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K A N U N L A R 

Kanun No. 2235 

5434 Saydı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair 

Kanun 
Kamil Tarihi : 22/5/1979 

MADDE 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki geçici madde 
eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE .— Emekliliğe tabi bir görevden malulen emekliye ayrıldık
tan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliğine seçilenlerden, halen üyelikleri de
vam etmeyenlerin, üyelik süresi içinde aldıkları malullük aylıkları adlarına borç kay
dedilir. 

Üyelikte geçmiş süreleri, üyeliğe başladıkları tarihte emekli aylığı bağlanmasına 
esas tutulan dereceleri esas alınarak 13/6/1968 gün ve 1046 sayılı Kanun esaslarına 
göre intibakları yapılarak, üyeliklerinin sona erdiği tarihe kadar emeklilik kesenekleri 
adlarına borç kaydedilir. Kurum karşılıkları Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesin
den toptan ödenir. 

Malullük aylığı bağlanmadan önce emekliliğe tabi olarak geçen süreleri ile, bu 
kanun uyarınca kesenek karşılığı alınmak suretiyle geçen süreleri toplamı ve yapılan 
intibak sonucu tespit edilen derece ve kademe üzerinden aylıkları bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren lyeniden bağlanarak ödenir. Geçmiş 
süreye ait aylık farkı ve ikramiye ödenmez. 

Yukarıdaki fıkralara göre hesaplanıp (adlarına borç kaydedilen malullük aylık
ları ile, emeklilik keseneği emekli aylığından ayrı ayrı % 10 kesilmek suretiyle tahsil 
edilir. 

MADDE 2. — B u Kanun yayımı tarihini takip eden ay başından itibaren yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
29/5/1979 
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Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkındaki Kanunun 3, 23 ve 28 İnci 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

Kanun No. 2236 Kabul Tarihi: 22/5/1979 

MADDE 1. — 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi hakkındaki Ka
nunun 3, 23 ve 28 inci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 3. — Münhasıran esrar yapmak için kenevir ekilmesi ve her ne şekilde 
olursa olsun esrarın ihzar, ithal, ihraç ve satışı yasaktır. 

Madde 23. — Esrar istihsal etmek İçin Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlı
ğından izinsiz yetiştirilen kenevir bitkisi, her nerede olursa olsun Gıda-Tarım ve Hay
vancılık Bakanlığının ziraat yüksek mühendisi, yoksa ziraat teknisyeninin vereceği 
rapor üzerine mahallin en büyük mülkiye amirinin emriyle zabıta tarafından imha 
ettirilir. 

Bu iş için gerekli ödenek Jandarma Genel Komutanlığı bütçesine konulur. İmha 
için kullanılacak teknik araç ve gereçler bu ödenekten sağlanır. 

İmha için beher üreticiye düşen masraf, sonradan Amme Alacaklarının Tahsili 
Usulü Hakkındaki Kanuna göre kendilerinden tahsil edilir. 

3 üncü maddedeki yasak hilâfına kenevir bitkisi ekenler mahkemece bir yıldan 
az olmamak üzere hapis ve ikibin liradan onbin liraya kadar ağır para cezası ile ceza
landırılırlar. 

Madde 28. — 27 nci maddede yazılı suçların .istilzam ettiği para cezaları İle 
23 üncü madde gereğince hükmolunan para cezalan esas alınarak 1918 sayılı Kaçak
çılığın Men ve Takibi Hakkındaki Kanunun 60 inci maddesi hükmüne göre muhbir ve 
müsadirlere ikramiye verilir. 

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

29/5/1979 
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YÜRÜTME V E İDARE BÖLÜMÜ 

Kanun Hükmünde Kararname 
440 Sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleriyle Müesseseleri ve iştirakler Hakkında 
Kanunun 3 ve 7 nci Maddelerinin ikinci Fıkralarının Değiştirilmesi ve 36 ncı 

Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine ilişkin Kanun Hükmünde Kararname 

Karar Sayısı: KHK/27 

440 Sayılı iktisadi Devlet Teşekkülleriyle Müesseseleri ve İştirakler Hakkında 
Kanunun 3 ve 7 nci maddelerinin ikinci fıkralarının değiştirilmesi ve 36 nc maddesine 
bir fıkra eklenmesi; 26/9/1978 günlü ve 2171 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanı
larak Bakanlar Kurulunca 30/4/1979 gününde kararlaştırılmıştır. 

Madde 1 — 440 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki bi
çimde değiştirilmiştir. 

«Teşekküller özel yasa ile kurulurlar, bunlara yasa ile kuruluş yasalarının saki 
tuttukları hususlar taşında özel hukuk hükümleri uygulanır, sorumlulukları sermaye
leri ile sın rlıdır. Teşekküllerin sermaye tutarları Maliye Bakanlığının önerisi üzerine 
Bakanlar Kurulunca saptanır.» 

Madde 2 — 440 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci f krası aşağıdaki biçimde 
değiştirilmiştir. 

«Yönetim Kurulu ve Genel Müdür, kendilerine yasalarla verilen görevleri bile
rek veya savsaklama sonucu yerine getirmemekten, teşekküle verilen sermayeyi ve 
sağlanan diğer kaynakları kârlılık ve verimlilik ilkelerine uygun olarak kullanmakta 
çaba ve sağgörü göstermemekten ve kararlarıyla teşekkülü zarara uğratmaktan so
rumludurlar. Sorumlulukları saptananlar hakkında ilgili Bakanlıkça işlem yapılır.» 

Madde 3 — 440 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«Teşekküllerin özel kuruluş yasalarındaki sermaye tutarların- belirleyen ibareler 

kaldırılmıştır. Ancak, teşekküllerin sermayeleri Bakanlar Kurulunca belirleninceye de
ğin özel kuruluş yasalarındaki sermaye tutarları esas alınır.» 

Madde 4 — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 5 — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
CUMHURBAŞKANI 
F. S. KORUTÜRK 

BAŞBAKAN 
B. ECEVİT 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcıs, Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı 

O. EYÜBOĞLU F. SÜKAN H. ÇETİN E. AKOVA 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
L. DOĞAN S. YILDIZ A. R. SEPTİOĞLU M. KILINÇ 

Devlet Bakanı Adalet Bakanı Mi l l i Savunma Bakanı İçişleri Bakanı 
A. ŞENER M. CAN N. AKMANDOR H. F. GÜNEŞ 

Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Mi l l i Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 
G . O K Ç U N Z. MÜEZZİNOĞLU N. UĞUR Ş . ELÇİ 

Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos Yar. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı Ulaştırma Bakanı 
T. KÖPRÜLÜLER M. TAN T. MATARACI G. ÖNGÜT 

yürütme ve İdare Bölümü Seyre t 
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Gıda-Tarım va Hay. Bakanı 
M. YÜCELER 

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 
D. BAYKAL 

Orman Bakanı 
V. İLHAN 

Çalışma Bakanı 
A. B. ERSOY 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
A. COŞKUN 

Gençlik ve Spor Bakanı 
Y. ÇAKMUR 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı İsletmeler Bakanı 
O. ALP 

İmar ve İskan Bakanı 
A. KARAASLAN 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
H. İŞGÜZAR 

Yerel Yönetim Bakanı 
M. ÖZDEMIR 

K. BULUTOĞLU 

Köy İsleri ve Koop. Bakanı 
A. TOPUZ 

Kültür Bakanı 
A. T. KIŞLALI 

Milletlerarası Andlaşma 
Karar Sayısı: 7/17527 

18/2/1974 günlü ve 7/7836 sayılı Kararnameye ektir. 
Hükümetimizin de taraf olduğu 1963 tarihli Uluslararası Zeytinyağı Anlaşma-

sı'nın 1 Ocak 1979 gününden 31 Aralık 1979 gününe kadar yeniden uzatılması İle i l 
gili olarak 7/8/1978 günlü ve 7/16302 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla verilen yetkiye 
dayanılarak imzalanmış bulunan 7 Nisan 1978 günlü ilişik Protokol'un onaylanması; 
Dışişleri Bakanlığının 23/5/1979 günlü ve U E S G / U E K D : 760-603-718 sayılı yazısı 
üzerine, 31/5/1963 günlü ve 244 sayılı Yasanın 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, 
Bakanlar Kurulunca 25/5/1979 gününde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
F. S. KORUTÜRK 

BAŞBAKAN 
B. ECEVİT 

Devlet Bekanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Devlet Bekanı 

O. EYÜBOĞLU F. SÜKAN H. ÇETİN E. AKOVA 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
L. DOĞAN S. YILDIZ A. R. SEPTİOĞLU M. KILIÇ 

Devlet Bakanı Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı 
A. ŞENER M. CAN N. AKMANDOR H. F. GÜNEŞ 

Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Mi l l i Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 
G. ÖKÇÜN Z. MÜEZZİNOĞLU N. UĞUR Ş . ELÇİ 

Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı V. Göm. ve Tekel Bakanı Ulaştırma Bakanı 
T. KÖPRÜLÜLER F. SÜKAN T. MATARACI G. ÖNGÜT 

Gıda-Tarım va Hay. Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi ve Teknoloji Bakanı İşletmeler Bakanı 
M. YÜCELER A. B. ERSOY O. ALP K. BULUTOĞLU 

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı Turizm ve Tanıtma Bakanı İmar ve Iskan Bakanı Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
D. BAYKAL A. COŞKUN A. KARAASLAN A. TOPUZ 

Orman Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Sosyal Güvenlik Bakanı Kültür Bakanı 
V. İLHAN Y. ÇAKMUR H. İŞGÜZAR A T. KIŞLALI 

Yerel Yönetim Bakanı 
M. ÖZDEMIR 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 2 
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1963 Zeytinyağı Uluslararası Anlaşmasının Uzatılmış 
ve T a d i l Edilmiş Şeklini Tekrar Uzatan 7 Nisan 1978 

Protokolü 

- 3 Nisan 1958 Protokolü i l e t a d i l ed i len 1956 Anlaşmasının 
yerine get i r i len 1963 Uluslararası Zeytinyağı Anlaşması prensip olarak 
31 Aralık 1978 de yürürlükten, kalkacaktır. (Söz konusu Anlaşma 30 Mart 
1967, 7 Mart 1969, 23 Mart 1973, 7 Nisan 1978 Protokolları i l e uzatılmış 
ve t a d i l edilmiş olup 1 Mart 1971 de yürürlüğe g i ren t a d i l l e r i de var 
dır. Bunların hepsi bundan böyle "Anlaşma" sözcüğü i l e anılacaktır.) 

- Zeytinyağını da kapsamına alan Entegre Madde Programı i l e i l 
g i l i UNCTAD Kararına (93(IV)) bağlı o la rak yeni b i r Uluslararası Zey t in 
yağı Anlaşmasının görüşülmesini sağlıyacak hazırlık çalışmalarının sür
dürülebilmesi i ç in Anlaşmanın b i r y ı l uzatılmağına gerek vardır. 

Protokola taraf o lan lar bu hususları gözönüne alarak aşağıdaki 
maddelerde görüş birl iğine yazmışlardır: 

Madde 1 

Bu P ro toko l l a uzatılan Anlaşma, bu Protokola taraf o lan lar ara
sında, 31 Aralık 1979 a kadar geçerli olacaktır . 

Madde 2 

1. Bu Protokola taraf olan b i r hükümet, uzatılan Anlaşmaya da 
taraf o l u r . 

2. Protokola taraf o lanlar i ç in Anlaşma ve Protokol tek b i r b e l 
ge olarak anlaşılacak ye yorumlanacak ye 1978 uzatma ve t a d i l i i l e b i r 
l i k t e 1963 Uluslararası Zeytinyağı Anlaşması olarak tanınacaktır. 

Madde 3 

1. UNCTAD üyesi herhangi b i r devlet kendi kurumsal veya anayasal 
işlemlerine uygun olarak bu Protokola taraf o l a b i l i r : 

a: anlaşmayı imzalamak s u r e t i l e , 
b: anlaşmayı tasdik etmek s u r e t i l e , sonradan tasdik, onay veya 

kabul koşuluna bağlı olarak, imzalamak, kabul etmek ve onaylamak şeklinde 
veya, 

c: Katılma s u r e t i l e . 
2. Bu Protokolü imzalıyan her imza sahibi devlet kendi kurumsal 

veya yasal işlemlerine göre imzasının tasdik, onay ve kabule tabi olup 
 ol adığını beyan edecekt i r . 

Madde 4 

Bu Protokol 31 Ekim 1978 e kadar Madrid'de ispanya hükümeti 
nezdinde (bundan böyle teminatçı ülke olarak anılacaktır) imzaya açık 
olacaktır. 

Madde 5 

Tasdik, kabul veya onay işleminin ge rek l i olduğu durumlarda,ge
r e k l i belge teminatçı ülkeye en geç 31 Aralık 1978 e kadar v e r i l m e l i d i r , 
.konsey herhangi b i r imza sahibi ülke iç in bu süreyi bîr veya daha f az l a 
kere u z a t a b i l i r . 

Yürütme vs İdare Bölümü Sayfa : 3 
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Madde 6 

Bu Protokolün 9 maddesi uyarınca Protokola katılma hakkına sahip 
olup Protokolda imzası bulunmıyan ülkeler Protokola katılmak i ç in mümkün 
olduğu kadar süratle kurumsal ve yasal işlemleri tamamlamaya ça l ı ş t ık la
rına dai r teminatçı ülkeye ihbarda b u l u n a b i l i r l e r . 

Madde 7 

1. İmza sahibi ülkelerden tasdik onay veya kabul be lges in i 31 
Aralık 1978 e kadar vermeyip 5. madde uyarınca uzatma imkanından yaar-
lanmış o l an la r ve imzası bulunmıyan devletlerden 6. madde uyarınca ihba r 
da bulunanlar, teminatçı ülkeye, bu Pro tokol la uzatılan Anlaşmayı geçic i 
olarak uygulayacaklarını b i l d i r e b i l i r l e r . 

2 . Bu Protokol la uzatılan Anlaşmanın yürürlük süresinin tamamı 
boyunca, bu maddenin 1; paragrafı uyarınca b i ld i r imde bulunan imza s a h i 
b i ülkeler veya imza sahibi olmıyan ülkeler, geçici üye o l u r l a r . Ve men
sup oldukları devlet ak i t taraf oluncaya kadar üyelerin sahip olduğu bü
tün hak ye ödevlerle yükümlü bulunurlar. 

Madde 8 

1. Bu Protokol kesin olarak 1 Ocak 1979 da veya daha sonraki 12 
ay içinde herhangi b i r tar ihte yürürlüğe g i r e r . Bu Protokolün kesin o l a 
rak yürürlüğe girebi lmesi i ç in imza sahibi olup anlaşmayı kendi yasal 
veya kurumsal işlemleri gereği tasdik etmiş , onaylamış veya kabul etmiş 
ülkelerden 6 s ı üretici ülke olup dünya zeytinyağı üretimindeki toplam 
paylarının 3 . maddede b e l i r t i l e n süre içinde en az. 260 olması ve 3 ü i t 
halatçı ülke olması ge rek i r . Bu cümleden olarak Protokol kesin olarak 
yürürlüğe girmemişse, geçici o larak yürürlüğe g i rd ik ten sonra herhangi 
b i r zaman tasdik, kabul , onay veya katılma gösteren ge rek l i belgeler ye
rilmek s u r e t i l e sayısal ve üretimdekioransal gerekler sağlanır sağlanmaz 
yürürlüğe g i r e r . 

2. Bu Protokol geçici olarak 1 Ocak 1979 da veya daha sonraki 
12 ay içinde herhangi b i r t a r ih te yürürlüğe g i r e r . Protokolün geçici 
olarak yürürlüğe girmesi i ç in imza sahibi olup Anlaşmayı kendi yasal veya 
kurumsal işlemleri gereği tasdik etmiş onaylamış veya kahul etmiş, Anlaş
maya katılmış veya Anlaşmayı geçici olarak uygulayacağını bildirmiş ülke
lerden 6 s ı üretici ülke olup dünya zeytinyağı üretimindeki toplam payla
rının 3 . maddede be l i r t i len süre içinde en az %60 olması ve 3 ü i thalatçı 
ülke olması ge rek i r . 

3. Bu Pro tokol , bu maddenin 1. ve 2 . paragraflarında anlatılan 
biçimde kes in veya geçici olarak yürürlüğe girmemişse, buna karşılık bu 
Protokolün i l g i l i maddeleri uyarınca tasdik, kabul veya onaydan sonra yü
rürlüğe girecek imzalardan y e t e r l i sayıda bulunmaktaysa Anlaşma, 37. 
maddenin 4 . paragrafı uyarınca 1 Ocak 1979 dan sonra da geçerl i olacak 
ve bu geçerl ik bu Protokolün kesin veya geçici o larak yürürlüğe girmesine 
kadar sürecektir. Bu şekilde uzayan süre 12 ayı aşmıyacaktır. 

4 . 31 Ekim 1978 e kadar y e t e r l i imza toplanmamışsa (imzalar tas
dik onay veya kabulden sonra geçerl i olmak üzere), Protokolü imzalamış olup 
kendi yasal veya kurumsal işlemleri gereği tasdik etmiş, onaylamış veya 
kabul etmiş veya geçici olarak uygulayacağına dai r b i ld i r imde bulunmuş 
ülkeler b i r l i k t e anlaşarak bu Protokolün kendi aralarında geçerli olmasına 
karar v e r e b i l i r l e r veya durumun gerektirdiği herhangi b i r şekilde davra
n a b i l i r l e r . 

Yürütme vs İdare Bölümü Sayfa : 4 
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Madde 9 

1. İmza sahibi olmamakla b i r l i k t e UNCTAD üyesi olan herhangi b i r 
ülke bu Protokola katılma hakkına s a h i p t i r . 

2. Bu Protokola katılmak, Protokolün uzattığı Anlaşmaya da kat ı l 
mak olarak kabul e d i l i r . 

3 . Katılmak i ç i n , teminatçı. ülkeye gerek l i katılma belgesinin 
veri lmesi g e r e k i r . Katılma 1)belgenin yer i lmes i tarihinden i t i b a r e n veya 
2) Protokolün yürürlüğe girmesi tarihinden i t i ba ren geçerli o l u r . l . n c i 
veya 2.nci şıkta b e l i r t i l e n tar ihlerden hangisi daha sonra ise geçer l i -
l i l i k ona bağl ı o l u r . 

Madde 10 

31 Aralık 1979 a kadar yeni b i r anlaşmanın görüşülüp onay, tas
dik veya kabulden sonra yürürlüğe girecek sayıda ülke tarafından imza
lanması ha l inde; ve bu yeni Anlaşmanın kes in veya geçici olarak yürürlü
ğe girmemesi halinde bu Protokol 31 Aralık 1979 tarihinden sonra yeni 
Anlaşma yürürlüğe gir inceye kadar en f a z l a 12 aylık b i r süre i ç in uzaya
rak yürürlükte kalır. 

Madde 11 

1. Protokolü imzalıyan veya tasdik , kabul veya onay be lges in i 
veren, veya Protokola katılan herhangi b i r ülke teminatçı. ülkeye b i l d i 
rimde bulunmak su re t i l e hu Pro tokol la uzatılan Anlaşmanın kapsamına, 
ülkenin o sırada uluslararası i l işkilerinden tamamile sorumlu bulunduğu 
bölgelerinde gireceğini beyan e d e b i l i r . Anlaşma b i l d i r i m i de adı geçen 
bölgeleri kapsaması 1) b i l d i r i m tarihinden i t i b a r e n veya 2)Protokolün o 
ülke iç in yürürlüğe girdiği tar ihten i t i b a r e n gerçekleşir. 1. yeya 2. 
şıkta b e l i r t i l e n tarihlerden hangisi daha sonra i s e uygulama ona göre 
yapıl ır . 

2. A k i t taraflardan bu maddenin 1. paragrafı, uyarınca b i l dirimdi» 
bulunanlar, daha sonra herhangi b i r zamanda, teminatçı ülkeye tekrar b i l 
dirimde bulunarak bu Protokol la uzatılan Anlaşmanın kapsamından i l k bil 
dirimde adı geçen bölgelerin çıkarılmasını ve Anlaşmanın b i l d i r i m i  ta---
rihinden i t i b a r e n bu bölgeler i ç in geçerl i olmamasını i s t i y e b i l i r l e r . 

3. Bu maddenin b i r i n c i paragrafı uyarınca, bu Pro tokol la uzatı
lan Anlaşma kaplamına giren bölge, daha sonra kapsamdan çıkıp bağımsız 
olduğunda bölgedeki hükümet, bağımsızlıktan i t iba ren 90 gün içinde, 
teminatçı ülkeye b i ld i r imde bulunarak bu Protokol la uzatılan Anlaşmanın 
taraf lara getirdiği hak ve yükümlülükleri kabul et t iğini beyan e d e b i l i r . 
B i l d i r i m tarihinden i t iba ren Anlaşmaya taraf o lu r . 

Madde 12 

Bu Anlaşmanın teminatçısı durumundaki ülke imza sahibi ülkelere 
ve Anlaşmaya katılan ülkelere şu konularda gecikmeden b i l g i v e r i r : Pro
tokolün imzalanması, onaylanması, kabulü veya tasd ik i konusunda veya An
laşmaya katılanlar konusunda, Protokolün 6. ve 7. maddeleri uyarınca 
yapılan b i l d i r i m l e r konusunda, Protokolün yürürlüğe girmesi konusunda. 

Madde 13 

Bu Protokolda geçen devlet veya ülke sözcüğü Avrupa Ekonomik 
Topluluğunu da kapsar. Buna ilâveten uluslararası anlaşmaları özel l ik le 
madde anlaşmalarını görüşmek, sonuçlandırmak ve uygulamakla sorumlu 
uluslararası kuruluşları da kapsar. 
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Madde 14 

Bu Protokol me t in le r in in Arapça, i n g i l i z c e , Fransızca, i t a l y a n 
ca ve İspanyolca d i l l e r i n d e olanları asıl kabul e d i l i r . Asıl lar İspanya 
hükümetinde bulunur. 

Hükümetlerinden aldıkları yetkiye dayanarak aşağıda imzaları 
bulunanlar hu Protokolü, imzalarının yanında bulunan tar ihlerde imzala
mışlardır. 

Cenevre 7 Nisan 1978 

PROTOCOL OF 7 APRIL 1978 FURTHER EXTENDING THE 
INTERNATIONAL OLIVE OIL AGREEMENT, 1963, 

AS AMENDED AND EXTENDED 

The Parties to this Protocol. 

Whereas the International Olive Oil Agreement, 1963 - replacing the 1956 
Agreement amended by the Protocol of 3 April 1958 - as extended and amended by the 
successive Protocole adopted in Geneva on 30 March 1967, 7 March 1969 and 23 March 
1973, including the amendments which came into force on 1 November 1971 under the 
provisions of article 18 of the Agreement ( a l l of which instruments are hereinafter 
referred to as "the Agreement"), i s , in principle, due to expire on 31 December 1978, 

Deeming that a one-year extension of the Agreement iB required in order to 
continue preparatory work for the negotiation of a new International Olive Oil 
Agreement under UNCTAD resolution 93 (iV) concerning the Integrated Programme for 
Commodities, the commodity coverage of which includes olive o i l , 

Have agreed on the following; 

Article 1 

The Agreement as extended by this Protocol shall, as between the Parties to this 
Protocol, continue in force until 31 December 1979. 

Article 2 

1« Any Government -which becomes a Party to this Protocol shall be a Party to the 
Agreement as extended thereby. 

2. So far as the Parties to this Protocol are concerned, the Agreement and this 
Protocol shall be read and interpreted as one single instrument and shall be ImewnaB 
the International Olive O i l Agreement, 1963, as amended, and as extended, 1978. 

Article 3 

1. Any Government which is a member of the United Nations Conference on Trade and 
Development may become a Party to this Protocol in accordance with i t s constitutional 
or institutional procedures! 

(a) By signing i t ; or 
(b) By ratifying, accepting or approving i t after having signed i t subject to 

ratification, acceptance or approval; or 

( c ) By acceding to i t . 
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2. Each signatory Government shall, on signing this Protocol, state whether, 
according to i t s constitutional or institutional procedures, i t s signature i s , or 
is not, subject to ratification, acceptance or approval. 

Article 4 

This Protocol shall be open for signature in Madrid with the Government of 
Spain (hereinafter referred to as "the 1 6 0 0 3 " !tary" ) un t i l 31 October 1978 inclusive. 

Article 5 

In oaees where ratification, acceptance or approval is r e t i r e d , the appropriate 
instrument shall be deposited with the depositary not later than 3_1 December 1978, on 
the understanding that the Council may grant an extension or extensions of this 
time to any signatory Government which has not deposited the said instrument by this 
date. 

Article 6 

Any non-signatory Government entitled to accede to this Protocol under article 9, 
may notify the depositary that i t ie undertaking to satisfy the constitutional or 
institutional procedures required to accede to this Protocol as rapidly as possible. 

Article 7 

1. Any signatory Government which has not been able to deposit i t s instrument of 
ratification, acceptance or approval by 31 December 1978 and has been granted an 
extension of tùne under arti c l e 5 of this Protocol and any non-signatory Government 
which has made a notification pursuant to article 6 of this Protocol may notify the 
depositary that i t w i l l provisionally apply the Agreement as extended by this 
Protocol. 

2. During the entire period when the Agreement as extended by this Protocol i s 
in force, either definitively or provisionally, a signatory or non-signatory Government 
which has made a notification under paragraph 1 o f this article shall be a 
provisional Member w i t h a l l the rights and duties of a Member until that Government 
becomes a Contracting Party. 

Ar£ij3le_ 8 

1. This Protocol shall enter into force definitively on 1 January 1979, or an 
any date within the twelve months thereafter, between the Governments which have 
signed- i t and, in cases where their constitutional or institutional procedures so 
r e t i r e , have r a t i f i e d , accepted or approved i t , or have acceded to i t i f these 
Governments include those o f six mainly producing countries, together accounting 
for at least 60 per cent o f worldwide olive o i l production during the reference 
period stipulated i n article 3 o f tho Agreement, as well as t h o B e of three mainly 
importing countries. If this Protocol has not definitively entered into force in 
accordance with the preceding sentence, i t shall do so at any time after i t i s 
provisionally'in force when the numerical and production percentage requirements'of 
this'paragraph are satisfied by the deposit of instruments o f ratification, acceptance, 
ipproval or accession. 

2. This Protocol shall enter into force provisionally on 1 January 1979, or on any 
date within the twelve months thereafter, between the Governments which have signed 
i t and, in-'cases where their constitutional or institutional procedures so rerniire, 
have ratified, accepted or approved i t . or have acceded to i t , or have indicated 
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t i a t they iri.ll apply i t provisionally, i f these Governments include those of six 
'mainly producing countries together accounting for at least 60 per cent of worldwide 
olive o i l production during the reference period stipulated in article 3 of the 
Agreement, as well as those of throe mainly importing countries, 

3. If by 1 January 1979 this. Protocol has not entered into force either provisionally 
or definitively in the manner described in paragraphs 1 and 2 of this a r t i c l e , but 
has received a sufficient number of signatures to enable i t to enter into force after 
ratification, acceptance or approval in conformity with the relevant provisions of 
this Protocol, then the Agreement shall, in accordance' with paragraph 4 of article 
37, continue in force beyond 1 January 1979 u n t i l the date of the provisional or 
definitive entry into force of this Protocol, provided that the period of such 
extension shall not exceed twelve months. 

4 . If by 31 October 197K this Protocol has not received the number of signatures 
required for i t to enter into force after ratification, acceptance or approval, the 
Governments which have signed i t and, where their constitutional or institutional 
procedures so require, have ratified, accepted, approved or acceded to this Protocol 
or have stated that they w i l l apply i t provisionally, may decide by common 
agreement that this Protocol shall enter into force among themselves, or may take 
whatever other action they consider is required by the circumstances. 

Article 9 

1. This Protocol shall be open for accession by any non-signatory GovTnment which 
is a member of the United Nations Conference on t'rade and Development. 

2 . Accession to this Protocol shall be deemed to bo accession to the Agreement, 
as extended thereby. 

3. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with 
the depositary and shall take effect from the date of deposit of such instrument or 
on the date of entry into force of this Protocol, whichever date is the later. 

Article 10 

If by 31 December 1979 a new agreement has been negotiated and has received 
the required number of signatures to enable i t to enter into force after ratification, 
acceptance or approval, and i f that new agreement has not entered into force, either 
provisionally or definitively, the present Protocol shall continue in force beyond 
31 December 1979 until the entry into force of the now agreement, provided that the 
period of such extension shall not exceed twelve months. 

Article 11 

1. Any Government may, upon signature, or upon deposit of i t s instrument of 
ratification, acceptance or approval of this Protocol, or upon accession thereto, 
declare by notice addressed to the depositary that the Agreement as extended by this 
Protocol shall extend to any of the territories for whose international relations 
that Government is for the time being ultimately responsible. The Agreement shall 
extend to the territories named in the notification from the date of such notification 
or from the date on which the present Protocol enters into force for that Government 
whichever i s the later. ' 
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2. Any Contracting Party which has made a declaration pursuant to paragraph 1 of 
this article may at any later tirao, by notification to ho depositary, declare that 
the Agreement as ,extended hy this Protocol shall cease to extend to the territory 
naned in the notification and the Agreement shall cease to extend to such territory 
from the date of such notification. 

3« When a territory to which the Agreement as extended by this Protocol has been 
extended under'paragraph 1 of this article subsequently attains independence, i t s 
Government may, within 90 days after the attainment of independence, declare by 
notification to the depositary that i t has assumed the rights and obligations of a 
Party to the Agreement as extended by this Protocol. I t shall become a Party to tho 
Agreement from the- date of such notification. 

Article 12 

The depositary of tho Agreement shall without dolay inform the signatory and 
acceding Governments of any signature, ratification, acceptance or approval of, 
or accession to, this Protocol; of any notification made under a r t i c l « 6 and 7 of 
this Protocol; and of the date of entry into force of this Protocol. 

Article 13 

Any reference i n this Protocol to a Government shall be construed aa including 
a reference to the European Economic Community, or any intergovernmental organization 
having responsibilities in respect of the negotiation, conclusion and application 
of international agreements, in particular commodity agreements. 

Artiolo 14 

The texts of this Protocol in tho Arabic, English, French, Italian and Spanish 
languages shall a l l be equally authentic, the originals being deposited with the 
Government of Spain. 

IN WITIfESS WHEREOF, the undersigned, having beon duly authorized to this effect 
by their respective Governments, have signed this Protocol on the dates appearing 
opposite their signatures. 

DONE at Geneva, on 7 April 1978 
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Yönetmelikler 
Maliye Bakanlığından : 

Maliye Bakanlığı Yurt Dışı Görevlere Atama Yönetmeliği 
1. GENEL HÜKÜMLER 
Yurt Dışı G ö r e v e Atama : 
Madde 1 — Yurt dışı görevlere hizmetin gereğine göre atama yapılır. Daimi 

Temsilci Yardımcısı, Başmüşavir, Müşavir ve Ataşe kadrolarına atanabilmek için bu 
Yönetmelikteki genel ve özel koşullara sahip olmak gereklidir. 

Yurt Dış» Göreve Atamada Genel Koşutlar : 
Madde 2 — Yurt dışı göreve atanmak İçin; 
a) Atama tarihinde Maliye Bakanlığı memuru olmak, 
b) Yüksek öğrenim görmüş olmak, 
e) Hizmetin gerektirdiği düzeyde meslekî bilgi ve yeteneğe sahip olmak, 
d) Uluslararası geçerliliği olan dillerden birini veya görevin yapılacağı ülke

nin dilini hizmetin gerektirdiği düzeyde bilmek, 
e) Atamadan önceki 3 yıl içinde olumlu sicil almak, gereklidir. 

Yurt Dışı Göreve Atamada Özel Koşullar : 
Madde 3 — Yurt dışı görevlerin özelliklerine göre; 
a) Daimi temsilci Yardımcılığı ve Başmüşavirlik kadrolarına atanabilmek 

İçin, en az Genel Müdür düzeyinde ve 4 yılı İdari görevde olmak üzere 12 yıl Maliye 
Bakanlığında çalışmak, 

b) 3-4 üncü derece kadrolu Müşavirlik kadrolarına atanabilmek İçin, en az 
4 yılı Genel Müdür Yardımcısı düzeyinde olmak üzere 10 yıl Maliye Bakanlığı ça
lışmak, 

o) 5 ve 8 ncı derece kadrolu Müşavir kadrolarına atanmak için en az 7 yıl 
Maliye Bakanlığında çalışmak ve 6 ncı dereceyi kazanılmış hak olarak almak, 

d) Ataşelik kadrolarına atanmak için en az 4 yıl Maliye Bakanlığında çalış
mak, 
gereklidir, 

Surelerin hesaplanmasında fiilen çalışılan süre (askerlik dahil) ve yurt dışına 
atanma tarihindeki hizmet suresi esas alınır. İdari görevde ataşe olarak çalışılan süre
nin en çok 6 ayı yönetici kadroda çalışılmış sayılır. Altı aydan uzun süreli eğitim 
amacıyla yurt dışına gönderilenlerin eğitim süreleri ile yabana ülkelerde veya Ulus
lararası Kuruluşlarda geçen hizmet süreleri fiili hizmet süresinden İndirilir. 

Yabancı Dil Smavı : 
Madde 4 Atanacak personelin ingilizce, fransızca ve almanca dillerinden bi

rini veya hizmetin görüleceği ülkenin dilini okuyup yazacak ve konuşacak düzeyde 
bildikleri, Hazine Genel Müdürlüğü ve MiiT Genel Sekreterliği tarafından alınacak 
Bakan onayı ile oluşturulan 3 kişilik bir sınav kurulu tarafından yapılacak yazılı ve 
sözlü sınav İle saptanır. 

Yazık sınavda yabana dilde mesleki konulan İçeren birer metin yabana dilden 
türkçeye, turkçeden yabancı dile tercüme ettirilir. 

Sözlü sınavda da mümkün okluğu ölçüde mesleki konularda karşılıklı konuş
ma yapılır. 

Bu sınavlarda 100 üzerinden 60 puan alanlar yabana dil sınavım kazanmış sa
yılırlar. 
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Yarışma Seçmesi ; 
Madde 5 — Yurt dışı kadrolara atanacak olanlar, mesleki bilgi ve yetenekleri 

açısından Hazine Genel Müdürlüğü ve M U T Genel Sekreterliğince alınacak Bakan 
onayı İle oluşturulan 6 kişilik bir seçme kurulu tarafından yarışma seçmesine tabi tu
tulurlar. Bu seçmede, ilgililerin dış ekonomik ve malt İlişkiler konusundaki bilgi, de
neyim ve yeterlilikleri değerlendirilir. 

Seçme sonucunda, o yıl atama yapılabilecek sayıda eleman saptanır. 
Sınav sonucunda başarılı olamayanlar gelecek donem açılacak sınavlara yeni

den katılabilirler. 
Sınavı kazandıkları halde yarışma seçmesinde başarılı olamayanlar, gelecek 2 

dönemin seçmelerine aday olabilirler. 

Sınav İstisnası : 
Madde 6 — 1 - 4 dereceli kadrolara atanacaklar için yabana dil sınavı ve ya

rışma seçmesi koşulları aranmaz. 

Ayrıca yabancı dilde lisans ve lisans üstü öğrenim görmüş olanlar ve Devlet 
lisans sınavını kazanmış olanlar yabana dil sınavına katılmazlar. 

Yurt dışı görevlere atama zorunlu haller dışında yılda İki kez olmak üzere 
Mayıs ve Ağustos aylarında yapılır. 

Yurt Dışı Görev Süresi ; 
Madde 7 — Yurt dışında görev süresi 3 yıldır. Yurt dışı görevde bulunanlar, 

bu sürenin bitiminden üç ay önce, önceki görev yerleri, kadroları ve kazanıİmiş hak 
dereceleri gözönüne alınarak yurt içindeki bir kadroya atanırlar. 

Görev süreleri ancak zorunlu hallerde Bakanlık onayı ile en çok bir yıl süreyle 
uzatılabilir. 

Yurt Dışı Göreve Yeniden Atama : 
Madde 8 — Yurt dışında görev almış memurlar, dönüş tarihinden itibaren f i i 

len dört yıl Maliye Bakanlığında çalışmadıkça yeniden yurt dışı kadrolara atanamaz
lar. 

3. G E Ç I C I H Ü K Ü M L E R 

Halen Yurt Dışı Kadrolarda Görevliler : 
Geçici Madde 1 — Halen yurt dışı kadrolarda görevli olanlar hakkında bu Yö

netmelikte öngörülen koşullar dış görevleri sona erinceye kadar aranmaz. 

Daire Başkan ve Yardımcılarının Hizmet Süreleri : 
Geçici Madde 2 — Bu Yönetmelikteki sürelerin hesabında, Haşine Genel Müdür

lüğü ve M U T Genel Sekreterliğinde Daire Başkanı ve Daire Başkan Yardımcısı kad
rolarında çalışanlar Genel Müdür Başyardımcısı ve Yardımcısı kadrosunda çalışmış 
sayılırlar. 

3. SON H Ü K Ü M L E R : 

Yürürlük : 

Madde 9 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 
Madde 10 — Bu Yönetmeliği Maliye Bakam yürütür. 
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Maliye Bakanlığından.: 

Maliye Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 

I. G E N E L HÜKÜMLER 
Amaç : 
Madde 1 — Maliye Bakanlığı Merkez ve iller kuruluşlarına dahil olup, 2 nci 

maddede unvanları yazılı kadrolarda görevlendirilecek Devlet Memurlarının atama 
ve yer değiştirmelerine ilişkin esaslar bu Yönetmelikle belirlenmiştir. 

Kapsam : 
Madde 2 — Atama ve yer değiştirme İşlemleri, bu Yönetmelik hükümlerine gö

re yapılacak görevliler aşağıda gösterilmiştir. 

A - MERKEZ KURULUŞU : 
1 — Şube Müdürü 
2 — Şube Müdür Yardımcısı 
S — Servis Şefi 
4 — Bakanlıklar ve Katma Bütçeli İdareler Muhasebe Müdürü 
5 — Bakanlıklar ve Katma Bütçeli İdareler Muhasebe Müdür Yardımcısı 
6 — Saymanlık Müdürü 
7 — Saymanlık Müdür Yardımcısı 

B - İLLER KURULUŞU : 
1 — Defterdar 
2 — Defterdar Yardımcısı 
3 — 11 Muhasebe Müdürü 
4 — iI Gelir Müdürü 
5 — 11 Mill i Emlak Müdürü 
6 — Kambiyo Müdürü 
7 — Muvazzaf Takdir Komisyonu Başkam 
8 — Malmüdürü 
9 — Vergi Dairesi Müdürü 

10 — 11 Muhasebe Müdür Yardımcısı 
11 — 11 Gelir Müdür Yardımcısı 
12 — 11 Mill i Emlâk Müdür Yardımcısı 
13 — Kambiyo Müdür Yardımcısı 
14 — Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı 

Yasal Dayanak : 
Madde 3 — Atama ve yer değiştirme işlemleri, 657 sayılı Devlet Memurları 

Yasası ile 2996 sayın Maliye Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Yasası ile ek ve değişik
liklerinin ilgili hükümleri uyarınca yapılır. 

Deyimler : 
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen; 
a) «Bakanlık» deyimi Maliye Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, 
b) «İlgili birim» deyimi görev kadrosunun ait olduğu Kurul Başkanlığı ve 

Genel Müdürlüğü, 
c) «Askerlikle ilişkisi bulunmamak» deyimi eylemli askerlik görevini yapmış 

veya bağışık tutulmuş olmayı, 
İfade eder. 
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Hizmet Süresi: 
Madde 5 — Sayılan görevlere atanabilmek için öngörülen, Bakanlık örgütün

deki hizmet sürelerinin hesaplanmasında ücretsiz izinde ve askerlikte geçen süreler 
gözönüne alınmaz. 

Hizmet süreleri, sınavla atanması öngörülen görevler İçin sınav tarihi, diğer
leri İçin atama tarihi itibariyle hesaplanır. 

II. A T A M A 
Genel Koşullar: 
Madde 6 — Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde sayılan kadrolara atanabilmek 

için; 
a) Atama tarihinde Bakardık personeli olmak veya daha önce Bakanlık ör

gütünde çalışmış veya diğer Kamu Kuruluşlarında eşit veya benzeri düzeyde bir gö
revde bulunmuş olmak, 

b) Her görev İçin öngörülen hizmet süresi ve öğrenim koşullarım taşımak, 
c) Askerlikle ilişkisi bulunmamak, 
d) Sicil ve değerlendirme belgelerine dayanarak yeterliliği saptanmış olmak, 
gereklidir. 

özel Koşullar: 
M E R K E Z KURULUŞU 

Şube Müdürü : 
Madde 7 — Şube Müdürlüğüne atanabilmek için aşağıdaki koşulları taşıma k 

ve yapılacak yarışma seçmesini kazanmak gereklidir. İlgili birim tarafından yapıla
cak yarışma seçmesine katılacak adayların, 

a) Yüksek öğrenimlilerin en az 7 yıl. 
Maliye Okulu ve Maliye kursunu bitirenlerin 10 yıl, 
Lise ve dengi okulu bitirenlerin 12 yıl, 
Kamu görevinde bulunmuş olmaları, 
b) Raportör, uzanan ve şube müdür yardımcılığı kadrolarında çalışmış olma

ları, gereklidir. 

Şube Müdür Yardımcısı: 
Madde 8 — Şube müdür yardımcılığına atanabilmek için; 
a) Yüksek öğrenimlilerin en az 4 yıl, Maliye Okulu ve Maliye Kursunu biti

renlerin en az 6 yıl. Lise ve dengi okulu bitirenlerin en az 7 yıl, kamu görevinde bu
lunmuş olmaları, 

b) Hakkında düzenlenen değerleme belgesi, varsa rapor ve düşünce bildirim
lerinin incelenmesi veya ilgili birimce uygun görülmesi halinde yapılacak bilgi yokla
ması sonucunda yeterli bulunmaları, 

c) Eşit düzeyde bir görev veya servis şefliği kadrolarında çalışmış olmaları, 
gereklidir. 

Servis Şefi; 
Madde 9 — Servis şefliğine atanabilmek için; 
Yüksek öğrenimlilerin en az 2 yıl, Maliye Okulu ve Maliye Kursunu bitirenle

rin 3 yıl, Lise ve dengi okulu bitirenlerin 4 yıl kamu görevinde çalışmış olmaları, 
gereklidir. 

Ancak, yeterli sayıda eleman bulunmaması halinde. Bakanlık örgütünde 7 yıl 
çalışmış olan ortaokul çıkışlılar da servis şefliğine atanabilirler. 
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Bakanlık ve Katma Bütçeli İdareler Muhasebe Müdürü : 
Madde 10 — Bakanlık ve Katma Bütçeli İdareler Muhasebe Müdürlüğüne ata

nabilmek için ; 
a) S n az 4 yıllık fakülte veya yüksek okulu veya Maliye Meslek Yüksek 

Okulunu bitirmiş olmak, 
b) En az 10 yıl kamu görevinde bulunmak ve şube müdürü, uzman, danışman 

veya aynı düzeydeki görevlerde çalışmış olmak, 
gereklidir. 

Bakanlık ve Katma Bütçeli İdareler Muhasebe Müdür Yardımcısı: 
Madde 11 — Bakanlık ve Katma Bütçeli İdareler Muhasebe Müdür Yardımcı

lığına atanabilmek için; 
a) Yüksek öğrenimlilerin en az 5 yıl, Maliye Okulu ve Maliye Kursunu biti

renlerin 7 yıl, Lise ve dengi okulu bitirenlerin 8 yıl kamu görevinde bulunmaları, 
b) Eşit ve benzeri görevlerde çalışmış olmaları, 
c) Yapılacak sınavı başarmaları gereklidir. 

Askeri ve Mülki Saymanlık Müdürü : 
Madde 12 — Saymanlık Müdürlüğüne atanabilmek için, 
a) Yüksek öğrenimlilerin en az 7 yıl, Maliye Okulu ve Maliye Kursunu bitiren

lerin 9 yıl, lise ve dengi okulu bitirenlerin 10 yıl kamu görevinde bulunmuş olmaları, 
b) Daha önce, Saymanlık Müdür Yardımcılığı, Şube Müdür Yardımcılığı ve

ya eşit düzeydeki görevlerde çalışmış olmaları, 
c) Yapılacak sınavı başarmaları gereklidir. 

Saymanlık Müdür Yardımcısı : 
Madde 13 — Saymanlık Müdür Yardımcılığına atanabilmek için Bakanlık ör

gütünde; 
a) Yüksek öğrenimlilerin 3 yıl, Maliye Okulu ve Maliye Kursunu bitirenlerin 

6 yıl, Lise ve dengi okulu bitirenlerin 6 yıl, çalışmaları, 
b) Daha önce servis şefi veya eşit düzeydeki görevlerde bulunmuş olmaları, 
c) Yapılacak sınavı başarmaları gereklidir. 
Madde 14 — Bakanlık örgütü dışındaki kamu kurumlarının Muhasebe, tahak

kuk ve benzeri birimlerinde Devlet Memuru olarak çalışanlar da, 13 üncü maddede ya
zılı sürelere İkişer yıl eklenmek koşuluyla Saymanlık Müdür Yardımcılığı sınavına 
aday olabilirler. 

Yeterli sayıda aday bulunmaması halinde Saymanlık servislerinde en az 10 
yıl görev yapmış ortaokul mezunları da sınavda başarı kazandıkları takdirde Say
manlık Müdür Yardımcılığı görevine atanabilirler. 

İLLER KURULUŞU 
Defterdar : 
Madde 15 — Defterdarlığa atanabilmek İçin; 
a) E n az 4 yıl süreli yüksek öğrenimi veya Maliye Meslek Yüksek Okulunu 

bitirmiş olmak, 
b) Bakanlık örgütünde en az 10 yıl çalışmış olmak, 
c) Daha önce Defterdar Yardımcılığı, Bakanlık Muhasebe Müdürlüğü, 11 Mü

dürlüğü, Saymanlık Müdürlüğü, Malmüdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü, Takdir Ko
misyonu Başkanlığı, Muvazzaf İtiraz Komisyonu Başkanlığı ve Üyeliği, Bakanlık 
Şube Müdürlüğü veya daha üst yönetim, denetim ve danışmanlık görevlerinde bulun
muş olmak, 

d) Defterdarlık görevinin gerektirdiği bilgi, deneyim ve temsil yeteneğine sa
hip olmak, gereklidir. 
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Defterdar Yardımcısı : 
Madde 16 — Defterdar Yardımcılığına atanabilmek için; 
a) Yüksek öğrenimi bitirmiş olmak, 
b) Bakanlık örgütünde en az 7 yıl çalışmış olmak, 
c) Daha önce Malmüdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü, 11 Müdürlüğü, Say

manlık Müdürlüğü, Şube Müdürlüğü, veya daha üst yönetim, denetim ve danışmanlık 
görevinde çalışmış olmak, gereklidir. 

Ancak, Maliye Okulu veya Maliye Kursunu bitirmiş olup, (c) bendinde sayılan 
görevlerde çalışanlardan. Bakanlık örgütündeki hizmetlerinin başarılı olduğu amirle
rinin değerlendirme belgeleri veya denetim elemanlarının raporları ile saptananlar da 
Defterdar Yardımcılığına atanabilirler, 

İL M U H A S E B E MÜDÜRÜ, İL GELİR MÜDÜRÜ, KAMBİYO MÜDÜRÜ, İL 
MİLLÎ E M L A K MÜDÜRÜ, M U V A Z Z A F TAKDİR KOMİSYONU BAŞKANI, M A L 
MÜDÜRÜ, VERGİ DAİRESİ MÜDÜRÜ. 

Madde 17 — 11 Müdürlükleri, Muvazzaf Takdir Komisyonu Başkanlığı, Mal
müdürlüğü ve Vergi Dairesi Müdürlüğüne atanabilmek İçin; 

a) Yüksek öğrenimlilerin en az 7 yıl, Maliye Okulu ve Maliye Kurşunu bitiren
lerin 9 yıl, Lise ve dengi okulu bitirenlerin 10 yıl, Bakanlık örgütünde çalışmış olma
ları, 

b) Daha Önce 11 Müdür Yardımcılığı, Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı, 11 
Kontrol Memurluğu, Sayman Yardımcılığı, Muvazzaf İtiraz Komisyonu Raportörlüğü, 
Şube Müdür Yardımcılığı veya daha üst görevlerde bulunmaları, 

c) B u görevlerin gerektirdiği bilgi, deneyim ve temsil yeteneğine sahip olma
ları, 

d) Yapılacak sınıvda basan kazanmaları, gereklidir. 

M U H A S E B E MÜDÜR YARDIMCISI, GELİR MÜDÜR YARDIMCISI. KAMBİ
YO MÜDÜR YARDIMCISI, MİLLİ E M L A K MÜDÜR YARDIMCISI, VERGİ DAİRE
Sİ MUDUR YARDIMCISI, 

Madde 18 — 11 Müdürlüğü, Malmüdürlüğü ve Vergi Dairesi Müdür Yardımcı-
lıklanna atanabilmek için; 

a> Yüksek öğrenimlilerin en az 3 yıl. Maliye Okulu ve Maliye Kursunu bitiren
lerin 4 yıl, 

Lise ve dengi okulu bitirenlerin 5 yıl, Bakanlık örgütünde çalışmış olmaları, 
b) Yapılacak sınavda basan kazanmaları gereklidir. 
Ancak, yüksek öğrenimi olmayanlar için, daha önce, raportörlük, servis şefliği, 

şube müdür yardımcılığı veya daha üst görevleri eylemli olarak yapma koşulu aranır. 
Madde 19 — Bu Yönetmelikte öngörülen sınav ve yarışma seçmeleri İçin ya

pılacak başvurular İle sınav ve seçmenin biçim ve konulan yönetmelik hükümleri esas 
alınmak koşuluyla, ilgili birimlerce düzenlenecek yönergelerle saptanır. 

Gerekli hallerde sınav ve seçmeyi kazananlar seminer veya kursa tabi tutulabi
lirler. Seminer veya kurs sonucunda da başarılı olanlar i lg i l i görev kadrolarına ata
nırlar. 

Bu Yönetmelikte sayılan görevler için yapılacak sınav veya seçmeye aynı yıl 
İçinde ik i kereden fazla girilemez. 

Görev Yerlerinin Sınıflandırılması : 
Madde 20 — 11 ve ilçeler, ya da hizmet birimleri, 657 sayılı Yasa'nın 195. ve 

196. maddeleri de gözönünde bulundurularak, 
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a) İş hacmi, 
b) Personel sayısı, 
c) Görev konulan, 
d) Nüfus, 
e) Mahrumiyet durumu, 
f) Büyük kentlere yakınlık, 
g) Eğitim Kurumlan ve Sağlık Tesisleri 
dikkate alınmak suretiyle ilgili birimlerce hazırlanacak yönergelerle sınıflan-

dırılır. İlgili birimler sınıflandırmada, yukarıda belirtilen özelliklerden bazılarına, hiz
met gereği olarak ağırlık verebilirler. 

Atama, yer değiştirme ve kadro tahsis işlemlerinde bu sınıflandırma esas alınır. 
Sınıflandırma yönergeleri en geç 3 yılda bir gözden geçirilir. 

İlk Atamada Sıra: 
Madde 21 — Bu Yönetmelikte sayılan İller kuruluşuna dahil görevler ile Say

manlık Müdürlüğü ve Yardımcılığına ilk defa atanacakların, en alt sınıftaki 11, İlçe ya 
da hizmet birimlerinde göreve başlamaları asıldır. Ancak daha önceki hizmetleri ne
deni ile bazı görevliler, yönergede belirlenecek ilkeler çerçevesinde, daha üst sınıflar
daki yerlerde göreve başlatılabilirler. 

Alt sınıftaki i l , ilçe veya hizmet birimlerinde açık kadro bulunmaması halinde, 
bir üst sınıfa dahil görev yerlerindeki kadrolara atama yapılabilir. Ancak, bu şekilde 
üst sınıfa atananlar, alt sınıftaki sürelerini fiilen bu sınıfa dahil görev yerlerinde ta
mamlamadıkça bir üst sınıfa nakledilemezler. 

Sınav sonucuna göre yapılacak atamalarda görev yerleri ad çekme ya da ilgili 
birimce saptanacak diğer yöntemlerle belirlenir. Hangi görevler için ad çekmeye baş
vurulacağı yönergelerde gösterilir. Belirlenecek görev yerlerine gitmeyenler haklarım 
yitirirler ve o yıl aynı görev için yeniden sınava giremezler. 

O görev İçin yapılan tüm sınavların (kurs veya seminer dahil) not ortalaması 
İtibariyle düzenlenecek basan listesinde İlk onda bire girenler 1 inci fıkra ve 23 ncü 
madde hükümleri saklı kalmak koşuluyla, ad çekmeye dahil yerlerden dilediklerine 
atanabilirler. 

Madde 22 — Daha önce birinci ve ikinci sınıf ilçelerde Malmüdürlüğü veya 
Vergi Dairesi Müdürlüğü yapanlardan, i l müdürlüğü veya Muvazzaf Takdir Komis
yonu Başkanlığına atanacaklar İçin en alt sınıftan göreve başlama koşulu aranmaz. 

Bu Yönetmelik kapsamına giren iller kuruluşuna dahil görevliler ile Saymanlık 
Müdür ve Yardımcıları, 

a) 11 çapında görev yapıyorlarsa, nüfusuna kayıtlı bulunduktarı ilçe merkezi
nin bağlı olduğu ille, 

b) Bi r 11 veya İlçe merkezi çapında görev yaptıkları takdirde nüfusuna kayıtlı 
olduktan 11 veya İlçeye atanamazlar. 

Ancak, son sayıma göre nüfusu 500.000'i aşan merkezler için bu hüküm uygu
lanmaz. 

tik Atamada İstisna : 
Madde 23 — özel görev ve çalışma yönetmelikleri uyarınca mesleğe yarışma 

ve yeterlik sınavı sonucunda girmiş olanlar ile 1 - 4 derece görev kadrolarında bulu
nup, ilgili birimlerce düzenlenen yönergeler de belirlenenler için; bu Yönetmelikte sa
yılan Merkez ve iller kuruluşuna dahil görevlere yapılacak atamalarda öngörülen sı
nav, hizmet süresi ve sıra koşullan aranmaz. 
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III. YER DEĞİŞTİRME 
Bekleme Süreleri : 
Madde 24 — Bir görev yerindeki en az ve en çok bekleme sureleri ilgili birim

lerce düzenlenecek yönergeler ile belirlenir. Aynı sınıftaki görev yerlerinde aynı süre 
beklenilmesi esastır. 

Bir görevli aynı yerde 2 yıldan az 6 yıldan fazla bekletilemez. Ancak, ilgilinin 
isteği ve en yalan amirinin uygun görüşü ile bekleme süresi 2 yıla kadar uzatılabilir. 

En az bekleme süresi bakımından aynı sınıfa dahil çeşitli yerlerde geçen hizmet 
süreleri birleştirilerek hesaplanır. 

Üst sınıfa dahil yerlere yapılacak nakillerde ilgilinin hizmet süresi, görevindeki 
başarı derecesi, değişiklik nedeni ve açık kadro durumu dikkate alınır. 

Bulunulan sınıfta en az görev süresini doldurmuş olmak bir üst sınıftaki görev 
yerlerine atanmak için kazanılmış hak sayılmaz. 

Madde 25 — Bu Yönetmelik kapsamındaki iller kuruluşundaki görevlilerle 
Saymanlık Müdür ve Yardımcılarının görev yerleri, aşağıdaki hallerde değiştirilir. 

a) llgilinin İsteği, 
b) Hizmet gereği, 
c) E n çok bekleme süresinin doldurulması. 

İlgilinin İsteği : 
Madde 26 — Bulundukları görev yerinde en az bekleme süresini doldurmayan

lardan, 
a) Kendilerinin ya da bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin o yerde 

kalmaları sağlıkları açısından ciddi sakıncalar doğuracağı tam teşekküllü hastaneler
den alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelenenler, 

b) Eşlerinin mesleki ve orta öğretimdeki çocuklarının öğrenim durumlarının 
bulundukları yerde önemli derecede aksayacağı anlaşılanlar, istekleri üzerine, öncelik
le aynı sınıftan, olanak bulunmadığı takdirde üst sınıftan bir başka yere nakledilebi-
lirler. 

Hizmet Gereği : 
Madde 27 — A ) Görev, tutum ve davranışlarındaki yetersizlik ve başarısız

lıkları; 
a) Maliye Müfettişi veya ilgili kontrolör raporu ile, 
b) Belgeli gerekçeye dayanmak koşuluyla ilgili Valilik yazısı ile, 
c) İlgilinin görevine ilişkin çalışmalarının Merkez birimince değerlendirilmesi 

ile, saptananların görev yerleri değiştirilebilir veya başka görevlere atanabilirler. 
B) Görevlerinde üstün başarı gösterdikleri Maliye Müfettişi, ilgili Kontrolör 

raporu İle veya idarece saptanmış olanlar, en az bekleme süresi dolmadan bir üst, en 
az bekleme süresi tamamlanmış ise ik i üst sınıfa dahil görev yerlerine atanabilirler. 

En çok bekleme süresinin doldurulması : 
Madde 28 — Bulundukları yerlerde en çok hizmet süresini (uzatma dahil) 

dolduranlar, yükselebilecekleri kadro dereceleri de gözönüne alınarak eşit veya bir 
üst görev yerlerine atanırlar .Bu atamada ilgililerin istekleri de gözönüne alınabilir. 

En çok bekleme süresini dolduracak olanların listesi, her yıl Şubat ayında Def
terdarlıklara duyurulur. İlgililer bu duyurudan sonra Mart ayı bitimine kadar istedik
leri 6 yeri öncelik sırasına göre ilgili birime yazılı olarak bildirirler. 

Aynı görevde kalınabilecek en çok hizmet süresini doldurmaları nedeniyle gö
rev yerlerinin değiştirilmesi zorunlu bulunanlardan, emekli aylığı bağlanma koşulları
nı bir sonraki yıl kazanacak olanlar, emekli olacaklarına dair en geç Nisan ayı için-
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de yaslı lstemde bulundukları takdirde ve İdari yönden bir «akınca görülmemesi ha
linde, emekli olacakları tarihe kadar görev yerlerinde bırakılabilirler. Emekli aylığı 
bağlanma koşullarını kaşanmış bulunanlar bu hükümden yararlanamazlar. 

Yer Değiştirme Dönemi: 
Madde 29 — İlgilinin isteği veya en çok bekleme süresinin dolması nedeni ile 

yapılacak yer değiştirmeler, her yıl haziran ve ağustos aylan arasında toplu olarak 
yapılır. 

IV — GEÇİCİ HÜKÜMLER 
Geçici Madde 1 — Bu Yönetmelikte sayılan görevlere, Yönetmeliğin yürürlüğe 

girmesinden önceki koşullara göre atanmış olanların kazanılmış haklan saklıdır. 
Geçici Madde 2 — Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce göreve atanan

ların yerlerinin değiştirilmesinde, bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ancak, daha 
önce, alt sınıflarda çalışmadan daha üst sınıflara atanmış olanlar, yer değiştirmede 
bir alt sınıfa nakledilebilirler. 

Geçici Madde S — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce bulundukları 
görevlerde en çok bekleme süresini dolduranlar veya 1979 yılında dolduracak olan
ların yer değiştirmelerini, 1980 atama dönemine kadar ertelemeye Maliye Bakanlığı 
yetkilidir. 

Geçici Madde 4 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce açılan sınav
lar uyarınca yapılacak atamalarda, eski hükümler uygulanır. 

Geçici Madde 5 — Bu Yönetmeliğin 17. maddesindeki süreler 1979,1980 ve 1981 
yıllarında, en alt sınıftaki vergi dairesi müdürlükleri İçin sırası ile 5, 7 ve 9 yıl ola
rak uygulanır. 

Geçici Madde 8 — 1979, 1980 ve 1981 yıllarında vergi dairesi müdür yardımcı
ları için Yönetmeliğin 22 ve 24 ncü maddesi hükümleri uygulanmaz. 

V — SON HÜKÜMLER 
Madde 80 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce sayılan görevler 

İçin düzenlenen tüm atama ve yer değiştirme yönergeleri İle Personel iç Genelgeleri 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 31 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe 
girer. 

Madde 32 — Bu Yönetmeliği Maliye Bakam yürütür. 

• 
Tebliğ 

Çalışma Bakanlığından: 

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI 
Karar tarihi : 30/971979 
Karar No: 1979/2 
1475 sayılı İş Kanunu'nun geçici 4. maddesi uyarınca tarım işçilerinin asgari 

ücretini saptamakla görevli Asgari ücret Tespit Komisyonu, 15/5/1979 tarihinde baş
ladığı çalışmalarını 80/5/1979 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı 4 toplantı sonun
da aşağıdaki karara varmıştır. 

1 — Sosyo ekonomik gelişmişlik ve pahalılık durundan gözönüne alınarak 
tüm illeri kapsayan tek bir asgari ücret saptanmasına işveren temsilcileri İle Türkiye 
Ziraat Odaları Birliği temsilcisinin karşı oyları sonucu oyçokluğuyla, 

2 — 16 yaşından büyük tarım işçilerinin bir günlük normal çalışma karşılığı 
asgari ücretlerinin 160,— (Yüzaltmış) lira olarak saptanmasına, işveren temsilcileri 
ile T. Z. O. Birliği temsilcisi ve işçi temsilcilerinden Kaya Ozdemlr, Ömer Ergün ve 
Zeynel Irmak'ın karşı oylan sonucu oy çokluğuyla. 
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3 — 16 yasını doldurmamış t a r ı m isçilerinin bir günlük normal çalışma kar-
şılığı asgari ücretlerinin 105,— (Yüzbeş) lira olarak saptanmasına, işveren temsilci-
leri ile T. Z. O. Birliği temsilcisi ve isçi temsilcilerinden Kaya Özdemir, Ömer Ergün 
ve Zeynel Irmak'ın karsı oyları sonucu oy çokluğuyla, 

4 — Bu kararın 1475 sayılı İş Kanununun 38. maddesi ve Asgari Ücret Yö
netmeliği uyarınca Resmi Gazete'de yayınlanmasına oybirliğiyle, 

Karar verildi. 
Başkan Üye Üye Üye 

H. İbrahim Tekelioğlu Ergin Atassü Rahmi Ulu Yusuf Işık 
Üye Üye Üye Üye 

Orhan Yardan Erkal Kızılay Necdet Yıldırımoğlu Ali Özsöylev 
Üye Üye Üye Üye 

M. Sadık Şide Ömer Ergün Kaya Özdemir Şerafettin Akova 
Üye Üye Üye Üye 

Ahmet Kurt Zeynel Irmak Nevzat Karacahisarlı Ahmet Yoluç 
Üye Üye Üye 

İlhan Gülçer Yıldırım Yakın Önder Akyüz 
(Katılmadı) 

GEREKÇE 
I — Asgari ücretin saptanmasında uyulması gereken ilkeler: 
1 — Tarımsal asgari ücret, pazarlık konusu bir ücret değildir. Taran işçisinin 

günlük geçimini sağlayacak yasa ve yönetmelikteki yöntemlere göre bilimsel, nesnel 
ve güvenilir ölçülerle saptanan taban ücrettir. 

2 — Tarımsal asgari ücret, uzun dönemde ekonomik ve sosyal koşulların iyi
leşmesine yardımcı ve hakça gelir dağılımı sağlayıcı olmalıdır. 

3 — Tarımsal asgari ücret, iller ve hatta her il'e bağlı ilçeler arasındaki fark
lılıkları gerçek olarak saptamak, bu farklılıkların asgari ücrete yansımasındaki zor
luklar, ulaşım kolaylığı ile giderleri ve ülke bütünlüğü gözönüne alınarak, ulusal dü
zeyde tek olarak saptanmalıdır. 

II — Asgari ücreti Saptama Yöntemi: 
1 — Tarım asgari ücret, bütün illerde besin içi ve besin dışı harcamaları kap

sayan ve gereksinmeler için yeterli bir satın alma gücü sağlayan ücrettir. Bu nedenle 
tüketim harcamaları, besin içi ve besin dışı harcamaları olarak iki bölümde düşünül 
müştür. 

Çalışanların fizyolojik gereksinmeleri ile tutarlı ve dengeli bir beslenme için 
gerekli besin maddelerinin saptanması amacıyla Hacettepe üniversitesinin bir isçinin 
bir günlük çalışma karşılığı olarak gereksinme duyduğu kalori miktarı ve bu kalo
riyi sağlayan beslenme kalıbı bu konudaki çalışmalarda esas alınmıştır. 

9 — Dengeli beslenme için gerekli olan 3500 kaloriyi sağlayan besin içi har
camaları, harcama maddelerinin fiyatları illerin kırsal alan nüfusları ile ağırlandırı
larak Türkiye için ortalaması D. İ. E. ce saptanmıştır. 

D. İ. E. tarafından 44 İl'de toplanan perakende fiyatlar, gıda içi ve gıda dışı 
tartılar gözönüne alınarak gıda içi için % 50, gıda dışı için de % 50 oranının esas 
alınması kabul edilmiştir. 

İl İl'in Nisan/1979 fiyatları ile 11 İlçe'nln Nisan/1979 ayı fiyatlarının karşılaş
tırılması sonucu, illere nazaran ilçelerde % 10 oranında bir azalma bulunduğu sap
tandığından, kentsel alandaki gıda maddeleri fiyatlarından % 10 indirgeme yapılmak 
suretiyle kırsal alan gıda maddeleri tutarları bulunmuştur. 
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Üye 
Yusuf Işık 

üye 
Rahmi Ulu 

üye 
Ergün Atasü 

Başkan 
B. ibrahim Tekelioğlu 

Üye 
Ali Özsöylev 

üye 
Necdet Yıldırımoğlu 

üye 
Erkal Kızılay 

Üye 
Orhan Yardım 

üye 
Şerafettin Akova 

Üye 
Kaya Özdemir 

üye 
Omer Ergün 

üye 
M. Sadık Şide 

üye 
Ahmet Yoluç 

Üye 
Nevzat Karacahisarlı 

Üye 
Zeynel Irmak 

Üye 
Ahmet Kurt 

üye 
Önder Akyüz 

Üye 
Yıldırım Yakın 

(Katılmadı) 

Üye 
İlhan Gülçer 
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Yapılan İnceleme ve araştırma sonucunda, çalışan nüfusa bağlı 0-14 yaş aran 
ve 65 + yaşlarında çalışmayan nüfus oranına bakıldığında aile bağımlılığı 1.90 ola
rak görülmüş, buna dayanarak çalışan bir kişinin çalışmayan 0 - 1 4 yaş arası bir 
çocuğa bakmakla yükümlü olduğu kabul edilmiştir. 

Besin İçi ve besin dışı harcamaları için Mart/1979 fiyatlarına göre saptanan 
giderlere, Haziran/1979 tarihine kadar meydana gelecek fiyat yükselmelerini karşı
lamak üzere % 20 eklenmesi suretiyle asgari ücretin saptanması karara bağlanmış
tır. 

Hacettepe üniversitesinden alman verilere göre, 4-6 yaş grubu İçin öngörü
len kalori miktarı ile besin maddeleri gereksinmeleri, 0-14 yaşların ortalaması ola
rak kabul edilmiştir. Buna göre Mart/1979 fiyatları kullanılarak harcamalar tutarı 
bulunmuş ve buna Hazlran/1979 tarihine kadar meydana gelecek fiyat artışlarım 
karşılamak üzere % 20 oranında bir ekleme yapılmıştır. 

Çocuğun niteliği ve gereksinme derecesi dikkate alınarak, besin dışı harcama
ları, İşçinin besin dışı harcamalarının % 50 si kabul edilerek hesaplanmıştır. 

Bu suretle tarım işçisinin ve çocuğun besin İçi, besin dışı harcama tutarları 
toplanarak aylık harcamalar bulunmuş ve bu da 30'a bölünerek 16 yaşından büyük 
tarım İşçisinin normal bir günlük çalışma karşılığı asgari ücreti hesaplanmıştır. 

16 yaşım doldurmamış tarım işçisi için, yetişkin işçinin besin İçi ve besin dışı 
harcamaların bir aylık tutarı temel alınmış ve bu 30'a bölünerek normal bir günlük 
çalışma karşılığı asgari ücreti bulunmuştur. 

Asgari ücretin Hesaplanması: 
1 — Her i l ayrı ele alınarak 3500 kaloriye göre belirlenen gıda maddelerinin 

kentsel yörelerdeki Mart 1979 fiyatları % 10 indirgenerek besin maddeleri miktarları 
İle çarpılarak her i l için günlük ve aylık gıda harcaması tutarı bulunmuştur. 

Bu tutarlar her ilin köy nüfusu ile ağırlıklandırılarak (Gıda harcaması X köy 
nüfusu) aylık tutarlar bulunmuştur. 

Toplam (Gıda harcamaları X köy nüfusu) 

Toplam köy nüfusu 

İndirgenmemiş fiyatlara göre gıda 
dışı harcaması 

İşçinin gıda harcaması 
İşçinin gıda dışı harcaması 

Toplam 

% 20 eki 

20.647.623.778 

16.666.464 
22.523.659.314 

16.666.464 
1.238,87 TL. 
1.351,44 TL. 
2.590,31 TL. 
2.590,31x20 

= 1.238,87 TL. 

= 1.351,44 TL. 

= 518,06 TL. 
100 

% 20 artışla yetişkin işçinin gıda içi ve gıda 2.590,31 + 518,06 = 3.108,37 TL. 
d sı tüm harcaması bulunmuştur. 

2 — (4-6) yaş grubundaki çocuğun 
gıda İçi harcaması 

% 20 eki 

Toplam 

10.958.482.425 

16.666.464 
657,52x20 

100 

= 657,52 TL. 

= 131,50 TL. 

657,52 + 131,50 = 789,02 TL. 
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100 
Toplam 1.621,73 TL. 

1.621,73 
Bir çocuğun gıda dışı harcaması : = 810,87 TL. bulunur. 

2 
Bi r çocuğun gıda İçi ve dışı aylık tüm 789,02 + 810,87 = 1.599,89 TL. 

harcaması bulunur. 
Yetişkin işçi ve bir çocuğun aylık tüm 

harcaması 3.108,37+1.599,89 = 4.708,26 TL. 

4.708,26 
Günlük tutar = 156,94 TL. olarak bulunur. 

30 

Bulunan rakamın uygulama kolaylığı açısından tama getirilmesi ile asgari gün
lük ücret yetişkin İşçi için 160,— TL. olarak bulunur. 

3 — 16 yaşını doldurmamış işçiler için toplam gıda içi ve gıda dışı harcama tu
tarı aylık olarak : 3.108,37 TL. dır. 

3.108,37 
Günlük : = 103,61 TL. bulunur. 

30 
Bulunan rakamın uygulama kolaylığı açısından tama getirilmesi ile asgari gün

lük ücret 16 yaşından küçük işçi için 105,— TL. olarak belirlenmiştir. 

İŞVEREN TEMSİLCİLERİNİN GÖRÜŞÜ : 
30 Nisan 1979 tarih ve 16624 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Asgari Ücret 

Kararına ilişkin olarak arz edilmiş bulunan görüşlerimiz mahfuzdur. 

Ahmet Yoluç İlhan Göçer önder Akyüz 

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİNİN 
KARŞI OY GÖRÜŞÜ 

1 — Asgari ücret işçinin besin İçi ve besin dışı harcamaları dikkate alınarak 
tesbit edilmektedir. Bu harcamaların memleketimizde bölgesel olarak değiştiği bilim
sel olarak saptandığı halde tarımda asgari ücret ülke çapında tek ücret olarak sap
tandığı halde tarımda asgari ücret ülke çapında tek ücret olarak tespit edilmiştir. Bu
nun bölgesel olması gerektiği kanısındayız. 

2 — 1475 sayılı Kanunun 33. maddesinde ve buna dayalı olarak çıkarılan yö
netmelikle asgari ücretin bir işçinin asgari düzeyde zorunlu gereksinmelerini karşıla
maya yetecek bir ücret olacağı açıktır. Buna karşın tarımda asgari ücret bir çocuğun 
gereksinmeleri de İlâve edilerek hesaplanmıştır. Bu hususun mevzuata uymadığı gö
rüşündeyiz. 

3 — 12 yaşından küçükler ile 65 yaşından yukarı olanların sağlık, sosyal ve 
ekonomik yönlerden asgari ücret dışında bırakılmaları zorunlu görülmektedir. 1168 
sayılı kanunla ülkemizin kabul ettiği Tarımda Asgari ücret tesbiti ile İlgili 99 sayılı 
uluslararası sözleşme buna olanak tanımaktadır. Buna dayanılarak 12 yaşından aşağı 
ve 65 yaşından yukarı olanlara asgari ücretin uygulanmayacağı kararda yer almalıdır. 
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4 — Yukarıda açıklanan koşullar ve tarımın içinde bulunduğu dar boğazlar dik
kate alınmadan tespit edilen tarımda asgari Ücreti gerçekçi olmadığı görüşündeyiz. 

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Müşaviri 
Dr. Nevzat KARACAH1SAR 

İŞÇİ TEMSİLCİLERİNİN KARŞIOY YAZISI 
Asgari ücret Tesbit Komisyonuna işçi Kesimi adına katılan, aşağıda İmzaları 

bulunan biz, Tarım Asgari ücretini tesbit etmekle görevli komisyonun kararına aşağı
daki nedenlerle katılmıyoruz : 

1 — Asgari ücret, her tesbit öncesinde belirttiğimiz gibi normal bir iş günü 
çalışma karşılığı olarak işçi ve ailesinin, insanca yaşamasını asgari düzeyde sağlıya
cak bir ücrettir. Sanayi kesimi için bir ay önce yürürlüğe girmiş bulunan asgari üc-
ret, bu amaçla ve mümkün olduğu kadar titizlikle saptanmıştır. Tarım işçisi sanayi-
dekinden başka insan olmadığına göre İhtiyaçları da farklı değildlr. Tarım işçisi için 
farklı komisyon teşkili, farklı saptamayı gerektirmez. 

Ayrıca, tüm gelir dağılımı çalışmalarında tarım emekçilerinin payı sürekli düş
me göstermektedir. Halbuki asgari ücret tesbltlerinin bir diğer amacı gelir dağılımı 
adaletsizliğini düzeltmektir. 

Konuya bu açıdan da bakıldığında Tarım kesimi asgari Ücretinin en az sanayi
deki kadar hatta daha yüksek olması gerekmektedir. 

2 — Tarım İş Kanununun henüz çıkartılamamış olması nedeniyle Tarımda ça
lışanların çalışma saatlerinin sınırı yoktur. Gün doğuşundan • batışına kadar en az 
11 saat çalıştırılmaktadırlar. 

Sanayide en çok 8 saatlik çalışma süresi İçin gereken 3500 kalori, Tarımda çok 
daha fazla bedeni çalışmayı karşılayamıyacağı gibi en az 11 saatlik bedeni çalışmaya 
hiç yeterli değildir. Motor dahi daha uzun süre çalışmak için daha çok benzin gerek
tirir. Bu nedenle işin ağırlık farkım ihmal ettiğimiz takdirde dahi 4500 kalorilik besin 
içi harcamayı karşılayacak bir ücret tesbiti gereklidir. 

Ayrıca tarım emekçileri, üç aylık çalışma karşılığı kazandıkları ile on ik i ay 
geçimlerini sağlamak durumundadırlar. 

Bu nedenlerle tarım kesimi asgari ücreti, sanayideklnden daha düşük değil aynı 
yada daha yüksek olmalıdır. 

3 — Türkiye'de yapılan demografik araştırmalara göre Kırsal kesimde Tarım
da çalışanların tahsilsizlik, beslenme v.b. nedenlerle üretkenlikleri artmaktadır. Ayrı
ca yaşlılıkta güvenlik gerekçesiyle de çok çocuk sahibi olmaktadırlar. 

Tarım işçisi İçin bağımlılık oranı saptanırken bu özellikleri dikkate alındığında, 
daha geniş ailenin geçindirilmesi yani daha yüksek bağımlılık oranına ulaşılması do
ğaldır. 

Bu ise Tarım asgari ücretinin sanayi kesimine göre düşük değil yüksek sap
tanmasını gerektirir. 

Bu düşünce ve görüşlerimizi arz ve beyan ederiz. 

Kaya ÖZDEMİR  Ömer ERGÜN M. Zeynel IRMAK 
İşçi Temsilcisi İşçi Temsilcisi İşçi Temsilcisi 

——» 

Sirküler 
Ticaret Bakanlığından : 

Standardizasyon 79/1 
Evvelce ilân edilmiş olan Çilek Kontrol Merkezleri arasına İskenderun'da ilâve 

edilmiş bulunmaktadır. 
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İLÂN BÖLÜMÜ 

Yargı ilânları 
Konya Askerlik Dairesi Başkanlığından: 

Türkiye'de ikamet adresinden bulunamayan ve yurt dışında olduğu saptanan 
bu güne kadar da Askerlik görevini yapmayan aşağıda kimliği yazılı yükümlü; 

403 sayılı Kanun 25 nci madde ç, d ve e fıkrası gereğince lifin tarihinden üç ay 
İçinde Türkiye'ye gelerek Askerlik görevini yapmak üzere ilgili mercilere müracaat 
etmediği takdirde, hakkında aynı kanun hükümlerine göre «Türk Vatandaşlığını Kay
betme» İşlemine tabi tutulacağı ilânen tebliğ olunur. 

Sıra N o : 1, Doğumu: 1948, Adı Soyadı: İbrahim Demir, Baba Adı: Ahmet, 
İlçesi Köyü ve Mahallesi: İçel-Menteş Köyü, Hane: 103, C i l t : 109/2, Sahife: 35 

8221 /1-1 
> • • • 

Araklı Asliye Hukuk HftkimUğinden : 

1977/119 
Davacı Aralık İlçesi Merkez Köyünden Elmas Terzi vekili Av. Hülya Filiz ta

rafından aynı köyden. Mehmet oğlu Yakup Terzi aleyhine açılan boşanma davasının 
yapılan duruşmasında : 

Davalı Yakup'un adresi saptanamadığından 8/6/1979 günü saat 9.00 da yapı
lacak duruşmada bizzat hazır bulunmasız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz 
dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 8083/1-1 

. e 

Urfa 1. Asliye Hukuk Hakimliğinden : 

Bayındırlık Bakanlığına izafeten Urfa Hazineyi Maliyesi tarafından davalılar 
Hasan Kürkçüoğlu, İmam Mahmut A l , Aziz Aydoğdu, Süleyman Akbaş ve Di lan 
Kollektif Şirketi aleyhine açılan tazminat davasının yapılan yargılamasında : 

Davalılardan Hasan Kürkçüoğlu adına çıkarılan davetiyeler b i l i tebliğ iade 
edildiğinden ve yapılan zabıta tahkikatındanda Hasan KUrkçüoğlu'nun adresinin 
meçhul olduğu anlaşılmış olup ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla, 
Davalı Hasan KUrkçüoğlu'nun duruşmanın atılı bulunduğu 19/6/1979 günü saat 9.00 
da Hakimliğimizde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi ye
nileme dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

7663 
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Kahramanmaraş Asliye 1. Hukuk Hâkimliğinden: 

Dosya N o : 976/855 
Davacı Hazine tarafından Serintepe mahallesi 1175 ada 6 parsel hakkında açı

lan kadastro tespitine itiraz davasının davalısı Mehmet Aslan'ın adresi tesbit edile
mediğinden ilârien duruşma günü ve dava dilekçesi tebliğine karar verildiğinden 
davalı Mehmet Aslan'ın 18/7/1979 günü saat 1130 dâ mahkememizde hazır bulun
ması dava dilekçesi ve davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

7588 

Dosya N o : 976/1284 
Davacı Hazine tarafından Serintepe mahallesi 1114 ada 6 parsel hakkında 

açılan Kadastro tesbitine itiraz davasının davalısı Ahmet Özer'in adresi tesbit edi
lemediğinden ilânen duruşma günü ve dava dilekçesi tebliğine karar verildiğinden 
davalı Ahmet özer'in 17/7/1979 günü saat 9.15 de mahkememizde hazır bulunması 
dava dilekçesi ve davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

7589 

Dosya N o : 977/560 
Davacı Hazine tarafından Karamanlı mahallesi 1240 ada 150 parsel hakkında 

açılan kadastro tesbitine itiraz davasının davalısı Mehmet Taşkırmaz adresi tesbit 
edilemediğinden ilânen duruşma günü ve dava dilekçesi tebliğine karar verildi
ğinden davalı Mehmet Taşkırmaz 19/7/1979 günü saat 10.10 da mahkememizde ha
zır bulunması dava dilekçesi ve davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

7590 

Dosya N o : 976/899 
Davacı Hazine tarafından Serintepe mahallesi 1172 ada 9 parsel hakkında açı

lan kadastro tesbitine itiraz davasının davalısı Mehmet Çalayır'ın adresi tesbit edi
lemediğinden ilânen duruşma günü ve dava dilekçesi tebliğine karar verildiğinden 
davalı Mehmet Çalayır'ın 18/7/1979 günü saat 11.00 de mahkememizde hazır bulun
ması dava dilekçesi ve davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olnur. 

7591 

976/1422 
Davacı hazine tarafından Serintepe mahallesi 1171 ada 16 parsel hakkında 

açılan kadastro tesbitine itiraz davasının davalısı İbrahim Kaçmaz'ın adresi tesbit 
edilemediğinden ilânen duruşma günü ve dava dilekçesi tebliğine karar verildiğin
den davalı İbrahim Kaçmaz'ın 17/7/1979 günü saat 9.30 da mahkememizde hazır 
bulunması dava dilekçesi ve davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

7592 

976/1301 
Davacı Hazine tarafından Serintepe mahallesi 1138 ada 12 parsel hakkmda 

açılan kadastro tespitine itiraz davasının davalısı Mehmet Kurtlukurt'un adresi tes
bit edilemediğinden ilânen duruşma günü ve dava dilekçesi tebliğine karar veril
diğinden davalı Mehmet Kurtukurt 17/7/1979 günü saat 10.15 de mahkememizde 
hazır bulunması dava dilekçesi ve davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

7593 
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Kahramanmaraş Asliye 1. Hukuk Hâkimliğinden: 

Dosya N o : 976/1369 
Davacı hazine tarafmdan serintepe mahallesi 1178 ada 11 parsel hakkında 

açılan kadasro tesbitine itiraz davasının davalısı Al i Înan'ın adresi tesbit edileme
diğinden ilânen duruşma günü ve dava dilekçesi tebliğine karar verildiğinden da
valı A l i Înan'ın 17/7/1979 günü saat 9.00 da mahkememizde hazır bulunması dava 
dilekçesi ve davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

7576 

Dosya No • 976/1411 
Davacı hazine tarafından Serintepe mahallesi 1171 ada 5 parsel hakkında açı

lan kadastro tesbitine itiraz davasının davalısı İbiş Bozbayır'ın adresi tesbit edile, 
mediğinden ilânen duruşma günü ve dava dilekçesi tebliğine karar verildiğinden 
davalı İbiş Bozbayır'ın 17/7/1979 günü saat 10.30 da mahkememizde hazır bulunma
sı dava dilekçesi ve davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

7577 

Dosya N o : 976/897 
Davacı Hazine tarafından Serintepe mahallesi 1172 ada 11 parsel hakkında 

açılan Kadasrtro tesbitine itiraz davasımn Ali Demir'in adresi tesbit edilemediğin
den ilânen duruşma günü ve dava dilekçesi tebliğine karar verildiğinden davalı 
A l i Demir'in 18/7/1979 günü saat 11.15 de Mahkememizde hazır bulunması dava di
lekçesi ve davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

7578 

Dosya N o : 1976/1364 
Davacı hazine tarafından Serintepe mahallesi 1178 ada 6 parsel hakkında açı

lan Kadastro tespitine itiraz davasının davalısı Osman Katılmış'ın adresi tespit edi
lemediğinden ilânen duruşma günü ve dava dilekçesi tebliğine karar verildiğinden 
davalı Osman Katılmış'ın 17/7/1979 günü saat 10.00 da mahkememizde hazır bu
lunması dava dilekçesi ve davetiye yerine kaim almak üzere ilân olunur. 

7579 

Dosya N o : 976/1367 
Davacı hazine tarafından Serintepe Mahallesi 1178 ada 9 parsel hakkında açı

lan Kadastro tesbitine itiraz davasının davalısı Hanifi Kurt 'un adresi tesbit edile
mediğinden ilânen duruşma günü ve dava dilekçesi tebliğine karar verildiğinden 
davalı Hanifi Kurt 'un 17/7/1979 günü saat 9.30 da mahkememizde hazır bulunması 
dava dilekçesi ve davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

7580 

976/1374 
Davacı Hazine taraf mdan Serintepe Mahallesi 1178 ada 4 parsel hakkında açı

lan kadastro tespitine itiraz davasının davalısı Kâzım Koca'nın adresi tespit edile
mediğinden ilânen duruşma günü ve dava dilekçesi tebliğine karar verildiğinden 
davalı Kazım Koca'nın 17/7/1979 günü saat 9.00 da mahkememizde hazır bulunması 
dava dilekçesi ve davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

7581 
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AçAkoca Sulh Ceza HâkimUğinden : 
E. No : 1976/828 
K. No : 1978/331 
Mahkememizin 11/10/1978 tarih ve 1978/331 sayılı kararı İle hakaret ve tehdit 

suçlarından neticeden 708,60 krş. ağır para cezasına hükümlü sanık Reşit oğlu 1319 
dğ. lu İstanbul Kartal Çırçır Sokak No. 26 da nüfusa kayıtlı Hikmet Güçlü yapılan 
aramalara rağmen bulunamamış olup karar tebUğedUememiştir. 7201 sayılı Kanunun 
28. 29. maddeleri uyarınca Resmi Gazete'de İlan edilmek suretiyle tebliğ İle aynı Ka
nunun 31. maddesi gereğince ilan neşir tarihinden tiibaren 16 gün sonra hükmün teb
liğ edilmiş sayılacağı ilan masrafının kendisinden alınacağı ilan olunur. 

7606 

E. No : 1976/194 
K No : 1978/662 
Mahkememizin 28/12/1978 gün ve 1975/194 E., 1978/552 sayılı karan ile mües

sir fiil suçundan neticeden yUzotuzüç lira hafif para cezasına hükümlü Aslan oğlu 1967 
D. lu aslen Arpaçay Melik Köyünden olup Açakoca Tali Mah. de mukim Asker Bulduk 
bütün aramalara rağmen bulunup karar tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Ka
nunun 28 ve 29. maddeleri uyarınca Resmi Gazete'de ilan edilmek suretiyle tebliği aynı 
Kanunun 31. maddesi gereğince ilanın neşir tarihinden İtibaren 15 gün sonra hükmün 
tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilan masrafının kendisinden tahsil oluacağı tebliğ olunur. 

7606 

E. No : 1974/378 
K. No : 1978/464 
Mahkememizin 11/12/1978 gün ve 1974/378 esas 1978/454 sayılı karan İle Dev

let ormanından kaçak ağaç kesmek suçundan neticeden lkiyuzelUdört Ura altmış ku
ruş ağır para cezasına hükümlü sanık Mustafa oğlu 1954 dğ. lu Akçakoca Kurukavak 
K. den Halil Demir aramalara rağmen bulunamadığından karar tebliğ edilememiştir. 
7201 sayılı Kanunun 28 ve 29. maddeleri uyannea Resmt Gazete'de İlan edilmek sure
tiyle tebliği ile aynı Kanunun 31. maddesi gereğince Han neşir tarihinden itibaren 15 
gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılacağı, ilân masrafının kendisinden alınacağı 
ilân olunur. 7607 

Suluova Sulh Ceza "Hâkimliğinden : 

Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan sanık Ali Rıza oğlu 948 doğumlu Zongul
dak Başoba Köyü nüfusuna kayıtlı olup Merzifon Hocasüleyman Mahallesi Saraf So
kak No. 6 da İkamet eder Selahattin Gümüşkaya hakkında Mahkememizden verilen 
5/2/1976 tarih 1975/251 esas 1976/21 karar sayılı kararla 120 Ura hafif para cezası 3 
gün meslek ve sanatının tatiline karar verilmiş olup karar adı geçene tebUğ edileme
diğinden işbu ilanın neşir tarihinden İtibaren 15 gün sonra işbu hüküm fıkrasının sanı
ğa tebliğ edilmiş sayılacağı İlân olunur. 7613 

m 
Erciş Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Erciş Tekevler Mahallesinden Kazi ÇeUk'ln davalı nüfus başm em urluğu 
aleyhine açtığı isim tashihi davasının yapılan yargılamaları sonunda : 

Davacı Kazi Çelik.in Kazi olan İsminin Nazmiye olarak değiştirilmesine karar 
verilmiştir, keyfiyet ilan olunur. 7483 



31 Mayıs 1079 — 8ayı: 16652 RESMİ GAZETE Sayfa : 29 

MUfke AsUye Hukuk Ha\kimuginden : 

1976/70 
Davacı Bucaklı Mah. ibrahim önge tarafın dan davalı Muhslne Demlrtaj ve Ar-

kadaşları aleyhine açtığı tapu iptali ve tescil davasının duruşmasında : Davalı Ali 
İhsan lnankur'un adresi tesbit edilemediğinden duruşma günü ve dava dilekçesinin 
llânen tebliğine karar verilmiştir. Davalı Ali İhsan lnankur'un 19/6/1979 gûntt saat 
9 da mahkemede hazır bulunması aksi halde adına gıyap kararı çıkarılacaktır. Key
fiyet dava dilekçesi ve duruşma günü yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

7479 

1977/542 
Davacı Taşucu Mansuriye Mahalleden Erdoğan Kasapoğlu tarafından da vah 

Hüseyin Orhan ve arkadaşları aleyhine açtığı tazminat davasının duruşmasında da
valı Hüseyin Orhan adına çıkarılan davetiye bila tebliğ İade edilip zabıtaca yaptırılan 
tahkikat sonunda da adresi tesbit edilemediğinden davalı Hüseyin Orhan'ın adına dava 
dilekçesi ve duruşma gününün i İanen tebliğine karar verilmiş olmakla karar gereğince 
duruşmanın bırakıldığı 21/6/1979 günü saat 10.00 da mahkemede bizzat veya kendinizi 
bir vekille temsil ettirmediğiniz takdirde müteakip duruşma günü adınıza Uanen gıyap 
kararı çıkarılacaktır Keyfiyet dava dilekçesi Ve duruşma günün tebliğ yerine kaim ol
mak üzere ilan olunur. 7480 

Düzce Asliye 1. Hukuk Hakimliğinden : 

1978/774 
Davacı Avni Kuşcuoğlu vekili Av. Ahmet Kurtuluş tarafından davalılar Hatice 

öz İle Eroı öz aleyhlerine açılan tazminat davasının yapılan açık muhakemesinde; 
Davalılar Hatice öz İle Erol öz'ün Fatih Kürkcübaşı Mah. M. Paşa Cad. No. 71'e 

çıkarılan davetiyeler iade edilmekle 9/5/1979 günü duruşma için İlan yapılmış duruş
maya gelmediklerinden H.U.M.K. nun 405 maddesi gereğince gıyap çıkarılmasına ka
rar verilmiş adi geçenlerin 14/9/1979 günü saat 9 da Mahkemede hazır bulunmaları 
mazeretleri var ise bildirmeleri veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gıyap ye
rine kaim olmak üzere ilan olunur. 7472 

Antalya 2. icra Memurluğundan : 

Dosya No : 1976/3257 
Alacaklı: Hazine Vekili Av. Hatice Tüfekçioğlu - Antalya 
Borçlu ; Şahap Ongun • Teni Kam Sokak No. 15 - Antalya 
Borç Miktarı: 36.808,98 Tl. masraflar hariç. 
Yukarıda adresi yazılı alacaklıya olan masraf hariç 36.808,98 Ura olan borcu

nuzdan dolayı hakkınızda yapılan icra takibinde adınıza çıkarılan 53 örnek icra emri 
Ula tebliğ: İade edilmiştir. Tebligata yarar adresinizin zabıtaca tahkiki istenilmiş bir 
netice vermediğinden 53 örnek nolu İcra emrinin 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 
31 nd maddeleri gereğince tebligatın Uanen yapılmasına karar verilmiştir. 

Bu itibarla işbu ilânın gazetede neşir tarihinden itibaren kanuni müddetlere 
15 gün daha ilâve edilerek borcunuzu 22 gün içinde ödemeniz, icra tf. K. nunun 32. 
nd maddesi gereğince bu sure içinde «demezseniz tetkik merciinden veya Yargıtay'
dan veya mahkemenin iade yoluyla İcranın geriye bırakılmasına dair karar getirme
diğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı yine bu müddet içinde 74. ncü madde 
gereğince mal beyanında bulunmazsanız 337 maddesi gereğince hapisle cezalandırıla
cağınız hususu Hanen tebliğ olunur. 7B00 
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Samsun Asliye İkinci Hukuk Hâkimliğinden : 

Dosya N o : 978/1035 
Davacı Abdullah Ersoy vekili Avukat Hasan Altay tarafından davalı Gönül 

Ersoy aleyhine açtığı boşanma davasının yapılan duruşmasında : 
Davalının adresi meçhul olduğundan Resmi Gazete ile dava dilekçesi tebliğ 

edilmiş olup, 8/5/1979 günü duruşmaya gelmediğinden g-yap kararı tebliğine karar 
verildiğinden adı geçen davalının duruşma günü olan 20/6/1979 günü duruşmaya gel
mediği takdirde hakkında dava gıyabında devam edeceği gıyap yerine kaim olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 8006 

Dosya No : 975/270 
Davacılar Fahrettin Bay ve arkadaşları veküi Avukat Abdullah Keleşoğlu tara

fından davalılar Maliye Hazinesi ve Imotoklu Tordan kızı aleyhine açılan tapu İp
tali davasının yapılan duruşmasında: 

Daval: tmotokiu Tordan kızma Resmi Gazete'nin 5/4/1979 tarihli 16600 sayılı 
nüshasında ilânen davetiye tebliğ edilmiş olup, davalı duruşmalara gelmediğinden bu 
kerre duruşmanın bırakıldığı 20/6/1979 günü saat 9'da mahkememizde hazır bulun
man aksi halde duruşmanın gıyabında devam edeceği gıyap kararı yerine kain ol
mak üzere ilânen tebliğ olunur. 8007 • 

Diyarbakır Asliye 1. Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacılar Mehmet Zeki Polat ve iki arkadaşı vekilleri İle Suzan Funda Ekinci 
ve müşterekleri vekilleri ve Mehmet GUI ve arkadaşları vekilleri Avukat Yusuf Ekin
ci, İbrahim Meylani taraf ndan davalı imar ve iskân Bakanlığı aleyhine açılan mad
di ve manevi tazminat davalarının yapılmakta olan açık yargılamaları sırasında : 

17/2/1978 tarihinde 65 A F 690 plakalı araç ile 60 NT 626 plakalı vasıtaların 
çarpışması sonucu trafik kazasında ölen Ahmet Gül mirasçıları tarafından 940.000 
liral k maddi ve manevi tazminat davası 979/88 esas sayılı İle, aynı olaydan ölen 
Ahmet Erkan'ın mirasçıları tarafından 978/959 esas sayılı dava ile 160.000 liralık 
maddi tazminat ve 978/960 esas sayılı dava ile aynı olayda ölen Mustafa Ekin mi
rasçıları tarafından 1.110.000 liralık maddi ve manevi tazminat davası davalı idare 
aleyhine açılmış olup, araç sürücüleri Halil özdemir ve Celal Kendir adlarına ihbar 
etmiş olup, Hali l özdemir adına Afet işleri Genel Müdürlüğünde şoför Ankara adre
sine çıkarılan davetiyeye verilen meşruhatta tebliğsiz iade edilmiştir. 

İleride Halil özdemir'e rücu davası açılacağından mahkememizin 978/959, 
978/960 ve 979/88 esasında kayıtlı her üç davaya ait ve duruşmaları 22/6/1979 gününe 
bırakılan davaya icabet etmesi veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi ihbar di
lekçesi tebliği yerine kaim olmak üzere üfinen tebliğ olunur. 8008 

Altındağ AsUye 2. Hukuk Hâkimliğinden : 

Dosya No : 1979/391 
Karar No : 1979/393 
TunceU i l i , Çemişgezek İlçesi Dedebeyli Köyü Cilt 051/01, Sahife 3, Kütük 5 de 

nüfusa kayıtlı davacının Rukiye olan isminin Serap olarak değiştirildiği Uân olunur. 
8001 

Dosya No : 1979/393 
Karar N o : 1979/394 
Sivas İli, Gürün İlçesi Yuva Köyü nüfusuna kayrth davacının Teman olan ismi

nin Leman olarak değiştirildiği ilân olunur. 7949 
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Kayseri 1. İcra Memurluğundan : 

Sayla : 31 

3979/516 
T. C. Kayseri Yapı ve Kredi Bankası Müdürlüğüne masraflar hariç 40.000.— 

TL. ödimeye borçlu Atatürk Bulvarı No. 90/10 Yenişehir/Ankara adresinde ikamet 
etmekte iken gösterilen adrese yapılan tepllgatlann blla tebliğ edildiği anlaşılan borç
lu Hasan Avcı'nın adresinin tesbitine olanak bulunamadığından tebligat yerine kaim 
olmak üzere ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. 

Bu nedenlerle İşbu ilân ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sa
yılacağı borçlunun ilân tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde her hangi bir itirazı 
varsa bildirmesine haksız yere itiraz yaptığı taktirde 100 liradan 5000 Uraya kadar 
para cezasına mahkûm edileceği İtirazınızın imzaya aitse memurluğumuz dosyasına 
diğer itirazlarınızın İcra Tetkik Merci Hâkimliğine yapmanız gerekmekte olup işbu 
ilân tebligat K . nunun 28 Ve mütakip maddeleri gereğince ilân olunur. 

8210/2/1-1 

1979/519 
Kayseri Yapı ve Kredi Bankası Müdürlüğüne masraflar hariç 35.000,— TL. 

ödemeğe borlu Atatürk Bulvarı No. 90/10 Yenişehir/Ankara adresinde ikamet etmek
te İken gösterilen adrese yapılan tebligatların blla tebliğ edildiği anlaşılan borçlu 
Mehmet Bulduk'un adresinin tesbitine olanak bulunamadığından tebligat yerine kaim 
olmak üzere ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. 

Bu nedenlerle İşbu ilân ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebUğ edilmiş sayı
lacağı borçlunun İlân tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde her hangi bir iürazı 
varsa bildirmesine haksız yere itiraz yaptığı takdirde 100 liradan 5000 liraya kadar 
para cezasına mahkûm edileceği İtirazının İmzaya aitse memurluğumuz dosyasına di
ğer itirazlarınızın icra tetkik merci hakimliğine yapmamz gerekmekte olup İşbu İlan 
tebligat K . nunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilân olunur. 

8210/3/M 

1979/517 
Kayseri Yapı ve Kredi Bankası Müdürlüğüne masraflar hariç 10.000,— TL. 

ödemeğe borçlu Atatürk Bulvarı No. 90/10 Yenişehir/Ankara adresinde İkamet et
mekte iken gösterilen adrese yapılan tebligatların blla tebliğ edildiği anlaşılan borçlu 
Osman Çıtak'm adres1 nin tesbitine olanak bulunamadığına an tebligat yerine kaim ol
mak üzere ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. 

Bu nedenlerle İşbu İlân İlân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sa
yılacağı borçlunun ilan tarihinden İtibaren onbeş gün içerisinde her hangi bir İtirazı 
varsa bildirmesine haksız yere İtiraz yaptığı takdirde 100 liradan 5000 Uraya kadar 
para cezasına mahkûm edileceği itirazının imzaya aitse memurluğumuz dosyasına di
ğer itirazlarınızın icra tetkik merci hakimliğine yapmamz gerekmekte olup işbu İlan 
tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilân olunur. 

8210/4/1-1 
e 

Yıldızeli AsUye Hukuk HâklmUğlnden : 

Davacı \Sivas Orman Bölge Şefliği Davalılar Yıldızeli Yolkaya Köyünden Emi
ne Aslan, Keziban, Cemile, Fatma, Şerife Aslan aleyhlerine açmış olduğu tazminat 
davasının yapılan açık duruşma sırasında : 

Davalılardan Penbe Aslan ve A . Turan Aslan'ın Yapılan araştırmalara rağmen 
adresi bulunmadığından davetiye yerine kaim olmak üzere duruşma günü olan 
4/6/1979 gününde hakimUğimizde hazır bulunması ilân olunur. 

8084 /1-1 

4 
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Altındağ- 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1978/1034 
Davacı Maliye hazinesi vekili tarafından davalılar Binali Kösedağ ve A l i Altun 

aleyhine açılan alacak davasının yapılan duruşmasında davalılar adına gönderilen teb
ligat blia tebliği iade edilmiş ve yapılan zabıta tahkikatına rağmen de adresi tesbit 
edilemediğinde adı geçen davalının duruşmanın bırakıldığı 7/6/1979 günü saat 11.30 
da bizzat veya bir vekil ile kendisini temsil ettirmesi dava dilekçesine havi davetiye 
tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliği olunur. 

8085/1-1 

Kayseri 1. tcra Memurluğundan: 

1979/518 
Kayseri Yapı ve Kredi Bankası Müdürlüğüne masraflar hariç 17.500,— T L . 

ödemeğe borçlu Atatürk Bulvan No. 90/10 Yenişehir/Ankara adresinde ikamet et
mekte iken gösterilen adrese yapılan tebligatların bila tebliğ edildiği anlaşılan borçlu 
Hüseyin Yiğlt'in adresinin tesbltlne olanak bulunamadığından tebligat yerine kaim 
olmak üzere İlânen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. 

Bu nedenlerle işbu İlân ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sa
yılacağı borçlunun ilân tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde her hangi bir itirazı 
varsa bildirmesine haksız yere itiraz yaptığı takdirde 100 liradan 5000 liraya kadar 
para cezasına mahkûm edileceği itirazının imzaya aitse memurluğumuz dosyasına di
ğer itirazlarınızın İcra tetkik merci hâkimliğine yapmanız gerekmekte olup işbu ilân 
tebligat K. nunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince İlân olunur. 

8201/1 /1-1 • 
Akçaabat Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1978/362 
Davacı Mehmet özsoy vekili tarafından davalılar Mehmet ve Osman Asan aley

hine açmış bulunduğu tapu iptali ve tescil davasının yapılan açık duruşmasında : 
Davalılar Mehmet Asan ve Osman Asan'ların adresleri meçhul olduğundan dava 

dilekçeleri İlânen tebliğ edildiği ve davalılar Mehmet Asan ve Osman Asan'ların du
ruşmaya gelmediklerinden gıyap kararının İlânen kendilerine tebliğine karar veril
miştir. 

Davalılar Mehmet Asan ve Osman Asan'ın duruşmanın bırakıldığı 7/6/1979 gü
nü saat 10.15 de Mahkememizde hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil 
ettirmeniz hazır bulunmadığınız takdirde kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz ettir
mediğiniz takdirde duruşmanın gıyabınızda devam olunacağı gıyap kararının tebliğine 
kaim olmak üzere İlân olunur. 8081 /1-1 

1978/364 
Davacı Mehmet Ozsoy vekül tarafından davalılar Şevkiye Karpuz, Mehmet Al i 

Karpuz, Cabbar Karpuz, Beyti Karpuz, Remzi Karpuz, AH Karpuz, Muteber Kalıntaş 
Emine Kahraman ve Döndü Kandemlr aleyhine açmış bulunduğu Tapu İptali ve tescil 
davasının yapılan açık duruşması sonunda : 

Davalı Cabbar Karpuz adresi meçhul olduğundan dava dilekçesi İlânen tebliğ 
edüdiği duruşmaya gelmediğinden gıyap kararının ilânen tebligatına karar verilmiştir. 

Davalı Cabbar Karpuz'un duruşmama bırakıldığı 7/6/1979 günü saat 10.10 da 
Mahkememizde hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz hazır 
bulunmadığınız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmediğiniz ahvalde duruşmanın 
gıyabınızda devam olunacağı gıyap kararının tebliğine kaim olmak üzere Hân olunur. 

8082 /1-1 
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Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları 
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüsünden: 

26 K A L E M SEBZE M E Y V E V E YUMURTA SATINALINACAKTIR 
Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 
1 — Karabük'de: Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve İkmâl Mü

dürlüğümüz. 
2 — İstanbul'da: Sirkeci, Yalıköşkü Cad. Yalıköşkü Han Kat3: 4-5 deki Mü

messilliğimiz. 
3 — Ankara'da: KÜcükesat, Büklüm Sokak No. 22 deki Mümessilliğimiz. 
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mektup

larını, geçici teminatlarıyla birlikte en geç 13 Haziran 1979 Çarşamba günü saat 14.00'e 
kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları 
ilân olunur. 7893 / 2-2 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

1 — Kurumumuz ihtiyacı olan 10 ton Sadyum SUlfit ve 10 ton Sodyum Tiyo 
Sülfat, kapalı zarfla ve teklif alma suretiyle yurt dışından satın alınacaktır. 

2 — Şartnameler TL. 300,— mukabilinde, mümessillik belgesinin İbrazı şartı 
üe Genel Müdürlük, Alım ve İkmal İşleri Dairesi Başkanlığı, Gazi Mustafa Kemal 
Bulvarı No. 3 Kat 5'den temin edilebilir. 

3 — Tekliflerin en geç 9/7/1979 günü, saat 14.00'e kadar «TRT Kuru
mu Genel Evrak Müdürlüğü, Ziya Gökalp Caddesi No. 23 Yenişehir - Ankara» adre
sine makbuz mukabilinde teslim edilmeleri veya iadeli taahhütlü olarak posta i le. 
gönderilmeleri gereklidir. 

4 — Postadaki gecikmeler nazarı dikkate alınmaz. 
5 — Kurumumuz Devlet, Artırma, Eksütme ve İhale Kanununa tabi olmadı-

ğndan ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

7351 / 3-2 

Keşan Ağaçlandırma Devlet Orman İşletme Müdürlüğünden : 

1 — İşletmemize bağlı aşağıdaki A G M . MühendisUğlmizde riperli dozer İle 
toprak işlemesi D. Orman İşletmesi Döner Sermaye Yönetmeliğinin esaslara» göre 
teklif toplamak suretiyle eksütme veya pazarlık ile yaptırılacaktır. 

Mühendisük Adı: Şarköy, Seri Adı: Helvatepe, Saha Miktarı Ha. : 600, Tah
mini B i r i m i : 11.000,— TL.. Tahmini Tutarı: 6.600.000,— TL., Geçici Teminatı Mik
tarı ve Tutarı: 211.750,— TL. 

2 — Bu İşe ait şartnameler Balıkesir AGM. Bölge Başmüdürlüğümüzde, İşlet
memizde ve ilgUi Mühendisliklerimizde görülebilir. 

3 — Taliplerin yeterlik belgesi oda sicil kayıt sureti dozer faturası ve geçici 
teminat, makbuzu ile birükte tekliflerini ihale günü olan 14 Haziran 1979 Perşembe 
günü en geç saat 14.00 kadar İşletmemiz ihale Komisyonuna yermeleri, 

4 — Postadaki gecikmeler muteber değildir. 
5 — Bu işin yaptırılması ile ilgili İlan resmi ve vergiler ise Noter masrafı ve 

vaki olabilecek diğer tevkifatlar işi alan tarafa aittir. 
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C — Alınan geçici teminat ihalenin tebliğini müteakip 10 gün İçinde 50.000,— 
TL. sı hesap olunan geçici teminatın 2 katına, üst tarafın mütahhidln istihkakına 
karşılık verilecek paralardan % 10 alıkonulmak suretiyle kati teminat miktarına çı
karılır. 

7 — İşletmemiz İşi verip vermemekte serbesttir. 
8 — ihale 14 Haziran 1979 Perşembe günü saat 14.00 te Keşan Ağaçlandırma 

Devlet Orman İşletme Müdürlüğünde yapılacaktır. 8021 / 2-2 

Kastamonu Cide Devlet Kereste Fabrikası Müdürlüğünden; 

Parti Muh. Bed. Teminatı 
Ad. Malın cins ve nevü Adet Miktarı Lira Li ra 

2 Ut. S. N . B. Çam Kereste 1483 69.574 9.000 47.000 
3 IV. S. N . B. Çam Kereste 2453 103.757 6.000 46.700 
2 m . S. N . B. Göknar Kereste 1760 69.708 9.000 47.100 
3 IV. S. N . B. Göknar Kereste 2494 100.468 6.000 45.200 
1 I. S. N . B. Kenarlı Kayın Kereste 717 30.130 11.500 26.000 
S II. S. N . B. Kenarlı Kayın Kereste 4189 180.767 10.000 135.500 
7 HI. S. N . B. Kenarlı Kayın Kereste 4586 206.033 8.000 124.800 
7 m . S. K. B.Kenarh Kayın Kereste 10826 112.165 6.500 55.800 
3 IV. S. N . B. Kenarlı Kayın Kereste 1666 79.378 5.300 31.500 
6 IV. S. K. B. Kenarlı Kayın Kereste 6381 71.319 4.200 23.300 

Fabrikamız kayın kerestelerin % 25 şi peşin bakiyesi banka mektubu karşılığı 
6 ay vadeli yumuşak kerestelerin % 10 nu peşin bakiyesi banka mektubu karşılığı 9 
ay vadeli açık arttırmalı olarak satılacaktır. 

Açık arttırmalı satışın 12/6/1979 Sah günü 10.30 da Fabrikamız satış bina
sında yapıldığı ilan olunur. 8022 / 2-2 

e 

TCDD işletmesi Merkez Alım, Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığından: 

4 Kalem Rutll Elektrod İç Piyasadan Satın Alınacaktır. 
1 — Yukarıda yazılı malzeme iç piyasadan kapalı zarf usulü ile eksiltmeye ko

nulmuştur. 
2 — Tekliflerin en geç 3 Temmuz 1979 Salı günü saat 15.00 e kadar TCDD Ge

nel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığında toplanacak olan Komisyonumuza gel
miş veya verilmiş olması şarttır. 

3 — Bu işe ait şartnameler TCDD'nin Ankara'da Merkez, İstanbul'da Sirkeci 
veznelerinden 100,— TL. mukabilinde temin edilebilir. 

4 — Teklifler 5 nüsha olarak verilecek ve teklif zarflan üzerine teklifin hangi 
işe alt olduğu yazılacaktır. 

5 — Tekliflerle birlikte, teklif edilen bedelin % 2,5 oranında geçici teminat 
mektubu verilecektir. 

6 — Tekliflerin açılmasından sonra, firmalar tarafından yapılacak herhangi bir 
fiyat artışı ve indirimi veya teklif koşullanndaki değişiklikler kesin olarak kabul 
edilmez. 

7 — TCDD 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya 
kısmen yapmakta ve tercih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir. 

7980 / 2-2 



31 M
ayıs 1979 —

 S
ayı: 16652

 
R

E
SM

İ G
A

ZETE
 

Sayf
a : 35 

Göynük Devlet Orman İsletmesi Müdürlüğünden : 

M İ K T A R I M . bedeli % 7,5 Tem. 
Bölgesi Deposu Tol durumu Cins ve Nev'i P. adedi Adet Mî Dm* T L . TL. 

Alançayı Dedeler Şose 3. S. N . B. çam Tom. 18 1 5 5 9 444.322 2.860 95.310 
> > > 3. S. Ks. B. çam Tom. 13 1567 240.197 _ 2.310 41.615 
» > » Normal Boy çam tel direk 3 503 72.608 3.145 17.130 

Göynük örencik > 3. S. N . B. çam Tom. 6 1350 273.617 2.860 56.690 
> > > 3. S. Ks. B. çam Tom. 4 727 98.546 2.310 17.100 
» » » Çam maden direk 8 2654 242.043 1.980 35.950 
» » » Normal Boy çam tel direk 6 647 127.510 3.145 30.100 
» H . Ayagbeli » Normal Boy çam tel direk 1 66 8.976 3.145 2.120 

H . Mahmut İbrahimözü » 3. S. N . B. kız: 1 çam Tom. 2 378 83.511 2.695 16.900 
> > > 3. S. Ks. B. kızıl çam Tom. 1 240 46.158 2.090 7.250 
> » » 3. S. N . B. çamTom. 7 530 281.792 2.860 60.500 
> > » 3. S. Ks. B . çam Tom. 1 63 22.595 2.310 3.920 
> > > N . B. çam tel direk 1 107 18.198 3.145 4.300 

S. Gölü IClbrahimler > N . B. çam tel direk 3 516 76.457 3.145 18.050 

Y E K O N : 74 10907 2036.530 406.935 

1 — Yukarıda beyanı yazılı 1 9 7 9 yılı istihsali 2 0 3 6 . 5 3 0 M 3 ibreli orman emvali 15/C model No. lu şartname mucibi % 50'si p< 
şin, bakiyesi altı ay vadeli olarak açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır. 

2 — Satış 8 Haziran 1979 Cuma günü saat 14.00'de İşletme Merkez binasında yapılacaktır. 

3 — Satış partileri en az 8.976 M J , en çok 59.085 M Î tür. 
4 — 15/C model No. lu şartnamede yazılı hususlara sahip olanlar açık artırmaya İştirak edebilecektir. 

5 — Bu satışa ait İlan ve şartname Bolu Orman Bölge Başmüdürlüğünde, Bolu - Mudurnu - Geyve - Adapazarı - Kızılcana 
mam - Ankara - Beypazarı - İstanbul İşletme Müdürlüklerinde ve alâkalı Bölge Şefliği ile İşletme Merkezinde görülebilir. 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları 9. Bölge Müdürlüğünden: 
DİYARBAKIR 

1 — Eksiltmeye konulan İş : Bozova - Karababa baraj yolu 11. kısım takriben 
K m . 23 + 386—27 + 100 arası toprak tesviye, üst yapı sanaat yapısı ve köprü işleri. 
Keşif bedeli: 13.652.382,— TL., Geçici Teminat : 406.572.— TL., Eksiltme günü tarih 
ve saat: 21/6/1979 Perşembe günü saat 11.00'de, Müracaat son günü : 18/6/1979 Pa
zartesi günü mesai sonuna kadar. 

2 — Yukarda yazılı İşin eksiltmesi D. Bakır Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü 
binasında İhale Komisyonu odasında belirtilen tarih gün ve saatte 2490 sayılı Kanu
nun 31. maddesine göre kapalı zarf usulüne göre yapılacaktır. 

3 — Eksiltme dosyalan her gün mesai saatlerinde Bölge Müdürlüğünde görü
lebilir. 

4 — Yeterlik belgesi alabilmek için. 
İsteklilerin engeç yukarda yazılı İş İçin tespit edilmiş olan son müracaat günü 

mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile Bölge Müdürlüğümüze müracaat etmeleri 
(Müracaata gelen evrak kaydı tarihi muteberdir) dilekçelerine (A, B) grubundan en 
as bu İşin keşif bedeli kadar müteahhitlik belgesinin aslı veya keşif bedelinin yansı 
kadar bir adet yol yapım işine alt İş bitirme belgesi, eksiltme dosyasındaki örneklere 
uygun 

a) Yol İnşaatları İçin lüzumlu yapı araçlan bildirisi ancak bu maktnalardan 1 
Adet Caterplller D. 8 veya emsali dozer, 1 Adet yükleyicinin kendisine ait olduğunu 
lelirden belgelerin eklenmesi şarttır.) 

b) Mali durum bildirisi 
e) Keşif bedelinin % 10 nlsbetlnde banka referans mektubu 
d) Teknik personel bildirisini 
e) Taahhüt bildirisini (Müteahhidin son beş yıl içinde yaptığı işleri gösterir 

Mr liste bildiriye eklenecektir.) 
t) İsteklilerin noter tasdikli İmza sirkülerini, 
g) İş yeri görme belgesi , 
h) Vekâletnameyi gerekirsa eksiksiz olarak ekleyip bu iş için yeetrllk belgesi 

alanlar (a, b, d ve e'de yazılı belgeleri bizzat müteahhit tarafından imzalanması şart
tır. Vekâleten İmza edilenler geçerli sayılmaz. Yeterlik belgesi için telgrafla müracaat 
kabul edilmez. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için: 
İsteklilerin 1979 yılına ait ticaret ve sanayi odası belgesi ile Şirketlerin; Sözleş

meye esas İlk ilan tarihinden sonra alınmış hail faaliyet belgesi, noter tasdikli imza 
»irküleri ve şirket sirküleri; Bölge Müdürlüğümüzden alınacak yeterlik belgesi ve bu 
mektuplara müddetsiz veya son müracaat gününden itibaren en az Uç ay müddetU ve 
Maliye Bakanlığının 12/1/1956 gün ve 5297 -15/1723 sayılı teminine uygun olmalan.) 

6 — isteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen İzahat dairesinde hazırlayacak
ları tekUf mektuplanm eksiltme günü saat 10.00'a kadar makbuz mukabilinde Komis
yon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilan olunur. 

8230 /1-1 

Topraksu X . Bölge Müdürlüğü Merkez Ekip Başmühendisliğinden : 

İnşaatın adı: Malatya - Akçadağ - Esenbey, İşin Mahiyeti: II. Ks. Sulama Te
sisi, I. Keşif BedeU: 6.596.232 TL., G. Teminat: 167.886,96 TL., İhale şekU : Kapak 
zarf İhale günü : 14/6/1979, İhale Saati: Perşembe saat 17.00 de 
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1 — Tulumdaki İşler Malatya Topraksu X . Bölge Müdürlüğü Merkez Ekip 
Başmühendisliği binasında karşılarında gösterilen gün ve saatte İhale edilecektir. 

2 — İlan, proje, harita, şartname, mukavele örneği ve diğer evraklar ihale dos
yası İle birlikte bedelsiz olarak mesai saatleri dahilinde Malatya T O P R A K S U X . Bölge 
Müdürlüğü Merkez Ekip Başmühendisliği evrak kaleminde görülebilir. 

3 — Teklif mektupları İhale saatinden bir saat önce Komisyon Başkanlığına 
verilecektir. 

4 — Talipliler eksiltme şartnamesinin 5. maddesinde belirtilen evraklar İle bir
likte keşif bedeli kadar (C) grubu müteahhitlik karnesi, 

6 — Talipliler 1979 vizeli ticaret odası vesikası ile 4. maddede belirtilen evrak
larla birlikte yeterlik belgesi alabilmeleri için 11/6/1979 Cuma günü saat 17.39*8 ka
dar her iş için ayrı ayrı müracaatta bulunmaları şarttır. 

6 — Postadaki vaki gecikmeler ve telle müracaatlar geçirli değildir. 

8220/1-1 

Palu • Kovancılar Belediye Başkanlığından: 

1 — Belediyemiz 10 adet dükkan İnşa ettirecektir. 
2 — Keşif bedeli 1.705.725r- lira olup, geçici teminatı 51.172,— liradır. 
3 — İşle ilgili şartname, plan, proje vesair evraklar Belediyemiz muhasebesinde 

görülebilir. 
4 — İhale Belediyemiz binasında 8/6/1979 Cuma günü saat 10.00'da belediye 

encümeni huzurunda yapılacaktır. 
5 — İhale 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca kapalı zarf usulü ile ya

pılacaktır. 
6 — Taliplerin İhaleye girebilmeleri için 1979 yılma ait ticaret odası belgesi, 

en az işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesi, ile müracaat edip Belediyemizden 
yeterlik belgesi alınması gerekir. 

7 — Müracaatlar en geç 7/6/1979 günü mesai saati bitimine kadar olup, zarfla 
en geç ihale günü İhale saatinden l saat öncesine kadar verilmesi gerekir. Taliplerin 
teminatlarını Belediyemize yatırmaları gerekir. 

8 — 2490 sayılı Kanunun 4. maddesine girenler ihaleye giremezler. 
9 — Postada meydana gelecek gicekmeler nazara alınmaz. 
İlan olunur. 8232 / M 

İzmir Devlet Hastanesi Baştabipliğinden : 

Cinsi : Muhtelif cins ilâç, Miktarı: 176 kalem, Tahmini bedeli : 5.450.099,50 TL. . 
Geçici teminatı : 163.503,— TL., Şekli: Kapalı zarf, Eksiltmenin Tarihi ve saati: 
7/6/1979, 10.00. 

1 — Hastanemizin 1979 malt yıh yukarıda yazılı ihtiyacı kapah zarf eksiltmesi 
hizasında gösterilen tarih ve saatte Hastanemizde yapılacaktır. 

2 — Şartnameler İstanbul. Ankara Sağlık Müdürlüklerinde ve Hastane Mü
dürlüğünde mesai saatleri dahilinde görülebilir. 

3 — Taliplerin iştirak edecekleri grup İçin 2490 say lı Kanun gereğince tanzim 
edecekleri teklif mektuplarım (Teminatları ve 1979 yılma ait ticaret ve sanayi odası 
vesikalaraı ile birlikte) Eksiltmenin yapılacağı saatten 1 saat evvel kapalı zarflarını 
Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

4 — Postada gecikmeler kabul edilmez. 7559 / 1-1 
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Pertol Ofisi Genel Müdürlüğünden : 

1 — Ofisimiz ihtiyacı olan 4 adet 400 mVh hk Fuel-Oil pompası şartnameleri 
esasları dahilinde iç ve dış piyasadan (kapalı zarf) teklif alma usulü ile ihaleye çıka
rılmıştır. 

2 — a) Bu işe ait geçici teminatı : 130.000,— TL. dır. 
3 — Teknik ve idari şartname Genel Müdürlük Malzeme Şube Müdürlüğü İle 

İstanbul Bölge Müdürlüğünden teinin edilebilir. 
4 — İhaleye iştirak edecek firmalar teklif mektuplarını en geç 3/7/1979 günü 

saat 14.00'e kadar dış zarfın üzerine (Fuel-OU pompası işine ait tekliftir) ibaresini 
yazarak Genel Müdürlük Haberleşme Şube Müdürlüğüne posta ile gönderecek veya 
elden tevedi edeceklerdir. 

Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
5 — Teklif mektupları 3/7/1979 günü saat 15.00'de Satın Alma Komisyonu 

Başkanlığında açılacaktr. 
Firma temsilcileri İhalede hazır bulunabilirler. 
6 — Ofisimiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya 

fiyat ve evsaf yönünden en uygun teklif veren firmaya verip vermemekte serbesttir. 
7908 / 2-1 

s 
Çubuk Belediye Başkanlığından: 

Aşağıda isimleri yazılı inşaatlar ihaleleri kapah zarf usulüyle 12/6/1979 Sah 
günü yap-lacaktır. İhaleye katılmak isteyen müteahhitlerin : 

1. (C) grubundan müteahhitlik karnesi, 
2. Maklna paktı bildirgesi, 
3. İş bitirme belgeleri; 
ile Belediyemiz Fen İşlerine en geç 11/6/1979 günü saat 12.00'ye kadar başvu

ruda bulunup yeterlilik belgeleri almaları gerekmektedir. İşe ait proje ve şartname
ler Belediyemiz Fen işlerinden görülebilir. 

Keşif özeti O. Tem. 
İşin Adı TL. TL. İhale günü Saati 

Mal pazarı ve mezbaha ek tesisleri 1.800.000 67.750 12/6/1979 14.00 
Sosyal Tesisler 875.000 38.750 12/6/1979 15.00 

7910 / 3-1 
• 

Erzurum İl Daimi Encümen Başkanlığından: 

Mülkiyeti Özel İdare'ye ait Kongre Caddesindeki 1640 M* İlk arsa üzerine altı 
dükkan ve üstü otel inşaatı yapım işi 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince 
14/6/1979 Perşembe günü saat 15,30'da özel İdare binasındaki Encümen salonunda 
kapalı zarf usulüyle ihale edilecektir. 

Muhammen bedeli 40.000.000,— lira olup, seçici teminatı 1.200.000,— liradır. 
B u ihaleye İştirak edecek müteahhitler gerekli belgeleri ile Yapı İşleri 12. Bölge 

Müdürlüğüne 11/6/1979 Pazartesi günü mesai bitimine kadar müracaat ederek yeter
lik belgesi almaları şarttır. 

İhaleye ait şartname ve keşif dosyaları mesai saatleri dahilinde Encümen Ka
leminde görülebilir. 

Taliplerin 2490 sayılı Kanunun 32 nci maddesi gereğince düzenleyecekleri teklif 
mektuplarım ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabili Komisyona 
vermeleri İlân olunur. 8233 /1-1 
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Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden • 

1 — Kurumumuzun gereksinmesi ateş tuğlası ve değişik cinste harçlar İmal 
ettirilecektir. 

2 — Bu İşe ait şartname, 
T E K 
MAKÎNA İKMAL ve SATIN ALMA 
DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
Bayındır Sok. No. 3/1 
Yenişehir-ANKARA 

adresindeki İç Ticaret Müdürlüğünden abnahillr. 
3 — Yeterlik belgesi için şartname İstenilen belgelerle birlikte 4/6/1979 fünU 

saat 17.00*ye kadar yukarıda belirtilen adrese başvurulacaktır. 
4 — Yeterlik belgeleri 18/6/1979 gününden itibaren elden verilecek veya posta 

ile gönderilecektir. 
5 — Teklifler 28/6/1979 günü saat 14.00'e kadar yine yukarıda belirtilen adres

teki Muhaberat Servisimizde bulundurulmalıdır. Teklifler aynı gün saat 14.30'da aleni 
olarak açılacaktır. 

6 — Kurumumuz 2490 sayılı yasaya bağlı değildir. 
8237 /1-1 

m 

T. K . 1. Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi Müdürlüğünden : 

KÖMÜR TAHMİL - TAHLİYE HIMETININ İHALESİNE AİT İLAN 
1 — TKİ. Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi Zonguldak Şubesi deposuna vagon-

larla gelecek yaklaşık 30.000 ton muhtelif cins kömürün boşaltma, yükleme ve yak
laşık 1.000 ton kadarının stoka çekme ve İstifi hizmeti şartnamesi gereğince kapalı 
zarf usulüne göre teklif alınmak suretiyle 2. kez İhaleye çıkarılmıştır. 

2 — Bu işe ait Müessesece tasdikli şartname Müessese Merkezinden, (Necati-
bey Caddesi No. 21 Kızılay/Ankara) Kst. Zonguldak Şubemizden ve KST. Ereğli Bü
rosu ile KST. Karabük Büromuzdan İmza mukabilinde temin edilebilir. 

3 — isteklilerin kapalı zarf teklif mektuplarım 11/6/1679 Pazartesi günü saat 
12.00'ye kadar Müessesemiz Muhaberat Servisine (Necatibey Caddesi No. 21 Kızılay/ 
Ankara) tevdi etmeleri veya göndermeleri gerekmekte ve teklif sahiplerinin ihalenin 
yapılacağı aynı gün saat 15.00 de yukarıda belirtilen Müessesemiz Merkezinde hazır 
bulunmaları gerekmektedir. 

1 — Telefonla, telgrafla müracaatlar ve postada olabilecek gecikmeler kabul 
edilmez. 

S — Müessesemiz 2490 sayılı yasa'ya bağlı değildir, ihaleyi yapıp yapmamak
ta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 8212 /1-1 

• m 

Sümerbank Yarımca Seramik Sanayi Müessesesinden: 

TELLİ A N B A L A J SANDIĞI İMAL ETTİRÎLECEJtTIR 
1 — 10.000 Adet 447x310x310 mm, 60.000 Adet 315x310x310 mm, 15.000 adet 

412x310x310 mm, ebatlarında cem'an 76.000 adet telU sandık ihtiyacımız 7/6/1979 
tarih saat 16.00 de kapalı zarf usulü teklif alınmak üzere ihale edilecektir. 

2 — B u İşe alt muvakkat 75.000 T L . olup, İhale saatinden önce Müessesemi
zin veznesine yatırılacaktır. 

3 — Sandık numuneleri Müessesemizde görülebilir. 
4 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tâbi değildir. 8027 /1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İğleri Genel Müdürlüğü X X I . 
Bölge Müdürlüğünden : A Y D I K 

BÖLGE L O J M A N L A R I I. KISIM İNŞAATI 
1 — DSİ. X X I . Bölge Müdürlüğü hudutları dahilinde Aydın İli sınırları içinde 

bulunan «Bölge Lojmanları I. Kısım İnşaat'> isi «6200 sayılı Kanunun 34. maddesi 
gereğince tatbik edilecek Esaslar» dahilinde (Kapalı zarf) usulü İle ihaleye çıkarılmış
tır. 

2 — İnşaatın muhammen keşif bedeli (20.000.000,—) TL. olup, geçici teminatı 
(613.750,—) TL. dır. 

3 — Müteahhitlikçe bu işte kullanılmak üzere iş programına uygun olarak 
şantiyede çalışır vaziyette (2) adet betoniyer (250 lit.), (2) adet vibratör, (2) adet 
sabit vinç (asansör), yeteri kadar damperli kamyon ve lüzumlu diğer ekipman bulun
durulacaktır. 

4 — İhale 28 Haziran 1979 Perşembe günü saat 15.00'de Aydında DSt. X X I . 
Bölge Müdürlüğünde toplanacak olan DSİ. X X I Bölge Müdürlüğü Merkez Eksiltme 
Komisyonu tarafından (Kapal: zarf) usulü ile yapılacaktır. 

5 — İhale şartnamesi ve ekleri DSİ. X X I . Bölge Müdürlüğünde 4/6/1979 tari
hinden İtibaren mesai saatleri dahilinde görülebilir. 

6 — İstekli şahıs veya şirketlerin DSİ. X X I . Bölge Müdürlüğüne 13/6/1979 Çar
şamba günü saat 17.30'a kadar bir dilekçe ile müracaat ederek ihaleye iştirak belgesi 
istemeleri ve bu dilekçeye aşağıdaki belgeleri eklemeleri gerekmektedir. 

a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış müteahhitlik karnesi; bu karnenin (B) 
grubundan en az (20.000.000,—) TL. olması şarttır. Yapılacak müracaatlara yukarıdaki 
şartlara uygun müteahhitlik karnesinin sureti konulduğu takdirde karne aslının da 
müracaat bitim tarihinden evvel DSİ. X X I . Bölge Müdürlüğünde yetkililere gösteril
mesi ve bu hususun müracaat evraklarına kaydettirilmesi gereklidir. 

b) Bu güne kadar buna benzer emsali bir işi bitirmiş olması ve geçici kabulünü 
yaptırmış olması şart olup, ikmal ettiği ve halen taahhüdü altında bulunan işlerin 
hangi Kuruluşa taahhüt edildiği, keşif bedelleri, ikmal tarihleri, yapılan iş bedelleri ile 
yaptıkları işleri başar* ile yürüttükleri ve eksiksiz bitirdiklerine dair ilgil dairelerden 
alınmış iş bitirme belgeleri, 

c) 3. maddede istenilen makina ve teçhizatın kendisine ait olduğunu tevsik 
eden vesikalara veya kiralayacak ise kiralayan şahıs veya firmadan alınmış noterden 
tasdikli taahhütname ile makina ve teçhizatın kiralayana ait olduğunu tevsik eden 
vesikalar ve iş programına uygun olarak şantiyede hazır bulundurulacağına dair usulü 
veçhile tanzim edilmiş taahhütname, 

d) Teknik personel beyannamesi ve kilit teknik personelin biyografisi, 
e) Bankadan alınmış banka kredi durumunu gösterir belgeler. 
7 — Usulüne uygun olarak eksiksiz ve zamamnda müracaatını yapmış talipler

den bu ihaleye iştirak etmelerinin uygun görülüp görülmediğini 19/6/1979 Sal' günü 
saat 10.00'dan İtibaren DSt. X X I . Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek öğrenebilirler. 
İhaleye iştirak etmeleri uygun görülenlerin (20Ö,—) TL. mukabilinde ihale şartnamesi 
ve eklerini almaları gerekmektedir. 

İhale şartnamesi ve eklerini almış ihaleye iştirak etmeleri uygun görülen istek
lilere «iştirak belgesi» verilecektir. 

8 — ihaleye iştirak etmeleri uygun görülenlerden 25/6/1979 Pazartesi günü 
saat: 15.00'e kadar ihale şartnamesi ve eklerini almamış olanlara «İştirak Belgesi» 
verilmez. 

9 — İştirak belgesi almış olup, İhaleye iştirak etmek İsteyen şahıs veya Şir
ketlerin «Teklif Zarf» larını 28/6/1979 Perşembe günü saat 14.45'e kadar 4. maddede 
belirtilen DSt. X X I . Bölge Müdürlüğü Merkez Eksiltme Komisyonu Başkanlığına mak
buz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 

10 — Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edil
mez. 7909 / 2-1 
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Sümerbank Alım ve Satım Müessesesinden : 
Bahçekapı/tSTANBUL 

SİSAL E L Y A F I A L I N A C A K T I R 
Kapalı zarf usulü ile Sümerbank Kendir Sanayii Müessesesi için, ithalâtı tara

fımızdan yapılmak üzere, aşağ da evsafı ile mik .n yazılı sisal elyafı satın alınacak
tır. 

1 — Tekliflerin en geç son teklif verme günü akşamına kadar İstanbul Bahçe-
kapı Sümerhan'da kâin Müessesemiz Merkezindeki veya İstanbul Karaköy Bankalar 
Caddesindeki Sümerbank İstanbul Şubesi hollerindeki teklif atım kutusuna atılması 
veya aynı tarihte elimizde olacak şekilde ikinci bir zarf içerisinde postalanması lâzım
dır. Postada vaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 

2 — Fiyatlar US Dolar cinsinden ve metrik ton (1000 kg.) üzerinden verilmeli, 
yükleme limam ile teslim müddeti belirtilmelidir. 

3 — Her türlü evrakın üzerine ilgüi dosya numarası ile son teklif verme günü 
yazlacaktır. 

4 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp teklifler arasında 
ihtiyacımızla şartlarımıza en uygun olanı tercih edilecektir. 

Son teklif 
Dosya No. Miktarı C i n s i verme günü 

17067/Tas. 300 Ton Sisal elyafı No : 1 2/7/1979 
17067/Taş. 200 Ton Sisal elyafı No : 3 L 2/7/1979 

7907 /1-1 

Etibank Mahdut Mesuliyeti! Seydişehir Alüminyum İşletmesi Müessesesi Mü
dürlüğünden : 

MUHTELİF VANA SATINALINACAKTIR 
1 — İhale kapalı zarf teklif alma usulü ile 19/6/1979 Salı günü saat 15.00'de 

Müessesemiz toplantı salonunda yapılacaktır. 
2 — Şartnameler bedelsiz olarak Müessesemiz Satınalma Müdürlüğünden te

min edilebilir. 
3 — Bu işin muvakkat teminatı 25.000,— TL. dır. 
4 — Teklifler en geç ihale günü ısaat 14.00'e kadar Müessesemiz muhaberat ser

visine verilmiş olacaktır. Postadaki vaki gecikmeler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
5 — Müessesemiz 2490 sayılı kanuna tabi değildir. 

8234 /1-1 

2.000 K G . SÎLİKAGEL SATINALINACAKTIR 
1 — İhale kapalı zarf teklif alma usulü ile ıI8/6/1979 Pazartesi günü saat 15.00'de 

Müessesemiz toplantı salonunda yapılacaktır. 
2 — Şartnameler bedelsiz olarak Müessesemiz Satınalma Müdürlüğünden te

min edilebilir. 
3 — Bu işin muvakkat teminatı 25.000,— TL. dır. 
4 — Teklifler en geç ihale günü saat 14.00'e kadar Müessesemiz muhaberat ser

visine verilmiş olacaktır. Postadaki vaki gecikmeler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

8235 / M 
5 — Müessesemiz 2490 sayılı kanuna tabi değildir. 
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Ankara Sular İdaresi Genel Müdürlüğünden : 

1. Kuruluşumuz gereksinimi 100 ton odun fiat ve teklif alma usulü ile satın 
alınacaktır. 

2. İlgililer tekliflerini, teklif edecekleri bedel üzerinden yatıracakları en az 
% 7,5 oranındaki geçici güvenceleri İle birlikte 15/6/1979 Cuma günü saat 14.00'e 
kadar Kuruluşumuz Yazı İşleri Şefliğine vereceklerdir. İhalesi aynı gün saat 15.00 
de Genel Müdürlük binasında- toplanacak Alım Satım Komisyonu huzurunda yapıla
caktır. 

3. Bu İşle Ugill teknik ve idari şartname Kuruluşumuz Makina ve İkmal Daire 
Başkanlığında görülebilir. 

4. Güvence vermiyenlerin teklifleri değerlendirilmeyecektir. 
5. Her türlü gecikmeler ve telgrafla yapılacak teklifler kabul edilmiyecektir. 
6. Kuruluşumuz 2490 sayılı Yasaya bağlı değildir. 7903 /1-1 

1. Kuruluşumuz gereksinimi 10.000 adet priz buşaklesi uzatma borusu fiat ve 
teklif alma usulü ile satın alınacaktır. 

2. İlgililer tekliflerini, teklif edecekleri bedel üzerinden en az % 7,5 oranın
daki geçici güvenceleri İle birlikte 11/6/1979 Pazartesi günü saat 14.00'e kadar Ku
ruluşumuz Yazı İşleri Şefliğine vereceklerdir. İhalesi aynı gün saat 15.00 de Genel 
Müdürlük binasında toplanacak Alım Satım Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

3. Bu işle ilgUi şartname ve malzeme listesi Kuruluşumuz Makina ve İkmal 
Dairesi Başkanlığında görülebilir. 

4. Güvence vermiyenlerin teklifleri değerlendirilmeyecektir. 
5. Her türlü gecikmeler ve telgrafla yapılacak teklifler kabul edilmiyecektir. 
6. Kuruluşumuz 2490 sayılı Yasaya bağlı değildir. 7904 /1-1 

1. Kuruluşumuz gereksinimi 10.000 takım priz buşakleli fiat ve teklif alma 
usulü ile satın alınacaktır. 

2. İlgililer tekliflerini, teklif edecekleri bedel üzerinden yatıracakları en az 
% 7,5 oranındaki geçici güvenceleri ile birlikte 15/6/1979 Cuma günü saat 14.00'e 
kadar Kuruluşumuz Yaza İşleri Şefliğine vereceklerdir. İhalesi aynı gün saat 15.00 
de Genel Müdürlük binasında toplanacak Alım Satım Komisyonu huzurunda yapıla
caktır. 

3. Bu işle ilgili teknik ve idari şartnamesi Kuruluşumuz Makina ve İkmal 
Daire Başkanlığında görülebilir. 

4. Güvence vermiyenlerin teklifleri değerlendirilmeyecektir. 
5. Her türlü gecikmeler ve telgrafla yapılacak teklifler kabul edilmiyecektir. 
6. Kuruluşumuz 2490 sayılı Yasaya bağlı değildir. 7905 /1-1 

1. Kuruluşumuz gereksinimi (0 32 mm., 0 40 mm., 0 50 mm.) 140.000 metre 
polietilen boru fiat ve teklif alma usulü ile satın alınacaktır. 

2. İlgililer tekliflerini, teklif edecekleri bedel üzerinden yatıracaklar en az 
% 7,5 oranındaki geçici güvenceleri ile birlikte 13/6/1979 Çarşamba günü saat 14.00'e 
kadar Kuruluşumuz Yazı İşleri Şefliğine vereceklerdir. İhalesi aynı gün saat 15.00 de 
Genel Müdürlük binasında toplanacak Alım Satım Komisyonu huzurunda yapılacak
tır. 

3. Bu İşle ilgüi teknik ve idari şartnamesi Kuruluşumuz Makina ve İkmal 
Daire Başkanlığında görülebUir. 

4. Güvence vermiyenlerin teklifleri değerlendirilmeyecektir. 
5. Her türlü gecikmeler ve telgrafla yapılacak teklifler kabul edilmiyecektir. 
6. Kuruluşumuz 2490 sayılı Yasaya bağlı değildir. 7906 /1-1 
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D E 18000 ve 24000 tipi dizel elektrik lokomotiflerinde kullanılacak 454 kalem 
Robert Bosch mamulU veya muadili çeşitli malzeme satmalmacaktır. 

1 — Yukarıda konusu yazılı malzeme Dış Plyasa'dan kapalı zarf yöntemi ile 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Tekliflerin engeç 24 Temmuz Salı günü saat 15.00'e kadar Ankara'da 
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığında toplanacak Komis
yonumuza gelmiş veya verilmiş olması şarttır. 

3 — Bu İşe ait şartname TCDD'nin Ankara'da Merkez ve İstanbul'da Sirkeci 
veznelerinden 50,— T L . bedelle teinin edilebilir. 

4 ->- Teklif zarfları üzerine TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Alım Sa
tım ve İhale Komisyon Başkanlığı Gar/Ankara adresi ve hangi işe ait olduğu yazıla
caktır. 

0 — TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve dilediği talibe 
yapmakta tamamen serbesttir. 8247 / 2-1 

• 
Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Divriği Madenleri Müessesesi Müdürlüğün

den : 

1 — Müessesemllzn ihtiyacı bulunan 1200 çift İskarpin kapalı teklif almak su
retiyle ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — İhale 25 Haziran 1979 Pazartesi günü saat 14.30 da Müessesemizin Gürek'-
deki merkezinde yapılacağından kapak teklif mektupları en geç aynı gün saat 14.00'e 
kadar Müessesemize verilmiş olacaktır. 

3 — Bu İşin geçici teminatı 36.000,— TL. dır. 
4 — Bu işe ait şartname : 
a) Divriği, Sivas, Erzincan, Kayseri ve Malatya Belediye Başkanlıklarında, 
b) Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri İstanbul Mümessilliğinde (Yalı Köşkü 

Cad. Yalı Köşkü İş Ham Kat 4 Sirkeci) 
c) Türkiye Demir ve ÇeUk İşletmeleri Ankara Mümessilliğinde (Büklüm So

kak No : 79 Kavaklıdere) 
d) Müessesemizin merkezi olan CUrek'te mesai saatleri dahilinde hergün görü

lebilir. 
0 — MUesseesmlz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
İlan olunur. - 8246 / 2-1 

Sttmerbank Alım ve Satım Müessesesi Müdürlüğünden: 
Bahcekapı/İSTANBUL 

Mensucat boyası satmalmacaktır. Sümerbank Ereğli Pamuklu Sanayii İçin; 
Anthrasol Braun IBR : 350 Kg. (Veya muadili) 

boyası satmalmacaktır. 
Kapalı zarfı havi teklif mektuplarının 11/6/1979 günü saat 17.30'a kadar Mües

sesemiz veya İstanbul Şubemizdeki teklif atım kutusuna atılması veya ikinci bir zarf 
içerisinde aynı tarih ve saatte Müessesemizde bulunacak şekilde posta ile gönderilmesi 
lazımdır. Postadaki vaki gecikmeler nazarı itibara alınmaz. 

Verilecek teklif mektuplarının üzerine AL/III dosya No. 3418/78 ibaresinin ya
zılması şarttır. 

Hazır mal teklif edilecektir. 
Herhangi bir fiyat artışı kabul edilmeyecektir. 
Müessesemiz 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme Kanununa tabi olmayıp teklifler 

arasında şartlarımızla ihtiyacımıza en uygun olanı tercih edilecektir. 
8 2 1 8 / M 

TCDD l§letmesl Merkez Alım ve Satım Komisyonu Başkanlığından : 
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Adapazarı Vagon Sanayii Müessesesi Satın Alma Komisyon Başkanlığından: 

Adapazarı Vagon Sanayii Müessesesinde, Çelik malzemelerin pres işlemlerin
de kullanılmak üzere aşağıda cins ve miktarı belirtilen «Abkant Pressin 15/6/1979 
günü saat 15.00'de kapalı zarf eksiltme yöntemi ile ihalesi yapüacaktır. 

1 — Eksiltme, Adapazarı Vagon Sanayii Müessesesi Satın Alma Komisyon 
Başkanlığında yapılacaktır. 

İhaleye katılmak isteyen firmaların teklif tutarı üzerinden % 2,5 (yüzde ik i -
buçuk) nisbetinde muvakkat teminatlarını Müessesemiz veznesine yatırmaları, 1979 
yılı vizeli Ticaret veya Sanayi odalarından birine kayıtlı olduğunu gösterir belge
lerini ve eksiltme ile ilgili teklif mektuplarım kapalı ve mühürlü bir zarf İçerisinde 
ihale saatinden yarım saat önce Komisyonumuza vermeleri şarttır. İhale saatinden 
sonra müracaatlar, postada vaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 

2 İhale konusu Pres'e ait tip mukavele ile eksiltme ve Teknik şartname
leri mesai gün ve saatleri içerisinde görülebileceği gibi talep eden İştirakçilere Mü
essesemizden ücretsiz olarak verilir. 

3 — İhale konusu işle ilgili bilumum Resim, Harç ve Pul masrafları ihale üze
rinde kalan yükleniciden alınır. 

4 — Advas, eksiltme mevzuunu teşkil eden «Abkant Pres> in ihalesini yapıp 
yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediği talibe yapmakta tamamen serbesttir. 

Malzemenin cinsi: Akbant Pres, Miktarı: 1 adet, İhale tarihi ve saati: 
15/6/1979 saat 15.00 de. 7985 /1-1 

Adapazarı Vagon Sanayii Müessesesinde, çeşitli işlerde kullanılmak üzere aşa
ğıda cins ve miktarı belirtilen kopya tertibatlı Zımba Tezgâhının 15/6/1979 günü saat 
15.00 de kapalı Zarf Eksiltme Yöntemi İle ihalesi yapılacaktır. 

1 — Eksiltme, Adapazarı Vagon Sanayii Müessesesi Satın Alma Komisyon 
Başkanlığında yapüacaktır. 

İhaleye iştirak etmek İsteyenlerin teklif tutarı üzerinden % 2,5 (Yüzde iklbu-
euk) nisbetinde muvakkat teminatlarını Müessesemiz veznesine yatırmaları, 1979 yılı 
vizeli Ticaret veya Sanayi Odalarından birine kayıtlı olduğunu gösterir belgelerini ve 
eksiltme ile İlgili teklif mektuplarını kapalı ve mühürlü bir zarf içinde İhale saatin
den yarım saat önce Komisyonumuza vermeleri şarttır. İhale saatinden sonraki mü
racaatlar, postadaki gecikmeler nazarı İtibare alınmaz. 

2 — İhale konusu malzemeye ait tip mukavele ile Eksiltme ve Teknik şart
nameleri mesai gün ve saatleri içerisinde Müessesemizde görülebileceği gibi talep 
eden iştirakçilere Müessesemizden ücretsiz olarak verilir. 

3 — İhale konusu işle İlgili bilumum Resim, Harç ve Pul masrafları İhale üze
rinde kalan yükleniciden alınır. 

4 — A D V A S , eksiltme mevzuunu teşkil eden kopya tertibatlı Zımba Tezgâ
hının ihalesini yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediği talibe yapmakta 
tamamen serbesttir. 

Malzemenin cinsi : Kopya Tertibatlı Zımba Tezgâhı, Miktarı: 1 adet, İhale ta
rihi ve saati : 15/6/1979 Saat 15.00 de. 7986 /1-1 

e 

Ankara Lv. Amirliği 4 No. lu Sat. A l . Kom. Bşk. lığından: 

Kapalı zarf usulü ile Ankara Bahçellevler 36 daireli konut ikmal İnşaatı işi 
yaptırılacaktır. Keşif bedeli 20.000.000 lira olup, geçici teminatı 840.000 Uradır. İha
lesi 27/6/1979 günü saat 11.00 de Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi her 
gün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı 
Kanun hükümleri dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarım en geç İhale saatinden 
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bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şart
tır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 15/6/1979 günü saat 18.00 
e kadar Ankara'da Dz. K. İnş. D. Bşk. lığına müracaat ederek yeterlik belgesi al
maları şarttır. 7901/1-1 

Kapalı zarf usulü ile Polatlı Topçu ve Füze Okulu Yd. Sb. iskan tesisleri 2 
Ks. inşaatı işi yaptırılacaktır. Keşif bedeli 15.000.000 lira olup, geçici teminatı 450.000 
Uradır. 21/6/1979 günü saat 11.00 de Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi 
her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 
sayılı kanun hükümleri dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarını en geç ihale saa
tinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına verme
leri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 15/6/1979 günü 
saat 18.00 e kadar Ankara'da K . K. Mrk. İnş. Emi. Bşk. müracaat ederek yeterlik 
belgesi almaları şarttır. 7902/1-1 

• ••• 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden : 

Deniz Bilimleri Bölümüne Taşkızak Tersanesinde Yapılan Bilim Araştırma 
Gemisi İçin; 

1 adet net görüş penceresi 
1 adet deniz motoru (40 • 80 Hp) 
1 adet kuzine (4 gözlü, fırınlı) 
1 adet klima sistemi 
2 adet yangın tulumbası 

alınacaktır. 
Ayrıca; 
Yangın alarm sistemi ile anons sistemi yaptırılacaktır. 
Şartnameleri; 
Ankara'da Satın Alma Müdürlüğünde, İstanbul'da (Deniz Kuvvetleri Komutan

lığı Taşkızak Tersanesi Hasköy) fiilim Araştırma Gemisi Baş Çarkçısı Hicri Uygu-
nel'de görülebilir. 

Teklif mektupları 18/6/1979 Pazartesi günü akşamına kadar ODTÜ Satın A l 
ma Müdürlüğüne verilecektir. 

Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz, üniversite 249ü sayılı Kanuna Tabi de
ğildir. 8249 /1-1 

e 

Alpullu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

1 — Fabrikamızın, Keşan (Evreşe), Uzunköprü (Demirköprü ve Çöpköy), Mu
ratlı Bölgelerine 4 adet kantar binası ile 4 adet kantar temeli yaptırılacaktır, ihale 
1979 yılı bir im fiyatları üzerinden, kapalı zarf usulü ile, kapalı zarf ile verilen fiyatların 
yüksek olması halinde açık eksiltme veya pazarlık suretiyle 7/6/1979 Perşembe günü 
saat 14.00 de fabrikamız ofis binasında yapılacaktır. 

2) İsteklilerin, 6/6/1979 günü saat 17.30 a kadar eksiltme şartnamesinde belir
tilen belgelerle birlikte fabrikamıza başvurarak yeterlilik belgelerini almaları gerek
mektedir. 

3) Bu işin geçici teminatı teklif edilecek fiyat üzerinden hesaplanacak tutarın 
% 5 i nisbetinde olacaktır. 

4) İstekliler, ihale dosyasını ve inşaatlarla ilgili projeleri çalışma saatlerinde 
fabrikamız ticaret servisinden temin edebilirler. 

5) Fabrikamız 2490 sayılı yasa kapsamı dışında olduğundan ihaleyi yapıp yap
mamakta veya dilediğine vermekte serbesttir. 

8217/11 
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Dz. K . K . Taşkızak Tersanesi Döner Sermaye Genel Müdürlüğünden: 
Hasköy - İSTANBUL 

Onay No : 143 
Taşkızak Tersanesi Döner Sermaye Genel Müdürlüğünce aşağıda belirtilen 

malzeme İlgili Teknik ve idari Şartnamesine göre kapak zarf usulü ile satın alınacak
tır. 

Malzemenin Cinsi Miktarı 

Patlamaya mukavim Lamba 13 Adet 
Patlamaya Muk. Glop (Cam) 3 adet 

1 — Malzemenin tahmini bedeli 279.600,— TL.'sı, geçici teminatı İse 14,930,— 
TL.'udır. 

2 — Teklifler idari Şartnamede belirtildiği gibi verilecektir. 
3 — Satın alınacak (2) kalem malzemeye alt İdari ve Teknik Şartnameler Sa

tın Alma Komisyonu Başkanlığı Ofisinden 300,— TL.'sı Donanma Vakfına yardım 
makbuzu karşılığında temin edilir. 

4 — Posta ile şartname gönderllmez, bu husustaki müracaatlar cevaplandırıl
maz. 

5 — Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
6 — Genel Müdürlüğümüzce herhangi bir teklifin seçilmesi ve üzerinde mua

meleye geçilmesi, Genel Müdürlük ile satıcı arasında bağlantı garantisi yüklemez. 
7 — ihaleye iştirak etmek isteyen firmalar geçici teminat olarak : Memleket 

parası, Devlet Iç istikraz Tahvili veya vadesiz banka teminat mekbunu Döner Serma
ye Muhasebe veznesine yatırarak alacakları makbuzu teklif zarflarının haricinde, ko
yacakları diğer evraklarla birlikte ayrı bir zarfın içine koyarak Döner Sermaye 
Satınalma Ofisine kayıt ettirerek vereceklerdir. 

8 — Teklifler 13 Haziran 1979 Çarşamba günü saat 14.00'e kadar verilecek, 
aynı gün saat 14.30'da Satınalma Komisyonu Başkanlığınca açılacaktır. 

8243 / 2-1 

Onay No : 146 
Taşkızak Tersanesi Döner Sermaye Genel Müdürlüğünce aşağıda belirtilen mal

zeme İlgili Teknik ve İdari Şartnamesine göre kapalı zarf usulü İle satın alınacaktır. 
Malzemenin Cinsi Miktarı 

Patlamaya Mukavim Lamba 11 adet 
Patlamaya Muk. Glop (Cam) 3 adet 

1 — Malzemenin tahmini bedeli 240.000,— TL'sı. geçici teminatı ise 13.250,— 
TL.'sidir. 

2 — Teklifler idari Şartnamede belirtildiği gibi verilecektir. 
3 — Satın alınacak (2) kalem malzemeye ait idari ve Teknik Şartnameler Sa

tmamla Komisyonu Başkanlığı Ofisinden 100,— TL.'sı Donanma Vakfına yardım 
makbuzu karşılığında temin edilir. 

4 — Posta ile şartname gönderllmez, bu hussutaki müracaatlar cevaplandırıl
maz. 

6 — Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
6 — Genel Müdürlüğümüzce herhangi bir teklifin seçilmesi ve üzerinde mua

meleye geçilmesi, Genel Müdürlük İle satıcı arasında bağlantı garantisi yüklemez. 
7 — İhaleye İştirak etmek İsteyen firmalar geçid teminat olarak : Memleket 

paran, Devlet tç istikraz Tahvili veya vadesiz, banka teminat mektubunu Döner Ser
maye veznesine yatırarak alacakları makbuzu teklif zarflarının haricinde koyacakları 
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diğer evraklarla birlikte ayrı bir zarfın İçine koyarak Döner Sermaye Satınalma Ofisi
ne kayıt ettirerek vereceklerdir. 

S — Teklifler en geç 13 Haziran 1979 Çarşamba günü saat 14.00'e kadar veri
lecek, aynı gün saat 14.30'da Satınalma Komisyonu Başkanlığınca açılacaktır. 

8244/2-1 

Onay No : 756 
Malzemenin Cinsi Miktarı 

Muh. Elektrik Mal. 16 kalem 
1 — Malzemenin tahmini bedeU 200.000, —TL.'sı, geçici teminatı ise 11.250,--

TL.'sıdır. 
2 — Teklifler İdari Şartnamede belirtildiği gibi verilecektir. 
3 — Satın alınacak (16) kalem malzemeye ait İdari ve Teknik Şartnameler 

Satınalma Komisyonu Başkanlığı Ofisinden 100,— TL.'sı Donanma Vakfına Yardım 
makbuzu karşılığında temin edilir. 

4 — Posta İle şartname gönderilmez, bu husustaki müracaatlar cevaplandırıl
maz. 

5 — Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
6 — Genel Müdürlüğümüzce herhangi bir teklifin seçilmesi ve üzerinde mua

meleye geçilmesi, Genel Müdürlük ile Satıcı arasında bağlantı garantisi yüklemez. 
7 — İhaleye İştirak etmek isteyen firmalar geçici teminat olarak : Memleket 

parası, Devlet İç İstikraz Tahvili veya vadesiz banka teminat mektubu Döner Serma
ye Muhasebe veznesine yatırarak alacakları makbuzu tekUf zarflarının haricinde, ko
yacaktan diğer evraklarla birlikte ayrı bir zarfın içine koyarak Döner Sermaye Sa
tınalma Ofisine kayıt ettirerek vereceklerdir. 

8 — Teklifler en geç 16 Temmuz 1979 Pazartesi günü saat 14.00'e kadar veri
lecek aynı gün saat 14.30'da Satınalma Komisyonuu Başkanlığınca açılacaktır. 

8245 / 2-1 

Ankara üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığından : 

1 — Fakültemiz ihtiyacı için 100 hatlık otomatik telefon santralı 1750 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 73. maddesi uyarınca hazırlanan Ankara üniversitesi Alım, 
Satım, Kiralama ve Benzeri Harcamalar (ihale) Yönetmeliğinin 4. maddesi (c) fık
rası gereğince kapalı zarfla artırma veya eksiltme usulüne göre ihale edilecektir. 

2 — Bu işe alt tahmini bedel 1.500.000,— TL. dir. 
3 — İhale İle İlgili fenni, özel ve diğer şartname ve ekleri ile sözleşme tasa

rısı dosyası mesai saatleri İçerisinde Fakültemiz Ayniyat ve Levazım Müdürlüğün
den temin edilebilir. 

4 — İhale 21 Haziran 1979 Perşembe günü, saat 10.00 da Fakülte Dekanlık 
binasında yapılacaktır. 

5 — İhale ile ügili geçici teminat miktarı 90.000,— TL. dir. Geçici teminatlar 
banka, teminat mektubu veya nakit olabilir. 

6 — İhaleye İştirak edeceklerin en geç 21 Haziran 1979 günü saat 9.00'a ka
dar, idari ve teknik şartnamelere uygun olarak hazırlayacakları teklif mektuplarım 
Fakültemiz Satınalma Komisyonu Başkanlığına alındı makbuzu mukabilinde teslim 
etmeleri gereklidir. 

7 — Fakültemiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbest
tir. 

8 — Postada vukuu bulacak gecikmelerle telgrafla yapılacak müracaatların 
hükümsüz olacağı İlan olunur. 8248 / 2-1 
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Ayancık Devlet Kereste Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamızda mevcut ve aşağıda cinsleri, miktarları ve muhammen bedelleri 
yazılı Lokomotiflerle hurda sac ve demirler 19 Haziran 1979 Sah günü saat 15.00'de 
Fabrikamız Müdürlük binasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda açık artırma 
suretiyle satılacaktır. 

İhale konusu malzemelere alt teknik ve idari şartnameler her gün çalışma saat
leri içerisinde Fabrika Müdürlüğünde görülebilir. 

İsteklilerin ihale saatinden evvel şartnameyi İmzalamaları ve geçici teminat-
larının Fabrika Veznesine yatırmak suretiyle açık artırmaya katılmaları lifin olunur. 

Muhammen bedeli 
Cinsi Markası Lira K r . 

Buharlı Lokomotif 
Buharlı Lokomotif 
Buharlı Lokomotif 
Buharlı Lokomotif 
Dizel Lokomotif 
Hurda saç ve demir karışık. 

Hanşel 
Arestein Komppel 
Arestein Komppel 
Arestein Komppel 
Deuzt 
Tahminen (60400) Ton 

70.000.-
50.000,-
50.000,-

100.000.-
70.000-

Kilosu 6,-

8238 /1-1 

Yusufeli Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Bölgesi Deposu Cins ve nevi 
Parti 
adedi Adet M 3 Dm' 

M . bed. 
TL. 

H 7.5 
teminatı 

TL. 

Yusufeli Çakaloğlu 3. S. N . B . Çam T. 2 537 163,566 3.080 37.800 
Kılıçkaya Ceznar 3. S. N . B . Çam T. 9 1868 568.366 2.970 126.500 

» Ceznar 3. S. N . B . Lad. T. 2 153 47.388 2.970 10.600 
Yusufeli Çakaloğlu 3. S. K . B . Çam T. 2 881 115,147 2.640 22.800 
Kılıçkaya Ceznar 3. S. K . B . Çam T. 1 148 45,456 2.475 8.400 

» » 2. S. Çam Mad. Dir. 1 249 30,946 2.145 5.000 
» » 2. S. Lad. Mad. Dir. 1 119 13,847 2.090 2.200 

Y E K Û N : 18 3975 984,716 213.300 
1 — Yukarıda beyanları gösterilen emvaller hizalarında belirtilen muhammen 

bedeller Üzerinden açık artırma suretiyle vadeli olarak satışa çıkarılmıştır. 
2 — Açık artırma 11/6/1979 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 13.00'de 

İşletmemiz merkezinde teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır. 
3 — Mal bedelinin 50'si peşin "4 50*81 müddetsiz kati teminat mektubu İle 6 

ay vadeli olacaktır. 
4 — Alıcıların almak istedikleri partilerin geçici teminatlarım ihale saatinden 

önce İşletme veznesine yatırmış olmaları, teminat olarak banka mektubu verecekle
rin teminat mektuplarında, parti ve İstif numaraları üe işletme adım yazdırmaları, 

5 — Satışa ait şartname, ebat listeleri, ilan, Orman Genel Müdürlüğünde, Artvin 
Orman Bölge Başmüdürlüğünde, Erzurum, Erzincan, .Elazığ İşletme Müdürlükle
rinde, Kars, Erzurum, Erzincan keresteciler cemiyetlerinde, ve İşletmemiz merke
zinde görülebilir. 

İsteklilerin belirtilen gün ve saatte geçici teminat makbuzları ile Komisyonu
muza müracaatları ilân olunur. 8240 ' ı-ı 
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Çanakkale Ağaçlandırma Devlet Orman İsletmesi Müdürlüğünden : 

1 — İşletmemize bağlı aşağıdaki AGM Mühendisliklerimizde İKİ RİPERLİ 
DOZER ile toprak işlemesi, Devlet Orman İşletmesi Döner Sermaye Yönetmeliği esas
larına göre kapalı zarfla teklif toplamak suretiyle pazarlıkla yaptırılacaktır. 

Saha Tahmini 
Miktarı tutan G. temi. 

Mühendislik Adı Seri Adı (Ha) TL. TL. 

Ayvacık Bıçkıdere-Alakeçl 93 465.000 22.350 
» Aladağ-tkizce 223 1.226.000 50.530 

Biga Karabiga-A 370 3.330.000 113.650 
Çanakkale Gürece 264 2.640.000 92.850 

2 — B u işe ait ilan ve şartnameler, Balıkesir AGM Bölge Başmüdürlüğünde. 
İşletmemizde <ve Mühendisliklerimizde görUlebüir. 

3 — Taliplerin yeterlik belgesi, Oda sicil kayıt sureti. Dozer faturası ve Geçici 
teminat makbuzu ile birlikte tekliflerini ihale günü olan 18/6/1979 tarihinde en geç 
saat 15.00'e kadar İşletmemiz ihale komisyonuna vermeleri, 

4 — Tekliflerin Teknik ve idari şartnameye uygun ve Ha/Birim fiyat üzerin
den bizzat verilmesi, posta ile yapılan müracaatların geçerli addedilmiyeceği, 

5 — İşletmemiz işi verip vermemekte serbesttir. 8241 / 2-1 • 
Dz. K. K. Taşkızak Tersanesi Döner Sermaye Genel Müdürlüğünden : 

Hasköy • İSTANBUL 

Onay No : 142 
Taşkızak Tersanesi Döner Sermaye Genel Müdürlüğünce aşağıda belirtilen 

malzeme İlgili Teknik ve İdari Şartnamesine göre kapalı zarf usulü ile satın alınacak
ta-. 

Malzemenin Cinsi Miktarı 

Patlamaya Muvakim Lamba 100 adet 
Patlamaya Mukavim Lamba 20 adet 
Patlamaya Muk. Ampul 150 W. 130 adet 

1 — Malzemenin tahmini bedeli 1.875.000,— TU'sı, geçici teminatı ise 70.000,— 
TL.'sıdır. 

2 — Teklifler İdari Şartnamede beUrtildiği gibi verilecektir 
3 — Satın alınacak (3) kalem malzemeye alt İdari ve Teknik Şartnameler Sa

tın Alma Komisyonu Başkanlığı Ofisinden 1000,— TL.'sı Donanma Vakana yardım -
makbuzu karşılığında temin edilir. 

4 — Posta ile şartname gönderilmez, bu husustaki müracaatlar cevaplandırıl
ın az. 

5 — Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
6 — Genel Müdürlüğümüzce herhangi bir tekUfin seçilmesi ve üzerinde mua

meleye geçümesl, Genel Müdürlük İle satıcı arasında bağlantı garantisi yüklemez. 
7 — İhaleye iştirak etmek isteyen firmalar geçici teminat olarak: Memleket 

parası Devlet İç İstikraz Tahvili veya Vadesiz Banka Teminat mektubunu Döner Ser
maye veznesine yatırarak alacakları makbuzu teklif zarflarının haricinde koyacakları 
diğer evraklarla birlikte ayrı bir zarfın içine koyarak Döner Sermaye Satınalma 
Ofisine kayıt ettirerek vereceklerdir. 

Teklifler en geç 13 Haziran 1979 günü saat 14.00'e kadar verilecek, aynı gün 
saat 14.30'da Satınalma Komisyonu Başkanlığınca açılacaktır. 

8242/2-1 
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Bayındırlık Bakanlığı Hava Meydanları ve Akaryakıt Tesisleri İnşaatı Genel Mü
dürlüğünden : 

1 — Malatya Hava Alanı Terminal Binası Otopark, Taksirut, Apron ve İrtibat 
yolu ikmal inşaatı işi 5367 saydı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf i c W « teklif al
ma ve pazarlık suretiyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin tahmini keşif bedeli 42.473.000.— TL. dır. 
3 — Eksütme 22/6/1979 Cuma günü saat 16.00 da Hava Meydanları ve Akar

yakıt Tesisleri İnşaatı Genel Müdürlüğü, Ankara Yücetepe Karayolları Sitesi B . Blok 
3. kat adresinde toplanacak İhale Komisyonunca yapılacaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer belgeler Genel Müdürlük Etüd Proje Daire 
Başkanlığı, Binalar Keşif Şartname Fen Heyeti MUdUrlUğunde aynı adres 3. kat 305 
No. lu odada görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
A) Bayındırlık Bakanlığı adına 1.274.190,— TL. lık geçici teminatını, (Banka 

teminat mektupları banka limitini taşımak zorundadır.) 
B) 1979 yılma ait Ticaret veya Sanayi Odası Belgesini, (Hân tarihinden sonraki 

tarihi taşıyan) 
C) «NATO» Emniyet Belgesini, 
D) Başvurma dilekçeleri ile birlikte verecekleri, Eksiltme şartnamesinde belir

tilen ve usulüne göre düzenlenmiş; 
— Yapı araçları bUdirisini, 
— Teknik personel bildirisini, 
— Sermaye ve kredi olanaklarını açıklayan mali durum bUdirisi ile banka re

ferans mektuplarım, 
— Dilekçe veriliş tarihinde (İş bitirme belgeleri ile bildirilen bitirmiş olduğu iş

ler) ile, elinde bulunan İşleri (Son hakediş belgeleri ile) açıklayan taahhüt bUdirisini, 
— Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları B grubundan keşif bedeli kadar 

işin ihalesine girebileceklerini gösterir müteahhit karnesini vermek suretiyle, Hava 
Meydanları ve Akaryakıt Tesisleri İnşaatı Genel Müdürlüğünden Eksiltmeye girme 
belgesi almaları ve teklif mektubu üe birlikte zarfa koymaları gerekmektedir. 

— Bu belgenin alınabilmesi için son başvurma tarihi 19/6/1979 Salı günü çalış
ma saati sonudur. 

6 — İstekli olan firmalar teklif zarflarım Hava Meydanları ve Akaryakıt Te
sisleri İnşaatı Malatya Kontrol Amirliğinden alacakları iş yeri görme belgesinide zarfa 
koymak suretiyle, 22/6/1979 Cuma günü saat 15.00e kadar, makbuz karşılığında adı 
geçen Genel Müdürlük Eksiltme Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

Telgrafla yapılacak başvurmalar ve postada olacak gecikmeler kabul edilmez, 
ilgililere duyurulur. 8223/1-1 

e 
Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Trabzon 11. Bölge Müdürlü

ğünden: 
1 — Aşağıda durumları yazılı bulunan inşaatlar 2490 sayılı Kanun hükümlerine 

göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 — Eksütme aşağıda yazılı gün ve saatlerde Trabzon Yapı İsleri II. Bölge Mü

dürlüğü İhale Komisyonunda yapılacaktır. 
3 — Eksütme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Bölge MUdUrlUğunde görüle

bilir. 
4 — EksUtmeye girebilmek için isteklilerin; 
A) Bayındırlık Bakanlığı namına her iş için aşağıda gösterilen geçici teminatını. 
B) 1979 yılı'na ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, 
C) (Her iş için ayrı ayn olmak üzere, müracaat dUekceleriyle biriikte vere

cekleri eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan Yapı Araç-
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lan bildirisi, sermaye ve kredi olanaklannı açıklayan Malt Durum bildirisi, Teknik 
Personel bildirisi, Taahhiitbildirisi, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları aşağıda 
belirtilen Grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir 
Müteahhitlik Karnesi ibraz suretiyle, Yapı İşleri TL. Bölge Müdürlüğü Bölge Komis
yonundan alacakları) eksütmeye girme belgesini, 

Teklif mektuplan ile birlikte zarfa koymalan lâzımdır. 
5 — İstekliler teklif mektuplan ihale günü ihale saatinden bir saat evveline ka

dar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığı*na vereceklerdir. 
6 — Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi aşağıda göste

rilen günlerin mesai saati sonuna kadardır. 
Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilan olunur. 
Not : Belge Komisyonunda müteahhitlik karnesinin aslı istenir. 

K . Bedeli G. Tem. İhale Son MUr. Karne 
İşin Adı Lira Lira Tarihi Tarihi Grubu 

Trabzon - Numune Hastahanesi Polik
linik İkmâl İnşaatı 21.750.000,— 652.500 20/6/1979 15/6/1979 (C) 

(Saat ll 'de) 
Trabzon Maçka Sürmene Mrk. Polis 
Karak. İkmal İnşaatı 11.910.501,50 357.315 20/8/1979 15/6/1979 (C) 

(Saat 15'de) 
Hepa-Kemalpaşa Temel Eğt. 2. Kd. 
Okulu taş. (8 Ders.) 15.600XXX),— 468.000 20/6/1979 15/6/1979 (C) 

(Saat 16'da) 
8225 /M 

e 
Bayındırlık Bakanlığı Yapı İsleri Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden: 

KAYSERİ 

1 — Kayseri toplum polis sitesi ikmal inşaatı işi 2490 sayılı Kanun ve 22 KJH.K. 
hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli 47.250.000,— liradır; 
3 — Eksiltme, Kayseri'de yapı işleri 7. bölge müdürlüğü eksiltme komisyonun

da 22/6/1979 Cuma günü saat 15.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak adı gecen müdürlükte görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek İçin isteklilerin; 
A — )Yapı İşleri 7. Bölge Müdürlüğü adına 1.417.500,— liralık geçici teminatını. 
B — )1979 yılına ait ticaret veya sanayi odası belgesini, 
C — ) Başvurma dilekçeleri ile birlikte verecekleri, eksiltme şartnamesinde be

lirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan, yapı araçlan bildirisini, teknik personel bil
dirisini, sermaye ve kredi olanaklarım açıklayan mali durum bildirisi ile banka refa-
rans mektuplarım, Bayındırlık Bakanlığından almış olduklan (B) gurubundan keşif 
bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesinin aslını 
ve dilekçe veriliş tarihinde elinde bulunan işleri açıklayan taahhüt bildirisini vermek 
suretiyle, yapı isleri 7. bölge müdürlüğünden alacaktan, yeterlik belgesini, teklif mek
tuplan ile birlikte zarfa koymalan gerekmektedir. 

6 — İstekliler teklif mektuplarım 22/6/1979 Cuma günü saat 14.00 e kadar mak
buz karşılığında eksiltme komisyonu başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi sunması için son baş vurma tarihi 20/6/1979 Çarşamba 
günü çalışma saati sonuna kadardır. 

Telgrafla yapılacak başvurular ve postada olacak gecikmeler kabul edilemez, 
nglliler duyurulur. 8227 / M 
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Y S E V I . Bölge Müdürlüğü İçel İl Müdürlüğü Emanet Komisyonu Başkanlığın-
dan: 

İhaleye konulan işin adı: İçel • Merkes • Çıkarma filosu Komutanlığı içmesuyu 
inşaatı. Muhammen Keşif BedeU: 1.305000,— TL., Geçici Teminat: 52.900,— TL., Ek
siltme günü: 9/6/1979, Eksiltme saati: 10.30 

1 — Yukarıda belirtilen İslerin kapalı zarf usulü ile eksiltmeleri 6200 sayılı ka
nunun 34. maddesi gereğince yapılacaktır. 

2 — Eksiltmeler yukarıda belirtilen gün ve saatte İçel - Y S E Müdürlüğü bina
sında toplanacak olan -Emanet Komisyonu odasında yapılacaktır. 

3 — İhale tasarıları ve ekleri her gün mesai saatleri dahilinde İçel Y S E Mü
dürlüğünde görülebilir. 

4 — İsteklilerin; eksiltmeye konan isin keşif bedeli tutarından az olmamak 
üzere iş bitirme belgesi veya C grubundan müteahhitlik karnesinin olması gereklidir. 

5 — İhaleye girmek lstiyen şahıs ve şirketlerin 4/6/1979 günü mesai sonuna 
kadar eki 4. maddede belirtilmiş olan iş bitirme belgesini bundan müteahhitlik karne
lerini, dilekçelerine ekliyerek İçel Y S E Müdürlüğüne müracaat edip eksiltmeye girebil
mek için İştirak belgesi istemeleri lâzımdır. 

6 — Müracaat sahipleri eksiltmeye girebilmek için belge alıp almadıklarını 
8/6/1979 günü sahalımdan itibaren İçel Y S E Müdürlüğüne müracaat edip öğrenebilir
ler. 

7 — Eksiltmeye girmek lstiyen şahıs ve şirketlerin miktarı belirtilen geçici te
minatı tekliflerine eklemeleri gekrekir. 

8 — Banka mektubu dışında geçici teminatların Y S E Müdürlüğünden alınacak 
bir yazı ile Adana Def. Muh. Müdürlüğüne yaptırılması gereklidir. 

9 — İsteklilerin teklif mektuplarım yukarıda yazılı saatten 60 dakika evveline 
kadar emanet komisyonu başkanlığına teslim etmeleri şarttır. 

10 — Postada vaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 

8219 /1-1 

Türkiye Zirai Donatım Kurumu istanbul Bölge Büdürlüğünden : 

Sıra No. İşin Yeri İŞİN ADI 

1 Lüleburgaz 
2 Kırklareli 
3 Gelibolu 

4 Meriç 

5 Edirne 

Şube Müdürlüğü Binası 
Şube Müdürlüğü Binası 
Şube Müdürlüğü Binası ve 
41U Tip Gübre Deposu 
Şube Müdürlüğü Binası ve 
211 Tip Gübre Deposu 
31ü Tip Gübre Deposu 

Kesif Bed. 
L l r aKr . 

3X165.644.11 
7.534.234,66 

Geçici Tem. 
L l r a K r . 

105.750,— 
239.800,— 

6.519.953,51 209.350,— 

4.844.557,66 
2.589.068,97 

159.100,-
91.500,-

1) Yukarıda İsimleri belirtilen ve hizalarında kesif bedelleri ile geçici teminat
ları gösterilen Şube Müdürlüğü binası ve tip gübre deposu İnşaatları kapalı zarf usu
lüne göre 1979 B . Bakanlığı birim fiyatları üzerinden, 15/6/1979 Cuma günü saat 14.00 
de ihale edilecektir. 

2) İhale Türkiye Zirai Donatım Kurumu Isttanbul Bölge MUdUrlUğUnUn Seli-
miyedeki binasında yapılacaktır. 

3) İhaleye İştirak edecekler yukarıda belirtilen İnşaatlardan birine birkaçına 
veya tamamına teminatlarım yatırarak iştirak etmekte serbesttirler. 

4) Yukarıdaki islere alt eksiltme şartnamesi ve diğer evrak hergün mesai saat
leri İçinde 2. madde de belirtilen adreste görülebilir. 
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5) isteklilerin 15/6/1979 Cuma günü saat 12-00 ye kadar teklif mektuplarını 
makbuz mukabilinde İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

6) Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 11/6/1979 Pazartesi günü 
saat 17.30 a kadardır. 

7) İhaleye katılacaklar yeterlik belgesi alıp alamadıklarım 13/6/1979 Çarşamba 
günü saat 13.00 den sonra öğrenebilirler. 

8) Telgrafla müracaat ve postadaki gecikmeler nazarı İtibaren alınmamakta, 
yeterlik belgesi verip vermemekte ve isi dilediğine vermekte serbesttir. 

Keyfiyet ilân olunur. 8222 / M 

Eskere Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

Satış Tarihi: 6/6/1979 Çarşamba günü saat 14.00 

Deposu Bölgesi Emvalin cinsi ve nev'l 
M i k t a r ı 

Adet Mi. D m 3 . 
M. Bed. 

Lira 

% 7.5 
Te. Tut. 

Lira 

Eskere Merkez 3. S. K. B. Çz. tomruk 400 156.827 1.760 20.700 
> > 2. S. Çz. M. direk 3465 231.796 1.595 27.700 

K. Eşen Eşenler 1. S. N. B. Çz. tomruk 166 61.802 3.630 16.800 
» > 1. S. Ks. B. Çz. tomruk 26 8.272 3.190 2.000 
» > 3. S. N. B. Çz. tomruk 1497 389.818 2.420 70.800 
> » 3. S. Ks. B. Çz. tomruk 1202 307.061 1.760 40.500 
» > 2. S. Çz. maden direk İ511 90.298 1.595 10.800 

Genel satış yekünü 8267 1245.874 189.300 

1 — Yukarıda cins ve miktarı yazılı orman emvalleri hizalarında gösterilen mu
hammen bedellerle 6/6/1979 Çarşamba günü saat 14.00 de Beyagaç Belediyesi satış sa
lonu binasında toplanacak Komisyon marifetiyle satış yapılacaktır. 

2 — Satış emval tutar bedellerinin % 50 si ile, % 3 Bakanlık fonu, *'» 3 özel 
İdare. 3,75 dellaliye, % 12,5 İstihsal vergisi, % 9 faizi ile % 3 karar pul bedelleri pe
şin bakiyesi altı ay vadeli müddetsiz banka mektubu karşılığında yapılacaktır. 

3 — Satışa ait ilan ve şartname Orman Genel Müdürlüğünde, Denizli Orman 
Bölge Başmüdürlüğünde, Denizli, Uşak, Afyon. İsparta, Kütahya, Aydın, Acıpayam, 
Çal, İzmir, Nazilli, Antalya ve Konya Orman İşletmeleri ile İşletmemizde görülebilir. 

4 — Alıcıların belirli gün ve saate kadar istedikleri partilerin M> 73 teminatla-
larmı ve teminat olarak banka mektubu vereceklerin mektubu İşletme adı ile satış 
tarihini yazdırmaları şarttır. 

5 — İsteklilerin şartname ile İlgili mevzuat dahilinde istenilen belgelerle bir 
İlkte İşletme Satış Komisyonuna müracaatları ilan olunur. 8228 /1-1 

s 
SEKA Çaycuma Müessesesi Müdürlüğünden: 

Çaycuma/ZONGULDAK 

Tesislerimiz Çevre Beton Duvarı İnşaatı İşleri teklif alma usulü ile şartnamesi 
esaslarına göre yaptırılacaktır. 

1 — İşin keşif bedeli 1.464.038.73 TL. dir. 
2 — İhaleye katılmak isteyen firma 73 nisbetinde muvakkat teminat yatıra

caktır. 
3 — Bu işe ait şartname 500«— TL. karşılığı posta İle talep edilebileceği gibi 

Ticaret Şefliğimizden de alınabilir. 
4 — İlgilenenlerin «Çevre Beton Duvarı İnşaatı isleri» rumuzlu kapalı teklif

lerini 21/6/1979 günü mesai hitamına kadar Müessesemizde bulundurmaları gerekir. 
5 — Postada vukubulacak gecikmeler dikkate alınmaz. 
Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 8229/ M 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Kayseri 6. Bölge Müdürlüğünden : 

Kayseri • Tornana • Toklar, Develi • Bakırdağ yolu 0 + 000—35 + 000 Km. Jer 
arasına lüzumlu alt temel ve temel malzemesi nakU ve figüresl isi 5639 sayılı Kanu
nun 26. maddesine göre tekUf almak sureti İle yaptırılacaktır. 

2 — İsin birinci kesif bedeU 8.949.656,76 TL. olup, muvakkat temlantı 268.500,— 
liradır. 

3 — Bu i§e ait dosya Bölgemiz Asfalt 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 bedelinin 
yarısı kadar benzeri bir tek iş yaptığına dair resmi dalrelerden^abnmış tas tikli iş bitir
me belgesi, 1979 yılı ticaret odası vesikası, yapı araçları bildirisi (Örnek2.) bu bildiri
de ana inşaat makinaları (a - En az 1,5 Yrd. 3'luk yükleyici) ve bu işlerle ilgiU diğer 
makina parkının listesi ile bunların 1979 yılma alt noterden tastikli demirbaş ve 
amortisman kayıtları 1979 yılı için ana inşaat makinalarına sahip olduklarım belir
ten faturaların asılları veya noterden tastikli suretleri (Proforma fatura kabul edil
mez.) hariçten kiralanan ana İnşaat makinaları için beynda bulunulmaması. 

5 — Ayrıca maU durum bildirisi, banka referans mektubu, taahhüt bUdirisi 
ve teknik personel bildirisini bir dilekçeye ekleyerek yeterlik belgesi almak üzere 
4/6/1979 târihi saat 17.30'a kadar idaremizde müracaat edilmesi. 

6 — Taşaronlar almış oldukları bu yeterUk belgesini geçici teminat karşılığı 
Bölge Müdürlüğü Sorumlu Saymanlığından alınmış vezne alındısı makbuzu ile örneği 
İdareden alınacak teklif ve taahhüt mektubunu 6/6/1979 Çarşamba günü saat 11.00'e 
kadar Emanet İnşaat Komisyon Başkanlığına Vermeleri ilân olunur. 

8214/1-1 
s 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden: 
SAMSUN 

1 — Aşağıda 1. Keşif bedelleri, geçici teminatları, teklif alma gün ve saatlan 
ile belge için son müracaat günleri yazılı işler 5539 sayılı Kanunun 26. "«"M—^nt gQ. 
re, Emanet Komisyonlarınca teklif almak suretile taşar onlara yaptırılacaktır. 

2 — Bu işlere ait dosyalar, Samsun'daki Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü Asfalt 
Şefliğinde tetkik edilebilir. 

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

a) Benzeri özellikte, 1. Keşif bedelinin yarısı kadar İş yaptıklarına dair resmi 
dairelerden alınmış «İş bitirme belgesi» veya 1. Keşif bedeli kadar (C) grubu müteah
hitlik karnesinin aslı. (Müteahhit Karneleri ile iş bitirme belgelerinin fotokopileri 
kabul edilmiyecektir.) 

b) Yapı araçları bildirisi (İşlerin özel Şartnamelerinde yazılı ana inşaat ma-
kinalanmn kendisine ait olduğunu belirtir fatura veyahut bu makinaları kiralayaca
ğına dair Noterden tasdikli belge. «Kiralanacak makinamn kiralayan sahsa ait olduğu
nu gösterir fatura veya trafik ruhsatname fotokopilerinin noter belgesine eklenmesi 
şarttır.») 

c) Sermaye ve kredi durumlarını açıklayan «Mâli durum bildirisi» ve eki 
«Banka Referans mektubu» 

d) Dilekçelerin veriliş tarihinde, elinde bulunan İşleri açıklayan «Taahhüt bil
dirisi» 

Eklemeleri şarttır. 
4 — İştirak belgesi için telgrafla müracaat ve postada vaki olacak gecikmeler 

kabul edilmez. 
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5 — «Yeterlik Belgesi» alanların Geçici teminat makbuzu ve «Yeterlik belgesi» 
11e birlikte «Teklif mektuplarını, verilecek bir zarfa koyarak anılan gün ve saate ka
dar «Emanet Komisyonuıma vermeleri. 

İlân olunur. 
Muvak.T. 

K. Bedeli Müracaat Teklif verme Miktarı 
İŞİN ADI Lira son günü Günü Saati Lira 

Samsun-Merzifon devlet yolunun 
91+600 • 120+900 Km. lerl arasına 
ortalama 17,193 Km. den 74603 alt-
temel ve temel malzemesi temini 
ve nakli 
Samsun • Merzifon devlet yolunun 
63+300-91+600 Km.ler l arasına 
ortalama 21,259 Km.den (37692) 
m 3 temel ma1zwn<wi nakli. 

8.597.012 7/6/1979 8/6/1979 10.00 171.940 

4.701.323 7/6/1979 6/6/1979 15.00 94J026 

821S / M 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Kayseri 6. Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Ayrım - Altıtthlsar - Bor yolu 0 + 000—34+000 Km. 1er arası sanat yapı
ları İsi 6539 sayılı Kanunun 26. maddesine göre teklif almak sureti ile yaptırılacaktır. 

2 — İsin birinci keşif bedeli 1.352.288,43 TL. olup, muvakkat teminatı 40.600,— 
liradır. 

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

en az keşif bedeli kadar Müteahhitlik karnesini veya en az keşif bedelinin yarısı ka
dar benzeri bir tek İş yaptığına dair tastikU iş bitirme belgesi, 1979 yılı ticaret odası 
vesikası, yapı araçları bildirisi, mali durum bildirisi, Banka referans mektubu, taahhüt 
bildirisi ve teknik personel bildirisini bir dilekçeye ekleyerek yeterlik belgesi almak 
üzere 7/6/1979 tarhi saat 17.30'a kadar idaremize müracaat edilmesi. 

6 — Taşaronlar almış oldukları bu yeterlik belgesini geçici teminat karşılığı 
Bölge Sorumlu Saymanlığından alınmış vezne alındısı makbuzu ve örneği İdareden 
alınacak teklif ve taahhüt mektubunu 11/6/1979 tarihi Pazartesi günü saat 14.30 a 
kadar Emanet İnşaat Komisyon Başkanlığına vermeleri İlân olunur. 

8213/1-1 

İstanbul PTT Bölge Başmüdürlüğünden: 

1 — İşletmemiz İhtiyacı İçin kapalı yazılı teklif alma yöntemi ile 3000 Kg. İngi
liz sicimi satınalınacaktır. 

2 — İhale 28/6/1979 Perşembe günü saat 15.30 da Büyükpostahane binası t M ^ 
katında toplanacak Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — İsteklilerin usulüne göre tanzim edilmiş kapalı yazılı teklif mektuplarım 
ihale günü saat 14.30 a kadar makbuz mukabili Başmüdürlük Malzeme Müdürlüğüne 
tevdi etmeleri gerekmektedir. 

4 — Şartname İş günlerinde mesai saatleri dahilinde Malzeme Müdürlüğünde 
görülebilir. 

5 — Postada vaki olacak gecikmeler kabul olunmaz. 
6 — Teşekkülümüz 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanununa tabi olmayıp iha

leyi dilediğine yapmakta veya biç yapmamakta serbesttir. 8216/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden : 

1 — Îzmir/Cıırnhuriyet Mahallesi ve Kınıkta yapılacak Karabük tipi çelik 
konstrükslyon spor salonları işi Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce kapah zarf 
usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin muhammen keşif bedeli 24.000.000,— TL. dır. 
3 — Bu işin muvakkat teminatı 960.000,— TL. dır. (Limit içidir.) 
4 — Eksütme Ankara'da Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü İhale Komisyo

nunda 8/6/1979 Cuma günü saat 15.00 de yapılacaktır. 
5 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar İzmir Beden Terbiyesi Bölge Baş 

kanlığından ve Ankara'da Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Talim, Terbiye ve Tesis
ler Dairesi Başkanlığının bulunduğu Ankara Denizciler Caddesi N o : 46 da görülüp 
tetkik edilebilir. 

6 — Eksiltmeye İştirak edeceklerde eksiltme şartnamesinin 5 inci maddesinin 
A, B , C, D, E, F, G ve H fıkrasında belirtilen şart ve belgeler aranır. 

İştirak belgesi alınabilmesi için; 
a) Yapı araçları (Makina - teçhizat) beyannamesi, 
b) Teknik personel beyannamesi, 
c) Taahhüt beyannamesi, 
d) Sermaye ve kredi imkanlarını bildiren mail durum bildirisi ve 1.920.000,— 

TL. lık banka kredi mektubu, 
e) Bayındırlık Bakanlığından almış olduğu (B) grubundan en az bu işin mu

hammen keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir (Müteahhitlik 
karnesi); dilekçelerine ekleyerek Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü İştirak Belgesi 
Komisyonuna müracaat etmeleri gerekmektedir. 

7 — İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlayacak
ları teklif mektuplarım iştirak belgesi ile birlikte 8/6/1979 günü yukarıda (4 üncü 
maddede) belirtilen eksiltme saatinden bir saat önce en geç saat 14.00 e kadar mak
buz karşılığı İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri lazımdır. 

8 — İştirak belgesi almak için isteklilerin dilekçelerini 4/6/1979 günü mesai 
saati sonuna kadar Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kayıtlarına intikal ettirmeleri 
gerekir. 

9 — Hânda istenilen belgeler müracaatla birlikte verilmedikçe yeterlik belgesi 
verilmez. 

10 — İdare 2490 sayüi Kanuna tabi olmayıp yeterlik belgesi verip vermemekte 
ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

11 Telgrafla müracaatlar ve postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez 
Keyfiyet ilan olunur. 7824 / 2-2 

e 
SUmerbank Genel Müdürlüğünden: 

Çanakkale Sentetik Deri Tesisimiz gereksinimi «Yangın Uyarı Dizgesi» teklif 
alma yolu ile satınalınacaktır. Konu ile ilgili ticari ve teknik şartnameler SUmerbank 
Ankara Şubesine 200,— TL. yatırüarak makbuz karşılığında Makina ve Enerji İşleri 
Müdürlüğünden sağlanabilir. 10/8/1979 tarihine kadar opsiyonlu olarak hazırlanacak 
tekliflerin engeç 26/6/1979 tarih saat 17.00"ye dek Genel Müdürlük Genel Haberleşme 
Müdürlüğünde bulundurulması gereklidir. Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna 
tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

7975 / 2-2 
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Ç e ş i t l i i l â n l a r 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından : 

istanbul i l i Sarıyer İlçesi Büyük Dere Köyü ısınırları içinde bulunan GMD : 
75507 sayılı saha Maden Kanununun 41. maddesi gereğince red edilmiştir. Müracaat 
sahibi Güner Akarsuy'a 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 30 uncu maddeleri ge
reğince tebligat yerine geçmek üzere ilân olunur. 8226 /1-1, 

İstanbul İli. Silivri İlçesi, Gelevri (Tolcatı) Köyü sınırlan içinde bulunan işlet
me hakkı talepli A R : 1277 ruhsat sayılı sahada Maden Kanununun değişik 43. mad
desi gereğince mahallinde tetkikat yapacak heyetin, masraflarına karşılık olarak 1000 
lira avansın yatırılması için aynı Kanunun değişik 144. madde uyarınc iki ay mehil 
verilmiştir. 

Masraf avansının Etibank Kızılay Şubesindeki 80/4 veya T. C. Ziraat Bankası
nın Ankara Yenişehir Şubesindeki 640/77 sayılı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Maden Dairesi hesaplarından birisine yatırılması şarttır. 

Gereği verilen mehil içinde yerine getirilmediği takdirde 144. madde hükmü 
uygulanacaktır. 

İşletme hakkı talebi sahibi Bahadır Burhanoğluna 7201 sayılı Tebligat Kanu
nunun 28 - 30 uncu maddeleri gereğince tebligat yerine geçmek üzere ilân olunur. 

8224 /1-1 

Gümrük ve Tekel Baaknlığı İstanbul Giriş Gümrük Müdürlüğünden: 

14026 - 104/38909 
Ö D E M E E M R İ 
(Amme alacakları için) 

Borçlunun soyadı, adı (veya unvanı) : Ninoja Bakliyat Ltd. Şti. 
Adresi: Ömer Abit Han No. 202, Karaköy/Istanbul 
ödenecek amme alacağının : 
Miktarı : 82.574,— TL., Mahyeti : 149. madde para cezası, Vade günü : 23/3/1979 

Notlar : 9/7/1974 tarihü 17752 sayılı bey. 
Yukarıda mahiyeti ve miktarı gösterilen borcunuzu vadesinde ödemediğiniz 

anlaşılmıştır. Bu ödeme emrinin tebliği tarihinden 7 gün içinde borcunuzu İdaremize 
veya İdaremiz adına tahsile selâhiyetli olanlara ödemeniz ve borcunuzu karşılayacak 
değerde mal bildiriminde bulunmanız, haczi kabil malınız yoksa bildirmeniz İcap et
mektedir. 

Bu mecburiyetlere riayet etmediğiniz takdirde, âmme alacaklarının tahsil usu
lü hakkındaki kanunun 55. 60 ve 111 ve 114 üncü maddeleri hükümlerine göre : 

1 — Borcunuzun cebren tahsil edileceği, 
2 — Mal bildiriminde bulununcaya, haczi kabil malınız yoksa bildirinceye ka

dar üç ayı geçmemek üzere hapis ile tazyik olunacağınız. 
3 — Gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğunuz takdirde hapis ile cezalandırıla

cağınız. 
4 — Haczi kabil malınız olmadığı yolunda bildirimde bulunmanız halinde bu 

bildirimle birlikte veya bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde en son kanuni ika
metgâh ve iş adresinizi, daimi mükellefiyetiniz bulunan diğer tahsil dairelerini ve 
âmme idarelerini ve bu dairelerdeki hesap ve kayıt numaralarını bildirmediğiniz ve 
nüfus kayıt suretinizi vermediğiniz takdirde bir aya kadar kafif hapis veya 100 lira
ya kadar hafif para cezası ile cezalandırılacağınız, 

tebliğ olunur. 8206 
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Petrol İsteri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 
N o : 2041 Tarihi : 15/5/1979 

Şirketin adı : TUr-Kan Petrol Limited 
Merkezi : 6th. Floor, 240-4th A ve. SJV7., Calgary, Alta, Kanada 
Türkiye'deki adresi : Ankara, Çankaya Cinnah Caddesi N o : 8/3 
Müracaatın konusu : Arama ruhsatnamesi süresinin " T ^ T m ı 
Bölgesi ve saha İşareti : X I I No.lu Gaziantep TÜR/XH/H 
İli : Gaziantep, Urfa 
Yüzölçümü : 50.000 Hektar 
Hak sıra no : AR/TÜR/1037 
Veriliş tarihi : 27/4/1972 
Müracaat tarihi - 19/4/1979 

TUr-Kan Petrol Limited Şirketi, yukarıda bölgesi, saha işareti, Di, Yüzölçümü 
ve hak sıra numarası vazıh petrol arama ruhsatnamesinin temdit edilmiş süresinin 
sona sona erdiği 27/4/1979 tarihinden İtibaren Petrol Yasasının 1702 sayılı Yasa Je 
değişik 55/2. maddesine göre Ud yıl süre ile uzatılması için 19/4/1979 tarihU dilekçesi 
ile talepte bulunmuştur. 

TUr-Kan Petrol Limited Şirketinin süre uzatılması isteğine ait evrakı incelene
rek Petrol Yasası ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu 
tesbit edUdikten sonra, arayıcının sondaj mükellefiyetini yerine getirmesine imkân 
vermek amacıyla XI I No.lu Gaziantep petrol bölgesinde sahip bulunduğu AR/TÜR/1037 
hak sıra numaralı petrol arama ruhsatnamesinin, süre uzatımıyla Ugili gerekli temina
tın 30 gün içinde yatırılması koşulu ile, temdit edilmiş süresinin sona erdiği 27/4/1979 
tarihinden itibaren Petrol Yasasının 1702 sayılı Yasa ile değişik 55/2. maddesi gere
ğince 27/4/1980 tarihine kadar bir yü süre ile uzatılmasına karar verildi. 

7514 /1 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 
N o : 2040 Tarihi : 15/5/1979 

Şirketin adı : TUr-Kan Petrol Limited 
Merkezi : 6th. Floor, 240 - 4th Ave. S.W., Calgary, Alta, Kanada 
Türkiye'deki adresi : Ankara, Çankaya Cinnah Caddesi N o : 8/3 
Müracaatın konusu : Arama ruhsatnamesi süresinin uzatılması 
Bölgesi ve saha İşareti - XI I No. lu Gaziantep TÜR/XII/G 
İÜ : Urfa, Gaziantep 
Yüzölçümü : 50.000 Hektar 
Hak sıra no : AR/TÜR/1036 
Veriliş tarihi : 27/4/1972 
Müracaat tarihi : 19/4/1979 

TUr-Kan Petrol Limited Şirketi, yukarıda bölgesi, saha işareti, İli, Yüzölçümü 
ve hak sıra numarası yazılı petrol arama ruhsatnamesinin temdit edilmiş süresinin 
sona sona erdiği 27/4/1979 tarihinden itibaren Petrol Yasasının 1702 saydı Yasa ile 
değişik 55/2. maddesine göre Ud yıl süre ile uzatılması için 19/4/1979 tarihli dilekçesi 
İle talepte bulunmuştur. 

TUr-Kan Petrol Limited Şirketinin süre uzatılması İsteğine alt evrakı incelene
rek Petrol Yasası ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu 
tesbit edildikten sonra, arayıcının sondaj mükellefiyetini yerine getirmesine imkân 
vermek amacıyla X n No. lu Gaziantep petrol bölgesinde sahip bulunduğu A R / T U R / 
1036 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatnamesinin, süre uzatımıyla ügili gerekli 
teminatın 30 gün içinde yatırılması koşulu ile, temdit edilmiş süresinin sona erdiği 
27/4/1979 tarihinden itibaren Petrol Yasasının 1702 sayılı Yasa ile değişik 55/2. mad-
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Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden : 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 
N o : 2039 Tarihi: 15/5/1979 

Şirketin adı : Tür-Kan Petrol Limited 
Merkezi : 6th. Floor, 240 -4th Ave. S. W., Calgary, Alta, Kanada 
Türkiye'deki adresi : Ankara, Çankaya Clnnah Caddesi N o : 8/3 
Müracaatın konusu * Arama ruhsatnamesi süresinin uzatılması 
Bölgesi ve saha işareti : X I No. lu Diyarbakır TÜR/XI/E 
İli : Urfa 
Yüzölçümü . 50.000 Hektar 
Hak sıra no : AR/TÜR/1034 
Veriliş tarihi : 27/4/1972 
Müracaat tarihi : 19/4/1979 

Tür-Kan Petrol Limited Şirketi, yukarıda bölgesi, saba işareti, İli, Yüzölçümü 
ve hak sıra numarası yazılı petrol arama ruhsatnamesinin temdit edilmiş süresinin 
sona sona erdiği 27/4/1979 tarihinden itibaren Petrol Yasasının 1702 sayılı Yasa le 
değişik 55/2. maddesine göre i k i yıl süre ile uzatılması için 19/4/1979 tarihli dilekçesi 
ile talepte bulunmuştur. 

Tür - Kan Petrol Limited Şirketinin süre uzatılması isteğine ait evrakı incelene
rek Petrol Yasası ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu 
tesbit edildikten sonra, arayıcının sondaj mükellefiyetini yerine getirmesine imkân 
vermek amacıyla X I No.lu Diyarbakır petrol bölgesinde sahip bulunduğu AR/TÜR/ 
1034 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatnamesinin, süre uzatımıyla ilgili gerekli 
teminatın 30 gün içinde yatırılması koşulu ile, temdit edilmiş suresinin sona erdiği 
27/4/1979 tarihinden itibaren Petrol Yasasının 1702 sayılı Yasa ile değişik 55/2. mad
desi gereğince 27/4/1980 tarihine kadar bir yıl süre ile uzatılmasına karar verildi. 

7514 / 3 

PETROL H A K K I N A MÜTEALLİK KARAR 
N o : 2038 Tarihi: 15/5/1979 

Şirketin adı : Tür-Kan Petrol Limited 
Merkezi : 6th. Floor, 240-4th Ave. S. W., Calgary, Alta, Kanada 
Türkiye'deki adresi : Ankara, Çankaya Cinnah Caddesi N o : 8/3 
Müracaatın konusu : Arama ruhsatnamesi süresinin uzatılması 
Bölgesi ve saha işareti . X I No.lu Diyarbakır TÜR/XI/D 
İU : Urfa 
Yüzölçümü : 50.000 Hektar 
Hak sıra No. : AR/TÜR/1033 
Veriliş tarihi : 27/4/1972 
Müracaat tarihi : 19/4/1979 

Tür-Kan Petrol Limited Şirketi, yukarıda bölgesi, saha işareti, İli, Yüzölçümü 
ve hak sıra numarası yazılı petrol arama ruhsatnamesinin temdit edilmiş süresinin 
sona sona erdiği 27/4/1979 tarihinden İtibaren Petrol Yasasının 1702 sayüı Yasa ile 
değişik 55/2. maddesine göre İki yıl süre ile uzatılması için 19/4/1979 tarihli dilekçesi 
ile talepte bulunmuştur. 

Tür • Kan Petrol Limited Şirketinin süre uzatılması isteğine alt evrakı incele
nerek Petrol Yasası ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar 'bakımından uygun
luğu tespit edildikten sonra, arayıcının sondaj mükellefiyetini yerine getirmesine İm
kân vermek amacıyla X I No. lu Diyarbakır petrol bölgesinde sahip bulunduğu AR/ 
TÜR/1033 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatnamesinin, süre uzatımıyla ilgili ge
rekli teminatın 30 gün içinde yatırılması koşulu ile, temdit edilmiş sürenin sona er
diği 27/4/1979 tarihinden itibaren Petrol Yasasının 1702 sayılı Yasa ile değişik 55/2. 
maddesi gereğince 27/4/1980 tarihine kadar bir yü süre ile uzatılmasına karar verildi. 

7514/4 
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Petrol İsleri Genel Müdürlüğünden: 

Şirketin adı 
Merkezi 
Türkiye'deki adresi 
Müracaatın konusu 
Bölgesi ve sana işareti 
İli 
YüzölcUmü 
Hak sıra No. 
Veriliş tarihi 
Müracaat tarihi 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 
N o : 2037 Tarihi: 15/5/1979 

Tür-Kan Petrol Limited 
6th. Floor, 240 -4th Ave. S. W., Calgary, Alta, Karada 
Ankara, Çankaya Cinnah Caddesi N o : 8/3 
Arama ruhsatnamesi suresinin uzatılması 
X I I No.lu Gaziantep TÜR/XII/C 
TJrfa 
50.000 Hektar 
AR/TÜR/1032 
27/4/1972 
19/4/1979 

TUr-Kan Petrol Limited Şirketi, yukarıda bölgesi, saha işareti, İli, Yüzölçümü 
ve hak sıra numarası yazılı petrol arama ruhsatnamesinin temdit edilmiş süresinin 
sona sona erdiği 27/4/1979 tarihinden itibaren Petrol Yasasının 1702 sayılı Yasa üe 
değişik 55/2. maddesine göre i k i yrl sure üe uzatılması için 19/4/1979 tarihli dilekçesi 
ile talepte bulunmuştur. 

TUr-Kan Petrol Limited Şirketinin süre uzatılması isteğine ait evrakı incelene
rek Petrol Yasası ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu 
tespit edildikten sonra, arayıcının sondaj mükellefiyetini yerine getirmesine imkan 
vermek amacıyla XI I No. lu Gaziantep petrol bölgesinde sahip bulunduğu AR/TÜR/ 
1032 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatnamesinin, süre uzatımıyla ilgili gerekil 
teminatın 30 gün İçinde yatırılması koşulu ile, temdit edilmiş suresinin sona erdiği 
27/4/1979 tarihinden itibaren Petrol Yasasının 1702 sayılı Yasa ile değişik 55/2. mad
desi gereğince 27/4/1980 tarihine kadar bir yü süre ile uzatılmasına karar verildi. 

7514/5 

Şirketin adı 
Merkezi 
Türkiye'deki adresi 
Müracaatın konusu 
Bölgesi ve saha işareti 
İU 
Yüzölçümü 
Hak sıra No. 
Veriliş tarihi 
Müracaat tarihi 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 
N o : 2036 Tarihi: 15/5/1979 

Tür • Kan Petrol Limited 
6th. Floor, 240 - 4th Ave. S. W„ Calgary, Alta, Kanada 
Ankara, Çankaya Cinnah Caddesi N o : 8/3 
Arama ruhsatnamesi suresinin uzatılması 
X I I No. lu Gaziantep TÜR/XII/A 
TJrfa, Adıyaman 
50.000 Hektar 
AR/TÜR/1030 
27/4/1972 
19/4/1979 

TUr-Kan Petrol Limited Şirketi, yukarıda bölgesi, saha işareti, İU, Yüzölçümü 
ve hak sıra numarası yazdı petrol arama ruhsatnamesinin temdit edilmiş süresinin 
sona sona erdiği 27/4/1979 tarihinden itibaren Petrol Yasasının 1702 sayılı Yasa Je 
değişik 55/2. maddesine göre i k i yrl süre ile uzatılması için 19/4/1979 tarihli dilekçesi 
İle talepte bulunmuştur. 

TUr-Kan Petrol Limited Şirketinin süre uzatılması isteğine alt evrakı incelene
rek Petrol Yasası ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunlu
ğu tespit edildikten sonra, arayıcının sondaj mükellefiyetini yerine getirmesine im
kân vermek amacıyla X I I No . lu Gaziantep petrol bölgesinde sahip bulunduğu AR/ 
TÜR/1030 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatnamesinin, süre uzatımıyla UgUİ ge-
rekU teminatın 30 gün İçinde yatırılması koşulu ile, temdit edilmiş süresinin sona er 
diği 27/4/1979 tarihinden itibaren Petrol Yasasının 1702 sayılı Yasa ile değişik 55/2. 
maddesi gereğince 27/4/1980 tarihine kadaı bir yıl süre ile uzatılmasına karar verildi. 

7514/6 
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Tekirdağ Askerlik Dairesi Başkanlığından: 
c — — _ _ _ — — — — — — ^ 

Türkiye'de ikamet adresinde bulunmayan ve yurt dışında oldukları saptanan, bugüne kadar da askerlik görevlerini yapma- £ 
ı aşağıda kimlikleri yazılı yükümlüler; 

403 sayılı Yasanın 25 inci madde c, d, e fıkraları gereğince ilân tarihinden itibaren 3 ay İçinde Türkiye'ye gelerek askerlik gö- • 
ini yapmak üzere ilgili mercilere müracaat etmedikleri takdirde, haklarında aynı yasanın hükümlerine göre «Türk Vatandaşlığı- ; 
Kaybettirme» işlemi yapılacağı ilânen tebliğ olunur. | 

a Doğum Hane Cilt Sahile \ 
ı. tarihi Adı soyadı Baba adı İli İlçesi Köy veya Man. No. No. No. ^ 

19591 Yorgo Makudi Yani Çanakkale Gökçeada Kaleköy 2/2 005 02 • 
1959 Vasilios Yalya Mina » » » 9/15 005 07 1 
1959 Yorgo Dıramalı Paraskeva » » a 24/53 005 19 1 

1959 Vasilaki Karakaçidi Paraskevi » a » 27/60 005 23 , 
1959 Ahilel Botes Paraskeva » » » 28/62 005 24 j 
1953 Semoel Halyo Salamon » Merkez Musevi Man. 580 008/08 64 ] 
1957 Beno Hakim Nesini » » » 576 008/06 57 ' 

1 1933 Hayım Kohen İsak » » » 579 008/06 62 ! 
> 1936 Naün Hakim îsak » » » 567 008/06 46 j 
ı 1939 Avram Kalvet Semoil » » a 317 008/04 67 j 

1934 Hayım Haliyo Şalom » » • 257 008/04 19 
1934 Murdohay Tıragano İsak » » » 362 008/05 4 

t 1935 Neslm Kohen İsak » » » 579 008/06 62 
1944 Efraim Bakim Yuda » » s 229 008/03 91 
1938 Hayım Benardete Avram » • » 304 008/04 52 

i 1936 Yasef Tıragano İsak » » • 362 008/04 4 
r 1931 Hayım Ağvado Yasef » » » 388 008/05 30 
I 1937 Semoil Levi Menaşe » » » 168 008/03 31 
I 1937 Nlrey Şaül İsak » » » 398 008/05 38 
ı 1948 Hazday Kohen Yahyel » » » 573 008/06 54 i 

1936 Salamon Berobi Davit » » » 550 008/06 28 
i 1934 Hayım Benrobl Refail » » » 441 008/05 62 
I 1930 İsak Amiras Murdohay a » • 546 008/05 24 
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Sıra Doğun ı 
tu No. tarihi Adı soyadı Baba adı tu 

24 1934 Mişon Benardete Avram Çanakkale 
25 1932 tsak Kalvet Semoil » 
36 1930 Yasaya Karakaş Yasef » 
27 1933 Yako Abrevaya Sepetay » 
28 1936 Hayım Yuhay Bensiyon » 
29 1955 Albert Halyo Moiz » 
30 1934 Semoil Kohen Mişon » 
31 1937 Liezer Tarabulus Salamon 
32 1938 Yasef Yuhay Mişon » 
33 1937 Mişon Kohen Hazday » 
34 1939 Hayri Benrobi tsak » 
35 1943 Kemal Kohen Yahyel » 
36 1950 Slnto Levi Sadi » 
37 1951 İ sak Hakim Yuda 
38 1953 Menahim Mulinas Mayer » 
39 1940 Hayım Benrobi Yasef » 
40 1957 tsak İzi Gormezano Muiz » 
41 1955 Moris Arapoğlu Nesim 
42 1943 Haskiya Okumuş tsak » 
43 1946 Eliya Abrevaya Sepetay 
44 1956 Nesini Mulinas Mayer » 
45 1956 Kadeş Saiamon Amiras Mayir » 
46 1955 Vidal Levi Aşer » 
47 1931 Salomon Levi tsak » 
48 1955 tsak Estroti Nesim » 
49 1956 Sami Bus-o Bensiyon » 
50 1933 Avram Levi Davit a 
51 1950 Çelebon Hatem Avram > 
52 1939 Yuda Kohen İsrail » 
53 1948 Yuda Eskenazi Liyazer » 
54 1940 îsak Sadaka Leon B 

tlçesi 

Merkez 

Köy veya Man. 

Musevi Man. 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
> 

> 
» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

Hane 
No. 

305 
317 
298 
364 
194 
558 
573 
152 
43 

458 
593 
573 
599 
229 
616 
441 
216 
599 
382 
364 
616 
546 
96 

551 
99 
17 

231 
123 
332 
192 
351 

Cüt 
No. 

008/04 
008/04 
008/04 
008/05 
008/03 
008/06 
008/06 
008/03 
008/01 
008/05 
008/06 
008/06 
008/06 
008/03 
008/06 
008/05 
008/03 
008/06 
008/05 
008/05 
008/06 
008/06 
008/02 
008/06 
008/02 
008/01 
008/03 
008/02 
008/04 
006/03 
008/04 

Sabite 
No. 

52 
67 
46 
6 

56 
38 
54 
12 
55 
75 
79 
54 
84 
91 
97 
63 
80 
85 
24 
6 

97 
24 
26 
29 
34 
22 
93 
73 
77 
51 
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Hacettepe üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığından : 

Fakültemiz Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği Bölümüne tam zamanlı öğretim 
görevlileri alınacaktır. 

Istekluerin en geç 20 Haziran 1979 günü saat 16.30'a kadar Dekanlığımıza baş
vurma (arı duyurulur. _ 8231/1-1 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 

İstanbul Giriş Gümrük Müdürlüğünün 24/7/1978 gün ve 12505 sayılı giriş be
yannamesi ile Abdulhakhamit Cad. No. 44, Taksim/İstanbul adresinde mukim İbrahim 
Hazım Çağlar tarafından yurda ithal edilen eşyadan noksan alman 12323,— TL. gelir 
eksiğinin mükellefin adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

TebUgata esas olacak başkaca bir adreslde bilinmediğinden 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 28. ve 29. maddelerine göre Hanen tebliğine karar verilmiştir. 

Tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 
8198 

İstanbul Giriş Gümrük Müdürlüğünün 12/5/1978 gün ve 6603 sayılı giriş beyan
namesi ile Gençtürk Cad. No. 18 Lâleli/İstanbul adresinde mukim Çerkeş Okçuoğlu 
tarafından yurda ithal edilen otomobilden noksan alınan 52.870,— TL. gelir eksiğinin 
mükellefin adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

Tebligata esas olacak başkaca bir adreside bilinmediğinden 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 28. ve 29. maddelerine göre Hanen tebliğine karar verilmiştir. 

Tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 
8199 

İstanbul Giriş Gümrük Müdürlüğünün 9/5/1978 gün ve 6066 sayılı giriş beyan
namesi ile Bağdat Yolu Yıldız Apt. No. 27 Kızıltoprak Kadıköy/İstanbul adresinde mu
kim Ayhan Coşkuner tarafından yurda İthal edilen otomobilden noksan alınan 6741,— 
TL. getir eksiğinin mükellefin adresinde bulunamaması nedeni İle tebliğ edilememiştir. 

Tebligata esas olacak başkaca bir adreside bilinmediğinden 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 28. ve 29. maddelerine göre Hanen tebliğine karar verilmiştir. 

Tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 8200 

İstanbul Giriş Gümrük Müdürlüğünün 23/5/1978 gün ve 7363 sayılı giriş beyan
namesi ile Fırın Sokak No. 1/4 Teşvikiye/İstanbul adresinde mukim Adem Aydoğmuş 
tarafından yurda ithal edilen otomobilden noksan alınan 48.257,— TL. gelir eksiğinin 
mükellefin adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

TebUgata esas olacak başkaca bir adreside bilinmediğinden 7201 sayılı TebUgat 
Kanununun 28. ve 29. maddelerine göre Hanen tebliğine karar verilmiştir. 

TebUgat yerine kaim olmak üzere İlan olunur. 
8201 

İstanbul Giriş Gümrük Müdürlüğünün 28/7/1978 gün ve 12917 sayılı giriş be
yannamesi ile Lamartin Cad. 48/D Taksim İstanbul adresinde mukim Cahit Erdoğ-
muş tarafından yurda ithal edilen otomobilden noksan alman 50.844,— TL. gelir ek
siğinin mükellefin adresinde bulunamaması nedeni İle tebUğ edilememiştir. 

Tebligata esas olacak başkaca bir adreside bilinmediğinden 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 28. ve 29. maddelerine göre Hanen tebliğine karar verilmiştir. 

TebUgat yerine kaim olmak üzere Han olunur. 
8202 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 
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