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K A N U N L A R 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 

bir ek madde iîe bir fıkra ve üç geçici madde 
eklenmesine dair Kanun 

Kanun No : 1592 Kabul tarihi : 2/6/1972 

Maddıa 1 — 5134 sayılı Türkiye Cumhuriyet i E m e k l i Sandığı K a 
nununa aşağıda yazılı ek madde eklenmiştir. 

E k madds — İştirakçilerin, emeklil ik keseneğine esas olan derece 
ve kademelerinin mevzuata uygunluğu Sandıkça incelenir, eksik gönde
rilen kesenek ve karşılık farkları kurumlarmdan tahsil, fazla gönderi
len kesenek ve karşılıklar kurumlarma iade edilir. Sandıkça mevzuata 
uygun olarak tespit olunacak derece ve kademe üstündeki derece ve ka 
deme aylığı üzerinden emeklilik keseneği kesilmiş olması, iştirakçilere 
emeklilik bakımından bir hak sağlamaz. 

Madde 2 —ı 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyet i Emek l i Sandığı K a 
nununa 2/3/1970 gün ve 1239 sayılı Kanunla eklenen ek 2 nci maddeye 
aşağıda yazılı fıkra eklenmiştir. 

74 üncü maddenin 2 ve 3 üncü fıkralarında yazılı durumlarda olup 
da «üresinde müracaat edemediklerinden aylık bağlanamamış olanlar 
hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. 

Madde 3 — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek l i Sandığı K a 
nununa aşağıda yazılı üç geçici madde eklenmiştir : 

Geçici madde 1 — Emekliliğe tabi görevlerde veya Sosyal Sigorta
lar la i lg i l i işlerde bulunmadan il lerin daimî komisyonu üyeliğine, bele
diye başkanlığına seçilenlerden; istekleri üzerine, 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emek l i Sandığı Kanununun 12 nci maddesinin (n) bendi 
gereğince Sandıkla ilgilendirilmiş olanların bu görevlerde geçen ve borç
landırılarak emeklilikte sayılan sürelerinin, 1/12/1970 tarihine kadar 
olan kısmı 3 yılda bir terfi esasına, bu tarihten sonra geçen kısmı da, 
657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik 68 inc i maddesi hü
kümlerine göre, emeklilik keseneğine esas derece yükselmesinde ve k a 
deme ilerlemesinde dikkate alınır. 

Yukarıdaki fıkra hükmü, i l lerin daimî komisyonu üyeliğinde, 'be
lediye başkanlığında bulunmuş olup da, halen T. B. M . M . Üyesi olan
lar la emeklil ikle i l g i l i görevlerde çalışanlar hakkında da uygulanır. 

Ancak , 13/6/1968 gün ve 1046 sayılı Kanun hükümleri saklıdır. 
Geçici madde 2 — 5434 sayılı Kanunun «Sandıktan faydalanacaklar 

hakkındaki» 12 nci maddesine 1/3/1971 gün ve 1377 sayılı Kanunla ek
lenen (n) bendinde belirtilen 6 aylık süre içinde müracaat edememiş olan 
il lerin daimî komisyonu üyeleri ile, belediye başkanları için bu Kanunun 
yayımı tarihinden itibaren yeniden bir yıllık müracaat süresi daha tanın
mıştır, 

Geçici madde 3 — İştirakçilerden 1136 ve 1238 sayüı Kanunlar uya
rınca serbest avukatlıkta geçen hizmet sürelerini borçlanmak suretiyle 
fiilî hizmetlerine eklenmesi için zamanında müracaat edememiş olanlarla 
(Bu kanunların yürürlük tarihinden sonra iştirakçi olanlar dahil), 
5/3/1970 gün ve 1243 sayılı Kanunun Geçici İ v e geçidi 2 nci ve 8/7/1971 
gün ve 1425 sayılı Kanunun geçici 18 inci maddelerine göre süresinde müra
caat edememiş bulunanlara bu Kanunun yayınlandığı tarihten itibaren 
yeniden 6 aylık müracaat süresi tanınmıştır. 

Madde 4 —• B u Kanunun birinci maddesi hükmü 1/3/1970 tarihinde, 
diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 5 — B u Kanunu Bakanlar Kuru lu yürütür. 
6/6/1972 

N o . Ba«haı 
Dûstuv 
Tertip Cilt 

Reerai 
Gazetf 

Sahife Sayı 

İlgUl Kano* t 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Samdıiı JCarmnu 17/6/1M9 1S85 72S5 

Erişme Kontrollü Karayolları Kanunu 

Kanun No : 1593 Kabul tarihi : 6/6/1972 

Erişme kontrollü karayolu: 

Madde 1 — Erişme kontrollü karayolu, özellikle transit trafiğe 
tahsis edilen, bel ir l i yerler ve şartlar dışında giriş ve çıkışın yasaklan
dığı yaya, hayvan ve motorsuz taşıt ve araçların giremediği ancak 
izm verilen motorlu taşıtların yararlandığı ve trafiğin özel kontrola tabi 
tutulduğu karayoludur. Erişme kontroUu karayolu belediye hudutları 
içinde de olabilir. 

Erişme kontrollü karayolu tesisi ve kaldırılması: 

Madde 2 —. Mevcut veya yeniden yapılacak karayolları üzerinde, 
Karayolları Genel Müdürlüğünün teklif i Bayındırlık Bakanlığının onayı 
ile erişme kontrollü karayolu tesis edilir veya kaldırılır. 

Belediye sınırları içinden geçecek erişme kontrollü karayolları için 
i lg i l i 'belediyenin mütalaası alınır. 

Erişme kontrollü karayollarına bağlantı: 

Madde 3 — Erişme kontrollü karayollarına bağlantılar Karayol
ları Genel Müdürlüğünün uygun gördüğü yerlerde ve uygun gördüğü 
şekillerde yapılır. Erişme kontrollü karayolu çevresinin bu bağlantı nok
talarına ulaşımı toplayıcı yo l lar la veya noktaya ulasan diğer yollar va-
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sıtasıyla sağlanır. Erişme kontrollü karayoluna bitişik arazi sahipleri, 
kiracıları veya kullananların bu yola bitişik olmaları veya başka bir se
bepten dolayı arazilerinden bitişik karayoluna giriş, çıkış hakları yok
tur. 

Şehir geçitleri: 

Madde 4 — Erişme kontrollü karayolunun şehir geçişlerinde güzer
gâhının tayini ve karayolunun şehir ile bağlantı ve ilişiklerinin düzen-
zenlenmesi, imar ve iskân Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ve 
i lg i l i belediye başkanlığı tarafından birlikte kararlaştırılır. 

Şehir dışında karayolu çevresinde yerleşme : 

Madde 5 — Erişme kontrollü karayolunun şehir dışı önemli kısım
larında yerleşme düzenlenmesi imar ve iskân Bakanlığı ile Bayındırlık 
Bakanlığınca tanzim edilecek tüzük ve imar ve iskân Bakanlığmca 
yapılacak yerleşme planları ile sağlanır. 

Tüzüğe ve yerleşme planına aykırı inşaat yapılamaz. Aykırılığı 
Karayolları Teşkilâtınca tespit edilen yapılar genel zabıta nezaretinde 
Karayolları Teşkilâtmea bertaraf edilir. 

Kamulaştırma : 

Madde 6 — Erişme kontrollü karayolunun yapımı, gelişmesi ve 
çevresinin korunması ve düzenlenmesi için gereken genişlikte arazi şe
rid i kamulaştırılır ve bu maksatla yapılan kamulaştırmalarda 68İ30 sa
yılı Kanunun 23 üncü maddesi uygulanmaz. 

Tazminat verilmesi : 

Madde 7 — Mevcut karayollarında erişme kontrolü tesis edilmesi 
halinde bitişik arazi sahibinin karayoluna giriş ve çıkışı iptal edildiği ve 
toplama yolu vasıtasıyle veya her hangi bir şekilde adı geçen karayo
lunda ulaşımı sağlanmadığı takdirde giriş çıkış hakkının iptalinden 
dolayı gayrimenkuldeki değer kaybı karşılığı tazminat olarak ödenir. 

Tazminat miktarının tayini için gayrimenkulun yasak tatbik 
edilmeden evvel ve yasak tatbik edildikten sonraki rayiç değerlerinin 
farkı tespit edilir. 

Yeni yapılan erişme kontrolü karayolu dolayısıyla smırma bitişik 
arazi sahiplerinin erişme kontrollü yol yapımında evvelki ulaşım düzeni
nin bozulması halinde toplama yolu yapılarak veya her hangi bir şen 
kilde ulaşımı sağlanır. B u mümkün olmadığı takdirde gayrimenkuldeki 
değer kaybı karşılığı tazminat olarak ödenir. 

Erişme kontrollü karayoluna bağlantısı yapılan mücavir gayrimen
ku l sahipleri ile bu gayrimenkullerle i lg i l i diğer hak sahiplerinin başkaca 
tazminat talebetmeye hakları yoktur. 

Ticari tesisler kurıüması ve faaliyetleri: 

Madde 8 — Erişme kontrollü karayolu için ayrılmış veya istimlâk 
edümiş saha içinde Karayolları Genel Müdürlüğünün müsaadesi ile te
sis olunacak tamirhane, benzin istasyonu, lokanta ve motel gibi yol ve 
yolculukla i lg i l i olanlar dışında ticaret tesisi kurulması ve işletilmesi, 
her türlü ticaret yapılması ve benzeri faaliyetlerde bulunulması yasaktır. 

Yeraltı, yerüstü PTT, elektrik, su ve benzeri tesisat kurulması : 

Madde 9 — Yeni yapılan erişme kontrollü karayolu sınırları 
içinde her türlü PTT, elektrik, su ve benzeri tesisat yerleştirilmesi K a 
rayolları genel Müdürlüğünün müsaadesine tabidir. B u gibi tesisat ya
pılması için ilgililere kanunen tanınmış haklar erişme kontrollü kara
yolu sınırları içinde geçerli değildir. 

Diğer yasak hareketler : 

Madde 10 — Karayolları Genel Müdürlüğünden izin alınmaksızın 
erişme kontrollü karayolu sınırları içinde ve sınırlarında her hangi bir 
toprak hareketi, inşaat ve tesiat yapılması yasaktır. Karayolları inşaat 
ve tesislerine vak i müdahale ve zararlar zabıtaca bertaraf edilir ve bu 
işler için yapılan masraflar, sebep olandan tahsil edilir. 

Duyurma : 

Madde 11 .— Mevcut veya yeniden yapılan karayolları üzerinde, bu 
Kanun hükümlerinin ne zaman uygulanacağı ve bu Kanuna göre yasak
lamaların ve kısıtlamaların ne olduğu Resmî Gazete ile ilân olunur. 

Gazete) 11 HAZİRAN 1572 

Cezalar : 

Madde 12 — B u Kanımla kısıtlanan, yasaklanan işler ve hareket
leri yapan, yaptıranlar ile yola giren hayvan sahipleri 50 TL . srndan 
1.000 TL . sına kadar hafif para cezası ve 5 günden 30 güne kadar hafif 
hapis cezasma çarptırılırlar. 

(Bu davalar Sulh Ceza Mahkemelerinin görevi dahilinde olup acele 
hususlardandır. 

Erişme Kontrollü Karayolları Tüzüğü : 

Madde 13 — B u Kanunun uygulanması ile i lg i l i tüzük, Kanunun 
yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde Bayındırlık, imar ve iskân, 
içişleri ve Ulaştırma Bakanlıklarınca birlikte hazırlanır. 

Madde ,14 —ı B u Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 15 —> B u Kanunu Bakanlar Kuru lu yürütür. 

8/6/1972 

Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları Hakkındaki 5239 
Sayılı K a n u n a ve 1054 sayılı Diyarbakır Tıp Fakültesi 

Kuruluşu Hakkıdaki Kanuna E k Kanun 

Kanun No : 1594 Kabul tarihi: 6/6/1972 

Madde 1 — 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 2 nci maddesi ge
reğince Ankara Üniversitesine bağlı olarak kurulan (Diyarbakır Tıp 
Fakültesi) ne ait ilişik (1) sayılı cetvelde yazık kadrolar, 5239 sayılı ve 
1C54 sayılı Kanuna eklenmiştir. 

Madde 2 — Diyarbakır T ip Fakültesi kadroları ile i lg i l i 3/7/1968 
tarih ve 1054 sayılı Kanunun 2, 3, 4 ve 5 inci maddeleri Ue 1326 sayılı 
Kanunun hükümleri aynen saklıdır. 

Madde 3 —ı B u Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 4 —> B u Kanunun hükümlerini Bakanlar Kuru lu yürütür. 

8/6/1972 

(1) S A Y I L I C E T V E L 

D. Görevin çeşidi Adet Aylık 

Öğretim üyesi 

1 Profesör 3 2 000 
5 Doçent 3 1 100ı 

Öğretim yardımcısı 

3 Öğretim görevlisi - uzman 2 1 500 
4 Öğretim görevlisi - uzman '2 1 100 
5 Öğretim görevlisi - uzman 2 950 
7 Asistan 5 800 
8 Asistan ('Sosyal Bil imler) 700 
8 Asistan 10 700 
9 Asistan 15 1600 

10 Asistan 20 500 
10 Asistan (F iz ik - K i m y a - Biyoloji) 10 500 
10 Asistan (F iz ik - Antropoloji) 1 500 
7 Okutman 2 800 
8 Okutman 4 700 
7 Tercümeci 2 800 

Resini 
Düstur Gazete 

No. Başlığı Tertip Cilt Sahife Sayı 

İ lgi l i Kanun la r : 

4936 Üniversiteler Kamımı 1S/6/1M* S 27 1323 6336 
5239 Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanunu 12/7/19M 3 29 1196 6955 
1326 Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları hakkındaki 5239 ve 

1054 sayı l ı kanunlara ek Kai.ua 7/*/l970 5 9 3754 13572 

http://Kai.ua
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Y Ö N E T M E L İ K 
îmar ve İskân Bakanlığından : 

Halk Konutu Standartlarının 3 üncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir 

Madde 1 — 15 Kasım 1968 tarihinde 13052 sayılı Resmî Ga-'.ete'de 
yayınlanan Halk Konutu Standartları'nın, Birinci Böiüm 3. maddesi, 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 3 — 
«Faydalı olan konut içersinde duvarlar arasında kalan temiz 

alandır.» 
«Konutlarda» kapı ve pencere şeritleri; duman ve çöp bacası çı

kıntıları, ışıklıklar ve hava bacaları; karkas binalardaki kolonların, 
duvarlardan taşan dişleri; bir konuttaki, balkonların veya arsa zemi
ninden 0,75 m. den yüksek terasların toplamının 2,00 m 2 si; çok katlı 

binalarda yapılan çekme katların etrafında kalan ve ticaret bölgele
rinde zemin katların komşu hududuna kadar uzaması ile meydana ge
len teraslar; çok katlı binalarda genel giriş, merdiven ve sahanlıklar, 
asansörler; iki katlı tek ev olarak yapılan konutlarda iç merdivenlerin 
altında 1,70 metre yüksekliğinden az olan yerler; bodrumlarda, ko
nut başına bir adet, konutun bulunduğu bina dıışnda, konut başına 
4 m 2 den büyük olmamak üzere yapılan kömürlük veya depo; kalori
fer dairesi, yaktı deposu, sığmak, kapıcı veya kaloriferci dairesi, müş
terek hizmete ayrılan depo, çamaşırlık; bina içindeki garajlar ile bina 
dışında konut başına 18 m 2 den büyük olmamak üzere yapılan garaj
lar, faydalı alan dışındadır. 

«Bina dışındaki, kömürlük veya depoların 4 m 2 yi, garajların 18 
m 2 yi aşan miktarları ait oldukları konut faydalı alanına dahil edilir.» 

Madde 2 — Bu değişiklik, ilk Halk Konutu Standartları'nın ya
yınlandığı 24/3/1964 gününden itibaren geçerli bulunmaktadır. 

İ L Â N L A R 
Yomra Asl iye Hukuk Hâkimliğinden : 

E . No : 1970/20 
Süleyman Yavuz adına Hacıpir İskender tarafından davalılar Ce

mal Yavuz ve arkadaşları aleyhine açtığı tescü davasının yapılan du
ruşmasında : 

Davalılardan Yomra Kıratlı Köyünden Rıdvan oğlu Raşit Yıldırım 
vak i aramalara rağmen bulunamadığından kendisine davetiye tebliğ 
edilememiştir. 

Duruşma günü olan 19/7/1972 tarihinde mahkemede hazır bulun
mak üzere kendisine bu tebliğin davetiye yerine k a i m olmak üzere ilân 
olunur. 6441 

Fethiye Sulh H u k u k Hâkimliğinden : 

E . No : 1971/283 
Davalılar : 1 — Hüseyin Hüsnü Oskay, Hat ice Nayman yanında 

T a m sigorta İzmir 
2 — Avn i Işık, Hatice Nayman yanında Tam Sigorta İzmir 
3 — Hesna Melek Işık Hatice Nayman yanında Tam sigorta-îzmir 
4 — Münire Nayman Hatice Nayman yanında Tam Sigorta-îzmir 
Davacı Esnaf Kefalet Kooperatif i veki l i Avukat Ahmet Zeybek 

tarafından davalılar Hesna Melek Işık, Hüseyin Oskay, Ahmet Cevdet 
Oskay, Münire Nayman (Işık) Zekiye Halan, A v n l Işık, Lev « ı t I f ik 
haklarında açmış olduğu taksim davası sırasında : 

Adınıza çıkarılan davetiye toilâ tebliğ iade edildiği, yaptırılan za
bıta tahkikatında adresiniz meçhul olduğundan davetiyenin ilân en teb
liğine karar verilerek duruşma 5/7/1972 günü saat 9.00 a ta l ik edil
miştir. 

Mezkûr duruşma günü ve saatinde Fethiye Sulh. H u k u k Mahke
mesinde hazır bulunmanız gelmediğinz takdirde davanın gıyabınızda 
görüleceği Uânen teb liğ olunur. 6442 

A n k a r a Beşinci Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

1971/974 
Millî Savunma Bakanlığı veki l i Avukat Leman Karahan tarafın

dan davalılar Recep Avcı ve Hatice Çıtak aleyhine açılan tazminat da
vasında : 

Davalı Hatice Çitak'ın adresi meçhul olduğu anlaşıldığından hak
kındaki dava dilekçesi özeti ile duruşma günü gazete ile ilânen tebliğ 
edilmiş ve gelmediği, kendisini b ir vekillede temsü ettirmediğinden hak
kındaki gıyap kararının basın yoluyla duyurulmasına karar verilmiş
tir. 

Davalı Hatice Çitak'ın 19/7/1972 Çarşamba saat 10.55 de duruş
maya mahsus salonda hazır bulunması veya kendisini bir vekille tem
si l ettirmesi, aksi takdirde bundan sonra duruşmaya kabul edilemiye-
ceğı gibi davaya da gıyabında devam olunmasına karar verileceği, gı
yap kararı yerine geçmek üzere Hatice Çıtak'a basın yoluyla duyuru
lur. 6462 

Aydın İkinci Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

1969/464 
Davacı : Aydın Belediyesine izafetle vekil i Rıza Toprak tarafın

dan, davalı Aydm Hasan Efendi Mahallesi 15 inci Sokak 29/A numa
rada oturur Sal im Dinçer aleyhine açılmış olan tazminat davasının gö
rülmekte olan muhakemesinde : 

Davalının gösterilen adresinde bulunamayışı sebebiyle tebligatı da 
evvelce aynı gazete ile ilânen yapılmış olup, duruşmaya gelmediğinden 
3/7/1972 günü saat 9.00 da yapılacak duruşmada hazır bulunmadığı veya 
kanunî b i r vekille kendisini temsil ettirmediği takdirde duruşmanın gı
yabında yapılacağının gıyap kararma ka im olmak üzere ilân olunur. 

6500 

Terme Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

1972/198 
Davacı Terme'nin Fenk Mahallesinde mukim Yusuf Sivas tara

fından, Mahkememize açılan gaiplik davasının yapılmakta olan açık 
duruşması sırasında : 

Davacının murisi babası ölü İbrahim oğlu, Ayşe'den doğma 1292 
doğumlu Sivazeoğlu Hüseyin Umumî Cihan Harbinde askere giderek 
cephede gaip olduğu ve 1914 tarihinden bu yana da kendisinden hiç bir 
haber alınmadığı gibi nüfus sicilinde gaip olarak görülmekte ise de, adı 
geçenin miras hukukuna esas olmak üzere halen sağ olup, olmadığı sağ 
ise veya her hangi b i r mahalde geriye mirasçı bırakarak ölmüş ise ken
disinin veya mirasçılarının Mahkememizin 1972/198 esas sayılı dava 
dosyasına müracaatı ilân olunur. 6501 

Ankara 6 ncı Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 
1971/587 

Ankaranm Topraklık Mektep Sokak No. 61 numarada mukim 
iken semti meçhule giden ve aleyhine izaleyi Şüyu davası ikame olu
nan Satılmış Yeşilkaya'ya ilânen davet edilmişti. 

Gıyap yerine kaim olmak üzere iş bu ilâna göre davalı Satıl
mış Yeşilkaya'nm duruşmanın muallâk bulunduğu 21/6/1972 günü 
saat 9.50 de Hâkimliğimizde hazır bulunması lüzumu ilân olunur. 

6431 

Sarkışla Asl iye Hukuk- Hâkimliğinden : 

1971/449 
Sarkışla Gültekin Mahallesinden Hatun Karakoç tarafından aley. 

hine açılan boşanma davasında : 
Davalı Muharrem Karakoç adına çıkarılan davetiye bilâ tebliğ iade 

edilmiş mahkemece ilânen davetiye tebliğine karar verilmiştir. B u i t i 
barla duruşmanın bırakıldığı 30/6/1972 günü saat 10.00 da duruşmada 
hazır bulunması bulunmadığı takdirde gıyap kararı çıkarılacağı dave
tiye yerine ka im olmak üzere ilân olunur. 6498 



Saiıife : 4 (Resmî Gez ete) 11 HAZİRAN 1972 

den : 
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Kayseri 6. Bölge Müdürlüğün-

1 — Himmetdede - Boğazlıyan - Sarıkaya - Sorgun yolu 27 + 500 
— 35 4- 628 Km. leri arasına çekilecek 30.029,85 m 3 stablize malzeme
sinin nakil, boşaltma ve figüresi 4şi 16/6/1972 Cuma günü saat 15.00 
de Pazarlık suretiyle Bölgemiz Komisyonunca eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Muhammen bedeli 869.364,16 lira olup, muvakkat teminatı 
38.525,— liradır. 

3 — Buna ait şartname ve ekleri Bölgemiz Malzeme Servisinde 
görülebilir. 

4 — İsteklilerin en geç 14/6/1972 Çarşamba günü saat 17.00 ye 
kadar dilekçe ile Müdürlüğümüze müracaat ederek, dilekçelerine mu
hammen bedel kadar benzeri iş yaptığını gösterir iş bitirme belgesi 
banka referans mektubu bunu tevsik eden malî durum bildirisi, ta
ahhüt ve teçhizat büdirilerini ekliyerek iştirak belgesi almaları. 

5 — İsteklilerin 1972 ticaret odası vesikası, iştirak belgesi ve te
minatları ile birlikte Komisyonumuza müracaatları ilân olunur. 

6754 / 1-1 

1 — Hamitköy 60 No. lu Devlet yolu 79 + 749 — 66 + 000 Km. 
leri arasına çekilecek 28.098 m 3 stablize malzemesinin yüklenmesi, 
nakil, boşaltma ve figüresi işi 15/6/1972 Perşembe günü saat 15.00 de 
pazarlık suretiyle Bölgemiz Komisyonunca eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Muhammen bedeli 658.336,— lira olup, muvakkat teminatı 
29.000,— liradır. 

3 — Buna ait şartname ve ekleri Bölgemiz Malzeme Servisinde 
görülebilir. 

4 — İsteklilerin en geç 13/6/1972 Salı günü saat 17.00 ye kadar 
bir dilekçe ile Müdürlüğümüze müracaat ederek dilekçelerine en az 
keşif bedeli kadar benzeri iş yaptığını gösterir iş bitirme belgesi, 
banka referans mektubunu tevsik eden malî durum bildirisi, teçhizat 
ve taahhüt bildirilerini ekliyerek iştirak belgesi almaları. 

5 — İsteklilerin 1972 ticaret odası vesikası, iştirak belgesi ve te
minatları ile birlikte Bölgemiz Komisyonuna müracaatları ilân olu
nur. 6753 / 1-1 

Devlet Orman İşletmesi Çatalzeytin Müdürlüğünden: 

1 — İşletmemiz Müdürlüğü Karacakaya Bölgesinin Handere se
risi 44, 45, 59, 60 No. lu Bölmelerinde dikili ağaç damgası yapılan 11.270 
m 3 ağacın dipten kesme, tomruklama, dallardan temizleme, kaJın ta-
rafkı başı çevinne, elde olunacak 6714 m 3 tomruk ve direğin orman 
içi ıstil yerine nakil, tasnif ve gösterilecek sahaya istii yapma işi açık 
eksiltmeye çıkaıılmıştır. 

2 — Eksınme ly/6/1972 tarihine rastlayan Pazartesi günü saaı 
14.00 de Çatalzeytin İşletme Müdürlüğü Merkezinde toplanacak Ko
misyon onunde yapılacaktır. 

3 — Bu işin muhammen tutar bedeli 318.231,— (üçyüzonsekiz bin 
ikiyüzotuzbir lira) olup geçici teminat miktarı 16.479,24 (onaltı bin 
dörtyüzyetmişdokuz lira yirmidört kuruştur.) 

4 — Katî teminat geçici teminatın iki katı olup şartnamede gös
terilen müddet zarfında geçici teminatın katî teminata iblâğı şarttır. 

5 — Bu eksiltmeye ait şartname muhammen bedelleri gösterir 
liste Ankara, Kastamonu, Tosya, Ayancık, Türkeli İşletme Müdüı Kik
leri ile İşletmemizde görülebilir. 

6 — İşletmemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir, ihaleyi yapıp 
yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

7 — Eksiltmeye iştirak edeceklerin şartnamede istenilen belge
lerle birlikte teminat mektubuda yetlerinde olmak suretiyle Komis
yona müracaatları ilân olunur. 6752 / 1-1 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliği Yapı İşleri 12. 
Bölge Müdürlüğünden : 

1 — E r zurum Stadyum ikmal inşaatı işi 3530 sayılı Kanun hüküm
lerine göre kapalı zarf usulü ile eksütmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli 944.000,— liradır. 
3 — Eksi l tme Erzurum'da Yapı İşleri 12. Bölge Müdürlüğü İhale 

Komisyonunda 23/0/1972 Cuma günü saat 15.30 da yapılacaktır. 
4 — Eks i l tme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Müdürlükte gö-

rülebüir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için istekli lerin; 
A — 37.760,— liralık geçici teminatını; 
B — 1972 yılma ait ticaret odası belgesini; 
C — Müracaat dilekçeleri ile birl ikte verecekleri (Eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve teçhizat be
yannamesini, teknik personel beyannamesini, taahhüt beyannamesini, 
sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisini bunu be
lirten banka referans mektubunu Bayındırlık Bakanlığından almış olduk
ları (C) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini 
gösterir müteahhitlik karnesini ibraz suretiyle Yapı İşleri 12. Bölge Mü
dürlüğünden alacakları yeterlik belgesini tekli f mektupları ile birlikte 
zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 23/6/1972 Cuma günü saat 
14.30 a kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vere
ceklerdir. 

7 — Yeterl ik belgesi alınması için son müracaat tarihi 20/6/1972 
Salı günü mesai saati sonuna kadardır. 

8 — İdare yeterlik belgesi verip vermemekte, ihaleyi yapıp yapma> 
makta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edümez, 

Keyfiyet ilân olunur. 6751 / 1-1 

Devleı Orman İşletmesi Mersin Müdürlüğünden : 

Bölgesi 

Merkez 

» 
» 
> 

Tömük 

» 

Deposu 

Çavuşlu 

Tömük 
» 

Cins ve nev'i 

Kızılcam Tom. 2. S. N . B. 
3. S. N . B. 
2. S. K. B. » » 
3. S. K. B. » » 
N . B . Kızılcam tel direk 

» » » » 
2. S. Kızılcam maden direk 
Kızılcam sanayi odun 

» kabuklu San. odun 
3. S. N . B. Kızılcam Tom. 
3. S. K. B. » » 
2. S. Kızılcam Mad. direk 
Kızılcam sanayi odun 

Parti M i k t a r ı Muh. bedeli 
adedi Adet M3 Lira Kr. 

1 76 21.274 400,— 
17 4137 826.684 330,— 
1 119 23.540 330,— 

10 3894 511.857 250,— 
1 274 41.357 415,— 
1 207 24.232 380,— 
8 7262 393.988 250,— 
5 4663 224.829 220,— 
1 Ster 17.000 150 — 

11 2576 481.188 320 — 
8 3603 415.070 240,— 
7 7017 359,598 250,— 
3 6036 256.532 210 — 

76 39864 3580.149 

1 — Yukarıda müfredatı yazılı orman emvalleri üç ay vadeli olarak açık artırma suretiyle şartnamesi gereğince 23/6/1972 Cuma günü 
saat 12.00 de Mersin'de İşletmemiz Satış Salonunda satışı yapılacaktır. 

2 — Sanayi odunlarına iştirak edeceklerden kapasite belgesi istenecek, 'belgesi ibraz edemiyenler sanayi odunlarına iştirak edemiyeceklerdir. 
3 — Satışa ait şartname ve satış müfredat listesi Orman Genel Müdürlüğünde, Mersin Orman Başmüdürlüğünde, Adana, Antakya, Pozantı 

Sivas Orman İşletme Müdürlükleriyle İşletmemizde, Merkez, Tömük, Tarsus, İskenderun, Gaziantep ve Kayser i Orman Bölge Şefliklerinde, 
Mersin Belediye Başkanlığında görülebilir. 

4 — Satışla i lg i l i vergüerin alıcıya, ilân masrafları İşletmeye aittir. 
§ — TaUpleruı beUi gün ve saatte teminat makbuzlariyle müracaatları ilân olunur. 6 ^50 /1-1 



11 HAZİRAN 1972 (Resmî Gazete) 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü B i r inc i Bölge 
Müdürlüğü : 

teklif mektuplarını eksiltme günü saat 10 a kadar makbuz mukabilinde 
Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri lazımdır. 

Posta'da olacak gecikmeler nazarı i t ibara alınmaz 6406/ 4-3 

1 — Eksi l tmeye konulan iş Havsa - Uzunköprü yolu K m . 0+000 — 
36+400 arasmda lüzumlu kırma taşm (Harala Taşoeağından) hazırlan
ması, taşmması ve figüresi işi olup keşif bedeli 959.560,00 liradır. 

H — Eksi l tmesi 5 Temmuz 1972 Çarşamba günü saat 11 de Kü-
çükyalı'daki Bölge Müdürlüğünden kapalı zarf usulü Ue yapılacaktır. 
Şartnameleri istanbul 'da Bölge Müdürlüğünde, Ankara 'da Malzeme Mü
dürlüğünde görülebilir. 

İ Ü — Eksi ltmeye girebilmek için : 
a) istekl i ler in 1972 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi şir

ketlerin i l k ilân tarihinden sonra alınmış hal i faaliyet belgesi ve usulü 
gereğince 42.132.40 Uralık geçici teminat vermeleri. (Teminatlar mektup 
olarak verildği takdirde mektupların müddetsiz veya son müracaat gü

nünden en az üç ay müddetli ve Mal iye Bakanlığının 12/1/1956 gün 
5297 - 15/1723 sayılı tamimine uygun olmaları.) 

b) istekl i ler in ne geç 30 Haz i ran 1972 Cuma günü mesai saati so
nuna kadar dilekçe ile Karayolları 1. Bölge Müdürlüğüne müracaat et
meleri (Müracaatta genel evrak kaydı tar ih i muteberdir.) Dilekçelerine : 

1 — E n az işin i lk keşif bedeli kadar bu işin cins ve öneminde bir 
iş yaptığım belirtir tasdikl i belge ile, 

2 — Eksi l tme dosyasındaki örneğin uygun mal i durum bildirisini, 
3 — Sözleşmeye esas İlân tarihinden sonra alınmış banka mektubu, 
4 — Müteahhidin iş hakkındaki tasarılarını ve işte kullanacağı 

makine ve teçhizat bildirisini (bildiride gösterilen A n a inşaat Mak ina-
larının sahibi olduklarına dair belgeleri ibraz etmeleri, k i r a Ue hariçten 
temin edilecek ana inşaat makmalan için beyanda bulunmamaları.) 

5 — tstekülerin gerçek tek kişi olması halinde imza sirkülerini, 
şirket olması halinde şirket sirkülerini, 

6 — Müteahhıdm elinde henüz bitirilmemiş durumdaki bütün işle
ri gösterir büdiriyi, 

7 — tş yerini görüp tetkik ettiklerine dair işin ait olduğu kont-
rolluktan alınmış tasdikl i bir belgeyi, eksiksiz olarak bağlıyarak yeter
l ik belgesi alm&lan lazımdır. 

iştirak belgesi için telgrafla müracaatlar kabul edilmez 2 - 4 - 6 -
No. da yazılı belgelerin bizzat müteahhit tarafından imzalanması şart
tır. Vekaleten imza edilenler yeterU sayılmaz. 

IV — istekl i ler in 2490 sayılı kanunun 31. ve müteakip maddeleri Ue 
eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlayacakları teklif 
mektuplarını eksiltme günü saat 10 a kadar makbuz mukabüinde Ko
misyon Başkanlığına teslim etmeleri lazımdır. 

Po3tada olacak gecikmeler nazarı it ibara alınmaz. 6405/ 4-3 

I — Eksiltmeye konulan Haydarpaşa - i zmi t Ekspresyolu Pendik 
varyantı (14+000 — 1 9 + 600) K m . 1er arasmda Ekspresyol ve yan yollar 
tesviye işleri, sanat yapıları drenej ve sıtablize üst yapı inşaatı işleri 
olup, keşif bedeli 14.918.63 liradır. 

H — Eksi l tmesi 3 Temmuz 1972 pazartesi günü saat 11 de Küçük-
yalı'daki Bölge Müdürlüğünde kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. Şartna
meleri istanbul'da Bölge Müdürlüğünde Ankara 'da Karayolları Genel 
Malzeme Müdürlüğünde görülebilir, 

I H — Eksi ltmeye girebilmek için : 
a) istekl i ler in 1972 yuma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, 

Şirketlerin i lk ilân tarihinden sonra alınmış hal i faaliyet belgesi ve usulü 
gereğince 461.317.45 liralık geçici teminat vermeleri. (Teminatlar mek
tup olarak verildiği takdirde mektupların müddetsiz veya son müracaat 
gününden itibaren en az üç ay müddetti ve Mal iye Bakanlığının 12/1/1956 
gün. 5297 -15/1723 sayılı tamimine uygun olmaları) 

b) istekl i ler in en geç 28 Haz i ran 1972 Çarşamba günü mesai saati 
sonuna kadar dilekçe ile Karayolları 1. Bölge Müdürlüğüne müracaat 
etmeleri, (müracaatta genel evrak kaydı tar ihi muteberdir.) Düekçele-
rine : 

1 — Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve süresi dolmamış (B) 
grubundan ve en az bu işin i lk keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesi 
ve bu işin cins ve öneminde bir iş yaptığını belirtir tasdikl i belge ile, 

2 — Eksi l tme dosyasmdaki örneğine uygun mai l durum bi ldir i 
sini, 

3 — Sözleşmeye esas i lk ilân tarihinden sonra alınmış banka mek
tubunu, 

4 — Müteahhidin iş hakkındaki tasarılarını ve işte kullanacağı 
makina ve teçhizat bildirisini, (Bildiride gösterilen A n a inşaat maki-
nalarmm sahibi olduklarına dair belgeleri ibraz etmeleri, k i r a ile hariç
ten temin edilecek Ana inşaat M a k m a l a n için beyanda bulunmaları.) 

5 — istekl i ler in gerçek tek kişi olması halinde İmza sirkülerini, 
şirket olması halinde şirket sirkülerini, 

6 — Müteahhidin elinde henüz bitirilmemiş durumdaki bütün işleri 
gösterir bi ldir iyi , 

7 — Iş yerini görüp tetkik ettiklerine dair işin ait olduğu kontrol-
luktan alınmış tasdikl i bir belgeyi, 

8 — Teknik personel bildirisini, eksiksiz olarak bağlıyarak yeterlik 
belgesi almaları lâzımdır. 

iştirak belgesi için telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 2 - 4 - 6 - 8 -
No da yazılı belgelerin bizzat müteahhit tarafından imzalanması şarttır. 

Vekâletten imza edilenler geçerli sayılmaz. 
r v — istekl i ler in 2490 sayıU kanunun 31 ve müteakip maddeleri 

ile eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlayacakları 

Mak ina ve K i m y a Endüstrisi K u r u m u Genel (Müdürlüğünden : 

Miktarı Bulunduğu yer 

(Muhtelif çeşitli malzeme satdacaktır.) 
Kurumumuza ait aşağıda müfredatı kayıtlı çeşitli malzeme kapalı zarf la tekl i f almak suretiyle satışa arz edilmiştir. 
Şartnameleri Kurumun Malzeme Satış, Kırıkkale Bölge ve istanbul Şube Müdürlüklerinden temin edilebilir. Tekli f ler en geç ihale günü 

14.00 de verilecektir. 
Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 

C i n s i 

72-41 
Kamyon jantı 
72-39 
Şerit testere (10X0,7 Mm.) 
72-12 
İğneU Rulman Bilyası 
iğneli bi lya kovanı 
71- 93 

Oto burçları 

69-107 
Köseleü yağ keçeleri 
72- 70 
Pul luk uç demirleri 
72-72 
Saat z incir i (Künye zinciri) 
72-82 
K u m torbası (Boş çuval) 

59 Adet 

4.019 Metre 

184.000 Adet 
8.000 Adet 

6.427 Adet 
(7 kalem) 

54.688 Adet 

12.833 Adet 

38.591 Adet 

36.575 Adet 

Merkez Ambarı 

Merkez Ambarı 

Merkez Ambarı 

Mak . San. Müessesesi 

Merkez Ambarı Mak . Sanayi 
Müessesesi 

Çelik Fabrikası Mak. Sanayi 
Müessesesi 

Merkez Ambarı 
Kurumun muhtelif Fabr ika
larında 

Muvakka t teminatı 
L i r a K r . 

3.000,— 

500,— 

2.00O — 

2.500,— 

15.000,— 

9.000,— 

1.500,— 

250,— 

İhale tar ih i 

26/6A972 

26/6/1972 

26/6/1972 

26/6/1972 

26/6/1972 

26/6/1972 

26/6/1972' 

26/6/1972 



Sahifc: 6 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri İskenderun Demir ve Çelik Fab
rikaları Müessese Müdürlüğünden : 

Nakl iye İlâm 
İskenderun'da kurulmakta olan tesislerimiz için yurt dışmdan ge

lecek olan takriben 400.000 ton, muhtelif vasıf ve ağırlıkta k i malze
menin İskenderun, Mersin ve istanbul l imanlan ile icabında tesis l iman
larımızdan tahliye, depolanmıza naki l , gümrükleme, depolama, istifle
me ve diğer hizmetleri teklif a lma yolu üe ihaleye çıkanlmıştır. 

İhale 30 Haz iran 1972 Cuma günü saat 15.30 da Tunus Caddesi 
No : 63 Kavaklıdere/Ankara adresindeki Müessese Müdürlüğümüzden 
toplanacak ihale komisyonu tarafından yapüacaktır. 

İhale evrak ve ekleri 100,— T L . bedel mukabilinde yukanda ad
reste k i Ticaret Müdürlüğümüzden temin edilebilir. 

İhaleye iştirak etmek isteyen şahıs ve şirketlerin en geç 19/6/1972 
Pazartesi günü saat 17.30 a kadar bir dilekçe Ue Müessesemize müra
caat ederek ihaleye iştirak belgesini istemeleri ve bu dilekçeye aşağı
da k i belgeleri eklemeleri lâzımdır. 

a) İsteklinin bir taahhüt mevzuu asgari 50.000 tonluk nakliye 
ve gümrükleme hizmetini müteahhit olarak yaptığına ve işi tamamladı
ğına dair resmi belge. 

b) 1972 yılma ait ticaret odası belgesi. 
c) Devam eden işlerine dair belge. 
d) B u işe tahsis edilebileceği (Kendisine ait ve kiralayacağı) ma-

k ina ve teçhizat listesi. 
e) Personel ve teşkilât beyannamesi. (Nakl iye ve gümrükleme-

hizmetleri için a y n ayrı.) 
f) Banka referans mektubu. 
g) İmza sirküleri ve ihale evrakını satın aldıklarına dair mak

buz. 
İsteklilere iştirak belgesi verilip verlimediği bir yazı ile kendile

rine bildirilecektir. 
Tekl i f vermek için istekli lerin : 
a) 500.000,— T L . geçici teminat mektubu veya vezne makbuzunu, 
b) İhaleye iştirak edeceklerine dair müessesemizce yeterlik 

belgesi, 
Tekl i f mektupları Ue bir l ikte 30/6/1972 Cuma günü saat 14.30 a 

kadar yukanda beürtilen adreste Müessese Müdürlüğü'ne makbuz mu
kabili teslim etmeleri gerekmektedir. 

Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. İhaleyi yapıp yap

mamakta veya dUediğine yapmakta serbesttir. 6613 / 3-2 

• 
Türkiye Çimento Sanayii T A Ş Genel Müdürlüğünden ; 

B i r adet ozalit maküıaeı satın alınacaktır 
Son teklif verme günü 20 Haz i ran 1972 Salı günü saat 15.00 dir, 
B u İşe ait idarî ve teknik şartname Ankara 'da Genel Müdürlüğü

müz Ticaret Müdürlüğünden, istanbul 'da Alım ve Satım Müdürlüğün
den temin edilebilir. 6514/2-2 

T a n m Bakanlığı Veteriner Malzeme Deposu Müdürlüğünden : 
A N K A R A 

1 — Mik ta r ve nitel ikleri şartnamede açıklanmış olan (11) kalem 
çeşitli A n t i - Paraziter Uâç kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkanlmış
tır. 

2 — İlâçların muhammen bedeli : (724.710 TL.) Yediyüz y i rmi dört 
bin yediyüz on l ira. geçici teminat (48.136,97 TL.) Kırksekiz b in yüz 
otuzaltı l i ra doksanyedi kuruştur. 

3 — Eksi l tme 28 Haz iran 1972 Çarşamba günü saat 15.00 de A n 
kara Etük Veteriner Malzeme Deposu Müdürlüğü binasında satın alma 
komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

4 — İsteklilerin şartnamenin dördüncü maddesinde beürtilen bel
geleri 2490 sayılı Artırma - EksUtme ve ihale Kanununun 32. madde
sinde açıklanan esaslara göre hazırlayacaklan tekli f mektupları ile 
birl ikte ihale saatinden bir saat öncesine kadar makbuz karşılığında 
Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri gereklidir. Postadaki gecikme
ler nazarı it ibara alınmaz. 

5 — Şartnameler her gün çalışma saatleri içinde Ankara 'da E t 
l ik Veteriner Malzeme Deposu Müdürlüğünde, istanbul'da Veteriner 
Baş Müdürlüğünde görülebilir. 6622/4-2 

11 (HAZİRAN 1972 

Turgutlu Belediye Başkanlığından : 

Asrî mezarlığa ilâve olunan kısmın muhafazası için şartnamesine 
göre çevre duvarlan kapalı zarf usulüyle ihale edilecektir. 

Keşif bedeli 77.102,82 l i ra olup, geçici terninatı 5.106 Uradır. 
İhalesi 20 Haz i ran 1972 günü saat 11.00 de Belediye Encümeninde 

yapılacaktır. 
İsteklilerin kapalı zar f lanm ihale saatinden bir saat evvel Encü

mene vermeleri, postada vaki gecikmeler nazara alınmaz. 

6510 /4-3 
tı 

Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünden : 

1 — Banaz satış servis istasyonu ikma l inşaatı kapalı zarf usulü ile 
ihale'ye çıkanlmıştır. 

2 — İşin keşif bedeli 197.011.35 geçici teminatı 11.100, — TL . dur. 
3 — İhale'ye girebümek için bu işe mahsus yeterlik belgesi ve 

eksiltme şartnamesinde yazılı belgelerin ibrazı şarttır. 
4 — Yeter l ik belgesi için verilecek düekçe'ye mali durum bildirisi 

banka referans mektubu ile eksiltme şartnamesinde yazılı belgeler ek
lenecektir. Eelge İnşaat ve Tesisat Müdürlüğündeki Komisyonca veri
l ir . Müracaatlar ihale gününden, tat i l günü hariç 3 gün evveline kadar 
yapılacaktır. Belge istekl inin kendisine verilecektir. Posta Ue gönderil-
mez. 

5 — İhale dosyası İnşaat ve Tesisat Şube Müdürlüğünde görülebi-
Ur. 

6 — İhale 20/6/1972 günü saat 15.00 de Satınalma Komisyon Baş
kanlığında yapılacaktır. Zarf lar engeç ihale saatinden bir saat evveline 
kadar Muhaberat ve Arşiv Müdürlüğüne verilecektir. 

Posta'da vaki gecikmeler nazan it ibara alınmaz. 
7 — Ofisimiz 2490 sayılı kanuna tabi değüdir. 

6454/ 2-2 

1 — Samsun Deposu Tek l i Lojman İnşaatı kapalı zarf usulü Ue 
ihaleye çıkarümıştır. 

2 — İşin keşif bedeli 377.034,13 T L . geçici teminat 18.850, — T L dır. 
3 — İhaleye girebilmek için bu işe mahsus yeterlik belgesi ve ek

siltme şartnamesinde yazüı belgelerin ihrazı şarttır. 
4 — Yeterl ik Belgesi için verilecek dilekçe'ye mal i durum bildirisi , 

banka referans mektubu Ue Eks i l tme Şartnamesinde yazılı belgeler ek
lenecektir. Belge İnşaat ve Tesisat Müdürlüğündeki Komisyonca verilir. 
Müracaatlar ihale gününden, tatü günü hariç 3 gün evveline kadar ya
pılacaktır. Belge isteklinin kendisine verilecektir. Posta ile gönderilmez. 

5 — İhale dosyası İnşaat ve Tesisat Şube Müdürlüğünde görüle
bil ir . 

6 — İhale 19/6/1972 günü saat 15.00 de Satınalma Komisyonu 
Başkanlığında yapılacaktır. 

Zarf lar en geç üıal® saatinden bir gaaıt evvelin* kadar Muhaiberat 
ve Arşiv Müdürlüğüne verilecektir. 

Postada vak i gecikmeler nazarı it ibara alınmaz. 
7 —• Ofisimiz 2490 sayılı kanuna tabi değUdir, 

6453/' 2-2 

1 —• Hopa deposu dolum yeri, bekçi ve Motopomp binası havuz 
ve saha tanzimi inşaatı kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — işin keşif bedeli 172.000, — TL . geçici teminatı 9.850, — T L . 
dür. 

3 — İhaleye girebilmek için bu işe mahsus yeterlik belgesi ve 
eksiltme şartnamesinde yazılı belgelerin ibrazı şarttır. 

4 —• Yeterl ik Belgesi için verilecek düekçe'ye mal i dunun b i l 
diriş banka- referans mektubu le eksiltme şartnamesinde yazılı belgeler 
eklenecektir. Belge İnşaat ve Tesisat Müdürlüğündeki Komisyonca veri
l ir . Müracaatlar ihale gününden, tat i l günü hariç 3 gün evveline 'kadar 
yapılacaktır. Belge istekl inin kendisine verilecektir. Posta i le gönderil
mez. 

5 — ihale dosyası inşaat ve Tesisat Şube Müdürlüğünde görüle-
'MUr. 

6 — ihale 21/6/1972 günü saat 15.00 de Satmalma Komisyonu 
Bşk. dıe yapılacaktır. Zarf lar en geç ihale saatinden bir saat evveline 
kadar Muhaberat ve Arşiv Müdürlüğüne verilecektir. 

Postada vaki gecikmeler nazan it ibara alınmaz. 
7 — Ofisimiz 2490 sayılı kanuna tabi değüdir. 

6452/ 2-2 

(Resmî Gazete) 



İ İ HAZİRAN im (Resmî Gazete) Sahife : 1 

Adana Defterdarlığından : 

Yapılacak İş Keşif Bedeli Geçici Teminat 
Lira Kr. Lira Kr. 

1 — Konut onarımı 50.000,— 3.750,— 
2 — Maliye binası onarımı 16.190,— 1.214,25 

Konut onarımı kapalı zarf usulü ile Maliye binasında açık eksilt
me usulü ile 19/6/1972 Pazartesi günü saat 11.00 de Defterdarlık Maka
mında Komisyonca ihale olunacaktır. 

Bu işe ait şartnameler mesai saatleri dahilinde Millî Emlâk Mü
dürlüğünde görülebilir. 

İsteklilerin Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belge
si ticaret odası vesikası ve teminat alındılarını havi teklif mektupları
nın ihale saatinden bir saat önce Komisyon Başkanlığına vermeleri, 
açık eksiltmede ise bu vesikaları Komisyona ibraz ederek müracaatla
rı lüzumu ilân olunur. 6183 / 1-1 

Gaziantep Valiliğinden: 

1 — Gaziantep Lise Binası onarımı işi 2490 sayılı Kanun hüküm
lerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — tşin keşif bedeli : 183.080,63 liradır. 
3 — Eksiltme Gaziantep Hükümet konağındaki Bayındırlık Mü

dürlüğü ihale komisyonunda 28/6/1972 Çarşamba günü saat : 11.00 de 
yapılacaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr müdürlükte gö
rülebilir 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
a) 10.404,05 liralık geçici teminatını, 
b) 1972 yılma ait Ticaret Odası Belgesini, 
c) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve teçhizat 
beyannamesini, sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bil
dirisini, teknik personel beyannamesini, taahhüt beyannamesini Ba
yındırlık Bakanlığından almış oldukları C grubundan keşif bedeli ka
dar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesi
ni ibraz suretiyle Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik bel
gesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektulannı 28/6/1972 Çarşamba günü saat : 
10.00 a kadar makbuz karşılığında ihale komisyonu başkanlığına ve
receklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 26/6/1972 
Pazartesi günü mesaî saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

6366 /4-2 

1 — Gaziantep Körler Okulu çatısı ile su deposu onarımı inşaat
ları 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksilt
meye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli : 263.269,25 liradır. 

3 — Eksiltme Gaziantep Hükümet konağı içindeki Bayındırlık 
İhale Komisyonunda 28/6/1972 Çarşamba günü saat 11.00 de yapı
lacaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr müdürlükte gö
rülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
a) 14.280,77 liralık geçici teminatını, 
b) 1972 yılına ait Ticaret Odası Belgesini, 
c) Müracaat dilekçesiyle birlikte verecekleri (eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve teçhizat 
beyannamesini, sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum 
bildirgesini, teknik personel beyannamesini, taahhüt beyannamesini, 
Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları C grubundan keşif bedeli 
kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karne
sini ibraz suretiyle Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik 
belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 28/6/1972 Çarşamba günü saat 
10.00 a kadar makbuz karşılığında ihale komisyonu başkanlığına ve
receklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 26/6/1972 
Pazartesi günü mesaî saati sonuna kadardır. 

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

6363 /4-2 

1 — Kilis Kız Yetiştirme Yurdu onarımı ile kalorifer tesisi işi 
2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli : 282.987,42 liradır. 
3 — Eksiltme Gaziantep Hükümet konağındaki Bayındırlık Mü

dürlüğü ihale komisyonunda 28/6/1972 Çarşamba günü saat : 11.00 de 
yapılacaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr müdürlükte gö
rülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin r 
a) 15.069,50 liralık geçici teminatını, 
b) 1972 yılma ait ticaret odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme Şart

namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve teçhi
zat beyannamseini, sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum 
bildirisini, teknik personel beyannamesini, taahhüt beyannamesini, 
Bayındırlık Bakanlığmdan almış oldukları G gurubundan keşif bedeli 
kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik belge
si ile bir kalemde bu işin teknik niteliğinde br .işi bitirdiklerine dair 
belgelerini ibraz suretiyle Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları ye
terlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarmı 28/6/1972 Çarşamba günü saat 
10.00 a kadar makbuz karşılığında ihale komisyonu başkanlığına ve
receklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 26/6/1972 
Pazartesi günü mesaî saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
6365 / 4-2 

Tunceli TOPRAKSU Ekip Başmühendisliğinden 

İşin Yeri 
İnşaatın Cinsi 
ve mahiyeti 

Keşif 
Bedeli 

Lira Kr. 

Muvakkat 
Teminatı 
Lira Kr. 

İhale 
Şekli 

İhale 
Tarihi Günü Saati 

Tunceli - Çemişgezek Bent ve 
Güneybaşı (Setirge) Köyü Kanal 89.606— 5.731,— Kapalı Zarf 26/6/1972 Pazartesi 10.30 
Tunceli - Hozat 
Geyiksuyu (Sin) Köyü » 140.000,— 8.250,— Kapalı Zarf 26/6/1972 Pazartesi 11.30 

a) Yukarıdaki İşler Tunceli TOPRAKSU Ekip Başmühendisliği binasında, hizalarında gösterilen tarih, gün ve saatte ayrı ayrı ihale edi
lecektir. 

b) Plan, Proje, Harita, Şartname, Mukavele örneği ile diğer evraklar ihale dosyası içerisinde parasız olarak mesai saatleri dahilinde 
TOPRAKSU Ekip Başmühendisliğinde görülebilir. 

c) Taliplilerin 23/6/1972 Cuma günü saat 17.00 ye kadar her iş için ayrı ayrı olmak üzere müracaat etmeleri ve miktarı en az keşif be
delinin yarısı kadar olan bu gibi işleri yaptıklarına dair resmî müesseseden aldıkları belgeleri ibraz etmeleri lâzımdır. 

d) Taliplilerin, 1972 yılı tasdikli ticaret odası vesikasını, geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubunu, Komisyondan alacakları 
yeterlik belgesini, 2490 sayılı Kanunun 32 inci maddesinin tarifine uygun olarak hazırlıyacaklan teklif mektupları ile birlikte ihale saatin
den bir saat evveline kadar komisyona vermeleri şarttır. '• 

e) Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 6549/ 1-1 



Sahife : 8 (Resmi Gazete) 11 HAZİRAN 1972 

Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletme Müdürlü
ğünden : 

Adedi A D I 

1 Veb Ofset makinası (Üç üniteli) 
S Kâğıt kesme makinası 
3 Otomatik yazı dizgi makinası 

isletmemiz yukanda isimleri yazılı makinaları satın alacaktır. 
Faz la bi lgi lüzumunda mesai saatlerinde işletme Müdürlüğüne baş-

vurulabilinir. 
Satmak isteyenler 29/7/1972 tarihine kadar on nüsha proforma 

faturalarının Türkçe tercümeleriyle beraber işletmemize verilmesi Uân 
olunur. 

Denizci l ik Bankası T. A . O. dan : 

Şartnamesinde yazılı muhtelif orman bölgelerinden istanbul 'a 2525 
M 3 , kereste naklettirüecektir. 

Sön tekl i f verme tar ih i 22/6/1972 akşamına kadardır. Şartnamesi 
Malzeme Müdürlüğü Veznesinden aunabilir. 6702 /1-1 

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden : 

4 ton greyfurt konsantresi 21/6/1972 günü saat 15.00 de Müdürlük 
binasında yapılacak kapalı zarf usulü Ue ihale edüecektir. 

Muhammen bedeli : 120.000,— l i r a olup, muvakkat teminatı : 9.000;— 
ve katî teminatı ise 12.000,— liradır. Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanu
na tabi değüdir. 6728 / 2-1 

Kayser i Asl iye 1. H u k u k Hâkimliğinden : 

1972/43 
Davacı Osman Taş veki l i Avuka t Ayhan Turan tarafından davalı 

Lâtife Taş aleyhine açmış olduğu boşanma da/vasının yapılan açık mu
hakemesinde : 

Davalı adına çıkarılan davetiyenin bilâ tebliğ iade edüdigi ve za
bıtaca da yaptırılan tahkikat neticesi davalımın tebligata sal ih adresi
nin tespiti mümkün olmadığından davalıya dava dilekçesi ile duruşma 
gününün Manen tebliğine karar verilmiştir. 

Davalı duruşmanın bırakılmış olduğu 23/6/1972 'günü saat 9.00 da 
Kayser i Asl iye .1 Hukuk Mahkemesinde hazır bulunmadığı ve kendi
sini bir vekil le de temsil ettirmediği takdirde gıyap kararı tebUğ olu
nacağı dü'elkıçe ve davetiye yerine k a i m olmak üzere ilân olunur. 

6585 

Şereflikoçhisar 2 inc i Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

1970/34 
Şereflikoçhisar ilçesi hazine vekili Av. Attilâ Özen tarafından Hü

seyin Öztürk ve altı arkadaşı aleyhine açılan 4.825 lira alacak davasın
da 1096 parsel dava dilekçesine zuhulen yazılmadığı beyanla tavzih 
edilmiştir. Ali Rıza Öztürk, Süleyman Öztürk ve Ayşe öztürk ilânen 

davetiye ve gıyap kararı tebliğ yapıldığından tavzih beyanımn'da ilâ
nen tebliğ olunur. 6663 

• 
Divriği Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1968/192 
Davacı Divriğinin Çakırtarla Köyü halkından Bekir Işık tara

fından davalılar Hasan Erdoğan ve arkadaşları aleyhine açılmış bu
lunan Tapu iptali ve tescil davasının yapılan duruşmasında : 

Müdahil davalı Divriğin Çakırtarla Köyü halkından Emine oğlu 
İsmail Erdoğan'ın tebligata sahih adresi belli olmadığından ilânen 
tebligat icrasına karar verilmiş bulunmakla : 

Karar gereğince yargılamanın talik edildiği 26/6/1972 tarihinde 
İsmail Erdoğan'ın duruşmaya gelmesi veya kendisini bir vekille tem
sil ettirmesi aksi halde ilânenen gıyap kararı tebliğ edileceği hususu 
davetiye yerine kaim olmak üzere ilânolunur. 2231 

• 
Petrol Dairesi Reisliğinden : 

İstimlâke Müteallik Karar 
No : 123 Tarihi : 16/5/1972 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, I No. lu Marmara Bölgesin
de sahip bulunduğu AR/TPO/819 hak sıra numaralı petrol arama 
ruhsatnamesi hududu dahilinde açacağı kumrular-I ve Kumrular-C 
Iokakasyonlan için lüzumlu olan Kırklareli ilinin Babaeski İlçesine 
bağlı Kumrular Köyünde kain 3 adet gayrimenkûlden toplam 8484 
metre karelik arazinin çeşitli hukukî nedenlerle anlaşma suretivle 
satm alınmaları mümkün olmadığından Petrol Kanununun 87. madde
si gereğince istimlâkine karar verilmesini 12/4/1972 tarihli dilekçesi 
ile talep etmiştir. 

Yapılan tetkikat neticesinde Kumrular-1 ve Kumrular-C lokas-
yonlan için lüzumlu olduğu anlaşılan ve anlaşma suretiyle satın alın
ması mümkün olmayan aşağıda müfredatı ve ekli 1/5.000 ölçekli hari
tada hudutları gösterilen gayrimenkullerden toplam 8484 metre ka
relik kısmının Petrol Kanununun 87 inci maddesi gereğince istimlâki
ne karar verildi. 

İstimlâkine karar verilen arazinin : 

İli : Kırklareli 
İlçesi : Babaeski 
Köyü : Kumrular 

İstimlâki 
istenen 

Parsel Miktar 
Mevkii Pafta No No Maliki Metre Kare 

Babaeski E 18-d 399 İsmail Ulu : Halil oğlu 5904 
yolu 
Kocagöl E 18 - d 1008 Salih Taşkıran: Ali oğlu 1200 
Kocagöl E 18 - d 1009 Kadri Erol : Hasan oğlu + 1380 

Toplam : 8484 

6635 

A n k a r a Defterdarlığından : 

Dosya No. 

512-3690 
512-26591 
512-7567 
511-18662 
511-&821 

Cinsi Mevkü 

Tar la 
Bahçeli ev ve şehitlik 
A r sa 
Müfrez arsa 
Çeşmeü ahşap ev 

Balker iz » 
Ka laba 
E t l i k 
Oğuz Mahallesi 

Ada 

6603 
7590 
5730 
»390 
2215 

Parsel No. 

12! 
S 
4 

17 
4 

Yüzölçümü 
M*. 

607 
570 
726 
580 
241 

Hazine hissesi 

409/607 
214/570 
Tam 
Tam 
135/964 

M . bedeli 
L i r a K r . 

122.700,— 
96.300,— 

290.400,— 
150.000,— 
39.002,— 

Teminat 
L i r a K r . 

7.385,— 
6.065,— 

15.366,— 
8.750,— 
2.925,— 

1 — Y u k a n d a dosya numaralan, cinsi, mevkii , ada, parsel, yüzölçümü ve Hazine hisseleri yazılı taşınmaz mallar hizalarında gösterilen 
muhammen bedeller üzerinden 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesine müsteniden kapalı zarf usulü ile a y n ayrı satışı yapılacaktır. 

2 — ihalesi 27/6/1972 tarihine rastlayan Salı günü saat 15.00 de Defterdarlıkta teşkil olunacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 
3 —. İhale dosyalan hergün mesai saatleri dahilinde Defterdarlık Millî Emlâk Müdürlüğünde görülebilir. 
4 — Taliplerin yatıracaklan teminata karşılık a lacaklan makbuzlarla birlikte hazırlayacakları kapalı tekl i f mektuplarım ihale saatinden 

bir saat evveline (Yani saat 14.00) kadar Komisyona vermeleri (Postada vak i gecikme kabul edilmez.) ilân olunur. 
6265/4-2 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 
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          ve Üç Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun       1 
 
1593   Erişme Kontrollü Karayolları Kanunu        1 
 
1594  Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları Hakkındaki 5239 Sayılı Kanuna ve 1054 Sayılı  
          Diyarbakır Tıp Fakültesi Kuruluşu Hakkındaki Kanuna Ek Kanun     2 
 
Yönetmelik 
 
Halk Konutu Standartlarının 3 üncü Maddesi Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir    3 
 
 
  
 
 
 

 
İlanlar             3 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 


