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24 MART 1977 
PERŞEMBE 

Sayı : 15888 

Y A S A M A B Ö L Ü M Ü 

KANUNLAR 
istanbul, Kayseri, Bursa Kapalı Çarşılarının Onarımı ve İmarı 

Hakkında Kanun 

Kabul Tarihi: 15/3/1977 Kanun N o : 2082 

MADDE 1. — istanbul'da bulunan tarihî Kapalı Çarşının mimarî ve inşat 
karakteri gözönünde tutulmak suretiyle onarım ve imarım Bayındırlık Bakanlığı 
yapar veya yaptırır. 

Bu işlere ilişkin proje ve fennî şartname esasları hakkında Gayrimenkul Eski 
Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun görüşü alınır. 

MADDE 2. — Bu Kanun gereğince yapılacak işler için istanbul'a 15 milyon, 
Kayseri'ye 2 milyon, Bursa'ya 2 milyon liraya kadar gelecek yıllara sâri taahhütlere 
girişmeye Bayındırlık Bakam yetkilidir. 

Bu meblâğ, hazırlanacak iş programına göre Bayındırlık Bakanlığı bütçesine 
bu iş için konacak ödenekten karşılanır. 

MADDE 3. — Aslî şekilleri korunmak suretiyle onarılan ve imar edilen dük
kânlar için yapılan giderlerden her taşınmaz mala yüzölçümü ile orantılı olarak dü-
şecek miktarlar Bayındırlık Bakanlığınca belirlenir. 

MADDE 4. — Onarılan ve imar olunan taşınmaz mallara harcanan paralar 
kanunî faizleri ile birlikte, bu taşınmaz mal sahiplerinden geçici ve kesin kabuller 
arasında Bayındırlık Bakanlığınca tayin edilecek tarihten itibaren Maliye Bakanlı-
ğınca tespit edilecek sürede ve gerektiğinde taksitlere bağlanmak suretiyle «Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kamun» hükümlerine göre adı geçen Bakan-
lıkça tahsil olunur. 

Taksitlere bağlanması öngörülen hallerde bu süre ik i yılı aşamaz. 

Yasama Bolümü Sayfa ; 2089 
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MADDE 5. — B u Kanun hükümlerine göre yapılacak onarım dolayısiyle borç

lanmak istemeyenler İlanen tebligat üzerine bir ay içinde bu isteklerini yazılı olarak 
Bayındırlık Bakanlığına bildirmeye mecburdurlar. 

Bu şekilde müracaatta bulunanların yerlerim kamulaştırmaya Bayındırlık Ba
kanlığı yetkilidir. 

MADDE 6. — Onarılan ve imar olunan taşınmaz mallarda, onarım ve imardan 
önce kiracı bulunan kişilerin kira sözleşmeleri, yürürlükteki yasa hükümleri çerçe-
vesinde saptanacak kira bedelinin ödenmesi şartiyle devam eder. 

MADDE 7. — Taşınmaz malların malik veya kiracıları, tasdikli iş programı 
uyarınca Bayındırlık Bakanlığı tarafından üç ay evvelden kendilerine tebligat yapıl
ması şartiyle onarım için gerekli görülen tarihte taşınmaz malı geçici olarak boşalt
mak veya onarım çalışmalarına izin vermek zorundadırlar. 

Malik veya kiracısı tarafından Bayındırlık Bakanlığınca belirtilen tarihte bo-
şaltılmayan taşınmaz mallar hüküm istihsaline hacet kalmaksızın adı geçen bakan
lığın icra dairesinden talebi üzerine usulü dairesinde geçici olarak boşaltılır. 

İtiraz ve şikâyet boşaltmayı durdurmayacağı gibi yargı organlarına ihtiyatî 
tedbir için müracaat edilemez. 

İcra dairelerince yapılan muameleler resim ve harca tabi değildir. 
Taşınmaz malların malikleri veya kiracıları onarım sırasında boşaltma veya 

işlerinin aksaması nedenleri ile hiçbir tazminat ve kârdan mahrumiyet isteğinde 
bulunamazlar. 

MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 9. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

21/13/1977 

• 
4/1/1961 Tarihli ve 211 Saydı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 

6/7/1971 Tarihli ve 1423 Saydı Kanun İle Değiştirilmiş Olan 69 uncu 
Maddesinin (b) Fıkrasının 3 üncü Bendinin Değiştirilmesine 

İlişkin Kanun 

Kanun No : 2083 Kabul Tarihi: 15/3/1977 

MADDE 1. — 4/1/1961, tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet 
Kanununun, 6/7/1971 tarihli ve 1423 sayılı Kanun ile değiştirilmiş olan 69 uncu 
maddesinin (b) fıkrasının 3 üncü bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

3. FÜRU; subay, askeri memur ve astsubaylar ile bunların emekli olmaları 
halinde Silâhlı Kuvvetler emeklilik statülerini muhafaza eden emeklilerin, ortaöğre
nim yapmakta olan 20, yükseköğrenim yapmakta olan 25 ve bunların dışında 18 
yaşmı doldurmamış ve evli olmayan erkek ve kız çocukları ile evli olmayan ve 
yardım edilmediği takdirde muhtaç duruma düşecek olan kız çocukları ile yaşları 
ne olursa olsun malûl ve muhtaç erkek çocukları. 

Subay, askeri memur ve astsubaylar ile bunların emekli olmaları halinde 
Silâhlı Kuvvetler Emeklilik statülerini muhafaza eden emeklilerin ölümleri halinde 
ise bu kişilerden kendilerine yetim aylığı bağlanabilen erkek ve kız çocukları. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

21/3/1977 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Kanununun 3 üncü Maddesinin 
1 inci Fıkrasının Değiştirilmesine ilişkin Kanun 

Kanun No : 2084 Kabul Tarihi: 15/3/1977 

MADDE 1. — 22/1/1976 tarihli ve 1934 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kitaplığı Kanununun 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrası, aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Kitaplığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplık Karma Komisyonu yönetir. 
Kitaplık Karma Komisyonu, üçte bir i Cumhuriyet Senatosu ve üçte İkisi de 

Millet Meclisi üyelerine ayrılmak sureti ile Millet Meclisi Başkanlık Divanınca; 
Cumhuriyet Senatosundaki bütün grupların ve Millet Meclisindeki siyasî parti grup
larının kuvvetleri oranında temsiline imkân verecek şekilde tespit olunacak üye 
sayısı ve üyeliklerin dağıtımını gösterir cetvel esas olmak üzere, her ik i Meclisin 
İçtüzüklerine göre bu Meclislerce seçilecek üyelerden kurulur. 

MADDE 2. — B u Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Millet Meclisi Başkam yürütür. 

21/31/1977 

•• 

Küçük Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine 
Olan Borçlarının 10 Yılda 10 Eşit Taksitle Faizsiz Ödenmesine 

İlişkin Kanun 

Kanun No: 2085 Kabul Tarihi: 15/3/1977 

MADDE 1. — T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince, 3202 
sayılı Kanunun 8 inci maddesinin a, b, c fıkraları ve 6118 sayılı Kanuna göre açılan 
kredilerden, 31/12/1975 tarihine kadar her ne sebep ve suretle olursa olsun vadesi 
geçmiş veya kanunî takibe intikâl etmiş ana borçları 15 bin liraya kadar olanlar, 
31/12/1975 tarihine kadar islemiş faiz ve masraflarının ilâvesi suretiyle faizsiz olarak 
10 yıl vade ve 10 eşit taksite bağlanır. 

Taksitlerin vadeleri, i lk i bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içeri
sinde olmak üzere beher taksit miktarı 250 liradan az olmamak kaydıyla T. C. Ziraat 
Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince tespit olunur. 

MADDE 2. T— Taksitlendirme muamelesi borcun mevcut aynî veya şahsî temi
natının sukutunu icap ettirmediği gibi borçlunun kefillerine de kefaletten çekilme 
hakkım vermez. 

Taksitlendirilen alacakların taksitleri, vadelerinde tamamen tahsil olunur. 
Borç taksitlerinden herhangi birini vadesinde ödemeyenlerin kalan borçlan muac-
celiyet kazanır. 

B u alacakların bakiyeleri Sözleşmelerinde yazılı oranlar üzerinden hesaplanacak 
faizlerle birlikte T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince genel hüküm-
lerle 3202, 1581 ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil olunur. 

Ana borç toplamı 1000 Türk Lirasına kadar olan küçük çiftçi borçlarının ta
mamı affedilir. Bunun tutarı Hazinece T. C. Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Ko
operatiflerine ödenir. 

MADDE 3. — Bu Kanunun 1 inci maddesinde uygulanacak taksitlendirme iş
leminin başlangıcı 1976 yılı ürün toplama ve pazarlama zamanı gözetilerek, T. C. 
Ziraat Bankasınca ve Tarım Kredi Kooperatiflerince saptanır. 
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MADDE 4. — B u Kanuna göre taksitlendirme işlemi başlamasından sonra: 
a) Adı gecen borçlardan dolayı borçlu haklarında başlatılan her türlü kanuni 

işlem durdurulur. 
b) Küçük çiftçilerin bu borçlarından dolayı haczedilmiş tarımsal faaliyetle

rinde kullanılan üretim araç-gereçleri borçlu çiftçiye geri verilir. 
c) Küçük çiftçilerin 1 inci madde gereğince ertelenmiş borçlan nedeniyle 

kredileri kesilmez. 
MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerine göre yapılan faizsiz taksitlendirme 

sonucunda T. C. Ziraat Bankasının uğrayacağı faiz kaybı, taksitlendirilecek miktar 
yılda yüzde sekiz onda bir (% 8,1), Tarım Kredi Kooperatiflerinin ise yüzde on 
buçuk (% 10,5) faiz oram uygulanmak suretiyle Hazinece karşılanır. 

MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 7. — Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

21/3/1077 

e • 

Millet Meclisi Kararları 
10/79 Esas Numaralı Dosyayı İncelemekle Görevli Meclis Araştırması 

Komisyonunun Görev Sünesinin Uzatılmasına İlişkin 

Karar No: 640 

Çalışma süresi 19/3/1977 günü sona erecek olan, Kamu kuruluşlarına yurt dı
şından yapılan alımlarda komisyonculuk, aracılık yapan şahıs ve firmaları sapta 
mak; rüşvet ve yolsuzluk konularını açıklığa kavuşturmak ve Amerikan Lockheed 
Aircraft Şirketinin Türkiye'de bazı kişilere rüşvet dağıttığı iddialarının d o ğ r u olup 
olmadığım saptamak amacıyle Anayasa'nın 88 İnci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev 
süresini. 21/3/1977 tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılmasına, Genel Kurulun 
15/3/1977 tarihli 61 inci Birleşiminde karar verilmiştir. 

15/3/1977 

5/3/1973 Tarihli ve 584 Karar saydı Millet Meclisi İçtüzügünün 20 nci Maddesine 
Bir Bent Eklenmesi Hakkında 

Karar No. 641 

MADDE 1. — 5/3/1973 tarihli ve 584 karar sayılı Millet Meclisi İçtüzüğünün 20 
nci maddesine aşağıdaki 12 nci bent eklenmiştir. 

12. Sayıştay Komisyonu. 

MADDE 2. — Bu İçtüzük, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu İçtüzük, Millet Meclisi tarafından yürütülür. 

17/3/1977 
Yasama Bölümü Sayfa: 2092 
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Y Ü R Ü T M E V E I D A R E B Ö L Ü M Ü 

Yönetmelikler 
Gümrük ve Tekel Bakanlığından: 

Gümrük Yönetmeliğinin Değişikliğine İlişkin Yönetmelik 

1 — 22/2/1976 tarihli 15507 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Yö-
netmeliğinin 1209. maddesinin (c) ve (f) fıkralarına; 

«c) 

Söz konusu tahakkuk varakasının kaybolma ve bunun gibi nedenlerle ilgilinin 
elinde bulunmaması halinde bu varakanın ilgili gümrükçe temini cihetine gidilmek, 

Yine mezkür tahakkuk varakalarında sonradan gelecek eşyaya ilişik beyanın 
yapılmamış veya eksik olması halinde bu kere ithal edilecek eşyanın ilgilinin Tür
kiye'ye dönmeden önce sevkedilmiş olduğunun belge ile tesbiti suretiyle eşya sahibi
nin söz konusu tahakkuk varakasına sonradan gelecek eşyasını beyan etmeyişine 
veya eksik 'beyan etmiş olmasına bakılmadan işleme devam olunmak, 

f) 

Ancak, yukarıda belirtilen hususların yerine getirilmemesi halinde de, gönder
me belgesinde alıcıların eşya sahibi olduğunun anlaşılması veya ithal hakkı sahibi 
kişinin eşya mülkiyetinin kendisine ait bulunduğunun belgelenmesi ile yetinilerek 
ayrıca göndericinin aynı şahıs olmayışına bakılmamak.» 

Şeklinde birer paragraf eklenmiştir. 
2 — İşbu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe 

girer. 
— — — • -

Danıştay Başkanlığından: 

Danıştay Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğinin 4 ve 6 ncı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bir madde eklenmesine dair Yönetmelik 

Madde 1 — Danıştay (Hizmet içi Eğitim Yönetmeliğinin 4 ve 6 ncı maddeleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu Yönetmeliğe ek 1 inci madde eklenmiştir. 

Madde 4 — Hizmet İçi Eğitim çalışmalarındaki devam, başarı ve verim dere 
celeri, derece yükselmesinde ve kademe ilerlemesinde gözönüne alınır. 

Madde 6 — (Hizmet İçi Eğitim Kurulunun yazı ve benzeri işleri Tasnif ve Ya
yın Bürosu Başkanlığınca yürütülür. 

Ek Madde 1 — 621 sayılı Danıştay Kanununun 117 Ve aynı Kanunun 1740 sa
yılı Kanunla değişik 119 uncu maddeleri gereğince yaptırılan ve Hizmet İçi Eğitim 
Kurulunca incelenip değerlendirilen her etüd karşı l ığından sözü edilen Kurulun baş
kan ve üyelerine: Bütçe Kanununun R cetvelinde gösterilen miktar üzerinden ücret 
ödenir. 

Madde 2 — Bu Yönetmelik hükümlerdi Resmî Gazete ile yayımı gününde yürür-
lüğe girer. 

Madde 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Danıştay Başkanı yürütür. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 273 
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Ankara Belediye Başkanlığından: 

Ankara Sular İdaresi Genel Teşkilât Yönetmeliği 

AMAÇ: 
Madde 1 — B u Yönetmeliğinin amacı, Ankara Sular İdaresi Genel Müdürlüğünün 

(ASU) günün ve geleceğin koşullarına göre yeniden organizasyonu ile sermayesini, ku
ruluşunu, teşkilât yapısını, personel mevzuatını, görev, yetki ve sorumluluklarını be-
lirtmektir. 

İDARENİN HUKUKÎ BÜNYESİ: 
Madde 2 — İdare 5363 sayılı (Kuruluş Kanunu ile Ankara Belediyesine bağlı, 

özel hukuk hükümlerine tabi, kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluştur. Muhasebeî 
Umumiye Kanunu ile Belediye Muhasebe usulüne, Artırma Eksiltme ve -hale Kanu
nuna tabi değildir. 

İDARENİN GÖREV VE YETKİLERİ : 
Madde 9 — Ankara Şehrinin su gereksinmesini Belediye sınırları içinde ve dı

şındaki yeraltı ve yerüstü (Baraj, akarsu, doğal kaynaklar v. s.) den temin etmektir. 
Bu maksatla etüt, rasat ve sondajlar yapmak ve bunlara dayanarak projeler tanzim 
etmek, gerekli inşaat yapmak ve şehir içme suyu şebekesi kurmak, şehrin gelecekteki 
gelişmesini gözönüne alarak temin edilen suları sağlık koşullarına uygun biçimde 
ürtmek, üretilen suyu içme, kullanma ve endüstri suyu olarak Belediye sınırları içinde 
konut, özel ve resmî kuruluşlara dağıtmak, rasyonel ve rantabl bir şekilde işletmektir. 

Buna göre İdarenin göreceği işler: 
a) İdarece işletilen tesislerin ve eklentilerinin sürekli tamir ve bakımı ile yeni

lenmesini ve korunmasını sağlamak, 
b) Mevcut tesislerin büyütülmesi ve geliştirilmesi için gerekli plân ve projeleri 

hazırlamak, su israfım önleyici tedbirler almak, 
c) Şehrin gelişmesine paralel olarak içme suyu tesisleri, Merkezi bina ve İda-

re binaları, personel evleri, laboratuvar, garaj ve diğer tesisleri yapmak ve bahçelerini 
tanzim etmek, 

d) Abonelere ucuz su temini için teknik ve İdarî önlemleri almak, 
e) Belediye sınırları içinde veya yakınındaki sanayi merkezlerine ve büyük 

müesseselerce yeter derecedeki suyun İdare tarafından temini için hu kuruluşların 
her türlü teknik vasıta ve malî imkânlarından yararlanmak ve bunlarla karşılıklı 
menfaat esasına dayanan işbirliği yapmak ve icabında Belediye Başkanlığının onayı ile 
sözleşmelere girişmek, şehir sınırı içinden ve yakınından kendi sularını özel olarak 
temin eden büyük müessese ve sanayi merkezlerinin ihtiyaç fazlası sularını şehir hiz-
meti için maliyat fiyatından satın almak, 

f) Umumi yeşil sahalarda büyük park ve fidanlıkların (Sıhhî mahzuru ber
taraf edilmek şartiyle) şehir suyundan ayrılarak ham sularla sulanmasının temini 
imkânlarım araştırmak, 

g) İhtiyaç fazlası sudan, gerektiğinde şehir içi dere, yataklarına bırakmak. 
Yukarıda yazılı hususlar sınırlayıcı değildir. Sular İdaresinin rasyonal ve ran-

tabl bir şekilde İşlemesini temin için 'her türlü teknik ve ekonomik tesislerin meyda-
na getirilmesi ve abone İşlerinin ve İşlemlerinin kolaylaştırılması için gerekli önlem-
lerin alınması amacıyla belirtilmiştir. 

Madde 4 — Ankara Sular İdaresi Belediye sınırı içinde de olsa kendi tesisatı 
ve görevi dışında bulunan resmî ve özel kuruluşlara ait su işlerinin proje ve keşfinin 
tanzimini özel bir sözleşme ile kararlaştırılacak ücret karşılığında yapabilir. 
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Madde 5 —< Sular İdaresi yukarıdaki maddelerde yazılı işlerden bir kısmım ya
pacağı anlaşmalarla kontrolü İdarece sağlanmak üzere başkalarına da yaptırmak yet
kisini haizdir. 

Madde 6 — Belediye sınırları dışındaki mücavir sahalarda yeterli su bulunması 
ve teknik imkânların elvermesi halinde bedeli karşılığında tesisler kurulması için 
İdare gerekli protokol ve sözleşmeler yapabilir. 

Madde 7 — Resmî ve Özel Kuruluş, binalar ve mahallere ait tesislerin yapılma-
sından önce ilgililer Sular İdaresine müracaatla takat ve fennî ve idarî bakımdan ya-
zılı muvafakat almaya mecburdurlar. Aksi halde bu yerlerde su verilmemesinden veya 
geç olarak verilmesinden İdare sorumlu olamaz. 

Fennî şartlara uygun yapılmayan bina ve tesislere su verilmez. 
Madde 8 — İmâr parselasyonlarının tanziminden ve eski yolların tadilinden 

ve yeni yollar açılmasına ait teşebbüslerle lâğım mecraları açılması yüzünden Sular 
İdaresine ait şebeke vesair tesislerde yapılacak tadilatın bedeli bu değişikliğe sebe-
biyet verenlerden alınır. 

S E R M A Y E : 
Madde 9 — İdarenin itibarî sermayesi 150 milyon Uradır. Bu sermaye İdarenin 

teklifi üzerine Belediye Meclisince artırılabilir. 
Madde 10 — Sermaye; 
a) İdareye ait taşınır ve taşınmaz malların kıymetlerinden, 
b) İdareye devrolunan mütedavil sermaye ve diğer mevcutlardan, 
c) Gelir fazlalarından 
d) Hükümet ve Belediyece verilecek aidat ve ödenekten teşekkül eder. 

GELİRLER - GİDERLER: 
Made 1 — İdarenin gelir kaynakları şunlardır: 
a) Abonelerden tahsil edilen su bedelleri ile diğer ücretler, 
b) Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınacak iştirak paylan, 
c) Belediye bütçesinden yapılacak yardımlar, 
d) Mevcutların getireceği faizler ve kiralar, 
e) İdarede üretilen ve ihtiyaç fazlası olan malların satışından sağlanan gelirler, 
f) İdare olanakları ile diğer kuruluşlar ve şahıslar hesabına yapılan işlerin 

ücretleri, 
g) Diğer çeşitli gelirlerle yardımlar ve (bağışlar, 
Madde 12 — İdarenin gelirleri giderlerini karşılayamazca Belediye Meclisinin 

karan ve Belediyenin kefaletiyle istikraz yapılabilir. 
Madde 13 — İdarenin cari ve yatırım giderleri şunlardır: 
a) Personel masrafları, 
b) İdarî masraflar, 
c) Sabit kıymetler mübayaa ve inşaa masrafları, 
d) Malzeme masrafları, 
e) Taşıt ve iş makmaları alım masrafı, 
f) Enerji giderleri, 
g) Borç faizleri, 
h) Amortismanlar, 
1) Gayrisafi gelirden % 5 Belediye hissesi, 
Madde 14— Bi r yıl içinde sağlanan 11. Maddedeki gelirlerle 13». Maddede sayı

lan giderler toplamı arasındaki fark İdarenin net kâr veya zararım teşkil eder. 
Madde 15 —- Safi kâr olduğu takdirde; 
a) Olağanüstü giderlerle muhtemel zararları karşılamak üzere % 10'u İhtiyat 

akçası ayrılır. (Birikecek ihtiyat akçası sermayenin dörtte birini bulduktan sonra bu 
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nam ile para ayrılmaz, ancak bu paradan fıkra gereğince lüzumuna göre harcanacak 
dörtte bir nisbete kadar müteakip senelerde hisse ayrılmasına devam olunur.) 

b) 6212 sayılı Kanun hükümlerine göre % 10 u memur ve müstahdemler te-
mettü hissesi olarak ödenir. 

e) ¡13. Maddedeki giderler toplamı ile bu maddenin a ve b fıkralarındaki gi-
derler ayrıldıktan sonra kalanı Belediye Bütçesine irat kaydedilir veya Belediye Mec
lisi kararıyla İdarenin ertesi yıl gelirlerine eklenir. 

Madde 116 — Ayrılan amortisman ve ihtiyat akçası milli bankalara yatırılır ve
ya bunlarla hazine tahvili satın alınabilir. 

Madde 17 — İdarenin teklifi üzerine amortisman olarak ayrılan paraların ya-
nsına kadar olan kısmı Belediye Meclisinin karan ile yatırımlarda kullanılabilir. 

BÜTÇE, KADRO V E BİLANÇO: 
Madde 18 —1 İdarenin hesap dönemi takvim yılıdır. 
Madde 19 — Bütçe ve kadro cetvelleri her yıl Ekim aynım başında Belediye 

Meclisinin onayına arzolunur. Bunlar Meclisin onayından sonra kesinleşir ve hesap 
dönemi başlamadan İdareye iade edilir. 

Madde 20 — Yıllık Bilanço ile kâr ve zarar hesaplan çalışma raporu ile birlikte 
müteakip yılın 3. ayının 15 ine kadar Belediye Meclisine verilir. Belediye Meclisi 
i lk toplantısında bunları tetkik ve tasdik eder. Meclisin tasdiki İdarenin o yıl İçin ibra 
edildiğini gösterir. 

Madde1 21i — Bütçe ve kadro cetvellerindeki değişiklik talebi üe bütçe fasıl ve 
bölümleri arasındaki aktarmalar idarece Belediyeye cari yıl içinde teklif edilir. 

İDARENİN DENETİMİ: 
Madde 22 — İdarenin bütün muamele ve hesaplan Belediye Meclisince seçile-

cek bir Denetçi tarafından incelenir. Denetçi, Belediye Başkanının göstereceği 2 aday 
arasından 3 yıllık süre için seçilir. Aynı şahsın tekrar seçilmesi mümkündür. Denetçi
nin 34160 sayılı Kanunun 15. maddesinde yazılı vasıflan (haiz ve ticarî ve sınai mües-
seselerin İdare işlerine vakıf kimselerden olması şarttır. 

Madde 23 — Denetçi ücreti İdare Bütçesinden ödenir. 
Madde 04 — Denetçi üzerinde bu İdareye ait başka bir görev bulunamaz. 
Madde 25 — Denetçi tetkik ve incelemelerini sene içinde muamelelerin biti

minden sonra ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde yapar. 
Madde 26 — İdarenin yıllık bütçe ve kadro cetvelleri ile bilanço, kâr ve za-

rar hesapları Belediye Meclisine sunulmadan önce Denetçiye tevdi olunur. Denetçinin 
kanaat raporu ile birlikte bunlar Belediye Başkanlık Makamına intikal ettirilir. 

Madde 27 — Denetçi tetkik ve teftişleriyle i lgil i konularda Genel Müdürlükle 
gerekli istişarede bulunarak lüzumlu açıklamaları yazılı ve sözlü isteyebilir. İnceleme 
sonuçlarını Belediye Başkanlık Makamına bildirir ve bunun bir örneğini: de Genel Mü
dürlüğe tevdi eder. 

Madde) 28 — Denetçi İdare Yönetimine müdahale etmeden ve işleri aksatmadan 
görevini yerine getirir. 

Madde 29 — Denetçi teftişle i lgil i bütün kayıt, evrak, karar ve sözleşmeleri gör-
meğe yetkilidir. Aşağıda yazılı olanlar doğrudan doğruya Genel Müdürlükçe tetkike 
arzolunur. 

a) İdare için taahhüdü gerektiren sözleşmeler, 
b) idare Encümeni karar suretleri, 
c) Aylık, altı aylık ve yıllık hesap özetleri, 
d) (Bilanço, kâr ve zarar hesaplan, 
e) Bütçe ve kadro cetvelleriyle tadilleri, 
f) Aylık işletme raporları, 
«) İş raporları. 
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Madde 30 — Denetçi murakabesine ait her türlü husus hakkında doğrudan 

doğruya Belediye Başkanlığı ile muhabere eder. 

ÎDARENÎN YÖNETİMİ : 
Madde 31 — İdare Belediye Başkanının inhası ve ilgili yasalarda gösterilen 

makamın onayı ile atanan Genel Müdür tarafından yönetilir. 
Madde 32 — Genel Müdür Yardımcıları Genel Müdürün inhası. Belediye Baş

kanının tasvibi ve ilgili yasalarda gösterilen Makamın onayı ile atanırlar. 
Madde 33 — Daire Başkanları, Genel Müdürlük Müşavirleri, Hukuk Müşaviri 

ve Teftiş Kurulu Başkanı Genel Müdürün inhası ve Belediye Başkanının onayı ile 
atanırlar. 

Madde 34 — Bunun dışında kalan personeli atama yetkisi Genel Müdüre aittir. 

İDARENİN KURULUŞ ÜNİTELERİ : 
Madde 35 — İdarenin Genel Teşkilatını oluşturan üniteler 5 grupta toplanmış 

bulunmaktadır. 
1 — İdare Encümeni 
a) Genel Müdür (Başkan) 
b) Genel Müdür Yardımcıları 
c) Hukuk Müşaviri 
d) Daire Başkanları 
2 — Genel Müdürlük 
a) Genel Müdür 
b) Genel Müdür Yardımcıları 
c) Genel Müdürlük Bürosu 
3 — Kurullar 
a) Alım ve Satım Kurulu 
b) Disiplin Kurulu 
c) Uzun Vadeli Plân ve Program Kurulu 
4 — Danışma ve Tetkik Üniteleri 
a) Genel Müdürlük Müşavirleri 
b) Hukuk Müşavirliği 
c) Teftiş Kurulu Başkanlığı 
d) Sivil Savunma Amirliği 
5 — Yürütme Üniteleri 

ETÜT PROJE V E İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI : 
1 — Etüt Proje Müdürlüğü 
1.1 — Etüt ve Plân Başmühendisliği 
1.2 — Kat ' i proje Başmühendisliği 
1.3 — Harita, İstimlâk ve Emlâk Başmühendisliği 
1.4 — Resimhane Şefliği 
2 — İnşaat Tatbikat Müdürlüğü 
2.1 — Keşif İhale Başmühendisliği 
2.2 — İnşaat Başmühendisliği 
2.3 — Montaj Başmühendisliği 
2.4 — Bakım ve Onarım Başmühendisliği 
3 — Kesin Hesap Müdürlüğü 
3.1 — Kesin Hesap Başmühendisliği 
3.2 — Yeni fiat ve Hakediş Kontrol Başmühendisliği 
4 — Muamelat ve Arşiv Şefliği 

İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI : 
1 — Su Kaynakları ve Ana İsale Katları Müdürlüğü 
1.1 — Su Kaynakları Başmühendisliği 
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1.2 — Ana İsale Hatları Başmühendisliği 
2 — Şebeke Müdürlüğü 
2.1 — 1. Bölge Şebeke Başmühendisliği 
2.2 — 2. » » » 
2.3 — 3. » » » 
2.4 — 4. » » » 
2.5 — 5. » » » 
2.6 — 6. » » » 
2.7 — 7. » » » 
2.8 — Şebeke Kaçak Su Başmühendisliği 
2.9 — Merkez İşbaşı Başmühendisliği 
2.10 — Arıza Başmühendisliği 
3 — Pompa İstasyonları Müdürlüğü 
3.1 — Elektrik Başmühendisliği 
3.2 — Pompalar Başmühendisliği 
3.3 — İşletme ve Değerlendirme Başmühendisliği 
4 — Tasfiye Tesisleri Müdürlüğü 
4.1 — İvedik Tasfiye Tesisleri Başmühendisliği 
4.2 — Dış kapı Tasfiye Tesisleri Başmühendisliği 
4.3 — Sağlık Hizmetleri Başmühendisliği 

MAKİNA ve İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI : 
1 — Ticaret Müdürlüğü 
1.1 — İç Ticaret Şubesi Şefliği 
12 — Dış Ticaret Şubesi Şefliği 
1.3 — Anbar Amirliği 
2 — Atelyeler Müdürlüğü 
2.1 — Sayaç Atelyesi Amirliği 
2.2 — Tamirhane ve Oto İşletmesi Amirliği 
2.3 — Elektrik Atelyesi Amirliği 
2.4 — Pompa, Torna, Döküm ve Marangoz Atelyeleri Amirliği 
3 — Fabrikalar Müdürlüğü 
3.1 — Boru İmâlat Şubesi Şefliği 
3.2 — Boru Aksamı İmâlat Şubesi Şefliği 
3.3 — Kaynak İşleri Şubesi Şefliği 
3.4 — Klor İmalât Şubesi Şefliği 

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI : 
1 — Abone İşleri Müdürlüğü 
1.1 — Abone Kabul Şubesi Şefliği 
1.2 — Sayaç Okuma Şubesi Şefliği 
1.3 — Kaçak Su Şubesi Şefliği 
1.4 — İstatistik ve Dokümantasyon Şubesi Şefliği 
2 — Tahakkuk Müdürlüğü 
2.1 — Resmi ̂ .boneler Tahakkuk Şubesi Şefliği 
2.2 — Konut ve İşyeri Aboneler Tahakkuk Şubesi Şefliği 
2.3 — İtiraz Şubesi Şefliği 
2.4 — Makineler ve Otomasyon Şubesi Şefliği 
3 — Tahsilat Müdürlüğü 
3.1 — Resmi Aboneler Tahsilat Şubesi Şefliği 
3.2 — Konut ve İşyeri Aboneler Tahsilat Şubesi Şefliği 
3.3 — Gecikmiş Alacaklar Şubesi Şefliği 
3.4 — Cari Hesap Şubesi Şefliği 
3.5 — Kapama-Açma Şubesi Şefliği 
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l BÜTÇE ve MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI : 
| 1 — Bütçe ve Program Müdürlüğü 
( 1.1 — Muamelât Şubesi Şefliği 

1.2 — Bütçe ve Finansman Şubesi Şefliği 
/ 2 — Muhasebe Müdürlüğü 

2.1 — Muhasebe Şubesi Şefliği 
1 2.2 — Cari Hesap Şubesi Şefliği 

i 2.3 — Ayniyat ve Maliyat Şubesi Şefliği 
) İDARÎ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI : 1 — Personel Müdürlüğü i  

1 . 1  —  S i c i l  Ş u b e s i  Ş e f l i ğ i  

1.2 — Ücret Tahakkuk Şubesi Şefliği 
1.3 — Evrak ve Yazı işleri Şubesi Şefliği 
2 — Sosyal İşler Müdürlüğü 
2.1 — Sosyal Sigortalar İşlemleri Şubesi Şefliği 
2.2 — Sağlık İşleri Şubesi Şefliği 
2.3 — İşçi İşlemleri Şubesi Şefliği 
2.4 — Eğitim Şubesi Şefliği 
3 — Daire Müdürlüğü 
3.1 — İç Hizmetler Şubesi Şefliği 
3.2 — Güvenlik Şubesi Şefliği 
Madde 36 — Genel Müdür burada gösterilen üniteler içinde ve şube kademe-

lerinin altında gerekli düzenlemeyi yapar. 
) Madde 37 — Başkanlıklar arasında veya bir başkanlık içindeki Müdürlükler 

arasında kadroların yahut şubelerin naklini yapmaya Genel Müdür yetkilidir, 
İDARENİN MALLARI : 
Madde 38 — İdareye ait mallar, paralar ve hernevi kıymetler Devlet Malı 

Hükmündedir Bunları gerek kendi mensuplarından çalanlar, İhtilas edenler, zimme-
j tine geçirenler veya her ne suretle olursa olsun suistimal edenler; ve gerekse sair 

kimseler tarafından bunların aleyhine işlenen suçlar hakkında Türk Ceza Kanunu-
nun bu fiillere mürettep cezaları uygulanır. 

EMİR V E R M E YETKİSİ V E YETKİ DEVRİ : 
| Madde 39 — Kendilerine göre daha aşağı görev kademesinde çalışan personele 

nezaret edenlere âmir denir. 
Madde 40 — Âmirler personelin devamını ve mevzuat çerçevesinde çalışma-

larını denetleyerek iş konularıyla ilgili hususlarda emir vermek yetkisine sahiptir-
j 1er. Personel bu emirleri yerine getirmek zorundadır. 
. Madde 41 — Âmirler hukukî ve malî sorumlulukla ilgili yetkilerini ancak Ge-

nel Müdürün onayı ile alt kademelere devredebilirler. 
Madde 42 — Mevzuata aykırı olmakla birlikte konusu suç teşkil etmeyen em-

rin yapılmasını amir yazılı olarak İsrar ederse personel bu emri yerine getirir. 
( İMZA YETKİSİ : 
| Madde 43 — Genel Müdür ve Yardımcıları birinci derecede, diğer ünite âmir-

leriyle Daire Başkanları ikinci derecede imza yetkisine sahiptirler. 
Madde 44 — Kuruluşun imza sirküleri, Genel Müdür tarafından tespit edilir. 

) Madde 45 — Dış yazışmalarda birinci ve ikinci derecede yetkili çift imza 
^ bulunur. Özellik arzeden konular Genel Müdürün onayı alınarak tek imza ile yürütü-

lebilir. 
\ Madde 46 — İç yazışmalarda imza yetkisi ünite amirlerine aittir. Bunlar yet-
î kilerini Genel Müdürün onayı ile astlarına devredebilirler. 
/ Madde 47 — Tediyelerle ilgili konularda Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkan

lığının imzası şarttır. 
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PERSONEL MEVZUATI : 
Madde 48 — İdarede memur işçi, sözleşmeli ve geçici personel çalıştırılır. 
Madde 49 — Evvelce 3659 Sayılı Yasaya tabi bulunan İdare memurları, per

sonel rejimleri yeniden düzenleninceye kadar 657 Sayılı Yasanın Ek Geçici 9. Mad
desi gereğince işlem görülür. 

Madde 50 — Memurlarla ilgili hususlar İç Yönetmelikle düzenlenir. 
15. Maddenin (b) fıkrasında yazılı temettü, ikramiye olarak İdarenin Genel 

Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ile memurlarına bir aylık istihkaklarım geçme
mek üzere İdare Encümeni kararı ve Belediye Başkam onayı ile yılda bir kez olmak 
üzere verilir. 

Ayrıca fevkalâde faaliyet ve gayretleri görülenlere temettü kaydiyle mukayyet 
olmaksızın bir aylık tutarına kadar İdare Encümeni kararı ve Belediye Başkam 
onayı ile yılda bir kez fevkalâde ikramiye dahi verilebilir. 

İdarenin memur statüsüne tabi personeline her yıl prim Yönetmeliği hüküm-
leri dahilinde prim ödenir. 

Madde 51 — İşçiler yürürlükteki iş mevzuatı, Sosyal Sigorta Mevzuatı ve 
Toplu İş Sözleşmelerine göre istihdam edilirler, 

Madde 52 — İdare personeli halk ve mensup oldukları İdare ile münasebet
lerinde husus! müessese memurları gibi muameleye tabidirler. İdare memurlarına 
memurin muhakematı hakkındaki Kanun ile memurin Kanunu hükümleri tatbik edin
mez. 

A L I M SATIM İŞLERİ : 
Madde 53 — İdarenin alım, satım işleri 4768 Sayılı yasanın 3. Maddesi gere-

ğince çıkartılan Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. 
Madde 54 — İdare, bu husustaki Yönetmeliğe tâbi olan alımları dışında Ge

nel Yararlar için gerekli işlere tahsis edilmek üzere gayrimenkul kamulaştırmaların
da 6830 Sayılı «İstimlâk Kanunu»na tabidir. 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER : 
Madde 55 — İdarenin yapacağı İç Yönetmelikler İdare Encümeninin kararıyla 

yürürlüğe girer. 
Madde 56 — İdarenin parasal kararlarla ilgili yetki sınırları yıllık bütçe ka-

rarnameleriyle değiştirilebilir. 
Madde 57 — Tarifeler dışında Belediye Meclisi kararı olmadıkça tenzilli veya 

meccani olarak hiç bir şahıs veya müesseseye su verilemez. 
Madde 58 — İfa ettikleri görevleri gereği İdare personeline tahsis edilecek loj-

manlar hakkında ilgili İç Yönetmelik hükümleri uygulanır. 
Madde 59 — Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Kuruluş Kanunu ile diğer 

kanunların öngördüğü yetki ve murakabeleri hakkındaki hükümleri saklıdır. 

GÖREV, YETKİ V E SORUMLULUK : 
Madde 60 — İdare Encümeni : 
Encümenin Görevleri : 
1 — Belediye Meclisinin onayına arzedilmek üzere : 
a) Bütçe, ek ödenek ve kadrolarla, bütçe fasılları arasında yapılacak aktarma 

tekliflerini hazırlamak, 
b) Son mizanla kat'i hesap, bilanço, kâr ve zarar hesaplarını tetkik ve kabul 

etmek, 
c) Gelecek senelere sari taahhütlere girişilmesine ve istikraz tekliflerine ait 

hususları tetkik ve kabul etmek, 
d) Senelik 100.000,— TL. geçen şüpheli alacakların kâr ve zarar hesabına 

nakli hususunda karar vermek, 
e) İdare hizmetleri için gerekli olan 500.000,— TL. dan fazla kıymette taşın

maz mal alım ve satımı hakkında karar vermek. 
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f) Amortisman olarak ayrılan paraların yarışma kadar olanı için yatırımlar
da kullanılmasını kararlaştırmak, 

g) Sermaye artışım kararlaştırmak, 
h) idarenin hükmî şahsiyetine ait olup 1.000,— TL. geçen İtilaflarda Sulh ve 

ibraya, dava açmaya, açılmış davalardan ve hükümlerin temyizinden veya tashihi ka
rardan vazgeçmeye ve sözleşmelerde açıklık bulunmayan hallerde tahkime karar 
vermek, 

2 — Belediye Başkanının onayına arzedilmek üzere: 
a) Bütçe maddeleri arasında yapılacak aktarma tekliflerini tetkik ve kabul 

etmek, 
b) Senesi içinde ve bütçe dahilinde olmak üzere avans verilmesi icap etsin 

veya etmesin 500.000,— TL. geçen taahhütlere girişilmesine karar vermek, 
c) Memurlara ödenecek ikramiyeler hakkında karar vermek, 
3 — Doğrudan doğruya Encümen çoğunluğu ile : 
a) Hazine tahvili alınmasına karar vermek, 
b) ihtiyat akçesinden harcama yapılmasına karar vermek, 
c) 500.000,— TL. kadar hertürlü alım ve satıma ve taahhütlere girişilmesine 

karar vermek, 
d) Îç Yönetmelikleri düzenlemek. 
Madde 61 — İdare Encümeni Genel Müdürlükçe havale edilen diğer konuları 

da görüşerek kararlaştırır. 
Madde 62 — İdare Encümeninin büro İşlerini bir raportör İle yeteri kadar 

personel yürütür. 

Madde 63 — İdare Encümeninin çalışma esasları İç Yönetmelikte gösterilirMadde 64 — İdare personellinden işletme binaları ile müştemilâtı dışında otu
ranların sarfedecekleri su miktarı İdare Encümeninin takdir edeceği (m) üzerinden 
% 50 ye kadar tenzilâta tabi tutulur. İdare Denetçisi de bu hükümden yararlanır. 

Madde 65 — Genel Müdürlük: 
Genel Müdür: 
a) İdarenin birinci derecede sorumlu ve yetkili amiri olup hükmî şahsiyetin 

mümessilidir. 
b) İdare işlerinin yürütülmesinde her türlü yönetim ve denetim ytekisini 

haizdir. 
c) Bu Yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine göre İdareyi yargı organları 

ile diğer makamlar nezdinde ve üçüncü kişilere karşı temsil eder. 
d) Gerektiğinde ilgililere vekâlet veya yetki verebilir ve geri alabilir. 
c) Yokluğunda kendisine kimin vekâlet edeceğini Belediye Başkanının ona

yına sunar. 
Genel Müdür yardımcıları: 
a) Genel Müdürden alacakları yetkiye göre ve onun adına hareket ederler. 
b) Görevleri dahilinde bulunan yetki ve sorumluluğa İştirak ederler. 
c) Genel Müdürün yokluğunda ona vekâlet eden yardımcısı bütün yetki ve so-

rumluluğu taşır. 
d) İdare faaliyetlerini sürekli gözetim altında tutarak uygulanan teknik, malt 

ve idarî mevzuatın uygun şekilde yürütülmesi hakkında ve verimli yenilikler konu
sunda Genel Müdüre lüzumlu önerilerde bulunurlar.. 

Genel Müdürlük Bürosu: 
a) Genel Müdürlüğün muhabere işlerini yürütür. 
b) Genel Müdürlüğün yazı ve dosya işlerini yaparak büroyu ilgilendiren diğer 

hususları düzenler. 
c) Genel Müdürlüğün protokol işlerini tanzim eder. 
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Madde 66 — Kurullar: 
a) İdarenin satın alma ve satma işlemleri ilgili Yönetmeliğine göre çalışan 

Alım ve Satım Kurulu tarafından yürütülür. Bu Kurula, ilgili Yönetmeliğin 29. mad
desinde gösterilen ünitelerden Genel Müdürlükçe görevlendirilecek personel katılır. 

b) Memurların disiplin Ve soruşturma işlemlerini yürütmek ve mevzuatta 
gösterilen diğer görevleri yapmak üzere Disiplin Kurulu teşekkül ettirilir. .Kurulun 
çalışma esasları Personel Yönetmeliğinde belirtilir. 

c) İleriye dönük prensipleri (hedefleri ve tedbirleri belirlemek için Genel Mü
dür tarafından uzun vadeli Plan ve Program Kurulu teşkil edilir. 

Madde 67 — Genel Müdürlük Müşavirleri: 
a) Genel Müdürlük tarafından tevdi edilen görevleri yaparlar. 
b) İdare ile ilgili konularda araştırma ve inceleme yaparak gerekli açıklama

ları hazırlarlar. 
Madde 68 — Hukuk Müşvirliği: 
İdare Tüzel Kişiliğini İdari ve Adli Yargı Organları nezdinde temsil ve savun

mak, icra işlerini yürütmülk, Genel Müdürlükten veya Genel Müdürlük onayı ile üni
telerden sorulan işleri inceleyerek hukukî görüş bildirmek temel görevleridir. 

a) Genel Müdürlükçe gerekli görülen veya müşavirliğin hukukî yönden gerek
l i gördüğü hallerde Genel Müdürlük onayını almak şartiyle her türlü hukuk ve ceza 
davalarıyla İdari davaları ve icra işlerini ait oldukları mercilerde ikame, takip, savun
ma ve intaç etmek. 

b) Adlî ve İdarî Yargı Mercilerinden Vergi ve İcra Daireleri ile Noterler tara 
fından yapılacak tebliğleri İdare namına kabul ederek cevaplarını hazırlamak veya hu
kukî icapları hakkında ilgil i dairelere gerekli tebligatı yapmak, önerilerde bulunmak, 

c) Yasa, Tüzük, Yönetmelik ve Kararnameler ile Kazai içtihatlar ve doktrin
deki İdareyi ilgilendiren değişiklikleri takip etmek Ve gerektiğinde alınacak tedbir
ler hakkında ilgili birimlere önerilerde bulunmak, 

d) Ünitelerce hazırlanan her türlü anlaşma ve sözleşme taşanları ile dahili 
talimat ve yönetmelikleri inceleyerek hukukî görüş bildirmek ve yardımda bulunmak, 

e) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak, 
Hukuk Müşavirliği yukarıda yazılı görevlerim ifa ederken delil niteliğindeki 

gerekli görülecek her türlü kayıt ve belge asıllarım (gizli olanları Genel Müdürlüğün 
İzni ile) veya suretlerini i lgil i birimlerin görüşleriyle birlikte isteyemeye yetkilidir. 
Birimler usuli sürelerle kayıtlı olan hukukî işlerin icabı hakkında bu suretle Hukuk 
Müşavirliğine yardımcı olurlar. 

Madde 69 — Teftiş Kurulu Başkanlığı : 
a) İdaredeki bütün eylem ve işlemleri Genel Müdür adına teftiş eder, 
b) Genel Müdürlükten alacağı emir üzerine göreve başlar ve muamele sonuç

larım Genel Müdürlüğe intikal ettirir. 
c) Gerektiğinde belirli konular ve kişiler hakkında soruşturma yapar. 
d) Çalışmalarını usulüne göre ve gizlilik içerisinde yürütür. Teftiş sonuçlan 

Genel Müdürlüğün onayı ile yürürlüğe konulur. 
e) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapar. 
Madde 70 — Sivil Savunma Amirliği: 
a) Sivil Savunma Kanunu ile bu konudaki diğer mevzuatın İdare bünyesinde 

uygulanmasını sağlar. 
b) Topyekûn savunma ve millî seferberlik açısından İdarede gerekli planla-

mayı yapar. 
c) Olağanüstü hal ve sivil Savunma konularında İdare bünyesinde gerekli 

eğitim ve çalışmaları yürütür. 
d) Sabotaj ve yangın gibi durumlar için gerekli tedbir ve taktikleri belirtir. 
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Madde 71 — ETÜT PROJE V E İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI : 
İş programının gerektirdiği Etüt ve Projeleri Planlayarak, bunların yapılması

nı, tatbikini ve kontrolünü sağlar ve içme ve kullanma suyu mühendisliğiyle İlgili 
diğer konulan düzenler ve İdarenin teknik arşiv işlerini yürütür. 

Etüt Proje Müdürlüğü : 
a) Mevcut tesislerin yenilenmesi ve İslahı veya yeni tesislerin kurulması 

amacıyla Etüt, Plânlama ve projeler yapar veya yaptırı. 
b) Teknik resim işlerini yürütür. 
c) Keşif ve maliyetleri çıkartarak sözleşme ve şartnameleri hazırlar. 
d) Teknik incelemelerde bulunarak İdareye yararlı proje esaslarını tespit 

eder ve uygulanmasını sağlar. 
e) Sıhhî tesisat projelerini tetkik ve tasdik eder. 
f) Harita, istimlâk ve emlâk işlerini yürütür. 
İnşaat Tatbikat Müdürlüğü : 
a) İnşaatı kararlaştırılan projeleri emanet veya ihale usulleri ile yaptırır. 
b) Genel menfaat amaciyle kamulaştırılacak taşınmazlara ait dosya ve puan-

larını hazırlarlar. 
c) İnşaat ve tesislerin programa uygun olarak yapılmasını kontrol eder, hak-

ediş raporlarım düzenler. 
d) Tesislerin montaj ve demontaj işlerini yürütür. 
e) Mevcut tesislerin yıllık muayene raporlarını hazırlar ve bunların bakım, 

onarım ve tevsi işlerini yapar. 
f) Geçici ve kesin kabul işlerini yürütür. 
Kesin Hesap Müdürlüğü : 
a) Yapılan isleri inceleyerek projesine ve mevzuata uygun olup olmadığını 

kontrol eder. 
b) Yeni fiyat ve hakediş raporlarını kontrol eder. 
c) inşaat ve tesisattın gerçekleşen kesin hesaplarını çıkartır. 

Madde 72 — İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI : 
İdarenin görevi içerisinde bulunan yerlere yeterli içime, kullanma ve Endüstri 

suyunun verilmesi amacıyla su kaynaklarını araştırıp geliştirir, su isale ve tevsii şe
bekelerinin, pompa istasyonlarının ve su depolarının devamlı ve en İyi bir şeklide 
işlemesini sağlar. 

Su Kaynaklan ve Ana Îsale Hatları Müdürlüğü : 
a) İdarenin su vermiye zorunlu olduğu yerlere ihtiyaç olan içme, kullanma ve 

Endüstri suyunu temin maksadıyla tesis edilmiş veya edilecek yer altı ve yer üstü 
su kaynaklarını işletir. 

b) Su istihsal merkezleri, ile istihlâk noktalan arasındaki yapılmış ve yapı
lacak ana su İsale hatlarını işletir. 

c) Bütün Ana İsale hatlarının yıllık bakım ve onarımları ile gerekli kontrol-
larını sağlar. 

d) Baraj İşletmeleri ile ana isale hatları arasındaki irtibatı kurmak ve Baraj 
İşletme Kuruluşları ile gerekli işbirliğini sağlar. 

e) Şehrin su ihtiyacım karşılamak amacıyla şehirdeki su dağıtımını sağlar. 
Şebeke Müdürlüğü : 
a) İdarenin su verdiği bölgelerdeki bilumum şebe ve abone hatlarının günün 

her saatinde muntazam olarak çalışmasını sağlar. 
b) Şehrin her noktasında yeterli suyun bulunmasını temin eder. 
c) Şebekenin her noktasında yeterli tazyiki Bağlar. 
d) Yangın musluklarının devamlı kontrolünü sağlar. 
e) Şebekeyi sik sık tahliye ederek boru hatlarında teressübat birikimini önler. 
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f) Abonelerin su sağlantı taleplerini veya bağlantıların tadili ve iptali talep
lerini yerine getirir. 

g) Şebekedeki su kaçaklarını ve kaçak su bağlantılarını önler. 
h) Şebeke tesisatı ile ilgili olarak bütün alt yapı tesis ve hizmetlerini yapar, 
1) Şebeke ve Abone hatlarındaki her türlü tamir, bakım, onarım hizmetlerini 

günün her saatinde yürütür. 
i) Şebeke için gerekli bilumum malzeme ve Avadanlığı daimi kontrol ederek 

belirli bir stok seviyesini ambarda hazır tutar. 
Pompa istasyonları Müdürlüğü : 
a) Şehre su vermek üzere şehir içerisinde veya dışında kurulmuş ve kurula-

cak Santrifüj ve derinkuyu pompalarım işletir. 
b) Tesislerde mevcut klorlama cihazlarım işletir. 
c) Su Depolarının düzenli işlemesini sağlar. 
d) Pompa İstasyonları - Su depoları - Klorlama tesisleri ile ilgili bütün maki-

na, elektrik tesisleri - sabit Dizel Jeneratör gruplarını daimi işletmeye hazır halde 
tutar. 

e) Pompa istasyonlarında çalışan tüm pompa ve makinaların verimliğini 
kontrol ederek bu husustaki kayıtları tutup değerlendirir. 

f) Pompa istasyonlarında çalışan pompa ve" makinaların yedek parça, yakıt 
ve enerji ihtiyaçlarını tespit ederek belirli stok seviyesini kontrol altında tutar. 

Tasfiye Tesisleri Müdürlüğü : 
a) Şehre verilen suların sağlık koşullarına göre artırılmasını sağlamak ama-

cıyla kurulmuş veya kurulacak olan her türlü dekantör, filitre tesisleri, dezenfeksi-
yon Ve su şartlandırma tesislerini verimli ve muntazam bir şekilde çalıştırır. 

b) Dekantör, filitre, dezenfeksiyon ve su şartlandırma tesislerinin periyodik 
bakım ve tamirlerini yapar. 

c) Dekantör, filitre, dezenfeksiyon ve su şartlandırma tesislerinin yedek par-
ça, avadanlık ve benzeri ihtiyaçlarını tespit edip daimi hazır halde tutar. 

d) Şehre verilen suların sağlık hizmetleri yönünden gerekli kontrollarını ya
par ve bu hususta ilgili kuruluşlarla gerekli temasları sağlar ve tedbirleri belirtir. 

Madde 73 — MAKİNA V E İKMÂL DAİRESİ BAŞKANLIĞI : 
İdare için gerekli olan her türlü malzemeyi temin ederek alım ve satım mev

zuatını yürütür. Fabrikaları ve atelyeleri işleterek muayene, bakım, onaran ve imalât 
islerini yapar. 

Ticaret Müdürlüğü : 
a) İdarenin hizmet ve yatırımlarına ait yıllık iş programlarının gerçekleşti

rilmesi için gerekli malzemeyi diğer ünitelerle işbirliği yaparak planlar 
b) Yurt İçi ve yurt dışı satın alma işlemlerini yürütür. 
c) Malzemenin depolanması, bakımı ve muhafazasını sağlar, 
d) İdarenin Stok politikasını tespit ve takip eder. 
e) İdarenin satma işlerini yürütür. 
f) Satınalma, satma ve anbar muamelatına ait kayıtları tutar. 
g) İdareye ait kıymetlerin yıllık sayınımı yapmak ve envanter kayıtlarını 

çıkarır. 
h) Nakliye ve sigorta işlerini yürütür. 
ı) Alım, Satım ve anbar hizmetleriyle ilgili mevzuatı usulüne göre tatbik eder. 
i) Personelin giyecek yardımı işlerini yürütür. 
Atölyeler Müdürlüğü : 
a) İdarenin bütün motorlu araç ve makinalarının tamir ve bakımım yapar. 
b) Pompa istasyonlarında çalışan her türlü pompa, motor, makina, elektrik 

tesis ve teçhizatları ile cihazların tamirlerini, tamirden sonraki montaj ve gerekli 
tadil ve tevsiat işlerini yapar. 
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c) Abonelerde takılı tüm su sayaçlarının tamirlerini peryodik ve sikaletli mu
ayenelerini yapar ve bunlarla iligli bütün kayıtları tutar. 

d) Pik boru ve ek parça ihtiyaçları ile diğer makina ve pompalara ait yedek 
parçaların imâl, onarım ve tedrik islerini yürütür. 

Fabrikalar Müdürlüğü: 
a) Ana su İsale Hatları ile büyük çaplı su şube hatlarının yapımı için lüzumlu 

çelik boruları imâl ve izole eder. 
b) Çelik borularla ilgili ek parça ve aksamları imal eder. 
c) İdarenin bütün kaymak işlerini organize eder ve yürütür. 
d) Şehra verilen suların dezenfeksiyonu için gerekli klor, bipoklorid ve ben

zeri dezenfekten maddeleri imal eder. Bu hususta kurulmuş veya kurulacak tesisleri 
işletir. Bakım ve tamir le r in i yapar. 

Madde 74 — ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI: 
Abone kaydı ve abonelikten çıkma işlemlerini, abonelerce tüketilen su miktar-

larını saptayarak tahakkuk ve tahsilatını yapar, abonelikle ilgili diğer işlemleri yü
rütür ve kayıtlarını tutar. 

Abone İşleri Müdürlüğü: 
a) Har türlü abone kayıtlarını yapar. 
b) Abonelikten çıkma işlemlerini yürütür. 
c) Abonelerce kullanılan su miktarını ve diğer borçlarını tespit eder. 
d) Kaçak su kullanandan araştırır ve gerekli işleme tabi tutar. 
e) - Abonelerle ilgili istatistik ve dökümanları hazırlar. 
Tahakkuk Müdürlüğü: 
a) Abonelerce tüketilen suyun ve diğer İdare alacaklarının tahakkukunu 

yapar. " 
b) Faturaları ve makbuzları hazırlar. 
e) Tahakkuka ait İtirazları çözümler. 
d) Tahakkukla ilgili makarnalar ve kırtasiye işlerini düzenler, 
Tasilât Müdürlüğü: 
a) Abonelere yapılan su (bedeli ve diğer borçlarının tahakkuklarnı tahsil eder, 
(b) Tahsil edilemeyen alacaklar için ilgili mevzuatı uygular. 
c) Tahsilata ilişkin aylık ve yıllık hesap cetvellerini tanzim eder. 

Madde 75 — BÜTÇE ve MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI: 
İdare faaliyetlerine ait parasal işlemlerin toplandığı dairedir. Yıllık bütçe ve 

programa göre gelirlerin tahsili ve giderlerin .tediyesi bu daire tarafından yapılır, 
idarenin malî konulardaki uygulamasının bu Yönetmelik ve diğer mevzuat hükümle-
rine göre yapılmasını sağlar. 

Bütçe ve Program Müdürlüğü : 
a) Yıllık gelir ve gider bütçelerini hazırlayarak bunlarda gereken değişikleri 

tanzim ve teklif eder. 
b) Yıllık iş programının düzenlenmesini organize eder. 
c) Bilanço ile kâr ve zarar hesaplarının çıkartılmasını sağlar. 
d) Ödeme ve tahsil işlemlerini yürütür . 
c) İdarenin vergi işlemlerini yürütür. 
f) Gelir ve girer durumlarım inceleyerek alınacak tedbirleri tespit eder. 
Muhasebe Müdürlüğü: 
a) Kanunî ve diğer yardımcı defterleri tutar. 
b) (Evrakın dosyalanmasını Ve muhafazasını sağlar. 
c) Aylık mizanlarla yıllık kesin mizanı çıkartır. 
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d) Alacaklı ve borçlu carî hesaplan takip ve kontrol eder. 
e) Banka hesaplanıra takip ve kıymetli evrakı muhafaza eder. 
f) Ayniyat muamelâtına ait kayıtları tutar ve maliyet hesaplarım yapar. 

Madde 78 — İDARÎ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI: 
İdarede memur ve işçilere ait mevzuatın uygulanmasını sağlayarak, sosyal 

münasebetleri, Ibakrnı ve sağlık işlerini yürütür. 
Personel Müdürlüğü : 
a) Personelin tayin, terfi, nakil, emeklilik, hastalık VE izin gibi özlük işlerini 

yapar. 
b) Disiplinle İlgili kararlan uygular. 
c) Personelle ilgili sicil ve gerekli kayıtlan tutar ve muhafaza eder. 
d) Her türlü personel mevzuatım takip ve tetkik ederek hükümlerinin uygun 

şekilde tatbikini sağlar. 
e) Kadro cetvellerini hazırlar ve yapılacak değişiklikleri gerçekleştirir. 
f) Evrak ve yazı işlerini yürütür. 
Sosyal İşleri Müdürlüğü: 
a) Sosyal sigorta işlemlerini yürütür. 
lb) Personelin sağlık işleriyle i lgil i hususları düzenler. 
c) İş mevzuatı ile Toplu İş Sözleşmesi konularını yürütür. 
d) İdare personelinin yetişmesi için gerekli eğitim programlan hazırlar ve 

uygular. 
e) - İdarenin halkla, basınla ve diğer kuruluşlarla olan ilişkilerini düzenler. 
f) Kütüphane işlerini yürütür. 

Daire Müdürlüğü: 
a) İdare binalarının korunmasını, temizlik, (bakım ve onarım işlerini yürütür, 
vb) Binaların demirbaş ve mefruşat ihtiyaçlarım tespit ve temin eder. 
c) İdarenin bütün varlığını ve personelin her türlü güvenliğini sağlayıcı ted

birleri alır. 
d) Telsiz ve telefon muhaberatıyla ilgili işleri yürütür. 
e) Koruyucu gıda maddelerinin temini ile iaşe ve tabldot hizmetlerini yapar. 
Geçici Madde 1 — Bakanlar Kurulunca tespit edilmiş bulunan İdarenin 1 - 4 

dereceli kadroları mevcut hükümlerine göre yenisi çıkıncaya kadar ve emsali olan 
Unvanlar için aynen uygulanır. 

Geçici Madde 2 — İç Yönetmelikler çıkıncaya kadar eski hükümlerin uygu-
tanımasına devam olunur. 

Madde 77 — 1/6/1949 tarihli Ankara 'Sular İdaresi Yönetmeliği ek ve tadille-
riyle mülgadır. 

Madde 78 — Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
4196 

Ankara Üniversitesinden: 

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim ve İmtihan Y önetmeliğinin 
Tadili Hakkında Yönetmelik 

Madde I — Veteriner Fakültesi Öğretim ve İmtihan Yönetmeliğinin 12. mad
desinin son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve yönetmeliğe bir geçici madde 
eklenmiştir. 
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Madde 12 — Dördüncü sınav hakkı sonunda başarısız duruma düşen öğrenci
lere son girdikleri sınav dönemini izleyen dönemde kullanılmak üzere Fakülte Kurulu 
kararı ile bir sınav hakkı daha verilir. B u sınav hakkı sonunda da başarı göstereme-
yenlerin Fakülte ile ilişkisi kesilir. 

Geçici Madde — Beşinci sınav hakkı verildiği takdirde bu haktan Şubat 1977 
sınav döneminde dördüncü sınav hakkını kullanarak başarısız duruma düşen öğrenci
ler de yararlanır. 

Madde II — Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

• 
Tebliğler 

Maliye Bakanlığından: 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 Saydı Karara ve 
7/6683 Sayılı Karara ilişkin Tebliğ 

Seri III N o : 17 

Madde 1 — Seri III No : 16 Bedelsiz İthal Tebliğine Geçici 2 nci maddeden 
sonra aşağıdaki Geçici 3 üncü madde eklenmiştir. 

Geçici Madde 3 — A) 28/12/11976 tarihinden önce kesin olarak Türkiye'ye dön
müş olup, 28/10/1976 tarihinden önce otomobillerini kendi adlarına resmi mercilere 
kaydettirdiklerini veya bu tarihten önce çıkış yapılacak ülkenin yetkili mercilerinde 
çıkış ile ilgili belgelerim düzenlettirdiklerini veya Türk Gümrüklerine teslim edilmek 
üzere otomobillerinin hudut kapılarında giriş işlemlerini yaptırdıklarım ispat eden 
kişilerin bedelsiz otomobil ithal taleplerine, 27/2/1977 tarihine (27/2/1977 tarihi dahil) 
kadar Maliye Bakanlığı veya T. C. Merkez Bankası İdare Merkezi veya T. C. Merkez 
Bankası şubelerine müracaat etmiş olmaları kaydıyla, Seri III N o : 15 sayılı Tebliğin 
bu tebliğle yapılan değişiklikten önceki hükümleri uygulanır. 

B) 28/12/1976 tarihinden önce Türkiye'ye kesin dönmüş olan kişilerin 15/11/1976 
tarihine (15/11/1976 tarihi dahil) kadar kendi adlarına yetkili mercilere kaydım yap
tırdıkları veya çıkış yapılacak ülkenin yetkili mercilerinde çıkış ile ilgili belgelerini 
düzenlettirdiklerini ispatladıkları otomobilleri için 27/2/1977 tarihine (27/2/1977 tarihi 
dahil) kadar Maliye Bakanlığına veya T. C. Merkez Bankası İdare Merkezine veya 
şubelerine müracaat etmiş olmaları kaydıyla Seri III N o : 15 sayılı tebliğin bu tebliğle 
yapılan değişiklikten önceki hükümleri uygulanır. 

Madde 2 — Bu tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: 

Tebliğ No : SD. 77/10-10 

28 Ocak 1977 tarihli ve 158133 sayılı Resmi Gazete'nin 61. sahifesinde neşredilen 
1977/3 numaralı Tebliğin 2. maddesindeki (1976 yılı fiilşi sarfiyat belgesi, Sanayiciler 
için defter kayıtlarına dayanılarak noterden tasdikli..) ifadesi, «1976 yılı fiili sarfiyat 
belgesi sanayicinin kayıtlı olduğu Oda ile müştereken yapacağı tetkik neticesinde 
bağlı olduğu B in Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünce tasdikli..) olarak değiştirilmiştir. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa; 287 
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Sirküler 
Ticaret Bakanağından: 

Dışt icaret İşlerine Dair Sirküler 
İthalât (77/17) 

1977 yılı II sayılı liberasyon listesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının em-
rinde /bulunan 32.05-9 gümrük tarife pozisyonlu «Diğerleri (Gıda ve ilâç sanayiinde 
kullanılan boyalar hariç» maddesi I sayılı Liberasyon Listesine alınmıştır. 

Yürütme ve İdare Bölümü sayfa: 288 



T.C. 
Resmî Gazete 

Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 

24 MART 1977 PERŞEMBE Sayı : 15888 

V . . J 

Î L Â N B Ö L Ü M Ü 

ILANLAR 
Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Direktörlüğünden: 

1 — Aşağıda cinsleri yazılı muhtelif boydaki çizmeler kapalı zarf teklif alma 
usulü ile satm alınacaktır. 

a) Kasık çizme 50 Adet 
b) Boy çizme 100 Adet 
c) Kısa çizme 1500 Adet 
2 — En son teklif verme tarihi 5 Nisan 1977 günü saat 17.00 dir. 
3 — Çizmelere ait şartname Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Onur îşhanı Kat 3 

No. 64 Ankara'daki İkmâl Dairesi Başkanlığı İkmâl ve Satmalına Şubesi Şefliğin
den temin edilebilir. 

4 — İdaremiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 4174 /2-2 

Denizli Başkarcı Belediye Başkanlığından : 

1 — Başkarcı Belediyesi dükkânları inşaatı 2490 sayılı kanunun 31. maddesine 
göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Keşif bedeli 1.271.105,02 Liradır. 
3 — Eksiltme Başkarcı Belediye Encümeninde 15 Nisan 1977 Cuma günü saat 

15.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme evrakı Başkarcı Belediyesinde görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için; 
a) 51.885,— Liralık geçici teminatını, 
b) 1977 yılına ait Ticaret Odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçelerine ekliyecekleri işin keşif bedeli kadar (c) grubu 

karne ile Belediye'den edinecekleri iştirak belgesini teklif mektupları ile zarfa koy
maları lazımdır. 

6 — istekliler teklif mektuplarını 15 Nisan 1977 günü saat 15.00 e kadar mak
buz karşılığında Belediye Encümenine vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için müracaat tarihi 13 Nisan 1977 Çarşamba 
günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. y 4164 /4-2 
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Keban Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1976/96 
Gaip davalı : Sabriye Gögen, Delikavak Köyü Keban. 
Davacı Maliye hazinesi vekili tarafından aleyhine Mahkememize 24/6/1976 ta

rihli dilekçe açılan mülkiyet tespiti ve ihtiyatı tedbir davasının yapılan yargılama
sında adanıza usulüne uygun dilekçe tebliği yoluna gidilmiş isede tebligatın tebüğ 
edilmeden iadesi, zabıtaca yaptırılan araştırmadada adresinizin bulunmaması se
bebiyle dava dilekçesinin adınıza ilânen tebliğine karar verildiğinden, duruşmanın 
bırakıldığı 27/4/1977 Çarşamba günü saat 09 da Mahkememizde hazır bulunmanız 
veya kendinizi temsil ettirmeniz aksi halde adınıza ilânen gıyap kararı tebliğine 
karar verileceği hususu dava dilekçesi tebliği yerine kâim olmak üzere ilân olunur. 

4103 
• — 

Tavas Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Tavas'ın Pınarlar Kasabasından Mustafa Ermiş vekili Avukat Sabri 
Özdemir tarafından davalılar Kızılca Kasabasından Ahmet Arzuman ve Al i Arzu
mun aleyhlerine Mahkememize ikame olunan 1976/389 esas sayılı alacak davasınm 
Tavas Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılan duruşmasında: 

Davalılardan Tavas Kızılca Kasabasından Al i oğlu Ahmet Arzuman'ın adresi 
meçhul bulunduğundan davetiyeye kâim olmak üzere ilânen tebligat yapılmasına 
karar verilmiş olduğundan ilânen tebliği ile tebliğ olunan ilân gazetesinin duruş
manın bırakıldığı 25/4/1977 gününden evvel Hâkimliğimize gönderilmesi ilânen teb
liğ olunur. 4094 • 

Kocaeli Asliye 1. Hukuk Hâkimliğinden : 

1975/1027 
Hüseyin Dalkm tarafından Ümmühan Dalkın aleyhine açılan boşanma dava

sında; Kastamonu, Araç, îğdir, Oycalı Köyü cilt 30, sayfa 64, hane 44 de kayıtlı Hü
seyin Dalkın ile Ümmühan Dalkın'ın M . K. nun 134. maddesine tevfikan Boşanma
larına, 95. madde gereğince Ümmühan Dalkın'ın aharla evlenmekten memnuiyeti-
ne, Tarafların müşterek çocukları Ali'nin velayetinin babaya verilmesine, her ayın 
ilk Cumartesi saat 10. dan Pazar günü saat 10 a, okulların tatile girdiği Ağustos ayın
da bir ay müddetle Ali 'nin anneye verilmesine, masrafların davacı uhdesinde ipka
sına, temyizi kabil olmak üzere 15/2/1977 tarihinde verilen karar 15 gün içinde 
davalı tarafından temyiz edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği ilânen tebliğ 
olunur. 4095 • 

İğdır Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1976/376 
Davacı DSİ Genel Müdürü vekili Av. Müştak Sağsöz tarafından davalı Ercü

ment Kocamaz aleyhine Mahkememize ikame eylediği alacak davasının yapılan açık 
duruşmasında: 

Davalı Ercüment Kocamaz, Yüksek İnşaat Mühendisi Ziya Gökalp Caddesi 
No. 28 Yenişehir Ankara adresinde mukim iken adres bırakmadan ayrılmış bulun
duğundan bu güne kadar kendisine tebligat yapılamamış olduğundan bu kerre 
Mahkememizin 30/5/1977 tarihli ara kararında davalı Ercüment Kocamaz'a ilânen 
tebligat yapılmasına karar verilmiş olduğundan davetiye yerine kâim olmak üzere 
ilânen tebliğ olunur. 4096 
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Ordu Asliye Birinci Hukuk Hâkimliğinden : 

Sayfa: 23 

1976/237 
Davacı Salim Kahveci vekili Av. Faik Şükrü Doğruyol tarafından davalı Ka-

badüz Köyünden Hans kızı Regine Kahveci aleyhine açtığı geçimsizlik sebebiyle bo' 
sanma davasının yapılan açık duruşması s ı rasında: 

Yukarıda açık kimliği yazılı davalının adresine gönderilen tebligatın tebliğsiz 
iade edildiği ve adresininde C. Savcılığına tahkik edilemediğinden bu kerre davalı
ya davetiyenin Resmî Gazete ile tebliğine karar verildiğinden 11/5/1977 günü saat 
9.30 da duruşmaya gelmeniz gelmediğiniz takdirde adınıza davetiyenin tebliğ edil
miş sayılacağı hususu Tebligat Kanunu gereğince ilânen duyrulur. 

4097 

Salihli Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

Dosya N o : 1966/439 
Davacı: Salihli Belediye Başkanlığı 
Davalı: Neriman Erten, Mehmet ve Fatma'dan olma 1931 D. lu İsparta İli 

Atabey ilçesi Altunba Mah, 72 hanede nüfusa kayıtlı olup adresi meçhul 
Dava: Tesbite itiraz 
Duruşma: 5/4/1977 günü saat 9.00 
Yukarıda tarafları ve mevzuu yazılı davada evvelce davalı Resmî Gazete ile 

23 Aralık 1976 tarihinde ilânen davetiye tebliğine rağmen adı geçen davalı duruşma 
ya gelmediğinden bu kerre duruşma 5/4/1977 günü sat 9 a bırakılmış olup yukarıda 
yazılı tarihte mahkemede hazır bulundukları veya kendilerini vekille temsil ettir
diği yada mezaret beyan etmedikleri takdirde gıyabında duruşma icrasına karar 
verileceği hususu gıyap davetiyesi yerine kâin olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

4104 

Kelkit Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1976/206 
Davacılar Kelkit'ten Mustafa Türker ve Arkadaşları vekili avukat Metin öz-

demir ile Davalılar Kelkit Belediye Başkanlığı, Hazine ve Abdulkerim Daştan ara
sında Mahkememizde görülmekte olan tapu iptali ve tescil davasının yapılan açık 
duruşması s ırasında: 

Davalı Salih oğlu Abdulkerim Daştan adına çıkartılan davetiyelerin bila teb
liğ iade edildiği ve yapılan tahkikatta adresinin meçhul olduğundan bu kerre duruş
manın bırakıldığı, 29/3/1977 günü saat 10.00 da mahkemede hazır bulunması veya 
kendisini bir vekille temsil etmesi gelmediği takdirde vekilde göndermediği tak
dirde hakkında gıyap karan çıkartılacağı davetiye yerine kaim olmak üzere lânen 
tebliğ olunur. 4101 

1976/205 
Davacı Kelkit'ten Arif Hir ik vekili Avukat Metin Özdemir ile davalılar Kelkit 

Belediye Başkanlığı, Hazine ve Abdulkerim Daştan arasında görülmekte olan tapu 
iptali ve tescil davasının yapılan açık yargılaması sırasında : 

Davalı Abdulkerim Daştan adına defalarca davetiye çıkartılmış ve bila tebliğ 
iade edilmiş olup, yaptırılan tahkikat neticesi adresinin meçhul olduğundan bu 
kerre duruşmanın atılı bulunduğu 7/4/1977 günü saat 10 da mahkemede hazır bu
lunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi gelmediği ve vekil gönderme
diği takdirde hakkında gıyap kararı çıkartılacağı davetiye yerine kaim olmak üze
re lânen tebliğ olunur. 4102 
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Adana 1. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E . N o : 1976/550 
K . N o : 1976/478 
H â k i m : M . Sermed Tazebay 12419 
Başkâtip M v : Tamer Yıldırım 
Tekel Kaçakçılığı suçundan sanık Mehmet ve Asya'dan olma, 1337 D. lu, Nizip 

ilçesi Akçakent Köyü hane 132/134 de kayıtlı olup, Adana Ziyapaşa Mah. 776 Sokak 
14 numarada mukim Al i Çelik hakkında Mahkememizin 21/9/1976 tarih ve esas 
1976/550, karar 1976/478 sayılı ilâmiyle 1918 sayılı Kanunun 25/3, 1177 Sk. 88/1-2, 
1918 Sk. 25/son, C. K . 59 uncu maddeleri gereğince 5 ay hapis, 25 lira ağır para cezası 
üe tecziyesine ve 647 SK. nun 4 üncü maddesi gereğince beher gün hapis cezası 20 
lira ağır para cezasına tahviliyle sanığın hapis cezası yerine 3000,— lira ağır para 
cezası ile tecziyesine ve kaçak sigaraların müsaderesine sanığın gıyabında hüküm 
verilmiş olup, sanığa 7201 sayılı Tebligat K. nun 28 nci maddesindeki esaslar daire
sinde tebligat çıkarılmasına rağmen tebliğ yapılamadığı gibi zabıta marifetiylede 
adresinin tesbit edilemediği ve meskeni meçhul kaldığından mezkur Kanunun 28, 
29, 30 ve 31 nci maddeleri gereğince hükmün Resmî Gazete'de ilânen tebliğine, 

ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir su
retinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. 

ilânen tebliğ olunur. 3819 

Balıkesir ikinci Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E . N o : 1976/305, 
K . N o : 1976/637 
Sanık : Kasan Gönenci, Hanifi oğlu Fa tma 'd r ı olma 1947 D. lu Darende Yu

karı Ulu Pınar Köyü Nüfusuna kayıtlı olup, Kemal ?aşa ilçesi Dere Mahallesi Ka
rabasan Sokak No. 87 mukim, 

E . N o : 1976/751 
K . N o : 1976/777 
Sanık : Metin Çiner, Cafer oğlu Aliye'den olma 1935 D. Iu izmir Bayındır ilçe

si 492 hanede nüfusa kayıtlı olup halen istanbul Aksaray Hayriye Tüccari No. 14/4 
de mukim, 

E . N o : 1976/775 
K . N o : 1976/894 
Sanık: Mehmet Toprak, Adil oğlu Cemile'den olma 1962 doğumlu Balıkesir 

Kamçıllı Köyü Nüfusuna kayıtlı olup halen Balıkesir 3. Solgan Uzun Sokak No. 3 de 
mukim, 

E . N o : 1976/497 
K . N o : 1976/690 
Sanık : Tahsin Burcu, A l i oğlu Nergiz'den olma 1952 D. lu Balıkesir Hamdiye 

Mahallesi nüfusuna kayıtlı olup halen Balıkesir Hakkı Çavuş Mahallesi Trenlik Cad
desi No 4 de mukim, 

Yukarıda hüviyetleri yazılı sanıklar hakkında Mahkememizden verilen gıyabi 
hükümler bütün aramalara rağmen bulunamadıkları kendilerine gıyabi hüküm teb
liğ edilemediğinden 7201 sayılı adli Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince adı ge
çen sanıklara hükmün ilân ve tebliğine, ilân masrafının sanıklardan tahsiline, hüküm 
fıkrasının neşir tarihinden 15 gün sonra muhatablara tebliğ edilmiş sayılacağı ilân 
olunur, 3817 
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Oltu Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Orman İşletmesi Genel Müdürlüğü adına Vekilleri Ülkü Erdem tara
fından Davalı Oltu'nun Gökçedere Köyünde İbrahim oğlu, İsmail Güven aleyhine 
Mahkememize ikame olunan tazminat davasında davalıya usulüne uygun olarak 
Resmî Gazete ile davetiye tebliğ edildiği halde 2/3/1977 günlü celseye gelmediğin
den hakkında gıyap karan verilmiş, 27/4/1977 tarihinde duruşmaya gelmediği tak
dirde duruşma gıyabında yapılacağı hususu gıyap kararı yerine kâim olmak üzere 
ilânett tebliği olunur. 3799 

e 

Biga Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1976/84 
Davacı Recep Akı tarafından davalı karısı Ayşe Akı aleyhine açtığı boşanma 

davasının yapılan mahkemesi sonunda : 
Davalının adresi bilinemediğinden davetiye ve gıyap kararı gazete ile ilan edil

diğinden; 
16/2/1977 tarih ve 1976/84 esas, 1977/37 karar sayılı ilamı ile eşinizden boşan

manıza ve bir yıl süreyle evlenmekten alıkonulmanıza karar verilmiştir. İşbu kara
rın . ilan tarihinden itibaren 15 gün zarfında Mahkememize müracaat etmeniz, et
mediğiniz taktirde temyiz hakkında vazgeçmiş sayılacağınız ve ilâmın kesinleşeceği 
ilânen tebliğ olunur. 3801 

a 

Rize 1. Hukuk Hâkimliğinden : 

1976/293 
Davacı Al i Şeker tarafından davalı İsmet Fehmi Atalar aleyhine açılan 53 AC 

364 plaka No. lu aracın sekiz yıldan beri davalıya ait olduğunun tesbiti davasının 
duruşmalan sırasında: 

Davalı İsmet Fehmi Atalar'ın adresi Mahkememizce tesbit edilememiş bulun
duğundan dava dilekçesi ile duruşma gününün ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Davalının duruşmanın bırakıldığı 29/4/1977 Cuma günü saat 9 da Mahkeme
miz duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirme
si davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

3803 • 
Kurtalan Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

E. N o : 1971/118 
K . N o : 1975/107 
K Tar ihi : 17/9/1975 
Davacı Zir i Yasak vekili Mehmet Konyar, davalılar Karayollan Genel Müdür

lüğü ve Şükrü Can (özcan) aleyhine açtığı cismani tazminat davasının yapılan mu
hakemesi sonunda: 

Davacı taraf, davalılardan Şükrü Can (Özcan) hakkında açtığı davadan vaz 
şieçmeleri nedeniyle bu davalı hakkındaki davanın Reddine 

Altıbin lira cismani tazminatın davalılardan Karayollan Genel Müdürlüğünden 
ahnarak davacıya verilmesine, fazla talebin reddine 600 lira vekalet ücretiyle 242,— 
lira yargılama giderinin davalı karayollanndan alınarak davacıya verilmesine 150 
lira harcın davalıdan tahsiline dair karar Şükrü Çan'a ilânen tebliğ olunur. 

3804 
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Susuz Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1975/131 
Davacı Susuz İlçesi Çamçavuş Köyünden Ensar Aydın, davalılar aynı köyden 

Mustafa Uyulmaz, Halis Uyulmaz, Kalender Uşar ve Şemistan Uşar aleyhine açmış 
olduğu 12.000 TL. tazminat davasının yapılan açık duruşması sırasında; 

Davalılardan Halis Uyulmaz ile Şemistan Uşar'a duruşma günü ve Yenileme 
dilekçesinin davalılara Resmî Gazete ile ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Karar gereğince; Davalılar Halis Uyulmaz ile Şemistan Uşar duruşma günü 
olan 15/4/1977 günü saat 9.00 da Mahkememizde hazır bulunmaları veya bir vekil
le kendilerini temsil ettirmeleri hususu ilânen tebliğ olunur. 3796 

Tavas Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1976/139 
Davacı Tavas'ın Aydoğdu Köyünden Bayram Ermiş vekili Avukat Mehmet 

Ünal tarafından davalı aynı köyden Bayram karısı Cennet Ermiş aleyhine ikame olu
nan Zina sebebiyle boşanma davasının Tavas Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılan 
duruşmasında: 

Davalı Cennet Ermiş adına çıkarılan tebligatta ve adresinin tesbiti için yazı
lan müzekkerede cevabında adresinin meçhul olduğu anlaşılmış olmakla davalı Cen
net Ermiş'e davetiyeye kaim olmak üzere ilânen tebligat yapılmasına tebliği ile teb
liğ olunan ilan gazetesinin duruşmanın bırakıldığı 8/4/1977 günürıdan evvel hazır 
bulunması için davetiyeye kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

3797 

Manavgat Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1973/239 
Selimiye Köyünden Ahmet Güneş vekili Av. Abdurrahman Erdem tarafından 

Hâkimliğimiz nezdinde açılan Manavgat/Kemer Köyünden kain 24 parsel sayılı ta
şınmaz malın tapusunun iptali ve kendi adına tescili davasının yapılmakta olan yar
gılaması sırasında davalılardan Sevim Yıldınm'a dava dilekçesi ve duruşma gü
nünün tebliğ edilemediği ve tebligata salih adresinin de tesbit edilemediği anlaşıl 
makla ilânen tebligat yapılmasını karar verildiğinden; aslen Manavgat/Selimiye Kö
yünden olan İbrahim kızı Sevim Yıldınm'a dava dilekçesinin tebliği yerine kaim ol
mak üzere duruşmanın bırakıldığı 14/6/1977 gününde davalı sıfatı ile Hâkimliğimiz
de yapılacak duruşmada hazır bulunması hususu ilânen duyurulur. 

3798 • 
Mihalıççık Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1976/119 
Davacı Mihalıççık İlçesi Aydınlar Köyü 9 hanesinde nüfusa kayıtlı Ayşe Kiraz-

lı'nm kocası davalı Recep Kirazlı aleyhine açmış olduğu boşanma davasının duruş
masında : 

Davalı Recep Kirazlı'ya çıkanlan davetiyeler bila tebliğ iade edilmiş adreside 
tesbit edilememiş olduğundan duruşma günü ve dava dilekçesi Resmî Gazete ile ilâ
nın tebliğ edildiğinden, adı geçene ilânın gıyap karan tebliğine karar verilmekle da-
valımn duruşma günü olan 7/4/1977 Perşembe günü saat 11 30 da hazır bulunması 
veya kendisini bir vekille takip ettirmediğinde gıyap kararı tebliği yerine kaim ol
mak üzere ilânen tebliğ olunur. 3790 
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Aksaray 1. As. Huk. Hâkimliğinden: 

1973/686 
Necip Özker ve Selim Özker vekili Avukat Sinan Kalyon tarafından Mehmet 

Özker, Sait Özker, Nimet Özker ve Fatma Kaçar aleyhine açılan kayıp iptali dava
sının yapılan duruşmasında: 

Davalılardan Mehmet Özker ile Nimet Özker'in adresleri meçhul olduğundan 
kendilerine davetiyenin ilânen tebligat yapılmasına rağmen duruşmaya gelmedik
lerinden haklarında çıkartılan gıyap kararınında ilânen yapılmasına karar verilmiş 
duruşmada 28/4/1977 gününe bırakılmış olmakla meşkûr günde gelmedikleri tak
tirde duruşmanın gıyabtnda bakılacağı gıyap kararı yerine geçerli olmak üzere 
ilân olunur. 3793 

Nazilli 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1976/479 
Davacı Nazilli Yeni Mahalle 153 Sokak No. 12 de oturur Fikriye Özarkun vekili 

Avukat Mahmut Acar tarafından davalı Nazilli Yeni Mahalle 140 Sokak No. 21/A da 
oturur Orhan Özarkun aleyhine açılmış olan boşanma davasından dolayı: Adresi 
meçhul olan davalıya Resmî Gazete ile ilânen tebligat yapıldığı halde Mahkemeye 
gelmemiş bir vekillede kendisini temsil ett irmemiş bulunduğundan gıyap kararı 
çıkarılmasına karar verilmekle davalının duruşma günü olan 27/4/1977 günü saat 
9 da Mahkemede hazır bulunmadığı takdirde duruşmanın gıyabında ceryanına ka
rar verileceği gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 3794 • 

Çorum Asliye (İş) Birinci Hukuk Hâkimliğinden: 

1976/323 
1 — Hatice Mamak, Kale Ardı Mahallesi No. 216 Çorum. 
2 — Arife Mamak, Kale Ardı Mahallesi No. 216 Çorum 
Çorum Sosyal Sigortalar Kurumu Şube Müdürlüğü tarafından aleyhinize açı

lan 4.635,05 liralık tazminat davasının yapılan duruşmasında: dilekçe açık adresi
nize tebliğe verilmiş olup adresiniz meçhul olduğundan bîla tebliğ iade edildiğinden, 
dilekçenin ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla, duruşma 21/4/1977 günü saat 
9 da bizzat gelmediğiniz veya bir vekilde göndermediğiniz takdirde aynı şekilde 
ilânen gıyap kararı tebliğ edileceği ilân olunur 3795 • 

Seydişehir Kadastro Hâkimliğinden: 

Esas: 1975/347 
Karar : 1976/566 
Hâkim : Orhan Gündem 17219 
K â t i p : Hasan Bayrak 
Davacılar Seydişehir'den Mehmet Balcı tarafından davalılar Seydişehir Kızıl

calar Mahallesinden Abdurrahim oğlu Alinza öz türk ve Mehmet oğlu Mevlüt vs. 
aleyhlerine açılan tesbitin iptali ve tescili davasının yapılan duruşması sonunda: 

Seydişehir İlçesi Kızılcalar Mahallesi 197 ada 44 parsel de kayıtlı yerin dava
lılar adına yapılan tesbitin iptali ile davacı adına tapuya tesciline karar verilmiş 
olup davalılar A. Rıza Öztürk ve Mehmet oğlu iMevlüt'ün adresleri meçhul olduğun
dan karar hulasasının ilânen tepliğine karar verilmiş olup her ik i davalının ilan ta
rihinden itibaren 15 gün zarfından işbu hükmü temyiz etmedikleri takdirde hük
mün kensinleşeceği ilam hülasası yerine kain olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

3802 



Sayfa: 28 RESMÎ GAZETE 24 Mart 1977 — Sayı: 15888 

Akçakoca Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Mustafa Aydın tarafından kendisine asaleten ve bir kısım çocuğuna 
ve1 âyeten Akçakoca Karatavuk Köyünden Sevim Aydın ile Reşit çocuğu Aydın Düzgün 
aleyhine açılan davada; davacı Karatavuk Köyü, Deredibi mevkiinde kain olup doğu
dan Ali Osman Aydın fındıklığı, batıdan ve kuzeyden dere, güneyden Hasan Arslan 
fındıklığı ile çevrili fındıklığın davalıların murisi Al i Osman tarafından kendisine 
satıldığım, ancak taşınmazın Al i Osman'a ait olmaması nedeniyle elinden alındığını 
beyanla satış bedeli 17.500 liranın 20/1/1969 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte 
tahsilini istemiş, ancak davalı Aynur Düzgün'ün adresi tespit edilememiş olduğundan 
tebligatın ilânen icrasına karar verilmiştir. 

Adı geçenin duruşmanın atılı bulunduğu 11/4/1977 günü saat 9.25'te 1974/120 
sayılı dosyanın duruşmasında hazır bulunması veya temsil olunması dilekçe tebliği 
olarak duyurulur. 19097 

— 

Kastamonu Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1976/3 
Davacı Hasan Kebeci tarafından Kastamonu İli Akkaya Bucağı Tepeharman 

Köyü nüfusuna kayıtlı iken 26 Nisan 1321 tarihinde evlenerek Sivas İli Sarışeyh Mah. 
102 numaraya nakil etmiş olduğundan Hüseyin kızı Fatma'dan doğma 1307 doğumlu 
Zehra'nın gaipliğine karar verilmesi yolunda açılan davanın duruşmasında: 

Yukarıda kimliği yazılı gaipliğe karar verilmesi istenen Hüseyin kızı Fatma' 
dan doğma Kebecioğlu hemşiresi Zehra ile bu şahıs hakkında bilgisi olanların Mah
kememize bilgi vermeleri için ilân yapılmasına karar verilmiştir. 

Kebecioğlu Hemşiresi Zehra ile bilgisi olanların ilân tarihinden itibaren 2 ay 
içinde Mahkememizin 1976/3 sayılı dosyasına bilgi vermeleri için Mahkememize müra
caatları ilân olunur. 1334 • 

Uzunköprü Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1976/37 
PTT Genel Müdürlüğü tarafından adresi meçhul davalı Gürel Öncel aleyhine 

açılan alacak davasında: 
Yukarıda adı yazılı davalının adresi meçhul bulunduğundan ilânen davetiye 

tebliğine duruşmanın 8/6/1977 günü saat 8.30'a bırakılmasına karar verildiği çağrı 
yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 3722 • 

Fethiye Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1976/782 
Davacı Fethiye Göcek Köyünde oturur Mustafa kızı 1938 doğumlu Sevim Umul 

tarafından davalı eşi Ula İlçesi Karaböğürtlen'den Hamdi oğlu A l i Rıza Umul aley
hine Mahkememize açtığı boşanma davasının yapılan açık yargılamasında verilen 
ara karandır . 

Davalı A l i Rıza Umul bunca aramalara rağmen ad ve adresine çıkanlan gıyap 
karanmn adres yetersizliğinden dolayı kendisine tebliğ edilemediğinden bu defa 
gıyap karanmn Resmî Gazete ile ilânen yapılmasına karar verilmiş olduğundan 
davalı A l i Rıza Umul Mahkememizce duruşmanın talik edildiği 18/4/1977 günü saat 
9.00 da Fethiye Asliye Hukuk Mahkemesi koridorunda hazır bulunması veya kendi
sini bir vekille temsil ettirmesi aksi takdirde bundan böyle duruşmalannın gıya
bında yürütüleceği hususu gıyap karan yerine kâim olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 2724 
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Ayvacık Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1976/171 
Davacı Ayvacık llyasfakı Köyünden M . Nuri Çiftçi tarafından Fatma Çiftçi 

aleyhine açılan boşanma davasının mahkememizde yapılan açık duruşması sırasında; 
Davacı davalı aleyhine şiddetli geçimsizlik nedeni ile boşanma davası ikame 

etmiş evlendiklerinden bu yana davalı ile hiç huzurlu hayat yaşamadıklarını de
vamlı geçimsizlik verdiğini buna davalının sebebiyet verdiğini en sonunda dava
lının İzmir'e gittiğini kendisini terk ettiğini şiddetli geçimsizlik nedeni ile boşan
malarına karar verilmesini istemektedir. 

Davalı adına çıkartılan davetiyelerin hiç birisi tebliğ edilememiş adres tahki
kinden de adresinin bulunamadığı anlaşılmıştır. 

Verilen ara karan gereğince davalıya dava dilekçe davetiyenin ilânen yapıl
ması uygun görülmüş iş bu ilânın müteakip davanın duruşması 2/5/1977 günüdür. 
Belirtilen günde duruşmaya gelmesi gelmediğinde dava dilekçeM davetiye yerine 
kâim olacağı ilânen tebliğ olunur. 3723 

Karacabey Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1976/106 
Davacı Meryem Ok tarafından Zeynuş Pilatin Osman Pilatin aleyhine ikame 

olunan izalei şüyu-u davasının icra olunan muhakemesinde: 
Dayalılardan Zeynuş Pilâtin'in adresi meçhul bulunduğundan, davetiye yerine 

kaim olmak üzere H . TJ. M . K . nun 509 ve 510 uncu maddeleri gereğince 20/5/1977 
günü saat 8.30'da mahkemede hazır bulunması ilânen tebliğ olunur. 

3048 • 
Adana 2 nci Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1975/724 
Davacı Ahmet Coşkun tarafından davalı Mehmet Ayfer Çelik ve Fazilet Çelik 

aleyhine açılan alacak davasının yapılan duruşması s ırasında: 
Davalılardan Fazilet Çelik adresinde bulunmadığından gıyap karannın ilânen 

yapılmasına karar verilmiş olmakla davalı Fazilet Çelik duruşma günü olan 20/4/1977 
günü saat 9.00 da mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil 
ettirmesi gelmediği veya ettirmediği takdirde gıyabında karar verileceğinden iş bu 
gıyap karan yerine kâim olmak üzere ilân olunur. 3725 

Çivril Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1976/410 
Davacı Köy İşleri Bakanlığım temsilen Toprak İskân Memuru Halis Vize 

tarafından davalı Çivril bey köyünden A l i Osman Ay aleyhine ikame edilen tapu 
iptali ve tescil davasının icra kılman açık muhakemesi s ı ras ında: 

Davalı adına çıkanlan davetiyeye verilen meşruhatta adresinin meçhul olduğu 
bildirilmesi üzerine davalıya Resmî Gazete ile ilânen davetiye tebliğ edilmiş ve da
valı mahkemeye gelmediği gibi kendisini bir vekillede temsil ettirmediğinden adına 
ilânen gıyap karan tebliğine karar verilmiş olmakla davalının bu kerre duruşma
nın bırakıldığı 4/5/1977 günü saat 9.55 de mahkememizde hazır bulunması veya 
kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi takdirde hakkındaki muhakemenin gıya
bında yürütüleceği gıyap karan yerine kâim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

3730 



Sayfa: 3ü RESMÎ GAZETE 24,Mart 1977 — Sayı: 1588« 

Sarayköy Asliye Ceza Hâkimliğinden: 

E . No : 1976/110 
K. No : 1976/102 
Davacı: K . H . 
Sanık: Nazmi Cıbık, Akif oğlu Ayşe'den doğma 1937 doğumlu, Karacabey i l 

çesi Garipçe Köyünde nüfusa kayıtlı olup adresi halen meçhul. 
S u ç : 6136 sayılı Kanuna muhalefet 
Suç tarihi: 30/6/1976 
6136 sayılı Kanuna muhalefet suçundan yukarıda açık kimliği yazılı Nazmi Çı-

bık'm sabit olan fiilinden hareketine uyan 1308 sayılı Kanunla değişik 6136 sayılı 
Kanunun 13. maddesinde 6 ay müddetle hapis ve 250 lira ağır para cezası ile teczi
yesine, işbu cezasının teciline dair 7/9/1976 tarihinde karar verilmiş ve sanığın adre
sinin meçhul bulunması sebebiyle hakkındaki hüküm bugüne kadar tebliğ edileme 
miş olduğundan sanık hakkındaki hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine 
tevfikan Resmi Gazete ile ilânen tebliğine ve ilân tarihinden itibaren 15 gün soma 
tebligat yapılmış sayılmasına karar verildiği ilân olunur. 4120 • 

Ankara 6. İcra Memurluğundan : 

Dosya No : 974/6888 
Tasfiye Halinde Raybank T.A.Şti. vekili avukat Türkay Asma'ya 524,209 no: te-

mirat mektupları komisyon bedelinden 3.143,59 TL si faiz ve masraflarına borçlu: 
1 — Ankara Mithatpaşa Cad. No: 23/8 de Tümiş Tic. Ltd. Şti. 
2 — Ankara Pevzlçakmak Sok. No: 27/2 de Tahsin Temren'in bu adreslerin

den ayrıldıkları ve adresleri belli olmadığından haklarındaki ödeme emrinin ilânen 
tebliğine karar verilmiştir. 

İşbu ilân tarihinden itibaren 22 gün içinde borcu ve takip masraflarım öde
meniz, borcun tamamma veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkına, 
seret altındaki imzaya bir itirazınız varsa bu süre içinde yazılı veya sözlü olarak icra 
dairesine bildirmeniz, aksi taktirde senedin sizden sadır olmuş sayılacağı, imzayı red 
ettiğiniz taktirde mercide yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, bulunmazsanız 
itirazınızın muvakkatan kaldırılacağı yine bu süre içinde 74 madde gereğince mal-
beyanmda bulunmanız aksi halde hapisle cezalandırılacağınız, borç ödenmez veya 
itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceği, takibe itiraz ettiğiniz taktirde itirazla 
birlikte tebliğ giderlerini ödemeniz aksi halde itiraz etmemiş sayılacağı ödeme emri 
yerine kaim olmak üzere ilânen ihtar ve tebliğ olunur. 4247 • : 

Yenimahalle 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1976/356 
Davacı Kemal Bilge tarafından davalı Rukiye Bilge aylehine açılan şiddetli 

geçimsizlik nedeniyle boşanma davasının yapılan duruşmasında, 
Davalı Rukiye Bilge'ye Çiftlik Melendiz Şeyhler Köyünde Mehmet Coşkun ya

nında Niğde adresi ile Karşıyaka Demetevler 4 Cadde 57/5 deki ikametgâhlarında 
bulunmadığından 14/3/1977 günlü duruşma için kendisine ilânen dava dilekçesi 
özeti ve duruşma günü tebliğ edildiği halde belirtilen günde duruşmaya gelmediğin
den hakkında gıyap karan tebliğine karar verilmiştir. 

Bu kerre duruşmanın bırakıldığı 25/4/1977 günü saat 10.00 da duruşmaya 
gelmeniz veya bir vekille temsil ettirmeniz aksi halde duruşmanın gıyabınızda 
devam edeceği hususu ilânen gıyap karan yerine kâim olmak üzere tebliğ olunur. 

4108 
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Görele Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1977/48 
Davacılar Bahtiyar Kudu ve arkadaşları adına Av. Muzaffer Kelpğlu tarafın

dan davalılar Hanım Hocazade ve Gülüzar Hocazade aleyhlerine ikame edilen izaleyi 
şuuru davasının cereyan eden muhakemesi neticesinde: 

Görele İlçesi Çarşı Mahallesinde bulunan tapunun Eylül 1929 tarih, numara 
7 ve Haziran 1975 tarih, numara 54 te kayıtlı Maahanenin satılarak şuyuun gideril
mesine dair karar davacılar vekili Av. Muzaffer Keloğlu'nun yüzüne, davalıların gı
yabında yargı yolu açık olmak üzere karar verilmiş olduğundan, davalılar Mehmet 
kızı Hanım Hocazade ve Mehmet kızı Gülüzar Hocazade'lerin adreslerinin bilinme
mesi sebebiyle tebligatlar ilan yolu ile yapıldığından adı geçenlere karar hülasala
rında ilânen yapılması gerekmiş olmakla davalıların işbu ilânın neşri tarihinden 
7201 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince 15 gün sonra davalılara tebliğ edilmiş 
sayılacağından temyiz yoluna baş vurmadıkları taktirde kararın kesinleşeceği teb
liğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 3805 

Adana 2. Asliye Ceza Hâkimliğinden: 

E. N o : 1975/337 
K . N o : 1976/563 
Hâkim : Erdoğan Özbek 18522 
Başkâtip M v . : Tamer Yıldırım 
Bıçakla yaralamak suçundan sanık Ümmet oğlu, Hatice'den olma, 1955 D. Iu, 

Adana Mutlu Köyü 54 hanede nüfusa kayıtlı olup, Kanalköprü Mahallesi 615 So
kak, No. 4 de mukim Mustafa Yüzer hakkında Mahkememizin 16/11/1976 tarih ve 
1975/337 esas, 1976/563 karar sayılı ilâmiyle T. C. K . nun 456/2, 457/1, 59, maddeleri 
gereğince 2 sene 2 ay 20 gün müddetle hapsine ve bıçağın müsaderesine sanığın gı
yabında hüküm verilmiş olup sanığa 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 nci maddesin
deki esaslar dairesinde tebligat çıkarılmasına rağmen tebliğ yapılamadığı gibi za
bıta marifetiylede adresinin tesbit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından mez
kur Kanunun 28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri gereğince hükmün Resmî Gazete'de ilâ
nen tebliğine, 

İlânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir su
retinin Mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 3818 • 
istanbul Asliye 7. Ceza Hâkimliğinden : 

1975/847 
Hırsızlık, malını bilerek satm almaktan sanık Mustafa oğlu Zerbap'tan doğma 

1958 doğumlu Alucra İlçesinin Çamoluk Köroğlu Köyünden hane 21'de nüfusa ka
yıtlı olup halen Beşiktaş Havuz Sokak 37 numarada ikamet eder. Hakkında istanbul 
Asliye 7. Ceza Mahkemesinde yapılan duruşması sonunda, adı geçenin hareketine 
uyan T. C. K . 492/1, 522, 55/3, 492/1, 522, '35/3, 647 sayılı Kanunun 4, TCK. 72. maddeleri 
gereğince altıbindörtyüz lira ağır para cezası ile cezelandırılmasma geçen günlerinin 
mahkumiyetinden tenziline dair verilen 8/12/1976 tarih ve 975/847 esas 76/819 sayılı 
kararın tebliği için sanık adına çıkarılan tebligat adresinde bulunmaması sebebiyle 
geri çevrilmiş ve usulen yapılan tahkikatla da sarih adresi tespit edilemediğinden 
7201 sayılı Kanunun 28, 31. maddeleri gereğince tebligatın ilânen yapılmasına ve işbu 
ilânın istanbul'da yayınlanan gazetelerden birinde neşredilmesine ve tebligatın ilân 
tarihinden itibaren ohbeş gün sonra yapılmış sayılmasına tebligat yerine kaim olmak 
üzere ilân olunur. 3823 / 2 
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Osmancık Belediye Başkankğından: 

2490 sayılı Kanun hükümleri gereğince 30.000 metre 6 ATÜ sert poietilen plastik 
boru atanacakta. 

1 — Alınacak boru 30.000 metre, metresinin muhammen bedeli ¡12 Ura olup ta
mamının muhammen bedeli 360.000 TL. dır. 

2 — Boru sert poietilen 6 ATÜ 500 plostik olacak 
3 — Borular içme su memuru tarafından beğenilecek 
4 — Yüklenici ihaleye müteakip boruları teslim etmeye bağlıyacak, boruların 

ilâve malzemesi yükleniciye aütJtir. 
5 — Ödeme işi Belediyemizce istenildiği zaman ödenecek. 
6 — İhaleye müteakip yüklenici teslim edemediği malzemeyi belediyemiz baş

ka yerden temin etmede serbest Olup doğacak fark yükleniciden tahsil yoluna gidi 
lecek. 

7 — Bu Hşe ait geçici teminat 21.600 TL. olup bu işten doğacak harç ve resim 
ler yüMeniciye aittir. 

8 — İhale &/4/İİI977 günü saat 15.00 de yapılacak, ihaleden en az bir saat evvel 
teklif mektupları ve teminatları ile Komisyon Başkanlığına verilmiş olacak posta ile 
yapılan müracaatlar nazara almmıyacaktır. 4410 / 4-1 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karabük Demir ve Çelik 
Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden: KARABÜK 

Müessesemiz tarafından satın alınacak 85 ton Elektrolitik Katod Bakırla ilgili 
6 Nisan 1977 Çarşamba günü saat ¡14.00 de yapılacak ihalemiz iptal edilmiştir. 

İsteklilere duyurulur. 4411 / 2-1 

Tunceli Sulh Hukuk Hakimliğinden : 

1973/78 
Davacı Hazinei Maliye veküi Avukat Seyhan Tapıcı tarafından davalılar Kibar 

Ak ve Müslüm Yaşa baklanda yapılan açık duruşmada: 
Davalılar Kibar Ak ve Müslüm Yaşa'nın 4.868;66 lira hazineye borçlu oldukları 

ve duruşmalara gelmedikleri gibi bütün yazışmalara rağmende adreslerin tesbiti müm
kün olmamış, böylece davalıların adresleri meçhul kalmış olmakla adı geçen davalılara 
dava dilekçenin yerine kaim olmak üzere Uânen tebligatın yapılmasına karar verilmiş
tir. İşbu ilânı müteakip 15 gün hitanımda dava dilekçelerinin tebliğ edilmiş sayılması 
hususu ile ayrıca duruşma günü olan 7/6/1977 Sah günü saat 9.30 da Mahkemeye gel
mediğiniz veya kendinizi bir vekillede temsil ettirmediğiniz takdirde gıyap kararı teb
liğine hacet kalmaksızın yargılamaya devam edilip gıyabınızda karar verileceği hususu 
tebliğen ilan olunur. ' 20137 

Ankara İkinci Sulh Ceza HâkinıUğinden: 

E . N o : 1976/1011 
K . N o : 1976/879 
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan Mahkememizin 8/9/1976 tarihli ilamı ile 

TCK. nun 565/1 - 2 maddesi gereğince 160. lira hafif para cezası ile 7. gün meslek ve 
sanatının tatili cezalarına hükümlü Arif oğlu 956 doğumlu sanık Ünal Yücel hakkın
daki ilam bütün aramalara rağmen bulunamadığından kararın kendisine tebliğ edi
lemediğinden, 7201 sayılı adi tebligat kanunun ^ft jıcu maddesi gereğince adı geçen sa
nığa hükmün ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15. gün son
ra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilâ ücretinin sanıktan tahsil olunacağı ilân-
olunur. 4056 
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Muş Valiliğinden: 

1 — Muş Özel İdare Soğuk hava deposu isj 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli (4.109.749,—) liradır. 
3 - • Eksiltmesi, Muş Valilik Makamında toplanacak olan İl Daimî Komisyo 

nunda 12 Nisan 1977 Salı günü saat 14.30 da yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Muş Özel İdare Müdürlüğünde görü 

lebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
A. (137.043,—) liralık geçici teminatını, 
B. 1977 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, 
C. Müracaat dilekçeleri ile birlikte verece'tleri eksiltme şartnamesinde belirt, 

len ve usulüne göre hazırlanmış olan, yapı araçları bildirisi, sermaye ve kredi olanak 
larını açıklayan malî durum bildirisi, teknik personel bildirisi, taahhüt bildirisi. Ba
yındırlık Bakanlığından almış oldukları (G) grubundan keşif bedeli kadar işin eksilt 
meşine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesi ibra suretiyle Bayındırlık Mü
dürlüğünden alacakları eksiltmeye girme belgesini teklif ile birlikte zarfa koymaları 
lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 12 Nisan 1977 Salı günü saat 13.30'a kadar 
makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 8 Msan 1977 
Cuma günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
İlân olunur. 3872 / 4-4 

Balıkesir-Edremit Zeytinli Belediye Başkanlığından : 

1 — Belediyemize ait Akçay Mahallesinde bulunan 12 adet yazlık odalar 2490 
sayılı kanunun 31. maddesine göre kapalı zarf arttırma suretiyle 3 sene müddet le 
kiraya verilecektir. 

2 — Odaların ihalesi 11/4/1977 Salı günü saat 16.00 da Belediye Encümen 
huzurunda yapılacaktır. Odaların senelik kirası (40.000,— lira olup geçici teminatı 
3000,— liradır. 

3 — Bu işe ait şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Muhasipli
ğinde görülebilir. 4025 / 4-3 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Tahminî bedeli 3.OO0.O00,— TL. , Geçici teminatı 103.750,— T L . olan 76 - 2803 - 7 
dosya numaralı 100 adet elektirikli akaryakıt pomtoasmın satınalmması 2490 sayılı 
kanunun 31. maddesine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 8/4/1977 Cuma günü saat 16.00'da Ankara'da Karayolları Genel Mü
dürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şartnamesi aynı yerden bir dilekçe üe 
150^, TL. bedelle alınabilir. 

İstekliler, 1977 vizesi yapılmış Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf Belgesini geçici 
teminat mektubu veya makbuzunu, teknik şartnamesinde istenilen belgeleri ve alman 
şartnamemin her sahifesini imza ederek dış zarf içine koymak şartiyle hazırlıyacaklan 
teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde 
Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kalbul edilmez 

Duyurulur. 3695/4-4 
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Karaman Belediye Başkanlığından ; 

BETON BÜZ SATIN ALINACAKTIR 
1 — Belediyemiz 1977 yılı ihtiyacı için teklif almak suretiyle 0 20 ila 0 60 çap 

arasında muhtelif beton büz satm alınacaktır. 
2 — İşin muhammen bedeli 250.000,— TL. olup, geçici teminatı 12.000,— TL. dır, 
3 — İhale 15/4/1977 günü saat 15.00'de Belediye encümeninde ve Riyaset oda

sında yapılacaktır. 
4 — Teklif ve teminatların ihale saatinden 1 saat öncesinden Belediye Sayman

lığına verilmesi, gecikmelerin kabul edilmeyeceği, 
5 — Bu konuya ait şartname mesai saatleri içinde Fen İşlerinde görülebilir. 
6 — İlgililere duyurulur. 3931 / 44 • 
Zonguldak Belediye Başkanlığından: 

Şehrimiz Karaelmas Mahallesinde merdiven kanalizasyon ve istinat duvarı 
yapılmaları işleri ihalesi 12 Nisan 1977 Salı günü aşağıda hizalarında belirtilen 
saatlerde ait oldukları muhammen bedeller üzerinden şartnameleri gereğince ka
palı zarf usulü eksiltme suretiyle Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır. 

Taliplilerin 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesine tevfikan hazırlıyacak-
ları teklif mektuplarını ihale saatinden 1 saat evvel Encümen Başkanlığına ver
meleri lâzımdır. 

Şartnamesi Fen İşleri Müdürlüğünden temin edilir. 

Muh. Bedeli Teminatı İhale 
Yapılacak işin cinsi Lira K r . Lira K r . Saati 

Kanalizasyon ve istinat duvarı 114.998,15 7.000,— 1530 
Merdiven işi 192.710,20 10.886,— 16.00 

3989 / 4-» • 
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

Tahmini 
Bedeli Geçici 

Grup No. Cinsi Miktarı Lira K r . Teminatı 

I Caterpillar Palet papuçları 2 Kalem 4.435.000,— 146.800,— 
II Inter » » 5 Kalem 2.498.000,— 88.690,— 

76-2061-2 dosya numaralı yukarıda yazılı t raktör palet papuçlanmn hiza
larında gösterilen tahmini bedel ve geçici teminatları üzerinden 2 grup halinde imal 
ettirilerek satınalınması 2490 sayılı kanunun 31. maddesi gereğince kapak zarf usulü 
ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 4/4/1977 Pazartesi günü saat 16.00 de Ankara'da Karayolları Genel 
Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şartnamesi aynı yerden bir dilekçe 
ile 50,— TL. bedelle alınabilir. 

İstekliler, gruplardan birine veya hepsine birden teklif verebilirler. 
İstekliler, 1976 yılı vizesi yapılmış Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf Belgesini, 

geçici teminat mektup veya makbuzlarım şartnamede istenen belgeleri ve alman 
şartnamenin her sahifesini imza ederek dış zarf içine koymak şartiyle hazırlayacak
ları teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar makbuz muka
bilinde Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

Duyurulur. 3710/44 
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PTT Genel Müdürlüğünden : 

İNŞAAT İLÂN! 
1 — 3.800.000,— TL. keşif bedelli Dursuribey PTT binası İnşaatı kapalı zart 

usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Geçici teminatı 187.750,— TL. dır. 
12 — Eksiltme dosyası Genel Müdürlüğümüz Yapı İşleri Dairesi Başkanlığında 

ve Balıkesir PTT Bölge Başmüdürlüğünde görülebilir. 
3 — Eksiltme 7/4/1977 Perşembe günü saat 16.00 da Genel Müdürlük Eksiltme 

Kurulunca yapılacaktır. 
4 — İsteklilerin 4/4/1977 Pazartesi günü saat 17-30'a kadar eksiltme şartna

mesinin 12. maddesinde istenilen belgeler ve müteahhitlik karnesi aslı ile Genel Mü
dürlüğe başvurarak iştirak belgesi almaları gerekmektedir. 

5 — Taliplerin bu işe ait teklif mektuplarını, eksütmenin yapılacağı günü 
saat 15.00'e kadar İhale Komisyonu Başkanlığına tevdi edilmek üzere Yapı İşleri Dai
resine makbuz mukabilinde vermeleri gerekmektedir. 

6 — Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine ihale etmekte 
serbesttir. . 3390 2-2 

ıl) 6.200.000 TL. keşif bedelli Hendek Santral binası inşaajti kapalı zarf usulü 
ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Geçici teminatı 199.7150 TL. dır. 
2) Eksiltme dosyası Genel Müdürlüğümüz Yapı İşleri Dairesi Başkanlığında ve 

istanbul'da PTT Bölge Başmüdürlüğünde görülebilir. 
3) Eksiltme 7/4/1977 Perşembe günü saat 16.00 da Genel Müdürlük Eksiltme 

Kurulunca yapılacaktır. 
4) İsteklilerin 4/4/1(977 Pazartesi günü saat 17.80 a kadar eksiltme şartname

sinin 12. maddesinde istenilen belgeler ve müteahhitlik karnesi aslı üe Genel Müdür
lüğe başvurarak iştirak belgesi almaları gerekmektedir. 

5) TaUplerin bu işe ait teklif mektuplarım, eksiltmenin yapılacağı günü saat 
15.00 e kadar İhale Komisyonu Başkanlığına tevdi edilmek üzere Yapı İşleri Dairesine 
makbuz mukabilinde vermeleri gerekmektedir. 

6) Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine ihale etmekte 
serbesttir. 3369 /2-2 • 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karabük DÇ. Fabrikaları 
Müessesesi Müdürlüğünden: KARABÜK 

;p % 25 TOLERANSLA 50 TON SÜT 150 TON YOĞURT SATIN ALINACAKTIR 
B u işle ilgili şartname 
1 — Karabük Müessese Müdürlüğümüz Tedarik ve İkmal Müdürlüğü İç Alım

lar Servisinden, 
2 — İSTANBUL'da, Taksim, Cumhuriyet Cad. Doğu Palas Ka t : 4 N o : 7 deki 

istanbul Mümessilliğimizden, 
3 — ANKARA'da, Yenişehir, Karanfil Sokak N o : 30/7 deki Ankara İrtibat Bü

romuzdan, 
bedelsiz olarak alınabilir. 
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mektup

larım en geç 30 Mart 1977 Çarşamba günü saat 14.00*e kadar Karabük'te Müessese 
Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları gereklidir. 

Müessesemiz 2490 sayılı Arttırma Eksiltme ve İhale Kanununa tabi değildir. 
3296 / 2-2 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 17. Bölge Müdürlüğün
den : 

Muallimnaci Cad. No. 105 Ortaköy/ISTANBUL. 
1 —• İhaleye çıkarılıp talip çıkmayan ist. Çevreyolu Yapım, Bakım, Boğaz

içi ve Haliç Köp. Müdürlükleri işyerlerinde aşağıda müfredatı ile ihale tarih ve 
saatleri yazılı vasıtaların kiralama işi aynı şartlarla tekrar 2490 saydı Kanunun 31. 
maddesi gereğince kapalı zarf usulü Ue ayrı ayrı eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Bu işe ait şartnameler istanbul Muallim Naci Cad. No. 105 Ortaköy'-
deki Bölge Müdürlüğü Malzeme Amirliğinde görülebilir. 

3 — isteklilerin en geç ihale gününden 3 gün önce Bölge Müdürlüğüne di
lekçe ile müracat ta bulunarak Bölge Makina Müdürlüğünde veya Müdürlüğün gös
tereceği yerlerde muayene ettirerek kira ile Müdürlüğümüz emrinde çalıştıracak
ları taşıtlara bu işlere ait yeterlik belgesi almaları lâzımdır, ihaleye gireceklerin 
yeterlik belgeleri ile birlikte 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre hazırlayacakları 
l imitli teminat mektubu veya vezne alındısını havi teklif mektuplarım 1977 yılı 
Ticaret ve Sanayi Odası vesikası, esnaf belgesi veya Şoförler Cemiyetinin belgesi 
ile ihale günü ve ihale saatinden bir saat öncesine kadar 2. inci maddede yazüı 
Komisyon Başkanlığına vermeleri ilân olunur. 

4 — Bölgemizde çalışan personelden vasıta sahibi olanlar bu ihaleye iştirak 
edemezler. 

5 — Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 

Günlük Muh. Geçici 
Vasıtanın cinsi Çalıştığı Bedel Bedel Teminat ihale gün 
Çalıştığı işyeri Gün adedi Lira Li ra L i ra Ve saati 

l — Boğaziçi ve Haliç Köp. 
Müdürlüğü 360 500 180.000 10250 4/4/1977 
(1 ad. Midibüs 16 kişi) Saat 11.00 

2 — Boğaziçi ve Haliç Köp. 
180.000 Müdürlüğü 360 500 180.000 10250 4/4/1977 

(1 ad. Minibüs 16 kişi) Saat 15.00 
3 — Boğaziçi ve Haliç Köp. 

MUdürlüğü 246 450 110.700 6.785 5/4/1977 
(1. ad. Midibüs 16 kişi) Saat 11.00 

4 — Bakım Müdürülğü 246 450 110.700 6.785 5/4/1977 
(1. ad. Midibüs 16 kişi) Saat 15.00 

5 — Bakım Müdürlüğü 246 450 110.700 6.785 6/4/1977 
* 1. ad. Midibüs 16 kişi) Saat 11.00 

6 — Bakım Müdürlüğü 246 500 123.000 7.400 6/4/1977 
(1. ad. Otobüs 30 kişi) Saat 15.00 

7 — 2. Grup Şefliği 300 450 135.000 8.000 7/4/1977 
Okmeydanı Saat 11.00 

4131 / M 

Tavas Belediye Başkanlığından: 

Belediyemiz ambarında bulunan 1959 model fort marka hurda kamyon 22/4/1977 
Cuma günü saat 15.00 de encümen huzurunda 2490 sayılı Kanun hükümleri gereğince 
ve şartnamesi uyarınca açık arttırma suretiyle satılacaktır. 

Şartı :amesi Belediye Muhasipliğimden görülebilir. Encümen ihaleyi yapıp yap
mamakta serbesttir. İlân olunur. 4176/ 4-2 
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f Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karabük D. Ç. Fabrika
dan Müessesesi Müdürlüğünden: 

| 3 K A L E M SÜPÜRGE SATIN ALINACAKTIR 
l Bu işle ilgili şartname : 

1 — Karabük Müessese Müdürlüğümüz Tedarik ve İkmal İMüdürlüğü İç 
Alımlar Servisinden, 

.2 — istanbul'da, Taksim Cumhuriyet Cad. Doğu Palas Kat A No. 7 deki is
tanbul Mümessilliğimizden, 

3 — Ankara'da, Yenişehir Karanfil Sokak No. 30/7 deki Ankara İrt ibat Bü
romuzdan bedelsiz olarak alınabilir. 

İsteklilerin şartnamemiz esaslanna göre hazırlayacakları kapalı teklif mek-
tuplannı en geç 6 Nisan 1977 Çarşamba günü saat 14.00'e kadar Karabük'te Mües
sese Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde (bulundurmaları gereklidir. 

Müessesemiz 2490 sayılı ar t t ı rma eksiltme ve ihale kanununa tabi değildir, 
4029 / 2-2 • 

Çankırı Eğitim Enstitüsü ve öğretmen Lisesi Müdürlüğünden: 

1 — Okulumuz öğrencilerinin ve personelinin yiyecek ihtiyacı olan ve ağağıda 
bildirilen malzemeler 2490 sayılı kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulüye 
eksiltmeye konulmuşlar. 

2 — İhale 12/4/1977 Sah günü saat 11.00'de yapılacak olup zarfların saat 10.00 
na kadar makbuz karşılığında komisyon başkanlığına verilmesi, postadaki vaki gecik-

, melerin kabul edilmiyeceği, 
3 —. Eksiltmeye konulan malzemenin muhammen bedeli 419.500,— lira geçici 

teminatı 21.010,— liradır. 
; 4 — Fazla bilgi almak ve şartnameyi görmek isteyenleri mesai saatleri dahi
linde Okul Müdürlüğüne müraatlan İle bu konudaki dosyayı görebilecekleri 
ilân olunur. 

Fiatı Alınacak Tutarı 
Malın Cinsi Ura Kr . miktar Lira K r . 

Patetes 4,50 30.000 Kg. 135.000,— 
Ispanak 6,50 3.000 Kg. 19.500,— 
Sakız kabağı 6 , - 1.000 Kg. 6.000,— 
Taze Bakla 6 — 2.000 Kg. 12.000,— 
Taze Fasulye 6.75 3.000 Kg. 20.250,— 
Domates 8 , - 3.000 Kg. 24.000,— 
Patlıcan 7,75 1.000 Kg. 7.750,— 
Pırasa 5.— 4.000 Kg. 20.000,— 
Bal kabağı 4,50 1.000 Kg. 4.500,— 
Yeşil Biber 8,50 1.000 Kg. 8.500,— 
Havuç 6 - 1.000 Kg. 6.000,— 
Yeşil soğan 7,50 500 Kg. 3.750,— 
Marul 5 — 2.000 Ad. 10.000,— 
Limon 1,25 20.000 Ad. 25.000,— 
Portakal 7,25 2.000 Kg. 14.500,— 
Salatalık 6,50 500 Kg. 3.250,— 
Kuru soğan 6,50 1.500 Kg. 9.750,— 
Karpuz 5,— 8 000 Kg. 40.000,— 
Kavun 5 — 8.000 Kg. 40.000,— 
Taze üzüm 7,25 1.000 Kg. 7.250,— 
Ayva 5,— 500 Kg. 2.500,— 

3873/4-4 

1 — Okulumuz öğrencüerinin ve personelinin yiyecek ihtiyacı olan ve aşağıda 
bildirilen malzemeler 2490 sayılı kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulüyle 
eksiltmeye konulmuştur. 
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2 — İhale 11/4/1977 Pazartesi günü saat 11.00'de yapılacak olup zarfların saat 

10.00'e kadar makbuz karşılığında komisyon başkanlığına verilmesi, pottadakl vaki 
gecikmelerin kabul edilmeyeceği, 

3 — Eksiltmeye konulan malzemelerin muhammen bedeli 651.300,— lira geçici 
teminatı 30.250,— liradır. 

4 — Fazla bilgi almak ve şartnameyi görmek isteyenlerin mesai saatleri dahi
linde okul müdürlüğüne müracaatları ile bu konudaki dosyayı görebilecekleri 

İlan olunur. 
Fiatı Acınacak Tutarı 

Malın Cinsi Ura Kr. miktar Lira Kr. 

Zeytin yağı 25,— 1.500 Kg. 37.500,— 
Kahvaltılık margarin 16,- 3.000 Kg. 48.000,— 
Reçel 11,50 1.500 Kg. 17.250,— 
Zeytin 26,50 1.500 Kg. 39.750.— 
Tahin helva 25.— 1.000 Kg. 25 000,— 
Kuru beyaz fasulye 13,- 3.000 Kg. 39.000,— 
Pirinç 16,50 10.000 Kg. 165.000,— 
Barbunya fasulye 12,50 3.000 Kg. 37.500,— 
Kırmızı mercimek u . - 1.600 Kg. 17.600,— 
Yeşil mercimek 10,50 720 Kg. 7.650,— 
Un ekstra 5,50 1.000 Kg. 5.500.— 
İrmik 8,— 1.000 Kg. 8.000,— 
Makarna 9 — 6.000 Kg. 54.000.— 
Şehriye 9,— 500 Kg. 4.500,— 
Bulgur 8 — 1.000 Kg. 8.000,-
Nohut İspanyol 12,— 1.500 Kg. 18.000,— 
Kuru üzüm (Çekirdeksiz) 18,- 900 Kg. 16.200 — 
Kuru İncir 15,— 500 Kg. 7.500,— 
Domates salçası 15,— 1.500 Kg. 22.500.— 
Tuz 2 — 700 Kg. 1.400,— 
Çay 70.- 135 Kg. 9.450,— 
Yumurta 1,80 20.000 Ad. 36.000.— 
Yufka 13.— 2.000 Kg. 26.000,— 

3874/4-4 

1 — Okulumuz öğrencilerinin ve personelinin senelik (Temizlik) İhtiyacı olan 
ve aşağıda bildirilen malzemeler 2490 sayılı kanunun 31. maddesi gereğince kapalı 
zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İhale 11/4/1977 Pazartesi günü saat 16.00'da yapılacak olan zarfların saat 
15.00'e kadar makbuz karşılığında komisyon başkanlığına verilmesi, postadaki vaki 
gecikmelerin kabul edilmeyeceği, 

3 — Eksiltmeye konulan malzemelerin muhammen bedeli 68.025,— lira, geçici 
teminatı 4.663,— liradır. 

4 — Fazla bilgi almak ve şartnameyi görmek isteyenlerin mesai saatleri dahilin
de Okul Müdürlüğüne müracaatları ile bu konudaki dosyayı görebilecekleri 

İlân olunur. 

Fiatı Alınacak Tutan 
Malın Cinsi Lira Kr. miktar Lira Kr. 

Beyaz sabun 16,50 1.350 Kg. 22.275,— 
Yeşil sabun 12,— 1.000 Kg. 12.000,— 
Soda 9 - 750 Kg. 6.750,— 
Deterjan 15,— 1.000 Kg. 15.000,— 
Çamaşır suyu 5.— 1.000 Şişe 5.000,— 
Tuz ruhu 3,50 1.000 Şişe 3.500,— 
Vim 3,50 1.00O Kutu 3.500,— 
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Ankara Valiliğinden: 
Ankara Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünün 

Müessese Muh. Bedeli G. Teminatı 
Cinsi adedi Miktarı Lira K r . Lira K r . 'Şekli Tarihi Günü Saati 

Kuru gıda 17 74 Kalem 24.1668J574.50 753.807,24 K J Zarf 11/4/1977 Pazartesi 111.00 
Yaş sebze ve meyve 17 «2 Kalem 10.561.042,50 330.581,28 K . Zarf -18/4/11977 Pazartesi rijoo 
Tavuk eti ve yumurta as 4 Kalem 4.5611.900,— 150:607,— K. Zarf 21/4/1977 Perşembe 11.00 
Kömür nakli 1 850 Ton 85.000,— 5.500,— K . Zarf 21/4/1977 Perşembe •11.00 

İlimize bağlı 17 Sağlık kuruluşu ve sağlık okulunun 1977 mali yılı ihtiyacı kuru 'gıda, yaş sebze ve meyve, tavuk, hindi eti, yu
murta, kömür nakli eksütmeye çıkarılmıştır. 

Cinsi, miktarı, muhammen bedeli, geçici teminatı, şekli, tarühi, gün ve saati yukarıda gösterilmiştir. (İhaleler gösterilen günlerde 
Ankara Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünde yapılacaktır. Şartnameler Ankara Sağlık Müdürlüğünde görülebilir. Her ne kadar ku
rumların ihtiyaçları toptan gösterilmiş ise de; tamamına iştirak edilebileceği gübi her kuruma ayrı ayrı iştirak edilebilir. Kurumların 
ihtiyaçları kalemlere bölünmez. Kurumların ayrı ayrı ihalelerine iştirak edecekler Kurumların paylarına düşen muhammen bedel 
üzerinden ayrı ayrı teminat yatıracaklardır. 

Teklif mektuplarında teklif edilen fiatlar hem rakam, hem yazı ile sihntisiz yazılacak, tutarları ile yekûn da yapılmak suretiyle 
onlarda rakam ve yazı ile sihntisiz yazılacaktır. 

İhaleye girmek isteyenlerin B4ı90 sayılı Kanuna göre hazırlayacakları kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar 
Komisyon Başkanlığına makbuz mukabili vermeleri ilân olunur. 

Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 4166 / 4-1 
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İskilip Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden 

Parti İstif Muh. Bed. Teminatı 
No. No. Adet M 3 . Lira K r . Lira K r . Bölgesi Deposu Cinsi veNevl 

4 4 340 177.249 1.100,— 14.900,— İskilip Kaçak II. S. N . B . Çam Tomruk 
21 24 2806 1074.115 950,— 78.450,— » » III. S. N . B . Çam Tomruk 

4 7 931 256.711 950,— 18.600,— » » III. S. N . B . Gök. Tomruk 
2 2 401 107.083 950,— 7.800,— Bayat Bayat III. S. N . B. Çam Tomruk 

31 37 4478 1615.158 119.750,— 
1 — Yukarıda miktarı, cinsi, evsafı ve muhammen bedelleri yazılı Çam tomruğu 27 parti Göknar tomruğu 4 parti halinde. Çam 

ve Göknar tomruğun % 50 si peşin bakiyesi müddet siz banka mektubu karşılığında 3 ay vadeli açık art ırma suretiyle satışa çıkarıl
mıştır. 

2 — Açık artırma 5/4/1977 Salı günü saat 14.00'de Müdürlük binasında toplanacak Komisyon önünde yapılacaktır. 
3 — Alıcılar saat 14.00'e kadar almak istedikleri partilerin teminatlarım yatırmış olacaklardır. Emval bedelinin % 50 sinin 

tahsili sırasında Özel İdare Hissesi, Tellaliye Resmi, Bakanlık Fonu, % 9 faiz, İstihsal Vergisi ve karar pulu peşin alınır. Alıcı parti 
bedelinin tamamım peşinde yatırabilir. O takdirde faiz alınmaz. Emval depodan kaldırılmadıkça teminat iade veya mahsup edilmez. 

4 — İhaleye iştirak edeceklerin 15/B Model şartnamede yazılı hükümleri ve belgeleri ibraz ve kabul etmeleri mecburidir. 

5 — Bu satışa ait şartname Orman Genel Müdürlüğünde, Amasya, Orman Bölge Başmüdürlüğünde, Ankara, Samsun, Çorum, 
Kargı, Tokat, Çankırı, Vezirköprü, Boyabat İşletme Müdürlüklerinde, Merzifon, Zile, Sungurlu, Kırıkkale, Bayat, İskilip Bölge Şeflik
lerinde ve Müdürlüğümüzde görülebilir. 

6 — Alıcıların belirli gün ve saatte teminat makbuzlarıyla Komisyonumuza müracaatları ilân olunur. 4353 /1-1 



Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 16. Bölge Müdürlüğünden SİVAS 

İ Ş İ N C İ N S İ Miktarı 
Keşif Bedeü 

Lira K r . 
G. Teminatı 

Lira K r . 
İhalenin 

gün ve saati 

1) Sivas - Celalli -iHafik yoluna alt temel malzemesi temim, nakli 
ve fügüre işi 

58 000 m 3 

Alt temel 12.901.160,— 100.758,60 15/4/11977 İH .00 de 

2) Gölova - Çamoluk yolu 7550 
yapılarının yapımı 

22 480 K m . leri arasında sanat Muhtelif sanat 
yapılan 2.158.405^7 78.504,86 16/4/1977 15.00 de 

Yukarıda müfredatı yazılı işlerin şartnamesi, sözleşme vesair eklerine müstenit tamamının 1977 yılında ödenmek üzere sanat 
yapıları, alt temel malzemesi temini, nakli ve fügüre işlerinin 2490 sayılı Kanunun. 31. maddesine göre kapalı zarf usulü ile eksiltme
leri yapılacaktır. Bu işlere ait şartnameler ile diğer ekleri, Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü (Bakım Dairesi Başkanlığında), İs
tanbul Küçükyalı'da I. Kayseri'de 6. 'Samsun'da 7. ve Sivas'ta 16. Bölge Müdürlüklerinde mesai saatleri dahilinde görülebilir. B u işe 
girmek isteyenler en geç S/4/1977 günü mesai saati sonuna kadar Bölgemiz Müdürlüğüne (Örneği eksiltme dosyasında mevcut) bir 
dilekçe ile müracaat edeceklerdir. (Bu dUekçelerindeki evrak kayıt tarihi muteberdir.) 

Dilekçelerinde: a— A. B . C. Gruplarından birine (haiz bu işlerin keşif bedeli kadar müteahhitlik kamesmin aslını ve her kalem 
iş için keşif bedelinin yarısı kadar benzeri bir iş yaptığına dair Resmi Kuruluşlardan aldığı tasdikli belgeyi, b — örneklerine uygun 
yapı araçları bildirisini (Bu iş için kullanacağı makinalann müteahhide ait olması ve makinalarm kendisine ait olduğunu tasdik eden 
belgeleri bildiriye eklenmesi şarttır.) e — Maü durum bildirisini, d —< Banka mektubunu (Birinci ilândan sonra alınmış her kalem 
iş için keşif bedelinin 1/10 kadar (Referans.) e— Teknik personel bildirisini, f — Taahhüt bildirisini, g—Üş yerini gördüğüne dair bel
gesini, h — Vekâletnamesini (Gerekiyorsa), k — Noterden tasdikli şirket veya şahıs sirkülerim ekliyerek iştirak belgesi almaları 
(12/4/1977 günü iştirak belgelerim alabilirler.) 

Aldıkları bu iştirak belgeleri İle birlikte yukarıda yazılı geçici teminat makbuz veya limitli banka teminat mektuplarım, 1977 yılı 
vizesi görmüş ticaret veya sanayi odası vesikalarını, Kanunî ikametgâh belgelerini, istekli bir ortaklık olduğu takdirde bu işin ilân tari
hinden sonra alınmış hali faaliyet belgelerini, hamil usulüne uygun olarak hazırlıyacakları mühürlü teklif mektuplarım en 'geç ihale 
saatinden bir saat önce Komisyon Başkanlığına makbuz mukabiüı de vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler nazara alınmaz. İştirak 
belgesi için telgrafla müracaat kabul olunmaz. Duyurulur. 3965 / 1-1 



SalühJi Devlet Hastanesi Satın Alma Komisyonu Başkanlığından: 

Sıra 
No. İhale maddesinin cinsi 

İhale İ 
maddesinin 
Miktarı 

hale Muvakkat 
Teminatı 
Lira K r . 

Muh. Bedelli 
Lira K r . 

I 

ihale 
Tarihi Saati İhale Sekli 

1 — Ekmek 1 Kalem 3.000 — 40.000,— 11/4/1977 09.30 Kapalı zarf usulü 
2 — Koyun eti 1 5.812,— 77.500,— 10.00 » » » 
3 — Sığır eti 1 » 5.812,— 77.500,— » 10.30 » 
4 — Tıbbî malzeme 9 » 7.988 — 106512,— » 11.00 » » » 
5 — Temizlik malzemesi 9 » 2.032 — 27,100,— » 11.30 » 
6 — Kömür 1 » 2.643,— 35.250,— » 14.00 » » » 
7 — Sebze ve meyva 38 » 4.101,— 54.687,— » 14.30 » » 
8 — Bütangaz 1 2.520,— 33.600,— » 15.00 » » » 
9 — Oksijen gaza (büyük) 1 » 375,— 5.000,— » H5.30 Acık eksiltme 

10 — Oksijen gaza (küçük) 1 » 844,— İ l m  » 16.00 » » 
1 — Sahhli Devlet Hastanesinin 1977 mali yılı ihtiyaçlarından bulunan yukarıda cins ve evsafı ile miktar ve muhammen bedel

leri, muvakkat teminatı, ihale tarih ve saati, ihale şekli 'belirtilen 10 kalem halindeki ihtiyaç malzemelerinin kapalı zarf ve açık ek
siltme usulüyle eksiltmeleri Devlet Hastanesi Baştabiplik odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

2 — İhale evraklarına ait dosyalan mesai saatleri dahilinde Hastane Baştabipliğinde görülebüinir veya temin edilir. 

3 — İhaleye iştirak edecekler 1977 yılı ticaret odasına dair belgelerini ihaleden önce ibraz etmeleri, kapalı zarf eksiltmesine 
İştirak edecek taliplilerin ihale saatinden evvel teklif mektuplarını diğer evrakları ile birlikte 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi hü
kümlerinde belirtilen şekilde ihale saatinden 1 saat önce Komis yon Başkanlığına vermeleri, 41. maddeye göre açık eksiltmeye iştirak 
edecekler, bu madde hükümlerine göre muamelelerini hazırüyarak Komisyon Başkanına ibraz etmeleri gerekir. -

4 — Postada vaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 4373/4-1 



Sütçüler Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : İSPARTA 

% 7,5 
Parti MİKTARI M . Bedeli M . Teb. 

Bölgesi Deposu Emvalin Cins ve Nev'i Adedi Adet M 3 . Dm 5. Lira K r . Lira Kr . 

Çandır Köprübaşı III. S. N . B . Çz. Tomruk 5 983 208.469 675,— 10.700,— 
» » III. S. K . B . Çz. Tomruk 5 898 242.376 500,— 8.450,— 
» » Çz. Sanayi Odunu 2 404 32.845 390,— 1.000,— 
» » Çz. Iskarta Kereste 1 332 21.949 900,— 1.450,— 

Karadağ Karadiken III. S. N . B . Çz. Tomruk 9 974 276.268 675,— 14.300 — 
» » , III. S- K . B . Çz. Tomruk 5 481 128.539 500 — 4.950,— 
» » Çz. Sanayi Odunu 1 121 12.742 390,— 450,— 

Sütçüler Çobanisa III. S. N . B. Çk. Tomruk 8 519 294.154 800,— 17.850,— 
» » III. S. K. B. Çk. Tomruk 1 94 43.080 600,— 2.000,— 
» » Çk. Sanayi Odunu 1 296 60.435 390,— 1.900,— 

Sipahiler Menteşe III. S. N . B. Çk. Tomruk 6 487 161.802 800,— 9.950,— 
» » Sanayi Odunu Çk. 2 110 29.157 390,— 900,— 

Genel Yekûn 46 5699 1.511.816 73.900,— 
1 — Yukarıda müfredatı yazılı partilerin en az 8 M 3 , ve en çok 65 M \ olan 44 parti orman emvali 29/3/1977 Salı günü saat 

10.00'da Sütçüler İşletme Merkezinde 15/b modeli Satış şartnamesine göre % 50 mal bedeli, vergi ve resimleri peşin bakiye % 50 mal 
bedeli 90 gün vadeli müddetsiz ve l imitl i Banka Teminat mektubu karşılığında açık artırma suretiyle satılacaktır. 

2 — Satışa ait ilân ve şartname Orman Genel Müdürlüğünde, ilân, şartname ve parti eb'at listesi İsparta Orman Bölge Baş
müdürlüğünde, İşletmemiz ve civar İşletme Müdürlükleriyle, Konya, Çandır, Karadağ, Sipahiler ve Sütçüler Orman Bölge Şeflikle
rinde görülebilir. -

3 — Alıcıların % 7,5 M . Teminatlarını ihale günü saat 10.00'a kadar yatırmalarım, Banka teminat mektubu vereceklerin teminat 
mektublarında İşletme adı satış tarihi ve Parti numaralarını belirtmeleri şarttır. 

4 — Taliplilerin teminat makbuzlarıyla birlikte satış komisyonuna müracaatları ilân olunur. 

5 — Sanayi odunu satışına Lif, Yonga Sanayicileri katılabilir. 4352 / 1-1 



Muğla Orman Bölge Başmüdürlüğünden : 

1 — Başmüdürlüğümüze bağlı aşağıda müfredatı yazılı yeni orman yollan şartnamelerinde belirtilen metre tul üzerinden ka
palı zarf eksiltme usulü ihale ile yaptırılacaktır. 

2 — Kapalı zarflar 29/3/1977 Salı günü saat: 14.00 de Başmüdürlüğümüzde toplanacak komisyon huzurunda açılacaktır. 
3 — Yapılacak orman yolları inşaatı üzerinde kalan Müteahhitler Başmüdürlüğümüz arasında sözleşme yapılacaktır. 
4 — Bil'umum vergi, resim, sigorta primleri ile ilân bedelleri Müteahhitlere aittir. 
5 — Her iştikaktan % 10 oranında teminat kesilecek ve bu teminatlar iş hitanımda ödenmesinde bir sakınca bulunmadığı an

laşıldığı taktirde iade edilecektir. 
6 — İş bu yollara ait şartname Orman Genel Müdürlüğü ile Muğla, İzmir, Denizli, ve Antalya Orman Bölge Başmüdürlükleri 

ile Muğla Orman Bölge Başmüdürlüğü İşletmelerinde her zaman görülebilir. 
7 — Taliplilerin her yol için ayrı ayrı fiat bildiriminde bulunmaları ilân olunur. 

İsletmesi Bölgesi Kod. Yolun başlangıç ve sonu Tulü 
Keşif Bedeli 

Lira K r . 

Geçici 
Teminatı 
Lira Kr . 

Milas Sarıçay 159 Alkaya - Gölcük 6+000 1.056.711,60 45.451,35 
» 167 Musluktepe - Develüer 2+O0O 180.310,96 10.265,55 

Selimiye 81 Kurudere - Tünel 2+500 434.515,59 21.130,62 
Kayadere 141 Bedri - Ararat 4+50O 546.752,37 25.620,09 
Ören 200 Soğucakdere - İrvidarsarnıcı 8+781 1.414.080,70 56.172,42 

Yatağan Menteşeçayı 94 Tozluk - Kalemçayı 5 + 554 1.283.114,07 52.243,42 
Bağyaka 151 Bencik - Kandıragediği 3+870 356.987,05 18.029,48 

» 171 İnceyar - Zambaklı 2+310 286.369,24 15.204,77 
» 172 Pirenli - Düzalan 2+670 521.790,55 24.621,62 
» 175 Ramazan - Göztepe 4+630 971.861,43 42.624,46 
» 176 Dambelen - Kocagedik 2+320 351.7113 19.818,45 

177 Gevenes - Böğürcekgediği 6+765 2.765.057,46 96.701,72 
179 Oturak - Ömeryaylası 3+820 700.380,72 31.765,23 

Yatağan 160 Asfaltyol - Işıkdere 4+520 287.500,98 15.250,04 
Yılanlı Göktepe 304 Kızancıklar - Mezar 10+536 1.314.266,76 53.178,— 
Nazilli Yenice 208 Yenice - Kösbükü 16+037 975.911,45 42.786,46 
Aydın Germencik 33 Kayraktaş - Çeşmedere 1+000 163.558,96 9.427,95 

Kuşadası 138 Kurşunlumanastır - Lâsealtı 3+650 383.390,79 19.085,63 
Germencik 34 Çataltepe - Selâtin 3+572 159.096,10 9.204,80 

» 32 Atlanbaçköprüsü - Alledere 8+000 1.198.655,64 49.709,67 
4351 / 1-1 



Aydın Ortaklar Eğitim Enstitüsü ve Öğretmen Lisesi Müdürlüğünden 

C İ N S Î Miktarı 
Muh« Tutan G. Teminatı 

l i ra Kr. Lira Kr. 
İ H A L E N İ N 

Seldi Günü Saati 

•1 
2 
3 
4 
5 
6 

WS1 randuman un 
'Dana, koyun ve balık eti 
Margarin ve zeytin yaflan 
Çeşitli yiyecek maddeleri 
Çeşitli meyveler 
Yakacak maddeleri 

600 Çuval 
3 Kalem 
3 Kalem 

35 Kalem 
€ Kalem. 
3 Kalem 

014:500,-
«87.000,-
14)6.150,-

1.080.050,-
95.000, 

4712J500,-

İ1IİJ975, 
3)1.230, 
8;560, 

4SJİ51, 
6.000, 

02JS5Ö, 

Kapalı Zarf 
» 

» 
» 
» 

112/4/1977 
» 

» 

10.00 
» 
» 
» 
» 

1 — Yukarıdaki ihtiyaçlar 3490 sayılı Kanunim 31. maddesine göre hizalarında gösterilen şekil, gün ve saatta Ortaklar Eğitim 
Enstitüsü ve Öğretmen lisesinde toplanacak Komisyonca eksiltmeleri yapılacaktır. 

2 —• Taliplerin 1977 yılı ticaret odası vesikalarını, teminat makbuzlarım ve diğer belgelerini usulüne uygun olarak hazırlıyacak-
ları teklif mektuplarına koymaları, teklif mektubu zarflarının eksiltme günü saat 9.00'za kadar Komisyon Başkanlığına makbuz karşı 
ligi vermeleri, postada vaki olacak gecikmeler dikkate alınmaz. 

3 —• Eksiltmeye iştirak etmek isteyen talipler grupların tamamına verecekleri teklif gibi tek kaleme de teklif verebilirler. 
4 — Eksiltmeye çıkarılan maddelere ait şartname ve numuneler her gün çalışma saatları içinde Okulda görülebilir. 

3895 /14 

SaflMi C. Savcılığından: 
. . - . . . . ı -

Satın alınacak {maddeler 

1 — Ekmek (600) Gramlık 
2 — Üç nevi Et 
2) — 33 kalem yiyecek 
4 — Kırılmış ve kuru 

palamut odunu 

Miktarı 
Muh. Bedeli 

l i ra 

10&OOO Adet 
4.800 Kğ. 

3& Kalem 

300.000 Kğ. 

347.480 
240.000 

8®2,37ı5 

210.000 

(Muvakkat Teminatı 
l ira 

2S.0S1 

29.4SB 

İhale ıgünü ve Nevft-

Kapalı zarf. 18/4/11977 Saat ¡10.00 da 
» » l®/4/ll977 f» M .00 de 
» » 10/4/1977 » H4.00 de 

» » 18/4/1977 » 15.00 de 
'SaliMi cezaevinin 1977 Malî yılmdaM yukarıda cinsi ve miktarları ile tutarları yazılı İhtiyaç maddeleri ®4Q0 sayıh Kanunun 81. 

maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile sat m alınacaktır. 
(İhale günü ve saati yukarıdadır. Bu işlemlere ait şartname her gün mesai saatleri dahilinde Salihli» C. Savcılığı ve cezaevi mü

dürlüğünde görülebilir. Taliplerin usulüne uygun Olarak hazırlayacakları teklif mektuplarıma ihaleden bir saat evvel Salihli C. Sav 
cüığı odasında toplanacak, İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri ve postada vaM (gecikmenin nazara almmıyacağı, âlân olunur. 

4371 / 4-1 

24 M
art 1977 —

 S
ayı: 15888 

R
ESM

Î G
A

Z
ET

E
 

Sayfa : 45 

file://�/igunffen


Sayfa: 46 RESMÎ GAZETE 24 Mart 1977 — Sayı: 15888 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri, İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları Mües
sese Müdürlüğünden : 

(Müessesemiz tarafından yurt içinden muhtelif eb'at ve miktarda 27 kalem pres-
bant, sert presbant, mikalı presbant, cam makaron ve bobinaj makaronu satın alı
nacaktır. 

Bu işle ilgili olarak hazırlanan ihale dosyası: 
1 — a) İskenderun'da Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden, 
b) Ankara'da (Tunus Cad., No: 63, Kavaklıdere adresindeki Tevsiat ve Koordi

nasyon Müessese Müdürmua/vinhği, Ticaret Şefliğinden, 
c) istanbul'da Cumhuriyet Cad., No: 7, Doğu Palas, Kat: 4 Taksim adresindeki 

Türkiye Demir ve Çelik 'İsletmeleri, istanbul Mümessilliğinden bedelsiz olarak temin 
edilebilir. 

2 — İhale 8/4/1977 Cuma 'günü saat 15.30 -da Müessesemiz Satın Alma Komis
yonunda yapılacağından 77-0424 No. lu dosyayla ilgilidir, meşrubattı kapalı teklif mek
tuplarının muvakkat teminatları ile birlikte aynı gün saat 14.30 a kadar Muhaberat 
Servisine tevdi edilmiş olması gerekmektedir. 

3 — Belirtilen ıgün ve saatten sonra verilen -teklifler ile, postada vaki gecikme* 
ler kabul edilmeyecektir. 

•4 — Müessesemiz 3490 sayılı Kanuna tabi olmadığından, ihaleyi yapıp yapma
makta, kısmen veya tamamen dilediğine yapmakta serbesttir. 

4077 / 1-1 

Müessesemiz tarafından yurt içinden 'İÖÖJOOO adet 0 '2,50x3150 mm. ve 4?8Of0O0 adel 
0 3,25x350 mm. Rutoü tip elektrod satın alınacaktır. 

Bu işle ilgili olarak hazırlanan ihale dosyası: 
1 — a) İskenderun'da Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden, 
b) Ankara'da Tunus Cad., No: 63, Kavaklıdere adresindeki Tevsiat ve Koordi

nasyon Müessese Müdürmuavinliği, Ticaret Şefliğinden, 
c) istanbul'da Cumhuriyet Cad., No: 7, Doğu Palas, Kat: 4 Taksim adresindeki 

Türkiye Demir ve Çelik 'İşletmeleri, istanbul Mümessilliğinden bedelsiz olarak teinin 
edilebilir. 

' 2 — İhale 8/4/1377 Cuma 'günü saat 15.30 da Müessesemiz Satın Alma Komis
yonunda yapılacağından 77-0241 No. lu dosyayla ilgilidir, meşruhattı kapalı teklif mek
tuplarının muvakkat teminatları ile (birlikte aynı ıgün saat 14.30 a kadar Muhaberat 
Servisine tevdi edilmiş olması gerekmektedir. 

3 — Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile, postada vaki gecikme
ler kabul edilmeyecektir. 

4 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından, ihaleyi yapıp yapma
makta, kısmen veya tamamen dilediğine yapmakta serbesttir. 

4078 / 1-1 

Müessesemiz tarafından yurt içinden muhtelif eb'at ve miktarlarda 30 kalem 
pens ampermetre, ampermetre, voltmetre, avometre ve akım trafosu satın alınacaktır, 

Bu işle ilgili olarak hazırlanan ihale dosyası: 
1 — a) İskenderun'da Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden, 
b) Ankara'da Tunus Cad., No: 63, Kavaklıdere adresindeki Tevsiat ve Koordi

nasyon Müessese Müdürmuavinliği, Ticaret Şefliğinden, 
c) istanbul'da Cumhuriyet Cad., No: 7, Doğu Palas, Kat: 4 Taksim adresindeki 

Türkiye Demir ve Çelik 'İşletmeleri, istanbul Mümessilliğinden bedelsiz olarak temin 
edilebilir. 

3 — .İhale 112/4/1977 Salı günü saat 0J5J30 da Müessesemiz Satın Alma Komis
yonunda yapılacağından 77-C405" No. lu dosyayla ilgilidir, meşruhattı kapalı teklif mek-
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tunlarının muvakkat teminatları ile (birlikte aynı gün saat 14.30 a kadar Muhaberat 
Servisine tevdi edilmiş olması gerekmektedir. 

3 — Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile, nostada vaki gecikme
ler kabul edilmeyecektir. 

4 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından, ihaleyi yapıp yapma
makta, kısmen veya tamamen dilediğine yapmakta, serbesttir. 4079 / 1-1 

Et ve Balık Kurumu Erzurum Et Kombinası Müdürlüğünden : 

D U Y U R U 
1 — Kombinamız bir yıllık ihtiyacı olan 5 Kg. Iık tahta sandıklarda amba

lajlı 19.000 Kg. çekirdeksiz kuru üzüm kapalı teklif usulü ile alınacaktır. 
2 — Muhammen bedeli 285.000,— TL. geçici teminatı 15.150,— TL. dır. 
3 — Bu konudaki şartname Kombinamız Malzeme Şefliğinden temin edilir. 
4 — İsteklilerin kapalı teklif mektupları ile birlikte geçici teminatlarını en 

geç 4/4/1977 günü saat 12.00 ye kadar Kombinamıza vermiş olmaları veya bu ta
rihte Kombinamızda bulunacak şekilde postalamış olmaları şarttır. 

5 — Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
6 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapma

makta, dilediğine kısmen veya tamanıen yapmakta serbesttir. 4003 / 1-1 • 
Türkiye Zirai Donatım Kurumu Ziraat Aletleri ve Makineleri Fabrikaları Mü

essesesinden : ADAPAZARI 

Y E D E K PARÇA ÎMAL ETTİRİLECEKTİR 
1 — İmâlini yapacağımız toprak burgusuna ait 500 adet komple dişli kutusu 

imâli işi kapalı zarf usulü teklif alınmak suretiyle ihale olunacaktır. 
2 — İhale Doshası (bedelsiz olarak Adapazarı Müessesemiz Satınalma Müdür

lüğünden temin edilebilir. 
3 — İhale ile ilgili geçici Iteminat, teklif (tutarının % 7,5 nesbetindedir. 
4 — Son teklif verme 'tarihi 5 Nisan 1977 günü saat 12.00 ye kadardır. 
5 — Müessesemiz 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta 

veya miktar itibari ile firmalar arasında kısımlara bölmekte serbesttir. 
4356 / 1-1 • 

T.C.D.D. Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesinden : 

03 kalem cem'an 35600 Kg. Hava Çeliği (HSS) satın alınacaktır. 
1 — Müessesemiz ihtiyacı olan 93 kalem cem'an 35600 Kg. Hava Çeliği (HSS), 

ihtiyaç listesi Tip Mukavele ve Eksiltme Şartnamesine göre kapalı zarfla eksiltme 
suretiyle teklif alınarak satın alınacaktır. 

2 — Eksiltmesi 8/4/1977 tarih Cuma günü saat 14.00 de Müessesemiz 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 edlimeyen veya mu
vakkat teminatı bulunmayan teklif mektupları geçerli değildir. 

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

7 — E.L.M.S. Eksiltme ve artırma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etme
mekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen serbestitr. 

4031 / 3-2 
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İsparta - Gönen öğretmenin Lisesi Müdürlüğünden: 

1 — Aşağıda ve ilân kararında mahiyeti açıklanan ihtiyaç maddeleri kapalı zarf 
usulü ile ihaleye konulmuştur. Ittıale 14 Nisan H977 Perşembe 'günü saat 11.00'de kapalı 
zarf usulü ile İsparta Millî Eğitim Müdürlüğü binasında toplanacak Komisyonca yar 
pılacaktır. Şartnameler mesai saatleri dahilinde İsparta Millî Eğitim Müdürlüğünde 
ve Okulumuzda gürtüeJbilir. 

2 — 12490 sayılı Kanunun 2-3 ve 32. maddeleri tarifince hazırlanacak teklif 
mektupları, İhale saatinden bir saat öncesine kadar Komisyona makbuz karşılığında 
verilmesini, posta gecikmeleri kabul edilmeyeceği, taliplilerden l ^ tasdikli tdcaret 
vesikalarının aranacağı ilân olunur. 

Grup 
C İ N S Î 

Muh, Tutan G. teminat 
No. C İ N S Î Miktarı Lira Kr. Idra Kr. 

1 Erkeç ve dana eti 10 Ton 450.000 — 21.7150,— 
2 Muh. sebze 115 kalem 3TJ5 Ton 150:000,— 8.750,— 
3 Kuru bakliyat 8 kalem 23 Ton 281.500,— 14.210,— 

-4 Muh. yağ 4 kalem 9j5 Ton H8I8.500,— . 10.OT5,— 
5 Yumurta 40000 Adeti 50.000,— 8.7150,— 
6 Reçel, tahin, helva, kadayif 5 Ton 911 .'500,— 5.8125,— 
7 Salça, konserve vs. 10 kalem <9 Ton 113.000,— 6J9Ö0,— 
8 Un kırma ücreti 105 Ton 26j2ı50,— 1OT0,— 
9 Maden kömürü nakliyesi 

Gümüşgün - Gönenköy 300 Ton 21.000,— 1.3715,— 
10 Sarı çam odunu 150 Ton 105.000,—- 6J500,— 

416S / 4-1 

Türkiye Demir ive Çelik lîışletmeleri İskenderun (Demir ve Çelik Fabrikaları Mües
sese Müdürlüğünden: 

488 K A L E M FREZE BIÇAKLARI İTHAL EDİLECEKTİR 
X — Bu işs( ait şartnamemiz; 
a) fekenderunf'da Demir ve Çelik Fabrikaları Ticaret Müdürlüğünden, 
b) Ankara'da; Tunus fCad. INo: 60 de Tevsiat - Koordinasyon Müessese Müdür 

Muavinliğimizden, 
c) istanbul'da Taksim Cumhuriyet Cad. 7 Doğu Palas kat (4 de Türkiye Demir 

ve Çelik İşletmeleri istanbul MümessiMğinden bedelsiz olarak temin edilebilir. 
(Diğer şehirlerde bulunan firmalar yazı, telgraf veya telefonla Ticaret Müdürlü

ğünden talep edebilirler. 
2 — Teklifler 29/4/1977 günü saat 14.30 a kadar İskenderun'da Müessese Müdür

lüğümüze tevdi edilmiş veya vürud etmiş olacaktır. 
3 — Tekfliilfler kapalı olarak tevdi edilecektir. Telgrafla yapılan İve açık olarak 

gönderilen teklifler dikkate alınmayacaktır. 
4 — Müessese Müdürlüğümüz lîhale Kanununa tabi olmayıp fctendan vazgeç

mekte ve siparişi dilediğine vermekte serbesttür. 4-218 / 2-1 

Karaman (Belediyesi Elektrik İşletmfSi Müdürlüğünden : 

Belediyemiz İşletme Müdürlüğü 2 adet 2 M 3 dakikada, 70 C F M lik 'kinci tabanca 
3/4 inçlik 60 metre tabanca hortumu ile avadanlığı teklif alma sureti ile satın alına
caktır. 

Vermek isteyenlerin tabanca evsafını ve ödeme şartlarım gösterir teklifleri en geç 
S/4/1977 tariMnde saat l(4.00'de kadar encümene vermeleri1 ilân olunur. 

Not: Encümende teküfler incelenip Belediye bünyesine en uygun olanı seçilecek
tir. En ucuz olanının alınma zorluğu yoktur. 4214 / 3-1 
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Türkiye Demir ve Çelik »İşletmeleri, İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları Mües
sese Müdürlüğünden : 

Müessesemiz tarafından yurt içinden 50.000 adet el havlusu, 25.000 adet banyo 
havlusu ve 5.000 adet ter havlusu satın alınacaktır. 

Bu işle ilgili olarak hazırlanan ihale dosyası: 
1 — a) İskenderun'da Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden, 
b) Ankara'da Tunus Cad., 'No: 63, Kavaklıdere adresindeki Tevsiat ve Koordi

nasyon Müessese Müdürmuavinliği, Ticaret Şefliğinden, 
c) istanbul'da Cumhuriyet Cad., No: 7, Doğu Palas, Kat: 4 Taksim adresindeki 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri, istanbul Mümessilliğinden bedelsiz olarak ttemin 
edilebilir. 

2 — İhale 8/4/1977 Cuma günü saat 15.30 da Müessesemiz Satın Alma Komis
yonunda yapılacağından, 77-0451 No. lu dosyayla ilgilidir, meşruhatlı kapalı teklif mek
tuplarının muvakkat teminatları ile birlikte aynı gün saat 14.30 a kadar Muhaberat 
Servisine tevdi edilmiş olması gerekmektedir. 

3 — Belirtüen [gün ve saatten sonra verilen teklifler ile, postada vaki gecikme
ler kabul edilmeyecektir. 

4 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından, ihaleyi yapıp yapma
makta, kısmen veya tamamen dilediğine yapmakta serbesttir. 

4075 / 1-1 

Müessesemiz tarafından yurt içinden 26 kalemde muhtelif eb'at ve miktarda pa
muklu keten şerit; bükülmüş keten kaytan, camlı mika şerit, camlı şerit ve keten bant 
satın alınacaktır. 

'Bu işle ilgili olarak 'hazırlanan ihale dosyası: 
1 — a) İskenderun'da Müessesemiz Ticaret Müdürlüğündaı, 
b) Ankara'da (Tunus Cad., No: 63, Kavaklıdere adresindeki Tevsiat ve Koordi

nasyon Müessese Müdürmuavinliği, Ticaret Şefliğinden, 
c) istanbul'da Cumhuriyet Cad., No: 7, Doğu Palas, Kat: 4 Taksim adresindeki 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri, istanbul Mümessilliğinden bedelsiz olarak temin 
edilebilir. 

2 — İhale 8/4/1977 Cuma günü saat 15.30 da Müessesemiz Satm Alma Komis
yonumda yapılacağından 77-C428 No. lu dosyayla ilgilidir, meşruhatlı kapalı teklif mek
tuplarının muvakkat teminatları üe birlikte aynı gün saat 14.30 a kadar Muhaberat 
Servisine tevdi edilmiş olması gerekmektedir. 

3 — Belirtilen ıgün ve saatten sonra verilecı teklifler ile, pastada vaki gecikme
ler kabul edilmeyecektir. 

4 — Müessesemiz 2490 sayılı (Kanuna tabi olmadığmdan, ihaleyi yapıp yaptma-
maktr, kısmen veya tamamen dilediğine yapmakta serbesttir. 

4076 / 1-1 

Ankara Telofon ^Başmüdürlüğünden: 

1 — [Başmüdürlüğümüz ihtiyacı olan 12500 M? 0.7 mm hk ince kum satm alına
caktır. 

'2 İhaleye ait şartname Başmüdürlüğümiüz Malzeme Müdürlüğünden bedeli 
mukabilinde temin edilecektir. 

'3 — İhale (l!2/)4/,l(977 tgünü isa/at 1'5.00'de Başmüdürlüğümüzde yapılacaktır. 
4 — Geciken teküfller kabul edilmez. 
'5 — Başmüdürlüğümüz ihaleyi lyapıp yapmamakta veya tercih papmakta serbest

tir. 42112 / 24 
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Elazığ Karayolları 8. Bölge Müdürlüğünden>• 

1 —> Bölgemizin 1077 işyılında yol onarımları için ihtiyaç duyulan 10 kişilik Mi
nibüsler aşağıda yapılı işyerleri ve miktarı, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale 
«gün ve saati yazılı tarihlerde '2490/31. maddesine göre kapalı zarf usulü eksiltme sure
tiyle Bölge -İhale Komisyonunca İş süresince çalıştırılmak üzere kiralanacaktır. 

2 — İhaleye iştirak etmek istiyenler kapalı zarflarında 1977 yılı vizeli ticaret 
odası belgesi veya esnaflık belgesi, geçici teminat, Minibüsler kendisine ait olduğuna 
dair noterlikten alınmış belge veya iş süresince çalıştırılacağına dair minibüs sahibin
den alınmış noterlik belgesini ibraz etmeleri şarttır. Kapalı zarflar ihale saatından bir 
saat öncesine kadar Komisyon Başkanlığına makbuz karşılığında verilmiş olacaktır. 
İhale Kanununa ıgöre tanzim edilmemiş kapalı zarflarla Komisyona geç gelen kapalı 
zarflar Komisyonca kabul edilmiyecektir. 

"3 — İhale dosyaları hergün mesai saatlerinde Malzeme Servisinde görülebilir. 
İsteyenlere paralı parasız ihale evrakı gönderümiyecektir. Duyurulur. 

4 — İhalesi yapılacak işin: 

Cinsi ve miktarı 
M- Bedeli 

•Lira Kr. 
G. Tem. İ H A L E 
Lira Kr. Tarihi Günü Saati 

1 - Ayrım - Baskil - Musar yol. 
sant. için bir adet minibüs ki
ralanması 

2 - ai. Şube Şefliği yol onarım-
lan için bir adet minibüs ki
ralanması 

3 - 84. Şube Şefliği yol onarım
ları için bir tadet minibüs ki
ralanması 

4 - Ayrım - Narince - Gerger - Ta-
raksu yol onarım için bir 
adet minibüs kiralanması 

5 - Bölge Hd. dahilinde yol ba
kım Etüd Ekibi için iki adet 
minibüs kiralanması 

6.760,— 18/4/İİ97ÎT Pazartesi ftl.00 de 

HBû.üOO,- 8.T5Ö,— a'8/4/19771 Pazartesi '15.30 da 

¡150,000,- 8.7'5Ö,— 19/14/1977 Salı Hl .00 de 

11150.000,- 8.75Û,— 19/4/1977 Sah 15J30 da 

'300.000,- .I&JTÖO,— 20/4/1977 Çarşamba; 11.00 de 
4219 / « 

Dikili Cumhuriyet Savcılığından : 

Miktarı Muh. Bedeli G. Teminatı İhalenin yapılacağı 
C İ N S İ Adet Lira Kr. Lira Kr. Tarih Saaıt 

600 Gram ekmek 7.300 18.250,— 1.3S8J5 11/4/1977 15.00 
Çiğ ıgıüa 7 Kalem 43.R00,— ^ ı3.285,— 11/4/1977 '15.30 

Dikili Kapalı Ceza ve Tevkif evinin 1977 malî yılı yiyecek ihtiyacı ekmek ve çiğ 
gıda maddeleri ayrı ayrı kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

îhale belirtilen 'gün ve saatlerde Savcılık makamına yapılacaktır. Geçici temi-
naltiann Dikili Malmüdürlüğüne yattırılarak teklif mektuplarının ihale saatlerinden 
bir saat evvel Komisyon Başkanlığına verilmesi şarttır. 

Posta gecikmelerinin nazari itibare alınmayacağı ilân olunur. 4372 / 4-1 -» , 
'Bartın Belediye Başkanlığından: 

(Muhtelif ebatlı ftl> (adet Dış ve |İç lâstik H1/4/U97I7 Igünü saat 16.001da kapalı zarf 
eksiltme suretiyle ısatın alınacaktır. Muivakkat Itıeminat W8&,— liradır. Teklif mektup
ları o Igün saat ll®'ye kadar Belediye Başkanlığına verilecektir. Şartname Belediyede 
görülür veya alınır. İlân olunur. 

4215/4,1 
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Ankara Levazım Amirliği (1) No. lu Satın Alma Komisyonu Başkanlığından: 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (Sekiz) 
kalem (Yiyecek) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyonu
muzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul 
Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şeküde hazırlıyacaklan teklif mek
tuplarım ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlı
ğına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

t H A L E 
Günü Saati Çinisi Miktarı 

M. Bedeli 
Lira Kr. 

G. Teminatı 
l i ra Kr. 

Çüek 
Taze erik 

70.000 Kg. 
100.000 Kg. 

630.000,— 
flOO.000,— 

28.950,— 
23.750,— 

Taze erik 
Taze kayısı 
Taze patates 
Taze fasulye 
Hıyar 

TAMAMI 
10.000 Kg. 
10.000 Kg. 
30.000 Kg. 
06.000 Kg. 
20.000 (Kg. 

1 Jİ30.000,— 
'50.000,— 
©5.000,— 

1120.000,— 
12H6.0OO,— 
120.000 — 

47.650,— 

Taze baş soğan 4.000 Kg. 18.000,— 

TAMAMI S89.O0Ö,— TOI10,— 

'13 Nisan 1077 
Çarşamba 11.00 

11.30 

4217 / 44 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (İki) 
kalem '(Yiyecek) -kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki 'gün ve saatlerde Komisyonu
muzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve Istanlbul 
Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanuni şeküde hazırlıyacaklan teklif mek
tuplarım ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon (Başkanlı
ğına vermeleri, -postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi Miktarı 

Taze patates 

Taze fasulye 

1240.000 Kg. 

M. Bedeli 

l i ra Kr. 

960.000,-

G. Teminatı 
Lira Kr. 

1 
Günü 

A L E 
Saati 

225.000 Kg. il .135J00O,-

4İ2.1I50,-

47J500,-

11 Nisan 1077 
Pazartesi 11.00 

» 1UJ30 
0010/»M 

Şebinkarahisar Cumhuriyet Savcılığından : 

Şebinkarahisar Kapalı Ceza evi'nin ihtiyaçlarının temini gereken aşağıda yazılı 
yedi kalemden ibaret satın alma ve taşıt kiralama işi 2490 sayılı Kanun hükümle
rine göre kapalı zarf usulü eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Bu ihalelere ait şartnameler mesai saatlerinde C. Savcılığında görülebilir. İstek
lilerin geçici teminatlarını, teklif mektupları ile birlikte ihale saatinden bir saat 
evveline kadar mal sandığına yatırılarak makbuzları ile birlikte teklif mektuplarım 
Komisyona ibraz etmeleri şarttır. Postada olacak gecikmeler nazara alınmaz. 

C İ N S İ 
M . bedeli G. Tem. İ H A L E 

C İ N S İ ' Miktarı l i ra (Kr. Lira Kr. Tarihi Saati 

Taşıt kiralama Sefer üzeri 30.000,— 2.250 — •14/4/1977 10.30 
Yakacak odun 60 Ton 62.500,— 3.980,— 14/4/1977 11.00 
Linyit kömürü 60 Ton 78.000,— 5.850,— 114/4/1077 11.30 
Sığır eti 600 Kilo 21.000,— 1.575,— 14/4/1977 15.00 
Ekmek 32.850 Adet 78.840,— 5.913,— 14/4/1977 15.30 
Margarin yağı 950 Kilo 15.675,— 1.176,— 14/4/1977 16.00 
Yiyecek maddesi 16 Kalem 120.215,— 9.016.T- 14/4/1977 •16.30 

4216 / 4-1 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Aşağıda 1. Keşif bedelleri, Teklif alma günü ve saatleri ile Belge için sori 
müracaat günleri yazılı işler 5539 Sayılı Kanunun 26. maddesine göre, Emanet Ko
misyonlarınca teklif almak suretile taşaronlara yaptırılacaktır, 

2 — Bu işlere ait dosyalar, Samsundaki Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü Y a 
pim, Bakım ve Asfalt .Şefliklerinde tetkik edilebilir. 

3 — Teklif vermek isteyenlerin en geç aşağıda yazılı işler için, tesbit edilmiş 
bulunan müracaat son günü mesai sonuna kadar her iş için ayrı bir. dilekçe ile 
Karayolları 7. Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve dilekçelerine: 

a) Benzeri özellikte, 1. Keşif bedelinin yarısı kadar iş yaptıklarına dair resmi 
* 

dairelerden alınmış «İş Bitirme Belgesi» veya 1. Keşif bedeli kadar (C) Grubu mü
teahhitlik karnesinin aslı. (Müteahhit karneleri üe iş bitirme belgelerinin fotokopi
leri kabul edilmiyecektir.) 

b) tşin, «Özel Şartname»lerinde yazılı makine ve teçhizatı gösterir 1 «Yapı 
araçları büdirisi» 

c) Sermaye ve kredi durumlarını açıklıyan «MâJi durum bildirisi» ve eki 
«Banka Referans Mektubu» 

d) Dilekçelerin veriliş tarihinde, elinde bulunan işleri açıklıyan «Taahhüt bü
dirisi» eklemeleri şarttır. 

4 — İştirak belgesi için telgrafla müracaat ve postada vaki olacak gecikme
ler kabul edilmez. 

5 «Yeterlik belgesi» alanların «Yeterlik Belgesi» ile birlikte «Teklif mek
tuplarımı, verilecek bir zarfa koyarak mezkûr gün ve saate kadar «Emanet Korniş-
yonu»na vermeleri, îlân olunur. 

Sıra 
Teklif almak suretiyle 
yaptırılacak işlerin adı 

1.keşif 
bedeli 

Lira Kr. 

Teklifin 
alınacağı 

Tarih Saat 

Belge için son 
müracaat 

tarihi 

«(Çorum - Sungurlu - Çerikli)» ve 
«(Sungurlu - Boğazkale)» yolların
da kullanılacak agrega için lüzum
lu (15.000) m 3 ocak fasının ihzarı 
1977 yılı tatbikat programının Dev
let ve ü yolları bitümlü yaplama 
yanım ve onarımı proj esindeki 
yollar için lüzumlu astar ve bitüm'-
ürı nakli 
«Erbaa - Karakaya» ve «('Amasya -
Taşova) Ayr. - Tekke - Esençay -
(Taşova - Erbaa) İlt,» yollarına 
(70.110) m 3 alt temel malzemesi 
ihzar ve nakli 
«(Corum - Alaca) Ayr. - Alacahö-
yük - (Alaca - Sungurlu) îlt.» yo
luna (51.600) m 3 alt temel malze
mesi ihzar ve nakli 
«Samsun - Sinop» yolunun 0+000 -
92+800 Km. leri arasında muhtelif 
sanat yapılan yapımı 
«Samsun - Sinop» yolunun 93 + 000-
130+000 Km. leri arasında muh
telif sanat yapıları yapımı 
«Zile - Çekerek» yolunun 0+000 -
10+000 Km. leri araşma (47.940) 
m 3 alt temel malzemesi ihzarı ve 
nakli 
«(Fatsa - Kumru) Ayr. - Korgan» 
yolunun 0+000 - 20+000 Km. leri 
araşma alt temel malzemesi ihzar 
ve nakli 

1.226.250,— 8/4/1977 10J 6/4/1977 

1.133.460,— 13/4/1977 10.00 11/4/1977 

2.596.276,10 13/4/1977 15.00 11/4/1977 

2.099.604,— 14/4/1977 10.00 12/4/1977 

1.520.244,90 14/4/1977 15.00 12/4/1977 

1.184.938,61 15/4/1977 10.00 13/4/1977 

1.733.510,40 20/4/1977 10.00 18/4/1077 

1.379.546,— 20/4/1977 ı5.00 18/4/1977 
4349 /1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünden: 

1 — Döviz temini ve ithalatı İdaremizce yapılmak üzere aşağıda yazılı mal
zemeler fiyat ve (teklif isteme usulü ile satın alınacaktır. 

Şartname N o : 77-32T-05, Mevzuu: 50 adet damperli kamyon min, 20 U . S, 
Tons. (40.000 ebs) 13-16 Cu. Y d . Struck kapasiteli, son teklif verme tarihi : 26/4/1977 
Muvakkat teminat mik t a r ı : 2.260.000,— TL. Şartname bedeli: 100,— TL. 

2 — Sipariş miktarının yüzde ellisi (% 50) Amerika Birleşik Devletleri Ek-
simbank kredisi ile karşılanacaktır. Diğer yüzde ellisi {% 50) Türk M i l l i kaynakla
rında elde edilen döviz ile karşılanacaktır. 

3 — Teklif edilen makina ve ekipman Amerika Birleşik Devletlerinde imal 
edilmelidir. 

4 — Teklifler belirtilen günde saat 14.00'e kadar D S l Makina ve İkmâl Dai
resi başkanlığı Satmalma Komisyonu Başkanlığına verilmiş veya gelmiş olacaktır. 

5 — Postada vaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak olan teklifler kabul edil
mez. 

6 — Şartname bedelleri yukarıda gösterilmiş olup bu bedeller Ankara'da D S l 
Makina ve İkmâl Dairesinden alınacak bir yazıya müsteniden DSİ Muhasebe Mü
dürlüğüne, istanbul'da D S l 14. Bölge Müdürlüğünden alınacak bir yazıya müsteniden 
D S l 14. Bölge Müdürlüğü veznesine yatırılacaktır. 

7 — İstekliler şartname bedeline ait makbuz Ve antetli kağıda yazılmış bir 
dilekçe ile birlikte Ankara'da DSİ Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığına istanbul'da 
DSİ 14. Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek şartname talebinde bulunacaklardır. 
Dilekçelerine şartname numarasını ve hangi firmadan teklif getireceklerini sarih 
adresleri ile belirteceklerdir. 

8 — DSİ Makina ve İkmal Dairesi ile Muhasebe Müdürlüğünün adresi: Yü-
cetepe Mahallesi Maltepe R-7 Ankara D S l ¡14. Bölge Müdürlüğünün adresi ise: 
Firuzağa Süngü Sokak Tophane istanbul'dur. 

9 — ödeme gayri kabili rücu bir akradifle yapılacaktır. 
10 — İdaremiz 2490 sayılı kanuna tabi değildir. 4408 /1-1 

• • 
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Kayseri 6. Bölge Müdürlüğünden: 

1 — Kırşehir-Ortaköy yolu K m . 21+000—51+320 arası 60.098.000 M 3 lük alt 
temel ve temel malzemesinin ihzar, yükleme, nakil, boşaltma ve figüre işi 5539 sa
yılı kanunun 26 ncı maddesine göre teklif almak sureti ile yaptırılacaktır. 

2 — İşin birinci keşif bedeli 2.357.043.56 TL. olup, muvakkat teminat miktarı 
84.500.00 TL. dır. 

3 — B u işe ait dosya Bölge Bakım Şefliğinde görülebilir. 
4 — Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve süresi dolmamış (C) grubundan 

ve en az bu işin ilk keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesini veya en az keşif bede
linin yansı kadar ıbenzeri bir tek iş yaptığına dair tasdikli iş bitirme belgesi, 1977 
yılı Ticaret Odası Vesikası ile muvakkat teminat karşılığı Bölge Sorumlu Sayman
lığından alınmış vezne alındısı makbuzu ile örneği idareden alınacak teklif ve taah
h ü t mektubunu 31/3/1977 Perşembe günü saat 14.30 a kadar makbuz karşılığında 
Emanet İnşaat Komisyonu Başkanlığına vermeleri ilân olunur. 4350 / 1-1 

— — • 

Denizli Belediyesi ESOT İşletmesi Müdürlüğünden: 

ESOT İşçileri için şapka, gömlek, pantolon dahil 152 takım yazlık elbise ve 
şoförlere aynca 51 adet gömlek şartnamesi uyannca 68.450,— lira muhammen be
delle 2490 sayılı kanunun 31. maddesi uyarınca kapalı zarf usulü ile diktirilecektir. 

Geçici teminatı 4675,— lira olup, kapalı zarflanh 5/4/1977 Sah günü saat 16.00 
ya kadar Belediye Encümeni Başkanlığına' verilmesi ilân olunur. 4357 / 1-1 
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Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 — Kurumumuz Afyon Et Kombinası kazan dairesi ve akaryakıt tankları 
tesis ve teçhizatı işi komple montaj lı olarak ihale yolu ile yaptırılacaktır. 

2 — ihale (kapalı zarf teklif usulü ile yapılacaktır. 
3 — İşin geçici teminatı firma teklif bedeli üzerinden E . B. K . İdari şartna

mesinin 18. maddesindeki esaslara göre hasaplanarak Genel Müdürlük veznesine 
yatırılacaktır. 

4 — Bu işe ait ihale dosyası Genel Müdürlüğümüz Makina ve Tesisat Mü
dürlüğünden 200,— TL. karşılığında temin edilebilir. 

5 — İhaleye iştirak edecek firmaların dilekçe ve gerekli belgeleri ile en geç 
4/4/1977 günü saat 17.30 a kadar Genel Müdürlüğümüz Makina ve Tesisat Müdür
lüğüne müracaat etmeleri ve 6/4/1977 gününe kadar yeterlik belgelerini almaları 
gerekmektedir. 

6 — İhale 11/4/1977 Pazartesi günü saat 15.30'da Genel Müdürlüğümüzde ya
pılacaktır. 

7 — İhaleye iştirak edecek firmalar en geç 11/4/1977 günü saat 12.00 ye kadar 
teklif mektuplarını (banka teminat mektubu veya makbuzu ve yeterlik belgesiyle 
birlikte) Kurumumuz Genel Evrak Yazı İşlerine ve teminatlarını (nakit verilmesi 
halinde) Genel Müdürlük veznesine teslim etmiş olacaklardır. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
8 — Kurumumuz 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp, inak"/' yapıp yapmamakta 

ve en uygun teklifi tayinde serbesttir. 4360 / 1-1 • 
Keşan Belediye Başkanlığından: 

1 — Aşağıda müfredatı gösterilen Belediyemize ait motorlu vasıtalar açısı 70 ka 
lem malzeme ve açık pazar yerinin eternitle kapatılması işleri 2490 sayılı Kanunun Bl 
maddesi gereğince kapalı zarf usulü eksiltme suretiyle ihale edilecektir. 

2 — Şartnamesi mesai saatleri dahilinde Belediye Muhasipliğinde görülebilir. 
Postada vaki gecikmeler nazarı itilbare lalmmaz, taliplilerin usulüne uygun hazırlaya
cakları teklif mektuplarım ihale saatinden enıgeç bir saat evvel makbuz mukabili ko
misyona teslim etmeleri şarttır, keyfiyet ilân olunur. 

M . Bedeli G. Teminatı İhale Günü 
Cinsi Miktarı Lira Kş. Lira Kş. ve saati 

Açık pazar yerinin Demir karkas 30 Met. 
üzerine eternitle kapatılması 4 blok 406.992,87 20.029/70 14/4/1977 

Perşembe saat 15.00 
Motorlu vasıtalara 70 parça lastik 
Akü ve Yedök parça leiJlSO,— 9.325,— 14/4/1977 

Perşembe saat 16.00 
4359 / 1-1 • 

İğdır Devlet Üretme Çiftliği Müdürlüğünden : 

İNEK SÜTÜ SATILACAKTIR 
1 — 1977 yılı çiftliğimiz mahsulü tahminen 1000 ton inek sütü 30/3/1977 Çar

şamba günü saat 14.00 de açık art t ı rma ile satılacaktır. 
Alıcı çıkmadığı takdirde satış 7/4/1977 Perşembe günü tekrar edilecektir. 
2 — Bir kilo inek sütünün muhammen bedeli 400 kuruştur. Geçici Teminat 

130.000,00 liradır. 
Satışa ait şartname Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü, Çiftlik Mer

kezi, Kars, Ağrı ve Balıkesir Teknik Ziraat Müdürlüklerinde görülebilir. 
3 — İdaremiz 2490 sayılı kanuna ıtabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta 

serbesttir. 4355 / 1-1 
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Bolu-Düzce Devlet Orman Kereste Fabrikası Müdürlüğünden : 

Parti M İ K T A R I M . Bedeli % 7,5 
Adedi Emvalin Cins ve Nev'i Adet M 3 . D 3 . Lira Teminatı 

1 1 - 2. Sınıf Nor. Boy. Fır. Kayın Kereste 1388 12.669 3.400 3.300 
2 3. Sınıf Nor. Boy Fır. Kayın Kereste 1360 58.198 2.200 9.700 
1 3. Sınıf Kıs. Boy Fır. Kayın Kereste 4451 33.299 1.750 4.400 

10 4. Sınıf Fır. Kayın Kereste 10298 397.323 1.400 42.300 
1 2. Sınıf Yanı Alınmamış Kayın Kereste 619 22.914 2.300 4.000 

13 3. Sınıf Yanı Alınmamış Kayın » 13209 616.750 1.700 79.300 
19 4. Sınıf Yanı Alınmamış Kayın » 15874 861.327 1.300 85.000 
6 Standart Dışı Kayın Kereste 6611 323.992 900 22.200 
1 1. Sınıf Kayın Parke 60236 588.78 M 2 . 150 6.700 
1 2. Sınıf Kayın Parke 51988 530.42 M 2 . 125 5.000 
2 3. Sınıf Kayın Parke 134424 1404.46 M 2 . 85 9.100 
1 4. Sınıf Kayın Parke 42960 357.77 M 2 . 45 1.300 

1 — Yukarıda Cins ve Nev'ileri ile miktarları yazılı (58) parti Orman emvaU hi
zalarında yazdı muhammen bedeller üzerinden açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

2 — İhale 1 Nisan 1977 tarihine raslayan Cuma günü saat 14.00 de Düzce Devlet 
Orman Kereste Fabrikası Müdürlüğü binasında toplanacak komisyon huzurunda sert 
keresteler % 25 şi peşin % 75 şi 6 ay vade ile limitli müddetsiz banka mektubu karşı
lığında, Parkeler ise % 50 s i peşin'% 50 si 6 ay vade ile ümitli müddetsiz banka mek
tubu karşılığında satılacaktır. Devletçe her an ödenebüecegi yazılı tahviller mal bedeli 
karşılığı olarak alınır. 

3 — Teminatlar satış günü saat 13.30'za kadar Müdürlük veznesine yatırılmış 
olacaktır. 

4 — Bu satışa ait şartname ve ebat listeleri Orüs Genel Müdürlüğü, Bolu Orman 
Başmüdürlükleri ile Ankara, Bolu, Adapazarı ve istanbul Orman İşletme Müdürlükle
rinde, emval ise Fabrika istif yerinde görülebilir. 

5 — Satışla ilgili vergi ve resimler % 03 karar pulu, % 3,75 DeUaliye, % 3 Vüayet 
hissesi ve % 3 Bakanlık fonu alıcısına, İlân masrafları fabrikaya aittir. 

4354/1-1 

İsparta Kız Meslek Lisesi ve G . K . K . öğretmeni Yetiştirme Merkezi Müdürlüğün
den : 

1 — Aşağıda ve İlan kararında mahiyeti açıklanan bir kalem İhtiyaç maddesi 
olan etin İhalesi kapalı zarf «sulu 'ile İhaleye (konulmuştur. İhale l'V4/1977 Pazartesi 
günü saat 15.00 de G. K . Kurs öğretmeni yetiştirme merkezî müdürlüğü binasında top
lanacak komisyonca yapılacaktır. 

Şartnameler her gün mesai saatleri dahilinde Okul Müdürlüğünde görülebilinir. 
2 — Taliplilerde Ticaret Odası vesikası aranacağı 2490 sayılı Kanunun 2-3 ive 02. 

maddeleri gereğince hazırhyacakları teklif mektuplarım ihale* saatinden bir saat önce
sine kadar komisyona vermeleri jposta 'gecikmelerinin kabul edilmiyeceği Han olunur. 

Fiatı Muh. Bedeli G. Teminatı 
Cinsi Miktarı Lira Lira Lira 

Kemikli dana eti 2000 Kğ 40.00 80.000 
Kemiksiz dana eti 2000 Kğ 5O.00 100.000 1 0 0 0 0 

YEKÛN: 1160.000 
4356 / M 
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Yem Sanayii Türk A. Ş. Genel Müdürlüğündıen: 

1 — Aşağıda isimleri belirtilen Yem Fabrikalarımızın saha aydınlatma tesisat \ 
işleri kapalı zarf usulüyle ihaleye çıkarılmıştır. s 

Keşif Bedeli G. Teminatı 
Fabrikaların adı l i r a K r . Lira K r . 

c - Göksün 
d - Hilvan 

a - Tunceli 
b - Muş 

©2.005,— 
106J6BO,— 
107.540,— 
97,105,— 

5.850,25 
6.584 — 
6.627,— 
6.105,25 

3 — İşlere ait keşif özeti ve proje dosyası (Yenişehir Ataç Sokak No. 72 K a t : 4 
Ankara adresinde (bulunan ilk sis Müdürlüğünde görülebilir. 

4 —• İsteklilerin; yukarıda belirtilen işler için 11/4/1977 Pazartesi günü saat 
15.30'a kadar Bayındırlık Bakanlığından aldıkları >(H) (grubundan en az (1.000.000,—) 
TL. lık müteahhit karnesl , ile müracaat edilecek. 

a - Ayrıca, 
— Teknik personel beyannamesi 
— Taahhüt .beyannamesi 
— Teçhizat (beyannamesi 
— Banka referans mektubunu dilekçelerine ekliyerek Genel Müdürlüğümüze 

müracaat etmeleri ve iştirak 'belgesi almaları gerekmektedir. 
b - Teklifler Genel Müdürlüğümüz 4 cü katta bulunan Tesis Müdürlüğüne veri 

lecektir. 
Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate aluımayacaktır. 
5 — İhale teklif verme saatinden bir saat sonra yapılacaktır. 
6 — Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kamuna taibi Olmadığından ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya İşi İstediğine vermekte serbesttir. 4364 / 2-1 

Manisa Kırkağaç - Bakır Belediyesinden : 

Belediyemizce kasaba içinde kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılan (1977 
yılı birim fiyatlarına göre hazırlanmış) 2.999.950, TL. keşif tutarlı çarşı inşaatının 
ihalesi 13/4/1977 Çarşamba günü saat 15.00 de Belediyede toplanacak Komisyon 
huzurunda yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı 103.750,— TL. sidir, isteklilerin ihaleye girebilmeleri için 
geçici teminatlarını yatırmaları dosyada istenilen belgeleri ibraz etmeleri ve 3 
gün evvel yeterlik belgesi almaları şarttır taliplilerin hazırlıyacaklan teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat evvel Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri lâ
zımdır. Postadaki gecikmeler nazara alınmaz dosya mesai saatlerinde Belediyede 
görülebilir duyurulur. 4368 / 4-1 

Denizli Belediye Başkanlığından: 

ESOT işletmesine 5000 adet su sayaç alımı 2.100.000,— lira muhammen be
delle 2490 sayılı Kanunun 31 nci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

ihalesi 26/4/1977 Salı günü saat 16.00 da Belediye Encümeninde yapılacak
tır. 

Geçiei teminatı 76.750,— lira olup, şartnamesinin hergün mesai saatleri içe
risinde ESOT. işletmesi Müdürlüğünde görülebileceği, teklif mektuplarının ihale 
saatinden bir saat önce verilmesi, postada vaki olacak gecikmelerin kabul edilmi-
yeceği ilân olunur. 4367/4-1 
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TODD İşletmesi '2. İşletme (Başmüdürlüğü Alım Satım Komisyon Başkanlığın
dan : 

BALAST TAŞI İHZAR ETTİRİİİJEOEKTİR 
- Aşağıda mıntıkası, cinsi, miktarı, muhammen (bedeli tve geçici teminatı yazılı beş 

kalem balast taşı ihzarı işi1 kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konmuştur. 
Eksiltme 7 Nisan 1977 tarihinde saat 14.00 de Ankara Gar'da 2. İşletme Başmü

dürlüğü binasında bulunan komisyonumuzda yapılacaktır. 
'İhaleye iştirak edecek taliplerin usulüne igÖrp hazırlayacakları kapalı teklif mek

tuplarım, İşletmemiz Yol Müdürlüğünden alacakları 1977 yılında geçerli ehflıiyet bel
gesi ile birlikte ihale saatine kadar Komisyonumuza makbuz mukabilinde vermeleri 
şarttır. 

Postada vaki gecikme kabul leditaez. 
Şartname ve mukavele örnekleri Komisyonda görülebilir. 
TODD ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta tveya dilediğd talibe âhale 

yapmakta tamamen serbesttir. 
Mı ıh ammen bedeli 

Jïïfc * konkasörle G. Tem. 
Mıntıkası Cinsi Miktarı 'Lara Kr. l i ra Kr. Lira Kr. 

Ankara - Polatlı hattı POZ 56700 M 3 •81,70 281.650.— 
» » balastı » 117,59 333.400,— 

Ankara - Kayseri hattı Tamamlama 15.000 M 3 ISl',70 $8.200.— 
» » balastı » » ll'17;99 122.550,— 

Ankara •> Kayseri hattı 
Hasanoğlan » » 5.OO0 M 3 81,70 20.4?'51— Hasanoğlan 

» » » » 1117,50 29.4<10,— 
Irmak - Zooguldak » » 6.000 M 3 81,70 24.510,— 

#38-336 Kim. » » 117J59 35.280,— 
Irmak - Zoniguldak (hattı » » L0319 W 81,70 42.150,— 

162 - -166 Kim. » » » » 117,59 60.670 — 

Yekûn 93019 M3 
43ÖÛ/M 

Kırklareli İli Demirköy Devlet Orman Kereste Fabrikası Müdürlüğünden: 

Muh. % 7,5 
Parti bedeli teminatı 

Cins ve kalitesi Adedi Adet 
ı 

M 3 . Lira l i ra 

MOTkanfcil K. B. Buharlı Kayın Kereste 1 2,442 21.230 2.650 4.200 
Ufak Mal K. B. Buharlı Kayın (Ambalaj T.) 1 671 Pk. 19.598 1.400 2.100 
III, S. Y. alınmamış buharlı Kayın Kereste 9 5.1«3 279.808 1.700 35.700 
IV. S. Y. alınmamış buharlı Kayın Kereste 8 6.276 289.840 1,300 27.600 
IV. S. K. B. Y. alınmamış buharlı Kay. Ker. 1 889 •21.887 i.200 2.000 
IV. S. Y. alınmamış buharsız Kayın Kereste •1 855 36.290 11.200 3.300 
Standart dışı Y. alınmamış buharlı Kay. Kr. 4 3.741 135.571 1.000 10.200 
III, S. Y. alınmamış meşe Kereste 5 250.000 1.000 19.000 

YEKÛN: 30 104.000 
1 — Yukarıda cins ve kalitesi yazılı 25 parti Kaym kereste peşinatsız 6 ay 

vadeli, 5 parti meşe kereste peşinatsız 12 ay vadeli banka mektubu -karşılığı satıla
caktır. 

2 — Satış 30/3/1977 tarihine rastlayan Çarşamba <günü saat 14.00 de Demirköy 
Orman Kereste Fabrikası Müdürlüğü satış salonunda yapılacaktır. 

3 — % 7,5 muvakkat teminatlar satış günü saat 13.00 e kadar alınacaktır. 
4 — İştirak etmek isteyenlerin ihale günü "»/o 73 teminat makbuzları ile Ko

misyonumuza müracaattan ilân olunur. 15/3/1977 4255/M 
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Osmancık Belediye Başkanlığından: 

2490 sayılı kanun hükümleri gereğince kapalı zarf usuliyle 7000 M 3 yol stab-
lize malzemesi ile 5000 M 3 elenmiş elek altı asfalt (malzemesi çektirilecektir. 

A. 1 — 7000 M 3 stablize yol malzemesinin 8 kilometreden beher M 3 ünün 
nakliye muhammen bedeli 19 lira 13 kuruş olup tamamının keşif bedeli 133.910,— 
TL. dır. 

2 — Yükleme ve boşaltma beher M 3 pünün muhammen bedeli 766 kuruş olup 
7000 M 3 pünün tamamının keşif bedeli 53.620 TL. olup ¡her ikisinin geçici teminatı 
11.250,00 TL. dır. 

B. 1 — 5000 M 3 elenmiş elek altı asfalt malzemesi 18 klometreden nakliye
sinin beher M 3 pünün muhammen bedeli 25 lira 31 kuruştur tamamının keşif be
deli ise 126.500,00 TL. dır. 

2 — 5000 M 3 malzemenin yükleme ve boşaltma beher M 3 pünün muhammen 
bedeli 766 (kuruş olup nakliye ve yüklemenin geçici teminatı 9.888.00 TL. dır. 

3 — İdarece yer teslimi yapıldıkça peyderpey çektirilecek ve Fen Müdür
lüğü tarafından yol standartlarına elverişli olmayan malzeme teslim alınmayacaktır. 

4 — İhale A. ve B. blokları halinde ayrı ayn yapılacak her ikisine girmek 
isteyen talipli ayrı ayrı teklif verecektir. 

5 — Teklifler ihaleden en az bir saat evvel teminatları ile birlikte Komisoyn 
Başkanlığına ıteslkn edilmiş olacak posta ile yapılan müracatlar nazara alınmaz. 

6 — İhale 8/4/1977 günü saat 14.30 da yapılacak olup daha fazla bilgi almak 
isteyen şartnameyi mesai saatleri içinde her gün belediye Muhasebesinde görüle
bilir. 4374 / 4-1 • 

Simav Merkez Belediye Başkanlığından : 

Belediyemiz Encümeninin 17/3/1977 tarih 288 sayılı karan gereğince küçÜK 
sanayi sitesinde iki blok inşa ettirilecektir. 2490 sayılı kanunun 31. maddesi gere
ğince yapılacak bloklar tüm malzemeli anahtar teslimidir. 

1 — Blokların keşif bedelleri 7. blok 962.019,66 lâra, 7/A blok keşif bedeli 
887.192,79 lira olup tamamı (1 ¿49.212,45) liradır Geçici teminat (69.225,00) liradır. 

2 — İşin kapalı zarf ihalesi 14/4/1977 tarihine rashyan Perşembe günü saat 
14.30 da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

3 — Bu işlere ait şartname [keşif ve planlar Belediye Fen Dairesinde mesai 
saatleri içerisinde görülebilir. 

4 — Yapılacak bloklar ayrı ayrı ihale edilebileceği gibi iki blok birden bir 
kişiye ihale edilebilecektir. 

5 — Taliplerin kanuni ikametgâh sahibi olması, bu kabil işler yaptığını bil
dirir belgesi bulunması, herhangi bir yaptığı işten ceza almamış ihtan bulunmayan 
müteahhit olması şarttır. 

4 — İhaleye iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ihaleden bir saat öncesi 
Encümen Kalemine vermeleri şart olduğundan, postada vaki gecikmelerin nazaıa 
alınmıyacağı ilân olunur, 4369/1 /4-1 « 

Sındırgı Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait 1000 kişilik kışlık ve yazlık sinema bir yıl müddet
le kapalı zarf usulü arttırma suretiyle 8/4/1977 Cuma gtmü saat 15.00 de Belediye 
Encümeni huzurunda 2490 sayılı kanun hükümlerine göre kiraya verilecektir. 

Sinemanın aylık muhammen kira bedeli 4000,— liradır. Bir yıllığı 48.000,— lira 
olup geçici teminatı 3600,— liradır. İhaleye iştirak edeceklerin ihale saatinden bir 
saat evveline kadar geçici teminatlarını yatırıp tekilf mektuplarını Belediye Baş
kanlığına vermeleri şarttır. 

Postada gecikmeler dikkate alınmaz. 4193 / 4-1 
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Muş Cumhuriyet Savcılığından : 

Cinsi 
Miktarı M. Bedeli G. Tem 

{Kilo Adet Lara lÂra İlân tarihi 

600 Gr. 80 Randımanlı 
Tertip ekmek 
Koyun Eti 
15 Kalem Gıda 
Maddesi 

1(32000 
6600 

15 (Kalem Gıda 
(Maddesi 

380.160 
201.000 

1)59.605 

38160 
23Jİ00 

14/4/1(977 
14/4/1977 

15.962 14/4/1̂ 77 

1 — Muş kapalı cezaevinin '1977 mali yılma ait yukarıda üç madde halimde göz 
terilen ihtiyaç maddeleri kapalı zarf lusuliyle ekBütmeye konulmuştur. 

2 — Her maddenin ihalesi ayrı ayrı (yapılacaktır. 
3 — Her üç maddeye ait ihale tarihi 'H/4AIWT Perşembe günüdür verilen tek

lif zarfları aynı gün saat 16.00 da Cumhuriyet Savcılığı odasında satın alma Boami&yo-
nunca alınacaktır. 

4 — İstekliler (ihale şartnamelerini her fgün mesai saatleri dahdflinde cezaevi 
Müdürlüğünde görülebiMr. 

5 — İsteklilerin Kanunun aradığı belgelerle müracaat etmeleri postada vuku 
bulacak gerikmelerin nazara alınmıyacağı ilân olunur. 4370 / 4-1 

Siman Merkez Belediye Başkanlığından: 

Belediye Encümeninin 17/3/1977 «tarih 289, 290 ve 291 sayılı kararları gereğin
ce İlçemiz Cadde ve Sokaklarına kanalizasyon parke, döşeme malzemeli işleri adi 
döşeme malzemesi idareden 2490 sayılı kanunun 31. maddesi gereğince yaptırıla
caktır. 

1 — Kanalizasyonun keşif bedeli 87.772,84 lira olup geçici teminatı 5.639,00 
liradır. 

2 — Tüm malzemeli parke döşemenin keşif bedeli 349.743,90 lira olup geçici 
teminatı 17.740,00 liradır. 

3 — Malzemesi idareden adi döşeme keşif bedeli 155.427,90 lira olup geçici 
teminatı 9.022,00 liradır. 

4 — Bu işlerin kapalı zarf ihalesi 14/4/1977 tarihine raslıyan Perşembe gü
nü saat 15.00 de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

5 — Bu işlere ait şartname ve keşifler Belediye Fen İşlerinde mesai saatleri 
içerisinde her gün görülebilir. 

6 — Taliplilerin kanuni ikametgâh sahibi olması, bu kalbil işleri yaptığını 
bildiren belgenin bulunması, herhangi bir yaptığı işten ihtar almamış müteahhit 
olması şarttır. 

7 — İhaleye iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ihaleden bâr saat öncesi Encümen Kalemine vermesi şart olduğundan, postada vaki gecikmelerin nazara 
alınmıyacağt ilân olunur. 4369/2 / 4-1 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden : 

1 — 3600 metre 1x35 mm 2 lik 34,5 Kv. lık protothen- X yeraltı kablosu ile 
başlık malzemesi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ısatın alınacaktır. 

2 — İhale 5/4/1977 günü saat 15.00 dedir. 
3 — Muhammen bedel 844.800,— TL. olup geçici teminatı 33.792,— TL. dır. 
4 — Şartnamesi Satmalma Müdüılüğünden bedelsiz temin edilebilir. 
5 — Tekliflerin ihale gün ve saatine kadar verilmesi şarttır. Postadaki gecik

meler nazara alınmaz. 
6 — Üniversite ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 3621 / 2-1 
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Aydın lisesi İhale Komisyonu Başkanlığından: 

M. bedeli G. teminatı 
C î N S t Miktarı l ira l ira 

1. Ekmek 50.000 Ad. 125.000 9.375 
2. Yemeklik margarin 1.750 Kg. 29.750 2.230 
3. Dana eti 5.000 » 225.000 16.875 
4. Kuzu eti 2.000 120.000 9.000 
5. Toz şeker 3.000 » 24.750 1.860 
6. Teneke peyniri £50 )) '38.000 2.850 
7. PiliC 1.000 » 40.000 3.000 
8. Çam odunu 70.000 » 49.000 3.675 
9. Linyit kömürü 

^Temizlik tozu 
60.000 » 39.000 2,925 

10. 
Linyit kömürü 

^Temizlik tozu 600 » 9.000 675 
11. Yiyecek maddesi 

13 Kalem 21.250 115.475 8.685 

Tarihi Saati Ş e k l i 

8/4/1977 
8/4/1977 
8/4/1977 
8/4/1977 
8/4/1977 
8/4/1977 
8/4/1977 
8/4/1977 
8/4/1977 
8/4/1977 

10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
n.oo 

K. Zarf 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

A. fiksüi. 

8 4/1977 11.00 A. Eksilt. 

1 — Yukarıda 11 kalemde 'gösterilen ihtiyaçlar 2490 sayılı Kanunun 31. ve 41. 
maddelerine göre eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Eksiltmeler hizalarında belirtilen gün ve saatlerde Okulda »toplanacak 
Komisyonca her cinsin ayrı ayrı eksiltmesi yapılacaktır. 

3 — Kapalı zarf eksil-tmeisiııe katılacakların her cins ve madde için ayrı ayrı 
usulüne uygun olarak hazırlıyacaklan teklif mektuplarını iühale saatinden bir saat 
evvel makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına vermiş olmaları şarttır. 

4 — Eksiltmeye 'katılacakların, 1977 yılı ticaret odası belgesi ve (teminat mek
tupları ile birlikte ihale günü Komisyona müracaatları. 

5 — Eksiltmeye çıkarılan maddelerin şartnameleri, her gün çalışma saatleri 
içinde Okulda görülebileceği ilân olunur. 4209 / 1-1 

Ticaret Bakanlığından : 

ithalât Yönetmeliğinin 44 .ncü maddesi hükümleri gereğince haklarında mü
eyyide uygulanan firmalar aşağıda gösterilmektedir. 

1 — îmiş İnşaat Malzemesi İmalât San. Ltd. Şti. 
1343 Sokak No. 3/A İzmir 
25 Kasım 1976-24 Kasım 1980 (Dört yıl) 
2 — Faruk Genç - Müteahhit 
1367. Sokak No. 185 Bayraklı - İzmir 
25 Kasım 1976-24 Kasım 1977 (Bir yıl) 
3 — Suay San Tic ve Taahhüt Ltd Şti 
Atatürk Cad No 142 Şanlı Işhanı Kat 3 İzmir 
18 Mart 1977-17 Mart 1979 (İki yıl) 

4361 / 1-1 

Afyon Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

1 — Fabrikamız malzeme ambarına yaptırılacak olan portatif çelik konstrük-
siyon raflar kapalı teklif almak suretiyle ihale edilecektir. 

21 — İhale 31/3/1977 gün ve saat 15.00 de Fabrikamızda yapılacaktır. 
'3 — İhaleye iştirak edecekler TL. >50:000,— liralık geçici tteminatı nakit veya 

banka mektubu Olarak teklif mekt/uplariyle birlikte en geç 3!,/Qı/löl77 ıgünü saat 14.00 
e kadar Fabrikamız Muhaberat Servisine vermiş ölaıcalküardır. 

4 — Bu işe ait şartname Fabrikamız Ticaret Servisinden ücretsiz olarak temin 
edilebilir. 

5 — Fabrikamız 24190 isayıilı Kanuna tabi değildir. 4)256 / M 
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Sivas Cumhuriyet Savcılığından: 

Fiyatı M . bedeli Muv. teminatı 
C İ N S İ Miktarı Lira K r . Lira K r . l i r a Kr . 

Odun (Gürgen - meşe) 200 Ton 1.000 — 200.000,— l U 5 0 r -
Nebati Margarin 4.000 Kg. 16,75 67.000,— 4.600,— 
Zeytin yağı 3.000 » 25 — 75.000,— 5.000,— 
Yesü mercimek 4.000 » «,— 32.000,— 2.400,— 
Kırmızı mercimek 4.000 » 110,—• 40.000,— 3.000,— 
Kuru fasulye 6.000 » 12 — 72.000,— 4.850,— 
Bulgur 6.000 » 6,50 39.000,— 2.925,— 
Makarna 6.000 » 10,— 60.000,— 4.250,— 
Şehriye 4.000 » 10,— 40.000,— 3.000 — 
Zeytin tanesi 4.000 1) 25,— ıoo.ooo— 6.250,— 
Taban helvası 4.000 » 25,— 100.000,— 6.250,— 
Çekirdeksiz üzüm 4.000 » 18,— 72.000,— 4.850,— 
Toz şeker 4.000 » 8,30* 33.200,— 2.490,— 
Salca 3.000 » 10,— 30.000,— 2.250,— 
Nohut 6.000 » 10 — 60.000,— 4350,— 
Toz biber 300 » 30,— 9.000,— 675 — 
Sığır eti (Kemiksiz) 5.000 » 40,— 200.000,— 11.250,— 
Koyun eti (Kemikli) 5.000 » 40,— 200.000,— 11.250,— 
Patates 8.000 » 4,— 32.000,— 2.400.— 
Kuru soğan 6.000 » 5,— 30.000,— 2.250,— 
Patlıcan 4.000 » 5,— 20.000,— 1.500,— 
Yeşü fasulye 4.000 » 5,— 20.000,— ¡1.500,— 
Pırasa 4.000 » 3,— 12.000,— 900,— 
Ispanak 4.000 » 4,— 16.000,— 1.200 — 
Domates 3.000 » 5,— 15.000,— U125,— 
Yeşil biber 2.000 » 5,— 10.000,— 750,— 
Yaş üzüm 8.000 » 5,— 40.000 — 3.000,— 
Çamaşır sodası 500 » 4 — 2.000,— 150,— 

YEKÛN: 28 Kalem 1.626.000,— 
1 — Sivas Kapaü Cezaevi'nin 1977 malî yılı yakacak ve yiyecek ihtiyaç mad

deleri kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 — Eksiltme ihalesi 14 Nisan 1977 Perşembe günü saat 15.00 de Cumhuriyet 

Savcılığı Makamında yapılacaktır. 
3 — İsteklilerin teklif mektupları, teminat mektupları Ticaret Makbuzları 

veya alakalı derneklerden alacakları vesikaları İbraz etmeleri şarttır. 
4 — 14 Nisan 1977 Perşembe günü saat 14.00 e kadar bizzat veya taahhütlü 

mektupla tekliflerini Komisyon Başkanlığına göndermeleri mecburidir. Postadaki 
vaki gecikmeler kabul, edilmez. 

5 — Şartname her gün mesai saatleri dahilinde Sivas Kapalı Cezaevinde gö
rülebilir. 

Keyfiyet ilân olunur. 4211 / 1-1 • 
Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden : 

1 — Şartnamesine göre 105 ton kuru soğan kapalı zarf usulü ile satınalınacaktır. 
2 — Teklif zarflan '12/4/1977 Salı günü saat 15.00'de Zonlguldak'ta Ereğli Kömür

leri İşletmesi (E. K . 1) Ticaret Müdürlüğünde açılacaktır. 
3 — Teklif mektupları ve geçici teminatları 12/4/1977 Salı günü saat 14.00 de ka

dar E . K . İ Genel Muhaberat servisine verilmiş olacaktır. 
4 — Şartnameler Zonguldak'ta E . K . 1 Ticaret Müdürlüğünden Ankara'da Türkiye 

Kömür işletmeleri Genel Müdürlüğü Satmalına Dairesi Başkanlığından ve İstanbul'da 
Beyoğlu İstiklâl Caddesi Odakule İ ş Merkezi NO : 284 - 288 K a t : 12 de T. K . I. İstanbul 
Satınalma Müdürlüğünden temin edilebilir. 

5 — 30 Tonlu kısmi teklifler de 'kabul edilebilir. 
6 — E . K . 1 2490 sayılı kanuna tabi değildir. 

4210/1-1 
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Pertek Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1976/112 
Davacı Hazine mümessili tarafından Mahkememize açılan mülkiyetin tesbiti da

vasının yapılan açık duruşmasında adresi meçhul olan ve aşağıda ismi yazılı bulunan 
davalılara tebligatın ilânen tebliğine karar verilmekle: 

Pertek Korluca Köyünden olup adresi meçhul olan Besime Acım, Hatice Ay, 
İnce Ealkan, Besi Öztürk, Kazım ve Al i Kuş, Abdullah Ancil, Ziya Balkan, Taliye Alan, 
Yusuf Acar, Teyibe Dinç, Abdullah Öztürk, Ayşe Acar ve Necmiye Kuş'un duruşmanın 
atılı bulunduğu 29/3/1977 günü Pertek Asliye Hukuk Mahkemesinde bizzat bulunma
ları veya <bir vekille kendilerim temsil ettirmeleri aksi takdirde gıyap kararı çıkarı
lacağı davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 4266 /14 

1975/342 
Davacı Hazine tarafından Mahkememize açılan mülkiyetin tesbiti davasının ya

pılan açık duruşmasında adresi meçhul olan ve aşağıda ismi yazılı davalılar adına 
ilânen tebligat yapılmasına karar verilmekle: 

Pertek Böğürtlen Köyünden olup semti meçhule giden davalı A l i Rıza Ant hak
kında önceden davetiye tebliğ edilmiş ve duruşmaya gelmemiş olduğundan gıyap ka
ran, davalı Süleyman Abay'm ise semti meçhule gittiğinden duruşmanın atılı bulun
duğu 29/3/1977 günü saat 9.00'da duruşmada hazır bulunması aksi takdirde gıyap ka
ran çıkarılacağı Al i Rıza Ant'm ise kesin gıyabında duruşmanın yürütüleceği ilânen 
tebliğ olunur. 4267 /1-1 

1975/13118 
Davacı Hazine tarafından Mahkememize açılan mülkiyetin tesbiti davasının ya

pılan açık duruşmasmmda ilânen tebligat yapılan davalılara bu kerre gıyap kararının 
ilânen yapılmasına karar verilmekle: 

Semti meçhule giden Pertek Karagüney Köyünden Cemile Erker, Duriye, Dilber, 
Fikriye, İsmail ve Şükrü Ekrer'lere ilânen tebligat yapılmış duruşma günü mahke
mede hazır bulunmadıklarından bu kerre gıyap karan tebliğine karar verilmiş ve du
ruşmanın atılı bulunduğu 29/3/1977 günü saat 9.00'da Mahkememizde hazır (bulunma-
dıklan takdirde duruşmanın gıyaplarında devam edeceği hususu gıyap karan yerine 
kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 4268 /14 

(Köy İşleri Bakanlığı Yol , ıSu ve Elektrik lişleri Genel Müdürlüğünden: 

1 — Aşağıda, özellikleri ibeldrtiüicn malzeme, Ö2C0 sayılı Kanunun 34.. maddesi 
gereğince tatlbik edilecek esasların 19/C maddesine göre pazarlık usulü ile satın alına
caktır. 

Malzemenin Cinsi : Sondaj kuyu loğu baskısı.. Miktarı : 4.000 Ad., Kat i Temi
natı: 7.200,— TL., İhalenin Tarihi : 6/4/19T7.,!ihalenin 'Saati : Iİ5.00. 

2 — Eksiltme ve ihalesi karşılığında gösterilen tarih ve saate Ankara'da 'Köy 
İşleri Bakanlığı .binasının 10. katımda Y S E . Genel Müdürlüğü Teknik Hizmetler Dairesi 
Başkanlığında toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır. 

3 — Şartname dilekçe karşılığında aynı yerden .bedelsiz verilir. 
4 — İsteklilerin, pazarlığın yapılacağı gün ve saatte kat'i teminat makbuzu, Oda 

Sicil kayıt sureti ve şartnamede istenilen belgelerle beraber Komisyon Başkanlığında 
bulunmaları şarttır. 

İhaleye girmek isteyenler teminat yatırmak üzere ihale saatinden 2 saat önce İda
reye müracaat edeceklerdir. 

5 Teklif mektubu ka/bul edilmez. 



v24 Mart 1977 — Sayı: 15888 RESMÎ GAZETE Sayfa: 63 

' Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karalbük DÇ. Pah. MÜCB
İR sesesi Müdürlüğünden : KARABÜK 

' 22 K A L E M AZDIRMA BIÇAĞI SATIN ALINACAKTIR 
1 — Bu işle ügdıli şartnameler: 
a) Karabük' te: Müessese Müdürlüğü, Tedarik ve İkmal Müdürlüğü, Dış Alım

lar Servisinden 
b) istanbul'da: Taksim, Lamartin Cad. Doğu Palas kat 4 (deki istanbul Mü 

messiHiğtoıizden, 
c) Ankara'da: Karanfil 'Sokak 30/7 deki İrtibat Büro Şefliğimizden, 

bedelsiz olarak temin edilecektir. 
2 — Teklifler engeç 4 Mayıs 1077 JÇarşamba günü saat 14.00 e kadar Karabük'te 

Müessese Müdürlüğümüz 'Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilmiş veya ulaştırıl
mış olacaktır. 425(7 / 2-1 • 

İğdır Devlet Üretme Çiftliği Müdürlüğünden : 

1 — Çiftliğimiz yetiştirmesi. 193 baş kasaplık ik i l i tosun 29/3/1977 Salı günü 
saat 14.30 da Çiftlik Merkezimde açık ar t t ı rma ile Alım Satım Komisyonu huzurun
da satılacaktır. 

Alıcı çıkmadığı ve verilen fiat haddi layık görülmediği takdirde satış 6/4/1977 
Çarşamba günü aynı saatte tekrar edilecektir. 

2 — Sığırların muhammen bedeli 1.323.980,00 lira olup geçici teminatı 64.120,— 
liradır. 

3 — Satış canlı ağırlık üzerinden yapılacak alıcı isterse her parti için ve 
yahut sadece ıtalip olduğu partiler için teminat yatırarak ihaleye girebilecektir. 

4 — Şartname her gün mesai saatlerıinde D. Ü. Çiftlikleri Genel Müdürlüğü, 
Kars, Ağrı ve Erzurum Teknik Ziraat Müdürlüğü ile çiftlik Müdürlüğünde görüle
bilir. 

5 — İdaremiz 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ve 
dilediğine yapmakta serbesttir. 4363 / 2-1 • 

Madeniyağ ve Gres Tesisleri Müdürlüğünden: 

1 — Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünün İzmit Madeniyağ ve Gres Tesiserli Mü
dürlüğünden muhtelif ünite ve resmî müşterilerine karadan kamyonla nakliye iha-
lesidir. (Nakliyesi yapılacak yağ miktarı 10623 tondur. 

2 — İhale 5/4/1977 günü kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
3 — İhale birinci maddedeki adreste 5/4/1977 günü saat 15.00 de yapılacaktu -. 
4 — Bu iş için verilecek teklif mektupları 5/4/1977 günü saat 14.30'a kadar 

verilmiş olacaktır. 
5 — Müdürlüğümüz 2490 sayılı kanuna tabi değildir. 4365 / 2-1 

Denizli Belediye Başkanlığından : 

İşletmemizin yeni su şebekesinde kullanılmak üzere 5.585.540,— lira muham
men bedelle muhtelif su boru ve bağlantı malzemeleri alımı 2490 sayılı kanunun 
31. maddesi uyarınca kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

İhalesi 19/4/1977 Salı günü saat 16.00 da .Belediye Encümeninde yapılacaktır. 
Geçici teminatı 181.325,— lira olup, şartnamesinin her gün mesai saatleri içe

risinde ESOT İşletmesi Müdürlüğünde görülebileceği, teklif mektuplarının ihale 
saatinden bir saat önce verilmesi postada vaki olacak gecikmelerin kabul edilmiye-
ceği ilân olunur. 4366 / 4-1 
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Kula-GÖkçeören Belediye Başkanlığından : \ 
'( 

1 — Belediyemizce yaptırılacak olan içme suyu terfi binası, terfi hat t ı ve • 
tahliye yapım inşaatı 2490 sayılı kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü,' 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 — îşin birinci keşif bedeli 86163,95 lira olup geçici teminatı 5558 liradır. 
3 — Ekesiltme 7/4/1977 günü saat 13.45 de Gökçeören Belediyesinde yapıla

caktır. 
4 — îhale dosyası mesai saatlerinde görülebilir. 
5 — İhaleye gireceklerin evrakı müsbiteyi ve muvakkat teminatını ihaleden 

bir saat evvel Belediye veznesine yatırmaları lâzımdır. 
6 — Encümen ihale edip etmemekte serbesttir. 
Keyfiyet ilân olunur. 3988 / 1 /4-3 

Belediyemiz uhdesinde bulunan gayrimenkuller 2490 sayılı kanun gereğince 
satışı yapılacaktır, parsel, numaralan bedelleri ve geçici teminattan aşağıya çı-
kanlmıştır . 

Bedeli G. Teminatı 
Parsel No. Miktan Lira Kr . Lira K r . 

8167 549 M 2 76860 5.093,— 
8166 539 » 64680 4.484,— 
8165 518 » 62160 4.358,— 
8164 383 » 45960 3.447,— 

2 — Eksiltme 7/4/1977 günü saat 14.30 da Gökçeören Belediyesinde yapıla
caktır. 

3 — İhaleye gireceklerin muvakkat teminatlarını ihaleden bir saat evvel 
Belediye veznesine yatırmalan lâzımdır. 

Encümen ihale edip etmemekte serbesttir. 
Keyfiyet ilân olunur. 3988/2 / 4-3 

M . K . E . Kurumu Kırıkkale Top ve Otomotiv Sanayii Müessesi Müdürlüğünden: 

Müessesemiz ihtiyacı için şartnameye göre 4 kalemde 7000 adet silindirik göm
me başlı civata, 6 kalem 6200 adet havsa başlı gömme anahtar ağızlı civata 4 kalem 
2100 adet altı köşe başlı somun 250 adet 3/4 parmakta 20 dış taçlı somun ile 1100 adet 
1/2 parmakta 20 dış bijon ve somunu, ik i kalem 4000 adet yayh róndele, iki kalem 
1725 Ad. Gresörlük 500 adet 2x4 DİN 660 perçin 500 adet numuneye göre çelik bilye 
240 adet numuneye göre aks kapağı 4 kalem 1900 adet mil segman Ue ik i kalem OK) 
adet delik seğmanlan satın alınacaktır. 

Tekliflerin en geç 4/4/1977 günü saat 1'5'e kadar Müessesemiz Arşiv Şefliğine 
verilmesi şarttır. Geç verilen teklifler ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez, is
teyen firmaya şartname parasız verilir. 

Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
4)130/2/3-3 

Müessesemiz ihtiyacı için şartnameye göre 24 kalem 28920 adet ocak tuğlası 
satın alınacaktır. 

Tekliflerin engeç 30/3/1977 günü saat 15'e kadar Müessesemiz Arşiv Şefliğine 
verilmesi şarttır. Geç verilen teklifler postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

İsteyen firmaya şartname parasız verilir. 
Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 

4130/1/) 3 
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Yasama Bölümü                                                                                                            Sayfa 

 

Kanunlar 
2082  İstanbul, Kayseri, Bursa Kapalı Çarşılarının Onarımı ve İmarı Hakkında Kanun                           1 
2083  4/1/1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 6/7/1971 
          Tarihli ve 1423 Sayılı Kanun ile Değiştirilmiş Olan 69 uncu Madddesinin (B) Fıkrasının 
          3.Bendinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun                                                                                      2 
2084  Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Kanununun 3  Maddesinin 1 İnci Fıkrasının  
          Değiştirilmesine İlişkin Kanun                                                                                                         3 
2085  Küçük Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Borçlarının  
          10 Yılda 10 Eşit Taksitle Faizsiz Ödenmesine İlişkin Kanun                                                          3 
 
Millet Meclisi Kararları 
640  10/79 Esas Numaralı Dosyayı İncelemekle Görevli Meclis Araştırması Komisyonunun  
        Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar                                                                                       4 
641  5/3/1973 Tarihli ve 584 Karar Sayılı Millet Meclisi İçtüzüğünün 20 nci Maddesine Bir Bent 
        Eklenmesi Hakkında Karar                                                                                                                 4 
 
Yürütme ve İdare Bölümü 

 

Yönetmelikler 
Gümrük Yönetmeliğinin Değişikliğine İlişkin Yönetmelik                                                                        5 
Danıştay Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğinin 4 ve 6 ncı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bir  
Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik                                                                                                        5 
Ankara Sular İdaresi Genel Teşkilâtına Dair Yönetmelik                                                                          6 
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim ve İmtihan Yönetmeliğinin Tadili Hakkında  
Yönetmelik                                                                                                                                                18 
 
Tebliğler 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 Sayılı Karara ve 7/6683 Sayılı Karara İlişkin  
Tebliğ (No:17)                                                                                                                                           19 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 1976 Yılı Fiili Sarfiyat Belgesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ 
No: SD. 77/10-10                                                                                                                                       19 
 
Sirküler 
Ticaret Bakanlığınca Dışticaret İşlerine Dair Sirküler                                                                               20 
 
İlanlar                                                                                                                                                      21 
 
 




