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KONU 
İşçilere ihbar öneli tazminatı ödenmesi sonucunu doğuran bir iş

lem olması nedeniyle, ileri yaş ve hizmetteki işçilerin hizmet akitleri
nin, işveren idarece tek taraflı olarak feshedilmesinin mümkün bulu
nup bulunmadığı hususundaki tereddüt. 

KONU ÎLE İLGÎLÎ MEVZUAT 
1475 sayılı iş kanununun 13 üncü maddesi: 
«A) Süresi belirli olmıyan sürekli hizmet akitlerinin feshinden 

önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. 
Hizmet akdi : 
a) Îşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa 

yapılmasından başlıyarak iki hafta sonra, 
'b) îşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildi

rimin diğer tarafa yapılmasından başlıyarak dört hafta sonra, 
c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildi

rimin diğer tarafa yapılmasından başlıyarak altı hafta sonra, 
ç) İşi üç yıdan fazla sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa 

yapılmasından başlıyarak sekiz hafta sonra, 
Feshedilmiş olur. 
B) Öneller asgari olup sözleşme ile artırılabilir. 
C) Bildirme şartına uymıyan taraf yukarda yazılı önellere ilişkin 

ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. 
İşveren, işçinin ihbar önellerine ait ücretini peşin vermek suretiyle 

hizmet akdini feshedebilir. 
İşçinin sendikaya üye olması, şikâyete başvurması gibi sebeplerle 

işinden çıkartılması hallerinde ve genel olarak hizmet akdini fesih hak
lanın kötüye kullanıldığım gösteren diğer durumlarda (A) bendinde 
yazılı önellere ait ücretlerin üç katı tutarı tazminat olarak ödenir. 

Tarafların ayrıca tazminat isteme haklan saklıdır.» 
Aynı kanunun 17 nci maddesi: 
«Süresi belirli olsun veya olmasın, sürekli hizmet akitlerinde işve

ren aşağıda yazılı hallerde, dilerse hizmet akdini sürenin bitiminden 
önce veya bildirim önelini beklemeksizin feshedebilir. 

I — Sağlık sebepleri: 
a) İşçinin kendi kasdından veya derli toplu olmıyan yaşayışından 

yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğ
raması halinde, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş 
günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi, 

b) İşçinin bulaşıcı veya işi ile bağdaşamıyacak derecede tiksinti 
verici bir hastalığa tutulduğunun anlaşılması, 

(a) Fıkrasında sayılan sebepler dışında işçinin kendi kusuruna 
yükletilmeyen hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için 

hizmet akdini bildirimsiz fesih hakkı: Hastalık işçinin işyerindeki ça
lışma süresine göre 13 üncü maddedeki bildirim önellerini altı hafta 
aşmasından sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 70 inci 
maddedeki sürenin bitiminde başlar. Ancak işçinin işine gidemediği sü
reler için ücret işlemez., 

II — Ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymıyan haller ve benzerleri: 
a) Hizmet akdi yapıldığı sırada bu akdin esaslı noktalarından 

biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde 
bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun 
olmayan bilgiler veya sözler söyliyerek işçinin işvereni yanıltması, 

b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref 
ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulun
ması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kinci asılsız ihbar ve 
isnatlarda bulunması,-

c) İşverenin evinde oturan işçinin yaşayışının o evin adabına ve 
usullerine uygun veya genel ahlâk bakımından düzgün olmaması, 

ç) İşçinin, işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut 
işverenin başka işçisine sataşması veya 77 nci maddeye aykırı hareket 
etmesi, 

d) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yap
mak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa 
uymıyan davranışlarda bulunması, 

e) işçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandınlan ve 
cezası ertelenmiyen bir suç işlemesi, 

f) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayan
maksızın ardı ardına iki gün veya bir ay içinde iki defa herhangi bir 
tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç iş günü işine devam 
etmemesi, 

g) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatır
latıldığı halde yapmaması, 

h) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini 
tehlikeye düşürmesi, işverenin malı olan veya malı olmayıp da eli al
tında bulunan makinalan tesisatı veya başka eşya ve maddeleri on 
günlük ücretinin tutan ile ödiyemiyecek derecede hasara veya kayba 
uğratması, 

III — İşyerinde işçiyi bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alı
koyan bir zorlayıcı sebebin ortaya çıkması.» 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 1186 sayılı Kanunla de
ğişik 60 ıncı maddesi: 

«A) Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için sigortalının : 
a) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşmı doldurmuş olması ve en az 5 

bin gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primi ödemiş bulunması 
veya, 
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b) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşım doldurmamış olmakla beraber 
en az 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve bu süre zarfında en az 5 bin 
gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primi ödenmiş olması ve ya
zılı talepte bulunması şarttır. 

B) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını dolduran, sigortalılık süresi 
en az 15 yıl olan ve her yıl içinde ortalama en az 120 gün malûllük, yaş
lılık ve ölüm sigortalan primi ödemiş bulunan sigortalıya da yaşlılık 
aylığı bağlanır. 

C) a) 50 yaşını dolduran, 
b) Erken yaşlanmış olduğu tespit edilen veya malûllük, yaşlılık 

ve ölüm sigortalanna tabi çalışmalarının en az 1.800 gününü maden iş
yerlerinin yeraltı işlerinde geçirmiş bulunan, 

Sigortalı da yukarıdaki (A) ve (B) fıkralarında belirtilen diğer 
şartlarla yaşlılık aylığından yararlanır. 

İNCELEME 
Konu ile ilgili mevzuat ve bu husustaki daire karan incelenerek 

gereği görüşüldü: 
1475 sayılı İş Kanununun, «İşverenin bildirimsiz fesih hakkı» baş

lıklı 17 nci maddesinde, süresi belirli olsun veya olmasın işverenin, 
sağlık sebepleri veya ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan haller 
veya işyerinde işçiyi bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan 
zorlayıcı bir durumun ortaya çıkması nedenlerinden birine dayanarak 
akid süresinin bitmesinden önce ya da bildirim önelini beklemeden 
hizmet akdini feshedebileceği belirtilmiştir. 

Anılan maddede yazılı bulunan haller dışındaki bir sebeple akdin 
feshedilmesi de işverenin yasal bir hakkı olmakla beraber, bu hakkın 
kullanılması bildirim şartına bağlı tutulmuş ve aynı Kanunun bu hu
susu düzenleyen 13 üncü maddesinde, hizmet akdinin işveren tarafından 
feshinin, bu maddede yazılı bulunan ihbar önelleri sona erdikten sonra 
veya bu önellere ilişkin ücret tutarlarının tazminat olarak işçiye öden
mesi suretiyle mümkün olabileceği hükme bağlanmıştır. Bu hüküm 
ile işverene, ya ihbar önelinin sona ermesini beklemek, ya da önele 
ilişkin ücret tutarındaki tazminatı peşinen ödemek suretiyle fesih hak
kını kullanmak şeklinde bir muhayyerlik tanınmıştır. Tabiatiyle işve
ren, halin icabına göre, hangi yolun kendisi için daha az masraflı ol
duğunu saptayacak ve tercih hakkını ona göre kullanacaktır. 

Diğer taraftan, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 1186 sayılı 
Kanunla değişik 60 inci maddesinde yazılı bulunan yaş ve hizmet sü
releri, işçiye emekli aylığı bağlanabilmesi için geçirilmesi gereken asgari 
müddetler olduğundan, işçi tarafından yazılı bir istemde bulunulma
ması halinde, bu müddetlerin dolması nedeniyle işverenin işçiyi emek
liye sevketmesine olanak bulunmamaktadır. 

Yukarıda değinilen hükümlere nazaran, işçiyi resen emekliye sevk-
etine imkânına sahip olmayan işverenin, ihbar öneline ilişkin tazminatı 
peşinen ödemek suretiyle hizmet akdini feshetmesi mümkün bulun
maktadır. 

SONUÇ 
İleri yaşta ve hizmette olan işçilerin hizmet akitlerinin, işveren 

idarece ihbar öneli tazminatı ödenmek suretiyle feshedilmesinin mev
zuata aykırı bir yanı bulunmadığına 10/5/1976 tarihinde oybirliği ile 
karar verildi. 

g) İştirakçiler Hizmetin geçtiği yerler 
Eklenecek 

Müddet (ay) 

Esas No : 1976/14 
Karar No : 3840/1 
KONU: 
Veteriner Teşkilâtında çalışan ayniyat memuru, veznedar, şoför ve 

odacı gibi personele, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 875 
sayılı Kanunla değişik 32 nci maddesinin (g) işaretli fıkrası hükmü uya
rınca fiili hizmet zammı verilmesinin mümkün bulunup bulunmadığı hu
susundaki tereddüt. 

KONU İLE İLGİLİ MEVZUAT : 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine 6842 
sayılı Kanunla eklenen (Q) fıkrasının değiştirilmesine dair 875 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesi: 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine 6842 
sayılı Kanunla eklenen (g) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Tarım Bakanlığı Zirai Mü- Ziraî Mücadele ve Ziraî Ka- 2 
cadele ve Karant na Teşki- rantına teknik ve idarî işleri 
lâtı ile Veteriner teşkilâtın- ile salgın, bulaşıcı, paraziter 
da vazife gören memur ve hayvan hastalıklariyle müca-
hizmetlilerin dele işlerinde 

İNCELEME: 
Konu ile ilgili mevzuat ve bu husustaki daire karan incelenip, 

Tarım Bakanlığı ve T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün mesele 
hakkındaki mütalâalan gözönünde bulundurularak; 

Gereği görüşüldü; 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine 6842 

Kanunla eklenen ve 875 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile değiştirilen, (g) 
işaretli fıkrada, veteriner teşkılâtmda vazife gören memur ve hizmet
lilerin, salgın, bulaşıcı ve paraziter hayvan hastalıklarıyla mücadele 
işlerinde geçirdikleri hizmetlerin her bir yılı için, 2 ay fiili hizmet zammı 
verileceği hükme bağlanmış olup, bu hüküm ile, fiili hizmet zammından 
yararlanabilmek için, salgın, bulaşıcı ve paraziter hayvan hastalıklarıyla 
mücadele işlerinde bilfiil çalışılmış olması, şart kılınmış bulunmaktadır. 
Esasen, tanınan hakkın adı fiili hizmet zammı olduğuna göre, bilfiil ça-
lışma şartı meselenin özünden doğmaktadır. 

Sözü edilen hükmün «İştirakçiler» başlıklı bölümünde, görev un-
vanlan belirtilmeyip, genel bir deyimle, veteriner teşkilâtında vazife 
gören memur ve hizmetlilerin zikredilmiş bulunması karşısında; salgın 
bulaşıcı ve paraziter hayvan hastalıklariyle mücadele işlerinde hizmet 
veren iştirakçilerin görev unvanları yönünden bir ayırıma tabi tutulma-
larına olanak bulunmamaktadır. 

Bu itibarla bahse konu hüküm uyarınca, veteriner teşkilâtında vazi
fe gören iştirakçilerden, salgın, bulaşıcı ve paraziter hayvan hastalıkla
rıyla mücadele işlerinde bilfiil çalışanların, çalıştıkları süre ile sınırlı 
olmak şartıyla, fiili hizmet zammından yararlandırılmaları icabetmek-
tedir. 

SONUÇ: 
5434 sayıı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 875 sayılı Kanunla 

değişik 32 nci maddesinin (g) işaretli fıkrası hükmü uyarınca, veteriner 
teşkılâtında vazife gören ve salgın, bulaşıcı ve paraziter hayvan hasta
lıklarıyla mücadele işlerinde fiilen çalışan iştirakçilere, bu hizmetlerde 
çalıştıkları sürece fiili hizmet zammı verilmesi gerekeceğine 14/6/1976 
tarihinde çoğunlukla karar verildi. 

AZINLIK DÜŞÜNCESİ: 
5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 875 sayılı Kanunla de

ğişik 32 nci maddesinin (g) işaretli fıkrası ile, «İştirakçiler» başlıklı 
sütunda gösterilen personele, «Hizmetin geçtiği yerler» başlıklı sütun
da yazılı olan yerlerde çalışmaları şartıyla hizasında gösterilen süre kadar 
fiili hizmet zammı verileceği öngörülmüş bulunmaktadır. 

Fıkrada yer alan memur ve hizmetlilerin kimler olduğu açıkça be
lirtilmemiş ise de, «Hizmetin geçtiği yerler» başlıklı bölümün ifadesinden, 
veteriner teşkilâtının idarî kesimindeki iştirakçilerin bu zamdan yarar
lanamayacakları anlaşılmaktadır. Zira, aynı fıkrada yazılı olan ziraî 
mücadele ve ziraî karantina hizmetleri için «teknik ve idarî işlerde» den
mek suretiyle, idari görevlerde çalışan personele de bu zammın veril
mesi öngörüldüğü halde; veteriner teşkilâtı bu ifade şümulüne alınma
mış ve bunlar için aynı anlamda bir deyim kullanılmamıştır. Bu da gös
termektedir ki; ziraî mücadele ve karantina teşkilâtında vazife görenlerin 
aksine, veteriner teşkilâtında çalışan personelden sadece, salgın, bulaşıcı 
ve paraziter hayvan hastalıklarıyla, görevlen icabı ve bilfiil mücadele 
eden iştirakçilerin sözü edilen zamdan yararlandırılmaları istenmiştir. 

Bunun böyle olduğu, bahse konu hükmün getirilmesine mütedair 
kanunun gerekçesinden ve müzakere zabıtlarından da anlaşılmaktadır. 
Nitekim, anılan gerekçede sadece veteriner hekimlerle hayvan sağlık me
murlarından söz edilmiş; tasarının Cumhuriyet Senatosunda görüşülmesi 
sırasında verilen ve hizmetin geçtiği yerler yönünden, ziraî mücadele ve 
karantina teşkilâtı mensuplan ile veteriner teşkilâtında vazife gören iş-
tirakçilerin eşit hale getirilmesini /amaçlayan bir önerge reddedilmiştir. 

Bu nedenlerle, veteriner teşkilâtında vazife gören ve salgın, bula
şıcı ve paraziter hayvan hastalıklarıyla mücadele işlerinde bilfiil çalışan 
veteriner ve hayvan sağlık memurlarının, sözü edilen zamdan yararlan
maları icabetmekte olup; anılan mücadele işlerinde çalışmaları, görevleri 
gereği olmayan sair iştirakçilerin, bu zamdan yararlandırılmasına olanak 
bulunmamaktadır. 
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Y Ö N E T M E L I K L E R 
Millî Eğitim Bakanlığından: 

Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Kütüphane 
ve Dokümantasyon Merkezi Yönetmeliği 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Kapsam: 
Madde 1 — Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Kü

tüphane ve Dokümantasyon Merkezi bu yönetmelik esaslarına göre 
kurulur ve yönetilir. 

Merkezdeki mevcut kitaplarla yeniden temin edilecek kitapların 
kayıt, muhasebe, koruma ve kayıttan düşme işlemleri «Ayniyat Talimat
namesi» bükümlerine göre yapılır. 

Amaç : 
Madde 2 — Merkezin amacı, Millî Eğittim Bakanlığının kurulu» 

ve amaçları ile ilgili alanlarda, Bakanlık teşkilatındaki görevliler ile 
müsaade edilen kişilere inceleme ve araştırma imkânları sağlamaktır. 

Çalışma Alanları: 
Madde 3 — Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezinin çalışma 

alanlarının başlıcalan şunlardır: 
a) Bakanağın çalışma alanlarını ilgilendiren gerekli yayınları te

min etmek; 
b) Bu yayınları kolaylıkla ve en etkili bir şekilde faydalanılacak 

bir sistem içinde düzenlemek; 
c) Bu sistemin uygulanması için lüzumlu yer, araç ve gereçleri 

sağlamak; 
d) Sistemden en verimli bir şekilde faydalanma metot ve tedbir

lerini araştırmak ve uygulamak. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Görevliler ve Görevleri 

Görevliler : 
Madde 4 — Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi, Talim ve 

Terbiye Dairesi Başkanının yetki ve sorumluluğu altında, Kütüphane 
Müdürü tarafından yönetilir. 

Teknik hizmetler ile okuyucu hizmetlerini yürütmek üzere Kütüp
hane Müdürü emrine yeteri kadar eleman verilir. 

Yayın Seçme Komisyonu ve Görevleri : 
Madde 5 —• Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezine alınacak ya

yınlar bir Seçme Komisyonu tarafından tespit edilir. Bu «Yayın Seçme 
Komisyonu», Talim ve Terbiye Dairesi Başkanınca görevlendirilecek ik. 
Talim ve Terbiye Kurulu üyesi ile Kütüphane Müdüründen teşekkül 
eder. 

Komisyonun başkanı üyelerden kıdemli olandır. Komisyonun ra
portörü de Kütüphane Müdürüdür. 

Komisyonun görevi, satın alınacak yayınları secmek ve buna ait 
karan Talim ve Terbiye Dairesi Başkanına sunmakta-. 

Komisyon başkanın daveti ile ayda en az bir kere toplanır ve 
gündemindeki konulan görüşerek karara bağlar. 

Kütüphane Müdürü ve Görevleri: 
Madde 6 — Kütüphane Müdürü, kütüphanecilik alanında yüksek 

öğrenim görmüş olanlar arasından atanır. Kütüphane Müdürünün başlı 
ca görevleri şunlardır: 

a) Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezinin işlerini bu Yönet 
melik esaslarına göre yürütmek; 

b) Emrindeki elemanların görev taksimatını yapmak ve buna 
göre çalışmalarını takip etmek; 

c) Görevlilerin birinci derecede tezkiye amirliğini yapmak; 
d) Demirbaş eşyanın kullanılmasından, bakımından ve muhafaza 

edilmesinden sorumlu olmak; 
e) Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezine ait yazışmaları yap

mak, buna ait dosyaların usulüne göre tutulmasını ve muhafazasını sağ
lamak; 

f) Bakanlığı ilgilendiren yayınlan araştırmak takip etmek ve bun
lardan Yayın Seçme Komisyonunu haberdar etmek; 

g) Yayın Seçme Komisyonu üyeliğini yapmak; 
h) Yayın satın alma kararlarım usulün göre yürütmek ve sonuç-

landırmak; 

ı) Okuyucuların kaybettiği, yıllık genel sayım ve gözden geçirme 
sonunda kaybolmuş veya değerini kaybetmiş olduğu anlaşılan yayınlar 
hakkında Talim ve Terbiye Dairesi Başkanına rapor sunmak ve bu konu
da gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak; 

İ) Her ayın sonunda (Mart ayı sonu raporu yıllık çalışma raporu 
olmak şartıyle) Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezinin çalışmalarını 
gösteren raporları Talim ve Terbiye Dairesi Başkanlığına sunmak; 

k) Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezinin yıllık giderleri ko
nusunda düzenleyeceği bütçe tasarısını; demirbaş ve görevlendirilecek 
eleman ihtiyacım gerekçeli bir raporla, zamanında, Talim ve Terbiye 
Dairesi Başkanlığına bildirmek; 

1) Dış ülkelere ısmarlanan yayınların döviz aktarma işlerini takip 
edip, neticelendirilmesini sağlamak. 

Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi Hizmet Bölümleri : 
Madde 7 — Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezinin çalışmalan-

nın geretktirdiği hizmet bölümleri şunlardır: 
a) Teknik Hizmetler Bölümü, 
b) Okuyucu Hizmetleri Bölümü. 
Bu bölümlerde çalışma elemanlar kendi bölümlerindeki hizmet

lerden ve zimmetlerine verilmiş demirbaşın kullanılmasından ve korun
masından doğrudan doğruya sorumludurlar. 

Teknik Hizmetler Bölümü: 
Madde 8 — Kütüphaneye alınacak yayınların seçilme ve siparişle

rinden başlanılarak bunların yararlanmaya hazır hale getirilmesine ka
dar yapılan işlem ve çalışmaların tümüne birden «teknik hizmetler» de
nir. 

Bu hizmetler «sağlama» ve «kataloglama ve sınıflama» işlerini kap
sar. 

Teknik Hizmetler Bölümünün işleri, tercihan, kütüphanecilik ala
nında yüksek öğrenim görmüş Kütüphane Müdür Yardımcısı tarafından 
yürütülür. 

Teknik Hizmetler Bölümü yürütücüsü müdür yardımcısının başlıca 
görevleri şunlardır: 

a) Bakanlığı ilgilendiren yaymları araştırmak ve tespit etmek, 
bunlara ait üsteleri hazırlamak; ' 

b) İstekleri yapılan araştırmalan neticesi ile birlikte Kütüphane 
Müdürüne bildirmek; 

c) Satın alınması kararlaştırılan yayınlarla ilgili gerekli işlemleri 
yaparak ilgililerin haberdar edilmesini sağlamak; 

d) Alınan yayınların bedellerinin ödenmesi için gerekli işlemleri 
yapmak; 

e) Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezine gönderilen veya te
min edilen veya bağışlanan yayınlara ait gerekli işlemleri yaparak bun-
lan mal etmek; 

f) Kitap ve süreli yayınlarla ilgili her türlü kayıt, dosya ve demir
baş deftenni tutmak, 

g) Demirbaşdan düşülecek yayınların usulüne göre gerekli işlemle
rini yapmak; 

h) Ciltsiz ve onarılması gerekli kitap ve sürekli yayınların cütletilr 
mesini ve tamir edilmesini sağlamak; 

i) Her kitabın bibliyografik künyesini, uygulanan kataloglama ku-
rallarına göre hazırlamak ve bunu fiş üzerinde tespit etmek; 

j) Kitapların uygulanan sınıflama sistemine göre yer numaralan 
m tespit etmek; x 

k) Kitapların konularını ve bunların başlıklarını belirtmek; 
1) Her kitap için temel fiş yanında hangi ek fişlerin çıkarılacağını 

ve bunların kataloglara giriş unsuru olacak başlıklarını tespit etmek. 
Okuyucu Hizmetleri Bölümü: 
Madde 9 — Kütüphane ve Dökümantasyon Merkezinin bütün kay 

haklarından okuyucuların geniş bir şekilde yararlanmalarını sağlamak 
üzere yapılacak işlem ve çalışmaların tümüne birden «Okucuyu Hizmet-
leri» denir. 

Bu hizmetler «bibliyografya, danışma ve ödünç verme» işlerini 
kapsar. 

Okuyucu Hizmetler Bölümünün işlerini yürütecek elemanın baş-
lıca görevleri şunlardır: 

a) Temel ve ek fişleri istenilen sayıda çoğaltmak, 
b) Kitapları ödünç vermeye hazır hale getirmek, 
e) Daktilo işlerini yürütmak, 
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d) Danışma ve ödünç verme görevlerini yürütmek, 
e) Yeni yayınların uygun yerlerde sergilenmesini ve bunların ta

nıtılmasını sağlamak, 
f> Dışarıya ödünç kitap vermek, bununla ilgili kayıt işlemlerini 

yapmak ve gerektiğinde takip işlerini yürütmek, 
g) Okuyucular tarafından geri verilen yayınlarla, gönderilen yeni 

yayınları raflardaki yerlerine yerleştirmek, 
h) Süreli yayınların yeni gelen eklerini öncekilerle birleştirmek, 
i) Kütüphane ve Dökümantasyon Merkezi ile ilgili her türlü ista

tistikleri hazırlamak, 
j) Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezinin düzen ve temizliğini 

sağlamak, çalışma saatleri içinde açık bulundurmak, 
k) Okuyuculara gerekli kolaylıklan göstermek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezinden Faydalanma 

Madde 10 — Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Kü
tüphane ve Dokümantasyon Merkezi Bakanlığın bütün görevlilerinin ya-
rarına açıktır. Bunun dışındaki ilgililer Kütüphane Müdürünün izni ile 
Merkezden yararlanabilir. 

Ödünç Verme: 
Madde 11 — Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezindeki yayın

ların ödünç verilmesi ile ilgili şartlar: 
a) Bakanlık mensupları kimliklerini göstermek şartıyla ödünç 

kitap alabilirler, 
b) Bakanlık mensubu olmayanların müracaattan kabul edildiği 

takdirde kendilerine ödünç kitap verilir, 
c) ödünç kitap almak isteyenler «Ödünç Kitap Verme Belgesi» 

(örnek 1) ni imza etmek mecburiyetindedirler. 
d) En çok üç kitaba kadar ödünç alınabilir, 
e) Ödünç alman kitabın temiz tutulması ve kullanılması ve 

müddeti içinde geri vermesi mecburidir. 
f) Bir kitabın veya kitapların ödünç alınma süresi 15 gündür. 

Gerekli hallerde bu süre bir defa daha uzatılabilir. 
g) Ödünç verme süresi uzatılan kitaplar iade edildiğinde bir 

hafta geçmeden aynı kişiye verilmez. 
h) Çeşitli sözlük, ansiklopedi ve atlas gibi müracaat kitapları ile 

el veya daktilo ile yazılmış eser ve çalışmalar, süreli yayınlar, yeniden 
alınması ve yerine konulması ve yeniden başımı mümkün olmayan ki
taplar, kütüphaneden dışarıya çıkarılamaz ve ödünç verilemez. 

Zamanında İade Edilmeyen ve Kaybedilen Yayınlar : 
Madde 12 — Ödünç alman kitabı veya kitaplan zamanında getir

meyen okuyuculara örneğine uygun «Uyarma Yazısı» yazılır. (Örnek: 2); 
bir hafta içinde iade etmeyenler hakkında ilgili mevzuata göre takibata 
geçilir ve kendilerine bir daha ödünç kitap verilmez. 

Madde 13 — Ödünç alman yayınların kaybedilmesi, yırtılması, te
miz kullanılmaması hallerinde, değerleri, sürüm değerleri üzerinden öde-
tilmesi için ilgili mevzuat uyarınca gerekli işlem yapılır. (Örnek 3) 

Çalışma Saatleri: 
Madde 14 — Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi, Bakanlığın 

günlük çalışma saatleri içinde açıktır. 
Dışarıya ödünç kitap verme işlemleri normal çalışma müddetinden 

yanan saat önce sona erer. 
Fevkalâde haller dışında, genel sayım ve gözden geçirme dolayısıy-

le yılda bir kere 15 günü geçmemek üzere Kütüphane ve Dokümantas
yon Merkezi okuyuculara kapatılabilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Diğer Hükümler 

Madde 15 — Bakanlık kuruluşlan tarafından yayımlanan yaymla
nn beşer nüshasının Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezine gönderil
mesi mecburidir. 

Madde 16 — Bakanlık mensuplarından emekli olanlar ile. Merkez 
Teşkilâtı dışında görev alanların Bakanlıktaki görevlerinden ayrılmadan 
önce Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezinden «İlişki Kesme Belgesi» 
(Örnek: 4) almalan gerekir. 

Madde 17 — Merkezin okuma salonu ve kitaplığı amacı dışındaki 
toplantılar için ne suretle olursa olsun kullanılamaz. 

Madde 18 — Gerektiğinde Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi
nin şubeleri açılabilir. 

Yürürlük : 
Madde 19 — 2287 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre hazırla

nan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 20 — Bu Yönetmeliği Millî Eğitim Bakam yürütür. 

E K L E R 
Ödünç Kitap Verme Belgesi ÖRNEK: 1 

Fotoğrafı 
Mühür ve imza 

Soyadı: 
Adı 
İş Ad. : 
Tel : 

Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Dairesi Kütüphane ve Do
kümantasyon Merkezinden aldığım yayınlan temiz kullanarak ödünç al
dığım süre içinde geri vereceğimi, aksi takdirde Yönetmeliğin 12. ve 13. 
maddelerinin sonuçlarını şimdiden kabul ettiğimi arz ederim. / / 19 

İmza 
Uyarma Yazısı ÖRNEK: 2 

T. C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Talim ve Terbiye Dairesi Başkanlığı 
(Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi Müdürlüğü) 

Sayı : 
Konu: 

Sayın 
Merkezimizden ödünç aldığınız aşağıda yazılı yayınların ödünç ver

me müddeti dolmuştur. 
Bunların en kısa zamanda geri verilmesini rica ederim. 

Kütüphane ve Dokümantasyon 
Merkezi Müdürü 

Kitabın numarası: 
İsmi: 

ÖRNEK:3 
T. C. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
Talim ve Terbiye Dairesi Başkanlığı 

(Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi Müdürlüğü) 
Sayı : 
Komi : 

Hukuk Müşavirliğine 
Aşağıda adı ve soyadı ile ödünç aldığı yayın bildirilen okuyucu, 

Merkezimizden aldığı yayınlan, ekli uyarma yazısı kendisine gönderil
diği halde geri getirmemiştir. 

Merkezimiz Yönetmeliğinin 12. ve 13. maddelerine dayanılarak adı
na kanunî tahkikat yapılmasını ve neticeden bilgi verilmesini rica ede
rim. 
Ek: 1 Uyarma Yazısı 

Kütüphane ve Dokümantasyon 
Merkezi Müdürü 

Soyadı, adı: 
Kitabın ismi : 
Kitabın fiyatı: 

İlişik Kesme Belgesi ÖRNEK: 4 

T. C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Talim ve Terbiye Dairesi Başkanlığı 
(Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi Müdürlüğü) 

Müdürlüğüne 
Daireniz mensuplarından m 

Merkezimizle ilişiği kesilmiştir. 
Bilgi edinilmesini arz ve rica ederim. 

Kütüphane ve Dokümantasyon 
Merkezi Müdürü 

Sosyal Güvenlik Bakanlığından : 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği 
Kapsam: 
Madde 1 — Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının 

görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları bu Yönetme-
likte belirtilmiştir. 

Kuruluş : 
Madde 2 — Teftiş Kurulu, müfettiş sıfat ve yetkisini haiz bir Baş

kan ile müşavir müfettiş, başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcıla
rından oluşur. 
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Teftiş Kurulu doğrudan Bakana bağlı olup, müfettişler teftiş, de
netleme, inceleme ve soruşturmaları Bakan adına yaparlar. 

Kurulun yazı ve hesap işleri, Teftiş Kurulu Bürosu tarafından yü
rütülür. 

Kurulun Amacı: 
Madde 3 — Teftiş Kurulunun amacı; 
a - Bakanlık merkez, taşra ve yurt dısı teşkilâtının her türlü iş

lemlerini, ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, karar, genelge ve emirlere uy
gunluğu yönünden teftiş etmek, denetlemek ve soruşturmak, 

b - Bakanlığa bağlı Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur ve ilerde 
bağlanacak Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının, sosyal gürvenlik mevzuatı ve 
politikası açısından faaliyet ve fonksiyonlarını denetlemek, işlem ve ey
lemlerinin verimlilik, etkinlik ve tasarruf yönünden kuruluş amaçlarına 
uyup uymadıklarını tetkik etmek, idareyi geliştirme çalışmalarına yar
dımcı olmak, uygulamadaki aksaklıklarla amaç ve mevzuattan sapma-
lar varsa nedenleri ile ortaya çıkarmak; Yasa ve düzenlemeler günün ih
tiyaç ve şartlarına uygun değilse bunların düzeltilmesi için gerekli tav
siye ve girişimlerde bulunmak. 

e - Bakanlıkça yurt içinde ve yurt dışında verilecek araştırma ve 
incelemeleri yanmak, meslekî kongre ve toplantılara görevli veya göz
lemci olarak katılmak, 
suretiyle Bakanlık ve bağlı kuramların en ileri ve rasyonel bir düzeyde 
çalışmalarını temin etmektir. 

Başkanın Sorumluluğu ve Görevleri : 
Madde 4 — Başkan, Teftiş Kurulunun yönetiminden ve müfettişle

rin bu Yönetmelikte yazılı esaslar dahilinde çalışmalarından Bakana kar
şı sorumludur. 

Başlıca görevleri şunlardır; 
a) Teftiş Kurulunu yönetmek, çalışma usûl ve esaslarını düzenle

mek, denetlemek ve teftiş sonuçlan üzerinde gereken işlemleri yapmak, 
b) Kanun. t ü 7 ü k ve yönetmelik hükümlerine göre müfettişlerin ve 

büro personelinin atanma, ilerleme ve yükselmeleriyle ilgili olarak Ba
kanlığa teklifte bulunmak, 

c) Bakandan alman teftiş, inceleme ve soruşturma emirleri üze
rine müfettişleri görevlendinmek ve bunların uygulanısını takip etmek, 

d) Müfettişlerden gelen raporları İnceleyerek ait oldukları idarî 
mercilere göndermek ve bunların akibetini izlemek, 

e) Önemli soruşturma, teftiş ve inceleme raporları hakkında Ba
kana bilgi vermek, 

f) Müfettişlerin çalışmalarını, iş verimlerini, görev ile olan alâka
larını ve meslek gereğine göre hareketlerini izlemek ve denetlemek, 

g) Bakanın gerekli gördüğü islerde bizzat teftiş, denetleme, araş
tırma, inceleme ve soruşturma yapmak, 

h) Yıl sonlarında Başkanlığın genel durumu ile müfettişlerin ça
lışmaları hakkında Bakana bilgi vermek, 

i) Teftiş Kurulunun ve müfettişlerin giderlerini incelemek ve gele
cek malı yıla ait teftiş giderlerini gösterir tahmini tutarı Bakana bil
dirmek, 

j) Teftiş Kurulu Bürosu işlerinin düzenli bir şekilde yürütülme-
sini sağlamak, 

k) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yap
mak. 

Teftiş Kuruluna Giriş: 
Madde 5 — Teftiş Kuruluna müfettiş yardımcısı olarak girilir. 
Müfettiş nitelik ve unvanı, Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müfettişliği 

Yeterlik Sınavını vererek kazanılır. 
Her sınıftan müfettişliğe, başmüfettişliğe, müşavir müfettişliğe ve 

Teftiş Kurulu Başkanlığına ancak bu nitelik ve unvanı kazanmış olanlar 
atanır. 

Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı: 
Madde 6 — Müfettiş yardımcılığına atanabilmek için, yapılan Ya

rışma Sınavını kazanmak şarttır. Yarışma Sınavı yazılı ve sözlü olmak 
üzere iki kısımda yapılır. 

Sınavların açılış tarihleri, yapılacağı yerler ve giriş şartları en az 
bir ay önce adayların başvurma süreleri de belirtilmek suretiyle gazete-, 
lerle ilân olunur. 

Giriş Sıavına Katılma Şartları: 
Madde 7 — Müfettiş yardımcılığı Yarışma Sınavına katılabilmek 

için; 
a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı şartları 

haiz olmak, 
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b) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış 
bulunmak, 

c) Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, Orta-Doğu Teknik 
Üniversitesi İdarî İlimler Fakülteleriyle İktisadî ve Ticari İlimler Aka
demilerinden yahut bunlann dengi yerli ve yabancı fakülte veya yüksek 
okullarından birini bitirmiş olmak, 

d) Sağlık durumu yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmağa 
elverişli olmak, 

e) Kasıtlı olarak işlenmeyen suçlar dışında hürriyeti kısıtlayıcı bir 
ceza ile hükümlü olmamak, 

f) Yapılacak inceleme sonunda, sicil ve karakteri bakımından mü
fettişliğe alınmasına engel bir hali bulunmamak (inceleme sonuçlan 
gizli tutulur). 

Müracaat Şekli ve Gerekli Belgeler: 
Madde 8 — Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılmak isteyen

ler Teftiş Kurulu Başkanlığına bir dilekçe ile başvurur. 
Dilekçeye isteklinin iş ve oturum yeri adresleri yazılır ve aşağıdaki 

belgeler eklenir. 
a) Elyazısı ile yazılmış hal tercümesi, 
b) Nüfus cüzdanının aslı veya tasdikli sureti, 
c) Diploma aslı veya tasdikli sureti, 
d) Askerlik görevini yaptığım veya sınav tarihinde ertelenmiş bu

lunduğunu gösterir resmî belge, 
e) 7 nci maddenin (f) fıkrasında belirtilen durumu gösterir Cum

huriyet Savcılığından alınmış belge, 1 

f) Sağlam ve yolculuk şartlarına dayanıklı olduğuna dair, tam te
şekküllü bir resmî hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu (Sağlık Ku
rulu raporu yarışma sınavını kazandıktan sonra da verilebilir.) 

g) 3 adet vesikalık fotoğraf. 
Adaylık belgesi : 
Madde 9 — Sınava girebileceklere, Teftiş Kurulu Başkanlığınca fo

toğraflı adaylık belgesi verilir. Sınavlara, ancak bu belgenin gösterilmesi 
suretiyle girilir. 

Sınav Programı : 
Madde 10 — Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı aşağıdaki konular

dan yapılır; 
a) Sosval Politika, İş ve Sosyal Sigorta Hukuku, 
b) İktisat: (İktisadın genel esasları, iktisadî doktrinler, para-ban-

ka, millî gelir, gelir dağılımı, istihdam, yatırım, kalkınma ve milletler
arası iktisadî münasebetler), 

' c) Maliye : (Maliye ilminin genel esasları, maliye politikası, Türk 
vergi sistemi, bütçe), 

d) Hukuk: 
— Anayasa'nın genel esasları ve İdare Hukuku, 
— Ceza Hukuku (T. Ceza Kanununun «Esaslar» başlığım taşıyan 

birinci kitabı ile ikinci kitabından, Devlet İdaresi ve ammenin itimadı 
alevhine işlenen suçlara ve mal aleyhindeki cürümlere ilişkin genel bil
giler), 

— Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku (Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun «Umumî Hükümler» başlığını taşıyan birinci kitabı ile «Mu
hakeme Usulü» başlığım taşıyan ikinci kitabında yer alan hükümlere ait 
genel bilgiler), 

— Medenî Hukuk ve Borçlar Hukuku (Medenî Kanunun «Başlan
gıç» hükümleri ile birinci kitabında yer alan «Şahsın Hukuku», Borçlar 
Hukukunun genel esasları, akdin muhtelif nev'ileri), 

e) Muhasebe, Ticari Hesap ve İşletme İktisadî (Ticaret muhase
besi, bilanço, ticarî hesap ve işletme iktisadı hakkında genel bilgiler), 

f) Yabancı Di l : (İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden biri). 
Yabancı dil sınavında tercüme yaptırılır. 
Sınav Kurulu: 
Madde 11 — Sınav Kurulu, Teftiş Kurulu Başkanının başkanlığı al

tında, Bakanlık Makamınca seçilecek en az iki Bakanlık müfettişinden 
oluşur. 

Bakanlık Makamınca uygun görüldüğü takdirde Bakanlık Araştır
ma ve Planlama Kurulu Başkanı ve Birinci Hukuk Müşaviri, Sınav Ku
ruluna üye olarak dahil edilebilir. 

Sınav Sorularının Hazırlanması: 
Madde 12 — Yazılı sınav sorulan, sınav konusunu teşkil eden ders 

gruplarının herbirinden en az ikişer soruyu ihtiva etmek üzere Sınav Ku
rulu tarafından tespit edilir. Her soruya karşılık olarak verilecek puan
lar da tayin edildikten sonra hazırlanan sorular Kurul tarafından im-
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zalanmış olarak mühürlü zarf içinde Teftiş Kurulu Başkanına teslim 
edilir. 

Yazılı Sınavın Yapılma Şekli: 
Madde 13 — Sınav sorulan sınava katılanların huzurunda açılarak 

adaylara yazdırılır ve durum bir tutanakla tespit olunur; sınava Başkan
lıkça tespit edilecek müfettişler ile diğer görevliler nezaret eder. 

Adaylar, cevaplan sınavdan önce kendilerine dağıtılan resmî mü
hürlü kâğıtlara yazarlar; sınav kâğıtlarına, isim yazılmaya mahsus kapa 
tılacak kısım dışında, hüviyeti belirtecek herhangi bir işaret konulamaz. 

Sınava Geç Gelen Adaylar: 
Madde 14 — Yazılı sınavlar için tespit edilmiş saatten sonra gelen 

adaylar sınava alınmazlar. 
Yazılı Sınavda. Başarı Notu: 
Madde 15 — Sınav Kurulu her ders grubu için 100 puan üzerinden 

bir not verir. 
Sınav Kağıtlarının Değerlendirilmesi: 
Madde 16 — Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için yabancı dil 

grubu hariç, her ders grubundan en az 50 puan alınması ve bütün ders
lerden alınacak puan ortalamasının da 65 puandan aşağı olmaması gere-
kir. 

Yazılı Sınav Sonuçlarının İlânı: 
Madde 17 — Sınav sonunda başarı gösteren ve sözü sınava girmeğe 

hak kazanan adaylar, derecelerine göre basarı listesinde sıralanarak, Ba-
kanlıkta uygun görülecek yerlerde ilân edilir; bu ilânda ayrıca sözlü sı
navın yapılacağı gün ve saat belirtilir. 

Başarılı sayılan adaylara durum, ayrıca taahhütlü mektupla bildi-
rilir. 

Yazılı sınavda başarı gösteremeyen adaylar, arzu ettikleri takdirde 
sınava girebilmek için verdikleri belgeleri geri alabilirler. 

Sözlü Sınavın Yapılış Şekli : 
Madde 18 — Sözlü sınav, yazılı sınavı kazanan adaylara duyurul

muş olan gün ve saatte başlar; adaylar yazılı sınavı kazanma sırasına 
göre sınava alınırlar. İlân edilen gün ve saatte sözlü sınava girmeyen 
adaylar haklarını kaybederler. 

Sözlü sınavda genel olarak Sosyal Ekonomi, İktisat, Maliye, Hukuk 
ve Muhasebe konularından adayların bilgileri yoklanır. 

Sözlü Sınavda Başarı Notu: 
Madde 19 — Sınav Kurulu Başkanı ile Üyelerin verdiği not orta-

laması alınarak tek not verilir. 
Sözlü sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılır ve müfettiş yar

dımcısı olmaya hak kazanırlar. 
Yarışma sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından bir tutanakla tes-

pit edilir ve durum Bakanlık Makamına arz olunur. 
Müfettiş yardımcılığı sınavında iki defa başarı sağlayamayanlar 

üçüncü bir sınava alınmazlar. 
Müfettiş Yardımcılığı Başarı Listesi : 
Madde 20 — Yazılı ve sözlü sınavın sonunda sınav kurulu tarafın

dan tanzim edilen bir tutanağa istinaden basan gösteren adayların, ya
bancı dil hariç yazılı sınav not ortalaması ile sözlü sınav notu toplanıp 
ikiye bölünmek suretiyle bulunacak nota göre basan listesi düzenlenir. 

Yazılı ve sözlü sınav not ortalamaları eşit olanlar arasında, yabancı 
dil notu yüksek olan aday tercih olunur. 

Müfettis Yardımcılığına Atanma: 
Madde 21 — Sınavda başarı gösterenler, basan derecelerine göre 

boş kadrolara atanırlar. 
Yarışma sınavını kazanıpta kadrosuzluk nedeniyle veya başka se

beplerle atanamayan veya atandığı halde göreve başlamayanlar, sonradan 
herhangi bir hak iddia edemezler. 

Müfettiş Yardımcılarının Çalışmaları: 
Madde 22 — Müfettiş yardımcıları, müfettişlerin nezaretinde teftiş, 

inceleme, soruşturma islerinde çalışarak sosyal güvenlik mevzuatı ve 
tatbikatıyla teftiş ve soruşturma usulleri hakkında bilgi ve tecrübe kaza
nırlar. 

Müfettiş yardımcılığında iki yıl çalışmış olanlardan, refakatinde 
çalıştığı müfettişlerin ve Teftiş Kurulu Başkanının tezkiyeleri ile yeterli 
olduğu anlaşılanlara, re'sen teftiş, denetleme, inceleme ve soruşturma 
yetkisi verilebilir. 

Yeterlik Sınavından Önce Kuruldan Çıkarılma: 
Madde 23 — Müfettiş yardımcılığı döneminde, müfettişlik karakter 

ve nitelikleri ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları müşahade ve tes
pit olunanlar. Yeterlik Sınavı beklenmeksizin Kurul dışında başka bir 
göreve nakledilirler. 

Yeterlik Sınavına Girme Şartı : 
Madde 24 — Bu sınava Teftiş Kurulunda üç yıl müfettiş yardım

cısı olarak çalışmış ve yeterlik notu almış olanlar çağırılır. 
(Yeterlik notu; müfettiş yardımcısının normal nitelikleri, tavır ve 

hareketi, meslek bilgisi, çalışkanlığı, dikkat ve düzenliliği ve bu husus
larda gösterdiği ilerleme ile müfettiş olana yeterliği hakkında yanında 
çalıştığı müfettişin gözlem ve kanılarına dayanılarak Teftiş Kurulu Baş-
kanlığınca tespit edilen nottur.) 

Duyurma Zamanı: 
Madde 25 — Yeterlik sınavına girecek müfettiş yardımcılarına, 

yazılı sınavın yeri, günü ve saati iki ay önce; yazılı sınavı kazananlara ise 
sözlü sınavın yeri, günü ve saati en çok 15 gün önce Teftiş Kurulu Baş-
kanlığınca bir yazı ile duyurulur. 

Sınav Kurulunun Teşkili: 
Madde 26 — Sınav Kurulu, Teftiş Kurulu Başkanının başkanlığın-

da olmak üzere, müşavir müfettiş, başmüfettiş ve müfettişlerden seçile-
c«k en çok beş kişiden meydana gelir. 

Sınav Kurulunun Çalışma Şekli: 
Madde 27 — Sınav Kurulu, Kurul Başkanının çağrısı üzerine üye 

tam sayısıyla toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır; oyların eşitliği halinde, 
Başkanın bulunduğu tarafın oyuna itibar olunur. 

Sınav Kurulunun Görevleri : 
Madde 28 — Sınav Kurulunun görevleri; yazılı sınav sorularını ha-

zırlamak; sınavları her türlü şüphe ve tereddütten uzak bir şekilde dü
zenlemek, yürütmek ve değerlendirmektir. 

Hazırlanan yazılı sınav soruları kapalı ve mühürlü zarflar içinde 
Kurul Başkanı tarafından saklanır, sınav gün ve saatinde yine Kurul 
Başkanınca açılır. 

Sınav sorularının saklanmak üzere zarflanması ve sınav saatinde 
zarfların açılması, ayrı ayrı tutanaklar düzenlenerek tespit edilir. 

Sınav Şekli: 
Madde 29 — Sınavlar, yazılı ve sözlü olmak üzere iki safhada ya

pılır. 
Yeterlik Sınavı Konulan: 
Madde 30 — Yeterlik Sınavının yazılı ve sözlü kısımlan aşağıdaki 

konulardan yapılır. 
a) Genel konular ve sosyal güvenliğe ilişkin konular 
— Ticaret Muhasebesi ve Bilanço 
— Sosyal Ekonomi ile günün iktisadî ve malî konulan 
— Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bağlı kurumlan ilgilendiren mev

zuat ve bunların tatbikatı 
— İş hayatını düzenleyen mevzuat ve bunların tatbikatı 
b) Meslekî konular 
— Teftiş, inceleme ve soruşturma usulleri 
— Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve Memu

rin Muhakematı ile 1609 sayılı Kanunlar hakkında genel bilgiler, Bakan
lık ve kurum memurlarına ilişkin mevzuatın disiplin ve görevden uzak
laştırma ile ilgili hükümleri 

Yazılı Sınavda Başarı Notu: 
Madde 31 — Yazılı sınavda başarılı sayılmak için, adayların sınav 

gruplarının her birinden, tam notun en az yüzde altmışım almaları ve 
notlar ortalamasının yüzde yetmişten aşağı düşmemesi şarttır. 

Sözlü Sınavların Yapılışı: 
Madde 32 — Sözlü sınavda adayların meslekî bilgileri ve yetişme 

dönemindeki çalışmalan üzerinde durularak değerlendirme yapılır. 
Sözlü Sınavda Başarı Notu : 
Madde 33 — Sözlü Sınavda tam notun en az yüzde yetmişini alanlar, 

başarılı sayılırlar ve müfettiş olmaya hak kazanırlar. 
Yeterlik Başarı Listesi: 
Madde 34 — Yazılı ve sözlü sınavda başarı gösteren adaylar için 

aldıkları notlar gözönünde tutularak bir başarı listesi düzenlenir. 
Sınav Sonuçlarının Duyurulması: 
Madde 35 — Sınava katılanlara sonuçlar en geç, sınavların bitiş gü

nünü izleyen 10 gün içinde Teftiş Kurulu Başkanlığınca bir yazı ile du
yurulur. 

Yazılı Sınav Kâğıtları ile Sınav Not Listelerinin Saklanması: 
Madde 36 — Yazılı sınav kâğıtları ile sınav not listeleri en az bir yıl 

süre ile saklanır. 
Müfettişliğe Atanma: 
Madde 37 — Yeterlik Sınavını başaranlar basan listesindeki sıraya 

göre, 4 ncü sınıf müfettişliğe atanırlar. 
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Sınava Girmeyenler ile Sınavda Başarı Gösteremiyenler: 
Madde 38 — Mazeretsiz olarak sınava girmeyenler ile sınavda başarı 

gösteremiyenler. Bakanlıkta durumlarına uygun başka bir göreve ata
nırlar. 

Müfettişlik Kıdemi: 
Madde 30 — Müfettişlik kıdemi, Yeterlik Sınavına girilen grup içeri

sindeki başarı derecesi, müfettişliğe atanma tarihi ve müfettiş olarak atan
mayı müteakip askerlikte ve müfettişlik sıfatı muhafaza edilmek sure
tiyle Bakanlıkta idarî bir görevde geçen süreler dikkate alınarak tespit 
olunur. 

Yabancı Dil Yeterliği: 
Madde 40 — Yeterlik Sınavım başaranlar; ayrıca bildikleri yabancı 

dilden sözlü sınava tâbi tutulurlar. 
Sınavda, bir yabancı dilde okuduğunu ve dinlediğini anlayabilecek, 

meramım anlatabilecek derecede yeterli olmadığı anlaşılanlar; o dili ge
reği kadar öğrenmedikçe yurt dışına gönderilmezler ve iki sınav ara
sındaki süre bir yıldan fazla olmamak üzere, uygun görülecek zaman

larda yeniden sınava tâbi tutulurlar. 
Sözü edilen sınavlar, Başkan ve müfettişlerden teşkil olunacak üç ki-

şilik bir kurul tarafından yapılır. 
Dış Ülkelere Gönderilme : 
Madde 41 — Yeterlik Sınavını kazanarak müfettişliğe atanan ve Ya

bancı Dil Yeterlik Sınavında başarı gösterenler, azamî bir yıl süre ile 
meslekî bilgi ve görgülerini artırmak, sosyal güvenliğe ilişkin konularda 
inceleme ve araştırmalar yapmak amacıyla ve geçici görevle dış ülkelere 
gönderilirler. 

Kurul Başkanının Gönderilmesi: 
Madde 42 — Teftiş Kurulu Başkanı )da Bakanlık Makamınca belirtile

cek konularda inceleme ve araştırma yapmak üzere yurt dışına gönderi
lebilir. 

Teftiş Programları: 
Madde 43 — Bakanlık ve bağlı kurumların merkez ve taşra teşkilâ

tında yapılacak teftişlerin tesirli ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini 
sağlamak amacı ile Teftiş Kurulu Başkanı (tarafından teftiş programları 
hazırlanır ve Bakanın onayına sunulur. 

Turne müddeti, müfettişlerin kıdem durumuna göre tespit olunur. 
Müfettişlerin Görev ve Yetkileri: 
Madde 44 — Müfettişlerin görev ve yetkileri şunlardır;, 
a) Bakanlığın merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtı ile bağlı kurum

ların işlerini, personelin görevleri ile ilgili hal ve hareketlerini, kanun, 
tüzük, yönetmelik, karar, genelge ve emirlerin uygulanış tarzlarını teftiş 
program ve talimatlarına göre incelemek, denetlemek ve teftiş etmek, 

b) Teftiş ettikleri işlerde gördükleri yanlışlık, eksiklik ve yolsuzluk
ları tespit ede rek bunları alınması gereken tedbirlerle birlikte Bakanlığa 
bildirmek, 

c) Görevlerini yaparken öğrendikleri yolsuzlukları derhal Bakanlığa 
bildirmekle beraber gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda ilgililer 
hakkında hemen soruşturmaya başlamak, 

d) Bakanlığın görev alanına giren konularda inceleme ve araştırma 
yapmak 

e) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yerine 
getirmek. 

Madde 45 — Müfettişler teftiş, denetleme, inceleme ve soruşturma 
görevlerini yaparken, ödevlilerin yanlarındaki ve emirleri altındaki bütün 
evrak ve defterleri, para ve para. yerine geçen kâğıt ve senetlerle eşyayı 
gizli de olsa görmeğe, incelemeye ve saymaya yetkilidirler. 

İlgililer, kendilerine yapılan ilk istemde bunları müfettişe göster
mek ve sayılıp incelenim sine yardım etmek zorundadırlar. 

Madde 46 — Müfettişler görevleri sırasında gerekli gördükleri her 
türlü evrakın asıl veya suretlerini alabilirler. 

Asılları alınan belgelerin, müfettişlerin mühür ve imzasıyla tasdik
li birer suretleri, dosyasında saklanmak üzere ilgili yerlere verilir. 

Görevden Uzaklaştırma: 

Madde 47 — Müfettişler, teftiş ve soruşturma yaptıkları işlerde Ba
kanlık ile bağlı kurumların merkez ve taşra teşkilatındaki memurları 
aşağıdaki hallerde görevden uzaklaştırabilirler, 

a) Para ve para hükmündeki kâğıtları, ayniyat ve bunların hesap
larını, her türlü evrak ve defterleri göstermekten veya bunlara ait istenen 
bilgi ve izahatı vermekten kaçınmak, 

b) İrtikâp, rüşvet, ihtilas, zimmete para geçirmek gibi 1608 sayılı 
Kanuna ilişkin işlem ve eylemlerde bulunmak, 

c> Evrakta sahtecilik, kayıtlarda tahrifat yapmak, 

d) Ceza veya disiplin kovuşturmasını gerektirir başka önemli yol
suzlukta bulunmak. 

Soruşturma sonunda, disiplin yüzünden memurluktan çıkarma veya 
cezaî bir işlem uygulanmasına lüzum kalmayan memurlar için alınmış olan 
görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılması, müfettişler tarafından der
hal, atamaya yetkili amire teklif edilir ve durum Bakanlığa bildirilir. 

Soruşturma Raporu Düzenlenmesi Gereken Haller : 
Madde 48 — Müfettişler, çalışmaları sırasında her ne suretle olursa 

olsun öğrendikleri, Memurin Muhakematı Hakkındaki Kanun kapsamı 
dışında kalan ve suç konusu olan yolsuzluklar hakkında, Bakanlığa ha
ber vererek derhal incelemeye başlamak ve bitirmek; Memurin Muhake-
matı Hakkındaki Kanun kapsamına giren hususlarda da Bakanlığa haber 
verip, gelecek soruşturma emrini beklemek; gecikmesinde zarar umulan 
hallerde, gereken usul işlemlerini yapmak ve tahkik emri geldiğinde so-
ruşturmayı tamamlayarak hazırlanacak dosyayı Bakanlığa vermek ile 
görevlidirler. 

Madde 49 — Müfettişler, memurların görevlerinden doğan veya gö-
revlerini yaptıkları sırada işledikleri bir suçun soruşturmasına başla
dıklarında, konulmuş usul ve esaslar dairesinde ilk soruşturmanın ge-
rektirdiği işlemleri yapmaya yetkilidirler. 

1609 sayılı Kanun ile ilgili olan suçların soruşturmasında müfet-
tişlerin yetkileri bu Kanun hükümleri ile sınırlıdır. 

Soruşturma sonunda suç sabit olsun veya olmasın mutlaka soruştur
ma raporu düzenlenir. 

Ayrı ayrı konulan kapsayan soruşturmalarda kanunî kovuşturmayı 
gerektirenlerle, idarî kararlar alınmasını gerektirenler için ayrı raporlar 
düzenlenebilir. 

Müfettişlerin Çalışma Esasları: 
Madde 50 — Müfettişler, Bakan ile Teftiş Kurulu Başkam dışında 

hiç bir makam ve merciden emir alamazlar. Bakandan doğrudan doğruya 
aldıkları emirleri derhal Başkanlığa, bunların sonucunu da Balkana bil
dirirler. 

Madde 51 — Müfettişler, teftiş ihtiyaç ve gereklerine göre, ayrı ayrı 
veya gruplar halinde görevlendirilirler. 

Grup halindeki çalışmalarda, en kıdemli müfettiş çalışmaları dü
zenler. 

Madde 52 — Müfettişler, başladıkları teftiş, denetleme, inceleme ve 
soruşturma işlerini ara vermeden yapıp bitirirler. Geri bırakma zorun-
luğu veya teftiş ve soruşturmanın sonuçlandırılması başka yerlerde de in
celeme ve soruşturma yapılmasını gerektirdiği takdirde, durumu derhal 
Bakanlığa bildirerek alacakları emre göre hareket ederler. 

Memnu Olan Haller: 
Madde 53 — Aşağıdaki halter, müfettişler için kesin olarak yasaktır. 
a) Teftişe gidecekleri yerleri veya yapacakları işleri ifşa etmek, 
b) Yaptıkları teftiş, denetleme, inceleme ve soruşturma işlemleri 

hakkında yetkili makamlardan başkasına bilgi vermek ve gizli yazılan 
başkasına yazdırmak, 

c) 'İnceledikleri defter ve evrak üzerinde kontrola ilişkin işaret ve 
kısa yazılardan başka şerhler ve düzeltmeler yapmak, 

d) Teftiş ve soruşturma ile ilgili olanların hizmet ve ikramlarını 
kabul etmek, bunlarla herhangi bir menfaat bağı kurmak, alış-veriş 
etmek ve ödünç para almak. 

Teftiş Kurulu Bürosu: 
Madde 54 — Teftiş Kurulu Başkanlığı Bürosunda bir şefin yö

netiminde yeteri kadar memur bulunur. 
a) Büro şefinin görevleri şunlardır 
— Başkanlığın emrindeki evrak, dosya ve demirbaşların muhafaza-

sını temin etmek, 
— Kırtasiye ve matbuayı ihtiyaca göre temin, muhafaza ve tevzi 

etmek, 
— Müfettişlerden gelen her türlü raporu kaydetmek ve ait olduğu 

kısımlara göndererek takip etmek, işi biten raporları düzenli bir şekilde 
saklamak, Başkanlığa gelen ve giden evrak kayıtlarının tutulmasını ve 
dosyalanmasını sağlamak, muhaberatı yürütmek, Başkan tarafından ve
rilecek diğer işleri yapmak. 

b) Kurula gelen yazılar, büro şefi tarafından alınır. Gizli işaretli 
yazılarla şifreler, Teftiş Kurulu Başkanı ve Başkanın yokluğunda görev
lendirileceği müfettiş tarafından, bunun dışında kalanlar büro şefince 
açılır. Acale işaretli yazılarla telgraf ve şifrelerin alınmasında zimmet 
defteri veya fişlere imza ile birlikte, alındığı saat ve dakika işaret olunur. 
Bu gibi evrakın tesliminde, teslim alandan aynı şekilde imza alınır. 



Sahife : 8 (Resmî Gazete) 7 TEMMUZ 1976 

c) Büroda çalışanlar, görevleri dolayısiyle öğrendikleri hususlar
dan gizli kalması gerekenleri ifşa edemezler. Defter, evrak ve raporları 
Teftiş Kurulu Başkanının izni olmadıkça Bakanlık Makamı dışında hiç 
hiç makam ve kişiye gösteremez ve veremezler. 

Teftiş ve İnceleme Raporları: 
Madde 55 — Her teftiş ve incelemenin sonucu bir raporla bağlanır. 
Raporlar, konularına göre; 
— Cevaplı rapor, 
— İnceleme raporu olmak üzere iki türlü düzenlenir. 
Raporlarda gereksiz ayrıntılar bulunmaz; açık ve kesin kanaata da

yanan tenkit, tavsiye, düşünce ve teklifler yer alır. 
Madde 56 — Cevaplı raporların ne gibi hususlar hakkında ve hangi 

esaslara göre düzenleneceği aşağıda gösterilmiştir: 
a) Bu raporlar, yapılan teftişlerde noksan ve hatalı bulunan ve i l-

gili dairelerce düzeltilmesi gereken işlemler hakkında üç nüsha olarak 
düzenlenir. 

Bunların aslı ile bir nüshası; aslı usulüne göre cevaplandırıldıktan 
sonra geri gönderilmek, bir nüshası teftiş dosyasında saklanmak üzere, 
rapor numarasını taşıyan bir yazıya bağlı olarak ilgili yerlere tebliğ 
olunur. 

b) Bu raporlarda; 
— Teftiş edilen servis veya servisler ve incelenen işlemlerin yürü

tüldüğü tarih ile teftişin ait olduğu dönem, 
— Hatalı ve noksan görülen hususların kanun, tüzük, yönetmelik 

ve genel tebliğlerin hangi madde ve hükümlerine ilişkin bulunduğu, 
— Mevzuata göre yapılması gereken işlemler, 

kısa ve özlü olarak belirtilir. 
c) Cevaplı raporlar üç tablodan teşekkül eder. 
Birinci tablo; müfettişin müşahade ve tenkitlerini, ikinci tablo; tef

tiş olunan dairenin cevaplarını, üçüncü tablo; müfettişin son görüşlerini 
kapsar. 

Cevaplı Raporların Tâbi Olacağı Muameleler: 
Madde 57 — Müfettiş, yapılan teftişle ilgili müşahade ve tenkitlerini 

matbu rapor kâğıdının birinci tablosuna yazar. 
Teftiş olunan daire, raporu azamî 15 gün içinde tetkik ederek ceva

bını rapor kâğının ikinci tablosuna dercedip Teftiş Kurulu Başkanlığına, 
gönderir. 

Teftiş Kurulu Başkam, gerekli gördüğü hususlarda son görüşünü 
almak üzere cevaplı raporu müfettişe tevdi eder. 

Müfettişin görüşleri ile ilgili daire arasında ayrılık bulunduğu tak
dirde, keyfiyet Teftiş Kurulu Başkam tarafından Bakanlık Makamına arz 
ve izah olunarak verilecek emre göre hareket edilir. 

Madde 56 — İnceleme raporlarının hangi hallerde düzenleneceği 
aşağıda gösterilmiştir: 

a) yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik, talimat, genelge ve 
Bakanlık emirlerinde ve uygulamalarında görülen noksanlar ve bunların, 
düzeltilmesi yollarıyla yeniden konulması geren hüküm ve usullere iliş
kin görüş ve teklifler, 

b) Doğrudan doğruya veya Başkanlıkça gösterilen lüzum üzerine 
belirli mesele veya konular hakkında yapılan incelemeler, 

c) Teftişlerde, cevaplı raporlara bağlanması gerekli görülmeyen 
hususlar ve bunlara ilişkin düşünce ve teklifler, 

d) Teftiş veya soruşturmanın sonuçlanmasını beklemeye taham
mülü bulunmayan önemli ve acele işler, 

e) Gerek teftiş ve inceleme sırasında, gerekse ihbar ve şikâyet se
bebiyle öğrenilen yolsuzluk iddiaları üzerine yapılacak incelemeler ve bu 
İncelemelerin sonuçlarına göre soruşturma açılmasına veya açılmamasına 
ilişkin kanaat ve teklifler. 

Soruşturma işlemi: 
Madde 59 — Müfettişler, memurların görevlerinden doğan veya gö

revlerini ifa sırasında işledikleri suçlardan dolayı Memurin Mühakematı 
Hakkındaki Kanuna dayanarak yaptıkları soruşturmayı bir fezlekeye, 
anılan Kanuna dayanmıyan soruştuımayı ise aynı esaslar dairesinde bir 
soruşturma raporuna bağlarlar. 

a) Fezlekeler; 
— Soruşturmaya ne sebeple, ne gibi bir ihbar veya şikâyet üzerine 

ve Bakanlığın hangi emriyle başlandığı, 
— Soruşturmanın başlangıç ve bitiş tarihi ile yapıldığı yer, 
— Sanıkların kimlikleri ve kendilerine yöneltilen suçun mahiyeti 

ve işleniş tarihi, 
— Soruşturmanın ne suretle yapıldığı, suçun sabit olup olmadığını 

gösteren ifade, savunma ve delillerin özeti ve bunların fezlekeye bağlı 
ek üstedeki sıra numaralan, 

— Fezlekenin düzenlendiği tarih ve müfettişin mühür ve imzası, 
gibi hususları kapsar. 

Fezlekelerin sonuna bir özet yapılarak, sanıkların, yargılanmasına 
(son soruşturmanın açılmasına) lüzum olup olmadığı, lüzum varsa suçun 
hangi kanunun hangi maddesine uygun bulunduğu açıkça gösterilir. 

1609 sayılı Kanun hükümlerine tâbi olan suçlara ait evrak ile lüzum 
veya men'i muhakeme kararı verecek mercileri ayrı olan suçlara ait so
ruşturma evrakı ve fezlekeleri birleştirilemez. Ancak, evrakın ayrılması 
mümkün bulunmadığı takdirde, müfettişler fezleke ve belgelerin birer 
örneğini çıkarıp onaylayarak ayrı ayrı yazılarla mercilerine verirler. 

Fezlekeler, soruşturmanın bitirilmesinden sonra kısa bir zaman 
içinde hazırlanarak soruşturma evrakıyla birlikte merciine gönderilir ve 
bunların birer örneği Bakanlığa verilir. 

b) Soruşturma raporları, fezlekenin düzenlenmesinde gözönünde 
tutulan esaslara göre hazırlanır. 

Ayrı ayrı konulan kapsayan soruşturmalarda kanunî kovuşturmayı 
gerektirenlerle idari kararlar alınmasını gerektirenler için ayrı ra
porlar düzenlenebilir. 

Müfettişler, 1609 sayılı Kanunun kapsamına giren bir suça rastla
dıkları ve yeter delil elde ettikleri takdirde, bunlarla ilgili evrakı yetkili 
Cumhuriyet Savcılığına verirler ve suça ilişkin soruşturma raporunun bir 
örneğini de Bakanlığa gönderirler. 

Madde 60 — Müfettişlikçe, teftiş veya soruşturmaya başlandıktan 
sonra memur ve vazifeliler, .müfettişin muvafakati alınmadıkça teftiş 
ve soruşturma mahallinden ayrılamazlar. 

Çeşitli Hükümler : 
Madde 61 — Müfettişlere fotoğraflı ve Balkan tarafından imzalan

mış bir kimlik belgesi verilir; gerektiğinde ve istendiğinde 'bu belgenin 
ilgililere gösterilmesi zorunludur. 

Madde 62 — Müfettişler, her türlü özlük haklan ve yollukları ile 
diğer haklarını kredi cüzdanlarına kaydedilmek suretiyle mal sandıkla
rından çekle alırlar. 

Alman paranın aylık hakedilen miktardan fazla olduğu anlaşıldığı 
takdirde, fazla miktar mal sandığına yatırılır ve ertesi aya zimmet baki
yesi devredilmez. Zimmet devri ancak ayın son günlerinde, görevle ilgili 
olarak yolculuk yapılması halinde mümkündür. 

Madde 63 — Hesapların ay sonunda kapatılması Ve aylık çalışma ve 
hakediş cetvellerinin en geç sonraki ayın 15 nci gününe kadar Teftiş Ku
rulu Başkanlığına gönderilmesi şarttır. 

Madde 64 — Merkez dışında görevli müfettişler, işlerinin biteceğini 
tahmin ettikleri günden Uç gün evvel, kararlaştırdıklan hareket gününü 
telgrafla Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler; yeni bir emir almadık
ları takdirde, hareket ederek vardıkları mahalden, o yerdeki adreslerini 
bildiren bir telgraf çekerler. 

Madde 65 — Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulunda en az 
on yıl hizmet görmüş bulunan müfettişlere, Kuruldan ayrıldıkları tak
dirde, «Sosyal Güvenlik Bakanlığı Fahri Müfettişi» unvanı verilebilir. 
Bu ünvan önemli nedenlerden ötürü geri alınabilir. 

Madde 66 — Teftiş Kurulundan çekilme veya nakil nedenleriyle ay-
rılan müfettişlerden uygun görülenler tekrar kurula alınabilirler. 

Madde 67 — Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı ve ilerde bağlana
cak kurum ve ,kuruluşlarda teftiş kurullarının bulunması, bu Yönetme
liğin teftiş, denetleme, inceleme ve soruşturmaya ilişkin hükümlerinin 
tatbikine engel teşkil edemez. 

Geçici Madde — Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişliğine naklen 
atanmış bulunanlar, 41 nci maddedeki şartlar aranmaksızın Başkanlıkça 
yabancı dil seviyeleri tayin ve tesbit edilmek suretiyle belirlenecek sıra-
ya göre azamî bir yıl müddetle sosyal güvenliğe ilişkin konularda incele
me ve araştırma yapmak üzere geçici görevle yurt dışına gönderilirler. 

Yürürlük : 
Madde 68 — Bu Yönetmeliğin 5 nci Maddesi, Yönetmeliğin Resmi 

Gazete'de yayımını takip eden aybaşından üç ay sonra, diğer maddeleri 
yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından: 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Tedavi Kurumları Genel 
Müdürlüğüne bağlı eğitim hastaneleri, Devlet Hastaneleri, 

Özel Dal Hastaneleri, Sağlık Merkezleri Tabib, Yardımcı 
Tıp Personeli, Teknik Personeli. Hizmetliler ve Yatak Kadro 

Dağılım Yönetmeliğinde Değişiklik yapılması hakkında 
Yönetmelik' 

Madde 1 — İstanbul Şişli Çocuk Hastanesine 30 yataklı nöroşirurji 
servisi açılmış ve bu servise 1 şef (uzman), 1 şef yardımcısı (uzman), 1 
baş asistan (uzman), 5 asistan (tabib), 4 hemşire, 2 hemşire yardımcısı, 
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18 hastabakıcı veya hademe (üç vardiye) 1 tıbbî sekreter kadroları veril
miştir. 

Madde a — Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayınlandığı günden iti
baren yürürlüğe girer. 

Madde 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı yürütür. 

• 
Karadeniz Teknik Üniversitesinden: 

K. T. Ü. Spor Birliği Yönetmeliği 
Amaç ve Kuruluş: 

Madde 1 — a) Sosyal ve Ekonomik Kalkınmanın temel unsuru 
olan İnsan gücünün beden ve ruh sağlığı yönünden geliştirilmesi, K.T.Ü. 
gençliğinin spor ihtiyacının ve boş zamanlarının değerlendirilmesi ko
nuşurda gerekli çözüm yollarının araştırılması ve seyirci durumundan 
kurtarılması. 

b) K.T.Ü. gençliğinin Atatürk ilkeleri doğrultusunda millî değer
leri ülküleri benimsemiş araştırıcı, yapıcı, yaratıcı ve birleştirici yetenek
lere sahip milli ruh ve heyecan içinde eğitilme ve yetişmelerinin sağlan
ması. 

c) Gençlerin, hızlı ve sosyol ekonomik kalkınmanın gerektirdiği 
hayat görüsü içinde, milli ülküleri benimsemiş köklü kültür ve bilgiye 
sahip sağlam karekterli: başarma ve yaratma gücüne 'sahip, bedeni ve 
ruhi gelişimlerinin sağlanması amacı ile Karadeniz Teknik Üniversitesi 
«K.T.Ü. Spor Birliği» adıyla bir birlik kurulmuştur. 

Genel Hükümler: 

Madde 2 — a) Spor Birliği Başkanı Üniversite Rektörü veya 
Rektörün önerisi ile Üniversite Senatosunca iki yıl için seçilen bir öğre 
tim elemanıdır. (Öğretim üye ve yardımcılarıdır.) 

b) Her öğrenci ve öğretim elemanı isterlerse K.T.Ü. Spor Birliğine 
üye olurlar. 

c) K.T.Ü. de yurt içinde ve yurt dışında yapılacak her türlü resmi 
ve özel yarılmalarda KTÜ yü yalnız K.T.Ü. Spor Birliği temsil eder. 

d) K.TÜ. Spor Birliğinin yapacağı her türlü resmi ve özel yarış
malar Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul içi Beden Eğitimi ve Spor Genel 
Müdürlüğü tarafından düzenlenen; Üniversite Akademi ve Yüksek Okul
lar Yarışma, Talimatı ve faaliyeti program esaslarına göre yürütülür. 

e) K.T.Ü. Spor Birliğinin gayelerini taşıyan ikinci bir birlik 
K.T.Ü. de kurulamaz. 

f) K.T.Ü. Spor Birliği «Siyah-Açık Mavi» renklerle temsil edilir. 
Spor Birliğinin Organları : 
Madde 3 — a) Genel Kurul 
b) Yönetim Kurulu 
c) Spor İşleri Müdürlüğü. 
Genel Kurulun Oluşumu: 
Genel Kurul Üyeleri şunlardır. 
Madde 4 — a) Rektör 
b) Dekanlar 
c) Spor İsleri Müdürü 
d) K.T Ü. İdari İsler Müdürü. 
e) K.T.Ü. Muhasebe Müdürü 
f) Her Bölümün öğretim elemanlarınca seçilmiş birer öğretim ele

manı 
g) Her Bölümün öğrencilerince seçilmiş üçer öğrenci. 
(Temsilci seçimleri her ders yılının ilk üç haftası içinde yapılır. 

Öğrenci temsilci seçimleri spor birliği yönetim kurulunca görevlendiril
miş en az bir öğretim elemanı ile Genel Kurul üyesi iki öğrenci; Öğretim 
üye ve yardımcılarının seçimi ise Spor Birliği Yönetim Kurulunca gö
revlendirilmiş en az iki öğretim elemanı gözetiminde yapılır ve sonuç 
Spor Birliği Başkanlığına bildirilir.) 

Spor Birliği Genel Kurul Toplantısı: 
Madde 5 — a) Spor Birliği Genel Kurulu öğretim yılının 4. haf

tasında Spor Birliği Başkanının çağrısı üzerine yıllık olağan toplantısını 
yapar. 

b) Genel Kurul, Yönetim Kurulunun karan ve birlik Başkanının 
çağrısı ile olağanüstü toplanabilir. 

c) Genel Kurul geçici olarak kendi arasından seçeceği bir Başkan 
ve bir Başkan yardımcısı tarafından yönetilir. 

d) Genel Kurul toplantıları gelen mevcut üyelerle ve çoğunluk 
aranmaksızın yapılır. 

e) Genel Kurulun kararları toplantıda hazır bulunan üyelerin ço
ğunluğu ile alınır. 

f) Genel Kurul Başkanlığı alınan kararları, seçilen yönetim ku
rulu asil ve yedek üyelerinin isimleri ile birlikte en geç üç gün içinde 
bir tutanak ile Spor Birliği Başkanlığına bildirir. 

Genel Kurulun Görevleri : 
Madde 6 — a) Genel Kurul yönetim kurulu tarafından hazırla-

r.an bir önceki yıla ait faaliyet raporunu görüşür ve onaylar. 
b) Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından bir sonraki yıl için 

hazırlanan faaliyet programını ve bütçe tekliflerini görüşür ve onaylar. 
c) Genel Kurul yeni Yönetim Kurulunu ve yedekleri bir yıl süre 

ile seçer. (Asıl sayısı kadar yedek üye) 
Yönetim Kurulunun Oluşumu: 
Madde 7 — Spor Birliği Yönetim Kurulu üyeleri şunlardır: 
a) Spor Birliği Başkam 
b) Spor İşleri Müdürü 
c) Genel Kurulca kendi aralarında seçilen dört (4) öğretim ele-

manı ve dört (4) öğrenci. 
Yönetim Kurulu Görev Bölümü: 
Madde 8 — a) Başkan; Spor Birliğinin Başkanı yönetim kurulu

nun da Başkanıdır. 
b) Başkan yardımcısı; Yönetim Kurulunca gizli oyla seçilen bir 

öğretim elemanıdır. 
c) Sekreter; Spor İşleri Müdürüdür. 
d) Üyeler. 
Yönetim Kurulu Toplantıları: 
Madde 9 — a) Yönetim Kurulu 15 günde bir olağan toplantısını 

yapar. 
b) Yönetim Kurulu; Başkanın veya Yönetim Kurulu üye tam 

sayısının 1/3 ünün çağrısı üzerine olağanüstü toplanabilir. 
c) Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlarım oy çok

luğu ile alır. Müteakip toplantıda çoğunluk aranmaz. 
d) İzinsiz olarak arka arkaya iki olağan toplantıya katılmayan 

üyenin üyelik sıfatı düşer. 
Spor Birliği Başkanının Görevleri: 
Madde 10 — a) Yönetim Kuruluna Başkanlık eder. 
b) Spor Birliğinin tascil işlerini yaptırır. 
c) Spor Birliğini Üniversite içinde ve dışında temsil eder. 
d) Türkiye Yüksek Öğretim Spor Koordinasyon Kurulu 

(T. Y. ö. S. K. K.) toplantısına katılır. 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarının Görevleri: 
Madde 11 — Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: 
a) Başkanın bulunmadığı hallerde Başkanın, Sekreterin bulunma

dığı hallerde de Sekreterin görevini yapar. 
Sekreterin Görevleri: 
Madde 12 — a) Yönetim Kurulunun her türlü yazışma işlerini dü

zenler. 
b) Defter, Kayıt ve Dosyalan tutar. 
c) Başkanın verdiği görevleri yapar. 
d) Spor İşleri Müdürü olarak T. Y. Ö. S. K. K. toplantısına katılır. 
Yönetim Kurulu Görevleri : 
Madde 13 — a) En az 15 günde olağan toplantısını yapar. Genel 

Kurulda alınan istişare maiyetindeki kararların ışığı altında uygulama 
görevininin yürütülmesini sağlar. 

b) Öğrencilerin beden yeteneklerini arttırmak için gerekli her 
türlü Spor faaliyet ve hizmetlerini planlar ve programlar. 

c) Spor işlerinin gelişimi, saha, tesis, malzeme ve diğer olanak
ların iyi kullanılması, programlanması, kitleye mal edilmesi ve en mü
himi denetim görevini yapar. 

d) (K.T.Ü.) içi ve dışı karşılaşmalarda Üniversiteyi temsil edebil
meyi sağlamak amacıyla, gerektiğinde K.T.Ü. de uygulamak üzere hazır
layacağı 'disiplin talimatı gereğince disiplin kararlan ve tedbirleri alır. 

e) Yıllık Spor bütçesini tanzim, ihtiyacları tesbit ederek branşla
rın ağırlığına göre dağitımın yapılmasını sağlar. 

f) Alacağı karar ve yapacağı duyurulan Sekreter vasıtasıyla Yö
netim Kurulu imzasıyle yapar. 

g) Gerekli görülen spor dallarında faaliyet gösterecek alt ko
misyonlarla tertip komitelerini kurar ve denetler. 

h) Branşında Türkiye Birinciliği kazanan veya Milli seviyeye ge
len sporcu öğrencilere olanaklar ölçüsünde burs, kredi veya başka yar
dımlar sağlar. 

i) Tertip komitelerinin kararlarına yapılacak itirazlan bir ka
rara bağlar. 
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j) Sporcuların gelişmelerini sağlayacak kamplar açar, kurs semi
ner, staıpozyum ve konferanslar düzenler. 

k) Sporcuya teşvik edici ödüller dağıtılır. 
1) İhtiyacına göre tesis yapılmasını, tesislerin iyi işlemesi, korun

masını ve emniyetini sağlar. 
m) Spor Birliği faaliyetleri için gerekli idari ve mali olanakları 

sağlar ve gerekli harcamaları yapar. 
n) Beden Terbiyesi Ceza Yönetmeliği ve kurum disiplin yönetme

liği esaslarına göre disiplin kurulu görevini yapar. 
0) K.T.Ü. içi ve özel karşılaşmaları ihtiyaç duyulan tüzük, tali

mat ve yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurula sunar. 
p) Kurumlararası yarışmalarda takım ve sporcular için gerekli 

kaptan idareci, temsilci ve antrönerleri görevlendirir. 
K. T. Ü. Spor Tesisleri: 
Madde 14 — a) Tesislerin bakım ve onanımın yapabilmek için 

K.T.Ü. Spor Birliği mali imkânlar sağlar. Tesislere girişte teberru ka-
bul eder. 

b) Mediko-Sosyal hizmetler Merkez Müdürlüğüne bağlı spor hiz-
metler Müdürlüğü kuruluncaya kadar K. T. Ü. spor tesisleri bakım, ona-
rım sorunluluğu ve işletme yetkileri K. T. Ü. Spor Birliğine aittir. 

Spor Hizmetleri Müdürlüğünün Görevleri: 
Madde 15 — a) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan 

plan, program ve bütçenin yürütülmesinden birinci derecede sorumludur. 
b) Branşlar için yeteri kadar, saha, salon ve antrenör teminine 

çalışır. 
c) Malzeme, araç, gereç, standartlarını kontrol eder ve geliştiril

mesini sağlar. 
d) K. T. Ü. içinde gerekli duyuru propaganda panolan hazırlatır. 
e) Sporcuların lisanslarım hazırlatır. Vizeleri zamanında yaptırır. 
f) Demirbaş malzemelerinin iyi korunmasını sağlar. 
g) Spor Birliği Yönetim Kurulunca alman kararları uygular. 
h) Aşağıdaki defterlerin tutulmasından sorumludur. 
1 —• Yönetim Kurulu karar defteri. 
2 — Demirbaş eşya defteri 
3 — Yoğalmaya ait defterler. 
4 — Gelen, giden evrak ve dosya defteri. 
15 — Tarihçe defteri albüm. 
6 — Faal üyenin randıman defteri. 
7 — Müsabaka sonuçlarını yazmaya mahsus defter. 
8 — Sporcu künye defteri. 
9 — Üye kayıt defteri. 
Spor İşleri Müdürlüğünün Oluşumu : 
Madde 16 — Spor İşleri Müdürlüğü kuruma bağlı aşağıdaki kad

rolu elemanlardan oluşur. 
a) Müdür. 
b) Spor Sekreteri. 
c) Spor hizmetleri şefi. 
d) Tesisler şefi. 
e) Muhasebe şefi. 
f) Ayniyat ve depo memuru. 
g) Daktilo. 
h) Sağlık personeli. 
1) Yeteri kadar memur ve hizmetli. 
j) Teknik elemanlar (Antrenör, monitör. Vs.) 
Kurum özelliklerine göre Spor İşleri Müdürlüğünün kadroları ge-

nişletilir veya azaltılabilir. 
Madde 17 — Spor İşleri Müdürlüğü kuruluncaya kadar Spor İş

leri Müdürlüğüne ait görevler Spor Birliği Yönetim Kurulunca yürütülür. 
Madde 18 — İşbu yönetmelik K.T.Ü. Senatosunun onay tarihinde 

yürürlüğe girer. 

• 
Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisinden : 

Ankara iktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi İdarî Bilimler 
Enstitüsü 

Lisans Üstü Bilim Uzmanlığı (Master) Öğretim Yönetmeliği 
Öğretim Süresi : 
Madde 1 — Lisans Üstü Bilim Uzmanlığı (Master) öğretim süresi 

onar haftalık dört dönemi kapsayan iki öğretim yılından oluşur. 
Dönem sonu sınav süreleri bu sürenin dışında sayılır. Dönemlerin 

başlama ve bitiş tarihleri Enstitü Müdürlüğü tarafından saptanır. 

Enstitü Yönetim Kurulu gereğinde tümü en az 30 haftayı kapsamak 
şartıyla dönem sayısını değiştirebilir. 

Kayıt Şartları: 
Madde 2 — Adayların millî veya yabancı bir yüksek öğretim kuru

mundan Lisans derecesi ile mezun olmaları gerekir. 
Madde 3 — Adaylardan aşağıdaki belgeler istenir. 
a) Yüksek öğretimi bitirdiğini belirten diploma veya belgenin 

asıl veya noterlikçe onaylı bir örneği, 
b) 6 adet vesikalık fotoğraf, 
c) Nüfus kimlik cüzdanı onaylı örneği, 
d) Mezun olduğu yüksek öğretim kurumunda okuduğu dersler ve 

bu derslerden aldığı notlan gösterir bir belge, 
e) Aday tarafından doldurulacak müracaat formu. 
Madde 4 — Enstitü Yönetim Kurulu gerek gördüğü takdirde giriş 

sınavları açar ve bu sınavların şartlarını saptar. 
Madde 5 — Kayıtların başlama ve bitiş tarihleri Enstitü Müdür

lüğünce saptanır ve duyurulur. 
Madde 6 — Enstitü Yönetim Kurulu gerektiğinde kayıtla ilgili di

ğer koşulları saptar ve duyurur. 
Öğretim ve Başarı Değerlemesi : 
Madde 7 — Eğitim programı ve bu programda yapılacak değişiklik

ler Enstitü Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp Akademi Profesörler 
Kurulunca onaylanır. 

Madde 8 — Eğitim programında ders, konferans, seminer, tatbiki 
çalışma araştırma ve benzeri bilimsel çalışmalar dönem sonu ve konu 
bakımlarından programlanır. 

Madde 9 — Eğitim programını yürütecek öğretim üye ve yardımcı-
lanyla diğer öğretim elemanları Enstitü Yönetim Kurulunca saptanır. 

Madde 10 — Öğrenciler lisans üstü bilim uzmanlığı (Master) öğre
nimini başarıyla tamamlıyabilmeleri için en az 100 kredilik bir eğitim 
programma tâbi tutulurlar. Krediler haftalık ders saati (Konferans, se
miner vb.) o dersin verildiği ay sayısı ile çarpılarak hesaplanır. Ay sa
yısının hesabında bir hafta 1/4, iki hafta 1/2, üç hafta 3/4 ay kabul edilir. 

Madde 11 — Öğrenci başarı derecesinin tesbitinde ders, seminer, 
tatbiki çalışma, ödev, dönem içi ve dönem sonu sınavları ve devam du
rumları gözönünde tutulur. Öğrencilerin hazırlayacakları mezuniyet tez 
veya ödevinin süresini, kapsamını ve diğer koşullarını Yönetim Kurulu 
saptar. 

Madde 12 — Öğretim elamını madde 11 de belirtilen başarı değerle
me unsurlarından en az ikisini uygular ve bu unsurların nihaî değerleme 
içindeki ağırlıklarını dilediği şekilde tayin etmekte serbesttir. 

Madde 13 — Madde 11 ve 12 ye göre yapılacak değerleme sonucu 
öğretim elemanı tarafından değerleme cetveline yazılıp imza edilerek 
Enstitü Müdürlüğüne sınavın bitişirden itibaren on gün içinde teslim 
edilir. Bu notlar Enstitü Müdürlüğünce ilân edinilinceye kadar hiçbir su
rette açıklanmaz. Dönem sonu sınav programı Enstitü Müdürlüğünce 
saptanır ve duyurulur. 

Madde 14 — Her dönem sonunda öğretim elemanları öğrencinin 
nihai başarı durumunu aşağıdaki notlardan biri ile ifade eder. 

10 — 9 = Pekiyi 
8 — 7 = İyi 
5 — 6 = Orta 
4 — 3 = Zayıf 
2—1 = Çok Zayıf 

Madde 15 — Herhangi bir dönemde alınan derslerin not ortalama
sı 7.00 veya daha yüksek olan ve dönem derslerinin her birinden 5.00 
veya daha yüksek alan öğrenci o dönemde başarılı sayılır. 

Madde 16 — Dönem not ortalaması her dersin kredi saatiyle o der
sin dönem sonu notu çarpımının, toplam dönem kredi saatine bölünme
siyle hesaplanır. Bu ortalamada tam sayıdan sonraki iki hane dikkate 
alınır, virgülden sonraki üçüncü hane değeri 5 veya daha yukarı ise yüzde 
bir hanesine bir ilâve edilir. 

Madde 17 — Herhangi bir dönemde dönem derslerinin herbirirden 
en az 5.00 alan fakat dönem not ortalaması 7.C0'nin altında ve a) 6.00 
6,99 arasında olan öğrenci «sınamada» sayılır ve bir üst döneme devam 
eder. b) 5.00 — 5.99 arasında olan öğrenci, 7.0O'nin altında not aldığı bü
tün dersleri tekrarlar, c) 4.99 veya daha düşük olan öğrencinin kaydı 
silinir. 

Madde 18 — a) Herhangi bir dönemde, dönem derslerinin en fazla 
ikisinden 5.00 den düşük not alan öğrenci dönem not ortalaması 7.00 
veya yukarı olsa bile o dersleri tekrarlar. İki dersten fazlasından 5.00 
den düşük not alan öğrencinin kaydı silinir. 

b) Madde 17 (a) ve Madde 18 (a) da belirtilen durumda olan öğ
renciler, tekrarlamaya mecbur oldukları dersler dışında, arzu ettikleri 
takdirde, not yükseltmek amacıyla 7.00' nin altında not aldıkları bir der-
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si de Madde 25'de Delirtilen şekilde tekrarlayabilirler. Not yükseltmek 
amacıyla ve kendi arzularıyla tekrarladıkları bu tek dersten tekrar sonu
cunda, ilk aldıkları nottan daha düşük not alan öğrencilerin, ilk aldıkları 
not geçerli sayılır. 

Madde 19 — İki dönem arka arkaya «sınama» ya kalan öğrencinin 
kaydı silinir. 

Madde 20 —. Devamsızlıik veya Madde 18 (ib) nedeniyle tekrarlama 
dışında herhangi bir ders veya derslerin tekrarında da Madde 15'e göre 
başarılı olamayan öğrencinin kaydı silinir. 

Madde 21 — İlki dönem arka arkaya Madde 17 (a) veya 0b) deki 
duruma giren öğrencinin kaydı silinir. 

Madde 22' — Devamsızlık veya Madde 18 (b) nedeniyle tekrar dı
şındaki ders tekrarı, eğitim programı boyunca ancak beş ders için ta
nınır. Beşden fazla dersin tekrarı durumunda öğrencinin kaydı silinir. 

Madde 23 — Son dönem sonunda sınama durumuna giren öğren
ciye başarısız olduğu derslerden bir defaya mahsus olmak üzere ödev 
hazırlatılır. Ödevin hangi öğretim elemanı tarafından verileceği ve de
ğerlendirileceği Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tesbit edilir. 

Madde 24 — Herhangi bir dönem sonunda, sadece bir dersi tek
rarlama durumunda olan öğrenci, arzu ederse, şartlı olarak, üst dönem
lere devam edebilir. Ancak bu durumda öğrenci, tekrarladığı önceki dö
nem ders gün ve saatine rastlayan üst dönem dersine devam edemez ve 
devam edemediği bu üst dönem dersine de yine o dersin verileceği mü
teakip ilk donemde devam ötmek zorunluğundadır. 

Tekrarladığı önceki dönem dersinde Madde 15'e göre yine başarılı 
olamayan öğrencinin, şartlı olarak devam ettiği üst dönem derslerindeıki 
başarı durumu ne olursa olsun, kaydı silinir. İki veya daha fazla dersi 
tekrarlama durumunda olan öğrenci üst dönemlere devanı edemez. 

Madde 25 — Ders veya dönem tekrarlamaları o ders veya dönemin 
yapılacağı ve öğrencinin devam edeceği müteakip ilk dönemde yerine 
getirilir. 

Madde 26 y— Herhangi bir nedenle bir dönem veya ders öğretim 
programı dışında bırakılacak olursa, o ders veya dönemin tekrarı bir 
defaya mahsus olmak üzere ödev verilme şeklinde yerine getirilir. Bu 
durumda ödev veya ödevlerin kapsamı, hangi öğretim elamanları ta 
rafından verileceği ve değerlendirileceği Enstitü Yönetim Kurulu tara 
fından tesbit edilir. 

Madde 27 — Sınama nedeniyle eğitim programı sonunda program 
genel not ortalaması 7.00 den düşük olan öğrenciye not açığım kapata
bilmesi için 7.00 den aşağı not almış olduğu en fazla iki dersten bir de
faya mahsus olmak üzere Ödev verilir. Bu ödevlerin herbirinden, gere
ken ortalamayı sağlasa bile öğrencinin en az 5.00 almış olması gerekir. 
Bu ödev veya ödevlerin hangi öğretim elamanları tarafından verileceği 
ve değerlendirileceği Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tesbit edilir. 

Madde 28 — Madde 1'e göre dönem sayılarında bir değişiklik yapıl-
dığı takdirde öğretim ve başarı değerlemesiyle ilgili hükümlere bağlı 
kalmak şartıyla gerekli düzenleme Enstitü Yönetim Kurulunca saptanır. 

Madde 29 — Öğrenciler eğitim programında belirtilen bütün ça
lışmalara devam etmek zorundadırlar. Her ne sebeple olursa olsun bir 
dönem içinde bir dersin yüzde 20 sinden fazlasına devam etmemiş olan 
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öğrenci o dersin sınavına giremez ve dersin verileceği müteakip dönem
de o dersi Madde 24'e ve 25'e göre tekrarlar. 

(Aynı günde birbirini takip eden birden fazla saati kapsayan bir 
ders devam takımından Ipütün sayılır. Derse geç kalan veya dersin biti
minden evvel sınıfı terk eden öğrenci o derse devam etmemiş sayılabilir. 
Derse geç kalan öğrenci öğretim elamanı tarafından sınıfa alınmayabilir. 

Madde 30 — Öğrenciler dönem sonu sınavlarına Enstitü Yönetim 
Kurulunca tespit edilen gün ve saatte girmek zorundadırlar. 

Tespit edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrenci sınav hakkını 
kullanmış sayılır. Ancak mazeretini Enstitü Yönetim Kurulunca kabul 
edilecek bir resmî belge ile tevsik eden öğrencinin sınav hakkı mahfuz 
tutulabilir. Bu durumda öğrencinin mazeret sınavına gireceği gün ve 
saat öğrencinin devam edeceği müteakip dönemin birinci gününden ev
vel olmak şartiyle Enstitü Müdürlüğünce tespit edilir. 

Madde 31 — Lisans Üstü Bilim Uzmanlığı (Master) programım 
başarıyla tamamlıyan bir öğrenci arzu ettiği takdirde Enstitüye tekrar 
kaydolarak mezun olduğu ihtisas bölümünden başka bir dalda programa 
devam edebilir ve (başarılı olduğu takdirde o ihtisas bölümünden de 
diploma alabilir. 

Böyle bir durumda öğrencinin hangi derslerden muaf tutulacağı 
hangi derslere gireceği ve hangilerini tekrarlayacağı öğrencinin duru
muna göre Enstitü Yönetim Kurulu tarafından saptanır. 

Madde 32 — Disiplin cezaları veya başarısızlık dışında herhangi 
bir nedenle Enstitü Lisans Üstü Bilim Uzmanlığı (Master) öğrenimine 
ara veren öğrenci en geç iki yıl içinde programa tekrar katılabilir. Bu 
durumda öğrencinin muaf tutulacağı, tekrarlayacağı ve yeni alacağı ders
ler öğrencinin durumuna göre Enstitü Yönetim Kurulunca saptanır. 
Öğrenimine iki yıldan fazla ara vermiş olan öğrenci devam etmek istediği 
takdirde programın başından başlar. 

Madde 313 — Disiplin veya başarısızlık nedeniyle Enstitü Lisans 
Üstü Bilim Uzmanlığı (Master) programından kaydı silinmiş olan öğ
rencinin kaydı bir daha yenilenemez. 

Basan belgeleri: 
Madde 34 — Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Lisans Üstü 

Bilim Uzmanlığı (Master) öğretim programını başarıyla tamamlayan öğ
rencilere «A. İ. T. İ. A. İdarî Bilimler Enstitüsü Lisans Üstü Bilim Uz
manlığı (Master) Diploması verilir. A. 1. T. 1. A. Başkam ve Enstitü 
Müdürü tarafından imzalanacak bu diplomanın kapsamı ve şekli Ens
titü Yönetim Kurulunca saptanır. 

Madde 35 — Lisans Üstü Bilim Uzmanlığı (Master) öğretim progra
mının dönemlerini Madde 15'e göre başarıyla tamamlayan öğrencilerden 
öğrenimine ara veren veya kaydını sildirenlere arzu ettikleri takdirde 
o dönemki başarı durumlarını gösteren ve Enstitü Müdürü tarafından 
imzalanmış A. İ. T. i . A. İdarî Bilimler Enstitüsü Sertifikası verilir. 

Madde 36 — Enstitü öğrenci disiplin işleri A. 1. T. 1. Akademisi öğ
renci ve Lisans Yönetmeliğinin disiplinle ilgili bükümleri esas alınarak 
İdarî Bilimler Enstitüsü Müdürü ve Enstitü Yönetim Kurulunca tespit 
edilir ve yürütülür. 

Yürürlük: 
Madde 37 — Bu Yönetmelik hükümleri yayımı günü yürürlüğe 

girer. 

(Resmî Gazete) 

T E B L İ Ğ L E R 
MaUye Bakanlığından: 

Ersan Petrol Sanayii A. Ş. nin 1976 yılında petrol arama çalışma
larında kullanacağı, 100 ton benzin ile 500 ton motorinin dahilde alman 
İstihsal Vergisinden istisna edilmesi hakkında tebliğ. 

Ersan Petrol Sanayii A. Ş. nin 6326 sayüı Petrol Kanununun 
18/4/1973 tarihli ve 14511 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 1702 sayılı 
Kanunla değişik 1(112/2 nci maddesi gereğince, gümrük ve diğer ithal ver
gi ve resimlerinden muafen ithal edip kullanma hakkına sahip bulun
duğu malzemenin memleket dahilinde imal olunan ve müstahail mües
seseden tedarik edilecek olan eşit ve benzerlerinden; 100 ton benzin ve 
500 ton motorinin 1976 yılı sonuna kadar adı geçen Şirkete tesliminin 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 4 üncü maddesinin (j) işaretli 
fıkrası hükmüne dayanılarak, bu fıkradaki ve Petrol Kanununun değişik 
112 nci- maddesi ile Petrol Nizamnamesinin 2120 nci maddesindeki şart
lara uyulmak kaydı ve petrol çalışmalarında kullanılmak şartiyle dahilde 

alınan istihsal Vergisinden istisna edilmesi Sanayi ve Teknoloji Bakan
lığı ile müştereken kararlaştırılmıştır. 

Sözü edilen istisna hükmünün işbu tebliği Resmî Gazete'de yayım
landığı tarihten İtibaren uygulanması gerekir. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: 

1975 - 1976 dönemi Türkiye Sovyetler Birliği Ticaret Anlaşmasında 
yer alan ve aşağıda gümrük tarife pozisyonları belirtilen maddeler için 
6 Ocak 1076 taraflı ve 15460 sayılı Resmî Gazete'de neşredilen 1976/1 nolu. 
tebliğ esaslarına göre yapılan müracaatlar dikkate alınarak dağıtım yapı
lacaktır. 

Sanayicilerimizin ilâm müteakip en geç 15 gün içinde Bakanlığımız
da bulunacak şekilde müracaatları gerekmektedir. 

Dağıtım yapılacak maddeler: 
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Güm. Ta. 
Poz. Madde İsmi 

Dağıtılacak 
Mik. ($) 

25.24 Amyant (Aspestos) 
28.17.11 Kimyaca saf sodyum hidroksit (Kostik soda) 

12 Sodyum Hidroksit (Kostik soda) (Sıvı halinde 
olanlar hariç) 

29.14.41 Formık asit 
82.02.30 Dairevi testere ağızları 
82.C5.10 Yalnız 1 mm. altındaki matkap uçları ile ayarlı 

raybalar 

5.CC0.CC0 $ 
60.000 $ 

50.000 
60.000 

Güm. Ta. 
Poz. Madde İsmi 

84.11.21 Yalnız gaz kompresörleri 
84.48.91 84.45 pozisyonundaki tonıa ve matkap tezgah-

84.63 larma ait m İler dişliler dişli kutuları ile sair par
ça ve teferruat (Gövde şasi ve mengene hariç) 

85.01.30] Elektrik jeneratörleri ile aksam ve parçaları 
40!- (15 HP ye kadar «15 HP dahil» dizel motorları 
911 ile akuple olanlar hariç) 

79.01 Ham çinko, çinko döküntü ve hurdaları 

Dağıtılacak 
Mik. ($) 

Iöö~.ööo""$ 

İ L Â N L A R 

250.000 

200.000 $ 
1.000.000 $ 

Eflani Belediye Başkanlığından: 

202.799..84 TL. muhammen bedelli belediyemiz beton yol asır alt ama 
işi 2490 sayılı kanunun 31. maddesine göre kapalı zarf usulü ile ihale olu
nacaktır. 

İhale 6/7/1976 Salı günü saat 14.00 de belediye encümen huzurunda 
yapılacaktır. 

Taliplilerin 2490 sayılı kanunun 32. maddesind.ki tarif ata uygun 
olarak hazırlayacakları teklif mektuplarım aynı gün saat 12.00 ye kadar 
belediye encümen başkanlığına vermeleri ve ihaleye giriş belgesi almaları 
gerekmektedir. 

İhale Bayındırlık Bakanlığı genel şartnamesi hükümlerine ^öre ya
pılacaktır. Bu işe ait şartname hergün mesai saatlerinde belediye başkan 
lığında görülebilir. Muvakkat teminat 11.390,— TL. dir postada vaki gecik
meler nazara alınmaz. 10225 / 4-J 

Manisa Belediye Elektrik - Su - Otobüs İşletmesi Müdürlüğünden: 

Ekonomik ömrünü dolduran Bussin marka 5 adet otobüs 100.000,— 
TL. muhammen bedel üzerinden 13/7/1976 günü saat 16.00 da Belediye 
Encümeni huzurunda kapalı zarf usulüyle satışa çıkarılmıştır. 

Geçici teminatı 6.200,— TL. dır. 
Kanuna ve Şartnamesine uygun teklif zarflarının aynı gün en geç 

saat 15.00 şe kadar Belediye Başkanlığına teslimi gerektiğinden postadaki 
vaki gecikmeler kabul olunmaz. 

Şartnamesi ve Otobüsler mesai saatleri dahilinde tamirhanemizde 
görülebilir. 10170 / 4-4 

T. C. Devlet Demiryolları istanbul Alım ve Satım Komisyonu Baş
kanlığından : 

MUHTELİF MALZEME ALINACAK 
1 — Aşağıda yazılı malzeme hizalarındaki gün ve saatlerde Sirke

ci'deki komisyon binasında kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Tek
liflerin en geç ihale saatine kadar komisyona verilmiş veya gelmiş olma
sı şarttır. 

2 — Geçici teminat teklif edilen bedelin yüzde beşi olup, şartna
meler komisyondan bedelsiz alınabilir. 

3 — TCDD. ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve 
tercih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir. 

C i n s i Miktarı Günü Saati 

sini bir vekille temsil ettirmesi, gelmediği takdirde davanın yokluğunda 
görülüp bitirileceği 7201 sayıü Tebligat Kanununun 28 ve 29. madd?Ieri 
gereğince ilânen duyurulur. 9542 

1 — 3 kalem yelken bezi ve 
beyaz bez 

2 — 4 kalem yeraltı kablosu 
3 — 2 kalem grafit elektrod 

ve nipeli 

36000 Metre 
10400 Metre 

2000 Adet 

20 Temmuz 1976 15.00 
21 Temmuz 1976 15.00 

23 Temmuz 1976 15.00 
10451 / '.-2 

İsparta Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı İsparta Belediyesi tarafından davalı Ahmet Ölçer aleyhine 
açılan tesoil davasının yapılan yargılamasında: 

İsparta Belediyesi, İsparta Tapusunun İstiklâl mahallesi 25 ada 9 
parsel numarasında Ahmet Ölçer adına kayıtlı taşınmazı istimlak etmesi 
nedeniyle tescilini dava ettiği, ancak davalı adına çıkartılan tebligatın 
adı geçenin bildirilen adreste tanınıp bilinmediğinden bilâ tebliğ iade 
edildiğinden; 

Davalı Ahmet Ölçer'in İsparta Belediyesi tarafından aleyhine açı
lan tescil davasına karşı diyeceklerini bildirmesi için İsparta Asliye Hu
kuk Mahkemesinin 1976/264 esasında kayıtlı davanın 19/7/1976 günü saat 
9 daki duruşmasına gelmesi, itiraz ve isteklerini bildirmesi veya kendi-

Davacı İsparta Belediyesi tarafından davalı Ali Karaoğlu aleyhine 
açılan tescil davasımn yapılan yargılamasında: 

İsparta Belediyesi, İsparta Tapusunun İstiklâl Mahallesi 2ö ada 139 
parsel numarasında Ali Karaoğlu adına kayıtlı taşınmazı istimlak etmesi 
nedeniyle tescilini dava ettiği, ancak davalı adına çıkartılan tebligatın 
adı geçenin bildirilen adreste tanınıp bilinmediğinden bilâ tebliğ iade 
edildiğinden; 

Davalı Ali Karaoğlunun İsparta Belediyesi tarafından aleyhine açı
lan tescil davasına karşı diyeceklerini bildirmesi için İsparta Asliye Hu
kuk Mahkemesinin 1976/266 esasında kayıtlı davanın 19/7/1976 günü saat 
9 daki duruşmasına gelmesi, itiraz ve isteklerini bildirmesi veya kendi
sini bir vekille temsil ettirmesi, gelmediği takdirde davanın yokluğunda 
görülüp bitirileceği 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddeleri 
gereğince ilânen duyurulur. 9541 

Davacı İsparta Belediyesi tarafından davalı İbrahim kızı Emine 
aleyhine açılan tescil davasının yapılan yargılamasında: 

İsparta Belediyesi, İsparta Tapusunun İstiklâl Mahallesi 24 ada 21 
parsel numarasında İbrahim kızı Emine adına kayıtlı taşınmazı istim
lak etmesi nedeniyle tescilini dava ettiği, ancak davalı adına çıkartılan 
tebligatın, adı geçenin bildirilen adreste tanınıp bilinmediğinden bilâ 
tebliğ iade edildiğinden: 

İbrahim*kızı Eminenin İsparta Belediyesi tarafından aleyhine açı
lan tescil davasına karşı diyeceklerini bildirmesi için İsparta Asliye Hu
kuk Mahkemesinin 1976/194 esasında kayıtlı davanın 19/7/1976 günü saat 
9 daki duruşmasına gelmesi, itiraz ve isteklerini bildirmesi, gelmediği 
takdirde veya kendisini bir vekille temsil ettirmediğinde davanın yoklu
ğunda görülüp bitirileceği 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. mad
deleri gereğince ilânen duyurulur. 9539 

Davacı İsparta Belediyesi tarafından davalı Makbule aleyhine açı
lan tescil davasımn yapılan yargılamasında: 

İsparta Belediyesi, İsparta Tapusunun İstiklâl Mahallesi 26 ada 23 
parsel numarasında Makbule adına kayıtlı taşınmazı istimlak etmesi ne
deniyle tescilini dava ettiği, ancak davalı adına çıkartılan tebligatın adı 
geçenin bildirilen adreste tanınıp bilinmediğinden büâ tebliğ iade edil
diğinden; 

Davalı Makbulenin İsparta Belediyesi tarafından aleyhine açılan 
tescil davasına karşı diyeceklerini bildirmesi için İsparta Asliye Hukuk 
Mahkemesinin 1976/270 esasında kayıtlı davarım 19/7/1976 günü saat 
9 daki duruşmasına gelmesi, itiraz ve isteklerini bildirmesi veya kendi
sini bir vekille temsil ettirmesi, gelmediği takdirde davanın yokluğunda 
görülüp bitirileceği 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddeleri 
gereğince ilânen duyurulur. 9538 

Zile Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1975/320 
Zile Savcı Köyünden Ali Dabanlı vekili Yakup Kutluer tarafından 

Suzan Dabanlı aleyhine açılan boşanma davasımn muhakemesinde: 
Davalı adına çıkarılan davetiyenin davalı adresi bilinmediğinden 

bahisle bilâ ikmal iade edildiği ve başka adreside tesbit edilemediğinden 
Zile Asliye Hukuk Mahkemesinde 8/9/1076 Çarşamba günü saat 9.00 da 
aleyhine açılan boşanma davasının duruşmasında bizzat takip veya ken
dinizi bir vekille temsil ettirmediğiniz takdirde gıyabınızda duruşmalara 
devam olunacağı hususu ayrıca ilân olunur. 9537 



7 TEMMUZ 1976 (Resmî Gazete) Sahife : 13 
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Mü

dürlüğünden : C) Geçici teminatlarını 
D) thale gününden en az 3 gün evvel Belediyerrüze müracaatla ala

cakları yeterlik belgesini 
E) Usulüne göre hazırlıyacaklan teklif mektupları İle birlikte ihale 

saatinden bir saat evvel Belediyemiz Encümenine vermeleri lâzımdır. 
6 — Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet İlan olunur. 

10416/4-4 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

Tahminî bedel 1.917.000,— TL. geçici teminatı 71.260,— TL. olan 
76-2527-1 dosya numaralı 18 kalem patinaj zincirleri ve gergi tertibatları
nın imal ettirilerek satın alınması 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi 
gereğince kapalı zarf usulü Ue eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 16/7/1976 Cuma günü saat 16.00 da Ankara'da Karayolları 
Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şartnamesi aynı yer
den bir dilekçe ile 25,— TL. bedelle alınabilir. 

İstekliler 1976 yıü vizesi yapılmış Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf 
belgesini, geçici teminat mektubu veya makbuzunu, teknik şartnamede 
istenen belgeleri ve alman şartnamenin her sanlfesinl imza ederek zarf 
içine koymak şartıyle hazırlayacaKları teklif mektuplarım eksiltme saa
tinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkan
lığına vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Duyurulur. 

9888 /4-4 

Karaman Belediye Başkanlığından: 

ORTA VE ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK ŞEBEKESİ 
YAPTIRILACAKTIR. 

1 — Şehrin elektrik projesinde 34 numara ile gösterilen trafonun 
kapsadığı bölgedeki orta ve alçak gerilim şebekesi yapım işi ile işin 
sonunda, sağlam olarak Belediyeye teslim edilmek şartıyla, eski tesisat 
söküm işi 2490 sayılı Kanun gereğince kapalı zarf usulü ile ihale edile
cektir. 

2 — işin keşif bedeli 380.906,-̂ - TL. olup, geçici tenünatı 18.98624 
TL. dır. 

3 — İhale 16/7/1976 Cuma günü saat 15.00 fe Riyaset Odasında 
toplanacak Encümen huzurunda yapılacaktır. 

4 — Talip olanlar, daha önceden işyerlerini ve şartnamelerini mut
laka tetkik edip, İşletmeden yeterlik belgesi alacaklardır. 

5 — Usulüne uvgun oarak hazırlanacak zarfların aynı gün saat 
12.00 ye kadar isletme Müdürlüğüne teslim edilmesi şarttır. 

Postadaki gecikmeler dikkate alınmıyacaktır. 
10404/4-4 

Ankara Levazım Amirliği 3 No. İn Satın Alma Komisyona 
Basfcanlı em d an 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı 
(15) kalem (Malzeme) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve sa
atlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma sa
atlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İstek
lilerin kanunî şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale saatin
den bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına ver
meleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

M. bedeli G. teminatı İhalenin 
Cinsi Miktarı Lira Kr, Lira Kr. tarihi saati 

Metal delme matkap 14 Kalem 53.092,— 3.90Ş,— 14/7/1976 11.00 
Beyaz üstüpü 10.000 Kg. 155.000,— 9.OO0,— 14/7/1976 15.00 

9694 / 4-4 

Kırıkkale Belediye Başkanlığından: 

1 — Belediyemiz atölyesine muhtelif avadanlık 2490 sayılı kanunun 
31. maddesi gereğince satın almacaktır. 

2 — Alınacak avandanljğın muhammen bedeli 54.365,— TL. olup 
geçici teminatı 3.968,25 TL. dir. 

3 — İhale 16/7/1976 Cuma günü saat 15.00 te Belediye Encümeni 
huzurunda yapılacaktır. 

4 — Buna ait şartname hergün mesai saatleri dahilinde Garaj Amir
liğinde görülebilir. 

5 — Telgrafla müracaat kabul edilmez, posta gecikmeleri nazari iti-
bare alınmaz. 10168/4-4 

1 — Kanlıpmar - Çukurhisar yolu D. D. Y. üstgeçit köprüsü Porsuk 
Köprüsü tahkimatları ile Km. 265 + 000 — 280 + 000 arası sanat yapılan 
işi 5539 sayılı Kanunun 26. maddesine göre taşeronlardan teklif almak 
usulü ile yaptırılacaktır. 

2 — Teklifler 13/7/1976 tarihine rastlayan Salı günü saat 15.00'de 
Ankara'da Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Yapım Servisi odasında 
açılacaktır. 

3 — Bu işe ait keşif ve şartnameler Ankara'da Karayolları 4. 
Bölge Müdürlüğü Yapım Şefliğinde tetkik edilebilir. 

4 — İştirak belgesi alabilmek için isteklilerin aşağıda tespit edil
miş olan müracaat son günü mesai saati sonuna kadar birer dilekçe ile 
Müdürlüğümüze müracaat etmeleri (Müracaatta bölge evrak kaydı mu
teberdir.) 

5 — Bildirilerine (C) grubundan en az bu işin keşif bedeli mik
tarında müteahitlik karnesinin aslı (Veya Emanet İnşaat Komisyonu 
Başkanlığınca tasdik edilmiş örneğini) ve benzeri iş yaptıklarına dair 
tasdikli belgeyi. 

6 — Yapı araçları bildirisini (Bildiride gösterilen araçların taş
eronun bu işe ayıracağı olması ve kendisine ait olduğunu tevsik eden 
belgelerin, kiralayacak şahıs ve firmadan alınmış noter tasdikli taah 
hütname ile araçların kiralayana ait olduğunu tevsik eden belgelerin 
bildiriye eklenmesi zorunludur. 

7 — Malî durum bildirisini. 
8 — Teknik personel bildirisini. 
9 — Taahhüt bildirisini. 

10 — Banka mektubunu. 
11 — İsteklilerin gerçek tek kişi olması halinde imza sirkülerini, 

şirket olması halinde şirket sirkülerini. 
12 — İşyerini görüp tetkik ettiklerine dair ilgili şantiye şefliğinden 

alınmış belgeyi. 
13 — Vekâletnameyi (Gerekiyorsa) eksiksiz olarak ekleyip bu iş 

için iştirak belgesi almaları (6, 7, 8, 9) yazılı belgelerin bizzat taşeron 
tarafından imzalanması şarttır. (Vekâleten imza edenler geçerli sayıl
maz.) 

14 — Teklif ve taahhüt mektubu vereceklerin iştirak belgeleri ile 
birlikte 1976 yılına ait ticaret ve sanayi odası belgesi ile şirketlerin, hah 
faaliyette olduğunu gösterir belgeyi aşağıda gösterilen kesin teminat 
miktarını Bölge Veznesine yatırdıklarına dair tasdikli makbuzu özel 
şartnamenin 30. maddesinde belirtilen şekilde teklif ve taahhüt mektu
buna ekleyerek son teklif verme tarih ve saatine kadar makbuz muka
bilinde Emanet İnşaat Komisyonu Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

İlân olunur. 
Yaptırılacak i ş : Kanlıpmar - Çukurhisar yolunda D. D. Y. Üstgeçit 

köprüsü, Porsuk Köprüsü tahkimatları ile Km. 265 + 000 — 280 + 000 
arası sanat yapıları yapımı işi, I. Keşif bedeli: 1.480.947.80 TL. , Yatırı
lacak kesin teminat: 38.000,— TL., Belge için son müracaat tarihi: 
9/7/1976, Son teklif verme saat ve tarihi: 13/7/1976, saat 15.00 

10500 / 2-2 

Kumluca Belediye Başkanlığından : 

Belediyemize ait toplam 4172,00 m2 inşaat sahasına yaptırılacak 
îşhanı - Kulüp - Otel - Lokanta inşaatlarının Avan Proie - Mimari Proie -
Fenni Mes'uliyet plân, projelerinin yaptırma işi 63.200,— lira kesif özeti 
muhammen bedel, 4.410,— lira geçici teminat ile 2490 sayılı Kanunun 
31 inci maddesi uyarınca kapalı zarf usulü eksiltmesi 13 Temmuz 1976 
Salı günü saat 10.00 da Belediyemiz Encümeni huzurunda şartnamesi 
dahilinde yapılacaktır, duyrulur. 10403 / 4-4 

Yozgat İli Uzunlu Kasabası Belediye Başkanlığından: 

1 — Belediyemiz dinlenme parkı iç yolları bilokaj ve beton inşaatı 
2490 sayılı Kanunun 31. maddesi hükümlerine göre eksütmeye çıkanlmış-
t ı r . 

2 — işin keşif bedeli 150 bin lira olup geçici teminatı 8.750,— lira
dır. 

3 — Eksiltme Belediyemiz binasında 16/7/1976 Cuma günü saat 14.00 
de yapılacaktır. 

4 — Bu işe ait keşif ve evraklar mesai saatleri içinde Belediyemizde 
görülebülr. 

5 — Eksiltmeye iştirak için isteklilerin 
A) 1976 yılı tasdikli ticaret odası vesikası 
B) Müteahhitlik karnesi 



Sahife : 14 (Resmî Gazete) 7 TEMMUZ 1976 

Ankara Levazım Amirliği 1 No. In Satın Alma Komisyonu" 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel Ve geçici teminatları yazüı 
(Dört) kalem (Yiyecek) kapalı zarfla eksütmelerl hizalarındaki gün ve 
saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma 
saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İs
teklilerin kanuni şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale saatin
den bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına ver
meleri, Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

M. Bedeü G. Tem. İ h a l e 
C i n s i Miktarı Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati 

Taze üzüm (öğ. Hst.) 50000 Kg. 
Taze üzüm (Er'at) 175000 Kg. 

250.000,— 13.750,— 
700.000— 31.750.— 

16/7/1976 
Cuma 

Armut 
Armut 

(öğ. Hst.) 
(Er'at) 

TAMAMI : 
20000 Kg. 
70000 Kg. 

950.000 — 41.750 — 
100.000,— 6.250,— 
245.000,— 13.500,— 

11.00 

11.30 
TAMAMI: 345.000.— 17.550 — 

9926 44 
Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel v« geçici teminatları yazüı 

(İki) kalem (Malzeme) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve 
saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma 
saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirüğinde görülebilir. İs
teklilerin kanuni şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale saatin
den bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına ver
meleri, Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

M. Bedeli G. Tem. İ h a l e 
C i n s i Miktan Lira Kr. Lira K i . Günü Saati 

Odun 
Kömür taşıttınlması 

300000 Kg. 195.000.— 11.000.— 

6000 Ton 330.000,— 16 950.— 

21/7/1976 11.00 
Çarşamba 

» 11.30 
9927 / 4-4 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatlan yazılı 
(Üç) kalem (Yiyecek) kapalı zarfla eksütmelerl hizalarındaki gün ve 
saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma 
saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirüğinde görülebilir. İs
teklilerin kanuni şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale saatin
den bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına ver
meleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

M. BedeU G Tem i h a l e 
C i n s i Muttan Ura Kr. Ura Kr. Günü Saati 

Limon 
Kuru soğan 
Kuru soğan (yarısı) 

3000000 Ad. 1.650.000.— 63.250— 10'"'1976 11.00 
250OO0 Kg. 875.000,— 38.750,— » 11.30 
125000 Kg. 437.500.— 21.250,— 

9928 /4-4 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Basın-Yayın Genel Müdürlüğün
den ; 

1 — Basın -Yayın Genel Müdürlüğü tarafından bastırılacak «Ayın 
Olavlan» adlı kitap, 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkanlmıştır. 

2 — tşin muhammen bedeli 345.600,— liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Basın-Yavm Genel Müdürlüğü İdarî 

İşler Dairesi Başkanlığında 8/7/1976 Perşembe günü saat 15.00 de yapı
lacaktır 

4 — Eksiltme şartnamesi vesair evraklar mezkûr Başkanlıkta 
görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
A) Basın - Yayın Genel Müdürlüğü namına 17.564,— TL. lık ge

çici teminatlannı. 
B) 1976 yılına ait ticaret ve sanayi odası belgesini, 
C) Ofset baskı tekniği ile kitap bastığım gösterir bir belgeyi 

teklif mektuplanyla birlikte zarfa koymalan lâzımdır. 
6 — İstekliler teklif mektuplannı ihale günü saat 14.00 e kadar 

makbuz karşılığında Eksiltme Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 
9477 /4-4 

Köy İşleri Bakanlığı Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğünden: 

1 — Döviz temim ve ithalâtı İdaremizce yapılmak üzere 70 adet 
Debriyat diski ve aksamı dış memeleketlerden teklif isteme suretiyle sa
tm alınacaktır. 

2 — Bu ihaleye ait sipariş dosya numarası 76 -1421 -1 

3 — Son teklif verme tarihi 8/7/1976 günü saat 1750 dur. 
4 — istekliler antetli kâğıda yazılmış bir dilekçe ve mümessil lik 

belgeleriyle birlikte Ulus Anafartalar Işhanı kat 10 daki Satm Alma Ko
misyonu Başkanlığına müracaat ederek şartname alabilirler. Dilekçelerin
de şartname numarasını ve teklif getirtecekleri firmanın sarih adresini 
belirteceklerdir. 

5 — Teklifler en geç üçüncü maddede yazılı gün ve saatte Satm 
Alma Komisyonu Başkanlığına verilmiş veya intikal ettirilmiş olacaktır 
Bu saatten sonra verilenlerle postada vaki gecikmeler ve telgrafla yapı 
lan muracatlar dikkate alınmayacaktır. 

6 — Tekliflerin geçerli olabilmesi için şartnamelerin yukanda be
lirtilen esaslar dairesinde Satın Alma Komisyonu Başkanlığından temin 
edilmiş olması gereklidir. 

7 — Teklif zarflan 9/7/1976 günü saat 15.00 de Satm Alma Komis
yonu huzurunda açılacaktır. 

8 — Şartname bedeli 150,— TL. dır. 
Duyurulur. 10000 / 2-2 

Köy İşleri Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlü
ğünden : 

1 — Döviz temini ve ithalâtı İdaremizce yapılmak üzere 21 kalem 
iç ve dış lastikler dış memleketlerden teklif isteme suretiyle satm alına
caktır. 

2 — Bu ihaleye ait sipariş dosya numarası 76-1391-1 
3 — Son teklif verme tarihi 6/8/1976 günü saat 1750 dur. 
4 — İsteklüer antetti kâğıda yazılmış bir dilekçe ve mümessillik 

belgeleriyle birlikte Ulus Anafartalar İşhanı kat 10 daki Satm Alma Ko
misyonu Başkanlığına müracaat ederek şartname alabilirler. DUekçelerin 
de şartname numarasını ve teklif getirecekleri firmanın sarih adresini 
belirteceklerdir. 

5 — Beher şartname bedeli 250,— TL. (ridyüzelli lira) dır. İstekli
lerin şartname alabilmesi için, alacakları şartname bedelini saymanlık 
veznesine yatırdıklarına dair makbuzu Satm Alma Komisyonu Başkanlı
ğına ibraz etmeleri gereklidir. 

6 — Teklifler en geç üçüncü maddede yazüı gün ve saatte Satm 
Alma Komisyonu Başkanlığına verilmiş veya İntikal ettirilmiş olacaktır. 
Bu saatten sonra verilenlerle postada vaki gecikmeler ve telgrafla yapı
lan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

7 — Tekliflerin geçerli olabilmesi için şartnamelerin yukanda belir
tilen esaslar dairesinde Satm Alma Komisyonu Başkanlığından temin 
edilmiş olması gereklidir. 

8 — Tekhf zarflan 9/8/1976 günü saat 15.00 de Satm Alma Komis
yonu huzurunda açılacaktır. 

Duyurulur. 9945 / 2-2 

Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünden: 

1 — Aşağıda İhale no. cinsi, miktan, ihale tarihi ve saati, muham
men bedeli muvakkat teminat miktan gösterilmiş olan malzemeler kapalı 
zarf usulü Ue satm alınacaktır. 

Ş. Bedeli M. Bed. 
İhale No. Cins ve Miktan Lira Lira 

76-72D-045 DSİ 3. Bölge Mü- 25 
dürlüğü Esklşehir-
de kurulu 1 adet 
10/100/12 lik Cross-
boir tip otomatik 
telefon santralının 
15/150/18 hat kapasi
teye tevsü. 

76-78D-017/1 1 Ad. Ofset Bas- 15 
kı ve Teksir Makinası 

350.000 

M. Tem. 
Lira 

17.750 

İhale 
tarihi saati 

~ 15/7/1976-

saat : 15.00 

120.000 7.250 15/7/1976 
saat : 16.00 

2 — İhale, DSİ Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığında (Yücetepe 
Mah. Maltepe R-7 Ankara) de toplanacak Satm Alma Komisyonun'da 
yapılacaktır. Şartnameler aynı yerden ve istanbul'da DSİ 14. Bölge Mü-
dürlüğU'nden (Piruzağa Süngü Sokak 3, 5, 7 Tophane - istanbul) adresin
den temin edilecektir. 

3 — İsteklilerin teklif mektuplarım, İdari Şartnamenin 9 uncu mad
desinde istenen vesaik ile birlikte ihalenin yapılacağı saatten 1 saat evvel 
Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 

4 — Postada vaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak muracatlar ka
bul edilmez. 

5 — Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
9734/2-2 
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Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdür
lüğünden ANKARA 

1 — Aşağıda durumları yazılı bulunan inşaat ve tesisat işler) 2490 
sayılı Kanunun 31. maddesine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul
muştur. 

2 — Eksiltme aşağıda yazılı günlerde Ankara'da Yapı İşleri 5. 
Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak Ankara Yapı İşleri 5. 
Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
A) Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü namına 

her iş için aşağıda gösterilen geçici teminatlarım, 
B) 1976 yılma ait ticaret veya sanayi odası belgesi, 
C) (Her iş için ayrı ayn olmak üzere müracaat dilekçeleri üe 

birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre 
hazırlanmış olan yapı araçlan bildirisi, sermaye ve kredi olanaklarını, 
açıklayan malî durum büdirisi, banka referansını, teknik personel bil
dirisi, taahhüt bildirisi, Bayındırlık Bakanlığından almış olduklan aşa
ğıda belirtilen müteahhitlik karnesini gurubundan keşif bedeli kadar 
işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnelerinin asıl
larını, ibraz suretiyle Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü Belge Komisyo
nundan alacaklan) eksiltmeye girme belgesini, teklif mektuplan üe bir
likte zarfa koymalan lâzımdır. 

5 — İstekliler teklif mektuplarını aşağıda büdirilen ihale tarihi ve 
saatinden bir saat evvel makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkan
lığına vereceklerdir. 

6 — Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 
aşağıda gösterilen günlerin mesai saati sonuna kadardır. 

7 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edil
mez. 

Keyfiyet ilân olunur. 

îşin adı 

Keşif Geçici 
bedeli teminatı 

Lira Kr. Lira Kr. 
îhale 

tarihi saati 
Son müra
caat tarihi 

Karne 
grubu 

1 - Ankara Î.T.I. 
Akademisi Baş
kanlığı İnşaat Perşembe Pazartesi 
Tesisat işi 810.490,20 36.170— 22/7/197611.00 19/7/1976 H 

2-Ankara Î.T.Î. 
Akademisi Baş
kanlığı Perşembe Pazartesi 
onarım işi 650.000,—ı 29.750,— 22/7/1976 11.30 19/7/1976 C 

10118 /4 2 

Bayındırlık Bakanhgı Karayollan Genel Müdürlüğünden: 

Tahmini bedeli 6.493.000,— TL., geçici teminatı 208.540,— TL. olan 
76-2714-2 dosya numaralı 200 ton muhtelif renk levha boyası ile 50 ton 
levha boyası tinerinin imal ettirilerek satınalınanası 2490 sayılı Kanunun 
31. maddesi gereğince Kapalı Zarf Usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 30/7/1976 Cuma günü saat 16.00'da Ankara'da Karayol
lan Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. İstekliler en 
geç 19/7/1976 Pazartesi günü saat 17.3p'a kadar dilekçelerine teknik şart
namenin 5. 1. maddesindeki belgeleri ekliyerek Karayollan Genel Mü
dürlüğü Trafik Fen Heyeti Müdürlüğüne müracaat ederek ihaleye işti
rak belgeleri almalan şarttır. Şartname almak isteyen firmalar, işin 
sipariş numarası ve konusu belirten başlıklı kağıtlarına yazılmış biır 
dilekçe ile Karayollan Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinden 20,— TL. 
bedelle alabilirler. 

İstekliler 1976 yılı vizesi yapılmış Ticaret, Sanayi Odası veya Es
naf Belgesini, geçici teminat mektubu veya makbuzunu, teknik şartna
mede istenen belgeleri ve alman şartnamenin her sabitesini imza ederek 
dış zarf içine koymak şartıyle hazırlayacaklan teklif mektuplarını eksilt
me saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon 
Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Du
yurulur. 10414 /1-2 

Kara Kuvvetleri Komutanlığından; 

1 — Kara Kuvvetleri Komutanlığı İhtiyacı için aşağıda cins ve mifc-
tan yazılı ham madde satın alınacaktır. 

2 — 1601 sayılı Kanuna göre yapılacak olan Ibu alıma ait döviz Ko
mutanlıkça sağlanacaktır. 

3 — İdari şartnameler Kara Kuvvetleri Komutanlığı Ik. D. Bşk. dan 
bedelsiz olarak alınabilir. 

4 — Son teklif verme süresi 26 Ağustos 1976 Cuma günü saat 17'e 
kadar olup bundan sonra gelecek tekllflerce postada gecikmeler kabul 
edilmiyecektir. 

5 — Kdmutanlık malzemeyi alıp almamakta ve malzeme miktarı
nı değiştirmekte serbesttir. 

6 — Şartnameler Komutanlıkça posta İle gönderilmez ve posta ile 
yapılan istek taleplerine cevap verilmez. 

7 — Yetkili .şahısların, şartnameleri alırken dilekçe ile müracaat 
etmeleri, hüviyet göstermeleri, mümessillik belgelerini veya fotokopileri
ni vermeleri şarttır. 

Satınalınacak malzemenin cinsi ve ıniktan: 
SMR-20 Tabii Kauçuk (Polysorene C5HB) ($. 339.000 hfc) 

Saf Kurşun '°/o 99.97 safiyetle ($. 987.500 hfc) 
1018.1 / +3 

Muş Merkez Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu Müdürlüğünden; 

Cinsi: Kapalı spor salonu ilâve inşaat, Miktan : 1, Muhammen 
Bedeli: 350.000— TL., G. Teminat: 19.750,— TL., İhale tarihi, saati: 
Pazartesi, 19/7/1976, 11.00 de. 

1 — Yukarıda yazüi bir kalem inşaat işi belirtilen gün ve saatte 
okul binasında 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf 
usulüyle ihaleye konmuştur. 

2 — Şartnameler her gün mesai saatlerinde okulda görülebilir. 
3 —• İsteklilerin 2490 sayılı Kanunun gerektirdiği belge teminat 

makbuzları ve Bayındırlık Müdürlüğünden alınacak iştirak belgesini iha
le saatinde müdürlüğümüzde toplanacak ihale komisyonuna ibraz ettir
meleri şarttır. 

4 — Keyfiyet ilânen duyurulur. 10189IA-Z 

PTT Genel Müdürlüğünden -j 

İNŞAAT İLÂNI 
1) 3J132.601,— TL. keşif bedelli Elbistan' santral binası inşaatı ka

palı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Geçici teminatı 107.728,— liradır. 
2) Eksiltme dosyası Genıel Müdürlüğümüz Yapı İşleri Dairesi Baş

kanlığında ve Adana PTT Bölge Başmüdürlüğünde görülebilir. 
3) Eksiltme 21/7/1976 Çarşamba günü saat 16.00 da Genel Müdür

lük Eksiltme Kurulunca yapılacaktır. 
4) İsteklilerin 16/7/1976 Cuma günü saat 1750 a kadar eksiltin» 

şartnamesinin 12. maddesinde istenilen belgeler ve müteahhitlik karnesi 
aslı ile Genel Müdürlüğe başvurarak iştirak belgesi almalan gerefcmek-
iediT. 

5) Taliplerin bu iş? ait teklif mektuplarını, eksiltmenin yapılacağı 
günü saat 15.00 e kadar İhale Komisyonu Başkanlığıma tevdi gedilmek 
üzere Yapı İşleri Dairesine makbuz mulkatoilinde vermeleri gerekmektedir. 

6 — Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine ihale 
etmekte serbesttir. 9886 / 2-2 

TCDD Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesinden : 

2 kalem cem'an (1̂ 950) kg. Elektrolitik bakırdan örgülü kamçı 
satın alınacaktır. 

1 — Müessesemiz ihtiyacı olan 2 kalem 4080 metre takriben (1950) 
kg. örgülü kamçı, Teknik Şartname, Tip Mukavele ve Eksiltme Şart
namesine göre kapalı zarfla eksiltme suretiyle teklif alınarak satın alı
nacaktır. 

2 — Eksiltmesi 3/8/1976 tarih Salı günü saat 14.00 de Müessesemiz 
Alım Satım Komısyonluğunda yapılacaktır. 

3 — Muvakkat teminat teklif tutarının % 7 sidir. 
4 — Taliplerin muvakkat teminatlan ile birlikte kapalı teklif mek-

tuplannı eksiltmenin yapılacağı gün ve saate kadar komisyonumuz 
adına göndermeleri veya bizzat getirmeleri gerekmektedir. 

5 — Eksiltme saatine kadar komisyonumuza teslim edilmeyen 
veya muvakkat teminatı bulunmayan teklif mektuplan geçerli değildir. 

6 — Bu işle ilgili şartnameleri bedelsiz olarak komisyonumuzdan 
temin edilebileceği gibi istenildiğinde posta ilede gönderilecektir. 

7 — E.L.M.S. Eksiltme veya artırma mevzuunu teşkil eden işi 
ihale edip etmemekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale 
etmekte tamamen serbesttir. 10587/2-2 
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Ankara Levazım Amirliği 1 No. lu Satın Alma Komisyona 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı bir kalem Self Servis Tepsisi kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki 
gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi 
çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde gö
rülebilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarım 
ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Baş
kanlığına vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul edilmez 

Cinsi : Self Servis Tepsisi, Miktarı : 1300 Ad., M. Bedeli Lira Krş. : 
113.100,— G. Teminatı Lira Krş. : 6.905,— İhale Günü Saati : 28 Tem
muz 1976 Çarşamba, 11.00., 10422 /4-2 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (7) kalem (Yiyecek) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün 
ve saatlerde Komisyonumuzda yakılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma 
saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirlisinde görülebilir 
İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacaklan teMif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkar 
lığına vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

C İ N S İ Miktan 
M. bedeli G Tem. 
Lira Kr. Lira Kr. 

İ H A L E 
Günü Saati 

Konsantre domates 
salçası 
Konsantre domates 
salçası 
Konsantre domates 
salçası 

95.000Kg. 1.125.750,— 47.525— 23 Temmuz 1976 

20.000 Kg. 237.000— 13.100.— Cuma 11.00 

10.000 Kg. 118.500,— 7 175.— 

Vişne reçeli 
Kayısı reçeli 
Ayva reçeli 
Çilek reçeli 

TAMAMI : 1.481 250— 158 110.— 
30 000 Kg. 352 500— 17 8"î0.— 23 Temmuz 1976 
25 000 Kg. 293 750— 15 500,— Cuma 11 30 
20 000 Kg. 23 5 000,— 13 OOO.— 
15.000 Kg. 176.250— 10.065,— 

TAMAMI: 1.057.500,— , 45.475,-
10423 /4-2 

Aşağıda cinsi, miktan, muhammen bedel ve geçici teminatlan ya 
zıh (2) kalem (Yiyecek) kapalı zı^fla eksiltmeleri hizalarındaki gün 
ve saatlerde Komisyonumuzda yanılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma 
saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirlisinde görülebilir 
İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacpki-arı tek'if mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkan
lığına vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

M. bedeli G. Tem. İ H A L E 
C İ N S İ Miktan Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati 

Balyalı saman 

Balyalı kuru ot 

252.000 Kg. 189.000— 10.700,— 

340.000 Kg. 544.000,— 25.510,— 

26 T°mımız 1976 
Pa?artesi 11.00 

26 Temmuz 1976 
Pazartesi 11.30 
10428 /4-2 

Ankara Levazım Amirliği 2 No. Iu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatlan ya 
zıh (31 kalem (Lv İk. Mad.) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün 
ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi ç'alışma 
saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. 
İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkan
lığına vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

C İ N S İ Miktan 
M. bedeU 
Lira Kr. 

G. Tem. 
Lira Kr. 

Köşebent demir 
(4 Cm. life) 
Lama demir 
(2 Cm lik) 
Yuvarlak demir 
(14 mm. lik) 

20.000 Kg. 136,000,— 

3.000 Kg. 20.550,— 

5.000 Kg. 32.500,— 

TAMAMI : 

İ H A L E 
Günü Saati 

22 Temmuz 1976 

Perşembe 11.00 

189.050,— 10.703 
9930/4-2 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (10) kalem (Lv. İk. Mad.) kapalı zarfla eksütmeleri hizalarındaki gün 
ve saatlerde Komisyonumuzda yapüacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma 

saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. 
İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarım ihale 
saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkan 
lığına vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

C İ N S İ 
M. bedeU G. Tem. 

Miktarı Lira Kr. Lira Kr. 

Rovelver Torna Tezgâhı 1 Adet 
Eksantrik Pres Tezgâhı 1 Adet 
Planva Tezgahı 1 Adet 
Su vermek için tav f ırmı 1 Adet 
Givotin Makas Tezgâhı 1 Adet 
Metal Bant Teztere Tezgâhı 1 Adet 
Üniversal Silindirik Taş
lama Tezgâhı 
Yatay Mili Taşlama Tez
gâhı 1 Adet 
Torna Tezgâhı 1 Adet 
Freze Tezgâhı 1 Adet 

TAMAMI: 

85 000,— 
127 000,— 
77 000,— 
24.000,— 
40 000,— 
92.500,— 

5.500.— 
7.600,— 
5.100,— 
1.800,— 
3.000,— 
5.875,— 

İ H A L E 
Günü Saati 

23 Temmuz 1976 
Cuma 11.00 

1 Adet 320.000,— 16.550,— 

181.000,— 
185 000,— 
296 000,— 

10.300,— 
10.500,— 
15.590,— 

1.427 500,— 56.575,-
9931 /4-2 

Kara Kuvvetleri Komutanlığından : 

1. Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı için aşağıda isim ve ka
lem adedi yazılı malzemeler satın alınacaktır. 

2. 1601-1904 sayılı Kanuna göre yapılacak olan bu alıma ait dö
viz Komutanlıkça sağlanacaktır. 

3. İdarî ve teknik şartnameler (Formlar) Kara Kuvvetleri İkmal 
Daire Başkanlığından bedelsiz almabilir. 

4. Son teklif verme tarihi 20 Ağustos 1976 günü saat 17.00'ye ka
dardır. Teklifler Kara Kuvvetleri İkmal Daire Başkanlığı ANKARA ad
resine gönderilecektir. x 

5. Komutanlık malzeme miktarını değiştirmekte veya hiç alma
makta serbesttir. 

6. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
7. Şartnameler posta ile gönderilmez ve posta ile İstek taleplerine 

cevap verilmez. 
8. Yetkili şahıslann şartnameleri alırken dilekçe ile müracaat et

meleri, hüviyet göstermeleri ve mümessillik belgelerini veya fotokopile
rini vermeleri şarttır. 

Malzemenin cinsi Kalem 
İstif ve depo traktörleri yedek parçaları 
Amerikan çift römorklu seyyar çamaşır mak. yed. parç. 
250.000 BTV'luk ısıtıcı yedek parçaları 
Küçük müfreze yemek pişirme takımı yedek parçaları 
45.000 BTV'luk çadır sobası yedek parçaları 
Seyyar mutfak ocağı yedek parçaları 
28.000 ve 30.000 BTV'luk su ısıtıcı yedek parçaları 
Sahra tipi çamaşır yıkama ve kurutma yedek parçaları 

141 
17 
24 
10 
14 
10 
6 

3510-12-140-4603 
3510-12-140-4602 
"1464/4-2 

Kiğı Yatılı Bölge Okulu Müdürlüğünden : 

ClNSl 
Muh Bed. G. Tem. 

Miktan Lira Lira 
İ H A L E N İ N 

Tarihi Günü Saati 

Yapı ve tesis onarımı 
Jeneratör onanım 

19/7/1976 Pazartesi 
19/7/1976 Pazartesi 
20/7/1976 Sah 
20/7/1976 Sah 
21/7/1976 Çarşamba 
21/7/1976 Çarşamba 

10.00 
115.00 
10.00 
14.00 
10.00 
11.00 

Kömür 600 Ton 450.000 21.750 
Et 9 Ton 300.000 15.750 
Ekmek 80 Ton 320.000 16.550 
Sebze 33 Kim. 222.600 12 380 

280.000 14.950 
180.000 10.250 

1 — Kiğı Yatılı Bölge Okulunun 1976 malî yılı kömür, et, ekmek, 
sebze, yapı ve tesis onarımı, ile jeneratör onarımı 6 grup halinde kapalı 
zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — İhale yukarıda belirtilen gün ve saatlerde yatılı bölge okulu 
idare binasında yapüacak, 

3 — Şartnameler her gün mesai saatlerinde okul müdürlüğünde gö
rülebilir 

4 — Taliplilerin 1976 yılı Ticaret Odası belgesi, ikametgâh ilmüha
beri ve teminat mektubu ile usule uygun olarak yazılan teklif mektup
larının belli günde ihale saatinden bir saat evvel Komisyon Başkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Postada vaki gecikmelerin ka
bul ediuniyeceği ilân olunur. " 10200/4-3 



7 TEMMUZ 1976, (Resmî Gazete) Sahife : 17 

Ankara Levazım Amirliği 4 No.lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Kapalı zarf usulü ile İzmir Uçak Bakını Oklulu İnşaatı İşi yaptı
rılacaktır. Keşif bedeli 24.004.059,57 lira olup. Geçici Teminatı 733.900 
liradır. İhalesi 28/7/1976 günü saat 11.00'de Komisyonda yapılacaktır. 
Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirli

ğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde ha
zırlayacakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir saat evveline 
kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. 
Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 22/7/1976 günü 
saat 17.30'a kadar Ankara'da Hv. K. İnş. D. BŞk. lığına müracaat ede 
rek yeterlik belgesi almaları şarttır. 10119/4-2 

Kapalı zarf usulü ile Hv. K. Müşterek Kh. Tevsii ve Elektrik Su 
Tesisatı işi yaptırılacaktır. Keşif bedeli 1.428.829,53 lira olup, Geçici 
Teminatı 56 650 liradır. İhalesi 27/7/1976 Salı günü saat 15 30'da Ko
misyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve is
tanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun 
hükümleri dairesinde hazırlıyacaklan teklif zarflarını en geç ihale saa
tinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkan 
lığına vermeleri şartır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin 
en geç 21/7/1976 günü saat 17.30'a kadar Ankara'da Hv. K. İnş. D. Bşk. 
lığına müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 

10120 /4-2 • 
Ankara Jandarma Satmalma Komisyon Başkanlığından: 

J. Gn. K. lığı için (150.000) kutu türlü sebze konservesi 2490 sayı
lı Kanunun 31 maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli (1.690.500) lira olup, G. teminatı (64 500) liradır. Ek
siltmesi 22 Temmuz 1976 Perşembe günü saat 11.00 de Komisyon Baş
kanlığında yapılacaktır. Buna ait şartname ve diğer evrakları Ankara, is
tanbul J. Satınalma Kom. Bşk. lıklarmda görülebilir. İsteklilerin kanunî 
şekilde tanzim edecekleri teklif mektubu, G. teminat ve belgelerini ihale 
saatinden bir saat evvel Komisyon Bşk. lığına vermeleri, postadaki gecik
meler ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul olunmaz. 10208/4-2 

J. Helikopter Bölük Komutanlığının İnşaat Tesisat, Elektrik işleri 
2490 sayılı Kanunun 3'1 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile yap
tırılacaktır. İşin keşif bedeli (288.484) lira olup, G. Teminatı (15.300) lira
dır. Eksiltmesi 21 Temmuz 1976 Çarşamba günü, saat 15.00 de, Komisyon 
Başkanlığında yapılacaktır. Buna ait şartname ve diğer evrakları J. SaJt. 
Alma Komisyon Başkanlığında görülebilir. İsteklilerin Bayındırlık Bakan
lığından almış oldukları en az işin keşif bedeli kadar işin eksiltmesine gi
rebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini dilekçeleri ile birlikte Yapı 
İşleri 5 nci Bölge Müdürlüğüne vererek iştirak belgesini 20 Temmuz 1976 
Salı günü mesai saati sonuna kadar alıp kanunî şekilde tanzim edecekleri 
teklif mektubu, G. Teminat, Ticaret Odası belgesi ile birlikte ihale saatin
den bir saat evvel Komisyon Başkanlığına vermeleri, postadaki gecikme
ler ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul olunmaz. 10209 /4-2 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

1 — Eksiltmeye konulan i ş : Karayolları Genel Müdürlük Sitesi 
büyük ve küçük onarım işleri olup, keşif bedeli 2.300.000,— liradır. 

2 — Eksiltme günü: 29/7/1976 tarihine rastlayan Perşembe günü 
saat 11.00'de Ankara'da Genel Müdürlüğümüz sitesindeki Yapım Dairesi 
Başkanlığı odasında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 — Eksiltme dosyası: İstekliler her gün mesai saatleri dahilin
de Genel Müdürlüğümüz Tesisler Fen Heyeti Müdürlüğünde görebüir-
ler. 

4 — a) İştirak belgesi alabilmek için: 
İsteklilerin en geç 22/7/1976 Perşembe günü mesai saati sonuna 

kadar bir dilekçe ile Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri, (Mü 
racaaıtta Genel Evrak kaydı tarihi muteberdir.) dilekçelerine; (C) gru
bundan en az bu işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesinin asimi 
veya Genel Müdürlüğümüz İştirak Belgesi Komisyonu Başkanınca tas
dik edilmiş örneğini, eksiltme dosyasındaki örneklere uygun (1 — Yapı 
araçlan bildirisini, 2 — Malî durum bildirisini, 3 — Banka mektubunu, 
4 — Teknik personel bildirisini, 5 — Taahhüt bildirisini (Müteahhidin 
son iki yıl içinde bitirmiş veya halen yapmakta olduklan benzer işlere 
ait yer, işin keşif tutan ve mahiyeti hakkındaki bilgiyi ihtiva eden bir 
liste bUdiriye eklenecektir.) 6 — İsteklilerin, gerçek tek kişi olması ha
linde imza sirkülerini, şirket olması halinde şirket sirkülerini, 7 — İş 
yerini görüp tetkik ettiklerine dair Genel Müdürlüğümüz Tesisler Fen 

Heyeti Müdürlüğünden alınmış tasdikli bir belgeyi, 8 — Vekâletnameyi-
gerekiyorsa- ) eksiksiz olarak ekleyip bu iş için iştirak belgesi alma 
lan, (1. 2, 4 ve 5 de yazılı belgelerin bizzat müteahhit taraf ından imzalan
ması şartır. Vekâleten imza edilenler geçerli sayılmaz. İştirak belgesi 
için telgrafla müracaat kabul edilmez, 

b) Eksiltmeye girebilmek için : 
İsteklilerin 1976 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi ile şir

ketlerin, sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet 
belgesi, Genel Müdürlüğümüzden alınacak iştirak belgesi ve usulü daire
sinde 82.750,— liralık geçici teminat vermeleri, (Teminat mektup ola
rak verildiği takdirde bu mektupların müddetsiz veya son müracaat 
gününden itiabren en az üç ay müddetli ve Maliye Bakanlığının 12/1/1956 
gün ve 5297-15/1723 sayılı tamimine uygun olmaları.) 

5 — İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 
hazırlıyacaklan teklif mektuplarını eksiltme günü saat on'a kadar mak
buz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 
10452 / 4-2 

Ankara Levazım Amirliği 3 No. hı Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatlan ya
zılı (6) kalem (Silindir gömleği) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalanndaki 
gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi ça
lışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görüle
bilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkan
lığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. Tamamı bir 
istekliye ihale edilebileceği gibi her kalemin tamamıda syn ayrı istek
lilere ihale edilebilir. 

C i n s i 
M. Bedeli G. Tem. 

Miktarı Lira Kr. Lira Kr. 
İ h a l e 

Günü Saati 

Jeep silindir gömleği 
Farklı 3.110-3.290 
Farklı 3.110-3.295 
Farklı 3.110-3.305 
Farklı 3.110-3.345 
Kaizer Jeep silindir göm. 

250 Ad. 
250 Ad. 
250 Ad. 
250 Ad. 
760 Ad. 

TAMAMI: 

20.750,— 
20.750,— 
20.750,— 
20.750,— 
67.640,— 

171.390,— 

1.557,— 
1.557,— 
1.557,— 
1.557,— 
4.632,— 

9.820,— 

19/7/1976 
Pazartesi 

9754 /4-3 

11.00 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 17. Bölge Mü
dürlüğünden : ORTAKÖY/ISTANBUL 

istanbul Çevre Yolları ve Boğaziçi Köprüsü Yıldız îşlteme Mü
dürlüğü binası II. Kısım inşaatı 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi ge
reğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 — İşin keşif bedeli (13.600.OOO,—) TL. olup geçici teminatı. 
(421.750.—) TL. dır. 

2 — Bu işe ait dosya (Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü Muallim 
Naci Caddesi No. 105 Ortaköy/Ist.) Malzeme Amirliğinde görülebilir. 

3 — Eksiltme 21/7/1976 Çarşamba günü saat 15.00 de KaravoIIarı 
17. Bölge Müdürlüğünde (Muallim Naci Caddesi No. 105 Ortaköy/Ist.) 
toplanacak ihale komisyonunca yapılacaktır. 

4 — Eksiltmeye iştirak edecek taliplerin eksiltme şartnamesinin 
5. maddesindeki şartları yerine getirmeleri gereklidir. Bu «levanda bu 
işe iştirak için en geç 19/7/1976 Pazartesi günü saat 17.00 ye kadar 
17. Bölge Müdürlüğüne müracaatla yeterlik belgesi almalan şarttır. 
(Müracaatta 17. Bölge Müdürlüğü kayıt tarihi muteberdir Telgrafla 
müracaat kabul edilmez). Yeterlik belgesi almak için dilekçeye a) 
Yapı araçlan bildirisi, b) Teknik personel beyannamesi, c) Taahhüt 
beyannamesi; Sermaye ve kredi imkânlannı bildiren malî durum bil
dirisi, d) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan en 
az işin keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir 
(Müteahhitlik karnesini) ile yer görme belgesini ve kabulünü yaptır
mış oldukları benzeri inşaat yaptıklanna ait belge eklemeleri şarttır. 

5 — îsteklüerni ihale günü ihale saatinden bir saat evveline ka
dar 1976 yılı vizeli ticaret odası vesikası, yeterlik belgesi, limitli temi
nat mektubu veya vezne alındısı ile ihale dosyasını ihtiva eden zarfla 
birlikte 2490 sayılı Kanuna göre hazırlayacaktan kapalı zarflannı 3. 
maddede yazılı adresteki Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde 
vermeleri ilân olunur. 

6 — Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
10579 /4-2 



Sahife : 18 (Resmî Gazete) 7 TEMMUZ 1976 

Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi Baştabibliğinden: 

Cinsi: Sıhhi malzeme, Miktan : 213 kalem, Muhammen tutarı: 
2.079.778—, Geçici teminatı: 76.144,—, İhale şekli: Kapalı zarf, İhale 
tarihi: 20/7/1976, İhale günü ve saati: Salı 10.00'da. 

Yüksek İhtisas Hastanesinin yukarda yazılı 1976 malî yılı sıhhi 
malzeme ihtiyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkantemstır. Şartname
ler Yüksek İhtisas Hastanesi Müdürlüğünden, istanbul ve İzmir Sağlık 
Müdürlüklerinde görülebilir. 

İhaleye iştirak etmek istiyenlerin 2490 sayılı Kanunun 2-3. mad
desinde yazılı belgeleri havi kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat 
öncesine kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri, postadaki vaki gecik
menin kabul edilmivecefi ilân olunur. 10113/4-2 

Ankara Levazım Amirliği 4 No.lu Satın Alma Komisyona 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktan, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (37 500) adet (Beden derecesi) kapalı zarfla eksütmeler hizaların
daki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartna
mesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde 
görülebilir, tsteklüerin kanunî şeküde hazırlıyacaklan teklif mektup 
larmı ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komis
yon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi- Beden derecesi, Miktarı: 37.500 Adet, M. bedeli: 375.000,— 
TL., G. teminatı: 18.750,— TL., İhale günü: 22/7/1976 Perşembe günü 
saat 16.00 da ' 9983 /4-3 

Aşağıda cinsi, miktan, muhammen bedel ve geçici teminatları ya 
züı (100) adet (Sudlu kireç) kapalı zarfla eksütmelerl hizaların
daki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartna
mesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde 
görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacaklan teklif mektup
larını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komis
yon Başkanlığına vermeleri, postada gecikmen mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi: Sudlu kireç 10 ütreiik, Miktan: 100 adet, M. bedeU: 
127.500 TL., Geçici teminatı: 7.550,— TL., İhale günü: 26/7/1976 Pazar
tesi günü saat 16.00 da. 9984/4-3 

Aşağıda cinsi, miktan, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zdı 31.000) adet (Cam tecrübe tüpü) kapalı zarfla eksiltmeleri hizaların
daki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartna
mesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde 
görülebilir, tsteklüerin kanunî şeküde hazırlıyacaklan teklif mektup
larım ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komis
yon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi: Cam tecrübe tüpü, Miktan: 31.000 adet, M. bedeli : 29.450,— 
TL., G. teminatı: 2.210,— TL., İhale günü ve saati: 26/7/1976 Pazartesi 
günü saat 16.30 da. 9985 / 4-3 

Aşağıda cinsi, miktan, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (Üç) kalem (Su antma Malz.) kapalı zarfla eksütmelerl hizaların
daki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartna
mesi çalışıma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde 
görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde' hazırlıyacaklan teklif mektup
larını İhale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komis
yon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. 
Malın tamamı bir müteahlde ihale edilebileceği gibi her kalemin tama
mıda ayrı ayrı müteahhitlere ihale edilebilir. 

İ H A L E 
Günü Saati C i n s i 

Ortolodin tablet 
Ortolodin solisyon 
Sap 

Miktan 
80.000 Ad. 

200 Lt. 
15.000 Kg. 

M bedeli G teminata 
Lira Kr. Lira Kr. 

71.200,— 
60.000,— 
96.000,— 

4.800,-
4.250,-
6.050-

227500,— 15.100 — 

27/7/1976 Salı 
Saat : 11.00 de. 

9986/4-3 

Aşağıda cinsi, miktan, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
züı (53.050) adet (İğne şırınga) kapalı zarfla eksiltmeleri hizaların
daki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartna
mesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde 
görülebilir, tsteklüerin kanunî şeküde hazırlıyacaklan teklif mektup
larını İhale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komis
yon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi: İğne şırınga, Miktan: 53.050 adet, M. bedeli: 103.447.50 TL., 
G. teminatı: 6.426.— TL., İhale günü ve saati: 27/7/1976 Sah günü saat 
10J30 da. 9988 / 4-3 

Aşağıda cinsi, miktan, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zdı (Altı) kalem (İlâç şişesi) kapalı zarfla eksütmeler hizaların
daki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartna
mesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde 
görülebilir. İsteklilerin kanunî şeküde hazırlıyacaklan teklif mektup
larını İhale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komis
yon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. 
Malın tamamı bir müteahlde ihale edilebileceği gibi her kalemin tama-' 
mıda ayn ayn müteahhitlere ihale edilebilir. 

C i n s i 

İlâç şişesi 20 cc 
» t 50 cc 
» » 100 cc 
» » 150 cc 
» » 250 cc 
» » 500 cc 

Miktan 

20.000 Ad. 
10.000 Ad. 
30.000 Ad. 
20.000 Ad. 
20.000 Ad. 
10.000 Ad. 

M. bedeli G. teminatı 
Lira Kr. Lira Kr. 

İ H A L E 
Günü Saati 

22.000,-
10.000,-
36.000,-
33.000-
36.000,-
30.000r-

1.650,— 
750,— 

2.700,— 
2.475,— 
2.745,— 
2.250,— 

27/7/1976 Sah 
Saat : 15.00 de 

167.600,— 

Nizip Belediye Başkanlığından: 

12.570,— 9987 / 4-3 

1 — Gaziantep - Nizip Belediyesi İşhanı projelerinin yapılması 2490 
sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksütmeye konul
muştur. 

2 — İşin kesif bedeli (348.000.—) liradır. 
3 — Eksütme 23 Temmuz 1976 günü saat 10.00 da Nizip Belediyesi 

Encümen salonunda yapılacaktır. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
a) (17 670,—) liralık geçici teminatım, 
b) öğrenim ve ihtisas durumlanm belirten öğretim belgesi ile 

meslek odası kimlik kartının asimi veya noterden tastikli örneğini. 
c) Yaptığı büyük projeleri bildirir liste ile çalışacağı teknik ele-

manlan ibraz suretiyle Nizip Belediyesinden alacaklan yeterlik belge
sini teklif mektuplan ile birlikte zarfa koymalan lazımdır. 

5 — Yeterlik belgesi almak için son müracaat tarihi 22 Temmuz 
1976 günü mesai saati sonuna kadardır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat öncesine 
kadar makbuz mukabili İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikme kabul edilmez. 
10198 /4-3 

Ankara Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünden: 

1 — İlimiz Yenişehir Sağlık Kolejinin mutfak tesisatı ve tadilatı 
onanını inşaatı, işi 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi hükümlerine göre 
kapalı zarf usulü İle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeU 213.000,— Uradır. 
3 — Eksiltme Ankara Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü Eksilt

me ve İhale Komisyonunda -9/7/1976 Pazartesi günü saat 11.00'da yapıla
caktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Ankara Sağlık ye Sosyal 
Yardım Müdürlüğünde görülebüir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
a) 1976 yılına ait ticaret ve sanayi odası belgesi, 
b) 11.900,— Uralık geçici teminatını, 
c) Müracaat dilekçelerine Bayındırlık Başkanlığından almış olduk-

lan (C) grubundan en az bu işin keşif bedeli kadar işbitlrme belgesi, 
işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesi sağla
mak suretiyle Ankara Valiliğine müracaatla1 Bayındırlık Müdürlüğü Bel
ge Komisyonunundan alacaklan yeterUk belgesini teklif mektuplan ile 
birUkte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İsteklilerin teklif mektuplarını 19/7/1976 Pazartesi günü saat 
10.00'a kadar makbuz mukabilinde İhale Komisyonu Başkanlığına vere
ceklerdir. 

7 — YeterUk belgesi almak için isteklilerin dilekçelerini 16/7/1976 
günü mesai saati sonuna kadar Ankara Valiliği ve Bayındırlık Müdürlüğü 
kayıtlarına intikal ettirmeleri gerekir. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edil
mez. 

Keyfiyet ilan olunur. 10114 / M 



7 TEMMUZ 1976 

TZDK. Fabrikaları Müessesesinden : 
ADAPAZARI 

Proje Yaptırma ilânı : 
Müessesemiz sahasmda memur lokali için ayrılmış bulunan tak

riben 400 m 2 sahaya memur lokali avan projesi yaptırılacaktır. 
Bu lokal binası içinde birinci katta: 
1 — Sahneli 250 kişilik çok maksatlı salon Takribi 250 m 2 

2 — Servis odası (Küçük mutfak) » 20 » 

3 — Kantin ve depo (Gıda maddeleri satışı için) » 35 
4 — 100 kişilik oyun salonu : 

Bu salonda; 
a) Giriş holü ve vestiyer için » 15 » 

b) Çay ocağı » » 10 » 

c) Soğuk büfe » 15 » 

d) Ping-Pon masası » 30 
e) Bilardo masası » 20 » 

5 — Bay ve bayan VC. » » 10 » 

400 m2 

ikinci katta : 
1 — 70 kişilik yemek salonu » » 75 m 2 

2 — Kütüphane » » 50 » 

3 — Çocuk kütüphanesi » » 25 » 

4 — 10 adet duşlu tek yatak oda 
için » » 100 » 

5 — 7 adet çift yataklı oda için » 100 » 

6 — 1 adet 8 kişilik oda için » 35 » 

7 — Tuvalet ve banyo için » 15 » 

Bulunacaktır. 400 m 2 

1 — Avan proje ile birlikte teklif fiatları 19 Temmuz 1976 günü 
saat 15 e kadar Müessesemiz Yatırım Komisyonu Başkanlığına veril
mesi gerekmektedir. 

2 — Bu iş için gerekli bilgiler Müessesemiz inşaat Mühendisinden 
öğrenilebilir. / 

3 — Müessesemizce beğenilen avan projenin tatbikat projesi ke
şif şartname ve ihale dosyası ilgili proje bürosu tarafından yapılacak 
ve mukavele tarihinden itibaren 45 gün de teslim edilecektir. 

4 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp dilediğine yap
tırmaktan veya hiç yaptırmamaktan serbesttir. 10727 / 1-1 

Toprak Mahsulleri Ofisi Ankara Bölge Müdürlüğünden: 

YÜKLEME VE BOŞALTMA YAPTIRILACAK 
1 — Güvercinlik Şube ve Ankara Ajans Müdürlüklerimizde mev

cut, bundan sonra alınacak yahut bu işyerlerine gelecek veya buralar
dan başka yerlere yollanacak hububat, bakliyat, un, pirinç, yağlı to
humlar ve bunların benzerleri maddelerle her türlü eşya ve malzeme
nin yükletilip boşaltılması işleri açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Eksiltme 12/7/1976 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 
10.00 da Ankara Bölge Müdürlüğü binasında bu işle görevli komisyon 
eliyle yapılacaktır . 

İ — isteklilerin 30.000,— TL. Geçici teminatlarım eksiltme gün ve 
saatinden önce Ankara Ajans Müdürlüğü veznesine yatırmaları ve ala
cakları makbuzlar ile Komisyona başvurmaları gereklidir. 

4 — isteklilerin Ticaret Odası bulunan yerlerde Ticaret Odasın
dan, bulunmayan yerlerde ise işyerlerimizden veya mahalle Muhtarlık
larından bu işle uğraştıklarına dair 1976 yılı içinde alınmış bir belgeyi 
komisyona ibraz etmeleri gereklidir. 

5 — Bu işe ait şartname ile sözleşme tasarısı 25,— TL. karşılığın
dan Ankara Bölge Müdürlüğü Nakliyat Servisinden sağlanabilir. 

6 — Ofis, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta 
serbesttir. 10719 / 1-1 

Hava Kuvvetleri Komutanlığından : 

TEKLİF ALMA İLANI 
1 — Hava birliklerinde mevcut Amerikan Menşe li Chevrolet mar

ka kara taşıt araçlarının bakımı için 659 kalem oto yedek parçası, it
hal yolu ile satınalınacaktır. 

2 — Satmalma muamelesi 6246 sayılı Kanun ve 7/4284 sayılı ka
rarnameye dayanacak ve (FOB) teslim esasına göre yapılacaktır. 

3 — IBM. kâğıtlarına yazılmış olan listelerde, parçaların hizala
rında yazılı Federal Stok ve Parça numaralan esas olacaktır. Parça
lar için ayrıca teknik şartname düzenlenmemiştir. Vasıfları Federal 
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Stok numaralarına göre olacak ve imalatçı firmanın Fabrika lisansını 
taşıyacaktır. Kullanılmış ve Exporter teklifleri kabul edilmez. 

4 — 2490 sayılı Kanuna göre, idari şartname mevcut olmayıp tek
lifi kabul edilecek firmaların mukaveleye davetlerinde, aynı maksada 
matuf talimat sözleşmeleri verilecektir. 

5 — Yedek parçaların ihtiyaç listeleri, ilânın ilk yayınından itiba
ren 15 gün müddetle teklif vereceklere yapacakları müracaat üzerine 
ve imalatçı firmalardan bu maksat için alınmış olan yetki belgeleri mu
kabilinde, ihtiyaç listeleri verilecektir. 15 günlük süreden sonra liste 
verilmez. 

6 — Yapılacak teklifler herhangi bir taahhüdü tazammun etme
diği gibi alınacak tekliflerin incelenmesinde daire zamanla kayıtlı ol-
mıyacak ve beğendiği teklifi kabulde muhayyer bulunacaktır. 

7 — Verilecek tekliflere de Fabrika lisanlan ve menşe şahadet
nameleri eklenecektir. 

8 — Tekliflerin verme süresi ilân tarihinden itibaren 2,5 ay olup 
bu süre en geç 20 Eylül 1976 da sona erecektir. Bu tarihten sonra ve
rilecek teklifler kabul edilmez. 

İlân olunur. 10718 / 1-1 

Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliğinden : 
—( 
Komisyonumuz teşkilatları için alınacak memur adaylarına ait 

25/6/1976 gün ve 15627 sayılı Resmî Gazete'de ilân edilen şartlanmızdan 
bazı maddeler aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

1 — Müracaat sahipleri dilekçelerini en geç 23/7/1976 Cuma günü 
saat 17.00 kadar vereceklerdir. v 

2 — Yazılı genel sınav 29 Temmuz 1976 Perşembe günü saat 15.00 
de Ankara'da Genel Sekreterlik binasında veya Devlet istatistik Ensti
tüsünde yapılacaktır. 

3 — Yazılı Genel Sınava iştirak eden adaylardan, lisan bilir görev
lere talpi olanların lisan imtihanları ve daktilo görevine talip olanlann 
d,aktilo imtihanlan aynca, 30/7/1976 günü saat 14.00 de Genel Sekreter
lik binasında tatbikat ve mülakat suretiyle yapılacaktır. Mezkûr görev
ler için genel imtihana girmiş olan talipler ayrıca bir tebligat bekleme
den 30/7/1976 tarihinde ikinci imtihanlarında bulunmaları şarttır. 

4 — Yukarıda bahsedilen Resmî Gazete'de yayınlanmış ilâna göre 
evvelce müracaat edenlere dairemizce durum bildirileceğinden bunlar 
tekrar müracaat etmeyecektir. 10717 / 1-1 

Ankara 2 nci Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

GIYAP KARARI 
E. No : 1975/249 
K. No : 1976/245 
Davalı: Müslim Bingöl, Sönmez Köyü, Varto - Muş. 
Davacı Sağlık Bakanlığı Vek. Av. Gülderen Seven tarafından Mâh-

kezemize açılan alacak davasının sonunda: 
Adınıza çıkarılan tüm davetiyelerde adresiniz bilinmediği ve tanın

madığınızdan beyanla davetiyeler geri çevrilmiş ve sonunda 22/3/1978 
tarihinde gıyabınızda karar verilmiştir. 

İşbu ilân Resmî Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 gün İçinde 
temyiz hakkınızı kullanmadığınız takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı 
ilânen tebliğ olunur. 10487 

PTT Genel Müdürlüğünden: 

İNŞAAT İLÂNI 
1 — 4.153.615,— TL. keşif bedelli İskenderun PTT Santral Binası 

tevsii kat inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Geçici teminat 138.358,— liradır. ; 

2 — Eksiltme dosyası Genel Müdürlüğümüz Yapı İşleri Dairesi 
Başkanlığında ve Adana PTT Bölge Başmüdürlüğünde görülebilir. 

3 — Eksiltme 19/7/1976 Pazartesi günü saat 16.00 da Genel Müdür
lük Eksiltme Kurulunca yapılacaktır. 

4 — İsteklilerin 15/7/1976 Perşembe günü saat 17.30'a kadar eksilt 
me şartnamesinin 12. maddesinde istenilen belgeler ve müteahhitlik kar
nesi aslı ile Genel Müdürlüğe başvurarak iştirak belgesi almalan gerek
mektedir. 

5 — Taliplerin bu işe ait teklif mektuplanm, eksiltmenin yapılaca
ğı günü saat 15.00'e kadar İhale Komisyonu Başkanlığına tevdi edilmek 
üzere Yapı İşleri Dairesine makbuz mukabilinde vermeleri gerekmek
tedir. 

6 — Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine ihale 
etmekte serbesttir. 

9693 / 24 

(Resmi Gazete) 
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Yozgat İli Çayıralan tlçetei Çandır Belediye Başkanlığından 

1 — Yozgat îli Çayıralan İlçesi Çandır Belediyesince yaptırılacak 
olan stabilize yol, tratuvar ve bordur inşaatı için 2490 sayılı artırma, ek
siltme ve ihale Kanununun 31 nci maddesi gereğince kapalı zarf usulü 
eksiltmeye konmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli 200.000,— liradır. 
3 — Eksiltme Çandır Belediyesinde Belediye Encümenince İhale 

Komisyonunda 23/7/1976 Cuma günü saat 14.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri dahilin

de Çandır Belediye Başkanlığında görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
a) 10.000,— liralık geçici teminat 
b) 1976 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi 
c) Müracaat dilekçeleriyle verecekleri (Eksiltme şartnamesinde 

belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) teknik personel beyanna
mesini taahhüt beyannamesini, Bayındırlık Bakanlığından almış olduk
ları (c) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebilecekleri
ni gösterir müteahhitlik karnesini ibraz etmek suretiyle Çandır Bele
diyesi Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgesini teklif mektup
ları ile beraber zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 23/7/1976 Cuma günü saat 10.30'a 
kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 19/7/1976 
Pazartesi günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 10775 / 4-1 

Karaman Belediye Başkanlığından: 

İşlefcmemizce yapılacak 3 adet trafo tesisi için trafo hariç, 14 ka
lem malzemenin 25/6/1976 tarihinde yapılan ihalesine talip çıkmadığın
dan 13/7/1976 Salı gününe ertelenmiştir. 

1 — İşin muhammen bedeli 1S8.625,— TL. olup geçici teminatı 
11.181,25 TL. dır. 

2 — İkinci ihale 13/7/1976 Salı günü saat 14.00'de Belediye En
cümen huzurunda yapılacaktır. 

3 Şartname ve alınacak malzemenin listesi İşletme Müdürlü
ğünde görülebilinir. 

4 — İsteklilerin teklif mektuplarını en geç ihale günü saat 12j00"ye 
kadar İşletme Müdürlüğüne vermeleri şarttır. 

Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 10740 / 2-1 

Akhisar İlçesi Süleymanlı Belediye Başkanlığından : 

1 — Beled'yenr'zce 2.EC0.COO,— (İkimilyonbeşyüzbin) TL. Keşifli 
İller Bankası tip projeli Sosyal salcn inşaatı 24&0 sayılı Kanunun 31. mad
desi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır_ 

2 — İhale 23/7/1976 tarihine rastlıyan Cuma günü saat : 15.00'de 
Belediye encümeni huzurunda yapılacaktır. 

3 — İhalsye iştirak edeceklerin 3 gün önce iştirak belgelerini al
maları ve ihale saatinden 1 saat önce teklif mektuplarım encümen baş
kanlığına vermeleri. 

4 — Taliplilerin 88.750 — TL. muvakkat tenrnatlan ile 1976 yılı 
Ticaret Odası kaydı belcesi, Bayındırlık Bakanlığı (B) Gurubu Müteahhit 
lik karnesine sahip olmaları ve o nisbctte benzeri bir işi yapmış olma 
lan, Usulüne göre hazırlıyacaklan teklif mektupları ile birlikte müracaat-
lan, Postada vaki olacak gecikmelerin kabul edilmiyeceği, Keşif ve ev
rakların her gün mesai saatlerinde görülebileceği ilân olunur. 

10742 / 4-1 

Muş Valiliğinden: 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün, 
1 — Muş İmam Hatip Okulu 6 daireli lojman inşaatı işi 527 -sayılı 

Kanunla gelecek yıla geçici olarak 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli (1.213.000,—) liradır. 
3 — Eksiltme Muş Bayındırlık Müdürlüğü İhale Komisyonunda 

28/7/1976 Çarşamba günü saat 15.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak Bayındırlık Müdürlüğün

de görülebüir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
A - (50.140,—) liralık geçici teminatını, 
B - 1976 yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesini, 

C - Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri eksiltme şartname
sinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçları bildirisi 
sermaye ve kredi olanaklarını açıklayan mali durum bildirisi, teknik 
personel bildirisi, taahhüt bildirisi. Bayındırlık Bakanlığından almış 
oldukları (C) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebile
ceklerini gösterir müteahhitlik karnesini ibraz suretiyle Bayındırlık Mü
dürlüğünden alacakları eksiltmeye girme belgesini teklif mektuplariy-
le birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekllier teklif mektuplarını 28/7/1976 Çarşamba günü saat 
14.00 e kadar makbuz karşılığında İhale Komisyon Başkanlığına verecek
lerdir. 

7 — Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 
23/7/1976 (Cuma) günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar, postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 10744 / 4-1 

Karaman Belediye Başkanlığından: 

ORTA VE ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK ŞEBEKESİ 
YAPTIRILACAKTIR 

1 — Şehrin elektrik projesinde 73 numara ile gösterilen trafonun 
kapsadığı bölgedeki orta ve alçak gerilim şebekesi yapım işi ile işin so
nunda, sağlam olarak Belediyeye teslim edilmek şartıyla, eski tesisat 
söküm işi 2490 sayılı Kanun gereğince kapalı zarf usulü ile ihale edi
lecektir. 

2 — İşin keşif bedeli 378.080— TL. olup, geçici teminatı 18.873,20 
TL. dır. 

3 — İhale 20/7/1976 Salı günü saat 15.00 de Riyaset odasında topla
nacak Encümen huzurunda yapılacaktır. 

4 — Talip olanlar, daha önceden işyerlerini ve şartnamelerini mut
laka tetkik edip, işletmeden yeterlik belgesi alacaklardır. 

5 — Usulüne uygun olarak hazırlanacak zarfların aynı gün saat 
12.00 ye kadar işletme Müdürlüğüne teslim edilmesi şarttır. 

Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 10743 / 4-1 

Ankara Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Aşağıda gösterilmiş bulunan kadrolara enaz ortaokul mezunları 
arasından sınavla memur alınacaktır. 

Bütçesi: Döner Sermaye, Derecesi: 12., Kadro unvanı: Daktilo, 
Sınıfı: Genel İdare Hiz. Sn. 

Bütçesi: Katma Bütçe, Derecesi: 15., Kadro unvanı: Memur, Sı. 
nıfı: Genel İdare Hiz. Sn. 

1 — Müsabaka imtihanı 16/7/1976 tarihine rastlayan Cuma günü 
saat 14.00 de Müdürlüğümüz binasında ve imtihan Komisyonu Baş
kanlığında yapılacaktır." 

2 — Alınacak Memurda aranılan genel ve özel şartlar işletmemiz 
müdürlüğü ilân tahtasında görülebilir. 

3 — Bu kadroya tayini yapılacaklar Personel Kanununa göre tah
sil durumu taban seviyes;nden işe alınacaklardır. 15. derece kadroya 
alınacak eleman için başlangıç derecesi 15 inci derece olacak ve rıza 
gösterdiğine dair dilekçe alınarak tayini yapılacaktır. , 

4 — İsteklilerin 14/7/1976 günü mesai bitimine kadar işletmemize 
müracaatta bulunmaları, iş isteme formu ve buna eklenecek evrakları 
imitihan komisyonuna teslim etmeleri ilân olunur. (İşletme formu 
işletmemiz müdürlüğünden temin edilecektir.) 
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Devrek Devlet Orman Kereste Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız ambarında mevcut 38 parti halinde 1408.713 M 3 , kayın 
108.010 M*, meşe kereste 13/7/1976 tarihinde Fabrikamız ihale Salonun
da Komisyon huzurunda açık artırma ile % 25 i peşin, % 75 i 6 ay vadeli 
olarak satılacaktır. 

Satış 13/7/1976 Salı günü saat 14.00 de Fabrikamız İhale Salonun
da yapılacaktır. 

1 

Satış şartnamesi ve müfredatlı listeler ORUS Genel Müdürlüğünde, 
civar işletme ve fabrika müdürlükleriyle Fabrikamız Müdürlüğünde gö
rülebilir. 

Taliplerin almak istedikleri partilerin muvakkat teminatlarını belir
tilen günde saat 12.00 ye kadar Fabrikamız Veznesine yatırarak makbuz
ları ile birlikte Komisyonumuza müracaattan ilân olunur. 

10731 / 1-1 
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Köy İşleri Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğün
den : 

1 — Aşağıda cinsi, miktarı teminatı gösterilen malzeme, 6200 sa
yılı Kanunun 34. maddesi gereğince hazırlanan 15/8/1973 gün ve 7/6986 
sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile tayin edilen esasların 8 inci maddesine 
göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Malzemenin cinsi: Bıçak civata ve somunları, Miktarı: 11 kalem, 
Tahmini bedeli: 1.788.580 TL., Geçici teminaı: 67.407,40, Tarihi: 
20/7/1976, İhalenin saati:'15.00 

2 — Eksiltme ve ihalesi yukarıda gösterilen tarih ve saatte Anka
ra'da Köy İşleri Bakanlığı binasının 10 uncu katında YSE Genel Mü
dürlüğü .Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığında toplanacak komisyon 
tarafından yapılacaktır. 

3 — Şartnamesi, dilekçe karşılığında aynı yerden 90,— TL. bedel
le verilir. Şartname bedelinin YSE Genel Müdürlüğü adına ihale konu
su belirtilerek Mal Müdürlükleri veya Defterdarlık veznelerine yatırıla
rak alman makbuz aslının ve posta pulunun gönderilmesi halinde pos
ta ile de arzu edildiği takdirde şartname gönderilir. 

4 — Firmalar bıçak civatası ve somunları imal ettiklerine dair 
Makina Mühendisleri adasında kalite belgesi almış olacaklardır. Bu 
belgeyi ihtiva etmeyen teklifler kabul edilmez. 

5 — İsteklilerin şartnamede istenilen vesaik ile geçici teminat 
mektup veya makbuzlarını koymak suretiyle hazırlayacakları teklif 
mektuplarım ihaleden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde 
komisyon Başkanlığına teslim etmeleri şarttır. (9 No. lu oda) 

6 — Postadaki gecikmelerle telgrafla yapılacak tekliflerin kabul 
edilmiyeceği iâln olunur. 10720 / 2-1 

• 
Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğü Antalya 4. Bölge Mü

dürlüğünden : 
Adı: YSE. 4. Bplge Müdürlüğü Burdur kaynak kaporta binası in

şaatı, Keşif bedeli: 1.200.ÖÛO,— TL., Geçici teminat: 49.750,— TL., İhale 
'günü ve saati: 26/7/1976, 10.0Q 

1 — Yukarıdaki iş, belirtilen gün ve saatte 2490 sayılı Kanunun 
31. maddesi gereğince 1977 malî yılma sari olmak üzere kapalı zarf usu
lü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Talipler, bu işe ait eksiltme dosyalarını her gün mesai saatle
rinde Antalya YSE. 4. Bölge Müdürlüğü Tesisler Şefliğinde tetkik ede
bileceklerdir. 

3 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
a) Makina ve teçhizat beyannamesi 
b) Teknik personel beyannamesi 

Göktaş Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 
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c) İş beyannamesi 
d) 1976 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi 
e) Eksiltmenin ilân tarihinden sonra alınmış (15Û.O0O,— TL. lık) 

banka referansı 
f) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan en 

az işin keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir mü
teahhitlik karnesi ekleyerek 21/7/1976 günü mesai sonuna kadar YSE. 4. 
Bölge Müdürlüğüne bir dilekçe ile müracaat ederek yeterlik belgesi al
maları, teklif mektuplarını mevzuata uygun şekilde ihale saatinden bir 
saat evvel YSE. 4. Bölge Müdürlüğüne İhale Komisyon Başkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. 

4 — Telle müracaat ve postada gecikmeler kabul edilmez. 
10745 / 4-1 

Kırşehir Valiliğinden: 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün, 
1 — Kırşehir trafik kontrol istasyonu inşaatı 527 ve 2490 sayılı 

Kanunun 31 inci maddesine göre kapalı zari usuliyle eksiltmeye çıkar
tılmıştır. 

2 — İşin keşif bedeli 1.000.000,— TL. 
3 — Eksiltme 28/7/1976 Çarşamba günü saat 11.00 de Kırşehir Ba

yındırlık Müdürlüğü odasında toplanacak İhale Komisyonunca yapı
lacaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri dahilin
de Bayındırlık Müdürlüğünde görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
a) 43.750,— liralık geçici teminatlarını 
b) 1976 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini 
c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri Bayındırlık Bakan

lığından almış oldukları (C) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltme
sine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesinin aslım ibraz et
mek suretiyle Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini, 
teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 28/7/1976 Çarşamba günü saat 
10.00 a kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vere
ceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 23/7/1976 
Cuma günü mesai saati sonuna kadardır. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edil
mez. 

Keyfiyet ilân olunur. 10746 / 4-1 

(Resmî Gazete) 

Miktarı Muh. bedeli G. teminatı 
Orman içi istif yeri Emvalin cinsi ve nev'i P. adedi M 3 Dm3 Lira Kr. Lira Kr. 

Geniş taş II. S. N . B. Kayın tomruk 1 50.000 700,— 2.650,— 
Gönüllü II. S. N . B. Kayın tomruk 3 2150.000 700,— 12.150,— 
Farili II. S. N. B. Kayın tomruk 1 100.000 700,— 4.750,— 
Abana II. S. N. B. Kayın tomruk 2 200.000 700,— 9.500,— 
Geniştaş II. S. N. B. Kayın tomruk 1 50.000 450,— 1.700,— 
Gönüllü III. S. N . B. Kayın tomruk 2 aoo.ooo 450 — 6.760,— 
Parih III. S. N . B. Kayın tomruk 2 EOO.OOO 450,— 6.760,— 
Abana III. S. N. B. Kayın tomruk 1 50.000 450,— 1.700,— 
Gönüllü III. S. K. B. Kayın tomruk 1 100.000 375,— 2.900,— 
Parih III. S. K. B. Kayın tomruk 1 SOJOOO 375,— 1.450,— 
Abana III. S. K. B. Kaıym tomruk 1 50.000 375,— a.4'50,— 

1300.000 51.770,— 

N o t 

Kerestelik 

1 — Yukarıda cinsi ve miktarı yazılı 16 parti kerestelik kayın tomruğun I ve II. sınıfının mal tutar bedelinin % 50 si peşin, % 50 si banka 
mektubu karşılığında % 9 faizi peşin alınmak kaydiyle, 3 ay vadeli 3. sınıf kayın tomruklar mal tutar bedelinin % 25 i peşin, kalanı banka mek-
tufau karşılığı % 9 faizi peşin alınmak kaydiyle 6 ay vadeli olarak alivreli açık artırmalı satışa çıkartılmıştır. 

2 — Açık artırma 21/7/1976 (gününe rastlayan Çarşamba günü saat 15.00 de Göktaş Orman İşletmesi Salonunda İşletme Satış Komisyonu hu
zurunda yapılacaktır. 

3 — Emval teslim işi satış kesinleştiği tarihten itibaren 30/9/1976 tarihine kadar partiler halinde yapılacaktır. 
4 — 16 parti emvale kapasite belgeleri mevcut kayın imalâtçıları girebilir. 
5 — İlân edilen orman içi istif yerlerine yeteri miktarda uygun evsafta kayın emvali gelmediği takdirde satılan miktarın teslimi diğer istif 

yerlerinden yapılacaktır. 
6 — Satışın emval orman içi istif yerlerinde belirtilen rampalarda yol boyunca teslim edilecektir. 
7 — İhaleye çıkarılan emval ile ilgil^ bazı hususlar 4/A model şartnamede maddeler halinde gösterilmiştir. 
8 — Bu satışa ait ilân, şartname, satış partileri, tevhid cetveli Orman Genel Müdürlüğü ile Artvin Orman Bölge Başmüdürlüğü, Adapa

zarı, Zonguldak, istanbul, İzmit, Trabzon, Erzurum, Mersin, Rize, İzmir, İşletme Müdürlüklerinde ve İşletmemiz Bölgelerinde görülebilir. 
'9 — İstekelilerin belirli gün ve saate kadar, % 7,5 geçici terninaıtlarmı İşletmemiz Veznesine yatırarak Komisyonumuza başvurmaları ilân 

olunur. 10741 / 2-1 
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Devlet Orman İşletmesi Elmalı MüdürMğünden: 

Muh. 
Parti M i k t a r ı bedel fî. *pmina!t Peşinat 

Cins ve Nevi No. Adet M 3 Dm3 Lira Lira ı/o Sİ 

3JS.K.B. Se. Tomruk 4 248 111.474 750 6.900 50 
3.S.N.B. Tomruk 25 3152 985.680 900 66.650 50 
Sedir Sanayi Odunu 3 462 60.143 500 2.360 50 
Sedir Yarma Sa. od. 2 — 33.000 600 1.490 50 

34 38*62 IJI 90.297 77.390 
1 — İşletmemiz Düden Ormandışı deposunda mevcut 1.190.297 m' 

emvalin % 50 si vergiler, % 9 faiz peşin % 50 si vadesiz banka mektubu 
karşılığında 3 ay vadeli olarak satüacaktır. 

2 — Satış 12/7/1976 Pazartesi günü saat 9.00 da 34 parti olarak 
İşletme Müdürlüğü binasında toplanacak komisyon huzurunda açık art
tırma suretiyle yapılacaktır. 

3 —' Satışa ait şartname ve ilân eb'at listeleri Ankara, Adana, Mer
sin, istanbul, İzmir, Burdur, İşletmeleriyle Konya Bölge Şefliğinde ve 
İşletmemiz de görülebilir. 

4 —• Alıcıların belirli gün ve saatte teminat makbuzları ile birlikte 
Komisyona müracaatları ilân olunur. 10723 / 1-1 

Samsun DSİ. VII. Bölge Müdürlüğünden: 

Bölgemiz ihtiyacı için 2000 Mt. 0 80 mm. iç çapında, 10 Atü. lük 
ve 800 Mt. 0 160 mm. iç çapında 6 Atü. lük geçme muflu PVC Boru ve 
bunlara ait 24 kalem PVC ve Pont özel parçalan temini işi 6200 sayılı 
Kanunun 34. maddesi gereğince tatbik edilecek esaslara göre Teklif 
isteme usuliyle ihaleye çıkanlmıştır. 

1 — İhalesi, 22/7/1976 Perşembe günü saat 15.00'de Bölgemiz Satın-
alma Komisyonu Başkanlığında yapılacaktır. 

2 — Şartnameler hengün mesai saatleri içinde Bölge Müdürlüğün
den ücretsiz olarak temin edilebilir. 

3 — Bu işe ait geçici teminat 10.250,— TL. dır. 
4 — İsteklilerin ihaleye girebilmeleri için teklif mektuplarını, 

idari şartname, teknik şartnameyi ve ihalenin ilânından sonra alınmış 
Ticaret Odası Belgesiyle geçici teminatı (Banka teminat mektubu ola
bilir) mezkûr gün saat 14.00'e kadar Komisyona vermeleri şarttır. 
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Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri İskenderun Demir ve Çelik Fab
rikaları Müessese Müdürlüğünden: 

500 er adet otomatik telefon ve mikrafon kapsülü satın alınacaktır. 
Bu işle ilgili olarak hazırlanan ihale dosyası: 
1 — a) İskenderun'da Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden, 
b) Ankara'da Tunus Cad. No : 63 Kavaklıdere adresindeki Tevsiat 

ve Koordinasyon Müessese Müdür Muavinliği Ticaret Şefliğinden, 
c) istanbul'da Lamartin Cad. Doğupalas Han Kat 4, No : 5 Tak

sim adresindeki istanbul Mümessilliğinden 100,— TL./adet karşılığında 
temin edilebilir. 

2 — İhale 23/7/1976 Cuma günü saat 15.30 da Müessese Müdürlü
ğümüz Satmalma Komisyonunda yapılacağından 76-0016 No. lu dosya ile 

ilgilidir. Meşruhattı kapalı teklif mektuplarının muvakkat teminatları 
ile birlikte aynı gün saat 14.30 a kadar Muhaberat Servisimize tevdi edil
miş olması gerekmektedir. 

3 — Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postada 
vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

4 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi ya
pıp yapmamakta ve tamamen veya kısmen dilediğine yapmakta ser
besttir. 10736 /1-1 

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

Müessesemiz tarafından 96 kalem1 muhtelif yıldız anahtar, pens, 
kerpeten, keski, kayış zımbası ve çekiç satm alınacaktır. 

Bu işle ilgili olarak hazırlanan ihale dosyası; 
1 — a) İskenderun'da Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden, 
ib) Ankara'da Tunus Cad. No: 63 Kavaklıdere adresindeki Tevsiat 

ve Koordinasyon Müessese Müdür Muavinliği Ticaret Şefliğinden, 
c) istanbul'da Lamartin Cumhuriyet Cad. Doğu Palas Han Kat 4, 

No •. 5 Taksim adresindeki Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri istanbul 
Mümessilliğinden 100,— TL./adet mukabilinde temin edilebilir. 

2 — İhale 23/7/1976 Cuma günü saat 15.30 da Müessese Müdür
lüğümüz Satmalma Komisyonunda yapılacağından B-1412 No. lu dosyay
la ilgilidir. Meşruhattı kapalı teklif mektuplannm muvakkat teminat
ları ile birlikte aynı gün saat 14.30 a kadar Muhaberat Servisine tevdi 
edilmiş olması gerekmektedir. 

3 — Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postada 
vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

4 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi ya 
pıp yapmamakta tamamen veya kısmen dilediğine yapmakta serbesttir. 

10735 /1-1 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri İskenderun Demir ve Çelik Fab-
rikalan Müessese Müdürlüğünden: 

Müessesemiz tarafından 29.000 Kg. muhtelif ebatta paslanmaz lev
ha satın alınacaktır. 

Bu işle ilgili olarak hazırlanan ihale dosyası : 
1 — a) İskenderun'da Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden, 
b) Ankara'da Tunus Cad. No : 63 Kavaklıdere adresindeki Tevsiat 

ve Koordinasyon Müessese Müdür Muavinliği Ticaret Şefliğinden, 
c) istanbul'da Lamartin Cad. Doğupalas Han Kat 4, No: 5 Tak

sim adresindeki Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri istanbul Mümessilli
ğinden 100.— TL./adet mukabilinde temin edilebilir. 

2 — İhale 23/7/1976 Cuma günü saat 15.30 da Müessese Müdürlü
ğümüz Satmalma Komisyonunda yapılacağından 76-0469 No. lu dosyayla 
ilgilidir. Meşruhattı kapalı teklif mektuplarının muvakkat teminatları 
ile birlikte aynı gün saat 14.30 a kadar Muhaberat Servisine tevdi edil<mıŞ 
olması gerekmektedir. 

3 — Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postada 
vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

4 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi ya
pıp yapmamakta tamamen veya kısmen dilediğine yapmakta serbesttir. 
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Kastamonu İlinin Cide Devlet Kereste Fabrikası Müdürlüğünden 

Fabrikamızda mevcut aşağıda müfredatlan yazılı kayın keresteler peşinatsız yumuşak kerestelerin % 50 si peşin % 50 si banka mektubu 
(karşılığı alltı a y vadeli olarak IV. S. Kenarlı ve kenarsız kayın keresteler, S t a n d a r d dışı kenarlı kayın standart dışı kenarsız kayın keresteler peşinat
sız banka mektubu karşılığı 12 ay vadeli açık arttırman Olarak satılacaktır. 

Parti 
adedi Malın, cirfc ve nevü Adedi Miktarı 

Muh. bedeli 
Lira Kr. 

Teminatı 
Lira KJV 

1 III. S. N. B. Çam kereste 819 27.405 11.500,— 3.100,— 
1 IV S. N. B. Çam kereste 461 10.995 1.10O,— 900,— 
2 III. S. N. B. Köknar kereste 1929 66.115 1.500,— 7.600 — 
2 IV. S. N. B. Köknar kereste 1560 51.128 1.050,— 4.100,— 
ıl IV. S. K. B. Köknar kerest? 904 11.570 650,— 600,— 
(1 Köknar lata K. B. 15370 18.582 1.000,— 1.400,— 

26 IV. S. Kayın kereste 61304 1.695.688 1.000,— 128.200 — 
1 I. S. Kenarlı kayın kereste 2256 55J033 2J00O,— 8.300,— 
3 II. S. Kenarlı kayın kereste 2277 75.666 1.800,— 10.400,— 
4 HI. S. Kenarlı kayın kereste 2776 124.589 1.200,— 11.500,— 

11 IV. S. Kenarlı kayın kereste 8205 371.075 750,— 21.200 — 
1 Standart dışı kayın kereste 1846 52.402 750,— 3.000,— 
1 Standart dışı Kenarlı kayın kereste 654 25.334 500,— 1.500 — 

Keresteler Yekûnu 2.S85.582 M 3 . 201.800,— 
İhalenin 14/7/1976 Çarşamba günü saat 10.30'da fabrikamız İdare binasında yapılacağı ilân olunur. 10724 /14 
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Zonguldak İH Ulus İlçesi Ulupınar Devlet Kereste Fabrikası Mü
dürlüğünden :ı 

Fabrikamız deposunda mevcut 29 parti ıhalinde 62730 adete denk 
1185.785 M 3 . Kayın Kereste, 16 parti halinde 70562 adete denk 980.349 M 3 . 
Göknar keresteler, 16/7/1976 Cuma günü saat 14.00'de Ulus Belediyesi 
İhale Salonunda açık artırma Ue, Kayın Keresteler 0/» 25 peşin % 75 şı 
6 ay vadeli, Göknar keresteler % 50 si peşin % 50 si 6 ay vadeli olarak 
satılacaktır. 

Satışa ait şartname ve ekleri Orman Ürünleri Sanayü Genel Müdür
lüğüne bağlı civar işletme ve fabrika müdürlükleri ile fabrikamızda 
görülebilir. 

İsteklilerin ihale gününde geçici terninaltlarını Ulus Orman İşlet
mesinde alınacağı ilân olunur. 10738/1-1 

Nevşehir Devlet Hastahanesi Baştabilbhğindfen : 

Sura No : 1, Cinsi : İlaç ve Tılbbi Malzeme., Miktarı : 76 Kalem, Mu
hammen B. Lira Kr. : 145J986,—., Geçici T. Lira Kr. : 8.750,—., İhale gün 
saat ve şekli : 13/7/1976 Salı K. Z. Saat : HJOO 

1 — Hastahanemizin 1976 yılı İlaç ve Tıbbi Malzemeleri yukarıda 
yazıldığı gibi 76 Kalem olarak hizasında yazılı gün, saait ve şeklinde 
ekşitmeye konulmuştur. 

2 — İhale Nevşehir Devlet Hastahanesi BaştaJbiblik Odasında ya 
pılacaktır. Teklif meKtuplannnı ihale saatinden 1 saat önce komisyona 

verilmesi şarttır. Postadaki gecikmelerden ötürü mazeret kabul edil
mez, 

3 — İlaç ve Tıbbi Malzemelerin şartnamesi her gün mesai sa&t-
lerince Nevşehir Devlet Hastahanesi İdaresinde, istanbul - Ankara -
Konya ve Kayseri Sağlık Müdürlüklerinden öğrerülecektir. 

4 —' İsteklilerin ekşitme günü 1976 yılı Ticaret Odası vesikası, 
Geçici teminatı ve teklif mektubu ile Komisyona müracaatları ilân 
Olunur. 10736 /1-1 

Tokat Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

İşletmemiz Müdürlüğünce Amasya Orköy Baş Müdürlüğüne ait 5 + 075 
Km. lik Sağırlar - Kuruseki Orman Köyü Yolu teklif almak suretiyle do
zeri bulunan şahıslara pazarlıkla verilecektir. 

1 — Teklif verenlerin makina parkını bildiren ilgili mercilerden 
tasdikli bir belgenin teklif mektubuna eklenmesi şarttır. 

2 — Yolu alan taşorandan inşaat tutarı üzerinden % 7,5 teminat alı
nır. Bilahare istihkak ödenirken ilk istihkaktan % 15 e iblağ edilir. 

3 — Yol, İşletmede mevcut teknik ve idarî şartnameye göre inşaa 
edilecek olup, ilgili şartnameler mesai saatleri dahilinde İşletmemizde 
ve Orköy Bölge Baş Müdürlüğünde görülebilir. 

4 — Yolu alan taşoran en geç on gün içinde inşaata başlamak 
mecburiyetindedir. Aksi halde yol başka taşorana verilecektir. 

Taliplerin en geç 14/7/1976 Çarşamba giinü saat 15.00 e kadar İş
letme Müdürlüğü Komisyonuna teklif vermesi şarttır. 10739 / 1-1 

Edremit Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden 

Cins, nevft ve kalitesi 
2. Sınıf Nor. Boy Çk. Çam tomruk 
3. Sınıf Uzun Boy Çk. Çam tonrruk 
3. Sınıf Nor. Boy Çam tomruk 
3. Sınıf Kıs. Boy Çam tomruk 
Iskarta Nor. Boy Çk. Çam tomruk 
Iskarta Kıs. Boy Ok. Çam tomruk 
Iskarta Çam Maden Direk 
Çam Sanayi Odunu 
İnce Çaplı Meşe San. Odunu 
İnce Çaplı Kabuklu Çam. San. Od. 

Deposu 
M İ K T A R I 

P. adedi Adet M 3 Dm3 
Muh. bedeli % 7,5 Tem. 

Lira Kr. Lira Kr. 

Tophane - Havran 2 244 101.8S1 900,— 6.900 — 
Tophane 1 98 42.5319 800,— 2.600,— 
Ilıca - Tophane - Havran 39 81981 3615.0218 700,— İle 615,— 190.000,— 
Ilıca - Tophane - Havran İB 4292 949.570 480 — İle 450,— 35.000,— 
Ilıca-Tophane 4 422 213.128 554,— 9.000,— 
Ilıca - Tophane 4 683 219.772 392,— 7.000,— 
Ilıca 1 567 44 .'796 961 — 1.300,— 
Ilıca - Tophane 3 1420 193.169 300,— 4.000,— 
Altınoluk 2 — 200 Ster 150,— 2.400,— 
Babadağ 1 — 100 Ster 130,— 1.000,— 

70 16697 5099.863 259.200,— 
1 — Yukarıda müfredatı yazdı orman emvalleri açık artırma sureti ile satışa çıkarılmıştır. 
2 — Satış 15/7/11976 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14.00 de Edremit'e B6 IKm. mesafedeki Altınoluk Orman Bölge Şefliğinde top

lanacak komisyon tarafından yapılacaktır. 
3 — Satış açık artırmalı, satış şartnamesi gereğince yapılacaktır. 
4 — Taliplerin belirli gün ve saatte İşMmemiz Veznesine yatıracakları teminatları ile müracaatları ilân olunur. 10733 / 14 

• • • 1 . 

Göksün Orman İşletme Müdürlüğünden : 

Bölgesi Deposu Yolun vasfı Emvalin cins ve nevi 
Parti 
âdedi 

Miktarı 
Adet M 3 Dm3 

Muh. Bed. 
Lira 

Muv. Kat 
Lira 

Göksün Taşoluk Stabilize 2. S. N. B. Çk. Tom. 1 71 28.282 925 2.000 
» Yanıt epe Şose Ken. 2. S. N. B. Ç. Tom. 1 59 33.066 950 2.400 
» » » » 2. S. K. B. Ç. Tom. 1 15 6.880 850 400 
» » » » 3. S. N. B. Ç. Tom. 3 497 101.227 750 5.650 
» Taşoluk Stabilize 3. S. N. B. Ç. Tom. 19 2006 604.399 750 39.300 
» Yantepe Şose Ken. 3. S. K. B. Çk. Tom. 4 $36 141.081 500 5.200 
» » » » 3. S.N.B.Gök. Tom. 7 1366 285.987 700 15.050 
» » » » 3. S. K. K. Gök. Tom. 2 257 60.514 460 2.150 
» » » » Gök. Maden. Direk 12 3960 414.804 375 12.250 
» » » » Gök. Tel. Direk 3 600 118.317 900 7.900 
» » » » Çam. San. Od. 1 210 11.251 325 300 

, Toplam 54 9881 1805.808 92.600 
1 — Yukarıda müfredatı gösterilen orman emvali 16/7/1976 Cuma günü saat 11.00 de İşletmemiz satış salonunda toplanacak komisyon 

huzurunda % 50 si peşin mütebakisi müddetsiz banka mektubu karşılığında 3 ay vadeli açık artırma suretiyle satılacaktır. 
2 — İhaleye iştirak edeceklerden 1/15-J3 model şartnamedeki hususların yerine getirilmiş olması ve en az ihale saatinden yarım saat 

önce geçici teminatlarının vezneye yatırmış olmaları, makbuzlarının Komisyon Başkanlığına vermiş olmaları şarttır. 
3 — Satışa ait şartname ve diğer listeler Kahramanmaraş Orman Bölge Başmüdürlüğümüz ile Kahramanmaraş, Andırın, Antakya, K i l i s , 

Adıyaman, müdürlükleri ile İşletmemize bağlı bölgelerde görülebilir. Keyfiyet ilân olunur. 
4 — Göknar M. Direk ve Göknar Tel Direk Yanık Saha Emvalidir. 10732 / 1-1 
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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığından : 

Fakülemiz Anatomi Kürsüsündre münhal bulunan Doçentlik Kad
rosu karşılık gösterilmek suretiyle «Hareket Sisteminin Morfolojik ve 

Foksiyonel Özellikleri ve İlişkileri ile Osteoloji Konularının Öğretim ve 
Uygulaması» için öğretim görevlisi alınacaktır. 

İsteklilerin 13 Temmuz 1976 Salı günü saat 16.00 ya kadar müra
caatları. 10716/1-1 

Daday Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Parti Miktarı Muh. Bed. %7.5G. T. 
Bölgesi Deposu Cins ve nevi adedi Adet M 3 Dm3 Lira Lira İstihsal 

Ballıdağ Soğucova 2. S.N.B. Çam Tom. 3 215 188.930 1.000 14.300 1976 yılı 
» Yayla Merkez 2. S.N.B. Çam. Tom. 4 258 135.758 1.000 10.300 

1976 yılı 
» 

Ballıdağ Soğucova 3. S.N.B. Çam Tom. 27 4992 1827.256 830 114.900 » 
Yayla Merkez 3. S.N.B. Çam Tom. 55 9546 2969.131 830 187.300 » 

89 15011 5121.075 
1, 

326.800 
1 — Yukarıda beyanı gösterilen 89 parti orman emvali 15/7/1976 Perşembe günü saat 14.00 de vadeli açık artırmalı suretiyle İşletme Mü

dürlüğü Satış Salonunda satışı yapılacaktır. 
2 — Taliplilerin teminatlarını satış günü saat 14.00 e kadar İşleltnemiz veznesine yatırmaları vekâletname ile satışa iştirak edeceklerin 

vekâletname ibrazları şarttır. 
3 — İhale açık artırma suretiyle 3 aylık vadeli olarak yapılacağından ihale kesinleştikten sonra alıcının şahsına veya kanunî ikamet

gâhına yapılacak tebligatı müteakip 10 gün zarfında aldığı parti bedeline karşılık °'o 50 sini 3 aylık °-i> 9 nizami faizini, % 03 kaıar pulu, % 3 
özel idare, bakanlık fonu °o 3,75 dellaliye, % 12,5 istihsal vergisini pe-in ödeyerek bakiye borç için hükümetçe kabul olunmuş resmî banka
dan alacağı formüle uygun şekilde müddetsiz banka mektubunu İşleime Veznesine vermesi, 

4 — Emvali mahallen görüp almak istedikleri takdirde partiye ..ıt şartnameyi imzalayarak belirli gün ve saatte teminat yatırmak su
retiyle komisyonumuza müracaatları ilân olunur. 10730 / 1-1 

• »>» 

Yılanlı Orman İşletme Müdürlüğünden : MUĞLA 

Parti Miktarı Muh. Bed. % 7.5 Tem 
Bölgesi Depo ve durumu Emvalin cins ve nevi adedi Adet M1 Lira Lira 

Yılanlı Yılanlı - Şose II. S. Çk. Normal Tom. 1 76 57.555 950 4.100 
» » » III. S.Çk. Normal Tom. 17 2092 1064.576 750 59.885 
» » » III. S. Çz. Normal Tom. 5 1096 28'3.009 650 13.800 
» » » III. S. Çk. Kısa Tom. 1 124 26.920 600 1.210 
» » » III. S. Çz. Kısa Tom. 21 5869 996.118 500 37.355 
» Yaraş - Şose III. S. Çz. Normal Tom. 3 289 56.320 650 2.750 
» » » III. S. Çz. Kısa Tom. 1 27 15.958 500 600 

Yekûn : 49 9573 2500.456 119.700 
1 — İşletmemizin Yılanlı Bölgesi Yılanlı Orman dışı deposu ile \araş Orman dışı deposunda mevcut yukarıda müfredatı yazılı emval 

13/7/1976 tarihine rastlayan Salı günü saat 14.00 de vadeli ve açık artıımalı olarak satışı yapılacaktır. 
2 — Satış şartnameleri ve eb'at listeleri Muğla, istanbul, Mersin Başmüdürlükleri ile Aydın, İzmir, Milas, Köyceğiz, Fethiye, Denizli, 

Marmaris İşletme Müdürlüklerinde, Yılanlı Orman Bölge Şefi ğinde ve Ankara, izmir, Aydın Keresteciler Cemiyetinde görülebilir. 
3 — Satış % 50 ile vergileri peşin bakiyesi 3 ay vadeli olarak yapılacaktır. 
4 — Alıcıların belirli gün ve saatte almak istedikleri partilerin ına\akkat teminatlarına işletme veznesine yatırarak komisyona müra

caatları ilân olunur. 10729 / 1-1 
• •• 

Yatağan Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

SATIŞ İLÂNI Parti Miktarı Muh. Bed. % 7.5 G 
Bölgesi Deposu Cins ve nevi adedi Adet M 3 Dm3 Lira Lira 

Yatağan Yatağan 3. S.Nb.Çz.Tom. 7 1612 331.265 650 16.300 
» » 3. S. Kb. Çz. Tom. 10 2146 401.930 500 15.350 

Bağyaka Gevenes 3. S. Nb. Çz. Tom. 7 968 267.994 600 11.350 
» 3. S. Kb. Çz. Tom. 6 1034 192.968 475 7.000 

Turgut Turgut 3. S. Nb. Çz. Tom. 15 2782 755.083 600 34.250 
» » 3. S. Kb. Çz. Tom. 8 1276 266.034 475 9.750 
» » Çz. Sanayi Odunu 1 331 48.337 400 1.450 

Yekûn : 47 10149 2263.611 
1 — Yukarıda müfredatı yazılı orman emvali 4/7/1976 tarihine rastlayan Çarşamba günü açık artırma ile satışa çıkarılmıştır. 
2 — Mal bedelinin % 50 si peşin % 50 si 90 gün vadeli müddetsiz banka mketubu karşılığında satılacaktır. 
3 — Satış 14/7/1976 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 10.00 da Yatağanda İşletme Merkezinde Yatağan ve Bağyaka Bölgelerine ait 

emval için teşekkül edecek komisyon önünde saat 13.30 da Turgut'ta belediye salonunda teşekkül edecek komisyon önünde satılacaktır. 
4 — Taliplerin almak istedikleri partileri yerinde görmüş Model /15/B No.lu şartnamede belirtilen hususları kabul ederek istenilen bel

geleri ibraz etmeleri şarttır. 
5 — Teminatlar Yatağan ve Bağyaka için saat 9.30 a kadar İşletme Veznesine 13.00 e kadar Turgut Bölge Mutemetliğine yatırarak mak

buzları ile birlikte komisyona müracaatları ilân olunur. 10725 / 1-1 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

Tahmini bedeli 175.800, — TL., geçici teminatı 30.080,— TL., olan 
70-2803-1 dosya numaralı 4 kalem Benzin, Motorin ve Yağ Kaplarının imal 
ettirilerek satınalınması 2490 sayılı Kanunun 40. maddesi gereğince pazar-
lığa konulmuştur. 

Pazarlığı 21/7/1976 Çarşamba günü saat 16.00 da Ankara'da Karayol
ları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapüacaktır. Şartnamesi 
aynı yerden bir dilekçe ile 25,— TL. bedelle alınabilir. 

İstekliler 1976 vizesi yapılmış Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf 
Belgesini, kat'i teminat mektubu veya makbuzunu teknik şartnamede 
İstenen belgeleri aynı yerdeki Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. 
Duyurulur. 10525 / Ul 

• • • I 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlü, 1 inci Bölge Müdürlüsünden: 

1 — Aşağıda isimleri ve keşif bedelleri, geçici teminatları, karne grupları ihaleye esas kanun numaraları, yeterlik belgesi almak için son 
müracaat tarihleri, ihale gün ve saatleri belirtilen işler kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Bu işlerin eksiltmeleri Kemeraltı Caddesi, Şefkat İşhanı, Karaköy'de Yapı İşleri 1 inci Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunda adları' 
karşılarında gösterilen gün ve saatlerde yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr müdürlükte görülebilir. 
4 —• Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
A) Karşılarında yazılı geçici teminatım, 
B) 1976 yılma ait ticaret veya sanayi odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan); 
— Yapı araçlan bildirisi, 
— Teknik personel bildirisi, 
— Taahhüt bildirisi, 
— Sermaye ve kredi olanaklannı bildirir malî durum bildirisi ve banka referans mektubu, 
Bayındırlık Bakanlığından almış olduklan isimleri karşısında gösterilen gruptan en az keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini 

gösterir müteahhitlik karnesinin aslını ibraz ederek Yapı İşleri 1 inci Bölge Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini teklif mektuplan üe 
birlikte zarfa koymalan lâzımdır. 

5 — İstekliler teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 
6 — Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

İ ş i n a d ı 

İh. 
Kesif bedeli G, teminatı Karne esas Son Müracaat İ H A L 

Lira Kr. Lira Kr. grubu kamın Tarihi Günü Tarihi Günü 
E 
Saati 

1 — Kırklareli Sağlık Meslek Lisesi İnş. Yeniden aynı 
şartlarla (1977 yılma sari) 

2 — ist. Süleymaniye Medresesi Restorasyon işi 
14.000 000,— 

660.340,80 
4Ö3.750,— 
30.164,— 

,B 
C 

2490 
2490 

19/7/1976 P.tesi 
19/7/1976 P.tesi 

23/7/1976 Cuma 
23/7/1976 Cuma 

15.00 
15.30 

10606 /1-1 

Kayseri Topraksu VTTI. Bölge Müdürlüğü Merkez Ekip Başmühendisliğinden: 

1 — Aşağıda yeri, konusu, keşif bedeli, geçici teminatı eksiltme tarihi günü ve saatleri yazılı sulama tesisi, vasıta kiralama işleri 2490 sa
yılı Kanunun 31. maddesi uyarınca kapalı zarf usulü ile ayrı ayn eksiltmeye çıkanlmıştır. 

2 — Eksiltmeler; karşılarında belirtilen tarih, gün ve saatlerde fCayseri Topraksu VIII. Bölge Müdürlüğü binaJsındaki Merkez Ekip Başmü
hendisliği eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

, 3 — Eksiltmelerle İlgili dosyalar hergün çalışma saatleri içerisinde adı gfeçn Ekip Başmühendisliğinde görülebilir. 
4 — Eksiltmelere girebilmek için isteMilerin dilekçelerine; usulüne uygurt olarak hazırlayacaklan plân ve teçhizat beyannamesi, mali du

rum beyannamesi, teknik personel beyanneımesi ve taahhüt beyannameleri ile 1. sıra nolu işler için en az işin keşif bedeli kadar (C) grubu 
müteahhitlik karnelerinin asimi, 2, 3, 4, 5 sıra nolu işler için ise yine en az girecekleri işin keşif bedeli kadar (C) gurubu müteahhitlik kar
nesi asimi veya benzeri işleri yaptıklarım gösterir belgelerinin aslını 6 ve 7 sıra nolu işler için vasıta sahiplerinin vasıatnm ruhsatnamesi, 
1976 yılı Ticaret Odası Belgesi aslı veya Noterlikçe tasdikli suretlerim ekleyerek yeterlik belgesi almak üzere hizalarında yazılı günlerin iş bi
timi saatine kadar adı geçen Ekip Başmühendisliğine müracaat ederek eksütmelere katılmak için yeterlik belgesi almalan gerekir. (Her iş için 
ayn düekçe ve belgelerle müracaat edilecektir.) 

5 — Eksiltmeye katılacak isteklilerin; Merkez Ekip Başmühendisliğinden alacakları yeterlik belgesi, 1976 yılı Ticaret Odası Belgesi, \ İkâ
metgâh belgesi, geçici teminat mektubu veya Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesinden alacaklan vezne alındı makbuzu ile birlikte teklif 
mektubunu havi kanunî şekilde düzenleyecekleri kapalı zarflarını eksilt me saatlerinden bir saat öncesine kadar makbuz karştf ığında Merkez Ekip 
Başmühendisliğinde toplanacak eksiltme Komisyonu Başkanlığına vermiş olmaları şarttır. 

Belirtilen saatlerden sonra verilecek zarflar, telgrafla müracaatlar ve postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Kesif Geçici Eksiltmenin Son 
Sıra Eksiltme yapılacak olan Bedeli Teminatı yapılacağı nüracaat 
No. İşin yeri ve konusu Lira Kr. lira Kr. jriinü ve 'saati tarihi 

İl Kayseri - Merkez - Ebiç Terfii sulama inşaatı 27/7/1976 Kayseri - Merkez - Ebiç Terfii sulama inşaatı 
688.908,47 31.306,— 10 00 19/7/1976 

2 Kayseri - Merkez - Hbiç E.N.H. Projeleri 27/7/1976 
220.789,— 12.300,— 1000 19/7/1976 

3 Kayseri Bölge Tesisleri ihata duvan inşaatı 27/7/1976 Kayseri Bölge Tesisleri ihata duvan inşaatı 
209.996,64 1)1.750,— m no 19/7/1976 

4 Kayseri Bölge Tesisleri Işıklandırma projesi 28/7/1976 
113.575,— 6.930,— 10 00 20.7/1976 

5 Kayseri Bölge Tesisleri Garaj ikmal inşaatı 28/7/1976 
84.242,— 5.466,— 1000 20/7/1976 

6 ,1 adet 10 kişilik minibüs kiralaması 28/7/1976 
36.000,— 2.700 — 10 00 20/7/1976 

7 1 adet pick-uk kiralanması 28/7/1976 
38.700 — 2.925,— IOJOO 20/7/1976 

10608 / 4-fl 



Sahif • : 26 7 TEMMUZ 1976 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Tahmini bedeli 60.000,— TL. , geçici teminatı 4.250,— TL. olan 
76-2799-1 dosya numaralı 1000 adet çizim makineleri için renkli kâğıt 
teypm satınalmması 2490 sayılı Kanunun 31. maddesine göre kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 26/7/1976 Pazartesi günü saat 16.00 da Ankara'da Kara
yolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şartnamesi ay
nı yerde bir dilekçe ile bedelsiz, alınabilir. 

İstekliler 1976 yılı vizesi yapılmış Ticaret, Sanayi Odası veya Es
naf Belgesini, geçici teminat mektubu veya makbuzunu, alman şartname
nin her sabitesini imza ederek dış zarf içine koymak şartiyle hazırlaya
cakları teklif mektuplarım eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 

makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki 
gecikmeler kabul edilmez. Duyurulur. 10502 / 4-1 

İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan 1975 yüı çalışma raporu 180 
adet bilânçolu, 320 adet bilânçosuz olarak numunesine uygun ve malze
mesi matbaaya ait olmak üzere kapalı zarfla teklif alma usulüyle bastı
rılacaktır. 

Bu ise ait şartname mesai saatleri içinde Genel Müdürlüğümüz Le
vazım Müdürlüğünden temin edilebilir. 10605 / 1-1 

Hatay Valiliğinde» : 

Tapı İşleri Genel Müdürlüğünün 
1 — Aşağıda yazılı işleri kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 — Eksiltme Hatay Bayındırlık Müdürlüğü Binası içinde toplanacak olan Eksiltme Komisyonunca hizalarında gösterilen günlerde saat 

11 de yapılacaktır. 
3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak Hatay Bayındırlık Müdürlüğünde görülebilir. 
4 — Eksiltmeye girebilmek iç'n. isteklilerin; 
A — (Hizalarında) yazılı geçici teminatın, 
B — 1976 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesnj, 
C — Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri 1 numaralı iş için eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan Yapı 

Araçları Bildirisi, Sermaye ve Kredi olanaklarını açıklıyan Mal! Durum B :ldirisi, Teknik Personel Bildirisi, Taahhüt Bildirisi, Bayındırlık Bakan
lığından almış oldukları (C) grubundan keşif bedeli kada- iş'n eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini; 2 ve 3 numarah 
işler için keşif bedeli kadar iş bitirme belgesini ibraz suretiyle Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları eksiltmeye girme belgesini teklif ile birlik
te zarfa koymaları lâzımdır. 

5 — İstekliler teklif mektuplarını ihale günleri saat 10'a kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 
6 — Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi aşağıda gösterilen günler mesai saati sonuna kadardır. 
Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 

S. No. i ş i n A d ı 
Hassa Aktepe Temel Eğitim II. Kademe 
Okulu (1977 yılma sari) 
İskenderun Mereoğraf İstasyonu 
İskenderun Verem Savaş Dispanseri İkmal 
İnşaatı 

Keşif Bedeli 
Lira Kr. 

4.000.000,— 
70.000,— 

350.000,— 

Geçi. Teminat 
Lira Kr. 

133.750,-
4.750,-

17.750,-

Son Mür. Tarihi İhale Günü 

23/7/1976 
26/7/1976 

26/7/1976 

27/7/1976 
28/7/1976 

1 h a 1 e ni n 
Tabi Olduğu Kanun 

222/68/1731 
2490 

29/7/1976 2490 
10454 / 4-1 

-• ce

rnai 
ayrı 

Samsun DSİ. 71. Şube Başmühendisliğinden: 

1 — Aşağıda cetvelde isimleri belirtilen emanet isler (lüzumlu çimentosu, demiri ve patlayıcı maddesi idareden olmak üzere kısmen 
zemeli işçilik olarak) 6200 Sayıh Kanunun 34. maddesi gereğince Tatbik edilecek esaslara göre birim fiat üzerinden, kapalı zarf üe ayrı 
eksiltmeye konulmuştur! 

2 — İşlerin keşif bedelleri aşağıda cetvelde kendi hizalarında gösterilmiştir. 
3 — İhaleler Samsun DSİ. 71. Şube Başmühendisliği binasında her işin Emanet Komisyonu Başkanlığı tarafından cetvelde her işin karşısın

da gösterilen tarih ve saatte yapılacaktır. 
4 — Bu işlere ait şartname ve ekleri her gün mesai saatleri içinde DSİ 71. Şube Başmühendisliğinden ücretsiz olarak alınabilir. 
5 — Muvakkat teminat miktarı cetvelde her işin karşısında gösterilmiş olup nakit veya Banka Teminat Mektubu olabilir. 
6 — ihalelere katılmak isteyenlerin en geç her işin karşısında gösterilen son müracaat tarihlerinin mesai saati sonuna kadar Şube Baş

mühendisliğimize bir dilekçe ile müracaat ederek her iş için ayn ayrı iştirak belgesi istemeleri ve bu dilekçeye aşağıdaki belgeleri eklemeleri 
gereklidir. 

a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış en az işlerin keşif bedeli-ka dar eksiltmeye girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesi, 
b) İş yerinin istekli veya yetkili temsilcisi tarafından görüldüğüne dair Şube Başmühendisliğinden alınmış yazı, 
7 — Usulüne uygun olarak eksiksiz ve zamanında müracaatım yapmış taliplerden bu ihalelere iştirak etmeleri uygun görülenlere her İşe alt 

son müracaat tarhın n üç tam gün sonrasından itibaren mesai saatleri içinde şahsen müracaatları halinde iştirak belgesi verilecektir. 
8 — İhalelere iştirak etmek isteyenlerin teklif zarflarını, ihaleye iştirak belgelerini, ilândan sonra tarihli Ticaret Odası Vesikasını ve teminat

larım (Şirket namına teklif vereceklerin Şirketin vekü. olduğunu göscerir Noterden tasdikli vekâletnameyi) aşağıda cetvelde her işin hizasında 
gösterilen ihale günü ihale saatinden yarım saat evveline kadar ilgili Ema not İnşaat Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri şarttır. 

— Telgrafla müracaat ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
K. bedeli M. teminatı İhale tarihi Son müracaat 

Sıra No. İŞİN ADI Lira Kr. Lira Kr. ve saati tarihi 
1 Samsun Terme Kocaman Grubu Islahı İkmali 1.500.000,— 68.750,— 22/7/1976 15/7/197© 

(Köprü ve tahkimat işi) 14.00 
a Samsun Çarşamba Aptal Grb. (Muhtelif ebadlı 1.250.000 — 51.250,— 23/7/1976 15/7/1976 

köprü işi) 14.00 
3 Samsun Bafra Drenaj Kanalları (Muhtelif 1.400.000,— 55.750,— 26/7/197» 16/7/1976 

ebadlı Köprü işi) 14.00 
4 Samsun Çarşamba Uluköy Simenit Grubu 1.000.000,— 43.750,— 27/7/1978 16/7/1976 

(Muhtelif ebadlı köprü işi) 14.00 
106OT /11-1 
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Ankara Levazım Amirliği 1 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Baskanlığ'ndan 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı İki kalem Tabildot Takımı kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki 
gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi 
çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde gö
rülebilir. Istekhierin kanuni şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını, 
ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşüığı Komisyon Baş
kanlığına vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi 

Komple Tabildot 
Takımı (12 kişilik) 
13 parça 
13 parça 

Maktan 

600 Tk. 
300 Tk. 

M. Bedeli 
Lira Kr. 

1.050.000,-

525.000,-

G. Teminatı 
Lira Kr. 

İ h a l e 
Günü Saati 

45.250,-
34.750,-

29 Temmuz 
1976 Perşembe 

11.00 
(10528 / 4-1 

Ankara Levazım Amirliği 3 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Kara birlikleri ihtiyacı için aşağıda mahiyeti \ yazılı malzemeler 
2490 sayılı İhale Kanununun 51 nci maddesi uyarınca müteahhit namı 
hesabına açık eksiltme usulü ile komisyonda yapılacaktır. 

Şartnameleri Ankara - istanbul Lv. Amirliklerinde görülür. 
Jeep keçelerin tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi her kale

min de ayn ayrı isteklilere ihale ed'lebilir. Jeep yağ filitre elamanları
nın tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi her kalemi de ayn ayrı 
isteklilere ihale edilebilir. 

T. Tutan G. Tem. İ h a l e 
C i n s i Miktan Lira Kr. Lira.Kr. Günü Saati 

Jeep eksantrik keçesi 
J. mahrutı keçesi 
Jeep arka kampana keçesi 

T A M A M I 
Tuzla jeep yağ filitre elemanı 
M-38 J. yağ filitre elemanı 

T A M A M I 

Jeep platin Tk. 

8.000 Ad. 
5.000 Ad. 
2.00O Ad. 

5.000 Ad. 
2.000 Ad. 

120.000,-
125.CG0,-
34 000,-

279.000,-
200 000-
90.000,-

290.000,-

5.00O Ad. 137.500,— 

7.250,— 
7.500,— 23/7/1976 
2.550,— Cuma 

14.910,— Saat 10.00 
11.250,— 23/7 1976 
5.750,— Cuma 

15.350,— Saat 10 30 
23/7/1976 

8.125,— Cuma 
Saat 11.00 

10426 / 4-1 

Köy İşleri Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğün
den : 

1 — Aşağıda 5 grup halinde gösterilen Hidro Elektrik Santral 
Tatbikat Projeleri karşılarında yazılı tahmini bedeller üzerinden ve her 
grup ayrı bir ihale mevzuu olmak üzere 2490 sayılı Kanunun 31. madde
si gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Grup No. 

1 
2 

3 
4 

S 

Miktan 

9 Kalem 
8 » 
7 » 

10 » 
5 » 

Tahmini Bedeli Geçici Teminatı 
Lira Kr. Lira Kr. 

315.0O0,-
280.000-
245.000.-
360 000,-
150.000,-

16.350,-
14.950,-
13.500,-
18.150,-
8.750,-

2 — Eksiltme ve ihalesi 30/7/1976 günü saat 15.00'de Ankara'da 
Köy İşleri Bakanlığı (Ulus - Anafartalar İşhanı Kat 10 da) toplanacak 
Satınalma Komisyonu tarafından yapılacaktır. 

3 — Şartname dilekçe karşılığında aynı yerden 50,— TL. bedelle 
verilir. Şartname bedelinin YSE Genel Müdürlüğü adına ihale bedeli 
belirtilerek Mal Müdürlükleri veya Beftardarlık veznelerine yatırılarak, 
alınan makbuz aslının ve posta pulunun gönderilmesi halinde posta ile 
de arzu edildiği takdirde şartname gönderilir. 

4 — İsteklilerin en geç 23/7/1976 günü mesai saati sonuna kadar 
(17.30) müracaatla ihaleye iştirak belgesi talebinde bulunacaklardır. 
Bu belgeyi alıp almadıklarım 23/7/1976 tar hinden itibaren öğrenebilirler. 
İhaleye iştirak belgesi almak isteyen firmaların dilekçelerine: 

a) Personel bildirisi. 

b) Bu güne kadar, bu konuda yaptığı işleri bildirir belge, 
c) Elektrik Mühendisleri Odası tescil belgesi, 
d) Bağlı bulunduğu ticaret odası belgesi, 
5 — Gruplardan birinin veya hepsinin eksiltmesine iştirak edilebilir. 
6 — Geçici teminat makbuz veya banka mektuplarının ayrı ayrı 

alınması şart olup, bu husus şartnamenin 35. maddesinde belirtilmiştir 
7 — Teklif mektuplan ile dış zarfların nasıl hazırlanacağı ihtiva 

edeceği bilgi ve belgeler şartnamenin 19. ve 36. maddesinde ibra edilmiştir. 
8 — İsteklilerin bu şekilde hazırlayacaklan teklif zarflarını eksilt

me saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon 
Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. (9 No. lu oda.) 

9 — Postadaki gecikmelerle telgrafla yapılacak tekliflerin kabul 
edilmeyeceği ilân olunur. 10412/4-1 

PTT Genel Müdürlüğünden: 

İNŞAAT İLÂNI 
1 — (1.622.859,—) TL. keşif bedelli Büyükada Santral binası inşaatı 

kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Geçici teminatı (62.436,—) TL. dır. 
2 — Eksiltme dosyası Genel Müdürlüğümüz Yapı İşleri Dairesi 

Başkanlığında ve istanbul Telefon Başmüdürlüğünde görülebilir. 
3 — Eksiltme 26/7/1976 Pazartesi günü saat 16.00 da Genel Müdür

lük Eksiltme Kurulunca yapılacaktır. 
4 — İsteklilerin 21/7/1976 Salı günü saat 17.30'a kadar eksiltme 

şartnamesinin 12. maddesinde istenilen belgeler ve müteahhitlik karnesi 
aslı üe Genel Müdürlüğe başvurarak iştirak belgesi almaları gerekmek
tedir. 

5 —• Taliplerin bu işe ait teklif mektuplannı, eksiltmenin yapılacef 
ğı günü saat 15.00'e kadar İhale Komisyonu Başkanlığına tevdi edilmek 
üzere Yapı İşleri Dairesine makbuz mukabilinde vermeleri gerekmek
tedir. 

6 — Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine/ihale 
etmekte serbesttir. 10425/2-1 

Köy İşleri Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlü
ğünden : 

1 — Aşağıda tahmini bedeli ve geçici teminatı gösterilen 30 adet 
Portatif Tip Silindir Rektifiye Tezgâhı 2490 sayılı Kanunun 31. madde
si gereğince, kapalı zarf usulü ile ekşitmeye konulmuştur. 

Malzemenin Cinsi: Portatif Tip Silindir Rektifiye'Tezgâhı, Mıkta-
n : 30 Adet, Tahmini Bedeli: 2.400.0CO,— TL., Geçici Teminatı: 85.750,— 
TL. İhalenin Tarihi, Saati: 30/7/1076, 116.00. 

2 — Eksiltme ve ihalesi yukanda gösterilen tarih ve saatte Anka
ra'da Köy İşleri Bakanlığı binasının 10. Katında YSE. Genel Müdürlü
ğü Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığında toplanacak Komisyon tara
fından yapılacak. 

3 — Şartname dilekçe karşılığında aynı yerden 50,— TL. bedelle 
verilir. Şartname bedelinin YSE Genel Müdürlüğü adına ihale mevzuu 
belirtilerek Mal Müdürlükleri veya Deftardarlık veznelerine yatırılarak 
alınan makbuz aslının ve posta pulunun gönderilmesi halinde posta ile 
de arzu edildiği takdirde şartname gönderilir. 

4 — İstekliler en geç 23/7/1976 günü mesai saati sonuna kadar 
(17.30) müracaatla ihaleye iştirak belgesi talebinde bulunacaklardır. 
Bu bîlgeyl alıp almadıklannı 28/7/1976 tarihinden itibaren öğrenebilir
ler İhaleye, iştirak belgesi alabilen yeril yapımcı firmalar girebilecektir. 
İştirak belgesi almak isteyen yapımcı firmalar aşağıdaki belgeleri YSE 
ye vereceklerdir. 

a) Personel durumu, 
b) Atelye ve tezgâh kapasite bölümü, 
c) Firmanın sermayesi, 
d) Sanayii odası ve kapasite raporu, 
e) Bu şartnamede yazılı tezgâha bEnzer motor revizyonunda kul

lanılan herhangi bir tezgâhı iktisadî kamu kuruluşlarından birine teslim 
ettiğine ve başarılı çalıştırıldığına dair belge. 

5 — İsteklilerin, şartnamelerde istenilen vesaik ile geçici teminat 
mektup veya makbuzlarını koymak suret yle hazırlayacakları teklif 
mektuplarım ihaleden bir saat evveline kadar makbuz mukaibüinde Ko 
msiyon Başkanlığına teslim etmeleri şarttır. (9 No.lu oda.) 

6 — Postadaki gecikmelerle, telgrafla yapılacak tekliflerin kabul 
edilmiyeceği ilân olunur. 10215 / 4-1 
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Türkiye Halk Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğünden : 

1) Antalya Şubesi hizmet binamızın üç hücreli trafo işi birim fi
yat esası üz. rinden kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2) Söz konusu işin ihale bedeli 4-17.3411,05 lira olup, geçici temi
natı ise 20.444,— liradır. 

3) (istekliler bu işe ait ihale dosyasını Ankara'da Genel Müdürlü
ğümüz İnşaat Müdürlüğü ile Antalya Şubemizde tetkik edebilirler. 

4) Eksiltme, 22 Temmuz 1976 Perşembe günü saat 15.30 da Genel 
Müdürlüğümüzde toplanacak Satmalma Komisyonumuzda yapılacağın
dan kapalı zarf teklif mektuplarının aynı gün saat 14.30 a kadar mak
buz mukabilinde mezkûr Komisyona verilmesi lâzımdır. Her ne sebeple 
olursa olsun zamanında verilmeyen teklif mektupları kabul olunmaz. 

5) İsteklilerin ühale gününden en az (6) gün öncesine kadar Ge
nel Müdürlük İnşaat Müdürlüğümüze başvurarak yeterlik belgesi alma
ları şarttır. 

6) Yeterlik belgesi alabilmek için Ticaret Odası belgesi veya mes
lekleri ilo ilgili derneklerden alınacak belge ve eksiltmeye konu olan 
500.000,— liralık teknik öneminde bir işin son beş yıl içinde taahhüt ve 
kabulünün yaptırıldığına dair belgenin ibraz edilmesi gerekir. 

7) Bankamız 2490 sayılı Kanuna tabi olamyıp eksiltmeyi yapıp 
yapmamakta veya İşi dilediğine verip vermemekte tamamen serbesttir. 

10501 / 3-.1 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığından : 

1 — Van DSİ. XVII. Bölge Müdürlüğü huduttan içerisinde bulu
nan (Muş-Anncık sağ sahil sulaması ikmali inşaatı) işi kapalı zarf usu
lü üe ihaleye çıkartılmıştır. 

2 — İnşaatın muhammen keşif bedeli (71.000.000,—) TL. olup, ge
çici teminatı (2.143.750,—) TL. din 

9 — Müteahhitlikçe bu işte kullanılmak üzere iş programına uy
gun olarak şantiyede çalışır vaziyette : 

2 adet Ekskavatör (1,5 yd3 lük), 1 Ad. yükleyici, 2 adet Dozer (D8), 
l adet keçiayağı silindir ve çekicisi, 2 adet Greyder, 2 adet kompresör 
ve 'kâfi miktarda Betoniyer, Viıbratör, Kamyon, Arazöz - Motopomp ve 
lüzumlu diğer ekipman bulundurulacaktır. 

4 — İhale 23/7/1976 Cuma günü saat (16.00) de Yücetepe Mahallesi 
İsmet İnönü Bulvarı Ankara, DSİ. Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 
katında toplanacak olan DSİ. Merkez Eksütme Komisyonu tarafından 
kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

5 — İhale tasarısı ve ekleri (800,—) TL. mukabilinde 4. maddede 
yazılı adresten 7/7/1876 tarihinden itibaren temin edüebilir. 

6 — İstekli şahıs veya şirketlerin DSİ. Proje ve inşaat Dairesi Baş
kanlığına 116/7/1976 Cuma günü saat (17.00) ye kadar bir dilekçe ile mü
racaat ederek ihaleye iştirak belgesi istemeleri ve bu dilekçeye/ aşağı
daki vesikaları eklemeleri lâzımdır. 

a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış müteahlhitlik karnesi aslı, 
(A) grubundan en az (7.1.000.000,—) TL. lık 

b) Bugüne kadar ikmal ettiği ve halen taahhüdü altında bulunan 
işlerin hangi kuruluşa taahhüt edildiği, keşif bedelleri, ikmal tarihleri ve 
yapılan iş bedelleri, 

•c") 3. maddede istenilen makine ve teçhizatın kendisine ait oldu
ğunu tevsik eden vesikalar, veya kiralayacak ise, kiralayan şahıs veya 
firmadan alınmış noterden tasdikli taahhütname üe makine ve teçhizatın 
kiralayana ait olduğunu tevsik eden vesikalar ve iş programma uygun 
olarak şantiyede hazır bulundurulacağına dair usulü veçhile tanzim eciil-
miş taahhütname, 

d) Teknik personel beyannamesi ve kilit teknik personelin bi
yografisi, 

e) Bankadan alınmış banka kredi durumunu gösterir belgeler. 
7 — İstekliler, İştirak bJgesi alıp almadıklarını 20/7/1976 Salı sa

bahından itibaren DSİ. Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığına müracaat 
ederek öğrenebilirlen 

8 — 16/7/1976 Cuma günü saat (17.00) ye kadar ihale tasarısı ve 
eklerini almamış olanlara iştirak belgesi verilmez. 

9 — İhaleye iştirak etmek isteyen şahıs veya şirketlerin teklif zarf
larım 23/7/1976 Cuma günü saat (14.45) e kadar 4. maddede belirti
len adreste DSİ. Merkez Eksiltme Komisyon Başkanlığına makbuz mu
kabilinde teslim etmeleri şarttır. 

10 — Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postada vaki gecikmeler 
kabul edilmez. 10506/2t-l 

Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesi Genel Mü
dürlüğünden (E. G. O.) 

1 — Kuruluşumuzca, 
70 Adet Kuru Şarjlı Komple Akümülatör 12V. 200 Amp/Saat Boy: 

52 cm. Eni: 29 cm. Yüksek.: 22 cm. 
230 Adet Kuru Şarjlı Komple Akümülatör 12V. 150 Amp/Saat Boy : 

51 cm., Eni: 22 cm., Yüksek.: 21,5 cm. 
80 Adet Kuru Şarjlı Komple Akümülatör 12V. 110 Amp/Saat Boy: 

50 cm., Eni: 20 cm., Yüksek.: 21 cm. 
12V. 200 -150 ve 110 Amp/Saat. lik akümülatörler terkli veya terk-

siz madenî saplı olacaktır.) 
16 Adet Kuru Şarjlı Komple Akümülatör 12V. 90/Amp/Saat, Boy: 

29 cm., Eni : 18 cm., Yüksek.: 20,5 cm. 
30 Adet Kuru Şarjlı Komple Akümülatör 6V. 15 Amp/Saat, Boy: 

30 cm., Eni: 18,5 cm., Yüksek.: 21 cm. 
önerge alma suretiyle satm alınacaktır. 

2 — İlgililer hazırlıyacakları önergelerini 26/250,— TL. geçici gü
vence ile birlikte 15/7/1976 Perşembe günü saat 17.30'a dek Kuruluşumuz 
Yazı. İşleri Müdürlüğüne vereceklerdir. 

3 — Bu işle ilgili şartlaşmalar Kuruluşumuz Ticaret Müdürlüğün
den ücretsiz alınabilir. 

4 — Güvence verilmeyen önergeler değerlendirilmeyecektir. 
5 — Kuruluşumuz isterse kısmî sipariş yapabilir. 
6 — Her türlü gecikmeler ile telgrafla yapılacak önergeler kabul 

edilmez. 
7 — Kuruluşumuz 2490 sayılı yasaya bağlı değildir. 

10121 /1-1 

Köy İşleri Bakanhgı Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdür
lüğünden : 

1 — Aşağıda cinsi, miktarı, teminatı gösterilen malzemeler, 6200 
sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince hazırlanan 15/8/1973 gün ve 7/6886 
sayüı Balkanlar Kurulu karan ile tayin edilen esasların 8 inci maddesi
ne göre kapalı zarf usulü üe eksiltmeye konulmuştur. 

Malzemenin cinsi: Oto ve Traktör Makasları, Miktan: 97 kalem, 
Tah. bedeli: 1.969.860,— TL. Geçici teminatı: 72.846,40 TL., İhalenin 
tarihi: 20/7/1976, Saati: 16.00 

2 — Eksütme ve ihalesi yukarıda gösterilen tarih ve saatte Ankara'
da Köy İşleri Bakanlığı binasının 10. katında YSE. Genel Müdürlüğü 
Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığında toplanacak komisyon tarafından 
yapılacaktır. 

3 — Şartname, dilekçe karşılığında aynı yerden 98,— TL. bedelle 
veriMr. Şartname 'bedelinin YSE. Genel Müdürlüğü adına ihale konusu 
belirtilerek Mal Müdürlükleri veya Defterdarlık veznelerine yatırılarak 
alınan makbuz aslının ve posta pulunun gönderilmesi halinde posta 
üe de arzu edildiği takdirde şartname gönderilir. 

-4 — İhaleye iştirak edecek imalâtçı firmalar oto ve traktör maka
sı imal ettiklerine dair Makina Mühendisleri Odasından Kalite Belge
si almış olmalıdır. İmalâtçı frimalar kalite belgesini, satıcı firmalar ise 
imalâtçı firmanın kalite belgesini ve yetkili satıcısı olduğunu tevsik 
eden belgeyi ihale günü teklifleri ile birlikte ibraz edeceklerdir. Kalite 
belgesini ibraz etmeyen firmalar ihaleye iştirak edemezler. 

5 — İsteklilerin idarî şartnamenin 9. maddesinde istenilen vesaik 
üe geçici teminat mektup veya makbuzlarını koymak suretiyle hazırlaya
cakları teklif mektuplarını ihaleden bir saat evveline kadar makbuz mu
kabilinde Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri şarttır. (9 No.lu oda) 

6 — Postadaki gecikmelerle, telgrafla yapılacak tekliflerin kabul 
edilmeyeceği üân olunur. 10463/241 

Çorum Eğitim Enstitüsü ve Öğretmen Lisesi Müdürlüğünden*. 

Cinsi: Sebze ve Meyve, Miktarı : Azı: 51.900, Çoğu: 65.000 Kg., 
Cinsi: Sebze ve Meyve, Miktarı : Azı: 51.900, Çoğu : 65.000 Kg., 

Muhammen Bedeli : 160.000.00, Geçici Teminatı : 9.255.00, İhale Şekli: 
K. Zarf, İhale Günü: 19/7/1976, Saati: 11.00. 

1 — Okulumuzun 1976 malî yılı sebze ve meyve ihtiyacı yukanda 
gösterilen gün ve saatte Okulda toplanacak Satmalma Komisyonu huzu
runda kapalı zarf usulü ile ihalesi yapılacaktır. 

2 — Bu husustaki şartnameler mesai saatlerinde Okul Muhasebe
sinde görülebilir. 

3 — Kapalı zarf eksiltmesine gireceklerin 2490 sayılı Kanuna uygun 
olarak hazırlayacaktan teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evve
line kadar Komisyona vermeleri, postadaki gecikmelerin kabul edilme
yeceği ilân olunur. 9831 / 1-1 
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Bandırma Sahil Sağlık İdaresi Memurluğundan: 

1 — 23.263,19 lira keşif bedelli inşaatı 2490 sayılı Kanunun 31 nci 
maddesi gereğince ihaleye konulmuştur. 

2 — Eksiltme Sahil Sağlık İdaresi Memurluğu İhale Komisyonunda 
19/7/1976 Pazartesi günü saat 10.00 da yapılacaktır. 

3 — Şartname ve diğer evraklar istanbul Karaköy'de Hudud ve Sa
hiller Sağlık Genel Müdürlüğü Donatım Şubesinde, Ankara'da Esenboğa 
Hava Alam Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliğinde, Bandırma Sahil Sağ
lık İdaresi Memurluğunda görülebilir. 

4 — İşm geçici teminatı 1745 TL. dır. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 
a) 1973 yılma ait Ticaret Odası belgesi 
b) Müracaat dilekçesiyle birlikte verecekleri Bayndırlık Müdür

lüğünden almış oldukları işin keşif bedeli kadar iş yaptıklarını gösterir 
iş bitirme belgesi ibraz suretiyle Bandırma Sahil Sağlık İdaresi Memur
luğu Komisyonundan alacakları yeterlik belgesini ve geçici teminat mak
buzu ile birlikte teklif mektuplarım zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler en geç mektuplarını 19/7/1976 Pazartesi günü saat 
9.00 a kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına verecek
lerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 16/7/1976 
Cuma günü mesai sonuna kadardır. 

8 — Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmelerin kabul edilme
yeceği ilân olunur. 10201 /*-3 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

Tahmini bedeli 1.548.730,— TL., geçici teminatı 60.212,— TL. olan 
76̂ 2052-1 dosya numaralı 31 kalemde 6250 adet fren ve debriyaj balata 
larının imal ettirilerek satın alınması 2490 sayılı Kanunun 31. madde 
sine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 19/7/1976 Pazartesi günü saat 16.00 da Ankara'da Kara
yolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinden yapılacaktır. Şartnamesi 
aynı yerden bdr dilekçe ile 25,— TL. bedelle aünablllr. 

istekliler 1976 yılı vizesi yapılmış ticaret, sanayi odası veya esnat 
belgelerim, geçici teminat mektubu veya makbuzunu, teknik şartnamede 
istenen belgeleri ve alman şartnamenin her sabitesini imza ederek dış 
zarf içine koymak şartiyle hazırlıyacaklan teklif mektupların] eksütme 
saatinden bir saat eveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Baş
kanlığına vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez Duyuruluı. 

9890/4« 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından: 

Eksiltmeye konan işin İHALENİN İhalenin ne Şartname 
No. Çeşidi ve miktarı Muh. bedeli G. Tem. Tarihi, günü, saati suretle yapılacağı bedeli 

1) Tahminen 700 ton nakliye işi 385.000,— 19.150,— 15/7/1976 Perşembe 15,00 Kapalı zarf 19,25 
2) 3 kalem 2. sınıf çam kereste 247.500,— 13.625,— » » 15,15 » » 12,40 
3) 2 kalem röntgen tüpü ve tüp silikonları 43.000,— 3.225,— » » 1550 » » 2,15 
4) Watsan Mx2 röntgen iç tüpü 14 000,— 1 050,— » » 15,45 Açık eksiltme Bedelsiz 
5) 8 kalem tıbbi cihaz ve malz. 5.020.000,— 164.350 — 16/7/1976 Cuma 15,00 Kapalı zarf 50,— 
6) 30 kalem kimyevi madde 343 915,— 17.506,60 » » 15,45 » x » 17,20 
7) 4 kalem cam malzeme 58.500,— 4.175,— 20/7/1976 Salı 15,00 » » 2,95 
S) 1 adet yağ refraktometresi 28.000 — 2.100,— » » 15,15 » » 1,40 
9) 13 kalem kimyevi madde 38.775,— 2.908,13 » » 15,30 » » 1,95 

10) 63 kalem tıbbi malzeme 4.402.540,— 146.826,20 22/7/1976 Perşembe 15,00 » » 50,— 
11) 7 kalem kimyevi madde 34.572,50 2.592,94 » » 16,15 » » 1,75 

1 — Yukarıda çeşidi, keşif bedeli, muvakkat teminatı, ihale günü ve saati ile yapılacak ihale şekil yazılıl işler eksütmeye çıkarılmıştır. 
2 — Şartnameler Donatım Genel Müdürlüğünden temin, İzmir ve istanbul Sağlık Müdürlüklerinde görülebilir. 
3 — Eksiltme yukarıda gösterilen gün ve saatte Bakanlık Donatım Genel Müdürlüğünde toplanarak Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 
4 — Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı Kanunun 2, 3 ve 32 nci maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlayacakları zarfları eksüt

me saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri, 
5 — Postada vaki gecikmelerin kabul edllmlyecegl. 
İlan olunur. 9922 /4-3 

Köy İşleri Bakanlığı YSE. Genel Müdürlüğü Trabzon YSE 10. Bölge Müdürlüğünden: 

Aşağıda isimleri yazılı işler 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile Trabzon YSE. 10. Bölge Müdürlüğü binası İhale Ko
misyonu odasında aşağıda yazılı gün ve saatlerde eksütmeye konulmuştur. 

İli. Yapılacak İş 
Kesif Bedeli Banka Refe. Geç. Tem. t H A L E N İ N Son 

Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. Tarihi Günü Saati müracaat T. 
11.600 000,— 1.450 000,— 361.750,— 28/7/1976 Çarşamba 9.30 23/7/1976 

850 000,— 106 250,— 37 750,— 28/7/1976 Çarşamba 11.30 23/7/1976 
1.200.000,— 150.000,— 49.750,— 28/7/1976 Çarşamba 15.00 23/7/1976 
2.255.617,38 281 952,17 81 418,52 29/7/1976 Perşembe 9.30 23 7/1976 

300.000,— 37.500,— 15.750,— 29/7/1976 Perşembe 11.30 23/7/1976 
3.100 000,— 387.500,— 106.750,— 29/7/1976 Perşembe 15.00 23/7/1976 
2.300 000,— 287.500,— 82.750,— 30/7/1976 Cuma 10.00 23/7/1976 
3.00O.00O.— 375.000,— 103.750,— 30/7/1976 Cuma 15.00 23/7/1976 

TRABZON Bölge Sosyal Hizmet Binası İnşaatı 
TRABZON Bölge Yıkama - Yağlama Binası İnşaatı 
TRABZON Bölge Kaynak - Kaporta Binası İnşaatı 
TRABZON Bölge Eğitim Tesisleri İnşaatı 
GİRESUN Dinamit Deposu İnşaatı 
RİZE Atelye Binası İns. 
RİZE 2. Ad. Anbar Binası İnş. 
RİZE Sosyal Hizmet Binası tnş. 

1 — Evraklar YSE 10. Bölge Müdürlüğünde ve YSE Genel Müdürlüğü Tesisler Fen Heyeti Müdürlüğünde her gün mesai saati sonuna kadar 
görülebilir. 

2 — İhale fearî mukavele olacaktır. 
3 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) İsteklilerin 1976 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi, her işi için hizalarında gösterilen teminatı Trabzon Defterdarlık Muhasebe 

Müdürlüğüne yatırmaları şarttır. (Mektupsa Limitli olacaktır.) 
b) En geç müracaat son günü mesai saati sonuna kadar müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usu 

Hine göre hazırlanmış olan plan ve teçhizat beyannamesi, sermaye ve kredi İmkânlarım bildiren malî durum bildirisi, teknik personel beyannamesi 
taahhüt beyannamesi, Bayındırlık Bakanlığından alınmış B grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebilecekelerini gösterir müteahhit
lik karnesi veya 500.000.— TL. ya kadar olan işler için keşif bedellerinin % 80 i kadar benzer iş yaptığına dair Resmî Dairelerden alınmış belge 
ve ilân tarihinden sonra alınmış banka referansı mektubu eksiksiz olarak tanzim ederek Bölge Müdürlüğüne vermek suretiyle yeterlik belgeleri al
maları şarttır t Her iş İçin dilekçeye ayrı ayrı belgeler eklenecektir.) 

Kapalı zarf usulüne göre hazırlayacakları teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat öncesine kadar makbuz mukabilinde Komisyon Baş
kanlığına vermeleri lâzımdır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet duyurulur. 9966/4-3 



Sahife : 30 (Resmî Gazete) 7 TEMMUZ 1976 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

TEKLİF ALMA İLÂNI 
1. Hava birliklerinde mevcut Amerikan menşeli (M) serisi kara 

taşıt araçları ihtiyacı için (90) kalem yedek parçanın satın alınması ge 
rekmiştir. 

2. Satın alma muamelesi 6246 sayüı Kanun ve 7/4284 saydı karar
name uyarınca, dış memleketlerdeki özel imalâtçılarından alınacak tek
liflere göre FOB. teslime dayanır şekilde yapılacaktır. 

2. Yedek parçalar ihtiyaç listelerindeki federal stok ve parça nu-
malarma göre alınacak ve tekliflerde fabrika lisansı bulunacaktır. 

4. Yedek parçaların ayrıca teknik şartnameleri mevcut olmayıp 
fBM listelerindeki stok re parça numaralarının dayandığı şartları halt 
olacaktır. 

5. 2490 sayılı Kanuna tabi olmayan bu alımda, yapılacak teklifler 
herhangi bir taahhüdü tazammun etmeyip ancak teklifi kabul edilecek 
firma üe, mevcut teslimat sözleşmesine göre mukavele imza edilecektir 

6. IBM kâğıtlarına yazılı ihtiyaç listeleri Ted. D. İdari kısmada 
mevcut olup Dış memleketlerdeki firmaların mümessillik belgesini haiz 
(ve sırf bu maksat için verilmiş yetki belgesini haiz) müracaat sahipleri
ne verilecektir. Araya giren mutavassıt, ithalâtçı veya komisyonculara 
ihtiyaç listesi verilmez. 

7. Satın alma ilânının ilk İlâm yapıldıktan sonra en geç 15 gün 
içinde yapılacak müracaat sahiplerine liste verilir. Bu tarihten sonra 
yapılacak müracaatlar nazarı itibare alınmaz. 

8. Yapılacak tekliflere fabrika imal lisansıda eklenmek suretiyle 
en geç 15 Eylül 1976 tarihine kadar Hv. K. K. Tedarik Dairesinde bulun
durulacaktır. Bu tarihten sonraki teklifler kabul edilmez. 

9. Firmaların yapacakları tekliflerin dairece incelenmesi zamanla 
kavıt.lı olmavıp varılacak neticeler teklifi kabul edilecek firmalara bildi 
rilerolf Tnıkawiev« davet edilecektir. 

Garefirl U&n olunur. M90 / 3-3 

Genel Kurmav Baskanlı&ı Hava Kuvvetleri KnmııtanJifrındfln • 

TEKLİF ALMA İLANI 
1. Hava Birlikleri savaş kadrolarında mevcut Amerikan menseli 

Dodere marka kara taşıt araçlarının bakımında kullanılmak üzere. 84' 
kalem vedek parça, ithal voluvla satın alınacaktır. 

2. Satın a l m a muamelesi, 6246 sayılı Kanun ve 7/4284 sayılı Karar 
name uyarınca yapılacaktır. 

3. Satın alınacak vedek parçaların IBM kâgıtlarma va7ilrms lis 
teleri Hv. K. Tedarik Dairesinde mevcut olup, ayrıca teknik şartname
leri mevcut değildir. 

4. Yedek parçaların evsaf ve nitelikleri listelerde vazılı Federal 
stok ve parça numaralarında tesbit edilmiş olup. verilecek tekliflerde 
imalâtçı firmanın (imâl lisansı) ve menşe şahadetnamesi de aracanaktır 

5. Çıkacak ilk ilân tarihinden sonra geçecek 15 gün içinde ima
lâtçı firmanın müracaat mektubunu ibraz edeceklere ihtivaç listesi ve 
rilir Bunun dışında ithalâtçı komisyoncu durumunda olanlara liste 
verilmez. 

6. 2490 savılı Kanuna tabi olmıvan bu teklif alma da teknik şart 
name ve idari şartname mevcut değildir. Teknik esaslar (4) maddede 
olduğu gibidir. \ 

7. Alınacak teklifler herhangi bir taahhüdü tazammun etmediği 
gibi dairede alınan tekliflerin tetkik ve karara bağlanmasında zamana 
kayıtlı değildir. 

8. Teklifi kabul edilecek firmalar resen yazılacak mektuplarla 
sözleşme akdine davet edilir, ve idari şartname yerine kâin olan (Tes
limat sözleşmesi verilerek imza ve teati edilir.) 

9. Teklif verme süresi ilân tarihinden itibaren 2-5 ay olup bu 
süre 15 Eviül 1976 tarihine kadar devam eder. Bu tarihten sonra veri
lecek teklifler ve yapılacak teklifer kabul edilmez. 

10184 /3-3 

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Tedarik Daire Başkanlığından: 
1 — Hava Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı için Amerikan Menşeli 

4720 ve 4730 gruplu (95) kalem hortum ve başlıkları ithal yoluyla satın 
alınacaktır. 

2 — Satın alma; 9248 sayılı Kanun ve 7/4284 »ayılı kararname hü
kümleri uyarınca yapılacaktır. 

3 — Satm alınacak malzemelerin herhangi bir teknik şartnamesi 
mevcut olmayıp, Ustelerdeki mevcut stok ve parça numaralarına uygun 
şartları haiz olacaktır. 

4 — Malzeme ihtiyaç listeleri Hava Kuvvetleri Komutanlığı Tedarik 
Daire Başkanlığında mevcut olup, mümessillik belgesi ibraz edilmek su
retiyle İlk üân tarihini müteakip onbeş gün içerisinde ücretsiz olarak alı
nabilir. 

5 — Teklifler tüm ihtiyacı karşılayacak şekilde ve FOB esasına gö
re hazırlanacak; münhasıran yurt dışındaki imalâtçı firmalar tarafından 
verilecek, mümessü veya komisyoncuların verecekleri teklifler kabul edil
meyecektir. 

6 — Yapılacak teklifler herhangi bir taahhütdü tazammun etmeye
cek, daire vapacaöı tercih ve tetkikte muhayyer olacaktır. 

7 — T«kb'!*T en trec 1 Eylül 1976 tarihinde Hava Kuwetl«ri Ko-
tpıı+anlıftmda bulundurulacak, pastada vaJö gecikme)»" irnKmi <*i-i|-nev« 
••«lrttT. 101 Hl 3-3 

TEKLİF ALMA İLÂNI 
1. Hava birliklerinde mevcut, Amerikan menşeli (İNTER) marka 

kara taşıt araçları ihtiyacı için (770) kalem oto yedek parçası ithal yolu 
Ue satm alınacaktır. 

2. Satın alma muamelesi 6246 sayılı Kanun ve 7/4284 sayıl: Karar
name uyarınca yapılacak, teslimat (FOB teslim) esasına dayanacaktır 

3. Yedek parçaların IBM. kâğıtlarına yazıb ihtiyaç listesi mevcut 
olup ayrıca Teknik şartnameleri yoktur. Fenni vasıflar parçaların hiza 
larında yazılı Federal Stok ve Parça numaralarının tazammun ettiği 
vasıfları İhtiva edecektir. 

4. Yedek parça listeleri, ancak; dış memleketlerdeki imalâtçı fir
malar veya bu firmaların sırf bu iş için yetkili kıldıkları mümessilliklere, 
ibraz edilecek yetki belgeleri karşılığında verilecektir. İthalâtçı, aracı ve 
benzeri firmalara liste verilmez. 

5. Teklif edilecek yedek parçalar ihtiyaç listesinin tamamım kap-
sıyacak ve fabrika İmal lisansı ile firmanın temin edeceği ihraç lisan
sını da ihtiva edecektir. İmal lisansı mevcut olmayan teklifler kabul 
edilmez. 

6. Yapılacak teklifler herhangi bir taahhüdü tazammun etmiyeceği 
gibi, daire de yapacağı incelemeler de zamanla kayıtlı olmayacaktır. Ya 
pılan incelemeler neticesinde teklifi (Kısmen veya tamamen) kabul edi
lecek firmalar mukaveleye davet edilerek kendüerine idarî şartname 
mahiyetim haiz talimat sözleşme taslakları verilecektir. 

7. Yapılan İlânın ilk yayınından 15 gün sonrasına kadar müra
caat sahiplerine ihtiyaç üsteleri verüir. Bu tarihten sonra liste verilmez. 

8. Teklif verme süresi en geç 15 Eylül 1976 talihine kadar devam 
edecektir. Bu tarihten sonra yapılacak teklifler kabul edilmez. 

9. Yukarıdaki esaslar dairesinde teklif yapılması hususu üân olu
nur. »989 /3-3 

Ereğli - Konya Devlet Hastanesi Baştabibliğinden: 

Eksiltmeye konulan madde 
Muh. bedeli G. teminat 

Miktarı Lira Kr. Lira Kr. 
E k s i l t m e n i n 

Günü Saati S e k i l 

ilaç ve sıhhi malzeme 68 Kalem 86.833,30 6.550,— , 9/7/1976 10.30 K. zarf usulü 
Kuru gıda maddesi 17 » 88.162,50 2.900,— » 1100 » » » 
Yaş sebze ve meyve 21 » 63.tMJo,— 4.100,— » 1130 » » > 
Katran odunu kırılmamı» 30 Ton 20 250,— 1.550,— » 13.00 » » » 
Linyit kömürü nakUyeai 200 Ton 24 000,— 1.800,— » 13.80 » » » 

Hastanemizin 1976 mail yılına ait yazılı eksiltmeler yukarıda belirtilen tarih v« saatte hastanede yapılacaktır. Şartname mesai saatleri için
de idare müdürlüğünde rörülebüeceği, ilâç v« sıhhi malzemeler İle yaş sebs», meyveler re kuru gıda maddeleri toptan «ksütmesi yapılacaktır. 
İştirak edecekler belgeleri 11» birlikte geçici teminatlarım malmUdUriüğüne yatırıp komisyona vermeleri, kapalı zarflarım en geç ihale saatinde» 
bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyona vermeleri, postadaki gecikmeler nazara alınmaz. 9707 /-t-4 



7 TEMMUZ 1976 (Ream! Gazete) Sahif© : 31 

Millî Eğitim Bakanlığı Aydınlıkevler Lisesi Müdürlüğünden: 

1 — Aydınlıkevler Lisesi çeşitli onarım işleri inşaatı işi 2490 sayılı 
Kanunun 31. maddesi hükümlerine göre kapalı zarı usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli 284.553,— Uradır. 
3 — Eksiltme Ankara Aydınlıkevler Lisesi Müdürlüğü eksiltme ve 

İhale Komisyonunda 21 Temmuz 1976 günü saat 14.00 de yapüacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Aydınlıkevler Lisesi 

Müdürlüğünde görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
a) 1976 yılma ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesi 
b) 15.132.12 liralık geçici teminatım. 
c) Müracaat dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından almış olduk

ları (C) grubundan en az bu isin kesif bedeli kadar işin iş bitirme belge
sini, eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik belgesini, bağla
mak suretiyle Ankara Valiliğine müracaatla Bayındırlık Müdürlüğü Belge 
Komisyonundan alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlik
te zarfa koymaları lazımdır. 

6 — İsteklilerin teklif mektuplarım 21/7/1976 tarihi saat 13 00 e ka
dar makbuz mukabilinde İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir 

7 — Yeterlik belgesi almak için isteklilerin dilekçelerini 5/7/1976 
tarihinden önce Ankara Valiliği ve Baymdırlık Müdürlüğü kayıtlarına 
intikal ettirmeleri gerekir. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edil
mez. 

Keyfiyet ilan olunur. 10396/4-4 

Erzincan Valiliğinden : 

Baymdırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün; 
1 — Aşağıda isimleri yazüı inşaatlar 2490 sayılı Kahunun 31. mad

desine göre eksütmeye konulmuştur. 
2 — Her işin keşif bedeli hizasına çıkarılmıştır. 
3 — Eksiltme Erzincan Bayındırlık Müdürlüğünün İhale Komisyo

nunda her işin hizasında gösterilen gün ve saatte yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkur Müdürlükte gö

rülebilir. 
a — Eksütmeye girebilmek için İsteklilerin; 
a) Her İşin hizasında gösterilen geçici teminatı, 
b) 1976 yılı vizeli ticaret ve sanayi odası belgesini. 
c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartna

mesinde beUrtılen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçları bildir

gesi sermaye ve kredi olanaklarım açıklayan mali durum büdirîsl, teknik 
personel bildirisi, taahhüt bildirisi, Baymdırlık Bakanlığından almış ol
dukları (C) grubundan keşif bedeli kadar ışın eksiltmesine girebilecek
lerini gösterir müteahhitlik karnesini ibrazı suretiyle, Erzincan Baym
dırlık Müdürlüğünden alacakları eksiltmeye girme belgesini teklif mes 
tupian ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — istekliler teklif mektuplarım her işin hizasında gösterilen gün 
ve saatte makbuz karşılığı ihale Komisyonu Başkanlığına verUecektir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 19/7/1978 
Pazartesi gunu mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilme». 

İtin adi 
K bedeli G teminatı Zarf teslim İhale 
Lira Kr. Lira Kr. günü-saati günü-saafci 

1 — 

2 — 

Erzincan Merkez tş ve 
işçi Bulma Kurumu 3.000.000,— 103.750,— 21/7/1976 21/7/1976 

Çarşamba Çarşamba 
saat: 14.00 saat: 15.00 

Tercan Ortaokulu 8 Daire 
Öğretmen, Lojmanı 1.680.000,— 64.150,— 21/7/1976 21/7/1976 

Çarşamba Çarşamba 
saat: 14.30 saat: 15.30 

Kemaliye Hükümet Ko
nağı Kalorifer Tesisatı 523.923,60 24.707,— 21/7/1976 21/7/1976 

Çarşamba Çarşamba 
saat: 15.00 saat: 16.00 

10175 /4-4 

Denizli Belediyesi Esot İşletmesi Müdürlüğünden: 

1 — İşletmemiz su işlerine ait keşifte belirtilen cins ve ebatlarda 
demir aksamı braşman bağlantı malzemesi 2490 sayılı kanunun 31. 
maddesine istinaden şartnamesi uyarınca kapalı zarf eksiltme usulü üe 
satın alınacaktır. 

2 — ihale 20/7/1976 tarih ve Salı günü saat 15.00 de Belediye Bi
nasında Encümen huzurunda yapılacaktır. 

3 — İşin talimini bedeli 938.975, —Ura ohıp, geçici teminatı 41.309,— 
liradır. 

4 — İhaleye iştirak edecekler teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat öncesi ihale Komisyonuna şahsen verecekler. Postada vukuu bula
bilecek gecikmeler kabul edilmez. 

5 — İhaleye ait keşif ve şartnameler her gün mesai saatlerinde 
Esot işletmesinde görülebilir. Uzakta bulunanlara istenilirse ücretsiz ve

rilebileceği ilân olunur. 10169 / 4-1 

Köy İşleri Bakanlığı YSE Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünden : 
BURSA 

1) Eksiltmeye konulan köprülerin adı 
Kesif Bed. G. Teminatı EKSİLTME SON MÜRACAAT 
Lira Kr. Lira Kr. Tarihi Günü Saati Tarihi Günü Saati 
3.455 000,— 117.400,— 19/7/1976 Pazartesi 16.00 16/7/1976 Cuma 17.30 
1.200.000,— 49.750,— 20/7/1976 Salı 16.00 16/7/1976 Cuma 17.30 
1.200.000,— 49 750,— 21/7/1976 Çarşamba 16.00 16/7/1976 Cuma 17.30 
1.950.000,— 72.250,— 22/7/1976 Perşembe 16.00 19/7/1976 Pazartesi 17.30 

660.000,— 30.150,— 23/7/1976 Cuma 16 00 20/7/1976 Salı 17.30 
660.000,— 30.150,— 26/7/1976 Pazartesi 16.00 23/7/1976 Cuma 17.30 
660 000,— 30.150,— 27/7/1976 Sah 16.00 23/7 1976 Cuma 17.30 
660 000,— 30.150,— 28/7/1976 Çarşamba 16.00 23/7/1976 Cuma 17.30 
660.000,— 30.150,— 29/7/1976 Perşembe 16.00 26/7/1976 Pazartesi 17.30 

1. Balıkesir - Manyas - Bölgeağaç (Komp.) 
2. Çanakkale - Biga - Eşelek (Komp ) 
3. Bilecik - Gölpazarı Aşağıboğaz (Komp.) 
4. Bursa - Yenişehir Akdere (Komp.) 
5. Balıkesir - Burhaniye Korucaoluk (B. A.) 
6. Balıkesir - Gönen Dumanalan (B. A.) 
7. Balıkesir - Erdek Çayağzı (B A.) 
8. Çanakkale - Çan - Çaltıkara (B. A.) 
9. Çanakkale - Ayvacık Tuztaşı (B A.) 

2) Yukarıdaki yazılı köprü eksütmeleri hizalarında yazılı tarih gün ve saatlerde Bursa Arabayatağı mevkiinde YSE 2. Bölge Müdürlüğü bina
sındaki Bölge Müdürlüğü odasında 2490 sayılı Kanunun 31. maddesine göre kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3) Eksiltme dosyaları Ankara Ulus, YSE Genel Müdürlüğü Köprüler Dairesi Başkanlığı Yapım Fen Heyeti Müdürlüğünde, Bursa YSE 2. 
Bölge Müdürlüğü Köprü Şefliğinde ve ilgüi Vilâyetin YSE Müdürlüklerinde görülebilir. 

4) Eksiltmeye girebilmek için; 
a) İsteklilerin 1976 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi ile şirketlerin, sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet 

belgesi ve usulü dairesinde yukarıda yazılı her iş için hizasında gösterilen miktarlarda geçici teminat vermeleri, 
b) İsteklilerin en geç yukarıda yazılı her iş için tesbit edilmiş olan müracaat son günü mesai saati sonuna kadar bir dilekçe Pe YSE 2. Böl

ge Müdürlüğüne müracaat etmeleri (Müracaatta Genel evrak kaydı muteberdir.) Dilekçesine 1. 2. 3. 4 sıra No. dakı işler için en az karşılarında 
yazılı keşif bedellerim ihtiva eder miktarda (B) grubundan müteahhitlik karnesini; 5. 6. 7. 8. 9 sıra No. daki işler için enaz karşılarında yazılı ke
şif bedellerini ihtiva eder miktarda (C) grubundan müteahhitlik karnesini veya keşif bedellerinin en az % 80 i kadar benzeri köprü işini bir defada 
yapıp kabulünü yaptırdığını beyan eder tasdikli iş bitirme belgelerini (Y. Müh. Müh. Mim. Tek. gibi teknik elemanlar hariç) YSE 2. Bölge 
Müdürlüğü Köprü Şefliğinden temin edecekleri örneklere uygun (Mail Durum bildirisini, sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış 
Banka mektubunu, çalışma tasarısı ve teçhizatı bildirisini, teknik personel ve taahhüt bildirilerini, isteklilerin «Gerçek tek kişi olmaları halinde imza 
sirkülerini' şirket olması halinde Şirket sirkülerini, işyerlerini görüp tetkik ettiklerini beyan »d«r belgelerini» eksiksiz olarak ekleyip bu iş için 
iştirak belgesi almaları (İştirak belgesi için telgrafla müracaat kabul edilııes.) 

5) İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hasırlayacakları teklif mektuplarını eksiltme saatlerinden bir saat önceline 
kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilan olunur 
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Sahife : 32 (Resmî Gazete) 7 TEMMUZ 1976 
Dazkırı Belediye Başkanlığından: 

1 — Belediyemizce Devlet Malzeme Ofisinden alman 9 tonluk bed-
fort kamyon şasesi üzerine arazöz yaptırılması ,2490 sayılı Kanunun 31. 
maddesine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Keşif bedeli 160.000,— lira olup, geçici teminatı 12.000,— liradır, 
ihalesi 15/7/1976 günü saat 14.00 de Belediye Encümen Başkanlığında 
yapılacaktır. 

3 — Îhale dosyası Belediyemiz Başkâtipliğinde, mesai saatleri da
hilinde görülebilir, şartname ve kesifinde gönderilebileceği ilân olunur. 

10174/4-4 

Bayındırlık Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları 
İnşaatı Genel Müdürlüğünden: 

Van hava meydanı terminal binası tevsii inşaatı işinin ihalesine 
teklif verecek müteahhitlerin seçimi ile ilgili ilân: 

Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık Bakanlığınca «Van Hava Meydanı 
Terminal Binası Tevsii» işi 5367 sayılı Kanun hükümlerine göre 
6.000.000,— TL. tahmini keşif bedeli üzerinden ve kapalı zarf içinde, ek
siltme suretiyle pazarlıkla ihaleye çıkartılacaktır. 

1 — Bu ihaleye iştirak etmek için yeterlik belgesi almak isteyen 
(B) grubundan en az 6.000.000,— TL. lık karneyi haiz firmalar ihaleye 
girebilme şartlarını kapsayan başvurma bildirilerini 2 Temmuz 1976 
Cuma günü saat 10.00'dan itibaren resmî tatil günleri hariç mesai saat
leri dahilinde «Karayolları Sitesi (B) Blok, Yücetepe Ankara adresin
deki D. L. H. Genel Müdürlüğü Müşterek Teknik Hizmetler Dairesi Baş
kanlığına dilekçe ile müracaat ederek alabilirler. 

2 — İhaleye iştirak etmek için yeterlik belgesi almak isteyen firma
lar başvurma bildirisinde belirtilen bilgi ve belgeleri 13 Temmuz 1976 
Salı günü saat 17.00'ye kadar aynı adrese yazı ekinde vermelidirler. Pos
tada vaki olacak gecikmeler mazeret teşkil etmiyecektir. 

3 — Belgelerin incelenmesini müteakip ihaleye iştiraki uygun görü
len firmalara gerekli tebligat yapüacak ve eksütme evrakı verilecektir. 

Keyfiyet ilgililere ilân olunur. 10176 / 4-4 

Trabzon hava meydanı terminal binası tevsü inşaatı işinin ihale
sine teklif verecek müteahhitlerin seçimi üe ügili ilân : 

Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık Bakanlığınca «Trabzon Hava Mey
danı Terminal Binası Tevsii İnşaatı» işi 5367 sayılı Kanun hükümlerine 
göre 6.000.000,— TL. tahmini keşif bedeli üzerinden ve kapalı zarf için
de, eksiltme suretiyle pazarlıkla ihaleye çıkartılacaktır. 

1 — Bu ihaleye iştirak etmek için yeterlik belgesi almak isteyen 
(B) grubundan en az 6.000.000,— TL. lık karneyi haiz firmalar ihaleye 
girebilme şartlarını kapsayan başvurma bUdirilerini 2 Temmuz 1976 
Cuma günü saat 10.00 dan itibaren resmi tatil günleri hariç mesai sa
atleri dahilinde «Karayollan Sitesi (B) Blok, Yücetepe Ankara adresin
deki D. L. H. Genel Müdürlüğü Müşterek Teknik Hizmetler Dairesi Baş
kanlığına dilekçe ile müracaat ederek alabilirler. 

2 — İhaleye iştirak etmek için yeterlik belgesi almak isteyen fir
malar başvurma bildirisinde belirtilen bilgi ve belgeleri 13 Temmuz 
1976 Salı günü saat 17.00'ye kadar aynı adrese yazı ekinde vermelidirler. 
Postada vaki olacak gecikmeler mazeret teşkil etmiyecektir. 

3 — Belgelerin incelenmesini müteakip ihaleye itşirakl uygun gö
rülen firmalara gerekli tebligat yapılacak ve eksiltme evrakı verilecektir. 

Keyfiyet ilgüılere ilân olunur. 10177 / 4-4 
• 

Manisa Belediyesinden: 

1 — Belediyemizce hacmi 250 Lt. 10 Hp. dizel motor gücü ile çalışır 
vaziyette, saatte/verimi 7.5 M?, ve kazan devri 16 Dv /Dk. kepçeli beto-
niyer maklnası (53.000,—) lira muhammen bedel üzerinden 2490 sayılı 
Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf suretiyle satm alınacaktır. 

2 — Geçici teminatı (3.900,—) Uradır. 
3 — İhalesi 15 Temmuz 1976 Perşembe günü saat 16.00 da Belediye 

Encümeni!ğüıde yapılacaktır. 
4 — İhale dosyası mesai saatleri dahilinde Fen İşleri Müdürlüğün

de görülebilir. 
5 — İsteklilerin eksiltmeye girebilmek İçin 1976 yılma ait ticaret 

ve sanayi odası belgesini hazırlıyacaklan teklif mektubunun içine koya
rak İhaleden bir saat evvel mkbuz mukabilinde İhale Başkanlığına vere
ceklerdir. 

6 — Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 10172 / 4-4 

Karaman Belediye Başkanlığından : 

1 — Belediyemiz için teklif almak ' suretiyle kum ve çakıl satm 
alınacaktır. 

2 — İşin muhammen bedeli 120.000,— TL. olup, geçici teminatı 
6.750,— TL. dır. 

3 — îşın ihalesi 9/7/1976 Cuma günü saat 15.00 de Belediye Riya
set Odasında ve Encümence yapılacaktır. 

4 — Bu işe ait şartname Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde 
ve hergüıı çalışma saatleri içinde görülebilir. 

5 — İsteklilerin ihale saatinden 1 saat öncesine kadar geçici temi
natını Belediye veznesine yatırarak teklif mektuplarını İhale Komisyo
nuna vermeleri. 

6 — Gecikmeler nazara alınmaz, ilgililere duyurulur. 
10405/*-» 

Manisa Belediyesinden: 

1 — Belediyemiz İtfaiyesinde kullanılmak üzere İtfaiyede mevcut 
ı ad. BMC. Marka Kamyon üzerine yaptırılacak Arazöz işinin idarî ve tek
nik şartnamesine göre (175.000,—) TL. muammen bedel üzerinden 2490 
sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf suretiyle eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2 — Geçici teminatı (13.125,—) liradır. 
3 — İhalesi 15/7/1976 Perşembe günü saat 1650 da Belediye Encü

meni huzurunda yapılacak. 
4 — Şartnameler her gün mesai saatleri dahilinde Belediye İtfaiye 

Amirliğinde görülebilir. 
5 — İsteklilerin ihaleye girebilmeleri için 1976 yılına ailt ticaret ve 

sanayi odası belgesi ile Arazöz yapmağa yeterli olduğuna dair Türkiye 
Mühendisleri Odasından yeterlik belgesi almış bulunan ve aynı tip Aro
zözlerden 1 ile 3 Belediyeye yapmış bulunduğunu tevsik eden belgesinde 
teklif zarfına konulması gereklidir. 

6 — Teklif mektuplan ihaleden 1 saat evvel Encümen Başkanlığına 
verilecektir. 

7 — İhaleye girebilmek için telefon veya telgrafla müracaat kabul 
edilmez, postadaki vaki gecikmeler nazan itilbare alınmaz. 

8 — Keyfiyet ilân olunur. 10171 /4-1 • 
Kağızman Kaymakamlığından: 

ENDÜSTRİ PRATÎK SANAT OKULU MÜDÜRLÜĞÜNÜN 
1 — Aşağıda adı ve yerleri keşif bedeli, geçici teminat lan, ihale 

tarihleri yazılı inşaat kalorifer tesisatı ve elektrik onarım işlerinin 2490 
sayılı Kanun uyarınca ve kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Eksiltme Endüstri Pratik Sanat Okulunda kurulacak îhale 
Komisyonunca 20/7/1976 tarihinde Salı günü saat 14.00 de yapılacak. 

3 — îhale dosyalan mesai saatlerinde, ilgili Okul Müdürlüğünde 
görülüp tetkik edilebilir. 1 

4 — ihaleye iştirak için isteklilerin; 
A — Geçici teminat, 
B — 1976 yılı Ticaret ve Sanayi Odası vesikası, 
C — Dilekçelerine ekliyecekleri teknik teçhizat beyannamesi i le 

keşif bedeli kadar C grubundan müteahhitlk karnesini ibrazla Ka r s Ba
yındırlık Müdürlüğünden yeterlik belgesi alarak zarfa k o y m a l a n lâ
zımdır. 

5 — istekliler teklif mektuplarım 20/7/1976 l e h i n d e Sah günü 
saat 12.00 ye kadar îhale Komsiyonu ve Başkanlığına vermeleri şarttır. 

6 — Yeterlik belgesi için son müracaat tarihi 16/7/1976 mesa i sonu 
olup telgrafla müracaat ve postadaki vaki gecikmeler kabu l edilmez. 

Keyfiyet ilân olunur. 
Keşif bedeli Geçici teminat 

İnşaatın adı ve yeri Lira Kr. L i r a K r . İhale ta r ih i 

1 - Kağızman Endüstri Pratik 
Sanat Okulu lojman inşaatı 400.000,— 19.750,— 20/6/1976 

2 - Kağızman Endüstri Pratik 
Sanat Okulu kalorifer tes. 432.000— 21.030,— 20/6/1976 

3-Kağızman Endüstri Pratik 
Sanat Okulu elektrik tes. 100.000— 6250,— 20/6/1976 

10173 / 4-1 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 
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                                                              İÇİNDEKİLER 

 

Sayıştay Genel Kurul İçtihadı Birleştirme Kararları            Sayfa 

 
Sayıştay Genel Kurulunun E:1976/13,K:3830/2 Sayılı Kararı       1 
 
Sayıştay Genel Kurulunun E:1976/14,K:3840/1 Sayılı Karar      1 
 
Yönetmelikler 

 

Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi  
Yönetmeliği              3 
 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği       4 
 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Tedavi Kurumları Genel Müdürlüğüne Bağlı Eğitim  
Hastaneleri, Devlet Hastaneleri, Özel Dal Hastaneleri, Sağlık Merkezleri Tabib, Yardımcı 
Tıp Personeli Teknik Personeli,Hizmetliler ve Yatak Kadro Dağılım Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik         8 
 
K. T. Ü. Spor Birliği Yönetmeliği          9 
 
Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi İdarî Bilimler Enstitüsü Lisans Üstü Bilim  
Uzmanlığı (Master) Öğretimi Yönetmeliği         10 
 
Tebliğler 

 
Petrol Arama Çalışmalarında Kullanacağı, 100 Ton Benzin ile 500 Ton Motorinin Dahilde  
Alman İstihsal Vergisinden İstisna Edilmesi Hakkında Tebliğ       11 
 
1975 - 1976 Dönemi Türkiye Sovyetler Birliği Ticaret Anlaşmasına Dair Tebliğ     11 
 
İlanlar              12 

 


