktır. Evsaf, şartnameleri ile ayrı ayrı cins ve mik
tarları Ankara J. Satın Alma Kornişonu Başkanlığında görülebilir. 
Teklif mektuplarında sebze ve meyvelerin cins ve miktarlarının karşı
larına teklif edilen fiyatlar ve tutarları ayrı avrı yazılacaktır. (6) ncı 
sırada yazılı soğan ve patatesin tamamı bir istekliye ve ayrı ayıı istek
lilere de ihale edilebilir. İsteklilerin kanunî şekilde tanzim edecekleri 
teklif mektupları ve belgelerini ihale saatinten bir saat evvel Komisyon 
Başkanlığına vermeleri, postadaki gecikmelerin kabul olunmayacağı 
duyurulur. 

S. No. Cinsi Miktarı 
M . bedeli 

Lira 
G. teminatı 

Lira İhalesi 

1 Yaş seb. ve mey. 18 Kal . 341.575 17.415 22 Mayıs 1971 
Cumar. günü 
saat 11.30 da 

2 Yaş seb. ve mey. 12 Kal . 82.975 5.400 24 Mayıs 1971 
Pazarte. günü 
saat 11.00 de 

3 Yaş seb. ve mey. 9 Kal . 54.900 4.000 24 Mayıs 1971 
Pazarte günü 
< V T 1̂  30 aa 

4 Yaş meyve 4 Kal . 27.400 2.055 25 Mayıs 1971 
Salı günü 
saat 11 00 de 

5 Patates - limon 2 Ka l . 26.250 1.970 25 Mayı., 1971 
Salı günü 
saat 15 30 da 

6 K. Soğan 
Patates 

25 Ton 
34 Ton 

31.250 
44.200 

2.345 
3.315 

26 Mayıs 1971 
Çarşam. günü 
saat 11.00 de 

Yekûn 75.450 5.025 

4577 / » - i 

Tarım Bakanlığı Merkez Tamirhane ve Yedek Parça Deposu Mü
dürlüğünden : 

163 kalem WILLYS J E E P ve 73 kalem Gaz marka oto yedek par
çası ile 350 adet elektrik motoru 2460 sayılı Kanunun 31 inci maddesi 
gereğince kapalı zarfla satın alınacaktır. Şartnameler istanbul ve İz
mir Teknik Ziraat Müdürlükleri ile müessesemizde görülebilir veya be
deli mukabilinde alınabilir. 

8 Yİ AY!'; 1971 

İhale Ankara - Yenimahalle İvedik Caddesi 55 No. lu müesses* 
miz binasında toplanacak Komisyonca aşağıdaki gösterilen gün ve saa 
lerde yapılacaktır. İsteklilerin şartnamelerinde istenen belgeleri ve S 
nci maddeye göre hazırlayacakları teklifleri ihale saatinden bir sar 
öncesine kadar Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim ei 
mış olmaları şaıttır. Postada vaki gecikmeler nazarı itibara alınmaz. 

İhalenin 
İhale M. bedeli G. teminatı yapılacağı 
No. Cinsi Miktarı TL. TL. Gün saat 

1 Willys Jeep oto 
yedek parçası 163 Ka. 245.515 13.526 25/5/1971 11.0 

2 Gaz oto yedek 
parçası 73 Ka. 85.142 5.508 25/5/1971 11.3 

3 Elektrik motoru 350 Ad. 525.000 24.750 25/5/1971 12.0 
4712/4-1 

Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

Kurumumuz içm dış ülkelerden 140 ton Demir 2 sülfat (Fe S O v 

7H20) satın alınacaktır. 
Bu işe ait şartnameler Ticaret Dairesinden (Necatibey Caddesi 

No. 18 Yenişehir - Ankara) temin edilir. 
Kapalı zarf içindeki teklifler en geç 4/6/1971 günü saat 17.00 ye 

kadar Ticaret Dairesi Başkanlığına tevdi edilmiş olacaktır. Zamanında 
verilmiyen teklifler nazarı itibara alınmayacaktır. 

Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 4702 / 2-1 

Kurumumuz için 12.200 adet Kupro - Nikel (% 70 Cu, % 30 Ni) 
Kondense borusu satın alınacaktır. 

Bu işlere ait şartnameler, Ticaret Dairesinden (Necatibey Caddesi 
No. 18 Yenişehir - Ankara) temin edilir. 

Kapalı zarf içindeki teklifler en geç 1 Temmuz 1971 Perşembe 
günü saat 14.30 a kadar Ticaret Dairesi Başkanlığına tevdi edilmiş ola
caktır. Zamanında verilmeyen teklifler nazarı itibara alınmayacaktır. 

Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 4703 / 2-1 

1) Kurumumuz Seyitömer Santralı Kazan ve Makina Daireleri 
cephe kaplamasında kullanılacak takriben 66 ton 0,7 mm. lik alüminyum 
levhanın ondüle edilmesi (Kıvırma) ve eloksallenmesi işi yaptırılacaktır. 

2) Alüminyum levhası Kurumumuzca verilecek olan bu işe ait 
şartname «Türkiye Elektrik Kurumu Ticaret Dairesi Başkanlığı Neca
tibey Caddesi No. 18, Kat : II Yenişehir - Ankara» adresinden temin 
edilebilir. 

3) Son teklif verme günü 1 Haziran 1971 Salı günü saat 14.30 a 
kadardır. 

4) Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
4704 / 2-1 

1) Kurumumuz Seyitömer Santralı Kazan ve Makina Daireleri 
cephe kaplamalarında kullanılmak üzere takriben 66 ton 0,7 mm. kalın
lığında alüminyum levha satın alınacaktır. 

2) Bu işe ait şartname «Türkiye Elektrik Kurumu Ticaret Dai
resi Başkanlığı Necatibey Caddesi No. 118, Kat : II Yenişehir - Ankara» 
adıes.nden temin edilebilir. 

3) Son teklif verme günü 14 Mayıs 1971 Cuma günü saat 14.30 a 
kadardır. 

4) Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tahi değildir. 
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Şebinkararhisar Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/83 
Şebinkarahisar Orman İşletmesi Müdürlüğü vekili Avukat Gönül 

Sabuncu tarafından davalılar Şebinkarahisar'ın Konak Köyünden Hüse
yin oğlu Halil İbrahim Karaca ve arkadaşları aleyhine açılan 664.55 
lira tazminat davasının yapılmakta olan duruşması sırasında : 

Davalılardan Halil İbrahim Karaca'ya gönderilen dava dilekçesinin 
bilâ tebliğ iade edildiğinden ve adreside tespit edilemediğinden 30/3/1971 
tarihinde duruşmada hazır bulunması için ilânın tebliğ yapıldığı halde 
duruşmaya gelmemiştir. 

Davacıya ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilmiş olup duruş
manın devamı 1/6/1971 Salı günü saa 14.00 e talik edilmiştir. 

Mezkûr gün ve saatte duruşmada hazır bulunmanız gıyap kararı 
yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 4654 

(Resmî Gazete) 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 
Döner Sarmaya İşletmesi 



8 Mayıs 1971                                   RESMİ GAZETE                                        Sayı:13830 

 

 

 

 

 

 
ithalât işlerine dair Sirküler 

 

 

 

 

  

 

                                                              İÇİNDEKİLER 

 
  
Kararnameler                                                                                                               Sayfa 
 
 7/2351  Hastaneler Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı Madde  
              Başlıklarının Kaldırılması  Yönetmelik       1 
 
7/2293  Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Arasındaki 8 Ekim  
              1937 tarihli Ticaret ve Tediye Arılaşmasına Ek Onikinci Protokol Hakkında Kararname   2 

 
 
 
 
 
 

 
İlanlar             16 

 
 
 
 
 

        

       

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
          

Hakkında




