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Yönetim ve yası işleri ~çin
Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat
Genel Müdürlüğüne
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1336-1920
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Sayı: 14660

ÇARŞAMBA

J

K A R A R N A M E L E RR
Karar Sayısı

: 7/7044

İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı ile sigortalı ola
rak çalışmakta veya malûllük yahut yaşlılık aylığı almakta iken veya
hut sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldığı tarihten bir yıl geçmeden
ölen sigortalının ailesine 1000 (bin) lira cenaze masrafı ödenmesi; Ça
lışma Bakanlığının 9/8/1973 tarihli ve 915 -1 - 1/9635 sayılı yazısı üzeri
ne, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Kanunun 103 üncü maddesine göre,
Bakanlar Kurulunca 3/9/1973 tarihinde kararlaştırılmıştır.
CUMHURBAŞKANI

FAHRİ S. KORUTÜRK

'Başbakan

Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı

N. TALÛ

A'. ERKMEN

Devlet Bakanı
Prof. İ. ÖZTRAK

Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
K. SATİR

sayılı yazısı üzerine, 7269 sayılı Kanunun 1051 sayılı Kanunla değişik 16
nci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 2/7/1973 tarihinde kararlaştı
rılmıştır.
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ S. KORUTÜRK

Başbakan

Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı

A. TALO

N-

Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
K. SATİR

ERKMEN

Devlet Bakanı
/. H-

TEKİNEL

Devlet Bakam

Adalet Bakam

Millî Savunma Bak ati ı

Prof. i. ÖZTRAK

H. MUMCUOĞLU

/. SANCAR

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

M. ÖZTEKİN

Ü- II. BAYÜLKEN

S. T. MÜFTÜOĞLU

V d i ve R a k a m

Devlet Bakan?
/. H. T EKİN EL

Adalet Balkanı

Millî Savunma Bakanı

H. MUMCUOĞLU

/. SANCAR

Baymdırbk Bakanı

Ticaret Rakam

O. DENGİZ

N. OK

A- TÜRKEL

Sağ. ve Sos Y- Bakanı

Güm. ve Tefe] Bakam

Tarım Bakanı

Dr. V. TANIR

F. ÇELİKBAS

A. N- TUNA

Millî Eğitim Bakam

İçişleri Bakanı

Dışüşlari Balkanı

Maliye Balkanı

M. ÖZTEKİN

t). II. BAYÜLKEN

S. T. MÜFTVOĞLU

Ulaştırma Bakanı

Çalışma Bakam

Prof. S. ÖZBEK

A. N. ERDEM

Baymdrrlık Bakanı

Ticaret Bakanı

f.n- ve Tab- Kay Bakanı

Turizm ve Tan. Bakanı

îmaı- ve İskân Bakanı

Dr. K. DEMİR

Dr. A. i. KİRİMLİ

M- N. OKTAY

Millî Eeiilim Bakanı
0. DENGİZ

N- OK

A. TÜRKEL

Sanayi ve Tek- Bakanı
Dr. N- BAY AR

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı

Güm. ve Tekel Bakanı

Tarım Bakanı

Köy İsleri Bakanı

Orman Bakanı

Genç. ve Spor Bakam

Dr. V. TANIR

F. ÇELİKBAS

A. N. TUNA

O. KÜRÜMOĞLU

/. BİNGÖL

C COŞKUN

Ulaştırma Bakam

Çalışma Bakanı

Prof. S. ÖZBEK

A- N. ERDEM

Sanayi ve Tek. Balkanı
Dr. N. BAY AR

(Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından :
En. ve Tab. Kay. Bakanı

Turizm ve Tan. Baıkanı

İmar ve İskân Bakanı

Dr. K. DEMİR

Dr. A. 1 KIRIMLI

M. N. OKTAY

Köy İşleri Bakanı

Orman Balkanı

0- KÜRÜMOĞLU

Karar Sayısı

/. BİNGÖL

Genç. ve Spor Bakanı
C- COŞKUN

: 7/6727

Ağrı İlinin Eleşkirt İlçesine bağlı Çatkösedağ Köyünde konutları
su baskınına maruz ailelerin, ilgili Bakanlıklar temsilcilerinden kurulu
komitece incelenerek seçilen aynı İlin Eleşkirt İlçesi Belediye hudut
ları dahilinde, Mollasüleyman ve Yığmtaş Köyleri sınırları içinde mül
kiyeti şahıs malı olup kısmen Hazineye ait olan alana yerleştirilmeleri;
İmar ve İskân Bakanlığının 20/6/1973 tarihli ve L - 05 - 04 - 4 - 9/11878

Karar Sayısı: 12617
1 — Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Genel İdare
Hizmetleri sınıfından 2 nci dereceli Sınai Mülkiyet Müdürlüğüne, Bakan
lığımız 4 üncü dereceli Müşavirlerinden Şahap Aydemir'in 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 2 numaralı Kanun hükmünde Kararname
ile deiştirilen 68 inci maddesinin üç ve dördüncü bendleri gereğince 2
nci derecenin 1 inci kademe aylığı ile naklen ve terfian tayini uygun gö
rülmüştür.
2 — B u Kararı Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
11/9/1973
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ S. KORUTÜRK

Başbakan
N. TALÛ

Sanayi ve.Tek. Bakanı
Dr. N. BAY AR
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YÖNETMELİKLER
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Alevsızdırmazlık Test İstasyonu Yönetmeliği
G E N E L HÜKÜMLER
Madde 1 — Amaç ve kapsam :
Amaç; metan gazı, petrol ve aseton buharı gibi işçi sağlığı ve ha
yatı ile ilgili tehlike yaratan ve patlama tehlikesi doğurabilecek atmos
ferleri haiz, maden ocakları, petrol rafinerileri vb. gibi şartlan haiz
İş yerlerinde kullanılacak olan elektriki cihazları test edip, Şunlara
sertifika vermek üzere kurulan «Alev sızdırmazlık Test İstasyonu» nun
çalışmalarını düzenlemektir.
Madde 2 — Kuruluş :
Alevsızdırmazlık Test İstasyonu, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı - Maden Dairesi Başkanlığına bağlı olarak kurulmuş olup
merkezî Zonguldak'tadır.
Madde 3 — Sertifika :
Maden ocakları, petrol rafinerileri vb. benzer şartları haiz işyer
lerinde kullanılmak üzere imâl olunmuş elektriki cihazların «Alevsız
dırmazlık Test İstasyonu» nda yapılacak kontrol ve testleri sonucunda
istenilen şartları gerçeklediğinin ortaya çıkmasından sonra, bu imalâtçı
veya onun ticari mümessil veya müşterilerine bu durumu belirten ve
Maden Dairesin'ce onaylanan bir «Sertifika» verilir. Verilmiş bulunan
sertifikaların geriye alınması ise yine Maden Dairesinin yetkisi dahirnıdedir.
Madde 4 — Lisans :
Alevsızdırmazlığı ya da kendiliğinden emniyetliliği bir sertifika ile
onaylanan bir elektrik cihaz veya devresi üzerine basılacak olan onay
işaretinin kullanılması için ayrıca bir «Lisans» alınması gereklidir.
Madde 5 — Ücretler :
Alevsızdırmazlık ve kendiliğinden emniyetlilik testlerinin yapımı ve
testler sonucu sertifika verilmesi ve lisansın kullanılması ücrete tabi
olup, ücretlerin hesaplanma tarzı ve ödeme şekil ve yeri «teknik ve
idarî hükümler» bölümünde belirtilmiştir.
Madde 6 — Standartlar :
Alevsızdırmaz ve kendiliğinden emniyeti elektrik cihaz ve devre
lerinin testleri için uyulması gereken standartlar «British Standards
Institution» un standartları olup, bu konuda herhangi bir Türk stan
dardı yayınlandığında mütekabil İngiliz standardı
yürürlükten kalk
mış sayılacaktır. Diğer yandan herhangi bir tarihte yürürlükte bulunan
bir standart yürürlükten kaldırıldığı ve/veya bir yenisi ile değiştirildi
ğinde, bu yönetmelikte o standarta yapılan atıflar da yenisi ile değiş
miş sayılır.
Madde 7 — Diğer hususlar :
Test ve sertifika için yapılacak müracaatların şekli, müracaatçıla
rın vecibeleri, test usulleri, müracaatçının atelyesindeki kontrollar, ser
tifika ve lisansların kullanılması ve geri alınması ile ilgili hususlar yö
netmeliğin «teknik ve idarî şartlar» bölümünde açıklamalı olarak veril
miştir.
yönetmelikte açık olarak belirtilmeyen hususların
yürütüm ve
/veya denetimi «Test İstasyonu Müdürlüğü» nün inisiyatifindendir.
TEKNİK V E İDARÎ HÜKÜMLER
BÖLÜM : I
Alevsızdırmaz Elektrik Cihazlarının Testleri ve Sertifika İşlemleri
Madde 8 — Tanımlar :
i. Elektrik Cihazlarının
alevsızdırmaz muhafazaları için, bun
dan sonra «test yetkilisi» adıyla anılacak olan «Test İstasyonu Müdür
lüğü», muhafazaların British Standartlarındaki «alevsızdırmaz» tarifi
ne uyup uymadığını kontrol ettirmek maksadıyle bu yönetmelikteki
şartlar uyarınca cihazları hazırlatır.
ii. Kolay müracaat için, halen yürürlükte bulunan 4683 : Part 2 :
1971 nolu British Standard'm alevsızdırmaz muhafaza tarifi bu tarife
eklenmiş notlar ile birlikte bu yönetmeliğin Ek I kısmına ilâve olun
muştur.
iii. Test için müracaat, bundan sonra «müracaatçı» adıyla anıla
cak olan imalâtçı firma veya onun güvenilir ticari şubeleri, bunu yazılı
olarak Test İstasyonu Müdürlüğüne tevdi ettikleri tarihten itibaren ge
çerli olmak üzere dikkate alınacaktır.
iv. I, II A, II B ve II C grubu muhafazalar için maksimum açık
lık veya çapsal kleranslar, çeşitli muhafaza hacmi değerleri için, gerekli
diğer sınıflandırmalarla beraber, BS 4683 : Part 2 : 1971 standardından
alınarak, bu yönetmeliğin E k II'si olarak, ilâve olunmuştur.

Madde 9 — Test için müracaat:
i. Herhangi bir cihaz test istasyonuna gönderilmeden önce, «T.C.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden Dairesi Başkanlığı, Alev
sızdırmazlık Test İstasyonu Müdürlüğü, Üzülmez Caddesi, Zonguldak»
adresine yazılı olarak ve E k III de belirtilen form doldurularak müra
caat edilmelidir. Müracaat- formuna, cihaz resimlerinin (1) kopyası da
eklenmiş olmahdır. (İstenilen resimlerin hazırlanması hakkındaki not
lar için Ek V e bakmız.)
ii. Bundan sonra belirtilmiş olan istisnalar hariç, hem boyut ve
tipleri değişik ve hem de nominal değerlerinde değişiklikler olan her
ayrı cihaz için ayrı bir müracaat gereklidir. Ancak bu nominal değer
değişikleri ve mekaniki parçalar kadar elektriki bileşenler de olabile
cek farklar, ana muhafazaya etkide bulunmuyorsa bütün cihazlar için
bir tek müracaat yeterlidir.
Eğer dış çapları birbirinden farklı ve rotor uzunlukları eşit veya
eşit olmayan, «aynı güç kademesindeki» motorların testi isteniyorsa,
bu istekler bir tek müracaat formu içinde toplanabilir.
Bir grup içinde, test için seçilecek cihaz sayısı E k V I da gösteril
miştir.
iii. Eğer bir dizayn veya konstrüksiyonu değiştirmek veya her
hangi bir bakımdan cihazın nominal değer veya kullanma maksadında
değişiklik yapılmak isteniyorsa, bütün değişiklikleri açıklayan malûmat
la beraber ilâve bir sertifika almak için müracaat yapılmalıdır. Deği
şiklik, temelli bir tadilâtı gerektiriyorsa müracaat bir resimle beraber
yapılmalıdır.
İki veya daha fazla tipteki cihazın değişiklikleri müşterek olduğu
takdirde bunlara, değişiklikleri ve bu tatbikatın gayesini açıklayan bir
tek «ilâve sertifika» verilebilir.
«İlâve sertifika» için müracaat, orijinal sertifikayı elinde bulun
duran tarafından yapılmalıdır.
iv. Eğer evvelce sertifika alman cihazların sertifikasının kapsa
mına giren diğer bir grup cihaz için de sertifika alınmak istenilirse,
mevcut olabilecek değişiklikleri ve müsaade edilebilir açıklık ölçülerini
gösteren bir resimle beraber, orijinal müracaatta kullanılan form dol
durularak müracaat yapılmalıdır.
v. Eğer III. grup muvakkat rapora sahip bir müracaatçı, onun
yerine III. grup sertifika almak isterse, yapılmış olabilecek bütün de
ğişiklikleri ve müsaade edilebilir açıklık ölçülerini gösteren bir resim
le beraber müracaat etmelidir.
vi. Bir müracaat, cihaz test istasyonuna gönderilmeden önce her
hangi bir işlem kademesinde iken geri alınabilir ise de, «test yetkilisi»
ileride vaki olabilecek bir ihtiyaç sebebiyle, müracaat gayesiyle gönde
rilmiş bulunan resim veya diğer malûmatı tutmak hakkına sahiptir.
vii. Herhangi bir sebeple geri çevrilmiş bir dizayn yerine, geri
çevirme tarihinden itibaren 6 ay içinde islâh edilmiş ve kabul edilebilir
bir dizayn gönderilmediği takdirde müracaat geri alınmış sayılacaktır.
viii. Kabul tarihinden itibaren, kabul edilen dizayn cinsine uyan
örnek bir cihaz (prototip) 6 ay içinde istasyona gönderilmediği takdir
de müracaat yine terkedilmiş sayılacaktır.
Madde 10 — Cihazların konstrüksiyonu :
Cihazların konstrüksiyonu yürürlükte bulunan 4683/2 -1971 British
Standart (Bundan sonra B.S. kısaltmasıyla anılacaktır) m isteklerini
karşılayacak şekilde olmalıdır. Bu hüküm aynı zamanda, cihazın elek
triki özellik ve nominal değerlerinin, performansının, adı geçen standar
dın öngördüğü şartların altında olamıyacağmı da ifade eder.
Test için müracaat yapıldığı zaman, bu uygunluğun yazılı olarak
ifadesi gerekmektedir. (Bak, E k III). Cihazın bütün parçalan veya par
çalarından birisinin nominalleri ve performansına ilişkin, bir B.S. mev
cut değilse müracaatçı istasyona kendi spesifikasyonlarını tevdi etme
lidir.
Madde 11 — İlk muayeneler:
i. Müracaat sırasında izah edilen dizayn ve verilen resimler dik
katle incelenecek, eğer gözle yapılan bu incelemede bütün şartların ye
rine getirildiği sonucuna varılırsa, cihazın ve test ücretinin gönderilme
sine ilişkin talimat müracaatçıya bildirilecektir.
i i . Teklif edilen dizayn «kabul edilebilir» değilse, eksiklik yada
kusurlar müracaatçıya bildirilecek ve düzeltmesi istenilecektir.
Madde 12 — Cihazın test'e hazırlanması:
i. Cihaz test için kabul edildiğinde, test donanımının cihaza
bağlanabilmesi için delik v.s. ye ihtiyaç varsa, işaretlenmiş resimler ve
ya diğer bir yolla bunları yapması için gerekli talimat müracaatçıya
bildirilecektir. Bu şekilde işaretlenmiş bulunan resimler, cihaz istasyo
na gönderildiğinde, cihazla beraber bulundurulacaktır.
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ii. Eğer dizayn, sertifika verilecek durumda kabul edilmişse ve
numune olarak istasyona tevdi edilmiş cihazın da sertifika almış bir
cihaz gibi kullanılması arzu ediliyorsa, test gayesiyle delinmiş delikler
önce birer vida ile kapatıp ondan sonra perçin veya kaynak yapılır.
Madde 13 — Cihazların gönderilmesi ve iadesi:
i. Test istasyonuna gönderilecek cihazlar için adres:
T.C.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Maden Dairesi Başkanlığı
Alevsızdırmazlık Test İstasyonu Müdürlüğü
Üzülmez Caddesi
ZONGULDAK
ii. Bütün cihazların nakliye masrafları ödenerek gönderilmelidir.
iii. Testin tamamlanmasından sonra, eğer cihazların geriye götü
rülmesi için özel bir anlaşma yapılmamış ise, cihazlar müracaat for
munda yazılı bulunan adrese gönderilecek ve ortaya çıkacak nakliyat
masraflarının müracaatçı tarafından ödenmesi için bir talep yapılacak
tır.
Madde 14 — Ödenmesi gereken ücretler:
i. Ayrı tip ve ebaddaki cihazlar için «müracaat» yapıldığında, her
bir tip ve ebad için tescil ücreti olarak 500 TL. (beşyüz TL.) ödenecek
olup, bundan bir tek tescil ücretinin yeterli olduğu «bir grup cihaz»
durumu hariçtir (Bak Ek V I , 7). Evvelce sertifika almış bir cihaz ha
linde ilâve sertifika almak için yapılan müracaatta bir ücret talep edil
mez. Başlangıçta alınan bu tescil ücretleri iade edilmemekle beraber
müracaat geri alınmaz veya terkedilmiş sayılmazsa, cihaz test ve ince
leme için kabul edildiğinde ödenmesi gerekecek olan toplam test üc
retine karşılık olarak bloke edilir ve evvelce ödenmiş olan ücret, bu
toplam ücretten çıkarılır.
ii. Test için ödenmesi gerekli ücretler, Ek VII de gösterilmiştir.
Bu ücretler, cihazların brüt hacmine, test edilecek bölmelerin sayısına
ve sertifika alınacak grup veya gruplara bağlıdır.
iii. Eğer evvelden sertifika alınmış ve bir gaz grubu veya grupla
rın dahil tipteki cihazlar için sonradan bir başka gaz grubu veya grup
ları içinde sertifika alınmak maksadıyla müracaat edilirse, talep edile
cek ücret yapılacak işe bağlıdır. Genellikle, en yüksek numaralı gaz
gruplarına dahil olacak cihazların sertifika almaları için o grup için
emredilen gazlarda yeniden test edilmeleri gerekmektedir.
iv. İlâve sertifika veya aynı sertifikanın ikinci defa
verilmesi
(duplicate) için veya özel bir cismin deneysel ya da başka tip bir testi
için veya III ncü grup muvakkat rapor yerine III ncü grup sertifika
talepleri halinde takdir edilecek ücretler Ek VII de bulunmaktadır.
v. Bütün ödenmesi gerekli ücretler öncelikle, para havalesi vası
tasıyla şu adrese gönderilmelidir.
T.C.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Maden Dairesi Başkanlığı
Alevsızdırmazlık Test İstasyonu
T.C. Ziraat Bankası Yenişehir Şubesi
No : 640 - 134
ANKARA
Bu şekilde yapılan bütün ödemeler karşılığında bir makbuz veya
«alındı belgesi» alınmalıdır.
Madde 15 — Test istasyonunda müşahade:
Arzu edildiği takdirde önceden, Zonguldak'taki Test İstasyonu Mü
dürlüğü ile yapılacak anlaşma vasıtasıyla, müracaatçı, cihazının testin
de hazır bulunabilir.
Madde 16 — Sertifika için testler:
i. Cihaza test yetkilisi tarafından uygulanacak olan normal (rutin)
test yöntemi Ek VIII de açıklanmıştır. Bu testler bazı tali hususlar ba
kımından değişebilir olup , gerekli görülen yerlerde ilâve testler yaptır
mak da test yetkilisinin ihtiyarındadır.
i i . Müracaatçı, özel bazı cihazlara bazı testlerin uygulanmasını is
teyebilir (örneğin, hidrolik basınç testi, sıcaklık artışının tesbit testi vb.
gibi)
Madde 17 — Deneysel Testler:
«Test yetkilisi» müracaatçıya karşı, tarafların anlaşmaya varacak
ları şartlar altında ve müracatçının dizaynın geliştirmesine yardım mak
sadıyla deneysel testleri yerine getirmeyi taahhüt eder. Test sonuçlarına
ilişkin bir rapor hernekadar müracaatçıya verilecekse de, müracaatçı
raporu sertifika olarak kulanamaz, ilân vasıtası yapamaz ve bir sertifi
ka yerine geçerli bir belge olarak kabul edemez.

Madde 18 — Sertifikalar :
i. Orijinal sertifikalar genellikle cihazm bir örneğinin incelenme
ve testine dayanılarak verilecekse de, eğer cihaz o zamandan önce, ev
velce adı geçen testleri geçirmiş bir grubun cihazlarının aynı ise, yal
nızca cihazın incelenmesi veya resimlerinin
kontrol edilmesiyle yani
test edilmeksizin de sertifika verilebilir. Orijinal sertifikalara bir başka
nazarla da bakılabilir. Orijnal sertifikaya konu olan cihaza nazaran bazı
değişiklikleri olan ve evvelce ilâve sertifika almış olan eşdeğer cihaz
lar var ise, yine orijinal sertifikaya eklenen bir listede değişiklikleri
belirtmek şartıyla değişik olan cihaz için bu sertifika geçerli sayılır.
ii. İlâve sertifikalar genellikle resimlerin incelenmesi esnasına göre
verilirse de, tekrar test veya inceleme gayesiyle test yetkilisinin ihtiya
rına göre bir numune cihaz da talebedilebilir.
iii. Taraflar arasmda (İmalâtçı ve satıcı) anlaşmaya varıldığında,
satıcının adı altında satılan bir cihaz için sertifikanın bir kopyası (dup
licate) verilebilir. Ancak bu durumda, müracaat beraberce yapılmalı
ve taraflar satılan cihazın sertifikasında yerine getirilecek şartlar hakkın
daki sorumluluğu beraberce kabul etmelidirler. B u hüküm ilâve ser
tifikalara da uygulanır.
iv. Eğer iki veya daha fazla sayıda imalâtçı, aynı dizayna dayanan
bir cihaz imal etmek için anlaşmışsalar, yine taraflar aralarında an
laşmaya vardıkları takdirde, bunlardan biri tarafından imal edilen ci
hazın inceleme ve testleri sonunda, bu imalâtçıların hepsine birden
sertifikalar verilebilir. Bu gibi hallerde, ilâve sertifika almak için ya
pılacak başvurmalarda, cihazın orijinal dizaynındaki değişiklikler husu
sunda da mutabakata varılmış olmalıdır.
v. Bir alternatif olarak gerçek imalâtçı, test yetkilisiyle beraber,
yalnız başına sahip olduğu bir sertifikaya ait cihazın markalanmasmda
kendi yerine, ticarî mümessil veya müşterilerinin isimlerini tescil edebilir.
Bu şekildeki tescillerin yapılmasındaki şart ve ücretler E k IV de belir
tilmiştir.
vi. Cihazın sertifika alabilmesi için orijinal resminin 2 kopyası
veya birden fazla resim varsa bunların 2 takımı test istasyonuna tevdi
edilmelidir. Bu resimler test yetkilisince alıkonulacaktır.
vii. Test yetkilisi zaman zaman, sertifika almış cihazları belir
ten bir liste yayınlayabilir veya diğer bir yolla gerekli neşriyatı yapa
bilir.
Cihazların resimleri ve yapılmış testlerin sonuçları müracaatçının
rızası olmaksızın açıklanamaz. Ancak, test yetkilisi elde edilen sonuçları
alevsızdırmaz cihaz konstrüksiyonu bihminde gelişmeler temin etmek
maksadıyla kullanmak hakkına sahiptir.
viii. Alevsızdırmaz muhafazaya sahip bir cihaza sertifika verilmiş
olması, bu cihazm endüstride uygulanabileceği yerlerde, «Kanuna uy
gun olarak» kullanılabileceği anlamma gelmez.
Madde 19 — Sertifika şartları:
Verilen bütün esas ve ilâve serfikalar aşağıdaki şartlara bağlıdır
lar :
i. Sertifika almış tipin aynı olan cihazlar, gerek konstrüksiyon ge
rekse elektriksel karakteristik bakımdan sertifika almış cihazm eşdeğeri
olmalılar ve sertifikada öne sürülen bazı şartlar varsa onları da gerçeklemelidirler.
ii. Sertifika almış tipin aynı olan cihazlar, test yetkilisi tarafın
dan onaylandığı haliyle ve şunları gösterecek şekilde tanımlanmalı ve
bir etiket taşımalıdırlar:
a. İsim ve kısaltılmış isim (monovram) veya sertifikanın verildiği
müracaatçının alâmeti - farikası veya test yetkilisince tescil edilen ticarî
mümessilin alâmeti - farikası;
b. Cihazm sertifiye edilmiş tipinin sembolü;
c. Sertifika numarası, gaz grup veya grupları numarası ve ciha
zın kullanılabileceği atmosferdeki yanıcı gaz veya buharların grup veya
grupların işaret edilmesi;
N o t : İlâve sertifikalar hem orijinal sertifikanın numarasını hem de
tali numarayı taşıyacaklardır. Ancak, tali numaranın cihazın tanıtma
etiketine yazılmasına ihtiyaç yoktur.
iii. Bütün sertifikalar zaman zaman incelenecek ve elde edilen
tecrübelerin gerekli kıldığı veya arzu edilir gösterdiği bazı değişiklikler
test yetkilisince istenebilecektir. Eğer bir değişiklik isteniyorsa, imalât
taki dizayn üzerinde tadilât yapabilmek için gerekli süre imalâtçıya
tanınacaktır.
iv. Herhangi bir zamanda, sertifika almış tiple o anda imal edilen
tip arasında bir fark bulunduğu veya sertifika tarafından öngörülen özel
şartlarla bir uyuşmama durumu tespit edildiği veya işaretleme etike
tinde bir fark bulunduğu takdirde sertifika iptal olunabilir.
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Madde 20 — Müracaatçının atelyesindeki kontrollar :
Test yetkilisi, sertifikada belirtilen konstrüksiyon
standardlarına
veya müracaatçının belirttiği şartlara uyulup uyulmadığını tahkik et
mek gayesiyle, gerek imalât safhasında gerekse montaj safhasında veya
komple herhangi bir cihaz üzerinde inceleme yapmaya yetkilidir.
Madde 21 — Onay işareti:
A. Alevsızdırmazlık özelliğinin tanınmasına yardımcı olmak ve
cihazın kullanılabilmesini temin gayesiyle yönetmeliğin Resmî Gazete'de
neşir tarihinden itibaren, T. C. Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı
adına bir işaret şekli onaylanmıştır. B u işaretin kullanılması Ek X da
adı geçen lisansm alınmasına bağlıdır. İşaretin kullanılması için mü
racaat, T. C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Dairesine ya
pılmalıdır.
B. Alevsızdırmaz bir muhafazanın bir sertifika almış olması işa
retin kullanılmasını intaç etmez. Bu işaret ancak bir lisans almakla
kullanılabilir. Sertifikanın geri alınması halinde, sertifikası alınmış
cihaza uygulanan «İşareti kullanma lisansı» da geri alınacaktır.
Madde 22 — Şartların kabulü :
Bir müracaatçının, cihazına sertifika almak için müracatı halinde,
o kimsenin bu Yönetmelikteki bütün şartları kabul ettiği farz olunur.
BÖLÜM: II
Kendiliğinden Emniyetli Elektrik Cihaz Devrelerinin Testleri
ve Sertifika İşlemleri
Madde 23 — Kapsam :
Bu Yönetmeliğe esas olarak alman test memorandumunun yayın
landığı 1946 yılından beri, bu Yönetmeliğin kapsamına giren cihazlarm
çalışacağı atmosferlerde bulunacak gaz ve buharların sayısı artmış ve
bugün adları aşağıda bulunan gaz ve buharlara uygulanabilir hale gel
miştir :
«Metan, hekzan, pentan, izohekzan, heptan, bütan, petrol, buharı,
aseton, benzin, siklohekzan, siklohekzen, karbonmonoksit, metil, asetat,
asetaldehit, metan (Madencilik dışı işler için), etilen, buta - 1: 3 - di
yen, etilenoksit, hidrojen, şehir gazı, kok fırını gazı, mavi su gazı ve
karbon disülfit.»
Kendiliğinden emniyete ilişkin bir sertifika yalnızca yapılmış olan
testler bakımından cihaz veya devrenin elektriksel karakteristiklerini
belirtmekte olup cihazın özel durum ve özel endüstrilerde emniyetle
kullanılacağı hakkında bir garanti vermez.
Madde 24 — Kendiliğinden emniyetin tarifi ve genel hususlar :
1. Bu bölüm, tarifi B.S. 1259 : 1957 standardından alman kendili
ğinden emniyetli elektrik cihaz ve devrelerini ilgilendirmektedir. «Ken
diliğinden Emniyet Terimi»,
(a) Bir devre söz konusu olduğunda; normal çalışmada, tayin
olunmuş bazı gaz ve buharların patlamasına sebep olamayacak bir arkı
veya kıvılcımı ifade eder,
(b) Bir cihaz söz konusu ise, tayin olunmuş şartlar altında bağ
lanıp kullanıldığında, normal çalışmada zuhur edebilecek bir kıvılcım
sebebiyle belirli gaz veya buharları patlatmayacak şekilde imal olunmuş
cihazlar anlaşılır.
2. Türkiye'de, yukarıda tariflenen «kendiliğinden emniyetli» elek
trik cihaz ve devrelerinin testlerini yönetmelikte belirlenen şartlar da
hilinde yapmak için yetkili merci «Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığı Maden Dairesi Başkanlığı» dır.
3. Yetkilisince icra edilen testlere veya diğer cins bilgilere daya
nacak olan, bir cihaz veya devrenin resmî «kendiliğinden emniyetlilik»
sertifikaları Maden Dairesince verilir.
Patlayıcılıkları hakkında yeterli bilgilere sahip olunan gazlar için
kendiliğinden emniyetlilik testlerine, genellikle sertifika işleminin yal
nızca resmî yönü dolayısiyle ihtiyaç vardır.
Bu gaz ve buharlara ait bir liste Ek-B'de verilmiştir. Bu listeye
zaman zaman ilâveler yapılabilir.
4. Sertifika şart ve ihtiyaçlarının detayları, «test için müracaat
usulü» kısmında ve istenilecek ücretler ise yönetmeliğin ileriki kısım
larında verilmiştir.
5. Bir cihazın dizaynı için malumat temini gayesiyle bir deney
cihazının testi kabul edilir. Bu kabul, müracaatçıyla test yetkilisi ara
sında varılacak mutabakata göre yapılır ve test sonunda bir sertifika
verilmez. Durum bir raporla müracaatçıya bildirilir.
(Sertifika için gerekli hususlar)
Madde 25 — Testler :
Evvelce adı geçen yanıcı gaz ve buharlar bakımından (Bak E k B
(2) ) yukarıda tariflenen kendiliğinden emniyet'in derecesini öğrenmek
için, test yetkilisinin isteği üzerine bir cihaz veya devre testten geçirile
cektir.
Normal olarak her zaman yapılan testler Ek-C'de izah edilmiştir.
Bu testlerin detayları değişebileceği gibi test yetkilisinin
inisiyatifine

göre malumat elde etmek, özel dizayn şartlarına uygunluğu araştırmak
veya cihazın kullanılma usullerini incelemek gayesiyle bazı diğer test
ler de ilâve olunabilir. Cihaz veya devrenin çalışmasındaki kontrol edile
meyen değişimleri kapsamak gayesiyle, yukarıda adı geçen testlerde ye
ter miktarda emniyet payı elde olunacak şekilde hareket edilecektir.
Madde 26 — İstisnalar:
Yukarıda yapılması emredilen testlerden başarıyla geçmiş olmak,
cihazın bütün hallerde bir patlayıcı gaz veya buharı ateşlemesinin im
kânsız olduğu anlamına gelmez. Örneğin, bir akkor telli ampul filâmanınm gaz ile karşı karşıya bulunması, bir iletkenin yüksek direnci haiz
herhangi bir noktasında açığa çıkan ısı sebebiyle ergime hali gibi du
rumları, adıgeçen testler kapsamaktadır.
Bu türlü rizikoların mevcut olduğu yerlerde mümkün olduğu tak
dirde uygun bir mekanik dizayn veya sigortalarla koruma suretiyle bun
ların kontrol altına alınması gereklidir.
Madde 27 — Konstrüksiyon Standartları ve Spesifıkasyonlar:
Kendiliğinden emniyetli olması istenilen bir cihazın konstrüksiyon
çalışması için, test yetkilisince kabul
edilebilecek bir standard veya
spesifikasyonun bulunmadığı durumlarda, adı geçen yetkili kendi tec
rübesine göre uygulama imkânı olan konstrüksiyon ve performans usul
leri emredebilir.
Madde 28 — Temel gerekler :
Genel bir tipe ait bazı temel gerekler aşağıdaki şekildedir.
(i) Metal veya diğer uygun bir malzemeden mamul olabilen dış
muhafaza, kullanılacağı düşünülen hizmete göre yeter derecede sağlam
olmaktan başka, toz sızdırmaz (dust-tight) ve hava şartlarından doğan
etkenlere mukavim (splash-proof) şekilde imal edilmiş olmalıdır. (*)
(*) Not: B.S. 205 No. lu Standarda göre Dust-tight (Dust-proof)
ve splasn-proof terimleri şu şekilde tariflenmiştir.
1. Dust-proof: Bir cihazın bütün gerilim
taşıyan parçalarının
bir muhafaza veya muhafazalarla tozlara ve tekstil sanayiindeki muh
temel maddelere karşı büyük ölçüde korunacak şekilde imal olundu
ğunu gösterir.
2. Splash-Proof (weather-proof) : Bir cihazın bütün gerilim taşı
yan parçalarının muhafazalarla, yağmur, kar veya diğer damlalara karşı
korunacak şekilde imal olunduğunu gösterir.
(ii) Muhafaza içindeki parçalara erişme imkânı sağlayan bütün
sökülebilir kapaklar, civatalar yardımıyla sıkılmış olmalı ve bu civatalar ancak özel takımla sökülebilmeli veya yetkisiz kişilerin bu kapakları
açmasına engel olacak başka etkili metodlar kullanılmalıdır.
(iii) Devrenin topraklanması istenmedikçe ve buna izin verilme
dikçe, elektriksel devre, muhafaza kısmından tamamen izole edilmiş
bulunmalıdır.
(iv) Cihazı harici bir devreye bağlamaya yarayan terminaller,
mekanizmayı örten kapağı kaldırmaksızm normal olarak erişilebilecek
bir durumda olmalıdır.
(v) Eğer cihaz, kendiliğinden emniyetli olmayan bir enerji kay
nağına bağlamak üzere bazı devre veya terminalleri de ihtiva ediyorsa
bu takdirde muhafazanın tümü yada emniyetsiz devre veya klemensleri kapsayan kısmı cihazın çalışacağı gaz grubu için «alevsızdırmaz»
olmalıdır. (Bu şarta, yerüstü madencilik bölgeleriyle maden endüstrisi
dışındaki yerlerin tehlikesiz mahalleri dahil değildir.)
(vi) Kendiliğinden emniyetliliğin kalitesine güvenilecek olan ci
hazlar o şekilde imal edilmeli ve öyle bir halde devreye bağlanmalıdır
ki, herhangi bir hata ihtimali bertaraf edilmiş olsun. Genellikle, bir
cihazın herhangi bir elemanının nominal değerleri ve berformansı, cihazın
ilgilendirdiği Biritish Standard'm gereklerinin altında olmamalıdır. (**)
Madde 29 — Test Standartları:
Kendiliğinden emniyetin kalitesini sağlamak bakımından, test yetki
lisinin uygun gördüğü bir B.S. veya bir başka geçerli spesifikasyon mev
cut ise, bazı özel hallerde adıgeçen test yetkilisi normal test metodun
dan vazgeçip bu başka B.S. veya spesifikasyona göre test yapıp sertifika
verebilir.
Yönetmeliğin kademe alındığı bu sıralarda, İngiltere'de zil sinyalizas
yon devrelerinde kullanılan kendiliğinden emniyetli trafolara sertifika
verilmesinde bu özel husus uygulanmakta ve testler B. S. 1538 : 1956 Stan
dardına göre yapılmaktadır. (Bir sertifikanın verilebileceği şartlar E k - D
kısmında belirlenmiştir.)
B. S. 1551: 1949 - Kendiliğinden emniyetli devreler için kon
dansatörler.
B. S. 1975 : 1957 - Kömür madenlerindeki kendiliğinden emni
yetli devreler için piller ve bataryalar.
B. S. 2031 : 1953 - Kendiliğinden emniyetli sinyal ve kontrol
devreleri için metalik redresörler.
(**)

Aşağıdaki British Standard'lar bu kategorideki cihazlar il
beraber kullanılabilir.

— 5—
Madde 30 — Test için müracaat:
(i) Sertifika alma maksadıyla test için müracaat, cihazın imalâtçı
sı yada bir ticarî müşterisi veya ticarî mümessili tarafından yapılabilir.
(ii) Müracaatlar Ek - E kısmında belirlenen hususları kapsamalı ve
cihazm şemasının bir kopyasını, performansının izahım, uygulama şek
lini, konstrüksiyon resimlerini ve diğer adı geçmeyen bütün detaylarını
gösteren dokümanlar müracaat sırasında istasyona tevdi olunmalıdır.
(iii) Herbir farklı tipte cihaz için ayrı bir müracaat gerekU olup,
ancak aynı bir tipin, detayları değişik olan cinslerinin tescili için başvur
mada bunlar ana müracaat kapsamında gösterilmelidir.
(iv) Bir sertifikanın alınmasından sonra herhangi bir zamanda
sertifikanın kapsadığı dizaynı değiştirmek arzu edilirse, orijinal sertifika
alınmasında izlenen yoldan müracaat tekrarlanarak, değişiklikleri tescil
edecek olan ek bir sertifika talebedilebüir.
Bu durumda orijinal müracaattan olan tek fark, ikinci bir tescil
ücreti ödenmeyebileceği olup, bu gibi hallerde değişiklik komple bir test
tekrarına ihtiyaç göstermeyebilir.
(v) Eğer i k i veya daha fazla sayıda imalâtçı, bunların biri tarafın
dan imal olunmuş bir cihaz için müracaat ederler ve her biri cihaza
kendi isminin işaretlenmesini isterse bunlara, kendilerince satılan cihaz
ların sertifikadaki şartları bakımından ayrı ayrı tüm sorumlulukları ka
bul etmeleri şartıyla «duplicate» (ikiz) sertifika verilir.
Diğer bir alternatif olarak, bir cihaz için bunun sertifikasına sahip
olan bir imalâtçı, test yetkilisiyle mutabık kalarak cihazm üzerine kendi
onaylanmış adı yerine ticarî mümessil veya müşterilerinden birinin adı
nın markalanmasını mümkün kılan tescili yaptırabilir. Bu şekilde bir
tescil yapabilmek için gerekli şartlar Ek-F'de belirtilmiştir.
(vi) Bir müracat, herhangi bir anda geri alınabilir; ancak ileride
mevcut olabilecek bir ihtiyaç gözönünde bulundurularak, test yetkilisi
müracatçının başlangıçta tevdi etmiş olduğu resim ya da diğer bilgileri
mahfuz tutmak hakkına sahiptir.
(vii) Orijinal olarak tevdi olunmuş bir dizayn herhangi bir se
bepten ötürü geri çevrilmişse ve eğer kabul olunabilecek bir tarzda
islâh edilip geri çevirme tarihinden itibaren 6 ay içinde tekrar istasyona
verilmemişse, müracaat geri alınmış sayılır.
(viii) Bir sertifika almak maksadıyla test için veya evvelce ser
tifika almış bir cihazın dizaynında değişikliğin kabul ettirmek için ya
pılan bir müracat şu adrese yazılı olarak yapılmalıdır.
TC. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Maden Dairesi Başkanlığı
Alevsızdırmazlık Test İstasyonu Müdürlüğü
Üzülmez Cadesi/ZONGULDAK
(ix) Her ayrı tip cihazın test'i için müracat sırasında, tescil üc
reti olarak 600,— TL. alınır. Müracaat geri alındığı takdirde bu ücret
geriye verilmez. Müracaat devam eder ve cihaz inceleme ve test için
kabul edilirse, ödenmiş olan bu miktar ödenmesi gereken toplam test
ücretinden düşülür.
Madde 31 — ö n inceleme:
(i) Müracaat sırasında müracaatçı tarafından verilmiş olan cihaza
ait izahat ve resimler dikkatle incelenecek ve yüzden yapılan bu ince
leme sonunda cihazın genel isteklere uyduğuna kanaat getirildiği tak
dirde, cihazın test'e gönderilmesi ve ücretlerin
ödenilmesine ilişkin
talimat müracaatçıya yollanacaktır.
Test'e yollanacak cihazda aranan özellikler ve ödenmesi gereken
ücretlere ait detaylar E k - G kısmında belirlenmiştir.
(ii) Teklif edilen dizayn kabul olunabilir şekilde değilse aksaklık
lar müracatçıya bildirilecek ve genel isteklere uygun bir biçimde di
zaynım değiştirmesi istenilecektir.
Madde 32 — Test sırasındaki müşahade :
Arzu edildiği takdirde, müracatçıya yada onun temsilcisi, önceden
test yetkilisiyle mutabık kalmak şartıyla cihazının testlerinde hazır bu
lunabilir.
Made 33 — Test Raporları ve sonuçları:
(i) Uygulanan testlerin cisini ve sonuçlarını özetleyen bir rapor
müracaatçıya verilecektir. Eğer cihaz testleri geçirmiş ve «Kabul olu
nabilir» bulunmuşsa, istasyon tarafından 15 inci paragrafta belirlenen
şartlar dahilinde bir «Kendiliğinden emniyetlilik» sertifikası da verilir.
(ii) Deneysel nitelikte testlerin yapılmasının istenildiği hallerde,
müracaatçıya test sonuçlarını bildiren bir rapor verilir ve fakat her
hangi bir sertifika verilmez.
B u şekilde raporlar ilân vasıtası olarak kullanılamıyacağı gibi,
bir sertifikayla değiştirilebilecek resmi bir belge olarak da kabul edi
lemez.
Madde 34 — Sertifikalar :
(i) Eğer cihaz testleri geçirmiş ve «Kabul olunabilir» bulunmuşsa,
test yetkilisi cihaz ve cihaz elemanlarının konstrüksiyonlarınm eşdeğer
olduklarını beyan edebilmek maksadıyla cihazın spesifikasyon ve resim
lerinin kopyalarını müracaatçıdan isteyecektir, Müracaatçı İstenilen kop

ya miktarı hakkında haberdar edilecektir, istasyon tarafından talep edi
len resimler istasyona gelmedikçe, bir sertifika verilmiyeceği gibi testte
kullanılan cihaz iade de edilmiyecektir.
(ii) Her sertifika, cihazı tammlamak bakımından bu spesifikas
yon ve resimlerle beraber verilecektir.
(iii) Her sertifika, sertifikanın tabi olabileceği sınırlayıcı şartları
da (Eğer mevcutsa) belirtecektir.
(iv) Her bir sertifika, her bir tip cihaz için nasıl bir işaretleme
yoluna gidildiğini de belirtecektir.
Madde 35 — Sertifika Alabilme şartları:
Bütün sertifikalar ve ilâve sertifikalar aşağıdaki şartları gerçek
lemek kaydıyla verilirler:
,
(i) Sertifika almış sayılacak bütün cihazlar sertifika almış dizayn
ile konstrüksiyon ve elektriki karakteristikleri yönünden eşdeğer olmalı
ve mevcut ise sertifikada belirlenen özel şartları yerine getirmeüdir.
(ii) Sertifika almış sayılacak bütün cihazlar test yetkilisince onay
lanacak bir biçimde aşağıdaki bilgileri ihtiva edecek şekilde tanıtıl
malıdır :
(a) Kendisine sertifika verilmiş müracaatçının ya da bu müra
caatçının bir ticarî mümessil veya müşterisinin adı veya alâmeti fari
kası (Ticari mümessil veya müşteri firma adlarının da test yetkilisince
onaylanmış olması gerekir).
(b) Cihazın, sertifika alan tip sembolü,
(c) Sertifika tarafından kapsanan yanıcı gaz veya gazları göster
mek suretiyle sertifika numarası, (Gaz grubu ile beraber E k B (2) de
belirtildiği gibi serfika testlerinde kullanılan gazın ismini de belirtmek
gerekir).
(iii) Bütün sertifikalar, zaman zaman gözden geçirilecek olup, test
yetkilisi o ana kadar edindiği tecrübelere dayanarak cihazın dizaynında
veya konstrüksiyonunda bazı değişiklikleri gerekli veya arzu edilebilir
bulup yerine getirilmesini isteyebilir.
(iv) B i r müracaatçı tarafından herhangi bir cihaza sertifika alın
dıktan sonra herhangi bir zamanda, sertifika almış sayılacak bütün di
ğer eşdeğer cihazların, sertifika almış dizayna uygunsuzluğu veya 16 nci
maddenin diğer şıklarından birisine uygunsuzluğu tespit edilirse verilmiş
olan sertifika iptal edilebilir.
Madde 36 — Müracaatçının atelyesindeki gözlem ve kontrol testleri:
(i) Kendisine sertifika verilmiş olan bir müracaatçı, sertifika alan
cihazın dizayn ve kontrüksiyonu ile imaline devam ettiği cihazların dizayn
ve konstrüksiyonlarınm eşdeğer olduğunun tasdiki için, test yetkilisinin
isteği üzerine bir veya daha fazla sayıda numune cihazı istasyona tevdi
edecektir. Müracaatçı, böyle numunelerin istasyona gönderilmesine iliş
kin bütün ücretleri ödemekle yükümlüdür. Test için herhangi bir ücret
ödenmeyecek olup, cihazm müracaatçıya iade masrafları test yetkilisince
karşılanacak ve test yetkilisi testlerin sonuçlarım müracaatçıya yazılı
olarak bildirecektir.
(ii) Herhangi bir cihazm imalât, montaj ve komple hale geldikten
sonraki safhalarının birinde veya hepsinde, test yetkilisinin cihazları ince
lemesi için gerekli izin verilecek olup, test yetkilisi, sertifikada belirtilen
konstrüksiyon standartlarına uygunluğu ölçmek için imalâtçının atelyesinde bazı testler yapabilecektir. B u testler için, imalâtçı gerekli bütün
kolaylıkları sağlayacaktır.
Madde 37 — Şartların Kabulü:
Cihazın test gayesiyle istasyona tevdiinde, müracaatçı bu yönetmelik
kapsamındaki şartları kabullenmiş sayılacaktır.
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 38 — Yürütme :
|
B u yönetmelik hükümleri «T. C. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığı Maden Dairesi Başkanlığı» tarafından yürütülür.
Madde 39 — Yürürlük:
Bu yönetmelik hükümleri Resmî Gazete'de ilânı tarihinden itibaren
yürürlüğe girer.

Birinci Bölümün Ekleri
EK — I
Alevsızdırmaz

bir muhafazanın

tarifi

(Bak Madde 8 (ii) )
— Elektrik cihazlarının alevsızdırmaz muhafazaları adlı ve B.S.
4683 : Part 2 : 1971 No. lu Biritish Standard'ma göre :
«Elektriki cihazlar için alevsızdırmaz bir muhafaza, cihazın nomi
nal değerleri içinde veya aşırı yük şartları altında ve pratik çalışma şart
ları dahilinde, ileride açıklanacak yanıcı gazlardan birinin muhafaza
içinde patlaması halinde herhangi bir hasara uğramaksızın patlamaya
dayanabilecek ve cihazı çevreleyen ortamda bulunabilecek yanıcı gazla
rın, muhafaza içinden çıkabilecek alev vasıtasıyla ateşlenmesine sebep
olmayacak bir muhafazadır.»
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Not • 1. Yanıcı gazlar :
Özel bir cins cihazın muhafazası içinde yamçı gazlar meydana gele
bilir. Örneğin yağa daldırılmış tipte bir şalter veya diğer şalt teçhizatı
halinde, içeride bulunan hidrokarbonu! yağ bir elektrik arkı vasıtasıyla
ayrışarak yanıcı gazın ortaya çıkmasına sebep olabilir. Bu gibi hallerde,
muhafazanın iç ve dışındaki yanıcı gazların cinsleri farklı olup, bu farklı
gaz cinslerine göre, alevsızdırmaz muhafazanın bağlantı yüzeylerinde veya
diğer açıklıklanndaki sınırlayıcı ölçüler tespit olunmuştur.
Not: 2. Devrenin kontrolü :
Alevsızdırmazlık, cihazm nominalleri içinde çalışmasına bağlı ol
makla beraber cihazın tanımlanan en yüksek aşırı yükü veya bir şalter
halinde nominal kesme kapasitesinin de açılmamasını temin için gerekli
tedbirler alınmış olacaktır.
Cihaz içindeki tahripkâr bir kısa devrenin neticeleri, muhafazanın
tahribi tehlikesinden önce devrenin herhangi bir yerinde, kısa devrenin
otomatikman kesilmesini temin edebilen uygun vasıtalar kullanılarak
bertaraf edilmelidir.
Not: 3. Yağa daldırılmış dirençler :
Eğer yağa daldırılmış tipte bir yol verme direnci devrede kalır veya
dizaynın gerektirdiğinden daha sık çalıştırılırsa, yağın sıcaklığı tehlikeli

derecede artar ve muhafazanın tayin edilmiş açıklıklarından dışarıya,
havayla karıştığında kendiliğinden bir patlama doğurabilecek bir sıcak
lıkta gaz çıkar.
Not : 4. Normal çalışma sıcaklığı:
özel dirençler, boşluk ısıtıcıları ve aydınlatma armatürleri gibi bazı
cihazların normal çalışma sıcaklıkları, kendi muhafazalarının sıcaklıkla
rını bazı yanıcı maddelerin tutuşma sıcaklığının emniyetli değerini dahi
aşıracak kadar fazladır.
Not 5. Muhafazanın Bakımı:
Alevsızdırmazlık şartı; aralıkların evvelce düşünülen izolasyon zifti
(Compound) veya yağ ile dolduruması ve yağın dizayn edilen seviyede
muhafaza edilmesi dahil olmak üzere muhafazanın kendi dizayn şartları
muvacehesinde bakımına tabidir. Paslanma, deformasyon veya eleman
ların aşınması neticesi, muhafazada dizayn edilmiş aralık ve açıklıkların
bu standartdaki limiti tecavüz edecek şekilde genişlemelerini önlemek
amacı ile bu durumlara her zaman dikkat edilmesi zaruridir.
Alevsızdırmaz cihazın emniyetini bozulmayacak bir şekilde bakım
ve kullanılması, cihazı kullananın sorumluluğu altındadır.

E K — Tl
TABLO I. GRUP I, IIA ve IIB MUHAFAZALAR
Alev yolunun minimum uzunluğu için maksimum açıklık veya çapsal kleranslar
Maksimum açıklık veya çapsal klerans
Alev
yolunun
minimum
uzunluğu
L
mm

Grup I
mm

Grup H A
mm

Grup IIB
mm

6.0
12.5
25.0
6.0
12 5
25.0
6.0
12.5
25.0
40.0
6.0
12 5
25.0
40.0

0.3
0.4
0.5
0.3
0.4
0.5
0.3
0.4
0.5
0.6
0.45
0.6
0.75
0.75

0.3
0.3
0.4
0.3
0.3
0.4
0.3
0.35
0.4
0.5
0.45
0.5
0.6
0.75

0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.25
0.3
0.4
0.3
0.4
0.45
0.6

Flanşlı birleşimler
* Çalıştırma çubukları ve
milleri

** Kaymalı yataklı
miller
*** Bilyalı ve masuralı
yataklı miller

Muhafaza hacmi V
100 cm < V
2000 cm
Grup

Muhafaza hacmi V
V ^ 100 cm'
Grup

3

Muhafaza hacmi V
V > 2000 cm
Grup
3

3

A

Grup I
mm

Grup H A
mm
Müsaade
0.3
0.4
Müsaade
0.3
0.4
Müsaade
0.3
0.4
0.5
Müsaade
0.45
0.6
0.75

0.4
0.5
0.4
0.5
0.4
0.5
0.6
0.6
0.75
0.75

Gruo IIB
mm
edilen
0.2
0.2
edilen
0.2
0.2
edilen
0.2
0.25
0.3
edilen
0.3
0.4
0.45

Grup I
mm

minimum
0.4
0.5
minimum
0.4
0.5
minimum
0.4
0.5
0.6
minimum
0.6
0.75
0.75

Grup IIA
mm

Grup IIB
mm

L = 12.5 mm
0.15
0.2
L = 12.5 mm
0.15
0.2
0.4
0.2
L = 12.5 mm
0.15
0.2
0.4
0.2
0.25
0.5
L = 12.5 mm
0.2
0.3
0.6
0.3
0.75
0.4
0.2
0.4

6.2) Md
Eğer çalıştırma çubuOu veya milinin çapı bu tabloda verilen minimum alev yolu uzunluğundan daha büyükse Bak. (BS 4683/2.
Eğer mil çapı bu tabloda verilen minimum alev yolu uzunluğundan daha büyükse Bak (BS 4683/2. Md. 7.1)
Radyal klerans kaymalı yataklar için izin verilen maksimum çapsal kleransı aşmayacaktır Bak. (BS 4683/2. Md. 7.2)

Alev
yolunun
minimum
uzunluğu
L
mm
Flanşlı birleşimler

9.5

TABLO 2. GRUP II C MUHAFAZALAR
Alev yolunun uzunluğu için maksimum açıklık veya çapsal klerans
Maksimum açıklık veya çapsal klerans
Muhafaza hacmi V

Muhafaza hacmi V
100 cm < V
V < 500 cm
mm
3

V < 100 cm
mm

3

3

3

3

Muhafaza hacmi V
2000 cm < V
V <: 6000 cm
mm
3

3

imalâtçı ile test yetkilisi arasındaki mutabakata
varılacak olan minimum L ve maksimum açıklık
Geçmeli birleşimler
9.5
0.1
0.1
Müsaade edilen minimum L = 25.0 mm.
25.0
0.1
0.1
* ** Çalıştırma çubukları
12 5
0.1
Müsaade edilen minimum L = 25.0 mm.
imalâtçı ile test yetkilisi
ve milleri
25.0
0.1
0.1
arasındaki mutabakata
varılacak olan minimum
L, maksimum açıklık
* § Kaymalı yataklı miller 25 0
0.15
imalâtçı ile test yetkilisi arasmdaki mutabakata varılacak olan minimum L,
maksimum açıklık
* / / Bilyalı ve masuralı
12.5
Müsaade edilen mini- imalâtçı ile test yetkilisi arasındaki mutabakata
0.15
yataklı miller
25.0
mum L = 25.0 mm.
varılacak olan minimum L, maksimum açıklık
0.2
0.15
BS 4683/2, Madde 6 ve 7 de verilen aşınmayla ilgili isteklere özel olarak dikkat edilmelidir.
** Eğer çalıştırma çubuğu veya milinin çapı burada belirtilen minimum alev yolu uzunluğundan daha büyükse Bak: BS 4682/2 Md. 6-2
§ Eğer mil çapı burada belirtilen minimum alev yolu uzunluğundan büyükse Bak. BS 4683/2 Md. 7.1
// Radyal klerans, kaymalı yataklar için izin verilen çapsal kleransı aşmayacaktır. Bak BS 468.3/2 Md, 7,2.
0.1

0.04

Muhafaza hacmi V
500 cm < V
V < 2000 cm
mm
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TABLO 3. Özel Bir Yanıcı Gaz Veya Buhar İçin Muhafaza Grubunun
Uygunluğunun Gösterilmesi
NOT : Bu Standard da öngörülen istekler. Bu tabloda bulunmayan bir
gaz veya buharın mevcudiyetiyle doğabilecek bir tehlikenin söz
konusu olduğu yerlerde kullanılacak muhafazaları kapsamakta
dır.
Muhafazanın Grubu
I
II A

Gaz veya Buhar
Metan (Grizu)
Amonyak (*)
Sınaî metan (**)
Yüksek fırın gazı
Karbon monoksit
Propan
Bütan
Pentan
Hekzan
Heptan
Izo-oktan
Dekan
Benzen
Ksilen
Siklo-hekzan
Aseton
Etil-Metil-Keton
Metil asetat
Etil asetat
n-propil asetat
n-bütül asetat
Amil asetat
Kloro etilen
Metanel
Etanol
tzo-bütanol
n-bütanol
Amil-alkol
Etil nitrit

b. Evvelce sertifika almış bir cihazda değişiklik.
c. Muvakkat raporun yerine III üncü grup sertifika
5. Cihazın kullanılacağı öngörülen ortamdaki gaz grubu veya grup
ları :
6. Alev sızdırmaz muhafaza sertifikasının, dış şekilleri aym bir
grup cihazı kapsaması isteniliyorsa ve yalnız cihaz içindeki
parçaların yerleştirilmesinde veya detaylarında ya da nominal
değerlerinde farklar varsa değişiklikleri özetleyiniz.
7. Müracaat sırasında teslim olunan resimlerin bir listesi.
CİHAZLARIN ÖZEL ŞARTLARI :
8. Cihazın uymakta olduğu herhangi bir B.S. ın maddeleri.
a. Alevsızdırmaz bir konstrüksiyon olarak.
b. Genel dizayn, nominaller ve çalışma şartları olarak,
9. Alevsızdırmaz muhafaza, (Not - Eğer cihaz birden fazla sayıda
ayrı muhafazayı ihtiva ediyorsa, her bir muhafaza bakımından
aşağıdaki özellikler belirtilmelidir.)
Ana (i)
Muhafaza
Muhafazanın brüt hacmi (Muhafaza için
deki parçaların hacimleri çıkarılmaksızın
iç ölçülerden hareketle hesaplanan cm
olarak hacim)
Belirtilecek
Net hacim, yani parçalar, katı veya sıvı
yalıtım maddeleri tarafından işgal edUBelirtilecek
memiş olan cm cinsinden hacim
Kg/cm olarak dizaynda, muhafazanın ha
sara uğramaksızın dayanacağı öngörülen
dahilî basınç (Atmosfer basıncının üze
BelirtUecek
rinde)

Birleşik OD
Muhafazalar

1

3

BelirtUecek

Belirtilecek

2

Belirtilecek

E K - IV
Ticarî Mümessiller

veya Ticari Müşteriler; Adların Tescili

(Bak Madde 18 (v) )
Yönetmeliğin 18 (v) maddesinde, alevsızdırmazlık sertifikasının ve
rilmiş olduğu imalâtçı, arzu ettiği takdirde, kendi adı yerme ticarî mü
II B
Büta-1,3-diyen
messillerinin veya ticarî mümessillerinin adını test yetkilisiyle anlaşa
Etilen
II B
rak ve bu ekte ileri sürülen şartlar dahilinde cihaz üzerine damgalata
Dietil eter
bileceği öngörülmüştür.
Etilen oksit
Adı geçen şartlar aşağıdaki şekildedir:
Şehir gazı (***)
i. İmalâtçı ya alevsızdırmazlık sertifikanın alınması için ilk defa
müracaat ettiğinde ya da evvelce almış olduğu sertifika yürürlükteyken,
Hidrojen
II C
bir veya daha fazla sayıda ticarî mümessillerinin veya ticarî müşterile
NOTLAR:
rinin adım cihaz üzerine damgalatmak için test yetkilisine talebte bu
(*) Amonyağın mevcut olduğu yerlerde elektriksel emniyeti sağlalunabilir,
mak için alternatif metodlar için : Bak, BS - 4434 «Soğutma
ii. Adına sertifika verilmiş olan imalâtçı, sertifikasını verilme
emniyeti için istekler.»
sinden doğan mesuliyetleri taşımaya ve değişik isimle damgalanan ci
(**) Sınai metan, 10 % hacimden daha fazla hidrojen ihtiva etmeyen
haz bakımından sertifika şartlan ihlâl olduğunda, sertifikanın iptaline
metan - hidrojen karışımıdır.
muhatap olmaya devam edecektir.
iii. İmalâtçı firma, kendi adı yerine adlarını kullanan ticarî mü
{***) Şehir gazı, 57 % den fazla olmamak sortiyle hidrojen ve 16 %
messillerinden veya ticarî müşterilerinden yazılı olarak, kendi bilgisi
den daha fazla olmamak sortiyle karbon dioksit ihtiva edebi
ve rızası dahilinde olmaksızın cihazın dizaynı, markalanması v.s. hu
lecek bir gaz olup, geri kalan kısmı parafn hidrokarbonları
suslarında bir değişiklik yapmayacaklarına dair bir taahhütname
al
ile atıl gaz (Inert gas)'ın bir karışımı şeklindedir.
malıdır.
iv. İmalâtçının kendisi, yönetmeliğin 19 (ii) maddesinde belirti
E K — III
len markalamayı ve adının veya adının kısaltmasının veya markasının
Test İçin Müracaat Formu
test yetkilisince tescil edildiğini gösteren (R) harfi n i ' cihaz üzerine işle
yecektir.
( Bak, Madde 9 (i) )
v. İmalâtçı evvelce de belirtildiği gibi, herhangi bir cihaz üzerine
Tes£ için müracaat, bu form yardımıyla «T. C. Enerji ve Tabiî
markalama yapmadan önce test yetkilisine yazı ile müracaat ederek
Kaynaklar Bakanlığı, Maden Dairesi Başkanlığı - Alevsızdırmazlık Test
müsaade almalı ve gerekli ödemeleri yapmalıdır.
İstasyonu Müdürlüğü, Üzülmez Caddesi, Zonguldak» adresine yapıl
malıdır. Her müracaat için aşağıdaki bilgiler gereklidir.
EK - V
1. Cihaz:
tiniz.)

(Teçhizatın smıf mı, nominal değerlerini ve tipini belir

2. Müracaatçı ad ve adresi:
3. İmalâtçının ad ve adresi: (Eğer yukarıki maddedekinden baş
kası ise)
4. Uygulama gayesi;
a. Orijinal

Resimlerin hazırlanmasına ilişkin notlar
(Bak Madde 9 (i) ve 18 (vi))
1. Genel:
a. Test için müracaat edildiğinde teslim edilen resimler, alevsız
dırmaz muhafazanın tam ve açık olarak konstrüksiyonunu gösterecek
olup, genellikle cihazın önden, üstten görünüşleriyle, kesit resmi gereklidir.
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Resimler içinde bir «genel yerleştirme resmi» de bulunacak olup,
herhangi bir karışıklığa yer verilmeksizin cihazın ana özelliklerini belir
tecektir. Ayrıca, verilen bütün detay ve yardımcı resimleri belirten bir
liste de eklenecektir.
Müracaatçı tarafından arzu ediliyorsa, sertifika işleri için verilen
resimler özel olarak test gayesiyle hazırlanmış olabilir ve basit imalât
resimlerini kapsamaz. Bu özellik müracaatçının test yetkilisine müra
caat etmeksizin imalât resimlerinde çok küçük değişiklikler yapabilme
sini sağlar. Bununla beraber, cihaz kapsamına giren parçalarda veya
ana muhafazada önemli bir değişiklik yapılamaz.
b. Resimler, tarif edilen cihazın parçalarının ya da tamamının
dizayn ve konstrüksiyonunun açıkça tanımlanmasına uygun düşen bir
ölçekle çizilmiş olmalıdır.
c. Elektriksel bileşenler (components) veya alev sızdırmaz mu
hafazaya direkt etkisi olmayan diğer parçalar, dış çizgileriyle gösterile
bilir.
d. Bağlantı yüzeylerinin eni, açıklıklarının genişliği, mil ve kol
ların çap ve toleransları, civata deliklerinin çapı ve aralıkları ve çeper
kalınlıkları gibi alevsızdırmaz muhafazayı ilgilendiren boyutlar, no
minal ölçülerle beraber toleransları da (varsa) belirtilerek verilecektir.
e. Bir grup teçhizatın istasyona tevdii halinde - bir grup motor
lar gibi - genel dizaynları ve mütekabil parçaları arasındaki oran bakı
mından eşdeğer ve fakat gerçek boyutları farklı ise, resmin kenarında
ki bir listede her bir tip için gerçek boyutların sıralanması şartıyla bir
adet resim yeterlidir.
f. Eğer komple bir cihaz içinde, müracaatçının kendisi veya di
ğer bir imalâtçı tarafından evvelden sertifikası alınmış bazı parçalar
mevcutsa (fiş ve prizler veya haricen bağlanan ölçü aletleri gibi), ge
nel yerleştirme resminde o parçalara ait alevsızdırmazlık sertifikasının
numarası da verilmelidir.
Eğer bu parçalar evvelce sertifika almış ise, bunların tanıtma işa
retlerinin belirtilmesi şartıyla detaylarının gösterilmesine ihtiyaç yok
tur. Bununla beraber, bu gibi aletlerin ana muhafazaya bağlantı şe
killeri ve varsa bağlantı yüzeyleri gösterilmelidir.
g. Bazı alternatif parçalar veya aksesuarlar kullanmak arzu edi
liyorsa (çeşitli tipte kablo bağlayıcıları gibi), bunlarda genel yerleştir
me resminde gösterilmelidir.
h. Orijinal bir sertifikanın alınmasından sonra, bazı değişiklikleri
veya yeni teçhizatı kapsamak maksadıyla veya konstrüksiyonu değişti
rip aksesuarların bağlanışım tadil etmek gayesiyle ilâve bir sertifika
alınmak istenilirse, aksesuarları, bunların bağlanış şekillerini ve bun
ların ana muhafazaya bağlanış tarzlarını dış çizgileriyle göstermek ve
bunları 1 (f) maddesinde önerildiğince tanımlamak yeterli olacaktır.
i. Her resim üzerinde, test yetkilisince sertifika damgasının basılabilmesine yer kalması için 13x8 cm. boyutlarında bir boşluk bırakı
lacaktır. Her bir resim açıkça numaralandırılmalı, tarih atılmalı ve
ileride vukubulabilecek bir dizayn değişikliği halinde revizyon ve tas
dik numaralarının yazılabilmesi için yer bırakılmalıdır.
j . Genel yerleştirme resimleri aşağıdaki hususları kapsamalıdır :
1. Alevsızdırmaz bir konstrüksiyon olarak BS. 229 ile; nominal
değerler ve çalışma tarzı olarak da ilgili diğer standardlarla uygunluğun
işarı.
ii. İlk dizayn tipi ve mevcutsa açıklanacak değişiklikler için ye
ni dizayn tipi.
iii. Nominal değerlerin ayrıntıları.
iv. Alevsızdırmazlığın tanıtma işareti ve bu gayeyle kullanılan
plakaların bağlantı vasıtası.
2. Kesitsel görünüşler:
a. Genellikle muhafazanın kesitsel görünüşü lüzumludur. Bu gö
rünüş ya muhafazanın tümünü ya da belli bir kısmını tanıtacak şekilde
olabilir. Kesitten maksat, aşağıdaki şu ayrıntıları açıkça belirlemektir;
Bağlantı yüzeylerinin eni ve bu yüzeyler arasındaki açıklığın genişliği,
mil yataklarının ve burçların ölçüleri, parçalar arasındaki kleranslar,
muhafazanın çeper kalınlığı.
b. Alevsızdırmaz muhafazaya etki yapabilecek bütün
deliklerin
durumu (muhafaza çeperini boydan boya delip geçen veya geçmeyen
bütün delikler). Bu deliklere bağlanacak olan bütün vidalar, saplama
lar, çektirme civatalan, perçinler veya evvelce adı geçen plakalar gös
terilmeli ve boyutları işaretlenmelidir.
c. Eğer bir muhafazanın kapatılmasında geçmeli (L şeklinde) bir
bağlantı kullanılıyor ve kapağın muhafazaya oturduğu L şeklindeki kıs
mın her iki yüzeyinden de faydalanılmak düşünülüyorsa L nin iki yü
zeyinin de ayrı ayrı ölçüleri verilmelidir. Kapama için L nin yalnız bir

yüzüne güveniliyorsa L nin diğer yüzeyine ait ölçüler «takribi» olarak
verilebilir.
3. Üstten görünüşler:
Üstten görünüşlere, karşılıklı bağlantı yüzeylerinin genişliklerinde
olabilecek değişimleri (ölçülerin sabit olmadığı yerlerde) ve simetrik
yerleştirilmeyen sıkma vidaları, civatalar, ve saplamaların durumlarını
göstermek için ihtiyaç vardır.
4. İlâve resimler :
a. Ana resimlerin ölçekleri küçük ise, cihazın bazı parçalarının
konstrüksiyon detaylarını göstermek için daha büyük ölçekli resimler
gerekir.
b. Eğer cihaz bazı kilitleme tertiplerini de ihtiva ediyorsa, bun
lar kabaca ana resimler üzerinde ve detaylı olarak da ilâve bir resim
de gösterilmelidir.
c. Eğer dahili veya harici elektrik bağlantıları aşikâr olarak belli
değilse - yardımcı bir devrenin bağlantıları gibi - resimlere şematik bir
diyagram ilâve olunmalıdır.
5. Malzemeler :
a. Muhafazanın konstriiksiyonunda kullanılan bütün malzemelerin
kalite ve izahatı resim üzerinde verilmeli veya bir başka yolla tanım
lanmalıdır. Bu istek şu resimlere uygulanacaktır:
— Ana muhafaza,
— Parça veya aksesuarları bağlamak için kullanılan vida, civata
ve saplamalar,
— Muhafazanın çeperi üzerindeki burçlar,
— Muhafaza üzerindeki boşlukları kapamak için kullanılan dolgu
maddeleri veya diğer yalıtım malzemesi,
— Eğer vidalar için çok üstün kaliteli malzeme kullanılırsa bu
da özel olarak belirtilmelidir.
b. Eğer kullanılan malzeme ilgili BS'dma uygunsa resmin müna
sip bir yerinde standardın numarası verilerek belirtilmelidir.
c. Cihaz konstriiksiyonunda veya herhangi bir parçanın muhafa
zaya bağlanmasmda, kaynak veya perçinleme kullanılıyorsa, bu da açık
olarak resimde gösterilmelidir.
6. İmalâtçının testleri :
BS 4683/2:1971 veya yürürlükteki diğer bir B.S.'ın şartlan dahilin
de alevsızdırmaz muhafazanın sağlamlığını veya mekanik mukaveme
tini kontrol etmek gayesiyle münferit bazı testler yapılmışsa testi ya
pılan parçalar resim üzerinde işaretlenmelidir.
E K — VI
Genel Dizaynları aynı ve fakat büyükleri farklı bir grup cihaz içinde,
test edilecek cihaz cinslerinin seçimi
(Bak Madde 9 (ii) ve 18 (i) )
1. Eğer bir müracaatçı, genel dizaynları aynı ve fakat büyüklük
leri farklı (parçalar aralarında orantılı olarak) bir grup cihaz için ser
tifika almak isterse, her bir kademede belli sayıda cihazın test ve in
celenmesini müteakip, her bir kademedeki cihazı kapsayacak şekilde ser
tifika verilebilir. Bu şart hernekadar özellikle motorlara uygulanabilir
ise de bazı uygun durumlarda şalter v.s. gibi cihazlara da uygulanabilir.
Bu hüküm aydınlatma armatürlerine şamil olmayıp, bu cihazlardaki cam kapak alevsızdırmaz muhafazanın büyük bir parçasmı teşkil
eder.
2. Test için istasyona tevdi olunacak cinslerin sayısı
aşağıdaki gibi tayin edilir.
Gruptaki aynı ebattaki
cihazların sayısı Test edilecek cihaz sayısı
3
4—6
7—9
10—12
13 — 16

genellikle

2
3
4
5
6

17 veya fazlası
toplamın "1/3 ünden fazlası
3. Motor boyutlarındaki fark, genellikle dış çap bakımından de
ğerlendirilecek olup, cihazın net hacmi veya serbest hava boşluğu tak
riben ayni ise rotor boylan dikkate alınmayacaktır.
4. Eğer aynı anda, sertifiye edilmek üzere, sincap kafesli ve bi
lezikli, güçleri mütekabil iki grup motor istasyona verilirse ve bilezik
yuvasının hacmi hariç her sincap kafesli - bilezikli çiftindeki net ha
cimler takriben aynı ise, test edilecek motor miktan, gruplardaki aynı

-9ölçüdeki karkaslı motor sayısına göre hesaplanacaktır.
5. Karkas ölçüleri aynı olmakla beraber, rotor uzunlukları veya
havalandırma sistemindeki değişiklik sebebiyle, nominalleri farklı du
rumda olan motorlar bir sertifika altında toplanabilir. Bu, ^orijinal»
veya değişiklik mevcutsa «ilâve» sertifika şeklinde olabilecektir.
6. Diğer gruplara girmeyip, grup harici kalan cihazlar test edil
medikçe sertifika alamazlar. O takımdaki her bir ayrı büyüklükte cihaz
için ayrı bir sertifika verilecektir.
7. B i r grup cihaz arasındaki fark, yalnızca parça ölçülerindeki
değişimlerden ibaretse, bütün ölçüleri gösteren bir tabloyu havi tek re
sim o grubu temsil için yeterlidir. Aynı şekilde, bu bir grup için yal
nız bir müracaat formu ve bir tescil ücreti ödenmesi kâfidir.
8. Sincap kafesli ve bilezikli motorlardan ibaret ikili bir grup
için 2 ayrı müracaat formu ve 2 ayrı tescil ücreti gereklidir. Bununla
beraber, müracaatçı bu ikili grup içindeki motorların birbirinin müte
kabil olduğunu belirttiği takdirde, bu Ek'in 4 üncü maddesindeki hü
kümler uygulanır. Her bir tip için ayrı sertifika verilecektir.
E K — VII
Test ve sertifika için ücret listesi
(Bak Madde 14)
Not 1 : Her bir farklı tip ve ebattaki cihaz için, «bir grup cihaz»
durumu müstesna, test için müracaat yapıldığında 500 TL. ödenmelidir.
(Bak 14 (i) maddesi ve (Bak Ek VI, 8) ).
Not 2 : Bu ekte sıralanan ücretler evvelce adı geçen test ve ilâve
maksatlar için normal olarak ödenilen ücretlerdir. (Bak Madde 14 (ii)
ve (v) )
Not 3 : Bütün ücretler «T. C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlı
ğı, Maden Dairesi Başkanlığı, Alev Sızdırmazhk Test İstasyonu T. C.
Ziraat Bankası Yenişehir Şubesi No : 640 -134» adresine havale olun
malıdır. (Diğer hususlar için, yönetmeliğin 14 (vi) maddesine bakınız.)
Not 4: Test ücreti ödenilen cihazın «brüt hacmi», alev sızdırmaz
muhafazanın iç hacmini veya birden fazla muhafaza varsa bütün hacim
lerin toplamını (katı veya sıvı yalıtım maddelerinin de hacimleri dahil)
ifade eder.
Not 5 : Cihazın «net hacmi», yalıtım maddeleri ve çalışan parça
lar tarafından işgal edilmeyen serbest hava hacmini ifade eder.
Normal olarak boş imal edilen bazı cihazlarda, (örneğin bağlantı
kutuları gibi) E k IH'ün 9 uncu maddesine esas olacak net ve brüt ha
cimler aynı olabilir.

5. Orijinal olarak sertifika almış bir cihazın dizaynındaki deği
şiklikler için alınması gereken «ilâve sertifika». (Bak Madde 18 (ii) )
a. Eger ilâve bir test gerekli görülmez ve ilâve sertifikaya yal
nızca resimlerin incelenmesi esas olursa 250 TL.
b. Eğer ilâve bir test gerekir veya numune bir cihaz inceleme
maksadı ile istasyona istenilirse, ödenecek ücret yapılacak iş miktarına
göre takdir edilir.
6. İki veya daha fazla sayıda imalâtçı namına, eşdeğer cihazlara
aynı sertifikanın kopyasının verilmesi (Duplicate).
Herbir duplicate sertifika için 250 TL.
(Bak Madde 18 (ii) ve (iv) )
7. Ticarî mümessil veya müşterilerin tescili (Bak Madde 18 (v)
ve Ek-IV)
Her bir tescil olunacak isim için 50 TL.
8. Aralarından numune alınıp test edilmiş cihazlarda, test edilen
ebadlar arasında kalan büyüklükteki cihazlara sertifika verilmesi.
Herbir «ara» büyüklük için
250 TL.
(Bak Madde 18 (i) ve E k - VI)
9. III üncü grup muvakkat rapor yerine III üncü grup sertifika
nın verilmesi.
Herbir değiştirilecek rapor için
250 TL.
(Bak Madde 9 (v) )
10. Bir deney cihazının testi:
Alınacak ücretlere göre yapılacak testleri belirten bir program
imalâtçıya verilecektir. (Bak Madde 17)
E K — VIII
Rutin Test Metodu
(Bak Madde 16)
Not : İçinde bulunan zamanda, bu kısım yalnızca grup I, II A ve
II B muhafazalara uygulanır. Grup II C muhafazalarda yapılacak test
ler test yetkilisinin insiyatifine bağlıdır.
Tip kontrolları

ve testleri

Prototip veya numune bir cihaz üzerinde yapılan kontrol ve test
ler genellikle orijin ülkede ve cihazın kullanılacağı ülkenin millî veya
diğer uygun bir yetkilisi tarafından onaylanan bir test istasyonunda
yapılır. Gaye şunların teminidir;
(1) BS 4683/2:1971 Standardının (Kısım D'inde belirtilen istek
1. I inci grup için test edilecek cihazlardan ücret tarifesi:
lerin yerine gelip gelmediğinin gözlenmesi,
a. Eğer brüt hacim
(2) Muhafazanın uygun bir mekanik mukavemete sahip olduğu,
i . 3000 cm ü aşmazsa
TL.
600,—
(3) Muhafazanın içindeki bir patlamanın dış atmosferi ateşleme
ii. 3000 cm ilâ 0.05 m
TL.
1200,—
diği,
iii. 0.05 m ilâ 0.15 m arasındaysa, 0.05 m ü
(4) İlgili doküman ve resimlerin, muhafazayı ve muhafazanın için
aşan her bir (m ) başına
TL.
4,—
de bulunup, onun alev sızdırmaz özelliğini etkileyen parçalarım doğru
iv. 0.15 m ilâ 0.50 m arasındaysa 0.15 m ü
olarak izah ettiğinin gözlenmesi.
aşan her bir (m ) başına
TL.
2,—
Kontrollar:
Kontrollar, imalâtçı tarafından hazırlanan doküman
v. 0.50 m ü aşan hacimli cihazlara hacmine ve
ve resimler ile bir prototip veya numune cihaza istinat eder.
yapılacak işe göre ücret tespiti yapılır.
Dokümanların kontrolü : Sertifikayı verecek olan yetkili, imalâtçı
b. Eğer test edilecek bölme sayısı birden fazlaysa
tarafından ibraz edilen dokümanların, muhafazanın alevsızdırmazlık
her bir ilâve bölme için
TL.
600,—
özelliğini etkileyen bütün maddelerin tam ayrıntılarını ihtiva ettiğini
c. Patlama testlerinin pratik bir anlamı olmayacak kadar «boş
tahkik edecektir.
hacmi» küçük cihaz ise, sertifika numune cihazın incelenmesine daya
Sertifikayı verecek olan yetkili, muhafazanın grupuna göre (kısım
nılarak verilir TL. 250 dan az olmamak şartıyla tayin olunmuş ücretin
D'in öngördüğü isteklerin makûl bir şekilde yerine getirildiğine kani
1/3 ü alınır.
olacaktır. Eğer gerekiyorsa, muhafazayı bu standardla uyuşur hale ge
2. Yalnız II nci veya hem I hem II nci grup için test edilecek ci tirmek için değişiklikler yapılması talebedilecektir.
Prototip veya numune üzerindeki kontrollar : Sertifikayı verecek
hazlarda ücret tarifesi:
olan yetkili, tevdi edilmiş olan dokümanların prototip veya numune
I inci grup için tayin olunan ücretlere 10 % ilâve yapılır.
nin son dizaynı ile uyuşur durumda bulunduğuna, ilk incelemeleri mü
3. Yalnız II C grubu için test edilecek cihazlarda ücret tarifesi: teakip gerekli bulunan iptal veya değişikliklerin yapılmış bulunduğu
II C grubu muhafazalar için testler henüz inceleme safhasmdadır.
na kani olacaktır. Sertifika yetkilisi aynı zamanda bu standardın bu
Yönetmeliğin neşir tarihine tekabül eden bu zamanda testler, test yet
kısmında öngörülen isteklerin karşılanmış olduğuna da emin olacak
kilisinin insiyatifine göre ve aşağıdaki ücret sınıfları içinde yapılır. Ke
tır.
sin ücret yapılan işe göre hesaplanır. Ancak hesaplanan bu ücret mak
Testler : Prototip veya numune, aşağıdaki maddeler uyarmca test
simum değerin üzerindeyse, teşt yetkilisi ile imalâtçı veya onun adım
edilmiş olacaktır. Bununla beraber, eğer sertifika yetkilisi gereksiz bu
kullanan arasında bir mutabakata ihtiyaç vardır.
lursa testlerden vazgeçilebilir.
Minimum
250 TL.
Mekanik Testler : B u testlerin gayesi, muhafazanın dahili bir pat
Maksimum
750 T L .
lamaya etkin bir biçimde dayanabildiğinin teyididir. Bu testler i k i ayrı
olabilir.
işlemi kapsarlar.
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
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Patlama basıncının tayini : B u test, muhafaza içinde patlayıcı bir
karışımın ateşlenip, ateşlenme sonunda muhafaza içinde üretilen ba
sıncın kaydedilmesinden ibarettir.
Kullanılacak karışım aşağıdaki gibidir = (hava ile hacimsel oran)
Grup I muhafazalar için : 9.8 + 0.5 % Metan
Grup II A
»
» : 3.6 + 0.3 % Bütan veya
3.1 + 0.3 % Pentan veya
4.6 + 0.3 % Propan
Grup II B
»
» : 8.0 + 0.5 % Etilen veya
24 +1 % 85/15 hidrojen/metan
Muhafaza, içindeki bütün cihazlar orijinal pozisyonlarında veya eş
değeri bir durumda test edilecek olup, ancak eğer iç cihazların bir kıs
mı çıkarılarak kullanılabileceği de öngörülerek dizayn edilmişse, serti
fikayı verecek yetkilinin en tehlikeli olarak bulacağı şartlar altında test
ler yapılacaktır. B u testin gayesi için flanşlı birleşimler sızdırmaz hale
getirilmiş olabilir. Ancak silindirik birleşimler ve zıvanalı birleşimler
(mortice joints) sızdırmaz hale getirilmemiş olacaktır.
Karışım, bir veya daha fazla sayıda yüksek gerilimli buji veya di
ğer alçak enerjili ateşleme kaynakları vasıtasiyle ateşlenebilir.
Patlama esnasında basınç üretimi ve basmç yükselme süresi (BS
4683/2 :1971, Şekil 20' de tariflendiği gibi) her bir testte ölçülüp kayde
dilecektir.
Ateşleme bujisi veya bujilerinin, basınç ölçme aleti veya aletleri
nin yerleri test memurunun insiyatifine bırakılır. Testler, ateşleme nok
tasına, basıncın ölçüldüğü noktaya veya kullanılan karışımın yüzdesine
göre üretilen basıncın maksimum değerine sebep olan kombinezonu
bulabilmek için tekrarlanabilir.
Sertifika yetkilisinin inisiyatifine bağlı olarak, motorlar sükunette,
çalışırken veya bir iki durumda test edilecektir. Bu tali maddede de
izah olunan testler en az üçer defa yapılmış olacaktır.
Not : Test ihtiyaçlarının, cihazın pratik çalışma şartları dahilinde
ve nominal değerleriyle, tanımlanmış aşırı yük şartları içinde alevsızdır
maz kalmasının teminini kapsadığı düşünülmüştür. B u şekildeki test
talepleri henüz inceleme halindedir.
Basınç testi : Muhafaza, sertifika yetkilisinin inisiyatifine bağlı
olarak ya dinamik ya da statik bir basmç testine tabi tutulacaktır.
Dinamik testte muhafaza, BS 4683/2'nin 15.3.1. maddesine göre ya
pılan testte elde olunan azami basıncın 1.5 katı veya 3.5. barlık (hangisi
büyükse) ve patlama basıncının tayini sırasında elde olunana mâkul
derecede yakın bir basınç üreme (yükselme) hızına erişebilebilecek bir
basınç testine tabi tutulacaktır. B u talep BS 4683/2'nin şekil 21'inde gös
terilmiştir.
Statik testte test basıncı, BS 4683/2'nin 15.3.1. maddesine göre ya
pılan testte elde olunan basıncın maksimum düz kısmının 1.5. katma
veya 3.5. bar'a (hangisi büyükse) eşit bir değere yükselmiş olacaktır.
Bununla beraber, eğer BS 4683/2'nin şekil 20'de tariflenen basınç yük
selme süresi, aynı standardın 15.3.1. maddesinde emredilen testler sıra
sında 5 ms. den daha küçük idiyse test basıncı, bu testlerde elde olu
nan maksimum düz kısım basıncının 3 katma yükselmiş olacaktır. Ba
sınç 1 dakika süreyle uygulanmış olacaktır.
Aşağıdaki «rutin kontrollar ve testler» kısmında belirtilen rutin
testlere tabi tutulmayacak muhafazalara ait numuneler; basıncın, bu
standardın 15.3.1. maddesinde emredilen feslerde elde olunan maksi
mum düz kısım basıncının 4 katına yükseldiği bir statik basmç testine
tabi tutulacaktır.
Eğer muhafaza, yapısına ait bir tahribata veya alevsızdırmazlık
özelliğine etki yapabilecek kalıcı bir deformasyona uğramamışsa test tat
minkâr olarak nitelenecektir.
Muhafazanın

alevsızdırmaz

olup olmadığının

tayini için test :

Muhafaza, bir patlama tankı içine yerleştirilecektir. Test, muhafa
zanın içinde ve dışında (patlama tankı içinde) aynı yanıcı karışım olauğu halde yapılacaktır.
Aşağıdaki yanıcı karışımlar kullanılır:
Grup I muhafazalar için : 8.5 % ilâ 9 % arasında metan
Grup II A muhafazalar için : Y a 3.1 % ilâ 3.7 % arasında bütan veya
2.1 % ilâ 3.1 % arasmda pentan veya 4.1 % ilâ 4.3 % arasmda propan
Grup II B muhafazalar için : Ya 6.0 ilâ 7.0 % arasmda etilen veya
18 % ilâ 20 % arasında 85/15 lik hidrojen/metan.
Muhafazanm içindeki karışım yüksek gerilimli buji veya diğer al
çak enerjili ateşleme kaynakları vasıtasıyla ateşleme olabilir.

Flanşlı birleşimler, bu yönetmelikteki Tablo 1 de görülen maksi
mum açıklığa eşit bir «başlangıç aralığı» meydana getirmek amacıyla,
bir noktasında ve takriben 10 mm uzunluğunda açılmış olacaktır. Eğer
kullanılıyorsa ateşleme bujisi, suni olarak yaratılan açıklıkla aynı düz
leme ve hemen o açıklığa mümkün olduğu kadar yakın bir noktaya yer
leştirilmiş olacaktır.
Her seferinde muhafaza içindeki ve eğer gerekiryorsa patlama
tankı içindeki karışım yenilerek en az 5 test yapılacaktır.
Eğer patlama tankı içindeki karışım ateşlenmezse, test «tatmin
kâr» olarak nitelenecektir.
Not : Test ihtiyaçlarının : cihazın, pratik çalışma şartları dahilin
de ve nominal değerleriyle, tanımlanmış aşırı yük şartları içinde alev
sızdırmaz kalmasının teminini kapsaması öngörülmüştür. Bu şekildeki
test talepleri devamlı incelenme halindedir.
Muhafazanın

şeffaf

parçaları üzerindeki

özel testler:

Pencere camları monte edili durumdayken 1.8 Kg. ağırlığındaki
bir kütlenin 15 cm. yükseklikten cam üzerindeki bir noktaya düşmesine
eşdeğer bir patlamaya dayanacaktır. Ağırlığın cam üzerine düşüş nokta
sındaki temas yüzeyi 2,5 cm. çapındaki sertleştirilmiş çelikten mamul
bir bilyanın temas yüzeyine eşit olacaktır.
RUTİN KONTROLLAR V E TESTLER
İçinde bulunan zamanda, bu madde yalnızca Grup I, II A ve II B
muhafazalara uygulanır. Grup II C muhafazalar üzerindeki testler ser
tifika yetkilisinin inisiyatifindedir.
Kontrollar : İmalâtçı kendi sorumluluğunda olmak üzere muhafa
zanın, sertifika almış dizayn ile her bakımdan uyuşma halinde olup ol
madığını kontrol edecektir.
Testler : Her bir muhafaza veya bir muhafazanın bir kısmı üze
rinde statik olarak veya sertifika yetkilisince onaylanmış başka metodlar yardımıyla rutin basınç testleri yapılacaktır. Statik test, BS 4683/2'nin 15.3.1. maddesinde tayin edilen maksimum düz kısım basıncının
1.5. veya 3 katma eşit bir basınçta (basınç yükselme süresinin 5 ms den
büyük veya küçük olmasına göre) yapılacaktır. Minumum test basıncı
3.5 bar olacaktır.
Kaynak konstrüksüyonlu muhafazalar hariç, eğer muhafaza hacmi
10 cm aşmıyorsa herhangi bir rutin teste ihtiyaç yoktur. Keza, eğer
bir prototip veya numune muhafaza basmç testinde elde olunan mak
simum düz kısım patlama basıncının en az 4 katı bir basınca eşit sta
tik bir basınçta başarılı olarak test edilmişse yine rutin teste ihtiyaç
yoktur.
Kaynak konstrüksiyonlu bütün muhafazalar bir rutin teste tabi
tutulacaktır.
Sertifika yetkilisi, (Testler) kısmında belirtilen testlerin yapılma
sından vazgeçmeye mutabıksa, uygulanacak rutin test basıncı için ser
tifika yetkilisi ile mutabakat sağlanacaktır.
Eğer muhafaza, strüktürel bir tahribata veya alevsızdırmazlık özel
liğine etki yapabilecek kalıcı bir deformansyona uğramamışsa, test tat
minkar olarak nitelenecektir.
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EK — IX
Alevsızdırmaz

elektrik cihazları için onaylanmış

işaret

(Bak Madde 21)
A.

İşareti kullanmak için lisans verilmesi:

Bir lisansın verilmesi aşağıdaki şartlara bağlıdır:
1. «Alevsızdırmaz» işareti yalnızca, Enerji ve Tabii
Kaynaklar
Bakanlığı'nca kendisine alevsızdırmazlık sertifikası verilmiş olan
elektrikli endüstri cihazlarında kullanılacak olup, bir sertifika veril
meksizin, cihaz yalnızca test raporuyla kullanılamaz.
2. İşaret mümkün olduğu kadar silinmez ve görünebilir bir yerde
bulunacaktır. İşaretlerin ölçüleri birbirinden farklı büyüklükteki cihaz
larda bir orantı dahilinde değişmelidir. Aydınlatma armatürleri halinde
sabit metalik gövde üzerine işaret vurulması uygun ise de, muhafaza
camının görünen tarafında bir yere asit veya kum püskürtme vasıtasıy
la işaret konulması da mümkündür.
Onaylanmış işareti taşıyan cihazın tamamlanmasına yardımcı ol
mak gayesiyle, işaretin dış hatlarından içeriye girmemek şartıyla, ser
tifikanın seri numarasının da işarete yakın bir yere yazılması faydalı
olur. B u işaretin kullanılması, bu yönetmeliğin 19 (ii) maddesinde be
lirlenen şartlara ilâve edilecek olup, 19 (ii) nin bir alternatifi değildir.

— İİ
kullanılmasını düzenleyen kurallar ve sertifika işare
İşaretin
kullanılışı:
1. Burada adı geçen işaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığın
ca, Bakanlık tarafından bu yönetmelikteki alev sızdırmazlık tarifi ba
kımından kabul edilen tiplerdeki elektrik cihazlarında kullanılmak üze
re onaylanmıştır. İşaret, cihazın sertifika almış veya ilâve bir sertifi
kayla kabul olunmuş resimlere uygun olarak imal edildiğini ve sertifi
ka alındığını gösterir.
B.

tinin

İşaretin kullanılması

yönünden şartlar:

2. Herhangi muteber bir elektrikli cihaz imalâtçısı ya da ima
lâtçıları, Maden Dairesince sertifika verilmiş alev sızdırmaz cihazları
«İşaretleme» yetkisine sahip kılınabilirler ve bu takdirde aşağıdaki
hususları da taahhüt etmiş sayılırlar.
a. İşaretin kullanılmasını düzenleyen kurallara riayet etmek,
b. Maden Dairesi tarafından işaretin kullanılması için yetki ve
rildiğinde, Maden Dairesince onaylanan resimlerine göre her bakımdan
uygun ve eşdeğer cihazlara işareti uygulamak,
c. Üzerine işaret vurma yetkisi verilmiş cihazın bir veya daha
fazla sayıda numunesini Maden Dairesi test için istediğinde tevdi et
mek,
d. İşaretin uygunsuz şekilde kullanıldığı bir malzemeyi, veya işa
reti bu şekilde kullanan imalâtçıyı ve imalâtçının ticarî mümessil veya
müşterisini takip etmek ve/veya işaretin münasip şekilde kullanılma
sının devamını sağlamak bakımından her zaman Maden Dairesine yar
dımcı olmak;
Yetkinin geri alınması:
3. İşareti kullanma yetkisi verilmiş bir kimsenin veya kuruluşun,
işaretin kullanılmasını düzenleyen kurallara karşı geldiği veya cihazla
rın spesifikasyon veya standardlarma uymadığı hallerde Maden Dairesi
nin isteğine göre yetkisi geri alınabilir.
Yetkinin geri alınmasının
tebliği:
4. Yukarıda açıklanan amaçla, bir yetkinin geri alınmasının tebli
ği, işareti kullanmaya yetkili kılmanın ya da kılınanların adreslerine bir
mektupla beraber tebliğ yazısını göndermekle yapılmış olur. Postada
vaki olabilecek gecikmeler ve maden dairesine bildirilmemiş bulunan
adres değişikliklerinin sebep olacağı «haberi olmama halleri» dikkate
alınmaz.
Değiştirilmiş dizaynlara sertifika verilmesi:
5. Evvelce sertifika almış ve işaret vurulmuş cihazların herhangi
birinin dizaynmdaki herhangi bir değişiklik, detaylı olarak değişikliği
gösteren resimler ve gerekiyorsa yeniden test ve sertifika için numune
veya numunelerle beraber test istasyonuna verilecektir. Değiştirilen tipe
yeniden sertifika verilmesi, bu tipe yeniden işaret vurma yetkisini de
beraber getirir.
İşaretin kullanılma ücreti :
6. Üzerine işaret vurulacak cihazın test ve sertifikası için E k VII
de sıralanan «ödenilecek ücretlerin» dışında, işaretin kullanılması yö
nünden ödenmesi gerekli bir ücret yoktur.
İŞARET
Yukarıda açıklanan kaidelerde adı geçen işaret bir çember içine
yazılmış olan AlSz (alev sızdırmaz) kısaltmasından ibaret olup, aşağıda
görüldüğü gibidir.
EK

—X

Maksimum deneysel emniyet açıklığım tayin için kullanılan metodun
özel olarak açıklaması
(Bak E k II)
Ek H'de verilmiş olan ticarî tip muhafazalardaki mil kleransları
(çapsal) ve bağlantı yüzeyleri arasındaki açıklıkların müsaade edilebi
lir ölçüleri, araştırmaların sonuçlarına dayanmaktadır.
Harici bir patlamaya sebep olmayacak şekilde flanşlı bağlantı yü
zeyleri arasında en büyük açıklığı tayin etmek için kullanılan deney
kapları, iç hacimleri 8 litre olan, en büyük çapından i k i parçaya bölün
müş ve birbirine ters iki flanşla teçhiz edilmiş bronz kürelerdir.
Testler yapılırken flanş çemberleri boyunca eşit aralıklarla kon
muş 1 inç (25.4 mm) uzunluğunda ve 3/8 inç (9.5 mm) genişliğinde ba
kır ayırma parçaları vasıtasıyla flanşlar birbirinden ayrılmış ve eşit
aralıklarla yerleşmiş 4 adet çelik mandal vasıtasıyla da birbirlerine bağ
lanmıştır. Ara parçlarının kalınlıkları her bir test serisinde değişik olup,

flanşlar arasındaki açıklık 0.001-0.005 inç (0.0254-0.127 mm) basamak
larla ayarlanabilir şekildedir. Deneylerle 0.005 inç (0.127 mm) lik atla
malarla 5 test yapılır, bundan sonra nihai tayinler için 0.001 inç (0.0254
mm) lik atlamalarla ve her bir kademede 10 -12 test yapılarak ilerlenir.
Bu küre, boş hacmi 25.5 dm olan küb şeklinde bir muhafazanın
ortasına yerleştirilmiştir. Bu muhafaza tepesi ve bir yanı hariç çelik
saçtan yapılmıştır. Boş kalan kısımlar saydam bir selofan kağıdıyla ka
patılmıştır. Buradaki selofan kâğıdı, kübik muhafaza içinde bir patla
ma olduğunda, emniyet supabı görevi yapar. Testler yarı karanlık bir
ortamda yapıldığından, küreden çıkan alevin direkt olarak gözlenebilmesi de imkân dahiline girer.
Uygun bir boru bağlantı düzeni yardımıyla, gerek küre gerekse
kübik muhafaza, istenilen yoğunlukta yanıcı gaz ile doldurulur. Ayrıca
Küredeki gazı bir indüksiyon bobini vasıtasıyla ateşleyebilmek için de
gerekli tedbir alınır.
Küre ve muhafaza içindeki gazlar cins ve/veya yoğunluk bakı
mından farklı olduklarında, bu iki gazın, birbirine karışmasını önlemek
için kürenin flanşları arasındaki açıklık bir yapışkan bant yardımıyla
geçici olarak kapatılır. Bu bandın bir ucuna bağlı bir ip yardımıyla
ateşlemeden hemen önce bu band yerinden sökülür. İlk deneylerin bir
parçası olarak, küre içindeki ve dışındaki gazlarda en patlayıcı karı
şım yoğunluğunun tahkiki için seri test yapılır. Ayrıca, küre içinde gaz
veya buharın ateşleneceği noktanın etkisi de (flanşlara yakın veya kü
re merkezinde) incelenir. Çok nadir istisnalar hariç, en tehlikeli ateş
leme noktasının flanşlar arasındaki açıklığa yakın yerde olduğu bulun
muştur. Buna göre, küre flanşmın iç yüzünden 1/2 inç (12.7 mm) uzak
lıktaki bir noktada ateşleme yapılması testler için Standard bir şart
olarak benimsenmiştir.
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Bazı yanıcı sıvıların buharlaşma basınçları o kadar düşüktürki
bunlarla normal atmosferik bansınç ve sıcaklıklarda gerekli patlayıcı
karışımı elde etmek imkânsızdır. Bu sebeple, böyle buharlar kullanıl
dığında sıvıyı bir karbüratör vasıtasıyla vaporize etmek ve tekrar yo
ğunlaşma olayına engel olmak için patlama küresini bir ön ısıtmaya
tabi tutmak gerekir. Uygun bir standard değer olarak, 50°C lik bir ön
ısıtma sıcaklığı kabul edilmiştir.
Küre dışındaki karışımın patlamasına sebep olmayacak derecede
dar bir flanş açıklığının 20 ardışık deney yapılarak bulunan değerine
«maksimum emniyet açıklığı» adı verilir. Çeşitli açıklık
değerlerinde
yapılan bir seri testlerden elde olunan sonuçlara, istatistik teorisinin
uygulanmasıyla, muhtemel olan en büyük emniyet açıklığı gayet dar
hata sınırları içinde hesaplanabilir.
EK
Alevsızdırmaz

— XI

Muhafaza

Bakımından

Sıcaklık

(Bak Madde 19 (viii) )
A.

Yanıcı Bir Ortamın Ateşlenme

Sıcaklığı:

Değişik gaz ve buharların ateşlenme sıcaklıkları, farklı gözlemcüer
tarafından deneysel olarak araştırılmış olup, bu değerler fiziksel birer
sabite olmayıp kullanılan metoda göre değişir. Bundan anlaşılmaktadırki özellikle «Soğuk alevli yanma» olayının vukubulduğu yerlerde, elde
edilen değerler hayli farklı olmaktadır.
Örneğin, hidro-karbon buharları için normal ateşlenme sıcaklığı
450-500°C civarındayken bu buharların bazılarında 250-300°C civarında
«Soğuk alevli» yanma meydana gelmiştir. Etil - eter için 180°C lik bir «So
ğuk alev» ateşlenme noktası ve karbon - disülf it için de 149"C lik bir
«Normal» ateşlenme noktası kaydedilmiştir.
Elektriksel cihazlarla ilgili B. S. da emredilmiş olan sıcaklık yük
selmesi ve bazı hallerdeki toplam sıcaklık; cihazm cinsine, yalıtım sını
fına ve cihazın dizayn edildiği çalışma şartlarına göre değişir. Bazı istisnalarıyla, bu spesifikasyonlarda adı geçen sıcaklık, muhafazaya değil mu
hafazanın kapsadığı elektriksel bileşenlere aittir.
Alevsızdırmazlık özelliklerinin denenmesi için istasyona tevdi edilen
elektrik cihazlarının çoğunluğunda, dış yüzey sıcaklığı nisbeten kabili
ihmal ise de bazı özel sınıf cihazlarda (Aydınlatma armatürleri, dirençler
ve ısıtıcılar gibi) bu sıcaklık 100°C e yaklaşabilir ve hattâ geçebilir. Kul
lanma sırasında ulaşılacak gerçek sıcaklık, şüphesizki ortam sıcaklığına
göre değişebüir veya cihaz, dizayn edildiği nominal değerlerin üzerinde
kullanılıyorsa emredilen sıcaklık derecesi aşılır. Bu sebeple, cihaza alev
sızdırmaz sertifikasının verilmiş bulunması - nominal değerleri içinde kul
lanılsa dahi - bazı özel ortamlarda çalışma halinde tehlikeli olabilecek
sıcaklıklara ulaşılmayacağı anlamına gelmez.

— 12
Alevsızdırmaz bir elektrik cihazını kullananların, cihazı çevreleyen
ortam sıcaklığının, normal çalışma şartları altında emniyetli bir sınır de
ğeri aşmayacağını kendi kendilerine garanti edebilmeleri gerekir.
B. Karşılıklı Metal Bağlantı Yüzeyleri
yet Açıklığım Etkileyen Sıcaklık Derecesi;

Arasındaki

Deneysel Emni

Ek II deki sınıflandırmayı esas alan, Ek X daki araştırma, normal
atmosfer sıcaklıklarında yapılmıştır. Yalnızca normal sıcaklık ve basınç
larda arzu edilen buhar karışımını üretmek bakımından, çok düşük bu
har basıncına malik olan bazı sıvılar bu durumun dışında tutulmuş ve
bu sıvılarda tankın sıcaklığı + 50°C de tutulmuştur. Cihaz içinde bulu
nabilecek olan dirençler vs. den yayılan ısı enerjisi sebebiyle muhafaza
sıcaklığının, deneysel emniyet açıklığı üzerine olan etkisine ilişkin malu
mat gerekli görülmüş bulunmaktaydı. Buna göre şu gerçekler ileri sü
rülmüştür : (a) 100°C veya daha yukarı sıcaklıklarda, muhafazanın için
deki patlamanın yan ürünleri olarak ısıyı absorbe edebilecek herhangi bir
su buharı yoğunlaşması olmayabilir, (b) daha yüksek sıcaklıklarda, ısı
tılan gazın genleşmesi sebebiyle muhafaza içinde daha az ağırlıkta pat
layıcı karışım bulunur. Bu sebeplerle deneylerin (Emniyet açıklığı bakı
mından) 110°C de yapılması kararlaştırılmıştır.
Bu deneyler için, iç boyutları 27 x 26 x 14 cm. olan ve 38 mm. kalın
lığındaki flanşları üzerine çelik bir levha kapatılmış olan, diktörtgensel
bir çelik kutu kullanılmıştır. Kutu hemen hemen tamamen silindirik di
rençlerle doldurulmuş olup bu dirençler yardımıyla sıcaklık kontrol edile
bilir hale getirilmiştir. Kutunun net hacmi veya gazlı ortamın hacmi tak
riben 7374 cm (450 inç dür. Kutu içinde 9,5 % ve dış ortamda 7,5 % yo
ğunluk metan hava karışımı kullanılmıştır.) Kutu içinde bulunan karışım,
kutunun aralıklı flanş yüzeylerinden takriben 1 cm. uzaklıkta teşekkül
ettirilen bir kıvılcım vasıtasıyla ateşlenmiştir. Kutuyu çevreleyen ortamın
sıcaklığı bütün deneyler boyunca normal «Oda sıcaklığında» yani + 20°C de
tutulmuştur. Önce, kutu oda sıcaklığmdayken emniyet açıklığını tayin
için testler yapılmış bundan sonra aynı test 110°C de tekrarlanmış ve
prensip olarak dış ortamdaki patlayıcı karışımı ateşlemeyecek 20 ardışık
deneyin yapılması öngörülmüştür. Hem 20"C ve hem 110°C de maksimum
emniyet açıklığı 1.39 mm. (0.0055 inç) olarak bulunmuştur.
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E K — XII
Dış Devre Bağlantısı
(Bak Madde 19 (viii) )
Bir cihaza alevsızdırmaz sertifikasının verilmiş olması, sertifikada
belirtilmediği müddetçe, dış devre bağlantılarının cins ve kalitesi hak
kında bir onay anlamına gelmez. (Örneğin iki veya daha fazla cihazın
komple bir ünite haline geldiği kombinezonlarda, bu durum sertifikada
belirtilir)
Bu istisnalarla, adı geçen test yetkilisi yalnızca, müracaatçı tarafın
dan belirtilen dış devre bağlantısının sertifika verilecek cihaza uyup uy
madığını kontrol etmekle yükümlüdür.
1954 de akdedilen İngiliz Maden ve Taş Ocakları Sözleşmesine ge
nel hükümlerine göre, kullanılabilecek kablonun cinsi ve çalışma gerilimi,
kullanma yeri ve cihazın kullanılacağı yerdeki gayesinin belirtilmesi gerek
mektedir. Diğer endüstri kolları için de bu şekildeki benzeri kurallar dik
kate alınmalıdır.
Uygun tarzda tesis edildiklerinde, 4 smıf bağlantı şekli mevcuttur.
Bunlar : (i) tel zırhlı kablolar, (ii) çelik borular içinden yapılan dona
nım, (iii) mineral yalıtkanlı ve bakır ekranlı kablolar, (iv) tamamen kau
çuk kaplı fleksibi kablolar.
Fleksibi kablolar, ancak diğer alternatif imkânlar pratik olmadığı
takdirde kullanılmalıdır. (Örneğin hareketli ve sabit cihazlar arasındaki
irtibatlar gibi). Bu kablolar hergün kontrol edilmeli ve herhangi bir ya
ralanma veya kırılma ihtimaline karşı sık sık testten geçirilmelidir.
Hangi bağlantı cinsi kullanılırsa kullanılsın, bir kısa devreyi müteakip
ortaya çıkabilecek yanma ihtimali, devreye ilâve edilecek otomatik koruma
tertipleri yardımıyla bertaraf edilmiş olmalıdır.
Özellikle normal yük akımının büyük olduğu devrelerde, sigortalar
ya da elektromanyetik kesme vasıtalarıyla sağlanan aşırı akım korun
ması, kablo donanımının yanmasına engel olmayabilir. Ayrıca, toprak di
rencinin çok düşük olup büyük kısa devre akımlarının doğduğu haller ha
ricinde, aşırı akım koruması toprak arızalarında etkili olmaz.
Topraklanmış metal bir ekranla kaplı kablo donanımı için toprak
kaçağı koruması koruyucu ekran ark sebebiyle yanmadan arızalı devrenin
otomatikman izole edilebilmesi için daha büyük bir şans arzeder. Boş
boruların, bağlantı kutularıyla birleştirilerek yapılan deneylerde görül-

müştürki, bir gaz infilâkini müteakip borular içinden yayılan basınç dal
gaları bağlantı kutuları içinde yüksek basınçlar doğurmaktadır. Hangi
şartlar ve hangi miktarlar altında borular, içinden geçen yalıtılmış iletken
lerin sonuçları değiştirdiğini öğrenmek için ise daha yapılması gereken
bazı araştırma çalışmaları mevcuttur.
Not: Kömür Madenciliğinin dışında kalan endüstrilerde alevsızdır
maz (Flame - Proof) elektrik cihazlarının bakım ve tesisi için bir klavuz,
C. P. 1003 numarasıyla, British Standards Institution tarafından yayım
lanmıştır.
E K — XIII
Alevsızdırmaz

Muhafaza Sertifikasının

Anlam Sahası:

(Sertifika verilmesine esas olan hususlar için Bak Madde 18)
Maden Dairesince tasdik edilen alevsızdırma bir muhafazanın serti
fikası, yalmzca adı geçen muhafazasının, kopyası bu yönetmeliğe de ilâve
olunan (Ek 1) BS 4683/2 No. lu standartda tariflenen alevsızdırmazlık
özelliklerini yerine getirdiğine şehadet eder. Bu sebeple, sertifika diğer
bütün hususlarda cihazın kalitesinin iyi olduğunu veya bu cihazın her
hangi bir endüstride, kanunlara uygun olarak kullanılabileceğini belirtmez.
Örneğin, yalıtım sınıflarına göre gerilim sınırları veya enerji sınırları
veya cihazın kullanılma şartları hakkında kanunlar bulunabilir. Cihazla
beraber kullanılacak kablo donammı ise benzer şekilde tefrik edilmiş ola
bilir. Ayrıca, eğer cihazı çevreleyen atmosferde, belirtilmiş olan yoğunlu
ğun üzerindeki bir konsantrasyonda yamçı gaz mevcut ise, muhaza alev
sızdırmaz olmakla beraber cihazı kurmak veya çalışmaya devam etmek
kanunsuz bir işlem olur.
Eğer aym bir cihaz, detaylarında fark olmaksızın veya farklı şekilde
hem madencilik hem de diğer endüstriler için dizayn edilirse, madencilik
ve diğer endüstri kollarmı ayıran «Bölgesel Sertifikalar» verilmeli ve bu
gruplandırmada grup I madencilik tatbikatma ayrılmalıdır. Yani farklı
endüstriler için cihazın konstrüksiyonu aynı olsa dahi, her biri kendi
(AlSz) seri numarasını taşıyan iki sertifika bulunmalı ve bunlardan biri
grup I için diğeride grup II için olmalıdır.
EK — A
(İKİNCİ BÖLÜMÜN EKLERİ)
KENDİLİĞİNDEN EMNİYETLİLİK PRENSİBİ
ÜZERİNE NOTLAR
1. Yanıcı gaz ve buharlar, hava ile uygun oranda karıştıklarında,
küçük bir indüksiyon bobini, bir kondansatörün darbeli boşalması veya
bir devrenin kesilmesi gibi hallerden doğan, nispeten küçük arklarda ateş
lenebilirler. 1/1000 Joule (1 milijoule) den daha az enerji depo etmiş bir
kondansatörün boşalmasından doğan bir kıvılcım ateşlemeye sebep ola
bilir. Diğer yandan, başka şartlar halinde çok daha büyük enerjilerin
harcandığı arklar bir patlamaya sebep olmayabilir.
2. Kendiliğinden emniyetlilik prensibi, enerji sarfiyatı az olan elek
trik cihaz ve devrelerine uygulanabilir olup, bu devre veya cihazlarda nor
mal olarak veya kazaen devrenin kesilmesi anında ortaya çıkan arkta ser
best kalan ark enerjisini kontrol etmek için uygun vasıtalar kullanılabi
lir.
3. B u şekildeki arkların ateşleme meydana getirebilme özelliği, uy
gulanan gerilim, akım ve indüktans gibi çok sayıda devre sabitlerine bağlı
olduğu gibi ayrıca devrenin kesilme şekli, aralarında arkın teşekkül ettiği
elektrodlarm cins ve biçimleri, yanıcı gaz veya buharın cins ve yoğun
luğuna da bağlıdır.
4. Arklarda serbest kalan enerjileri kontrol edebilen herhangi bir
sistemin etkinliği geniş miktarda devrenin tipine bağlıdır. İndüktansı kü
çük veya ihmal edilebilir derecede olan devrelerde, akabilecek akımı sı
nırlamak gerekir. Uygulanan gerilimin artırılması, müsaade olunabilir
emniyet akımım azaltacaktır.
Cihaz veya devrenin indüktif bir eleman veya sargı ihtiva ettiği yer
lerde, devrenin kesilmesi esnasında elektromagnetik alan şiddetinin azalma
anlarında serbest kalan ark enerjisini absorbe etmek veya saptırmak
genellikle mümkündür. B u takdirde açığa çıkabilecek enerji dağıtmaya
caktır.
Bu tedbir; indüktif elemanı, indüktif olmayan bir direnç veya redresörle veya bazı hallerde bir kondasatörle şöntlemekle alınabilir. Diğer
bir alternatif olarak, uçları kısa devre olunmuş bir sargı veya bakır halka
esas çalıştırma sargısıyla bir arada olarak kullanılabilir.
5. Değişik yanıcı gaz ve buharlar, zayıf elektriksel kıvılcımlar vası
tasıyla ateşlenebilmeleri bakımından biribirlerinden ayrılırlar. Bir miktar
yanıcı gaz veya buharın birbirine göre (İzafi) ateşlenebilirlik derecele
ri tespit edilmiştir. Bununla beraber, henüz çeşitli gaz ve buharlarda ça-
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lışan alev sızdırmaz muhafazaların emniyet açıklıklarında olduğu gibi tam
bir sınıflandırma yapmaya uygun gelecek bir esas mevcut değildir. İncele
nen gaz ve buharlar içinde en kolay ateşlenen gaz olarak hidrojen, en
güç ateşlenen olarak da metan gazı bulunmuştur.
6. Genellikle, henüz çeşitli tipte elektrik cihazlarının kendiliğinden
emniyetliliğini temin için bunlara ait karakteristikler yönünden kati sınır
lar tayin etmek pratik olamamaktadır. Bununla beraber, maden ocakla
rında sinyalizasyon maksadıyla kullanılan zillerin akım kaynaklan için
esaslar tespit edilmiş olup, bunlar şu şekildedir :
a) Doğru akımla yapılan sinyalizasyon için gerilim 25 voltu aşma
yacak olup, akım kaynağı loklanşe tipi 3 adet 1/8 galonluk (0,745 litre)
sellülün seri olarak bağlanmasından elde edilecek veya Maden Dairesince
bu gaye için onaylanacak diğer bir kaynak kullanılacaktır.
B u batarya spesifikasyonu, azamî 2,6 amperlik bir kısa devre akı
mına tekabül eder. Diğer doğru akım kaynakları da kısa devre akımlarını
bu değere kadar sınırlayacak miktarda iç dirence sahip olacaklardır.
b) Alternatif akımla yapılan sinyalizasyon için, gerilimin effektif
değeri 15 voltu aşmayacaktır. Ocak zil sinyalizasyonu için İngiltere'de
onaylanan transformatörlerin çıkış akımının sınırı 1,6 amperdir (Effektif
değer) Çıkış sargısının kaçak indüktansı ise 300 mikrohenry'i aşamaz.
7. Bir elektrik arkının kesilmesi sırasında arkm ateşleme doğurucu
özelliğine etki yapan çeşitli faktörler hakkında mevcut yayımlar vardır.
Bunlardan bazıları şunlardır:
(i) Elektrik cihazlarının kendiliğinden emniyetliliği : Devre sabit
lerine göre minimum ateşleme akımı. (S. M . R. E Paper No. 104 H . M . S. O,
1946)
(ii) Elektrik cihazlarının kendiliğinden emniyetliliği: Devre sabitle
rine göre minimum ateşleme akımı (ikinci rapor) (S. M . R. E Paper No.
106 H . M . S.O., 1947)
(iii) Kendiliğinden emniyetli elektrik cihazları: Pentan, Hekzan,
Heptan ve Aseton buharlarının hava ile karışımları için devre indüktansıyla ateşleme akımının bağıntısı. (E. R. A Technical Report G/T 232,
Electrical Research Association, 1950)
(iv) Kendiliğinden emniyetli elektrik cihazları: Karbon monoksit,
kömür gazı ve hidrojenin hava ile karışımları için devre indüktansı ile
ateşleme akımının bağıntısı. (E. R. A Technical Report G/T 257, Elect
rical Research Association, 1951)
(v) Kendiliğinden emniyetli elektrik cihazları: Mavi su gazı ile hava
karışımı için devre indüktansı ile ateşleme akımının bağıntısı (E. R. A
Technical Report G/T 258, Electrical Research Association, 1951)
(vi) Kendiliğinden emniyetli elektrik cihazları: Benzen ve siklohekzan ile hava karışımı için devre indüktansıyla ateşleme akımının bağın
tısı (E. R. A Technical Report, G/T 268, Electrical Research Association,
1952)
(vii) Kendiliğinden emniyet: Son gelişmelerin bir özeti: (S. M . R. E
Research Report No. 41, S. M . R. E Sheffield, 1952)
Özet Makaleler:
(viii) Endüstrideki patlama tehlikeleri bakımından elektrik devre
lerinin kendiliğinden emniyetliliği ve çeşitli gaz ve buharlar içinde ark
kesilmesi vasıtasıyla ateşlemenin izafi kolaylığı. ( E . R . A Technical Report
G/T 259, Electrical Research Association, 1951).
(ix) Metan-hava karışımlarının ateşlenmesi için gereken enerji de
şarjına devre direncinin etkisi. (E. R. A. Technical Report, D/T 105, Elect
rical Research Association, 1957)
(x) Kendiliğinden emniyetli elektrik cihazları: Etilen ile hava karı
şımı için, devre indüktansıyla ateşleme akımının bağıntısı. (E. R. A Tech
nical Report D/T 106, Electrical Research Association, 1957)
(xi) Kendiliğinden emniyetli elektrik cihazları: İzohekzan ile hava
karışımı için devre indüktansıyla ateşleme akımının bağıntısı. (E. R. A
Technical Report, D/T 107, Electrical Research Association, 1957)
(xii) Kendiliğinden emniyetli elektrik cihazları : Buta : 1 — Dien : 3
ile hava karışımı için, devre indüktansıyla ateşleme akımının bağıntısı.
(E. R. A. Technical Report D/T 112, Electrical Research Association, 1959)
(xiii) Kendiliğinden emniyetli elektrik cihazları: Karbon disülfit ile
hava karışımı için, devre indüktansıyla ateşleme akımının bağıntısı.
(E. R. A Technical Report D/T 113, Electrical Research Association, 1959)
(xiv) Kendiliğinden emniyetli elektrik cihazları: Bütan (Calor) ve
slklohekzan gazları ile hava karışımı için, devre indüktansıyla ateşleme
akımının bağıntısı. (E. R. A. Technical Report G/T 282, Electrical Research
Association, 1953)
Not: Yukarıda adı geçen literatürün orijinal isimleri için «Tesing
Memorandum No. 10, Test and certification of intrinsically safe electrical
apparatus and circuist» adlı yayımına bakımz.

EK

—B

(Bak Madde, 25)
KENDİLİĞİNDEN EMNİYET SERTİFİKASI TARAFINDAN
KAPSANAN GAZ V E BUHARLAR
1 — Bir cihaz, sertifika verilebilme bakımından aşağıda sıralanan
gaz ve buharlar için kendiliğinden emniyetlilik testine kabul olunabilir :
— Metan (Grizu),
— Pentan, Hekzan, İzo-hekzan, Heptan, Bütan,
— Petrol buharı,
— Aseton,
— Benzen, Siklo - hekzan, Siklo - hekzan
— Karbon Monoksit, Metil asetat, Asetaldehit, Metan (Madencilik
için değil), Etilen, Buta: 1 — Dien: 3, Etilen oksit,
Hidrojen,
— Kömür gazı (Şehir gazı), Kok fırını gazı, mavi su gazı, karbon di
sülfit.
2 — Geçici bir tedbir olarak, sınıflandırma için gelecekte yapıla
bilecek araştırma ve genelleştirmeleri beklerken sertifikalara esas olarak
4 temsili gaz kullanılabilir şöyleki;
(a) Metan (Grizu) bakımmdan verilecek sertifikalara esas teşkil
edecek testlerde, hacimce 8,3 % metan ihtiva eden, metan - hava karışımı
kullanılacaktır. B i r alternatif olarak, bu gazın bulunamadığı yerlerde test
ler, 70 % Bütan + 30 % propon karışımından ibaret likit gaz da kullanı
labilir. Bu kanşımın yüzdesi, kullanma maksadına göre, 3.6 % ilâ 4.2 %
arasında olmalıdır.
(b) Bütan, pentan, hekzan, izo - hekzan, heptan, benzen, petrol bu
harı siklo - hekzan, siklo - hekzan, aseton, karbon monoksit, metil asetat,
asetaldehit ve Metan (Madencilik için değil) bakımından verilecek serti
fikalara esas teşkil edecek testlerde 3,9 % pentan buharı ihtiva eden
pentan-hava karışımı kullanılacaktır.
(c) Etilen, Buta : 1 — Dien : 3 ve etilen oksit bakımından verilecek
sertifikalara esas teşkil edecek testlerde, hacimce 7,8 % etilen ihtiva eden,
etilen hava karışımı kullanılacaktır.
(d) Hidrojen, kömür gazı (Şehir gazı), kok fırını gazı, mavi sugazı
ve karbon disülfit bakımmdan verilecek sertifikalara esas teşkil edecek
testlerde, hacimce 21 % hidrojen ihtiva eden, hidro jen - hava karışımı kul
lanılacaktır.

EK — C
(Bak Madde 25)
KENDİLİĞİNDEN EMNİYETLİLİK TESTLERİ
1 — B i r cihaz ya da devrede vukubulabilecek arkın emniyetlilik test
leri, elektriksel devreye öngörülen atmosferde bir kıvılcım doğurabilecek
«Kesme arkı cihazı» ilâve etmek suretiyle kolaylıkla yapılır. Normal ola
rak kullanılan 2 cins kesme arkı cihazı aşağıda kısaca izah edilmiştir. Bu
cihazlar, arkın ateşleyici özelliği bakımmdan en az pratikte doğan şartlar
kadar tehlikeli şartlan sağlayacak şekilde dizayn edilmişlerdir.
2 — Standart kesme arkı cihazı (No. 3) adıyla bilinen, bu cihazlar
dan ilki test altındaki devreyi kasti olarak kapatıp bundan sonra elekrodlarm çabuk olarak ayrılmasıyla arkı kesecek şekilde dizayn edilmiştir.
Bu elektrodlar platin alışımı şeritlerinden ibaret olup bir, elektrod sivri
şekilde imal edilmiştir. Cihaz devamlı olarak çalıştırıldığı takdirde aralık
ları 1.7 şer saniye olan tek tek kıvılcımlar üretir. Bu kesme arkı cihazı
nın detaylı açıklaması ve kendiliğinden emniyetlilik testlerindeki kullanı
lışı S.M.R.E Research Report No. 33 (1951) de verilmiştir. B u cihaz va
sıtasıyla üretilen arkın ateşleme sağlayabilirliği bakımından, cihazın çalış
ması aşağıdaki şekilde standartlaştmlır.
Elektrodlar öyle düzenlenir ve ayarlanır k i , 0.95 henry'lik hava çekir
dekli bir indüktans ihtiva eden 24 V DC gerilimli devre 0,19 A lık bir akım
için ve 8,3 % metan gazı ihtiva eden metan - hava karışımı içinde her 100
denemede en az bir defa ateşlersin ve fakat 0.18 A. lık bir akım için ikinci
100 denemede hiç ateşlenmesin. Burada da medan yerine 3.4 % 4.2 % ara
sında, 70 % bütan + 30 % propan karışımı kullanılabilir.
B u kalibrasyon, bir seri teste başlamadan önce yapılır ve her test
serisinin sonunda da tekrarlanır.
3 — Standart, fasılalı kesme arkı cihazı (Mk I î ) adıyla bilinen
ikinci tip cihaz, testere dişi şeklindeki elektrotlarından birinin sabit ve düz
kenarlı olan ikincisi üzerinden çaprazlanmasına geçirildiğinde devrenin
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fasılalı olarak kesilmesini sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir. Her bir
çalışmada 8 ilâ 10 kıvılcım üretilir. Her bir ardışık kıvılcım arası ise
takriben 1/4 saniye alır. Bu cihaz S. M . R. E Research Report No. 323
(1961) yayımında açıklanmıştır. Alçak empedanslı ve yüksek çalışma
akımlı bazı devrelerde bu cihazın kullanılması, standart ark kesme cihazı
(No. 3) dan daha şiddetli testlere yol açar.
4 — Test yetkilisinin inisyatifine bağlı olarak, bu metodlardan biri
veya her ikisi kullanılarak testler yapılır. B u testlerin detaylarmda deği
şiklik olabileceği gibi, daha uygun bir metod bulunduğu takdirde test o
metodla da yapılabilir.
5 — Testler sırasında, patlamaya sebep olmazlığın kabul edilebil
mesi için, her bir test şartı altında 200 den az olmamak üzere ardışık ope
rasyonlar yapılmalıdır.
6. Testler, hat akımının kesilmesi veya hatlar arasındaki bir kısa
devrenin kesilmesi veya test yetkilisinin pratikte ortaya çıkabileceğini
düşündüğü herhangi bir arıza şartı altında doğabilecek bütün arkları kap
samalıdır.
7. Mümkün olan yerlerde, yukarıda da adı geçen «Arkın emniyetlilik testleri», bir emniyet payı tesis edebilmek maksadıyla normal çalışma
akımından daha büyük bir akımda yapılacaktır. Arzu edilen aşırı akımın
sağlanamadığı yerlerde emniyet payı için başka usuller de kullanılabilir.
Mümkün olan yerlerde cihaz, kullanılacağı enerji kaynağı ile beraber
test edilmeli ise de aşırı akımı temin için başka bir kaynak kullanmak
gerekiyorsa kaynak değiştirilmelidir.
8. İstenilen emniyet payı genellikle, devre veya cihaz nominal
çalışma akımından 50-100 % daha fazla bir akımda test edilirken bir pat
lama meydana gelmeyecek şekilde olacaktır. Pratik sınırlar içinde kalın
dığı müddetçe daha yüksek emniyet kat sayılarına gidilecektir.
Test yetkilisi, vukubulma ihtimalinin yeterince küçük olduğu yerlerde
bu şarttan sarfı nazar edebilir.
EK — D
(Bak Madde 29)
ZİL SİNYALİZASYON DEVRELERİNDE KULLANILAN
VE
B. S. 1538 : 1956YA. GÖRE İMAL EDİLMİŞ
KENDİLİĞİNDEN EMNİYETLİ TRAFOLARA SERTİFİKA
VERİLEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR
B. S 1538 : 1956 standardı, birinci derecede kömür madenlerinde kul
lanılmak üzere, metan (Grizu) bakımından kendiliğinden emniyetli sayı
lacak ve zil sinyalizasyon devresinin akım kaynağı olan trafolarm konstrüksiyonları için detayları emretmektedir.
İngiltere Enerji Bakanlığı (Ministry of Power), aşağıdaki şart
lara uyulduğu takdirde, kendiliğinden emniyetlilik için fiziksel bir teste
lüzum görmeksizin, yukarıda adı geçen B. S. na uygun olarak imal edilmiş
zil sinyalizasyonu devrelerinin transformatörleri için kendiliğinden em
niyetlilik sertifikasının verilmesini kabul etmiştir. İmalâtçı şunları sağ
layacaktır :
(a) B. S. 1938 : 1956 ya, 11 nci maddesinin emrettiği rutin testler de
dahil olmak üzere her bakımdan uygunluğu belirten yazılı bir bildiri ve,
(b) Gerekli görüldüğü takdirde, imalâtçının B. S 1538: 1956 da ön
görülen hususları temin edecek şekilde test teçhizatına ve organizasyona
sahip olduğunun ifade edildiği bir bildirme formu,
(c) İmalât süresince test istasyonu tarafından trafolarm incelenme
sine ve gerekli görüldüğü takdirde test için komple trafolar arasından
yeter sayıda numune alınmasına rıza gösterildiğine dair kabul belgesi,
(d) B. S 1538 : 1956 standardının teknik emirleri yerme getirilmediği
takdirde resmî onayın geri alınması sonucu sertifikanın iptaline rıza
gösterileceğine dair taahhütname.
Bu işlemlere göre kendiliğinden emniyetlilik için verilecek sertifikaya
ödenmesi gereken ücret 125 TL. dır.
Cihazın alevsızdırmaz muhafazasına ilişkin bir standardın bulun
madığı hallerde, alevsızdırmazlık testleri için de aynı zamanda müracaat
edilmelidir.
Not: Test yetkilisinin insiyatifine bağlı olarak yukarıdaki usul,
konstraksiyonu B. S. 1538 : 1956 ya aşağıdaki hususlar hariç her bakım
dan uyan trafolara da benzer şekilde uygulanabilir:
(a) B. S. 1538 : 1956 da, 110, 120, 240, 400, 415, 440, 500, 550 ve 660
Volt olarak sınırlanmış primer sargı veya giriş gerilimleri ve/veya,
(b) Metan gazından başka gaz ve buharlar için de kullanılmak is
tenilen trafolar için, maksimum müsaade edilebilir, çıkış kısa devre akımı
bu akımın, test yetkilisince emredilecek daha düşük bir değere sınırlan
ması istenecektir.

EK — E
(Bak Madde 30 (ii) )
TEST İÇİN MÜRACAAT SIRASINDA İSTENİLEN BİLGİLER
Test için müracaat yapılırken bildirilmesi gerekli bilgiler aşağıdadır:
1. Cihazm dahil olduğu grup, kullanılması öngörülen şekil ve tip
numarası,
2. Müracaatçınm ad ve adresi,
3. İmalâtçının ad ve adresi, (Müracaatçıdan başka kişi ise)
4. Testten sonra cihazm gönderileceği adres,
5. Cihazın birinci derecede kullanılacağı öngörülen gaye ve endüstri,
6. Cihazın, içinde emniyetli olması istenilen yamçı gaz veya bu
harın adı,
7. Mevcutsa, ilk yapılan bir müracaata nazaran konstrüksiyondaki
değişiklikler,
8. Müracaata ekli olarak verilecek cihaz resimlerinin bir listesi,
tevdi edilen herhangi bir şema, şu standartlara uygun olarak çizilmiş bu
lunmalı ve kullanılan sistem, diyagramın üzerinde işaretlenmelidir:
(i) Genel Elektrik Gayeleri için Grafik semboller (Graphical sym
bols for General Electrical Purposes B. S. 108: 1951)
(ii) Telekomünikasyon için grafik semboller (Graphical symbols
for telecommunication — B. S. 530 : 1948 ve 1958'e kadar yayımlanan
1 den 6 ya kadar numaralı ilâveleri)
(iii) Telekomünikasyon (Radyo dahil) ve elektronikte kullanılan
terimler. (Glossary of terms used in telecommunication including Radioand electronics, B. S 204 : 1960)
(iv) Veya, uygun görülen diğer bir ülke standardı,
9. Cihazm uygun olduğu B. S'm numarası (Eğer böyle bir standart
mevcutsa),
10. Cihaz orijinal bir tipmidir yoksa evvelce sertifika almış bir tipin
değiştirilmiş şeklimidir? Son hal mevcutsa sertifikanın tarih ve numara
sını belirtiniz.
11. Bir sertifikanın ikizimi istenilmektedir (duplicate)? B u tak
dirde ikinci sertifika (Kopya) için müracaat edenin ad ve adresi,
12. Test şartlarının kabul edildiğinin bildirilmesi,
13. Müracaat tarihi ve müracaatçının imzası.
EK

—F

(Bak Madde 30 (v) )
TİCARÎ MÜMESSİL V E MÜŞTERİ ADLARININ ONAYLANMASI
Bu yönetmeliğin 30 (v) maddesinde, kendisine sertifika verilmiş olan
bir imalâtçının, arzu ettiği takdirde cihazı kendi adı yerme ticari mümes
sil veya müşteri firmalarından birisinin adıyla işaretleyebileceğine işaret
edilmiştir. Yapılacak bu isim değişikliğinin tabi olduğu hükümler bu ek'te
belirtilmiştir.
Bu hükümler şöyledir:
(i) İmalâtçı, kendiliğinden emniyetlilik için sertifika almak gaye
siyle orijinal müracaatmı yaptığında veya böyle bir sertifikayı aldıktan
bir süre sonra test yetkilisine başvurarak ticarî mümessil veya müşteri
lerden birinin veya birkaçının teklifleri uyarmca, cihaz üzerine yazılan
kendi adı yerine mümessil veya müşterilerinin adlarının onaylanmasını is
teyebilir. Gerçek imalâtçı bundan sonra da orijinal sertifikayı elinde tu
tabilir veya başka bir cihaz için kendiliğinden emniyetlilik sertifikası is
teyebilir.
(ii) Adma sertifika verilmiş olan imalâtçı, sertifikanın öngördüğü
şartları yerine getirmekten sorumlu olmaya ve cihaz üzerine adı dam
galanan firmanın sertifika şartlarını ihlâlinden dolayı sertifika yetkisinin
iptaline muhatap olabilmeye devam edecektir.
(iii) İmalâtçı, yukarıda adı geçen ticarî mümessil veya müşterile
rinden kendi bilgisi ve müsaadesi olmaksızın cihazm dizayn, markalama
veya konstrüksiyonunda bir değişiklik yapmayacaklarına dair yazılı bir
taahhütname almış olacaktır.
(iv) Yönetmeliği 35 (ii) maddesinde emredilen markalama, istenilen
işaretleme, firmanın adının veya markasının veya isim kısaltmasının test
yetkilisince onaylandığım gösteren çember içine alınmış «R» harfinin ilâ
vesiyle imalâtçının kendisi tarafından basılacaktır.
(v) Yukarıda da belirtildiği gibi, imalâtçı herhangi bir cihazı mar
kalamadan önce, test yetkilisinin, teklif olunan onay işaretine mutabık
olduğuna dair yazılı mutabakatnamesini alacak ve gerekli ücretleri ödeye
cektir.
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EK

—G

(Bak Madde 31)

Devre veya Cihazın Dahil Olduğu Grup

TEST İÇİN TALEP EDİLECEK CİHAZ
VE
ÜCRET TARİFESİ

(f)

1. Her bir orijinal müracaatta onay ücreti olarak 500 TL. istenilir.
(Bak Madde 30 (ix) )
2. Test için gereken ücretler peşin olarak ödenir. Ön incelemeden
sonra test yetkilisi cihazı teste kabul ederse, ödeme için istekte bulunu
lacaktır. (Bak Madde 31 (i) )
3. Kendiliğinden emniyetli elektrik cihazlarının testleri için gerekli
ücretler, testlerin icraı sırasında yapılacak işlerin tahminine dayanılarak
takdir edilecektir.
4. İkiz bir sertifikanın (duplicate) verilmesi için gereken (Madde 30
(v) ) veya ilâve sertifika halinde ödenilecek ücret 500 TL. dır.
5. Müşteri firma isim veya isimlerinin onay ücreti (Bak Madde 30
(v) ) her onaylanan isim için 150 TL. dır.
6. Bütün ücretler çek veya banka havalesi vasıtasıyla;
Alevsızdırmazlık Test İstasyonu T. C. Ziraat Bankası Yenişehir Şu
besi No. 640 - 134 ANKARA adresine gönderilmelidir.
7. Test için istasyona tevdii gereken cihaz ve numune sayısına, ilk
incelemeyi takiben test yetkilisi karar verecektir.
Test için istenilen numune sayısı cihazın tipine ve kullanılacağı dü
şünülen amaca bağlıdır. (Müracaatçılara yol göstermek için, alışılmış istek
sayısını gösteren bir tablo aşağıya çıkarılmıştır. Bununla beraber, bu mik
tar herhangi özel bir durumda test yetkilisinin inisyatifine göre değişe
bilir)
8. Testleri kolaylaştıracağı mülâhaza edildiğinde, test yetkilisi ci
hazın elektriki veya mekaniki detaylarında bazı değişiklikler yapılmasını
talep edebilir.
9. Testler sırasında cihazları tahripten korumak için tedbir alın
masına rağmen cihaz tahribata uğramışsa test yetkilisi bundan dolayı
bir sorumluluk kabul etmez, ve tahribatı tazmin etmeye mecbur değildir.
10. Test için, cihazlar yukarıdaki 6. maddede belirtilen adrese nak
liye masrafı ödenerek gönderilmelidir.
11. Testte kullanılan cihazın bütün sertifika işlemlerinin bitiminde
cihaz, müracaat formunda yazılı bulunan adrese nakliye masrafı müra
caatçıya ait olmak üzere gönderilir.

Devre veya Cihazın Dahil Olduğu Grup
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Doğru akım, sinyal zil ve röleleri
Alternatif akım sinyalizasyon için gerilim Trafosu
A. C Zil ve röleleri ( (b) ile kullanmak üzere)
(b) ile kullanmak için redresörler ( (a) için
DC kaynağı)
Çıngıraklı manyetolu telefonlar:
Manyeto
Çıngırak

(g)
(m)
(i)
(j)
(k)
(1)

(m)

Test
için istenilen
numune sayısı.

(e) ile kullanmak için çıngıraklar ( (e) ile tevdi
olunmuş orijinal tip çıngıraklar haricindekiler
için)
20
Telefon devreleri için, interkomünikasyon tabloları
1
Bataryalı telefonlar:
Komple alet
1
Zil veya röleler
20
A. C Uzaktan kumanda ve elektriksel kilitleme
devreleri
1
Uzaktan kayıt ve gösterme sistemleri
1
Elektriksel test ve diğer ölçü aletleri
1
Amplifikatör ve hoparlör sistemleri
Amplifikatör
1
Hoparlör
(Ünitenin kapa
sitesine göre)
Kuyu, galeri ve diğer sinyal sistemleri
1

•

Köy İşleri Bakanlığından :

11/12/1971 günlü 14035 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan
«7/2980 sayılı Kararname ile İşçi Kontenjanı Ayrılacak
Kooperatiflerde Aranacak Şartlar, Yatırım Alanlarının
Seçimi Uygulama ve Bakanlıklararası İşbirliği Esaslarını
Belirtir Yönetmelik» in Madde : 31-c Fıkrasının
Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

1

Madde 1 — 11/12/1971 günlü 14035 sayılı Resmî Gazete'de yayımla
nan «7/2980 sayılı Kararname ile İşçi Kontenjanı Ayrılacak Kooperatif
lerde Aranacak Şartlar, Yatırım Alanlarının Seçimi, Uygulama ve Bakan
lıklararası İşbirliği Esaslarını Belirtir Yönetmelik» in Madde 31 — c fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 31 — c) (a) ve (b) fıkralarına göre kontenjandan öncelikle
yararlanmaya hak kazanan kooperatiflerden, 10 ve 11 inci maddeler uya
rınca bulunacak kontenjan ihtiyacı evvelce kendilerine sağlanan konten
janlarla birlikte «İkiyüz» ü aşanlara, bir defaya mahsus olmak ve «Binbeşyüz» ü 1972, «Bin» i 1973 yılında kullandırılmak üzere tahsis edilen
kontenjan miktarı «İkibinbeşyüz» dür. Ancak bu miktar, madde kapsa
mına giren kooperatiflerin uyguladıkları projelerin finansman ihtiyaçla
rına yeterli olmadığı takdirde, aradaki fark kadar 1973 yılı limitine ilâ
veten gerekli kontenjan tahsisi yapılır. B u miktarın ilgili kooperatiflere
dağılımı, her bir kooperatif için evvelce kendisine sağlanan kontenjan
larla birlikte «Üçyüzelli» yi geçmemek kaydıyla, Merkez Koordinasyon
Kurulunca düzenlenir.

2
20

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

Test
için istenilen
numune sayısı.
20
1
20

• ••

Yüksek Seçim Kurulu Kararları
Karar No : 1246
Gaziantep Valiliğinden alman 4/9/1973 günlü ve özel İdare Köy Bü
rosu kalemi 0-15/727 sayılı yazıda; İlleri Merkez İlçesine bağlı Bağlarbaşı köyü İhtiyar Meclisi Üyesi ve Muhtar vekili Mustafa Mert'in katil
suçundan 24 seneye mahkûm bulunduğu, adı geçenin, suçu, köy ihtiyar
meclisi üyeliğine seçilmesinden önce işlemiş bulunduğundan İl İdare
Kurulunca görevine son verilemiyeceğine dair alınmış olan 29/8/1973 gün
ve 362 sayılı karar ve ekleri de gönderilerek gereğinin yapılması istenilmiş
olmakla, yazı ve ekleri okundu, gereği görüşülüp düşünüldü:
1 — Bağlarbaşı Köyü İhtiyar Meclisi Üyeleri için Haziran 1973 ayı
içinde yapılan seçimde bu köy birinci üyeliğine seçilip, muhtarın istifa
sını müteakip muhtar vekilliği de yapmakta bulunan Mustafa Mert'in
Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesinin 23/3/1959 tarih ve 12/62 sayılı ilâmı
ile Türk Ceza Kanununun 448, 31, 33 üncü maddeleri gereğince 24 sene
ağır hapis cezasına mahkûm olduğu ve bu cezanın 25/2/1960 tarihinde
kesinleşmiş ve bir kısmını çektikten sonra kalanının da afla kaldırılmış
bulunduğu, evrak arasında bulunan Gaziantep C. Savcılığının 13/8/1973
gün ve 550 sayılı yazısından anlaşılmıştır.

2 — 442 sayılı Köy Kanununun 286 sayılı Kanunla değişik 25 inci
maddesi seçilme yeterliğini saptamış ve bu maddenin 7 nci bendi de ağır
hapis cezasına hüküm giymiş bir kimsenin seçilemeyeceğini öngörmüş
tür.
Genel olarak, kamu hizmeti görevini yüklenmiş olan kimselerin,
kanunların öngördüğü yeterlik koşullarını haiz olmaları ve bu yeterliği
kaybetmeleri halinde ise görevlerinden uzaklaştırılmaları, bu kişilerin
statüsünü tespit eden Yasalarda temel bir hukuk kuralı olarak hükme
bağlanmıştır. Hal böyle olunca, seçilme yeterliği olmayan kimseye ve
rilen seçim tutanağının geçersiz sayılması doğal bir sonuç teşkil eder.
Yeterliğin kaybedilmesi halinde seçilen kişinin sıfatının düşeceği de i l 
gili kanunlarda yer almış bulunmaktadır. (Anayasa'run 80 inci, İdarei
TJmumiyei Vilâyat Kanununun 109 uncu, 1580 sayılı Belediye Kanunu
nun 30 ve değişik 91 inci, Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhti
yar Heyetleri Teşkiline Dair 4541 sayılı Kanunun 19 uncu, 442 sayılı Köy
Kanununun 33 üncü maddeleri).
3 — 9/7/1961 günlü ve 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'sınm 75 inci maddesi, seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin
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düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili, bütün işlemleri yapma ve
yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularına ilişkin
bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağ
lama görevini Yüksek Seçim Kuruluna vermiştir.
İtiraz ve şikâyet yollarına gidilmemiş olması nedeniyle kesinleşmiş
bulunan bir seçim işleminin yasalara tüm aykırılığının saptanmış olması
halinde, itiraz ve şikâyet süreleriyle bağlı olmaksızın. Kurulumuzca,
az önce anılan hüküm uyarınca işe el konulması zorunludur. O halde,
seçilme yeterliği olmayan bir kimse, seçilmiş ve tutanağı kesinleşmiş olsa
bile, bu kimsenin yasa koyucunun kamu düzeni düşüncesiyle koymuş
olduğu hükümler karşısında tutanağının geçersiz sayılması gerekir.
Bu açıklamalara göre Bağlarbaşı Köyü İhtiyar Meclisi üyesi ve muh
tar vekili Mustafa Mert'in seçim tutanağının iptaline karar verilmelidir.
Sonuç : 1 — Gaziantep Merkez İlçesine bağlı Bağlarbaşı Köyü İh
tiyar Meclisi Asıl üyeliğine seçilmiş bulunan ve halen muhtar vekilliği gö
revini yapmakta olan Mustafa Mert'in seçim tutanağının iptaline,
2 — Kararın Resmî Gazete'de yayınlanmasına,
3 — Kararın birer örneğinin Gaziantep Valiliği ile bu yer Merkez
İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına ve Bağlarbaşı Köyü İhtiyar Meclisi Üye
si ve Muhtar Vekili Mustafa Mert'e gönderilmesine,
10/9/1973 gününde oybirliğiyle ve kesin olarak karar verildi.

Karar No : 1253
Millet Partisi Genel Başkanlığından alman 7/9/1973 günlü dilekçede,
Partilerinin istanbul Milletvekili adaylarından 7 nci sıradaki emekli Al
bay Sadi Pınar'm zuhulen Ankara listesi 13 üncü sırasında yer aldığı ci
hetle adı geçenin Ankara listesinden çıkarılarak yerine Mehmet Küçük
adındaki adayın Ankara listesinin 13 üncü sırasında yer verilmesi istenil
miş olmakla, gereği görüşülüp düşünüldü:
306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 26/6/1973 gün ve 1783 sa
yılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında
«Milletvekilliği adaylığı için oyverme gününden önceki otuzyedinci gün
saat 17.00 ye kadar müracaat edilir.» dördüncü fıkrasında «Siyasî Partiler
tarafından müracaat, seçime katılacakları çevrelere ait aday listelerinin,
genel merkezleri tarafından yukarıdaki süre içinde Yüksek Seçim Kuru
luna alındı belgesi karşılığında verilmesi suretiyle yapılır», son fıkra
sında da «Yüksek Seçim Kurulu, bunları derhal İl Seçim Kurullarına bil
dirir», hükmü konulmuş olduğu gibi aynı Kanunun 13 üncü maddesin
de de «Siyasî Partilerin aday listelerinde, yapılan itirazlar üzerinde eksik
lik husule geldiği takdirde, Yüksek Seçim Kurulunun tebliğinden itibaren
iki gün içinde bu eksiklikler tamamlanır» denilmektedir.
Bu maddelerin incelenmesinden, geçici aday listelerinin Yüksek Se
çim Kuruluna verildiği andan sonra partilerce bu listelerde herhangi bir
değişiklik yapılamıyacağı, ancak itiraz yoluyla verilen kararlar sonunda
ve bir de adayların, listelerin kesinleşmesinden önce adaylıktan çekilme
leri halinde değişiklik olabileceği anlaşılmaktadır. Kurulumuzun, Resmî
Gazete'nin 6/11/1961 günlü ve 10950 sayılı nüshasında yayınlanan 31/10/1961
günlü ve 377/172 ve 7/9/1973 gün ve 1188 sayılı ilke kararları da bu yol
dadır.
Bu nedenlerle Millet Partisinin Ankara İli geçici aday listesinde de
ğişiklik yapılması hakkındaki isteminin reddine karar verilmelidir.
Sonuç : Millet Partisinin isteminin reddine, kararın Resmî Gazete'de
yayınlanmasına, bir örneğinin Millet Partisi Genel Başkanlığına gönde
rilmesine 10/9/1973 gününde oybirliği ile karar verildi.

Karar N o : 1318
Sinop İl Seçim Kurulu Başkanlığından alınan 11/9/1973 günlü ve
44 sayılı tel yazıda; Adalet Partisi Sinop Milletvekili aday adayı Haşim

Örnek'in 10/9/1973 günlü tel itirazında, aday yoklamasında aldığı oy
miktarı itibariyle 3 üncü durumda iken. Yüksek Seçim Kurulunun radyo
ilânından 3 üncü olmadığım öğrendiğini, herhangi bir yanlışlık varsa dü
zeltilerek durumun Yüksek Seçim Kuruluna ulaştırılmasını istemesi üze
rine Kurulca yapılan incelemede itirazcının aldığı oyun 365 olup, 3 üncü
sırayı almış iken zuhulen ve maddî hata sonucu 343 oy alan aday Mehmet
Şakir Karaoğlu'nun 3 üncü sırada gösterildiği bildirilerek, adı geçenin
tutanağın iptaline karar verildiği belirtilmiş olmakla, konu incelendi;
gereği görüşüldü:
Sinop İl Seçim Kurulunun daha önce 7/9/1973 günlü tel yazı ile bil
dirdiği değişikliğe ilişkin işleminin Kurulumuzca 8/9/1973 günlü ve 1211
sayı ile ortadan kaldırılmasına, Adalet Partisi Sinop Milletvekili aday
larının sıra ile Mustafa Kaptan, Hilmi Biçer ve Mehmet Şakir Karaoğlu
olduğuna karar verilmiş ve karar sonucu telle anılan İl Seçim Kuruluna
bildirilmiştir.
Yukarıda açıklandığı üzere, İl Seçim Kurulu, Milletvekili aday adayı
Haşim Örneğin başvurması üzerine 11/9/1973 tarihinde, geçici aday lis
tesinin 3 üncü sırasında yer alan Mehmet Şakir Karaoğlu'nun tutanağı
nın iptaline karar vererek durumu telle Kurulumuz Başkanlığına bildir
miştir.
13/7/1965 günlü ve 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 26/6/1973
günlü ve 1783 sayılı Kanunla değişik 50 nci maddesinin 1 inci fıkrasında
fdaylık tutanağına yapılan itiraz, oyların dökümüne ve sayımına ilişkin
olduğu ve yeniden yapılan döküm ve sayım sonucunda tutanakların ip
taline karar verildiği takdirde, yeniden yapılan döküm ve sayım sonucuna
göre seçildikleri anlaşılanlara Yüksek Seçim Kurulu tarafından tutanak
larının verileceği hükmü yer almıştır. Buna göre, bir aday yoklamasına
ilişkin i l birleştirme tutanaklarının veya aday yoklamasının iptaline ka
rar vermek yetkisi Yüksek Seçim Kuruluna ait olup, 648 sayılı Kanunun
47 nci maddesi gereğince ilçelerden gelen seçim kâğıtları üzerine birleş
tirme tutanağı düzenlemek ve aday seçildikleri anlaşılanlara tutanakla
rını vermekle görevli bulunan i l seçim Kurullarının hiç bir itiraz olmak
sızın resen veya alt kurulların sonraki bildirmeleri üzerine birleştirme
tutanaklarını iptal etmeye veya bunlar üzerinde bir işlem yapmaya
kanunen yetkileri bulunmamaktadır.
İl Seçim Kurulunun birleştirme tutanağını düzenledikten sonra
yapılacak itirazları inceleme görevi Yüksek Seçim Kuruluna aittir. 648
sayılı Kanunun 5 inci maddesi hükmünden çıkan anlam budur.
Öte yandan, 26/4/1961 günlü ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hüküm
leri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun 130 uncu maddesinin 1
inci fıkrasının 4 üncü bendi uyarınca İl Seçim Kurulunun sair kararları
aleyhine bu kararların öğrenildiği tarihten itibaren 3 gün içinde ve en
geç i l birleştirme tutanağının düzenlenmesini takip eden üçüncü gün
saat 17.00 ye kadar itiraz edilmesi gerekir. İl birleştirme tutanağı 3/9/1973
gününde düzenlenmiş olduğuna göre itiraz süresi geçmiş bulunmakta
dır. O halde, İl seçim kurulunun, aday adayı Haşim Örnek'in 10/9/1973
günlü başvurması üzerine Mehmet Şakir Karaoğlu'nun tutanağının ipta
line karar vermesi tam kanunsuzluk hali tespit eder. O halde, Anayasa'nm 75 inci maddesi uyarmca, Sinop İl Seçim Kurulunun 11/9/1973
günlü kararının tam kanunsuzluk nedeniyle ortadan kaldırılmasına, ka
rar sonucunun telle anılan i l seçim kurulu başkanlığına bildirilmesine
karar verilmelidir.
Sonuç: 1 — Yukarıda açıklanan nedenlerle, Sinop İl Seçim Kuru
lunun Adalet Partisi Milletvekili adayı Mehmet Şakir Karaoğlu'na aday
yoklaması sonucu verilen tutanağın iptaline ilişkin 11/9/1973 günlü kara
lının tam kanunsuzluk nedeniyle ortadan kaldırılmasına, karar sonucu
nun Sinop İl Seçim Kurulu Başkanlığına telle bildirilmesine,
2 — Kararın Resmî Gazete'de yayınlanmasına, bir örneğinin Sinop
İl Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine,
12/9/1973 gününde oybirliği ile karar verildi.
a*

—

İLÂNLAR
Ankara Çocuk Islahevi Müdürlüğünden :
1 — Ankara Çocuk Islahevinde inşa olunacak 1.944.946,— lira keşif
bedelli idare binası ve Sosyal tesisler inşaatı kapalı zarf usulü ile iha
leye çıkarılmıştır.
2 — İhale 4/10/1973 Perşembe günü saat 15.00 de Çocuk Islahevinde
toplanacak olan Komisyon huzurunda yapılacaktır.
3 — Bu işe ait geçici teminat tutan olan 72.098,38 liranın Altındağ
Malmüdürlüğüne teslimi şarttır.

4 — İsteklilerin C grubu müteahhitlik karnesi ve Bayındırlık Mü
dürlüğünden alacakları iştirak belgesi ile eksiltme şartnamesinde göste
rilen ve usulüne uygun olarak hazırlayacakları kapalı zarflarını ihale
saatinden bir saat evvel Müessesemiz İhale Komisyonu Başkanlığına
teslim etmeleri gerekir.
5 — İhale şartnamesi mesai saatleri dahilinde Müessesemizde gö
rülebilir.
6 — Postada vaki gecikmelerin nazara alınmayacağı ilân olunur.
13050 /4-3
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Akseki Kız Ens ütüsü Müdürlüğü Satın Alma Komusyonu
kanlığından :

Baş

Mubayaa edilecek yiyecek maddelerinin :
Cinsi
Kuru gıda Mad.

Miktarı

Fiyatı M . bedeli
Lira K r . Lira K r .

34 K a l .

Salça Ten. Aml. 400 K g .

5-

Zeytinyağı
Nebati yağ

150 »

10-

Yekûn

G. Tem.
İ h a l e
Lira K r . Günü
5

51.467,50

3.860,06

2.000,—

150,—

3.500 —

262,50

1.500,—

112,50

58.467,50

4.385,06

29/9/1973
Sah
29/9/1973
Sah
29/9/1973
Sah
29/9/1973
Sah

1 — Yukarıda muhammen bedeli gösterilen ve çeşitli enstimüzde görülebilen kuru gıda maddeleri kapalı zarf usulü ile eksilt
meye konulmuştur.
2 — Eksiltme 29 Eylül 1973 Salı günü saat 9.00 da toplanacak
komisyonla saat 10.00 da yapılacaktır. İsteklilerin muhayyen gün ve
saatten bir saat evveline kadar geçici teminat ve teklif mektuplarını
makbuz mukabilinde Akseki Kız Enstitüsü Müdürlüğünde toplanacak
komisyona vermeleri şarttır.
3 — İstekliler mektuplarını ve teminat makbuzlarını mühürlü
ayrı ayrı zarflara koyarak hangi işe ait olduğunu belirterek vermeli
dirler.
4 — İhale ile ilgili şartname ve diğer evraklar hergün mesai
saatleri içinde Enstitümüzde görülebilir.
5 — Postada vaki gecikmeler ve telle yapılacak
müracaatlar
kabul olunmaz.
12942 / 4-4
Tosya Cumhuriyet Savcılığından:
1 — Tosya Ceza ve Tevkif Evinin ön cephesinde yola bakan kıs
ırına duvar inşaati 2490 sayılı Kanunun 31 inoi maddesi gereğince ka
palı zarf usulü yaptırılacaktır.
2 — Keşif bedeli 23.689,63 lira olup geçici teminatı 1.777,— lira
dır.
!
3 — Keşif özeti, Proje ve şartnamesi mesai saatleri içinde Cum
huriyet Savcılığında görülebilir.
4 — İhale 3/10/1973 Çarşamba günü saat 14.30 da Cumhuriyet
Savcılığı odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektuplarım
2490 sayılı Kanunun 32 nci maddesine uygun olarak hazırlavıp 1973
rnalî yılı vizeli ticaret odası kayıt vesikası ile 25/9/1973 tarihine ka
dar Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini ve geçici
teminat makbuzunu ihale saatinden bir saat öncesine kadar İhale
Komisyon Başkanlığına makbuz karşılığında vermeleri mecburi olup
telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.
Durum ilân olunur.
12946 / 4-3
_

Bayındırlık Bakanlığından:
1 — Eksiltmeye konulan iş : Limanlar II nci Bölge Müdürlüğü
mıntıkasında bulunan Tekirdağ iskelesi otopark sahaları beton kap
lama ve aydınlatma tesisatı) işi olup muhammen keşif bedeli birim
fiyatlar esası üzerinden (765.175,10) liradır.
2 — Eksiltme 2/10/1973 tarihinde Salı günü saat 15.00 de Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünde top
lanacak komisyonca yapılacaktır.
3 — İstekliler gerçek tek kişi veya tüzel kişi olacaktır. Özel veya
tescil edilmemiş ortaklar kabul edilmez.
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; kayıtlı bulunduğu
ticaret ve sanayi odasından halen çalışmakta olduğuna dair 1973 yılı
ticaret odası belgesi ile (Banka mektuplarının Bayındırlık Bakanlığına
hitaben yazılması şartı ile) usulü dairesinde 15.000) liralık muvakkat
teminat vermeleri ve bu iş için iştirak belgesi almaları lâzımdır.
5 — İstekliler 27/9/1973 günü saat (17.00) ye kadar bir dilekçe
ile Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı enel Müdür
lügüne müracaat edecekler ve bu dilekçelerine, müteahhitlik karnesi
ile Bayındırlık Bakanlığı inşaat, tesisat ve onarım işleri ihalelerine iş
tirak yönetmeliği hükümlerine göre hazırlayacakları

a) Çalışma tasarısı ve teçhizat bildirisini
b) Malî durum bildirisini,
c) Teknik personel bildirisini,
d) Taahhüt bildirisini,
ekleyerek bu iş için iştirak belgesi talep edeceklerdir.
İştirak belgesi ancak, B grubundan en az (1.000.000) liralık müte
ahhitlik karnesi ile şartnamesi gereğince işin yapılmasına muktezi
makina ve teçhizata sahip olanlarla eksiltme evrakını almış olanlara
verilir.
6 — İştirak belgesi 1 E k i m 1973 Pazartesi günü saat 14.00 den
itibaren verilecektir.
7 — Eksiltmeye iştirak edecekler istenilen vesikaları teklif mek
tupları ile birlikte, eksiltme şartnamesinde yazılı olduğu şekilde hazır
layarak eksiltme saatine kadar numaralı makbuz mukabilinde Ek
siltme Komisyonu Başkanlığına vermiş olmaları
lâzımdır. Postada
vaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez.
8 — Bu işe ait eksiltme evrakı (50) liranın Malsandığına yatırüdığma dair alınacak vezne makbuzu mukabilinde Demiryollar, Liman
lar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü (Müş. Tek. Hiz. D.
Bşk. dan) Karayolları Sitesi B Blok Yücetepe - Ankara adresinden alı
nabilir.
Keyfiyet ilân olunur.
12816/4-4
Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 5 inci Bölge
Müdürlüğünden: - Ankara
1 — Kastamonu Çocuk Bakım Yurdu inşaatı 527 sayılı Kanuna
göre 1974 yılına sari olarak 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gere
ğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.
2 — İşin keşif bedeli 2.985.767,— liradır.
3 — Eksiltme Ankara'da 5 inci Bölge Müdürlüğü Eksiltme Ko
misyonunda 29/9/1973 Cumartesi günü saat 11.00 de yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar 5 inci Bölge Müdür
lüğü Eksiltme Komisyonunda görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin:
A - 103.325,— liralık geçici teminatım,
B - 1973 yılma ait ticaret odası belgesini,
C - Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şart
namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan)
a) Sermaye ve kredi imkanlarını bildiren malî durum bildirisi
ve bunu belirten banka referansmı,
b) Teknik personel beyannamesini,
c) Yapı araçları bildirisini,
d) Taahhüt beyannamesini,
e) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan
keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteah
hitlik karnesini,
dilekçelerine ekliyerek 5 inci Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan
alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koyma
ları lâzımdır.
6 — İstekliler teklif mektuplarını 29/9/1973 Cumartesi günü saat
10.00 a kadar makbuz mukabilinde Eksiltme Komisyonu Başkanlığına
vereceklerdir.
7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 25/9/1973
Salı günü mesai saati sonuna kadardır.
8 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler
kabul
edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
12820 / 4-3

Ankara Levazım Amirliği 1 No. la Satın Alma Komisyonu
Başkanlığından
Aşağıda, cinsi, miktarı, muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı
(iki) kalem yiyecek'in müteahhit namı hesabına (Açık eksiltme) usulü ile
satın alınacaktır. Bu işe ait evsaf ve şartname mesai dahilînde istanbul
ve Ankara Levazım Amirliklerinde görülebilir.
isteklilerin belli gün ve saatte Komisyonda hazır bulunmaları ilân
olunur.
İ H A L E
M . Bedeli G. Tem.
Saati
Lira K r . Lira K r . Günü
Cinsi
Miktarı
Dolmalık Biber
Sivri Biber

20000 Klg.
7500 »
Tamamı:

60.000,—
22.500,—

4.250— 27/9/1973
1.690,— Perşembe

82.500,—

5.375,—
12847/4-4

10.00
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Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Bokı Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden :

1 — Kurumumuz Sivas, Van, Erzincan Peynir ve Tereyağı Fabri
kaları ikmal inşaatları işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur.
2 — Bu işlerin tahmini keşif bedelleri:
a) Sivas Peynir ve Tereyağı Fabrikası 1.871.786,50 TL.
b) Van Peynir ve Tereyağı Fabrikası 1.871.786,50 TL.
c) Erzincan Peynir ve Tereyağı Fabrikası 1.871.786,50 TL.
3 — B u iş için geçici teminat 69.903,59 TL. dır.
4 — Bu işe gireceklerin
a) 69.903,59 TL. lık teminatlarını
b) 1973 yılı ticaret odası belgesini
c) Plan ve teçhizat beyannamelerini
d) Teknik personel beyannamelerini
e) Taahhüt beyannamelerini
f) Bayındırlık Bakanlığından alınmış en az işin keşif bedeli tu
tarında (B) grubundan müteahhitlik karnesini
g) E n az keşif bedeli kadar iş bitirme belgesini
teklifleri ile birlikte bir zarfa koyarak 4 Ekim 1973 Perşembe günü saat
14.00 ile 15.00 arasında Kurumun Ataç Sokak No. 72 Yenişehir - ANKARA
adresindeki Genel Müdürlük binasındaki genel evraka teslim etmeleri
gereklidir.
5 — Bu işe ait şartname ve dosyalar 24/9/1973 tarihinden itibaren
İnşaat Şubesinde görülebilir.
6 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp
yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.
7 — Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
13273/ 1-1
İskenderun Demir Çelik Fabrikaları Müessese Müdürlüğünden :
6 kalem muhtelif vasıta satın Alınacaktır
1 — Bu işe ait şartname ve mukavele örneği,
a) İskenderun'da Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden,
b) Ankara'da Tunus Caddesi No. 63 adresindeki Dış İlişkiler Mü
dür Muavinliğimizden,
c) istanbul'da Taksim Lamartin Caddesi No. 5 Doğu Palas kat 4
adresindeki Genel Müdürlüğümüz istanbul Mümessilliği Müdürlüğünden
temin edilebilir.
2 — Kapalı teklif mektupları en geç 2 Ekim 1973 Salı günü saat
14.30 a kadar İskenderun'da Müessesemiz Muhaberat Servisine vurud
edilmiş veya tevdi edilmiş olacaktır.
3 — Belirtilen gün ve saatten sonra tevdi edilen veya vurud eden
teklif nazarı dikkate almmıyacaktır.
4 — Telgraf teklifleri kabul edilmiyecektir.
5 — Müessesemiz siparişi bir firmaya verebildiği gibi birkaç iırmaya bölebilir. Veya miktar azaltması yapmakta serbesttir.
13248 / 3-1

•

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdür
lüğünden :
SAMSUN
14.862,50 TL. muhammen bedelli 145 takım tiftik yün başlık, eldiven
ve çorap, 2490 sayılı Kanuna göre kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.
İhalesi 1/10/1973 Pazartesi günü saat 15.30 da müdürlük binasında yapı
lacaktır. İhale dosyası Müdürlüğümüz Malzeme Amirliğinde görülebilir.
İhaleye iştirak edeceklerin 1973 yılı ticaret ve sanayi odası belgesi veya
esnaf derneği belgesi ve 1.114,70 TL. lık muvakkat teminata ait makbuz
ile teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona
vermeleri şarttır.
Postada vaki gecikme ve telle müracaat nazara alınmaz. İlân olunur.
13220 / 1-1
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumundan :

KONTROPLAKÇILAR V E KAPLAMACILAR
Parti
Adedi
1
6

Depoları

8

Cins ve nev'i

Hızardere
II. S. N . B. Kay. T.
H Dere-Kızılcıklı,
İğdir
III. S. N. B. » »

7 Parti
2
12

Muh. % 7,5
M i k t a r ı bedeli teminatı
Adet M3 Diri* Lira
Lira
63

52.421

650

2.555

350

200.725

550

8.280

413
K A Y I N İMALATÇILARI
II. S. N . B. Kay. T.
29

253.146

Çavırbıçkı-İğdir
Ç. Bıçkı - D. Dibi
İğdir
III. S. N . B. »
Çayırbıçkı - İğdir III. S . K s . B . »

22 Parti

»
»

10.835

24.748

600

1.114

1157
407

425.582
183.444

500
425

15.959
5.847

1593

633.774

22.920

29 Parti
2006 886.920
33.755
1 — İşletmemiz Sarıçam Bölgesi Deredibi, Abant Bölgesi, Kızılcıklı ve Çayırbıçkı, Belkaraağaç Bölgesi, İğdir, Çele Bölgesi Hızardere
depoların da mevcut 29 parti halindeki Kayın Orman emvali Kontroplak ve imalâtçıları ayrı ayrı olmak üzere açık artırma suretiyle % i 25
bakiyesi üç ay banka teminat mektubu karşılığında satışa çıkarılmıştır.
2 — Açık artırma 27/9/1973 Perşembe günü saat 14.30 da kontroplakçılara, 15.00 de Kayın imalâtçılarına İşletmemiz İhale Salonunda
toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
3 — Teminatını banka mektubu olarak vereceklerin banka mek
tuplarına işletme adı ihale tarihi ve teminat miktarlarını yazdıracaklardır.
4 — İsteklilerin muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları o
partiye muhammen bedel üzerinden satın almayı kabul etmiş olmaları
demektir. Taliplilere verilecek Kayın emvali miktarı mevcut kapasite
miktarının % 40 mı geçmiyeceği gibi Kontroplakçılar ve Kayın imalât
çıları sadece kendilerine ait partilere iştirak edeceklerdir.
5 — Bu satışımıza ait şartname ve ebat listeleri Ankara Orman İş
letme Müdürlüğünde, Bolu'da Başmüdürlüğümüz ile ait oldukları Bölge
Şefliklerinde görülebilir. Ayrıca, Gerede, Düzce, Bursa, İzmir, istanbul
ve Zonkuldak İşletmelerinde de görülebilir.
6 — Saat 12.00 den sonra teminat kabul edilmeyeceği gibi hisse
senetleri de teminat olarak alınmayacaktır. Taliplilerin belirli gün ve
saatte terr>inat makbuzları ile son sene vizeli kapasite belgeleri ile bir
likte Komisyona müracaatlar, kapasite belgesi veya açık artırmalı satış
lara iştirak belgesi olmayanların ihaleye alınmayacakları. İlân olunur.
13241 / 1-1
Türkiye Çimento
Müdürlüğünden:

•

Sanayii T. A. Ş. Trabzon Çimento

Fabriknsı

1 — Fabrikamız işçileri için, gösterilecek numuneye göre 450 çift
ayakkabı yaptırılacaktır.
2 — Bu işe ait şartname Trabzon Çimento Fabrikası Ticaret Şefli
ğinden ücretsiz olarak temin edilebilir.
3 — İhaleye iştirak etmek isteyenlerin en geç 25/9/1973 Salı günü
saat 14.00 e kadar kapalı zarf içerisindeki tekliflerini Fabrikamız Eğitim
ve Muhaberat Şefliğine vermeleri gerekmektedir.
Postada--vukübulacak gecikmeler nazarı itibare almmıyacaktır.
İhaleye iştirak edecek olanlar; ticaret odasından alacakları belge
lerini teklif mektubuna ekliyeceklerdir. Ticaret odası belgesini ibraz
etmiyenlerin teklifleri dikkate almmıyacaktır.
4 — Fabrikamız 2490 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmadığından
ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta
tamamen serbesttir.
13242 / 1-1
İskilip Belediye Başkanlığından :

Ankara Marangoz Fabrikasına kereste naklettirilecektir.
Kapalı azrf usulü ile Dursunbey Devlet Kereste Fabrikasından 950 m
çam kereste naklettirilecektir.
Bu işe ait şartname hergün mesai saatleri içinde Etimesgut'taki
Marangoz Fabrikamızdan temin edilebilir.
Son teklif verme günü 4 E k i m 1973 Perşembe günü saat 12.00 ye ka
kardır.
Postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
Fabrikamız 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yap
mamakta kısmen veya tamammı dilediğine yapmakta serbesttir.
13217 / 1-1
J

Belediyemiz tarafından yaptırılacak olan (429.449,57) TL. keşif be
delli Belediye otopark ve terminal inşaatı 1/10/1973 tarihine raslayan
Pazartesi günü saat 14.00 de kapalı zarf usulü eksiltme suretiyle ihale
edilip yaptırılacaktır.
İşin muvakkat teminatı (22.177,98) TL. olup isteklilerin 1973 tica
ret odası belgesi, kredi ve taahhüt, teknik personel, teçhizat ve malî
durum bildirgesiyle 28/9/1973 tarihi mesai saati sonuna kadar Bayın
dırlık Müdürlüğüne müracaatla yeterlik belgesi alarak belirtilen gün ve
saatte usulüne göre hazırlıyacakları teklif zarflarını İhale Komisyonuna
vermeleri, posta ile müracaat ve gecikmelerin kabul edilmiyeceği ilân
olunur.
13250 / 4-1

— 19 —
tenilen diğer evrak ile birlikte ikinci bir zarfa koyarak bunu en geç ihale
günü saat 15.00 e kadar Satın Alma Komisyonuna kapalı ve mühürlü
olarak teslim etmiş olacaklardır. Bu saatten sonra Komisyona yapılacak
müracaatlar ile postada vuku bulacak gecikmeler dikkate alınmayacak
tır.
13243 / 1-1

DSÎ. 1 İnci Bölge Müdürlüğü Satın Alma Komisyonu
Başkanlı
ğından :
BURSA
YÜZ HAVLUSU SATIN ALINACAKTIR
1 — Sanat Sınıfı Personelimiz için 100 gr/Adet ağırlığında, 30x60
cm. (Kenarları hariç) öbadmda ve tek veya muhtelif
renklerde 27934
adet yüz havlusu satın alınacaktır.
2 — Muammen bedeli 265.373,— TL. olup muvakkat teminat mik
tarı 14.364,92 TL. dır.
3 — İhalesi 1/10/1973 Pazartesi günü saat 16.00 da Bursa DSİ.
1 inci Bölge Müdüılüğünde Satın Alma Komisyonunca ve 6200 sayılı Ka
nunun 34 üncü maddesi gereğince tatbik edilecek esasların 4-5 C mad
delerine göre teklif isteme usulü ile yapılacaktır.
4 — İdaremiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
5 — B u işe ait idarî ve teknik şartname yukarıdaki adresten be
delsiz olarak temin edilecektir.
6 — İstekliler, usulüne göre hazırlıyacakları teklif mektuplarını is-

•

İmar ve İskân Bakanlığından :
Bakanlığımız Memurin Muhakemat Komisyonu tarafından Mesken
Genel Müdürlüğü
elemanlarından Nazım
Çakar hakkında
verilen
5/12/1972 gün ve 12 sayılı lüzum-u muhakeme kararı, adı geçenin ad
resinde yapılan aramalara rağmen bulunamamış olmasından ötürü Res
mî Gazete ile ilânen tebliğine karar verilmiş olup; ilân tarihinden itiba
ren kanunî süresi içerisinde itiraz etmediği takdirde gerekli işlemin
yapılacağı hususu tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
13247 / 1-1

•
Türkeli Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:

Bölgesi
Türkeli
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Deposu
Merkez
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Parti
adedi

Emvalin cins ve nev'i
I.
3.
I.
2.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
I.
3.

S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.

N . B . Kayın Tom.
N . B. Kayın Tom.
N . B. Kayın Tom.
N . B. Kayın Tom.
N . B. Kayın Tom.
N . B. Kayın Tom.
N . B. Kayın Tom.
N . B . Meşe Tom.
N . B. Kavak Tom.
N . B. Kavak Tom.
N . B. Karaağaç Tom.
N . B. Karaağaç Tom.

M i k t a r ı
Adet
M /Dm
3

1
17
4
10
5
4
5
2
1
1
1
2

77
1640
326
265
369
296
278
55
98
168
24
55

55,635
997,929
327,714
535,535
308,475
235,913
335,501
37,838
37,284
52,351
17,890
31,775

3

M . Bed.
Lira

G. Tem.
Lira

650
450
700
600
500
360
400
400
280
320
1.000
450

2.712
33.677
17.204
32.200
11.569
6.368
10.062
1.135
783
1.256
1.340
1.072

Mülâhazat
Kayın İmalâtçıları
»
»
Kontrplakçılar
»
»
»
»
Kayın işleyen
bütün sanayi
tesisleri
»
»
»
»
»
»
»
»

119.378
53
3153,840
4251
1 — İşletmemiz Türkeli Bölgesi Merkez sondeposunda mevcut yukarıda beyam gösterilen orman emvalleri % 40 peşin, % 60 üç ay vadeli vergi
ve resimler ile faizi peşin alınmak şartıyle satışa çıkarılmıştır.
2 — Satış 26/9/1973 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14.00 de Türkeli İlçe Merkezindeki İşletmemiz satış salonunda yapılacaktır.
3 — Satışa iştirak edeceklerin % 7,5 teminat ve mal bedeli karşılığı banka mektubu vermeleri halinde işletme adı, satış tarihi ile limit mikta
rını mektuba yazdıracaklardır.
4 — Satışa konulan emvaller dört ayrı grupta satışı yapılacak kayın imalâthaneleri, kontraplâk fabrikaları, kaplama sanayii tesisleri 1973 yılı
imalât kapasitelerinin % 4 nispetinde, bütün ihtiyaç sahipleri ihtiyaç belgelerindeki miktarlara göre satışa katılabileceklerdir.
5 — İhaleye iştirak edecek olan fabrika, imalâthane ve sanayii tesisleri temsilcilerinin temsilcilik belgeleri ile kapasite belgelerini ve diğer ih
tiyaç sahiplerinin de ihtiyaç belgelerini ibraz etmeleri şarttır.
6 — B u işe ait şartname satış partileri tevhit cetveli Orman Genel Müdürlüğünde, Kastamonu Orman Başmüdürlüğünde, Ankara, istanbul, İzmit,
Adapazarı, Bolu, Düzce, Samsun, Ordu, Giresun, Mengen, Devrek, Bafra, Sinop, Ayancık, Boyabat, Tosya, İnebolu, Bartın ve Çatalzeytin Orman İş
letme Müdürlüklerinde görülebilir.
7 — Emvallern bulunduğu depo Türkeli Merkezinde şose ve deniz kenarı olup, her iki yerden de nakliyata müsaittir.
8 — Taliplilerin belirli gün ve saatte almak istedikleri partilere ait teminat makbuzları ile birlikte Komisyona müracaatları rica olunur.
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Kdz. Ereğli Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:

D E P O S U
Kocaman
Kocaman
G. Altı
Ç. Oğlu
Kocaman
Ç. Oğlu, D. Köy, Cuma
G. Altı, Alaph
Cuma

Parti
Adedi
1
1
4
2
1
10
4
1

M İ K T A R I
Adet
M .
3

23
33
651
47
313
1495
319
258

15.005
21.787
248.731
42.494
140.701
678.120
227.276
112.428

C i n s
1.
2.
2.
2.
3.
3.
3.
3.

S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.

U.
U.
N.
K.
U.
N.
K.
N.

V

e

N ev'i

B Kayın Tomruk
B. »
»
B. »
»
B. »
»
B.
»
»
B.
»
»
B
»
»
B. Kavak Tomruk

Muh. bedeli
Lira K r .
850 —
750 —
600,—
525 —
650 —
500 —
425,—
275,—

% 7,5 tem.
Lira K r .
950 —
1.250 —
11.200 —
1.700,—
6.850 —
26.800 —
7.700 —
2.300,—

Satış Şekli
Kayın
emvali satışına
Kayın imalâtçıları ka
pasite belgelerinin %
40 nisbetinde iştirak
edebilirler.

24
3139
1486.642
58.750,—
1 — İşletmemiz muhtelif depolarında mevcut bulunan yukarıda cins ve miktarları yazılı 46 parti muhtelif cins orman hizalarında gösterilen
muhammen bedeller üzerinden % 50 peşin ve % 50 si de 3 ya vadeli müddetsiz banka teminat mektubu karşılığında vergi ve resimler ile %
9 faizi peşin olmak şartiyle açık artırmalı satışa çıkarılmıştır.
2 — Açık artırma 27 Eylül 1973 tarihine raslayan Perşembe günü saat 14.00 de İşletmemiz Alaplı Bölgesi satış salonunda yapılacaktır.
3 — İhaleye çıkarılan 24 parti orman emvalinden 23 parti kayın tomruğu kayın imalâtçılarına kapasite tutarlarının % 40 nispetinde ve
bir parti kavak tomruğu satışında serbest piyasa kerestecileri ihaleye iştirak edebilirler.
4 — Bu satışa ait şartname ilân ve eb'at listeleri Zonguldak, Ankara, istanbul, Adapazarı Orman Başmüdürlükleri ile Zonguldak, Bartın,
Devrek, Bolu, Hendek, Düzce İşletmelerinde ve İşletmemizde görülebilir.)
5 — Alıcıların belirtilen gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunmaları ve saat 12.00 ye kadar geçici teminatlarını İşletmemiz veznesine ya
tırmaları ilân olunur.
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Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden:
(KÜLLÜ DEĞİRMEN ARAYİŞİ, KARIŞIK PİRİNÇ ARAYİŞİ V E VA
SIFSIZ KÜLÇE PİRİNÇ TAKOZ SATILACAKTIR.)
— Kurumumuz Kırıkkale Pirinç Fabrikası sahasında mevcut olup,
aşağıda kayıtlı ve üç kalem malzeme kapalı zarfla teklif almak suretiyle
satışa arzedilmiştir.
— Şartnameleri Kurumun Ankara ve Gaziantep Mağazaları ile Genel
Müdürlük Malzeme Satış Şubesi ve istanbul Şube Müdürlüklerinden temin
edilebilir.
— Teklifler, ihale günü en geç saat 14.00 de verilir.
— Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
C İ N S İ

MİKTARI

Muv. Teminat
Lira K r .

Küllü Değirmen Arayişi
Karışık Pirinç Arayişi
Vasıfsız külçe pirinç takoz

250 Ton
250 »
50 »

250.000,—
400.000 —
100.000,—

Ih. Tarihi

Müracaat eden firmalar kendilerini ve imalâtlarını tanıtan broşür ve
katalogları ile şimdiye kadar yapmış oldukları benzer teçhizatın cinsi, ka
pasitesi, projenin yeri, müessesenin isim ve adresi ve işin tamamlanma ta
rihi gibi hususları gösterir bir listeyi dilekçelerine ekleyeceklerdir.
Firmalar ihale mevzuu teçhizatın tamamını kendileri imal etmedik
leri takdirde bir kısım teçhizatı diğer tanmmış firmalardan temin edebi
lirler.
Bu takdirde müracaat eden firmalar diğer firmalardan temin ede
cekleri teçhizat için imalâtçıyı tanıtıcı referansları ve teçhizata ait dokü
man, broşür ve teknik bilgileri de dilekçeleri ile birlikte vereceklerdir.
İhale teçhizatın tamamı için yapılacak ve kısmî teklifler nazarı itibare alınmayacaktır.
Bu iş için lüzumlu döviz idare tarafından temin edilecektir.
Teklif evrakı belge almış olan firmalara takriben Kasım 1973 ayında
gönderilecektir.
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27/9/1973
27/9/1973
27/9/1973
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(Muhtelif Malzeme Satılacaktır)
Kurumumuza ait olup aşağıda müfredatı kayıtlı muhtelif malzeme
kapalı zarfla teklif olmak suretiyle satışa arzedilmiştir.
Şartnameleri Kurumun Malzeme Satış, Kırıkkale Bölge ve istanbul
Şube Müdürlüklerinden temin edilebilir.
Teklifler ihale günü en geç saat 14.00 de verilir.

Ankara Levazım Amirliği 1 No. hı Satın Alma Komisyonu
Başkanlığından
Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı
(Yedi) kalem (Yiyecek) maddesi kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki
gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi ça
lışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görüle
bilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale
saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına
vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez.

Cinsi

Miktarı

Bulunduğu M . Tem.
yer
Lira

— 73/158
Krom nikelli şerit (9 kalem)
672,494 Kg. Merkez Anb.
— 73/159
Beyazlatılmış pamuk tozu
(Balyalar halinde)
15 Ton K. K. B. Fb.
— 73/176
Çelik çekme boru
12377 Kg. Müh. Fb.
— 73/177
Kare örgülü çelik elek teli
3250 Kg. Merkez Anb.
— 73/178
70x70 dört köşe çelik çubuk
28144 Kg. Mak. S. Mües.
— 73/179
4 Grup kimya malzemesi:
I. Alüminyum tozu
1080,450 Kg.Merkez Anb.
II. Cam tozu
441,575 Kg. »
»
III. Demir tozu
560
Kg. »
»
IV. Asit tartarik, Amonyum
bıkromat
414,500 Kg. »
»
— 73/180
Komple elektrikli boru apartı
1
Ad. »
»
Komple elektrik motorlu diş
çekme apartı
1
Ad. »
»
— 73/181
Bakır yemek tabağı "1
450
Ad.)
Bakır tas
f
250 Ad.f
»
»
— 73/68
3 Grup boya ve boya maddesi :
I. Grup 18 kalem
11591,400 Kg. K . K . Ba. Fb.
II.
» 30 »
8681,430 Kg. »
»
III.
»
5 »
1898
Kg. »
»
— 73/60
Balya çemberi
30 Ton »
»

İhale
Tarihi

Kırmızı
Kırmızı
Kırmızı
Kırmızı

2.000 28/9/973
5.000

»

15.000

»

1.500

»

10.000

»

M . Bedeli
Lira K r .

Miktarı

Cinsi

Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.

60000
mercimek
16000
mercimek
24000
mercimek
9000
mercimek
Tamamı;

Yeşil mercimek
Yeşil mercimek
Yeşil mercimek

Kg. 408.000 —
108.800 —
»
163.200,—
»
61.200,—
»
741.200,—

G. Tem.
Lira K r .

İ H A L E
Günü
Saati

20.070,—
6.690 —
9.410,—
4.310,—
33.400 —

180.000,— "lÖ^öO,— 5/9/1973 Cuma 11.00
96.000 —
6.050 —
60.000,—
4.250 —

30000 Kg.
16000 »
10000 »

336.000—

Tamamı

17.190 —
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Bolu Devlet Orman Kereste Fabrikası Müdürlüğünden :
1.000
250
500

»
»

1.000

»

VADELİ K E R E S T E SATIŞI
1 — Fabrikamız istif yerinde mevcut 1 parti 632 adede denk 18,893
m K . B. Çam çıta, 4 parti 57477 adede denk 137,656 m K . B. Köknar çıta,
1 parti 580 adede denk 28,390 m N . B. Köknar çıta, 1 parti 456 adede denk
19,088 m standart dışı karışık kereste, 4 parti 30778 adede denk 215,592 m
III. S. K . B . Köknar kereste, 1 parti 1543 adede denk denk 56,591 m' IV.
S. N . B. Köknar kereste, 2 parti 2568 adede denk 97,074 m IV. S. N . B.
Çam kereste, 5 parti 12511 adede denk 454,877 m III. S. N . B. Çam kereste,
18 parti 80231 adede denk 1602,441 m III. S. N . B. Köknar kereste ve 2
parti 40 ton Ç. K . B. ambalajlık kerestelerin % 50 si peşin % 50 si 6 ay
vadeli (Banka mektubu mukabili) olarak açık artırma suretiyle satışa
çıkarılmıştır.
2 — İhale 26/9/1973 Çarşamba günü saat 14.00 de Bolu Orman Baş
müdürlüğü salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
3 — Her parti için ayrı ayrı % 7,5 teminat yatırılması şarttır. Te
minatlar en geç saat 12.00 ye kadar alınır.
4 — Bu satışa ait ilân, şartname ve eb'at listesi Orman Ürünleri
Sanayii Genel Müdürlüğü, Bolu Orman İşletmesi, Düzce, Devrek, Bar
tın, Yenice, Bafra ve Ayancık Fabrikaları ile Fabrikamız Müdürlüğünde
görülebilir.
5 — Taliplilerin satış şartnamesinde yazılı vesaikle her parti için
ayrı ayrı yatırmış oldukları teminat makbuzları ile birlikte satış Komisyo
nuna müracaatları ilân olunur.
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3

3

3

J

1.000

»

500

»

3

3

3

3

1.000
2.000
15.000
1.500

»
»
»

10.000

»
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su işleri Genel Müdür
lüğünden :
Doğankent Hidro Elektrik Santralı için 1 adet Hidrolik Türbin - Generatör Grubu ve Şalt Teçhizatı satın alma işi yeniden ihaleye
çıkarılacaktır.
DSİ Genel Müdürlüğünce Doğankent H , E . Santralına tesis edilmek
üzere 11600 HP gücünde Francis tipi 1 adet hidrolik türbin, bununla
akuple çalışacak 10250 kVA gücünde 1 adet generatör ile şalt teçhizatı
ve bunlara ait müteferrik malzeme yurt dışından satın alınacaktır.
İhaleye iştirak etmek isteyenler belge almak üzere engeç 2/11/1973
günü saat 17.00 ye kadar DSİ Barajlar ve Hidroelektrik Santraller Dairesi
Başkanlığı Gülhane Caddesi - Ankara adresine müracaat edeceklerdir.

Denizcilik Bankası T. A. O. dan :
Çelik Tel Halat Alınacaktır.
Son teklif verme tarihi 11/10/1973 olup teklifler Bahçekapı 27 Mayıs
Han Kat 3 de Satın Alma Komisyonu Başkanlığına verilecektir. Şartna
mesi Malzeme Müdürlüğünden temin edilebilir. Dos. N o . : 973/3066
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Ankara 3 üncü Sulh Ceza Hâkimliğinden:

Ankara 3 üncü Sulh Ceza Hâkimliğinden:

E. No. : 1972/1131
K . N o . : 1972/1115
Tehlikeli surette vasıta kullanmak suçundan
Mahkememizin
15/11/1972 tarihli ilâmı ile C. K . nun 565/1, 59, 647/4, 6 nci maddeleri ge
reğince 5 gün hafif hapis, 35 lira hafif para cezası ile mahkûm edilen;
Bekir oğlu 1932 doğumlu, Osman Necati Koç hakkındaki gıyabî
hüküm bütün aramalara
rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ
edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi
gereğince adı geçen maznuna hüküm ilânen tebliğine hüküm fıkrasının
neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayı
lacağı ilânen tebliğ olunur.
13160

E. N o . : 1971/1165
K . N o . : 1972/1056
Hırsızlığa teşebbüs, sarhoşluk, bıçak çekmek suçundan Mahkememi
zin 31/10/1972 tarihli ilâmı ile C. K . nun 572/1, 647/4 üncü maddeleri ge
reğince 300 lira hafif para cezası ile mahkûm edilen;
Mehmet oğlu, 1944 doğumlu, Arif Deniz Güzel hakkındaki gıyabî
hüküm bütün aramalara
rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ
edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi
gereğince adı geçen maznuna hüküm ilânen tebliğine hüküm fıkrasının
neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayı
lacağı ilânen tebliğ olunur.
13166

E . N o . : 1973/477
K . N o . : 1973/679
Tehlikeli vasıta kullanma suçundan Mahkememizin 18/6/1973 tarihli
ilâmı ile C. K . nun 565/1 - 2, 59, 647 - 4 üncü maddeleri gereğince 5 gün
hafif hapis 5 gün meslekten men 35 lira hafif para cezası ile mahkûm
edilen;
Mehmet oğlu, 1940 doğumlu, Ahmet Özokçu hakkındaki gıyabî
hüküm bütün aramalara
rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ
edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi
gereğince adı geçen maznuna hüküm ilânen tebliğine hüküm fıkrasının
neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayı
lacağı ilânen tebliğ olunur.
13161

E. N o . : 1973/181
K. N o . : 1973/433
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan Mahkememizin 3/5/1973 tarihli
ilâmı ile C. K . nun 565/1, 2, 59, 647/4 üncü maddeleri gereğince 5 gün
hafif hapis 5 gün M . S. T. 35 lira hafif para cezası ile mahkûm edilen;
Mehmet oğlu, 1947 doğumlu, A l i Yurdagül hakkındaki gıyabî
hüküm bütün aramalara
rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ
edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi
gereğince adı geçen maznuna hüküm ilânen tebliğine hüküm fıkrasının
neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayı
lacağı ilânen tebliğ olunur.
13167

E . N o . : 1972/899
K. N o . : 1972/1177
Kumar oynamak ve oynatmak suçundan Mahkememizin 30/11/1972
tarihli ilâmı ile C. K . nun 568, 647/4, 6 nci maddeleri gereğince 55 lira
hafif para cezası ile mahkûm edilen;
Feramiz oğlu, 1927 doğumlu, Hikmet Özbalı hakkındaki gıyabî
hüküm bütün aramalara
rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ
edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi
gereğince adı geçen maznuna hüküm ilânen tebliğine hüküm fıkrasının
neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayı
lacağı ilânen tebliğ olunur.
13162

E . N o . : 1973/305
K. N o . : 1973/405
Tehlikeli surette vasıta kullanmak suçundan Mahkememizin 3/5/1973
tarihli ilâmı ile C. K . nun 565/1 - 2, 59, 647/4 üncü maddeleri gereğince
5 gün hafif hapis, 5 gün M . S. T. 35 lira hafif para cezası ile mahkûm
edilen;
Ramazan oğlu, 1941 doğumlu, Yılmaz Yaman hakkındaki gıyabî
hüküm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ
edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi
gereğince adı geçen maznuna hüküm ilânen tebliğine hüküm fıkrasının
neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayı
lacağı ilânen tebliğ olunur.
13168

E. N o . : 1972/1019
K. N o . : 1972/1079
Kumar oynamak ve oynatmak suçundan Mahkememizin 6/11/1973
tarihli ilâmı ile C. K . nun 568/1, 647/4 üncü maddeleri gereğince 55 lira
hafif para cezası ile mahkûm edilen;
Hanifi oğlu, 1954 doğumlu, Fikret Kılıç hakkındaki gıyabî
hüküm bütün aramalara
rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ
edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi
gereğince adı geçen maznuna hüküm ilânen tebliğine hüküm fıkrasının
neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayı
lacağı ilânen tebliğ olunur.
13163

E. N o . : 1973/69
K . No. : 1973/9
İzaç suçundan Mahkememizin 22/1/1973 tarihli ilâmı ile C. K . nun
547, 54/2 nci maddeleri gereğince 5 lira hafif para cezası ile mahkûm
edilen;
Abdullah Orhan oğlu, 1960 doğumlu, Bülent Erkoç hakkındaki gıyabî
hüküm bütün aramalara
rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ
edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi
gereğince adı geçen maznuna hüküm ilânen tebliğine hüküm fıkrasının
neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayı
lacağı ilâven tebliğ olunur.
13169

E. N o . : 1972/383
K . N o . : 1972/1179
Hırsızlık suçundan Mahkememizin 30/11/1973 tarihli ilâmı ile C. K .
nun 491/4, Son, 62, 522, 525 inci maddeleri gereğince 1 ay 10 gün hapis
1 ay 10 gıin E . M . U. N . cezası ile mahkûm edilen;
Mehmet oğlu, 1952 doğumlu, Kadir Balta hakkındaki gıyabî
hüküm bütün aramalara
rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ
edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi
gereğince adı geçen maznuna hüküm ilânen tebliğine hüküm fıkrasının
neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayı
lacağı ilânen tebliğ olunur.
13164

E. N o . : 1973/405
K . N o . : 1973/507
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan Mahkememizin 17/5/1973 ta
rihli ilâmı ile C. K . nun 565/1 - 2, 59, 1712 S. K . nun 6 nci maddeleri ge
reğince 250 kuruş, hafif para cezası, 2 gün M . S. T. cezası ile mahkûm
edilen;
Zekeriya oğlu, 1936 doğumlu, Hüsnü Okçu hakkındaki gıyabî
hüküm bütün aramalara
rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ
edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi
gereğince adı geçen maznuna hüküm ilânen tebliğine hüküm fıkrasının
neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayı
lacağı ilânen tebliğ olunur.
13170

E. N o . : 1969/917
K . N o . : 1973/462
Hakaret suçundan Mahkememizin 8/5/1973 tarihli ilâmı ile C. K . nun
482/3, 485/1, 647/4, 72 nci maddeleri gereğince 275 lira ağır para cezası
ile mahkûm edilen:
Şevki oğlu, 1337 doğumlu, Mehmet Onan hakkındaki gıyabî
hüküm bütün aramalara
rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ
edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi
gereğince adı geçen maznuna hüküm ilânen tebliğine hüküm fıkrasının
neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayı
lacağı ilânen tebliğ olunur.
13165

E. N o . : 1973/438
K . N o . : 1973/420
İzinsiz kadın çalıştırmak suçundan Mahkememizin 3/5/1973 tarihli
ilâmı ile C. K . nun 526 nci maddesi gereğince 250 lira hafif para cezası
ile mahkûm edilen;
Hasan kızı, 1945 D. lu Neval Karabay (Nadiye) hakkındaki gıyabî
hüküm bütün aramalara
rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ
edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi
gereğince adı geçen maznuna hüküm ilânen tebliğine hüküm fıkrasının
neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayı
lacağı ilânen tebliğ olunur.
13171
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Ankara 3 üncü Sulh Ceza Hâkimliğinden:
E . N o : 1973/438
K . No : 1973/420
İzinsiz kadın çalıştırmak suçundan Mahtkememizin 3/5/1973 ta
rihli ilâmı ile C. K . nun 526 nci maddeelri gereğince 250 lira hafif para
cezası ile mahkûm edilen;
Derviş kızı, 1928 doğumlu, L a t i f e
M i h r i hakkındaki gıyabî
hüküm bütün aramalara
rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ
edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi
gereğince adı geçen maznuna hüküm ilânen tebliğine hüküm fıkrasmm
neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayı
lacağı ilânen tebliğ olunur.
13172
E . No : 1973/528
K . No : 1973/602
Tehlikeli vasıta kullanmak sucundan Mahkememizin 5/6/1973 ta
rihli ilâmı ile C. K . nun 565/1, 2, 59, 171 sayılı Kanunun 6 nci maddeleri
gereğince 5 gün hafifhapis 5 gün M . S. T. 60 lira hafif para cezası
ile mahkûm edilen;
Fahıi oğlu, 1923 doğumlu, A d e m
Ü n a l hakkındaki gıyabî
hüküm bütün aramalara
rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ
edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi
gereğince adı geçen maznuna hüküm ilânen tebliğine hüküm fıkrasmm
neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayı
lacağı ilânen tebliğ olunur.
13173
E . No : 1973/160
K . No : 1973/225
Tehlikeli süratte vasıta kullanmak suçundan
Mahkememizin
22/3/1973 tarihli ilâmı ile C. K . nun 656/1, 2, 59, 647/4, 6 nci maddeleri
gereğince 5 gün hafif hapis 5 gün M . S. T. C. 35 lira hafif para cezası
ile mahkûm edilen;
Osman oğlu, 1949 doğumlu, Tahsin Yürek hakkındaki gıyabî
hüküm bütün aramalara
rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ
edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi
gereğince adı geçen maznuna hüküm ilânen tebliğine hüküm fıkrasmm
neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayı
lacağı ilânen tebliğ olunur.
13174
E. N o : 1973/304
K . No : 1973/394
Tehlikeli süratte vasıta kullanmak suçundan
Mahkememizin
3/5/1973 tarihli ilâmı ile T. C. K . nun 565/1, 2, 59, 647/4,6 nci maddeleri
gereğince 5 gün hafif hapis 5 gün M . S. T. 35 Ura hafif para cezası ile
mahkûm edilen;
Pehlüi oğlu, 1949 doğumlu, İsmail Yıldırım hakkındaki gıyabî
hüküm bütün aramalara
rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ
edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi
gereğince adı geçen maznuna hüküm ilânen tebliğine hüküm fıkrasının
neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayı
lacağı ilânen tebliğ olunur.
13175

E . No : 1973/272
K . No : 1973/436
Mütecaviz sarhoşluk suçundan
Mahkememizin 3/5/1973
tarihli
ilâmı ile C. K . nun 572/1, 55/3, 647/4 üncü maddeleri gereğince 200
lira hafif para cezası ile mahkûm edilen;
Abdulbaki oğlu, 1956 doğumlu, Nusrettin Kalkan hakkındaki gıyabî
hüküm bütün aramalara
rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ
edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi
gereğince adı geçen maznuna hüküm ilânen tebliğine hüküm fıkrasmm
neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayı
lacağı ilânen tebliğ olunur.
13176
E. No : 1973/84
K . No : 1973/195
Tehlikeli vasıta kullanma suçundan Mahkememizin
15/3/1973 ta
rihli ilâmı ile C. K . nun 565/1 - 2, 59 647/4 üncü maddeleri gereğince 5
gün hafif hapis 4 gün M . S. T. 35 lira hafif para cezası ile mahkûm
edilen;
Ali oğlu, 1946 doğumlu, Ö m e r M u t l u hakkındaki gıyabî
hüküm bütün aramalara
rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ
edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi

gereğince adı geçen maznuna hüküm ilânen tebliğine hüküm fıkrasmm
neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayı
lacağı ilânen tebliğ olunur.
13177

•

Ankara 2 nci Sulh Ceza Hâkimliğinden:
E. No : 1969/1367
K . No : 1972/937
Hırsızlık suçundan Mahkememizin 2/10/1972 tarihli ilâmı ile T.C.K.
nun 491/ilk, 522, 54 üncü maddeleri gereğince bir ay hapis cezasına hü
kümlü Mustafa oğlu, 1958 doğumlu Mustafa Kartal hakkındaki gıyabî
ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı, kendisine tebliğ edileme
diğinden 7201 sayılı Adlî Tebligat Kanunun 29 uncu maddesi gereğince
maznuna hükmün ilânen tebliğine hüküm fıkrasmm neşir tarihinden
15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur
13178
e
Boğazlıyan Tapulama Hâkimliğinden :
1970/114
Hâkim : Mehmet Uyanoğlu 17419
Kâtip : Fikret Gençoğlu
Davacı Bektaşlı Kasabasından A l i Gazi Gökkaya'nm davalı Bektaşlı Kasabasından Niyazi Karakurt aleyhine açmış olduğu tespitin iptali
davasmm yapılan açık duruşması sırasında:
Davalı Niyazi Karakurt'un yurt dışmda olduğundan tebligat edi
lemediğinden Resmî Gazete ile ilânen tebligat yapılmasına karar veril
miş olmakla duruşma günü olan 14/12/1973 günü saat 10.00 da mahke
mede hazır olmanız veya bir vekilde göndermediğiniz takdirde adınıza
yapılan tespitin iptali cihetine gidileceği ilân olunur.
8924

•
Çubuk Tapulama Hâkimliğinden:
1970/928
Gayrimenkule vaki men'i müdahale davası olarak bidayette Çu
buk Sulh Hukuk Mahkemesinde Mehmet Kalender aleyhine davacıları
Sarıkoz Köyünden Hasan oğlu ölü Duralı Safi ve Hasan eşi ölü Fatma
Safi, İbrahim, Mehmet A l i ve Yüksel Safi tarafından ikame edilen dava
ile ilgili bulunan ve Sarıkoz Köyünün Koca tarla mevkiinde vaki 15490
M miktarındaki 293 sayılı parselin de Durali Akbaş, Muharrem Akbaş,
Emine Yıldız, Döndü Gündem, HUsiye Akbaş, Zülbahar Akbaş, Hüseyin
Akbaş, Satılmış Akbaş, Hüseyin Erdal ve Ganime Kiraz namına tapu
lamaca yapılan tesciline itiraz üzerine bunlardan ölü Hüseyin Erdal mi
rasçıları ile Muharrem Akbaş, Döndü Gündem, A l i Akbaş, Zülbahar Ak
baş, Hüseyin Akbaş ve Ganime Kiraz'ın Ankara'da olup, halen hangi ad
reslerde ikamet ettiklerinin bilinemediği zabıta marifetiyle yapılan tah
kikatla anlaşılmakla adı geçen ve aranmakta olan kişilerin duruşması
devam etmekte olan Mahkememizin 1970/928 sayılı dava dosyası için
duruşmanın muallâk bulunduğu 26/9/1973 günü saat 9.00 da Çubuk Ta
pulama Mahkemesinde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekil ile
temsil ettirmeleri aksi takdirde 766 sayılı Yasanın 60 ıncı maddesine
müsteniden dava etmemiş sayılacaklarına karar verileceği davetiye ye
rine kaim olmak üzere Resmî Gazete ile ilânen tebliğ olunur.
2

•

4906

Kiğı Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
E . N o . : 1973/123
K . N o . : 1973/108
Dava: İhtar
Davacı Kiğı'mn Zeynelli Köyünden İskender Aydmoğlu'nun istan
bul-Üsküdar Sultantepe Elmastçıbaşı No. de ikamet eder Rindi Aydınoğlu aleyhine ikame etiği ihtira davasının yapılan yargılaması sonun
da:
Davacı Rindinin gösterilen dareste bulunmadığından tebliğ yapı
lamadığı cihetle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu madde
leri gereğince Resmî Gazete ile ilânen tebliğine ilân tarihinden itibaren
bir ay içinde davacı eşi İskender Aydmoğlu'nun Kiğı Zeynelli'deki 18
No. lu hanesine dönmesinin ihtarına bu müddet zarfmda dönmediği
takdirde davacı tarafından aleyhine boşanma davası açılacağının ve
tebliğatm yapılmış sayılacağına 3/9/1973 tarihinde karar verildi.
13147
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Bayındırlık Bakanlığı
Bölge Müdürlüğünden:

Karayolları

Genel

Müdürlüğü

Birinci

Keşan - Gelibolu yolu için kurulacak şantiye ve atölye inşaatı işi,
380.000— lira keşif bedelle 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gere
ğince kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konmuştur. İhale 27 Eylül 1973
Perşembe günü saat 11.00 de Bölge Müdürlüğü Malzeme Servisinde
Eksiltme Komisyonunca yapılacaktır. Geçici teminatı (18.950,—) Ura
dır.
Bu işe ait ihale dosyası Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü
Malzeme Şb. Müdürlüğünde, İzmir'de Karayolları 2 nci, istanbul Küçükyalı'da 1. inci Bölge Müdürlüklerinde görülebilir.
İstekliler en geç 21/9/1973 günü saat 16.00 ya kadar Bölge Mü
dürlüğüne müracaatla verecekleri dilekçelerine: E n az bu işin ilk keşif
bedeli kadar, bu işin cins ve öneminde bir iş yaptığını belirten tasdikli
belge, yapı araçları bildirisi, (Bildiride ana inşaat makinalannın sahibi
olduklarına dair belgeleri ibraz etmeleri, kira ile hariçten temin edi
lecek ana inşaat makinaları için beyanda bulunmamaları) malî du
rum bildirisi, banka mektubu, teknik personel bildirisi taahhüt bildi
risi, imza sirküleri, kanuni ikametgâh belgesi ve iş yeri görme belge
lerini ekleyerek bu iş için yeterlik belgesi almaları lâzımdır. İhaleye
gireceklerin yeterlik belgeleri ile birlikte geçici teminat, 1973 yılı tica
ret vesanayi odası vesikası, vekâleten ihaleye gireceklerin vekâletna
melerini, istekli bir ortaklık olduğu takdirde bu belgelerine Uâveten
imza sirküleri veya vekâletnamesini ve şirketin birinci ilânımızdan
sonra alınmış hali faaliyet belgelerini hamil usulüne uygun olarak 2490
sayılı Kanun gereğince hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç
ihale saatinden bir saat önce Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzım
dır. Postadaki gec kmeler nazarı itibare alınmaz.
Duyurulur.
12770 /4-4
:

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Mü
dürlüğünden :
Haydarpaşa - izmit Eks. yolu inşaatı için gerekli beton ağregasının Gebze oto yol şantiyesinde ihzarı işi, 823.519,— lira keşif bedelle,
2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile
eksiltmeye konmuştur, ihale 4 Ekim 1973 Perşembe günü saat 11.00
de Bölge idare binasında eksiltme komisyonunca yapılacaktır. Geçici
teminat 36.690,76 liradır.
Bu işe ait ihale dosyası Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü
Malzeme Şb. Müdürlüğünde, İzmir'de Karayolları 2 nci, istanbul Küçükyalı'da 1. inci Bölge Müdürlüklerinde görülebilir.
istekliler en geç 28/9/1973 günü saat 16.00 ya kadar Bölge Mü
dürlüğüne müracaatla verecekleri dilekçelerine: B u işin cins
ve öneminde bir iş yaptığını belirtir tasdikli belge ile, yapı
araçları bildirisi, (Bildiride ana inşaat makinalannın sahibi ol
duklarına dair belgeleri ibraz etmeleri, kira ile hariçten temin edi
lecek ana inşaat makinaları için beyanda bulunmamaları) malî du
rum bildirisi, banka mektubu, taahhüt bildirisi, imza sirkü
leri, kanuni ikametgâh belgesi ve iş yen görme belgelerini
ekleverek bu iş için yet erlik
belgesi almaları
lâzımdır.
İhaleye
gireceklerin yeterlik belgeleri ile birlikte geçici teminat, 1973 yılı tica
ret vesanayi odası vesikası, vekâleten ihaleye gireceklerin vekâletna
melerini, istekli bir ortaklık olduğu takdirde bu belgelerine ilâveten
imza sirküleri veya vekâletnamesini ve şirketin birinci ilânımızdan
sonra alınmış hali faaliyet belgelerini hamil usulüne uygun olarak 2490
sayılı Kanun gereğince hazırlayacakları teklif mektuplarım en geç
ihale saatinden bir saat önce Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzım
dır. Postadaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz.
Duyurulur.
12769 /4-4
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü
Müdürlüğünden:

Birinci Bölge

Tuzla sabit tartı istasyonuna servis yapmak üzere bir adet minibüs
kiralanması işi, 55.440,— lira tahmini bedelle, 2490 sayılı Kanunun 31.
maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur, ihale 27 Ey
lül 1973 Perşembe günü saat 15.00 de Bölge Müdürlüğü Malzeme Servi
sinde Eksiltme Komisyonunca yapılacaktır. Geçici teminat 4.022,— lira
dır. Bu işe ait ihale dosyası istanbul Küçükyalıda I. Bölge Müdürlüğünde
görülebilir.
İsteklilerin en geç 21/9/1973 günü saat 16.00 ya kadar Bölge Müdür
lüğüne dilekçeyle müracaatları kira ile Müdürlüğümüz emrinde çalıştıra
cakları taşıtlarını muayene ettirerek bu işe ait yeterlik belgesi almaları
lâzımdır. İhaleye gireceklerin yeterlik belgeleri ile birlikte geçici temi

nat, 1973 yılı Ticaret veya Sanayi Odası vesikası veya esnaf belgesi, ve
kâleten ihaleye gireceklerin vekâletnamelerini, istekli bir ortaklık olduğu
takdirde bu belgelerine ilâveten şirketin imza sirküleri veya vekâletname
sini ve şirketin birinci ilânımızdan sonra alınmış hali faaliyet belgelerini
hamil usulüne uygun olarak 2490 sayılı Kanun gereğince hazırlayacakları
teklif mektuplarını en geç ihale saatinden bir saat önce Komisyon Baş
kanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz.
Duyurulur.
12859 / 4-4

Ankara Levazım Amirliği 3 No. lu Satın Alma Komisyonu
Başkanlığından
Aşağıda yazılı (Bir) kalem oto malzemesi 2490 sayılı Kanunun
31 inci maddesine göre kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında gösteri
len gün ve saatlerde Komisyonda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi
Komisyonda ve istanbul Lv. A. liginde görülebilir. Teklif mektupları
nın ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon
Başkanlığına verilmesini, postada gecikmeler kabul edilmez.
C i n s i : 4 X 2 kaizer jeep şanzuman grub masura bilyası, ö l ç ü s ü :
10.000 Ad. Muhammen bedeli: 10250,— TL., Geçici t e m i n a t ı : 770,—
TL., İhale tarih gün saat 28 ylül 1973 Cuma saat 11.00 de.
12776 / 4-4
Gümrük ve Tekel Bakanlığından :
1615 Sayılı Gümrük Kanununun 65 inci maddesiyle 6802 sayılı
Gider Vergileri Kanununun 23 ncü maddesi gereğince orjinal fatura,
menşei şahadetnamesi veya emsali vesikalarda yazılı paraların
Türk
Parasına çevrilmesinde, 17/9/1973 tarihinden itibaren uygulanması lazım
gelen kurlar aşağıda gösterilmiştir.
Satış Kuru

TL.

1 Sterlin
1 Avustralya doları
1 Hollanda florini

34,2720
21,2415
5,1345

•

13285 / 1-1

istanbul İkinci Sulh Ceza Hâkimliğinden:
E. No : 1973/254
K . No : 1973/141
KABAR
Hâkim : Nevzar Ersan 10468
Başkâtip: Hüseyin Kaymakçı
Davacı: K . H .
Müşteki: Nuray Takmaz
Sanık: Özcan Takmaz, Şişli Nişantaşı
Valikonağı Cad. Ekmek
Fabrikası Sokak No. 16 da oturur Mehmet oğlu 1938 doğumlu Ütücü - Terzi
Suç : Fiili müessir ve hareket
Suç tarihi : 27/2/1973
Karısı Nuray Takmazı dövmek ve hakaretten maznun Özcan Takmaz'ın 3005 sayüı Kanuna tevfikan mahkememizde yapılan duruşması
sonunda fiili müessirden T. C. K . nun 456/4, 457/1, 59 uncu maddeleri
uyarınca (222) lira (10) kuruş ağır para cezasiyle tecziyesine hakaretten
beraetine dair verilen 3/7/1973 tarihli karar örneğinin adresi tespit edi
lemediğinden tebliği mümkün olmadığı cihetle 7201 sayıh Kanununun
28, 29, 31 inci maddeleri gereğince hüküm özetinin Resmî Gazete ile ilânma
ve ilânın yapıldığı tarihten onbeş gün sonra tebligatın yapılmış sayıla
cağına karar verildi.
13155
Alanya Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
1968/532
Küçükhasbahçe mahallesinden Mustafa Tavlı vekili Avukat İlhan
Postalcı tarafmdan davalılar Selâhattin Şenbaşoğlu, Turraş Turizm Ti
caret ve Taahhüt Anonim Şirketi ve Halil Cudi aleyhlerine açılmış bu
lunan alacak davasımn yapılan duruşması sırasında:
Davalılardan Halil Cudi Nazelli'nin 19/1/1971 tarihli celsede hazır
bulunması bakımından davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebligat
yapılmış adı geçen duruşmaya gelmemekle gıyap kararınında ilânen
tebliğine karar verilmiştir. B u kerre duruşmanın bırakıldığı 9,11/1973
günlü celseye gelmeniz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, gel
memeniz halinde duruşmamn gıyabınızda yapılacağı gıyap kararı yerine
kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
13150
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Şile Sulh Ceza Hâkimliğinden:
E. No.: 1970/113
K. No.: 1973/59
Davacı: K . H .
Sanık : Macit Kumak - Tahsin oğlu, 1950 doğumlu.
Hırsızlıktan suçundan sanık Erzurum A. Hasanbasri Mahallesi
nüfusund.ı kayıtlı olup, Safranbolu Emek mahallesi işçi evlerinde otu
ran Tahsin oğlu, Kadriye'den olma, 1950 doğumlu, Macit Kumak hak
kında T. C. K . nun 491/3, 522, 523 ve 525 inci maddesine tevfikan 2 ay
20 gün hapis ve bu kadar emniyeti umumiye nezareti altında bulundu
rulmasına dair 7/5/1973 tarihinde verilen karar aramalara rağmen sa
nığa tebliğ edilememiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince sanığa
hükmün ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının
neşir tarihinden 15 gün
sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılmasına ilânen tebliğ olunur.
13153
Nallıhan Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1973/210
Nalbhan Ulunan Köyünde nüfusta kayıtlı Kadıoğullarından İbra
him oğlu, Saliha'dan doğma, 1291 doğumlu, Ahmet Onbaşı'mn cephede
çarpışırken şehit düşerek gaip olduğundan bahisle gaipliğine karar ve
rilmesi kızı Nallıhan Çalıçaalan Köyünden Nazmiye Zorlu tarafından ta
lep edilmiştir.
Gaipliğine karar verilmesi istenilsn Ahmet Onbaşı'nm hakkında
malumatı olanlarm Mahkememizin yukarıda yazılı dosyasına malumat
verilmesi ilân olunur.
13151
Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden :
PETROL H A K K I N A MÜTEALLİK KARAR
1282
Tarihi: 7/9/1973
No.
: T ü r - K a n Petrol Limited
Şirketin adı
: Kanada, Alberta, Calgary 1 240 - 4th Avenus
Merkezi
S.W.
: Ankara, Çankaya Pilot Sokağı N o : 8/3
Türkiye'deki adresi
Petrol hakkının mahiyeti
: Arama ruhsatnamesi
: V No. lu Siirt
TÜR/V/P
Bölgesi ve saha işareti
: Siirt
Vilâyeti
Yüzölçümü
: 50.000 hektar
Hak sıra No.
: AR/TÜR/1441
Müracaat tarihi
: 14/6/1971 ve 16/2/1972 E k
Arama sahasının hududu : (Genel Müdürlüğümüzde saklı haritası
na göre) 1/25.000 ölçekli M48-a3 paftasında bulunan 785 metre rakım
lı Giretulmi Tepe Nirengisinden N-266 derece 15 dakika istikamette ve
870 metre mesafede bulunan (a) köşesinden başlayarak 1000 metre
güneyde (b) ye doğru hat, (b) den 14395 metre doğuda (c) ye doğru
hat, (c) den 22975 metre güneyde (d) ye doğru hat, (d) den 8745 met
re batıda (e) ye doğru hat, (e) den 4005 metre güneyde (f) ye doğru
hat, «(f) köşesi 1/25.000 ölçekli M48-d3 paftasmda bulunan 1487 met
re rakımlı Sakatdağ Tepe üzerindeki nirengi noktasından N - l l l derece
00 dakika istikamette ve 1450 metre mesafede bulunmaktadır.» (f) den
3980 metre batıda (g) ye doğru hat, (g) den 2000 metre kuzeyde (h)
ya doğru hat, (h) dan 1590 metre batıda (i) ye doğru hat, (i) den 5545
metre kuzeyde (j) ye doğru hat, (j) den 5570 metre batıda (k) ya doğ
ru hat, (k) dan 4620 metre kuzeyde (1) ye doğru hat, (1) den 7155 met
re batıda (m) ye doğru hat, (m) den 815 metre kuzeyde (n) ye doğru
hat, (n) den 3980 metre batıda (o) ya doğru hat, (o) dan 2000 metre
kuzeyde (ö) ye doğru hat, (ö) den 4470 metre batıda (p) ye doğru hat,
(p) den 2000 metre kuzeyde (r) ye doğru hat, (r) den 17700 metre
doğuda (s) ye doğru hat, (s) den 11000 metre kuzeyde (ş) ye doğru hat,
(ş) den 335 metre doğuda başlangıç noktası olan (a) ya doğru hat.
T ü r - K a n Petrol Limited Şirketinin; mevkii, hududu ve yüzölçümü
yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatnamesi ve
rilmesi talebine ait evrakı incelenerek Petrol Kanunu ve Nizamnamesi
hükümlerine şeklî ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilmiş
tir. Ancak talep olunan arama sahasının içerisinde Devlet Ormanları
mevcut olduğundan 6831 sayılı Orman Kanunun 16 nci maddesi gere
ğince Orman Bakanlığından istihsal olunan muvafakat yazılarında be
lirtildiği veçhile, Şirketin faaliyetleri Devlet Ormanlarına girdikçe or
man idaresine haber verilerek örneğine uygun taahhüt senedi ile 2500
liralık kefaletname verilmesi kaydıyle ve i k i yıl içinde arama sondajına

geçmek veya ruhsat sahasını terk etmek şartı ile talip şirkete mezkûr
sahaya şamil olmak üzere 6326 sayılı Petrol Kanununun 51 ve 20 nci
maddeleri gereğince petrol arama ruhsatnamesi itasına karar verildi.
Yukarıda yazılı karar mucibince T ü r - K a n Petrol Limited Şirketi
ne 10/9/1973 tarihinde bir adet petrol arama ruhsatnamesi verilmiştir.
13083
Altındağ Birinci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından;
E. No : 1973/48
K . No : 1973/127
Kasten adam öldürmek suçundan sanık Nallıhan İlçesi Doğandere
Köyü nüfusunda kayıtlı Tahir oğlu 1942 doğumlu Seyit Balta'nın yüzüne
karşı müdahil Beypazarı İlçesi Gazipaşa Mahallesinde nüfusa kayıtlı
Faruk kızı maktul Yaşar karısı Sultan Demir"in yokluğunda icra kılı
nan muhakeme sonunda:
Sanık Seyit Balta'nm 7/6/1970 tarihinde kasten adam öldürmek
suçunu işlediği sabit görüldüğünden T. C. K . nun 52, 448, 51/1 ve 59
uncu maddeleri uyarınca 15 sene müddetle ağır hapsine dair 13/6/1973
gün esas : 1973/48, karar 1973/127 sayılı esbabı mucibeli kararın müda
hil Sultan Demir'e tebliğ edilemediği gibi adresinin tespiti de mümkün
olamamış ve böylece meskeni meçhul kalmış olmakla 7201 sayılı Teb
ligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri gereğince hüküm hülâ
sasının Resmî Gazete ile ilânına ve ayrıca Altındağ Adliyesi divanhane
sine asılmasına, son ilân tarihinden 15 gün sonra tebligatın yapılmış
sayılmasına karar verilmiştir.
Keyfiyet ilân olunur.
13157 / 1
E. No.: 1971/171
K. No.: 1973/30
Sahte bono tanzim etmek suçundan sanık Ankara İli Yenimahalle
İlçesi Tepealtı Mahallesi 60 hanede nüfusa kayıtlı olup, istanbul Bey
oğlu Tarlabaşı Caddesi Akkiraz Sokak 9/4 de oturur Dursun oğlu 1949
doğumlu Hüseyin Özer'in suçu sabit olmakla T. C. K . nun 349 ve 346
nci maddeleri gözönünde bulundurularak 342/1 inci maddesi uyarınca
iki sene müddetle ağır hapsine Mahkememizin
5/2/1973 gün 1971/171
esas ve 1973/30 sayılı kararla yokluğunda hükmedilmiş, tebliğ imkânı
bulunamamamış
olmakla 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30
ve 31 inci maddeleri gereğince ilân yolu ile duyurulur.
13157 / 2
Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının V No. lu Siirt Bölgesinde
sahip bulunduğu İR/TPO/796 hak sıra numaralı işletme ruhsatnamesinin
taallûk ettiği Batı Raman sahasındaki kuyuların elektrikle çalışabil
melerini temin maksadıyle çekilecek III. kısım enerji nakil hattının
geçtiği Siirt İli'ne bağlı Batman İlçesinin Kuyubaşı (Cigerlo) Köyü hududları dahilinde olup Hazinenin mülkiyetinde
bulunan 170 ve 174
parsel numaralı gayrimenkullerden zeminden 4 metre yükseklikte top
lam 6876 metre karelik kısmında intifa hakkı tesisi ve aynı parsellerde
direk yerleri olarak da toplam 7 metre karelik kısmı üzerinde Petrol
Kanununun 87 nci ve Petrol Nizamnamesinin 23/1 inci maddeleri mu
cibince kullanma hakkı tesis edilmesi için 23/8/1973 tarihinde müracaat
ettiği Petrol Nizamnamesinin 25/2 nci maddesi mucibince ilân olunur
13081
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının V No. lu Siirt Bölgesinde
sahip bulunduğu İR/TPO/796 hak sıra numaralı işletme ruhsatnamesinin
taallûk ettiği sahada, Siirt İli'nin Batman İlçesine bağlı Kuyubaşı (Ci
gerlo) Köyü hudutları dahilinde bulunan ve Batı Raman sahasındaki
kuyuların elektrikle çalışabilmelerini temin etmek maksadiyle çekilecek
enerji nakil hattı güzergahına isabet eden 14 parselden cem'an 216860
metre karelik arazi üzerinde istimlâk yolu ile irtifak hakkı tesisine ve
yine aynı parsellerden direk yeri Olarak cem'an 330 metre karelik ara
zinin istimlâkine karar verilmesi için 18/8/1973 tarihinde müracaat ettiği
Petrol Nizamnamesinin 25 inci maddesinin 2 inci fıkrası mucibince ilân
olunur
13082
istanbul Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsası Hazine Komiser
liğinden :
Merkezi istanbul'da bulunan İltaş İlâç Sanayi ve Ticaret A. Ş.
tarafından ihraç olunan 7 yıl vadeli % 15 faizli, herbiri 1.000 lira itibarî
değerde 10000 adet 10.000.000 liralık tahvil 13/9/1973 tarihinden itibaren
Borsa kotuna kayıt ve tescü edilmiştir.
13099
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Devlet Orman İşletmesi Tirebolu Müdürlüğünden:

Deposu
Çağmanlıyalak B. bükü Or. içi
»
»
»
»
»
»
Çağmanlıyalak E. dere, K . Ça.
Or. içi
Karaduğa Ça. Or. içi
»
»
»

M . bedeli
Lira

Parti
adedi

Cinsi ve nev'i

Adet

M

3
6
7

II. S. N . Kay. Tom.
II. S. K. »
»
III. S. N . »
»

121
324
639

52,292
177,883
230,480

580
505
480

14
1
1

2698
III. S. K. »
»
III. S. K. K.ağaç T. 275
II. S. K. K. Mad. D. 123

1039,209
39,410
6,112

355
200
175

3

32
4180
1545,386
1
Yukarıda müfredatı yazılı orman malları hizalarında gösteri
len muhammen bedelle 32 parti halinde mal bedelinin % 50 ve °/'o9 nizami
faizi ile her türlü vergileri defaten tahsil edilmek ve bakiyesine müddetsiz Banka mektubu karşılığında 3 ay vade verilmek kaydiyle açık
arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.
2 — Satış 28/9/1973 Cuma günü 14.00 de Tirebolu İşletme Müdür
lüğü binasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
3 — Satışı yapılacak 224 den 239 numaralı kayın partileri kontraplâk ve kaplamacılara;
240 dan 255 numaralı partiler kayın işleyen diğer sanayi kollarına
ihale edilecektir.
4 — Satışa ait şartname ve ebat listeleri Giresun Orman Başmü
dürlüğünde, Ankara, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Erzincan, Erzu
rum, Rize İşletme Müdürlükleri ile İşletmemizde Çayırhan, Karaduğa,
Sınır Orman Bölge Şefliklerinde görülebilir.
5 — Alıcıların belirli gün ve saatte teminat makbuzları ile komis
yona müracaatları.
13205/1-1
Avanos Belediye Başkanlığından
1 — Belediyemize ait kaba inşaat kısmı tamamlanmış bulunan tu
ristik sitenin ince işleri inşaatı ve tesisatları işi 2490 sayılı Kanun hü
kümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — İşin keşif bedeli 2.748.305,58 TL. dır.
3 — Eksiltme Belediyemiz İhale Komisyonu huzurunda 27/9/1973
Perşembe günü saat 11.00 de yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Belediyemiz muhasipli
ğinde görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için :
a) Belediyemiz namına 96.199,18 TL. lık geçici teminatını,
b) 1973 yılına ait ticaret ve sanayi odası belgesini,
c) (Müracaat dilekçesiyle birlikte verecekleri eksiltme şartname
sinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan sermaye ve kredi im
kânlarını bildiren mali durum bildirgesi, teknik personel beyannamesi, ta
ahhüt beyannamesi, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) gru
bunda müteahhitlik karnesini ibraz suretiyle İhale Komisyonumuzdan ala
cakları) yeterlik belgesinin teklif mektuplarıyla birlikte zarfa koymaları
lâzımdır.
6 — İstekliler teklif mektuplarını 27/9/1973 Perşembe günü saat
10.30 a kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vere
ceklerdir.
7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 27/9/1973 Per
şembe günü saat 10.00 a kadardır.
8 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul
edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
13215 / 1-1
Türk Hava Yolları A. O. dan :
Ortaklığımız için aşağıda teknik özellikleri ve diğer şartları belir
tilen Pork Lift satın alınacaktır.
İstek:
8 adet Fork Lift.
Teknik özellikleri:
1 — Diesel motorlu,
2 — Kaldırma kapasitesi 1,5 ton ve kaldırma yüksekliği min. 300
cm. olacaktır.
Diğer şartlar:
Ödeme gayrikabili rücu akreditifle yapılacaktır.
Malzemelerin şevkini müteakip ilgili vesaikin bankaya ibrazında ak reditif tutarının % 90 ı firmaya ödenecek, bakiye % 10 u ise Fork

Lift'lerin T H Y A. O. Muayene Komisyonunca yapılacak kabul kontro
lundan sonra T H Y A. O. talimatına göre firmaya tediye edilecektir.
Teslim yeri ve şekli akreditif şartlarında belirtilecektir.
Fork Lift'ler istenilen zamanda sevkedilmez ve kabul kontroiur.da
istenilen evsafta olmadığı tespit edilirse masraflar firmaya ait olmak
üzere mahrecine iade edilecek, istenen fork liftler zamanında gönderil
mediği takdirde firma % 5 oranında gecikme cezasını ve diğer şartları
mızı kabul ettiğim bir mektupla bildirecek, istenen evsafta fork liftler
gönderilinceye kadar bakiye % 10 un tediyesi yapılmayacaktır.
Taliplerin teklif mektuplarını ilân tarihinden itibaren en geç 30
gün içinde T H Y A. O. Teknik-İkmal Müdürlüğü, Yeşilköy Hava Alanı
istanbul adresine kapalı zarf içinde gönderilmeleri ve zarfın üzerine
«FORK LİFT TEKLİFİDİR» ibaresini yazmaları gerekmektedir.
Bu satın alma ile ilgili ayrıca bir şartnamemiz mevcut değildir.
Ortaklığımız 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
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Ortaklığımız ihtiyacı olarak aşağıda İsimleri yazılı şehirlerde hiza
larında gösterilen miktarlarda otobüs kiralanacaktır.
11 adet Otobüs
istanbul'da
8 adet Otobüs
Ankara'da
4 adet Otobüs
izmir'de
Kiralama müddeti 4 yıldır.
^ t « « ^ ^ „
.ait
....
Otobüslere
şartnameler istanbul'da Ortaklığımız Gümüşsüyü
Caddesi Dersan Han No. 90 daki Malzeme Müdürlüğünden Ankara ve İz
mir'de T H Y İstasyon Müdürlüklerinden temin edilebilir.
Kapalı zarfla teklif mektupları 29 Eylül 1973 Cumartesi günü saat
10.00 a kadar Malzeme Müdürlüğüne verilecektir.
Ortaklığımız 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığı cihetle ihaleyi yapıp
yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.
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Ortaklığımız ihtiyacı için aşağıda teknik özellikleri ve satın alma
şartları belirtilen, Uçak içme suyu tankı (Aircraft potable water service
truck) ve Uçak tuvalet temizleme arabası (Aircraft lavatory service truck)
satın alınacaktır.
İstek:
3 adet Uçak içme suyu tankı (Aircraft potable water service truck)
3 adet Uçak tuvalet temizleme arabası (Aircraft lavatory service
truck)
Teknik Özellikler :
Aircraft potable water service truck
1 — Kamyona monte edilmiş olacak.
2 — Minimum 500 galon kapasiteli tankı olacak.
3 — Tank paslanmaz çelik veya fiberglass olacak.
4 — Çalışma platformu 25" «ile 100''» arasında ayarlanabilir olacak.
5 — Su sayacı, tazyik regülatörü ve minimum 20 galon/dakika, 50
psig. kapasiteli pompası olacak.
Aircraft lavatory service truck
1 — Kamyona monte edilmiş olacak.
2 — Minimum 200 galon deodorant tankı, minimum 200 galon temizîeme suyu tankı ve minimum 600 galon hacminde pis su tankı olacak.
3 — Tanklar paslanmaz çelik veya fiberglass olacak.
4 — Çalışma platformu 25" «ile 100"» arasında ayarlanabilir olacak.
5 — Su sayacı, tazyik regülatörü ve minimumu 20 galon/dakika ve
50 psig. kapasitesinde pompası olacak.
Diğer Şartlar:
Ödeme gayri kabil-i rücû akreditifle yapılacaktır.
Malzemelerin şevkini müteakip, ilgili vesaikin mutavassıt bankaya
ibrazında, akreditif tutarının % 90 ı firmaya ödenecek, bakiye % 10 ise
malzemelerin T H Y A. O. Muayene Komisyonunca yapılacak kabul kontrolundan sonra T H Y A. O.'nın talimatına göre firmaya tediye edilecektir.
Teslim yeri ve şekli akreditif şartlarında belirtilecektir.
Malzemeler istenilen zamanda sevkedilmez ve kabul kontrolunda is
tenilen evsafta olmadığı tespit edilirse, masraflar firmaya ait olmak
üzere, mahrecine iade edilecek, istenen malzemeler zamanında gönderil
mediği takdirde, firma % 5 oranında gecikme cezasını ve diğer şartları
mızı kabul ettiğini bir mektupla bildirecek, istenen evsafta malzemeler
gönderilinceye kadar, bakiye % 10 un tediyesi yapılmayacaktır.
Taliplilerin teklif mektuplarını ilân tarihinden en geç 30 gün içinde
T H Y A. O., Teknik İkmal Müdürlüğü, Yeşilköy Hava Alanı, istanbul ad
resine kapalı zarf içinde göndermeleri ve zarfın üzerinde «Uçak içme suyu
tankı ve Uçak tuvalet temizleme arabası teklifidir.» ibaresini yazmaları
gerekmektedir.
Bu satın alma ile ilgili ayrıca bir şartnamemiz mevcut değildir.
Ortaklığımız 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
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İçel Valiliğinden:
Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün:
1 — İçel - Arpaç Sakarlar Ortaokulu saha tanzimi işi 2490 sayılı Ka
nun hükümlerine göre kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur.
2 — İşin keşif bedeli (1.000.000,—) liradır.
3 — Eksiltme İçel Bayındırlık Müdürlüğü İl İhale Komisyonunda
2/10/1973 Salı günü saat 11.00 de yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak İçel Bayındırlık Müdürlü
ğünde görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin;
A) (43.750,—) liralık geçici teminatım
B) 1973 yılma ait ticaret veya sanayi odası belgesini
C) (Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri eksiltme şartna
mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan plan ve teçhizat be
yannamesi, sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisi
ve eki banka referans mektubu, teknik personel beyannamesi, taahhüt be
yannamesi Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan ke
şif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik
karnesi ibraz suretiyle İçel Bayındırlık Müdürlüğü Belge Komisyonun
dan alacakları) yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koy
maları lâzımdır.
6 — İstekliler teklif mektuplarını 2/10/1973 Salı günü saat 10.00 a
kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 29/9/1973 Cu
martesi günü mesai saati sonuna kadardır.
Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
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Sivas Valiliğinden:
Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün;
1 — Sivas - Yıldızeli Hükümet konağı kalorifer tesisatı işi 2490 sayılı
Kanun gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — İşin keşif bedeli 242.181,— liradır.
3 — Eksiltme Sivas'ta Bayındırlık Müdürlüğü Odasında Bayındırlık
Eksiltme Komisyonunca 5/10/1973 Cuma günü saat 15.00 de yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak Bayındırlık Müdürlüğünde
görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin :
A - (13.359,05) liralık geçici teminatını,
B - 1973 yılına ait ticaret odası belgesini,
C - Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme şartname
sinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve teçhizat be
yannamesini, taahhüt beyannamesini, keşif bedeli kadar işin eksiltmesine
girebileceklerini gösterir iş bitirme belgesini ibraz suretiyle Bayındırlık Mü
dürlüğünden alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte
zarfa koymaları lâzımdır.
6 — İstekliler teklif mektuplarını 5/10/1973 Cuma günü saat 14.00 e
kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 1/10/1973 Pa
zartesi günü mesai saati sonuna kadardır.
Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
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Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdür
lüğünden :
KONYA
1 — Burdur Lisesi ek pavyon inşaatı işi 1974 mali yılma sari olmak
üzere 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye
konulmuştur.
2 — İşin keşif bedeli (1.702.000,—) liradır.
3 — Eksiltme Konya'da Yapı İşleri 6. Bölge Müdürlüğü İhale Komis
yonunda 5/10/1973 Cuma günü saat 15.00 de yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Müdürlükte görü
lebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin :
A) (64.810,—) liralık geçici teminatını,
B) 1973 yılma ait ticaret veya sanayi odası belgesini,
C) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme şartna
mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve teçhizat
beyannamesi, sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildiri
sini, teknik personel beyannamesini, taahhüt beyannamesini, Bayındırlık
Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan keşif bedeli kadar işin ek
siltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini ibraz suretiyle

Yapı İşleri 6, Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları yeterlik
belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır.
6 — İstekliler teklif mektuplarını 5/10/1973 Cuma günü saat 14.00 de
kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonuna vereceklerdir.
7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 3/10/1973 Çar
şamba günü mesai saati sonuna kadardır.
Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
13223 / 4-1
Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel
Bölge Müdürlüğünden :

Müdürlüğü Yapı İşleri 4.
KÜTAHYA

1 — Uşak İlköğretmen Okulu derslik ve yatakhane blokları geçici
kabul noksanları ikmal inşaatı (Müteahhit nam ve hesabına) Bayındırlık
İşleri Genel Şartnamesinin 27. maddesi ve 2490 sayılı Kanun hüküm
lerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — işin keşif bedeli 184.412,74 TL. dır.
3 — Eksiltme Kütahya Yapı İşleri 4. Bölge Müdürlüğü (Belediye
Meydanı Çizmecioğlu Apt. Kat 2) de Bölge Eksiltme Komisyonunda
15/10/1973 Pazartesi günü saat 15.00 de yapılacaktır.
4 — Eksiltme, şartname ve diğer ihale evrakı mezkûr Müdürlükte
görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin;
a) Kütahya Yapı işleri 4. Bölge Müdürlüğü namına 10.471,— TL. lık
geçici teminat,
b) 1973 yılı ticaret ve sanayi odası belgesini,
c) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartna
mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan plan teçhizat beyan
namesi, teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi, aynı çap ve
karakterde bu kabil işlerde başarılı iş yaptıklarını gösterir) belgeleri ibraz
etmek suretiyle Yapı İşleri 4. Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan ala
cakları yeterlik belgesini teklif mektuplariyle birlikte zarfa koymaları lâ
zımdır.
6 — İstekliler teklif mektuplarını 15/10/1973 Pazartesi günü saat
14.00 de makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına verecek
lerdir.
7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 12/10/1973
Cuma günü mesai saati sonuna kadardır.
8 — Telgrafla müracaat ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
13224/4-1
Van Valiliği Devlet Hastanesi Baştabipliğinden :
1 — Van Devlet Hastanesi bina tesisat ve onarımı 2490 sayılı Kanu
nun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksitlmeye konulmuştur.
2 — İşin keşif bedeli 59.317,49 kuruş.
3 — Eksiltme Van Devlet Hastanesi Baştabipliği İhale Komisyo
nunda 4/10/1973 Perşembe günü saat 15.00 de yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrakların Van Devlet Hastanesi
idaresinde görülebilinir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin :
a) 4.215,88 lira geçici teminatını
b) 1973 yılma ait ticaret odası belgesini
c) Müracaat dilekçelerine işin keşif bedeli kadar benzeri bir iş yap
tıracağına dair iş bitirme belgesini ekliyerek Bayındırlık Müdürlüğünden
alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları
lâzımdır.
6 — İsteklilerin teklif mektuplarını 4/10/1973 Perşembe günü saat
14.00 e kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanına verile
cektir.
7 — Yeterlik belgesinin alınması için son müracaat tarihi 1/10/1973
Pazartesi günü mesai saatine kadardır.
Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
13221 / 1-1
D. B. Deniz Nakliyatı T. A. Ş. Genel Müdürlüğünden :
Marangoz aletleri satın alınacaktır.
1 — Kapalı zarf usulü ile teklif alınmak suretiyle ve şartnamesine
göre bir adet 40 lık komple marangoz planyası ile bir adet 50 lik kalınlık
makinesi satın alınacaktır.
2 — Şartname Meclisi Mebusan Caddesi No. 93 - 95 - 97 de Malzeme
İkmal Müdürlüğünden temin edilebilir.
3 — Teklif verme son tarihi 28/9/1973 günü saat 16.30 a kadardır.
4 — Teşekkül ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine ve dilediği mik
tarda vermekte serbesttir.
13214 / 1-1
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Ankara Levazım Amirliği 1 No. lu Satın Alma Komisyonu
Başkanlığından
Aşağıda cins, miktarı, Muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (sekiz) kalem (yiyecek maddesi) kapalı zarfla eksiltmeleri hiza
larındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve
şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Lv. Amirliğinde
görülebilir, isteklilerin kanunî şekilde tanzim edecekleri teklif mektup
larım ihale saatinden bir evveline kadar makbuz karşılığı Komsiyon
Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez.
C i n s i

Miktarı

M . bedeli G. Tem.
İ h a l e
Lira
Lira
Günü
Saati

Şekerpare kuru kayısı

25000 Kg.

400.000

Tahin
Tahin
Tahin
Tahin

50000 Kg.
14000 Kg.
18000 Kg.
9000 Kg.

475.000
133.000
171.000
85.500

3/10/1973 Çarş.
Saat: 11.00
22.750 3/10/1973 Çarş.
7.900 Saat: 11.30
9.800
5.525

864.500
110000 Kutu 1.100.000
100000 » 1.000.000
40000 »
360.000

38.330
46.750 3/10/1973 Çarş.
43.750 Saat: 15.30
18.150

helvası
helvası
helvası
helvası

TAMAMI
Ayşekadın Fasulye Kon.
Türlü sebze konservesi
Iç bezelye konservesi
TAMAMI

2.460.000

19.750

87.550
12950 /4-2

Ankara Belediye Başkanlığından:
1 — A) Sosyal Konutlar Müdürlüğü, Yenimahalle Belediye Şube
Müdürlüğü, Tebhirhane Müdürlüğü binalarının kalorifer
tesisatlarının
Fuel - Oil'e çevrilmesi,
B) Aşağı Ayrancı'da yapılacak pazar yeri,
C) Opera itfaiye Grup Amirliği inşaatı işleri 2490 sayılı Kanunun
31. maddesi uyarınca kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — 1. işin keşif bedeli (235.136,80), 2. işin keşif bedeli (487.443,51),
3. işin keşif bedeli (1.048.035,33) liradır.
3 — Eksiltme Ankara Belediyesi İhale Komisyonunda 2/10/1973 Salı
günü 1. iş saat 15.00, 2. iş saat 15.15 3. iş saat 15.30 da yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak Ankara Belediyesi Fen İş
leri Müdürlüğü Yapı Şubesinde görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin;
A) 1. iş için (12.756,84), 2. iş için (23.247,74), 3. iş için (45.191,06) li
ralık geçici teminatım,
B) 1973 yılı Ticaret Odası Belgesini,
C) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksitlme şartname
sinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan;
a) Plan ve teçhizat, teknik personel ve taahhüt beyannamelerim,
b) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları 1. iş için (H) grubun
dan, 2. iş için (C) grubundan, 3 iş için (B) grubundan en az bu işlerin
keşif bedelleri kadar işin eksiltmelerine girebileceklerini gösterir müte
ahhitlik karnesini,
c) Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren mali durum bildirisi ile
1. iş için (30.000,— liralık, 2. iş için (50.000,—) liralık, 3. iş için (110.000,—)
liralık nakit kredisi olduğunu belirten banka referansını, ibraz suretiyle
Fen İşleri Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgele
rini zarfa koymaları lâzımdır.
6 — İstekliler teklif mektuplarını 2/10/1973 Salı günü 1. iş için saat
14.00 e, 2. iş için saat 14.15 e, 3. iş için saat 14.30 a kadar makbuz mu
kabili İhale Komisyonu Başkanlığma vereceklerdir.
7 — Yeterlik belgesi için son müracaat 26/9/1973 Çarşamba günü
saat 17.30 a kadar Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne yapılacaktır.
Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
13084/4-2

M K E Kurumu Genel Müdürlüğünden :
İnşaat İlâm
Kurumumuzca Etimesgut Tekstil Makinaları Fabrikasında yaptırı
lacak olan işçi yemekhanesi - işçi soyunma binası-su, kanalizasyon ve
basınçlı hava ıslahı inşaatları ile bunlarla ilgili tesisat ve elektrik işleri
birim fiyatı esasına göre kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılacaktır.

1. İnşaatın birinci keşif tutarı 3.336.077,27 TL. olup, geçici temi
natı 112.838,— TL. dır.
2. İhale dosyası, Kurumumuz Yatınmlar Dairesi Başkanlığında
mesai saatleri dahilinde en geç 5 Ekim 1973 günü saat 17.00 ye kadar
görülebilir.
3. ihaleye girebilmek için yeterlik belgesi şart olup isteklilerin bu
belgeyi almak üzere en geç 29 Eylül 1973 günü saat 12.30 a kadar Kuru
mumuz Yatırımlar Dairesi Başkanlığına dilekçe ile müracaat etmeleri
lâzımdır.
Bu dilekçeye,
a) «B» grubundan (3.500.000,— TL.) lık müteahhitlik karnesinin,
b) Teknik personel ve teçhizat bildirgesinin,
c) Cari yıla ait ticaret odası kayıt belgesinin,
d) Malî durumunu belirten banka referans mektubunun eklenme
si gereklidir.
Bu belgelerin noksan olması halinde yeterlik belgesi verilmez. Mü
racaatlar, Kurumumuzca incelenerek uygun görülenlere iştirak belgeleri
2 Ekim 1973 günü saat 17.00 ye kadar Kurumumuz Yatırımlar Dairesi
Başkanlığınca verilecektir.
4. Yeterlik belgesi alanların ihaleye iştiraki için ihale dosyası ve
eklerini incelemeleri, ilgi Fabrika Müdürlüğünce tasdikli bir yer görme
belgesi almaları şarttır. İhale dosyası ve ekleri en geç 5 Ekim 1973 günü
saat 17.00 ye kadar Kurumumuz Yatırımlar Dairesi Başkanlığında gö
rülebilir. İhale dosyası ve ekleri görülüp incelendiğine dair imzalı Delge
ile yer görme belgesinin teklif zarfı içerisinde Kurumumuza verilmesi
şarttır.
5. İhale 8 Ekim 1973 günü saat 16.00 da Ankara Tandoğan, M . K .
E. Kurumu Yatırımlar Dairesi Başkanlığında yapılacak olup, tekliflerin
en geç aynı gün saat 11.00 e kadar Kurumumuz Genel Evrakına veril
mesi gereklidir.
Postada vaki gecikmeler kabul olunmaz.
Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, yeterlik belgesi ve
rip vermemekte ve ihaleyi dilediğine yapmakta tamamen serbesttir.
Keyfiyet ilân olunur.
13014/3-2

Tarsus Sanat Enstitüsü Müdürlüğünden :
Tarsus Sanat Enstitüsünde 50.000, TL. keşif bedelli ihata duvarı
inşaatı işi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf
usulüyle eksiltmeye konulmuştur.
İhalesi 4 Ekim 1973 Perşembe günü saaı 10.30 da Enstitü Müdür
lük odasında teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır. Ke
şif şartname ve sözleşme mesai saatleri dahilinde Okul Müdürlüğünde
ücretsiz görülebilir.
İsteklilerin işin keşif bedeli kadar iş yaptıklarına dair iş bitirme
belgesini ibraz etmek suretiyle İçel Bayındırlık Müdürlüğünden üç
gün evvel alacakları yeterlik belgesini, 1973 yılı ticaret odası belgesini
ve kanuna göre hazırlıyacakları teklif mektuplarını (3.750,—) liralık
çeçici teminat makbuzları ile birlikte ihale saatinden bir saat evvel
Komisyon Başkanlığına vermeleri, telgrafla müracaat ve postadaki
gecikmelerin nazarı itibare alınmıyacağı ilân olunur.
12722 ,'4-4

Ankara Sular İdaresi Genel Müdürlüğünden:
1. Aşağıda yazılı semtlerde yapılacak filitre temel ve filitre inşaat
ları açık eksiltme suretiyle ihale edilecektir.
2. Keşif ve şartnameleri mesai saatleri içinde İdaremiz İnşaat
Başmühendisliğinde görülür.
3. İhale gün ve saati aşağıda hizalarında gösterilmiştir.
4. Teminat vermeyen, eksiltmede hazır bulunmayanlar Komis
yonca kabul edilmezler.
5. İhaleler Genel Müdürlük binasında toplanacak Alım Satım Ko
misyonu huzurunda yapılacaktır.
6. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta ta
mamen serbesttir.
Keşfi
Teminatı
İ H A L E
İşin mevzuu
Lira K r . Lira K r .
Tarihi
Saati
Karşıyaka 4 adet filitre inşaatı
Hasköy tesisleri 2 adet filitre te
mel inşaatı

40.229,36

3.017,—

24/9/1973

15.00

28.573,28

2.143,—

25/9/1973 15.00
13043 / 3-2
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Ankara Levazım Amirliği 3 No. lu Satm Alma Komisyonu
Başkanlığından
Aşağıda yazılı (11) kalem muhtelif malzeme 2490 sayılı Kanunun
31 inci maddesine göre kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında gösterilen
gün ve saatlerde Komisyonda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi Komis
yonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Teklif mektuplarının
ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon
Başkanlığına verilmesini, postada gecikmeler kabul edilmez. Mikalı Oto
camı ile boyanın her kalemi de ayrı ayrı istekliye ihale edilebilir.
C İ N S Î
Çelik Ranza
2/1 Şef Sekreter tipi te
lefon
3/lö Bakır Boru
1/4 Bakır Boru
5/16 Bakır Boru
3/8 Bakır Boru
1/2 Bakır Boru
TAMAMI
Mikalı
Mikalı
Mikalı
Mikalı

oto camı 85x160
oto camı 90x160
oto camı 60x160
oto camı 75x160
TAMAMI

M . bedeli
Lira K r .

Miktarı
33 Tk.
5 Ad.
1000
1500
1000
1000
1000

Kg. 70.000,—
»
105.000,—
»
70.000,—
»
70.000 —
»
70.000 —

5 Kalem
50
50
20
100

99.000 —
20.000 —

M
»
»
i)

G. tem.
Lira K r .

İHALE
Günü
Saati

6.200,— 2/10/1973
1.500,— Sah

11.00
11.30

4.750,—
6.500 — 3/10/1973 11.00
4.750 — Çarşamba
4.750 —
4.750,—

385.000,— 19.150,2

4 Kalem

9.500,—
9.500,—
3.800,—
19.000,—

713,713,285,1.425,-

41.800,—

3.136,-

3/10/1973 11.30
Çarşamba

2 — İşin keşif bedeli 283.690,14 TL. dır.
3 — Eksiltme Merzifon Sanat Enstitüsü İhale Komisyonunda 5
Ekim 1973 Cuma günü saat 15.00 de yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Merzifon Sanat Ens
titüsünde mesai saatleri dahilinde görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için:
a) 15.097,61 TL. geçici teminatım
b) 1973 yılma ait vizeli ticaret odası belgesini,
c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme şart
namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) sermaye ve
kredi imkânlarını bildirir malî durum bildirgesini ve 2 - a formuna
uygun banka referans mektubunu, teknik personel beyannamesini,
plan ve teknik teçhizat beyannamesi ile teahhüt beyannamesini,
d) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan
keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceğini gösterir müteahhit
lik karnelerini veya en az işin keşif bedeli kadarlık bir işi bir defada
ikmal ettiklerini belirten iş bitirme belgelerini ibraz suretiyle Amasya
Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini teklif mek
tupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır.
6 — İstekliler teklif mektuplarını 5 E k i m 1973 Cuma günü saat
14.00 e kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
7 — Yeterlik belgesi alınması için en son müracaat tarihi 1 E M m
1973 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadardır.
8 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler ile is
tenilen belgesi bağlanmamış dilekçeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
12802 / 4-2

12778 /4-2
Aşağıda yazılı (18) kalem muhtelif malzeme 2190 sayılı Kanunun
31 inci maddesine göre kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında gösterilen
gün ve saatlerde Komisyonda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi Komis
yonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Teklif mektuplarının
ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon
Başkanlığına verilmesini, postada gecikmeler kabul edilmez.
C İ N S İ

Miktarı

Tuzla Jeep ön köprü aks
tamir takımı
600 Tk.
Tuzla Jeep şanzuman 2
inci vites dişlisi
600 Ad.
4x2 Kaizer Jeep arka
köprü aks ve istavroz
dişli
100 Tk.
4x4 Kaizer Jeep arazi
şanzuman grup dişlisi
100 Ad.
4x2 Kaizer Jeep şanzu
man prizdirek dişlisi
50 Ad.
Tuzla Jeep şanzuman priz
direk dişlisi
600 Ad.
4x2 Kaizer Jeep T - 89 E
şanzuman kamalı mili
50 Ad.
4x4 Kaizer ön köprü mahrudi dişli takımı
60 Tk.
4x4 Kaizer Jeep arazi şan
zuman ön kamalı mili
100 Ad.
4x4 Kaizer Jeep arka ka
malı mili
100 Ad.
4x2 Kaizer Jeep T 98 A
şanzuman 3 üncü 4 üncü
vites komple senkromanç 100 Ad.
4x2 Kaizer Jeep arka köprü
aks rulman yatağı
400 Ad.
4x4 Kaizer Jeep ön ka
malı mil seyyar dişlisi
100 Ad.
4x4 Kaizer Jeep ön köprü
sağ tas başı
30 Ad.
Kaizer Jeep şanzuman 2
nci vites komple senkro
manç
100 Ad.
4x2 Kaizer Jeep T - 89 - D
şanzuman grup dişlisi
100 Ad.
4x2 Kaizer Jeep arka köprü
ayna ve mahruti dişli Tk. 50 Tk.
Tuzla Jeep el fren balata
Takımı
2000 Tk

M . bedeli
Lira K r .

G. tem.
Lira K r .

İHA L E
Günü
Saati

90.000,—

5.750 — 4/10/1973

11.00

168.000 —

9.650 — Perşembe

11.30

75.000,—

5.000 — 5/10/1973

11.00

6.250 — Cuma

11.30

3.000 — 9/10/1973

11.00

100.000,—
40.000,—

240.000,— 13.250 — Salı

11.30

35.000 —

2.625 — 10/10/1973

11.00

84.000,—

5.450 — Çarşamba

11.30

50.000 —

3.750 — 11/10/1973

11.00

50.000 —

3.750,— Perşembe

11.30

80.000,—

5.250,— 12/10/1973

11.00

40.000 —

3.000 — Cuma

11.30

50.000 —

3.750,— 16/10/1973

11.00

16.500,—

1.240 —

11.30

75.000 —

5.000 — 17/10/1973

11.00

100.000,—

6.250— Çarşamba

11.30

75.000-

5.000— 18/10/1973

11.00

70.000,—

4.750-

Sah

Perşembe 11.30
12779 / 4-2

Merzifon Kaymakamlığından :
1 — Merzifon Sanat Enstitüsü öğretmen konutu inşaatı işi 2490
sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksilt
meye konulmuştur.

Ankara Valiliğinden:
Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün:
1 — Ankara Esenboğa Gümrük binası onarımı işi 2490 sayılı
Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile ek
siltmeye konulmuştur.
2 — İşin keşif bedeli 333.909,— liradır.
3 — Eksiltme Ankara'da İskitler Caddesi üzerindeki Bayındırlık
Müdürlüğü Eksiltme ve İhale Komisyonunda 1 E k i m 1973 Pazartesi
günü saat 15.30 da yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Bayındırlık Müdür
lüğü Koordinasyon Şefliğinde görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek İçin isteklilerin
a) 1973 yılma ait ticaret veya sanayi odası belgesini,
b) 17.106,36 liralık geçici teminatını,
c) Müracaat dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından almış ol
dukları (C) grubundan en az bu işin keşif bedeli kadar işin eksiltme
sine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini veya işbitirme
belgesini plan ve teçhizat beyannamesini, teknik personel ve taahhüt
beyannamesini sermaye ve kredi imkanlarını bildiren mali durum
beyannamesi ile banka referans mektubunu bağlamak suretiyle An
kara Valiliğine müracaatla Bayındırlık Müdürlüğü Belge Komisyo
nundan alacakları yeterlik belgesini teklif
mektupları ile birlikte
zarfa koymaları lâzımdır.
6 — İsteklilerin teklif mektuplarını 1 E k i m 1973 Pazartesi günü
saat 14.30 a kadar makbuz mukabilinde İhale Komisyonu Başkanlığına
vereceklerdir.
7 — Yeterlik belgesi almak için isteklilerin dilekçelerini 27 Ey
lül 1973 Perşeme günü mesai saati sonuna kadar Ankara Valiliği ve
Bayındırlık Müdürlüğü kayıtlarına intikal ettirmeleri gerekir.
8 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul
edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
12814/4-3

Manisa Kız İlköğretmen Okulu Müdürlüğünden:
Okulumuzun 29.978,07 lira keşifli badana ve tamirat işleri 2490
sayılı Kanunun 41 inci maddesinin (D) fıkrası gereğince 5 E k i m 1973
Cuma günü saat 15.00 te Okulumuz Müdürlüğünde toplanacak Komis
yon huzurunda yapılacaktır.
Bu işe ait geçici teminat akçesi (2.248,35) lira olup şartnamesi
mesai saatleri içinde Okulumuzda görülebilir.
Taliplerin belirli gün ve saatte 1973 yılı ticaret odası belgesi, en
az bu kadar keşifli resmî bir taahhüdü ikmal ettiğine dair belge ve
geçici teminat makbuz veya mektupları ile birlikte Komisyona müra
caatları ilân olunur.
13010 / 4-2
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Ankara Levayım Amirliği 3 No. lu Satın Alma Komisyonu
Başkanlığından
Aşağıda cinsi, miktarı, teminat ve ihale günü ve saatleri yazılı mal
zemeler açık eksiltme suretiyle müteahhit namı hesabına satın alınacak
tır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda ve istanbul
Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte Komis
yona gelmeleri.
M . bedeli G. tem.
İ H A L E
C İ N S İ
Lira K r . Lira K r .
Miktarı
Günü
Saati
Sellülozik oto boyası siyah 400 Kg.
Sellülozik oto boyası beyaz 200 »
Sentetik oto boyası beyaz 200 »
Sentetik oto boyası kır
mızı
200 »
Sentetik oto boyası sarı 150 »
Sentetik oto boyası siyah 200 »
Sellülozik astar boya
gri (Mat)
250 »
Sentetik martella boya gri 50 »
Sentetik martella boya yeşil 50 »
Sentetik martella boya mavi 50 »
TAMAMI

1750 Kg.

2/10/1973 10.30
Salı

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünden:
1 — Aşağıda yeri yazılı Çiftliğimizdeki iş 2490 sayılı Kanuna göre
k a p ü ı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
Kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulan iş : İğdır D. Ü. Ç. (Kars)
Hayvancılık
tesisleri ikmal inşaatı,
Keşif bedeli: 364.906,82 TL.,
Geçici teminatı: 18.346,27 TL., İştirak belgesi için müracaat son günü :
1/10/1973 saati 12.00, Eksiltme tarihi günü : 2/10/1972 Saati: 15.00
Eksiltme dosyası her gün mesai saatlerinde Genel Müdürlük Ya
pım ve Bakım Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No. 123/7 de görülebilir.
Gerek ihaleye iştirak şartları gerekse proje ve keşifler dosyasında
görülebilir.
Telgrafla müracaat ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
13040/ 4-2
Tarım Bakanlığı Veteriner Malzeme Deposu Müdürlüğünden :

48.852,50

3.665,—
12777 / 4-2

Karakocan Yatılı Bölge Okulu Satın Alma Komisyonu Başkanlı
ğından :
1 — 175.000,— lira muhammen bedelli 500 ton Şırnak Linyit Asfaltit kömür ihtiyacı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — Eksiltme 3/10/1973 Çarşamba günü saat 15.00 de Karakocan
Yatılı Bölge Okulunda toplanacak olan Satın Alma Komisyonunda ya
pılacaktır.
3 — Geçici teminat miktarı 10.000,— liradır.
4 — İstekliler, mukavele ve eksiltme evrakı ile şartname ve diğer
evrakı her gün mesai saati içinde Karakocan Yatılı Bölge Okul Müdür
lüğünde görebilirler.
5 — Eksiltmeye gireceklerin muayyen gün ve saatte geçici teminat
makbuzlarını, 1973 yılma ait ticaret odası belgesini veya bu işi yapa
bilir diğer sair kuruluşlardan almış olduğu belgeyi ve ikametgâh ilmü
haberini teklif mektupları ile birlikte eksiltme günü en geç saat 14.00 e
kadar makbuz mukabilinde Komisyona vermeleri şarttır.
6 — Postada vaki olacak gecikmeler kabul olunmaz.
7 — Keyfiyet ilân olunur.
12880 / 4-3
PTT Genel Müdürlüğünden:
1) Teşekkülümüz ihtiyacı için 2700 adet (Komple) hafif tip menhol kapağı ve çerçevesi ile, 150 adet ağır tip menhol kapağı ve çerçe
vesi kapalı yazılı teklif almak suretiyle satın alınacaktır.
2) Bu alıma ait şartname, Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme
Dairesi Başkanlığından veya istanbul'da Sirkeci Büyük Postane kar
şısı Valde Han kat 5 deki Tesellüm ve Depo Müdürlüğünden 60,— TL.
mukabili temin edilebilir.
3) Teklifler en geç 5/10/1973 günü saat 10.00 a kadar Genel Mü
dürlüğümüz Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır.
12724 /2-2
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünden :
7 ADET SAĞIM MAKİNESİ SATINALINACAKTIR
1 — 7 Adet Pipe İme sisteminde, para yettiği takdirde 1 adette
milking parîour sisteminde Sağım Makinesi mubayaası kapalı zarf usu
lü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — 100 Başlık makinelerin beherinin muhammen bedeli POB
13.158.— dolar, 250 başlık (24 ünitelik) makinenin beherinin muham
men bedeli ise POB 26.316.— dolardır.
3 — Geçici teminat 100 başlık makinelerin beheri için 10.650,—
TL. 250 başlık makinenin beheri içinde 18.750,— TL. dır.
4 — Şartnameler Genel Müdürlük Ekonomi İşleri Müdürlüğünden
temin edilir.
5 — İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 5 Ekim 1973 Cuma gü
nü saat 11.45 e kadar Ekonomi Şubesine vermeleri veya bu süre içer
sinde alınacak şekilde postalamaları şarttır.
6 — Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.
12584 / 4-4

1 — Kapalı zarf usulü ile (18) kalem ilâç eksiltmeye çıkarılmıştır.
Muhammen bedel (1.426.560,—) TL. geçici teminat (93.013,15) TL. dır.
2 — Her ilâç çeşidi için ayrı ayrı tespit olunan nitelik, miktar, mu
hammen bedel ve geçici teminat şartnamenin 6. madesinde açıklanmıştır.
3 — Eksiltme, 10 Ekim 1973 Çarşamba günü saat 15.00 te Veteri
ner Malzeme Deposu Müdürlüğünün Ankara - Etlik'teki idare binasmda ya
pılacaktır.
4 — Şartname, hergün çalışma saatleri içinde Ankara'da : Etlikte Ve
teriner Malzeme Deposu Müdürlüğünde, istanbul'da: Veteriner Başmü
dürlüğünde görülebilir.
5 — İsteklilerin, teklif mektuplarını eksiltmenin yapılacağı saatten
bir saat öncesine kadar Satın Alma Komisyonuna vermeleri ve gönder
meleri şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
12945 / 4-3
Göksün Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
1972/400
Duruşma günü : 1/11/1973
Davacı Alıçlıbucak Köyünden Gül A l i özgürsoy tarafından davalı
aynı köyden Mustafa Bıçkıcı aleyhine şuf'a davası İkame etmiş olup,
davalının adresinin bulunmadığından, yukarıda yazılı duruşma gününde
mahkemede hazır bulunması, aksi halde hakkında gıyap kararı çıkardacağı ilânen tebliğ olunur.
13074
Yargıtay 9 uncu Hukuk Dairesi Başkanlığından :
E. N o : 27965
K . N o . : 28357
Baysen - İş Sendikası ile Yapı İmar İşçileri Sendikası arasında İz
mir Yapı İşleri 3 üncü Bölge Müdürlüğü, İzmir Bayındırlık Müdürlüğü
işyerleriyle ilgili olarak ortaya çıkan yetki uyuşmazlığı hakkında İz
mir İş Mahkemesinden verilen ve mahiyeti itibariyle kesin olan
20/3/1972 günlü ve 79/62 sayılı hükmün kanun yararına bozulması C.
Başsavcılığının 23/6/1972 günlü ve Bölüm 7, Hukuk 36 sayılı yazısıyla
istenilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü :
YARGITAY K A R A R I
İzmir'de bulunan Yapı İşleri Üçüncü Bölge Müdürlüğü İzmir ve
Manisa Bayındırlık Müdürlükleri ve Ege Üniversitesi işyerleri için
muteriz Yapı İ m a r İş Sendikası ile Baysen - İş Sendikası işyeri sevi
yesinde toplu iş sözleşmesi yapma çağrısında bulundukları ve kar
şılıklı itirazları üzerine Bölge Çalışma Müdürlüğünce 9/3/1972 günlü
12 sayılı kararında İzmir Yapı İşleri Üçüncü Bölge ve İzmir Bayın
dırlık Müdürlüğü işyerlerinde Baysen - İş Sendikası toplu iş sözleş
mesi yapmaya yetkili sayılmıştır. Bilahare yapılan tetkikte sözü ge
çen işyerlerinde Yapı İ m a r - İş Sendikasının çoğunluğu temsil ettiği
bildirilmiş ve bunun üzerine Yapı İ m a r - İş Sendikası tarafından İş
Mahkemesine itiraz edilmiştir.
Birinci karar kesinleşmesine göre ikinci yazı üzerine yapılan
itiraz sebebiyle Bölge Çalışma Müdürlüğünün kesinleşmiş yetki ka
rarının iptali usule ve yasaya aykırıdır.
C. Başsavcılığının kanun yararına bozma isteği yerindedir.
Sonuç : C. Başsavcılığının bozma isteğinin kabulüyle kesin ola
rak verilen İzmir İş Mahkemesinin 20/3/1972 gün ve esas : 79, karar:
62 sayılı kararının HYUK'nun 427 nci maddesine göre hükmün hukuki
neticelerine etkili olmamak üzere kanun yararına
bozulmasına,
19/10/1972 gününde oybirliğiyle karar verildi.
12934
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Elmalı Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:

Cins nev'i ve kalitesi

Parti
No.

Kocaeli Valiliğinden :

Müh. Geçici Peşinat
M i k t a r ı
bedeli teminatı % si
Lira
Lira
Adet
M . Dm . Lira
3

3

2. S. N . B. Sedir tomruk 1
15
10.720 1.000
810
50
3. S. N . B. »
»
30
3604
1129.882
700 59.580
50
3. S. K . B. »
»
4
374
108.961
600
4.920
50
1 — işletmemiz Düden Ormandışı Deposunda mevcut 1249.563 M .
orman emvali % 50 si vergiler ve % 9 faiz peşin % 50 si vadesiz banka
teminat mektubu karşılığında 3 ay vadeli olarak satılacaktır.
2 — Açık artırma 27/9/1973 tarihine rastlayan Perşembe günü saat
10.00 de İşletme Müdürlüğü binasında yapılacaktır.
3 — Bu satışa ait şartname ilân ve ebat listesi Ankara, Antalya,
Adana, istanbul, İzmir, Mersin, Burdur, Alanya İşletmeleriyle Konya
Orman Bölge Şefliğinde, Antalya Orman Başmüdürlüğü ve İşletmemizde
görülebilir.
4 — Alıcıların belirli gün ve saatte teminat makbuzları ile Komis
yona müracaatları ilân olunur.
13204 / 1-1
3

1 — 100.000 TL. keşif bedelli Kocaeli - Derince Lisesi 4 dersli ek
bina inşaatı yapımı 2490 sayılı Kanununun 31 inci maddesi gereğince
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — Eksiltme 8 E k i m 1973 Pazartesi günü saat 15.00 de Koca
eli-Derince Lisesi Müdürlüğünde yapılacaktır.
3 — Muvakkat teminatı 6.250 TL. dır.
4 — İstekliler mukavele ve eksiltme ile şartname, keşif ve proje
leri ve buna ait diğer evrakı her gün mesai saati içinde İl Kocaeli - De
rince Lisesinde görülebilir.
5 — Eksiltmeye gireceklerin muayyen gün ve saatte teminat mak
buzlarını 1973 yılına ait ticaret odası belge ve diğer vesikaların (Bu işi
yapabilecek ehliyette olduğuna dair eksiltme gününden 3 gün önce V i 
lâyetten alacakları ehliyet vesikasını) teklif mektupları ile birlikte ek
siltme günü saat 14.00 de kadar makbuz mukabilinde Komisyona verme
leri şarttır.
6 — Postada vaki olacak gecikmeler kabul olunmaz.
13275 / 1-1

T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden:
10/9/1973 tarih ve 14651 sayılı Resmî Gazete'de 12726 sayı ile ya
yımlanan Altıncı Tertip Bankamız tahvillerinin 19 uncu itfa çekilişinde
kur'a isabet eden tahvil numaralarını gösterir listedeki baskı hataları
aşağıdaki şekilde düzeltilir.
12 nci sahifenin 2 inci sütununun 9 uncu satırındaki 24851 — 24960
rakamının 24951 — 24960,
3 üncü sütunun 40. satırındaki 36486 — 26490 rakamının 36486 — 36490
4 »
-33.
41241 — 21245
41241 — 41245
51.
4 »
41945 — 41950
41946 — 41950
12.
5 inci
4376 — 43770
43766 — 43770
olduğu tashihen ilân olunur.
12726 / 1-1
Balıkesir Valiliğinden:
Yağcılar Yatılı İlkokulunun 63.763— lira muhammen bedelli 34
kalem yiyecek maddesi eksiltmesi 2/10/1973 günü saat 15.00 de kapalı
zarf usulüyle yapılacaktır.
İsteklilerin ticaret odası vesikası, 4.438,15 liralık muvakkat teminat
mektup veya makbuzlarını havi tekliflerini aynı gün saat 14.00 de ka
dar İl Daimî Encümenine vermeleri gerektiği, dosyasının mesai dahi
linde Millî Eğitim Müdürlüğünde görülebileceği, postada vuku bulacak
gecikmelerin dikkate alınmayacağı ilân olunur.
13274 / 1-1
İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları Müessese Müdürlüğünden :
1 — 12 kalemde 34700 adet) muhtelif ampul satın alınacaktır.
Bu işle ilgili olarak hazırlanan ihale dosyası
a) İskenderun'da Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünde
b) Ankara'da Tunus Caddesi No. 63 Kavaklıdere adresindeki Dış
İlişkiler Müdür Muavinliğinde 100,— TL. bedel mukabilinde alınabilir.
2 — İhale 2 Ekim 1973 Salı günü saat 14.30 da İskenderun'da Mü
essese Müdürlüğümüz Satın Alma Komisyonu huzurunda yapılacak olup,
teklifler aynı gün saat 14.30 a kadar Muhaberat Servisine tevdi edilmiş
olacaktır.
3 — Belirtilen saatten sonra verilen teklifler ile postada vaki ge
cikmeler kabul edilmiyecektir.
4 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi ya
pıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta tamamen serbesttir.
13249 / 3-1

Krd. Ereğli Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:

Cins ve Nev'i

Deposu

Çaylıoğlu 1. S. N . B . Kay. T.
» » » »
Cuma
» » » »
Geçmişaltı
Geçmişaltı 2. S. N . B. Kay. T.
Çaylıoğlu
» » » »
Cuma
» » » »
Alaplı
» » » »
Kocaman
» » » »
Kocaman 3. S. N . B. Kay. T.
Geçmişaltı
» » » »
Cuma
» » » »
Alaplı
» » » »
Çaylıoğlu
» » » »
Yekûn

Parti Miktarı M . be. % 7,5 tem.
M .
Lira
Lira
Satış şekli
Adedi
3

4
1
2
4
6
2
4
2
8
14
7
16
10

400
100
200
400
600
200
400
200
800
1400
700
1600
1000

80

8000

750
750
750
650
650
650
650
650
550
550
550
550
550

22.500 Ailvreli kon4.300 troplak ve
8.600 kaplamacılar
19.500
»
»
29.300
»
»
.>
9.750
»
19.500
»
»
9.750
»
»
33.000
»
»
57.750
»
28.250
»
»
66.000
»
»
41.250
»
»
349.450

1 — İşletmemizin Çaylıoğlu, Cuma, Kocaman, Alaplı depolarında
8000.000 M , emval hizalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden
% 50 si peşin °/o 50 si üç ay vadesiz banka mektubu karşılığı vergi ve
resimleri ile % 9 faizi peşin olmak üzere açık arttırma suretiyle satışa
çıkarılmıştır.
2 — Açık artırma
28/9/1973 tarihine raslıyan Cuma günü saat
14.00 de Alaplı Bölge binasında yapılacaktır.
3 — İhaleye iştirak edecek kontroplakçı ve kaplamacılar ellerinde
mevcut 1973 yılına ait kapasite belgelerini ibraz etmek suretiyle tesisin
kapasitesinin % 40 ı nisbetinde iştirak edebilrler
4 — Bu satış alivreli olup yalnız kontroplakçılar ve kaplamacılar
iştirak edebilirler.
5 — Alıcıların 28/9/1973 Cuma günü saat 13.00 e kadar almak is
tedikleri partilere ait geçici teminatlarını yatırmaları
6 — Bu satışa ait ilân ve şartnameler Ankara Orman Genel Müdür
lüğü ile Zonguldak, istanbul, Adapazarı Orman Başmüdürlükleri ile Zon
guldak, Bartın, Mengen, Devrek, Bolu, Düzcek, Adapazarı İşletmeleri ve
İşletmemizde görülebilir.
7 — İsteklilerin satış günü belirtilen saatte teminat makbuzları ile
Komisyona müracatları.
13238 / 1-1
3

Muğla Kız İlköğretmen Okulu Müdürlüğünden :
Sincan Lisesi Müdürlüğünden:
KAPALI ZARF USULÜ İLE EKSİLTME İLÂNI
1 — 34.055 lira keşif bedeli onarım işi 2490 sayılı Kanunun 31. mad
desince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur.
2 — Eksiltme 3/10/1973 günü saat 15.00 de Lise Müdürlüğünde top
lanacak Komisyonca yapılacaktır.
3 — Geçici teminat 2.550 liradır.
4 — İstekliler, mukavele ve eksiltme evrakı ile şartnamesini her gün
mesai saatleri içinde Lise Müdürlüğünde görülebilir.
5 — Eksiltmeye gireceklerin belirtilen gün ve saatte geçici teminat
makbuzlarını iş yapabilecek ehliyette olduğuna dair evrakı, teklif mek
tuplarıyla birlikte eksiltme günü saat 15.00 kadar makbuz mukabili
Komisyona vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
13222 / 4-1

Okulumuzun bina onarımı ile ilişkili olarak 5.434,— liralık keşif
bedelli kalorifer tesisatı onarımı ile 9.518,65 liralık keşif bedelli küçük
onarımına ait inşaatı 2490 sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince ayrı ayrı
açık eksiltme suretiyle yaptırılacaktır.
Kalorifer tesisatı onarımı ihalesi 29 Eylül 1973 Cumartesi günü saat
11.00 de küçük onarım inşaatı ihalesi ise aynı gün saat 11.30 da Okulu
muzda yapılacaktır.
Küçük onarım inşaatı ile ilgili geçici teminat 714,— lira, kalorifer te
sisatı onarımı ile ilgili geçici teminatı 408,— liradır. İhaleye girebilmek
için, bu işleri yaptığma dair karne ya da belgelerle teminat makbuzu
nun ihale saatinde hazır bulundurulması şarttır.
Onarım ve inşaatla ilgili şartnameler mesai saatlerinde okulda görü
lebilir.
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Devlet Orman İşletmesi Kozan Müdürlüğünden:

Devlet Orman İşletmesi Bucak Müdürlüğünden:
Parti
Deposu Emvalin cins, nev'i ve kalite, adedi
Bucak
Bucak
Uğurlu
Bucak
Uğurlu
Bucak
Bucak

1
28
7
5
1
1
7

3. S. U. B. Çz. Tomruk
3. S. N . B . Çz. Tomruk
»
»
»
3. S. K . B. Çz. Tomruk
»
»
»
Çam Kereste
Çam Kapak Tahtası

MİKTARI
Adet
M

3

M . bedeli
Lira

66,260
2287,462
503,716
323,208
37,507
30,300
182,000

141
9489
1617
2428
188
300
Ster

550
400
400
320
320
400
60
3

1 — Yukarda müfredatı yazılı 14163 adede muadil 3248,453 M muh
telif orman emvali 50 parti halinde 28/9/1973 tarihine raslayan Cuma
günü saat 10.00 da işletme binasında toplanacak komisyon huzurunda
Vo 25 emval bedeli ile nizami faizi, vergi ve rüsumları peşin bakiyesi 90
vadeli banka mektubu karşılığında olmak üzere açık arttırma suretiyle
satılacaktır.
2 — Alıcıların % 7,5 geçici teminatlarını ihale saatinden evvel ya
tırmaları, banka mektubu vereceklerin işletme adı ile almak istedikleri
parti numaralarını belirtmeleri, mektupların kat'i ve müddetsiz olması
şarttır.
3 — Satışa ait şartname Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Orman
Başmüdürlüğü, Antalya, Burdur, İsparta, Afyon, Denizli, Korkuteli ve
Gölhisar işletmeleri, Konya Orman bölge şefliği ve İşletmemizde görü
lebilir.
Taliplerin belirli gün ve saatte teminat makbuzları ile müracaat
ları ilân olunur.
13208/ 1-1

Devlet Orman İşletmesi Adana Müdürlüğünden:
1 — İşletmemizin Karaisalı Çatalan, Sarıçam bölgeleri depoların
da mevcut 3132,387 metreküp yapacak ve 1088,500 ster kabuklu çam
sanayi odunu açık artırma suretiyle % 50 peşin bedelle 3 ay vadeli ola
rak 93 parti halinde satılacaktır. Muvakkat teminatı 91.820 liradır.
2 — Açık artırma 26/9/1973 Çarşamba günü saat lO.aa da Karaisalı
Belediyesi satış salonunda yapılacaktır.
3 — İsteklilerin iştirak edecekleri parti teminatlarını 25/9/1973
Salı günü saat 15.30 a kadar yatırmaları şarttır.
4 — İşbu satışa ait ilân ve ekleri Ankara, Mersin, Pozantı, Osma
niye, Saimbeyli, Feke, Kozan, Pos, Yahyalı, Maraş, Elazığ, Antakya, is
tanbul, İzmir Orman İşletme Müdürlüklerinde; Karaisalı, Çatalan, Saııçam, Sivas, Gaziantep, İskenderun, Kayseri Orman Bölge Şefliklerin
de; Ceyhan Orman Kâtipliğinde; Adana, Karaisalı Belediye Başkanlık
larında; Adana Ticaret Odası Başkanlığında görülebilir.
5 — Alıcıların belirli gün ve saatte teminat makbuzları ile gerekli
evrakı müsbiteleri, ayrıca sanayi odunu satışlarına iştirak edeceklerin
kapasite belgeleri ile birlikte komisyona müracaatları ilân olunur.
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Deposu

Yolun
vasfı

Kozan
»
»
»
»
»
»
»
Akdam
Taşköp.
Sırkıntı
Meydan
»
Akdam
Sırkmtı

Devlet
Şosesi
Kenarı
»
»
»
»
»
Ham yol
»
»
»
»
»
»

MİKTARI
Parti
adedi Adet
M

3. S. N. B. Çk. Ç. T.
3.S.N.B.ÇZ.Ç.T.
3. S.K.B.Çz.Ç.T.
3.S.K.B.ÇZ.Ç.T.
3.S.N.B.Gök.T.
3. S. N . B. Sedir T.
3. S. K . B. Sedir T.
2. S. Çam Maden Di.
Çam odunu
»
»
»
»
Çam Sırık
Çam Kab. San. Od.

5
25
3
16
1
2
1
1
10
4
11
4
1
1
6

3

3

3

% 7,5
M . Be. Tem.
Lira
Lira

3

328.346
1585.121
188.109
1009.496
77.454
98.954
20.610
78.864
3310 Ster
1515 »
2870 »
1381 »
277 »
199 »
465 »

700
500
360
400
550
650
500
325
45
45
45
45
50
150
100

3386.954 M
10017 Ster

3

17.239
59.442
5.079
30.285
3.200
4.820
775
1.925
11.172
5.132
9.687
4.661
1.040
2.239
3.488
160.184

İşletmemizin muhtelif depolarında yukarıda müfredatı yazılı or
man emvalleri 28/9/1973 Cuma günü saat 13.30 da Kozan Belediye satış
salonunda toplanacak Komisyon huzurunda vadeli açık artırma sure
tiyle satılacaktır.
İhaleye iştirak etmek isteyenlerin 28/9/1973 günü saat 12.00 ye ka
dar almak istedikleri partilerin % 7.5 teminatlarını yatırmaları şarttır.
İhaleye iştirak edeceklerin 15/B Model şartnamede belirtilen satı
şa katılabilme şartlarını yerine getirmiş olmaları gerekir, Aksi takdirde
satışa iştirak ettirilmezler.
Satışa ait şartname ve ekleri, Adana Orman Başmüdürlüğünde,
Ankara, Adana Mersin, K . Maraş, Pos, Feke İş Müdürlüklerinde, G.
Antep, İskenderun, Tarsus, Kozan, Kayseri Bölge Şefliklerinde, Ceyhan
Orman Kâtipliğinde ve İşletmemizde her gün normal mesai saatlerinde
görülebilir.
Emval bedeli üzerinden % 3 Bakanlık fonu alınır.
İsteklilerin belirli gün ve saatte teminat makbuzları ile birlikte
Komisyonumuza müracaatları ilân olunur.
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Bolu Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:

Parti
adedi
1
4
6
23
1
4
10

Depoları

Cins ve nev'i

III. S. N . B. Mese T.
Sarıyer
I.S. N.B.Çam T.
»
S. Yer Ç. Bıçkı,
K . Su
II. S. N . B. Çam T.
III. S. N . B. Çam T.
»
»
III. S. K S B . Çam T.
Karacasu
I. S. N . B. Gök. T.
S. Yer, Ç. Bıçkı

»

Merk. Karacasu II. S. N . B. Gök. T.
Karacasu, Çaydurt, Ç. Bıçkı
III. S. N . B. Gök. T.

1 — İşletmemizin Kösreli bölgesince istihsal edilerek Masruf de
posunda mevcut 38 adet ıı,605 M S. 1. N . B. Kayın Tomruk M ü 650,—
lira, 528 adet 162,359 M S. 11. N. B. Kayın Tomruk M ü 550,— liradan,
1063 adet 301, 237 M S. III. N. B. Kayın Tomruk M ü 450,— liradan ol
mak üzere 10 parti halinde vadeli açık artırma suretiyle satışa konul
muştur.
2 — İşletmemizde açık artırma 28/9/1973 tarihine rastlayan Cuma
günü saat 14.00 de Küre Orman İşletmesi Müdürlüğü binasında topla
nacak komisyon huzurunda 4/A nolu şartname esaslarına göre yapıla
caktır.
3 — Her partiye ait muhammen bedel hizalarında gösterilmiş olup
°/b 7,5 teminat tutarı 17.431,— liradır.
4 — Kontraplakçılar, kaplamacılar ve kayın işleyen diğer sanayi
kollarına ait tesis sahipleri kapasite belgelerini ibraz etmek suretiyle
bütün partilere iştirak edebilirler.
5 — Bu işe ait şartname ve ilân kâğıdı Orman Genel Müdürlüğün
de, Kastamonu Orman Başmüdürlüğünde, Kastamonu, İnebolu, Araç,
Daday, Taşköprü, Çatalzeytin, Tosya
İşletme Müdürlüklerinde
Küre
Kösreli Şenlik Devrekani Ağrı bölge şeflikleri ile işletmemizde görülebilinir.

1188
7780
1874
7094
315
454
140
1515

91

Devlet Orman İşletmesi Küre Müdürlüğünden:

3

Emvalin cinsi
nev'i ve kalitesi

57

Parti

Adet

% 7,5
M . Be. Teminat
M3/Dm Lira
Lira
3

96,663
196,243

440
720

3.190
10.597

955 550,855
5102 1981,589
122
17,356
405 209,425

600
500
410
720

24.788
74.310
651
11.309

539,707

640

25.905

2456 754,424

580

32.820

328
237

1052

10657 4346,262

183.570

3

3

6 — Alıcıların belirli gün ve saatte teminat makbuzları ile birlik
te komisyona müracaatları ilân olunur.
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1 — İşletmemiz Çele Bölgesi Merkez, Sarıyer, Abant Bölgesi Çayır
bıçkı, Kökez Bölgesi Karacasu, Çaydurt Bölgesi Çaydurt
depolarında
mevcut 57 parti halinde muhtelif cins emvaller açık artırma suretiyle
% 50 peşin, bakiyesi üç ay vadeli banka teminat mektubu karşılığında
satışa çıkarılmıştır.
2 — Satış 28/9/1973 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat 14.30 da
İşletmemiz ihale salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
3 — Teminatını banka mektubu olarak vereceklerin banka mektup
larına işletme adı ihale tarihi ve teminat miktarlarını yazdıracaklardır.
4 — İsteklilerin muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları o partiyi
muhammen bedel üzerinden satın almayı kabul etmiş olmaları demektir.
5 — Bu satışa ait eb'at listeleri Ankara, Orman İşletme Müdürlüğü,
Bolu Orman Başmüdürlüğümüz ile ait oldukları bölge şefliklerinde görü
lebilir. Ayrıca Gerede, Düzce, Mudurnu, Kızılcahamam, Bursa, İzmir,
Adana, istanbul, İzmit, Geyve, Devrek, Dirgine, Bartm, Zonguldak, İşletme
Müdürlüklerinde görülebilir. Saat 12.00 den sonra teminat kabul edilmiyeceği gibi hisse senetleri de teminat olarak almmıyacaktır.
6 — Taliplilerin belirli gün ve saatte teminat makbuzları ile birlikte
ihaleye katılabilme şartlarına haiz belgelerle Komisyona müracaatları ilân
olunur.
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Sümerbank Merinos Yünlü Sanayii Müessesesinden:
BURSA
Kuzinelerin Yakma Sistemlerinde Tadilat Yaptırılacak
Mutfaklarımızdaki kuzinelerin yenilenmesi veya onarımı ile yakma
sisteminde tadilat yaptırılacaktır.
1 — Geçici teminat 10.000,— liradır.
2 — Bu işe ait şartname her gün iş saatlerinde Ticaret Servisi
mizden bedelsiz olarak alınabilir.
3 — Talipler, şartnameye göre hazırlıyacakları kapalı tekliflerini,
diğer lüzumlu belgelerle birlikte, en geç 23/9/1973 günü saat 15.00 e ka
dar Müessese Ticaret Servisine vereceklerdir.
Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
4 — Müessese işi yaptırıp yaptırmamakta veya dilediğine vermekte
serbesttir.
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Klima ve Isıtma - Rutubetlendirme Tesisatı Yaptırılacak
Bursa Eğitim ve Araştırma Merkezimiz için yaptırılacak klima te
sisatı ve ısıtma - rutubetlendirme tesisatı birim fiyat esasına göre eksilt
meye konmuştur.
1 — Geçici teminat 20.000,—• liradır.
2 — Bu işe ait şartname ve proje örnekleri her gün iş saatlerinde
Müessese Ticaret Servisinden bedelsiz olarak alınabilir.
3 — Talipler, şartnameye göre hazırlıyacakları kapalı tekliflerini,
diğer lüzumlu belgelerle birlikte, en geç 25/9/1973 günü saat 15.00 e ka
dar Müessese Ticaret Servisine vereceklerdir.
Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
4 — Müessese işi yaptırıp yaptırmamakta veya dilediğine vermek
te serbesttir.
13246 / 1-1
: — •

Siirt Belediye Başkanlığından :
2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre kapalı zarf usulü ile
komple bir itfaiye arazözü satın alınacaktır.
Arazözün muhammen bedeli 380.000 lira olup, geçici teminatı
28.500 liradır.
İhale 12/10/1973 Cuma günü saat 15.00 de Belediyede toplanacak
Encümen huzurunda yapılacaktır.
Buna ait idarî ve fennî şartname her gün Belediye Yazı İşleri Mü
dürlüğünde görülebilir.
İsteklilerin şartnamede istenilen belge ve teminat
makbuzlarını
havi teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Encümen Başka nlığına vermeleri lâzımdır. Postada vuku bulan gecikmeler ve telgrafla
müracaat kabul olunmaz.
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•

6 — Teklif mektupları ile dış zarfların nasıl hazırlanacağı, ihtiva ede
ceği bilgi ve belgeler şartnamenin 19. ve 36. maddelerinde izah edilmiştir.
7 — Bu şekilde hazırlanacak teklif zarflarmın eksitlme saatinden bir
saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına veril
mesi, postadaki gecikmelerle telgrafla yapılacak tekliflerin kabul edilmiyeceği ilân olunur.
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Lâdik Sağlık Merkezi Baştabibliğinden :

Miktarı

Tutan
Lira K r .

G. Temi.
Lira K r .

Llek. tesisatı onarım işi 1 Kalem
Sıhhi tesisat onarım işi 1
»

31.377,—
27.019,20

2.353,30
2.026,45

58.396,20

4.379,75

C i n s i

Toplam

İhalenin şekli
K . zarf usulü
» »
»

1 — İlçemiz sağlık merkezi elektrik tesisatı ile sıhhi tesisat ona
rım işi için 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf
usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatlerinde
Baştabibliğinde ve Samsun Bayındırlık Müdürlüğünde görülebilir.
3 — Eksiltme Sağlık Merkezi Baştabibliğinde 20 Eylül 1973 Per
şembe günü saat (15.00) de yapılacaktır.
4 — İsteklilerin yeterlik belgeleri, 1973 yılı ticaret odası vesikası
ve bu iş için yatıracakları 4.379,75 liralık teminat makbuzu ve hazırla
yacakları teklif zarflarmı ihale saatinden bir saat evveline kadar Ko
misyon Başkanlığına verilmesi lâzımdır.
5 — Postadaki gecikmeler kabul edilmez keyfiyet ilân olunur.
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Çayırlı Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1964/234
Davacılar Çayırh'mn Mans Mahallesinden Mustafa Tuncer, Ziya
Tuncer, Fatma Tuncer, ve Şehriye Çolakoğlu Miras Şirketi Mümessili An
kara Avukatlarından M . Baki Hacıömeroğlu'nun davalılar Hazine adına
Malmüdürlüğü, Necati Abbasoğlu, Cemal Ayaz, Müslüm Gögen, Hüsnü,
Ali, Hamdi, Mehmet varisleri, İsmet Sönmez ve Musa Kaya aleyhlerine
açmış olduğu tapu iptali davasının yapılan duruşmasında : Davalılardan
İsmet Sönmez ile Musa Kaya'nm adresleri tespit edilemediğinden, bu kere
20/11/1973 tarihinde Salı günü saat 9.00 da yapılacak duruşmada hazır bu
lunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri için işbu ilânın
gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliği olunur.
12987

Köy İşleri Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğünden :
1 — Aşağıda 16 grup halinde gösterilen dış ve iç lastiklerin karşıla
rında yazılı bedeller üzerinden her grup ayrı ayrı bir ihale mevzuu olmak
üzere 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile ek
siltmeye konulmuştur.
Grup
No.:

Lastik Eb'adı

M İ K T A R I
Dış
İç

Tah. Tutarı
Lira K r .

G. Teminatı
Lira K r .

71.450 —
250
100
4.822,50
6 00 x16 - 6
6 00x16-6
250
100
71.450 —
4.822,50
6 50 x 16 - 6
250
100
78.500 —
5.175 —
6 50x16-6
250
1100
78.500 —
5.175,—
7 00 x 16-6
250
100
99.100,—
6.205 —
7 00x16-6
250
100
99.100 —
6.205,—
7 50x16-6
20
10
9.160 —
687 —
6 00 x 19-6
70
35
23.763 —
1.782,23
7 50 x 20 - 12
180
90
188.400 —
10.670 —
7 50 x 20 - 6
150
70
93.600 —
5.930,—
9 00 x 20 -14
330
125
412.850 —
20.264 —
9 00 x 20 - 14
330
125
412.850 —
20.264,—
10 00 x 20 -14
270
100
415.700 —
20.378 —
10 00 x 20 -14
270
100
415.700,—
20.378,—
11 00x20- 16
125
75
246.875 —
13.593,75
1100x20-16
125
50
243.750 —
13.437,50
2 — Eksiltme ve ihalesi 5/10/1973 günü saat 16.00 da Ankara'da Köy
İşleri Bakanlığı (Ulus - Anafartalar İş Hanı Kat 10 da) toplanacak Satın
Alma Komisyonu tarafından yapılacaktır.
3 — Gruplardan birinin, bir kaçının veya hepsinin eksiltmesine işti
rak edilebilir.
4 — Şartnamesi dilekçe karşılığında aynı yerden bedelsiz verilir.
5 — Geçici teminat makbuzu veya banka mektuplarımn ayrı ayrı
alınması şart olup bu husus şartnamesinin 35. maddesinde belirtilmiştir.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Azot Sanayii T. A. Ş. Genel Müdürlüğünden :
ANKARA
Pirit Gümrükleme ve Nakliye Hizmetleri Yaptırılacaktır '
1 — Azot Sanayii Samsun Sülfat Asidi Tesisi ihtiyacı için İthal
edilecek 75.000 ton Pirit'in gümrüklemhe ve nakliye hizmetleri kapalı
teklif alma yolu ile ihale olunacaktır.
2 — İşin muvakkat teminatı 50.000,— TL. dır.
3 — İstekliler bu işe ait şartname ve sözleşme tasarısını, Ankara
İzmir Caddesi No. 35 de kâin Genel Müdürlük Ticaret Şubesinden te
min edebilirler.
4 — Kapalı tekliflerin 10/10/1973 günü sat 17.00 ye kadar Genel
Müdürlüğümüz Muhaberat Müdürlüğüne tevdi edilmesi lâzımdır. Pos
tadaki kaybolma ve gecikmeler kabul edilmez.
5 — Teklifler 30/11/1973 tarihine kadar opslyonlu olacaktır.
6 — Şirketimiz ihaleyi dilediğine yapmakta veya tamamen sar
fınazar etmekte serbesttir.
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Niğde Asliye 1. Hukuk Hâkimliğinden:
1968/804
Başak Sigorta A, Ş. vekili Avukat Hikmet Kahraman tarafından
Abdullah A l i Baydur aleyhine açılan alacak davasının yapılan duruşma
sında davalının adresi meçhul olduğundan davetiye tebliği mümkün ol
madığından davalının 24/9/1973 günü duruşmada bulunması bulunma
dığı takdirde gıyap kararı çkarılacağı dava arzuhali yerine kaim olmak
üzere tebliğ olunur.
13280
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ

19 Eylül 1973

RESMİ GAZETE

Sayı:14660

İÇİNDEKİLER
Kararnameler

Sayfa

7/7044 Sigortalının Ailesine 1000 (Bin) Lira Cenaze Masrafı Ödenmesi Hakkında Kararname 1
7/6727 Ağrı İlinin Eleşkirt İlçesine Bağlı Çatkösedağ Köyünde Konutları Afete Maruz
Ailelerin Yerleştirilmesi Hakkında Kararname

1

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Ait Kararname

1

Yönetmelikler
Alevsızdırmazlık Test İstasyonu Yönetmeliği

2

11/12/1971 Günlü 14035 Sayılı Resmî Gazete'de Yayınlanan 7/2980 Sayılı Kararname ile
İşçi Kontenjanı Ayrılacak Kooperatiflerde Aranacak Şartlar, Yatırım Alanlarının Seçimi
Uygulama ve Bakanlıklararası İşbirliği Esaslarını Belirtir Yönetmelik» in Madde : 31-C
Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

15

Yüksek Seçim Kurulu Kararları
Yüksek Seçim Kurulunun 1246,1253 ve 1318 Sayılı Kararları

15

İlanlar

16

