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K A N U N L A R 
Köye Götürülen Hizmetlerden Hiçbir Adla Katılma 

Payı Alınmaması Hakkında Kanun 

Kanun No: 2032 Kabul tarihi: 1/2/1977 

MADDE 1. — Köye, Devlet ve Devlete bağlı kurumlarca götürü
len hizmetler karşılığında hiçbir ad altında katılma payı alınmaz ve 
bedenen çalıştırılamaz. 

MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte: 
a) Kendilerinden katılma payı alınmış ve henüz hizmet götürül-

memiş köylere bu hizmetin götürülmesindeki sıra saklı tutulur, 
b) Kendilerine hizmet götürülmüş olup katılma paylarından borç

lu köylerin bu borçlan istenmez. 
MADDE 3. — 1312 sayıli Türkiye Elektrik Kurumu Kanununun 

4 ncü maddesinin (b) ve (c) fıkraları, 8 nci maddesinin ikinci fıkrası 
ile 7478 sayılı Köy İçmesuları Hakkındaki Kanunun 3 üncü maddesinin 
(d) fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

Köye götürülen hizmetler karşılığı yapılan kişisel bağışlar da, 
sırada öncelik sebebi sayılamaz. 

MADDE 4. — Köye gelen elektrik hatları ve transformatörlerinin 
bakım ve onarımı TEK tarafından; işletmesi köy tüzellkişillğince yapılır. 

Köy elektrik tesislerinin proje ve inşaatı TEK tarafından yapılır 
ve mülkiyeti ve bakımı TEK'e aittir. 

Bu hizmetlerde, kalkınmada öncelikli yörelerin önceliği vardır. 
Bakım ve onarım için köylüden ücret alınmaz. 
GEÇİCİ MADDE — Kendilerinden katılma payı alınmış, henüz hiz

met götürülmesine başlanmamış köylerin ödedikleri katılma payı karşı
lığı paralar, köy tüzelkişiliğine Kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 
ay içinde geri verilir. 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihlinde yürürlüğe girer. 
MADDE 6. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

8/2/1977 

1977 Yılı Haziran Ayında Yapılacak Olan Mahallî İdare 
Seçimlerinin 11 Aralık 1977 Tarihinde Yapılması Hakkında 

Kanun 

Kanun No : 2033 Kabul tarihi : 1/2/1977 

MADDE 1. — 26/6/1973 tarih ve 1781 sayılı Kanunla 1977 Haziran 
ayında yapılması gereken, Belediye Meclisi üyeleri, Belediye Başkanları, 
İl Genel Meclisi üyeleri, Köy Muhtar ve İhtiyar Heyeti üyeleri ile mahal
le muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri seçimleri 11 Aralık 1977 Pazar günü 
yapılır. 

MADDE 2. — Birinci maddede sözü geçen seçimlerin başlangıç 
tarihi 3 Kasım 1977 günüdür. 

MADDE 3. — Siyasî Partiler Belediye Meclisi üyelikleri, Belediye 
Başkanlıkları ve İl Genel Meclisi Üyelikleri seçimlerinde gösterecekleri 
adayları kendi tüzük ve yönetmeliklerine göre tespit ederler. 

MADDE 4. — Gerek Siyasî partilerin ve gerekse bağımsızların 
adaylık konusunda yetkili seçim kurullarına başvurmaları gereken tarih 
ve bu başvurmanın ne suretle yapılacağı Yüksek Seçim Kurulunca ka
rarlaştırılarak, ilân edilir. 

MADDE 5. — Bir kimse, belirli bir tarihte yapılan seçimlerden yal
nız biri için ve belli bir seçim çevresinden adaylığını koyabilir. 

Belirli bir tarihte yapılacak olan seçimlere Siyasî parti adayı ola
rak katılan kimse ancak bir siyasî partiden, belirli bir seçim için ve 
belli bir çevreden aday gösterilebilir. 

Bir siyasî partiye adaylık için başvuran kimse bu partiden yokla
maya katıldıktan sonra bağımsız aday olarak seçimlere giremez. 

MADDE 6. — Seçim sonuçlarına veya seçilen kişilere karşı yapıla-
cak itirazlar üzerine veya re'sen yetkili seçim kurullarınca, her ne se
beple olursa olsun seçimlerin yahut seçim tutanaklarının iptaline karar 
verilmesi halinde iptal olunan seçim yemlenir veya bu suretle hasıl ola
cak boşalmalar bu yerler için yapılacak yeni seçimle doldurulur. Bu ye
niden yapılacak olan seçimin tarihi, 60 gün sonraki ilk Pazar günüdür. 

MADDE 7. — Bu Kanunun uygulanması sebebiyle tespit edilen se
çim tarihine göre hâsıl olacak boşluklar ve bu seçimlere ait istifa, aday
lığa başvurma, yoklama, adayların geçici ve kesin ilânı, itiraz, karar, 
propaganda ve seçim yasaklan gibi bilumum seçim işleri ve süreleri 
Yüksek Seçim Kurulunun alacağı ilke kararlan ile düzenlenir. 

Ancak bu konularda tespit edilecek tarihlerin başlangıcı 3 Kasım 
1977'den önce olmaz. 

MADDE 8. — Bu Kanuna göre yapılacak olan seçimlerde kullanı
lacak oy pusulaları hakkında 298 sayılı Kanunun 533 ve 656 sayılı Ka
nunlarla değiştirilen 78 nci maddesi uygulanır. 

MADDE 9. — 1781 sayılı Kanun hükümleri ve bu Kanuna muhalif 
diğer Kanun hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Belediye Meclislerinin Ekim 1977 de yapma
ları gereken toplantılar, bu Kanuna göre yapılacak seçimlerden sonra 
olmak üzere Aralık 1977 ayma ertelenmiştir. Aralık 1977 tarihinde yapı-
lacak toplantı bu yıla münhasır olmak kaydıyla dönem başı toplantısı 
sayılarak Belediye Kanununun 58, 77, 93/1 nci maddelerinde söz konusu 
Meclis Başkan vekilleri, seçilmiş encümen üyeleri ve belediye başkan ve
killeri seçimleri bu toplantıda yapılır. 
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Bu suretle seçilenlerin görev süreleri Belediye Meclislerinin nor
mal toplantı dönemi başı olan Haziran ayı toplantısına kadar devam 
eder. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1976 malî yılı içinde kurulan belediyeler ile 
infisah etmiş olan ve seçimleri takarrür eden Belediye Meclisi Üyeleri, 
Belediye Başkanları, İl Genel Meclisi Üyeleri, Köy Muhtar ve İhtiyar 
Meclisi Üyeleriyle Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri seçimleri de 
11 Aralık 1977 de yapılacak diğer mahalli idare seçimleri üe birlikte 
yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerine göre yapılacak se
çimlerde seçilmiş olan kimselerin görev süreleri, kendi kanunlarında 
yer alan esaslar uyarınca 1981 yılı Haziran ayında yapılacak mahallî se 
çimlere kadar devam eder. 

MADDE 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 11. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

6/2/1977 

K A R A R N A M E L E R 
Millî Eğitim Bakanlığından: 

Karar Sayısı : 17619 
1 — 1750 sayılı Kanunun 23 üncü ve geçici 10 uncu maddeleri ile, 

«Üniversiteler Öğretim Üyelerinin Seçimleri ve Profesörlüğe Yükseltil
meleri Hakkında Tüzük'ün 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Ege 
Üniversitesi, Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunca seçilen ve seçimi üniver
site Senatosunca kabul edilen, aynı Fakülte Cerrahî Kürsüsü Doçenti 
Dr. Cemalettin Topuzlunun kadroya bağlı olmaksızın ve aylığım Do
çentlik kadrosundan almak üzere Üniversite Profesörlüğüne terfii uygun 
görülmüştür. 

2 — Bu kararı Millî Eğitim Bakam yürütür. 
4/2/1977 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Başbakan Millî Eğitim Bakam 
S. DEMİREL A. N. ERDEM 

Karar Sayısı: 17579 
1 — istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Kür

süsünde açık bulunan 1. derece Profesörlük Kadrosuna Fakülte Kurulu 
tarafından seçilen ve seçimi Üniversite Senatosunca kabul edilen aynı 
Fakülte Nöroloji Kürsüsünde Üniversite Profesörü Dr. Perihan Baslo'nun 
1750 sayılı Kanunun 24. maddesi gereğince alabileceği aylıkla Profesör 
olarak atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür. 
24/1/1977 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Başbakan Millî Eğitim Bakanı 
S. DEMİREL A. N. ERDEM 

Karar Sayısı: 17580 
1 — istanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahi Kür

süsünde açık bulunan 1. derece Profesörlük 'kadrosuna Fakülte Kurulu 
tarafından seçilen ve seçimi Üniversite Senatosunca 'kabul edilen aynı 
Fakülte Cerrahi Kürsüsünde Üniversite Profesörü Dr. Kadri Kahraman'-
ın 1760 sayılı Kanunun 24. maddesi gereğince alabileceği aylıkla Profesör 
olarak atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür. 
24/1/1977 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Başbakan Millî Eğitim Bakanı 
S. DEMİREL A. N. ERDEM 

Karar Sayısı : 17583 
1 — Diyarbakır Üniversitesi, Fen Fakültesi Zooloji Bölümünde 

açık bulunan 1. derece Profesör kadrosuna Fakülte Kurulu tarafından 
seçilen ve seçimi Üniversite Senatosunca kabul edilen Ankara İktisadi 
ve Ticarî İlimler Akademisi Eczacılık Yüksek Okulu Müdürü Doçent Dr. 
Hüseyin Şahinkaya'nın 1750 sayılı Kanunun 24. maddesi ile «Üniversi
teler Öğretim Üyelerinin Seçimleri ve Profesörlüğe Yükseltilmeleri Hak
kında Tüzük»ün 21. maddesi gereğince alabileceği aylıkla naklen ve ter
fian Profesör olarak atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür. 
24/1/1977 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Başbakan Millî Eğitim Bakanı 
S. DEMİREL A. N. ERDEM 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

Karar Sayısı: 17611 
İl — Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinde açık 

bulunan 1. derece FMk Profesörlüğüne; D. M. M. A. Profesörlerini seç
me Yönetmelliği uyarınca seçilmiş ve seçimi Akademi Yönetim Kuru
lunca da uygun görülmüş bulunan istanbul Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Akademisi eski Öğretim Üyesi Reşat Otman'ın 1418 sayılı Kanu
nun geçici 1 inci ve 1750 say ıh Kanunun 24. maddesine göre açıktan atan
ması uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür. 
31/1/1977 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Başbakan Millî Eğitim Bakanı 
S. DEMİREL A. N. ERDEM 

Karar Sayısı: 17613 
1 — Açık bulunan Birinci Derece kadrolu Talim ve Terbiye Dairesi 

Başkanlığına; Orta Öğretim Genel Müdürü Abdurrahman Demirtaş'ın 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 76. maddesi uyarınca 
atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür. 
31/1/1977 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Başbakan Millî Eğitim Bakanı 
S. DEMİREL A. N. ERDEM 

Karar Sayısı: 17614 
1 — Açık bulunan Birinci Derece kadrolu Orta öğretim Genel 

Müdürlüğüne; Bakanlık Müşavir Müfettişi M. Necati öztürk'ün 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun değişik 68. maddesinin (A) bendi ve 
76. maddesi uyarınca atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür. 
31/1/1977 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Başbakan Millî Eğitim Bakanı 
S. DEMİREL A. N. ERDEM 

Karar Sayısı : 17635 
1 — İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Siyaset İlmi Kürsü

sünde açık bulunan 1. derece Profesör kadrosuna Fakülte Kurulu tara
fından seçilen ve secimi Üniversite Senatosunca kabul edilen aynı Fakülte 
Siyaset İlmi Kürsüsü Doçenti Dr. İlter Turan'ın 1750 sayılı Kanunun 24. 
maddesi gereğince alabileceği aylıkla Profesör olarak terfian atanması 
uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür. 
31/1/1977 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Başbakan Millî Eğitim Bakanı 
S. DEMİREL A. N. ERDEM 



10 ŞUBAT 1977 (Resmî Gazete) Sahife : 3 

Bayındırlık Bakanlığından : 

Karar Sayısı : 17582 
1 — Teftiş Kurulu Başkanlığında açık bulunan 4. derede kadrolu 

1. sınıf Müfettişliğe, Yapı İşleri İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Tesisat Baş 
Mühendisi Rakım Uçtum'un, 637 sayılı Kanunun değişik 68. maddesinin 
(A) bendi ile 71 ve 76. maddeleri uyarınca atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı Bayındırlık Bakanı yürütür. 
24/1/1977 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Başbakan Bayındırlık Bakanı 
S. DEMİREL F. ADAK 

Gümrük ve Tekel Bakanlığından: 

Karar Sayısı: 17602 
1 — Açık bulunan 2 nci derece kadrolu İskenderun Gümrük Mu

hafaza Başmüdürlüğüne, halen 4 ncü derece kadroda İskenderun Güm
rük Muhafaza Müdürü olan Hüseyin Güvensoy'un 6S7 sayılı Devlet Me
murları Kanununun değişik 68. maddesinin (B) bendi gereğince atanması 
uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı Gümrük ve Tekel Bakanı yürütür. 
27/1/19717 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRÎ S. KORUTÜRK 

Başbakan Güm. ve Tekel Bakanı 
S. DEMİREL O. ÖZTRAK 

Karar Sayısı: 17603 
1 — Açık bulunan 4 üncü derece kadrolu Gümrükler Genel Müdür

lüğü Şube Müdürlüğüne, Gümrükler Genel Müdürlüğü Kıymet Şubesi 
2 nci Müdürü Meliha Uğrasız'ın 697 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
değişik 68. maddesinin (A) Bendi, 

4 üncü derece kadrolu Kontrol Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü
ne, Kontrol Genel Müdürlüğü Şefi A. Ümit Adal'ın, 

Anılan Kanunun belirtilen maddesinin (B) bendi, 
Gereğince atanmaları uygun görülmüştür. 
2 — Bu kararı Gümrük ve Tekel Bakanı yürütür. 

27/1/1977 
CUMHURBAŞKANI 

FAHRİ S. KORUTÜRK 
Başbakanı Güm. ve Tekel Bakanı 

S. DEMİREL O. ÖZTRAK 

Ulaştırma Bakanlığından : 

Karar Sayısı: 17612 
1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Bakanlık Başmüşavirli-

ğine, Bakanlık Müşaviri Sabri Ceren'in 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun değişik 76. maddesi gereğince atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı Ulaştırma Bakanı yürütür. 
31/1/1977 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Başbakan Ulaştırma Bakanı 
S, DEMİREL N. MENTEŞE 

• 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından : 

Karar Sayısı: 17604 
U — Açık bulunan Teknik Hizmetler Sınıfındaki 2. dereceli Teşvik 

ve Uygulama Dairesi Uzmanı 'kadrosuna, Bakanlığımız Sanayi Dairesi 
Başkanlığı Uzmanlarından Ayyıldız Firdevs Tuna'nın; 657 sayılı Kanunun 
değişik 68. maddesinin (A) bendi ve 76. madde gereğice naklen ve terfian 
tayini uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı Sanayi ve Teknoloji Bakam yürütür. 
27/1/1977 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Başbakan Sanayi ve Teknoloji Bakam 
S. DEMİREL A. DOĞRU 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından : 

Karar Sayısı: 17615 
(1 — Açık bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki 5. dereceli 

Muş Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü Uzmanı kadrosuna, Milli Savunma 
Bakanlığı eski Memurlarından Sıddık Çeşitli'nin 657 sayılı Kanunun de
ğişik 92. maddesi gereğince açıktan tayini uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı Sanayi ve Teknoloji Bakam yürütür. 
31/1/1977 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Başbakan Sanayi ve Teknoloji Bakam 
S. DEMİREL A. DOĞRU 

Karar Sayısı: 17573 
II — Açık bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki 3. dereceli 

Uzman kadrosuna, Bilim ve Teknoloji Dairesi Başkanlığı Raportörlerin
den M. Mesut Ertaş'ın; 657 sayılı Kanunun değişik 68. maddesinin (A) 
bendi ve 76. maddesi gereğince naklen ve terfian tayini uygun görülmüş
tür. 

2 — Bu kararı Sanayi ve Teknoloji Bakam yürütür. 
24/1/1977 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Başbakan Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
S. DEMİREL A. DOĞRU 

Karar Sayısı: 17574 
II — Açık bulunan Teknik Hizmetler Sınıfındaki 3. dereceli Orga

niza Sanayi Dairesi Başkanlığı Uzmanı kadrosuna, Ankara Belediye Baş
kanlığı Fen İşleri Müdürlüğü Mimarlarından Serdar Türkoğlu'nun 657 
sayılı Kanunun değişik 68. maddesinin (A) bendi ve 74. madde gereğin
ce naklen ve terfian tayini uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür. 
24/1/1977 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Başbakan Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
S. DEMİREL A. DOĞRU 

Karar Sayısı: 17616 
1 — Açık bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki 5 inci derece 

Memur kadrosuna; Bakanlığımız Elâzığ Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü 
İrtibat Memurlarından Zeki Ayık'ın 657 sayılı Kanunun değişik 68. mad
desinin (A) bendi gereğince naklen ve terfian tayini uygun görülmüştür. 

3 — Bu kararı Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür. 
81/1/1977 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Başbakan Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
S. DEMİREL A. DOĞRU 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığından : 

Karar Sayısı: 17631 
11 — Bakanlığımız İller Teşkilâtında açık bulunan 1 İnci derece kadro

lu Turizm ve Tanıtma Bölge Müdürlüğüne, İstanbul Turizm ve Tanıtma 
Bölge Müdürlüğü'nde çalıştırılmak üzere 3 üncü derece kadrolu İstanbul 
Turizm ve Tanıtma Bölge Müdür Yardımcısı Güler Kırdar'ın 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi ve 76 nci 
maddeleri uyarınca atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı Turizm ve Tanıtma Bakanı yürütür. 
31/1/1977 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Başbakan Turizm ve Tan. Bakanı 
S. DEMİREL L. TOKOĞLU 
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Turizm ve Tanıtma Bakanlığından : 

Karar Sayısı: 176321 — Bakanlığımız Merkez Teşkilâtında açık bulunan 1 inci derece 
kadrolu Proje Müdürlüğüne, İmar ve İskân Bakanlığı Mesken Genel Mü
dürlüğü 2 inci derece Başmühendislerinden Selâhattin Soykan'ın 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun değişik 68 (B) ve 74 üncü maddeleri 
uyarınca atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı Turizm ve Tanıtma Bakanı yürütür. 
31/1/1977 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Başbakan Turizm ve Tan. Bakanı 
S. DEMİREL L . TOKOĞLU 

İmar ve İskân Bakanlığından : 

Karar Sayısı: 175841 — Açık bulunan 3. derece kadrolu Afet »İşleri Genel Müdürlüğü 
Y. Mühendisliğine Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü eski 
Grup Şeflerinden İsmail Tanyaldırık'mın657 Sayılı Kanunun değişik 68. mad
desi (B) bendi ve 92. maddeleri gereğince alabileceği aylıkla atanması uy
gun görülmüştür. 

2 — Bu kararı İmar ve İskân Bakam yürütür. 
24/1/1977 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Başbakan İmar ve İskân Bakam 
S. DEMİREL N. OK 

Y Ö N E T M E L I K L E R 
Gümrük ve Tekel Bakanlığından : 

Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları ve Depoları hak
kındaki Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin yürürlükten kal

dırıldığına dair Yönetmelik 
Madde 1 — 23/1/1974 gün ve 14777 sayılı Resmî Gazete'de yayınla

nan Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağzaları ve Depoları hakkında 
Yönetmeliğin 19 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 2 — İş bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayınlandığı tarihte 
yürürlüğe girer. 

Fırat Üniversitesinden : Fırat Üniversitesi Öğretim Üyelerini Yurt Dışında 
Görevlendirme Yönetmeliği 

I. Amaç : 
Madde 1 — 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 40. maddesi uya

rınca Üniversite öğretim üyeleri, bu Yönetmelik esasları dahilinde ya
bancı memleketlere gönderilir. Bundan maksat; Öğretim üyelerinin dış 
memleketlerde bilim ve öğretim alanında inceleme ve araştırma yapma
larına imkân vermektir. Öğretim üyelerinin bu maksatla dış memleket
lere yapacakları bilimsel gezilerin, Üniversitenin bilimsel ve akademik 
gelişmesi bakımından önemli olması veya bağlı bulunduğu Üniversite
nin dışarda tanıtılması, karşılıklı bilimsel ilişkilerin kurulması yönün
den önem taşıması gereklidir. 

II. Öğretim üyelerinin bütçedeki ödenekle yurt dışına görevlendi
rilmesi : 

İnceleme ve araştırma amacıyla yurt dışına görevlendirme: 
A. Şartları: 
Madde 2 — Öğretim üyelerinin yurt dışında görevlendirilmele

rinde aşağıdaki şartlar gereklidir: 
a) Tam gün çalışma statüsünde bulunmak, bu statüde en az iki 

sömestre süresi kadar eylemli kadroda çalışmış olmak ve en az bir 
yıldan beri serbest meslek ile uğraşmış bulunmamak, 

b) Sırası gelmiş olmak, 
c) Yollanmasında birinci maddeye göre lüzum görüldüğüne dair 

ilgili yönetim kurulunun kararırım alınması Rektörlükçe onaylanmış 
olması, 

ç) Görev yaptığı Üniversitede görmekte olduğu her türlü akade
mik hizmetlerin aksamıyacağı hususunda bağlı bulunduğu kürsü veya 
Bölüm Kurulu kararlarına dayanan ilgili Yönetim Kurulu ve görmekte 
olduğu idarî görevlerin aksamıyacağı hususunda bir üst makamın ya
zılı mütalaası bulunmak, 

d) Gideceği dış memlekette yapacağı bilimsel inceleme ve araş
tırmalar hakkında bir program hazırlayıp Fakültesine vermek ve dönü
şünde yabancı memlekette yaptığı bilimsel faaliyetini bir raporla De
kanlığa arz ederek ilgili Yönetim Kurulunca onaylanmış olmak, 

e) Fırat Üniversitesinde en az iki yıl için görevlendirilmiş öğre
tim üyeleri de yukarıdaki şartları taşımak üzere bu Yönetmelik hakla
rından yararlandırılırlar. 

B — Sıra : 

Madde 3 — Öğretim üyelerinin yollukla yurt dışına gönderilmele
rinde yapılacak sıralama aşağıdaki esaslar dahilinde düzenlenir: 

a) Öğretim üyelerinin Üniversitelerde görev aldıkları hizmet yıl
ları ile Fırat Üniversitesine intisap tarihleri esas alınarak sıra düzen
lenir. 

b) İntisap tarihlerinin eşit olması halinde: 
1) Öncelikle hiç dışarıya çıkmamış olanlar, 
2) Kendi hesabına yabancı memlekette bulunanlar, Devlet hesa

bına bulunanların önüne geçebilir, 
3) Bu bakımlardan da eşitlik olması halinde Üniversitelerdeki hiz

meti fazla olanlara öncelik verilir. 
C — Usuller: 
Madde 4 — Profesörler ve Doçentler için bu Yönetmelik esasla

rına göre ayrı ayrı dış memleketlere gidiş sırası tespit edilir ve sıra
lama çizelgeleri hazırlanır. 

Yani Profesör olan Doçentler, doçentliklerindeki sıralarına göre 
yurt dışına gönderilirler. Bunların süreleri profesörler için tespit edi
len süreyi geçmez. 

Doçentlikleri sırasında bir defa yurt dışına gidip dönen doçentler 
burudan sonraki gidişleri için profesörler sırasının altına ilâve edilir
ler. 

Öğretim üyelerinin yurt dışına görevlendirilmeleri ile ilgili sıra
lamalar «yurt dışına gönderme» komisyonlarınca veya ilgili Yönetim 
Kurullarınca her yıl Nisan Ay'ı başında yapılır. Sıralamaya o tarihe 
kadar en az iki sömestre süre ile tam gün ve eylemli olarak çalışan 
kadrolu ve en az iki yıl görevli öğretim üyeleri üçüncü maddedeki esas
lar çerçevesinde dahil edilirler. İçinde bulunulan malî yıl başına kadar 
eylemlilikleri onanmış ve tam gün çalışmış olan yeni öğretim üyeleri 
kendi aralarında üçüncü maddeye göre sıralanmaya tabi tutulduktan 
sonra esas sıralama çizelgelerinin altına ilâve edilirler. Ancak Fırat Üni
versitesine o yıl Nisan Ay'ı başına kadar başka Üniversitelerden naklen 
gelen öğretim üyelerinin durumları üçüncü maddedeki esaslara göre 
tayin edilir. Ve mevcut üstelerin içine yerleştirilirler. 

Madde 5 — Dış memleketlerde kalış süresinin tespitinde Fakülte 
Kurulunca veya muadili yetkili kurullarca tayin edilen müddet esas
tır. Mazeretsiz olarak haklarını kullanmayan veya mazeretsiz olarak 
görevlendirme müddetini doldurmadan dönenler sıralarım kullanmış 
sayılırlar. Ancak Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş meşru ma
zeret dolayısiyle s ı r a s ı n ı kullanmamış olanlar ertesi yıl listedeki yerle
rini muhafaza ederler. Bu konudaki özür belgeleri, yurt dışına görev
lendirme kararlarının kesinleşmesinden bir ay evvel ibraz edildiği tak
dirde geçerli sayılır. 

Madde 6 — Bütçe ödeneği dışında karşılıklı anlaşma veya diğer 
imkânlarla dış memleketlere gidecek öğretim üyelerine dış memleket
lerde kalma süresi yetkili kurulların o yıl tespit ettiği sürelerden fazla 
olduğu takdirde bunlarda «sıralarını kullanmış sayılırlar. 

Madde 7 — Bilimsel çalışması memleket veya Fakülte için büyük 
önem taşıyanlar ve bundan ötürü dış memlekete yollanması zarurî 
olan öğretim üyeleri, bağlı bulunduğu Fakülte Kurulunun veya muadili 
yetkili kurulun 2/3 çoğunlukla ve gizli oyla vereceği karar üzerine o 
yılki sıra listesinin başına alınabilirler. Bu gidiş müteakip sıralamada 
hesaba katılır. 

Madde 8 — Öğretim üyelerinin inceleme ve araştırma amacıyla 
yurt dışında kalabilecekleri azamî süre her bütçe yılı başında ve Mart 
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ayı içinde Fakülte Kurulunca veya muadili yetkili kurulca prensip ka
rarına bağlanır. Ancak bu süre Profesörler için. 6, Doçentler için 9 ayı 
geçmez. 

Madde 9 — Dış memleketlere gidecek öğretim üyelerinin sayısı 
dış memleketlerde yetkili kurulun tespit edeceği prensipler dahilindeki 
kalış süreleri ve gidiş tarihleri, gidecek öğretim üyelerinin ders tatbi
kat ve araştırmalarının durumu ve malî imkânlar gözönünde tutula
rak her yıl en geç Nisan ayı sonuna kadar Yönetim Kurulunca karar
laştırılır. Yönetim Kurulu kararları kesindir. 

Madde 10 — Yurt dışına gönderilecek profesörlerle doçentlerin 
sayısı, fakültede çalışan profesörlerle doçentlerin bir birine oranı göz 
önüne alınarak tespit edilir. Bu hesaplamada bütçe imkânlarına, diğer 
kaynaklardan elde edilen yurt dışına çıkış imkânları da katılır. Öğre
tim üyelerinin yurt dışına çıkış tarihleri, yurt dışından dönecekleri dö
nüş tarihleri de hesap edilerek tespit edilir. Kendisi için tespit edilen 
tarihten itibaren en çok bir ay içinde mazeretsiz olarak yurt dışına çık
mayan Öğretim Üyeleri o malî yıl yurt dışına çıkma haklarmı ve sıra
larını kaybederler. İlgili Yönetim Kurullarınca kabul edilen mazereti 
beyan edenler için çıkış süresi yurt dışında geçireceği süreden sayıl
mak şartı ile 15 gün daha uzatılabilir. 

III. Yurt dışı bilimsel toplantılara katılacak öğretim üyelerinin 
görevlendirilmesi : 

Madde 11 — Yurt dışı bilimsel toplantılara katılmak, Madde 12 
deki esaslar dikkate alınarak Fakülte Yönetim Kurulunun Kararı üze
rine Rektörlüğün görevlendirilmesi ile mümkün olur. Yönetim Kurul
larının Kararları kesindir. Bunların yolluk ve gündelikleri 1750 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 40. ve 1765 sayılı Üniversite Personel Kanunu
nun 17. maddeleri hükümleri gereğince ödenir. 

Bilimsel toplantılara giriş aidatlarına ait ödemeler de ilgili fasıl
lardan yapılır. Bilimsel toplantılara katılmak, için müracaat her Nisan 
ayı başına kadar kabul edilir. İlgili Yönetim Kurullarınca kabule şa
yan mazeretlere dayanan gecikmeleri bütçe olanaklarının yeterliliği 
halinde ilgili Yönetim Kurullarınca değerlendirilebilir. Malî imkân
sızlıklar nedeniyle Fakülte Kurulunun koyacağı prensipler dahilinde bu 
ödemelerde kısıntı yapılabilir, ancak görevlendirilen öğretim üyeleri
nin de yazılı muvafakatinin alınması şarttır. 

Sıra: 
Madde 12 — Öğretim üyelerinin katılacakları bilimsel toplantılar 

aşağıdaki sıraya göre öncelik taşır : 
1 — Kongreler, 
2 — Simpozyumlar, 
3 — Seminerler, 
4 — Paneller v. s. 
Bu bilimsel toplantılara katılacak öğretim üyeleri aşağıdaki önce

lik esaslarına tabi tutulurlar. 
a) Yukarıdaki toplantılardan herhangi birinde idarî makamlarca 

Türkiye'yi temsile görevlendirildiklerini, Üniversiteyi temsil etmek 
üzere Senatoca görevlendirdiklerini Veya bu toplantıların yönetim ve 
koordinasyonda görev almış olduklarını belge ile saptayanlar, 

b) Yine bu toplantılardan herhangi birisine bir özeti Fakülte 
Yönetim Kuruluna da verilmiş tebliğin kongrece kabul edildiğine dair 
belge ibraz edenler (Belgelerin ibrazı süresi her yıl bu amaçla yapıla
cak Fakülte Yönetim Kurulu toplantı tarihine kadardır.) 

(a) ve (b) fıkralarındaki görevlendirilmelerin dışında kalan öğre
tim üyeleri maddenin başmda adı geçen bilimsel toplantıların öncelik 
sırasına göre: 

c) Öğretim üyelerinin katılmak istediği bilimsel toplantının ait 
olduğu konu ile kendi meşgul olduğu bilim dalı arasmda ilgi bulun
mak. (Kendi bilim dalı ile katılacağı bilimsel toplantı konusu arasın
daki ilgi derecesi uzak olanlar sıralamada en son gözönüne alınırlar.) 

ç) Dalı ile ilgili uluslararası bilimsel toplantılara katılacaklar, 
d) Normal bilimsel toplantılara katılacaklar; Sıralamadaki eşit

lik hallerinde daha az sayıda bilimsel toplantıya iştirak edenler. 
IV. Karşılıklı anlaşmalara göre öğretim üyelerinin yurt dışına 

görevlendirilmeleri : 

Madde 13 — Uluslararası, Üniversiteler arası ve kişisel anlaşma
larla dış memleketlere gönderilecek öğretim üyelerinin görevlendiril
meleri, anlaşma şartları ve bu Yönetmelik esasları dikkate alınarak 
verilecek Yönetim Kurulu Karan ile olur. Yalnız bu görevlendirilme
lerin süresi bir yılı aşamaz. 

Geçici Madde 1 — 4. madde 3. paragraf hükmü senatoca uygulama 
kararı verilene kadar işletilmez. Bu hüküm işlenene kadar ki dönemde 
Doçentler Profesör oldukça profesörler sırası altına ilâve edilirler. 

Madde 14 — Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayınlandığı tarihte 
yürürlüğe girer. 

Madde 15 — Bu Yönetmelik hükümlerini, Fırat Üniversitesi Rek
törü yürütür. 

Diyarbakır Üniversitesinden : 

Diyarbakır Üniversitesi Döner Sermaye İşletmeleri Yönet
meliğinde Bazı Değişiklikler Yapılmasına ve Bir Fıkra 

Eklenmesine Dair Yönetmelik 
MADDE 1 — 22 Kasım 1975 tarih ve 15420 sayılı Resmî Gazete'de 

yayınlanarak yürürlüğe giren «Diyarbakır Üniversitesi Döner Sermaye 
İşletmeleri Yönetmeliğinde» aşağıdaki değişiklikler yapılmış ve 8 inci 
maddeye bir fıkra eklenmiştir. 

a) Yönetmeliğin kapsam başlığını taşıyan 1. maddesi birinci ve 
ikinci satırı: 

«1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 74 ve 1765 sayılı Üniversite 
Personel Kanununun 1991 sayılı Kanunla değişik, 16. maddesi uyarınca 

» şeklinde değiştirilmiştir. 
b) Yönetmeliğin 5. maddesi ikinci fıkrası; 
«Kârın, zorunlu nedenlerle bu süre içinde Üniversite Saymanlığına 

yatırılmaması halinde 15 gün önceden bildirilmek kaydıyla Maliye Ba
kanlığınca ek süre verilebilir» şeklinde değiştirilmiştir. 

c) Yönetmeliğin 8. maddesi, 2. fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiş ve 3. fıkra eklenmiştir. 

«2. Bağış ve Yardımlar 
3. Sair gelirler» 
d) Yönetmeliğin 10. maddesinin 3. fıkrası; 
«3-1765 sayılı Personel Kanununun 1991 sayılı Kanunla değişik 16. 

maddesinin 6. fıkrasında sayılan personele aynı madde uyarınca yapıla
cak ödemeler» şeklinde değiştirilmiştir. 

e) Yönetmeliğin 18. maddesinin (h) fıkrasındaki «hazırlar» keli
mesi «hazırlayarak» şeklinde değiştirilmiştir. 

f> Yönetmeliğin 18. maddesinin (k) fıkrası; 
«k- aylık mizanları, izleyen ayın 15. gününe kadar düzenleyerek 

İşletme Müdürlüğüne vermek» şeklinde değiştirilmiştir. 
g) Yönetmeliğin 28. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 28 — Döner Seremayeden yapılacak giderler 15/2/1968 ta

rihli ve 12827 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan «Döner Sermaye Mu
hasebesi Hesap Yönetmeliği» nde öngörülen belgelere dayanılarak ya
pılır. Bu Yönetmelikte bulunmayan konularda «Devlet harcama belge
leri Yönetmeliği» uygulanır.» 

h) Yönetmeliğin 39. maddesindeki «Malî yılıdır» ibaresi, «Malî 
yıldır» olarak değiştirilmiştir. 

i) Yönetmeliğin tazminat ve fazla çalışma primi başlıklı 64. 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 64 — Üniversitenin, Fakültelerin veya Üniversiteye bağlı 
diğer kuruluşların döner sermayelerinden faydalanan kurum ve sağlık 
müessesesinde çalışacak tabip, diş tabibi ve yüksek öğrenim görmüş 
yardımcı personel ile meslek okullarından veya kurslardan mezun yar
dımcı personele, teknik ve genel idare görevlerinde çalıştırılan bütün 
hizmetli personele, her ay aylıklarına ek olarak 2.500 lirayı geçmemek 
üzere döner sermaye gelirlerinden karşılanan bîr tazminat verilir. 

Döner sermayesi olan kuruluşlarda döner sermayeden ücret, taz
minat ve prim alacak personelin girecekleri kademeler, yukarıdaki 
miktarı aşmayacak şekilde ve Maliye Bakanlığının görüşü alınmak su
reti ile Üniversiteye bağlı döner sermaye kuruluşlarında Üniversite Yö
netim Kurulunca, Fakültelerde ise Fakülte Yönetim Kurulunca tespit 
edilir. 

MADDE 2 — Bu Yönetmeliğin 1. maddesi (d) ve (i) fıkralarında 
yazılı değişiklikler 1 Haziran 1976 tarihinde, diğer fıkralarda yapılan 
değişiklikler yayın tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 — Bu Yönetmeliği Diyarbakır Üniversitesi Rektörü yü
rütür. 
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Hacettepe Üniversitesinden : 

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Asistanları ile 
Doktora ve Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Yurt Dışında 
Görevlendirilmeleri Hakkında Yönetmelik'in 12. Maddesinin 

Değiştirilmesine dair Yönetmelik 

Madde 1 — Yönetmeliğin 12. maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«MADDE 12 — Asistanlar ile Doktora ve Tıpta Uzmanlık Öğren
cileri, Fakültelerde, Bölüm Başkanının görüşü ve ilgili bilim dalının 
muvafakati alınarak Fakülte Yönetim Kurullarının, Yüksek Okul, Okul 

ve Enstitülerde Yönetim Kurullarının kararı ve Rektörün onayı ile baş
langıçta dış ülkelere bir yıl süre ile gitmek üzere görevlendirilirler. 

Asistanların (hangi kademede olursa olsun Üniversitedeki bütün 
asistanlık süresi içinde) doktora ve tıpta uzmanlık Öğrencilerinin (bü
tün öğrencilik süreleri içinde) dış ülkelerde görevlendirme süreleri, her 
yıl sonunda gönderecekleri çalışma raporunun olumlu olduğu ilgili yö
netim kurulunca kabul edilmek şartıyla, her defasında birer yıl olmak 
ve tümü beş yılı geçmemek üzere yukarıdaki usule uygun olarak uzatı
labilir. İlgili Yönetim Kurulunun teklifi üzerine bu sürenin bir yıl daha 
uzatılması için Senato kararı gereklidir.» 

Madde 2 — Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte 
yürürlüğe girer. 

Madde 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Rektör yürütür. 

G E N E L G E L E R 
Ticaret Bakanlığından: 

Dışticaret İşlerine Dair Sirküler 
İthalât : (77/11) 

28 Ocak 1977 gün ve 15833 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalât Rejimi Kararı, İthalât Yönetmeliği ve İthal Listeleri ile İthalât Bel
gesi Yönetmeliği ve ithalâta ilişkin Sirkülerde aşağıdaki düzeltmeler yapılmıştır. 

İTHALÂT REJİMİ KARARINDA 

Sahife Madde Fıkra Paragraf Satır Yanlış Doğru 

2 8 2 4 19/10/1976 19/11/1976 
2 10 — 2 3 Libersyon Liberasyon 
2 12 IV 1 2 Bankasınca Bankasında 
3 15 — — 1 Lsitelennde Listelerinde 

İTHALÂT YÖNETMELİĞİNDE 

Sahife Madde Fıkra Paragraf Satrr Yanlış Doğru 

4 2 1 — 7 Kılmetmi Kıymetini 
8 20 D — 4 Dalayısıyla Dolayısıyla 
9 22 III 4 7 Mütelaası Mütalaası 

I. SAYILI LİBERASYON LİSTESİNDE 

Sahife Güm. Tarife ve İstatistik No. Yanlış Doğru 

19 84.28.92 Kulukça Kuluçka 
19 84.38 Çozgu Çözgü 
19 84 48.91 Kesesi Keçesi 
21 90.24 Alçak Alçak 

II. SAYILI LİBERASYON LİSTESİNDE 

Sahife Güm. Tarife ve İstatistik No. 

22 

22 

22 
22 

24 
24 
24 

25 
28 

01.05.20 

15.10.20 

22.09.90 
23.07.00 

S0.02.2S 
32.04.20 
38.11 Yalnız sağlıkta ve gıda 

sanayiinde kullanılan dezenfekte edici, haşarat 
ve kemiricUeri öldürücü veya kaçırıcı ve ben
zeri sair müstahzarlar (menşe memlekette 
aerosol bomba şeklindeki kaplara doldurul
muş müstahzarlar ile paradiklorobenzen ve 
parakende satış için ambalajlanmış şeklide 

dahil olmak üzere mamulleri hariç) 
45.04.20 
60.08,00 

Yanlış Doğru 

(Yağ parçalama ve distilasyon te
sisi olan fabrikalar için) 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Gıda-Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı 
(Petrol şirketleri ile yağ parçalama 
ve distilasyon tesisi olan fabrikalar 
İçin) 
için) 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakan
lığı 
Kızamık 
Hayvani 

Hariç 
Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı 
Kızamış 
Hayçani 

Gıda - Taran ve Hayvancılık 
Bakanlığı 
Agloreme 
Katkütler 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Aglomere 
Katgüjüer 
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TAHSİSLİ İTHAL MALLARI LİSTESİ 

Sahile Kota Sıra No Güm. Ta. ve İst. No. Yanlış Doğru 

29 42 29.15 29.15 29.15} 
38.19f 

30 66 35.06.20 Desktrin Dekstrin 
30 78 38.12 80 60 
30 82 38.19) 

39.02.16} ve ve ve 
26J 

33 198 73.25.00 Telerden tellerden 
35 260, 84.45 Madenleri Madenlerin 

minaroloji mineroloji 
36 280 85.01.91 akşam aksam 

rektans reaktans 
37 298 8523 40 KV 40 KW 

SİRKÜLERLER 
Sirküler Sahife Madde Fıkra Satır Yanlış Doğru 

77/1 41 3 2 olaark olarak 
» 41 5 — 3 edilemez edilebilir 
» 43 22 — 2 şilem işlem 
» 42 23 — 2 teknolojiü teknolojik 
» 42 23 I 8 Bakanlığına Bakanlığında 
» 42 23 VII 4 Baaknhğa Bakanlığa 

İTHALÂT BELGESİ YÖNETMELİĞİNDE 

Sahife Madde Fıkra Yanlış Doğru 

40 I - k numaralı numaralan 

Gümrük ve Tekel Bakanlığından : 

1615 sayılı Gümrük Kanununun 8/2-b maddesi gereğince kanun 
hükmünde belirtilen kuruluşlara yapılan bağış konusu eşyalardan oto
mobil ve münibüslerin bağış işlemleri yapılırken yaş yönünden herhan
gi bir tahdit aranmaz iken; genellikle çok eski model eşyaların bağışı 
kabul eden kuruluşlar yönünden ekonomik ömürlerini doldurması ve 

keza ekonomik yönden o kuruluş için herhangi bir değer taşımaması 
ve hatta kuruluş için külfet tahmil etmesi ve bu tür eşyaların 10 yıl 
geçmedikçe gayri muaf ellere vergisiz satışlarının da mümkün olama
ması gibi nedenlerle bahse konu eşyaların hibelerinde model yılı 
itibariyle (4) yaşından yukarı olanların bağışlarının bu genelgemizin 
Resmî Gazete'de yayımından (15) gün sonraki tarih itibariyle kabul 
edilmemesi Bakanlığımızca uygun bulunmuştur. 

Keyfiyet tebliğ olunur. 

T E B L İ Ğ 
Maliye Bakanlığından: 

Türkiye Petrolleri A.O. na, V. bölgede yapılacak petrol çalışmala
rında kullanılmak üzere 1977 yılı içinde benzin, motorin, fuel-oil ve gaz
yağı tesliminin dahilde alınan İstihsal Vergisinden istisna edilmesi 
hakkında tebliğ : 

Türkiye Petrolleri A.O. nın 6326 sayılı Petrol Kanununun, 18/4/1973 
tarihli ve 14511 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 1702 sayılı Kanunla 
değişik 112/2 nci maddesi gereğince, gümrük ve diğer ithal vergi ve 
resimlerinden muafen ithal edip kullanma hakkına sahip bulunduğu 
malzemenin memleket dahilinde imal olunan eşit ve benzerlerinden; 

1.360 ton benzin, 15.000 ton motorin, 42.000 ton fuel-oil ve 90 ton gaz-
yağının 1977 yılı sonuna kadar, adı geçen Ortaklığa tesliminin 6802 sa
yılı Gider Vergileri Kanununun 4 üncü maddesinin (j) işaretli fıkrası 
hükmüne dayanılarak, bu fıkradaki ve Petrol Kanununun 112 nci Pet
rol Nizamnamesinin 220 nci maddesindeki şartlara uyulmak ve petrol 
çalışmalarında kullanılmak şartıyle, dahilde alınan İstihsal Vergisin
den istisna edilmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile müştereken ka
rarlaştırılmıştır. 

İstisna hükmünün bu tebliğin Resmî Gazete'de yayımlandığı ta
rihten itibaren uygulanması gerekir. 

İ L Â N L A R 
İstanbul Üçüncü Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

Esas No : 1976/260 
Karar No : 1976/422 
1918 sayılı Kanuna muhalefetden maznun Diyarbakır Batman Kazası 

Raman Mahallesi H/168 de nüfusa kayıtlı, Alıbeyköyü Çeltik Durağında 
oturur Nurettin oğlu, 1964 de Zayide'den doğma Mevlut Fil'z hakkında 
Mahkememizden verilen gıyabî hükmün bütün aramalara rağmen bu-
lunamadığındao tebligat yapılamamış olduğundan dosya tetkik edildi: 

İcabı düşünüldü : 1918 sayılı Kan. 6829 sayılı Kanunla muaddel 
25/3-Son, 1177 sayılı Kan. 88/2, T .C. K. nunun 54/3, 59 ncu maddeleri 
gereğince 2 ay İS gün hapis 25 lira ağır para cezası De tecziyesine, sigaraîa-
rm müsaderesine, 647 Say. Kan. 4 ncü maddesi gereğince hapis cezası 
paraya çevrilerek bir gün hapsin 20 lira hesabiyle 1500 lira ağır para ce
zası ile tecziyesine, 100 lira bilirkişi ücreti ile 400 Kr. mahkeme masra
fının kendisinden alınmasına dair verilen gıyabî hükmün 7201 sayılı Teb
ligat Kanunun 28, 29, 30, 31 nci maddeleri gereğince ilânen tebliğine, 
ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılması, ilânen 
tebliğ olunur. 1555 / 1 
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Karubuk Belediye Başkanlığından: 

B?]cdı\nnu E. S. O. işletmesi ihtiyacı i ç i n 5 adet 12 sıralı 302 
\lt reedes Otobüs Satırı alınacaktır. 

1 - Bineri S50.C00.— Beşi 4.250.000,— TL. Muhammen bedelli 
olup, geçici teminatı 141.250,— TL. dır. 

2 — thale 1 Mart 1977 Salı günü saat 15.00 de Belediye Encüme
ninde 2490 sayıh Kanunun 31. maddesine göre kapalı zarf usulüyle 
yapılacaKtır. 

3 — B u işe ait şartnameler tatil günleri hariç her gün mesai saat
le r i dahilinde E S. O. İşletmesi Muhasebesinde görüleceği gibi posta 
île de istenebilir. 

4 — B u işe ait 2490 sayılı kanunun 31. ve 32. maddeleri uyarınca 
•anzım edilerek tekl i f mektubunu havi mühürlü zarflarını ihale sa& 
tinden 1 saat öncesine kadar Encümen kalemine teslim edilmesi şarttır. 

5 — Pastada vaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 
1787 /4 3 

Hendek Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

Esas No: 1975/86 
Karar No: 1977/11 
Davacı Meliha Doğan tarafından davalı Cevdet Doğan aleyhe 

açılan boşanma davasında : Hayrabolu İlçesi Avluobası Köyü hane : 
52 de nüfusa kavıtlı tarafların M. K. nun 134. maddesi uyarınca bo-
smr"alonna hüküm altına alınmış olup davalının adresi meçhul bu
lunduğundan kararın ilânen tepîiğine karar verilmiş bulunmakla ilân 
tarihir^en itibaren 15 gün içinde temyiz edilmesi edilmediği takdirde 
hüknr'in kesinleşeceği ilân olunur. 1909 

Samsun 2 nci Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1976/687 
Davacı Ü. Rona Türker vekili Av. Necat Yılmaz tarafından davalı 

Ferit Yalız aleyhine açılmış bulunan hasar tazmini davasının sonunda 
davacıya ait 55 AZ 366 taksi 55 AU 940 plakalı taksinin çarpması sonucu 
3.985 lira hasar bedeli ile % 5 faiz 48 lira mukame masrafı 398 lira 50 
kuruş nisbi ücreti vekâletinin davalı Ferit Yalız'dan tahsili ile dava
cıya verilmesine dair temyizi kabil olmak üzere verilen karar davacı 
vekilinin yüzüne karşı davalının gıyabında açıkça okunup anlatıldı. 
23/12/1976 tarih ve 1976/687 esas 1976/919 karar sayılı ilam. 1902 

Karakocan Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1976/80 
Karakoçan'ın Okçular Köyünden İzzettin Karahan vekili Süley

man Okçuoğlu tarafından davalılar Laıtif Seyrek ve arkadaşları aleyhine 
açılmış bulunan taksim ve izaleyi şüyuu davasında yapılan yargılaması 
sırasında : 

Davalılardan Nazmiye'nin Baluca Köyünden İbrahim oğlu Latif 
Seyrek'in yapılan aramalara rağmen bulunamadığından hakkındaki teb
ligat icra edilmemiştir. Mahkemece verilen karar gereğince ilânen teb
ligat yapılmasına karar verilmiştir. Karakocan Sulh Hukuk Mahkeme
sinin 1/3/1977 tarihli celsede hazır bulunması hazır bulunmadığı tak
dirde H.U.M.K.nun 508 ve 509. maddeleri gereğince duruşmanın gıya
bında yürütüleceği meşruhatlı tebligat yerine kâim olmak üzere ilânen 
tebliğ olunur. 1899 • 

Çorum Asliye 1. Hukuk Hâkimliğinden : 

1976/207 
Çorum-Eren Otobüs İşletmesinde 34. KN. 786 Plâka sayılı vasıta 

sahibi ve şoförü Şevket Salih. 
Ankara Sosyal Sigortalar Kıırurnu Genel Müdürlüğü vekilleri 

Avukat Cemal Şahin ve Avukat Hamit Sade tarafından aleyhinize açıl
mış olan tazminat davasında adresiniz tespit edilemediğinden ilânen 
gıyap karan tebliğine karar verilmiş olup duruşması 17/3/1977 günü 
?aat 9 00 a talik edilerek, duruşma gününde bizzat gelmediğiniz veya 
bir vekil göndermediğiniz takdirde duruşmanın gıyabınızda yapılaca
ğı ilân olunur. 1907 

Muğla Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1975/314 
Davacı Muğla Kuyucaık Köyünden Seyfi Balkır tarafından da

valı aynı yerden Seniha Balkır aleyhine açılan boşanma davasının ya
pılan yargılaması sırasında : 

Yapılan tahkikatta davalı Seniha Balkar'ın adresi meçhul oldu
ğundan davalıya ilânen tebligat icrasma karar verilmiş oknıkla duruş
manın bırakıldığı 23/3/1977 günü saat 8.30 da duruşmada hazır bulun
ması için davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

1910 

Eskişehir 1. nci Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

Hâkim: Nafiz Ünlü 12070 
Kâtip : Cevat İzmir 

A d ı S o y a d ı İlâmın tarihi ve nosu Cezanın nevî ve kanun maddesi 

ADNAN DEMİR : Adil ve Huriye'den 1950 
olma, Mahmudiye Türkmenmecidiye Köyü 
65 hanede kayıtlı. 
YUSUF AYGÜL: Yakup ve Lütfiye'den 1953 
de olma Trabzon Araklı Ayvadere Köyünde 
kayıtlı 
AHMET KAYA :Musa ve Nazlı'dan 1957 de 
olma Demirci Yiğenler Köyü 8 hanede 
kayıtlı 
ALİ NİHAT BARIŞKAN: Kenan Salih ve 
Fevziye'den 1942 de olma İçel Cami Şerif 
Mah. 454 hanede kayıtlı 
HASAN HÜSEYİN ÜNLÜ : Osman ve 
Nuriye'den 1951 de olma Aksaray Paşacık 
Mah. 162 hanede kayıtlı 
ÖMER YALÇIN : Ziya ve Aziye'den 1951 de 
olma Eskişehir Oklubalı Köyü nüfusuna 
kayıtlı 
İSMAİL ÇEMREK : İsmail ve Nergiz'den 
elma 1943 doğumlu Çorum Aslanköy 30 
hanede kayıtlı 
YÜKSEL BAŞKARA : Ali ve Emine'den 1943 
de olma Gemerek Örtlek Köyü 15 hanede 
kayıtlı 

22/6/1976 1976/482 - 597 T.C.K. 565/1, 2, 647 S.K. 4 55— TL. hafif para 3 gün meslekten men 

11/6/1976 1976/568-518 T.C.K. 565/1, 2, 647 S.K. 4. 110,— lira hafif para 3 gün meslekten men 

30/7/1976 1976/641-871 1774 S.K. 2 ve 15. Mad. 750,— lira hafif para 

15/7/1976 1976/670 840 T.C.K. 565/1, 647 S.K. 4. 420— lira hafif para 

12/11/1976 1976/900- 1164 T.C.K. 565/1, 647 S.K. 4. 420— lira hafif para 

18/11/1976 1976/948-1207 T C K . 567, 647 S.K. 4. 225,— TL. hafif para. 

29/11/1976 1976/978- 1256 T.C.K. 565/1, 20 gün hafif hapis 20 TL. hafif para. 

30/11/1976 1976/990-1273 T.C.K. 482/3, 572/1, 193/1, üç ay 15 gün hapis 100,— TL. ağır para. 
Yukarıda dava numarası hüküm özeti yazılı karar sanık adına posta ile gönderilmiş, adresi meçhul olduğundan bilâ tebliğ iade edilmiş 

zabıta tahkikatına rağmende adresi tespit edilememiş olduğundan ttiküm özetinin Resmî Gazete'de 29, 30. maddeler gereğince ilâm yapılma
sına, aynı Kanunun 31. maddesine göre hükmün sanığa tebliğ edilmiş sayılmasına karar verildi. 1915 
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Demirköy Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

1 — İşletmemiz Çakmaktepe, Tepebaşı, Karayokuş, İğneada, 
Balaban ve Dörtyol stablize yol kenarı depolarında mevcut kayın, meşe 
Karaağaç, Dişbudak, Ihlamur, Ceviz, akçaağaç, Saçlı meşe, Gürgen, , 
Kavak ve Kızılağaç tomruk ve direkleri olmak üzere cem'an 3028.220 
M 3 . Emval 24/2/1977 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14.00 te 
İşletmemiz satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda açık art
tırma ile satılacaktır. 

2 — Satışa çıkarılan emvalin : 
a) I. ve II. Sınıf tomrukların mal tutar bedelinin asgari % 50 si 

ile bakiyesinin % 9 faizi nakit olarak peşin ve mütebakisi % 50 si müd-
detsiz banka mektubu alınmak suretiyle 3 ay vadeli olarak satılacaktır. 

b) III. Sınıf kaym tomruğu ile III. Sınıf diğer yapraklı tomruk
lar ve yapraklı maden direklerin mal tutar bedelinin asgari % 25 i 
ile % 9 faizi nakit olarak peşin ve bakiyesinin müddetsiz banka mek
tubu alınmak suretiyle 6 ay vadeli olarak satılacaktır . 

3 — Satışla ilgili şartname, satış partilerini geçici teminatları ile 
birlikte gösterir müfredatlı liste Orman Genel Müdürlüğü, istanbul, 
Bolu, Adapazarı ve Zonguldak Orman Bölge Başmüdürlükleri ile Çatalca 
Vize ve Kırklareli Orman işletme Müdürlüklerinde ve işletmemizde 
görülebilir. 

4 — isteklilerin almak istedikleri partilerin geçici teminatları ile 
birlikte 24/2/1977 Perşembe günü sat 12.00 ye kadar işletmemize mü
racaatları banka mektubu verecekterin mektuplarında İşletme adını 
belirtmeleri gerekir. 

5 — Daimi müşterilerimize müfredatlı parti listesi adreslerine 
postalanmıştır. ihaleye iştirak etmek isteyenlerin yazılı veya telefonla 
müracatlannda satış listesi adreslerine gönderilecektir. 

6 — isteklilerin belirli gün ve saatte teminat makbuzları ile bir
likte komisyona müracaatları ilân olunur. 2006 / 1-1 • 

iller Bankasından: 

1 — Bankamız ihtiyaçları için, iç piyasadan; 
100.000 m 2 normal ozalit kağıdı, 
50.000 m 2 OCE 212 markalı ozalit makinasında kullanılmak üzere 

ozalit kağıdı. 
15.000 m 2 şeffaf ozalit kağıdı, 
1.500 paket konsantre kimyevi madde (miktarlar artar veya 

eksilebilir.) 
satın alınacaktır. 

2 — Bu işe ait şartnameler 250,— TL. bedel karşılığında Banka
mızda iller Bankası Mensupları Yardım Derneğinden ve istanbul'da 
Kartal/Maltepe'de Depo ve İkmâl Müdürlüğünden temin edilebilir. 

3 — Teklifler en geç 24/2/1977 günü saat 16.30 a kadar Banka
mızda bulundurulacaktır. 

4 — Teklifler 25/2/1977 günü saat 15.00 de Satınalma Komisyo
nunda açılacaktır. 

5 — Postadaki gecikmeler dikkate alınmıyacaktır. 
6 — Bankamız 2490 sayılı kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir. 1979 / 1-1 • 
Artvin i l i Borçka Devlet Orman Kereste Fabrikası Müdürlüğün 

den : 

Parti Parti Müh. Bed. G. Tem. 
Cins ve kalitesi No. adedi Adet M 3 Dsm3 Lira Lira 

II.S.N.B.Lâd.K.Ker. 1 1 2556 47.701 2500 9.000 
TII.S.N.B. » >» » 2-23 22 29574 1378.548 2200 227.500 
III S.K.B. » » » 24-27 4 12054 98.628 1750 13.000 
IV.S.N.B. » » » 28-33 6 10525 379.765 1900 54.500 
Kısa Boy Lata 34 1 10278 25.569 1500 2.90O 

TOPLAM 34 34 64987 1930.211 306.900 
1 — Yukanda müfredatı yazılı 34 parti Lâdin-Köknar kuru ke

resteler hizalarında yazılı muhammen bedelleri üzerinden % 50 si pe-
sin % 50 si 6 (altı) ay vadeli müddetsiz limit dahili banka mektubu 
karşılığı açık artıraıa suretiyle satışa çıkarılmıştır. 

2 — İhale 21/2/1977 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14.00 
do Fabrika Müdürlüğünde toplanacak komisyon huzurunda yapılacak
tır. 

3 — Satışa ait şartname ve ölçü listeleri Orman Ürünleri Sanayii 
Genel Müdürlüğünde, Artvin, Rize, Trabzon, Samsun, Ankara, Istan-

Gazete) Sahife : 9 

bul, izmir, Elazığ, Malatya, Erzurum orman işletme müdürlüklerinde 
Bolu, Düzce, Ardeşen kereste fabrikaları ile Fabrikamız Müdürlüğün
de görülebilir. 

4 — isteklilerin beürli gün ve saatten evvel̂  almak istedikleri par
tiler için ayn ayn yatıracaktan teminat makbuzları ile birlikte kon^ 
yomunuza müracaatları ilân olunur. 1981 / 1-1 • 

Mafcina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda işletmesi Müdürlü
ğünden : 

1 — işletmemizin Ankara Merkez, Seymen Gemi Söküm Şanti
yesi ve Kırıkkale Hurda Şantiyesi Kısım Müdürlüğünde mevcut hur
da malzemenin ayıklanması, aktarılması, maden cinslerine göre istif
lenmesi ve şantiye yetkililerinin gösterecekleri parsellere nakli, istif
lenmesi gerektiğinde kamyon v.s. araçlara yüklenmesi işi şartnamesi 
esaslan dairesinde kapalı zarfla teklif alma suretiyle ihaleye çıkanl-
mıştır. 

2 — İhale 17 Şubat 1977 Perşembe günü saat 14.00 de Ankara'da 
istanbul Caddesi No. 30 da'ki Hurda işletmesi Müdürlüğünde yapıla
caktır. 

Bu sebeple tekliflerin en geç ihale günü saat 14.00 e kadar Hur 
da İsletmesi Müdürlüğüne verilmesi şarttır. 

3 — Bu işe ait şartnameler Kmkkale Hurda Santivesinderı, Sey
men Gemi Söküm Şantiyesinden ve Ankara'da Hurda İşletmesi Mü
dürlüğünden parasız olarak temin edilebilir. 

4 — Kurumumuz 2490 sayılı artırma ve eksiltme kanununa tabi 
değildir. ' 1980 /1-1 

Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden: 

Bankamızca Birecik, Suşehri, Tekman, Kurtuluş (K. Maraş), Yu
sufeli, Mecitözü, Çayıralan, Ahlat, Bozova, Hafik, Batman, Kargı, Mesu
diye, Sankanuş, Divriği, Muş, Küre, Doğubeyazıt, Lapseki, Savur, Bayat, 
Şavşat, Ereğli (Konya), İdil, Vezirköprü, Pülümür, Pazar (Tokat), De
mirköy, Hilvan, Siverek, Hozat, Geyve, Daday, Güdül, Eğridir, Çayırlı, 
Mudurnu, Ulubey (Uşak), Gerze .Tatvan, Kula, Sungurlu, Derik, Kara
su, Pınarbaşı, Malazgirt, Dursunbey, Hınıs, Eldivan, Bulancak, Balya, 
Çamlıdere, Karacasu, Karlıova, Vize, Gümüşhane, Gönen, Refahiye, Çer
keş, Görele, Pertek, Kepsut, Arsin, Karapınar, Göynük, Sultanhisar, 
Perşembe, Orhaneli, Kurtalan, Kavak, Reşadiye, Pasinler, Zara, Yeşil
ova, Kangal', Selim, Şarköy, Mihalıççık, Tuzluca, Seben, Espiye, Kara
manlı, Devrekani, Horasan, İğdır, Bucak, Turhal, Ermenak, Sorgun, 
Ovacık, Keleş, Kahraman Maraş, Anamur, Kars, Alanya, Artıavi, Yıldız
eli, Gördes, Bismil, Atabey, Yerköy, Buldan, Çan, Akdağmadeni, Mazı
dağı, Baskil, Taşova, Adapazan, Polatlı, Bartın, Trabzon, Çıldır ve Tun
celi Şubelerimize demir konstriksiyonlu, flöresant ışıklı, plexclâs örtülü 
reklâm tesisi yaptırılacaktır. 

Bu işe ait umumi ve hususi şartnameler Genel Müdürlükte (Halk
la İlişkiler Müdürlüğünden), istanbul'da Karaköy, İzmir'de de İzmir 
Şubemizden alınabilir. 

Tekliflerin kapalı zarf ve şartnamelerde istenilen belgelerle birlikte 
18/2/1977 Cuma günü saat (HS.OO)'e kadaT Ankara'da Genel Müdürlük 
Halkla İlişkiler Müdürlüğüne tevdi edilecektir. 

İhaleye toptan iştirak edilebüeceği gibi bir kaç Şubemize yapıla
cak tesis için de teklif verilebüir. 

Bankamız 2490 sayılı Arttırma Eksiltme ve İhale Kanununa tabi ol
madığından ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine vermekte serbesttir. 

Postadaki vaki olacak gecikmelerden dolayı her hangi bir hak id
dia edilemez. 11945/1-4. 

Sümerbank Yıldız Porselen Sanayii Müessesesinden : 

İhtiyaç fazlası ve hurda malzeme satılacaktır. 
1 — Müessesemizde mevcut muhtelif yeraltı kabloları, kantar, 

tabak ve fincan dekorlama makinası, hurda muhtelif oto dış lastiği, 
hurda saç varili, kullanılmış brülör v.b. ihtiyaç fazlası ve hurda mal
zeme kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satılacaktır. 

2 — Bu işe ait şartname çalışma saatleri dahilinde Müessesemiz 
Ticaret Şefliğinden temin edilebilir, veya posta ile istenebilir. 

3 — Son teklif verme günü, 10 Mart 1977 günü saat 15.00 e kadar. 
4 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 

1942 /1 1 
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Akhisar Belediye Başkanlığından: 

Kumaşları belediyemizden verilmek üzere 162 işçi ile 31 zabıta ve 
itfaiye personeline şartnamesi ve 80 bin 300 liralık keşif dahilinde top
lam 193 takım kışlık elbise 2490 sayılı Kanunun 3/1. maddesi gereğince 
kapalı zarf eksiltme suretiyle diktirilecektir. İşin geçici teminatı 6022 
lira 90 kuruştur. İhalesi 7 Mart 1977 günü saat 15.00 te belediye encü
meninde yapılacaktır. 

Taliplerin Kanuna uygun olarak hazırlıyacaklan teklif mektupla
rını en geç ihale saatinden bir saat öncesine kadar Yazı İşleri Müdürlü
ğüne teslim etmeleri postadaki gecikmelerin nazara alınmayacağı ilân 
olunur. 1948 / 4-1 

# — _ 

Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünden : 

1 — Ofisimiz ünitelerinin 1977 yılı ihtiyacı için Erdemir'den üni
telerimize taşıttırılacak 11062 ton (— % 20 olabilir) teneke levha sac ve 
varil sacının nakliye ihalesi idari şartnamesi esasları dahilinde (kapalı 
zarf usulü) teklif alma suretiyle yapılacaktır. 

2 — Bu işe ait geçici teminat 59.500,— TL. dır. 
3 — İdari şartname Genel Müdürlük Malzeme Şube Müdürlüğün

den ve istanbul, İzmir, İzmit Bölge Müdürlüklerind1 n temin edilebilir. 
4 — İhaleye iştirak edebilecek firmalar teklif mektuplarım engeç 

28/2/1977 günü saat 14.0'e kadar dış zarfın üzerine «nakliye teklifidir» 
ibaresini yazarak Genel Müdürlük Haberleşme Şube Müdürlüğüne gön
derecek veya ölden tevdi edeceklerdir. Postada vaki gecikmeler kabul 
edilmez. 

5 — Teklif mektupları 28/2/1977 günü saat 15.00'de Satınalma Ko
misyonu Başkanlığında açılacaktır.. 

Firma temsilcileri ihalede hazar bulunabilirler. 
6 — Ofisimiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yap

mamakta veya en düşük fiat veren teklif sahibine verip vermemekte ser
besttir. 1946 / Zil 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Y. S. E. Genel Müdürlüğü 7. 
Bölge Müdürlüğünden: 

1. Konya Bölgesi mıntıkasında bulunan 22.500.000,— TL. keşifli 
Konya Bozkır - Merkez grup köyleri II-III. Kısım içmesuyu inşaatı kapa
lı zarf usulü ile ihaleye konulmuştur. 

2. İhale 24/2/1977 Perşembe günü saat 15.00 de Konya'da Kbnya 
Fuarı batı güneyindeki YSE 7 .Bölge Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

3. İhale tasarısı ve ekleri Bölge İçmesuları Şefliğinde mesai saat
leri dahilinde görülebilinir. 

4. Bu iş için lüzumlu borular ile mdbopomp grupları idarece veri
lecek olup, bunların bedelleri ihaleye esas keşifte dahil değüdir. 

5. İsteklilerin: 
a) Teknik personel beyannamesi, 
b) Plân ve teçhizat beyannamesi, 
c) Taahhüdü altında bulunan işler beyannamesi, 
d) Bayındırlık Bakanlığından alınmış asgari bu iş için keşif bedeli 

tutarında (B) grubundan müteahhitlik karnelerini, ihaleye iştirak bel
gesi olmak üzere verecekleri dilekçeye eklemeleri şarttır. 

6. İhaleye girmek isteyen şahıs ve şirketlerin 211/2/1977 Pazartesi 
günü mesai saati bitimine kadar, ekleri 5. maddede belirtilmiş olan bir 
dilekçe ile Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek ihaleye iştirak belgesi 
istemeleri lâzımdır Bu tarihten evvel ihale tasarısını ve eklerini dairede 
görüp, is mahallini de gezip gördüğünü beyanla dilekçe ile müracaat 
etmemiş olanlara belge verilmez. İstekliler belge alıp almadıklarını 
23/2/1977 Çarşamba sabahından itibaren Bölge Müdürlüğüne müracaat 
ederek öğrenebilirler. 

7. İhaleye girmek isteyen şahıs ve şirketlerin 688.750 TL. İrk geçici 
teminat vermeleri ve Ticaret Odası belgesini tekliflerine eklemesi şart
tır. İstekli şirket olduğu takdirde ayrıca idare merkezinin bulunduğu yer 
mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya 
sair resmi makamdan şirketin kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair 
bu eksiltmenin ilânı tarihinden sonra alınmış bir belgeyi ibraz etenesi; 
Şirketin sirkülerine veya şirket adına tekliflerde bulunacak kimselerin 
bu şirketin vekili olduğunu gösterir noterlikten tasdikli vekâletnameyi 
haiz olması lâzımdır. 

8. İsteklilerin teklif zarflarım 2. maddede yazılı saatten 30 dakika 
evveline kadar Bölgemiz İhale Komisyonu Başkanlığına makbuz muka
bilinde teslim etmeleri şarttır. 

9. Postada vaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar ka
bul edilmez. 1947/2-1 

10 ŞUBAT 1977 

Bitlis Valiliğinden : 

Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün; 
1 — Bitlis - Tatvan Polis Dinlenme Evi inşaatı 527 sayılı Kanuna 

göre 1978 yılına sari ve 2490 sayılı kanunun 31. maddesi hükümlerine 
göre kapalı zarf usulü ile 1976 birim fiyatları üzerinden °/o 30 zamlı 
olarak eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli 7.000.000,— liradır. 
3 — Eksiltme Bayındırlık Müdürlüğünde II İhale Komisyonunca 

10/3/1977 Perşembe günü saat 15.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Bayındırlık Müdür

lüğünde görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
a) 223.750,— liralık geçici teminatını, 
b) 1977 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, 
c) Müracaat dlekçesiyle birlikte verecekleri eksiltme şartname

sinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçları bil
dirisi, sermaye ve kredi olanaklarını açıklayan mali durum bildirisi ve 
eki, banka referansı, teknik personel bildirisi, Bayındırlık Bakanlı
ğından almış oldukları (C) grubundan keşif bedeli kadar işin eksilt
mesine girebileceklerini gösterir müteahirtlik karnesi aslını ibraz su
retiyle Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini teklif 
mektupları ile birlikte zarfa koymaları lazımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 10/3/1977 Perşembe günü saat 
14.00 e kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına ve
receklerdir. 

7 — Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 
7/3/1977 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 2007 / 4-1 • 
Çalışma Bakanlığı Zat İşleri Müdürlüğünden : 

Çalışma Bakanlığına İmtihanla Bakanlık Müfettiş Yardımcısı 
alınacaktır. Adaylarda aranılan şartlar. 

1 — 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde yazılı genel şartlara haiz 
olmak. 

2 — Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, idarî ilimler, İşletme ik
tisadî ve Ticari ilimler Fakültesi ile iktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demilerinden yahut bunların eşitleri yerli ve yabancı fakülte ve yüksek 
okullardan birini bitirmiş olmak. 

3 — Sağlık durumu iklim değişikliklerine ve her türlü yolculuk 
şartlarına elverişli olmak, 

4 — Kasıtlı olarak işlenmeyen suçlar dışında hürriyeti kısıtlayıcı 
bir ceza ile hükümlü olmamak, 

5 — Yapılacak inceleme sonunda sicil ve karakteri bakımından 
müfettişliğe alınmasına engel bir hali bulunmamak. 

6 — 1 Ocak 1977 tarihinde otuz yaşını geçmemiş olması gerekir, 
imtihana giriş şartlan ve imtihan konuları hakkında ayrıntılı 

bilgi için Çalışma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığından şahsen ve
ya posta ile broşür istenebilir. 

Müfettiş Yardımcılarına atananlar 3 yıllık yetiştirme dönemini 
bitirip Bakanlık Müfettişliğine atandıktan sonra bir yıl süre ile ince
leme yapmak üzere yabancı ülkelere gönderilirler. 

imtihana katılacaklar bir dilekçe ile istenilen belgeleri noksan
sız olarak en geç 4 Nisan 1977 günü mesai bitimine kadar Ankara'da 
Teftiş Kurulu Başkanlığına vermeleri veya posta ile göndermeleri ge 
rekir. 

Yazılı irntiiıoniar 18 Nisan 1977, Mayıs ve takip eden günlerde 
Ankara'da yapılacaktır. 

Not: Postada vaki gecikmeler nazarı dikkate alınmaz. 
1982 / 2-1 • 

Rize Tapulama Müdürlüğünden: 

Of ilçesi Doğançay Köyünde 278 - 279 No. lu parseller tapulama tek-
nisyenliğ nce Süleyman evlatları Battal ve izzet ve Halim ve Maksut 
ve Gülizar Hacıosmanoğlu adlarına tespit edildi. 

Bu parsellere Ferhat oğlu Süleyman Hacıosmanoğlu süresi için
de itiraz etmiş olup tapulama müdürlüğü komisyonunca tespitin ip
tali ile bu parsellerin tamamı Ayşe ve Süleyman ve Semahat Hacıos
manoğlu adlarına yazılmasına karar verildi. 

Lehine tespit edilen ilgililere duyurulur, 1943 / 1-1 

(Resmî Gazete) 



10 ŞUBAT 1977 (Resmî Gazete) Sahife : 11 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından : 

İli : Eskişehir, İlçesi: Merkez, Köyü veya mevkii: Nemli, Made
nin cinsi: Manyezit, Ruhsatnamenin tarihi: 20/8/1968, Numarası: Ar. 
7415 

Hudutları: Kuzeyi: «M» tekatü noktası., Doğusu: «M» tekatü 
noktasından, yukarıda Kartal Köyü camiine düz hat., Güneyi: Yukarı 
Kartal Köyü camiinden, Nemli Köyü camiine düz hat. Batısı: Nemli 
Köyü camiinden hudut başlangıcı olan «M» tekatü noktasına düz hat. 

«M» Tekatü Noktasının tarifi: 
Ballık köyü camiinden Yukarı Kartal Köyü camiine giden düz 

hat ile Nemli Köyü camiinden Söğüt Pınar Çeşmesine giden düz hat
tın kesiştikleri noktadır. 

Yukarıda mevkii, cins ve hudutları yazılı bulunmuş Manyezit Ma
deni için Sabri Ispalarh Uhdesine 10 yü müddetle işletme ruhsatı 
verilecektir. 

İtirazı olanların bu ilânın gazetede ilk yayınlandığı tarihten iti
baren onbeş gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eyle
meleri lâzım geldiği bu müddetin hitamından sonra vuku bulacak iti
razların kabul ed;lmiyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55 nci mad
desi gereğince ilân olunur, 1983 / 2-1 

Etibank Mahdut Mes'uliyetli Bandırma Boraks ve Asit Fabrikaları 
İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

«KRİSTALİZATÖR ÎMÂL ETTİRİLECEKTİR» 
1 — Asitborik Fabrikamız ihtiyacı için 6 adet Kristalizatör imal 

ettirilecektir. 
2 — İhale 17/2/1977 günü Bandırma 600 evler civarındaki Müessese 

Müdürlüğümüz binasında yapılacaktır. 
3 — İşin muvakkat teminatı 150.000,— TL. sidir. 

4 — İhale ile ilgili şartname ve dosyalar Etibank Genel Müdürlüğü 
Satmalma Dai. Başkanlığından, (Sıhhiye/Ankara), Etibank istanbul Alım 
Satım Şubesi Müdürlüğünden, Etibank İzmir İrtibat Bürosu Müdürlü
ğünden ve Bandırma'da fabrikamızdan temin edilebilir. 

5 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 

1723 / 1-1 

Türk Hava Yollan Anonim Ortaklığından: 

Ortaklığımız ihtiyacı olarak 4320 adet gömlek satınalınacaktır. 
Gömleklerin tahmini bedeli 485.400,— TL. olup geçici teminat: 

19.500,— TL. dır. 
Kapalı zarfla teklif mektuplarının 17/2/1977 günü saat 14.00 e ka

dar Taksim, İnönü Cad. Dersan Han No. 90 İstanbul adresinde bu
lunan Levazım Müdürlüğüne verilmesi gereklidir. 

Şartnameler aynı adresten temin olunur. 
Ortaklığımız 2490 sayılı kanuna tabi değildir. 1121/2/1-1 

Kelkit Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1971/129 
Davacı Kelkit'ten Hafize Çağlar'm davalılar aynı yerden Ali Çağ

lar ve arkadaşları hakkında açmış olduğu tapu iptal davasının yapılan 
açık duruşması sırasında : 

Davalı Yusuf Yurt adına çıkartılan davetiyelerin adresi belli ol
madığından tebliğ edilemediğinden bu kerre duruşmanın atılı bulun
duğu 17/2/1977 günü saat 09.00 da mahkememizde hazır bulunması için 
davetiye yerine kâim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

1992 / 1-1 

Elâzığ Karayollan 6. Bölge Müdürlüğünden : 

Bölge dahilindeki yollarda aşağıda yazılı grup işlerde gösterilen miktar kadar Otobüsler 2490/31. maddesine göre hizalarında gösterilen mu
hammen bedel, geçici teminat ihale gün ve saati kapalı zarfla Bölge İhale Komisyonunca çalışitırümak üzere kiralanacaktır. 

İhaleye iştirak edeceklerin kapalı zarflarında 1977 yılı vizeli ticaıet odası belgesi, geçici teminat ilâ resmi, kamu, kamu iktisadi devlet 
dairelerine en az son iki yıl içinde muhammen bedelin yarısı kadar personel servis işi taahhüt ettiğine dair belgenin aslı veya noterden sureti 
veyahut son iki yıldan beri şehirlerarası, turizm nakliyatı yaptığını ve bu işin muhammen bedelinin yarısı kadar tutarında maliyeden belgelen
mek suretiyle ticarî belgenin aslı veya noterden suretini ibraz etmeleri şarttır. Kapalı zarflar ihale saatmdan bir saat evveline kadar ihale ko
misyon başkanlığına makbuz karşılığında verilecektir. Usulüne göre tanzim edilmemiş kapalı zarflarla postadan komisyona geç gelen kapalı zarf
lar komisyonca kabul edilmiyecektir. 

İhale dosyaları her gün mesai saatlerinde malzeme servisinde görülebilir. İhale evrakı müracaat edenlere paralı, parasız gönderUmiyecektir. 
Duyurulur. 

İşin Nevî 
Muh. Bedeli Geçici Tem. İ h a l e n i n Y a p ı l a c ı ı t l ' 

İşin Nevî Lira Lira Tarihi Günı Saat 
Birinci Grp. işler için 37 kişilik 
4 adet otobüsün kiralanması 2.4O0.0OO 85.750 7/3/1977 Pazartesi a 1.00 
İkinci Grp. işler için 37 kişilik 
4 adet otobüsün kiralanması 2.4ÛO.0O0 85.750 7/3/1977 Pazartesi 115.30 
Üçüncü Grp. işler için 37 kişilik 
4 adet otobüsün kiralanması 2.400.000 815.750 8/3/1977 Salı aıijoo 
Dördüncü Grp. işler için 37 kişilik1 

4 adet otobüsün kiralanması 2.400.00O 85.750 8/3/1977 Salı 11530 
1949 / 4-1 

••• 
Kıbrısçık Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

D E P O N U N E M V A L İ N Parti Miktarı M. Bedeli 
Adı ve Vasfı Cins ve Nev'i Adedi M 3 . D3. Lira Kr. 

Beslen Stablize Yol Üstü S. I. N. B. Ç Tomruk 3 81 838 1.175,— 
» » » » S. II. N. B. Ç. Tomruk 6 206.302 955,— 

K. Doğan » » » S. II N. B. Ç. Tomruk 2 56.796 955,— 
Beslen » » » S. II. N. B. Gök. Tomruk 2 64.783 955,— 
Beslen » » » S. III. N. B. Ç. Tomruk 16 1.106 390 780,— 
K. Doğan » » » S. III. N. B. Ç. Tomruk 26 1.932.623 780,— 

Y E K Û N 55 3.448.732 
1 — İşletmemizin Beslen ve K. Doğan istif yerlerinde mevcut olup (55) parti halinde orman emvalleri 25/2/1977 tarihine raslayan Cuma 

günü saat 14.00'de İşletmemizde toplanacak Komisyon önünde açık artııma suretiyle satılacaktır. 
2 — Satış mal bedelinin % 50 si peşin müddetsiz banka mektubu karşılığı üç ay vadeli olacaktır. 
3 — İstekli dilerse kanunî müddeti içinde mal bedelinin tamamını naklen ödeyebilir. 
4 — Teminat ihale günü saat 12.00ye kadar kabul edilir. 
5 — İstekUlerin belirli gün ve saatte Komisyonumuza ticarî belgeleri üe birlikte müracaattan ilân olunur. 1944 /1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü V. Bölge Müdürlüğünden: 

Kastamonu - Germeçtepe Barajı ve Tesisleri İnşaatı 
1. Ankara DSİ. V. Bölge Müdürlüğü hudutları içerisinde bulunan 

Kastamonu ilinin kuzey batısında takriben 10 km. mesafede bulunan Şa-
dibey deresi üzerinde inşaa edilecek olan «Germeçtepe Barajı ve Tesis
leri İnşaatı» işi, bu işi yapmaya muktedir Türk müteahhitleri arasmda 
(Teklif isteme) usulü ile ihaleye çıkarılacaktır. 

2. İş genel olarak, bir baraj ana gövdesi ile ilgili tesislerden iba
rettir. Baraj ana gövdesi, temelden itibaren takriben 48 m. yüksekliğinde 
138 m. kret uzunluğunda olup, kaya, geçirimli ve geçirimsiz zonlardan 
oluşmaktadır. Sol sahilde 152 mt. boyunda yandan alışh kapaksız, beto
narme kaplamalı dolusaJvak yapısı ile, sol sahilde 3.00 m. iç çapında 233 
mt. boyunda bir adet derivasyca dip savak tünelini ihtiva etmektedir. 
İşin bütün beton ve benotarme hacmi takriben 6000 m3 toplam kazı ve 
dolgu ile bunların nakliyesi miktarı takriben 600000 m3 tür sulama ga
yelidir. 

3. İhaleye iştirak etmek isteyenlerin aşağıdaki belgeler ve bir di
lekçe ile 22/2/1977 Salı günü saat 17.00 ye kadar DSİ. V. Bölge Müdür
lüğüne müracaatları gerekmektedir. 

a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış müteahhitlik karnesi : 
a — I) Bu karnenin (A) grubundan en az 6O.0OO.CC0,— TL. lık ol

ması şarttır. 
(İstekli firma grubu olduğu takdirde Pilot firmanın (A) grubundan 

en az 60.000.000,— TL. lık karneye sahip olması gerekmektedir.) 
a — II) Yapılacak müracaatlarda, yukarıdaki şartlara uygun mü

teahhitlik karnesinin sureti konulduğu takdirde karne aslının da müra
caat bitim tarihinden evvel DSİ. V. Bölge Müdürlüğüne gösterilmesi ve 
bu hususun müracaat evraklarına kaydettirilmesi gereklidir. 

b) Yapı Araçları Bildirisi : 
Aşağıdaki iş makinalarmm ileride İdareye verilecek ış programma 

uygun olarak ve çalışır durumda iş başmda bulundurulması lâzımdır. 
İsteklilerin yapı araçları bildirisini burada gösterilen iş makinala-

rım kapsayacak şekilde doldurulması gereklidir. 
İstenilen iş makinalarının cinsleri, kapasiteleri ve minimum adetleri 

şunlardır : 
2 Adet Ekskavatör (Shovell) (1,5 Yd3. lük) 
1 Adet Ekskavatör (Dragling) (1,5 Yd3. lük) 
2 Adet Yükleyici (1,5 Yd3. lükj 
3 Adet Dozer (D6 veya D8 veya muadilleri) 

Damperli Kamyon (Toplam Kapasite Min. 150 Ton) 
2 Adet Keçiayağı silindir (Çekicislyle beraber, baraj tipi) 
2 Adet Vibrasyonlu silindir (Asgari 8 ton Statik ağırlıkta düz silin

dir) 
2 Adet Arazöz (5 Tonluk) 
3 Adet Kompresör (3'er tabancalı) 
1 Adet Agrega Eleme - Yıkama Tesisi (15 m3/Saat'lik) 
3 Adet Betoniyer (250 Litrelik) 
4 Adet Vibratör (3 Inç'lik) 
c) Sermaye ve Kredi olanaklarını açıklayan mali durum bildirisi : 
Bu bildiriye Bankalardan alınmış Banka Kredi mektuplarının eklen

mesi lâzımdır. ((İstekli firma gurubu ise, her ortağm ayrı ayrı Mali Du
rumunun gösterilmesi ve Banka Kredi Mektuplarının eklenmesi gerek
lidir) 

d) Teknik Personel Bildirisi : 
e) Dilekçenin veriliş tarihinde elinde bulunan işleri açıklayan taah

hüt bildirisi : 
(Firma gurubu ise, her ortağm yapmakta olduğu işler ayrı ayrı gös-

terilecektir) < 
f ) Son on yıl içerisinde istekli tarafrndan yapılmış işlerle bilsassa; 

baraj, santral veya büyük su yapılarına ait : 
I — Her iş için ayrı ayrı gösterilmek üzere yıllık istihkak tutarları 
II — Yaptıkları işleri muvaffakiyetle yürüttükleri ve eksiksiz bi

tirdiklerine dair ilgili idarelerden alınmış belgeler. 
4 — (3) maddedeki Yapı Araçları Bildirisi, Mali Durum Bildirisi, 

Teknik Personel Bildirisi ve Taahhüt Bildirisi örnekleri İdareden temin 
edilecektir. 

5) İsteklilerin Firma Gurubu teşkil ederek ihaleye iştirak etme
leri için peşinen firma gurubu teşkil ederek müracaat etmeleri lâzımdır, 
ihaleye iştirak etmeleri uygun görülen gruplara, grup adına ihale dosyası 
gönderilecektir. 

Firma grubu teşkil edecek firmaların, örneği İdareden alınmış Fir
ma Grubu Beyannamesi ibraz ederek müracaat etmeleri şarttır. 

6) Usulüne uygun olarak eksiksiz ve zamanında müracaatım yap
mış taliplerden bu ihaleye iştirak etmeleri uygun görülenlere bir (Davet 
Mektubu) gönderilerek l.CCO,— TL. bedel karşılığında ihale dosyası veri 
lecek ve teklif istenecektir. 

7) Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postada vaki gecikmeler ka
bul olunmaz. 1759/2-1 

Sumerbank Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinden: 

MUHTELİF AYAKKABI BAĞI SATINALINAOAKTIR 
3500 Çift 135 cm. lik siyah botfbağı 

50000 Çift 70 cm. lik kahve iskarpin bağı 
300000 Çift 45 cm. lik kahve iskarpin bağı 

75000 Çift 60 cm. lık kahve iskarpin bağı 
190000 Çift 45 cm. lik siyah iskarpin bağı 
710CC0 Çift 60 cm. lik siyah iskarpin bağı 

7000 Çift 70 cm. lik beyaz 
1 — Bu işe ait şartname Müessesemizden veya Sirkecideki 5. ncı 

vakıfhan altındaki İrtibat Büromuzdan temin edilebilir. 
2 — Teklifler 16/2/1977 günü akşamına kadar Müessesemizin Bey-

kozdakl merkezinde muhaberat şefliğine verilmesi şarttır. 
3 — Teklifler arasında şartlarımızla ihtiyacımıza en uygun olanlar 

tercih edilir. 
4 — Müessesemiz dilediği miktarda veya alıp almamakta serbesttir. 

1773 / 1-1 

A. Ü. Eğitim Fakültesi Dekanlığından : 

Fakültemiz Eğitim Felsefesi Kürsüsünde açık bulunan kadroya 
bir asistan alınacaktır. 

Adayların yabancı dil sınavları 25/2/1977 Cuma günü saat 10.00 da 
yapılacaktır. 

Müracaatların 24/2/1977 günü saat 17.00 ye kadar Dekanlığa ya
pılması duyurulur. 1978 / 1-1 

Karayolları I. Bölge Müdürlüğünden : 

ÖN SEÇİM İLÂNI 
T. C. Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü I. Bölge 

Müdürlüğü, «Bulgaristan sınırı - İğneada - Kıyıköy - Terkos - istanbul» 
arasmda yaklaşık olarak 170 Km. uzunluktaki kesimin kesin güzergahı
nın ve mevcut yol şebekesi ile bağlantılarının, kavşak tiplerinin saptan
ması, arazi kullanma kararları, çevre ile arazı kullanma kararları ara
sında uyum sağlanması ve ayrıca 50 Hm. lik kesirninin jeodezi, jeöteknik 
tüm arazi işleri ve büro işleri yapılarak uygulama projelerinin yapımı 
işini 6150 sayüı Kanuna göre teklif alma suretiyle yaptıracaktır. 

Bu işe istekli firmalarm yol, köprü uygulama projelerinin yapıl
masında ve/veya şehircilik vc turizm yerleşmeleri konusunda uzman ele
manlara sahip olmaları gerekmektedir. 

İstekli firmalar Karayolları I. Bölge Müdürlüğünden alacakları mes
leki hizmet formlarını doldurarak bir dilekçe ile 7 Mart 1977 Pazartesi 
gunu saat 17.30 a kadar Karayolları I. Bölge Müdürlüğü - Küçükyalı 
adresline başvuracaklardır. 

Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
1882 / 1-1 

DÜZELTME 
15838, 15840, 15842 ve 19844 sayılı Resmî Gazetelerde 1307 numara 

ile Köyişleri Bakanlığı YSE Genel Müdürlüğünün ilgili ilânında yanlış ya
yımlanan Tahmini Bedel aşağıdaki şekilde düzeltilir. 

Yanlış Doğru 

2.000.000 TL. 2.200.000 TL. 
1307 

\y\ahk Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

Müşerref Yoğurtçu tarafından Abidin Yoğurtçu alevhine açıla-
.loşinma davasında adresi meçhul davalıya ilânen tebligat yapılma^ 
karar verilmiş olmakla : 

Abidin Yoğurtçu'nun 7/3/1977 Pazartesi saat 9.00 da mahkemede 
hazır bulunması tebligat yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

1996 

file:///y/ahk
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Adana 3. Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

E. No : 1974/1034 
K. NO : 1974/2261 
Hâkim : Yalçın Sabri Baykozı 14977 
Başkâtip : Aynur Akdemir 
Mütecaviz sarhoşluk suçundan sanık Hasan Karahan hakkında 

Mahkememizin 6/12/1974 günü ve esas 1974/1034, karar 1974/2261 sa
yılı ilâmiyle T. C. K. nun 572/1 647 S. K. nun 6 ncı maddeleri uyarın
ca 2 ay hapis, cezasıyle mahkumiyetine sanığın gıyabında hüküm 
verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28 inci maddesindeki 
esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meç
hul kaldığından yasanın 28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri uyarınca hüküm 
Resmî Gazete'de üânen tebliğine. 

İlânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayümasına 
ve bir suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 1556 

E. No : 1974/926 
K. No : 1976/2073 
Hâkim : Yalçın Sabrı Baykozi 14977 
Başkâtip : Aynur Akdemir 
Bıçakla yaralamak suçundan sanık Erol Ağca hakkında Mahke

memizin '215/10/1974 günü ve esas 1974/926, karar 1974/2073 sayılı ilâ
miyle Türk Ceza Kanunun 456/4, 457/1 inci maddeleri uyarınca 200 
lira ağır para cezasıyle mahkumiyetine . sanığın gıyabında hüküm 
verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28 inci maddesindeki 
esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meç
hul kaldığından yasanın 28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri uyarınca hüküm 
Resmî Gazete'de ilânen tebliğine. 

İlânm yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına 
ve bir suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 1557 

E. No : 1974/604 
K. No : 1974/2223 
Hâkim : Yalçın Sabri Baykozi 14977 
Başkâtip : Aynur Akdemir 
Bıçakla müessir fiil suçundan sanık Mahmut Okuyucu hakkında 

Mahkememizin 27/11/1974 günü ve esas 1974/604, karar 1974/2223 sayılı 
ilamiyle T. C. K. nun 466/1, 457/1, 457/11, 40 ıncı maddeleri uya
rınca 3 ay hapis cezasıyle mahkumiyetine sanığın gıyabında hüküm 
verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28 inci maddesindeki 
esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meç
hul kaldığından yasanın 28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri uyarmca hüküm 
Resmî Gazete'de ilânen tebliğine. 

İlânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına 
ve bir suretinin mahkeme divanhanesine asümasına karar verilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 1558 

E. No : 1974/433 
K. No : 1974/671 
Hâkim : Yalçın Sabri Baykozi 14977 
Başkâtip : Aynur Akdemir 
Mütecaviz sarhoşluk, hakaret suçundan sanık Selahattin Dizikaya 

hakkında Mahkememizin 29/4/1974 günü ve esas 1974/432, 'karar 1974/6711 
sayüı ilamiyle T. C. K. nun 482/3, 572/1 inci maddeleri uyarmca 1 ay ha
pis, 2 ay hafif hapis 250 lira ağır para cezasıyle mahkumiyetine sanı
ğın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayüı tebligat Yasası
nın 28 inci maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin testoit 
edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından yasanın 28, 29, 30 ve 311 inci 
maddeleri uyarmca hüküm Resmî Gazete'de üânen tebliğine. 

İlânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına 
ve bir suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 1559 

E. NO : 1974/531 
K. No : 1974/617İ 
Hâkim : Yalçın Sabri Baykozi 14977 
Başkâtip : Aynur Akdemir 
ıl774 S. K. nuna muhalefet sucundan sanık Ahmet Hamurkaroğlu hak

kında Mahkememizin 13/4/1974 günü ve esas ,1074/591, karar 1974/617 sayüı 
uamiyle 1774 S.K.nun 2, 15, 1696 S.K.nun 6, 647 S.K.nun 5. maddeleri 
uyarmca 750 lira Hf. Pr. cezasıyle mahkumiyetine sanığın gıyabında hüküm 

verilmiş olup sanığın 7201 sayılı TebUgat Yasasının 28 inci maddesindeki 
esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meç
hul kaldığından yasanın 28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri uyarınca hüküm 
Resmî Gazete'de ilânen tebUğine. 

İlânm yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına 
ve bir suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 1560 

E. No : 1974/592 
K. NO : 1974/6611 
Hâkim : Yalçın Sabri Baykozi 14977 
Başkâtip : Aynur Akdemir 
Emirlere uymamak suçundan sanık Mehmet Mahir Dolapçı hak

kında Mahkememizin 27/4/1974 günü ve esas 1974/592, karar 1974/661 
sayılı ilamiyle Türk Ceza Kanunun 526 ncı maddeleri uyarmca 250 
lira hafif para cezasıyle mahkumiyetine sanığın gıyabında hüküm 
verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28 inci maddesindeki 
esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meç
hul kaldığından yasanın 28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri uyarınca hüküm 
Resmî Gazete'de ilânen tebliğine. 

İlânm yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına 
ve bir suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 1561 

E. No: 1974/596 
K. No: Iİ974/184S 
Hâkim : Yalçm Sabri Baykozi 14977 
Başkâtip : Aynur Akdemir 
Müessir ful suçundan sanık Hüseyin Altınkaya hakkında Mahke

memizin 9/8/1974 günü ve esas 1974/596, karar 1974/'1845 sayılı ila
miyle Türk Ceza Kanunun 456/1, 497/11, 36 ncı maddeleri uyarmca 
3 ay hapis cezasıyle mahkumiyetine sanığın gıyabında hüküm 
verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28 inci maddesindeki 
esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meç
hul kaldığından yasanın 28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri uyarınca hüküm 
Resmî Gazete'de ilânen tebliğine. 

İlânm yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına 
ve bir suretinin mahkeme divanhanesine asümasına karar verilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 1562 

E. No : 1974/936 
K. No : 1974/1879 
Hâkim :> Yalçm Sabri Baykozi 14977 
Başkâtip : Aynur Akdemir 
Hakaret ve mütecaviz sarhoşluk suçundan sanık Cuma Ali Çağır 

hakkında Mahkememizin 16/8/1974 günü ve esas 1974/396, karar 1974/1879 
sayılı ilamiyle T. C. K. nun 482/3, 572/1, 40 mcı maddeleri uyarmca 1 ay 
hapis, 260 lira ağır para,, 2 ay hafif hapis cezasıyle (mahkumiyetine sanı
ğın gıyabmda hüküm verilmiş olup sanığın 7201 saydı tebügat Yasası
nın 28 inci maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tesbit 
edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından yasanın 28, 29, 30 ve 31 inci 
maddeleri uyarınca hüküm Resmî Gazete'de ilânen tebliğine. 

İlânm yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına 
ve bir suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. 

-İlânen tebliğ olunur. 1563 
• 

istanbul Asliye 7. Ceza Hâlrimliğinden : 

Müteferrik Karar No : 1977/ 
Dosya No : 1976/786 
1918 ve 1177 sayılı Yasalara aykırılıktan sanık Osman oğlu Güley-

den doğma 1947 doğumlu Malatya İlinin Ferhadiye İlçesinin Merkez 
İlçesinin Merkez Köyünden hane 89/87/74 de nüfusa kayıtlı olup halen 
Fevzipaşa Caddesi 53/3 numaralı hanede oturur Yusuf Ateş hakkında 
istanbul Asliye 7 nci Ceza Mahkemesinde yapılan duruşması sonunda adı 
geçenin hareketine uyan 1918 S. K. 25/3-Son, 11177 S. K . 88/2, TCK. 59, 
647 S. K. 4. maddesince Uçbin lira ağır para cezası ve yirmdbeş lira taz
mini para cezası ile cezalandırılmasına geçen günlerinin mahkumiyetine 
den tenziline dair verilen 15/10/1976 tarih ve 1976/786 esas, 1976/660 sa
yılı kararın tebliği için sanık acuna çıkarılan tebligat adresinde bulunma
ması sebebiyle geri çevrilmiş ve usulen yapılan athkikatla da sarih adresi 
tespit edilemediğinden 7201 sayüı Kanunun 28, 31 nci maddeleri gereğince 
tebligatın alânen yapılmasına ve işbu üânın istanbul'da yayınlanan gaze
telerden biride neşredümesine ve tebligatın ilân tarihinden itibaren onbeş 
gün sonra yapumış sayümasına tebligat yerine kaim olmak üzere ilân olu
nur. 1555 / 2 
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PTT Genel Müdürlüğünden: 

Teşekkülümüz übıtiyacı için 10 adet ücret ödeme (alma) makinası 
satm alınacaktır. 

İsteklikır bu alıma ait şartnameyi Ankara'da PTT Genel Müdür'üğü 
Malzeme Dairesi Başkanlığından yaya istanbul'da Sirkeci Büyük Posta-
hane üstünde bulunan PTT Bölge Başmüdürlüğü Malzeme Servisinden 
70,— TL. bedelle temin edebilirler. 

Tekliflerin muteber olabilmesi için ihaleye iştirak edecek firmaların 
şartnamelerim İdareden almış olması şarttır. 

Teklifler en geç 20/3/1977 günü saat 10.00 a kadar PTT Genel Mü
dürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığına verilecek veya posta ile gönderi
lecektir. 

Bu tarihten sonra gönderilen teklifler nazarı itibare alınmaz. 
1347 / 3-2 

Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

1 — Kurumumuzca inşa edilmiş olan Sinop, Siirt, Amasya, Ça
nakkale/Çan, Mardin, Mazıdağı ve Zonguldak Devrek Fabrikalarının 
buhar kazanları ve tesisatının imali ve montajı, işi kapalı zarf usulü 
teklif almak yoluyla ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — Bu işe ait teknik ve ticari şartnameler Kurumun Karanfil 
Sokak No. 20 deki Merkezinden 100,— TL. karşılığında temin edilebilir. 

3 — Şartnamelerdeki belirtilen esaslara göre verilecek teklif mek
tuplarının en geç 21/2/1977 Pazartesi günü saat 15.00'e kadar Karanfil 
Sokak No. 20 deki Genel Müdürlüğümüz Genel Evrakına verilmesi 
gerekmektdir. 

4 — Kurum 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yap
mamakta veya dilediğine vermekte serbesttir. 1830 / 3-2 

Köy İşleri Bakanlığı Y.S.E. Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlü
ğünden : BURSA 

1 — Eksiltmeye konulan işin adı: Bölge Müdürlüğüne bağlı ille
rin köy yollarına konulacak isim levhaları, Keşif Bedeli • 900 000 00. Ge
çici Temitanı: 39.750,—, Eksiltme Tarihi Gün saat : 23/2/1977 Çarşam 
ba 15.00, Son müracaat tarihi Gün Saat : 21/2/1977 Pazartesi 17.00. 

2 — Yukarıda yazılı işin eksiltmesi hizasında vazıh tarih gün ve 
saatte Bursa Arabavatağı mevkiinde Y.S.E. 2. Bölge Müdürlüğü binasın
daki Bölge Müdürlüğü odasında 2490 sayılı kanunun 31. maddesine 
göre kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 — Eksiltme dosyası Ankara Ulus Y.S E. Genel Müdürlüğü Köy-
yollan Dairesi Başkanlığı Bakım ve Trafik Fen Heyeti Müdürlüğünde 
Bursa Y.S.E. 2. Bölge Müdürlüğü 'Yol Bakım ve Trafik Şefliğinde görü
lebilir . 

4 — Eksiltmeye girebilmek için; 
a) İsteklilerin 1977 yılına ait Ticaret ve Sanavi Odası belgesi ile 

Şirketlerin sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış hali faa
liyet belgesi ve usulü dairesinde yukarıda yazılı iş için hizasında gös
terilen miktarda geçici teminat vermeleri, 

b) İsteklilerin en geç yukarıda yazılı müracaat son günü mesai 
saati sonuna kadar bir dilekçe ile Y.S.E. 2. Bölge Müdürlüğüne mü
racaat etmeleri (Müracaatta Genel evrak kaydı muteberdir) dilekçesine 
en a/ kesif bedelinin % 80'i kadar benzeri bir işi bir defada vapıp bi 
tirdiğini tevsik eden tasdikli resmi bir kuruluştan alınmış iş bitirme 
belgesini, Y.S.E. 2. Bölge Müdürlüğünden temin edebilecekleri örnek
lere uygun (Mali durum bildirisini, sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden 
sonra alınmış banka mektubunu, çalışma tasarısı, personel ve taahhüt 
bildirilerini, isteklilerin «Gerçek tek kişi olmaları halinde imza sir
külerini, şirket olması halinde şirket sirkülerini eksiksiz olarak ek
leyip bu iş için iştirak belgesi almaları» (İştirak belgesi için telgrafla 
müracaat kabul edilmez.) 

5 — İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını eksiltme saatlerinden bir saat ön
cesine kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri 
Jâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 

1818 / 4-2 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

Ağrı - Doğubeyazıt - İran Hd. yolu 1. kısmının muhtelif kesimlerin
de yaptırılacak takriben 105.000 ton bitümlü sıcak karışım (bitümlü sı
cak temel, binder ve aşınma) kaplama vs. İslerinin 7054 sayılı Kanuna ve 
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Dirim fiyata teklif isteme usulüne göre ihalesi için yerli firmalar arasın
da on seçim yapılacaktır. 

1) Ön seçime katılmak isteyen isteklilerin, en geç 3/3/1977 Sah 
günü mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile Genel Müdürlüğümüze mü
racaat etmeleri (Müracaatta genel evrak kaydı tarihi muteberdir.) ve di
lekçelerine; 1 — (B) grubundan en az 70.000.000,— liralık müteahhitlik 
karnesanin aslım veya Genel Müdürlüğümüz Yeterlik Belge Komisyonu 
Başkanınca tasdik edilmiş örneğini, 2 — Yapı araçları bildirisini (Bil
diride gösterilen makina parkında en az 120 ton/saat kapasiteli bir adet 
asfalt plentı, bir adet en az 200 ton/saat kapasiteli duyargalı finişeı, en 
az 120 ton/saat kapasiteli primer-sekonder grubu konkasör (Sekonder üni
tesi konik değirmen -Gyratory- tip olanlar tercih edilir.) Bir adet 8 ton 
statik ağırlıkta iki demir merdaneli kendinden yürür silindir, bir adet 
12 ton statik ağırlıkta iki demir merdaneli kendinden yürür silindir, bir 
adet en az 20 ton statik ağırlıkta lastik tekerlekli kendinden yürür sihndir 
bulunacak ve bu araçlar, müteahhidin bu işe ayıracağı araçlar olacaktır. 
Bildirideki araçların, kendisine ait olduğunu tevsik eden belgeler, ithal 
edecekse bunu tevsik eden belgeler bildiriye eklenecektir.) 3 — Malî du
rum bildirisini, 4 — Banka mektubunu, 5 — Teknik personel bildirisini, 
6 — Taahhüt bildirisini (Müteahhidin son beş yıl içinde yaptığı işleri 
gösterir bir liste bildiriye eklenecektir.), 7 — İsteklilerin, noter tasdik
li gerçek tek kışa olması halinde imza sirkülerini, şirket olması halinde 
şirket sirkülerini, 8 — İş yerini görüp tetkik ettiklerine dair işin ait ol
duğu Karayolları Bölge Müdürlüğünden alınmış tasdikli bir belgeyi, 
t — Vekâletnameyi (gerekiyorsa) eksiksiz olarak eklemeleri gerekmekte
dir. (2, 3, 5 ve 6 da yazılı belgelerin bizzat müteahhit tarafından imza
lanması şarttır. Vekâleten imza edilenler geçerli sayılmaz. Telgrafla mü
racaat ve postada olacak gecikmeler kabul edilmez.) 

2) ön seçim için istenilen belge örnekleri Genel Müdürlüğümüz 
Keşif ve Şartname Fen Heyeti Müdürlüğünden alınacaktır. 

3) Yeterlik belgesi alan müteahhitlere durum bir davet mektubu 
ile bUdirilecektir. 1175/4-4 

• 
TCDD Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesinden: 
9 KALEM MUHTELİF YATAK MALZEME TAMAMLAYICI 

SATIN ALINACAKTIR 
1 — Müessesemiz ihtiyacı olan 9 kalem muhtelif Yatak Malzeme 

Tamamlayıcısı, Teknik Şartname, Tip Mukavele ve Eksiltme Şartna
mesine göre kapalı zarfla eksiltme suretiyle teklif alınarak satm alı
nacaktır. 

2 — Eksiltmesi 25/2/1977 tarih Cuma günü saat 14 de Müessese
miz Alım Satım Komisyonluğunda yapılacaktır. 

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

mektuplarını 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 mektupları geçerli değildir. 

6 — Bu işle ilgili Şartnameleri bedelsiz olarak Komisyonumuzdan 
temin edilebileceği gibi istenildiğinde posta ilede gönderilecektir. 

7 — E.L.M.S. Eksiltme veya arttırma mevzuunu teşkil eden işi 
ihale edip etmemekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale 
etmekte tamamen serbesttir. 1849 /2-2 

83 KALEM 15330 KG. SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİĞİ 
SATIN ALINACAKTIR 

1 — Müessesemiz ihtiyacı olan 83 kalem 15330 Kg. Soğuk İş Takım 
Çeliği ihtiyaç listesi, Tip Mukavele ve Eksiltme Şartnamesine göre 
kapalı zarfla eksiltme suretiyle teklif alınarak satın alınacaktır. 

2 — Eksiltmesi 25/2/1977 tarih Cuma günü saat 14.30 da Müesse
semiz Alım Satım Komisyonluğunda yapılacaktır. 

3 — Muvakkat teminat teklif tutarının °/o 7 sidir. 
4 — Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte kapalı teklif 

mektuplarını eksiltmenin yapılacağı gün ve saate kadar Komisyonu
muz adına göndermeleri veya bizzat getirmeleri gerekmektedir. 

5 — Eksiltme Saatine kadar Komisyonumuza teslim edilmeyen 
veya muvakkat teminatı bulunmayan teklif mektupları geçerü değildir. 

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

7 — E.L.M.S. Eksiltme veya arttırma mevzuunu teşkil eden işi 
ihale edip etmemekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale 
etmekte tamamen serbesttir. 

1850 /2-2 

(Resmi Gazete) 
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Kütahya Valiliğinden : 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün; 
1 — Aşağıda, isimleri, keşif bedelleri, geçici teminatları, karne 

grubu, ihale günü, ihale tarihi ve ihale saatleri yazılı mşaatlar 527 sayılı 
Yasa gereğince 1977 yılma sirayetli olarak, 3530 sayılı Kanun Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğü Merkez Alım Satım Talimatnamesinin 42. maddesi 
uyarınca ve kapalı zarf usulüyle ayrı ayrı eksiltmeye konulmuştur. (1976 
birim fiyatlarma % 30 zamlı olarak) 

2 — Eksiltme Kütahya Bayındırlık Müdürlüğünde aşağıda belirtilen 
gün ve saatte thale Komisyonunca yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mesai günlerinde, mesai 
saatleri içerisinde İl Bayındırlık Müdürlüğünde göriilebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin • 
A) Aşağıda gösterilen her bir iş için geçici teminatım, 
B) 1977 yılına ait ticaret veya sanayi odası belgesini, 
C ) Her bir İş için ayrı ayrı olmak üzere müracaat dilekçeleri ile 

birlikte verecekleri (eksiltme şartnamesinde belirtilen ve u«ulıine göre 
hazırlanmış olan) plan ve teçhizat beyannamesi, teıtnlk personel beyan
namesi, taahhüt beyannamesi, sıermaye ve kredi imkanların) b U d i H r mail 
d u m r m h-CIdınn»e1vlp Harika r e f e r » r ı = mektubunu w Bavmriırlıfc Rai!«inli 
ğmdan almış oldukları (C) grubundan kesif bedeli kadar işin eksiltme
sine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesinin aslını ibraz etmek 
suretiyle Kütahya Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belge
sini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

5 — İstekliler teklif mektuplarını ihale günü. ihale saatinden bir 
saat öncesine kadar makbuz karşılığı İhale Komisyonu Başkanlığına ve
receklerdir. 

6 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi aşağıda gös
terilen günlerin mesai saati sonuna kadardır. 

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

Keyfiyet ilân olunur. 

İşin adı 

Geçici 
K. bedeli teminatı 

TL. TL. 

Son 
müracaat 
tarihi 

İ h a l e n i n 
t a r i h i günü saat i 

1423 4-3 

Kastamonu Valiliğinden: 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı tşleri Genel Müdürlüğünün; 
1 — Kastamonu Stadı kapalı Tribün ikmal inşaatı 3530 sayılı 

Kanun gereğince ve 527 sayılı Kanuna göre Pazarlık usulü ile eksilt
meye konulmuştur. (1976 yılı inşaat ve tesisat birim fiatları % 30 zam
lıdır.) 

2 — îşin keşif bedeli : 11.700.000,— liradır. 
3 — Eksiltme Kastamonu Bayındırlık Müdürlüğünde ihale ko

misyonu marifetiyle 23/2/1977 Çarşamba günü saat 15 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Kastamonu Bayındır

lık Müdürlüğünde mesai saatleri dahilinde görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) 936.000— TL. kati teminatlarını. 
b) 1976 yılma mahsus ticaret ve sanayi odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan plan ve teçhizat 
beyannamesini, sermaye ve kredi imkanlarını gösterir Mali Durum 
Bildirisini, bunu belirten Banka referansını, Teknik personel beyanna
mesini, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan bu 
işin keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir mü
teahhitlik karnesini ibraz suretiyle Bayındırlık Müdürlüğüv Belge ko
misyonundan alacakları yeterlik belgesi ile birlikte ihale saati içinde 
Bayındırlık Müdürlüğü eksiltme komisyonunda bulunmaları. 

6 — Müracaat belgesi alınması için son müracaat tarihi 21/2/1977 
Pazartesi günü mesai saati sonuna kadardır. 

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

Keyfiyet ilân olunur. 1719 / 4-2 

1 — Tavşanlı kapalı spor 
salonu 6.500.000 260.000 21/2/1977 23/2/1977 15,00 

Çarşamba 
2 — Simav stad tanzimi 

ve ihatası 2.275.000 91.000 21/2/1977 24/2/1977 15,00 
P e r ş e m b e 

3 _ Tavşanlı stad tanzimi 2.275.000 91.000 21/2/1977 24/2/1977 16,00 
Perşembe 

AnKara Sular idaresi Genel Müdürlüğünden: 

1 — idaremiz Bilgi İşlem Makınasında kullanılmak üzere, mevcut 
numunelerine gore, 150.000 adet Surekh torm faturası, 20 OD0 adet, sü-
rekü bordro, 40.000 adet Aboneler için karteks bastırılacaktır. 

2 — Teklif edilecek bedelin en az % 7,5 nisbetmde geçici teminat 
verilmesi şarttır. 

3 — İhalesi Genel Müdürlük binasında toplanacak Alım Satım 
Komisyonu huzurunda 18/2/1977 Cuma günü saat 15.00 de yapılacaktır. 

4 — Numuneler idaremiz Ticaret Müdürlüğünde görülecek olup, 
idari şartnamelende adı geçen Müdürlüğümüzden temin edilebilir. 

5 — Teminatı olmayan ve belirtilen müddet içerisinde verilmeyen 
teklifler kabul edilmez. Teslim süresi teklifte belirtilecektir. 

6 — İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta 
tamamen serbesttir. 1544 / 4-3 

Afyon Belediye Başkanlığından: 

Belediyemize ait Gazligöl Kaplıcası ve müştemilatından lokanta, 
kasap ve berber dükkânı senelik muhammen 350.000,— liradan üç se
ne müddetle 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi mucibince kapalı zarf 
usulü ile şartnamesine göre kiraya verilecektir. 

İhalesi 24/2/1977 Perşembe günü saat 16.00 da Belediye salonunda 
encümence yapılacaktır. 

İhaleye iştirak etmek isteyenler 17.750,— liralık geçici teminatları 
ile birlikte, C. Savcılığından her hangi bir sabıkası bulunmadığına dair 
alacakları belge ile teklif mektuplarına ekliverek ihale günü saat 15'e 
kadar makbuz mukabili Belediye Başkanlığına vermeleri şarttır. 

İlân olunur. 1851/4-2 

Sivas Topraksu XIII. Bölge Müdürlüğünden: 

1 — Sivas Topraksu XIII. Bölge Müdürlüğü İdare Binaları çatı ki
remitlerinin indirilmesi ve çatının 0,50 mm galvanizli oluklu sac ile ör
tülmesi ışı 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapah zarf usulü ile ek
siltmeye konulmuştur. 

2 — İşın keşif bedeli (150 000,—) liradır. 
3 — Eksiltme Sıvasta Topraksu XIII. Bölge Müdürlüğü binasında 

Topraksu eksiltme komisyonunca 18/2/1977 Cuma günü saat 10.00 da 
yapılacaktır 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Topraksu XIII. Bölge 
Müdürlüğünde görülebihr. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için istekhlerin: 
A) (8 750,—) liralık geçici teminatı. 
B) 1977 yuma ait ticaret veya sanayi odası belgesini. 
C) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri asgari keşif bedeli 

kadar benzeri iş yaptığına dair iş bitirme belgesi ve eksiltme şartname
sinde yazılı diğer belgeleri ibraz suretiyle Topraksu XIII. Bölge Müdür
lüğünden alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları üe birlikte zarfa 
koymaları lâzımdır. 

6 — Yeterlik belgesi almak için son müracaat tarihi 15/2/1977 Sah 
günü saat 17.30 a kadardır. 

7 — isteklilerin teklif mektuplarım 18/2/1977 Cuma günü saat 9.00 
a kadar makbuz karşılığında ihale komisyonu Başkanlığına vereceklerdir 

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

Keyfiyet ilân olunur. 1522 / 2-2 

Karacabey Harası Müdürlüğünden: 

SÜT SATILACAKTIR 
1 — Haramız 1977 malî yıh içinde istihsal edeceği tahminen bir 

milyon ikiyüzellibin litre inek sütü açık arttırma ve pazarlıkla satışa 
çıkarılmıştır. 

2 — Satış 14 Şubat 1977 Pazartesi günü saat 14.30 da Hara Merke
zinde yapılacaktır. 

3 — Sütün beher litresine (400) kuruş muhammen bedel kon
muş olup geçici teminat (163.750,00) liradır. 

4 — Bu satışa ait şartname Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa 
Veteriner Müdürlükleri ile Müessesemizde görülebilir. 

1442 /2-2 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

Refahiye - Erzincan - Mutu yolu 1. Kısmının muhtelif kesimlerinde 
yaptırılacak takriben 238.000 ton bitümlü sıcak karışım (bitümlü sıcak 
temel, binder ve aşınma) kaplama vs. işlerinin 7054 sayılı Kanuna ve bi
rim fiyata teklif isteme usulüne göre ihalesi için yerli firmalar arasında 
ön seçim yapılacaktır. 

1 — Ön seçime katılmak isteyen isteklilerin, en geç 15/3/1977 Sah 
günü mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile Genel Müdürlüğümüze 
müracaat etmeleri (Müracaatta Genel Evrak kaydı tarihi muteberdir.) 
ve dilekçelerine; 1 — (B) grubundan en az 99.000.000,— liralık müteahhit
lik karnesinin asimi veya Genel Müdürlüğümüz Yeterlik Belgesi Komisyo
nu Başkanınca tasdik edilmiş örneğini, 2 — Yapı araçları bildirisini (Bil
diride gösterilen makina parkında en az 120 ton/saat kapasiteli bir adet 
asfalt plenti, bir adet en az 200 ton/saat kapasiteli duyargalı finişer, en 
az 120 ton/saat kapasiteli primer - sekonder grubu konkasör (Sekonder 
ünitesi konik değirmen -Gyratory- tip olanlar tercih edilir), bir adet 8 
ton statik ağırlıkta iki demir merdaneli kendinden yürür silindir, bir 
adet 12 ton statik ağırlıkta iki demir merdaneli kendinden yürür silindir, 
bir adet en az 20 ton statik ağırlıkta lastik tekerlekli kendinden yürür si
lindir bulunacak ve bu araçlar, müteahhidin bu işe ayıracağı araçlar ola
caktır. Bildirideki araçların, kendisine ait olduğunu tevsik eden belgeleri, 
İthal edecekse veya yerli imâl ettirecekse bunu tevsik eden belgeleri bildiriye 
ekleyecektir.), 3 — Malî durum bildirisini, 4 — Banka mektubunu, 5 — 
Teknik personel bildirisini, 6 — Taahhüt bildirisini (Müteahhidin son beş 
yıl içinde yaptığı işleri gösterir bir liste bildiriye eklenecektir.), 7 — İs
teklilerin, noter tasdikli gerçek tek kişi olması halinde imza sirkülerini, 
şirket olması halinde şirket sirkülerini, 8 — tş yerini görüp tetkik ettik
lerine dair işin ait olduğu Karayolları Bölge Müdürlüğünden alınmış 
tasdikli bir belgeyi, 9 — Vekâletnameyi (gerekiyorsa) eksiksiz olarak ek
lemeleri gerekmektedir. (2, 3, 5 ve 6 da yazılı belgelerin bizzat müteahhit 
tarafından imzalanması şarttır. Vekâleten imza edilenler geçerli sayıl
maz. Telgrafla müracaat ve postada olacak gecikmeler kabul edilmez.) 

2 — ön seçim için istenilen belge örnekleri Genel Müdürlüğümüz 
Keşif ve Şartname Fen Heyeti Müdürlüğünden alınacaktır. 

3 — Yeterlik belgesi alan müteahhitlere durum bir davet mektubu 
İle bildirilecektir. 1464 / 4-4 

Köy işleri Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik işleri Genel Müdürlüğünden: 

1 — Aşağıda yazılı malzemeler 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi ge
reğince kapalı zarf usulü üe eksiltmeye konulmuştur. 

Malzemenin cinsi: NA-CE Yedekleri, Miktarı: 126 kalem, Tahmini 
bedeli: 983 330,—, Geçici teminatı: 43.084,—, ihalenin tarihi: 22/2/1977, 
Saati: 15.00'de. 

2 — Eksiltme ve ihalesi karşısında gösterilen tarih ve saatte Anka
ra'da Köy işleri Bakanlığı Binasının 10. Katında YSE. Genel Müdürlüğü 
Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığında toplanacak Komisyon tarafından 
yapılacaktır. 

3 — Şartname dilekçe karşılığında ayni yerden 50.— TL. bedelle 
verilir. Şartname bedelinin Y. S. E. Genel Müdürlüğü adına İhale konusu 
belir tüerek Malmüdüriükleri veya Defterdarlık veznelerine yatırılarak 
alınan makbuz aslının ve posta pulunun gönderilmesi halinde posta ilede 
arzu edildiği takdirde şartname gönderilir. 

4 — isteklilerin şartnamede istenilen vesaik ile geçici teminat mek
tup veya makbuzlarım koymak suretiyle hazırlayacakları, teklif mektup
larım İhaleden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon 
Başkanlığına teslim etmeleri şarttır. (9 nolu oda) 

5 — Postadaki gecikmelerle telgrafla yapılacak tekliflerin kabul 
edilmiyeceği ilân olunur. 1424 /4-4 • 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden 

1 — Eksiltmeye konulan İş: Kızücahamam - Ankara yolu 3. kısmı
nın muhtelif kesimlerinde yaptırılacak takriben 234.000 ton bitümlü sı
cak karışım (bitümlü sıcak temel, binder ve aşınma) kaplama vs. işleri 
olup keşif bedeli 67.500.000,— liradır. 

2 — Eksiltme günü: 2/3/1977 tarihine rastlayan Çarşamba günü 
saat 15.00 de Ankara'da Genel Müdürlüğümüz Sitesindeki Yapım Dairesi 
Başkanlığı Odasında kapalı zarf usulü üe yapılacaktır. 

3 — Eksiltme dosyası: Vezneye yatırılacak 50,— lira bedele ait mak
buz mukabilinde Genel Müdürlüğümüz Keşif ve Şartname Fen Heyeti Mü
dürlüğünden alınacaktır. (İştirak belgesi müracaatından önce eksiltme 
dosyası almak şarttır.) 
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4 — a) İştirak belgesi alabilmek için: 
İsteklilerin en geç 22/2/1977 Salı günü mesai saati sonuna kadar bir 

dilekçe üe Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri, (Müracaat!» Genel 
Evrak kaydı tarihi muteberdir.) dilekçelerine; (B) grubundan en az bu 
işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesinin asimi veya Genel Müdür
lüğümüz İştirak Belgesi Komisyonu Başkanınca tasdik edilmiş örneğini, 
eksiltme dosyasındaki şartname ve örneklere uygun (1 — Yapı araçları 
bildirisini (Bildiride gösterilen makina parkında en az 120 ton/saat kapa
siteli MT adet asfalt plenti, bir adet en az 200 ton/saat kapasiteli duyarga
lı fişiner, en az 120 ton/saat kapasiteli primer - sekonder grubu konkasöı 
(Sekonder ünitesi konik değirmen -Gyratory- tip olanlar tercih edilir) 
Bir adet 8 ton statik ağırlıkta iki demir merdaneli kendinden yürür si
lindir, bir adet 12 ton statik ağırlıkta iki demir merdaneli kendinden yü
rür silindir, bir adet en az 20 ton statik ağırlıkta lâstik tekerlekli kendin
den yürür silindir bulunacak ve bu araçlar, müteahhidin bu işe ayıracağı 
araçlar olacaktır. Bildirideki araçların, kendisine ait olduğunu tevsik 
eden belgeleri, ithal edecekse veya yerli imal ettirecekse bunu tevsik eden 
belgeleri bildiriye ekleyecektir.), 2 — Malî durum bildirisini, 3 — Banka 
mktubunu, 4 — Teknik personel bildirisini, 5 .— Taahhüt bildirisini (Mü
teahhidin son beş yıl içinde yaptığı işleri gösterir bir liste bildiriye ekle
necektir.), 6 — İsteklilerin, noter tasdikli gerçek tek kişi olması halinde 
imza sirkülerini, şirket olması halinde şirket sirkülerini, 7 — İş yerini gö
rüp tetkik ettiklerine dair işin ait olduğu Karayolları Bölge Müdürlüğün
den alınmış tasdikli bir belgeyi, 8 — Vekâletnameyi -gerekiyorsa- eksik
siz olarak ekleyip bu iş için iştirak belgesi almaları, (1, 2, 4 ve 5 de yazılı 
belgelerin bizzat müteahhit tarafından imzalanması şarttır. Vekâleten 
imza edilenler geçerli sayılmaz. İştirak belgesi için telgrafla müracaat 
kabul edilmez.) 

b) Eksiltmeye girebilmek için : 
İsteklilerin 1976 yılma ait ticaret ve sanayi odası belgesi ile şirket

lerin; sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet bel
gesi, noter tasdikli imza sirküleri veya şirket sirküleri, Genel Müdürlüğü
müzden alınacak iştirak belgesi ve usulü dairesinde 2.038.750,— liralık 
geçici teminat vermeleri, (Teminat mektup olarak verildiği takdirde bu 
mektupların müddetsiz veya son müracaat gününden itibaren 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 
hazırlıyacakları teklif mektuplarım eksiltme günü saat ondörde kadar 
makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 
1465 4-4 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

I — Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı için aşağıda dosya numarası ve 
cinsi beUrtüen malzeme dış memleketlerden teklif alma yolu ile satuı-

ahnacaktır. 
II — Şartname almak isteyen firmalar başlıklı kağıtlarına malze

menin sipariş numarasını, ismini ve malzeme üe ilgili olarak temsilcisi 
bulunduğu firmanın açık adresini belirten bir dilekçe üe şartnameleri 
Merkezde Malzeme Şubesi Müdürlüğünde A Blok 7. Kat 702 numaralı 
odadan belirtilen bedel mukabilinde temin edebilirler. 

III — Tekliflerin en geç 21/3/1977 günü saat 17.30 da Genel Mü
dürlükte bulundurulması gerekir. Bu tarihten sonra verilenler üe şart
namelerine uygun olmayan teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate 
alınmaz. Posta üe şartname gönderilmez. 

Dosya numarası: 76-812-5, Cinsi: 8 adet komple elektronik mesafe 
ölçü aleti, Şartname bedeli TL.: Bedelsiz. 

990/3-8 

Türkiye Elektrik Kurumundan: 

400 Adet T 2 Kuranportörü için gerekli elektronik montaj 
Malzemeleri satm alınacaktır. 

Kurumumuzun ihtiyacı bulunan 252-RÖM/21 işaretli 400 adet T2 
Kuranportörü için gerekli elektronik montaj malzemeleri kapalı tek
lif almak suretiyle satın alınacaktır. 

Bu işle ilgili şartnameler mesai saatleri dahilinde Ankara Bayın
dır Sok. No. 3 TEK Ticaret Dairesi Dış Ticaret Müdürlüğünden te
min edilir. 

Kapalı teklfiierin en geç 24/2/1977 günü saat 14.00'e kadar Ticaret 
Dairesi Başkanlığı Muhaberat Servisinde bulundurulacak şekilde ve
rilmesi gerekmektedir. 

Kurumumuz 2490 sayılı kanuna tabi değildir. Postada vaki gecik
meler dikkate alınmayacaktır. 1688 ' M 

(Resmî Gazete) 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 
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         İÇİNDEKİLER     

     Sayfa 
Kanunlar 
 

2032  Köye Götürülen Hizmetlerden Hiçbir Adla Katılma Payı Alınmaması Hakkında  

Kanun            1 

 

2033  1977 Yılı Haziran Ayında Yapılacak Olan Mahallî İdare Seçimlerinin 11 Aralık  

1977 Tarihinde Yapılması Hakkında Kanun       1 

 

Kararnameler 
 

Milli Eğitim, Bayındırlık, Gümrük ve Tekel, Ulaştırma, Sanayi ve Teknoloji, Turizm  

ve Tanıtma ile İmar ve İskan Bakanlıklarına Ait Kararnameler      2 

 
Yönetmelikler 
 

Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları ve Depoları Hakkındaki Yönetmeliğin  

19 uncu Maddesinin Yürürlükten Kaldırıldığına Dair Yönetmelik      4 

 

Fırat Üniversitesi Öğretim Üyelerini Yurt Dışında Görevlendirme Yönetmeliği    4 

 

Diyarbakır Üniversitesi Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliğinde Bazı Değişiklikler  

Yapılmasına ve Bir Fıkra Eklenmesine Dair Yönetmelik       5 

 

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Asistanları ile Doktora ve Tıpta Uzmanlık  

Öğrencilerinin Yurt Dışında Görevlendirilmeleri Hakkında Yönetmeliğin 12. Maddesinin 

Değiştirilmesine Dair Yönetmelik          6 

 

Genelgeler 
 

Dışticaret İşlerine Dair Sirküler İthalat (77/11)       6 

 

Gümrük ve Tekel Bakanlığınca Bağış Konusu Eşyalara Dair Genelge     7 

 
Tebliğ 
 

Benzin,Motorin, Fuel-Oil ve Gazyağ Tesliminin Dahilde Alınan İstihsal Vergilerden  

İstisna Edilmesi Hakkında Tebliğ          7 

 
İlanlar             7 

 




