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KARARNAMELER 
K a r a r Sayısı : 7/2906 

Merkezi Ankara'da bulunan «Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri 
Birliği» nin kamu yararına çalışan derneklerden sayılması; İçişleri Ba
kanlığının 3/5 '1971 tarih ve 81-103/336 sayılı yazısı ve Danıştay Genel 
Kurulunun 21/6/1971 tarih ve 1971/52-57 sayılı karan üzerine, 3512 
sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 11/8/1971 
tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan 
İV. ERİM 

Devlet Rakanı 
M. ÖZGUNEŞ 

İçişleri Bakanı 
H. ÖMEROĞLU 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. KOÇAŞ 

Devlet Bakanı 
Barbakan Yardımcısı 

A. KARAOSMANOĞLU 

Devlet Bakanı 
D. KİTAPLI 

Dışişleri Balkanı 
O- OLCAY 

Adalet Baka™ 
/. ARAR 

Maliye Bakamı 
S. N. ERGİN 

Malllî Sa Bakanı 
F. MELEN 

Millî Eğit. Bakanı 
S- OREL 

Baymdırlık Bakanı 
C. KARAKAS 

Güm, ve Teıke] Bakanı 
H. ÖZALP 

Çalışma Bakanı 
A. SAV 

Turfam ve Tanıtma Bakanı 
E. Y. AKÇAL 

Orman Bakanı 
S. İNAL 

Dış Ekonomik 
ilişkiler Balkanı 

Ö. DERBIL 

Tanın Bakanı 
M. O. DİKMEN 

Sanayi ve Ticaret Batkanı 
A. ÇİLlNGtROĞLU 

İmar ve İskân Bakanı 
S. BABÜROĞLU 

Gençlklk ve Spor Bakanı 
S- ERG UN 

Sağlık ve Sos Yaır. Bakanı 
T. AKYOL 

Ulaştırma Bakanı 
H. ARIK 

Enerjî ve Tabiî Kay. Balkanı 
/. TOPALOĞLU 

Köy isteri Bakanı 
C AYKAN 

Kültür Bakanı 
T. HALMAN 

Karar Sayısı: 7/2907 

Merkezi Ankara'da bulunan «Türkiye Transplantasyon Derneği» 
nin kamu yaranna çalışan derneklerden sayılması; içişleri Bakanlığı
nın 20/4/3 971 tarih ve 81-103/T-896-293 sayılı yazısı ve Danıştay Ge
nel Kurulunun 24/6/1971 tarih ve 1971/53-56 sayılı kararı üzerine, 3512 

sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca, 11/8/1971 
tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C SUNAY 

Başbakan 
İV. ERİM 

Devlet Bakanı 
M. ÖZGUNEŞ 

İçişleri Bakanı 
H. ÖMEROĞLU 

Devlet Bakamı 
Başbaıkan Yardımcısı 

S. KOÇAŞ 

Devlet Bakana 
Barbakan Yardımcısı 

A- KARAOSMANOĞLU 

Devlet Baıkaıu 
D. KİTAPLI 

Dışişleri Bakanı 
O. OLCAY 

Adalet Bakamı 
/. ARAR 

Maliye Bakanı 
S. N. ERGİN 

MnMî Sa- Bakamı 
F. MELEN 

Millî Eğit- Bakanı 
5- OREL 

Bayrndırlılk Bakanı 
C. KARAKAS 

Güm- ve Tekel Bakamı 
H. ÖZALP 

Çalışma Balkanı 
A. SAV 

Turizm ve Tanıtma Bakamı 
E. Y. AKÇAL 

Onmam Bakanı 
S. İNAL 

Dış Ekonomik 
İlişkiler Rakamı 

O- DERBIL 

Taran Bakara 
M. O. DİKMEN 

Sanayi ve Ticaret Balkını 
A. ÇlLli\GIROĞLU 

İmar ve l«&ân Bakanı 
S. BABÜROĞLU 

Gençlik ve Spoı Cakanı 
S- ERGLN 

Sağlık ve Sos Yar. Bakanı 
T AKYOL 

Ulaştırma Bakanı 
H. ARIK 

Enerji ve Tabiî Kay- Bakanı 
/. TOPALOĞLU 

KÖ5 isleri Bakamı 
C AYKAN 

Kültür Bakanı 
T- HALMAN 

Karar Sayısı : 7/2908 

Merkezi Ankara'da bulunan «Türkiye Çocuk Felci ve Diğer Virüs 
Hastalıklariyle Savaş Derneği» nin kamu yararına çalışan dernekler
den sayılması; İçişleri Bakanlığının 28/4/1971 tarih ve 81-103/T-879/318 
sayılı yazısı ve Danıştay Genel Kurulunun 24/6/1971 tarih ve 1971/54-59 
sayılı kararı üzerine, 3512 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre, Ba
kanlar Kurulunca 11/8/1971 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan 
N. ERİM 

Devlet Bakanı 
M. ÖZGÜNEŞ 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. KOÇAŞ 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. KARAOSMANOĞLU 

Devlet Bakanı 
D. KİTAPLI 

Adalet Bakanı 
İ. ARAR 

Millî Sa- Bakanı 
F. MELEN 
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içişleri Bakanı 
H. ÖMEROĞLU 

Dışışleri Bakanı 
O- OLCAY 

Maliye Bakanı 
S. N. ERGİN 

Jİî Eğit. Bakanı 
5. OREL 

Bayındırlık Bakana 
C. KARAKAŞ 

Gikn. ve Teke! Bakanı 
H. ÖZALP 

Çalışma Bakanı 
A. SAV 

Di; Ekonomik 
Ilışkıiler Bakanı 

O. DERBİL 

Tarım Bakanı 
M O. DİKMEN 

Sanayi ve Trcaret Balkanı 
A. ÇİLİNGİROĞLU 

Tunem ve Tanıtma Balkanı imar ve İskân Bakanı 
E. Y. AKÇAL 

Orman Bakanı 
S. İNAL 

S. BABUROĞLU 

Gençlik ve Spor Bakanı 
^. ERGUN 

Sağlık ve Sos Yar Bakanı 
T. AKYOL 

Ulaştırma Bakamı 
H.ARIK 

' Enerji ve Tabiî Kay Bakanı 
/- TOPALOĞLU 

Köy İşleri Rakanı 
C. AYKAN . 

KülltiİT Bakanı 
T. HALMAN 

Karar Sayısı • 7/2922 

Taıpeh Büyükelçiliğini tevdire memur Birinci Sınıf Ortaelçi Haluk 
Kocaman'ın merkeze nakli; Dışışlerı Bakanlığınının 27/7/1971 tarih ve 
PER • 100004-7828-724 sayılı yazısı üzerıne, Bakanlar Kurulunca 
11/8/1971 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan 
N. ERİM 

Devlet Bakanı 
M. ÖZGÜNEŞ 

içişleri Bakanı 
H. ÖMEROĞLU 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. KOÇAŞ 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A- KARAOSMANOĞLU 

Devlet Bakanı' 
D- KİTAPLI 

Dışişleri Bakanı 
O. OLCAY 

Adalet Bakanı 
İ. ARAR 

Maliye Bakamı 
S. N. ERGIN 

Millî Sa Bakanı 
F. MELEN 

Millî Eci't Bakanı 
Ş• OREL 

Bayındırlık Bakanı 
C. KARAKAŞ 

Güm ve Tekel Bakanı 
H- ÖZALP 

Çalışma Bakanı 
A. SAV 

Turizm ve Tanıtma Balkanı 
E. Y. AKÇAL 

Orman Bakanı 
S. İNAL 

Dış Ekonomolk 
İlişkiler Bakanı 

O. DERBİL 

Tarım Bakanı 
M. O. DİKMEN 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. ÇİLİNGİROĞLU 

İmar ve takan Bakanı 
S. BABUROĞLU 

Gençlik ve Spoır Bakanı 
S. ERGUN 

Sağlik ve Sos Yar. Bakanı 
T- AKYOL 

Ulaştırma Bakanı 
H. ARİK 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
/. TOPALOĞLU 

Köy İşleri Bakanı 
C AYKAN 

Kültür Bakanı 
T- HALMAN 

Karar Sayısı : 7/2923 

Türk Tütününden sigara imal ve Ortak Pazar Devletleri Pazarla
rında satmak üzere Batı Almanya'da Türk ve Alman gruplarının işti
rakiyle 400 000 (Dört yüz bin) DM sermaye ile kurulacak olan T E T A 
Handel - Import - Export GmbH Şırketme Türk grubunu temsılen TET 
Tütün ihracat - ithalât ve Sanayi A. Ş. nın iştiraki ve sermaye payı 
olarak 200 000 (ıkı yüz bın) DM'm; 

1 — Kurulacak şirketin yıllık kârlarından transfer edilecek serma
yeye tekabül eden kısmın, Alman vergi mevzuatına göre verilmesi gere
ken beyannamelerin vergi dairelerine tevdii tarıhını takıp eden ayın 
sonuna kadar döviz olarak yurda getirilerek, yetkılı'bır bankaya satıl
ması ve bunun beyanname ve eklerinin beyannamenin verildiği vergi 
dairesi tarafından verilen beyaname ve eklerıne uygunluğunun tasdiki, 
bu tasdikin vergi beyannamesinin verildiği makama'ait olduğunun tas
diki suretiyle ve ayrıca; kâr payının yetkılı bır bankaya satıldığının 
getirilen dövızın geliş maksadı belirtilerek tanzim edilecek, tanzim eden 
bankaca tasdikli döviz alım bordrosu ile Maliye Bakanlığına tevsik 
•dilmesi, 

2 — Yurda getirilmesi gereken kârların zarara mahsup edilmesi, 

3 — Zararla sonuçlanan dönemlerin zararlarının karşılanması ba
his konusu olduğu takdirde zararın payının transferi içın müsaade 
alınması, 

4 — Kurulacak şirketin sermayesinin tezyidine karar verilmesi 
halinde, sermaye tezyidinin miktarı belirtilmek suretiyle önceden Ma
liye Bakanlığının müsaadesinin alınması sermaye tezyidi uygun bulun
duğu takdirde tezyidi sermaye payının transferine izin verilmesi, 

5 — Şirketin tasfiyesi veya Türk ortağa ait hissenin satış veya 
devri işleminin yapılması halinde tasfiye, satış veya devir bedelinin bu 
işlemin yapıldığı tarihten itibaren en geç Uç ay içerisinde yurda dovız 
olarak getirilmesi ve bunun dovız alım bordroları ile Maliye Bakanlığına 
bildirilmesi 

6 - Kurulacak T E T A Handel - İmport - Export G m b H Şirketinin : 
a - Statüsünün Almanca metni ve Türkçe tercümesinin, 
b - Alman resmî makamlarının kuruluş ile ilgili müsaade belgesinin, 
c - Şirket merkezinin ve açık adresinin, 

kuruluşu müteakip Maliye Bakanlığına intikal ettirilmesi, 
7 — Kurulacak şirketin Tekel Genel Müdürlüğü ile yapmış olduğu 

mukavele gereğince Tekel Genel Müdürlüğünden satın alacağı Türk Tü-
tütününden imal edilecek sigaraların ve Türk Tütün mamullerinin har
manlarının münhasıran saf Türk Tütününden hazırlanması bu harman
lara yabancı menşeli tütün katılmaması, 

8 — Firmanın Batı Almanyada yapacağı reklâm masraflarına Te
kel Genel Müdürlüğünün iştirak etmemesi, 

9 — Mukavele gereğince Tekel Genel Müdürlüğüne ödenmesi öngö
rülen royelty bedelinin takvim yılını takıp eden 3 aylık müddet içinde 
Türkiye'ye getirilmesi ve bunun Tekel Genel Müdürlüğünce Maliye Ba
kanlığına döviz alım bordrosu ile tevsik edilmesi, 

10 — İhraç edilecek tütünün cari mevzuat hükümlerine göre ih
racı ve ihracat bedelinin de Türkiye'ye getirilmesinde cari mevzuat hü
kümlerine uyulması, 

11 — Yukarıda belirtilen şartlardan bir veya birkaçının mücbir se
bepler dışında yerine getirilmemiş olması halinde transfer edilen sermaye 
payının hariçten aynen döviz olarak getirileceğine dair Tet Tütün ih
racat - ithalât Ve Sanayi A. Ş den taahhütname alınması, 

Şartiyle transferi; Gümrük ve Tekel Bakanlığının olumlu görüşüne 
dayanan Maliye Bakanlığının 14/7/1971 tarih ve 593584-07-5/3-34590 sa
yılı teklifin yerine Türk Parası kıymetini koruma hakkında 17 sa 
yılı Kararın 40 ıncı maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 11/8/1971 tari
hinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C- WNAY 

Başbakan 
N. ERİM 

Devlet Bakanı 
M ÖZGÜNE$ 

içişleri Bakanı 
H. OMEROĞLU 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

5. KOÇAŞ 

Devtat Bakanı 
Başbakan Yardımrr«ı 

A KARAOSMANOĞLU 

Devlet Bakanı 
D. KİTAPLI 

Dışişleri Bakamı 
O. OLCAY 

Adalet Bakanı 
/. ARAR 

Maliye Bakanı 
S. N. ERGİN 

Millî Şa Baıkanı 
F MELEN 

Millî Eğit Bakanı 
$• OREL 

Bayındırlık Bakanı 
C. KARAKAŞ 

Güm. ve Tekel Bakanı 
H. ÖZALP 

Çalışma Bakanı 
A. SAV 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
E. Y. AKÇAL 

Orman Bakanı 
S. İNAL 

Dış Ekomomük 
tlışkıler Bakamı 

O DERBİL 

Tanm Bakam 
M. O. DİKMEN 

Sanayi ve Ticaret Baıkanı 
A. ÇİLİNGİROĞLU 

imar ve İskân Bakanı 
S. BABUROĞLU 

Gençlik ve Spor Bakanı 
S- ERGUN 

Sağlık ve Sos Yar Bakanı 
T AKYOL 

Ulaştırma Bakanı 
H ARIK 

Enerja ve Tabiî Kav Bakanı 
/. TOPALOĞLU 

Köy işlen Bakamı 
C- AYKAN 

Kültür Bakanı 
T. HALMAN 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : 

Karar Sayı&ı: 9817 
1 — Dışişleri Bakanlığı Daire Reis Muavinlerinden izzet Zincır'in 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 sayılı Kanunla eklenen Ek -1 
ve Ek - 2 ncı maddeler uyarınca ve Devlet Personle Dairesi Başkanlığı
nın uygun görüşü üzerine geçici süre ile 2 yıl Sanayi ve Ticaret Bakan
lığı Uluslararası işler Dairesi Reisi olarak görevlendirilmesi uygun gö
rülmüştür. 

2 — Bu karan Sanayi ve Ticaret Bakam yürütür. 
28/8/1971 

C U M H U R B A Ş K A N I 
C.SUNAY 

Başbakan Maliye Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı 
N. ERİM S. N. ERCİN A. ÇİLİNGİROĞLU 
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Ulaştırma Bakanlığından : 

Karar Sayısı : 9809 
1 — Açık bulunan 1. derece Bakan Müşavirliğine, Sanayi Bakan

lığı Müsteşar Yardımcısı Kemal Aybarsu'nun 657 sayılı Kanunun 1327 
sayılı Kanunun 33 üncü maddesiyle değişik 74 üncü maddesine istinaden, 
naklen atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu karan Ulaştırma Bakanı yürütür. 
28/8/1971 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan 
N* ERİM 

Ulaştırma Bakanı 
S. ARIK 

Karar Sayısı: 9829 
1 — Açık bulunan 1. derece Bakan Müşavirliğine, Sanayi ve Tica

ret Bakanlığı Müşavirlerinden Hasan Ergeçen'in almakta olduğu 1. de
recenin 1. kademe aylığı ile naklen atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı Ulaştırma Bakanı yürütür. 
28/8/1971 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan 
N. ERÎM 

Ulaştırma Bakam 
fl. ARIK 

Karar Sayısı: 98S3 
1 — Halen boş bulunan 1. derece Bakan Müşavirliğine D. B. Deniz 

Nakliyatı T. A Ş. Genel Müdürlüğü eski Yönetim Kurulu Üyesi Ferruh 
îlter'in 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla değiştirilen 68 inci mad
desinin 3 ve 4 üncü bendleri hükmü gereğince naklen ve terfian atanması 
uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı Ulaştırma Bakam yürütür. 
28/8/1971 

C U M H U R B A ŞK ANI 
C. SUNAY 

Başbakan 
N. ERİM 

Ulaştırma Bakam 
H. ARİK 

Çalışma Bakanlığından : 

Karar Sayısı : 9823 
1 — Açık bulunan 1 inci derece Bakanlık Müşavirliğine Devlet "İs

tatistik Enstitüsü Tetkik ve Araştırma Dairesi Başkam Yaşar Yaşer'in, 
657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik 68 ıncı maddesinin S v« 
4 üncü bendlerine istinaden atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı Çalışma Bakanı yürütür. 
28/8/1971 

Başbakan 
N. ERÎM 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Çalışma Bakanı 
A. SAV 

Karar Sayısı: 9837 
1 — İstanbul Bölge Çalışma Müdürlüğünde açık bulunan 5 inci de

rece tşmüfettişlığine, İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü Merkez Konrolörlü-
ğünde, 5 inci derecenin 3 üncü kademesinden aylık almakta bulunan Se-
lâhattin Birkan'm, almakta olduğu aylıkla naklen atanması uygun görül
müştür. 

2 — Bu kararı Çalışma Bakanı yürütür. 
28/8/1971 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan Çalışma Bakam 
N. ERÎM A. SAV 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığından: 

Karar Sayısı: 9193 
1 — Turizm ve Tanıtma Bakanlığında açık bulunan 2 nci derece

den Bakanlık Müşavirliğine, Maliye Bakanlığı 3 üncü sınıf Bankalar Ye-
mnili Murakıbı Hüseyin Yılmaz Mazlumoğlu'nun, 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun 1327 sayılı Kanunla değişik 68 inci maddesinin 3 ve 
4 üncü bendlerine göre naklen atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı Turizm ve Tanıtma Bakanı yürütür. 
28/8/1971 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan Turizm ve Tanıbma Bakam 
N. ERÎM E. Y. AKÇAL 

Millî Eğitim Bakanlığından: 

ilköğretim Yöneticiliklerine Atanma, Bunların Yerdeğiş-
tirmeleri ve Görevden Alınmaları Hakkında Yönetmelik 

KISIM — I 

Genel Hükümler 

Kapsam : 
t 

Madde 1 — İlköğretim müdürlükleri ile ilokullar (bölge ilkokul
ları, körler, sağırlar ve diğer özel eğitim ilkokulları dahil), ana okul
ları, yetiştirme yurtları müdürlük ve müdür yardımcılıklarına, uygula
ma bahçeleri ve beslenme eğitimi gezici başöğretmenliklerine yapıla
cak atamalar, bunların yerdeğiştirme ve yöneticilik görevlerinin üzer
lerinden alınması işlemleri bu Yönetmelik hükümlerine gore yürütü
lür. 

Amaç: 

Madde 2 — Bu Yönetmeliğin amacı, birinci maddede yazılı yöne
ticiliklere liyakatli, tecrübeli, meslekî ve genel kültüre sahip, kurumu
nu yeterlikle yönetecek nitelikte kişilerin seçilmesini sağlamaktır. 

Dayanak: 

Madde 3 — Bu Yönetmelik, Anayasa'nın 113 üncü maddesi hük
mü ile 2/3/1971 gün ve 1378 sayılı Kanun gereğince hazırlanmıştır. 

Yönetici deyimi: 
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen yönetici deyiminden birinci 

maddede sayılan görevliler anlaşılır. 

KISIM — II 

Yöneticiler ve Eğitim - Öğretim Görevleri 

İlköğretim müdürleri : 

Madde 5 — ilköğretim müdürleri, yöneticilik görevleri ile birlik
te yönetmeliğinde belirtilen sayıda ders okuturlar. 

Ayrıca bir ilköğretim müdürüne lüzum görülmeyecek küçük ilçe
lerde bu görev ilkokul müdürlerinden birine verilebilir. 

İlkokul müdürleri: 
Madde 6 — İlkokul müdürleri, yöneticilik görevleri ile birlikte, öğ

retmen sayısı beş veya beşten az okullarda sınıf öğretmenliği yapar
lar; öğretmen sayısı beşten fazla okullarda, yönetmeliğinde belirti
len sayıda ders okuturlar. 

Bir öğretmenli ilkokulların öğretmenleri müdür yetkisine sahip 
olup öğretmen unvanını taşırlar. 

Müdür yardımcıları: 
Madde 7 — Kurumlara, aşağıda belirtilen esaslara göre müdür 

yardımcısı atanabilir: 
a) Öğretmen sayısı, yirmi ile yirmidokuz arasında olan ilkokul

lara bir, otuz ve otuzdan çok olanlara iki müdür yardımcısı, 

Y Ö N E T M E L İ K 
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b) Müdürleri aynı zamanda ilköğretim müdürlüğü de yapan ilk
okullara, öğretmen sayısına bakılmadan, bir müdür yardımcısı, 

c) Yatılı bolge ilkokullarına; öğrenci sayısı beşyuze kadar olan
lara üç, beşyüzden fazla olanlara ise dört müdür yardımcısı, 

ç) Körler, sağırlar ve diğer özel eğitim ilkokullarına; öğrenci sa
yısı yüze kadar olanlarına bir, yuzden fazla olanlarına üçu geçme
mek üzere her yüz öğrenci için bir müdür yardımcısı, 

d) Ana okullarına; öğretmen sayısı onbeşten fazla olanlara bir 
müdür yardımcısı, 

e) Yetiştirme yurtlarına; çocuk sayısı ikiyüze kadar olanlara 
bir, ikiyüzden fazla olanlara iki müdür yardımcısı, 

Lüzum ve zaruret görülmesi halinde, yukarıda belirtilen sayıların 
üstünde müdür yardımcısı atanması, Valinin teklifi ve Bakanlık Mu
dürler Komisyonu kararı ile mümkündür. 

Müdür yardımcıları, yöneticilik görevleri ile birlikte, yönetmelik
lerinde belirtilen eğitim - öğretim ve rehberlik görevlerini yaparlar. 

Diğer yöneticiler: 
Madde 8 — Ana okulları, yetiştirme yurtlan müdürleri ile uygu

lama bahçeleri ve beslenme eğitimi gezici başöğretmenleri, yönetici
lik gorevlen ile birlikte yönetmeliklerinde belirtilen eğitim - öğretim 
ve rehberlik görevlerini yaparlar. 

KISIM — III 

Yöneticiliklere Atanacaklarda Aranacak Şartlar 

Genel şartlar: 

Madde 9 — Bu Yönetmelik hükümlerine göre atanması yapılacak 
yöneticilerde aşağıda yazılı genel şartlar aranır: 

a) Asil öğretmen olmak, 
b) Son üç yıl içinde kurumumuzca yöneticilik görevi üzerinden 

alınmamış olmak, 
c) Son uç yıl içinde kınama veya maaş kesimi cezalarından daha 

ağır bir disiplin cezası almamış bulunmak. 

Özel şartlar: 

Madde 10 — Genel şartlardan başka, yöneticiliklere göre arana
cak Özel şartlar şunlardır: 

a) Müdür yardımcılıkları için, en az bir yıl öğretmenlik yapmış 
olmak, 

b) Ana okulu ve ilkokul müdürlükleri uygulama bahçeleri ve 
beslenme eğitimi gezici başöğretmenlikleri için; en az iki yıl öğret
menlik veya bir yıl müdür yardımcılığı yapmış olmak, 

c) Korler, sağırlar ve diğer özel eğitim ilokulları müdürlükleri 
için; yukarıda (b) bendindeki şartlarla birlikte ozel eğitim veren ıl 
gili ılkokulda en az bir yıl çalışmış olmak veya bu alanda oğrenım 
yapmış veya kurs, seminer görmüş ve başarı belgesi almış olmak veya 
dış ülkelerde görgü ve bilgisini artırmış olmak, 

ç) Yatılı bölge ilkokulları ile yetiştirme yurtları müdürlükleri 
için, bu Yönetmelik kapsamına giren yöneticiliklerde en az bır yıl 
çalışmış olmak, 

d) İlköğretim müdürlüğü için, en az üç yıl başarı ile ilkokul mu
dürlüğü veya müdür yardımcılığı veya en az beş yıl başarı ıle oğret
menlik yapmış olmak. 

Bu Yönetmeliğin 26. ve 27 nci maddeleri hükümleri saklıdır. 

KISIM — IV 

Atama Usul ve İşlemleri 

BÖLÜM 1 

Duyurma ve Başvurma 

Duyurma: 

Madde 11 — Bu Yönetmelik kapsamına giren yöneticilikler açıl
dığında (müdür yardımcılığı hariç) 30 uncu maddede yazılı yerdeğiş-
tirme işlemleri tamamlandıktan sonra, açıklar Mıllî Eğitim Müdür
lüğü tarafından en geç bır hafta içinde ilköğretim müdurlükleri ve ilk
okul müdürlükleri yolu ile il içindeki bütün ilkokul öğretmenleri
ne mevcut teamüle göre duyurulur. 

Duyurma yazısında; açık olan yöneticiliklerin yeri, çeşidi ve en 
son baş vurma günü belirtilir. Baş vurma süresi, yazının okullara ulaş
ma normal süresi de hesaplanmak suretiyle onbeş günden az olma
yacak şekilde tespit edilir. 
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Öğrenci azalması dolayısiyle öğretmen ayarlaması yapılan ve 
kadrosu dışardan yönetici atamasına imkân vermeyen, beş ve beşten 
az kadrolu okul müdürlükleri için duyurma yâlnız o okul öğretmen
lerine yapılır. 

Duyurma, okulların tatil aylarında yapılmaz. 
Yapılan duyurma sonucunda, süresi içinde baş vuran bulunma

dığı veya 24 üncü maddeye göre atama yapılmadığı takdirde duyurma 
işlemi aynı usulle bir daha tekrarlanır. 

Baş vurma: 

Madde 12 — Açık yöneticiliklere baş vurma, form dilekçe ile 
(Örnek : 1) ilçelerde Kaymakamlıklara, illerde Valiliklere süre içinde 
yapılır. 

Form dilekçelere değerlendirmede dikkate alınacak olan (kurs
lara katılma, yabancı dıl bılme, yazma ve çeviri eserleri ile ilgili) 
belgeler eklenir. 

Baş vurma tarihi, dilekçenin kayda geçiş tarihidir. 
Açık yöneticiliklerden birden fazlasına baş vurmak isteyenlerin, 

her biri İçin ayrı bir form dilekçe doldurup vermesi gerekir. 

BÖLÜM 2 

Değerlendirme 

Prensip: 

Madde 13 — Yönetici atamalarının değerlendirme sonucuna göre 
yapılması esastır. 

Değerlendirme, Değerlendirme Komisyonunca ve 19 uncu maddede 
belirtilen ölçülere göre yapılır. 

Bu Yönetmeliğin 24, 25, 26, 27, 28 ve 29 uncu maddeleri hükümleri 
saklıdır. 

Ön inceleme: 
Madde 14 — Baş vurma dilekçeleri Değerlendirme Komisyonuna 

gönderilmeden önce Millî Eğitim Müdürluğunce bir ön incelemeye tabi 
tutulur. 

Bu inceleme: 
a) Genel ve özel şartlar, 
b) Baş vurma zamanı, 
c) Baş vurma şekli yönünden yapılır. 
İnceleme sonunda, uygun görülenlere, dilekçelerinin işleme ko

nulduğu; uygun görülmeyenlere dilekçelerinin işleme konulmadığı, 
sebepleri gosterılmek suretiyle en geç onbeş gün içinde bildirilir. 

Bir hafta içerisinde tamamlanacak noksanlar ile ret sebeplerine 
yapılacak itirazlar dikkate alınır. 

Uygun görülenlerin dilekçeleri, (Örnek: 2) ye göre doldurulmuş 
ikişer nusha bilgi formu da eklenmek suretiyle, bir hafta içinde de
ğerlendirmek komisyonuna gönderilir. 

Değerlendirme komisyonu: 

Madde 15 — Değerlendirme komisyonu millî eğitim müdürünün 
başkanlığında aşağıda belirtilen üyelerden kurulur. 

a) İlgıli mıllî eğitim müdür yardımcısı, 
b) İl ilköğretim müfettişleri kurulu başkanı, 
c) İl ilköğretim müfettişlerinin, il merkezinde oturanlar arasın

dan seçecekleri bir ilköğretim müfettişi, 
ç) Merkez ilköğretim müdürü (birden fazla ise kendi araların

dan seçecekleri biri), 
d) Merkez ilkokul müdürlerinin kendi aralarından seçecekleri 

bir ilkokul müdürü, 

Üye seçimi: 
Madde 16 — Değerlendirme komisyonu üyeliğine seçimle gelen 

üyeler, bu görevi iki yıl için yürütürler. 
Seçimler genel olarak öğretim yılı başında yapılır. 
Seçimle gelen üyeler herhangi bir sebeple bu görevden ayrıldık

larında yerlerine yenileri seçilir. 

Komisyon toplantıları: 

Madde 17 — Değerlendirme komisyonu, millî eğitim Müdürlü
ğünce en az bir gün once bildirilen zaman ve yerde toplanır. 

Toplantı, komisyon üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile 
yapılabilir. 

(Resmî Gazebe) 
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Değerlendirme usulü 

Madde 18 — Değerlendirme komisyonu; millî eğitim müdürlü
ğünce dilekçeleri havale edilen adayların durumlarını, 19 uncu mad
dede yazılı değerlendirme ölçüleri içinde puvanlar. Puvanları, her yö
neticilik için ayrı ayrı olmak üzere, puvan çizelgesine (Örnek: 3) geçi
rir, altını imzalar. 

Değerlendirme ölçüleri: 

Madde 19 — Değerlendirme aşağıdaki ölçülere göre yapılır: 
a) Başarı durumundan: 
Son üç yıl içinde alman çift hükümlü raporlarının ortalaması, 
(1) Üstün veya çok iyi olanların her senesi için 5 puvan, 
(2) iyi olanların her senesi için 3 puvan, 
(3) Orta olanların her senesi için 1 puvan verilir. 
Çift hükümlü raporların ortalaması, bu raporu dolduran her 

makamın verdiği hükümler ortalaması alınmak ve ortalamaların da 
ortalaması bulunmak suretiyle hesaplanır, (ortalamalar raporda yer 
alan hükümlerden, pek iyı 5, iyi 4, orta 3, başarısız veya zayıf 1 itibar 
edilmek suretiyle hesaplanır.) 

Son üç yıllık raporlardan eksik olanlar, geriye gidilmek üzere bir 
evvelki yıllara ait olanlarla tamamlanır. 

Üç yıllık öğrenmenliği bulunmayanların mevcut çift hükümlü ra
porları ile yekinilir. 

b) Mükâfat durumundan: 
(1) Her ödül için 5 puvan, 
(2) Her takdirname için 2 puvan verilir, (aynı yıl içinde birden 

fazla takdirname alınması halinde yalnız biri puvanlamaya girer.) 
c) Disiplin durumundan: 
Son beş yıl içinde hiç ceza almamış olana 3 puvan verilir, 
ç) öğrenim durumundan: 
Yüksek Öğrenim yapmış olanlara 6 puvan verilir. 
d) Hizmet içi eğitim durumundan: 
Son beş yıl içinde, 
(1) Millî Eğitim Bakanlığınca açılan yöneticilik kurslarında ba

şarı gösterenlere 4 puvan, 
(2) Millî Eğitim Bakanlığınca açılan diğer meslekî kurslarda 

başarı gösterenlere 2 puvan, 
(3) Valiliklerce açılan kurs ve seminerlerde başarı gösterenlere 

1 puvan verilir. 
e) Yabancı dil bilme durumundan: 
(1) Devlet dil sınavını kazananlara her dil için 5 puvan, 
(2) Yeterlik belgesi olanlara her dil için 3 puvan verilir. 
f) Meslekteki kıdeminden : 
Meslekteki kıdeminin, tamamlanmış her yılına 0,5 puvan verilir 

Kıdemin on yıldan fazlası puvanlamaya dahil edilmez. 
g) Koy hizmetinden: 
Köylerde geçen, tamamlanmış beş ye beş yıldan f̂ ızla hizmeı 

için 2 puvan verilir. 
h) Başarılı yöneticilik hizmetinden : 
(1) Yöneticilik görevinin tamamlanmış başarılı her yılı içın 

puvan verilir, (yonetıcılık gorevi uzerinden alınanlar hariç) Beş yıldan 
fazlası için puvan verilmez. 

(2) 29 uncu madde hükümlerine göre vekâlet etmekte olanlara 
1 puvan verilir. 

1) Eserlerinden: 
Toplam 10 puvanı geçmemek üzere, yazma veya çeviri her meslekî 

eserin ilki için 4 puvan, diğerleri için 3 er puvan verilir. Puvanlamaya 
girecek eserlerin Talim ve Terbiye Başkanlığınca Tebliğler Dergisin
de tavsiye edilmiş olması şarttır. 

Yatılı bölge okulları ile yetiştirme yurtları müdürlükleri için 
yapılacak puvanlamada, bu kurumların herhangi birinde yöneticilik 
yapmış olanlara tamamlanmış her yöneticilik hizmet yılı için ayrıca 

toplamı beşi geçmemek üzere 1 puvan verilir. 

Değerlendirme sonuçları: 
Madde 20 — Değerlendirme sonucu yapılan atamalardan sonra 

her adaya baş vurduğu yöneticiliğe atananın aldığı puvanla kendi pu 
van toplamı, Valilikçe dülekçelerine cevaben bildirilir. 

BÖLÜM 3 

Değerlendirme Sonucu Atamalar 

İlköğretim müdürlüğüne: 

Madde 21 — Değerlendirme komisyonunca değerlendirilen aday
lardan en çok puvan alan üç kişinin, dilekçeleri, sicil fişleri, çift hü
kümlü raporları ve duyurma yazısının tasdikli sureti, gerekirse Valili
ğin adaylar hakkındaki görüşü de belirtilmek suretiyle, Millî Eğitim 
Bakanlığına gönderilir. 

Millî Eğitim Bakanlığınca uygun görüleni, ilköğretim Müdürlü
ğüne atanır. 

Diğer müdürlüklere: 

Madde 22 — Açık bulunan ilkokul (yatılı bölge ilkokulları, körler, 
sağırlar ve diğer özel eğitim ilkokulları dahil) müdürlükleri ile ana
okulları ve yetiştirme yurtlan müdürlüklerine, değerlendirme sonu
cunda en çok puvan alan iki adaydan uygun görüleni millî eğitim 
mudurunun inhası ve Valilik onayı ile atanır. 

Gezici Başöğretmenliklere : 

Madde 23 — Açık bulunan uygulama bahçeleri ve beslenme eği
timi gezici başöğretmenliklerine, değerlendirme sonucunda en çok 
puvan alan ikî adaydan uygun görüleni millî eğitim mudürünün inhası 
ve Valilik onayı ile atanır. 

B Ö L Ü M 4 

Değerlendirme Dışı Atamalar 

Bir tek istekli: 

Madde 24 — Açık yöneticiliklere süresi içinde bizden fazla baş 
vuran olmaması halinde, 9 ve 10 uncu maddelerde yazılı genel ve özel-
şartlan taşıması kaydıyla bu isteklinin atama işlemi yönetmeliğin 
değerlendirme hükümlerine tabi tutulmadan yetkili makamlarca ya
pılabilir. 

Baş vuran olmaması: 

Madde 25 — 11 inci madde gereğince yapılan duyurmalara rağmen 
süresi içinde baş vuran olmaması veya 24 üncü madde gereğince ata
ma yapılmaması halinde; açık yöneticiliklere, 9 ve 10 uncu maddelerde 
yazılı genel ve özel şartları taşıyanlardan uygun görülenler değerlen
dirme hükümlerine tabi tutulmadan, yetki alanlarına göre Valilikçe 
veya Millî Eğitim Bakanlığınca atanırlar. 

İlköğretim müfettişlerinden: 

Madde 26 — Açık yöneticiliklere, istekli olan ve süresi icîndr baş 
vuran ilköğretim müfettışlerınden uygun görülenler, 9 uncu maddenin 
(b) ve (c) bentlerınde yazılı genel şartlan taşımaları kavdıyla, yetki 
alanlarına göre, Valiliklerce veya Millî Eğitim Bakanlığınca bu Yönet 
me-lığın değerlendirme hükümlerine tabi tutulmadan ve tercıhan «ata 
na bilirler. 

Yüksek öğrenim yapanlardan: 

Madde 27 — Yüksek öğrenim yapmış olup da, süresi içinde baş 
vuranlardan yaptıkları yüksek öğrenim alanı bakımından uygun görü
lenler; 9 uncu maddenin (b) ve (c) bentlerinde yazılı genel şartlarla 
10 uncu maddenin (b) bendinde yazılı özel şartı taşımaları kaydıyla, bu 
Yönetmeliğin değerlendirme hükümlerine tabi tutulmadan Millî Eği
tim Müdürünün inhası ve Valinin onayı ile açık yöneticiliklere (ilköğ
retim müdürlüğü hariç) tercihan atanabilirler. 

Müdür yardımcılıklarına : 

Madde 28 — Açık bulunan müdür yardımcılıklarına, kurum öğret
menleri arasından müdür tarafından teklif edileni, genel ve özel şart
ları taşıması kaydiyle, millî eğitim müdürünün inhası ve Valinin onayı 
ile atanır. 

Vekâleten atama : 

Madde 29 — Açık bulunan yöneticiliklere atama yapılıncaya ka
dar işlerin aksamaması bakımından: 

a) ilçe merkez ilkokul müdürlerinden yöneticilikte en kıdemlisi 
ilköğretim müdürlüğüne. 
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b) Varsa müdür yardımcılarından, yoksa kurum öğretmenleri 
arasından uygun görüleni ilgili kurum müdurluğune Valilikçe vekâ
leten atanırlar. 

Yöneticiliğe vekâlet, yöneticiliğe atanma bakımından müktesep 
hak teşkil etmez. 

Asil öğretmen varken asil olmayana vekâlet görevi verilemez 

KISIM — V 

Yer değiştirmeler 

İstek üzerine yerdeğiştirme: 

Madde 30 — Yöneticiler (Müdür yardımcıları hariç) karşılıklı 
olarak yerdeğiştirme dileğinde bulunabilecekleri gibi, açık veya açıla
cak aynı neviden bir yonetıciliğe yerdeğiştirme suretiyle atanmalarını 
da isteyebilirler. 

Bu istekler, millî eğitim müdürlüğünce uygun görüldüğü takdir
de Valilikçe yerine getirilebilir. 

İstek dışı yerdeğiştirme: 
Madde 31 — Haklarında yapılacak bir soruşturma sonucunda il

gili disiplin kurullarının istişari kararları üzerine veya hizmetin ge
rekli kıldığı diğer hallerde, yöneticilerin görev yerleri, kanunî yetki sı
nırları içinde Valilikçe değiştirilebilir. 

KISIM — VI 

Yöneticilikten Ayrılma 

İstekli ayrılma: 
Madde 32 — Yöneticiler, yöneticilik görevlerinin üzerlerinden 

alınması dileğinde bulunabilirler. Dileğin kabulü, atamaya yetkili ma
kamlara aittir. Ayrılma isteğinde bulunanlar, dileklerinin kabulüne ka
dar görevlerine devam etmekle yükümlüdürler. 

Kurumunca alınma: 

Madde 33 — Başarısızlığı, ehliyetsizliği, sicilleri ve müfettiş ra
porları ile sabit olan veya haklarında yapılacak soruşturma sonucunda 
ağır disiplin cezalarına çarptırılan yöneticilerin, yöneticilik görevleri, 
ilgili disiplin kurulunun istişari kararı da alınmak suretiyle atamaya 
yetkili makamlarca üzerlerinden alınabilir. 

KISIM — VII 

Çeşitli Hükümler 

Öğretmen kadroları: 
Madde 34 — Müdür atama imkânını sağlama bakımından öğret

men kadrosu beş ve beşten az olan okulların bütün kadrosu öğret
menle doldurulmaz. 

İlköğretim müdürlüklerinin bağımsız hale gelmesi: 
Madde 35 — Okul müdürlüğü de yapan ilköğretim müdürleri, 

ilköğretim müdürlüğünün sonradan bağımsız hale getirilmesi halin
de, bu görevlerden birini seçer. 

7 nci maddenin (b) bendi gereğince atanan müdür yardımcısı 
çalıştığı okulda öğretmene ihtiyaç bulunmaması halinde, isteği de 
dikkate alınmak suretiyle açık bulunan herhangi bir ilkokul öğret
menliğine verilir. 

Yöneticilikten ayrılanlar: 

Madde 36 — Yöneticilikten ayrılan öğretmenlerin görev yerleri
nin tespiti işlemi; aynı okul veya merkezlerde yonetici atamasına en
gel olacak kadro tıkanıklığı yaratmayacak şekilde hizmetin icapları 
ve ilgilinin isteği de dikkate alınmak suretiyle düzenlenir. 

İhtiyacın il dışından karşılanması: 
Madde 37 — Gerek değerlendirme yoluyla gerekse değerlendir

me dışı yönetici atama hususunda, mahallinde yeterli ve tecrübeli ele
man bulunmaması sebebiyle guçluklerle karşılaşıldığı takdirde, duru
mun gerekçeli olarak bildirilmesi uzerine Millî Eğitim Bakanlığınca 
ihtiyacı karşılayacak gerekli elemanların diğer illerden açığı olan il 
emrine atanmaları cihetine gıdilebilir. 

Form örnekleri: 
Madde 38 — Baş vurmada kullanılacak form dilekçe, millî eği

tim müdürlüğünce doldurulacak bilgi formu, değerlendirme komisyo
nunca doldurulacak puvan çizelgesi örnekleri (Örnek: 1, 2, 3) yönet
meliğe eklidir. 

Geçici madde: 

Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce başlanmış olan işlemler, 
eski hükümlere göre tamamlanır. 

KISIM - VIII 

Yürürlük Hükümleri 

Kaldırılan hükümler: 
Madde 39 — Yönetici atamasıyla ilgili bütün genelge, talimat ve 

emirlerin bu Yönetmeliğe aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmış
tır. 

Yürürlük tarihi: 
Madde 40 — Bu Yönetmelik 15/9/1971 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme yetkisi: 
Madde 41 — Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yü-

rutur. 

(Örnek; 1) 
(Form Dilekçe) 

Valiliğine 
Kaymakamlığına 

1 
2 

İstenilen yöneticilik görevi 
İsteklinin 
a) Adı ve Soyadı 
b) Görevi ve yeri 
c) Bitirdiği okul 
Puvanlamada değerlendirile
cek hususlarla ilgili bilgiler 
a) Aldığı ödül ve takdirna

meler 

• • * * 

b) Katıldığı ve sonunda 
başarı belgesi aldığı mes
lek ve yöneticilik kurs
ları 

c) Bildiği yabancı diller 
ç) Meslekteki kıdemi 
d) Köy hizmeti süresi 
e) Yöneticilik hizmetleri ve 

kıdemi : 
f) Yazma ve çeviri eserleri : 

Durumum ve dileğim yukarıda açıklanmıştır. Atanma miçin gerekli 
işlemin yapılmasını arz ederim. 

Adı ve Soyadı 
(İmza) 

Eki : 
D 
2) 
3) .. . . 
4) 

Adres: 
(Örnek: 2) 

1 
2 
3 
4 
5 

(Bilgi Formu) 
Adı ve Soyadı 
Görevi 
İstediği yöneticilik görevi 
Bitirdiği okul 
Değerlendirme ölçülerine gö
re bilgiler 
a) Son üç yılın çift hü

kümlü raporların ortala
ması 
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19 19 : 
19 19 : 
19 19 : 

b) Aldığı ödüller ve tak
dirnameler : 

c) Son beş yıl içinde aldığı 
cezalar : 

ç) Yüksek öğrenimi 
d) Katıldığı kurslar ve aldığı 

başarı belgeleri : 
e) Bildiği yabancı diller : 

f) Meslekteki kıdemi : 
g) Köy hizmeti : 

h) Başarılı yöneticilik hiz
meti : 

i) Y a z m a ve çeviri eserleri : 

Kayıtlara Uygundur 
/ / 19 . . . 

Mühür ve İmza 

Adı ve Soyadı 
Millî Eğitim Müdürü 

(Örnek: 3) 

(Puvan Çizelgesi) 

İli : 

İlçesi : 

Puvanlama yapılan 

yöneticilik görevi : 

Adı ve Soyadı 
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Değerlendirme Başkanı Üye Üye Üye Üye Üye 

Başkanı Adı Soy. Adı Soy. Adı Soy. Adı Soy. Adı Soy. 

Adı ve Soyadı Görevi Görevi Görevi Görevi Görevi 

Türkiye Petrolleri A. Ortaklığından: 

Türkiye Petrolleri A . O. İzmir Rafinerisi Yükleme - Boşaltma 
Yönetmeliği 

I — Yönetmeliğin mahiyeti: 

Türkiye Petrolleri A . O İzmir Rafinerisinin yönetimi altında işle
tilmekte olan Aliağa Limanında petrol ve petrol mahsulleri ile eşya 
yükleme ve boşaltma hizmetleri, bu Yönetmelik hükümlerine göre 
yapılır. B u Yönetmelikte, işletici Türkiye Petrolleri A . O. İzmir Rafi
nerisi (İzm Raf.) ve mahsul veya yük sahibi hükmî ve hakikî şahıs
lar (Alıcı), gemi sahipleri veya işleticisi (Taşıyıcı) olarak anılmıştır. 

// — Yönetmeliğin geçerli olduğu mıntıka: 

1) Türkiye Petrolleri A . O. i z m i r Rafinerisi yönetiminde ve işle-
ticiliğinde olan Aliağa Limanı mıntıkası, 

A R Z I : 38° 49' 36" K . , T U L U : 26° 53' ¿ 8 " D. olan Ilıca B u r n u n 
dan, 

A R Z I : 38° 50' 53" K , TULÜ : 26° 53' 00" D olan Tavşan Adası Gü
ney ucuna ve buradan A R Z I : 38° 50' 54" K. , TULÜ : 26° 58' 12" D. 
olan Kalabakhisarı Burnu 'na çizilen mevhum hatların iç kısmında 
kalan deniz sahasıdır. 

B u saha iç l iman ve dış l iman olarak iki kısma ayrılmıştır. 

2) İç l i m a n : 

A R Z I : 38° 50' 10" K. , T U L Ü : 26° 56' 40" D olan Taşlı B u r n u ile 
A R Z I : 38° tff 48" K. , TULÜ : 26° 57' 45" D olan Tuzla Burnu 'nu 

birleştiren mevhum hat ile sahil arasında kalan deniz sahasıdır. 

3) Dış l iman : 

İç l iman smırı ile dış l iman sınırı arasında kalan deniz sahasıdır. 

( E k k r o k i - 1) 

77/ — Limanda gemilerin bağlama, yanaşma ve demir yerleri : 

İç l imanda gemilerin yanaşma ve bağlama yerleri aşağıda gös
terilmiştir : 

1) İzmir Rafinerisi Yakıt İskelesi : 

T . P. A.-O. İzmir Rafinerisine ait olup ham petrol veya mamul 
madde nakledecek uygun tonajdaki akaryakıt tankerlerinin yanaşma
larına tahsis edilmiştir. 

A n a yakıt iskelesinin muhtelif kısımlarına vanaşacak tankerlerin 
azamî boy, dreft ve tonajlarındaki artışlar L i m a n Başkanlığınca, L i 
m a n işleticisi İzmir Rafinerisi tarafından müştereken tespit edilir . 

( E k k r o k i - 2) 
2) İzmir Rafinerisi Yük İskelesi : 
T . P. A . O. İzmir Rafinerisinin ihtiyaçlarının karşılanması için 

gemilerin yanaşmalarına tahsis edilmiştir. Diğer hakikî veya hükmî 
şahısların b u iskeleden faydalandırılmaları halinde l iman işleticisi 
İzmir Rafinerisince L i m a n Başkanlığına bilgi verilir . 

3) L P G Şamandıraları: 
Sıvılandırılmış petrol gazlarının özel tiplerdeki tankerlere yük

lenmesi veya boşaltılmasına tahsis edilmiştir. Tankerlerin l imana giriş 
ve çıkışları l iman işleticisi İzmir Rafinerisinin müsaadesini gerektirir. 

4) Aliağa Taş İskelesi : 

Ticarî emtia veya demirli gemilerle sahil arasında volcu taşıvan 
küçük tonajlı deniz araçları ile balıkçı teknelerinin ve tenezzüh vası
talarının yanaşmalarına tahsis edilmiştir. 

Aliağa Belediyesi iskelesi olup, Belediye gelirlerine esas teşkil 
eden yegane iskeledir. 

5) D e m i r l e m e : 
Dış l iman gemilerin serbest demirleme sahasıdır Ancak, iç l imana 

giriş çıkışı engelleyecek tarzda demirleme yapılamaz. 

6) Aliağa Limanına gelecek gemiler iskelede yer olmadıSı tak
dirde iç l imanda demirleyerek sıra beklerler Ancak bu cemiler demir
lemeden önce l iman işleticisi İzm Raf haber vererek gösterilen vere, 
yer bulunmadığı takdirde dış l imana demirlerler ve sıralarını bek
lerler. 

7) İç l imana gelen gemilerin yanaşacakları iskeleler ile yanaşma 
düzenleri l iman işleticisi İzm. Rafça düzenlenir. 

8) Türkiye Deniz Kuvvetlerine ait gemilerin Aliağa Limanına 
girişleri serbesttir. Gelişlerinden en az 48 saat evvel haber vermek 
suretiyle tespit edilecek yerlere yanaşırlar. Kıçtankara olurlar veya 
demirlerler. 

9) Gelen yük gemileri veya tankerlerin yolcu almaları veya 
çıkarmaları İzm. Rafın ön müsaadesine bağlıdır. 

IV — Tehlikeli maddelerin taşınması: 

1) Patlayıcı, parlayıcı ve tehlikeli maddelerin liman dahilinde 
yükletilip boşaltılması ile taşınması (Tehlikeli Eşvanın Ticaret Gemi
leri ile Taşınması Hakkında Tüzük), (Barut ve Patlavıcı Maddelerle 
Silâh ve Teferruatının ve A v Malzemesinin Sureti Murakabesine Dair 
Nizamname) ve (Parlavıcı, Patlavıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle 
Çalışan İşyerlerinde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük) hükümleri 
dahilinde ve lüzumlu emniyet tedbirleri alınmak şartıyla özel tekne 
ve kaplarda yapılır. 

2) Tehlikeli maddelerin taşınmasında «Aliağa L i m a n Yönetme
liği» icapları yerine getirilir . 
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V — Limanda seyir emniyeti: 

1) L i m a n ve l imanlarda seyir emniyetinin temininde «Aliağa 
Limanı Yönetmeliği» uygulanır. 

2) İç l imana girip çıkan, iç l imandaki iskelelere yanaşacak, 
şamandıralara bağlanacak veya buralardan ayrılacak 150 gros tonila
todan (150 dahil) büyük gemiler kılavuz almak mecburiyetindedirler. 

İskelelere yanaşan, şamandıralara bağlayan veya buralardan ay
rılan 100 gros tonilato ve daha büyük gemiler en az b ir römorkör ve 
4000 gros tonilato ve daha büyük gemiler ise en az i k i römorkor ala
caklardır 

VI — Limanda disiplin: 

1) İskelelerde ve l imanda denize pasakül, moloz, safra, çöp ve 
emsali maddeler atılamaz, yağ ve benzeri kirletici maddeler basıla-
nıaz, tank ve sintine yıkanamaz. 

Akaryakıt tankerleri , safra suyu tahliyesi ve tank yıkama işlerini 
l iman sınırına en az 20 m i l mesafede yapmak zorundadırlar. 

2) L i m a n disiplini için «Aliağa Limanı Yönetmeliği» ndeki mad

deler uygulanır. 
3) L i m a n işleticisi İzm. Raf. isteyeceği iskeleler- için gerekli em

niyet tedbirleri ile yükleme ve boşaltma usul ve şekilleri aynen uygu
lanır. 

VII — Sağlık, emniyet ve gümrük işleri: 

Aliağa Liman Başkanlığınca «Aliağa Limanı Yönetmeliği» ne 
göre yürütülür. 

VIII — Aliağa liman işletmesi tarifesi: 

Aliağa Limanı yöneticiliği ve işletıciliğin yapan Türkiye Petrolleri 
A. O. İzmir Rafinerisi Aliağa Limanı için hizmetlerinde «Denizcilik 
Bankası T . A . O. l iman işletmesi tekel tarifelerinin» İzmir Limanı için 
olan kısmını uygulayacaktır. 

IX — Liman ve iskeleler hizmetleri: 

Türkiye Petrolleri A . O. İzmir Rafinerisinin Aliağa Limanı rıhtım 
ve iskelelerinde münhasıran yapacağı iş ler : 

1) H e r türlü yükleme, boşaltma, aktarma ve hammaliye işlerini 
yapmak (300 rüsum tonilatosuna «NRT» kadar makinalı ve makinasız 
gemilerin yükleme boşaltma ve aktarma işleri ile yolcu beraberindeki 
zatî ve ev eşyası hariç.) 

2) 300 rüsum tonilatosundan yukarı gemilere ihrakiyelerinin 
yükleme, boşaltma ve aktarma işlerini yapmak. 

3) Ambarlarından, sundurmalarından, depolarından ve açık 
sahalarından istifade ettirmek. 

4) H e r türlü palamar hizmetlerini yapmak. 
5) Romorkörleri ile romorkorcülük ve kaptanları ile kılavuzluk 

işlerini yapmak. 

X — Yürürlük: 

İşbu Yönetmelik Resmî Gazete'de neşri tarihinden itibaren yürür
lüğe girer. 

••• TEBLİĞ 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası idare Merkezinden : 

Bankamızca, değişken kur uygulaması yapılan Batı Alman markı 
için tespit ve 13 Mayıs 1971 gün. 13835 sayılı Resmî Gazete'de ilân olu
nan alış ve satış fiyatları, 6 Eylül 1971 gününden itibaren geçerli olmak 
üzere, aşağıdaki şekilde yeniden tespit olunmuştur. 

II SAYILI LİSTE 

Alış (Kuruş) 
. A 

Satış (Kuruş) 
A 

Dövizin cinsi 

1 Batı Alman markı 

Döviz 

430,68 

Efektif 

430,68 

Döviz 

443,73 

Efektif 

448,08 

III SAYILI LİSTE 
Dövizin cinsi Alış fiyatı (Kuruş) 

1 Batı Alman markı 377,03 
IV SAYILI LİSTE 

Dövizin cinsi Alış fiyatı (Kuruş) 

1 Bata Alman markı 323,02 
V SAYILI LİSTE 

Satış fiyatı (Kuruş) 

Dövizin cinsi Doviz 

1 Batı Alman markı 295,82 

Efektif 

288,72 İLÂNLAR 
M d larva Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan : 

G A Y R İ M E N K U L SATİŞ İLÂNI 
l%9/7 

Malaıva'nrn Zaviye Mahallesinden H . Hüseyin Eroğlu, Mehmet 
Baysal, Kemal Pazarbaşı, Hacı Karapekmez v. s. arasındaki izaleyi 
şüyu davasının yapılan duruşması s o n u n d a : 

Tarafların müştereken adlarına kayıtlı bulunan Cevherizade M a 
hallesi Hariıcizade mevkiinde imar ada 6, parsel 8 de kayıtlı şarken 
7 numaralı parsel, garben 9 numaralı parsel, şimalen 9 numaralı par
sel ve cenuben Haricizade Sokağı ile çevrili 234 metrekare miktarında 
35 000 l ira kıymet takdirli arsa ile aynı yer ve aynı mevkide imar 
ada 6 ve parsel 9 da kayıtlı şarken 8 numaralı parsel, garben 10 numa
ralı parsel, şimalen kısmen 6 ve kısmen de 14 numaralı parsel ve 
cenuben Haricizade Sokağı ile çevrili 283 metrekare miktarında ve 
42.500 l ira kıymet takdirl i arsanın taksimi kabi l olmadığından Ma
latya Sulh H u k u k Mahkemesinin kesinleşmiş ilâmı ile izaleyi şüyu 
suretiyle satılmasına karar verilmiştir. Gayrimenkulun imar duru
m u n u gösterir kroki leri dosyada mevcuttur. 

SATIŞ Ş A R T L A R I : 

1 T a p u harcı, ihale pulu , dellâliye alıcıya ait olmak üzere satış 
28/9/1971 Şalı günü saat 14.00 de Malatya Sulh H u k u k Mahkemesi 

salonunda izaleyi şüyu suretiyle gayrimenkulun satışı yapılacak ve 
ı d t ı ş sdc»ı 14.2u ye kadaı devam cücv-ekur. 

2 _ Tayın olunan satış gününde gayrımenkule takdir edilen kıy 
metin % 75 mı bulmak şartiyle ve u^ deta bağnidıktan sonra en çok 
artırana ihale edilecektir. Teklif edilen bedel miktarı, takdir olunan 
kıymetin % 75 ini bulmadığı takdirde en çok artıranın taahhüdü 
baki kalmak şartiyle ikinci ihale 8/10/1971 C u m a günü aynı yer ve 
aynı saatte yapılacaktır. 

3 — İki numaralı bentte yazılı şartlar tahakkuk etmek şartiyle 
gayrimenkul üç defa bağnidıktan sonra en çok artırana ihale edilecek
tir. İhale bedeli derhal veya verilen müddet içerisinde ödenmezse 
ihale bozulur ve kendisinden evvel en yüksek teklifde bulunan müş
teri almağa razı olursa ona, olmadığı takdirde gayrimenkul 7 gun 
müddetle artıımaya çıkarılıp en çok artırana ihale edilecektir. İki 
ihale arasındaki farktan birinci alıcı mesul olacaktır. 

İşbu gayrimenkulun yukarıda yazılı şartlar dairesinde izaleyi 
şüyu suretiyle satılacağı ve taliplerin satış günü ve saatinde °/o 10 
nispetinde pey akçeleri ile birlikte hazır bulunmaları, fazla bilgi 
almak isteyenlerin mesai saatleri dahilinde Memurluğumuzun 1969/7 
sayılı satış dosyasına müracaatları, adresi meçhul bulunan hissedar
lardan Hatice kızı E m i n e Eroğlu, Mustafa oğlu Mehmet, Abdullah 
oğlu Mahmut , Mehmet kızı Emetullah'a. satış ilânı tebliği yerine k a i m 
olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 8408 



6 E Y L Ü L 1971 (Resmî Gazete) Sahife : 9 

\ n k a r a L v . A . 3 JNo. l u Satın A l m a K o m i s y o n u 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, m u h a m m e n bedel ve geçici teminatları 
yazılı (Bir) kalem ( K u m torbası) kapalı zarfla eksiltmeleri hizaların
daki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şart
namesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım A m i r 
liğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlayacaktan teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı 
K o m i s y o n Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul 
edilmez. 

C i n s i : K u m torbası, Miktarı : 20.000 adet, M . b e d e l i : 100.000,— 
lira , G . teminatı : 6250,— l i ra , İhale günü : 24 - Eylül 1971 C u m a , 
S a a t i : 11.30 da. 8389/4-2 

Aşağıda cinsi, miktarı, m u h a m m e n bedel ve geçici teminatları 
yazılı (39) kalem (Muhtelif çelik) kapalı zarfla eksiltmeleri hizaların
daki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır Evsaf ve şart
namesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amir
liğinde görülebilir, istekli lerin 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 her kalemi de 
ayrı a y n istekliye ihale edilebilir. 

C i n s i : Muhtelif çelik, Miktarı : 39 K a l e m , M . b e d e l i : 1.400.000,— 
lira, G teminatı : 55.750,— l ira , ihale g ü n ü : 24 Eylül 1971 C u m a , 
Saati • 11 00 de. 

N O T : Kalemlerin miktarları, geçici teminat ve m u h a m m e n be
delleri şartnamede ilişiktir. 8390/4-2 

m—— 

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

1 — Şırketımizce, takriben 90 ton traksiyoner akü hurdası ve di
ğer vasıta akümülatörleri hurdası «olduğu yerde, olduğu şekilde» kapalı 
zarfla teklif almak suretiyle satılacaktır. 

2 — Tekliflerin, en geç 24/9/1971 Cuma günü saat 16.00 ya kadar 
(Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. Iç Alımlar Müdürlüğü - Kdz. 
Ereğli) adresinde bulundurulması gereklidir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından: 

3 — Şartnameler bedelsiz olarak, Şirketimiz Atatürk Bulvarı No. 
127 Kat 6 daki Ankara Bürosundan, Karaköy Tünel Caddesi Kut Han 
No. 38 Kat 5 deki istanbul Satın Alma Müdürlüğünden temin edilebilir. 

4 — Şirketimiz işbu satışı yapıp yapmamakta serbesttir. 
8540 / 2-1 

• • 
Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliği Yapı İşleri 

5. Bölge Müdürlüğünden : A n k a r a 

1 — A n k a r a - Yenimahalle semt kütüphanesi ahşap işleri '2490 
sayılı K a n u n u n 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

2 — İşın keşif bedeli 91.925,06 İkadır. 
3 — Eksi l tme Ankara 'da Yapı İşleri 5. Bölge »Müdürlüğü E k 

siltme Komisyonunda 21/9/1971 Salı günü saat 11.00 de »yapılacaktır. 
4 — Eksi l tme şartnamesi ve diğer evrakları Yapı İşleri 5. Bölge 

Müdürlüğü Eksi l tme Komisyonunda görülebilir. 
5 — Eksi ltmeye girebilmek için is tekl i ler in : 
A — 5.847,00 liralık geçici teminatını, 
B — 1971 yılına ait ticaret odası belgesini, 
C — Müracaat dilek çeler iyle birlikte verecekleri (Eksi l tme şart

namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan), 
a) Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî d u r u m bildirisi 

ve bunu belirten banka referansını, 
b) Teknik personel beyannamesini, 
c) Taahhüt beyannamesini, 
d) E n az bu işin keşif bedelinin yarısı kadar buna benzer bir , işi 

başarmış ve kabulünü yaptırmış olduklarına dair belgeyi, 
dilekçelerine ekliyerek Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü Belge Komis
yonundan alacakları yeterlik belgelerini teklif mektupları ile birlikte 

zarfa koymaları lâzımdır. 
6 — İstekliler teklif mektuplarını 21/9/1971 Salı günü saat 10.00 a 

kadar makbuz mukabil inde Eksi l tme K o m i s y o n u Başkanlığına vere
ceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 17/9/1971 
C u m a günü mesai saati sonuna kadardır. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul 
edilmez. 

Keyfiyet ilân olunur. 8318/4-2 

M u h a m m e n Geçici 
Sıra Eksiltmeye konan işin çeşidi bedeli teminatı İ H A L E N İ N İhalenin ne suretle Şartname 
No. ve miktarı L i r a K r . L i r a K r . T a r i h i Günü Saati yapılacağı bedeli 

1. 73 kalem laboratuvar malzemesi 4.680.655,— 154.169,65 17/9/1971 C u m a 15.00 Kapalı zarf 50— T L , 
2. 9 kalem tıbbî cihaz 144.950,— 8.497,50 20/9/1971 Pazartesi 15.00 & » 7,25 T L , 
3. 50.000 adet dışkı numunesi n a k i l tüpü 112.500,— 6.875,— 20/9/1971 Pazartesi 15.30 » » 5,65 T L . 
4. 2 adet yüksek basınçlı p o m p a ve 

2 adet sirkülasyon tulumbası 42.945,90 3220,95 22/9/1971 Çarşamba 15.00 2,15 T L . 
5. 2 grup 247 kalem Land - Rover oto 

yedek parçası 462 614,— 22.254,60 22/9/1971 Çarşamba 1530 » » 23,15 T L 

1 — Yukarıda çeşidi, keşif bedeli muvakkaı teminatı, ihale günü ve saati ile yapılacak şekilde yazılı işler eksiltmeye çıkarılmıştır 
2 — Şartnameler Donatım Genel Müdürlüğünden temin edilebilir 
3 — Eksi l tme yukarıda gösterilen gün ve saatte Bakanlık Donatım Genel Müdürlüğünde toplanacak Satın A l m a Komisyonunda yapı

lacaktır. 

4 — Eksi ltmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı K a n u n u n 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgeleriyle K o m i s y o n a müracaatları ilân 
olunur. 8425 /*-2 

— — — - — m — -
Ankara Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünden : 

M. bedeli G . teminatı 
C i n s i Miktarı Lira Kr. Lira Kr. Şekli Tarihi Günü Saat 

îiâg 105 Kalem 79.767,25 5.238,37 Kapalı zaıf 15/9/1971 Çarşamba 10.00 
Sıhhî malzeme 41 » 40,260,— 3.017,50 » » 15/9/1971 Çarşamba 10.30 

Ankara Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünün 1971 Malî Yılı ilâç ve sıhhî malzeme ihtiyacı eksiltmeye çıkartılmıştır. Cinsi, miktarı, mu
hammen bedeli geçici teminatı şekli, tarihi, gün ve saati yukarıda gösterilmiştir. İhalesi gösterilen zamanda Ankara Rehabilitasyon Mer
kez Müdürlüğünde yapılacaktır. Şartnamesi, Ankara Rehabilitasyon Merkez Müdürlüğünde ve istanbul Sağlık Müdürlüğünde görülebilir. 

Her ne kadar Müessesenin ihtiyacı toptan gösterilmiş use de tamamına iştirak edildiği gibi kalem kalem de iştirak edilebilir. İhaleye gire
cekler girmek istedikleri miktarın muhammen bedel tutan üzerinden teminat yatıracaklardır. 

Ihai&ye girmek isteyenlerin 2490 sayılı Kanuna göre hazırlayacakları kapalı zarflan ihale .saatinden bir saat evveline kadar Komisyon 
§aşkanlığma makbuz mukabili vermeleri Uân olunur, Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. §219 / 4-4 

file:///nkara


S a h i f e : 10 (Resmî Gazete) 6 EYLÜL 1971 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar işleri Reisliğinden : 

1 — Osmaniye (Adana) 50 yataklı Devlet Hastanesi. Elbistan (Ma-
raş) 50 yataklı Devlet Hastanesi, Elâzığ 200 yataklı Göğüs Hastalıkları 
Hastanesi, Diyarbakır Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Trabzon Göğüs 
Hastalıkları Hastanesi, Erzurum Devlet Hastanesi, Van 200 yataklı 
Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Muş 200 yataklı Göğüs Hastalıkları Has
talıkları Hastanesi Sağlık Tesisleri Dizel Elektrojen Grubu işi 2490 
sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul
muştur. 

2 — işin keşif bedeli (3.53,1.898) liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı İmar İşleri Reisliği İhale Komis

yonunda 23/9/19711 Perşembe günü saat 16.00 da yapılacaktır. 
4 —• Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Reislikte görüle

bilir. 
5 —• Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A) Bayındırlık Bakanlığı namına (119.707) liralık geçici temi

natını, 
B) 1971 Yılına ait ticaret veya sanayi odası belgesini, 
C) (Müracaat dılekçelerıyle birlikte verecekleri Eksiltme Şart

namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan plan ve teçhizat 
beyannamesini, sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bil
dirisi, teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi, Bayındırlık 
Bakanlığından almış oldukları (H) grubundan keşif bedeli kadar işin 
eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesi ibraz sure
tiyle Yapı ve İmar İşlen Reisliği Belge Komisyonundan alacakları) ye
terlik belgesini, teklif mektuplan ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 23/9/1971 Perşembe günü saat 
15.00 e kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vere
ceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 18/9/1971 
Cumartesi günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 8372 / 441 

M İ L L İ P İ Y A N G O 
30 Ağustos 1971 

Çekildiği yer : Ankara, Çekiliş tarihi : 30 Ağustos 1971 

Saat : 13.30 

046419 
153100 
039268 
195785 
223533 
403841 
416525 

f u m a r a 
N u m a r a 
N u m a r a 
N u m a r a 
N u m a r a 
N u m a r a 
N u m a r a 

1.000.000 L i r a 
500.000 Lirai 
100.000 L i r a 
100.000 L i r a 
100.000 L i r a 
100.000 L i r a 
100.000 L i r a 

Kırkarbin (40.000) l ira ikramiye kazanan numaralar : 
050362, 051127, 0599S0, 076390, 092523, 113906, 149265, 149343, 
168050, 170569, 179075, 181293, 219554, 230904, 270773, 281734, 
286364, 304982, 310276, 310526, 331837, 339598, 340363, 358203, 
370447, 371633, 384223, 420203, 422568, 431415, 453775, 457459, 
473795, 476146, 492150. 

Y i r m i şerbin (20.000) l ira ikramiye kazanan numaralar 
008420, 008880, 019513, 023407, 034419, 034915, 039862, 050624, 
053596, 061511, 064152, 065191, 076194, 083372, 091829, 097943, 
106639, 124170, 129501, 138782, 141731, 147785, 157379, 166474, 
167120, 171286, 174768, 175668, 187405, 194023, 197391, 216622, 
217381, 227779, 232654, 238398, 264887, 278825, 282733, 286899, 
290272, 293794, 295210, 303084, 310604, 320670, 342338, 342423, 
350071, 352623, 355016, 360503, 362779, 368090, 376682, 385906, 
387003, 397240, 409614, 414889, 415662, 422404, 427174, 428767, 
437780, 448995, 457252, 461568, 491420, 493181. 

O n a r b i n (10.000) l ira ikramiye t a z a n a n nıımar alar : 
000396, 000891, 005006, 007429, 007892, 012469, 020779, 028256, 
029898, 031018, 034286, 035090, 036936, 037713, 038503, 048574, 
054110, 055823, 056398, 057764, 066198, 066883, 075088, 077678, 

080970, 081028, 084124, 085836, 086541, 091971, 092163, 092875, 
093959, 098960, 099417, 099583, 108371, 112944, 115853, 116205, 
116797, 119702, 119842, 124590, 128600, 131202, 131648, 134633, 
134815, 136010, 138911, 139174, 140675, 142716, 142853, 143639, 
144970, 146104, 147060, 148640, 149332, 156293, 161132, 164535, 
166645, 167393, 168156, 174122, 178101, 184974, 185374, 185766, 
186293, 186819, 188791, 190283, 192653, 198182, 204304, 204831, 
209594, 213484, 219953, 220698, 228437, 228526, 229312, 231656, 
234160, 236678, 237686, 241505, 242712, 248333, 250749, 251109, 
251669, 259876, 260965, 261606, 261764, 265283, 266197, 271880, 
275007, 275110, 279462, 280692, 281146, 286156, 287458, 287538, 
295821, 295853, 298490, 299321, 300513, 302945, 302996, 307004, 
308088, 309238, 310429, 311513, 312064, 319882, 321031, 321052, 
325926, 326640, 328601, 328905, 329478, 330701, 330834, 331760, 
332410, 334373, 335858, 337359, 339652, 344677, 347233, 347512, 
348965, 350583, 351794, 352493, 356101, 356319, 356523. 359045, 
359836, 361559, 363794. 367453, 367712, 368945, 370557, 370813, 
370983, 373251, 377249, 379783, 379816, 384387, 384616, 384903, 
392136, 408398, 420514, 432782, 434654, 435877, 436517, 438295, 
441680, 445349, 449153, 450088, 461403, 461797, 461804, 462499, 
463698, 464237, 465085, 466981, 471041, 471075, 471387, 472291. 
473080, 474292, 474736, 482245, 485450, 485650, 487455, 489311, 

Son rakamlarına göre ikramiye 
Son dört rakamı 0337 olanlar (1.000) 
Son dört rakamı 3493 olanlar (1 000) 
Son dört rakamı 3765 olanlar (1.000) 
Son dört rakamı 4452 olanlar (1.000) 
Son dört rakamı 4842 olanlar (1000) 
Son dört rakamı 5468 olanlar (1.000) 
Son dört rakamı 5730 olanlar (1.000) 
Son dört rakamı 6003 olanlar (1 000) 
Son dört rakamı 6153 olanlar (1 000) 
Son dört rakamı 6193 olanlar (1 000) 
Son dört rakamı 6540 olanlar (1.000) 
Son dort rakamı 6640 olanlar (1 000) 
Son dört rakamı 6940 olanlar (1000) 
Son dört rakamı 7557 olanlar (1 000) 
Son dort rakamı 7753 olanlar (1.000) 
Son dört rakamı 8036 olanlar (1 000) 
Son dort rakamı 8993 olanlar (1 000) 
Son dört rakamı 8995 olanlar (1 000) 
Son dort rakamı 9323 olanlar (1 000) 
Son dört rakamı 9806 olanlar (1 000) 
Son üç rakamı 171 olanlar (200) 
Son üç rakamı 325 olanlar (200) 
Son Üç rakamı 588 olanlar (200) 
Son üç rakamı 606 olanlar (200) 
Son üç rakamı 658 olanlar (200) 
Son üç rakamı 703 olanlar (200) 
Son iki rakamı 18 olanlar (100) 
Son iki rakamı 33 olanlar (100) 
Son tkı rakamı 50 olanlar (100) 
Son iki rakamı 66 olanlar (100) 

kazanan numaralar 
lira 
lira 
lira 
lira 
lira 
lira 
lira 
lira 
lira 
lira 
lira 
lira 
lira 
lira 
lira 
lira 
lira 
Ura 
lira 
lira 
lira 
Ura 
lira 
lira 
lira 
lira 
lira 
lira 
lira 
lira 

İkişerbin (2.000) lira teselli mükâfatı kazanan numaralar : 
006419, 016419, 026419, 036419, 040419, 041419, 042419, 043419, 
044419, 045419 046019. 046119, 046219 046319 046409, 046410, 
046411, 046412, 046413, 046414, 046415, 046416, 046417, 046418, 
046429, 046439, 046449, 046459, 046469, 046479, 046489, 046499, 
046519, 046619, 046719, 046819, 046919, 047419, 048419, 049419, 
056419, 066419, D76419, 086419, 096419, 146419, 246419, 346419, 
446419. 

Biner (1.0O0) l ira teselli 
053100, 103100, 113100, 123100, 
152100, 153000, 153101, 153102, 
153107, 153108, 153109, 153110, 
153160, 153170, 153180, 153190, 
153600, 153700, 153800, 153900, 
158100, 159100, 163100, 173100, 
453100. 

mükâfatı kazanan numaralar i 
133100, 143100, 150100, 151100, 
153103, 153104, 153105, 153106, 
153120, 153130, 153140, 153150, 
153200, 153300, 153400, 153500, 
154100, 155100, 156100, 157100, 
183100, 193100, 253100, 353100, 

Tam biletler ikramiyelerin tamamını, yarım biletler ikramiyelerin 
yarısını, çeyrek biletler ikramiyelerin dörttebınnı alırla,r. 

8435 



6 EYLÜL 1971 (Resmî Gazeföe) Sahîfe : 11 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşlen Reisliği Yapı İşleri 5. 
Bölge Müdürlüğünden ; 

1 — Ankara - Yenimahalle Polis Lojmanları inşaatı ışı 527 sayılı 
Kanuna göre 1972 Yılına sarı olarak 2490 sayılı Kanunun 31 ıncı mad
desine gore kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — îşin keşif bedeli 3.200.000 liradır. 
3 _ Eksiltme Ankara'da Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü Eksilt

me Komisyonunda 23/9/1971 Perşembe günü saat 12.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrakları Yapı İşleri 5. Bölge 

Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda görülebilir. 
5 —• Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A ) 109.750 liralık geçici teminatını, 
B) 1971 Yılına ait ticaret odası belgesini, 
C) Müracaat dilek çel eriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şart

namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) 
a - Plan teçhizat beyannamesini, 
b - Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisi ve 

bunu belirten banka referansını, 
c - Teknik personel beyannamesini, 
d - Taahhüt beyannamesini, 
e - Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan ke

şif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik 
karnesini, 
İbraz suretiyle Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan 
alacakları yeterlik belgelerini teklif mektupları ile birlikte zarfa koy
maları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 23/9/0.971 Perşembe günü saat 
11.00 e kadar makbuz mukabilinde Eksiltme Komisyonu Başkanlığına 
vereceklerdir. 

7 —• Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 20/9/1971 
Pazartesi günü mesai saati sonuna kadardır. 

8 —• Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul 
edilmez. 

Keyfiyet ilan olunur. 8502 / 4-1 

Ankara Vilâyeti Daimî Encümeninden: 

İlkokullar ihtiyacı sobalara göre kesilmiş, takoz halinde gürgen, 
kayın ve meşe karışımı 2912 ton odun kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
çıkarılmıştır. Muhammen bedeli 1.077.440 lira olup geçici teminatı 
46.847 Ura 60 kuruştur. İhalesi 15/9/1971 Çarşamba günü saat 11.00 de 
Vilâyet konağında Daimî Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. 
Şartname Daimî Encümende görülür. 

İsteklilerin belirü gün saat 10.00 a kadar teminat makbuz veya 
mektubu ve 1971 yılma ait ticaret odası vesikasını havi usulüne göre 
hazırlayacakları kapalı zarflarım makbuz mukabilinde Daimî Encümen 
Başkanlığına vermeleri gerekir. 

Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 8190/4-4 

Tire Belediye Başkanlığından: 

1 — 75.795,07 lira keşif bedelli ve 5.040,00 lira geçici teminatlı 
Atatürk Caddesi beton döşeme inşaatı işi 2490 sayılı Kanuna göre 
kapalı zarf usulıyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 15/9/1971 Çar
şamba günü saat 11.00 de Belediye Encümeninde yapılacaktır. İstek
liler işe ait keşif ve şartnameleri Başkâtipliğimizde görebilirler. 

2 — Talipler eksiltme gününden en az bir gün evvel İnşaat Fen 
Dairemizden alacakları yeterlik belgesi, muvakkat teminat makbuzu ve 
teklif mektuplarını ihaleden bir saat evvel Belediyemiz Encümeni Baş
kanlığına vermeleri, (Postadaki gecikmeler kabul olunmaz.) ilân 
olunur. 8338 /4-2 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 — Kurumumuzun ihtiyacı olan televizyon kameraları, kapalı 
zarfla ve teklif alma suretiyle satın alınacaktır. 

2 — Ş a r t n a m e l e r , 50,— TL . bedel mukabilinde mümessillik bel
gesinin ibrazı şartiyle Genel Müdürlük Malzeme Müdürlüğünden alına
bilir. 

3 - Teklifler, en geç, 6 Ekim 1971 günü saat 14.00 de kadar «TRT 
Kurumu Genel Evrak Müdürlüğü, Mithatpaşa Caddesi 37 - ANKARA» 
adresine makbuz mukabilinde teslim edilmiş yeya iadeli taahhütlü 
olarak posta ile gönderilmiş olacaktır, 

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

8057 / S-S 

Türkiye Elektrik Kurumundan: 

500 adet Al. tel çekme makarası satın alınacaktır. 
1 _ Kurumumuz Köy Elektrifikasyonu işlerinde kullanılmak 

üzere, şartnamesinde gösterilen vasıf ve karakterde 500 adet Al tel 
çekme makarası kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle şartnamesi 
gereğince imal ettirilecektir. 

2 — Bu işe ait teklif isteme dosyası: 
a) T E K Köy Elektrifikasyonu Finansman - Malzeme ve İdarî İş

ler Dairesi Başkanlığı, Ziya Gökalp Caddesi No. 14/5 Yenişehir Ankara, 
b) T E K 12 nci Bölge Müdürlüğü, Millet-Caddesi No. 324/1 Top-

kapı istanbul, 
c) T E K 4 üncü Bölge Müdürlüğü, 1391. Sokak Süsler Apt. No. 1 

İzmir, 
adreslerinden 50 TL. bedel mukabilinde temin edilebilir. 

3 — Yeterlik belgesi müracaatları en geç 23/9/1971 günü saat 
16.00 va kadar. Tek Köy Elektrifikasyonu Finansman - Malzeme ve 
İdarî İşler Dairesi Başkanlığı Muhaberat Servisi «Ziya Gökalp Cad. 
Anadolu Han No. 14/5 Yenişehir'Ankara» adresine yapılmış olacaktır. 

4 — Teklifler en geç 4/10/1971 günü saat 14.30 a kadar yukarıda 
belirtilen Muhaberat Servisine verilmiş olacaktır. 

5 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
8530 / 2-1 

Baymdıılık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliğinden: 

1 _ (Osmaniye (Adana) 50 Yataklı Devlet Hastanesi, Elbistan 
(Maraş) 50 Yataklı Devlet Hastanesi, Elazığ 200 Yataklı Göğüs Hasta
lıkları Hastanesi, Diyarbakır Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Trabzon 
Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Erzurum Devlet Hastanesi, Erzurum 
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi, Van 200 Ya
taklı Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Muş 200 Yataklı Göğüs Hastalık
ları Hastanesi, Yerköy (Yozgat) 50 Yataklı Devlet Hastanesi) Sağlık 
Tesisleri Asansör Tesisatı işi 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli (3.609.500,—) liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı ve İmar İşleri Reisliği İhale Ko

misyonunda 20/9/1971 Pazartesi günü saat 16.00 da yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Reislikte görü

lebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A — Bayındırlık Bakanlığı namına (122.035,—) liralık geçici 

teminatını, 
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 teçhizat 
beyannamesi, sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bil
dirisi, teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi, Bayındır
lık Bakanlığından almış oldukları (H) grubundan keşif bedeli kadar 
işin eksiltmesine" girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesi ibraz 
suretiyle Yapı ve İmar İşleri Reisliği Belge Komisyonundan alacak
ları) yeterlik belgesini, teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları 
lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 20/9/1971 Pazartesi günü saat 
15 00 e kadar makbuz karşılığında ihale Komisyonu Başkanlığına 
vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 15/9/1971 
Çarşamba günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 8292 / 4-2 

D Ü Z E L T M E 

Gazetemizin 27 Ağustos 1971 tarih 13939 sayılı nüshasının 5 inci 
sayfasında' yayımlanan Denizcilik Bankası T. A. O. Genel Müdürlüğü
nün 30 Haziran 1971 tarihli hesap vaziyetinin aktif kısmında avans
lar karşılığı 220.540,41 doğrusu 202.540,41 dir. 

İlân olunur. 8532 



Sahif e : 12 (Resmî Gazele) 6 EYLÜL 1971 

Ankara Lv. A . 1 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, teminat ve ihale gün ve saatleri yazılı 
(Bir) kalem (Şeftali) maddesi (Komisyon pazarlığı) suretiyle satın 
alınacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda görü
lebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte gelmeleri. 

Cinsi: Şeftali, Tahminî fiyatı: 250 kuruş, Miktarı: 10.000, TL. , 
M. bedeli: 10 000,— TL., K. teminatı: 1.500,— TL., İhale günü: 
8 Eylül 1971 Çarşamba, Saati: 10.15 de. 8525 / 1-1 

Ankara Jandarma Satın Alma Komisyon Başkanlığından : 
- - -

Jandarma Güvencinlik Birlikleri ihtiyacı için aşağıda çeşidi 
yazılı (6) kalem kuru yiyecek maddesi 2490 sayılı Kanunun 31 inci 
maddesi gereğince kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. Yiyecek mad
delerinin tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi her kalemi ayn 
ayrı isteklilere de ihale edilebilir. Evsaf ve şartnameleri Komisyon 
Başkanlığında görülür İsteklilerin kanunî şekilde tanzim edecekleri 
teklif mektubunu v. s. belgelerini ihale saatinden bir saat evvel Ko
misyon Başkanlığına vermeleri, postadaki gecikmeler kabul olunmaz. 
Duyurulur. 

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

Kuru fasulye 
Nohut 
Bulgur 
Kırmızı mercimek 
Yeşil mercimek 
İrmik 

16 
8 

16 
3 
6 
3 

64.000,-
28 000,-
32.000,-
10.500,-
25.800,-
6.000,-

4.450,— 
2.100,— 
2.400,— 

787,50 
1.935,— 

450,— 

23 Eylül 1971 Perşem
be günü saat 15.30 da 

Y E K Û N : 166.300,— 12.122,50 
8520 / 4-1 

Türkiye Kızılay Derneği Genel Merkezinden: 

Afyon Madensuyu İşletmemiz ihtiyacı için 10 milyon soda ve 20 
milyon madensuyu olmak üzere cem'an 30 milyon adet şişe kapsülü 
satın alınacaktır. 

Bu iş için şartnameler Ankara'da Genel Merkez'den, istanbul'da 
Kızılay istanbul İrtibat Bürosu Amirliğinden temin edilebilir. 

Tekliflerin en geç 23/9/1971 tarih saat 16.00 ya kadar Genel Mer-
kemize tevdi edilmiş olması şarttır. Postadaki vaki olacak gecikmeler 
nazan dikkate alınmaz. 8521 / 1-1 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

1 — Karayolları yol şebekesinde, kar mücadelesi ve normal ba
kım hizmetlerinde kullanılmak üzere 71-0801/13 dosya numaralı 256 
adet Motor GreVder (Net Flywheel H.P. min. 125) Amerika Birleşik 
Devletleri ve Kanada'dan proje kredisi île satın alınacaktır. 

2 — Tekliflerin değerlendirilmesi, fiyat, kredi şartlan ve teknik 
özellikler yönünden yapılacaktır Kredi miktan, makinelerin toplam 
FOB Vessel bedeli ile bu bedelin °/o 11 (yüzde onbiri) nispetinde ye
dek parça vesair giderlerin toplam tutan kadar olacaktır. 

3 — Teklifi uygun görülen firmanın bağlı olduğu Devletten bir 
Hükümet kredisi veya banka kredisi şeklinde dış proje finansmanı sağ
landığı- ve bu kredi Maliye Bakanlığınca uygun görüldüğü takdirde, 
ihale yapılabilecektir. 

4 — Bu işe ait şartnameler Karayolları Genel Müdürlüğü Mal
zeme Şubesi Müdürlüğünde 708 numaralı odadan dilekçe karşılığında 
bedelsiz olarak temin edilebilir. 

5 — Tekliflerin en geç 20 Ekim 1971 günü saat 14.00 de Genel 
Müdürlük Malzeme Şubesi Müdürlüğünde bulundurulmak üzere Ka
rayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğü Yüceîepe An
kara adresine postalanması veya elden verilmesi gerekir. Bu tarihten 
sonra verilenler ile postada geciken teklifler dikkate alınmaz İlân 
olunur. 8531 / 3-1 

Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 — Genel Müdürlüğümüzce; 
8 adet 80 litrelik çift musluklu su soğutucusu, 
1 adet vitrinli buzdolabı (2,5 metrelik), 
1 adet Karaman tipi kasap buzdolabı (200 X 200 X 80 cm. iik) 

yukanda gösterilen 3 kalem malzeme satın alınacaktır, 
8 — Bu işin tahminî bedeli 43.600 TL. ve geçici teminatı 1 744 

TL. dır. 
3 — İhale, 13/9/1971 Pazartesi günü saat 15.00 de Ankara Kur

tuluş Kıbns Caddesi No. 4 adresindeki Genel Müdürlük binasında te
şekkül edecek finale Komisyonu tarafından açık teklif usulü ile ya
pılacaktır. 

4 — Bu işe ait geçici teminatın yatırılmış olduğuna dair makbuz 
veya müddetsiz banka teminat mektubunun ihale saatinde İhale Komis
yonu Başkanlığına verilmesi şarttır. 

5 — şartlaşma ve sözleşme düzenlenmeyecek, ancak ihale konusu 
malzemeler, ihaleyi müteakip bir ay içerisinde istanbul'daki Yurtlar 
Müdürlüğümüze teslim edilecektir. Bu müddet içinde teslimat yapıl
madığı takdirde, teminat irat kaydedilip iş yeniden ihaleye çıkanla 
çaktır. 

6 — Bu ihaleye ait karar pulu ile ilân bedeli satıcı firmaya aittir. 
7 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından, ihaleyi 

yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 
Keyfiyet ilân olunur. 8508/2-1 

Ankara Kız Lisesi Müdürlüğünden: 

1 — Okul binasının kalorifer tesisatı 3/9/1971 tarihinden itibaren 
kapalı zarf usuliyle eksiltme ve ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — Keşif bedeli 40.873 lira 88 kuruş olup, geçici teminatı 3.065 
lira 55 kuruştur. 

3 — Eksiltme ve ihale 20/9/1971 Pazartesi günü saat 15.00 de 
okul binasmda yapılacaktır. 

4 — Teminat Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Saymanlığı vezne
sine yatınlır. 

5 — isteklilerin 2490 sayılı Kanunla açıklanmış bulunan vesika-
lanm teminat maknuzlannı kapalı zarflarıyla birlikte ihale saatinden 
en az 1 saat Öner Sarın Alma Komısvonu Başkanlığına teslim eıme* 
lerı gerekir. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

6 — Eksiltme şartnameleri her gün mesai saatleri içinde Ankara 
Kız Lisesi Müdürlüğünde görülebilir. İlân olunur. 8523 / 4-1 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanhığndan: 

Sıra 
No. 

1 
2 
3 

Eksiltmeye konan işin çeşidi 
ve miktarı 

Muhammen 
bedeli 

Lira Kr . 

Geçici 
teminatı 
Lira Kr . 

İ H A L E N İ N 
Tarihi Günü Saati 

İhalenin ne suretle Şartname 
yapılacağı bedeli 

1 -
2 -
3 -

laeaktır. 
4 -

3 kalem tıbbî malzeme 255.200,— 13.970,— 23/9/1971 Perşembe 15.00 Kapalı Zarf 12,80 TL, 
7 kalem ilâç 736.651,50 33.216,05 23/9/1971 Perşembe 15.30 Kapalı Zarf 36,85 TL. 
49 kalem elektronik malzemesi 23.685,50 1.776.50 24/9/1971 Cuma 15.00 Kapalı Zarf 1,20 TL. 
- Yukarıda çeşidi, kesif bedeli, muvakkat teminatı, ihale günü ve saati ile yapılacak şelcilde yazılı işler eksiltmeye çıkarılmıştır. 
- Şartnameler Donatım Genel Müdürlüğünden temin edilebilir. 
- Eksiltme yukanda gösterilen gün ve saatte Bakanlık Donatırn Genel Müdürlüğünde toplanacak Satın Alma Komisyonunda yapı-

Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2490 sayjlı Kanunun 2 vş 3 ÜncU maddelerinde yazılı belgeleriyle Kondisyona müracaatlan, ilân olunur, 
8506 / 4-1 



6 EYLÜL 1971 (Resmî Gazete) 
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Sahife t 13 

A n k a r a L v . A . 4 JNo. l u Satın A l m a K o m i s y o n u 
Başkanlığından 

Kapalı zarf usuliyle Karadeniz Ereğlisi Tesislerine içme ve kul 
lanma su temini ışı yaptırılacaktır. Keşif bedeli 584.483,96 l ira olup, 
geçici teminatı 27.150,— liradır, ihalesi 23/9/1971 Perşembe günü saat 
15.30 da Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi her gün K o 
misyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Tal iplerin 2490 
sayılı Kanun hükümleri dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarım 
en geç ihale saatinden bu iaat evveline kadar makbuz mukabil inde 
Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul 
edilmez. Tal iplerin en geç 18/9/1971 günü saat 13.00 e kadar Ankara'da 
N A T O Enf. D . Bşk. müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır 

8391 /4-3 

Kapalı zarf usuliyle Etimesgut Shh. Ana D p . ısı merkezi inşaatı 
işi yaptırılacaktır. Keşif bedeli 575.000— lira olup, geçici teminatı 
26.750,— liradır, ihalesi 23/9/1971 Perşembe günü saat 11.00 de K o 
misyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve 
İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Tal iplerin 2490 sayılı K a n u n 
hükümleri dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarını en geç ihale 
saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Baş
kanlığına vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Talip
lerin en geç 18/9/1971 günü saat 13.00 e kadar Ankara 'da M . S. B . İnş. 
E m i . D. Bşk. müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 

8392 /4-3 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

Tahminî bedeli 645.130,— T L . , geçici teminatı 29.555,20 T L . olan 
71-2052-1 dosya numaralı 41 kalemde 4.570 adet fren ve debriyaj bala
talarının imal ettirilerek satın alınması kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

Eksi ltmesi 20 Eylül 1971 Pazartesi günü saat 16.00 da Ankara 'da 
Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şart
namesi aynı yerden dilekçe ile 10,— T L . bedelle veril ir . 

İstekliler 1971 yılı vizesi yapılmış ticaret, sanayi odası veya esnaf 
belgesini geçici teminat mektubu veya makbuzunu, teknik şartnamede 
belirtilen belgeleri ve alman şartnamenin her sahifesini imzalayarak 
dış zarf içme koymak şartiyle hazırlayacakları teklif mektuplarını, 
eksiltmeyi açma saatinden b ir saat evveline kadar makbuz muka
bilinde Komisyon Başkanlığına vereceklerdir Postadaki gecikmeler 
kabul edilmez Duyurulur 8420 4-8 

Akhisar Belediye Başkanlığından: 

Belediyemize ait John Deere Ziraî Traktöre 20.000,00 T L . lık keşfi 
ve teknik şartnameleri dahilinde bîr adet hafif yük kepçesi ile bir 
adet toprak tesfiye aleti yapımı ve montajı işleri kapalı zarf usulü 
ihalesi 20/9/1971 Pazartesi günü saat 15.00 de Belediye Encümeninde 
yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı 1.500,00 T L . olup teknik şartname ve kesit 
ler Fen İşlerimizde görülebilir. 

istekli lerin bu işlerle iştigal ettiklerine dair belge ve yapı kabu
lünü yaptırdıkları işlen gösterir belgelerini havi teklif mektuplarının 
ihale saatinden bir saat öncesine kadar Belediye Başkanlığına teshin 
etmeleri duyurulur. 8373 / 4-4 

: » 
Kırşehir Valiliği Boztepe Belediye Başkanlığından: 

1 — Kırşehir Merkez Boztepe Kasabası P T T binası işi 2490 sayılı 
K a n u n hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 — işin keşif bedeli 47.453,26 liradır. 
3 — Eksi l tme 15/9/1971 Çarşamba günü saat 16.00 da Boztepe 

Belediye Başkanlığı odasında toplanacak ihale Komisyonunca yap» 
lacaktır. 

4 — Eksi l tme şartnamesi ve diğer evraklar Boztepe Belediye Bas 
kanlığı odasında mesai saatleri dahilinde görülebilir 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
A) 3559 T L . lık geçici teminatların yatırılması, 

B ) Keşif bedeli kadar b ir işi yaptırdıklarına dair belgelen ibraz 
etmek suretiyle Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belge
sinin teklif mektubuyla birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İsteklilerin teklif mektuplarını 15/9/1971 Çarşamba günü 
saat 15.00 e kadar makbuz karşılığında ihale K o m i s y o n u Baş kanlı 
gına vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi için son müracaat tarihi 13/9/1971 Pazartesi 
günü mesai saati sonuna kadardır. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul 
edilmez. 

Keyfiyet ilân olunur. 8297 4-4 
• 

Türkiye E l e k t r i k K u r u m u Genel Müdürlüğünden: 

— K u r u m u m u z c a Kütahya - Seyitomer'de tesis edilmekte olan 
T e r m i k Santralın tevsii işinin Müşavir - Mühendislik hizmetleri 7/117 
sayılı K a r a r n a m e uyarınca ihale edilecektir. 

— Teklif ler en geç 22/10/1971 saat 16.30 a kadar Türkiye Elekt
rik K u r u m u Necatibey C a d . Nö. 36 A n k a r a - Türkiye adresine gönde
rilmiş olmalıdır. 

— B u işe ait şartname 13/9/1971 tarihînden itibaren Türkiye 
Elektr ik K u r u m u Santrallar Dairesi Başkanlığı Necatibey C a d . N o . 3 
A n k a r a adresinden temin edilebilir. 

8456 / 2-2 

Çankırı Valiliğinden: 

1 — Sanat Enstitüsü elektrik tesisatı onanmı 2490 sayılı K a n u n 
hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — işin keşif bedeli 80.000 Uradır. 
3 — Eksi l tme Çankırı Sanat Enstitüsü Satın A l m a Komisyonun

da 20 Eylül 1971 Pazartesi gunu saat 15.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksi l tme şartnamesi ve diğer evraklar Sanat Enstitüsünde 

görülebilir. 
5 — Eksi l tmeye girebilmek için i s tek l i ler in : 
a) 5.250 liralık geçici teminatını, 
b) 1971 yılına ait ticaret odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte b u işin keşif bedeli kadar işi 

yaptığına dair belgeyi ekleyerek Bayındırlık Müdürlüğünden alacak
ları yeterlik belgesinin teklif mektupları ile birl ikte zarfa koymaları. 

6 — Tekl i f mektuplarının 15/9/1971 Çarşamba günü saat 14.00 e 
kadar makbuz karşılığında ihale K o m i s y o n u Başkanlığına verilmesi. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 13/9/1971 
Pazartesi günü mesai saati sonuna kadardır. Telgrafla müracaatlar ve 
postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

Keyfiyet ilân olunur. 
8495 /4-2 

Akçakoca Lisesi Müdürlüğünden: 

1 — Açık eksiltme üe okulumuzun sıhhî tesisat ve yağlıboya, ba
dana yaptırılacaktır. 

2 — Keşif tutarı 26.203,24 l i r a olup m u h a m m e n bedeli 1.965,25 
liradır. 

3 — işe ilişkin keşif ve sözleşme ve şartname mesai saatlerinde 
okulumuzda görülebilir. 

4 — Eksi l tme 25 Eylül 1971 Cumartesi günü saat 10.00 da okulu
muzda yapılacaktır. 

5 — Talipl i ler in geçici teminat alındısı, müteahhitlik karnesi ib-
lazı mecburidir . 8496/4-2 • 

E r g a n i S u l h H u k u k Hâkimliğinden: 

Davacı E r g a n i Hazinei Maliyeye izafeten Malmüdürlüğü tarafından 
davalı F i n i z Y u r t k u r a n ve arkadaşları aleyhine açılan izaleyi şüyu 
davasının yapılan duruşmasında: 

Davalılardan Zeliha Gümüş ve Mehmet Sarı'ya duruşma günü için 
ilânen davetiyeler çıkarılmış gelmemeleri nedeniyle 5/10/1971 günü saat 
9.00 da duruşmaya gelmedikleri takdirde mahkemenin gıyaplarında ce
reyan edeceği gıyap kararı yerine k a i m olmak üzere ilânen tebliğ olu
nur . 8383 



Sahiife: 14 (Resmî Gazete) 

A n k a r a L v . A . 4 N o . l u Satın A l m a K o m i s y o n u 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, teminat ve ihale gün ve saatleri yazılı 
(Üç) kalem (Cam şişe ve kereste nakli) maddesi (Pazarlık) suretiyle 
satın alınacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte gelmeleri. 

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

10 cc. lik cam şişe renkli 10.000 1.500 7/9/1971 Salı 14.30 
100 cc. Iik yassı cam şişe 10.000 1.500 7/9/1971 Salı 14.45 
60 M3 çam kereste nakl i 4.320 660 7/9/1971 Salı 15.30 

8536 / 1-1 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1 inci Bölge 
Müdürlüğünden: 

1 — Eksütmeye konulan iş : Arifiye T a n Fabrikaları dahilî yol
l a n ve sahasında yapılacak işlere lüzumlu stabilize ve asfalt betonu 
malzemesi i h z a n işi olup keşif bedeli 497.330 liradır. 

2 — Eksi l tmesi 20/9/1971 Pazartesi günü saat 11.00 de Küçük-
yah'daki Bölge Müdürlüğünde kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. Şart-
namelerı istanbul 'da 1 inci Bölge Müdürlüğünde, Ankara 'da Karayol -
l a n Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünde görülebiür. 

3 — Eksiltmeye girebilmek iç in : 
a) İsteklilerin 1971 yılına ait ticaret ve sanayi odası belgesi, şir 

ketlerin ilk ilân tarihinden sonra alınmış h a h faaliyet belgesi ve 
23.64320 liralık geçici teminat vermeleri (teminatlar mektup o'arak 
venldıği takdirde mektupların müddetsiz veya son müracaat günün
den itibaren en az üç ay müddetle ve Maliye Bakanlığının 12/1/1956 
tarih 5297/15 - 1723 sayılı tamime uygun olması.) 

b) istekli lerin en geç 15 Eylül 1971 Çarşamba günü mesai saati 
sonuna kadar dilekçe ile K a r a y o l l a n 1 inci Bölge Müdürlüğüne müra
caat etmeleri. (Müracaatta genel evrak kaydı tarihi muteberdir.) 

1 - B u işin cins ve öneminde bir iş yaptığını belirtir tasdikli belge, 
2 - Müteahhidin iş hakkındaki taşanlarını ve işte kullanacağı ma

lana ve teçhizatı gösterir bi ldiri , bildiride gösterilen ana inşaat maki-
n a l a n m n sahibi olduklarına dair belgeleri ibraz etmeleri, kıra ile ha-
nçten temin edilecek ana inşaat m a k i n a l a n ıçm beyanda bulunmaları, 

3 - Malî d u r u m bildirisi , 
4 - i l k ilân tarihinden sonra alınmış banka mektubu, 
5 - İsteklilerin işyerini görüp tetkik ettiklerine dair işin ait oidu 

gu kontrolluktan alınmış tasdikli bir belge, 
6 - Isteklılenn gerçek tek kişi ise imza sirküsü, şirket ise şirket 

sirkülerini eksiksiz olarak bağlayarak yeterlik belgesi a l m a l a n lâzım 
dır. iştirak belgesi için telgrafla müracaat kabul edilmez. 

4 — ihaleye girmek isteyenlerin 2490 sayılı K a n u n a göre hazırla
yacakları teklif mektuplarını ihale günü saat 10.00 a kadar makbuz 
mukabilinde K o m i s y o n Başkanlığına teslim etmeleri lâzımdır. 

Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 
8290/4-4 

Bölgemiz 11, 12, 13, 15, 18. Şube Şeflikleri ihtiyacı olan 200 ton 
linyit kömürü 2490 sayılı K a n u n u n 31 inci maddesine gore kapalı 
zarf usuliyle satın alınacaktır. 

Işm keşif bedeli 46.000,00 l ira olup muvakkat teminatı 3.450,00 
liradır. İşın ihalesi 24/9/1971 C u m a günü saat 11.00 de istanbul -
Küçükyalı'da Karayolları 1. Bölge Mudurluğu Binasında yapılacaktır. 

B u işe ait keşif ve şartnameler her gun mesai saatleri dahilinde 
Ankara 'da Karayolları Genel Mudurluğu Malzeme Şubesi Müdürlü
ğünde, istanbul 'da 1. Bölge Müdürlüğü Malzeme Amirliğinde görüle
bilir . 

Eksi ltmeye girebilmek iç in : 
İsteklilerin 1971 yılma ait ticaret ve sanayi odası belgesi, şirket

lerin ilân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet belgesi ile bu iş için 
3.450,00 liralık muvakkat teminat mektup veya makbuzlarını havi 2490 
sayılı K a n u n a göre hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale günü 
saat 10.00 a kadar makbuz mukabil inde İhale K o m i s y o n u Başkanlığına 
teslim etmeleri lâzımdır. 

Postada vaki gecikmeler kabul edilmez 8368 /*-3 

1 — Eksiltmeye konulan i ş : Arifiye Tank ve Palet Fabrikası sa
hasında yapılacak yol ve müteferrik inşaat işleri olup keşif bedeli 
2.014.555 uradır. 

2 — Eksi l tmesi 25/9/1971 Cumartesi günü saat 11.00 de Kuçuk-
yalı'daki Karayolları 1 ıncı Bölge Müdürlüğünde kapalı zarf usulü ile 
yapılacaktır. Şartnameleri istanbul 'da 1 inci Bölge Müdürlüğünde, 
Ankara 'da Karayolları Genel Mudurluğu Malzeme Şubesi Müdürlüğün
de görülebilir. 

3 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) İsteklilerin 1971 yılına ait ticaret ve sanayi odası belgesi, şir

ketlerin ilk ilân tarihinden sonra alınmış hah faaliyet belgesi ve 
74.186,65 liralık geçici teminat vermeleri, (teminatlar mektup olarak 
verildiği takdirde mektupların müddetsiz veya son müracaat günün
den itibaren en az üç ay müddetle ve Maliye Bakanlığının 12/1/1956 
tarih 5297/15 - 1723 sayılı tamimine uygun olması.) 

b) İsteklilerin en geç 20 Eylül 1971 Pazartesi günü mesai saati 
sonuna kadar dilekçe ile Karayolları 1 inci Bölge Müdürlüğüne mü
racaat etmeleri, (müracaatta genel evrak kaydı muteberdir.) 

1 - Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve suresi dolmamış (C) 
grubundan en az bu işin ilk keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesi, 

2 - Müteahhidin iş hakkındaki tasarılarım ve işte kullanacağı ma-
kina ve teçhizatı gösterir bi ldir i , bildiride gösterilen ana inşaat makı-
n a l a n n m sahibi olduklarına dair belgelen ibraz etmeleri, kıra ile ha
riçten temm edilecek ana inşaat m a k i n a l a n için beyanda bulunma-
m a l a n , 

3 - Malî d u r u m bi ldir is i , 
4 - İlk ilân tarihinden sonra alınmış banka mektubu, 
6 - Müteahhidin elinde henüz bitirilmemiş durumdaki bütün iş

leri gösterir bi ldir i , ( y u k a n d a 2, 3, 5, 6 nci maddelerde belirtilen bil
diriler bizzat müteahhit tarafından imzalanacaktır. (Vekâleten imza 
edilirse kabul edilmez.), 

7 - İsteklilerin işyerini görüp tetkik ettiklerine dair işin ait ol
duğu kontrolluktan alınmış tasdikli bir belge, 

8 - İsteklilerin gerçek tek kişi ise imza sirküleri, şirket ise şir
ket sirkülerini, eksiksiz olarak bağlayarak yeterlik belgesi a l m a l a n 
lâzımdır. İştirak belgesi için telgrafla müracaat kabul edilmez. 

4 — İhaleye girmek isteyenlerin 2490 sayılı K a n u n a gore hazır
layacakları teklif mektuplarını ihale günü saat 10.00 a kadar mak
buz mukabil inde K o m i s y o n Başkanlığına teslim etmeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
8421 /4-8 

İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları Müessese Müdürlüğünden: 

İskenderun F a b r i k a tesislerimiz için gerekli olan, 
a) L i m a n vinçleri temin ve montajı işi, 
b) L i m a n konveyörleri temin ve montajı işi, 
c) Pis su tasfiye tesisleri temin ve montajı işi ihalesinin daha 

önce 14 Eylül 1971 Salı saat 14.30 olarak ilân edilen son teklif verme 
müddeti 1 Kasım 1971 Pazartesi günü saat 14.30 olarak değiştirilmiştir. 

ilân olunur. 
8430 /S-2 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünden: 

1 — 5 inç çapında, 50 atmosfer işletme basıncına dayanıklı 16436 
metre bitümlü demir b o r u kapalı zarf teklif a lma usulüyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 — M u h a m m e n bedeli 1250.000 l i ra olup geçici teminat 51250 
liradır. 

3 — B u işe ait şartnameler E k o n o m i işleri Müdürlüğünden te
m i n edilir . 

4 — İsteklilerin teklif mektuplannı en geç 28 Eylül 1971 Salı 
günü saat 12.00 ye kadar vermeleri şarttır. 

5 — Postada vaki gecikmeler kabul olunmaz. 8507 / 3-1 

K a r t a l Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

1969/799 
C. H â k i m i : Y . Kenan Türkgil 9015 
Z. Kât ibi : Dursun Çiçek 166 
13/8/1969 tarihinde şahsî davacı Hal i t Tekin'e hakaretten sanık 

Sabri Çapoğlu aralarındaki şahsî davanın K a r t a l Sulh Ceza Mahkeme
sinde icra kılman açık duruşması sırasında: 

B u n c a aramalara rağmen bulunamayan ve kendisine davetiye 
tebliğ edilemeyen davacı Halıt Tekin'e davetiye yerine kaim olmak 
üzere ilân edilmek suretiyle duruşma gununım tebliğine; ilânın Resmî 
Gazete ile yapılmasına ve duruşmanın 24/9/1971 tarihinde saat 10.00 a 
bırakılmasına karar verilmiştir. 8412/4 
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Ankara JLv. A . 1 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları 
yazılı ( i k i ) kalem (Yiyecek) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki 
gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi 
çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde 
görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlayacaklan teklif mektup
larını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komis
yon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Tahminî Muhammen Geçici 
fiyatı Miktarı bedeli teminatı İ H A L E 

C i n s i K r . K g . L i r a K r . L i r a K r . Günü Saati 

Kesme makarna 280 
Arpa şehriye 280 

151.000 422.800,-
32.000 89.600,-

20.665,-
5.730,-

21 Eylül 1971 
Salı saat l i .00 

T A M A M I : 512.400,— 24.250,-
8298 / « 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

î — Eksiltmeye konulan i ş : Tekirdağ, Antalya ve Bandırma'da 
yapılacak 3 adet 2 X 1000 tonluk sabit asfalt depoları ile 3 adet 1.000.000 
kilo kalori saat kapasiteli yağ ısıtma kazanları imal ve montajı işi olup 
keşif bedeli 3.108.190 liradır. 

2 — Eksi l tme günü: 21/9/1971 tarihine rastlayan Salı günü saat 
İ6.ÖÖ da Ankara'da Genel Müdürlüğümüz binasında Yapım Dairesi Baş
kanlığı odasında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 — Eksi l tme dosyası: İstekliler, her gün mesai saatleri dahilinde 
Genel Müdürlüğümüz Asfalt Fen Heyeti Müdürlüğünde görebilirler. 

4 — a) İştirak belgesi alabilmek için: 
İsteklilerin en geç 15/9/1971 Çarşamba günü mesai saati sonuna 

kadar bir dilekçe üe Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri, (Müra
caatta Genel Evrak kaydı tarihi muteberdir) dilekçelerine; (H) gru
bundan en az bu ışın keşif bedelini ihtiva eden miktarda müteahhitlik 
karnesini, 1.500.000 liralık tank inşaatı yapmış olması, sıcak yağ ka
zanları unai ettiğine veya bu kazanları imal eden f irmalarla imalât için 
mutabık ve anlaşmalı olduğuna dair noterce tanzim edilmiş bir bel
geyi, (1 — Malî durum bi ldir is ini , 2 — Sözleşmeye esas i lk ilân tari
hinden sonra alınmış banka mektubunu, 3 — Çalışma tasarısı ve teç
hizat büdırısmı, 4 — Teknik personel b i ld ir is in i , 5 — Taahhüt bi l 
d ir is ini , 6 — istekl i ler in, «gerçek tek kışı olması halinde imza sirküle
r im , şirket olması halinde şirket sirkülerini, 7 — Vekâletnameyi — ge
rekiyorsa —») eksiksiz olarak ekleyip bu iş için iştirak belgesi almaları, 
(1, 3, 4 ve 5 de yazılı belgelerin bizzat müteahhit tarafından imzalan
ması şarttır, vekâleten imza edilenler geçerli sayılmaz. İştirak belgesi 
içm telgrafla müracaat kabul edilmez.) 

b) Eksiltmeye girebilmek için: 
i s tek l i l e r in 1971 yılına ait ticaret ve sanayi odası belgesi ile şirket

lerin; SOZleşmeye esas Ük ilân tarihinden sonra alınmış halı faalıyeı 
belgesi. Genel Müdürlüğümüzden alınacak iştirak belgesi Ve USUİU 
dairesinde 106,995,70 liralık geçici teminat vermeleri, (teminatlar mek
tup olarak verildiği takdirde bu mektupların müddetsiz veya son mü
racaat gününden itibaren en az üç ay müddetli ve Maliye Bakanlığı
nın 12/1/1956 gün ve 5297-15/1723 sayılı tamimine uygun olmaları.) 

5 — İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarım eksiltme günü saat onbeşe kadar 
makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 
8319 /4-a 

Tahminî bedeli 481.280 T L . , geçici teminatı 23.001,20 T L . 
olan 71-2064-1 dosya numaralı, 20 kalem içten yanmalı motorlar için 
si l indir gömleklerinin ve makas kulaklarının imal ettirilerek satın 
alınması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 22 Eylül 1971 Çarşamba günü saat 16.00 da Ankara'da 
Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şart
namesi aynı yerden, dilekçe ile 50 T L . bedelle veri l ir . 

İstekliler, 1971 yılı vizesi yapılmış ticaret, sanayi odası veya esnaf 
belgesini geçici teminat mektubu veya makbuzunu, teknik şartnamede 
belirtilen belgelen ve alınan şartnamenin her sahifesmi imzalayarak 
dış zarf içme koymak şartıyle hazırlayacaktan teklif mektuplarım, 
eksiltmeyi açma saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabi l in

de Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul 
edilmez. Duyurulur, ° 8419/4-2 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve îmar İşleri Reisliği Yapı İşleri 
5, Bölge Müdürlüğünden: Ankara 

1 — Emniyet Genel Müdürlüğü Kargasekmez, Çamlıdere ve Çan-
taköy Trafik İstasyonları ile Telsiz Röle İstasyon binalarına enerji 
verilmesi işi 2490 sayılı Kanunun 31 inc i maddesine göre kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur, 

2 — İşin keşif bedeli 542.000,— liradır. 
3 — Eksi l tme Ankara'da Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü Eksi l tme 

Komisyonunda 17/9/1971 Cuma günü saat 12.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksi l tme şartnamesi ve diğer evraklan Yapı İşleri 5. Bölge 

Müdürlüğü Eksi l tme Komisyonunda görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için i s tek l i l e r in : 
A — 25.430,00 liralık geçici teminatını, 
B — 1971 yılına ait ticaret odası belgesini, 
C — Müracaat dilekçeleriyle bir l ikte verecekleri (Eksi l tme şart

namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan), 
a) Sermaye ve kredi imkânlarım bildiren malî durum bi ld ir is i 

ve bunu belirten banka referansım, 
b) Teknik personel beyannamesini, 
c) Taahhüt beyannamesini, 
d) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (H) grubundan 

keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteah
hitl ik karnesini, 
ibraz suretiyle Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan 
alacaklan yeterlik belgelerini teklif mektuplan ile bir l ikte zarfa koy-
m a l a n lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 17/9/1971 Cuma günü saat 
11.00 e kadar makbuz mukabilinde Eksi l tme Komisyonu Başkanlığına 
vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 14/9/1971 
Sah günü mesai saati sonuna kadardır. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul 
edilmez. 

Keyfiyet ilân olunur. 8317 /4-B 

Türkiye Kızılay Derneği Genel Merkezinden: 

H U R D A M A L Z E M E S A T I L A C A K T I R 
Derneğimiz Etimesgut Merkez Depolarında bulunan hurda lastik, 

ayakkabı, kumaş parçası, demir parçası, köhne çadır ve kırpıntı kâğıt 
kapalı zarf usuliyle satışa çıkarılmıştır. 

Şartnameler Ankara'da Genel Merkezimizden istanbul'da Kızılay 
istanbul İrtibat Bürosu Amirliğinden bedelsiz olarak temin edilebilir. 
Teklif lerin en geç 16/9/1971 günü saat 10.00 a kadar Genel Merkezimiz 
Muhaberat Servisine verilecektir. 

Postada vaki gecikmeler nazarı dikkate alınmaz. 
Derneğimiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 8395 /2-2 

Urla Tahaffuzhanesi Müdürlüğünden: 

1 — 138.930 Ura 61 kuruş keşif bedelli ve 8 196 lira 53 kuruş ge
çici teminatlı Urla Tahaffuzhanesi iskele, kayıkhane, bina onarımı işi 
kapalı zarf usulü üe eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Eksiltme 15/9/1071 Çarşamba günü saat 11.00 de Urla T a -
haffuzhanesi'nde toplanacak Komisyonda yapüacaktır. 

3 — İstekliler gartname ve sair evrakı Ankara'da Esenboga Hava 
Alanı Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliğinden, İzmir'de Sahil Sağlık 
Merkezi Baştabipliğinde, Urla'da Tahaffuzhane Müdürlüğünde, istan
bul'da Genel Müdürlük Donatım Şubesinde görebilirler. 

4 — Talipler eksiltme gününden en az 3 gün evvel İzmir Bayın
dırlık Müdürlüğünden alacaklan yeterlik belgesi üe ticaret odası vesi
kası ve C gurubu müteahhitlik karnesi ve keşif bedeli veya bu işin tek
nik önemindeki benzeri bir işi muvaffakiyetle yapmış olduğunu bildirir 
resmî devairden alınmış 1966 Yılından sonraki tarihi havi belgelerini, 
muvakkat teminat makbuzu ve teklif mektuplarının belirli saatten en az 
bir saat evvel Komisyona vermeleri. (Postadaki gecikmeler ve telgrafla 
müracaat kabul olunmaz.) 

îl&n olunur. 8538/4-4 
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Ankara Jandarma Satın Alma Komisyon Başkanlığından 

J. Astsb. öğrenci Alay K. lığı ihtiyacı için aşağıda çeşidi yazılı (9) 
kalem yiyecek maddesi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince 
kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Yiyecek maddelennın tamamı bir 
istekliye ihale edilebileceği gibi her kalemi ayn ayrı isteklilere de 
ihale edilebilir. Evsaf ve şartnameleri Komisyon Başkanlığında gö
rülür. İsteklilerin kanunî şekilde tanzim edecekleri teklif mektuplarım 
vs. belgelerini ihale saatinden bir saat evvel Komisyon Başkanlığına 
vermeleri, postadaki gecikmeler kabul olunmaz. 

yonundan işbu iştirak belgesini ihale tarihinden üç gun önce alarak, 
ticaret odası vesikası, geçici teminat ve teklif mektuplarım ihale saa
tinden bir saat evvel Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postadaki ge
cikmeler kabul olunmaz duyurulur. 8302 

Miktan M. bedeli G. teminatı 
Cinsi Kg. Lira Lira 

Tahin helvası 3.000 28.800 2.160 
Reçel 3.000 16.800 1.260 
Zeytin 4.000 30.000 2.250 
Kuru fasulye 4.000 16.000 1.200 
Nohut 4.000 14 000 1.050 
Kuru barbunya 4.000 18.000 1.350 
Bulgur 2.000 4.000 300 

Yekûn 127.600 7.650 
Tel kadayıf 600 2.160 165 
Böreklik yufka 3.000 9.300 700 

İHALESİ 

18 Eylül 1971 
Cumartesi günü 
saat 11.30 da. 

8301 / 4-4 

Jandarma Ağır Bakım Fabrikasının kalorifer tesisatı inşaatı 2490 
sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile yaptın-
lacaktır. Keşif bedeli (928.500,13) lira olup geçici teminatı (40.900) lira
dır. İhalesi 14 Eylül 1971 Sah günü saat 15.30 da Komisyon Başkanlığın
da yapılacaktır Şartname, keşif, proje vs. evraklan Ankara Jandarma 
Satın Alma Komisyonu Başkanlığında görülebilir. İsteklilerin Bayındır 
lık Bakanlığından almış olduklan en ez işin keşif bedeli kadar ışın ek 
sikmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini dilekçele
rine ekleyerek Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü İştirak Belgesi Komis-

Jandarma Subay Okul Komutanlığı bahçesinin muhafazası için 
korkuluk yaptınlması işi 2490 sayılı Kanunun 31 ıncı maddesi .gereğince 
kapalı zarf usulü ile yaptınlacaktır. Işın keşif bedeli (36.458,63) lira 
olup, geçici teminatı (2 735) Uradır, ihalesi 20 Eylül 1971 Pazartesi 
günü saat 15 30 da Komisyonda yapılacaktır Şartnamesi, proje, keşif 
va. evrakları Komisyon Başkanlığında görülebilir İsteklilerin Bayındır
lık Bakanlığından almış olduklan en az işin keşif bedeli kadar eksilt
meye girebileceklerini ^gösterir müteahhitlik karnesini dilekçelerine ekle
yerek Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü İştirak Belgesi Komisyonundan 
işbu iştirak belgesini ihale tarüıinden tiç gün önce alarak ticaret odası 
vesikası, geçici teminat ve teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat 
evvel Komisyon Başkanlığına vermeleri postadaki gecikmeler kabuJ 
olunmaz. 

. 8393 / 4-3 

Bayındırlık Bakanlığı .Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Tahminî bedeli 270.000,— TL. , geçici teminatı 14.550,— TL. olar 
71-2526-1 dosya numaralı dört kalem palet papuç civata ve somun 
lannın imal ettirilerek satın alınması kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

Eksiltmesi 17 Eylül 1971 Cuma günü saat 16.00 da Ankara'da 
Karayollan Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şart 
namesi aynı yerden dilekçe ile 10,— TL. bedelle verilir. 

İstekliler 1971 yılı vizesi yapılmış ticaret, sanayi odası veya esnai 
belgesini geçici teminat mektubu -veya -makbuzunu, teknik şartna 
mede belirtilen belgeleri ve alınan şartnamenin her sahifesıni imza 
layarak dış zarf içine koymak şartiyle hazırlayacakları teklif mektup 
larını, eksiltmeyi açma saatinden bir saat evveline kadar makbuz mu 
kabilinde Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki gecikmeleı 
kabul edilmez. Duyurulur. 8345 /4-3 

3. Akşam Erkek Sanat Okulu Müdürlüğünden : 

1 — Okulumuz ihtiyacı için aşağıda cins, miktar, tahminî fiyat ve geçici teminatı belirtilen (21) «kalem malzeme 2490 sayılı Kanun hüküm
lerine göre kapalı zarf usulü eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 — İhaleye ait idari ve fennî şartnameler hergiin mesai saatleri içinde okulumuzdan alınabilir 
3 — İhale * 3 Akşam Erkek Sanat Okulu Müdürlüğünde (Teknik Okullar Sitesi Posta Kutusu No 48 Bahçelievler - Ankara) 8 Eylül 197! 

günü aşağı d a bel ir til en saati er d e yapıl acaktır. 
4 — Talipler muvakkat teminatlarını Ankara Okullar Saymanlığına yatırarak makbuzunu ve Ticaret Odası belgesini teklif mektupları üe 

birlikte 8 Eylül 1971 Çarşamba günü ihaleden 1 saat evveline kadar makbuz karşılığında Okulumuz Satın Alma Komisyonuna teslim edecektir. 
"5 — ^Postada vaki olacak gecikmeler kabul -edilmeyecektir. 

Sıra No 

l 
2 
3 
4 
6 
6 
7 
8 
9 

10 
U 

'12 
18 
14 
15 
18 
17 

:18 
19 
20 
21 

C İ N S Î 

Film yapıştırma mayii (30 Gr lık şişe) 
Bell Howell sinema makinası projeksiyon lambası 
Bell Howell sinema makinası ekstasyon lambası 
Bell Howell sinema makinası tenvir lambası 
Projeksiyon makinası lambası 220 V. 250 W. 
Projeksiyon makinası lambası 220 V. 300 W. 
Projeksiyon makinası lambası 220 V. 500 W. 
Manyetik t.teyp bant 1200 Feet. 
18' mm lik sesli sinema makinası 
8 mm Uk sinema makinası (Normal ve super) 
Mıkro projeksiyon makinası 
Episkop 
Elektrikli projeksiyon makinası 
Fotoğraf makinası 
Tepegöz 
Teyp 
Elektrojen grubu (Jeneratör) 
Telefon cihazı 
10'luk Intercominication 
Fresnel projektör 
Portatif perde 

Tahminî birim 
fiyatı M . teminatı 

Adedi Lira Kr. Lira Kr. , thai e saati 

3.000 50.— 8 750,— 10 40 
250 75,— 1.406,25 10 50 
150 25 — .281 25 11 00 
300 25,— 562,50 llîlO 
350 55.— 1.443,75 11.25 
300 60 — 1.350,— 11.40 
400 70,— 2.100.— 11.50 
250 135,— 2 531 25 12 00 
40 12.500,— 23.750,— 12.10 
5 3 500 — 1 312 50 13 40 

80 4.000,— 16.550 — 14.00 
10 5 000.— 3 750 — 14 20 

250 3.000,— 33.750,— 14.40 
40 1.700.— 4.650,— 15.00 
40 5.000 — 11.250,— 15.20 
40 3.000,— 7.250,— 15.30 
40 11.000,— 21.350,— 15.40 
80 •6Ö5,— 1.406,25 15.50 
2 12.000,— 1.600,— 16 00 

10 2.600 — 1.950,— 16.20 
1.100.— 412,50 16.30 

7686 / 6-6 DÜZELTME 
3-10-27/8/1971 tarih ve 13915- 13922- 13939 sayılı Resmî Gazete'de neşredilen ilânlarda yer alan 4, 9, 11, 13, ,14, 15, 15, 17 sıra No. daki 

malzemelerin muvakkat teminat miktarları düzeltilmiştir. 
İhale için esas olan muvakkat teminatın işbu ilâna göre yatırılması ilân olunur. 

B A Ş B A K A N L I K BASIMEVİ 
Döner Sermaye İsletmesi 

SATIN Y U N A C A K MALZEMELER LİSTESİ 
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                                                             İÇİNDEKİLER 

 
   
Kararnameler                                                                                                                                     Sayfa 
 
 
7/2906  Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliğinin Kamu Yararına Çalışan Derneklerden  
             Sayılması Hakkında Kararname         1 
          
7/2907  Türkiye Transplantasyon Derneğinin Kamu Yararına Çalışan Derneklerden Sayılması  
             Hakkında Kararname          1  
           
7/2908  Türkiye Çocuk Felci ve Diğer Virüs Hastalıkları ile Savaş Derneğinin Kamu Yararına 
              Çalışan Dernek Sayılması Hakkında Kararname       1 
                 
7/2922  Merkeze Alınma Hakkında Kararname        2  
          
7/2923  TETA Şirketine Türk Gurubunu Temsilen TET A.Ş.nin İştiraki ve Sermaye Payı 
             Hakkında Kararname            2 
  
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Görevlendirme Kararnamesi      2  
 
Bakanlıklarca Yapılan Atamalar          3  
 

 

Yönetmelik  
 
İlköğretim Yöneticilerine Atanma,Bunların Yer Değiştirmeleri ve Görevden Alınmaları  
Hakkında Yönetmelik            3 
 
Türkiye Petrolleri A.O.İzmir Rafinerisi Yükleme Boşaltma Yönetmeliği     7  
 

 

Tebliğ  
 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezine Ait Tebliğ       8  
 
 

İlanlar               8 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




