
T. C. 
Resmî Gazete 

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

Yönetim ve yazı işleri için 
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve 

Yayın Genel Müdürlüğüne 
başvurulur. 

24 Kasım 1986 
PAZARTESİ Sayı : 19291 

Y Ü R Ü T M E VE İDARE B Ö L Ü M Ü 

Yönetmelik 
Karar Sayısı : 86/11092 

E k l i "Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği"nin yürürlüğe konulması; 
Millî Savunma Bakanlığı'nın 15/7/1986 tarihli ve 86/409-Sİ sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Ku-
rulu'nca 8/10/1986 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

T. ÖZAL 
Başbakan 

i. K. ERDEM 
Devlet Bak.-Başbakan Yrd 

K. OKSAY 
Devlet Bakanı 

A. KARAEVLİ 
Devlet Bakanı V. 

M. V. DİNÇERLER 
Devlet Bakanı 

A. TENEKECİ 
Devlet Bakanı 

M. T. TİTİZ 
Devlet Bakanı 

A. KARAEVLİ 
Devlet Bakanı 

M. EMİROĞLU 
Adalet Bakanı V. 

Z. YAVUZTÜRK 
Milli Savunma Bakanı 

Y. AKBULUT 
İçişleri Bakanı 

V. HALEFOGLU 
Dışişleri Bakanı 

A. K. ALPTEMOÇİN 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

M. EMİROĞLU 
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 

İ. S. GİRAY 
Bayındırlık ve iskan Bakanı 

M. AYDIN 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

V. ATASOY 
Ulaştırma Bakanı 

H. C. ARAL 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Y. AKBULUT 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı V. 

S. N. TÜREL 
Enerji ve Tabit Kaynaklar Bakanı 

M. KALEMLİ 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

M. M. TAŞCIOĞLU 
Kültür ve Turizm Bakanı 

Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 1 

Resmî Gazete Kodu : 241186 Resmî Gazete Fihristi 64. Sayfadadır. 



Sayla : 2 RESMÎ G A Z E T E 24 Kasım 1986 — Sayı : 19291 

Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Kanuni Dayanak ve Ekler 

Amaç 
Madde l — Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli askeri ve sivil 

personel ile askerlik görevi ile yükümlü vatandaşların Silahlı Kuvvetlerdeki görevlere uyarlık 
bakımından sağlık yeteneklerini tesbit etmek ve barışta ve savaşta yapılacak sağlık işlemlerini 
düzenlemektir. 

Kapsam 
Madde 2 — Bu Yönetmelik, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuv

vetleri Personel Kanunu, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, 1076 Sayılı 
Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu, 635 Sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 3269 
Sayılı Uzman Erbaş Kanunu gereğince Silahlı Kuvvetler mensubu olan personeli, askeri öğ
renci ve askeri öğrenci adaylarını, sivil personelle ilgili kanunlar gereğince Silahlı Kuvvetlerde 
görevli personeli, askerlik görevi ile yükümlü vatandaşları ve bu Yönetmeliği uygulamakla gö
revli kişi, makam ve kuruluşları kapsar. 

Dayanak 
Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2 nci maddede belirtilen kanunlarının ilgili maddeleri uya

rınca hazırlanmıştır. 

Yönetmeliğe Bağlı Ekler 
Madde 4 — Bu Yönetmeliğe bağlı ekler aşağıda gösterilmiştir: 
1) Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general, amiral, üstsubay, subay, yedek subay, 

astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, askeri öğrenci, yedek subay adayları, yükümlüler 
ve erlerin sağlık yeteneklerine göre grııplandırmalarını gösteren Hastalık ve Arızalar listesi. 

2) General, amiral, üstsubay, subay, yedek subay ve astsubayların sağlık yetenekleri
ne göre yapılacak sınıfında bırakma, yeniden sınıflandırma, sağlık sebebiyle Silahlı Kuvvet
lerden ayırma ve askerlikten çıkarma işlemlerine esas teşkil eden 1 ve 2 numaralı Sınıflandırma 
Çizelgeleri. 

3) Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Raporu örneği. 

4) Sağlık Kurulu Muayene Tisi örneği. 

İKİNCİ B Ö L Ü M 
yükümlülerin Sağlık Muayeneleri 

İlk Sasl;k Muayeıvjsi 
Madde 5 — Yükümlülerin ilk sağlık muayeneleri Askerlik Kanunu gereğince son yok

lama sırasında askerlik şflıejtriıulc toplanan askerlik meclisindeki iki tabip (birisi sivil olabi
lir) tarafından aşağıdaki şekilde yapılır. 

1) Ruh ve beden durumları ile ic organları dikkatle gözden geçirilir, nabız sayılır, kan 
basıncı ölçülür, çıplak olarak belirlenen boy ve kilolar tesbit edilir. Soluk alma ve vermedeki 
göğüs genişlikleri ve muayene sonunda bulunan hastalık ve arızalar kaydedilir. 

2) Muayeneler sonunda karar verilemeyenlerle gözlem altında bulunmaları gereken
ler en yakın askeri hastaneye gönderilir. 

Gruplandırma 
Madde 6 — Askerlik çağına giren yükümlüler, askerlik yoklamasında veya askeri has

tanelerin sağlık kurullarında, askerliğe elverişli olanlar ve askerliğe elverişli olmayanlar olmak 
üzere gruplandırılır. 

1) Askerliğe elverişli olanlar : Sağlık yetenekleri bakımından hiç bir hastalık ve arı
zası bulunmayanlar ile hastalık ve arızalan, Hastalık ve Arızalar Listesinin A dilimine girenlerdir. 
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2) Askerliğe elverişli olmayanlar : Hastalık ve arızaları, Hastalık ve Arızalar Listesi
nin B ve D dilimlerine girenlerdir. 

Son Yoklama Dışında Yapılan Sağlık Muayeneleri 
Madde 7 — Son yoklamada arıza ve hastalıkları gözden kaçanlarla, son yoklama ile 

sevk tarihi arasında geçen sürede hastalananlar ve Askerlik Meclisi son yoklaması dışında yok
laması yapılacakların (yoklama kaçakları dahil), muayeneleri askeri hastane veya en az ik i ta
bibi bulunan birlik ve kurumlarda yapılır. 

Yurtdışında Bulunan Yükümlülerin Sağlık Muayeneleri 
Madde 8 — Yurtdışında bulunan, askerlikle yükümlü vatandaşların son yoklamaları 

veya askerlikle i lgi l i diğer muayeneleri, o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Elçilik veya Konso
loslukları tarafından uygun görülen sağlık kurumlarında veya iki tabibe yaptırılır. Bu muaye
ne sonucu düzenlenen raporlar, Elçilik ve Konsolosluklarca onaylandıktan sonra Mi l l i Savunma 
Bakanlığına gönderilir. 

Bu raporlar, M i l l i Savunma Bakanlığı Sağlık ve Veteriner Dairesi Başkanlığınca ince
lenerek; 

1) "Askerl iğe elverişlidir" şeklinde onaylanan raporlar yükümlünün sınıflandırılma
sı için bağlı bulunduğu askerlik şubesine gönderilir. 

2) Yurtdışındaki resmi sağlık kurumlarından aldıkları raporlarda yurda gelemiyecek 
derecede hastalık veya arızası olduğu belirtilen yükümlülere onay makamının kararına göre 
ertesi yıla bırakma veya şevki geciktirme işlemi uygulanır. 

3) Yurtdışından "Askerliğe elverişli değildir" şeklinde alınan raporlara göre kesin iş
lem yapılmaz. Ancak yurt içindeki askeri sağlık kurullarınca verilecek raporlara göre kesin 
işlem yapılır. 

4) Yurtdışından alman raporlara itirazlar, yükümlünün yurtiçindeki askeri sağlık ku-
rumlarından birinde yapılacak muayenesine göre sonuçlandırılır. 

Son Yoklamada Yapılacak Sağlık İşlemleri 
Madde 9 — Son yoklamada yapılan sağlık muayenelerinin kontrolü barışta, o bölge-

de bulunan kolordu, tümen baştabipleri tarafından savaşta üst makamlarca verilecek emre 
göre en yakın sağlık kurulu tarafından yapılır. Bundan başka son yoklama ile görevlendiril-
miş bulunan askeri tabipler, çevrede görecekleri bulaşıcı hastalıkları muayenenin yapıldığı yer
deki hükümet tabibine yazılı olarak bildirmek zorundadırlar . 

Ayrıca muayeneler sonucu düzenleyecekleri askerlik şubelerindeki sağlık istatistiklerini 
de doldururlar ve bu şubeler kanalıyla ilgili makama gönderirler. 

Askerliğe Elverişli Olan ve Olmayanlar Hakk ında Yapılacak İşlemler 
Madde 10 — Son yoklamaları yapılan yükümlüler, askerliğe elverişli olanlar ve asker

liğe elverişli olmayanlar olmak üzere gruplandırılır. 

Askerliğe elverişli olmayan yükümlüler, askere alınmazlar. Bunlardan arızaları gözle 
görülebilecek kadar belirgin olanların raporlarına, arızayı gösteren bir boy fotoğrafı eklene
rek iki nüsha rapor düzenlenir ve onay makamlarına gönderilir, onaylanan raporlar kesinle-
sin Kesinleşen raporlardan biri ilgiliye verilir, diğeri askerlik şubesindeki özlük dosyasına konur. 

Sağlık durumları geçici olarak bozuk olan yükümlülere ertesi yıla b ı rakma karan veri-
lir ve iki nüsha rapor düzenlenerek onay makamlarına gönderilir. Raporları onaylanan bu yü-
kümlülere ertesi yıla b ı rakma işlemi yapılır. Onay makamlarınca tekrar muayenesine lüzum 
görülen yükümlüler, yeniden muayeneye gönderilir ve bunlara muayene sonucu alacakları ra-
por kararlarına göre işlem yapılır. 

Tabipler tarafından kesin karar verilemeyenler, en yakın askeri hastanelere gönderilir. 
Bunların kesin kararları , bu hastanelerin sağlık kurullarınca verilir. 
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Geçici Sağlık Kurulu Raporu 
Madde 11 — Sağlık durumları askerliğe elverişli olmayanlar ile geçici arızalarından ötürü 

ertesi yıla terk edilenlere askerlik meclisi geçici sağlık kurulunca düzenlenen raporlar, Asker-
lik Şubesi Rapor Defterine işlenir. Raporlar onaylandıktan sonra kesinleşir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Yükümlülerle Erlerin Sağlık Yeteneğine Göre Sınıflandırılmaları 

Yükümlülerle Erlerin Sağlık Yeteneklerine Göre Sınıflandırılmalarındaki İlkeler 
Madde 12 — Sağlık yeteneklerine göre askerliğe elverişli olan yükümlülerin Türk S i 

lahlı Kuvvetlerinin hangi sınıflarına ayrılacakları sağlık ve diğer yetenekleri gözönünde tutu-
larak askeralma teşkilatı tarafından tesbit edilir. 

Birlik ve kurumlarda görevli erlerle sevk erlerinde bulunan, hayat için tehlike göster
meyen ameliyatla giderilmesi mümkün hastalık ve arızalar, istedikleri takdirde giderilir. Ame
liyata razı olmayanlara bu Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. 

Hayat için tehlike oluşturan hastalıklarda (mide delinmesi, akut apandisit, boğulmuş 
fıtık gibi) kişinin izni alınmaksızın cerrahi girişim ve tedavi sonucuna göre işlem yapılır. 

Askerliğe Elverişli Olanların Sınıflandırılması 
Madde 13 — Askerliğe elverişli olanların sınıflandırılmaları aşağıdaki sağlık ve diğer 

yetenekleri gözönünde tutularak yapılır. 
1) Piyade : Sağlamlar ile arızaları A dilimine girenler bu sınıfa verilir. 
2) Topçu : 
A - Sağlamlar, 
B - Arızaları A dilimine girenler, 
C - Kas ve iskelet sistemi gelişmiş olanlar bu sınıfa verilir. 
D - Sahra Topçusuna ayrılacakların boyları 160 Cm.den aşağı olmamalıdır. 
E - Kulak zarları delik olanlar tercih edilir. 
3) Özel Topçu : (Nike ve Honest John v.b.) Tam sağlam olanlar ile teknik aletleri 

kullanmada üstün yetenekleri bulunan ilkokul mezunları bu sınıfa verilir. 
4) Tank ve Zırhlı Süvari 
A - Solunum, dolaşım ürogenital sistemleri ve özellikle büyük eklemleri sağlam olanlar, 
B - Her iki gözde görme derecesi, ayrı ayrı tam olan ve diskromatopsi bulunmayanlar, 
C - İşitme tam olan, kulaklarda yerleşmiş iltihaplı hastalıklar bulunmayanlar, 
D - Sinir ve ruh sistemleri sağlam olanlar, 
E - Bedenen ağır işlere dayanacak güçte olanlar, 
F - Sindirim sisteminde göreve engel olacak iltihaplı hastalıklar faal veya geçirilmiş mi

de ve barsak ülserleri bulunmayanlar, 
G - Ağır işlere ve fizik hareketlere engel derecede şişmanlığı bulunmayanlar, 
H - Ayaklarında motor çalıştırmaya engel şekil bozuklukları, eklem yapışıklıkları ve ba-

caklarda varis bulunmayanlar, 
i - Boyları 160 Cm.den aşağı olmayanlar bu sınıfa verilir. 
J - Göz kapakları ve konjektiva hastalıkları, bu sınıfa verilmeye engeldir. Klosirofobia 

(Kapalı yerde bulunma fobisi) bulunanlar bu sınıfa alınmamalıdır. Uzun müddet kapalı yerde 
kalmaya dayanıklı olanlar tercih edilmelidir. 

5) Süvari : Kas ve iskelet sistemleri iyi gelişmiş bulunan, boylan P 2 Cm. arasın-
da olan tam sağlamlar bu s ın ı fa verilir. 

6) İstihkâm : Diskromatopsi bulunmayan, sağlamlar ve arızaları A dilimine giren bu 
sınıfa verilir. 

7) Muhabere : Görme ve işitme fonksiyonları sağlam olup, diğer sistemlerdeki sağlık 
nitelikleri A dilimine girenler bu sınıfa verilir. 
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8) Ulaştırma : Diskromatopsi bulunmayan; sağlamlar ve arızaları A dilimine giren-
ler bu sınıfa verilir. 

9) Sıhhiye : Sağlamlar ve arızaları A dilimine girenler bu sınıfa verilir. 
10) Kimya : Sağlamlar ve arızaları A dilimine girenler bu sınıfa verilirler. Sanat ens-

ti tüsünü bitirmiş veya bitirmeden ayrılmış olanlara öncelik verilir. 
11) Ordudonat ım : Sağlamlar ve arızaları A dilimine girenler bu sınıfa verilir. 
12) Mızıka (Bando) : Dişleri muntazam, dudakları ince olanlar ve solunum sistemi 

sağlam olanlar bu sınıfa verilir. Saz, caz ve diğer müzik aletlerinden birinde çalışanlara önce
lik verilir. 

13) Jandarma : Sağlamlar, arızaları A dilimine girenler, kas ve iskelet sistemleri iyi 
gelişmiş olanlar, göz, kulak, burun \e boğazları sağlam olan, kekemeliği olmayanlar, boyları 165 
Cm.den yukarı bulunanlar, i lkokul mezunu olan, bulunmadığı takdirde, okur yazar olanlar 
bu sınıfa verilir. 

14) Şoförler : Motorlu ulaştırma ve harp araçlarını kullanacak erler; 
A - Trafik ehliyetnameleri için sağlık nitelikleri, Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre 

tesbit edilir. 
B - Türk Silahlı Kuvvetleri motorlu araçları için verilecek şoför ehliyetnamelerinde sağlık 

nitelikleri, K.K.K.nın Şoför Eğitimi Devamlı Talimatına göre tesbit edilir. 

C - Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesinden alınan ehliyetnameleri bulunan şoförlerin 
ayrıca askeri hastanelerin sağlık kurullarından geçirilmesine gerek yoktur. 

D - Şoför olacak erlerin sağlık nitelikleri : 
(a) Göz : 

(I) Görmeleri iki gözdede ayrı ayrı 0,7'den az olmayanlar, 
(II) Gece görüşleri ve görme alanları normal olanlar, 
(III) Göz hareketleri normal olup çift görmesi olmayanlar, 
(IV) Diskromatopsi, albinismus, nisıagmus ve kapak hastalığı (entropium, ektropi-

ıım v.s.) bulunmayanlar, 

(V) Rcfraksiyon kurusu-3 diyoptriyi aşmayan hipermetropi miyopi ve eksenler ara-
sındaki farkı 1 diyoptriyi aşmayan muhtelif cins astigmatizması olanlar, 

askeri şoför olarak yetiştirilirler. 
(b) Kulak : 

v l ) Kulaklarda işitme kuvveti tam olmalıdır. 
(II) Kulak uğultusu, çınlama, baş dönmesi gibi arızalar bulunmamalıdır . 
(III) Burun v e boğaz Hastalık iç Arızalar Listesinin A dilimlerindeki arızalar şoför-

lüğe engel değildir. B dilimindekiler şoför olmaya engeldir. 
(c) İç: Sistemler : Kara Yolları Trafik Tüzüğünün 40 ncı maddesine göre ağır diyabet, 

ataç kullanırken hayan tehdit edici kalp ve damar hastalıkları, ileri böbrek yetersizliği, açık 
akciğer tüberkülozu, devam eden bulaşıcı hastalıklar bulunmamalıdır . 

(d) Kas ve iskelet sistemi tam, sağlam olmalıdır. Şoför olacak erlerin boyları 160 Cm.den 
aşağı olmamalıdır . Fıtık, varis gibi arızaları bulunmamalıdır. 

(e) Ruhsal durum : 
(I) P.sikotik reaksiyonları (Skizofreni, paranoya, mani, melankoli, ayırt edilmeyen psi-

kojik reaksiyonlar, envolusyon psikozları, reaktif psikotik reaksiyonlar) bulunmamalıdır . Bu 
ruhsal reaksiyonlardan birini geçirdiği saptananlar, muayene sırasında sağlam bulunsalar da 
şoför olamazlar. 

(II) Zekâ geriliği bulunmamalıdır . 
(III) Toksikomani olmamalıdır . 
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(IV) Organik beyin hastalıkları sonucu psikozlar, zekâ ve karakter bozuklukları (Kon-
füzyon, delirium, genel paralizi v.b.) bulunmamalıdır. 

(V) Psikonevrotik reaksiyonları, psikopatik reaksiyonları, antisosyal ve antimoral 
davranışları bulunmamalı ve mükerrer suç işlememiş olmalıdır. 

(0 Sinir Sistemi : 
(I) Santral sinir sisteminin hastalık, arıza ve sekelleri bulunmamalıdır . 
(II) Travmatik nevrozları, yeni geçirilmiş ağır travmaları olmamalıdır. 
(III) Periferik sinir sisteminin araç kullanmaya engel felçleri bulunmamalıdır. 
(IV) Araç kullanmaya engel olan kas hastalıkları olmamalıdır . 
(V) Her türlü konvülsiyonlu veya konvülsiyonsuz epileptik nöbetleri olmamalıdır. 
(VI) Otonom sinir sistemi arızası olmamalıdır. 
Devamlı olarak ve özellikle eğitim ve öğrenim başlangıcında şoförlüğe ayrılmış erlerin 

kendilerine verilmiş göreve karşı olan tavır hareketleri, amirleri ve kıta tabipleri tarafından 
gayet dikkatli ve yakından tetkik ve takip neticesi yetersizlik gösterenler şoförlük görevinden 
uzaklaştırılırlar. Beden ve ruh yeteneklerinde en küçük bir şüpheyi uyandıranlar, izleyenler 
tarafından bir anketle uzman tabibe gönderilirler. 

15) Komando : Tam sağlam olanlardan; kas ve iskelet sistemi iyi gelişmiş bulunan-
lar, çevik olanlar, yargılama ve kavrama yeteneği süratli bulunanlar, refleksleri kuvvetli olan
lar, görme dereceleri düzeltmesiz tam olanlar arasından ve sağlık kurulundan geçirilmek kaydiyle 
seçilirler. 

16) Paraşütçü : Piyade sınıfı sağlık niteliklerine sahip olanlardan: 
A - Boyları 160 (dahil) Cm.den aşağı olmayanlar, 

B - Öncelikle gönüllü olanlar, 
C - Benzin kokusundan etkilenmeyenler, 
D - Evvelce kırık, çıkık gibi kaza geçirmemiş ve romatizması bulunmayanlar, 
E - Paraşütle atlamaya engel herhangi bir ameliyat geçirmemiş olanlar, 
F - Paraşütçü muayenesini kazanmış bulunanlar, 
G - En az i lkokul mezunu olanlar, 
H - Atletik bir vücuda sahip bulunanlar, 
t - Görme dereceleri düzeltmesiz tam olanlar arasından seçilirler. 

17) Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına ayrılacak erlerin sağlık yetenekleri bu 
yönetmeliğin Deniz ve Hava bölümlerinde yazılıdır. 

Sınıf Değiştirmesi Gereken Erler Hakkında Yapılacak İşlem 

Madde 14 — Askere alındıktan sonra askeri hastanelerin sağlık kurullarından aldıkla
rı rapor üzerine sınıf değiştirme işlemi yapılması gereken erlerin raporları , Kuvvet Komutan
lıkları Sağlık Daire Başkanlıklarınca onaylanır ve bu erler Kuvvet Komutanlıkları tarafından 
kendi kuvvetleri içinde sağlık yeteneklerine uygun başka bir sınıfa geçirilirler. 

Askerliğe Elverişli Olmayan Erler Hakkında Yapılacak İşlem 
Madde 15 — Askere alındıktan sonra askeri hastanelerin sağlık kurullarından"Asker-

liğe elverişli değildir" kararı atan erler, raporlarının onaylanmasını beklemek üzere bu hasta-
neler tarafından yerli kayıtlı bulunduğu askerlik şubesi emrine gönderilir. Ayrıca durum ilgililerin 
birliğine duyurulur. Terhis işlemleri, raporları ilgili makamlarca onaylanıp askerlik şubesine 
geldikten sonra yapılır. "Askerliğe elverişli değildir" karan alanlar gerektiğinde ilgili makam
larca yeniden askeri hastanelerin sağlık kurullarına muayeneye gönderilerek alacakları son ra
por kararına göre, (160-1) T . S . K . Personelinin Sağlık Muayeneleri Yönergesi gereğince işlem 
görürler. "Askerliğe elverişli değildir" kararı alanlar emsalinin çağ dışı kalma tarihine ka
dar Millî Savunma Bakanlığı 'nca gerektiğinde tekrar muayene ettirilerek alacakları son rapor 
kararına göre işlem görürler. 
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Geçici Hastalıkları ve Arızaları Tesbit Edilen Yükümlü, Er ve Erbaşlara Yapılacak İşlemler 
Madde 16 — Geçici hastalık veya arızaları olan yükümlülerle er ve erbaşlara aşağıdaki 

işlemlerden biri yapılır. 
1) Ertesi yıla bı rakma, 
2) Şevki geciktirme, 
3) Hava değişimi. 
Bu işlemleri gerektiren hastalık ve arızalar bu yönetmeliğin arızalar listesinin C dilimlerin

de gösterilmiştir. 
Ertesi Yıla Bırakma İşlemi 
Madde 17 — Son yoklamada veya son yoklamadan sonra gönderildikleri sağlık kurul

larında yapılan muayeneleri sonucu geçici bir hastalık veya arızaları tesbit edilenlere ertesi yı-
la bırakma işlemi yapılır. 

Sevkı" Geciktirme 
Madde 18 — Askerliklerine karar verilen yükümlülere, şevkleri tarihine kadar geçecek 

süre içerisinde, hastalanır veya arızalanırlarsa, askerlik şubelerince gönderilecekleri sağlık kurul-
larında muayene sonucu alacakları raporlara göre şevki geciktirme işlemi yapılır. 

Hava Değişimi 
Madde 19 — Askerlik şubelerince birliklerine şevklerinden sonra geçici bir hastalığı tesbit 

edilen er ve erbaşlara hava değişimi işlemi yapılır. 
Yükümlüler ve Erlere Yapılacak Kesin İşlemler 
Madde 20 — Ertesi yıla bırakma, şevki geciktirme veya hava değişimi işlemi yapılan 

yükümlü, er ve erbaşların ilk işlem tarihinden itibaren en az 5 yıl (5 yıl dahil) sonunda devam 
ettiği tesbit edilen hastalık ve arızaları sabitleşmiş kabul edilir. Hastalık ve Arızalar Listesinin 
uygun madde ve fıkralarına göre kesin işlem yapılır. 

Derhal Kesin İşlem Yapılacak Haller 
Madde 21 — Yükümlü, er ve erbaşlarda sabitleşmiş hastalık ve arızalar bulunursa erte-

si yıla b ı rakma, şevki geciktirme veya hava değişimi işlemi yapılmaz, ilk raporları ile Hastalık 
ve Arızalar Listesindeki uygun madde ve fıkralara göre kesin işlem yapılır. 

Hastalık ve Arızaların Birleşmesi 
Madde 22 —- Yükümlü, er ve erbaşlarda tesbit edilen birden fazla hastalık veya arıza 

sekelleri ayrı ayrı olarak Hastalık ve Arızalar Listesinin A dilimlerindeki askerliğe elverişli fık-
ralarına girdikleri halde, bu hastalık ve arızaların toplamı kişinin askerlik görevi yapmasına 
engel olacak nitelikte ise, sağlık kurullarınca hu kişiye "Askerliğe elverişli değildir" işlemi yapılır. 

Sınır Vakalarda Karar Yetkisi 
Madde 23 — Bu Yönetmeliğin Hastalık ve Arızalar Listesinde tam karşılığı bulunma-

yan sınır vak'alarda son karar, Millî Savunma Bakanlığı Sağlık ve Veteriner Dairesi Başkanlı-
ğı kanalı ile gönderileceği, Gülhane Askeri T ıp Akademisi Profesörler Sağlık Kurulunca verilir. 
Bu karar kesindir, karara itiraz edilemez. 

Hastalık ve Arızaları Devamlı Olacaklara Yapılacak İşlem 
Madde 24 — Hastalık ve arızaları devamlı ve her türlü askerlik görevine engel olacak du-

rumda olan yükümlülerle erlere, bu yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre işlem yapılır. 

D Ö R D Ü N C Ü BÖLÜM 
Askeri Öğrenci Adayları ile Askeri Öğrencilerde 

Aranacak Sağlık Yetenekleri 

Öğrenci Adaylarının Sağlık Yetenekleri 
Madde 25 — Askeri öğrenci adaylarının sağlık kurulu muayeneleri Kara Kuvvetleri Ko

mutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel 
Komutanlığının belirleyeceği tam teşekküllü Askeri Hastanelerde yapılır. 
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Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Okullarına alınacak öğrenci adayları tam sağlam olmalı 

ve diskromatopsi bulunmamalıdır, öğrenci adaylarında ayrıca aşağıdaki niteliklerin bulun
ması gereklidir. 

1) Boy: Erkek ve kız öğrencilerin boyları. öğrenci adaylarının yaşlarına göre aşağıda 
belirtilen ölçülere uygun bulunmalıdır. 

Yaş 
Erkeklerde En Az Boy 

(Santimetre) 
Kızlarda En Az Boy 

(Santimetre) 
11 134 Cm. (Dahil) 130 Cm. (Dahil) 
12 139 Cm. " 136 Cm. " 
13 144 Cm. " 140 Cm. " 
14 151 Cm. " 145 Cm. 
15 156 Cm. " 150 Cm. " 
16 160 Cm. " 154 Cm. " 
17 165 Cm. " 156 Cm. '' 
18 166 Cm. " 157 Cm. " 
19 167 Cm. " 158 Cm. " 
20 168 Cm. " 159 Cm. " 

2) Ağırlık : Herhangi bir hastalığa bağlı olmamak şartıyla boy ölçüsünün santimetre 
olarak son iki rakamı ele alınarak bu rakamlardan beş Kg. kadar (5 dahil) fazlalığı, onbeş 
Kg. kadar (15 dahil) noksanlığı bulunanlar okullara kabul edilirler. 

Kara. Deniz ve Hava Harp Okulları hariç, üniversite fakültelerine ya da yüksek okulla
ra alınacak askeri öğrenci adaylarında düzeltme ile her iki gözde görmeler ayrı ayrı tam olmak 
şartıyla 2 diyoptriye kadar miyopi ve hipermetropi (2 dahil), yüksek çapı 2 diyoptriyi geçme
yen veya iki ekseni arasında kırılma farkı 2 diyoptriyi geçmeyen astigmatizmalar bu okullara 
girmeğe engel değildir. 

Aşağıda yazılı laboratuvar muayeneleri her askeri öğrenci adayına kesinlikle yapılır. 
1) Mikrofilm, direki üriner sistem grafisi, 
2) Serolojik sitiliz testleri. 
3) Kan sayımı ve sedimantasyon, 
4) Tam idrar muayenesi, 
5) Lüzum görülen diğer laboratuvar muayeneleri. 
Askeri öğrencilere Yapılacak işlemler 
Madde 26 — Askeri öğrencilerin okul yönergelerine göre belirli zamanlarda okul tabi

bi tarafından gereken muayeneleri yapılır. Boyları ölçülür, kiloları tartılır ve sağlık fişlerine işlenir. 
Gerekli görülenler sağlık kurullarına gönderilirler. Bu işlemlerin yapılması okul komutanı ile 
okul tabibinin başlıca görevlerindendir. 

Askeri öğrencilerin Sıhhi İzin Süresi ve Diğer Sağlık İşlemleri 
Madde 27 — Tüm askeri öğrencilerin sıhhi izin süresi okulun normal öğrenim süresi

nin her üç yılı için her çeşit hastalıklarda toplam olarak bir yıldır. Bu süre tüberküloz için 
iki yıldır. Öğrenci, sıhhi izin süresini doldurduğu ayın son haftasında kesin işlem yapılmak 
üzere sağlık kuruluna gönderilir. Hastalık ve arıza öğrenciliğe devamına engel ise kesin işlem 
yapılır. Tedavisi mümkün olmayan hastalık veya bedeni arızaları nedeni ile beden eğitimi ile 
askeri eğitim derslerine devamlı şekilde katılamayacakları onaylı sağlık kurulu raporu ile sap
tanan öğrenciler, sağlık izin süresinin doldurulması beklenilmeden okuldan çıkarılır. 

Hastalık ya da arızaları nedeni ile tedavi görmüş öğrencilerin geriye kalan hastalık şe
kelleri (A) ve (B) dilimlerine uyuyorsa, bunların I ve 2 numaralı sınıflandırma çizelgelerinde 
Subay Astsubay Sütununda (+) işaretli sınıflar varsa okuldan çıkarılmazlar ve bu sınıflardan 
birinde yetiştirilmek üzere öğrenimlerine devam ederler. Sabitteşmiş arıza ve hastalık sekelleri 
için uygun sınıflar yoksa veya sekel (D) dilimine uyuyorsa, sıhhi izin "üresini doldurması bek
lenilmeden okuldan çıkarılırla 

Askeri Okulları Bitirirken Yapılacak Maayene 
Madde 28 — Karaharp Okulu n.iio.iı.c. .nov.\k vıisflanna ayrılmadan önce sağ

lık kurutu muayenesi yapı'.ır. '•• uıvene wr.a .ia ü:!.-;a vc lu.MaJ.k seklileri saptananlar, buyö1 

net metilin 1 ve 2 mimar.-., »mıtlanciıÜ... Çizelgesindeki artı (-) işaretli sınıflarda 
görevlendirilirler. 
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Harp Okullarının dışında kalan askeri okulları bitirenlere de aynı sağlık işlemleri uy-
gulanır. 

Deniz ve Hava Harp Okulunu bitirenlere kendi bölümlerindeki sağlık işlemleri uygulanır. 
Askeri Okullardan Çıkarılan Öğrenciler 
Madde 29 — Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Okullarından sağlık yetenekleri nedeni ile 

çıkarılan askeri öğrenciler tekrar bu okullara alınmazlar. 
T . S . K : Sağlık Meslek Lisesine Alınacak Kız Öğrencilerin Sağlık Yetenekleri 
Madde 30 — Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Meslek Lisesine alınacak kız öğrenci aday

ların ve öğrencilerin sağlık yeteneklerinin saptanmasında 25, 26 ve 27 nci madde hükümleri 
uygulanır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Subay ve Astsubayların Sağlık Yeteneklerine Göre Görecekleri İşlemler 

Subay ve Astsubayların Sağlık Yetenekleri 
Madde 31 — Subay ve Astsubayların barışta ve savaşta, yurdun her yerinde sınıfları 

görevini yapabilecek sağlık yeteneğine sahip bulunmaları gereklidir. Sağlık yetenekleri bozu
lanlara aşağıdaki işlemler yapılır : 

1) Barışta ve savaşta hizmet yapamayacak derecede hastalanan subay ve astsubaylara 
hastalıkları geçici ise veya geçici olup sekel bırakan hastalıklardan ise, hastanelerde geçen tanı 
ve tedavi süreleri dışında aynı rütbede ay ve gün hesabı ile her çeşit hastalıkları için toplam 
olarak ve fiilen ik i yılı geçmemek üzere nekahat tedavisi yapılması, hava değişimi ve istirahat 
verilmesi işlemi yapılır. Bunların raporları sağlık kurullarınca verilir. 

2) Kanser, kötü huylu tümörler , tüberküloz, akıl ve ruh hastalıklarında sağlık kurul-
lar', raporlarında gösterilecek lüzum üzerine, aynı rütbede toplam olarak ve fiilen üç yılı geç-
memek üzere tedavi, istirahat veya hava değişimine tabi tutulabilirler. 

3) istirahati sonunda klinik olarak iyileştiği veya tam remisyon içinde olduğu sapta-
nan kanser ya da kötü huylu tümör tanısı almış olan subay ve astsubaylara, ilgili uzmanın 
gerekli gördüğü aralıklarda kontrol muayenesi yapılmak üzere , sağlık kurullarınca kendi sı-
nıflarında veya uygun görülecek diğer sınıflarda görev yapma kararı verilir. 

4) Sağlık durumları nedeniyle sınıfı görevini yapamıyacağı tesbit edilen General ve Ami 
rallere (uçucular hariç) sınıf değiştirme işlemi uygulanmaz. Bunlar fiili kı t 'a komutanlığı gö-
revine atandırı lmayıp; idari, yönetim ve diğer geri hizmetlerle ilgili kadro görev yerlerine 
atandırılırlar. 

5) Sekel haline gelmiş olan hastalık ve arızaları için sınıflandırma çizelgelerinde ( x ) 
işareti bulunan subay ve astsubaylar hakkında, ilgili uzmanın gerekli gördüğü aralıklarla kontrol 
muayenesi yapılmak üzere, sağlık kurullarınca kendi sınıflarının Kuvvet Komutanlıkları ve 
Jandarma Genel Komutanlığınca yönergelerde belirlenecek kıt 'a komutanlığı olmayan uygun 
kadro görev yerlerinde görev yapma kararı verilir. 

6) Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapamaz raporu alan ve organ kaybı bulunan su
bay ve astsubaylardan kendi istekleriyle müracaat edip bu istekleri, bilgi ve tecrübelerinin sı
nıfı için faydalı olması ve fiziki noksanlıklarını kapatabilmesi nedeniyle mensup olduğu Kuvvet 
Komutanlığınca uygun görülenler, Kuvvet Komutanlığınca G A T A Profesörler Sağlık Kuru
luna sevk edilir. Sevk yazısında görevlendirilecekleri yerlerin özellikleri açıkça belirtilerek, sağlık 
durumlarının bu görev yerlerinde çalışmaya uygun olup olmadığının tayin edilmesi istenir. Pro
fesörler Sağlık Kurulu bu kişiler hakkında "Belirtilen görevleri yapar" veya "Belirtilen gö
revleri yapamaz" şeklinde karar verir. Profesörler Sağlık Kurulu kararında bu personelin kontrol 
muayenelerinin yapılıp yapılmayacağı ya da hangi aralıklarla yapılacağı da belirtilir. "Bel i r t i 
len görevleri yapar" kararı alanları, Kuvvet Komutanlıkları Yüksek Askeri Şura 'nın onayını 
aldıktan sonra uygun göreve atar. 
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7) Sağlık durumundan dolayı "Yurdun alçak veya alçak ılıman bölgelerinde faal gö
rev yapar", "Muayyen bölgelere gidemez", "Denizin kara teşkillerinde çalışır" şeklinde ik
lim değiştirme raporları alanlar ile kıt 'a veya diğer görevlerde çalışması sağlık kurulu raporu 
ile kayıt ve şartlara bağlı olanların bu durumdaki sıhhi izin süreleri tüm askerlik görevi süre-
since 4 (dört) yıl olarak hesaplanır: Uçucuların sağlık durumları sebebi ile geçici olarak yer hiz
metine verilmeleri ve denizaltı, dalgıç, kurbağa adam, su altı, komando birlikleri personeli 
ile, denizdeki patlayıcı maddeleri zararsız hale getiren personelden hizmetlerini yapamaz ka
rarı alanların diğer görevlere verilmeleri sıhhi izin süresinden sayılmaz. 

Sıhhi izin süresini doldurmak durumuna girenler, sıhhi izin sürelerini dolduracakları 
ayın ilk haftasında haklarında kesin işlem yapılmak üzere tekrar muayeneye gönderilirler. Sıhhi 
arızaları devam eden ve hiç bir sınıfta görev yapamıyacak durumda olanlara, T. C . Emekli 
Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır. 

8) Bayan subaylara, doğum yapmalarından önce 3 hafta ve doğum tarihinden itibaren 
6 hafta süre ile izin verilir. 

9) Barışta ve savaşta görev sırasında veya görev dışında görevlerinden dolayı bir sal
dırıya veya kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına yakalanan subay ve astsubaylar, müd
det ne olursa olsun, iyileşinceye kadar izinli sayılırlar. 

10) Personelin sıhhi izin süresi hesapları, özlük dosyalarının bulunduğu Personel Baş
kanlıkları ilgili sınıf şubelerince bu yönetmelik hükümlerine göre yapılır. 

Sıhhi İzin Süreleri 
Madde 32 — Sıhhi izin süreleri aşağıda gösterilmiştir. 
1) Her tür tüberküloz için üç yıl, 
2) Her tür kanser, kötü huylu tümörler için üç yıl, 
3) Her tür akıl ve ruh hastalıkları için üç yıl, 
4) Hastalık ve arızalar listesinde açıklanmayan ve bu maddenin 1, 2 ve 3 üncü bentleri 

dışında kalan hastalıklar ve arızalar için sıhhi izin süresi iki yıldır. 
5) Hastalık ve arızalardan dolayı tedavi için hastanede yatarak geçen günlerle ayak

tan tanı ve kontrol için geçen günler sıhhi izin süresinden sayılmaz. 
6) Sonunda muayene kaydı ile rapor alanlar, kesinlikle hastaneye yatırılarak tetkik 

ve tedavi edilirler. Hastaneye yatırılmada özellikle dış garnizonlardan gelenlere öncelik veri-
lir. Yatırılmalarına imkan bulunmadığından ayaktan tetkik ya da sağlık işlemleri yapılanlar 
için geçen bu süre sıhhi izin süresinden sayılmaz. Bunların tetkik ve sağlık işlemleri en çok 
bir ay içinde tamamlanır . 

7) Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapamaz kararı verilen personele kesin işlem ya
pılıncaya kadar birlik ve kurumlarınca görev verilmez. Kesin işlem kararları rapor onaylanıp 
gelinceye kadar ilgili izinli sayılır. 

Komando, Paraşütçü Olacaklar ve Dağ Kursu Göreceklerin Sağlık Yetenekleri 
Madde 33 — Komando ve paraşütçü olacaklar, gerilla ve dağ kursu görecekler ile bu 

görevlerde yetiştirilecek subay ve astsubayların ilk muayenelerinde tam sağlam olmaları şartı 
aranır . 

Bu görevlerde yetişmiş olup da sonradan meydana gelen hastalık ve arızalar nedeniyle 
yapılan muayenelerinde, Hastalık ve Arızalar Listesinin A dilimlerine giren ve "sınıfı görevini 
yapar" kararı alanlar bu görevlere devam ederler. 

Subay ve Astsubayların Yeniden Sınıflandırılmaları 
Madde 34 — Hastalık ve arızaları sekel haline gelmiş bulunan subay ve astsubaylar, 

sınıflandırma çizelgelerine göre sınıfları görevini yapamayıp, diğer sınıflarda görev yapabile
cekleri anlaşıldığı takdirde, Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun ilgili hükümleri ge
reğince yeniden sınıflandırılır. 
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Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin sınıflandırma çizelgelerinde gösterilmeyen (mevcut 
ya da yeni teşekkül eden) sınıflarda görev alacak subay ve astsubaylar, bu yönetmeliğe ekli 
sınıflandırma çizelgelerinde mevcut ve yapılacak göreve en yakın bulunan sağlık niteliğine uy
gun olarak yeniden sınıflandırılırlar. 

Emeklilik İşlemleri 
Madde 35 — Subay ve astsubayların sağlık kurullarında yapılan muayeneleri sonucu 

hastalık ve arızalarının tedavi, istirahat, hava değişimi ve yer değiştirmesi ile geçmiyeceği an-
laşılanlara, sıhhi izin sürelerini bitirmeleri beklenmeden kesin işlem yapılır. 

Kesin İşlem Kararlan Raporların Onayı, Rapor Kararlarında Değişiklik Yapılması ve 
Rapor Kararına Yapılacak İtiraz Süresi 

Madde 36 — Subay ve astsubayların aldıkları kesin işlemli raporlar M i l l i Savunma Ba
kanlığı Sağlık ve Veteriner Dairesi Başkanlığınca onaylanır. Raporda ve kararında bir nok
sanlık varsa bu daire raporu tekrar incelemek üzere raporu veren sağlık kuruluna gönderir. 
Sağlık kurulu ilk karar ında direnirse M . S . B . Sağlık ve Veteriner Dairesi Başkanlığı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personelinin Sağlık Muayeneleri Yönergesi (160-l)'nin ilgili maddelerini uygular. 

Subay ve Astsubayların Sağlık Kurulu Muayeneleri 

Madde 37 — Subay ve astsubaylar aşağıdaki durumlarda sağlık kurulu muayenelerine 
gönderilirler: 

1) Son sağlık durumlarının saptanmasını yazılı olarak isteyenler, 
2) Amir i veya kıt 'a tabibi tarafından sağlık durumlar ında herhangi bir değişme oldu-

ğu görülenler, 

3) Gerilla, komando, dağ kursu gibi ağır şartlı kurslara ayrılanlar, 
4) Görev, eğitim veya kurs sebebiyle üç aydan fazla süre ile yurtdışına gönderilecekler, 
5) Akademilerde eğitim görecekler, 
6) 211 Sayılı Kanuna göre periyodik muayeneleri yapılacaklar, 
7) 211 Sayılı Kanunun 68 nci maddesi gereğince tedavi için yurtdışına gönderilecek-

ler, (bunların muayeneleri Gülhane Askeri Tıp Akademisi Profesörler Sağlık Kurulunda yapılır). 
Yurtdışında yapılacak muayeneler için İç Hizmet Kanun ve Yönetmeliğinin ilgili hü

kümleri uygulanır. 

Atanma Durumunda Olan Subay ve Astsubaylarla Diğer Personele Yapılacak Sağlık 
İşlemleri 

Madde 38 — Subay ve astsubaylarla Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan diğer perso-
nel, kendisinin ve kanunen bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin ameliyat veya tedavi ile 
geçecek hastalıklarını, vaktinde tedavi ettirmekle yükümlüdürler . 

Barış ve savaşta atama görev ve bu sırada rahatsızlanan subay ve astsubaylarla diğer 
personel ile bunların aile fertleri hakkında aşağıdaki işlemler yapılır. 

1) Atama görüp de, atanmadan önce ameliyat veya tedaviyi gerektiren bir hastalığı 
bulunan (acil hastalıklar hariç) ancak hastalığı tedavi ettirmeyen subay ve astsubaylar atan
dıkları yere veya göreve giderler ve tedavilerini gittikleri yerlerde yaptırırlar. 

2) Herhangi bir göreve atandığı sırada acil tedaviyi gerektiren bir hastalığa tutulan 
subay ve astsubaylar, en yakın askeri hastaneye (yoksa sivil hastaneye) gönderilir. Tedavi so
nunda alacakları rapor kararlarına göre işlem görürler. 

3) Atanmadan önce müracaat edip de gerekli ameliyat veya tedaviyi kabul etmeyenle-
rin hastalıkları sabıtleşmiş olarak kabul edilir ve haklar ında kesin işlemli rapor düzenlenir. 

4) Bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinden birinin ameliyatı ve tedaviyi gerektiren 
bir hastalığı olup da barışta bir göreve atanan subay ve astsubayların a tanmalar ında " T ü r k 
Silahlı Kuvvetlerine Mensup Subay ve Astsubayların Atanma ve Yer Değiştirmeleri Hakkın
daki Yönetmelik" hükümleri uygulanır. 
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5) A c i l durumlar hariç olmak üzere seferberliğe hazırlık döneminde ve seferberlik sı-
rasındaki sağlık müracaatları kabul edilmez. 

Rapor Kararına Yapılacak itiraz Süresi 
Madde 39 — Bütün Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile askeri öğrenciler, aldıkları 

rapor kararına karşı yapacakları itirazlarını, raporların en son onay makamı tarafından onay
lanıp kesin kararlı raporun tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde itiraz edebilirler. Bundan 
sonra yapılacak itirazlar kabul edilmez. 

Vazife Malülleri 
Madde 4 0 — Subay, astsubay ve erlerin görev sırasında veya görevden doğma malûl-

lükleri, 5434 Sayılı Kanunun 49 ncu maddesine göre gerekli işlemler yapıldıktan sonra, subay 
ve astsubaylar için bir yıl, erler için 1,5 yıllık bir süre içinde T. C . Emekli Sandığı Genel Mü-
dürlüğüne bildirilir. Vazife malûllükleri kararı bu Genel Müdürlükçe verilir. 

İntihara Teşebbüs Durumlarında Yapılacak Sağlık İşlemleri 
Madde 41 — Herhangi bir sebep ve şekilde intihara teşebbüs edenlerin sağlık işlemle

r i , intihar teşebbüsüne sebep olan hastalık ve intihar teşebbüsü sonucu kalan sekeller gözö-
nünde tutulmak sureti ile yapılır. 

Diskromatopsi 
Madde 42 — Her rütbedeki subay ve astsubaylarda (Yedek Subaylar hariç) Türk Si

lahlı Kuvvetleri Askeri Okullarına alınacak öğrencilerde (Yedek Subay Öğrencileri hariç) Disk-
romatopsi bulunmaz. Diskromatopsi muayenesi Ischiara (Psödo İzokromatik renk levhaları) 
yöntemi ile yapılır. Gerek duyulduğunda muayene, yardımcı metodlarla desteklenir. 

Diskromatopsi tesbit edilen yedek subay adaylarına sağlık kurullarınca işlem yapılmaz. 
Bu adaylar Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komu
tanlığınca, sınıflarına bakılmaksızın uygun görülen görev yerlerinde istihdam edilirler. 

Türk Silahlı Kuvvetlerine muvazzaf olarak sivil kaynaktan ve yedek subaylıktan alına
cak adaylarda diskromatopsi bulunmaz. 

Yurtdışına Gönderileceklerin Sağlık İşlemleri 
Madde 43 — Eğitim ve sürekli görev sebebi ile yurtdışına gönderilecek subay, astsu

bay ve askeri öğrenciler gönderilmeden önce tam teşekküllü askeri hastane sağlık kurulunda 
37 nci maddeye uygun olarak muayene ettirilirler. 

Alacakları raporlarda hastalık ve arızaları, gönderilecekleri sınıfta (+ ) işaretli olanlar 
gönderilir, eksi (—) işaretli olanlar gönderilmezler. 

Eğitim amacıyla dış ülkelere gönderileceklerin raporları , Mi l l i Savunma Bakanlığı Sağ
lık ve Veteriner Dairesi Başkanlığınca onaylanıp kesinleşmeden yurtdışına çıkarılmazlar. 

Yurtdışına Gönderilecek Sivil Personelin Sağlık işlemleri 
Madde 44 — Halen Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli ve özel kanunlara tabi olup, yurt

dışına gönderilecek sivil personele, görev ve mesleğine göre, bu Yönetmeliğin Subay ve Astsu
bay Sınıflandırma Çizelgelerinde karşılığı bulunan dilimler uygulanır. Karşılığı bulunan bir 
sınıf yoksa, bu Yönetmeliğin personel sınıfına uygulanan hükümlerine göre işlem yapılır. 

A L T I N C I BÖLÜM 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Ayrılacak Yükümlüler İle Deniz 
Erlerinin Sağlık Yetenekleri 

Deniz Kuvvetlerine Ayrılacak Yükümlülerin Sağlık Yetenekleri 
Madde 45 — Son yoklamada veya sağlık kurullarında Deniz Kuvvetlerine ayrılacak yü

kümlülerde aranacak ruh ve beden nitelikleri aşağıda belirtilmiştir. Sınıflandırma, 10 uncu mad
dede yazılı hükümler gözönünde tutularak yapılır. 
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1) Sağlamlar ve hastalık ve arızaları Hastalık ve Arızalar Listesinin (A) dilimlerine 
girenler ile öncelikle sahil illerinden gelenler Deniz Kuvvetleri Komutanlığına verilir. 

2) Aşağıdaki yükümlüler Deniz Kuvvetleri Komutanlığına verilmezler. 
A) - Boyları 156 cm.den kısa olanlar, 
B) - Zamanla ve deniz iklimi ile artacak hastalık ve arızaları bulunanlar, 
C) - Sık sık tekrarlayan akut belirtili deri hastalıkları, hiperhidroz, bromhidroz ve ben-

zeri bulunanlar, 

D) - Gözlerinde diplopi, hemerolopi bulunanlar, 

E) - İlkokul mezunu olmayanlar, (bulunmadığı takdirde okur-yazar olanlar verilir.) 

Deniz Erlerinin Sınıflara Ayrılması 
Madde 46 — Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak şartı ile Deniz Kuvvetlerin

deki sınıfların özel sağlık nitelikleri, Kuvvet Komutanlığınca hazırlanacak yönerge ile tesbit 
edilir. Bu Yönetmelikte sınıflara ayırma konusundaki esaslara ilişkin ana kurallar ayrıca sı
nıflandırma yönergesinde gösterilir. 

Sağlık Niteliğini Kaybedenler 

Madde 47 — Deniz Kuvvetleri sınıflarından birinde iken bu sınıfların sağlık niteliğini 
kaybedenler 14 üncü madde gereğince Deniz Kuvvetlerindeki diğer uygun sınıflardan birine 
geçirilir. 

Deniz Kuvvetlerindeki Sınıf ve Branşlar 

Madde 48 — Deniz Kuvvetlerine ayrılan erlerin, Deniz Kuvvetlerindeki sınıf ve branş
larını (mesleklerini) gösterir liste ile bu sınıf ve mesleklere ayrılacak erlerin sağlık nitelikleri 
aşağıda gösterilmiştir: 

Sınıfı Branşı (Mesleği) 

Topçu 
Manzumeci 
Mesafe alelçisi 
Torpidocu 
Serdümen 
Vardabandra 
Gözcü 
Porsun 
Mayıncı 
Deniz Polisi 
Radarcı 
Telsizci 
Dz . Al t . Sav. Alet 
Liman Savunmacı 
Fotoğrafçı 
Mızıkacı 
Denizaltıcı (Güverte) 
Talim Öğretmeni 
Deniz Piyadesi 
Hizmet 
Muhafız 
Telefon İşletme 
Telefon Kurucu 
Motorcu 
Elektrikçi 
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Sınıfı Branşı (Mesleği) 

Çarkçı 
Kazancı 
Yarasavunmacı 
Şoför 
Denizaltıcı (Makina) 
Dalgıç 
Matbaacı 
Balık adam 
İkmalci 
Aşçı 
Fırıncı 
Kâtip 
Kamarot 
Berber 
Terzi 
Kunduracı 
Sıhhiye 
Mekanikçi 
Betoncu 
Demirci 
Elektrikçi 
Borucu 
Marangoz 
İstihkâm 
Kademeci 

1) Topçu : Kas ve iskelet yapıları sağlam, en az ilkokul mezunu; bulunmadığı takdir-
de okur-yazar olanlardan seçilir. 

2) Manzumeci : Gemide ve karada kullanılmakta olan bu erler topçunun atış eleman-
larını teşkil ederler; özel bir kurs görecek olan bu erler en az ilkokul mezunları arasından seçilir. 

3) Mesafe aletçisi : Gemilerde ve kara birliklerinde görevlendirilecek olan bu erler, 
en az i lkokul mezunu ve gözleri sağlam olanlar arasından seçilir. 

4) Torpidocu : Genellikle gemilerde ve bazen de karada görevlendirilecek olan bu er-
ler topçu sınıfının özel nitelikleri taşıyanlar arasından seçilir. 

5) Seyirci (Serdümen, Vardabandra, Gözcü) : % 95'i gemilerde görevlendirilmekte 
olan bu erler, sağlam bünyeli ve denize dayanıklı olmaları gerektiğinden, en az ilkokul me
zunları arasından seçilir. 

6) Porsun : Bu mesleğe ayrılacak olanların hepsi gemilerde görev alacaklardır. Sağ-
lam bünyeli ve denize dayanıklı olmalıdırlar. Gemicilikle ilgili hertürlü işlemleri yürütmekle 
görevlendirilecek olan bu meslek erleri en az ilkokul mezunu; bulunmadığı takdirde okur-yazar 
olanlar arasından seçilir. 

7) Mayıncı : Gemide ve karada görevlendirilecek olan bu erler, mayın silahının her-
türlü bakım, tutum ve hazırlanması işlerinde kullanılacaklarından en az ilkokul mezunları ara
sından seçilir. 

8) Deniz Polisi : Gemide ve karada hertürlü inzibat işlerinde kullanılacak olan bu er-
ler en az i lkokul mezunu olup boyları 170 Cm.den kısa olmayanlar arasından seçilir. 

9) Radarcı : Gemilerde ve karada radar istasyonlarında görevlendirilecek olan bu er-
ler, hedef analizi işlerinde komutanın birinci derecede yardımcısı olacaklardır. Kavrayış yete
neği iy i , en az ortaokul mezunları arasından seçilir. 

Makina 

İkmal 

Sıhhiye 
İnşaat 
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10) Telsizci : Gemide ve karadaki telsiz istasyonlarında görevlendirilirler. Kavrayış 
yetenekleri yüksek olmalı. Ortaokulu bitirmişler ile lise düzeyinde eğitim görenlere öncelik ve
rilmelidir. Bu nitelikte olanlar bulunmazsa ilkokulu bitirenler arasında bu işe elverişli olanlar
dan seçilir. 

11) Denizaltı Savunma Aletçisi : Düşman denizaltılarını arayıp bulmak, dinlemek ve 
takip etmekle görevlendirilirler. Bu erler gemide görev alacaklarından, denize dayanıklı ve ilk-
okul mezunları arasından seçilir. 

12) Liman Savunmacı : Gemide ve karada görev alacak bu erler, özel kurs görecek-
lerinden en az i lkokul mezunları arasından seçilir. 

13) Fotoğrafçı : Gemilerde ve karada hertürlü fotoğraf işlerinde kullanılırlar. En az 
i lkokul mezunu; bulunmadığı takdirde okur-yazarlardan, sivil hayatta fotoğrafçılıkla uğra-
şanlara öncelik verilerek seçilir. 

14) Mızıkacı (Boru-Trampet) : Karada ve gerektiğinde denizde görevlendirilirler. Bu 
meslekte yetişmiş, notadan anlayan, ilkokul mezunları aras ından seçilir. 

15) Denizaltıcı ( G V - M K ) : Bu sınıf erler özel talimat ve kanunlara dayanılarak ay-
rılmaktadır. Güverte ve makina olmak üzere ik i grupta toplanan bu erler, özel bir kurstan 
geçirileceklerinden en az i lkokul mezunları arasından seçilir. 

16) Tal im Öğretmeni : Kara birliklerinde özellikle eğitim merkezlerindeki acemi erle-
rin yetiştirilmelerinde görevlendirilecek olan bu erler, boyları 170 C m . den uzun, konuşmaları 
ve lisanı düzgün ve en az i lkokul mezunları arasından seçilir. 

17) Deniz Piyadesi : Kara birliklerinde, amfibik birliklerde ve merasim kıtalarında 
görevlendirilirler. En az i lkokul mezunu; bulunmadığı takdirde okur-yazar olan ve boyları 175 
Cm.den kısa olmayanlar arasından seçilir. 

18) Hizmet : Kara birliklerinde hertürlü hizmet işlerinde kullanılacak olan bu erler, 
en az i lkokul mezunu olanlara, bulunmadığı takdirde okur-yazarlara öncelik verilerek seçilir. 

19) Muhafız : Kara birliklerinde görevlendirilecek olan bu erler sağlam yapılı ve boyları 
165 Cm.den kısa olmayanlar arasında en az ilkokul mezunu; bulunmadığı takdirde okur-yazarlar 
arasından seçilir. 

20) Telefoncu (Kurucu, İşletmeci) : Kara birliklerinde kullanılan ve işletmeci olarak 
iki grupta toplanan bu erler, özel bir kurs göreceklerinden en az ilkokul mezunları arasından 
seçilir. 

21) Motorcu : Gemide ve kara birliklerinde kullanılan bu erler, en az i lkokul mezu
nu olan ve bu işten anlayanlara öncelik verilerek seçilir. 

22) M k . Elektrikçisi : E n az ilkokul mezunu olanlar arasından, matematik bilgileri 
kuvvetli olan ve elektrikçilikten anlayanlara öncelik verilerek seçilir. 

23) Çarkçı : Gemilerde ve makina bölümlerinde kullanılacak olan bu erler, sağlam 
ve denize dayanıklı olan en az ilkokul mezunu, bulunmadığı takdirde okur-yazar olanlara ön-
celik verilerek seçilir. 

24) Kazancı : % 98 gemilerde kazan dairelerinde görevlendirilecek olan bu erler, 45-55 
C dereceye kadar sıcaklıkta görev yapacaklarından sağlam yapılı ve en az i lkokul mezunu; 
bulunmadığı takdirde okur-yazarlar arasından seçilir. 

25) Yara Savunmacı : Çoğunluğu gemilerde görev alacak bu erler, gemilerin yaralan-
ması halinde tamir ekiplerinde çalışacaklardır. Özel bir kurs göreceklerinden en az ilkokul me
zunu olanlardan ve öncelikle demirci, marangoz gibi sanatkârlar arasından seçilir. 

26) Şoför : Bu yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen sağlık yetenekleri bulu-
nanlar arasından seçilir. 
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27) Dalgıç : Denizde görevlendirilecek bu erler, yüzme bilen sağlam yapılı denize da-
yanıklı, kanun ve yönergelere göre kurs göreceklerinden en az ilkokulu bitirmiş olanlar ara
sından seçilir. Sivil hayatlarında bu işle uğraşan Akdeniz Bölgesi (Marmaris, Fethiye v.s.) 
yükümlülerine öncelik verilir. 

28) Matbaacı : Karada kullanılacak olan bu erler, her türlü matbaa bilgisi yüksek olan 
yükümlüler arasından seçilir. 

29) Balıkadam : Dalgıç olacak niteliklere sahip olanlar arasından seçilir. 
30) İkmalci : Gemide ve kara birliklerinde çalışacak olan bu erler, i lkokul mezunları 

arasından seçilir. 
31) Aşçı : Gemide ve kara birliklerinde görevlendirilecek olan bu erler, en az ilkokul 

mezunu; bulunmadığı takdirde okur-yazarlar arasından, bu meslekte çalışmış olanlara önce-
lik verilerek seçilir. 

32) Fırıncı : Gemide ve kara birliklerinde çalışacak olan bu erler, en az i lkokul mezu-
nu; bulunmadığı takdirde okur-yazar olanlar arasından, sivil hayatta bu işte çalışmış olanlara 
öncelik verilerek seçilir. 

33) ' Yazıcı (Kâtip) : Gemide ve kara birliklerinde görevlendirilecek olan bu erler, en 
az i lkokul mezunu olup, zeki ve kavrayışlı olanlar arasından seçilir. 

34) Kamarot : Gemi ve kara birliklerinde çalışacak olan bu erler, en az i lkokul mezu-
nu; bulunmadığı takdirde okur-yazar olanlar arasından, bu işte çalışmış olanlara öncelik veri-
lerek seçilir. 

35) Berber : Gemide ve kara birliklerinde çalışacak olan bu erler, en az ilkokul me-
zunu; bulunmadığı takdirde okur-yazar olanlar arasından, sivil hayatta bu işte çalışmış olan-
lara öncelik verilerek seçilir. 

36) Terzi : Gemi ve kara birliklerinde çalışacak olan bu erler, en az ilkokul mezunu; 
bulunmadığı takdirde okur-yazar olanlar arasından, sivil hayatta bu işte çalışmış olanlara ön-
celik verilerek seçilir. 

37) Kunduracı : Gemide ve kara birliklerinde çalışacak olan bu erler, en az ilkokul 
mezunu; bulunmadığı takdirde okur-yazar olanlar arasından, sivil hayatta bu işte çalışanlara 
öncelik verilerek seçilir. 

38) Sıhhiye : Gemide ve kara birliklerinde görevlendirilecek bu erler, özel kursa tabi 
tutulacaklarından, en az i lkokul mezunları arasından, hastanelerde çalışmış yükümlülere ön
celik verilerek seçilir. 

39) Mekanikçi : Gemide ve kara birliklerinde görevlendirilecek olan bu erler, kurs eği-
timi göreceklerinden, en az i lkokul mezunu olan ve torna, freze ve kaynak işlerinde çalışmış 
bulunanlar arasından seçilir. 

40) Betoncu : Kara birliklerinde görev alacak olan bu erler, en az ilkokul mezunu; 
bulunmadığı takdirde okur-yazar olup, duvarcı, sıvacı ve badanacı olarak çalışmış olanlar ara
sından seçilir. 

41) Demirci : Gemide ve kara birliklerinde çalışacak olan bu erler, en az i lkokul me-
zunu; bulunmadığı takdirde okur-yazar olanlar arasından, bu meslekte çalışmış olanlara ön-
celik verilerek seçilir. 

42) İnşaat Elektrikçisi : Elektrik tesislerinin yapılması, bakım ve tutumu işlerinde ça-
lıştırılacak olan bu erler, özel kurs göreceklerinden en az ilkokul mezunu olan ve bu meslekte 
yetişmiş, teknik bilgileri kuvvetli bulunanlar arasından seçilir. 

43) İnşaat (Borucu, Sıhhi Tesisatçı) : Genellikle kara birliklerinde görevlendirilecek 
olan bu erler, özel kurs göreceklerinden, en az ilkokulu bitirmiş olanlar arasından ve bu mes
lekte yetişmiş yükümlülere öncelik verilerek seçilir. 

44) Marangoz : Gemilerde ve kara birliklerinde çalıştırılacak olan bu erler, en az ilk 
okul mezunu; bulunmadığı takdirde okur-yazar olanlar arasından bu meslekte yetişenlere 

öncelik verilerek seçilir. 
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45) Deniz İstihkâm : Sağlık nitelikleri deniz erlerinin aynıdır. Motor bilgisi olup en 
az ilkokul mezunu, bulunmadığı takdirde okur-yazar olanlardan seçilir. 

46) Kademeci : Kara birliklerinde çalıştırılacak olan bu erler, en az i lkokul mezunu 
olanlar arasından, sivil hayatta bu meslekte çalışanlara öncelik verilerek seçilir. 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Okullarına Alınacak Öğrenci Adayları ve Öğrencilerde 
Aranacak Sağlık Yetenekleri 

Madde 49 — Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Okullar ına alınacak öğrenci aday
ları ve öğrencilerde aranacak sağlık yetenekleri hakkında, bu yönetmeliğin 25, 26 ve 27 nci 
maddesi hükümleri uygulanır. 

Deniz Okullarını Bitirirken Yapılacak İşlemler 

Madde 50 — Öğrenciler Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Okullarını bitirirken deniz 
hastaneleri sağlık kurullarında muayene edilirler. Bu muayene öğrencilerin sağlık yetenekleri
nin tesbit edilmesi ve sınıflandırılmaları için yapılır. 

Deniz Harp Okulu, yüksek meslek okulları ve astsubay okullarını bitirenlerin almış ol
dukları kesin kararlı raporlara bu yönetmeliğin I ve II numaralı Sınıflandırma Çizelgelerindeki 
maddeleri uygulanır. Kara Harp Okulunu bitiren Deniz Piyade ve Deniz İstihkâm Piyade ve 
İstihkâm Astsubay Hazır lama Okulları öğrencilerine de aynı işlem yapılır. 

Deniz Subaylarının Sağlık Yeteneği 
Madde 51 — Deniz subaylarının sağlık yetenekleri her zaman sınıfları görevlerini faal 

olarak yapacak nitelikte bulunmalıdır . Denizaltı ve sualtı branşlarındaki subayların sağlık ye
tenekleri ilgili bölümlerde gösterilmiştir. 

Deniz uçucu subaylarında, hava uçucu subaylarında aranan sağlık nitelikleri aranır. 
Deniz Piyade ve Deniz İstihkâm Subaylarında kara ordusu Piyade ve İstihkâm Subay

larında aranan sağlık nitelikleri aranır. 

Deniz şartlarının özellikleri gözönünde tutularak deniz subaylarının sağlıklarına itina 
gösterilmesi zorunludur. En küçük arazı veya hastalığı görülenler birlik tabibi tarafından te
davi edilir ve gerektiğinde en yakın Deniz veya Askeri Hastanelere veya sağlık kurullarına gön
derilirler. Tedavi sonunda sağlık kurullarınca verilecek raporlarda denizde görev yapmaya engel 
arızaları görülenler, hastalıklarını artırıcı etki tesbit edilenler deniz görevlerinden geçici ola
rak alınırlar. Bu durumdaki personel için düzenlenecek raporlarda, denizde görev yapmayı 
engelleyen veya deniz şartlarında hastalıklarını artırıcı etki yapan hastalıklarla ilgili gerekçeler 
bilimsel olarak belirtilir. Deniz birliklerinin kara teşkillerinde tüm askerlik hizmetleri müdde
tinde en çok dört yıl süre ile görevlendirilirler. Bu süre sonunda yeniden sağlık kurullarına 
gönderilirler ve alacakları raporlara göre işlem yapılır. 

Deniz Subaylarının Sağlık Muayeneleri ve Sıhhi İzin Süreleri 
Madde 52 — Deniz subaylarının sağlık muayeneleri ve sıhhi izin süreleri, bu yönetme

liğin 31 ve 32 nci maddelerinde yazılı hükümlere göre yürütülür. 

Deniz Astsubaylarının Sağlık Yetenekleri 
Madde 53 — Deniz astsubaylarının sağlık yetenekleri, deniz subaylarının sağlık yete

neklerinin aynıdır. Sınıflara göre yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir. 
1) Topçu, torpidocu, mayın, seyir, porsun, denizaltı, savunma aletleri (D.S.A.) ra-

dar, telsiz astsubayları, sağlık muayenelerinde güvertt subaylarının bağlı olduğu hükümlere 
göre işlem görürler. 

2) Çarkçı , kazancı, motorcu, elektirikçi, yara savunma ve elektronik astsubaylar sağ-
lık muayenelerinde makina subaylarının bağlı olduğu hükümlere göre işlem görürler. 

3) Deniz piyade astsubaylar ile deniz istihkâm astsubayları sağlık muayenelerinde de
niz piyade ve deniz istihkâm subaylarının bağlı olduğu hükümlere göre işlem görürler. 
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4) İkmal , maliye, idari ve ordudonatım astsubayları, sağlık muayenelerinde ordudo-
natım, ikmal ve maliye subaylarının bağlı oldukları hükümlere göre işlem görürler. 

5) Hidrografi astsubayları, sağlık muayenelerinde hidrografi subaylarının bağlı olduk
ları hükümlere göre işlem görürler. Sağlık teknisyeni astsubayları, sağlık muayenelerinde Tbp, 
Ecz. , Diş Tbp. , Kimyager ve sağlık subaylarının bağlı oldukları hükümlere göre işlem görürler. 

6) Bando astsubayları, sağlık muayenelerinde bando subaylarının bağlı oldukları hü-
kümlere göre işlem görürler. 

7) Görevleri itibariyle H v . K . K.lığında uçak bakım sınıfına dahil olan Deniz Kuvvet-
leri Komutanlığı mensubu uçak bakım astsubayları, sağlık yönünden Türk Silahlı Kuvvetleri 
Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki uçak bakım sınıfı astsu
bayların tabi oldukları hükümlere göre işlem görürler. 

Deniz Astsubaylarına Muayeneleri Sonunda Yapılacak İşlemler 
Madde 54 — Deniz astsubayları, gemi ve birliklerde tabibler tarafından, görevlerini yap-

maya elverişli olacak şekilde daima sağlık kontroluna tabi tutulmalı ve en küçük arızası bulu-
nanlar derhal tedavi edilmelidir. Tedavi sonunda sağlık kurullarınca verilecek raporlarda, 
denizde görev yapmaya engel arızaları görülenler ve hastalıklarını artırıcı etki tesbit edilenler 
deniz görevlerinden geçici olarak alınırlar. Bu durumdaki personel için düzenlenecek rapor
larda, denizde görev yapmayı engelleyen veya deniz şartlarında hastalıklarını artırıcı etki ya
pan hastalıklarla ilgili gerekçeler bilimsel olarak belirtilir. Deniz Kuvvetlerinin kara teşkillerinde 
birer yıl olmak üzere, tüm askerlik görev süresinde toplam olarak en çok dört yıl olarak gö-
revlendirilirler. Bu süre sonunda sağlık kurullarına gönderilirler ve alacakları raporlara göre 
haklarında işlem yapılır. 

Faal Kıta Görevi Yapamayacaklara Yapılacak İşlem 
Madde 55 — Sağlık niteliği sebebiyle, denizüstü ve denizaltı sınıflarında faal kıta gö-

revi yapamayacak olanlar hakkında bu yönetmeliğin ilgili maddeleri uygulanır. 

Yurt Dışına Gönderilecek Deniz Subay ve Asısubaylarının Muayeneleri 
Madde 56 — Kısa süreli kurs, eğitim, geçici veya sürekli görev amaçlarıyla yurtdışına 

gönderilecek olan deniz subay ve astsubaylarının sağlık muayeneleri askeri hastanelerin sağlık 
kurullarında yapılır. Bu muayenede, personelin sınıf ve branşlarıyla ilgili sağlık nitelikleri göz-
önünde bulundurulur. Bütün sistem muayeneleri ve dişler üzerinde önemle durularak, mikro
film ve diğer laboratuvar tetkikleri yapılır. 

Yurtdışına Gönderilecek Deniz Subay, Astsubay ve Öğrencilerine Yapılacak İşlem 
Madde 57 — Yurtdışına gönderilecek deniz subay, astsubay ve öğrenciiere bu Yönet-

meliğin 43. maddesi hükümleri uygulanır. 
• Denizaltı Subay, Astsubay ve Erlerinin Sağlık Nitelikleri 

Madde 58 — Denizaltı görevinin özellikieri gözönünde tutularak, bu sınıf eğitimi için 
seçilecek olan personel, tam sağlam olmakla beraber aşağıda yazılan beden niteliklerine de 
sahip olmalıdır. 

1) Ruh Sağlığı : Denizaltı gemisinde görevli subay, astsubay ve erlerin görevlerinin 
özelliği ve sorumlulukları gözönünde tutularak ve denizaltı eğitimi için seçilecek adayların mu-
ayenelerinde psikolojik uygunlukları dikkatle değerlendirilir ve ruh sistemlerinin tam sağlam 
olmalarına dikkat edilir. 

Denizaltında çalışacak personel, öncelikle bu işe istekli olanlar arasından seçilmeli ve 
adayda emosyonel uygunluk, sağlamlık,mesleğe bağlılık ve zeka aranmalıdır. Denizaltında ça-
lışacak personelin ruhsal fonksiyonları ve sinir sistemleri tam sağlam olmalıdır. 

2) Görme : Bu sınıfa ayrılacak bütün personelin görme kuvveti tam olmalıdır. Deniz-
altı sınıfına girdikten sonra bu hizmete devam için gözlükle düzeltmeden önce bir gözde gör

me 7/10 iken diğerinde 6/10'dan aşağı görmesi bulunanlar denizaltı hizmetinde çalıştırılamazlar. 
Bunlar denizüstü gemilerinde veya Deniz Kuvvetlerinin kara teşkillerinde görevlendirilirler. 
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3) Renk Görme ;Diskromatopsi bulunmamalı , bü tün adaylara (Pseudoisochromatic 
plate) testi yapılmalıdır. 

4) Optik aletlere uyum bakımından ik i göz arasındaki uzaklık visual screening instru-
ment ile ölçülür. 

Radar aletlerini kullanmaya olan yetenekleri Orthorater aleti ile ölçülür ve aletin çizel
gelerine göre değerlendirilir. 

Gece körlüğü özel adaptometre ile saptanır. Bu aletin bulunmadığı yerlerde göz uzma-
nının kararı kabul edilir. 

5) Burun-Boğaz : Adayların nazofarinks ve larinksleri dikkatle muayene edilir. Bu-
run, farinks, larinks nezlelerine yol açabilecek kronik tonsillitis, atrofik rinit, kronik ve sık 
sık nükseden sinüzitis olmadığı ya da bu hastalıkları daha önce geçirmediği saptanır. Ön si
nüslerin radyografik muayenesi yapılır. Adayda solumaya engel burun yolu veya burun delik-
leri şekil bozuklukları bulunmamalıdır . 

6) İşitme kuvveti her ik i kulakta normal ve birbirine eşit olmalı , fısıltıyı 5 metreden 
duymalıdır. Dinleme işlerinde görevlendirilecek personele ediometrik muayene yapılır. Akut 
veya kronik dış, orta ve iç kulak hastalıkları, kulak zarı perforasyonu bulunmamalı ve Eustachi 
borusu açık olmalıdır. 

Bu sınıfa girdikten sonra, her iki kulağın ayrı ayrı işitme kuvvetleri, fısıltıyı 3 metre ka-
dar mesafeden işitecek derecede azalanlar denizaltı sınıfından alınırlar ve deniz üstü gemilerinde 
veya Deniz Kuvvetlerinin teşkillerinde görevlendirilirler. 

7) Vücut Kokusu : Yanındakileri rahatsız edecek derecede ağız ve solunum kokusu 
olanlarla bromhidroz ve hiperhidrozu bulunanlar bu sınıfa alınmazlar. 

8) Dişler : Diş muayenesi bir diş tabibi tarafından yapılır. Beslenmeyi bozacak dere-
cede diş noksanlığı olanlar, diş etlerinde hastalığı bulunanlar bu sınıfa alınmazlar. Kısmi pro
tez ve diş köprüleri bu sınıf personelin görevden çıkarılmasını gerektirmez. 

9) Solunum Sistemi :Her adaya akciğer radyografisi yapılır. Adayda geçirilmiş veya 
aktif bir akciğer hastalığı bulunmamalıdır . Yapılacak muayenede tüberküloz üzerinde özel
likle durulur ve tanı için özel bir dikkat gösterilir. Adayın vital kapasiteleri normal olmalıdır. 

10) Dolaşım Sistemi : Her adaya tele-radyografi elektro-kardiyografi ve kalp fonksi-
yon deneyleri yapılır. Sistolik arteriyel kan basıncı 140 mm., diyastolik kan basıncı 90 mm.nin 
üzerinde bulunmamalıdır . Sinuzal taşıkardisi, aritmileri, kalp ve damar sisteminde hastalık ve 
arızaları bulunanlar bu sınıfa alınmazlar. 

11) Sindirim Sistemi : Denizaltı sınıfına seçilecek olanlarda kronik kabızlık, sık sık 
tekrarlayan diyare, kolitis, açken ve yemekten sonra meydana gelen karın ağrılarıyla birlikte 
sindirim şikâyetleri, mide ve duodenum ülserleri, mide ve barsakların kronik hastalıkları, ko-
lesistit, birden fazla sarılık v.b., sindirim sistemi hastalıkları bulunmamalıdır . 

12) Deri : Ak t i f veneral hastalığı veya evvelce geçirmiş oldukları veneral hastalıkları, 
yapılan tedaviye rağmen nüksetmiş bulunanlar, orta derecede akne hariç diğer sık sık nükse-
den akut belirtili deri hastalıkları olanlar denizaltı sınıfına alınmazlar. 

13) Boy ve Ki lo : Adaylar ın boy ve ağırlıkları, ağırlık orantı larına uygun olur kabul 
edilen tolerans °7o 20'yi geçemez. 

14) Basınç Karşılama Yeteneği : Denizaltı sınıfına ayrılacak adaylar, dalış personelin-
de olduğu gibi, basınç odasında muayene edilirler. Basınç odasında 25 kilogram basınç altın
da normal işitmenin devamlılığı ve basıncın diğer etkilerine karşı dirençleri incelenir. Bu muayene 
personelin denizaltı kurtarma cihazı eğitimi için yapılması gereken bir testtir. 

Denizaltıcı Personelin Muayenesi Sonunda Yapılacak İşlem 
Madde 59 — Denizaltıcı personel her yıl tam teşekküllü Deniz Hastaneleri Sağlık Ku-

rullarında muayene ettirilir. Bu muayenelerde, yukarıdaki sağlık niteliklerini kaybetmiş ol
dukları saptananlar Denizaltı sınıfından çıkarılır. 
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Gerektiğinde dalıştan önce ve sonra muayeneleri yapılarak, sağlık durumlarında görü-

lecek değişiklikler fişlerine yazılır. 
Denizaltıcı subay, astsubay ve erlerde aranan sağlık niteliklerine haiz olmayan, deni-

zaltı gemileri ile kısa süreli dalışa iştirak edecek (Müşahit olarak, tecrübeler v.s. maksatlar 
için) personelin geçmişinde kulak.burun, boğaz, solunum ve dolaşım sistemi ile psikiyatrik 
yönden bir rahatsızlığı olmamalıdır. Şahsın dalışa mani bir şikâyeti bulunmaması halinde sağ
lık muayenesine gerek olmadan dalışa katılır.Dalış için muayenesini talep edenler, Denizaltı 
Filo Tabibince muayene edilir ve kısa süreli dalmaya engel hali saptanmayanlar dalışa katılırlar. 

Denizaltıcılık veya Dalgıçlıktan Ayrılma Kararı 
Madde 60 — Denizaltıcılık veya dalgıçlıktan geçici veya sürekli ayrılma kararları yal-

nız İstanbul Kasımpaşa Deniz Hastanesi tarafından verilir. Denizaltıcılık ve dalgıçlık için iti-
raz ve kontrol muayeneleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrindeki hastaneler tarafından 
sağlanır. Anlaşmazlık ve karar aykırılığında kesin karar Gülhane Askeri Tıp Akademisi Pro-
fesörler Sağlık Kumlu tarafından verilir. 

Balık adamlarla kurbağa adamların her türlü sağlık kurulu muayeneleri İstanbul Kasım, 
paşa Deniz Hastanesince yapılır. 

Dalgıç Eğitimi İçin Seçilecek Personelin Muayenesi 
Madde 61 — Dalgıç eğitimi için seçilecek personelin sağlık kurul muayeneleri deniz has-

tanelerinde yapılır ve bunlarda aşağıdaki nitelikler aranır. Rekompresvon odası basınç ve oksi-
jene dayanıklılık testleri Kurtarma ve Sualtı Komutanlığınca yapılır. 

Personelin seçilmeleri, yetenekleri ve eğitimlerinin diğer özellikleri yürürlükte olan yö-
nergelere göre uygulanır. 

Dalgıçlığa kabul edilecek bütün adaylarda aranacak sağlık nitelikleri: 
1) Geçirdiği Hastalıklar: Aşağıdaki hastalıklardan herhangi birini geçirmiş olan adaylar 

dalgıç olamazlar. 
A - Tüberküloz, astımbronşial, kronik akciğer hastalıkları, 
B - Kronik veya tekrarlıyan sinüzut, dış kulak yolunun kronik hastalıkları, orta kula-

ğın kronik ve akut hastalıkları, 
C - Kronik ve tekrarlayan ortopedik hastalıklar, 
D - Kronik veya tekrarlayan mide, barsak hastalıkları, 
E - Kronik alkolizm, 
!• - Tedavi gormüş olan veya devam eden aktif sifiliz. 
2) Yaş: 30 yaşından büyük olanlar, dalgıç adaylığına kabul edilmezler. En uygun ya> 

20-30 arasındaki yaştır. 
3) Boy ve Ağırlık : Dalgıç adayları sağlam yapılı olmalı, şişmanlığa eğilimli bulunma-

malıdır. Genel olarak adayların "'Sualtı personelinin Yaşlara Göre Boy ve Ağırlık Standart 
Oranlarını Gösteren Çizelge"de gösterilen değerlerden °7o 10'dan fazla bir değişiklik göster-
memesi gerekir. Ancak kalın kemikli adeleli olmaları sebebiyle ağırlıkları fazla olanların du-
rumları gözönünde bulundurulmalıdır. Adayların boyları 157 cm.den aşağı, 180 cm.den yukarı 
olmamalıdır. 

4) Görmeler : Sualtı çalışmalarında/kullanılacak aletlere engel olması bakımından, göz-
lük takılması uygun değildir. Bu bakımdan adayların görmeleri düzeltmeden önce tam olmalı 
ve 0.25 diyoptriye kadar miyopi, 0.50 diyoptriye kadar hipermetropi bulunanların göreve de-
vamları kabul edilmelidir. Adaylarda of'talmoskopik bulgular normal olmalıdır. 

5) Kulaklar ; Dış kulak yolu kronik hastalıkları, orta kulak kronik ve akut hastalıkla-
ıı, kulak zan perl'orasvonları, atrofisi. orta kulak adesiv proçesi bulunanlar kabul edilmezler. 
Eustachi borusu basınç değişikliklerini eşitleyecek durumda ve açık olmalı, gerekirse kareteri-
vasyonla kontrol edilmelidir, işitme kuvveti her iki kulakta normal ve eşit derecede olmalı, 
fısıltı 5 metreden işitilmelidir. Adayların odiometrik muayenelerinin yapılması zorunludur. 
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6) Burun ve Boğaz: Burunda,farinks ve larinks nezlelerine eğilim, kronik tonsilil, atro-
fik rinit, kronik ve sık sık teirarlayan sinüzit bulunmamalı ve ön sinüslerin grafisi yapılmalı-
dır. Solumaya engel burun bölgelerinde veya burun deliklerinde sekil bozuklukları bulunanlar 
dalgıç adaylığına seçilmezler. 

7) Dişler : Adayların dişleri, diş tabibi tarafından muayene edilir. Belirli ağız hasta-
lıkları ve genel olarak bozuk dişleri olanlar adaylığa kabul edilmezler. Sağlam köprülerle ye
nilenmiş dişler, dalgıç olmaya engel değildirler. Dalgıç personelin iyi bir ağız hijyenine ve 
su altında çeşitli cihazları kullanmalarına engel olmayacak dişlere sahip olmaları zorunludur. 

8) Solunum Sistem : Solunum sistemi klinik ve radyografik olarak kontrol edilir. Ge-
çirilmiş veya aktif hiç bir hastalık belirtisi bulunmamalı ve vital kapasite normal olmalıdır. 

9) Dolaşım Sistemi : Yapılan klinik ve laboratuvar inceleme ve testlerde dolaşım sis-
temi normal olmalıdır. Arteriyel kan basıncı normal sınırlar içinde olmalı, sinüzal taşikardi, 
aritmi, damar sertliği, varis ve hemoroid gibi damar hastalıkları bulunmamalıdır . Adaylarda 
kan sayımı, sifiliz testleri diğer serelojik testler ve sedimantasyon tayini yapılır. 

10) Sindirim Sistemi : Açlıkta ve yemekten sonra meydana gelen karın ağrılarıyla sin-
dirim şikâyetleri, mide ve duodenum ülserleri sık sık tekrarlayan barsak bozuklukları , kole-
sistit ve birden fazla sarılık geçirdikleri saptananlar dalgıç görevine alınmazlar. 

11) Genito-Ürinev Sistem : Adayların tam idrar muayenesi yapılır. Kronik ve tekrar-
layıcı genito-üriner sistem hastalıkları veya şikâyetleri aktif veya tekrarlayıcı venerial hastalık-
lar bulunmamalıdır. Son 5 sene içinde aktif veya gizli sifiliz geçirmiş olanlar, klinik veya serolojik 
bulguları olanlar veyahut geçmişinde kardiovaskuler, santral sinir sistemi sifilizine ait bulgu-
lar tesbit edilenler dalgıç olamazlar. 

12) Adayların birbirlerine yakın çalışmaları veya dalgıç elbiselerinin değiştirilmesi ha-
linde, birinden diğerine geçebilecek herhangi bir akit veya kronik deri hastalığı bulunmamalıdır. 

13) Sinir Sistemi ve Ruh Sağlığı : Dalgıç görevinin özelliği gereği adayların kişilik, ruh 
ve entellektüel durumları dikkatle incelenir. Aday, dalgıçlık eğitimine başlamak kararım her-
hangi bir etkiden uzak bulunarak vermeli ve bu görev için kendisinde bir istek duymalıdır. 
Bu sebeple adaylarda, sinir ve ruh hastalıkları bakımından, bu yönetmeliğin Hastalık ve Arı
zalar Listesindeki hastalık ve arızalardan hiç birisi bulunmamalıdır . Bundan başka kişilik, ka-
rekter ve mizacında askerliğe uyumsuzluk, kararsızlık, asosyal ve antisosyal davranışları 
bulunmamalı ve zekâları normal olmalıdır. 

14) Basınç Eşitleme Yeteneği : Deniz hastanelerinde yapılacak sağlık kurulu muaye-
nesinde, dalgıçlığa uygun sağlık niteliklerine sahip olduğu tesbit edilerek dalgıç seçilenlerin 
son muayeneleri, basınç odasında yapılacak deneylerle tamamlanır. Bütün adaylar, basınç oda
sında Puskareye 50 librelik (25 Kgr.) bir basınç allında bırakılır. Bu sırada kulakların basınç 
eşitlemeye dayanma yeteneği tesbit edilir. Aynı zamanda östaki kanalının t ıkanmasından do-
layı basınç eşitleme yeteneğinin geçici aksamasına sebep olan yukarı solunum yolları enfeksi-
yonunun bulunup bulunmadığı da incelenir. 

Adayların oksijene karşı duyarlılıklarının bulunup bulunmadığını anlamak için, bunla-
ra 60 feet (27 libre) 30 dakika süreyle oksijen solunumu yaptırılır, belirgin bulgular tisine işlenir. 

Dalgıçların Yıllık Muayeneleri 
Madde 62 — Bütün dalgıçların senelik sağlık muayeneleri 61 inci maddede bulunan stan

dartlara göre, tanı teşekküllü deniz hastaneleri sağlık kurulları tarafından büyük bir dikkatle 
yapılır. Bu muayenelerde bütün laboratuvar elkiklerine önem verilir. Muayeneler sırasında, 
dalgıçlık sağlık niteliklerini kaybettiği tesbit edilenler Deniz Kuvvetleri kara teşkillerine veya 
diğer görev yerlerine atanır. 

Kırk Yaşına Gelmiş Dalgıçların Muayenesi 
Madde 63 — Dalgıçlık mesleğinde 40 yaşın gelmiş olan kalifiye dalgıçlar ;dalgıçlığa 

etmek isterlerse tam tesekkul 'ü deniz hastaneleri sağlık kurulları taraf ından büyük bir dikkatle 
muayene edilirler. Bu muayeneyi yapacak sağlık . kurullarında derin su dalgıçlığı veya deniz 
tababeti branşında ihtisas yapmış en az bir tabip üye bulundu; rulur. Böyle bir tabip bulun-
mazsa, onun yerine kıdemli bir dalgıç subayı alır. 

Uzun tecrübesi ve dalışta yüksek yeteneği olan bir dalgıca bazı toleranslar tanınabilir. 
Bununla beraber, dolaşım, solunum, sindirim, göz, nöropsikiyatrik ve kulak hastalıkları ba
kımından lam sağlam olmaları gerekir. Dalgıç sağlam ve aktif durumda olursa az bir kilo faz
lalığı dikkate alınmamalıdır. Sağlık niteliğini kaybetmeyen dalgıçlar ikinci sınıf dalgıçlık ve 
kurbağa adam görevlerine devam edebilirler. Sağlık niteliklerini kaybedenlere 62 nci madde 
hükümleri uygulanır. 
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Sualtı Personelinin Yaşlara Göre Boy ve Ağırlık Standart Oranlarını Gösterir Çizelge 

17-20 Yaş 21-25 Yaş 26-30 Yaş 31-35 Yaş 36-40 Yaş 41-45 Yaş 46 Yaş ve 

Arası Arası Arası Arası Arası Arası Yukarısı 
Ağırlık Ağırlık Ağırlık AJ urlık Ağırlık Ağ ırlık Ağırlık 
(Kğ.) (Kğ) (Kğ) (Kğ) (Kğ) (Kğ) (Kğ) 

C m . Enaz Stan. Ençok Enaz Stan. Eçok Enaz Stan. Ençok Enaz Stan. Enaz Stan. Enaz Stan. Enaz, Stan. 

157 49 55 68 50 56 70 51 57 71 58 73 60 75 61 76 62 77 

160 50 56 70 51 57 71 52 58 72 59 74 61 76 62 77 63 78 

162 51 57 73 52 58 72 53 59 73 61 75 62 77 63 79 64 79 

164 52 59 74 54 59 74 55 61 74 62 78 63 79 65 81 66 83 

16" 53 60 75 55 60 76 58 62 78 64 80 65 81 67 83 68 85 

169 55 62 77 5̂  63 79 59 64 81 66 83 67 84 69 86 69 87 

i " : 5̂  64 79 59 65 81 60 66 83 68 85 69 86 70 88 71 89 

5<> 65 82 60 67 83 62 68 85 69 87 71 88 72 90 73 92 

r ~ t)(! S4 62 69 86 64 70 88 71 89 72 90 73 93 75 94 

180 62 t>9 86 63 70 88 65 72 90 73 91 74 92 75 95 76 96 
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YEDİNCİ BÖLÜM 
Hava Kuvvetleri Komutanlığına Ayrılacak Yükümlülerin Sağlık 

Yetenekleri 
Hava Kuvvetleri Komutanlığına Ayrılacak Yükümlülerin Sağlık Yetenekleri 

Madde 64 — Son yoklama da veya sağlık kurullarında yapılan muayenelerde sağlam 
bulunanlar ile hastalık ve arızaları hastalık ve arızalar listesinin A dilimlerine giren yükümlü-
ler Hava Kuvvetleri Komutanlığına verirler.. 

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Erlerinin Sınıflandırılması 
Madde 65 — Hava Kuvvetlerindeki sınıfların özel sağlık nitelikleri ile bu komutanlığa 

ayrılan erlerin sınıflandırılmaları Kuvvet Komutanlığınca hazırlanacak yönerge ile tesbit edilir. 
Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki sınıflardan birinde iken bu sınıfın sağlık yeteneğini 

kaybedenler. Hava Kuvvetlerindeki diğer sınıflara geçirilirler. 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Okullarına Alınacak Öğrenci Adayları ve Öğrencilerde 

Aranacak Sağlık Yetenekleri 
Madde 66 — Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Okullarına alınacak öğrenci aday

ları ve öğrenciler hakkında bu Yönetmeliğin 25, 26 ve 27 nci madde hükümleri uygulanır. 
Uçuş Hizmetlerinde Görevlendirileceklerin Sağlık Muayeneleri 
Madde 67 — Hava Harp Okuluna alınacak öğrenci adayları ile Kara, Deniz, Hava Kuv

vetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Hari ta Genel Komutanlığında uçuşa ilk defa başla
yacak olanların sağlık yeteneklerini belirlemek için yapılacak muayeneler Eskişehir 800 Yataklı 
Hava Sağlık Muayene Fizyolojik Eğitim ve Araşt ırma Merkezinin sorumluluğunda; yetişmiş 
pilotlarla, silah sistem operatörleri, uçuş ekibi ve görevli olarak uçacakların (uçuş tabibi, arama-
kurtarmacı , paraşütçü, uçuş ekibi dışındaki uçan uçak bakım personeli, alçak basınç odası 
gözlemci subay ve astsubayı) sağlık yeteneklerini saptamak için yapılacak muayene ise, Hava 
Kuvvetleri Komutanlığınca tayin edilecek Hava Sağlık Muayene Merkezlerinde özel muayene 
yöntemleri ve yönergelere göre yapılır. 

Kara Havacılık pilotları için yapılacak muayeneler; özel yönerge hazırlanıncaya kadar 
Hava Kuvvetleri Yönergelerine göre yapılır. Kara Havacılık turbo jet pilotları için Hava Kuv-
vetleri yönerge ve yöntemleri uygulanır. 

Hava Harp Okulu Öğrenci Adayları ile Uçucu Yetiştirilecek Adayların Sağlık Yetenekleri 
Madde 68 — Hava Harp okuluna alınacak öğrenciler ile uçucu yetiştirilecek adaylara 

bu Yönetmeliğin 25, 26 ve 27 nci maddesi hükümleri uygulanmakla beraber, bunlarda boy 
165 cm.den kısa, 190 cm.den uzun, oturma yüksekliği 98 cm.den fazla olmamalıdır. Yaşları-
na göre boy ve ağırlıkları çizelgeye uygun olmalı , Askeri Havacılığa Uyarlılık Yeteneği yeterli 
bulunmalı , havacılığa uygun kişilik testlerinde başarılı olmalıdırlar. 

Hava Harp Okulunu Bitirirken İlk Defa Uçuşa Başlayacakların Sağlık İşlemleri 
Madde 69 — Hava Harp Okulunu bitiren öğrencilerle ilk defa uçuşa başlayacak pilot 

adaylarının sağlık yetenekleri, okula alınırken uygulanan sağlık yeteneklerinin aynı olmakla 
beraber bu muayeneler ve fizyolojik eğitim, Hava Sağlık Muayene Fizyolojik Eğitim ve Araş
tırma Merkezinde yönergelerde tesbit edilecek esaslara göre yapılır. Uçuş eğitimi sırasında çı-
kacak arıza ve hastalıklar için, hiç bir zaman yetişmiş pilot sağlık yetenekleri ile ilgili hükümler 
uygulanmaz. Uçucu aday uçuculuk sağlık yeteneğini kaybedenlere, bu merkez sağlık muaye
ne kurulunca "'Pilot Yetiştirilmeye Elverişli Değildir" kararı verilir ve bu yönetmeliğin 1 ve 
2 numaralı çizelgelerine göre işlem yapılır. 

Yetişmiş Uçuculara Uygulanacak Sağlık İşlemleri 
Madde 70 — Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Ha

rita Genel Komutanlığında yetişmiş pilotlar, silah sistem operatörleri ve uçuş ekibi personelin 
periyodik kontrol muayeneleri ile fizyolojik eğitimleri aşağıdaki esaslara göre yapılır. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 23 



Sayfa : 24 RESMÎ G A Z E T E 24 Kasım 1986 — Sayı : 19291 

1) Periyodik Kontrol : 
Uçuşun insan organizması üzerinde yapması ihtimali olan bozuklukları kontrol, uçuşa 

bağlı ya da bunun dışında herhangi bir sebeple meydana gelip uçucunun farkına varmadığı 
ve uçuş emniyeti ile bağdaşmayacak olan sağlık durumlarındaki arızaları tesbit etmek ve uçu-
cuya sağlık durumunun tam olduğunu bilmesinin yaratacağı güven ve morali sağlamak amacı 
ile yapılır. 

Rutin olarak yapılan bu periyodik kontrollar aşağıda sıralanmıştır. 
A - Hava ve Deniz Kuvvetleri yetişmiş uçucuları için: 
(a) Periyodik ağız ve diş kontrol muayenesi : Pilotlar, silah sistem operatörleri ve uçuş 

ekibi personeli her altı ayda bir kendi birlik sağlık ünitelerinde âğız ve diş muayenesine tabi 
tutulur. 

(b) Yıllık periyodik kontrol muayenesi: Pilotlar, silah sistem operatörleri ve uçuş eki
bi personeli her yıl Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sağlık Daire Başkanlığı tarafından yapıla
cak bir program dahilinde Eskişehir 800 Yataklı Hava Hastanesi, Etimesgut 400 Yataklı Hava 
Hastanesi, İzmir 200 Yataklı Hava Hastanesi ve Merzifon 100 Yataklı Hava Hastanesi Hava 
Sağlık ve Muayene Merkezlerinde periyodik kontrol muayenelerine tabi tutulur. 

(c) Üç yılda bir yapılacak periyodik kontrol muayenesi ve fizyolojik eğitim : Pilotlar, 
silah sistem operatörleri ve uçuş ekibi personeli üç yılda bir, Hava Kuvvetleri Komutanlığı 
Sağlık Daire Başkanlığının yapacağı bir plana göre Eskişehir 800 Yataklı Hava Hastanesi Fiz
yolojik Eğitim ve Araştırma Merkezinde fizyolojik eğitime tabi tutulur. Fizyolojik Eğitim Mer-
kezinde eğitime tabi tutulma sırası gelen uçucuların yıllık periyodik kontrol muayeneleri bu 
eğitim sırasında Eskişehir 800 Yataklı Hava Hastanesi Hava Sağlık Muayene ve Araşt ırma 
Merkezinde yapılır. Fizyolojik eğitim, özel yönerge esaslarına göre yapılır, fizyolojik eğilim 
görmüş olanlara fizyolojik eğitim kartı verilir. 

B - Kara Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Harita Genel Komutanlığı yetiş-
miş pilotları için : 

(a) Periyodik ağız ve diş muayenesi : Yetişmiş pilotlar her yıl ağız ve diş sağlığı yö-
nünden muayeneden geçirilir. Bu muayeneler yıllık periyodik kontrol muayenesinde yapılır. 

(b) Yıllık periyodik kontrol muayenesi : Pilotlar her yıl Hava Sağlık ve Muayene Mer-
kezlerinde periyodik kontrol muayenesine tabi tutulur. Muayenelerin yapılış zamanı, yeri ve 
şekli Hava Kuvvetleri ile yapılacak bir protokolle tesbit edilir. 

(c) Üç yılda bir yapılacak periyodik kontrol muayenesi ve fizyolojik eğitim : Pilotlar 
üç yılda bir Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sağlık Daire Başkanlığının yapacağı bir plana göre 
Eskişehir 800 Yataklı Hava Hastanesi Fizyolojik Eğitim ve Araştırma Merkezinde fizyolojik 
eğitime tabi tutulur. Fizyolojik Eğitim Merkezinde eğitime tabi tutulma sırası gelen uçucula
rın yıllık periyodik kontrol muayeneleri bu eğitim sırasında Eskişehir 800 Yataklı Hava Has
tanesi Hava Sağlık Muayene ve Araştırma Merkezinde yapılır. Fizyolojik eğitim Hava Kuvvetleri 
özel yönerge esaslarına göre yapılır. Fizyolojik eğitim görmüş olanlara fizyolojik eğitim kartı 
verilir. 

C - Hava Sağlık Muayene Merkezleri sağlık kurullarında, değişik zamanlarda, toplam 
bir yıla kadar uzun vadeli (üst üste iki defa 6'şar aydan en fazla bir yıl) uçuştan men kararı 
aldığı halde iyileşmeyenler, Hava Sağlık Muayene Fizyolojik Eğitim ve Araştırma Merkezine 
sevk edilir. Pilotaja elverişli değildir veya uçuşa elverişli değildir kararı kesinlikle bu merkez 
sağlık kurulunca verilir. 

D - Periyodik kontrol muayenesi yaptırmayan ve fizyolojik eğitimini tamamlamayan 
uçuculara uçuş verilmez. Muayene ve kontroldan geçmeyenler uçurulduklarında, sorumluluk 
uçuş yaptıran birlik komutanına aittir. 

2) Hastalık ve Kaza : 
Birlik uçuş tabibi, hastalık veya herhangi bir nedenle uçucunun uzun bir süre uçmasını 

sakıncalı gördüğü hallerde, 20 güne kadar geçici uçuştan men kararı veya T .S .K . Personelinin 
Sağlık Muayeneleri Yönergesi (M.S.B. 160-1) gereğince tek tabip yetkisi ile 20 güne 
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kadar istirahat verebilir. Ağız ve diş hastalıklarında ise diş tabibinin teklifi ile uçuş tabibi ta
rafından belirtilen miktara kadar uçuştan men veya istirahat verilir. Bu süre sonunda birlik 
uçuş tabibi uçucuyu muayene ederek uçuş kararı verebilir. Aynı hastalıktan toplam 20 gün 
istirahat veya tedavi gerektiren durumlarda ve aralıksız 20 gün geçici uçuş men'i kararı verilen 
uçucu bu süreler sonunde en yakın Hava Sağlık Muayene Merkezine gönderilir. Bu durumda 
olanlar bu merkezlerde tedavi olabilir ve uçuşa elverişlidir kararı alabilirler. Uçuşa elverişsiz
lik kararı gerektiren durumlarda; Eskişehir 800 Yataklı Hava Sağlık Muayene Fizyolojik Eği
tim ve Araştırma Merkezine gönderilir. Uçucunun, uçuşa devam edip etmeyeceği yeteneği 
hakkındaki nihai karar bu merkez tarafından verilir. 

Herhangi bir Askeri Hastanede kaza ya da hastalık nedeniyle tedavi veya ameliyat edi
len uçuculara (pilot, silah sistem operatörü, uçuş ekibi), tedavileri bitiminde gerekli istirahat 
verilir ve bu istirahatleri sonunda uçuş yönünden değerlendirilmek üzere en yakın Hava Sağ-
lık Muayene Merkezlerine gönderilirler. Bu merkezlerde tedavi olabilirler. Uçuşa elverişsizlik 
kararı gerektiren durumlarda kesinlikle Eskişehir 800 Yataklı Hava Sağlık Muayene Fizyolo
jik Eğitim ve Araştırma Merkezine gönderilirler. Uçuşa elverişli olmama kararları yalnız adı 
geçen Merkez tarafından verilir. 

Büyük kaza kırımlarından sonra birlik uçuş tabibinin gerekli gördüğü hallerde uçucu
lar, Hava Sağlık Muayene Fizyolojik Eğitim ve Araştırma Merkezine muayene ve kontrol için 
birliklerince gönderilir. 

Uçucular, küçük kaza kırımlardan ya da uçuş esnasında ortaya çıkabilecek bazı tıbbi 
problemlerden sonra birlik uçuş tabibi tarafından muayene ve kontrol edilir. Uçuş tabibi ge
rekli görürse bu personeli Hava Sağlık Muayene Fizyolojik Eğitim ve Araştırma Merkezine 
muayene ve kontrol için sevk eder. 

Sivil tabip veya sivil hastanede tedavi görenler hakkında, 211 Sayılı İç Hizmet Kanunu 
ve Yönetmeliği ile M . S . B . i60-1 Yönergesi gereğince işlem yapılır. Aynı hastalıktan toplam 
20 günü geçen istirahat veya tedavi süreleri sonunda uçucu personel istirahatları bitiminde mut
laka Hava Sağlık Muayene Fizyolojik Eğitim ve Araştırma Merkezine gönderilerek pilotaja 
elverişlilik yönünden muayeneye tabi tutulurlar. 

3) Uçuş Tabibinin Gerekli Gördüğü Durumlar : 
Uçuş tabibinin görevlerinden biri de uçucunun günlük yaşantısına, zevklerine, endişe

lerine, mali durumuna, hayat anlayışlarına ve ailevi mahremiyetlerine kadar en yakm sırdaşı 
olmaktır. Uçucunun tüm beden ve ruhsal yapısının devamlı bir gözlemcisi ve mimarı olmak 
durumunda bulunan ideal uçuş tabibi, uçucuda uçuş emniyeti ve yeteneğini tehlikeye düşüre
cek en ufak bir ruhsal veya beden aksaklığını fark ettiği anda, durumu birlik komutanına arz-
ederek uçucuyu muayeneye çağırır ve hastalık veya kaza hallerinde belirtilen şekillerde kendisi 
ile ilgilenir. Kendi ihtisası dışında olan durumlarda uçucuyu, Hava Sağlık Muayene Fizyolo-
jik Eğitim ve Araştırma Merkezine gönderir. 

4) Birlik Komutanının Gerekli Gördüğü Durumlar : 
Birlik Komutanı , birliğinde bir uçucunun uçuş niteliğinde aksaklık görürse, hakkında 

meslek yetersizliği kararı vermeden önce bu yetersizliğe sebep olabilecek bir sağlık sorunu bu
lunup bulunmadığını anlamak üzere uçucuyu birlik uçuş tabibinin muayenesine gönderir. Tatmin 
edici bir cevap almadığı kanaatine vardığı zaman uçucuyu Hava Sağlık Muayene Merkezle
rinden birine gönderir. 

5) Yetişmiş uçucular, fizyolojik eğitim için Eskişehir 800 Yataklı Hava Sağlık Muaye
ne Fizyolojik Eğitim ve Araştırma Merkezine komutanlıklarınca düzenlenecek kıt 'a anketi ile 
birlikte gönderilir. Anket muhteviyatı ilgili yönergelerde belirlenir. 

Raporların Onay Makamları ve İtirazları 
Madde 71 — Hava sağlık muayene kurullarının düzenlediği istirahat raporları ile bir 

yıla kadar uçuştan men (alıkoymak) raporları , Eskişehir 800 yataklı Hava Sağlık Muayene 
Fizyolijik Eğitim ve Araştırma Merkezi sağlık kurulunun düzenlediği; uçuştan al ıkoyma, uçu-
şa elverişlilik veya elverişsizlik raporları Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sağlık Daire Başkanlı
ğınca onaylanır. Sınıf değişikliğini gerektiren uçuşla ilgili raporların son onay makamı M.S .B . 
Sağlık ve Veteriner Daire Başkanlığıdır. 

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sağlık Daire Başkanlığı, uçuşla ilgili raporları yeterli ve
ya uygun bulmazsa, ilgili kişi rapor kararına, kendisine bildirildiği tarihten geçerli olmak üzere 
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30 gün içinde itiraz ederse ya da ilgili bildirim (ihbar) yapılırsa uçucuyu Gülhane Askeri Tıp 
Akademisi Profesörler Sağlık Kuruluna sevkeder. Uçuşla ilgili nihai karar, Gülhane Askeri 
Tıp Akademisi Profesörler Sağlık Kurulunca konacak teşhise göre Hava Kuvvetleri Komu
tanlığınca verilir. 

Pilot, Silah Sistem Operatörü ve Uçuş Ekibi Personelinin Sağlık Yetenekleri 
Madde 72 — Yetişmiş uçucular hakkında, Hava Sağlık Muayene Merkezlerindeki mu

ayeneleri sırasında, uçuş yönünden karar verilirken, uçucu adayların nitelikleri uygulanmak
la beraber uçuş, araç ve gereçlerini kullanmaya engel teşkil etmeyecek, uçuş emniyetini 
bozmayacak ve zamanla artmayacak aşağıdaki arızalar da uçuşa engel teşkil etmez. B u arıza
lar daha kısa süre içinde muayene ve kontrolü gerektirirse, Hava Sağlık Muayene Merkezince 
raporun karar hanesinde bu süre açıkça belirtilir. 

Sınıflandırma çizelgesinin (A) diliminde (+) veya (—) işaret almayan hastalık ve arıza-
lar bu madde hükümlerine göre değerlendirilir. 

1) Baş (saçlı deri yüz) ve Boyun : 
A - Saçlı deri, yüz ve boyunda ameliyat, yaralanma, yanık ya da ülserasyona bağlı ne-

denle, doku kayıpları ve kısmi paraliziler. (konuşma, görme ve boyun hareketlerini engel-
lemeyen) 

B - Temporo-mandibuler eklemin kronik artriti veya tekrarlayan çıkıklar. 

C - Aktivitesi tamamen durmuş, sınırlı, kalsifiye, tüberküloza bağlı adenopatiler. 

D - Selim adenopati ve selim tümörler. 

E - Boyun kaslarının geçici spastik veya nonspastik kontraksiyonları. 

2) Burun, sinüsler, ağız ve boğaz : 

A - Nefes almayı ve konuşmayı guçleştirmeyen septum deviasyonu, hafif atrofik ve kro-
nik rinitler. 

B - Ameliyatla iyileşmiş septum devüasyonları ve nasal polipler. 

C - Hafif derecede veya ameliyatla iyileşmiş nüks etmemiş kronik siniuzitler. 

D - Asemptomaıik (kanama, kabuklanma yapmayan) küçük septum perforasyonları. 

3) Kulak : 

A - Kronik otitis externa. 

B - Dış kulak yolunda ufak egzostozlar. 

C - İşitme fonksiyonunu bozmayan, asemptomatik kapalı otit skatrisiel. 

D - İşitme fonksiyonu normale dönen kulak ameliyatları (Otoskleroz ve iş kulak cerra-
hisi hariç) 

4) İşitme : 
Bir veya iki kulakta 500, 1000 ve 2000 frekanslarda ortalama olarak 25 dB ' i geçmeyen 

işitme kayıplarıyla bir veya iki kulakta 4000 ve 8000 frekanslarda ortalama olarak 40 d B ' i geç-
meyen işitme kayıpları. 

5) D i ş : 
Her türlü parsiyel ya da total protezler. 

6) Göz : 
A - Her iki gözün görme derecesi camlarla düzeltildikten sonra ayrı ayrı 20/20 

(10/10)'den aşağı olmamalıdır . 
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B - Görme fonksiyonunu bozmayan, irritasyon yapmayan, ilerleme göstermeyen, tıbbi 
ve cerrahi tedavi ile iyileşmiş kirpik ve kapak hastalıkları. 

C - Görme keskinliğini bozmayan, ilerleme göstermeyen kornea, konjonktiva hastalıkları 
ve sekelleri. 

D - Tıbbi ve cerrahi tedavi ile iyileşmiş gözyaşı sistem hastalıkları. 
E - Binokuler görmeyi ve derinlik hissini bozmayan, 10 prizma dereceyi geçmeyen eso 

veya eksoforyalar, 2 prizm dereceyi geçmeyen hiper veya hipoforya. 
F - 20/20 (10/10) görmeyi bozmayan, çeşitli nedenlerle oluşmuş kornea, lens ve vitreus 

kesafetleri, göz. tabakalarının çeşitli şekil bozukluk ve sekelleri (Santral lens kesafetleri hariç). 
G - (a) Her iki gözün görmeleri ayrı ayrı 20/50 (4/10) olup düzeltmeden sonra 20/20 

(10/10) olmak şartıyla 3.00 diyoptri (dahil) hipermetropi- 2.00 diyoptri (dahil) miyopi ve di-
yoptrisi en fazla olan eksendeki refraksiyon bozukluğu +2.00 diyoptri veya -2.00 diyoptriyi 
geçmeyen çeşitli astiğmatizmalar. (Kontak lensle yapılan düzeltmeler kabul edilmez). 

(b) Her iki gözde yakın görme 20/200 (l/10)'dan aşağı olmayıp düzeltme ile 20/20 
(10/10) olanlar. 

H - Renk görmeleri normal olanlar. 

1 - (a) Tam şifa bulmuş, nüks göstermeyen, görme alanında (Santral ve parasantlar 
hariç) toplam l/l() 'dan fazla kayıp yapmayan, uzak görme 20/20 (10/10) olmak şartıyla iris, 
kopuş siliare, retina, koroidea ve görme siniri hastalıkları, metamorfobsi oluşturmayan dru-
sen v.b. paramakuler ve lezyonlar. (Retina dekolmanı ve fluorescein anjiografi ile görme de-
recesinde azalma riski taşıyan makula lezyonları hariç). 

(b) Giriş esnasında veya cerrahi girişim ile çıkarıldığında görmeyi bozmayan veya iler-
lemeyen, komplikasyon yapmamış, göz ön segmentinitı yabancı cisim ameliyetları (Retina ve 
koroideayı zedeleyen arka segment yabancı cisimleri hariç). 

(c) Komlikasyon yapmayan ve görmeyi bozmayan tam şifa bulmuş selim ekstraokul-
ler tümörler (Lipom, kist dermoid v.b.) 

(d) Göziçi basıncı 22 mm Hg. Schiotz'den aşağı ve karanlık adaptasyon eşiği normal 
olanlar. 

7) Akciğer ve Göğüs Kafesi : 
A - Klinik ve laboratuvar muayeneleri sonucu aktivitesinin tamamen durduğu sapta-

nan tüberküloza bağlı sınırlı fibroz artıklar. 
B - Akciğer ve mediastenin sınırlı, tek ya da birkaç tüberkiloz dışı fibroz ya da kalsifi-

ye artıkları. 
C - Akciğer fonksiyonlarını bozmayan ve kot aralıklarının daralmasına yol açmayan 

plevranın inaktif şeridi kalınlaşmaları, sisüritler ve sinüs kapalılıkları, radyolojik diyafragma 
dantellenmeleri (Spontan pnomotoraks hariç) 

D - Belirli bir sebebe bağlı olmayan akciğerlerin radyolojik bronkovasküler arborizas-
yonları, konjenital anomalileri ve küçük yabancı cisimleri (Küçük lokalize hava kistleri, kü
çük kist hedatiklcri ve laboratuvar muayeneleri ile tanı konulmuş lokalize bronşektazi ve 
amfizem hariç) 

E - Toraksta fonksiyonel hiç bir bozukluk yapmamış yaralanma, yanık sekelleri ya da 
cerrahi girişimler. 

F - Kosta, klavökula ya da skapulanın hareket vetoraks fonksiyonlarınrbozmayan iyi-
leşmiş kırık sekelleri. 

8) Kardiovaksküler Sistem : 

A - 35 yaşından sona hiç bir komplikasyon yapmamış, sistolik 160 mm. Hg. diyastolik 
100 mm. Hg.ye kadar olan arteriyal kan basıncı. 
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B - Uygun süre uçuştan alıkoymadan sonra klinik, laboratuvar, röntgen ve E K G ile ta-
mamen iyileşmiş ve kalpte sekel bırakmamış akut asıl romatizma. 

C - Venöz dolaşım yetersizliği yapmamış olan hafif yüzeysel varisler. 
D - Geçirilmiş veya iyileşmiş nörosirkülatuvar asteni. 

9) Kan ve kan yapıcı hastalıkları : 
Tedavi ile düzelmiş kan kaybına bağlı anemiler ve karans anemileri, diğer tip anemiler 

ve skonder polisitemiler hariç olmak üzere klinik belirti vermese bile her türlü hemoglobino-
patiler. 

10) Karın ve Gastroentestinal Sistem : 
A - Ameliyatla düzeltilmiş karın duvarı zayıflıkları. 
B - Tedavi ile iyileşmiş özofagitler, özofagus spazmları ve ozofagusun diğer hastalıkları. 
C - Gastropitozis, gastrit, duodenit, mide ve duodenumun tıbbi tedavi ile iyileşmiş peptik 

ülser sekelleri. (Radyolojik ve/veya endoskopik pilor ve bulbus deformasyonları) mide ve du-
oderumunsemtemsuz diyertiküleri. 

D - Komplikasyon yapmamış, radyolojik veya endoskopik olarak pasaj normal ilaç ve 
diyeti gerektirmeyen her türlü mide ve duedonum ameliyatları. 

E - Semptomsuz Visseropitoz, midenin ince ve kalın barsağın konjenital malformas-
yonları (megakolon hariç), divertikülleri, ince ve kalın barsağın rezeksiyonsuz veya uçuş göre-
vine engel teşkil etmeyen (klinik ve laboratuvar bulgularının normal olduğu) segmenter 
rezeksiyonlu ameliyatları, tek veya birkaç adet polipleri, hafif irritable kolon sendromu. 

F - Karaciğer konjenital lop anomalileri. 
G - Tıbbi tedavi veya ameliyatla tamamen şifa bulmuş ve sekel bırakmamış safra kese-

si ve safra yollarının hastalıkları ( tümör hariç) 
H - Laparotomiler, karnın ateşli silah ve travmalarla komplikasyon yapmamış yara-

lanmaları ve bunların komplikasyonsuz ameliyatları. 
I - Bilirübin düzeyi % 1-2 mg. arasında olan, diğer karaciğer fonksiyon testlerinin ta-

mamen normal bulunduğu hafif hiperbil irübinomileri. 
İ - Radyolojik ve/veya gastroskopik olarak pasaj ve mukozal yapının normal bulun-

duğu ilaç ve özel diyeti gerektirmeyen ve ameliyattan sonra en az 6 ay süre ile hiç bir kompli-
kasyon ve nüks belirtisi olmayan rezeksiyonsuz ve rezeksiyonlu peptik ülser ameliyatlıları. 

J - Travmaya bağlı splenektomiler. 
11) Anüs Rektum : 
Anüs ve rektumun hafif şekil bozuklukları, inaktif küçük hemoroidler, fissur ve fistu! 

leri veya bunların komplikasyon göstermemiş ameliyatlıları. 
12) Genito - Uriner Sistem : 
A - Ortostatik veya fonksiyonel albüminüriler. 
B - K o l i renal geçirmekle beraber klinik, laboratuvar, ürografik ve renal fonksiyonları 

normal bulunanlar. 
C - Kl in ik , laboratuvar, ürografik ve renal fonksiyonları normal bulunan böbrek ve 

idrar yolu taşı ameliyatlıları. 
D - Kolektör sistemle herhangi bir irtibatı olmayan radyolojik tetkikler sonunda hare

ket etmeyeceği kesin olan konjenital veya edinsel bir patolojiye bağlı olmayan (avitaminoz, 
hipoparatiroidi, idiopatik veya endokrin nedenlere bağlı hiperüriseni v.b.) ve üriner fonksi-
yonda bozukluk yapmayan parankim taşlan ilgili uzmanın uygun göreceği aralıklarla kontrol 
edilmek kaydıyla uçuşa elverişlidir. 

E - Mesanede fonksiyon bozukluğu yapmayan her türlü hastalık ve ameliyatlar (Mesa
ne taşı, selim tümör ameliyatları). 
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F - Fonksiyon bozukluğu yapmamış benign prostat hiperplazibi ve kol sklerozu ameli-
yatları. 

G - Küçük ve ağrısız sol varikosel veya komplikasyon göstermemiş her türlü hidrosel 
ve sol varikosel ameliyatları. 

H - Tıbbi tedavi ile iyileşmiş üriner sistem iltihaplan. 
1 - Tıbbi ve cerrahi tedaviden sonra hiç bir komplikasyon ve sekel bırakmayan üretra 

hastalıkları. 
13) Sinir Sistemi : 
A - Aşağıdaki komplikasyonlardan biri veya birkaçı ile birlikte kafa travması geçiren-

ler her altı ayda bir kontrol edilmek üzere en az ik i yıl uçuştan alıkonur. Bu süre sonunda 
klinik, nörolojik, E E G ve psikometrik muayenelerde normal bulunan kafa travmaları . 

(a) Kafatasında kırık (linoar) olsun ya da olmasın, 2 saatten uzun; 24 saatten kısa sü
reli şuur kayıplarına yol açan, kafatasının kırıksız ya da linear kırıklı travmaları (bazilor kı-
rıklar, linear kırık kabul edilir.) 

(b) 48 saatten uzun süren post travmatik amneziler (tam ya da kısmi) delirium, dezo-
riyantasyon ya da zekâ ve muhakeme bozuklukları» 

(c) Yaralanmayı takip eden bir ay içinde iyileşebilen ve kişilik değişimleri, yüksek ze-
kâ fonksiyonları gerilemesi anksiyete, baş ağrısı ve denge bozukluğu gibi belirtilerle kendini 
gösteren post travmatik sendrom. 

B - Aşağıdaki komplikasyonlardan biri veya birkaçı ile birlikte olan kafa travması ge-
çirenler en az ü ç ay uçuştan alıkonur ve ilk fırsatta E E G çekilir. Bu süre sonunda klinik, nöro-
lojik, E E G ve psikometrik bulguları normal bulunan kafa travmaları . 

(a) Şuur kaybı yapmayan veya 15 dakikadan az şuur kaybına yol açan linear kafa tası 
kırıkları. 

(b) Kafa tasında linear kırıkları veya kırıksız 15 dakikadan uzun iki saatten kısa süreli 
şuur kayıpları, posttravmatik amnezi veya 48 saati geçmeyen kohfüzyonla sonuçlanan kafa 
travması olanlar en az bir ay uçuştan alıkonur. B u süre sonunda radyolojik, E E G ve ortosta-
tik tolerans testi dahil nürolojik muayenede normal bulunan kafa travmaları . 

C - Herhangi bir sebebe bağlı epilepsiler hariç , kaza, akut enfeksiyon veya hastalıklar, 
ağır kan kaybı gibi sebeplerle meydana gelen bayılma (senkop) geçirip, uygun bir süre istira
hatı sonunda kl inik, nörolojik, E E G ve laboratuvar bulguları normal bulunanlar. 

D - K l i n i k , laboratuvar bulguları normal olupta, EEG'de belirgin bulgular (fokal veya 
jenaralize diken, keskin dolga, kompleksler, fokal veya jeneralize yavaş aktivite) gösterenlerin 
dışında kalan nonspesifik E E G değişiklikleri. 

14) R u h Hastalıkları : 
Tek hecme halinde geçirilmiş psikonevrotik reaksiyonlar. 
15) Ekstremiteler : 

A dilimine giren üst ve alt ekstremitelerin kemik ve oynaklarında geçirilmiş kaza, hasta-
lık, ameliyat, yanık v.b. sonucu oluşan hafif sekelleri. 

16) Bel Kemiği ve İskelet Sistemi : 
A dilimine giren bel kemiği ve iskelet kas sisteminin geçirilmiş kaza, hastalık, ameliyat, 

yanık v.b. sonucu oluşan hafif sekelleri. 
17) Deri : 
A dilimine giren derinin hastalık, kaza, ameliyat ve yanık sonucu oluşan sekelleri. 
18) Endokrin ve Metabolik Hastalıklar : 
A - Diyabetes Mellitusa bağlı olmayan idiopatik glikozüriler ve çeşitli mellitüriler. 
B - Tıbbi tedavi ya da ameliyatla şifa bu lmuş , salgı bozukluğu belirtisi vermeyen tiroid 

bezi hastalıkları . 
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19) Boy, Ağırlık, Vücut Yapısı : 

Boy ve ağırlığın, uçucu yetiştirilecek ve uçucu personelin yaşlarına göre boy ve ağırlık

larını gösterir çizelge'de gösterilen sınırlar içinde olması. 

20) Diğer Hastalıklar : 

A - Hiç bir klinik belirtisi olmayan, kan ve likörde serolojik testleri menfi olan, sinir 

sistemi komplikasyonu yapmamış ve yeterli antisifilitik tedavi görmüş primer ya da sekonder 

sifilis. 

B - Tedavi ile tamamen iyileşmiş ve altı ay içinde malaria ilaçları kullanmadan nüks 

belirtisi göstermeyen eritrositleri normal sayı ve yapıda bulunan, hemoglabin °?o 12 gramın 

altına düşmeyen ve kalın damla ile malara paraziti saptanmayan sıtma. 

C - Tedavi ile iyileşen parazit enfestasyonları. 

D - Tedavi ile iyileşmiş geçici allerjik reaksiyonlar. 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı , Deniz Kuvvetleri Komutanlığı , Jandarma Genel Komu

tanlığı ve Harita Genel Komutanlığında Uçuş Ekibi Personelinin Sağlık Nitelikleri 

Madde 73 — Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma 

Genel Komutanlığı ve Harita Genel Komutanlığında görevli uçuş ekibi personeline (silahçı, 

uçuş makinisti, uçuş operatörü v.b.), görevli olarak uçan personelin sağlık nitelikleri uygulanır. 

Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki uçuş ekibi personelinden "Uçuşa Elverişli Değildir" 

raporu alanlar, Kara Kuvvetleri Havacılığı ile ilgili ikmal bakım, onarım ve yer hizmetlerinde 

istihdam edilirler. Bunlardan "Sınıfı Görevini Yapamaz" raporu alanlara, Kara Kuvvetleri Ko

mutanlığı çizelgelerine gore işlem yapılır. 

Uçucu Personelin Sağlık Nitelikleri 

Madde 74 — Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Harita Genel 

Komutanlığı personelinden; uçakta pilot, silah sistem operatörü ve uçuş ekibi dışında bulu-

nan, uçağın sevk ve idaresinde direkt rolü olmadığı gibi görevin emniyet ve başarı ile tamam

lanmasında katkısı olmayan ve sadece görevleri nedeniyle uçan personel (uçuş tabibi, 

arama kurtarmacı , paraşütçü, uçuş ekibi dışındaki uçan uçak bakım personeli, alçak basınç 

odası gözlemci subay ve astsubayı v.b.) giriş muayenelerinde, bu yönetmelikte belirtilen sınıf-

ların? uygun sağlık niteliklerine sahip olmalı ve bunların uçuş görevlerine engel teşkil edecek ve uçuş 

emniyetini tehlikeye düşürecek, uçuşla bağdaşmayan ve zamanla artacak arıza ve hastalıkları 

bulunmamalıdır . 

Bu personel Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığınca hazırlanacak 

yönergelerdeki esaslara göre; her yıl birliklerinde iki uçuş tabibi ve bir diş tabibinden oluşan 

geçici sağlık kurulunca, beş yılda bir ESKİŞEHİR 800 Yataklı Hava Sağlık Muayene Fizyolo

jik Eğitim ve Araştırma merkezinde, muayene ve kontrol edilirler. İlk muayenelerinde ve 5 

yılda bir yapılacak muayenelerde fizyolojik eğitime de tabi tutulurlar. 
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Hastalık, ameliyat veya kazadan sonra birlik uçuş tabibinin gerekli gördüğü hallerde 

en yakın Hava Sağlık Muayene Merkezine gönderilirler. 

Kara, Deniz, Jandarma ve Harita Uçucularının Sağlık Nitelikleri 

Madde 75 —̂  Kara ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma ve Harita Genel Komutanlıkları-

na seçilecek pilot adaylarına yaş ve yaşa tekabül eden beden ölçüleri hariç ilk defa uçuş eğiti

mine başlayacak pilot aday sağlık nitelikleri uygulanır. 

Uçakla Seyahat Edeceklerin Sağlık Nitelikleri 

Madde 76 — Herhangi bir görev veya sebeple uçakla seyahat edecek kişilerin sağlık 

nitelikleri birlik uçuş tabibince değerlendirilir. Aşağıda-belirtilen hastalık ve arızaları olma-

yanların uçuşuna müsaade edilir. 

1) Göz : G lokom, retina dekolmanı, hemorajik retinit. 

2) Kalp Damar Hastalıkları : Angina pektoris, miyokart enfarktüsünü takiben 4-6 haf-

ta, senkop yapan A - V komplet blok, ağır dolaşım yetmezliği, hipertiroild ve mitral kapağı 

hastalığına bağlı takiaritmi komplet (Atrium fibrilasyonu.) 

3) Nöro - Psikiatri : İntrakranial hipertasyon, serebro - vasküler aksidanlar, status epi-

leptikus. 

4) Kulak, Burun, Boğaz : Akut otit, akut mastoidit, akut sinüzit. 

5) Solunum Sistemi : Pnömoni , astım (Dispne ile birlikte) ileri derecede akciğer tü-

berkülozu, sekel bırakmış akciğer ameliyatları. 

6) Sindirim Sistemi : İtilmeyen büyük herniler, delinme ve kanama yapan hastalıklar, 

karında asit, yeni ameliyatlılar. . 

7) Kan Hastalıkları : Anemi (Eritrositler 2.000.000'dan az ise) 

8) Gebelik : 7 nci aydan sonra. 

Hava Astsubaylarının Sağlık Yetenekleri 

Madde 77 — Hava Astsubay Okulu öğrenci adayları ile öğrencilerinin ve Hava Astsu

baylarının Sağlık Yetenekleri bu yönetmeliğin 4 ncü ve 5 nci bölümlerindeki hükümlere göre 

tesbit edilir. Ancak uçuş görevi alacak astsubaylarda görevli olarak uçacakların sağlık yete-

nekleri aranır. 

Hidrazinle çalışan astsubayların sağlık yetenekleri bu göreve ilk başlayışta tam sağlam 

olmakla beraber periyodik kontrolları yılda bir ESKİŞEHİR 800 Yataklı Hava Sağlık Muaye-

ne Fizyolojik Eğitim ve Araştırma Merkezinde yapılır. Diğer sağlık nitelikleri yönergelerle tesbit 

edilir. 
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Uçucu Yetiştirilecek ve Uçucu Personelin Yaşlarına Göre 

Boy ve Ağırlıklarını Gösterir Çizelge 

En A z 
Boy 

Santimetre 
Ağırlık 

(Kğ.) 

18-20 Yaş 
Ufak Orta İri 

21-25 Yaş 
Ufak Orta İri 

26-30 Yaş 
Ufak Orta İri 

31-35 Yaş 
Ufak Orta İri 

36-40 Yaş 
Ufak Orta İri 

40 Yaştan Sonra 
Ufak Orta İri 

165 49 60 62 65 61 64 67 63 66 69 64 68 72 65 69 74 67 72 76 
166 49 60 62 65 61 64 67 63 66 69 64 68 72 65 69 74 67 72 76 
167 50 60 63 66 62 64 68 63 67 70 65 69 73 66 70 75' 68 72 77 
168 51 61 63 66 62 65 69 64 67 71 65 69 73 66 70 75 68 73 77 
169 51 61 64 67 63 66 69 65 68 71 66 70 74 67 71 76 69 74 78 
170 52 62 65 68 64 67 70 65 69 72 67 71 76 68 72 77 70 74 79 
171 53 62 65 68 65 68 71 66 69 73 68 72 76 69 74 77 71 75 79 
172 53 63 66 69 65 68 71 67 70 73 68 73 77 69 75 78 72 76 80 
173 54 64 67 70 66 69 72 67 71 74 69 74 78 70 75 79 72 77 81 
174 54 65 67 70 67 70 73 68 72 75 70 74 78 71 75 79 73 78 82 
175 55 66 69 71 68 71 73 69 72 76 71 75 79 72 76 80 74 78 82 
176 55 67 69 72 69 71 74 70 73 76 72 76 80 73 77 81 75 79 83 
177 56 68 70 72 69 72 75 71 74 77 72 77 81 73 77 82 76 80 84 
178 56 69 71 73 70 72 75 71 74 78 73 77 81 74 78 82 77 80 84 
179 57 69 72 74 70 73 76 72 75 78 73 78 82 74 79 83 78 81 85 
180 57 70 72 74 72 74 77 72 76 79 75 79 83 76 81 84 79 82 86 
181 58 70 73 75 72 75 77 73 76 80 75 80 84 77 81 85 79 82 87 
182 58 71 73 76 73 75 78 74 77 81 76 80 84 79 82 86 80 83 88 
183 59 71 74 76 73 76 79 75 78 82 76 81 85 79 83 87 80 84 89 
184 59 72 75 77 74 77 80 76 79 83 77 81 85 80 84 88 81 84 89 
185 60 73 76 78 75 78 81 77 80 84 78 82 86 80 85 89 81 85 90 
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SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Yedek Subay Adayları ile öğrencilerin ve Yedek Subayların Sağlık Yetenekleri 

Yedek Subay Adaylarının Sağlık Yetenekleri 
Madde 78 — 1076 Sayılı Kanuna göre yedek subay yetiştirilecek adaylar şevklerinden 

önce askerlik şubelerinde kurulan Askerlik Meclisindeki çifte tabibe, bu muayenelere yetişe-
miyenler ise sevk edildikleri Askeri Hastanelerdeki, baştabipçe tefrik edilecek çifte tabibe mu-
ayene ettirilir. B u muayeneler sonucunda adaylar hakkında "Sağlam-Askerliğe Elverişlidir" 
veya "Askeri Hastane Sağlık Kurulunca Muayenesi Uygundur" kararı verilir. Çifte tabip ta-
rafından sağlam kararı verilen adaylardan; 

1) Tam sağlam olanlar, 
2) Kas ve iskelet sistemi gelişmiş ve çevik olanlar, 
3) Yargılama ve kavrama yeteneği süratli bulunanlar, 
4) Refleksleri kuvvetli olanlar, 
5) Görme derecesi düzeltmesiz tam olanlar, 

ayrılarak "Komando olabi l i r" şeklinde rapor alabilmeleri için, Askeri Hastane sağlık kurulu
na sevk edilir. 

Askerliğe elverişli olma veya askerliğe elverişli olmama durumu aşağıdaki esaslara göre 
tesbit edilir. 

1) Askerliğe elverişli olanlar : 
A - Ruh ve beden sağlığı bakımından hiç bir hastalığı bulunmayanlar, 
B - Hastalık ve arızaları bu yönetmeliğin Hastalık ve Arızalar Listesinin A ve B dilim

lerine giren, 1 ve 2 numaralı sınıflandırma çizelgelerindeki subay ve astsubay sütununda (+) 
işareti olanlardır. 

2) Askerliğe elverişli olmayanlar : 
A - Hastalık ve arızaları bu yönetmeliğin Hastalık ve Arızalar Listesinin A ve B dilim

lerine giren I ve 2 numaralı sınıflandırma çizelgelerindeki subay ve astsubaylar sütununda bü-
tün sınıflarda (—) eksi olanlar, 

B - Hastalık ve arızaları Hastalık ve Arızalar Listesinin D dilimlerine girenlerdir. 

Yedek Subay Adaylarının Sağlık Yeteneklerine Göre Sınıflandırma, Şevki Geciktirme 
ve Ertesi Yıla Bırakma İşlemleri 

Madde 79 — Yedek subay adaylarının sağlık yeteneklerine göre sınıflandırma, şevki 
geciktirme ve ertesi yıla bırakma işlemleri aşağıda gösterilmiştir. 

1) Askerliğe elverişli olan yedek subay adayları : 
Sağlık yeteneği bakımından Hastalık ve Arızalar Listesinin A ve B dilimlerindeki hasta

lık ve arızaları bulunan adaylar, yapılan test sonucuna göre 1 ve 2 numaralı sınıflandırma çi-
zelgelerindeki hastalık ve arızalarına uygun artı ( + ) işaretli sınıflardan birine verilir. 

2) Askerliğe elverişli olmayan yedek subay adayları : 
Sağlık yeteneği bakımından hastalık ve arızaları 1 ve 2 numaralı sınıflandırma çizelge

lerinin A ve B dilimlerinde her sınıfta eksi (—) işaretli olanlarla, D dilimlerinde gösterilen has-
talık ve arızaları bulunan yedek subay adayları askerliğe elverişli değildir. Bunlardan okula 
girmiş olanlar çıkarılır, subay nasbedilmiş olanlar terhis edilir. 

3) "Askerl iğe elverişli değildir" kararlı rapor alan yedek subay adayı veya yedek su
baylar, gerektiğinde M i l l i Savunma Bakanlığınca yeniden muayeneye sevk edilir ve alacakları 
raporlara göre işlem görürler. 

4) Geçici hastalık ve arızaları olanlara hastalıkları geçinceye veya sekel haline gelince-
ye kadar, şevki geciktirme veya ertesi yıla bırakma işlemi yapılır. Bu süre hiç bir zaman top-
lam olarak ilk işlem tarihinden itibaren S yılı geçemez. Sabitleşmiş hastalık ve arızalarda bu 
5 yıllık süre beklenmeden kesin karar verilir ve buna göre işlem yapılır. Bu geçici hastalık ve 
arızalar, Hastalık ve Arızalar Listesinin C dilimlerinde gösterilmiştir. 
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5) Yedek subay adaylarından şevklerinde önce veya şevkleri sırasında hastalananlar, 
askerlik şubelerinden sevk edilecekleri askeri hastanelerin sağlık kurullarında muayene edile
rek, alacakları raporlara göre işlem görürler. 

Yedek Subay Öğrencilerinin Sıhhi İzin Süresi 
Madde 80 — Yedek subay öğrencilerine, hastalık ve arızaları nedeni ile alacakları ha

va değişimi, istirahat ve hastanede yatarak geçen süre toplam olarak okul döneminin 1/3'den 
fazla olursa, geçici terhis işlemi yapılır. Bir sonraki dönemde hastalık ve arızalarının devam 
etmediği sağlık kurulu raporu ile saptananlar, yeni dönemin tamamına katılırlar. 

Devam edilmeyen süre dönemin sonuna rastlar ve aralıksız olursa bir sonraki dönemde 
yalnız devam edilmeyen süre tamamlatılır. Geçici terhisi gerekenlerin hastalık ve arızaları kronik 
değilse, isterlerse tedavileri sonuna kadar askeri hastanelerde bırakılabilirler. 

Yedek subay öğrenciler, okul döneminde hastalanırlarsa ya da bir arızaları tesbit edilir-
se askeri hastane ve sağlık kurullarından alacakları rapor kararlarına göre yeniden sınıflandı-
rılırlar. 

Yedek Subaylara Yapılacak Sağlık İşlemleri 
Madde 81 — Yedek subaylar, hastalanır veya arızalanırlarsa aşağıdaki işlemlerden bi-

ri yapılır. 
1) Sağlık nitelikleri bakımından hiç bir hastalık ve arızası kalmayanlar sınıflarında bı-

rakılır. 
2) Almış oldukları raporlarda hastalık ve arızalan olanlara rütbelerine uyan muvaz

zaf subaylar gibi işlem yapılır. (Hastalık ve arızaları A ve B dilimlerine girip 1 ve 2 numaralı 
sınıflandırma çizelgelerinde subay, astsubay sütununda (—) olanlar ile D dilimine uyanlara 
79 ncu maddenin 2 nci bendi hükümleri uygulanır.) 

Raporların Onayı 
Madde 82 — Yedek subay adayları , yedek subay öğrencileri ile yedek subayların ke-

sin işlem kararlı raporlar ı , M.S.B. Sağlık ve Veteriner Dairesi Başkanlığınca onaylanır. 

Yedek Subaylıktan Muvazzaf Subaylığa Geçecek Olanların Sağlık Yeteneği 
Madde 83 — Yedek subaylardan muvazzaf subaylığa geçeceklerin sağlık durumları ge

çecekleri sınıfın sağlık yeteneğine uygun olmalı, hastalık ve arızaları varsa zamanla artacak 
nitelikte bulunmamalıdır . 

Muvazzaf Subaylardan Yedekliğe Geçmiş Bulunanlarla Yedek Subay Yetiştirilmiş Olan
ların Sağlık Yeteneği Bakımından Görecekleri İşlemler 

Madde 84 — Türk Silahlı Kuvvetlerinden istifa, emeklilik, hastalık veya arızaları se
bebiyle ayrılmış ve yedekliğe geçmiş bulunanlar ile yedek subay olarak hizmetlerini tamamla
mış olanların yeniden şevklerinde veya yazılı olarak sağlık durumlarının tesbitini istediklerinde, 
sağlık kurullarına gönderilerek muayeneleri yaptırılır. Bunlar alacakları rapor kararına göre 
işlem görürler. 

D O K U Z U N C U BÖLÜM 
Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görevli Sivil Personelin Sağlık İşlemleri 

Sivil Personel Göreve Alınırken Yapılacak Sağlık İşlemleri 
Madde 85 — Türk Silahlı Kuvvetlerine alınacak sivil personelin sağlık yeteneği, yapa-

cakları göreve engel olmayacak, rahatsızlığı zamanla artmayacak nitelikte olmalı, hiç bir bu-
laşıcı hastalıkları bulunmamalıdır . Sivil personelin sağlık kurullarında yapılan muayeneleri 
sonunda alacakları raporlar girecekleri Kuvvet Komutanlıklarının Sağlık Başkanlığınca, M i l l i 
Savunma Bakanlığı karargahı ve bağlıları ile Kuvvetlere bağlı olmayan birlik ve kurumlara 
girecek sivil personelin raporları M .S.B. Sağlık ve Veteriner Dairesi Başkanlığınca onaylanır. 
Sivi l personelin sağlık yetenekleri askeri hastanelerin sağlık kurullarınca belirlenir. Sivil 
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personelin rapor kararları sivil görev ve mesleğine göre bu Yönetmeliğin Subay ve Astsubay 
Sınıflandırma Çizelgelerinde karşılığı bulunan sınıfın subay sütununa göre, karşılığı bulunan 
bir sınıf yoksa ve personel fikir ağırlıklı işlerde görev yapacaksa personel sınıfına göre, beden 
ağırlıklı işlerde görev yapacaksa teknisyen'sınıfına göre işlem görür ve bu sınıflarda artı (+ ) 
işaretli olanlar göreve alınır, eksi (—) işaretli olanlar göreve alınmazlar. 

Türk Silahlı Kuvvetlerine alınacak sivil sakat memurlara, 657 Sayılı Devlet Memulları 
Kanununun 53 ncü maddesi uyarınca çıkarılan ve 27 Temmuz 1983 tarihli ve 18117 Sayılı Res-
mî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Sakatların Devlet Memurluğuna Alınma Şartları 
ile Hangi İşlerde Çalıştırılacakları Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanır. 

Ancak bu yönetmeliğe göre alınacak sakat sivil memurların sakatlık derecelerinin tes-
biti 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31 nci maddesinin 3 ncü bendi uyarınca çıkarılan 
28/4/1981 tarihli ve 17324 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Sakatlık İn-
diriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tesbit Şekli ile Uygulan-
ması Hakkında Yönetmel ik" hükümlerine göre yapılır. 

Sivil Personelin Sıhhi İzin Süreleri, Emeklilik İşlemleri ve Sağlık Yetenekleri 
Madde 86 — Sivil personel hastalanır veya arızalanırsa, ilgili kamın ve yönetmelikler-

de belirtilen süreler kadar sıhhi izin süresi kullanırlar. 

Sivil personel; hastalık ve arızalarda sıhhi izin süresi sonunda, sabitleşmiş olan hastalık 
ve arızalarda, sıhhi izin süresi bitimini beklemeden muayeneye gönderilir. Hastane sağlık ku
rullarında bu personele kesin işlem kararlı rapor düzenlenir. Rapor kararları personelin görev 
ve mesleğine göre bu yönetmeliğin sınıflandırma çizelgelerinde karşılığı bulunan sınıfın subay 
sütunu uyarınca, karşılığı bulunan bir sınıf yoksa, personel fikir ağırlıklı işlerde görev yapa-
caksa personel sınıfına, beden ağırlıklı işlerde görev yapacaksa teknisyen sınıfına göre işlem 
görür ve artı (+) işaretli olanlar görevlerine devam eder, eksi (—) işaretli olanlar emekliye 
sevk edilir. 

85 nci maddenin 2 ve 3 ncü fıkralarına göre sakat olarak göreve alınan personele, son
radan başka bir hastalığa yakalandıklarında, bu madde hükümleri uygulanır. 

Raporların Onayı 

Madde 87 — Sivil personelin istirahat raporları hastane baştabipliğince, kesin işlem ka-
rarlı raporları , M i l l i Savunma Bakanlığı Sağlık ve Veteriner Dairesi Başkanlığınca onaylanır. 

Türk Silahlı Kuvvetleri İşyerlerinde Çalışan İşçi Personele Yapılacak Sağlık İşlemleri 

Madde 88 — Askeri işyerlerinde çalışan işçilerin sağlık işlemleri iş ve işçi ilişkilerini dü-
zenleyen yasa ve toplu sözleşmelerine göre yürütülür. 

O N U N C U BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Yürürlükten Kaldırma 

Madde 89 — 28 Şubat 1978 tarihli ve 7/15002 sayılı kararname ile yürürlüğe konan 
"Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği" ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kal
dırılmıştır. 

Geçici Madde 1 — Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Silahlı Kuvvetlere gir
miş olup kendilerinde sonradan Diskromatopsi tesbit edilen subay ve astsubaylara, herhangi 
bir işlem yapılmaz, bunlar sınıflarında bırakılırlar. 

Geçici Madde 2 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce hakkında "Türk Si-
lahlı Kuvvetlerinde Görev Yapamaz" şeklinde rapor düzenlenmiş olup ilişikleri kesilmeyen-
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lerden, kendi isteği ile başvuranların, sıralı komutanlıklar kanalı ile Türk Silahlı Kuvvetlerin-
de hizmete devamlarının yararlı olacağı teklif edilmesi halinde, durumları bu Yönetmelik hü-
kümlerine göre yeniden değerlendirilir. 

Geçici Madde 3 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce, haklarında "Sınıf Gö-
revini Yapamaz" şeklinde rapor düzenlenmiş olanlardan; 

1) Malulen emekliye ayrılanlar ve yeniden sınıflandırılıp da yeni sınıfının temel kur-
suna katılmış veya bitirmiş olanlara hiç bir işlem yapılmaz. 

2) Henüz sınıflandırılmamış olanların durumlar ı , istekleri halinde bu Yönetmelik hü
kümlerine göre yeniden değerlendirilir. 

Geçici Madde 4 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce "askerliğe elveriş-
li deği ldir" kararlı rapor alanlardan, herhangi bir sebeple sonradan yapılan muayenelerinde 
bu Yönetmeliğe göre aynı arıza ve hastalık yüzünden "askerliğe elverişlidir" kararı verilenle
re hiçbir işlem yapılmaz. 

Yürürlük 

Madde 90 — Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 91 — Bu Yönetmelik hükümlerini Miiiî Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür. 
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T.C. 
Resmî Gazete 

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

24 Kasım 1986 PAZARTESİ Sayı : 19291 

İLÂN BÖLÜMÜ 

Yargı İlânları 
Tasarrufları Koruma Fonu Ankara 2 No . lu Bankerlik Tasfiye Kurulu Başkanlığından : 

Tasfiye işlemleri kurulumuzca yürütülmekte olan Bankerlik kuruluşu Anadolu Menkul 
Değerler Yatırım ve Finansman A.Ş.nin kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı M.Han i f i Par-
laktaş'ın % 99,9 hissesine sahip olduğu KOÇ-TAŞ İnşaat ve Gıda Maddeleri İhracat ve İthalat 
L t d . Şti . 'nin tasfiyesine, 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 60 ve Ek 15. madde
leri gereğince Ankara Asliye 3.Ticaret Mahkemesi Başkanlığı'nın 10/10/1986 gün ve 1986/539 
Esas, 1986/365 Karar sayılı ilâmı ile karar verilmiştir. Ödeme güçlüğü içinde bulunan KOÇ -
TAŞ İnşaat ve Gıda Maddeleri İhracat ve İthalat Limited Şirketinin tasfiye işlemlerinin yürü
tülebilmesi için Kanun H ü k m ü n d e Kararnameler ve görevli Ankara Asliye 3 Ticaret Mahke
mesi Başkanlığınca yapılmış olan genel bildirimdeki esaslar dahilinde; 

1 — KOÇ-TAŞ İnşaat ve Gıda Maddeleri İhracat ve İthalat Limited Şirketinden ala
caklı olanların bu ilân tarihinden itibaren bir ay içinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No :6 
Kat :2 deki 2 nolu Bankerlik Tasfiye Kuruluna alacaklarını yazdırmak üzere müracaatları , 

2 — Adı geçen şirkete ve söz konusu Kanun Hükmündeki Kararnamelerde belirtilen 
ilgililerine borçlu olanlar ile bunların mevduat, para, mal, mülk ve menkul kıymetlerini ellerin
de bulunduranlarınve geçersiz tasarruflarından yararlanmış olanların beyanda bulunmak üzere 
bu ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı N o :6Kat 2 deki 2 Nolu 
Bankerlik Tasfiye Kurulu Başkanlığına başvurmaları , 

3 — Adı geçen şirket ile ilgili tasfiye kararı kurulumuzun başvurusu üzerine, 35 Sayılı 
K . H . K . n i n ek 60 ve 15. maddeleri gereğince verilmiş olduğundan, bizzat şirketin ve anılan 
Kanun Hükmündeki Kararnameler'de sayılan diğer ilgililerin bu ilân tarihinden itibaren 15 
gün içinde Kararnamenin 5. maddesinde ön görülen biçimde tasfiye kararını vermiş olan mah
kemeye beyanda bulunmaları , 

4 — Tasfiyeye tabi tutulan bu firmanın KOÇ-TAŞ Ticaret A.Ş . ile hiç bir ilgisinin bulun

madığı, 

İlân olunur. 



Tasarrufları Koruma Fonu Ankara 2 Nolu Tasfiye Kurulu Başkanlığından : 

İcra ve İflas Kanununun 206-207. maddeleri uyarınca düzenlenen ve aynı kanunun 232-235. maddeleri ile 35 Sayılı K . H . K . n i n değişik 15. 

maddesinin 1-3 fıkrası uyarınca 25/10/1982 gun ve 17849 mükerrer ile 26 Şubat 1984 gün ve 18324 sayılı Resmî Gazetelerde yayınlanan Banker

lik Kuruluşu Umut Menkul Değerler Yatırım ve Finansman A.Ş.ne ait sıra cetvellerine ek 2. ek sıra cetvelidir. 

Bankerin Adı ve Soyadı 

1) Hicabı Çınar 

2) Hakkı Çınar 
3) Gulten Gümüş 

4) Gülseren Gümüş 
5) Ziyamettin Çınar 

Ek Sıra Cetveli 
Kayıt Alacaklının 
No:Adı Soyadı 

Ek - 1 Yeni Vergi Dairesi 

Müdürlüğü 

Genel Toplam 

İkâmetgâh Adresi 

Derbent Mah.53. Sok. No. I I 
Mamak/Ankara 
A . O . Ç . S.S.K.Evleri 9/9 Demetevler/Ankara 
Zübeyde Hanım M a h . Sulugöz Sok. 15/5 
İski t ler /Ankara 
Sulugöz Sokak 15/6 İski t ler /Ankara 
Mamak Bağderesi 62. Sokak No: 17 Ankara 

Talep Edilen 

Ana P.Faiz Masraf 

600.000 — — 

Kabul Edilen 

A n a P.Faiz Masraf 

600.000 — — 

Reddedilen 

Anapara Faiz Masraf 

Tasfiye Kurulu 

206 Kararı 

Son Kabul 

5.853.523,-373.240, -4700.-5.853.523.-352.460 4700 20.300, 

İlgililerden, işbu ek sıra cetveline itirazda bulunmak isteyenler, 35 Sayılı K . H . K . ' n i n değişik 15. maddesinin 1 numaralı fıkrası uyarınca 

bu ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesi Başkanlığı 'na başvurabilirler. 

İlân Olunur. 
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Ankara 4. Noterliğinden : 

İ L Â N E N T E B L İ G A T 

Tarih ve Yevmiye N o : 24/10/1986 - 52608 

Alacaklı : Türkiye Vakıflar Bankası T . A . O . Ankara/Yenişehir Şubesi 
Borçlular : Çağlan Elektronik Aletler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Halaskargazi 

Cad . Ethem Paşa Sitesi Han Kat 7 No . 214 Osmanbey - İstanbul 

— Cansan Elektronik Büro Mak.San. ve Tic .A.Ş. Halaskargazi Caddesi 214/7 Osman-
bey/İs tanbul 

— Teksat Büro Mak.San. ve Tic.A.Ş. Halaskargazi Caddesi N o : 113/1 Pangalt ı /İs-
tanbul. 

— Namık Topaloğlu 

Ankara Cad.No.159 Pendik/istanbul. 

— Aydın Topaloğlu 

Pendik Lisesi Sok. No : 10 Pendik/istanbul. 

— At i l l a İsmail Pekman 

Erenköy Tüccarbaşı Çıkmazı Sokağı Feza Sitesi, Zemin Kat N o : 4 Kadıköy/İs tanbul . 

Borç Miktar ı : 57.946.763,— T L . 

Türkiye Vakıflar Bankası T . A . O . Ankara/Yenişehir Şubesi taraf ından muhatap Üçler 
Büro Makinaları Ticaret ve Sanayi A . Ş . ile aktedilen kredi sözleşmelerine istinaden açılan kredi 
hesaplarının sözleşmelerin Bankaya verdiği yetkiye istinaden 27/10/1986 tarihinde kapatıldı
ğı ve bu tarihe kadar olan borç bakiyesinin 57.946.763,— T L . olarak tesbit edildiği, tesbit 
edilen bu borç bakiyesinin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde ödenmesi ve yine bu borcun 
fazlaya dair talep hakları ile Kanun, sözleşme ve sair mevzuattan doğacak talep hakları saklı 
kalmak üzere 27/10/1986 tarihi itibariyle 57.946.763,— T L . nin ödeneceği güne kadar işleye
cek % 62 faiz, banka muamele vergisi, fon payı, komisyon ve masraflar ile birlikte ödenmedi
ği taktirde kanuni takibata geçileceği ni içeren ihtarneme Noterliğimizin 24/10/1986 tarih ve 
52608 yevmiye no.su ile muhataplar ın yukarıda yazılı adreslerine tebliğe çıkarılmış, ancak gös
terilen adreslerinde bulunmadıklar ından tebliğ edilemediği gibi yeni adresleride meçhul kal
mış olduğundan ve keşidecininde talebine binaen bu ihtarname 7201 sayılı Yasa'nın 28 ve 
29.maddeleri gereğince muhataplar ına ilânen tebliğ olunur. 15596 

Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları 
P T T Genel Müdürlüğünden : 

1 — Teşekkülümüz ihtiyacı için muhtelif kapasitede 1370 adet B C F gazlı, yangın sön
dürme cihazı kapalı yazılı teklif almak suretiyle satınalınacaktır. 

2 — B u alıma ait şar tname ankara'da Genel Müdürlüğümüz Malzeme Dairesi Başkanlı
ğından, İstanbul ve izmir 'de P T T Bölge Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdürlüklerinden 
3.000,— T L mukabilinde temin edilebilir. 

3 — İhaleye iştirak edecek firmaların 28/11/1986 günü saat 17.30'a kadar idari şartna
menin 6. maddesinde kayıtlı belgelerle Genel Müdürlüğümüz Teknik İşler Dairesi Başkanlığı
na müracaatları ile uygun görüldüğü takdirde ihaleye iştirak edebilmeleri için verilecek yeter
lik belgesini 3/12/1986 günü saat 17.30'a kadar Malzeme Dairesi Başkanlığından almaları 
gereklidir. 

4 — Teklifler engeç 4/12/1986 günü saat 10.00'a kadar Genel Müdürlüğümüz Malzeme 
Dairesi Başkanlığına verilmiş olacakt ı r . 

15405 / 2-2 

http://Cad.No.159
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M i l l i Savunma Bakanlığı İç Tedarik Daire Başkanlığından : 

1 — 3242 sayılı 1986 M a l i Yılı Bütçe Kanununun 51 nci maddesi delaletiyle 1601 sayılı 
Kanunun yürürlükte bulunan hükümlerine ve 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 2990 Yasa 
ile değişik 89 ncu maddesi ve bu maddeye istinaden M . S . Bakanı tarafından onanan usul ve 
esaslara göre 8 adet 250 K V A / 0 , 4 Kw/50 H z ve 2 adet 125 K V A / 0 , 4 Kw/50 H z . otomatik 
start panelli jeneratörler M i l l i Savunma Bakanlığı İç Tedarik Daire Başkanlığınca yurtiçinden 
satın alınacaktır. 

2 — Şartnameler ilânı müteakip İstanbul ve İzmir İç Tedarik Bölge Başkanlıkları ile 
M.S.B.lığı İç Tedarik Daire Başkanlığı Satın Alma Sekreterliğinden mesai saatlerinde bir di
lekçe ile başvurularak elden temin edilebilir. Telgraf ve mektupla yapılan isteklere cevap ve
rilmez. 

3 — Şartnamelerin isteklerine uygun olarak hazırlanacak teklifler en geç 5 Aralık 1986 
günü saat 16.00 (onaltı) 'ya kadar M.S.B.lığı İç Tedarik Daire Başkanlığı Satın A lma Sekre
terliğinde bulunacak şekilde postalanacak veya elden teslim edilecektir. Belirtilen gün ve saat
ten sonra gelen teklifler kesinlikle dikkate alınmayacaktır. 15254 / 1-1 

T . C . Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü Malzeme ve Satmalına Müdürlüğünden : 

1 — Şubelerimiz Bilgisayar Sistemlerinde kullanılmak üzere; 15.000 adet disket, 700 adet 
kartuş ve 3 ayrı tipte toplam 18.600 adet yazıcı şerit satınalınacaktır. 

2 — İhale kapalı zarf usulü teklif alınmak suretiyle Genel Müdürlük Satmalına Komis
yonunca yapılacaktır. 

3 — Bu konudaki şar tname Ankara'da Malzeme ve Satınalma Müdürlüğümüzün Var
lık Mahallesi Trafo Durağı karşısındaki hizmet binasından, İs tanbul 'da Aksaray'daki İstan
bul ve Trakya Bölge Müdürlüğümüzden alınabilir. 

4 — Şartnamede belirtilen hususlar dahilinde düzenlenecek teklif mektupları en geç 
6/12/1986 günü saat 12.00'ye kadar Malzeme ve Satınalma Müdür lüğümüzün yukarıdaki ad
resine getirilerek makbuz karşılığında teslim edilecektir. 

5 — Bankamız 2886 Sayılı Yasaya bağlı değildir. 15733 / 2-2 

Ankara PTT Onarım ve D o M ı ı ı ı Fabrika Müdürlüğünden . 

1 — Müdür lüğümüz ihtiyacı; 
a) Silme Lama demiri 50x5(6 m.lik S T D boy) 1325 boy 15000 Kg 
b) Silme Lama demiri 35x5(6 m.lik S T D boy) 968 boy 8000 Kg 
c) 4, 5 baklavalı saç 1200 x 240 mm 150 Tbk. 15000 Kg 
Olmak u/ete 3 kalem 4/5 baklavalı saç ve silme lama demiri İdari ve Teknik Şar tname 

esaslarına gore satınalınacaktır . 
2 — İhale kapalı teklif almak suretiyle yapılacaktır. 

3 — Bu ihaleye ait İdari ve Teknik Şartname Müdür lüğümüz veznesinden K D V dahil 
550,— T L . mukabilinde temin edilebilir. 

4 — İhale 2/12/1986 Salı günü saat 15.00'de müdür lüğümüzde yapılacaktır. İhaleye 
iştirak edecek firmalar tekliflerini en geç aynı gün saat 14.00'e kadar Personel Müdürlüğümü
ze teslim etmeleri şarttır . 

Postada ve her türlü gecikme kabul edilmez. 
5 — İdaremiz 2886 sayılı Kanuna tabii değildir. 

15656 /%2 
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M . T . A . Genel Müdürlüğünden : 

Genel Müdürlüğümüzce aşağıda cins ve miktarları belirtilen 8 kalem 12 silindirli Vola 
Motor yedekleri satınalınacaktır. 

Firmalar bu işe ilişkin idari şar tname ye gerekli belgeyi ücretsiz olarak Genel Müdürlü
ğümüz, Alım-Satım Şubesi Müdürlüğünden veya İstanbul Satınalma Şube Müdürlüğü Cihan
gir Kazancı Yokuşu Lütfiye Ap t .No : 76'dan temin edebilirler. 

1 — Miktarı Cinsi 

216 Adet Subap şapkası parça No : 306.486 
2 Adet Devirdaim pompası (komple) Z 311.00.130 (kamalı tip) 

120 Adet Gömlek lastiği (yuvarlak) 
240 Adet Gömlek lastiği (yassı) 
240 Adet Su lastiği 

48 Adet Silindir gömleği 
96 Adet Emme subabı 
96 Adet Eksoz suoabı 

- Teklif sahipleri tektif mektuplarına (86/177-A) Vola Motor Yedeği teklifidir ru
muzu mutlaka yazılacaktır 

3 — Bu işe ait tahmin edilen bedc! 9.5ÜÖ.O0O,— T L . ve % 3 oranındaki geçici teminatı 
285.000 — T L . d i r . 

4 — Teminatı bulunma} an teklifler değerlendirmeye alınmıyacaktır. 
5 — İstekliler kapalı teklif mektuplarını en geç 5/12/1986 günü saat 16.30'a kadar Ge

nel Müdür lüğümüz Genel Haberleşme Şubesi Müdürlüğüne elden veya P . T . T . ile göndermiş 
olacaktır. 

Postadaki gecikmeler dikioio alınmıyacaktır. Şartnamemiz elden verilecektir. Posta ile 
şönderümez. 

6 — Genel Müdürlüğümü.:" 2886 sayılı Yasaya tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta 
veya dilediğine ihale etmekte serbesttir. 

İlanen duyurulur. 15561/2-2 

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden : 

24 K A L E M S E B Z E , M E Y V E S A T I N A L I N A C A K T I R 

Şar tnamesi , bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 

1 — K a r a b ü k ' d e n Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve İkmâl 
Müdür lüğümüz , 

2 — Ankara 'da Kurtuluş, Ziya Gökalp Cad. No . SO'deki Genel Müdürlüğümüz. 

İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı tekif mektuplarını, ge
çici teminatlanyla birlikte en geç 3/12/1986 Çarşamba günü saat I4.00'e kadar Karabük' teki 
Müessesemiz Heberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları ilân olunur. 

15570 / 2-2 

380.000 A D E T Y U M U R T A S A T I N A L I N A C A K T I R 

Şar tnamesi , bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 

1 — Karabük 'den Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve İkmâl 
Müdür lüğümüz , 

2 — Ankara 'da Kurtuluş, Ziya Gökalp Cad . No. 80'deki Genel Müdürlüğümüz. 

İsteklilerin şartnamemiz esaslarımı göre hazırlayacakları kapalı lekif mektuplarını , ge
çici teminatlanyla birlikte cn geç 3/12/1986 Çarşamba günü saat 14.00'c kadar Karabük' teki 
Müessesemiz Heberleşme vc Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları ilân olunur. 

15569/ 2 - 2 
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Ankara •Büyükşehir Belediye Başkanlığından : 

1 — Yeni Toptancı Hal sahasında yer alan Soğuk Hava Deposuna ait Tesisat ikmali 
işi 2886 sayılı yasanın 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile eksiltmeye konulmuştur . 

2 — Bu işin 1.Keşif bedeli 720.000.000.— T L . (Yediyüzyirmi milyon) olup, geçici te
minatı ise 21.600.000.— T L . (Yirmibirmilyon aitıyüzbin) 'dir. 

3 — Eksiltme Ankara Büyükşehir Belediyesi Encümeninde 9/12/1986 Salı günü saat 
15.00'de yapılacaktır. 

4 — İhale şartnamesi, keşif ve diğer evraklar Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri 
Daire Başkanlığı İnşaat ve Etüd Proje Şube Müdürlüğünde görülebilir. 

5 — Yeterlik Belgesi Almak İçin : 

a) Yapı araçları bildirimi (İşin adına ve ilân tarihinden sonra Noterlikçe düzenlenmiş) 

b) M a l i durum bildirimi; Sermaye ve Kredi imkanlarını açıklayan mali durum bildiri
mine Bankalardan alınmış Banka Referans mektupları eklenecektir. Kullanılmamış nakit kre
di keşif bedelinin % 8'i kullanılmamış teminat kredisi keşif bedelinin Vo 8'i kadar olacaktır. 
İlgili Bankalarca işin ilk ilân tarihinden sonra düzenlenmiş) 

c) Teknik personel bildirimi; Teknik Personel Taahhütnameleri işin adına ve ihalenin 
ilk ilân tarihinden sonra tasdikli, 

d) Taahhüt dururnu bildirimi; En az işin keşif bedelinin % 40'ı kadar emsali bir işi bitir
diğine dair resmi kuruluşlardan alınmış İş Bitirme Belgesinin aslını veya ilân tarihinden sonra 
Noterden tasdikli sureti, 

e) Bayındırlık ve İskân Bakanlığından almış oldukları en az işin keşif bedeli kadar (B) 
gurubundan müteahhitlik karnesinin aslı veya ilân tarihinden sonra Noterlikçe tasdikli sureti, 

0 İstenilen teknik eleman araç ve gereçler kapalı teklif usulü ile ihale şartnamesinde 
yazılıdır. 

g) Vekaleten müracaat edenler vekaletnamelerini şirketler ise en son sözleşmelerini ve 
imza sirkülerini ekleyeceklerdir. (İlân tarihinden sonra Noterden tasdikli) 

İhaleye Girebilmek İçin; 

A - Yeterlik Belgesi, 

B - 1986 Yılı Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi (İlân tarihinden sonra tasdikli) 

C - Geçici Teminat ı , 

Kapalı teklif usulü ile ihale şartnamesinin 7. maddesindeki esaslara göre hazırlanacak 
kapalı teklif mektubu ile birlikte zarfa koymaları lazımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 9/12/1986 Salı günü saat 14.00'e kadar makbuz kar
şılığında Belediye Encümeni kalemine vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi için son müracaat 2/12/1986 Salı günü saat 17.00'ye kadar Anka 
ra Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına yapılacaktır. 

8 — Telgrafla müracaat lar ve postadaki gecikmeler kabul edilemez. 
15743 / / l - l • 

Tekel işletmeleri Genel Müdürlüğünden : 

3 Adet M a n Marka D.2566 tipi tabii emişli 6 silindirli ana makina işine ait 28/10/1986 -
4/11/1986 tarihinde Dünya , 4/11/1986 tarihinde de Resmî Gazete'de yayınlanan söz konusu 

ihale ileri bir tarihe ertelenmiştir. 

Duyurulur. Î5827 / l - l 
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M . T . A . Genel Müdürlüğünden : 

Genel Müdürlüğümüzce 

a) İş Eldiveni 

b) Emniyet Kemeri 

c) Baret İhale ile kapalı zarf usulüyle yapılacaktır. 
1 — Bu işe ait bilgi ve idari şartname Ankara'da M . T . A . Genel Müdürlüğü Alım-Satım Şu

be Müdürlüğünden, İ s tanbul 'da M . T . A . İrt ibat Bürosu Satınalma Müdürlüğü Cihangir Ka 
zancı Yokuşu Lütfiye Apt . N o :76 Beyoğlu/İstanbul adresinden ücretsiz temin edilebilir. 

2 — İstekliler kapalı teklif mektuplarını en geç 9/12/1986 günü saat lÇ.jSO'a kadar 5155 
adet iş eldiveni (86/201-C) -118 adet emniyet kemeri (86/94-C)-915 adet baret (86/94-C) ru-
muzlarıyla Genel Müdür lüğümüz Genel Haberleşme Şube Müdürlüğüne elclen veya P .T .T . 
ile gönderilmiş olacaktır. 

3 — Postadaki gecikmeler ve telgrafla, telefonla yapılacak teklifler dikkate alınmaya
caktır. Şartnameler isteklilere müracaat lar ında elden verilecektir. 

4 — Bu işe ait tahmin edilen bedel; 

a) İş eldiveni için 5.670.500 T L . 

b) Emniyet Kemeri için 1.298.000 T L . 

c) Baret için 3.019.500 T L . b u fiyatlara K . D . V . dahildir. 

5 — Bu işe ait geçici teminatlar; 

a) İş eldiveni için 170.115 T L . 

b) Emniyet Kemeri için 38.940 T L . 

c) Baret için 90.585TL.sı olup Oda Sicil kayıt belgesi v c im/a v Kulen olma- an fırııu-
lann teklifleri dikkate alınmıyacaktır. 

6 — Teklif mektupları firmalar huzurunda 11/12/ î V^f• vu 10.00 da ihale ko
misyonu tarafından açılacaktır. 

7 — Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı yasaya tabı ..•Uı?._ ip ihale;'] kısmen veya tama
men yapıp yapmamakta dilediğine yapmakta serbesttir, 

ilânen duyurulur. 15659 / 2-1 

Türkiye Gübre Sanayii A .Ş . Gemlik IJetmeleri Müessesesi Müdürlüğünden : 

Müessesemiz ihtiyacı için 4 000.000 (Dörtmilyon) adet içi polietilen, Dışı Örgü Polip-
ropilen torba imal ettirilecektir. 

Teklif verecek firma ve kuruluşların kapalı teklif mektuplarını engeç 15/12/1986 Pa
zartesi günü saat 16.00 ya kadar Müessesemizde bulunacak şekilde postaya vermeleri veya 
elden tevdii gerekmektediı . Postada vaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

İstekliler bu işe ait şartnameyi mesai saatleri içerisinde; 

1 — TÜGSAŞ-Gemlik İşletmeleri Müessesesi Müdürlüğü Ticaret Şefliği Gemlik 

2 — Türkiye Gübre Sanayii A .Ş . Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Konya 
Devlet Yolu N o :70 Ankara 

3 — TÜGSAŞ- İstanbul Satınalma Müdürlüğü, Rıhtım Cad . Denizciler Sok. No.26-30 
R .Han Kat 2 Karaköy/İs tanbul adreslerinden bedelsiz olarak temin edebilirler. 

Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna Tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, istediğine 
vermekte, veya siparişi bölmekte tamamen serbesttir. 

15741 / l-I 
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Sosyal Sigortalar Kurumu ÎST. İnşaat ve Emlak Sigorta Müdürlüğünden : 

KİRALIK İŞYERİ 

Kurumumuz mülkiyetindeki Aşmalı Mescit Mahallesi, Terkoz Çıkmazı No : 8'de bulu
nan binamıza toplam (183,02 M ' + 178,22 M J ) = 361, 24 M2 olan 3 ve 4. katlarının (366.040,— 
T L . + 356.440,— T L . ) = 722.440,— T L . muhammen bedel üzerinden, 

5/12/1986 günü saat 14.00'de açık art t ırma suretiyle ve haliyle kiraya verilecektir. 
Açık ar t t ı rma Fındıklı-Meclisi Mebusan Caddesi N o . l de bulunan işhammızm beşinci 

katında Müdürlüğümüzden teşkil edilecek komisyon marifetiyle yapılacaktır. 
Taliplilerin engeç 4/12/1986 günü mesai sonuna kadar 650.232,— T L . olan geçici te

minatı veznemize yat ı rmak, müracaat formu doldurmak ve şartnameyi okuyup imzalamak 
üzere Müdürlüğümüze müracaatları gerekmektedir. 

Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

15756/2-1 

» 
T C D D İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Alım Satım ve İhale Komisyonu Başkanlı

ğından : 

Kuruluşumuz Ankara Hastanesine 2 kalem tıbbî cihaz satınalınacaktır. 
1 — Yukarıda yazılı malzeme iç ve dış piyasadan kapalı zarf yöntemi ile eksiltmeye ko

nulmuştur. 
2 - Tekliflerin engeç 18 Aralık 1986 Perşembe günü saat 15.00 kadar T C D D Genel 

Müdürlüğü Mal/eme Dairesi Başkanlığında toplanacak Komisyonumuza gelmiş veya veril
miş olması şarttır. 

3 — Bu işe ait şartnameler T C D D ' n i n Ankara 'da Merkez; İs tanbul 'da Sirkeci veznele
rinden 5.000,— T L . mukabilinde temin edilebilir. 

4 — Teklif zarfların üzerine teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır. 
5 — Tekliflerle birlikte, teklif edilen bedelin "lo 2,5'u oranında geçici teminat verilecektir. 
6 — T C D D 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen 

yapmakla ve tercih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir. 
15758 / V-l 

3 ncü Hava İkmal Bakım Merkezi K.lığı Satınalma Komisyon Başkanlığından : 

1 — Aşağıda mahiyeti yazılı malzemeler 2886 sayılı Kanun Hükümleri dahilinde Kc na
lı Teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — Şartnameler Komisyonda görülebilir. 
3 — Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tesbitinde serbesttir. 
4 — İhale Etimesgut Hava İkmal Bakım Merkez K.lığı İhale Salonu'nda yapılacaktır. 
5 — İsteklilerin 2886 sayılı Kanunun 5. ve 37. maddelerinde aranan belgelerini usulüne 

uygun şekilde Komisyon Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. 
6 — Kapalı zarf teklifleri ihale saatinden bir saat önce komisyona verilecektir. 
7 — Postada vaki olacak gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. 
İlân olunur. 
S.No : 1., Cinsi : Mikrof i lm Cihazı Komple. Miktarı : 2 Adet, Tahmini Bedel : 

108.000.000,— T L . , Geçici Teminat : 3.240.000,— T L . , İhalenin Günü : 5/12/1986., İhale
nin Saati : 10.15. 15699/1-1 
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Türkiye Şeker Fabrikaları A .Ş . Genel Müdürlüğünden : 

INŞAAT İ H A L E L E R İ İLÂNI 

1 — Ayrı ayrı ihaleye konun işler; 

a) Konya Ereğli Şeker Fabrikasının Bir Kısım İnşaatları işi olup, bu inşaatın Bayın
dırlık ve İskân Bakanlığı'nın 1986 yılı rayiç ve birim fiyatlarıyla birinci (muhammen) keşif 
yekünü 4.844.000.000,— TL.dır . (Yalnız Dörtmilyarsekizyüzkırkdörtmilyon liradır), 

b) Van Erciş Şeker Fabrikasının Bir Kısım İnşaatlarının İkmali işi olup; bu inşaatın 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 1986 yılı rayiç ve birim fiyatlarıyla birinci (muhammen) ke
şif yekünü 5.310.000.000,—TL.dır. (Yalnız Beşmilyarüçyüzonmilyon liradır.) 

2 — İhaleler 8/2574 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine tabi inşaat ihale şartnamesi 
esaslarıyla ve kapalı teklif usulü ile yapılacaktır, 

Teklif mektupları ; 

a) Konya Ereğli için 22/12/1986 günü, 

b) Van Erciş için 23/12/1986 günü, saat 12.00'ye kadar T.Ş .F . A.Ş . Genel Müdürlü
ğü (Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü) Mithatpaşa Cad. No : 14 Yenişehir-Ankara adresine ve
rilecektir. 

3 — İsteklilerin, bu işlere ait ihale dosyalarını Ankara/Yenişehir Mithatpaşa Cad. No : 
38'deki İnşaat Dairesi Başkanlığımızda 26/11/1986 tarihinden itibaren measi saatleri içerisin
de incelemeleri mümkündür . 

4 — İhaleye girebilmek için istekliler, İnşaat ihale şartnamesinde belirtilen evrakları ve bu 
meyanda; 

a) Konya Ereğli için 145.320.000,— TL.lık, 

b) Van Erciş için 159.30ti.000,- TL.l ık, geçici teminatlarını, yeterlik belgeleri ile bir
likte her iş için ayrı ayrı olmak üzere kapalı zarflarına koyacaklardır. 

5 — Yeterlik belgesi almak iyin isteklilerin. 

" K o n y a Ereğli için 4 /12 /1986" ,günü 

" V a n Erciş için 5/12/1986", günü saat !7.00'ye kadar bir djlekçe ile T .Ş .F .A.Ş . Genel 
Müdürlüğü Haberleşme ve Ar>iv Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve dilekçelerininekine inşa
at ihale şartnamesinde beliı ilen evrakları ve bu meyanda; 

a) En az birinci keşif tutarında tek taahhüt mevzuu olarak benzeri bir inşaatı Müte
ahhit sıfatı ile ikmâl etmiş ve geçici kabulünü yaptırıp tasdik ettirmiş olduğuna dair iş bitirme 
belgesinin aslını veya noterden tasdikli suretini (isteklinin Şirket ve iş bitirme belgesi sahibinin 
şahıs olması halinde, belge sahibinin Şirket ortağı olması şarttır), 

b) Bayındırlık ve İskân Bakanlığından alınmış en az birinci keşif bedeli kadar (A) grubu 
Müteahhitlik Karnesinin aslını veya noterden tasdikli suretini, eklemeleri gerekmektedir. 

6 — İhale dosyaları Genel Müdürlüğümüz veznesinden yeterlik belgesi olan isteklilere 
beher iş için 50.000,— T L . (Ellibin Lira) mukabilinde satılacaktır. 

7 — Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

8 — 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayan İdaremiz yeterlik verip verme
mekte, ihaleyi yapıp yapmamakta veya işi dilediğine vermekte tamamen serbesttir. 

15746 / 1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahall i İdareler Eğitim Birliği Başkanlığından : 
MERSİN 

İçel Valiliğine bağlı Birliğimizce, İçel İli Silifke İlçesi Kapızlı mevkiinde (600.000.000.-) 
lira tahmini keşifli, (18.000.000,—) lira Geçici teminatlı , Eğitim Tesisleri inşaaiı, 2886 sayılı 
Kanun hükümlerine göre Kapalı Teklif Usulü Eksiltme suretiyle yaptırılacaktır. İhalesi 10 Aralık 
1986 Çarşamba günü saat 15.00'de, Mersin'de ö z e l İdare Müdürlüğü hizmet binasında Encü
men toplantı salonunda yapılacaktır. Taliplerin Kapalı Tekliflerini en geç ihale saatinden bir 
saat öncesine kadar, ihalenin yapılacağı belirtilen yerde Birik Sekreterine teslim edilmesi şart
tır. Posada veya her türlü vukubulacak gecikmeler kabul edilmeyecektir. İhale şartnamesi ile 
diğer evrak, Mersin'de Özel İdare ve Bayındırlık Müdürlüklerinde mesai saatlerinde görülebilir. 

İhaleye katılma belgesi almak için 5 Aralık 1986 Cumu günü mesai saati sonuna kadar, 
Mersin'de Özel İdare Müdürlüğü hizmet binasında Birlik Sekreterine müracaat dilekçesi ile 
birlikte; 

1 — Yapı araçları ildirisi, (Noter tasdikli) 

2 — Teknik personel bildirisi, (İşin adına ve Noter tasdikli) 

3 — Mal i durum bildirisi ve Banka Referans mektubu, 

4 — Daha önce yaptığı ve halen devam eden işleri için ayrı ayrı düzenlenmiş tasdikli 
iss bitirme ve !a;ıhhüt belgeleri, 

5 — Bayındırlık ve İskân Bakanlığından almış oldukları (B) grubu en az işin keşif be
deli kada, Müteahhitlik Karnesi aslı veya Noter tasdikli suretini, vermeleri şarttır. 

İhaleye iştirak edebilmek için: 2886 sayılı Kanunun 37 nci maddesine uygun hazırlaya-
caklaıı Kapalı l e k l i i Mektuplarını verirken aynı Kanunun 5 nci maddesine uygun olarak: 

1 - İhaleye katılma belgesi, 

2 - 1986 yıhna ait Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi, 

3 - ikâmetgâh belgesi, 

4 - Gerçek veya Tüzel kişilerle, istekli adına vekâleten ihaleye katılanların faaliyet bel
gesi, ortaklık sirküleri, vekâletname ve imza sirküleri, Noter tasdikli, 

5 - İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Eğitim Birliği - Mersin "lehine, Silifke - Kapızlı, 
Eğitim Tesisleri İnşaat ı" adına, alınmış Geçici teminatı, (Çek kabul edilmez), (Teminatlarını 
Nakden yatıracakların, Mersin'de Özel İdare Müdürlüğü hizmet binasında Birlik Sekreterin
den alacakları makbuz karşılığı gösterilen Bankaya yatıracakları Nakit Geçici Teminat Mek
tuplarını) ve istenilen diğer belgeleri vereceklerdir. 

Bilgi için : Mersin - 11162 veya 38168 nolu telefonlara müracaat . İlân olunur. 
15471 / 1-1 

Ankara P T T Onarım ve Donatım Fabrika Müdürlüğünden : 

1 — Müdürlüğümüz ihtiyacı, 13.785 K g (5 cins) muhtelif şebeke malzemesinin İdari ve 
Teknik Şar tname esaslarına uygun olarak elektrogalvanizi yaptırılacaktır. 

2 — Bu ihaleye ait İdari ve Teknik Şartname K D V dâhil 550.— T L . mukabilinde Mü
dür lüğümüz veznesinden temin edilebilir. 

3 — İhale kapalı teklif almak suretiyle yapılacaktır. 
4 — İhale 3/12/1986 Çarşamba günü saat 15.00'de Müdürlüğümüzde yapılacaktır. Bu 

ihaleye iştirak edecek firmalar tekliflerini aynı gün saat 14.00'e kadar Personel Müdürlüğü
müze teslim etmeleri şarttır. 

Postada ve her türlü gecikme kabul edilmez. 
5 — İdaremiz 2886 sayılı Kanuna tabii değildir. 

15658 / 2-1 
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Etibank Antalya Elektrometallurji Sanayii İşletmesi Müessesi Müdürlüğünden : 

1 — Aşağıda belirtilen işlerin yaptırılması amacıyla ihaleye çıkarılmış olup, son teklif 
verme tarihi 15/12/1986 günü saat 12.00'ye kadardır . 

2 — İmalat , teminat ve krom kaplama i;Ieri; 
a - Devirme silindiri piston mili tamiri 2 Adet 
b - Elektrot kaldırma piston mili tamiri 2 Adet 
c - Tekne devirme silindiri imalatı 1 Adet 
d - Elektrot kaldırma silindiri imalatı ] Adet 
e - Elektrot kaldırma silindiri tamiri 1 Adet 
3 — İşin geçici teminatı 400.000,— T L . dir. 
4 — İhale ile ilgili şar tname Müessesemizden veya Etibank istanbul A l i m Satım Mües

sesesi Müdür lüğü ile Etibank İzmir Alım Satım Müdürlüklerinden ücretsiz olarak temin edi
lebilir. 

5 — Teklifler en geç 15/12/1986 günü saat 12.00'ye kadar kapalı zarf içerisinde Mües
sesemiz Muhaberat Servisine verilecektir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alın
mayacaktır . 

6 — Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ve^a di
lediğine vermekte serbesttir. 15701/1-1 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

64.KİM.349 dosya no ile Kırıkkale Silah ve Tüfek Fabrikamazın ihtiyacı 8.000 K g . A n -
lap Salze Ocak Tuzu (AS 140 veya AS-1 veya A S 135 veya TS 150 veya IS T14) malzemesi 
satınalınacaktır. 

Bu işe ait şartnameler Ankara 'da Genel Müdürlük İç Alım Şube Müdürlüğünden, 
İstanbul 'da İnönü Cad. No : 88 Taksim/İs tanbul adresindeki İstanbul Şube Müdürlüğümüz
den temin edilebilir. 

Bu ihaleye iştirak eden firmaların şartnamelerine göre hazırlayacakları teklif mektup
larını kapalı bir zarf içerisinde engeç 1 Aralık 1986 günü saat 17.00'ye kadar M . K . E . Kurumu 
Genel Müdür lük İç Alım Şube Müdürlüğüne göndermeleri şarttır. 

Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna tabii olmadığından ihaleyi kısmen veya 
tamamen yapıp yapmamakta veya siparişi dilediğine vermekte serbesttir. 

15702/1-1 

Türk Hava Kurumundan : 

1500 kg Emayit Satınalınacaktır. 
1 — Şartnamesine uygun olarak 1500 Kg . emayit kapalı zarf usulü ile satınalınacaktır. 
2 — Geçici teminatı 90.000,— TL.d i r . 
3 — Şartnamesi ve numune mesai gün ve saatleri içerisinde Ankara 'da Türk Hava Ku

rumu Genel Mürkez Satınalma Komsiyon Başkanlığında görülebilir. 
4 — İhalesi 9 Aralık 1986 Salı günü saat 15.00'de aynı yerde yapılacak olup, teklif mek

tubu, geçici teminat belgesi ve 1986 yılı tasdikli Ticaret/Sanayi Odası sicil Kayıt Sureti veya 
benzeri belgeyi havi kapalı zarfların ihale günü en geç saat 14.00'e kadar Komisyon Başkanlı
ğına verilmesi zorunludur. 

5 — Kurum 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya ta
mamen yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

15703/2-1 
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Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

İNŞAAT Y A P T I R I L A C A K T I R . 
Kurumumuzca Seyitömer T.S. I.ve II. üneti soğutma kuleleri onarım işi 8/2574 sayılı 

Bakanlar Kurulu kararnamesi esasları dahilinde birim fiat esası ve kapalı zarf usulü ile teklif 
alma yoluyla ihaleye çıkarılmıştır. 

1 — Teklifler 30/12/1986 günü saat 14.30'da Ankara Necatibey Cad. no : 28 Kat : Pdeki 
ihale Komisyonu binasında açılacaktır. 

2 — Geçici teminatı toplam teklif tutarının °Io 3'ü kadardır . 
3 — İhaleye katılmak için katılma belgesi alınması şart olup isteklilerin; 
a) Nitelik yönünden benzeri bir işi müteahhit , şantiye şefi veya kontrol şefi sıfatı ile 

bir kerede bitirdiğine dair iş bitirme belgesi 
b) Teklif alma şartnamesinin 6. maddesinde belirtilen belgelerle 2/12/1986 günü saat 

17.00'ye kadar Ankara Necatibey Cad. No : 26 Kat : 3 İnşaat Dairesi Başkanlığına müracaat 
edilmesi gerekmektedir. 

4 — Katılma belgesi 18/12/1986 gününden itibaren İnşaat Dairesi Başkanlığından alı
nacaktır . 

5 — Tekliflerin 30/12/1986 günü (14.00)'e kadar verilmiş olması şarttır. 
6 — Dosyalar İnşaat Dairesi Başkanlığı Keşif Şubesinde (Necatibey Cad. No : 25 Kat : 

8) görülebilir. 
7 — Dosya satın alınması mecburi olup teklif verme günü saat 12.00'ye kadar K D V 

Dahil 60.000,— TL.na alınabilir. 
8 — Bu ihale için yeniden şartnamesine uygun ihale evrakı verilmesi gereklidir. (Başka 

işler için verilen müracaat evrakı geçerli değildir.) 
9 — Kurumumuz 2886 sayılı Yasaya bağlı olmadığından iştirak belgesi verip vermemekte 

serbesttir, ihaleyi yayıp yapmamakta ya da dilediğine yapmakta serbesttir. 
15830 / 2-1 

Türk Standardları Enstitüsünden : 

1 — Enstitümüz elektronik Laboratuvarı ihtiyacı için aşağıda belirtilen cihazlar satına-
lınacaktır. 

2 — Teklif vermek isteyen firmaların 5/12/1986 günü saat 18.00'e kadar 2 .000,—TL. 
mukabilinde Necatibey Caddesi No-112'deki T S E Alım-Satım Müdürlüğünden ihale şartna
melerini almaları gerekmektedir. 

3 — En son Teklif günü 12/12/1986 saat 18.00'e kadardır . 
4 — Kurumumuz Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya 

dilediğine vermekte serbesttir. 
Satınalınacak Cihazlar 

1 — Ac İzolasyon Trafosu 

2 — Digital Multimètre 

3 — Megaohmmetre 

4 — Miliohmmetre 

5 — A c M i l i Ampermetre 

6 — Ac Milivoltmetre 

7 — A c YVattmetre 
8 — Yüksek Gelirim Test Cihazı 15821 / 1-1 
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Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.nden : 

I R A K ' K A R A Y O L U N D A N 100.000 T O N KRİSTAL ŞEKER NAKLETTİRİLECEKTİR 

İlgililerin, Ankara Mithatpaşa Caddesi No. l4 'deki Genel Müdürlüğümüz Veznesinden 
T l . 5.000 (Beşbinlira) bedel mukabilinde alacakları Şar tname ve Sözleşme Örneğine göre dü-
zenliyecekleri kapalı zarf halindeki teklif mektuplarını , en geç 4/12/1986 Perşembe günü saat 
17.00 ye kadar Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne tevdi etmeleri du
yurulur. 

Postada vuku bulacak gecikmelerden Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. 
2886 sayılı Kanuna tabi olmayan Şirketimiz, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yap

mamakta veya sözkonusu hizmeti dilediğine yapt ı rmakta serbesttir. 
15747 / 1-1 • 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.nden : 

Z İ R A İ M Ü C A D E L E İLAÇLARI S A T I N A L I N A C A K T I R . 

1987 Yılı haşere mücadelesinde kullanılmak üzere zirai mücadele ilacı satın alınacaktır. 
İlgililerin Mithatpaşa Caddesi N o : 14 Yenişehir /Anakara 'daki Genel Müdürlüğümüz 

ile Kemeraltı Caddesi Tophane İşhanı Kat: 3 Karaköy/ İ s tanbul 'da mukim Alım-Satım Mü
dürlüğümüz veznelerinden TL/Adedi 3.000 karşılığında temin edebilecekleri şartnamemiz esasları 
dahilinde düzenleyecekleri kapalı zarf halindeki teklif mektuplarını engeç 8/12/1986 günü sa
at 17.30'a kadar Genel Müdür lüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde olacak şekilde 
göndermeleri duyurulur. 

1 — Postada vuku bulucak gecikmelerden Şirketimiz sorumlu olmayacaktır . 
2 — 2886 sayılı Kanuna tabi olmayan Şirketimiz ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp 

yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 
15748 / 1-1 

İstanbul Telefon Başmüdürlüğünden : 

31 T A K I M F O T O Ğ R A F MAKİNASI İLE 29 TAKİM T E Y P ( V O L K M A N ) 
S A T I N A L I N A C A K T I R 

Teşekkülümüz ihtiyacı 31 tk. fotoğraf makinası ile 29 takım teyp (volkman) teknik şart
namesine göre kapalı teklif mektubu almak suretiyle satınalınacaktır. 

Şartnamesi Gayrettepe Yıldız Posta Caddesindeki Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdür
lüğünden temin edilebilir. 

İstekli olanların bu işe ait kapalı teklif mektuplarını en geç 11/12/1986 Perşembe günü 
saat 12.00'ye kadar Malzeme Müdürlüğünde bulundurulmaları ilân olunur. 

15749 / 1-1 

İstanbul Telefon Başmüdürlüğünden : 

50.000 A D E T GÖZLÜ TRİFON SATİN A L I N A C A K T I R . 

Başmüdürlüğümüz ihtiyacı 50.000 adet gözlü trifon (mühürlü numunesine göre) satın 
alınacaktır. 

Şartnamesi Gayrettepe Yıldız Posta Caddesindeki Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdür
lüğünden temin edilebilir. 

İstekli olanların bu işe ait kapalı teklif mektuplarını engeç 11/12/1986 Perşembe günü 
saat 12.00 ye kadar Malzeme Müdürlüğünde bulundurmaları İlân Olunur. 

15750 / 1-1 
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Kırklareli Valiliğinden : 

Bayındırlık ve tskân Bakanlığı Yapı îşleri Genel Müdürlüğünün; 

1 — Keşif bedelleri aşağıda yazılı 2 adet inşaat işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 
35. Maddesinin (a) fıkrasına göre kapalı teklif usulüyle ihaleye konulmuştur . 

Bu ihalede 29 Ocak 1986 tarih ve 19003 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığı tebliğinin hükümleri uygulanacaktır. 

2 — İnşaatların tahmin edilen keşif bedelleri hizalarında gösterilmiştir. 

3 — İhaleler 8/12/1986 Pazartesi günü hizalarında belirtilen saatlerde Kırklareli Ba
yındırlık ve İskân Müdürlüğü İhale Komisyonu odasında yapı lacakt ır 

4 — İhale Şarntnamesi ile diğer evrak Kırklareli Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünde 
mesai saatleri içinde görülebilir. 

5 — İstekliler ihale şartnamesi ve eki özel şartnameyi Yapı Tesis ve Onar ım işleri ihale
lerine katılma yönetmeliğine ve uygun bedel'e ait Kriterler tebliğine göre; 

A — İhaleye katılma Belgesi almak için müracaat dilekçesi ile birlikte; 

a) Yapı Araçları b- Teknik Personel, c) Ma l i Durum, d) Taahhüt durumu (Daha önce 

yaptığı ve halen devam eden taahhütleri için ayrı ayrı düzenlenecektir.) bildirimi ve belgelerini, 

e) (B) Grubundan en az müracaat edilecek işin keşif bedeline emsal müteahhitlik kar
nesi (Aslını ibraz etmek kaydıyla) Suretini, 

f) İdareden alacakları işyeri görme belgesini, 

B — İhaleye girebilmek için, temlif mektubu ile birlikte; 

a) ihaleye katı lma belgesi, 

b) 1986 Yılı tescilli Ticaret veya Sanayi Odası belgesi 

e) Noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Kırklareli Valiliği adına alınmış inşaatların hizalarında belirtilen miktarda geçici 
teminat mektubu veya vezne alındısı, 

e) Tebligat yapılmasına esas Kanuni ikametgah belgesini vereceklerdir. 

6 — İhaleye katılma belgesi almak için son müracaat 3/12/1986 Çarşamba günü saat 
mesai saati sonuna kadardır . 

7 — İstekliler teklif mektuplarını 8/12/1986 Pazartesi günü saat 14.00'e kadar mak
buz mukabilinde ihae komisyonu başkanlığına vereceklerdir. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

Sıra Keşif. Bed. Geç.Tem. İhale 
No. İşin Adı T L . T L . Saati 

1 Kırklareli Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü Hiz
met Binası İnş. 400.001.000 12.000.000 14.30 

2 Kırklareli 2 Daireli Hakim ve Savcı Lojmanı 
İnşaatı 230.001.000 6.900.000 15.35 

Keyfiyet ilân olunur. 15824 / 1-1 
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M . T . A . Genel Müdürlüğünden : 

Genel Müdürlüğümüzce aşağıda cins ve miktarları belirtilen toplam 1698 çift Çelik Bu
runlu Bot satınalınacaktır. 

Firmalar bu işe ilişkin idari şar tname ve gerekli bilgiyi ücretsiz olarak Genel Müdürlü
ğümüz, Alım-Satım Şubesi Müdürlüğünden ve İstanbul Sat ınalma Şube Müdürlüğü Cihangir 
Kazancı Yokuşu, Lütfiye A p t N o 76'dan temin edilebilirler. 

1 — Miktar : 1698 çift, Cinsi : Çelik Burunlu Bot 
2 — Teklif sahipleri teklif mektuplarına (86/203-E) Çelik burunlu bot teklifidir, rumu

zunu yazacaklardır. 
3 — Bu işe ait tahmin edilen bedel K D V dahil, 11.037.000,—TL. ve % 3 oranındaki 

geçici teminatı 301.055,— T L . d i r . 
4 — Teminatı bulunmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır . 
5 — İstekliler, kapalı teklif mektuplarını en geç 9/12/1986 günü saat 16.30'a kadar Genel 

Müdürlüğümüz Genel Haberleşme Şubesi Müdürlüğüne elden veya P . T . T . ile göndermiş ola
caktır. 

Postadaki gecikmeler dikkate alınmıyacaktır. Şartnamemiz elden verilecektir. Posta ile 
gönderilmez. 

6 — Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı Yasaya tabi o lmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta 
veya dilediğine ihale etmekte serbesttir. 

İlânen duyurulur. 15473 / 2-1 

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür
lüğünden : 

D U Y U R U 
Genel Müdürlüğümüzce dış alım olarak kapalı zarfla teklif alma yoluyla 5 adet A i r Con

dition sistemi satın alınacaktır. (İSKİ Proje No : T - 2547) 
Tekliflerle beraber toplam teklif fiatının en az % 3 ' ü (yüz de üç) kadar geciçi teminat 

mektubu verilecektir. 
Kapalı teklif zarfları, en geç 5/1/1987 günü saat 11.00'e kadar İSKİ Genel Müdürlüğü 

Personel Daire Başkanlığı Genel Evrak Müdürlüğüne teslim edilmeli veya posta ile gönderil
melidir. 

Posta Adresi : İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Aksaray Meydanı 
34300 Aksaray-İSTANBÜL 

Telex : 31293 ısu-tr 23923 ısu-tr 
Postadaki gecikme, telgraf ve telex ile yapılacak teklifler kabul edilmeyecektir. 
Bu ihale ile ilgili şartnameler 38.500,— T L . veya 50 $ (veya eşdeğeri) karşılığında İSKİ 

Etüd Planlama Daire Başkanlığı Teknik İşler Müdürlüğünden temin edilebilir. 
Şartname Ücretleri : 
a) Yetkili Türk Temsilciler ve Türkiye'den Katılmak isteyenler, şartname ücretini posta 

adresinde belirtilen İSKİ Genel Müdürlüğü veznesine Türk Lirası olarak yatırmalıdırlar. 
b) Yurt dışından şartname almak isteyen ilgililer İSKİ 'nin Garanti Bankası Odakule 

Şubesindeki 4000041-6 nolu hesabına 50 $ (veya eşdeğeri) yatırmalıdırlar. 
Ayrıca D H L servisi ile gönderilmesini isteyenler 30 $ (veya eşdeğeri), posta ile gönderil

mesini isteyenler 10 $ (veya eşdeğeri) bedeli şartname ücretine eklemelidirler. 
Teşekkülümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi yapıp yap

mamakta ve istediğinde kısmen almakla serbesttir. 15574 / 1-1 
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T C D D İşletmesi Merkez Alım Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığından : 

67 K A L E M C U M M İ N S M O T O R U Y E D E K PARÇASI S A T I N A L I N A C A K T I R . 
1 — Yukarıda konusu yazılı malzeme, dış piyasadan kapalı zarf yöntemi ile eksiltmeye 

konmuştur . 
2 — TeVliflerin engeç 9/1/1987 Cuma günü saat 15.00'e kadar Ankara 'da T C D D İş

letmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığında toplanacak Komisyonumuza veril
miş veya gelmiş olması şarttır. 

3 — Şartnameler Ankara 'da Merkez, İs tanbul 'da Sirkeci Veznelerinden K D V hariç 
20.000,— T L . bedelle temin edilebilir. 

4 — Teklif zarfları üzerine hangi işe ait olduğu yazılacaktır. 
5 — T C D D İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta tamamen serbesttir. 

15576 / 2-1 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden : 
RİZE 

56 K A L E M TEKNİK M A L Z E M E SATİN A L I N A C A K T I R . 
1 — Kuruluşumuz ihtiyacı olarak aşağıda dökümü yapılan 56 kalem teknik malzeme 

teklifalma usulü ile satınalınacaktlr. 
Malzemenin Cinsi Miktarı 

a) Muhtelif ebatta dikişli siyah buhar ve kazan borusu 10.850 mt. 
b) Muhtelif ebatta galvanizli boru 3.900 mt. 
c) Muhtelif ebatta kaynak ağızlı çelik boru direği 540 A d . 
d) Muhtelif ebatta düz ve kuyruklu rakorlar 500 A d . 
e) Muhtelif ebatta buhar vanası ringleri ve emniyet ventilleri 1.455 A d . 
0 Muhtelif ebatta flanş 450 A d . 
g) Muhtelif ebatta buhar vanası 558 A d . 
h) Kovalı kondestop 50 A d . 

2 — Bu işe ait şartnameler; 
a) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Satınalma Müdürlüğü-Rize 
b) Çay kur Çay Pak. Fabrikası Müdürlüğü, Büyükdere-İstanbul, 
c) Çaykur Ankara Bölge Müdürlüğü, Maliye ve Gümrük Bakanlığı E binası 7. Kat 

Opera-Ankara adreslerinden ücretsiz temin edilebilir. 
3 — İhaleye katılmak isteyen firmaların şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif 

mektuplarını en geç 8/12/1986 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar Çay İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü-Rize adresinde bulunacak şekilde iadeli-taahhütlü olarak göndermeleri veya be
lirtilen tarihe kadar elden vermeleri gerekmektedir. 

4 — Postada meydana gelen gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaaüar kabul edilmez. 
5 — Genel Müdür lüğümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi ya

pıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 
15330 / 1-1 

m 
Sümerbank Nazill i Basma Sanayii Müessesesinden : 

KÖMÜR NAKLİYE V E YÜKLEME İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R . 
1 — Müessesemizce Takriben 50.000 ton 0-10 linyit kömürünün Soma Kömür ocakla

rından kamyonlarla Müessesemize ve D . D . Y Soma istasyonuna nakliyesi işi ile istasyondan 
vagonlara yükleme işi kapalı teklif alınmak suretiyle ihale edilecektir. 

2 — Geçici Teminat 500.000,— TL.di r . 
3 — Konu ile ilgili şar tname Müessesemiz Ticaıet Müdürlüğünden temin edilebilir. 
4 — Şartnameye göre hazırlanacak kapalı teklif mektuplarının en geç 1/12/1986 tari

hinde Müessesemizde olacak şekilde gönderilmesi gerekir. 
Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
5 — Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 15571 / 1-1 
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Ankara İç Tedarik Bölge Başkanlığı 2 Nolu Satın A l m a Komisyon Başkanlığından : 

Ciheti Askeriye için aşağıda cinsi, miktarı , tahmini tutar ı , geçici teminatı, ihale gün ve 
saati yazılı ikmal maddelerinin ihalesi 2886 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi gereğince kapalı 
teklif usulü ile Ankara İç Ted. Böl. Bşk.lığı 2 Nolu Sat .Al.Kom.Bşk.hğında yapılacaktır. Ara
nacak belgeler şartnamenin 3 ncü maddesinde yazılıdır. Teklif mektuplarının ihale saatine ka
dar komisyon başkanlığına verilmiş olması şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

Evsaf ve şartnamesi İstanbul İç.Ted.Böi.Bşk.lığında ve komisyonumuzda görülebilir. 

Cinsi 

3 lü U-Matic kamera 

U-Matic portable video recorder 

U-Matiç video tape recorder 

Otomatik kurgu kontrol cihazı 2 nci pla-

yer giriş ünitesi 

Zaman düzenleyici (time base corrector) 1 adet 

Video karekter jeneratörü 

Betacam portable okuyucu 

Tah.Tut. Geç.Tem. İhale Günü 
T L . T L . Saati 

24.000/.000 720.000 

12.000.000 360.000 

12.000.000 360.000 

11.000.000 330.000 5 Aralık 

12.000.000 360.000 1986 

12.000.000 360.000 Cuma 

12.000.000 360.000 Saat : 11.00 

7 K i m . 107.000.000 3.210.000 

Miktarı 

2 adet 

2 adet 

2 adet 

1 adet 

1 adet 

1 adet 

N O T : Yedi kalem malzemenin tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi her kalemi 
ayrı, ayrı isteklilerede ihale edilebilir. 15740 / 1-1 

M . S . B . İç Tedarik Bölge Başkanlığı 3 Nolu İhale Komisyon Başkanlığından 
İSTANBUL 

1 — M . S . B . ( K . K . K . ) - ( H v . K . K . ) lığı ihtiyacı için aşağıda yazılı iki kalem malzemenin 
hizasında yazılı gün ve saate 2886 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi gereğince kapalı teklif usulü 
ile ihalesi Sirkeci İstanbul İç Tedarik Bölge Başkanlığı 3 Nolu İhale Komisyon Başkanlığınca 
yapılacaktır. Aranacak belgeler şartnamenin 3 ncü maddesinde yazılıdır. Belgelerin aslı veya 
noter tasdikli olması şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Teklif mektupiannının iha
le saatine kadar komisyona verilmiş olması gerekir. Tamamı toptan bir istekliye ihale edilebi
leceği gibi ayrı ayrı isteklilerede ihale edilebilir. İstekliler her kalem mal için ayrı ayrı geçici 
teminat vereceklerdir. 

2 — Evsaf ve şartnamesi İstanbul, Ankara ve İzmir İç Tedarik Bölge Başkanlıkların
da, numunesi ise İstanbul İç Tedarik Bölge Başkanlığı 3 Nolu İhale Komisyon Başkanlığında 
görülebilir. 

Cinsi Miktarı 
Tah.Tut. 

T L . 
Geç.Tem. 

T L . 
İhale Günü 

Saati 

K-III Karyola madeni çiftli er 

Hv-12 Karyola er çiftli 

8.000 A d . 272.000.000 

750 A d . 25.875.000 

8.160.000 8 Aralık 1986 

776.250 Saat 10.00 

297.875.000 8.936.250 
N O T : İç.Ted.Bölge Bşk.lığının 8 Eylül 1986gün ve İh .Kom. (3): 158-86 sayılı ilanına 

ekli olarak şar tname gönderilmiştir. 
15820 / 1-1 
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Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Merkez Satınalma K o 
misyonu Başkanlığından : 

1 — Teşkilatımız ihtiyacı olan aşağıda cinsi, miktarı , muhammen bedeli ve geçici temi
natı belirtilen ekipmanların satınalınması işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, Döner 
Sermayeli Kuruluşlar ihale Yönetmeliği Hükümlerine göre kapalı teklif usulü ile yapıla
caktır. 

2 — İhale "Orman Genel Müdürlüğü, Merkez Satınalma Komisyonu Başkanlığı 2 
No ' lu Bina, Kat.3 G a z i - A N K A R A " adresinde 3/12/1986 günü saat 11.00'de yapıla
caktır. 

3 — Eksiltme ile ilgili idari ve teknik şartnameler 5.500,— T L . karşılığında ihalenin 
yapılacağı adresten temin edilebilir. Ayrıca, bu adreste ücretsiz görülebilir. Posta ile şartname 
istenemez. 

4 — Tekliflerin ihale günü saat 10.00'a kadar yukarıda yazılı adrese verilmesi zorunlu
dur. Saat 10.00'dan sonra verilecek veya postada meydana gelecek gecikme sebebiyle bu saat
ten sonra ulaşacak teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

5 — İstekliler ihalenin tamamına veya istekli oldukları Kod-No ' lu ihalelere katılabilir
ler. Ancak, istekli olunan Kod .No ' lu ihalenin tamamına katılma mecburidir. Kısmi teklif ka
bul edilmeyecektir. 

6 — İsteklile; de aranan nitelik ve belgeler; 

a) İstenilen ge vıci teminat ile diğer belgeleri havi teklif mektubu, 

b) Bu yıl içerisinde faaliyette bulunulduğuna dair belge, 

c) Kanuni ikametgah sahibi olmak, 

d) Türkiye 'de tebligat için adres göstermek, 

e) Şartnamelerde yazılı diğer belgeleri eksiksiz vermek, 

7 — Kurumunm/ 2886 Sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya di
lediğine vermekte serbesttir. 

Sıra 
N o 

1 . 
2 . 

3 . 

4. 

5. 
6 . 
7. 

M u h . Bed. Geç. Tem. 
Kod . No Cinsi Miktarı T L . T L . 

YİS. 1986/23 Yongalama Makinası 9 Adet 29.970.000 899.100 
YİS.1986/32 24/200 Sayısal Elektronik 

Telefon Santralı 4 Adet 80.000.000 2.400.000 
YİS. 1986/33 10/100 Sayısal Elektronik 

Telefon Santralı 3 Adet 36.600.000 1.098.000 
YİS. 1986/34 5/50 Sayısal Elektronik Te

lefon Santralı 6 Adet 30.000.000 900.000 
YİS. 1986/36 Bilgisayar 1 Adet 70.000.000 2.100.000 
YİS.1986/37 Bilgisayar 1 Adet 67.000.000 2.010.000 
YİS. 1986/42 P.C.Bilgisayar ve 4 Adet 

yazıcı 8 Adet 29.350.000 880.500 
YİS. 1986/43 Fotoğraf, Video Cihazı 2 Adet 25.000.000 750.000 

I5687/2- t2 
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Konya Vakıflar Bölge Müdür lüğünden : 

İsin Adı : Konya-Merkez Alâaddin Camiinin Temel ve Taban Zemini Güçlendirme işi., 
1. Keşif Bedeli : Teklif Edilen Uygun Bedel., Geçici Teminatı : Tekl i f Bedelinin % 3 (Yüzde
ne)., İhalenin Tarihi ve Saati : 12/12/1986., Saat : 10.00. 

1 — Yukarıda ve metraj cetvelinde yazılı olan imalat 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
nun 35/a maddesi gereğince "Kapa l ı Teklif Usu lü" ile ve herbir imalat birimine ayrı ayrı fiat 
verilmek üzere ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — Şartnameler ve ekleri hergün saat 9.00 ve 12.00 ile 14.00 - 17.00 saatleri arasında 
Konya Vakıflar Bölge Müdür lüğü ile Ankara 'da Vakıflar Genel Müdürlüğü Abide ve Yapı 
İşleri Dairesi Başkanlığında görülebilecektir. 

3 — İhale, Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 
4 — İhaleye iştirak belgesi almak için; istekliler, Eksiltme şartnamesinin 7. maddesin

de belirtilen a) İş Yeri Gördü Belgesi, b) Teknik Eleman Bildir imi , c) Taahhüt durumu bil
dirimi, d) M a l i Durum Bildir imi, e) Bu tipte bir işi veya benzeri bir işi yapmış bulunan firmalar 
veya aynı şekilde iş yapmış (B) Grubu Müteahhit l ik Karnesine sahip firmalar, 0 Makina ve 
Ekipman Durumu Belgesi, g) B u işe benzer ejeksiyonişi yaptığına dair, geçici kabulü yaptırıl
mış işe ait iş bitirme belgesi, h) B u iş için, iş birliği yapılacak olan İstanbul Boğaziçi Üniversi
tesinden alınacak taahhüt belgesi, ı) Ticaret ve Sanayii Odası Belgesi (1986) Yılına ait) ile diğer 
belgeleri, Eksiltme Şartnamesinin 7. maddesinde belirtilen esaslar dahilinde düzenleyip bir di
lekçe ekinde ve tebligat için bir adreste göstererek 5/12/1986 günü saat 17.00'ye kadar Vakıf
lar Genel Müdürlüğü genel evrakına verilecektir. 

5 — Teklifler, Eksiltme Şartnamesinin 7. maddesinde belirtilen evraklarıda dahil edi
lerek, yukarıda belirtilen ihale saatından bir saat önce, Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü İha
le Komisyonu Başkanlığına sunulmuş olacaktır. 

6 — Bu iş için daha önce yapılmış olanlarda dahil, tüm ilân bedelleri ihale üzerinde 
kalan isteklinin ilk is t ihkakından kesilecektir. 

İlân olunur. ^ 1 5 6 5 7 ' M 

Ankara Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünden : 

1 — Genel Müdür lüğümüz Sahne Asansörlerinin mevcut Elektrik sistemi ile kumanda 
tablosunun yenilenmesi için aşağıda belirtilen, işler kapalı zarf usulü eksiltme suretiyle yaptı
rılacaktır. 

a) 3. Adet A n a Tablolarının değişimi 
b) 9. Adet Yardımcı Tabloların değişimi 
c) Kumanda Tablosunun değişimi 
d) Kumanda Masası (Tablosu) ile Asansörler arasındaki tesisatın yenilenmesi. 
2 — İşin tahmini bedeli 6.491.410,— T L . olup Geçici Teminatı 195.000,— TL.dır. 
3 — İhaleye ait dosya ve şartnameler çalışma saatleri içerisinde kurumumuz Levazım 

Şube Müdür lüğünde görülebilir. 
4 — İhale 1 Aralık 1986 Pazartesi günü saat 11.00'de Levazım Şube Müdürlüğümüzde 

yapılacaktır. 
5 — Geçici teminat ihaleden önce Genel Müdürlüğümüz veznesine yatırılacaktır, (Ban

ka mektuplarının limid dahili olması şartt ır .) 
6 — İhaleye girecekler veznemize yatıracakları teminat mektubuna ait alacakları mak

buzu, 1986 yılı Ticaret veya Sanayi Odası Belgesini verecekleri teklifi bir zarfa koyup kapat
tıktan sonra ihale saatinden 1 saat öncesine kadar Satın A l m a Komisyonumuza vereceklerdir. 

7 — Posta ile veya açık olarak verilen teklifler kabul edilmez. 
8 — Genel Müdür lüğümüz 2886 sayılı Yasaya bağlı olmayıp ihaleyi yapıp yapmamak

ta veya dilediğine vermekte serbesttir. 15822/1-1 
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İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden : 

1 — Üniversitemiz Araştırma Fonu Yönetim Kurulunca desteklenmesi karar verilen araş
t ı rma projeleri için aşağıda dökümü yapılmış bulunan (8) kalem makina-cihazlar ve parçaları 
yurt dışından akreditif yoluyla satın alınacaktır. 

2 — B u makina-cihazlar ve parçalarına ait şartnameler Üniversitemiz Araşt ırma Fonu 
Yüturücü Sekreterliği (İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabi l im Dalı Başkanlığı Kü
tüphanesi ) ' nde ücretsiz olarak görülebilir. 

3 — Şartnameyi inceleyebilmek için firmanın (bulunduğu yerin Türk Konsolosluğunca 
tastikli) mümessillik belgesi ibraz etmesi şarttır. 

4 — 9/12/1986 günü saat 11.00'de Üniversitemiz Araşt ı rma Fonu Alım-Satım Komis-
yonu'nun Fonlar ihale Yönetmeliğinin 44. maddesi (j) fıkrası gereğince yapacağı ihaleye katı
lacak firmaların, teklif mektuplarını en geç ihaleden 1 saat öncesine kadar yukarıda adresi 
belirtilen Yürütücü Sekreterliği 'ne makbuz karşılığında vermeleri gereklidir. 

5 — Tekliflerin i lânda belirtilen cihaza ait dosyadaki cihaz ve eklerinin tamamını kap
sayacak şekilde hazırlanması gereklidir. 

6 — Geçici teminat F O B bedeli üzerinden % 3 oranında olacaktır. 
7 — Posta ile yapılacak müracaatlarda gecikmeler dikkate alınmayacaktır . 
8 — İhale yukarıda açıklanan gün ve saatte İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Merkez 

Binası İhale odas ı 'nda kapalı teklif almak suretiyle pazarlık usulü ile yapılacaktır. 
9 — Taliplerden istenilen belgeler ilgili ihale dosyasındaki idari ve teknik şartnameler

de belirtilmiştir. 
10 — İhale aşağıdaki sıra numarasına göre ayrı ayrı teklif vermek suretiyle yapılacaktır. 
11 — Her sıra numaralı cihaz ayrı bir ihale olarak kabul edilecektir. 
12 — ihale ertesi güne intikal ettiği takdirde, aynı yerde saat 11.00'de başlar. 
13 — Üniversitemiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir. 

Sıra Proje 
N o . No . Cihazın Adı Miktarı 

1 16 Intersitel iridyum 192 seti 1 Adet 
2 147 Araşt ı rma Mikroskopu 1 Adet 
3 147 Soğutucum Mikrotom 1 Adet 
4 195 Argon + N d yag laser 1 Adet 
5 212 Fitotron cihazı (iklim dolabı) 1 Adet 
6 213 Preparatif Ultrasantrifüj 1 Adet 
7 222 Kan basıncı deneysel ölçüm aleti ve 7 parçası 1 Adet 
8 225 Holter Monitör 4 Adet 

• 15826 / 1-1 

T C D D Merkez Alım Satım ve ihale Komisyonu Başkanlığından : 

25.000 M E T R E HAKİ R E N K SUNİ D E R l F İ R M A 
N A M V E H E S A B I N A S A T I N A L I N A C A K T I R 

1 — Yukarda ismi, miktarı yazılı malzeme dahilden açık eksiltme yöntemiyle satınalı-
nacakt ır . 

2 — Eksiltme Ankara-Garda T C D D Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığın
da 5/12/1986 Cuma günü saat 15.00'de toplanacak komisyonumuz marifetiyle yapılacaktır. 
Tekliflerin en geç yukarda belirtilen gün ve saate kadar komisyonumuza gelmiş veya verilmiş 
olması şart t ır . 

> — B u işe ait şartnameler Ankara'da Merkez, İs tanbul 'da Sirkeci, izmir'de 3. işletme 
ve Adana 'da 6. İşletme veznelerinde 5.000,— T L . karşılığında satı lmaktadır . 

4 — Verilecek teklif zarflarının üzerine hangi işe ait olduğu yazılacaktır. 
5 — Geçici teminat teklif edilecek toplam bedelin % 2,5'u oranında olacaktır. 
6 — T C D D 2886 sayılı Yasaya tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya kıs

men yapmakta ve tercih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir. 15829 / 2-1 



Simav Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden 

Bölge Müdürlüğü : Balıkesir 
İşletmesi : Simav 
İli : Kütahya 

Satış Tarihi 
5/12/196 

Boy ve Sınıf Parti Muhammen % 3 Geç. 

Deposunun Adı Cins ve Nev ' i Adedi Adet M 3 . D m 5 . Satış Bedeli T L . Tem. T L . 

Naşa.Sögüt , Dağardı , Kiçir 3 .S .K.B.Ç.Tom. 76 9582 1901.402 31.000,32.000,42.000 2.020.500 

Kiçir 3 .S .N.B.Ç.Tom. 10 1169 316.347 43.000 411.000 

Kiçir 3 . S . K . B . K y . T o m . 4 629 84.143 29.900 76.000 

Kiçir 3 .S .N .B .Ky .Tom. 3 477 80.658 46.200 112.000 

Aksaz,Kiçir 2 .S .Ky.Md.Direk 6 1987 94.951 34.800 100.000 

Aksaz 2.S.Kav.Md.Direk 1 84 3.704 10.800 1.200 
Naşa.Söğüt Çam Sanayi Odunu 5 1348 106.831 22.000 72.000 

Kiçir Kayın Sanayi Odunu 1 23 1.559 22.500 1.500 
Aksaz Kavak Sanayi Odunu 1 28 1.012 8.810 500 

Kınık Kavak Lif-Yonga Odunu 5 398 Ster 6.000 73.000 

Hisarbey .Sudöşeği İbreli Yakacak Odun 3 262 Ster 3.710 29.500 

Sudöşeği Yapraklı Yakacak Odun 1 76 Ster 3.950 9.500 

Genel Yekûn 116 Parti 15327 A d 2.590.607 m 3 736 St. 2.906.700 
1 — işletmemiz depolarında bulunan cins ve nev'i, beher mMeri yanlı çeşitli Orman Ürünlerinin % 50'si ve diğer vergileri peşin geri kalan 

% 50'si ile °?v 40 yasal faizi 3 ay vade ile süresiz Banka teminat mektubu limit dahili karşılığında olmak model şartnameler uyarınca açık artır
malı satışa çıkarılmıştır. 

2 — Kayın emvallerinden °7o 25'i diğer vergileri peşin geri kaian % 75'i ile °7o 40 Yasal faizi 6 ay vade ile açık artırmalı satışa çıkarılmıştır. 
3 — Yakacak odun partileri peşin bu partilere isteyen herke-, katılabilir. 
4 — Açık art ırma 5/12/1986 tarihine rastlayan Cuma günü saat 14.00'de İşletmemizin satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda 

yapılacaktır. 
5 — Bu satışa ait ilân listeleri ve parti icmal cetveli Orman Genel Müdürlüğü ile Balıkesir Orman Böige Müdür lüğünde ve çevre işletme

lerle İşletmemizde görülebilir. 
7 — Alıcıların belirli gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunmaları saat 13.30'a kadar geçici teminatlarını İşletmemiz veznesine yatırma

ları Banka Teminat mektubu vereceklerin teminat mektuplarında İşletmemiz adını satış tarihini bildir meleri katılacaklarının teminat makbuzla
rı ile birlikte Komisyona baş vurmaları şarttır. 15828/1-1 
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Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Karayolları Genel Müdür lüğü İzmir Karayolları 2. Böl
ge Müdürlüğünden : 

1 — İhaleye Konulan İ ş : Muğla İli dahilindeki Marmaris Turistik (Marrnaris-Datça Ay
rım Selimiye-Bozburun arası) yolunun yaklaşık K m : 25 + 491-31 +000 kesiminde yaptırılacak 
tesviye, sanat yapıları, üst yapı v.s. yapımı işi., Keşif Bedeli 1.187.106.809,24,— T L . , Geçici Te
minatı : 35.613.205,—TL., İhale Tarih Gün ve Saati : 10/12/1986 Çarşamba 11.00., Başvu
ru Son Günü : 2/12/1986 

2 — Yukarıda adı yazılı işin ihalesi, izmirpde Bölge Müdürlüğümüzdeki ihale odasın
da karşısında yazılı tarih, gün ve saatte 2886 sayılı Kanun hükümleri dahilinde kapalı teklif 
usulü ile ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere tümü için indirim vermek suretiy
le yapılacaktır. 

3 — İhale dosyaları; her gün çalışma saatleri dahilinde Bölge Müdürlüğümüz Malzeme 
Şube Müdür lüğünde görülebilir. 

4 — İhaleye girebilmek için, isteklilerin 4.1 ve 4.2'deki koşulları yerine getirmeleri ge
rekmektedir. 

4.1 — Yeterlik Belgesi alabilmek için, isteklilerin en geç yukarıda yazılı iş içn tespit edilmiş 
«Man başvuru son günü saat 17.00'ye kadar birer dilekçe ile Bölge Müdürlüğümüze başvurma-
!.>rı (Başvurmada Genel Evrak kaydı tarihi geçerlidir.) ve dilekçelerine " B " grubundan en az 
bu ışın keşif bedeli kadar Müteahhitlik Karnesinin aslını veya Bölge Müdürlüğümüz Yeterlik 
fiı-;i>~si Komisyonu Başkanlığınca onanmış örneğini, ihale dosyasındaki örneklere uygun; 

a) Yapı araçları bildirimini (Kapalı Teklif Usulü ile İhale Şartnamesinin 5.6.2. b mad
desindeki, bu işler için asgari şart olarak belirtilen makine ve teçhizatın kendisine ait olduğu
nu beyan edenlerin, bu beyanlarım tevsik edici belgeler olarak, bu makina ve teçhizata ait 
noterden tasdikli fatura suretlerini ve makine ve teçhizatın istekli şahıs ve şirketlerin Kanuni 
yevmiye veya demirbay defterine işlendiğine dair noter tasdikli tespit tutanağı veya defterlerin 
aslı bildirime eklenmelidir. Bu makineleri başka şekillerde temin edeceğini beyan edenlerin ise 
temin şekillerini belirtmeleri, buna ait taahhütnameleri ve bununla ilgili belgeleri de bildirime 
eklemeleri gerekmektedir. Ayrıca bu makinelerin halen bulunduklar ı yerlerin adresleri açık 
ve kesin olarak bildirimde gösterilecektir.), o) Mal i durum bildirimini (İlgili bankalarca söz
leşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış ve örneğine uygun olarak düzenlenmiş banka 
mektupları bildirime eklenecektir. İsteklilerin, Kapalı Teklif Usulü ile İhale Şartnamesinin 5.6.2c 
maddesinde bu iş için asgari şart olarak belirtilen miktarda kullanılmamış nakit ve teminat 
kredisi olması şartt ır .) , c) Teknik personel bildirimine (Karnesinin devrine muvafakat veren 
karne sahibi ile bu işte çalıştıracağı personelin 2531 sayıl; Kaıiun hükümlerine uygun olduğu
nu beyan ve tasdik edeceklerdir.) d) Taahhüt duruma bılditımini (Daha önce yapılan işler 
bakımından: İsteklilerin, müteahhit veya taşaron olarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarına taah
hüt ederek gecikme cezası almadan bitirip 1/1/1975 tarihinden sonra geçici kabulünü yaptır
dığı işlerle ihale konusu işle aynı nitelikleri taşılan işler ve halen gecikme cezasız olarak 
yönetmekte olupta keşif bedeline nazaran °7o 50'sinin tamamlamış bulunduğu işlerden en bü
yüklerini (Karne katsayısı vasıtasıyla ihalenin yapılmakta olduu yıla dönüştürülmüş) son keşif 
bedellerinin ve yabancı ülke kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılmış işler
den (Bu şekildeki işler için Bayındırlık ve iskân Bakanlığınca onaylanmış belgelerle birlikte) 
en büyüğünün son keşif bedelinin sözleşme tarihindeki döviz satış kuru üzerinden T L . karşılı
ğının karne katsayısı vasıtasıyla ihale yılma dönüştürülmüş bedelini gösteren belgeler; Halen 
devam eden işleri bakımından: İhaleye başvuru tarihinden önce Kamu Kurum ve Kuruluşla
rınca isteklilere ihalesi kararlaştırılan veya sözleşmesi yapılmış işlerin geriye kalan kısımlarına 
ait keşif bedellerinin (Karne katsayısı vasıtasıyla ihalenin yapı lmakta olduğu yıla dönüştürül
müş) tutarlarının toplamını gösteren belgeler, bildirime eklenecek ve bu bilgiler bildirimde ay
rı ayrı gösterilecektir.) e) İş yerini görüp tetkik ettiklerine dair Selimiye Köyü Muhtarlığından 
alınmış ve Bölge Müdürlüğünce onaylanmış bir belgeyi, 0 İsteklilerin noter tastikli; Gerçek 
kişi olmaları halinde imza sirkülerini, şirket olması halinde şirket sirkülerini (İsteklilerin, or
tak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun ortak girişim beyannamesi ile or-
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taklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermeleri şarttır. Ortak girişimi ortaklan yukarıda 
belirtilen belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.), g) Gerekiyorsa vekaletnameyi eksiksiz olarak ek
leyip bu işler için yeterlik belgesi almalır. 

4.2 — Kapalı Teklif Usulü ile ihale şartnamesindeki esaslara uygun olarak 1986 Yılına 
ait Ticaret veya Sanayi Odası Belgesini, noter tastikli imza ya da şirket sirkülerini, Bölge Mü
dür lüğümüzden alınacak Yeterlik Belgesini, Kanuna ve Usulüni uygun olarak yukarıda göste
rilen miktarda geçici teminatım (İsteklilerin ortak girişim olması halinde örneğine uygun ortak 
girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini) ve imzalı teklif mektupla
rını zarfa koymalar ı . 

5 — İsteklilerin teklif mektuplarım ihale günü saat 10.00'a kadar makbuz karşılığında 
Komisyon Başkanlığına vermeleri gereklidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

İlgilenenlere duyurulur. r 15572 / 1-1 

Hakkar i Valiliğinden : 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdür lüğünün: 
1 — Aşağıda işin adı , keşif bedeli, Geçii teminatı , Müteahhitlik karnesinin grubu, iha

le gün ve saati yazılı işler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a fıkrasına göre kapalı tek
lif sulüyle ihaleye konulmuştur . 

2 — Bu ihalede 29 Ocak 1986 tarih ve 19003 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Bayın
dırlık ve İskân Bakanlığı tebliğlerinin hükümleri uygulanacaktır. 

İşin Adı 
Keşif Bed. 

T L . 
Karne 
Grubu 

Geç.Tem. 
T L . 

İhale 
G ü n ü 

İhale 
Saati 

1 — Hakkari-Uludere İlçe 
Jandarma Bölük Binası 6 dai
reli lojman inş. 
2 — Hakkari-Beytüşşebap Kİ 
tipi cezaevi inş. 

220.001.000 (C) 6.600.030 8/12/1986 15.00 

140.001.000 (C) 4.200.030 8/12/1986 15.30 
3 — İhaleler Hakkari Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü İhale Komisyonu odasında yu

karıda belirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır. 
4 — ihale şartnamesi ve özel şar tname ile diğer evraklar bedelsiz olarak Bayındırlık ve 

İskân Müdür lüğünde mesai asatleri içerisinde görülebilir. 
5 — İstekliler ihale şartnamesi ve ek özel şar tname, Yapı Tesis ve onar ım işler ihaleleri

ne katı lma yönetmenliğine ve uygun bedele ait kriterler tebliğine göre, 
A — İhaleye katılma belgesi almak ve her iş için ayrı ayrı müracaat dilekçeler ile birlikte, 
a) Yapı Araçları, 
b) Teknik Personel, 
c) M a l i Durum, 
d) Taahhüt Durumu (Daha öne yaptığı ve halen devam eden taahhütler i için ayrı ayrı 

düzenlencek'tir. 
e) 1986 yılı Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi, 
f) Şirketler için ortaklık mukavelesi, 
Bildir im ve belgelerini, 
g) Yukarıda belirtilen müteahhitlik karne grubundan en az işin keşif bedeli kadar mü

teahhitlik karnesini (Aslını ibraz etmek kaydıyla) Noter tasdikli suretini, 
B — İhaleye girebilmek için teklif mektubu ile birlikte, 
a) İhaleye katılma belgesi, 
b) 1986 yılı Ticaret ve/veya SAnayi Odası belgesi, 
c) İkametgah ilmühaberi, 
e) İmza sirküleri, 
f) Hakkar i Valiliği, Bayındırlık ve İskân Müdüriüğü adına alınmış yukarıda her işin 

hizasında yazılı geçici teminatı ve istenilen diğer belgeler verilecektir. 
6 — ihaleye katılma belgesi almak için son müracaat tarihi 5/12/1986 Cuma günü me

sai saati sonuna kadardır . 
7 — İstekliler teklif mektuplarını yukarıda belirtilen gün ve saatlere kadar makbuz kar

şılığında ihale komisyon başkanlığına vereceklerdir. 
8 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 15825 / 1-1 
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Orman Ürünleri Sanayi Kurumu Eskipazar işletme Müdürlüğünden : 

Muh. % 10 
Parti MİKTARI Bedeli Geç. Tem. 
Adedi Envalin Cins ve Nev'i Adet M ' . Dm». T L . T L . İZİHAT 

8 Çam 3.Sn.Nb.Kere$te 5324 155.835 125.000 1.960.000 m 25 Peşin 
1 Çam 3.Sn.Kb..Kereste 177 7.487 100.000 75.000 l> »» 
6 Çam 4.Sn.Nb..Kereste 5723 118.111 105.000 1.250.000 »» »» 

4 Çam 4.Sn.Kb.Kereste 9491 31.560 90.000 295.000 »» • » 

1 Çam Kb.Çita 6950 3.413 60.000 25.000 »> t» 
1 Gök 2.Sn.Nb.Kereste 588 26.093 200.000 525.000 »f »• 

IS Gök 3.Sn.Nb.Kereste 10562 418.392 125.000 5.250.000 »f »» 
•» Gök 3.Sn.Kb..Kereste 1949 17.242 100.000 175.000 »f »• 
1 Gök 3.Sn.Çkb.Kereste 2824 8.323 80.000 70.000 »» »> 

15 Gök 4.Sn.Nb.Kereste 12855- 423.997 105.000 4.470.000 »» »» 

4 Oök 4.Sn.Kb. Kereste 5900 33.225 90.000 305.000 >» tl 
2 Gök Nb.Kadron U t a 3218 16.461 90.000 150.000 »f »• 
4 Gök Kb. Kadron Lata 13584 32.504 70.000 235.000 »> »» 

64 YEKÛN 79145 1292.643 14.785.000 
İhalemiz 2 Aralık 1986 Salı günü saat 14.00'de Fabrikamız İdare Binasında yapılacağı 

ilân olunur. 15573/1-1 

Rize Çay İsletmeleri Genel Müdürlüğünden : 

15.000 Kg. ALTINSÜZME DIŞ ZARFI SAT1NALINACAKTIR 
1 — Kuruluşumuz ihtiyacı olarak 15.000 Kg.Altın süzme dış zarfı teklif alma usulü ite 

satınaltnacaktır. 
2 — Bu işe ait şartnameler; 
a) Çay İstetmeleri Genel Müdürlüğü, Satmalına Müdürlüğü RİZE, 
b) Çay Fak.Fab.Müdürlüğü Bfiyükdere/İSTANBUL, 
c) Bölge Stok ve Satış Müdürlüğü, Gümrük ve Tekel Bakanlığı Binası 7.Kat.Opera/AN-

K A R A adreslerinden Ücretsiz temin edilebilir. 
3 — İhaleye iştirak etmek isteyenlerin şartname esastan dahilinde hazırlayacakları tek

lif mektuplarını en geç 1/12/1986 günü saat 17.30'a kadar Çay İşletmeleri Genel Mudurlfgû 
Satmatma Müdürlüğü/Rize adresinde bulunacak şekilde iadeli, taahhütlü olarak gönderimle
ri gerekmektedir. 

4 — Postada oluşacak gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatiar kabul edilmez. 
5 — Kuruluşumuz 2886 sayılı Yasaya bağlı olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta kıs* 

men veya dilediğine yapmakta serbesttir. 15*29/1-1 

Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii T.A.Ş,İstanbul Alım Satım Muesesesi Müdürlü
ğünden : 

Vekili ve müessifi olduğumuz Sv-697 sayılı dosyamızda işlem gören Sivas Çimento Fab
rikamızın ihtiyacı olan 15 adet 3000 volt 750 K V ar kondansatör 15 Ader 400 volt 750 K V 
ar kondansatör kapalı teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

Bu işe ait ihtiyaç listesi ve hertürlü bilgi hergün mesai saatlerinde Karaköy-Salıpazarı 
Meclisi Mebusan Cad. Dursun Han Kat 4 deki Müessesemiz Ticaret Servisinden temin edilebilir. 

Kapalı tekliflerin en geç 3/12/1986 günü saat 15.00'e kadar Müessesemiz Muhaberat 
Servisinde bulundurulacak şekilde verilmesi gerekmekte olup, malzemenin tutarı üzerinden 
% 5 geçici teminat alınacaktır. 

Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 
yapmakta veye bölmekte serbest olduğu gibi postadaki vaki gecikmeler ve teminat yatınlma-
vmi trtltfleri rftlrVafp almaz 15414/1-1 
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T C . Devlet Demiryolları Haydarpaşa 1. İşletme Başmüdürlüğü Alım Satın ve İhale K o 
misyonu Başkanlığından : 

M U H T E L İ F M A L Z E M E A L I N A C A K T I R . 
1 — Aşağıda cins ve miktarları gösterilen malzeme, hizalarında gösterilen gün ve saat

lerde kapalı zarf yöntemi ile eksiltmeye konulmuştur . 
2 — Eksiltmeler, hizalarındaki gün ve saatlerde H . Paşa 'dak i 1. İşletme Başmüdürlü

ğü binasında bulunan Komisyonumuzda yapılacaktır. 
3 — Geçici teminat teklif edilen bedelin % 2,5 olup şartnameler Komisyonumuzdan 

bedelsiz alınabilir. 
4 — Teklifler hizalarında yazılı gün ve saate kadar Komisyona verilmiş olacaktır. 
Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
5 — T C D D . 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya kıs

men yapmakta ve tercih ettiği talibe ihale yapmakta tamamen serbesttir. 

S. N o Malzemenin Cinsi Miktarı G ü n ü Saati 

1 3 kalem overlok, düz dikiş ve teğel baskı 
makinası . 20 Adet 9/12/1986 14.00 

2 Hurufat döktürülmesi (Yazı, rakam ve 
pirinç çizgi) j;:<"'! K g . 10/12/1986 14.00 

3 Piston segmanları ile (Komple) .)-• AcVr 11/12/1986 14.00 
4 Kanaviçe torba 4300') 17 12/1986 14.00 
5 Saç levha 18/12/1986 14.00 

15578 / 2-1 

T . C . Devlet Demiryolları 1. İşletme Başmüdürlüğü Alı-.n v ı . s • c (hale Komisyonu Baş
kanlığından *. 

E K M E K A L I N A C A K 
1 — Aşağıda ihtiyaç yerleri ve miktarları gösterilen ekmekler, hizalarında gösterilen gün 

ve saatte kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 — Eksiltme, aşağıda belirtilen gün ve saatte H . P a ş a 1. İşletme Başmüdürlüğü bina

sında bulunan Komisyomuzda yapılacaktır . 
3 — Geçici teminat teklif edilen bedelin 7o 2.5'ğu olup, şartnameler Komisyonumuz

dan bedelsiz alınabilir. 
4 — Teklifler, mezkûr saate kadar Ticaret Odası Belgesi ve diğer evraklar ile birlikte 

Komisyona verilmiş olacaktır . 
5 — Opsiyon 30 gün olup, tekliflerin postada gecikmesi kabul edilmez. 
6 — Tekliflerde teminat ve imza noksanlığı ve fiyatların açık yazılmaması halinde tek

l i f mektupları geçersiz sayılacaktır. 
7 — T C D D 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya kıs

men yapmakta ve tercih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir. 

Günlük Yılhk 
Ortalama Takribi 

Cinsi ve Yeri Miktarı Miktarı G ü n ü Saati 

1 — Ekmek (Halkalı îşçi İaşe Merkezi) 700 Adet 175000 Adet 16/12/1986 14.30 
2 — Ekmek (Sirkeci memur kafeteryası) 100 Adet 2S000 Adet 16/12/1986 14.30 

15577 / 2-1 
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M . S . B . Diyarbakır Îç Tedarik Bölge Başkanlığından : 

Askeri birlikler ihtiyacı için aşağıda cinsi, miktar ı , muhammen bedeli, geçici teminatı 
ile ihale gün ve saati yazılı (İki) kalem yiyecek maddesi Kapalı Zarf Usulü ile İç tedarik Bölge 
Başkanlığı Satın A l m a Komisyonu ihale salonunda ihale edilecektir. Şar tname ve ekleri İstan
bul Ankara İç Tedarik Bölge Başkanlığı ile Komisyonumuzda görülebelir. Taliplilerin 2886 
Sayılı Kanunun ve bu işle igili şar tname ve eklerinin öngördüğü belgelerle birlikte hazırlayaca
ğı teklif mektuplarını ihale gün ve saatinden en az bir saat önce Komisyona vermiş olmaları 
postada vaki gecikmelerin kabul olunmayacağı ilân olunur. 

Muh . Bed. Geç. Tem. İhale 
Cinsi Miktarı T L . T L . G ü n ü Saati 

Kuru Fasulye 155 Ton 127.875.000 3.836.250 5/12/1986 11.00 
Konsantre Domates 
Salçası 38 Ton 26.220.000 786.600 5/12/1986 15.00 

N O T : Yukarıda adı geçen iki kalem yiyecek maddesinin ihalesine ait 12-14 Kasım 1986 
tarihli ilânlar geçersizdir. 

Adı geçen yiyecek maddeleri bu ilâna göre ihale edilecektir. 

15742/1-1 

# 

Tar ım Orman ve Köyişleri Bakanlığı İdari ve M a l i İşler Dairesi Başkanlığı 2 Nolu Mer
kez İkmal Müdürlüğünden : 

1 — Müdürlüğümüzce aşağıda cinsi, miktarı, tahmini bedeli ve tutarı ile geçici temina
tı gösterilen Zirai Mücadele İlâçları satın alınacaktır. 

2 — İhaleye ait idari ve teknik şartname Fatih Caddesi No. 18 Kalaba/Ankara adre
sindeki 2 Nolu Merkez İkmal Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir. 

3 — İhale yukarıda belirtilen adresteki Müdürlüğün Sattnalma Komisyonu Odasında 
5/12/1986 gün ve saat 10.30'da 2886 sayılı Kanunun 36.maddesi gereğince kapalı teklif usu
lüyle yapılacaktır . 

İsteklilerde Aranılan Belgeler 
a) Ruhsatname, b) Sipesilikasyon, c) Kanuni İkametgah, d) Noter tasdikli imza sirkü

leri, e) Şar tnamede yazılı miktarda geçici teminat yatırmaları f) Yılı içerisinde alınmış ticaret 
ve/veya Sanayi Odası Belgesi, 

5 — İsteklilerin usulüne uygun olarak hazırlayacakları teklif mektuplarını 5/12/1986 
günü saat 9.30'a kadar vermeleri gerekmektedir. 

6 — Posta ile gönderme durumunda postadaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 
7 — Firmalar ilâçların tamamı için teklifte bulunacakları gibi verebilecekleri miktar kadar 

da teklifte bulunabilirler. En ucuz fiyat veren firmalardan verebilecekleri kadar ilaç alınır. Üzeri 
sırasına göre en ucuzundan başlamak üzere tamamlayıp tamamlamakta idare serbesttir. Fiat 
mukayesesinde ilâçların kullanma dozuna göre suya ve dekara maliyeti dikkate alınacaktır. 

K D V Har iç K D V Hariç 
Miktarı Tahmini Bedel Tutarı Geçici Teminatı 

İlacın Bileşimi (Kg) (TL/Kg) (TL.) (TL.) 

Yağ + D N O C 150.000 426 63.900.000 1.917.000 
2,4-D Amin l i 24.000 1.193 28.652.000 858.960 

15700/1-1 
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Sosyal Sigortalar Kurumu Sttreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Merkezi Th>|irbitıBenden 

(32. Kalem Kuru Gıda İhale Edilecektir.) 

1 — Merkezimizin 1987 yılı 32 kalem kuru gıda ihtiyacı alım satın yönetmeliğimizin 
21. maddesi (b) fıkrasına göre kapalı zarf usulü ile bir yıl müddetle ihale edilecektir. 

2 — Kuru gıda ile ilgili idari ve evsaf şartnamesi ile ihtiyaç 'istesi Merkezimiz Satınal-
ma Komisyonu Başkanlığı ile Malzeme Servisinden 5.000,— T L . karşılığında mesai saatleri 
içinde temin edilebilir. 

3 — İhale 4/12/1986 Perşembe günü saat 11.00'de Merkezimiz Baştabiplik Binasında 
yapılacaktır. 

4 — Bu işin muhammen bedeli 53.632.500,— T L . olup % 3 geçici teminat bedeli 
1.608.975,— T L . Merkezimiz veznesine yatırılır. 

5 — İhaleye katı lmak isteyenlerin; 

a) Doğrudan bu işle iştigal ettiğine dair Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Dernekle
ri belgesi, 

b) F i rma Temsilcileri o lduğuna dair Noter onaylı yetki belgesi ile imza sirküleri iste
necektir. 

6 — İstekliler usulüne uygun olarak hazırlayacakları^kapalı teklif mektuplarının ihale 
gün ve saati olan 4/12/1986 perşembe günü saat 11 .OO'den bir saat evveline yani saat 10.00'da 
Komisyon Başkanlığına verilmek üzere evrak kaydı yaptıracaklardır . 

7 — Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

8 — Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya di
lediğine vermekte serbesttir. 15782 / 1*2-2 

(38. Kalem Yaş Sebze ve Meyve İhale Edilecektir.) 

1 — Merkezimizin 1987 yılı 38 kalem Yaş sebze ve Meyve ihtiyacı alım satım yönetme
liğimizin 27. maddesi (b) fıkrasına göre kapalı zarf usulü ile bir yıl müddetle ihale edilecektir. 

2 — Yaş sebze ve meyve ile ilgili idari ve evsaf şartnamesi ile ihtiyaç listesi Merkezimiz 
Satmalına Komisyonu Başkanlığı ile Malzeme Servisinden 5.000,— T L . karşılığında mesai sa
atleri içinde temin edilebilir. 

3 — İhale 2/12/1986 Salı günü saat 11.00'de Merkezimiz Baştabiplik Binasında yapı
lacaktır. 

4 — Bu işin muhammen bedeli 42.527.000,— T L . olup *!* 3 geçici teminat bedeli 
1.275.810,— T L . Merkezimiz veznesine yatırılır. 

5 — ihaleye katılmak isteyenlerin; 

a) Doğrudan bu isle iştigal ettiğine dair Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Demekle
ri belgesi, 

b) Firma Temsilcileri olduğuna dair Noter onaylı yetki belgesi ile imza sirküleri iste
necektir. 

6 — İstekliler usulüne uygun olarak hazırlayacakları kapalı teklif mektuplarının ihale 
gün ve saati olan 2/12/1986 Salı günü saat 11.00'den bir saat evveline yani saat 10.00'da Ko
misyon Başkanlığına verilmek üzere evrak kaydı yaptıracaklardır. 

7 — Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

8 — Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamd^a veya di
lediğine vermekte serbesttir. 15782/ 2/2-2 
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Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden : 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 1986 yılına ait Yapı Îşleri Tesisat Bi
rim Fiatları ve Tarifelerini almış olan ilgililerin dikkatine; 

Söz konusu Bakanlığın 1986 yılı Yapı İşleri Tesisat Birim Fiatları ve Ta
rifelerinde yapılan baskı hatalarına ait düzeltme cetveli 13 Mayıs 1986 tarih 
ve 19106 sayılı Resmî Gazetenin 62. sayfasında neşredilmiştir. 

Düzeltme Cetvelleri Bayınd'r l ık ve İskân Bakanlığı ile Başbakanlık Basım
evi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Resmî Gazete Satış Bölümünden ay
rıca temin edilebilir. 

İ lgi l i lere Duyuru lu r . 

Bay ınd ı r l ı k ve İ s k â n Bakanl ığ ı Y a p ı i s ler i Müdürlüğü'nce hazırlanan ve 
İ ş l e tme M ü d ü r l ü ğ ü m ü z c e bask:ıan y a o ü a n k i taplardan: 

Elektrik Tesisatı 
Asansörler 
Yapı Malzemeleri 
Yapı İşleri Uygulaması 
Zemin ve Kazı İşleri 
Kaba İnşaat işleri 
Havalandırma ve Klima Tesisatı 
Kalorifer Tesisatı 
Beton ve Laboratuvar Deneyleri 
Posta Bedeli 900,— TL. 

1300,— TL. 
400,— 

1.000,— 
650 -
750,--
6 5 0 , -

1 .200 . -
İ . 6 0 M . -

7 0 0 , -

(KDV dahil 

TÜBİTAK tarafından hazırlanarak bastırılan Aktarmasız Analizlerle 1986 Yılı 
İnşaat Bi r im Maliyetleri Kitabı 29/7/1986 tarihinden itibaren Resmi Gazele satış bölü
münde K D V dahil 9.900,— T L . ' y a satılmaktadır. Posta ile gönderilme'' sadece satış 
bölümünden temin edilebilir. 

İhtiyaç sahiplerinin bilgilerin sunulur. 

Resmî Gazete Fihristi 

Yürütme ve tdare Bölümü : 
Sayfa 

Yönetmelik 
86/11092 Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği 1 

— İlânlar 37 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 




