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Yönetim ve yazı işleri için 
Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat 

Genel Müdürlüğüne 
başvurulur 

20 MART 1976 

CUMARTESİ 
Sayı: 15534 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 1488 sayılı Kanunun 1. maddesi ile 
değişik 140. maddesine göre, Anayasa Mahkemesinin asıl ve yedek üyele
rinden oluşan Kurulca, 4/3/1976 gününde Danıştay Üyeliklerine; 

Danıştay Başyardımcısı Ahbas Gökçe, Danıştay Başyardımcısı Necati 
Aras, Danıştay Başyardımcısı M . Sami Akural, Danıştay Başyardımcısı 
Yusuî Ziya Çuhukçu ve Maliye Bakanlığı Vergiler Temyiz Komisyonu Bi
rinci Daire Başkanı Orhan Karayalçın seçilmişlerdir. 

K A R A R N A M E L E Rý 
Karar Sayısı: 7/11361 

Merkezi Eskişehir'de bulunan «Eskişehir Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Akademisi Koruma ve Yaşatma Derneği» nin kamu yararına çalı
şan derneklerden sayılması; İçişleri Bakanlığının 14/10/1975 tarihli ve 
81-103/D-206/540 sayılı yazısı ve Danıştay Genel Kurulunun 12/1/1976 ta
rihli ve Esas: 1976/6, Karar : 1976/6 sayılı kararı üzerine, 1630 sayılı 
Dernekler Kanununun 49 uncu maddesine eöre, Bakanlar Kurulunca 
6/2/1976 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

(c) Bentleriyle 36 ncı maddesinin değiştirilmesine dair Tüzük» ün onay
lanması; İçişleri Bakanlığının 10/2/1976 tarihli ve 030075 sayılı yazısı 
üzerine, 22/11/1972 tarihli ve 1630 sayılı Kanunun 59 uncu maddesine 
göre, Bakanlar Kurulunca 26/2/1976 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Devlet Bakanı Devlet Bakamı 
Başbakan Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı V. 

S. DEMlREL Prof. Dr. N. ERBAKAN F. MELEN 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

A. TÜRKES S. ÖZTÜRK H. AKSAY 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı 
M. K. ERKOVAN G. KARACA /. MÜFTÜOĞLU 

Millî Savummıa Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı V. 
F. MELEN O. AStLTÜRK S. ÖZTÜRK 

Maliye Bakanı Mîllî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakam 
Doç. Dr. Y. ERGENEKON A- N. ERDEM F. ADAK 

Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Y. Bakam Güm. ve Tekel Bakanı 
H. BASOL Dr. K. DEMİR O. ÖZTRAK 

Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı V. Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakamı 
A. T. PAKSU N. MENTEŞE A. T. PAKSU 

Sanayi ve Tek. Bakanı En- ve T ab. Kay. Bakanı Turizm ve Tan- Bakanı 
A. DOĞRU 5. KILIÇ L. TOKOĞLU 

İmar ve İskân Bakamı Köyilsleri Bakanı Orman Bıkanı 
N. OK V. POYRAZ T. KAPANLİ 

Genç. ve Spor Bakanı Kültür Bakanı Sosyal Güvenlik Bakanı 
A. S- EREK R. DANIŞMAN A. M. ABLUM 

Karar Saytst : 7/1U85 

İlişik «Türk Hava Kurumu Tüzüğünün 12 nci maddesinin (c), 19 
uncu maddesinin (k), 26 ncı maddesinin (c, f, g), 28 inci maddesinin 

Basbakas 
S- DEMlREL 

Devlet Bakacı 
Başbakan Yardımcısı 

A. TÜRKES 

Devlet Bakam 
M. K. ERKOVAN 

Millî Savunma Bakanı 
F . MELEN 

Maliye Bakanı 
Doç. Dr. Y. ERGENEKON 

Tıcaret Bakanı 
H. BASOL 

Gıda - T ar. ve Hay- Bakanı 
Prof. K. ÖZAL 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
A. DOĞRU 

îmar ve Isk&n Bakamı 
N. OK 

Genç. ve Sçor Bakamı 
A. S. EREK 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. N. ERBAKAN 

Devlet Bakanı 
S. ÖZTÜRK 

Devlet Bakamı 
G. KARACA 

İcM'eri Bakanı 
O. ASİLTÜRK 

Mili Eğitini Bakam 
A. N. ERDEM 

Sa«. re Sos. Y. Bakanı 
Dr. K. DEMİR 

Ulaştırma Bakamı 
N. MENTEŞE 

Enerji ve Tab. Kay. Bak. 
S. KILIÇ 

Köyialeri Bakanı 
V. POYRAZ 

Kütfir Bakamı 
R. DANIŞMAN 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Derlet Bakamı 
Bagbakam Yardımcısı 

Prof. Dr. T. FEYZİOĞLU 

Devlet Bekamı 
H. AKSAY 

Adalet Bakanı 
İ. MÜFTÜOĞLU 

Dışişleri Bakanı 
İ. S. CAĞLAYANGIL 

Bayındırlık Bakanı 
F. ADAK 

Güm. ve Tekel Bakam 
O. ÖZTRAK 

Çabama Bakanı 
A. T. PAKSU 

Turizm re Tam. Bakamı 
L. TOKOĞLU 

Orman Bakam 
T- KAPANLİ 

Sosyal Givenlik Bakam 
A. M. ABLUM 

Türk Hava Kurumu Tüzüğünün 12 nci Maddesinin (c), 19 
uncu Maddesinin (k) 26 ncı Maddesinin (c, f, g), 28 inci 
Maddesinin (c) Bentleriyle 36 ncı Maddesinin Değiştirilme

sine Dair Tüzük 
Olağanüstü toplantı: 
Madde 12 — c. Denetleme Kurulunun alacağı karar ile. 
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Genel Yönetim Kurulunun görevleri: 
Madde 19 — k. Genel Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen 

maaş baremine göre müfettişlere t verilen başlangıç maaşına eşit veya 
daha çok maaşlı Kurum personelini Genel Başkanın teklifi üzerine tayin 
eder veya işten çıkarır. 

Genel Başkanın görev, yetki ve sorumluluğu : 
Madde 26 — c. Genel Yönetim Kurulunun atama ve çıkarma yet

kisi kapsamına girmeyen personeli tayin eder ve gerektiği nde işine son 
verir. Atama yetkisine bakılmadan, icabında personelin yer ve görevini 
değiştirebilir. 

f. Butun para harcama ve paraya müteallik olarak gerçek ve tü
zel kişilerle yapılacak işlerde Genel Başkanla Muhasebe Şube Mudurü 
veya yardımcısının birlikte miza etmesi şarttır. Genel Başkan, 10 000 li
raya kadar olan ödemeler için Genel Sekretere imza yetkisi verebilir. 

g. Kadro masraflarım, ihtilafsız mukavelelere müstenit tediyeleri 
ve 50.000 liraya kadar sair ödemeleri yapabilir. 50.000 liraya kadar olan 
sözleşmeleri şahsen ve bu miktarı aşan sözleşmeleri, ışın artırmaya çı
karılması veya eksiltmeye konulmasından evvel Genel Yönetim Kurulun
dan karar almak suretiyle imzalar. Kurulun yapacağı her türlü sözleş
meler, Kurumun mühürü ile mühürlendikten sonra Genel Başkan tara
fından imzalanır. Kurumu ancak bu şekildeki sözleşmeler bağlar. Genel 
Başkan sözleşmeler hükümlerini yerine getirir veya bozar Genel Yöne
tim Kurulu kararı ile yapılan sözleşmeleri bozmadan evvel Genel Yöne
tim Kurulundan yetki alır. 

Şube Genel Kurulları: 
Madde 28 — c. Genel Kurul, şubeye kayıtlı aslî  üyelerle aşağıda 

yazılı tabiî üyelerden teşekkül eder. 
Vali veya kaymakam, belediye başkanı, askerlik şubesi başkanı, 

jandarma komutanı, emniyet müdür veya amiri, millî eğitim müdürü 
veya ilköğretim muduru ve varsa üst dereceli okullar müdürleri, defter
dar veya malmüdürü, hava kulüpleri başkanları, müftüler, mahalli ba
sın temsilcisi, illerde halk eğitim başkanı ve ilçelerdeki halk eğitim 
merkez muduru, halkevi şubesi başkam. 

Şubelerin Masrafları: 
Madde 36 — Şubeler Yönetim Kurullarının karan ile gelirlerinin 

en çok % 35 ini (personel giderleri dahil) zarurî ihtiyaçlarını karşıla
mak için harcayabilirler. Fitre, zekât, deri ve üye aidatını toplayanlara 
verilmek ve derilerin nakliye, tuzlama işlerim ve diğer zaruri masraf
larını karşılamak üzere ayrıca % 20 ye kadar toplama masrafı yapabi
lirler. % 20 yi aşmak zarureti hasıl olduğunda, masraf yapılmadan önce, 
durum gerekçeli bir yazı ile Genel Başkanlığa arz edilir ve alınacak ce
vaba göre hareket edilir. 

Şubeler, yıllık gelirlerinin % 10 unu aşmamak şartı ile bütçelerine 
sosyal yardım tahsisatı koyarlar. 

Şubeler, kendi sosyal yardım hisselerinin sarfına ait planlarını 
tanzim ve Genel Başkanlığın bilgilerine sunar ve bütçede öngörülen ge
lirin tahakkukundan sonra sarf ederler. Yıl içinde harcanmayan sosyal 
yardım ödeneği ertesi yıla aktarılır 

İçişleri Bakanlığından: 

Karar Sayısı : 15980 
1 — Sivas ili Gemerek Belediyesine bağlı Karacalar Mahallesinin 

bu belediyeden ayrılarak Yeniçubuk Belediyesi hudutları içerisine alın
ması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 18/2/1976 tarih ve 1976/95 - 109 sayılı 
karan üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci 
maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bir kararı İçişleri Bakanı yürütür. 
27/2/1976 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S- KORUTÜRK 

Başbakan içişleri Bakam 
S. DEMİREL O. ASİLTÜRK 

Karar Sayısı: 15960 
1 — Amasya İli Taşova İlçesinin Tekke Bucağına bağlı Belevi Kö

yünde belediye- kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 18/2/1976 tarih ve 
1976/119- 105 sayılı Karan üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Ka 
nunla değişik 7 maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu Kararı Içışlen Bakanı yürütür. 
27/2/1976 

CUMHURBAŞKANI 
F4HRİ S. KORUTÜRK 

Başbakan İçişleri Bakam 
S. DEMİREL O. ASİLTÜRK 

içişleri Bakanlığından : 

Karar Sayısı: 15965 
1 — Erzurum Ih Pasinler İlçesinin Çobandede Bucağına bağlı 

Yağan Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 
18/2/1976 tarih ve 1976/101 - 99 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı Kanunun 
7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu karan içişleri Bakanı yürütür. 
27/2/1976 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Başbakan İçişleri Bakanı 
S. DEMIREL O. ASİLTÜRK 

Karar Sayısı: 15973 
1 — Gaziantep ili İslâhiye İlçesinin Pevzipaşa Bucağına bağlı Ku-

rudere Köyünde Nurdağı adı ile Belediye kurulması. Danıştay Üçüncü 
Dairesinin 26/2/1076 tarih ve 1076/164- 158 sayılı karan üzerine, 1580 sa-
yüı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7. maddesine gore uygun gö
rülmüştür. 

2 — Bu karan İçişleri Bakam yürütür. 
27/2/1976 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Başbakan İçişleri Bakam 
S. DEMİREL O. ASİLTÜRK 

Karar Sayısı: 15974 
1 — Yozgat İli Çekerek İlçesinin Kadışehri Bucağına bağlı Özüka-

yafc Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 26/2/1976 
tarih ve 1976/170- 162 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 
sayılı Kanunla değişik 7. maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 
27/2/1976 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S- KORUTÜRK 

Başbakan İçişleri Bakanı 
S. DEMİREL O. ASİLTÜRK 

Karar Sayısı : 15975 
1 — Niğde İli Ortaköy İlçesinin Merkez Bucağma bağlı Harman

dalı Köyünde belediye kurulması, Danıştay üçüncü Dairesinin 26/2/1976 
tarih ve 1976/185- 150 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 
sayılı Kanunla değişik 7. maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu karan İçişleri Bakam yürütür. 
27/2/1976 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S- KORU! ÜRK 

Başbakan İçişleri Bakanı 
S. DEMİREL O. ASİLTÜRK 

Karar Sayısı: 15976 
1 — Bingöl İli Karlıova İlçesine bağlı Göynük Bucağının Merkezi 

Göynük Köyü ile bu Bucağa bağlı Çilligol, Derinçay, Hacılar, Sudurağı 
köyleri ile Merkez Bucağına bağlı Karabalçık köylerinin birleşerek Göy
nük Köyü Kalencik Mahallesi Merkez olmak üzere ve Kalencik adiyle 
belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 27/2/1976 tarih ve 
1976/182- 172 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Ka
nunla değişik 7. maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı içişleri Bakam yürütür. 
27/2/1976 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S- KORUTÜRK 

Başbakan İçişleri Bakam 
S. DEMİREL O. ASİLTÜRK 

Karar Sayısı: 15977 
1 — Kahramanmaraş İli Elbistan İlçesinin Merkez Bucağına bağlı 

Büyük Yapalak Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 
27/2/1976 tarih ve 1976/175- 171 sayılı Karan üzerine, 1580 sayılı Kanu
nun 7469 sayılı Kanunla değişik 7. maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu Karan İçişleri Bakam yürütür. 
27/2/1976 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Başbakan İçişleri Bakanı 
S. DEMİREL O. ASİLTÜRK 
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İçişleri Bakanlığından: 

Karar Sayısı: 15978 
1 — Antalya îli Kaş İlçesine bağlı Kalkan Bucağının Merkezi Kal

kan Köyünde Belediye Kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 27/2/1976 
tarih ve 1976/197 - 170 sayılı Karan üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 
sayılı Kanunla değişik 7. maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür. 
27/2/1976 

Başbakan 
S. DEMİREL 

İçişleri Bakanı 
O. ASİLTÜRK 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRÎ S- KORUTÜRK 

Karar Sayısı: 15979 
1 — Ankara İli Çankaya İlçesinin Merkez Bucağına bağlı Yesilkent 

(Mühye) Köyü arazisi üzerinde bulunan ve Çankaya Yıldızevler Mahalle
sine hem hudut olan Serpmeevler Semtinin Ankara Belediyesi hudutları 
içerisine alınması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 26/2/1976 tarih ve 
1976/125-161 sayılı kararı üzerine 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Ka
nunla değişik 7 maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu Karan İçişleri Bakanı yürütür. 
27/2/1976 

Başbakan 
S. DEMİREL 

İçişleri Bakam 
O. ASİLTÜRK 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Karar Sayısı: 15981 
1 — Ankara İli Ayaş İlçesinin Merkez Bucağına baSlı Oltan Kö

yünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 25/2/1976 tarih 
ve 1976/149- 118 sayılı Kararı üzerine, 5̂80 sayılı Kanunun 7469 sayılı 
Kanunla değişik 7. maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu Karan İçişleri Bakanı yürütür. 
27/2/1976 

Başbakan 
S. DEMİREL 

İçişleri Bakam 
O. ASİLTÜRK 

CTTMHTTRR ASKANI 
FAHRİ S- KORUTÜRK 

Karar Sayısı: 15982 
1 — Amasya İli Merkez İlçesinin Akdağ Bucağına bağlı Yassıçal 

Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 26/2/1976 tarih 
ve 1976/168 - 160 sayılı Karan üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı 
Kanunla değişik 7. maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür. 
27/2/1976 

Başbakan 
S. DEMİREL 

İçişleri Bakanı 
O. ASİLTÜRK 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Karar Sayısı: 15983 
1 — Tokat İli Zile İlçesinin Boztepe Bucağına bağlı Güzelbeyli Kö

yünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 26/2/1976 tarih ve 
1976/187 - 152 sayılı Kararı üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Ka
nunla değişik 7. maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür. 
27/2/1976 

Başbakan 
S. DEMİREL 

İçişleri Bakam 
O. ASİLTÜRK 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S- KORUTÜRK 

Millî Eğitim Bakanlığından: 

Karar Sayısı: 15940 
1 — Eskişehir iktisadi ve Ticarî İlimler Akademisi İstatistik Mate

matik Kürsüsünde açık bulunan 1. derece aylıklı Profesörlüğe 7334 sa
yılı Kanunun 17 ve 19. maddeleri gereğince, Akademi Profesörler Kuru

lunca seçilen aynı Kürsü Doçenti Dr. Necla Çömlekçi'nin atanması uy
gun görülmüştür. 

2 — Bu Karan Millî Eğitim Bakam yürütür. 
4/3/1976 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Başbakan 
S. DEMİREL 

Millî Eğitim Bakam 
A. N. ERDEM 

Karar Sayısı: 15951 
1 — Ege üniversitesi, Fen Fakültesi, Jeoloji Küfsüsünde açık bu

lunan 1. derece Profesör kadrosuna, Fakülte Kurulu tarafından seçilen 
va seçimi Üniversite Senatosunca kabul edilen aynı Fakülte Jeoloji Kür
süsü Doçenti Dr. Özcan Dora'nm, 1750 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi 
gereğince alabileceği aylıkla Profesör olarak atanması uygun görülmüş
tür. 

2 — Bu Karan Milli Eğitim Bakanı yürütür. 
4/3/1976 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Başbakan 
S. DEMİREL 

Millî Eğitim Bakam 
A. N. ERDEM 

Karar Sayısı: 15952 
1 — Çukurova üniversitesi Tıp Fakültesinde açık bulunan Çocuk 

Sağlığı ve Hastalıkları ve Toplum Hekimliği Bölümündeki Profesörlüğe, 
Fakülte Kurulu tarafından seçilen ve seçimi Üniversite Senatosunca uy
gun görülen, aynı Fakülte Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Toplum He
kimliği Bölümü Doçenti Dr. Neşet Bilaloğlu, 1750 sayılı Üniversiteler 
Kanununun 24 maddesi gereğince alabileceği aylıkla atanmıştır. 

2 — Bu Karan Milli Eğitim Bakanı yürütür. 
4/3/1976 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S- KORUTÜRK 

Başbakan 
S. DEMİREL 

Millî Eğitim Bakam 
A. N. ERDEM 

Karar Sayısı: 15953 
1 — Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Tok-

sikoloji Kürsüsünde açık bulunan 1. derece Profesör kadrosuna, Fakülte 
Kurulu tarafından seçilen ve seçimi Üniversite Senatosunca kabul edilen 
aynı Fakülte, Farmakoloji ve Töksıkoloji Kürsüsünde Üniversite Profesörü 
Dr. Şükrü Gurtunca'nm 1750 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi gereğince 
alabileceği aylıkla Profesör olarak atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu Kararı Millî Eğitim Bakam yürütür. 
4/3/1976 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S- KORUTÜRK 

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

Karar Sayısı: 15954 
1 — 1750 sayılı Kanunun 23 üncü ve geçici 10 uncu maddeleri il», 

«Üniversiteler Öğretim üyelerinin Seçimleri ve Profesörlüğe Yükseltil
meleri Hakkında Tuzuk» ün 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca, istan
bul Teknik Üniversitesi, Makina Fakültesi, Fakülte Kurulunca seçilen v» 
seçimi Üniversite Senatosunca kabul edilen, aym Fakülte Nükleer Enerji 
ve Isı Transferi Kürsüsü Doçenti Dr. Alpin Kemal Dağsöz'ün, kadroya 
bağlı olmaksızın ve aylığını Doçentlik kadrosundan almak üzere Üniver
site Profesörlüğüne atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu Karan Millî Eğitim Bakam yürütür. 
4/3/1976 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S- KORUTÜRK 

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

Karar Sayısı: 15955 
1 — istanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi 

W Rehabilitasyon Kürsüsünde açık bulunan 1. derece Profesör kadro
suna, Fakülte Kurulu tarafından seçilen ve seçimi Üniversite Senatosun
ca kabul edilen ,aynı Fakülte Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kürsüsün
de Üniversite Profesörü Dr. Dilek önel'in 1750 sayılı Kanunun 24 üncü 
maddesi gereğince alabileceği aylıkla Profesör olarak atanması uygun gö
rülmüştür. 

2 — Bu Karan Milli Eğitim Bakanı yürütür. 
4/3/1976 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

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

Karar Sayısı: 15956 
1 — Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Fizik Bölümü, 

Katıhal Fiziği Dalında açık bulunan 1. derece Profesör Kadrosuna, Fa
külte Kurulu tarafından seçilen ve seçimi Üniversite Senatosunca ka
bul edilen, aynı Fakülte Fizik Bölümü, Katıhal Fiziği Dalı Doçenti Dr. 
Dinçer Ülkü'nün, 1750 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi gereğince ala
bileceği ayhkla Profesör olarak atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür. 
4/3/1Ö76 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRl S- KORUTÜRK 

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

Karar Sayısı: 15997 
1 — 1750 sayılı Kanunun 23 üncü ve geçici 10 uncu maddeleri ile, 

«Üniversiteler Öğretim Üyelerinin Seçimleri ve Profesörlüğe Yükseltil
meleri Hakkında Tüzük» ün 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca, Ha
cettepe Üniversitesi, Sosyal ve tdarl Bilimler Fakültesi, Fakülte Kuru
lunca seçilen ve seçimi Üniversite Senatosunca, kabul edilen, aynı Fa
külte Eğitim Bölümü Doçenti Dr. Fuat Turgut'un kadroya bağlı olmak
sızın ve aylığını Doçentlik kadrosundan almak üzere Üniversite Profe
sörlüğüne atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı Milli Eğitim Bakam yürütür. 
5/3/1976 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRl S. KORUTÜRK 

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

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından: 

Karar No: 15918 
1 — Açık bulunan 4 üncü derece kadrolu Bakanlık Teftiş Kurulu 

Başkanlığı Birinci Sınıf Müfettişliğine, Muş Sağlık ve Sosyal Yardım Mü
dürü Dr. Metanet Ersöz'ün, 657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanunla deği
şik 76 ncı maddesi uyarınca naklen atanması uygun görülmüşitür. 

2 — Bu Kararı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam yürütür. 
27/2/1976 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Başbakan 
S. DEMİREL 

Sağ, ve Sos. Y. Bakam 
Dr. K. DEMİR 

Karar Sayısı: 15919 
1 — Açık bulunan 4 üncü derece kadrolu Amasya Sağlık ve Sosyal 

Yardım Müdürlüğüne, aynı tl Sağlık ve Sosyal Yardım Müdür Muavini 
Dr. Faruk And'ın, 657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanunla değişik 68 inci 
maddesinin (B) bendi ve 76 ncı maddesi uyarınca naklen ve terfian atan
ması uygun görülmüştür. 

2 — Bu karan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı yürütür. 
27/2/1976 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRl S- KORUTÜRK 

Başbakan Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
S. DEMİREL Dr. K. DEMİR 

Sağlık v« Sosyal Yardım Bakanlığından: 

Karar Sayısı: 15917 
1 — Açık bulunan 2 nci derece kadrolu Bolu Sağlık ve Sosyal Yar

dım Müdürlüğüne, Yozgat Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü Dr. Mehmet 
Muammer Ünel'in, 657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanunla değişik 76 
ncı maddesi gereğince naklen atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu karan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı yürütür. 
27/2/1976 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRl S. KORUTÜRK 

Başbakan Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
S. DEMİREL Dr. K. DEMİR 

Gümrük ve Tekel Bakanlığından: 

Karar Sayısı: 15932 
1 — Açık bulunan 1 ncî derece kadrolu Bakanlık Özel Müşavirliği

ne, eski Milletvekillerinden Hayrettin Hanağası'nın 657 sayılı Devlet Me-
murlan Kanununun değişik 93 üncü maddesi uyarınca atanması uygun 
görülmüştür. 

2 — Bu karan Gümrük ve Tekel Bakanı yürütür. 
27/2/1976 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRl S- KORUTÜRK 

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

Karar Sayısı: 15920 
1 — Açık bulunan 4 üncü derece kadrolu 1 inci Sınıf Müfettişliğe, 

3 üncü Sınıf Müfettiş Atilla Koruyan'ın 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun değişik 68 inci maddesinin (B) bendi gereğince terfian atanma
sı uygun görülmüştür. 

2 — Bu Karan Gümrük ve Tekel Bakanı yürütür. 
27/2/1976 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRl S- KORUTÜRK 

Başbakan 
S. DEMİREL 

Güm. ve Tekel Bakam 
O. ÖZTRAK 

Karar Sayısı: 15891 
1 — istanbul Satış Gümrük Müdürü Arif Kutlu Tuna'nın başka bir 

göreve atanmak üzere bu görevden alınması, 
Adı geçenden açılan 4 üncü derece kadrolu istanbul Satış Gümrük 

Müdürlüğüne, Kapıkule Gümrük Müdürü Ertuğrul Önel'in 657 sayılı Dev
let Memurlan Kanununun değişik 68 inci maddesinin (B) bendi uyarın
ca atanması, 

Uygun görülmüşitür. 
2 — Bu Karan Gümrük ve Tekel Bakam yürütür. 

27/2/1976 
CUMHURBAŞKANI 

FAHRl S. KORUTÜRK 
Başbakan 

S. DEMİREL 
Güm. ve Tekel Bakam 

O. ÖZTRAK 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 

Karar Sayısı: 15915 
1 — Vakıflar Genel Müdürlüğü Eski Müşavirlerinden Mehmet Nuri 

Ünalan'ın, Danıştay 10 uncu Dairesinin 15/4/1975 tarihli ve 1975/984 sayılı 
karan muvacehesinde eski görevine eşit 2 nci derece kadrolu Tetkik ve 
İstişare Kurulu Üyeliğine, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun de
ğişik 74 üncü maddesi uyarınca atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu karan Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür. 
27/2/1976 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRl S- KORUTÜRK 

Başbakan 
S. DEMİREL 

Gıda - Tar. ve Hay. Bakam 
Prof. K. ÖZAL 
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 

Karar Sayısı: 15897 
1 — Birinci derece kadrolu Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına 1. 

Sınıf Müfettişi Burhan Tekinalp'in atanmasına dair 15/9/1975 tarihli ve 
15382 sayılı kararın aynı tarihten geçerli olmak üzere iptal edilmesi, 

Teftiş Kurulu Başkanı A. Murtaza Önbilgin'in kazanılmış hak aylı
ğına eşit başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 

Bu suretle boşalan Teftiş Kurulu Başkanlığına, 1. Sınıf Bakanlık 
Müfettişi ve 1. derece maaş müktesebatlı Burhan Tekinalp'in 657 sayılı 
Kanunun 1897 sayılı Kanunla değişik 68 ve 76 ncı maddeleri uyarınca 
naklen ve terfian atanması, 

Uygun görülmüştür. 
2 — Bu kararı Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakam yürütür. 

24/2/1976 
CUMHURBAŞKANI 

FAHRİ S- KORUTÜRK 
Başbakan Gıda-Tar. ve Hay. Bakam 

S. DEMİREL Prof. K. ÖZAL 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından : 

Karar Sayısı: 15947 
1 — Açık bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki 1 inci dereceli 

ve + 150 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliği kadrosuna; Azot Sanayü T.A.Ş. 
Genel Müdür Yardımcısı (İdarî) ve Yönetim Kurulu Üyesi Harun Al-
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pay'm, 657 sayılı Kanununun değişik 74 üncü maddesi gereğince naklen 
tâyini uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı Sanayi ve Teknoloji Bakam yürütür. 
4/3/1976 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S- KORUTÜRK 

Başbakan Sanayi ve Tek. Bakanı 
S. DEMİREL A, DOĞRU 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığından: 

Karar Sayısı: 15942 
1 — Yurtdışı Teşkilâtında açık bulunan 7. derece kadrolu Basın 

Ataşeliğine, Atina Basın Ataşeliğinde çalıştırılmak üzere, 7. derece kad
rolu Basm - Yaym Genel Müdürlüğü Mütercimi Kaya Toktamış Dorsan'ın, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 76 ncı maddesi uyarınca, 
almakta olduğu aylıkla naklen atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı Turizm ve Tanıtma Bakanı yürütür. 

27/2/1976 
CUMHURBAŞKANI 

FAHRİ S- KORUTÜRK 
Başbakan Turizm ve Tan. Bakam 

S. DEMİREL L. TOKOĞLU 

(Resmi Gazete) 

— — 

Y Ö N E T M E L I K L E Rý 
Elmalık Belediyesinden: 

Çankırı İlinin Orta İlçesine Bağlı Elmalık Belediyesi Per
sonelinin Gizli Tezkiye Varakalarının Nasıl ve Kimler 

Tarafından Düzenleneceğini Gösterir Yönetmeliktir. 
1—21 Temmuz 1951 tarih ve 3/13417 sayılı Kararname ile yü

rürlüğe girmiş bulunan (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu 
ile ilgili Memuı ve Hizmetlilerin Sicilleri Üzerine Emekliye Şevkleri 
Hakkındaki Tüzük) hükümlerine uygun olarak bu tüzüğün 5 inci mad
desinde açıklanan durum ve süreler gözönünde bulundurularak her yı
lın Ocak ayında hazırlanıp Şubat ayının birinci haftasına kadar Bele
diye Başkanlığına sunulmak üzere her memur ve hizmetli için bu Yö
netmelik hükümlerine uygun şekilde gizli tezkiye varakaları bu tali
matta belirtilen şekil ve esaslara göre düzenlenir. 

2 — Çankırı îli Orta ilçesine bağlı Elmalık Belediyesi memur ve 
hizmetlilerinin birinci, ikinci ve üçüncü derecedeki tezkiye amirleri 
aşağıdaki gösterilmiştir. 
Tezkiye edilecek olanın 1. derecedeki 2. derecedeki 3. derece. 

Görev ve Unvanı Tezkiye Amiri Tezkiye Amiri Tezkiye A. 

Yazı işleri Müdürü Belediye Başkanı — 
Belediye Muhasibi Belediye Başkanı Belediye Başkanı 
Tahsildar Veznedar Belediye Muhasibi Belediye Başkanı 
Zabıta Memurları Belediye Muhasibi Belediye Başkanı 
Elektrik ve Su işlerinde 
Çalıştırılan Memurlar Belediye Muhasibi Belediye Başkanı 
Belediye Odacısı ve 
Diğer Hizmetlerde 
Çalıştırılanlar Belediye Muhasibi Belediye Başkanı 

3 — Gizli tezkiye varakaları yukarıda yazılı birinci tezkiye amiri 
tarafından Ocak ayı başında doldurulup mahsus hanelerine kanaatle
rini yazdıktan sonra ilk hafta içinde ikinci tezkiye amirine tevdi eder 
ikinci tezkiye amiride mahsus hanelere kanaatlerini yazıp imzalamak 
suretiyle ikinci hafta sonuna kadar üçüncü derecedeki tezkiye amiri
nin kanaatlerine birinci ve ikinci derecedeki tezkiye amirlerinin ka
naatleri arasında ihtilaf olması halinde üçüncü tezkiye amirinin ka
naatlerine müracaat edilir. Ve tezkiyede üçüncü tezkiye amirinin ka
naati esas alınır. 

4 — Gizli tezkiye varakalarına aynı yıl içinde çalışmış 4,5 x 6 
ebadında fotoğraf yapıştırılacaktır. 

5 — Birinci tezkiye amiri gizli tezkiye varakalarında sorular 
üzerinde ilgili memurlar hakkında edindikleri kanaatlerini ilgili mad
denin sütununa yazarak imza ederler. 

6 — Tezkiye varakaları tanzimini müteakip Belediye Muhasibi 
tezkiye varakası Belediye Başkanında diğerleri Sicil Memurluğunda 
veya Muhasebede muhafaza edilecektir. 

7 — Tezkiye amirleri tezkiye varakalarım kendi el yazıları ile dol
duracaklardır. Tezkiye varakalarının doldurulma sırasında birinci ve
ya ikinci tezkiye amirlerindn birisinin izinli oluşu dolayısıyla görevi 
başında bulunan amir tarafından doldurulacaktır. 

8 — Haklarında gizli tezkiye varakası doldurulacak memurların 
birinci tezkiye amiri mahiyetinde en az 6 ay çalışması şarttır. 6 ay
dan az hizmeti olanlara tezkiye varakası tanzim edilmez. 

9 — Bu talimata uyularak doldurulacak tezkiye varakaları kâfi 
miktarda temin edilerek Belediye Muhasipliğinde bulundurulacaktır. 
Her yılın Aralık ayında memur sayısına göre tezkiye amirlerine gön
derilir. Gizli korunması için birinci tezkiye amirliğince doldurulan tez
kiye varakaları ikinci tezkiye amirine kapalı zarf içinde ve kişiye özel
dir ibaresi yazılmak suretiyle verilir. 

10 — Memurların terfisi ve sicilleri üzerine emekliliği üzerine 
şevklerinde çok müessir olan gizli tezkiye varakalarını doldurmaya 
yetkili amirler memurun iyi ya da kötü temayüllerini meslekçe görev
lerine bağlılıklarını tayin ve tesbite titizlikle hareket ederek tetkik ve 
tenkitle sabit olmaya ve alenen görülmeyen suçlara istinat edilmez. 

11 — işbu talimat 3/13417 sayılı Kararnamenin 3 üncü maddesi 
ve Elmalık Belediye Meclisinin 13/10/1975 tarih ve 20 sayılı Kararıyla 
kabul edilmiş ve Belediye Başkanı tarafından Resmî Gazet ile ilânın
dan sonra yürütülecektir. 

Zabıta Yönetmeliği 
UMUMİ HÜKÜMLER 

1 — Bu Yönetmelik 1580 sayılı Belediye Kanunu ile di
ğer kanunlarla Belediyelere verilen görevleri ifa etmek, halkın sağlığını 
korumak huzur ve rahatlığını temin için yapılmıştır. Elmalık Belediyesi 
sınırları içinde bulunan herkes bu Yönetmelikte yazılı hükümlere uy
ma mecburiyetindedir. 

Bu Yönetmelik hükümlerine uymayan veya aykırı davrananlara 
umuru Belediye mütaallik ahkami-cezaiye Kanunundaki 486 sayılı Ka-
anun ile buna ek ve tadil edilen diğer kanunların hükümleri uygulanır. 

2 — Halkın huzur, sükûn ve rahatını bozacak aşağıda yazılı fiil 
ve hareketleri yapmak yasaktır. 
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manda, sığır, koyun, kuzu, vesaire gibi üstlerinde veya yanlarında ya
zılı bir levha asılmak suretiyle görülebilecek bir münasip yere asılmak 
suretiyle ve fiyatlarını belirtir etiketler takılmak suretiyle satışa arz 
edilecektir. Bozulmuş veya bozulmaya yön tutmuş etlerin satışı katiyen 
yasaktır. 

FIRINLAR 
19 — Fırınların açılıp işletilmesi fırınlar bol güneş ışığı alacak 

mahiyette olması ve alt kısımları mozaik veya beton yıkanmasına el
verişli olacak fırınların içinde kasabanın şebeke suyu bulundurulacak
tır. Ayakla hamur yuğurmak yasaktır. 

K A H V E H A N E , ÇAYHANE V E LOKANTALAR 
20 — Bu işyerlerinin haiz olacağı nitelik ve vasıflar aşağıda yazılı 

olduğu gibi alacak. Binalar munzam ve alt kısımları mozaik ve yıka
maya elverişli ve zemini sifonlu bir kanala bağlı olmak bu gibi iş yer
lerinde Belediyece düzenlenmiş tarifeler bulundurulacak her tarafı 
bol gündüz ışığı ile aydınlanacak nitelikte olacak malzemeleri gayet 
temiz ve ayrı bölmelerde ocaklık yapılması, çatlak bardak, fincan, iu 
bak ve bu gibi eşyaların kullanılması yasaktır. 

21 — Fiyat listesi bulundurmayan, listesini Belediyeye tasdik et
tirmeyen, tarifesinden fazla ücret alan, tarife listesini müşterilerin gö
rebileceği yere asmayan, listelerde tahrifat yapan kahve, gazino, otel, 
sinema ve emsali yerlerden para cezası alınır. 

S E B Z E V E YEMİŞ SATANLAR 
22 — İçinde sebze ve meyve bulunan kaplar zeminden yüksekçe 

bir yerde konulmuş olacak ve yerlerde sebze bulundurmak yasaktır. 
Her cins meyva ve sebzelerin üzerine cinsi ve fiyatını gösterir birer 
etiket bulundurulacak ve temiz olmayan temizlenmeyen sebzelerin sa
tılması yasaktır. 

SOKAKLAR V E CADDELER 
23 — Kasabamız imar hudutları içinde yapılan yapılar Belediye-

3 — Umumi ve hususi yerlerde çevrenin huzur ve sükûnunu boza
cak sesle bağırmak, gürültü etmek, hoşnutsuzluğa sebebiyet verecek 
ve sokak, cadde, mahalle gibi yerlerde maaşeret kaidelerine uymayan 
işler yapmak ve sözler söylemek yasaktır. 

4 — Geceleri saat 23.00 'den 0.5 e kadar sessizliği bozacak ve hal
kın uykusuna mani olacak hereketler yapmak yasaktır. 
UMUMA MAHSUS TEMİZLİĞİ, NİZAMI V E İNTİZAMI SAĞLAMAK 

5 — Kasabada işletmeye açılacak dükkân, müessese ve benzeri 
bilumum işyerlerinin açılması, işletilmesi ruhsata tabidir. Bunların 
açılması, işletilmesi halkın huzur ve sükûnunu ve beldenin sağlık ve 
düzenini bozacak nitelikte mahiyette olamaz. 

6 — Cadde, sokak ve meydanlara umuma ait yerlere süprüntü çöp
leri atmak, pis suları dökmek ve halkın gelip geçmesini zorlaştıracak 
öte beri koymak yasaktır. 

7 — Ağıl ve ahır hayvanlarım kasaba içindeki cadde, sokak ve 
meydanlara başıboş bırakmak ve boş bırakılıpta sahibinin yedeğinde 
olmayan köpekler sahipsiz ahdedilerek Belediyesi imhası yoluna gidile
ceği gibi 50,— liradan 100,— liraya kadar para cezası tahsil olunacaktır 

8 — Cadde ve sokaklar ile dükkânlar ve binaların önleri ile yol
lar hiç bir kimse tarafından işgal edilemez. 

9 — Belediye tarafından konulmuş olan cadde, sokak levhaları 
ve bina numaralarını her ne surette olursa olsun kirletmek, sökmek ve 
değiştirmek yasaktır. 

10 — Büyük baş ve küçük baş hayvanlara eziyet etmek ve yük ta
şıyan hayvanlara hattından fazla yük sarmak ve çektirmek yasaktır. 

YAPI V E İMAR İŞLERİ 
11 — Belediyenin imar sahası içinde inşaa edilecek bilumum res

mî ve hususi binalar ruhsata tabidir. Ruhsatsız inşa edilen binalar Be
lediye Zabıtasmca derhal durdurulur. Yapı ruhsatı alıpta Belediye imar 
planına aykırı olarak inşa edilen ve tadilat, tamirat dolayısıyla kasa
banın imar şeklini bozan keza inşaatlar Belediye Zabıtasmca derhal 
durdurulur. İnşaat sahipleri Belediye Zabıtasının ve görevlisinin tali
matlarına uymak mecburiyetindedirler. 

12 — Yapılarda kullanılacak iskelelerin harfiatın inşaat malzeme
sinin yollara, mecralara gelip geçenlerin ve su şebekesi ile enerji nakil 
hatlarına zarar vermeyecek şekilde istimal ve inşaasından bina sahiplen 
sorumludurlar. 

KANALİZASYONLAR V E MECRALAR 
13 — Gerekj evvelden yapılmış olan kanallar ve gerekse yeniden 

yapılacak mecra ve kanalizasyonların inşaatına başlanıldıktan sonra 
bunları bozacak işlemler yapmak ve Belediyenin bu kanalları vasıtasıyla 
pis sularını akıtmaya mecburdurlar. 

ÜCRET TARİFELERİ 
14 — Umumun yiyip içmesine, taranıp temizlenmesine, yatıp 

kalkmasına ve eğlenmesine mahsus olup Belediye Kanunun 15 inci 
maddesinin 3 üncü fıkrasında sayılan yerlerin sahiplerine buralarda 
yenilip içilecek maddelerin fiyatları ile yapılacak işlerin ücretlerini ve 
mümkün olduğu taktirde hizmet karşılığı ve ücret karşılığı meblağları 
gösterir tarifeler tanzim edeceklerdir. Bu tarifeler Belediyece tarif ve 
tasdik edildikten sonra müesseselerde saklanacak ve her istenildiğinde 
gösterilecektir. Ayrıca 35 x 50 ebadında bir çerçeve içinde büyük yazılar
la yazılmış halkın rahatlıkla okuyabileceği yerlere asılmak suretiyle 
göstereceklerdir. Tasdik edilmiş tarife yasaktır. 

ETİKETLER 
15 — Dükkânlarda satılmak üzere veya numune olarak bulundu 

rulan her nevi gıda maddelerinin üzerine malın cinsini, nev'inı alış 
ve satış fiyatını gösterir bir etiketin konulması mecburidir. 

Malın etiketinde yazılı fiyatından fazla ücretle satılması yasaktır 
H A L V E PAZAR YERLERİ 

16 — Borsaya tabi maddeler müstesna olmak üzere her nevi yağ, 
balık, sebze, meyve ve bu nevi maddelerin satılması muhafazası sıhhî 
ve baytari şartlara bağlı olup yenilecek maddelerin müzayedeli müza-
yedesiz ve toptan alım satımların bu işlere mahsus hal yapıldıktan son
ra oradan başka yerde satılamaz. 

MEZBAHA V E H A Y V A N KESİM İŞLERİ 
17 — Kasaplık hayvanlar yalnız Belediye Mezbahasında kesilir ve 

damgalanır. Kasaba içinde her nerede olursa olsun hayvan kesen Be
lediye Mezbahası yapılmaya kadar Belediyeden izin alıp kestikleri 
etleri damgalattırmak zorundadır. Belediyece damgalanmamış etler 
oaş, ciğer gibi parçalan satmak yasaktır. 

KASAPLAR 
18 — Kasap dükkânlarında satışa arz edilen etler madenî ve çinko 

döşeli tahta tel kafesler içinde bütün veya büyük parçalar halinde bir
birinden ayrı olarak asılı buulndurulacak ve etlerin nevileri dana. 

den ruhsat almak mecburiyetinde olduğu gibi yapılan yapılarda arka, 
yan, veya ön cephelerine tuvalet çıkarmak katiyen yasak olduğu gibi 
şimdiye kadar yapılmış olan yapıların ön, yan ve arka kısımlarındaki 
tuvaletlerin bir portatif çukurla veya arka kısımları kapanmak sure
tiyle yapılacaktır. 

24 — Kasabanın cadde, sokak veya görülebilecek yerlere hayvan 
pislikleri, gübrelikler, ve buna benzer çöplerin atılması katiyen yasak
tır ayrıca cezaiye tabidir. 

ODUNCULAR V E KÖMÜRCÜLER 

25 — Kasaba içinde ve mahalle aralarında odun satanların Bele
diyeye müracaat etmeden odun ve kömür satmaları Belediye lüzum gö
rülecek ayrıca yangından korunma tertibatı alması gereklidir. 

S E Y Y A R SATICILAR 
26 — Seyyar satıcılık ve yönetmelikle satılması yasak edilmemiş 

olan adetleri yapmak ve satmak suretiyle yapılır. Seyyar esnaf Beledi
yenin tesbit etmiş olduğu yerlerden başka mahallerde satış yapmaz. 

27 — Bu maddeler hükümlerine riayet etmeyen seyyar satıcılar 
Belediye Zabıtasmca ticaretten men edilecekleri gibi ayrıca haklarında 
Belediye ceza kanunları uygulanır. 

LİKİT (L. P. G.) GAZLARININ NAKLİ, DEPOLANMASI V E 
PARAKENDE SATIŞ YERLERİ 

28 — Likit ve diğer tazyikli sıvı petrol gaz depoları meskûn yer
lerden uzak ve Belediyece uygun görülen yerlerde olur, bu gibi tüple
rin depo edildiği yerlerde ısıtma ve sair maksatlar için alev yapan ateş 
yakılamaz ve bu yerler fazla ısıya maruz bırakılamaz, Likit gaz satan 
bayiler dolu gaz tüplerini ayrı bir depoda bulundurmaları mecburidir. 

SU ŞEBEKE V E K A N A L L A R I 

29 — Kasabadaki içme, kullanma ve sulama suları hakkında aşa
ğıda yazılı hükümler uygulanır. 

a) Menbağından beldenin merkez ve mahallelerine su taşıyan 
yer altında döşeli izale hatları ve buna bağlı şebeke tesisleri Belediyeye 
aittir. Bu tesislerin bakım, tamir ve işletilmesi Belediye tarafından ya
pılır. 

b) Kasabanın içme ve kullanma suyunun tevzi ve satışları mah
sus kanunları ile su satış nizamnamesinin hükümleri gereğince yine 
Belediyece yapılır. 

c) Kasabada izale hatları ile gelen ve Belediyenin inhisarındaki 
(Yukarıdaki iki ve üçüncü fıkralarında zikredilen) İçme ve kullanma 
sulan ile bağ, bahçe ve bostan sulanması yasaktır. 
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ELEKTRİK İŞLERİNE AİT HÜKÜMLER 
30 — Kasabadaki elektrik işlerine ait aşağıdaki hükümler uygu

lanır. 
a) Her türlü binalarda elektrik tesisatını kurcalamak, gayri fennî 

ilâveler yapmak ve aynen sigorta bişonlarına tel sarmak yasaktır. 
b) Binaların elektrik tesisatlarındaki cihaz ve sayaçların iyi bir 

şekilde bulundurulması, mühürlerin koparılması veya koparttırılması 
karıştırılması yasaktır. Elektrik tesisatındaki istenen değişikliklerin 
yapılmasından evvel işletmesine bildirilmesi mecburidir. 

c) Kasaba içindeki cadde ve sokaklarda bulunan elektrik işlet
mesine ait direkler her hangi bir vasıtayla çarparak yanılmak üzerin
deki telleri koparmak, sokak lambalarını kırmak bozmak yasaktır 
(Küçük çocukların velileri mes'uldür.) 

31 — Bu Yönetmelik yayımı müteakip yürürlüğe girer. 
32 — Bu Yönetmeliğe kasaba halkından hepsinin uyması mecbu

ridir. 
33 — Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür, 
İşbu Yönetmelik Çankırı Ilı Orta ilçesine bağlı Elmalık Belediyesi 

Zabıta Talimatnamesi Belediye Meclisinin 5/2/1976 tarih ve 21 sayılı 
kararı ile kabul edilmiştir. 2704 

Çalkazası Boğaziçi Belediye Başkanlığından : 

MECLİS KARAR SURETİ 
Kararın tarihi: 18/6/1974 
Karar No : 1 
Karar maddesi: 2 
Bu toplantımızda: 
Bu gün 1580 sayılı Belediye Kanunun 54 ncü maddesi gereğince Be

lediye Başkanın 7/6/1974 gün ve 9/166 sayılı tebligatı üzerine Belediye bi
nasında toplantı salonunda Belediye Başkanı Necmettin Çabuk'un Baş
kanlığında üye Mehmet Emin Aydoğan, Hüseyin Yağcı, Ramazan Aydemir 
Musa Eski, Osman Sahran, Hasan Aybay, Musa Işık, Halil Kayhan, Meh
met Yıldız, Ömer Alaca ve Ahmet Nalbant'ın iştiraki ile gündemlerin gö 
rüşülmesine geçildi. 

Belediye Kanunun 70 nci maddesinin 15 nci fıkrası gereğince Bele
diye Başkanı tarafından hazırlanan Belediye Zabıta talimatnamesini Be
lediye meclisine arz edildi ve Belediye Meclisince Belediye Zabıta Tali
matnamesi incelendi Belediye meclisinin on bir üyenin oy birliği ile ka
bul edilerek tatbik edilmesine karar verildi. 

1 — Belde Halkının Sıhatı için gereken yerlere lüzumlu temizlikleri 
yaptırmak. 

2 — Dükkân, sinema kahvehanelerin temiz tutulmasına bu yerler
de satılacak yiyecek maddelerin camekân içinde bulundurulmasına dik
kat etmek. 

3 — Kahvehanelerde su ve çay bardaklariyle kahve fincanların te
mizliğine. 

4 — Kahveci ve satıcılarla Berberlerin beyaz ve temiz önlük giy
melerine. 

5 — Dükkanlardaki ölçü ve tartı aletlerinin tamam olup olmadığı-
na bakılması. 

6 — Sinamada müşterilerin biletle girmelerine dikkat edilmesi. 
7 — Kaçak yapılan inşaatları mühurlenmesiyle men edilmesine. 
8 — Kasabanın güzelliğini bozacak harımların ve bağ çubuklarının 

kaldırılmasına, 
9 — Yıkılması muhtemel ve başkalarına zarar verecek binaların yi 

kılması için gerekli tebligatı yapmak. 
10 — Çeşmelerden çaydan akan pis suların örtülmesine. 
11 — Belediye Sınırlarına gelip satış yapan seyyar satıcılardan be 

lediye vergisinin alınmasına. 
12 — Satılan ekmeklerin gramajlarının tamam olup olmadığını 

kontrol etmek. 
13 — Fırının çalıştığında temiz olmasına dikkat etmek. 
14 — Bakkallarda olan şeker, gaz gibi maddelerin rayiçe uygun sa

tılıp satılmadığını kontrol etmek. 
15 — Satılan zebze meyvaların temiz ve sıhhata zarar verici olup 

olmadığım ve halka fazla fiyatla satılıp satılmadığım kontrol etmek ve 
ayarlamak. 

16 — Daimi halkın içinde dolanarak halkın dilek ve isteklerini ka 
nunlar çerçevesinde yerine g e t i r m e k . 

17 — Belediye Zabıta Memurunun esas vazifesi bunlar olup verile
cek diğer vazifeler ikinci planda gelecektir. 

15. madde halinde hazırlanan bu talimat aynen uygulanacaktır. 
3398 

Korualan Belediye Başkanlığından : 

Korualan Belediyesi Memur ve Hizmetlilerine Gizli Tezkiye 
Varakalarının Nasıl ve Kimler Tarafından Tanzim Edileceğini 

Gösterir Yönetmelik 
1 — Bakanlar Kurulunun 27/7/1951 gün ve 3/13417 sayılı Kararı ile 

kabul edilip 1/9/1951 tarihinde yürürlüğe konulan (T. C. Emekli Sandığı 
ile ilgili Memur ve hizmetlilerin sicilleri üzerine emekliliğe şevkleri hak
kındaki Tuzuk) hükümlerine uygun olarak Korualan Belediyesi Memur
ları için her yıl Ocak ayında tanzim edilerek gizli tezkiye varakaları, bu 
yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre düzenlenir. 

2 — Korualan Belediyesi Memur ve Hizmetlilerin 1 inci 2 nci ve 3. 
derecedeki tezkiye amirleri aşağıda gösterilmiştir. 

Memur 1. Derece Tezkiye Amiri 2. Derece Tezkiye Amiri 

Başkâtip Belediye Başkanı _ 
Muhasip Belediye Başkanı — 
Tahsılât İşleri Me. Muhasip Belediye Başkanı 
Tahakkuk işleri Me. Muhasip Belediye Başkam 
Zabıta Komiseri Belediye Başkam — 
Zabıta Memuru Başkâtip Belediye Başkanı 
Su bakım ustası Başkâtip Belediye Başkam 
Elektrik işlen ustası Başkâtip Belediye Başkanı 
Odacı Başkâtip Belediye Başkanı 

3 — Memurların terfi ve sicilleri üzerine emekliye sevkleri çok 
müessir olan gizli tezkiye varakalarını doldurmaya yetkili amirler, mes
lek ve görevlerine bağlılıklarına, Memurun iyi veya kotu temayüllerini, 
iktidar ve ruhi vasıflarını tayin ve tespitte titizlikle hareket ederler. 

Tetkik ve tahkik ile sabit olmayan ve alenen görülmeyen hususlara 
istinat edilemez. 

4 — Tezkiye amirleri, tezkiye varakalarını kendi el yazıları ile dol
dururlar. 

5 — Tezkiye varakaları Başkâtip tarafından muhafaza edilir. Başkâ
tibin tezkiye varakasını da Başkan muhafaza eder. 

6 — İşbu yönetmelik 6 maddeden ibaret olup Korualan Belediye 
Meclisinin 13/2/1976 tarihinde alınan 5 sayılı kararı ile görüşülüp kabul 
edildi. 2532 

Ayvalık Belediye Başkanlığından : 

Ayvalık Belediyesi Döner Sermaye Yönetmeliği 
KAPSAM : 
Madde 1 — 1580 sayılı Kanunun 15. maddesi değişik 43. bendi gere

ğince Ayvalık Belediyesi Hesap işleri Müdürlüğüne bağlı olarak kurul
muş bulunan Ayvalık Belediyesi Döner Sermaye işletmesinde bu yönet
melik hükümleri uygulanır. 

YAPILACAK İŞ V E HİZMETLER : 
Madde 2 — Döner Sermaye ile aşağıdaki iş ve hizmetler yapılır: 
a) Her nev'ı gıda ve ihtiyaç maddelerini toptan veya perakende al

mak ve ihtiyaç sahibi halka satmak, 
b) Iş konusuna giren maddeleri değerlendirmek, miktar, cins ve 

çeşitlerini artırmak ve bu maksatla Memleketin muhtelif yerlerine ge
rekli girişimlerde bulunmak ya da Kurulmuş ortaklıklara katılmak. 

c) Piyasada darlığı duyulan sunî olarak fiyatları yükseltilen zarurî 
ihtiyaç maddelerini en kısa zamanda imal ve üretim yerlerinden satın 
almak makul fiyatlarla tüketici halka ulaştırmak. 

d) Ev ekonomisini düzenleyici ve halkın refah seviyesini yüksel
tici girişimlerde bulunmak, el sanatları vesair iştigal alanlarını cazip 
hale sokmak, bunlar için halka rehberlik edici araç, ve imkânları sağla
mak. 

SERMAYE : 
Madde 3 — Ayvalık Belediyesi Meclis kararı ile Döner Sermaye İş

letmesine 115 000,— TL. sermaye tahsis edilmiştir. Bu sermaye ve ileride 
teşekkül edecek nakit hiç bir suret ve şekilde tahsis amacının dışında 
kullanılamaz. 

GELİR KAYNAKLARI : 
Madde 4 — Döner Sermaye İşletmesinin başlıca gelir kaynaklan 

şunlardır : 
a) 2. maddede sayılı iş ve hizmetler sonucu elde edilecek asgarî 

kâr. 
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b) Banka faizleri. 
c) Resmi makam ve Kurumlarca yapılacak yardımlar. 
d) Gerekli görülen hallerde Belediye Mecli«i ve Riya#et kararı il» 

Belediye Bütçesinden yapılacak transferler. 
GİDERLER ; 
Madde 5 — Döner Sermaye ve İşletme gelirleri ile karşüanacak gi

derler şunlardır. 
a) Döner Sermaye faaliyeti sırasında gerekli görülen harcamalar 
b) Bu Yönetmeliğe göre verilecek ücret ve primler. 
KÂR V E GELİRİNİN S E R M A Y E Y E EKLENMESİ : 
Madde 6 — Her ne kadar Döner Sermaye ile güdülen temel amaç 

kâr değil ise de piyasada fiyat istikrarını sağlamak, fiyat kontrol komi
tesinin prensiplerine uymak, mallara karşı aşırı isteği önlemek amacı ile 
kanunî kâr sağlanır. Buna rağmen temel amaç amme hizmeti olduğun
dan zorunlu hallerde sermayesine satış dahi yapılabilir. Faaliyet sonucu 
elde edilen ve yıl sonunda bilanço ile tespit edilen gelir ve kârlar Döner 
Sermayenin ana sermayesine eklenir. 

BÜTÇE : 
Madde 7 — Döner Sermaye İşletmesinin Bütçe ve Hesap dönemi 

Malî yıldır. Döner Sermaye İşletmesinin Bütçesi Malî yılın başlangıcın
dan en az bir ay önce Hesap İşleri Müdürlüğünce hazırlanarak Riyase
tinin onayına sunulur. 

HESAP İŞLERİ, TAHUKKUK, BANKA İŞLEMLERİ : 
Madde 8 — Döner Sermaye malî işleri ve Muhasebe işlemleri Bele-

diye Hesap İşleri Müdürlüğünce yürütülür, gereği halinde Belediye Baş
kam tarafından Hesap İşleri Müdürüne bir yardımcı verilebilir. 

Madde 9 — Sorumlu Muhasip (Döner Sermaye Saymanı) olarak ta
hakkuk evrakında aşağıda yazılı hususları aramak ve sağlamakla yü
kümlüdür. 

a) Giderlerin kanun, yönetmelik ve Döner Sermayenin kuruluş 
amaçlarına uygun olması, 

b) Tahakkuk belgelerine bağlanması gereken yüklenme ve tahak
kuk ile ilgili belgelerin tamam! bulunması. 

c) Nakdî yanlışlık bulunmaması. 
d) Hak sahibinin kimliğinin açıkça belirtilmiş bulunması, sorumlu 

muhasip yukarıda yazılı hususlara aykırı gördüğü tahakkuk belgelerinde 
yazılı parayı hak sahibine ödemeden gerekçesi ile evrakı tahakkuk Me
muruna iade eder. 

BANKADAKİ PARAYI ÇEKME, YATIRMA ŞEKİLLERİ : 
Madde 10 — Döner Sermayeye ait paraları almak, ödeme ve bun

ları kasada saklama işleri sorumlu bir veznedar tarafından yapılır. 
Madde 11 — Döner Sermaye veznedarı yapüan satışlar sonucu elde 

edilen parayı aynı gün mesai saatleri içinde Döner Sermayenin Bankada 
açılmış özel hesabına yatırmak mecburiyetindedir. 

Madde 12 — Bankadaki paralar Belediye Başkanı ile Hesap İşleri 
Müdürünün birlikte imzalıyacakları talimat veya çek ile çekilir. 

MUTEMET : 
Madde 13 — Döner Sermaye mutemedi hesap işleri Müdürlüğünce 

ve Belediye Başkanının muvafakati ile tayin olunur. Mutemede ivedilikle 

alınması gereken maddelerin alınmasında ve acil harcamaların yapılma
sında kullanılmak üzere 1.000,— TL.'ya kadar avans verilebilir. Mutemet 
»Tan» olarak aldığı bu paradan harcanmış olan kısmına ait belgeleri ve 
artan parayı 1 ay içinde Saymanlığa vermek zorundadır. Alman avans 
mahsup edilmeden yeniden avans verilmee. 

AMBAR MEMURU : 
Madde 14 — Ambar Memuru Hesap işleri Müdürlüğüne karşı so

rumlu ve amtoarla ilgili işleri yapmakla yükümlüdür. Ambar Memuru 
veznedar veya mutemedin herhangi bir sebeple görevden ayrılmaları 
halinde bu görevler geçici olarak diğer Memurlarca ifa olunur. 

BİLANÇO, GELİR, GİDER BELGELERİ V E DEFTERLER : 
Madde 15 — Hesap dönemi sonunda düzenlenecek bilanço ve da

yanakları esas ve yardımcı defterleri ile bütün gelir ve gider defterleri 
malî yıl bitiminden bir aylık süre içinde tetkik olunmak üzere Belediye 
Başkanına sunulur. Tetkik ve tasdik olunan bilançoya ve ekleri bütçe 
döneminde tetkik edilmek üzere Belediye Meclisi onayına sunulur. 

Madde 16 — Her üç ayda bir Belediye Başkanınca incelenmek üzere 
Döner Sermayenin malî durumunu yansıtan bir bilanço hazırlanır. 

Madde 17 — Döner Sermaye işletmesinde aşağıdaki defterler ve 
belgeler tanzim edilir: 

a) Yevmiye defteri, 
b) Defterikebir, 
c) Envanter, 
d) Satış fişleri ve makbuzlar. 
YÖNETİM V E ÖRGÜT : 
Madde 18 — Döner Sermaye Yönetimi Belediye Hesap işleri Mü

dürü tarafmdan yürütülür. 
Madde 19 — Denetim : Döner Sermaye yönetimi idarî ve ekonomik 

faaliyeti bakımından Belediye Başkanının sürekli denetimi altındadır. 
Belediye Başkanınm gerekli gördüğünde hesap ve malî işlemleri incelet
mek üzere dışarıdan uzmanlar görevlendirebilir. 

Madde 20 — Döner Sermaye ile ticarî münasebetlerde bulunamıya-
cak kişiler aşağıda gösterilmiş olup, bu kimseler gerek doğrudan doğ
ruya, gerekse aracı vasıtası ile Döner Sermaye ile ticarî münasebette bu
lunamazlar. 

a) Belediyenin aylıklı veya ücretli mensupları. 
b) Belediye Başkanı, Belediye Encümeni ve Belediye Meclis üye

leri. 
c) Yukarıda anılan şahısların eşleri usul ve fürulan. 
Madde 21 — SON HÜKÜMLER : 
Dötıer Sermaye İşletmesi bu yönetmelikte öngörülen amaçları ger

çekleştirmeye yönelik ekonomik ve ticarî işlemleri sırasında 2490 ve 1050 
sayılı Kanunlara tabi değildir. 

GEÇİCİ MADDE : 
Bu yönetmelikle işletilecek tanzim satış mağazası işletmeye açıldığı 

zaman bu mağazanın veya mağazaların iç yönetim statüsü Belediye En
cümeni kararı ile tespit edilir. 

Madde 22 — 22 esas ve 1 geçici maddeden ibaret işbu yönetmeliği 
Belediye Başkanı yürütür. 2533 

-e e » -

G E N E L G E L E Rý 
Ticaret Bakanlığından: 

Dışticaret İşlerine Dair Sirküler Değerlendirme (76/5) 
Ticarette Tağşişin Meni ve İhracatın Murakabesi Hakkındaki 1705 

sayılı Kanuna ek 3018 sayüı Kanun'un 1. maddesi gereğince ihracat ti
careti ile meşgul olmak isteyen tacirlere Bakanlığımız Standardisazyon 
Müdürlüğünce verilmekte olan İhracat Ruhsatnameleri görülen lüzum 
üzerine Ticaret Bakanlığı Dışticaret Genel Sekreterliği Değerlendirme 

Genel Müdürlüğünce düzenleneceğinden müracaatlar, sirkülerin yayım
lanacağı tarihten itibaren Değerlendirme Genel Müdürlüğüne yapılacak
tır. 

Dışişleri Bakanlığından : 

Norveç Krallığının Oslo Kentinde bulunan Fahri Konsolosluğun 
kapatılması 5 Mart 1976 tarihinde Dışişleri Bakanlığınca kararlaştırıl
mıştır. 

T E B L I Ğ L E Rý 
Maliye Bakanlığından : 

Damga Vergisi Kamum Genel Tebliği 
Seri No : 9 

İlân ve reklâmlar, 488 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin 1 inci fık
rasının parantez içindeki hükmü gereğince, 1324 sayılı Kanun muvace
hesinde damga resmin* tabi bulunmaktadır. 

1324 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin 68 inci fıkrasında, dağıtılan 
basılmış ve basılmamış ilânnarnelerin 1 kuruş damga resmine tabi ola
cağı; aynı maddenin 72 numaralı fıkrasında ise; kâğıt veya mukavvadan 
başka maddeler üzerine tertip olunarak umumî mahallere asılan veya 
yapıştırılan veya ibaşka suretle teşhir olunan ilânlardan; 

1 M 2 nln yarısı veya bundan aşağı olanlar 90 Kr . 
1 M 2 nin yarısından 1 M 2 ye kadar (dahil) olanlar 150 TCr. 
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1 M 2 den 2 M 2 ye kadar (dahil) olanlar 900 Kr . 
1 M 2 den sonra tor yarım M 2 ve küsuru için 90 K r . 
Damga resmi alınacağı ve resmin, bu ilânların bulunduğu satıhların 

toplamı üzerinden hesap edileceği açıklanmış bulunmaktadır. 
ö t e yandan, 29 Kasım 1956 gün ve 7 seri numaralı Damga Resmi Ge

nel Tebliğinin «Damga resminin makbuzla ödenmesinde kati lüzum ve 
zaruret görülen ilânlar hakkında aşağıda bildirildiği şekilde muamele 
yapılacaktır.» başlıklı paragrafında; 

«Bankalar, İktisadı Devlet Teşekkülleri, ticarethaneler, şirketler gibi 
bir takım müesseselerin para cüzdanı, ufak para çantaları, termometre, 
anahtar, kâğıt açacağı, rozet, kibrit kutuları, resim çerçevesi, gibi plâs
tikten, madenden veya diğer maddelerden imal ettirilerek reklâm olmak 
üzere müşterilerine meccanen dağıttıkları eşyalar üzerindeki ilânların, 
1324 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin 68 inci fıkrası gereğince damga 
resmine tabi tutulması icap eder.. .» 

Denilmekte ise de; 11 inci maddenin 68 inci fıkrasında, basılmış 
ve basılmamış ılânnameler dendiğine ve aynı fıkranın bir ve ikinci pa
ragraflarında bazı gazete ve mecmua şeklindeki matbualar da ilânnname 
sayıldığına gore, bankalar veya diğer kuruluşlar tarafından, reklâm mak
sadıyla dağıtılan plâstik, maden veya '-diğer maddelerden yapılmış eşya
ların ilânname sayılmasına imkân yoktur. 

Söz konusu reklâmı havi eşyaıar üzerindeki ilânların, 11 inci mad
denin 72 nci fıkrasındaki «Mukavvadan başka maddeler üzerine tertip 
olunarak . . . başka suretle teşhir olunan ilânlar . . .» niteliğinde kabulü 
ve bu fıkraya göre damga resmine tabi tutulması gerekmektedir. 

Kaldı ki , Danıştay'ca verilen kararlarda da bahis konusu hediyelik 
ve reklâm maksadıyla dağıtılan eşyaların 11 inci maddenin 72 numaralı 
fıkrasına göre damga resmine tabı olacağı hükme bağlanmış ve dola-
yısiyle söz konusu genel tebliğin yukarıdaki şekliyle uygulanması imkânı 
kalmamıştır. 

Ancak, bankalar veya diğer kuruluşlarca dağıtılan cep veya duvar 
takvimleri, kataloglar veya benzeri reklâm veya hediyelik matbualar, 
11 inci maddenin 72 numaralı fıkrası kapsamına girmediğinden, bu nev'ı 
matbuaların damga resminin eskiden olduğu ıgibi ilgili diğer fıkralara 
göre ödenmesine devam edilecektir. 

Bilgi edinilmesi ve söz konusu reklâmı ihtiva eden hediyelik eşya
nın, 1324 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin 72 numaralı fıkrasına göre 
damga resmine tabi tutulması önemle rica olunur. 

Gider Vergilerine Ait İlk Madde İndirim Tebliği 
Sıra N o : 240 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 27 ncı maddesi gereğince, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile müştereken yapılan inceleme sonunda; 

Kombine imalât yapan müesseselerin İstihsal Vergisi ödenmiş 
kaprolaktamdan ürettikleri polyamid (Naylon) ipliklerden elde ettik
leri : 

1 — Beyaz (Ekrü) mus naylon iplikleri (Bükme ve katlama da
hil) için % 49, 

2 — Boyanmış mus naylon iplikler (Bükme ve katlama 
dahil) için % 45, 
oranlarında ilk madde indirimi tesbit edilmiştir. 

Sözü edilen indirim oranlarının uygulanmasına, işbu Tebliğin 
Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihi takibeden ayın birinci gününden 
itibaren başlanması gerektiği tebliğ olunur. 

— — • 
Ticaret Bakanlığından: 

Kıbrıs Türk Pedere Devletinden 63.01.30 gümrük tarife ve istatistik 
pozisyonlu «kirli şevyot» ithal edilecektir. 

a) İlgililer, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 10 gün içinde 
döviz istek formu ve 3 adet proforma fatura ile birlikte Bakanlığımıza 
müracaat edeceklerdir. 

b) Bu konuda daha önce yapılmış müracaatlar gözönünde tutu 
mayacaktır. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından : 

6/4/1967 tarihli ve 6/7956 sayılı Kararın muaddel 13. maddesinin 
Bakanlıklarımıza tanıdığı yetkiye istinaden ATAŞ Anadolu Tasfiyeha
nesi AŞ. rafinerisinde 21/3/1971-20/7/1971 döneminde üretilen süpeı 
benzin, normal benzin, gazyağı ve motorinin beynelmilel parite fiyat-
lanncbn vapılacak indirim oranı % 28.49, Ipraş istanbul Petrol Ra
finerisinde aynı dönemde üretilen süper benzin, normal benzin, gaz
yağı ve motorinin beynelmilel parite fiyatlarından yapılacak indirim 
oranı % 29.68 olarak tespit edilmiştir. Tebliğ olunur. 

D Ü Z E L T M E L E Rý 

2/3/1976 gunlu ve 15516 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7/11407 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararının; 

II. Bölümünün «Yükseltme Esasları» başlıklı 1 - A/c kısmının 4 
üncü satırında bulunan «2 katı daha» ibaresinin «2 katı kadar»; 

2 numaralı «Astsubaylıktan Subaylığa Geçenler» başlıklı Cetvelin 
1/3/1970 tarihindeki sütununa isabet eden kıdemli üsteğmenlerin 4 ola
rak belirtilen derecelerinim 5; 

4 numaralı «Uzman Jandarma Çavuşlar» başlıklı cetvelin 
1/3/1069 tarihindeki sütununun 4. satırına isabet eden «Uzman Jandar
ma Kıdemli Kademeli Çavuş» ibaresinin «Uzman Jandarma Kıdemli 1 
Kademeli Çavuş», 

olarak düzeltilmiştir. 

31/5/1975 gunlu ve 15251 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sağ-
biç ve Sosyal Yardım Bakanlığının «SağliK Hizmetlerinin sosyalleştiril
diği yerlerde sağlık ve yardımcı sağlık personeline ödenmesi öngörü
len sosyalleştirme tazminatları» Yönetmeliğinin Ankara İli Çubuk İlçe
si tazminatlarını belirten ve «Sosyal Hastalıklar Mütehassısı» olarak 
yayınlanan 3 üncü maddesi, «Sosyal Hizmet Mütehassısları» olarak; 

Düzeltilmiştir. 

————• • • 

I L Â N L A R 
istanbul Altıncı Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1975/869 
K . No : 1975/1220 
Hâkim : S. Süheyl Deliorman 10724 
Başkâtip: Mustafa Arıcı 2568 
Davacı : K . H . 
Maznun: Zehra Taş, Al i kızı Fatma'dan doğma Vakfıkebir 10/3/1950 

doğumlu Trabzon Vakfıkebir Kazası Fethiye Köyü 35/154 - 4/19-127 ha
nede nüfusa kayıtlı olup halen Aksaray İnebey Mahallesi Koçibey So
kak 23 numarada mukim. 

Suç : Hırsızlık 
Suç tarihi: 13/8/1975 
Yukarıda açık hüviyeti yazılı maznun Zehra Taş'm sabit olan fiil 

ve hareketine uyan T. C. K . nun 491/3, 522, 525 inci maddeleri gereğince 
dört ay müddetle hapis ve o kadar müddetle emniyeti umumiye nezareti 
altında 'bulundurulmasına dair 0/13/107* t*rüıli gıy»bî karar bunca ara

malara rağmen bulunamadığı gibi tebliğıde mümkün olmadığından 7201 
sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 31. maddeleri gereğince Resmî Gazete 
ile ılânen tebliğine, ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın ya
pılmış sayılmasına karar verildiği üân olunur. 3319 

Alaşehir Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Dosya No -.1975/452 
Alaşehir Toygar Köyünden Şerife Çelik Vekil Avukat Alpar tara-

tmdan davalı Cefer Çelik alehine açılan boşanma davasmda; 
Davalı Cefer Çelik'e tebligat yapılamamış ve zabıtaca yapüan ara

mada kaim kaldığından davalıya ilânen tebligata karar verilmiştir. 
Davalı Alaşehir Toygar Köyünden Cafer Çelik'in 14/4/1976 günü saat 

10.00 da duruşmada hazır bulunması, veya kendisini bir vekille temsil et
tirmesi tebligat yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 3308 
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Etibank Mahdut Mes'uliyetli Küre Bakirli Pirit İşletmesi - Müesse
sesi Müdürlüğünden: 

1 — Müessesemizden 1976 yılı içinde Ergani Bakır İşletmesi stok 
sahasına — , + >% 2ö opsiyonlu 20.000 ton bakırca zengin pirit cevheri 
n aklettirecektir. 

2 — ihale, 28/4/19T6 günü, saat 14.30 da Müesesemizin Küre'deki 
idare binasında toplanacak satmalına ve ihale komisyonu huzurunda, 
kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 — Bu işe ait ihale evrakı; Ankara'da Etibank Genel Müdürlüğü 
İşletmeler Dairesi Meteryal Şubesinden, istanbul'da Etibank istanbul 
Alım Satım Şubesi Müdürlüğünden, Ergani'de (Maden) Etibank Müdür

lüğünden Küre'de Müesesemizin Satmalma Ambar Servisinden, İne
bolu'da Müesesemizin İnebolu Tesisleri Şefliğinden ve bu ilânımızı yayın
layan Belediyelerden temin edilir. 

4 — Muessemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
4046/1 -1 

ÇameJi Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

Parti Miktarı Muh. Bed 
Bölges^ Deposu Cins ve nevi adedi Adet M 3 Dm 3 Lira 

Boyalı Yolçatı III. S.N.B. Çz. Tom. 26 5151 1327.549 550 — 
» » III. S.K.B. Çz. Tom. 8 1610 408.330 400 — 

Y e k û n : 34 6761 1780.879 

Yukarıda müfredatı yazılı emvaller açık art ırma ile şartnamesi 
gereğince 24/3/1976 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14.00 de 
Çameli İşletmesi satış salonunda toplanacak komisyon marifetiyle 
satış yapılacaktır. 

Taliplilerin belirtilen gün va saatte teminat makbuzları ile ko
misyona müracaatları ilân olunur. 3783 / 1-1 • 

Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinden: 

8000 KİLO YEMEKLİK MARGARİN YAĞI SATIN ALINACAKTIR 
1 — Müessesemiz yıllık ihtiyacı olarak 8000 Kg. yemeklik marga

r in yağı satın alınacaktır. 
2 — Evsaf ve tamamlayıcı bilgi Müessesemizin Beykoz'daki mer

kezinde veya Sirkeci 5. Vakıfhan altındaki İrtibat Büromuzdan temin 
edilebilir. 

3 — Teklifler 30/3/1976 günü akşamına kadar Müessesemizin Bey 
koz'daki merkezinde Muhaberat Şefliğine verilmiş olacaktır. 

4 — Şartlarımıza ve ihtiyacımıza en uygun olan teklif tercih edi
lecektir. 

5 — Müessesemiz dilediği miktarda ve alıp almamakta serbesttir. 
3784 / 1-1 

Yenimahalle Birinci Asliye Hukuk HakimUğinden: 

1975/449 Es. 
Davacı İçişleri Bakanlığı tarafından davalı Ayşe özen Tahtalı aley

hine açılan tenkis davasının yapılan duruşmasında: 
Davalı Ayşe (Özen) Tahtalı - Ankara Hasköy - Bronz Caddesi Okul 

yanı 12 numaradaki adresine tebligat yapılamadığı gibi zabıta ile yapı
lan tahkikatda adresinin meçhul olduğu anlaşıldığından Usul Kanunu
nun 50'9 ve 510 uncu maddesi gereğince ilânen tebligat yapılmasına karar 
verilmiştir. 

Dilekçe özeti: Yenimahalle İlçesi, Taytepesi mevkiinde kaim 1076 
parsel numaralı gayrimenkulun takdir komisyonunca takdir edilen M 2 

si 55 liranın 24,96 indirilmesi talebi ile dava etmiştir. 
Davalının 4/5/1976 Salı saat 9 da bizzat veya kendisini temsilen bir 

vekilin hazır bulundurulması keza delillerini de gelmedikleri takdirde 
yukarıda yazılı Usul Kanununu gereğince duruşma gıyabında devam 
olunacağı ilân yerine kaim olmak üzere tebliğ edilir. 3791 

Şarkışla Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1975/146 
Davacı Sivas Orman Bölge Şefliği tarafından davalı Hüseyin özgür 

aleyhine açılan 300 lira alacak davasının yapılan yargılamasında, dava
lının vaki araştırmalara rağmen tebligat sarih açık adresi tespit olunama-

dığından, Tebligat Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri uyarınca davetiye 
tebliği yerine kaim olmak üzere gazete ile ilânen tebligat yapılmasına 
karar verilmiştir. Adı geçen davalının yargılamanın bırakıldığı 28/4/1976 
gunu saat 11.45 de duruşmada hazır bulunması ibraz etmek istediği her 
türlü delillerini en geç duruşma gunu ibraz etmesi gerektiği, duruş

maya mazeretsiz gelmediği veya kendisim vekille temsil ettirmediği 
takdirde kendisine gıyap kararı tebliğ edilmeksizin yokluğunda yargıla
maya devamla davarım bitirileceği H. U. M . K . nun 509 ve 510 uncu mad
deleri gereğince ilânen tebliğ olunur. 3414 

1975/126 
Davacı Sivas Orman Bölge Şefliği tarafından davalı Hasan Özkan 

aleyhine açılan 14 lira alacak davasının yapılan yargılamasında: Davalı
nın vaki araştırmalara rağmen tebligata sarih açık adresi tespit oluna-
madığmdan, Tebligat Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri uyarınca dave
tiye tebliği yerine kaim olmak üzere gazete ile ilânen tebligat yapılma
sına karar verilmiştir. 

Adı geçen davalının yargılamanın bırakıldığı 28/4/1976 günü saat 
10.35 de duruşmada hazır bulunması ibraz etmek istediği her türlü de
lillerini engeç duruşma günü ibraz etmesi gerektiği, duruşmaya maze
retsiz gelmediği veya kendini vekille temsil ettirmediği takdirde kendi
sine gıyap kararı tebliğ edilmeksizin yokluğunda yargılamaya devamla 
davanın bitirileceği H. U. M . K. nun 509 ve 510 uncu maddeleri gereğince 
ilânen tebliğ olunur. 3415 

Altmdağ İkinci Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1975/728 
Davacı Emniyet Genel Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı Hazine vekili 

Avukat Şaduman Darendeli tarafından davalılar Kılıç Arslan ve Fehmi 
Kmcı aleyhlerine ikame etmiş olduğu tazminat davasının yapılan açık 
duruşması sırasında davalıların adreslerinde bulunmadıklarından gazete 
ile ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Davalılardan Fehmi Kmcı (Namı diğeri) K i n c i adına çıkarılan da
vetiyeye tanınmadığı nedeniyle tebligat yapılamamış ve zabıtaca yapı
lan araştırmaya rağmen t e b l i g a t a yarar adreside tespit edilememiş ol
ması nedeniyle H. U. M . K. nun 509 ve 510 uncu maddeleri gereğince açık
lamalı davetiye biçiminde dava dilekçesinin bir defaya mahsus olmak 
üzere yayınlanması ilân olunur.- 3790 

Ankara 13 üncü Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1975/579 
Davacı Ergün Seri vekili Avukat Süheyla Boztaş tarafından davalı 

Aydın Tokgöz aleyhine açılmış olan 10.016 liranın tahsili için açılan ala
cak davasının mahkememizde yapılan açık duruşmasında: 

Davalı Aydm Tokgöz'ün Rıza Şah Pehlevi Cad. Konun Ap. No : 13 
D. 10-11 Ankara adresine çıkanlan dava arzuhalli davetiyenin bila teb-
Uğ geri çevrildiği savcılık araştırılmasına rağmen adresinizin meçhul 
bulunması nedeni ile dava arzuhalli davetiyenin bu kere gazete ile ilâ
nın tebliğine karar verilmiş olup duruşma 12/4/1976 Pazartesi saat 9.45 e 
bırakılmıştır. 

Yukarıda yazılı duruşma gün ve saatinde mahkemede hazır bulun
manız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi takdirde hakkı
nızda gıyap kararı çıkarılacağı davetiye yerine kaim olmak üzere ilân 
olunur. 3789 

Çan Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1975/87 
Davacı Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü vekilleri Balı

kesir'de Avukat Zahit Erten ve arkadaşları tarafından davalılar Çan 
Demirci Madencilik Limited Şirketi, Yahya Granit mirasçıları Kaya Gra
nit, Sahameve Granit, Asuman Işıkdemir, Şükran Taşdemir ve Hasan 
Özkan aleyhine açmış olduğu 39.906,50 lira iş tazminat davasınm yapı
lan açık duruşmaları sırasında: 

Davalılardan Kaya Granit'e ilânen davetiye tebliğ edildiği halde du
ruşmaya gelmediğinden gıyap kararı çıkarılmasına karar verilmiş olup 
duruşması 16/4/1976 günü saat 9.15 e bırakılmıştır Duruşmada hazır 
bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi takdirde H . 
U. M . K. nun 405 maddesi gereğihce gıyabında duruşmaya devam olu
nacağı gıyap yerine kaim olmak üzere tebliğ ve ilân olunur. 3031 
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Etibank Genel Müdürlüğünden: 

Üzerinde Bina Bulunan Gayrimenkul Hisesl satılacaktır. 
1 — Bankamız mülkiyetinde bulunan izmit (Kocaeli) Ömerağa 

Mahallesi Yeni Mektup Sokakta kain 273 ada 43 parselde kayıtlı 250.29 
m2. lik üzerinde bina bulunan gayrimenkulun Bankamıza ait 2/4 hisse 
kapalı zarf usulü ile gerektiğinde ihaleye iştirak edenler arasında açık 
pazarlık suretiyle satılacaktır. 

2 — Satış şartname hükümlerine göre yapılacaktır. 
3 — İhaleye iştirak etmek isteyenlerin 273 ada 43 parseldeki 2/4 

hissesi Etibank'a ait gayrimekul için 40.000 TL. hk teminat akçesini 
Etibank İzmit Şubesine yatırmaları şarttır. 

4 — Şartname (Etibank; İzmit, Adapazarı ve istanbul Bahçekapı 
Şubelerinden, Ankara'da Emlâk ve İstimlâk Şubesi Müdürlüğünden te
min edilir. 

5 — Bu işin ihalesi 20/4/1976 günü saat 15'de Etibank İzmit Şu
besinde yapılacak olup, tekliflerin en geç aynı gün saat 14'e kadar Eti
bank İzmit Şubesine tevdi edilmiş olması şarttır. 

6 — Bankamız 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 4048 / 3-1 

Ankara Belediye Başkanlığından : 

1 — Yenimahalle Semt Mezarlığı 9 Kısım inşaatı 2490 sayılı Ka
nunun 31. maddesi uyarınca kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — tşin keşif bedeli (2.750.832,73) TL. dir. 
3 — İhale Ankara Belediyesi Encümeni İhale Komisyonu Baş

kanlığında 8/4/1976 Perşembe günü saat 15 00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Ankara Belediyesi 

Fen İşleri Müdürlüğü Yapı Şubesinde görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için; 
a) (96.274,98) TL. geçici teminatını; 
b) 1975 yılı ticaret odası belgesi 
c) Müracaat dilekçesi ile birlikte verecekleri eksiltme şartna

mesinde, belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan; 
a) Bayındırlık Bakanlığından almiş oldukları en az keşif bedeli 

kadar (C) grubundan müteahhitlik karnelerinin aslı ile en az bu işin 
keşif bedeli kadar bir işi yapıp bitirdiklerine dair Resmî dairelerden 
almış oldukları iş bitirme belgelerim; 

b) Teknik personel taahhüt ve teçhizat beyannamelerini; 
c) Sermaye ve kredi imkânlarım belirten malî durum bildirisi 

-:1e en az (300.000,—) liralık nakit kredisi olduğunu belirten banka re
feransını ibraz suretiyle Fen İşleri Müdürlüğü Belge Komisyonundan 
olacakları yeterlilik belgelerini zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — Teminat mektubu olarak bloke çek kabul edilmiyecektir. 
7 — İstekliler teklif mektuplarım 8/4/1976 Perşembe günü saat 

14.00 e kadar makbuz mukabili İhale Komisyonu Başkanlığına vere
ceklerdir. Verilen teklif mektupları geri alınmaz. 

8 — Yeterlilik belgesi için son müracaat 2/4/1976 Cuma günü 
saat 17.30 a kadar Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne yapılacaktır. 

Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
3699 / 4-1 • 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Satın Alma Komisyonu Baş
kanlığından : 

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Enstitüsü için (165) 
kalem ilâç, sargı, gaz bezi ile l . V . Mayi Seti 1750 sayılı Üniversiteler 
Kanununun 73. maddesi uyarınca satın alınacaktır. 

Bu satın almaya ait. liste ile teknik şartnamesi Üniversitemiz (Ay
niyat ve Levazım Müdürlüğünden) istenilebilir. 

Taliplerin, şartnamesine uygun olarak düzenleyecekleri teklif mek
tubu ile (Üniversite Rektörlüğü) adına tanzim olunacak 3 nushalık 
muvakkat teminat mektubu ve ticaret odası kayıt belgelerini 6/4/1976 
Salı günü saat 17 00 ye kadar vermeleri veya bu tarihte ele geçecek 
şekilde göndermeleri ilân olunur. 

Posta gecikmesi kabul edilmez. 3698 / 4-1 

PTT Genel Müdürlüğünden: 

Teşekkülümüz ihtiyacı için 5000 adet elektronik telemorimör ci
hazı satın alınacaktır. 

İstekliler bu alıma ait şartnameyi Ankara'da PTT Genel Müdür
lüğü Malzeme Dairesi Başkanlığından veya istanbul'da Sirkeci Büyük 
Postahane üstünde bulunan PTT Bölge Başmüdürlüğü Malzeme Ser
visinden TL. 135,— bedelle temin edebilirler. 

Tekliflerin muteber olabilmesi için ihaleye iştirak edecek fir
maların şartnamelerini idareden almış olması şarttır. 

Teklifler en geç 8/6/1976 günü saat 10.00 a kadar PTT Genel Mü
dürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığına verilecek veya posta ile gön
derilecektir. 

Bu tarihten sonra gönderilen teklifler nazarı itibare alınmaz. 

3785 / 3-1 

Orman Bakanlığıdan: 

İsparta İlinin Sütçüler İlçesi Sınırlan içinde bulunan Ormanlar
dan evvelce sınırlanması yapılmış olanlarda 6831 sayılı Kanunun 1744 
sayılı kanunla değişik 2. maddesinin uygulanmasına ilişkin çalışmalara 
başlanacağı, 

İlçe dahilinde kalıpta henüz sınırlanması yapılmamış olan orman
ların kadastrosunu yapılacağı, 

Ayni kanunun 8. maddesi gereğince ilgililere duyrulur. 
4047/2 - 1 

Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi Umum 
Müdürlüğünden : 

K R A N K MİLİ SATIN ALINACAKTIR 
1 — Müessesemizce; 10 adet krank mili katalog No. 57/1428 or-

jinal resim No. 1-825 65-0104-0001 U 10 Bussing motorları için önerge 
alma suretiyle satın alınacaktır. 

2 — İlgililer önerge fiatları üzerinden 24.250,—- TL. hk geçici gü
vencesiyle birlikte hazırlayacaktan önergelerini 29/3/1976 Pazartesi 
günü saat 17.30 a dek Müessesemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne verecek
lerdir. Önerge ile birlikte teslim günü bildirilecektir. 

3 — Güvence verilmeyen önergeler kabul edilmeyecek ve önerge
ler 29/3/1976 gününden itibaren 30 gün geçerli olacaktır. 

4 — Müessesemiz isterse bir bölümün siparişini yapabilir. 
5 — Postadaki gecikmeler dikkate alınımayacağı gibi telgrafla ya

pılacak müracaatlarda kabul edilmez. 
6 — Müessesemiz 2490 sayılı Yasaya tabi olmayıp satın almayı 

yapıp yapmamakta veya istediğine yapmakta serbesttir. 
3723 / 1-1 

Y E R A L T I KABLOSU SATIN ALINACAKTIR 
1 — Müessesemizce, 10.500 M . 3x25/16 mm 2 0,6/1 kV Y V M V tipi 

yeraltı kablosu (TS 212 uygun). 
9.600 M . 4 x 6 mm 2 NVPV tipi antigron kablo TS 833 
1.500 M. 6 mm 2 N V kablo TS 833 
3.100 M . 1,5 mm 2 N V kablo 833 (TS) 
6.275 M . 2 x 0,75 mm 2 NV-U kablo TS 833 önerge alma suretiyle 

satın alınacaktır. 
2 — İlgililer 58.506,— TL. gemici güvence ile birlikte hazırlıyacak-

lan önregelerini 5/4/1976 Pazartesi günü saat 17.30 a dek Müessesemiz 
Yazı İşleri Müdürlüğüne vereceklerdir. Önerge ile birlikte teslim müd
deti bildirilecektir. 

3 — Şartnameler Müessesemiz İç Ticaret Müdürlüğünden ücret
siz alınabilir. 

4 — Güvence verilmeyen önergeler kabul edilmeyecektir. Önerge
ler 5/^/1976 gününden itibaren 30 gün geçerli olacaktır. 

5 — Müessesemiz isterse bir bölümün siparişini yapabilir. 
6 — Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacağı gibi, telgrafla 

vapılacak müracaatlar da kabul edilmez. 
7 — Müessesemiz 2490 sayılı Yasaya tabi değildir. 

3976 / 1-1 

Sümerbank Yanmca Porselen, Seramik ve Çini Sanayii Müesse
sesinden : 

K A V A K TOMRUĞU SATIN ALINACAKTIR 
1 — Müessesemizin 20 cm, kuturdan ve 190 cm den aşağı olma

mak üzere ihtiyacı bulunan 2007 m 3 kavak tomruğu satın alınacaktır. 
2 — İhalesi 29 Mart 1976 günü saat 15.00 de Yarımca'daki Mües

sesemizde kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
3 — Bu işe ait muvakkat teminat 15.000,— TL. olup ihale saatin

den önce yatmlması şarttır. 
4 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 

3977 /1-1 



Sahife : 12 (Resmî Gazete) 20 MART 1976 
Ankara 10. İcra Memurluğundan: 

İCRA EMRİ 
Dosya N o : 974/4682 
Alacaklı: T. Halinde T. Birleşik Tasarruf Bankası. 
Borçlu: Burhanettin Fidan, 
Borç Miktarı: 24.000,— TL. 
Müstenidat: 7/9/1957 tarih senet. 
1. Yukarıda yazılı borçlunun adresi meçhul kaldığından işbu İc

ra Emrinin tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde yukarıda yazılı borcu 
ödemeniz İ. İ. Kanununun 32. maddesi gereğince bu süre içinde borcu 
ödemezseniz tetkik mercinden veya Yargıtayda veya mahkemenin iadesi 
yoluyla ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılmasına dair bir ka
rar getirmediğiniz takdirde cebri icra yapılacağı yine bu müddet içinde 
beyanında bulunmanız beyanda bulunmaz veya hakikata aykırı beyanda 
bulunursanız 337'nci madde gereğince hapisle cezalandırılacağınız ihtarı
nı havi kanunî 7 günlük süreye 15 gün ilâvesiyle 22 gün olmak üzere işbu 
icra emri yerine ilânen tebliğ olunur. 3145 

İCRA EMRİ 
Dosya No : 975/2769 
Alacaklı: Tasfiye Halinde T. Birleşik Tasarruf ve Kredi Bankas. 
Borçlu: İntil L. Ş. keti. 
Borç Miktarı: 61.719,05 TL. 
Müstenidat: 13/5/1960 tarih ve 1435 Nolu teminat mektubunun 

kontro garantisi. 
1. Yukarıda yazılı borçlunun adresi meçhul kaldığından işbu İcra 

Emrinin tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde yukarıda yazılı borcu 
ödemeniz İ. İ. Kanununun 32. maddesi gereğince bu süre içinde borcu 
ödemezseniz tetkik mercinden veya Yargıtayda veya Mahkemenin iadesi 
yoluyla ait olduğu Mahkemeden icranın geri bırakılmasına dair bir karar 
getirmediğiniz takdirde cebri icra yapılacağı yine bu müddet içinde beya
nında bulunmanız beyanda bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bu
lunursanız 337'nci madde gereğince hapisle cezalandırılacağınız ihtarını 
havi kanunî 7 günlük süreye 15 gün ilâvesiyle 22 gün olmak üzere işbu 
İcra Emr i yerine ilânen tebliğ olunur. 3144 

Kdz. Ereğli Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1975/1324 
Davacı Hali l Nuri Cerrahoğlu tarafından davalılar Refika Cimit ve 

arkadaşları hakkında açılan izalei şuyu davası üzerine: 
Davalılardan Kdz. Ereğli Müftü Mahallesinden Hacı Ali kardeşi Ay

şe ve Hacı Ali kızı Hatice Nazlıya çıkarılan davetiyelerin adresleri meçhul 
olduğu meşruhatı ile bilâ tebliğ iade edildiği, zabıta tahkikatı ilede ad
resleri tesbit edilemediğinden, duruşmanın talik edildiği 6/4/1976 günü 
saat 10 da delilleri ile birlikte duruşmaya gelmedikleri takdirde, dava ba
sit usulü mahkemeye tabi olduğundan davanın gıyaplarında rüiyet edi
leceği ilânen tebliğ olunur. 3180 

Kayseri Asliye 1. Hukuk Hâkimliğinden : 

1975/334 
Davacı TCDD. İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından davalı Emme 

Bezciler aleyhine açmış olduğu alacak davasının yapılan açık muhake
mesinde : 

Davalı Emin Bezciler adma çıkarılan davetiyenin bilâ tebliğ iade 
edildiği zabıtacada yaptırılan tahkikatta davalının adresinin tesbiti müm
kün olmadığından davetiyenin ve dilekçesinin ilânen tebliği, 

Dava dilekçesinin ve davetiyenin Tebligat Kanunun 35. maddesi ve 
Nizamnamenin 55. maddesi gereğince ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Davalının bu defa duruşmanın bırakılmış olduğu 27/4/1976 günü 
saat 9 da mahkemede hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille tem
sil ettirmeniz aksi halde muhakemenin gıyabında devam olunacağı, da
vetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 3185 • 

Ankara 4. Asliye Hukuk Hâkimliğinden. 

Aydınlıkevler Çiğdem Sokak 15/C veya 19/C Ankara adresinde Ca-
vıt Bayar ve Aksaray İlçesi Yapılsan Köyünde Ahmet kızı Neslihan Gi
der'e, 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından aleyhinize açılan ala
cak davası nedeni ile 9/2/1976 tarihli Resmî Gazete ile adıruza ilânen da

va dilekçesi duruşma günü tebügatı yapıldığı halde duruşmaya gelmediği
nizden ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilmiştir. 

25/3/1976 saat 9.30 da davalı olarak mahkemede hazır bulunmanız 
veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde gıyap kararı 
kesinleşerek davaya gıyabınızda devam edilecektir. 

Keyfiyet gıyap kararının tebliği yerine geçerli olmak üzere ilan 
olunur. 3181 

Ankara 14. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

975/483 
Davacı İçişleri Bakanlığı vekili Av. Halûk Hüdayioğlu tarafından da-

Talılar Necati Demirtaş ve Ayhan Çakıroğlu aleyhine açılmış bulunan ala
cak davasının yapılan duruşması sırasında: 

Davalıların gösterilen adresine çıkartılan davetiye bilâ tebliği iade 
edilmiş olup, C. Savcılığı marifetiyle yaptırılan zabıta tahkikatında da 
adresleri tesbit edilememiş olduğundan davetiyenin ilânen tebliğine ka
rar verilmiş ve Resmî Gazete'nin 29 Aralık 1975 tarih ve 15453 sayılı nüs
hası ile ilânen davetiye tebliği edilmiş olup 15'gün geçmiş olduğu halde 
davalıların duruşmaya gelmediklerinden, gıyap kararınında ilânen veril
miş olup duruşma 12/4/1976 Pazartesi saat 10.10 a bırakılmıştır. 

Tayin edilen gün ve saatte davalıların duruşmaya gelmedikleri tak
dirde H . U. M. K . nun 405. maddesi gereğince duruşmaya gıyaplarında 
devam olunacağı tebliği ve ilân olunur. 3143 

9 

Ankara 3. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1975/395 
Davacı: Millî Eğitim Bakanlığı, 
Davalı: Mustafa Lütfi Aktaş, adresi meçhul, 
Dava • İstimlâk sebebiyle tescil 
Davacı tarafından davalı aleyhine ikamet olunan istimlâk sebebiyle 

tescil davasının yapılan yargılaması sonunda: 
Davalıya ait Çankaya Yalıncak Köyünde kain 1032 parsel sayılı ta-

şınmaz'ın istimlâk nedeniyle davacı adma tesciline karar verilmiştir. 
Davalının adresi meçhul olduğundan işbu ilân mahkeme kararı yeri

ne kaim olmak üzere davalıya ilânen tebliğ olunur. 3142 

Balıkesir 2. Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

Esas No : 1974/733 
Davacı: Cemal Çelik, Rıza oğlu 1950 D. lu Balıkesir Karaoğlan 

MaJh. si Balıkavdan Sok., No. 76 da ikamet eder. 
Suç : Adiyen Müessir F i i l . 
Suç tarihi: 4/8/1975 
Adiyen müessir fiilden yukarıda hüviyeti yazılı sanık hakkında yapı

lan duruşmada şahsi davacı adına duruşma günü için davetiye tebliğ edile
mediği ve davacının adresinde bütün aramalara rağmen duruşma günü 
için gerekli tebligatın yapılamadığı ve davanın şahsi dava niteliğinde olup 
davacısının tebligata rağmen gelmemesi halinde davanın düşen mevattan 
bulunduğu cihetle 23/2/1976 günü celsede ara kararı gereğince 29/3/1976 
günü saat 9 zâ bırakılan duruşma gününün davacıya ilânen tebliğine kar 
rar verildiğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. - 29. maddeleri gereğin
ce duruşma gününün Resmî Gazete ile ilânen tebliğine aynı Kanunun 
31. maddesi gereğince tebligatın ilânın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün 
sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar verildi. 

3138 

Sarıoğlan Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1975/43 
K. N o : 1975/55 
Hâkim: Nuri Var 19470 
Kât ip : Reşat Türkcan & 
Hırsızlık suçundan sanık Naciye Güler Mahkememizin 14/10/1975 

tarih ve ayni sayılı ilâmı ile T. C. K . nun 522. maddesi uyarınca 1/3 nin 
tenzili ile neticeten 6 ay 20 gün müddetle hapis cezası ve verilen cezanın 
647 sayılı Kanunun 6. maddesi gereğince hükmün teciline karar verilme
si uygun bulunduğundan, gıyabi ilâm bunca aramalara rağmen bulunama
dığı ve kendisine tebliğ edilemediği 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. 
maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine, hü
küm neşir tarihinden 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı 
ilân olunur. 3139 



20 MART 1976 (Resmî Gazete) 

Yozgat Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No: 1975/163 
K. No: 1975/328 
C. M. U. No : 1975/481 
6136 sayılı Kanuna muhalefet suçundan sanık Mahkememizin 

2/12/1975 tarih 1975/163, Esas: 1975/328 sayılı kararıyla 6136 sayılı Ka
nunun 15 inci maddesi gereğince altı ay hapis ikiyüzelli lira ağır para 
cezası ile tecziyesine, T. C. K . nun 40 ve 36 ncı maddelerin tatbikine ve 
647 sayılı K . nun 6 ncı maddesi gereğince işbu cezalarının teciline karar 
verilen Yerköy Kazasının Karaşar Mahallesinden, Hacı oğlu, Zeynep'ten 
olma, 1952 doğumlu, Muammer Özaydm hakkındaki gıyabî hüküm bütün 
aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediği cihetle 
7201 sayılı Tebligat K . nun 28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri gereğince Ha
nen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gun sonra 
muhataba tebliğ edilmiş sayılmasına karar verilmiştir. 

Keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 3425 

Seydişehir Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E . No: 1974/492 
K . No: 1975/480 
Hâkim: Zekai Candaş 16554 
Kât ip : Songül Gürol 
Orman Kanununa muhalefet suçundan sanık Ahmet ve Aliye'den 

olma, 1949 doğumlu, Al i Aşçı hakkında Mahkememizin 27/6/1975 tarih ve 
Esas 1974/492, Karar: 1975/480 sayılı ilâmı ile 6831 sayılı Kanunun 95 inci 
maddesi gereğince beher kıl keçi için 1 er liradan 210 lira hafif para ce
zası ile mahkûmiyetine sanığın gıyabmda hüküm verilmiş olup, sanığa 
7201 sayılı Tebeligat K . nun 28 inci maddesindeki esaslar dairesinde teb
ligat çıkarılmasına rağmen tebeliğ yapılamadığı gibi zabıta marifeti ile de 
adresinin tespit edilemediği ve meskeni meçhul kaldığından mezkûr ka
nunun 28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri gereğince Resmî Gazete'de ilânen 
tebliğine, ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayıl
masına ve 1 suretin Mahkeme Divanhanesine asılmasına karar verilmiş
tir. 

İlânen tebliğ olunur. 3424 
• 

istanbul 2 nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

E . No: 1974/337 
K. NO: 1975/341 
Hırsızlıktan maznun olup, Çankırı Eskipazar Karaarmut Köyü 

hane 36 da nüfusa kayıtlı olup, istanbul'da Şehremini Mevlana Kapı 
Cad. N o : 70 de oturur, evli, ik i çocuklu, okur-yazar, seyyar satıcılık ya
par, Cemile'den doğma, 1939 doğumlu, Mehmet Al i Işık hakkında yapılan 
duruşma sonunda: Sanığın T. C. K . nun 491/ilk, 522 ve 525 inci maddeler 
gereğince dokuz ay müddetle hapsine, bu kadar emeniyeti umumiye ne
zareti altında bulundurulmasına mahkeme masrafının sanıktan tahsiline 
dair verilen 26/12/1975 tarihli hüküm sanığa tebliğ için gönderilmiş ve 
zabıtaca arattırıldığı halde bulunamamış ve bu suretle ikametgâhı meç
hul kalmış olmakla, 7201 sayılı Tebligat K . nun 28 ve müteakip madde
leri gereğince hüküm özetinin Resmi Gazete ile ilânen tebliğine ve ilân 
masraf mm mahkeme masrafına ithali suretiyle sanıktan tahsiline mah
kemece karar verilmiş olduğundan, işbu ilân varakasının neşri tarihin
den itibaren onbeş gün içinde sanık Mehmet Al i Işık'ın tebliğ yapılmış 
sayılacağı ilân olunur. 3428 / 1 

urla Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1974/54 
K . N o : 1975/102 
Davacı: H . K . 
Müdahü: Orman İdaresinin izafeten - Urla. Orman Bölge Şefliği. 
Sanık: Hüseyin Kara 
Mehmet ve Fatma'dan 1934 tarihinde İznik'te doğup, İznik İlçesi 

Sarıağıl Köyü nüfus sicilinin 52 hanesinde kayıtlı bekâr, cahil, Türk, is
lâm, çoban, sabıkasız, Urla'nın Zeytinler Köyünde oturur. 

Suç : Tedbirsizlikle orman yangınına sebebiyet vermek. 
Suç tarihi : 17/6/1974 
Sanık Hüseyin Kara'nm tedbirsizlikle Orman yangınına sebebiyet 

vermek suçundan hareketine uyan T. C. K . nun 383/1., 413. maddeleri ge
reğince (1) ay (15) gün hapis, (30) lira ağır para cezasiyle (56392) lira 
tazminatın sanıktan alınıp müdahil idareye verilmesine ait 26/11/1975 ta
rihli gıyabî karar sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Ka-

Sahife : 13 

nununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince ilânen tebliğine aynı kanu
nun 31 inci maddesi gereğince ilânm yapıldığı tarihte (15) gün içersinde 
tebligatın yapılmış sayılmasına karar verildi. 3423 

Sarıoğlan Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E . N o : 1974/54 
K . No : 1975/40 
6136 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine muhalefet suçundan Mah

kememizin 26/11/1975 tarihli ilâmı ile T. C. K . nun 55/3 üncü maddesi 
gereğince neticeten sekiz ay müddetle hapis 333.30 lira ağır para cezasma 
hükümlü Sarıoğlan Gaziler Köyünden Mükremin oğlu, Fatma'dan olma, 
1959 doğumlu, İsmail Yerlikaya hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara 
rağmen, bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı 
Tebeligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye 
kararın ilânen tebliğine hüküm fıkrasmm neşir tarihinden itibaren 15 gün 
sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alı
nacağı ilân olunur. 3422 » 

Adıyaman Cumhuriyet Savcılığından : 

1 — Adıyaman Kapalı Ceza ve Tevkif Evi'nin 1976 Mali Yılı ekmek, 
erzak ve et ihtiyacının temini bakımından 2490 sayılı Kanun hükümleri 
dairesinde kapaü zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Ekmek tutan: (259.200,—) lira olup, Geçici teminatı: (14.210) 
lira. 

3 — Erzak tutan: (284.750,—) lira olup, Geçici teminatı: (21.083) 
Ura 75 kuruş. 

4 — Et tutan: (97.500) lira olup. Geçici teminatı: (7.312) lira 50 
kuruş. 

5 — Bu miktarlar günlük mevcudu göre az veya çok olabilir. 
6 — Eksiltmenin 8/4/1976 Perşembe günü saat 10.00 da Adıyaman 

C. Savcılığında yapılacağından taliplerin ihaleden evvel lüzumlu belge
leri ile birlikte kapalı zarflarım 2490 sayılı Kanun hükümleri gereğince 
hazırlayıp Komisyona vermeleri şarttır. 

7 — Şartnameler her gün mesai saatlerinde C. Savcılığında ve Ce
zaevi Müdürlüğünde görülebilir. 

8 — Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
3420 

Eyüp Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. N o : 1975/668 
K . N o : 1976/18 
Müşteki: Kemal Yazar 
Sanık : Muharrem Kurt, Neşat oğlu, 1948 doğumlu, Şerife'den doğma 

Çankın Nüfusuna kayıtlı olup, Eyüp Demir Kapı Uzel Fabrikasında işçi 
olarak çalışır. 

S u ç : Müessir fii l 
Suç tarihi: 29/9/1979 
Sanığa isnat olunan suç subut bularak T. C. K . nun 456/4 üncü mad

desi gereğince iki ay sureyle hapsen tecziyesine ve 800 kuruş yargı masra
fının sanıktan alınmasına mütedair karar sanığın yokluğunda verilip, 
gıyabi ilâm tebliğe verilmiş adresinde bulunmadığından bilâ tebliğ iade 
edilmiş ve zabıtaca tebliği için yazılan yazıyla sanığın adresinin tespit 
edilemediği bildirilmiş olmakla, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve 
30 uncu maddeleri gereğince ilânm tebliğine karar verilerek işbu ilânm 
ilân tarihinden itibaren kanunî süresi içinde kanunî yollara başvurulma
dığı takdirde hükmün katiyet kesbedeceği ve tebügatın şahsına yapılmış 
sayılacağı ilân olunur. 3418 • 

Serik Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1975/838 
K . N o : 1975/750 
6085 sayılı K . M . suçundan sanık Arif Hikmet oğlu, Sadiye'den olma, 

1941 doğumlu, Üsküdar Beylerbeyi, Cengel Köyü, Bekârderesi nüfusunda 
kayıtlı, halen Antalya Konyaaltı Cad., No: 54/C de oturur, İlker Erdem 
hakkında yapılan açık duruşma sonunda; verilen karar tebliğ yapılan 
adres araştırmalarına rağmen bir türlü mümkün olmadığından, sanık 
hakkında verilen 25/12/1975 tarihli, 6085 S. K . 17., 58/B Mad. uyarınca 
300 lira hafif para cezası ile verilen hüküm tebliğ edilemediğinden 7201 
S. K . nun 28 ve 31 inci maddeleri gereğince tebligatın ilânen icrasına 
tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde tebligatın yapılmış sayılacağı 
İlân olunur. 3417 



Sahife : 14 (Resmî Gazete) 20 MART 1976 
Hatay Korunmaya Muhtaç Çocukları Koruma Birliği Encümeni 

Başkanlığından: 

C i n s i Miktarı 
Tutan 

lira 
G. Teminatı 

Ura 
Ekmek (80 randımanlı) 
Kemiksiz dana eti 
Bakkaliye 
Taze sebze ve meyve 

40 Ton 130.600 8.230 
2500 Kg. 87.500 5.625 

79 Kalem 200.780 11.289 
78 Kalemde 99.600 «.230 

1 — Yukarıda 4 kalemde belirtilen ihtiyaç maddeleri karşılarında 
toplam olarak gösterilen miktarlar üzerinden, ya dördünün tümü veya 
her kalem ayn ayn olmak üzere ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — ihaleye bu konularda ya tümü, ya karşılarında belirtilen mik
tarlar üzerinden yüklenecılik yaptıklarına dair ilgili kuruşlardan basan 
belgesi alanlarla ticaret odalarında ve Meslek Derneklerinde ihale konusu 
meşgalelerden kayıtlı olduklarına dair meşgale belgesi olanlar girebilir 
tor. 

8 — Encümen 4 kalemin tümünü toptan veya her kalemi ayn ayn 
İhale yapmakta serbesttir. 

4 — İhale 1 Nisan 1976 günü saat 16.00 de Valilik Konağında. Bir 
Uk Başkanlığı Makamında yapılacaktır. 

5 — 2490 sayılı Yasanın 42. maddeleri uyarınca usulüne uygun dü 
zenlenecek teklif mektuplarına geçici teminat makbuzlan dışında başarı 
belgesi (En az ihaleye çıkarılan miktardaki ihaleye girip başardığına dair 
ilgili dairelerden aldığı basan belgesi), ticaret ve sanayi odası ve meslea 
dernekleri meşgale belgesi ekleyeceklerdir. 

6 — Teklif Mektuptan ihale günü saat 14. e kadar Vilâyet Konağın 
dairi Birlik Başkanlığına almdı karşılığı verilecektir. 

7 — Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
8 — Şartnameler Yurt Müdürlükleri ve Birlik Merkezinde görüle

bilir. 
9 — Toptan ihaleyi alacak kişiler tek teminat mektubu Üe ihaleye 

girebilirler. (Miktarı 31.374,— TL.) 
3685 /4-3 

Kırıkkale Belediye Başkanlığından: 

1 — Belediyemiz motorlu vasıtalarına muhtelif ebatta 85 adet İç ve 
dış lâstik 2490 sayılı Kanunun 31 maddesi gereğince satm alınacaktır. 

2 — Alınacak lâstiklerin muhammen bedeli 148.290,— lira olup, ge
çici teminatı 8.664,50 liradır. 

3 — ihale 2/4/1976 Cuma günü saat 15.00 de Belediye Encümeni 
huzurunda yapılacaktır. 

4 — Buna ait şartname hergün mesai saatleri dahilinde Garaj 
Amirliğinde görülebilir. 

5 — Telgrafla müracaat kabul edilmez, posta gecikmeleri nazarı iti-
bare alınmaz. 3778 / 4-2 

T C D D - E L M S Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesi 
Alım Satım Komisyonu Başkanlığından: 

YETERLİK BİLDİRİSİ 
1 — Müessesemizde yapımı sürdürülen DE 24000 lokomotiflerde 

kullanılmak üzere 1 kalem 2200 adet Yanm Ham Yatak işinin eksiltme 
suretiyle yapılacak ihalesi için müteahhit seçimi yapılacaktır. 

2 — İşin ikmal süresi en geç mukavele tarihinden itibaren 9 ay 
olarak saptanmıştır. 

3 — İhaleye girecek firmaların yeterlik isteme dilekçesine aşağı 
daki belgeler eklenecektir. 

a) Daha önce asgari 500.000,— TL. lık aynı cins benzer malze
menin imalâtı yapmış ve bu ihaleyi sözleşmesine uygun olarak neti
celendirmiş olduğuna dair, iş yaptığı müesseselerden alınan belge ile 
dilekçenin veriliş tarihinde elinde bulunan işler, 

b) Ticaret ve sanayi odasından veya sair bir resmî makamdan 
ticaret siciline kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğunu kanıtlayan bel
ge, (bu belgenin, bildiri ilân tarihinden sonraki bir tarihli olması şart
tır.) 

c) Sermaye ve kredi imkânlarını açıklayan muteber bir banka 
dan alınacak malî durum belgesi, 

d) Üretim kapasitesini oluşturan araç, gereç ve teknik personel 
sayısını gösteren bildiri , 

e) Varsa TMMOB Mühendis Odalarından alınmış, benzer işe ait 
kalite veya veterlik belgeleri, 

f) Türk Loydu tarafından benzer işlere ait tanzim edilen belge. 
4 Yeterlik isteme dilekçesinde, firmanın kanunî ikametgâh ad

resini açık olarak belirtmesi lâzımdır. 

5 — istekliler gerçek veya tüzel kışı olacaktır. Özel veya resmen 
tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez. 

6 — Belgeler butun masrafı müteahhide ait olmak üzere ELMS'ye 
reslim edilecektir. Bu belgelerin verilmiş olması bu konuda muteah-
nitden teklit alınması için on şart olup ELMS teklif isteyip istememek
çe veya dilediğinden istemekte serbesttir. 

7 — Yeterlik belgesi, ancak kapasite ve malî imkânlan ile tec
rübeleri bakımından ELMS'ce yeterli görülen firmalara verilir. 

8 — Yeterlik belgesi almak isteyen firmalar, yukanda belirti
len bilgi ve belgelen 31/3/1976 günü 15.00 e kadar ELMS Malzeme Mü 
dürluğu İç Alımlar Şefliğine makbuz karşılığında ve yazı ekinde ver
melidir. 

Postada vaki olacak gecikmeler dikkate alınmaz. Yeterlik belge-
i verilmesi kararlaştınlan firmalara bu işe ait eksiltmeye iştirakleri 

için durum bir yazı ile kanunî ikametgâhına bildirilir. 
9 _ Müteahhidin bildirdiği kanunî ikametgâha vaki olacak her 

nevi tebligat Müteahhidin şahsına yapılmış sayılacaktır. 
3721 / 2-2 

Kmkkale Belediye Başkanlığından: 

1 — Kınkkale Beldiyesine 2490 sayılı kanunun 31. maddesine 
göre 50 hatlık telefon santralı alınacaktır. 

2 — Telefon santralı tesis ve montaj bedeli tahmini olarak 
259.000.00 liradır. Geçici temanatı 14.100.00 lira kati teminatı ise 28.200.00 
liradır. 

3 — İhale 9 Nisan 1976 Cuma günü saat 15.00 de Belediye Encü
meni huzurunda yapılacak olup en geç ihale saatinden bir saat evve
line kadar teklif mektuplan başkatipliğe verilebilecektir. 

4 — Şartname bedelsiz olarak E . S. O. İşletmesi Müdürlüğün
den temin edilir. 

5 — Postada vaki gecikmeler dikkate alınmak telgrafla müra
caat kabul edilmez. 3673 /4-3 

Elâzığ Karayollan 8 Bölge Müdürlüğünden: 

Bölgemiz işyerlerinin 1976 malî yılı için ihtiyacı olan 45 K g lık 
bütangazmdan 300 Tüp, 12 Kg lık tan 400 tüp bütangazınm alımı 2490/31. 
maddecine efire kanalı raırf usulü rfrsiltme suretivle eatmalmacaJktır 

Bütangazın tahmini bedeli 61.400,— lira olup geçici teminatı 4 320,— 
liradır. Bütangazının ihalesi 2/4/1976 Cuma günü saat 10.00 da Müdürlü
ğümüz thale Komisyonunda yapılacaktır. İhaleye iştirak etmek isteyen
lerin kapalı zarflarını ihale günü saat 9.00 a kadar Komisyon Başkanlığına 
makbuz karşılığı vermeleri şarttır. İhaleye iştirak edeceklerin kapalı zarf-
lannda 1976 yılı vizeli Ticaret Odası belgesi veya esnaflık belgesiyle ge
çici teminat ibraz etmeleri şarttır. 

Usulüne göre tanzim edilmemiş kapalı zarflarla postadan komis-
vona eec intikal eden kapalı zarflar komisyonca kabul edilmivecpktir 

İhale dosyası her gün mesai saatlerinde Müdürlüğümüz malzeme 
servisinde görülebilir. Duyurulur. 

3 7 7 6 / « • 
Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

1 — Ofisimiz ihtiyacı için laboratuvar cihazları dış piyasadan ihale 
edilmek suretiyle satm alınacaktır. 

2 — Satm alınacak malzemenin dövizi ofisimiz tarafından temin 
edilecek olup, Malzeme APA serbest döviz sahası ve anlaşmalı memleket
lerden ithâl edilecektir. 

3 — Fiyatlar Fob. C+F ve CİF istanbul olarak ayn ayrı verilecek
tir. 

4 — İhaleye iştirak edecek firmalar teklif edecekleri fiyat $ 50 000,— 
i geçtiği takdirde % 5 nisbetinde hesap edilecek geçici teminat mektubu 
vereceklerdir. 

5 — İhale 20/4/1976 günü saat 15.00 de Satınaima Komisyonu Baş
kanlığında yapılacaktır. 

Teklif mektuplan engeç 20/4/1976 günü saat 14 00'e kadar Genel Mü
dürlük Haberleşme Şube Müdürlüğüne elden verilecek veya posta ile gön
derilecektir. 

6 — Bu işin idari ve teknik şartnamesi Genel Müdürlük Malzeme 
Şube Müdürlüğünden veya istanbul Bölge Müdürlüğünden temin edile
bilir. 

7 — Of simiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapma
makta veya fiyat ve evsaf yönünden en uygun teklif veren firmaya verip 
vermemekte serbesttir. 

3678 / 2-2 



20 MART 1976 (Resmî Gazete) Sahife : 15 

Muş Cumhuriyet Savcılığından: 

CİNSÎ Miktarı 
M . Bed. 

Lira 
G.'Tem. 
Lira Kr . 

îhale 
Tarihi 

600 Gr. 80 Randımanlı tek tip 
ekmek 
Koyun eti 

85.000 Ad. 
5.000 Kg. 

16 kalem gıda 
maddesi 

195.500 
150.000 

14.662,50 8/4/1976 
11.250,— 8/4/1976 

16 kalem gıda maddesi maddesi 119.200 8.940,— 8/4/1976 
1 — Muş kapalı cezaevinin 1976 malî yılma ait yukarıda üç madde 

halinde gösterilen ihtiyaç maddeleri kapalı zarf usulüyle eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 — Her maddenin ihalesi ayrı ayrı yapılacaktır. 
3 — Her üç maddeye ait ihale tarihi 8/4/1976 Perşembe günüdür 

verilen teklif zarfları aynı gün saat 16 00 da Cumhuriyet Savcılığı oda
sında satın alma komisyonunca alınacaktır. 

4 — İstekliler ihale şartnamelerini her gün mesai saatleri dahilinde 
Cezaevi Müdürlüğünde görülebilir 

5 — İsteklilerin Kanunun aradığı Belgelerle müracaat etmeleri pos
tada vuku bulacak gecikmelerin nazara alınmıyacağı ilân olunur. 

3781 / 4-2 

Aydın Cumhuriyet Kız Lisesi îhale Komisyonu Başkanlığından: 

31 
1 — Yukarıda 8 kalemde gösterilen ihtiyaçlar 2490 sayılı Kanunun 

ve 41. maddelerine göre eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 — Eksiltmeler, hizalarında belirtilen gün ve saatlerde okulda 

toplanacak komisyonca her cinsin ayrı ayrı eksiltmesi yapılacaktır 
3 — Eksiltmeye katılacakların, her cins madde için ayrı ayrı olarak 

usulüne uygun hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatından 1 saat 
evvel makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına vermiş olmaları şart
tır. 

4 — Eksiltmeye katılacakların 1976 yılı Ticaret Odası belgesi ve te
minat makbuzları ile birlikte belirli günde komisyona müracaatları. 

5 — Eksiltmeye çıkarılan maddelerin şartnameleri her gün çalış
ma saatları içinde okulda görülebileceği ilân olunur. 

3780 / 4-2 

Altıntaş Belediye Başkanlığından: 

1 — Belediyemizoe yaptırılan hizmet binasının İkinci kısım ikmal 
inşaatı ile içme suyu inşaatının inşaat malzemeleri 1975 birim fiyatma 

göre hizmet binası ayrı ve su inşaat malzemesi aıyrı ayrı olarak kapalı 
zarf usulüne göre eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Hizmet binası ikmal inşaatı birim fiyatı 229.167,28 lira olup 
geçici teminatı 12.416 TL. ve su inşaatının inşaat malzemesi birim fiyatı 
53.529,55 lira olup geçici teminatı 3.926,48 liradır. Nakit olacağı gibi ban
ka mektubu da kabul edilir. 

3 — Eksiltme 24/3/1976 Çarşamba günü saat 14.00 de hizmet binası 
ve saat 15.00 de su inşaat malzemeleri belediye binasında toplanacak en
cümen huzurunda ayn ayrı ihale edilecektir. 

4 — Kapalı zarf teklif mektuplarının aynı gün saat 12.00 ye kadar 
usulüne göre hazırlanmış olarak Komisyon Başkanlığına verilmiş olma
lıdır. 

5 — İştirak edeceklerin kanunda ön görülen lüzumlu evrakı zarf
larının içerisine koyması mecburidir. 

6 — Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla müracaat kabul edilmez, 
duyurulur. 3779 / 4-2 

T. C. Devlet Demiryolları 
Başkanlığından : 

istanbul Alım ve Satım Komisyonu 

Muh. Bed. G. Tem. İ H A L E N İ N 
Cinsi Miktarı Lira Lira Kr. Tarihi Saati Şekli 

1 -Ekmek 1 Kalem 100.000 7.500 — 8/4/1976 10.00 Kapalı Z. 
2 -Dana eti » 128 000 9 600,— » » » 
3 - Kuzu eti » 40 500 3.075,— » » » 
4 - Margarin 34 200 2.565.— » » » 
5 - Toz şeker » 21 250 1.593,75 » » 
6 -Linyit Kömürü » 44 000 3.300,— » » 
7 - Çam odunu » 25 000 1.875,— » » » 
8 - Yiyecek Mad 9 Kalem 68.450 5.133.75 » » Açık Ek. 

MUHTELİF M A L Z E M E ALINACAK 
1 — Aşağıda yazılı malzeme hizalarındaki gün ve saatlerde Sir

keci'deki Komisyon binasında kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 
Tekliflerin en geç ihale saatine kadar Komisyona verilmiş veya gel
miş olması şarttır. 

2 — Geçici teminat teklif edilen bedelin yüzde beşi olup, şartna
meler Komisyondan bedelsiz alınabilir. 

3 — T. C. D. D. ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta 
ve tercih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir. 

C İ N S İ Miktarı Günü Saati 

1 — Kravat (Siyah) 
2 — 30.000 adet Gase hydrophyle 

ve 300 top tülbent 
3 — 3.000 adet yün başlık ve 3.000 

çift yün çorap 
4 — Kısa konçlu lastik çizme 

45.850 Adet 2 Nisan 1976 15.00 

2 Kalem 5 Nisan 1976 15.00 

2 Kalem 
7,479 Çift 

7 Nisan 1976 
9 Nisan 1976 

15.00 
15.00 
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Karaman Belediye Başkanlığından; 

OTO LASTİĞİ SATIN ALINACAKTIR 
1 — Belediyemiz servisleri araçları için 16 adet muhteHf ebat ve 

tipte kamyon ve pikap, iç ve dış lastik kapalı zarf usuliyle satın alına
caktır. 

2 — İhale 2/4/1976 günü saat 14.00 de Belediye Encümeni huzu
runda yapılacaktır. 

3 — Bu işe ait lastik cins, miktar ve ebatları ile şartnamesi her 
gün çalışma saatleri içinde Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilir. 

4 — İsteklilerin bu işle ilgili 4.000,— TL. geçici teminatı ihale 
saatinden önce Belediye Saymanlığına yatırmaları ve teklif mektup
larını Belediye Başkanlığına vermeleri. 

5 — Postada vaki olacak gecikmeler nazarı itibara alınmayacak
tır. 3775/2-2 

Elâzığ Karayolları 8. Bölge Müdürlüğünden: 

1 — Bölge dahilindeki yolların yapım, onarım, bakım, asfalt gibi işlerinde çalışan işçilerin aşağıda şantiye adı, otobüs miktarı, geçici te
minatı, tahmini bedeli, ihale gün ve saatiyle otobüs taahhüt işi yaptığına dair belge miktarı yazılı şantiyelerin 1976 malî yılı iş süresince servis 
işlerinde kullanılmak üzere 37 kişilik otobüsler 2490/31. maddesine göre kapalı zarf eksiltme suretiyle Müdürlüğümüz ihale Komisyonunca kira
lanacaktır. 

2 — İhaleye iştirak etmek isteyenlerin 1976 yılı vizeli ticaret odası veya esnaflık belgesi, geçici teminat ile 1974 veya 1975 yılında en az aşa
ğıda gösterilen miktar kadar otobüs taahhüt işine ait belgeyi kapalı zarf larında ibraz etmeleri şarttır. Kapalı zarflar ihale günü ihale saatinden 
bir saat öncesine kadar İhale Komisyon Başkanlığına makbuz karşılığında verilmesi şarttır. 

3 — İhale Kanununa göre tanzim edilmemiş kapalı zarflarla postadan Komisyona saatinde gelmeyen kapalı zarflar Komisyonca kabul edll-
mlyecektir. 

4 — İhale dosyalan her gün mesai saatlerinde Müdürlüğümüz Malzeme Servisinde görülebilir. 

Şantiyenin adı ve otobüs miktan 

1 — Asfalt şantiyesi için 2 adet otobüs kiralanması 
2 — Yapım şantiyeleri İçin 3 adet otobüs kiralanması 
3 — Yol bakım ve onarım şantıyelen için 3 adet otobüs 

kiralanması 

Tan. bedel 
TL. 

870.000,— 
900.000,— 

810.000,— 

G. teminat 
TL. 

38.550,— 
39.750,— 

36.150,— 

İ H 
Tarihi 

A L E 
Günü Saati Otobüs taahhüt belgesi 

5/4/1976 
7/4/1976 

Pazartesi 
Çarşamba 

15,00 de 
11,00 de 

7/4/1976 Çarşamba 15,00 de 

500.000 TL. (En az) 
500.000 TL. (En az) 

450.000 TL. (En az) 
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Sahife : 16 (Resmî Gazete) 20 MART 1976 
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Kayseri 6. Bölge Müdürlüğünden: 
1 — Müdürlüğümüz iş yerlerinde personel ve malzeme taşımak 

için 1 adet vasıta kiralanması işi 25/3/1976 Perşembe günü saat 15.00 
de pazarlık usulü ile Bölgemiz Komisyonunca eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Muhammen bedeli 236 600,— lira olup, geçici teminatı 13 080 — 
lıı adır. 

3 — Buna ait şartname ve ekleri Bölgemiz Malzeme Servisinde 
zo, ulebilir. 

4 — isteklilerin Bölgemiz Trafik Şefliğinden alınmış vasıtaııır 
^efere mani halı olmadığına dair belge ve teminatları ile birlikte be

li r l i gün ve saatte Komisyon Başknlığma müracaatları ilân olunur 
4067 / 1-1 

1 — Müdürlüğümüz ış yerlerinde personel ve malzeme taşımak 
çın 1 adet vasıta kiralanması işi 26/3/1976 Cuma günü saat 15.00 
de pazarlık usulü ile Bölgemiz Komisyonunca eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Muhammen bedeli 317.200— lira olup, geçici teminatı 16.438,— 
liradır. 

3 — Buna ait şartname ve ekleri Bölgemiz Malzeme Servisinde 
gu. ulebilir. 

4 — isteklilerin Bölgemiz Trafik Şefliğinden alınmış vasıtanın 
sefere mani hali olmadığına dair belge ve teminatları ile birlikte be

li r l i gün ve saatte Komisyon Başkanlığına müracaatları ilân olunur. 
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Şamlı Belediye Başkanlığından : 

1 — Şamlı Nahiyesinin Arayolu adi kaldırım işi 2490 sayılı Kanun 
hükümlerine göre kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — işin keşif bedeli 374.786,28 TL. dır. 
3 — Eksiltme Şamlı Belediyesi ihale Komisyonunda 6/4/1976 Salı 

£uııü saat 15.30 da yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak Belediye Başkanlığında 

çalışma saatleri içersinde görülebilir. 
5 — Eksiltmeye giıebilmek için: 
a) 18.741,45 TL. lık geçici teminatını, 
b) 1975 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, 
c) 5/4/1976 Pazartesi günü çalışma saati sonuna kadar bir dilek

çeye; en az bu işin keşif bedeli kadar benzeri işi yapıp teslim ettiğine 
dair iş bitirme belgesinin asimi ve bu eksiltmenin ilân tarihinden son
ra alınmış, bu işin keşif bedelinin 1/3 ü nisbetinde banka referans mek
tubunu ekliyerek Şamlı Belediye Başkanlığından yeterlilik belgesi al
maları lâzımdır. 

6 — İstekliler eksiltme şartnamesinde belirtilen esaslar dahilinde 
teklif mektuplarını 6/4/1976 Salı günü saat 14.30 a kadar makbuz kar
şılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Postada gecikme ve telgraf ile müracaatlar kabul edilmez. 
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•• •< 
Kütahya Topraksu Başmühendisliğinden: 

i.a-iKhan lemsi Eğitim Yatılı Bölge Okulu Müdürlüğünde!'. 

T. Tutan G. Teminatı i h a l e n i n 
C i n a i Miktarı Lira Kr. Lira Kr. günü saati 

Ekmek 70,000 Kg. 262.500,— 19.687,50 29/3/l»78 " 9.30 da 
Tavuk 6Ü 2.000 Kg. 70.000,— 5.250,— 29/3/1976 10.30 da 
Deniz balığı 2.000 Kg. 70.000,— 5.250,— 29/3/1976 11.30 da 
Yumurta 20.000 Ad. 30.000,— 2.250.— 29/3/1976 12.00 de 

1 - - Yakanda cinsi, miktarı, tahmini tutan, geçici teminatı, ihale 
faün ve saati gösterilen dört kalem yiyecek maddesi kapalı zarf usuluyıe 
ihaleye çıkarılmıştır. 

•i — İhale Kırıkhan Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulunda yapıla
caktır. 

3 — İsteklilerin 2490 sayılı Kanun gereğince lüzumlu belgelerim 
ihale saatinden bir saat önce Komisyon Başkanlığına makbuz karşılığın
da teslim etmeleri, 

4 — İhaleye ait şartnameler çalışma saatleri içerisinde Kırıkhan 
Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulunda görülebilir. 

3 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
3684 /4̂ 4 

- e — 
Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

20 KALEM MUHTELİF LAMA SATIN ALINACAKTIR 
Bu işe ait şartname örneği; 
A) Karabükite; Genel Müdürlüğümüz Malzeme İkmal Müdürlüğü 

İç Alımlar Servisinden, 
B) istanbul'da; Taksim, Cumhuriyet Caddesi, Doğupalas Kat 4 

No :30 daki istanbul Mümessiliğimizden, 
C) Ankara'da; Yenişehir, Karanfil Sokak No: 30/7 deki Ankara 

İrtibat Bürosu Ş^Uğımizden. 
Bedelsiz olarak temin edilebilir. 
isteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlıyacaklan kapalı tek

lif mektuplarım geçici teminatları ile birlikte engeç 30 Mart 1976 Salı 
günü saat 14.00 e kadar Karabük'te Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve 
Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları İlân olunur. 

3522 / 2r1 

Ankara Telefon Başmüdürlüğünden : 

1 — Başmüdürlüğümüz İhtiyacı olan 9 kalem kompresör tabancası 
keskileri satm alınacaktır. 

2 — İhaleye ait şartname Başmüdürlüğümüz Malzeme Amirliğinden 
bedeli mukabilinde temin edilebilir. 

3 — İhale 6/4/1976 günü saat 15.00 de Başmüdürlüğümüzde yapıla
caktır. 

4 — Geciken teklifler kabul edilmez. 
5 — Başmüdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya tercih yap-
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1 — Aşağıdaki tesislerin ihalesi Kütahya Mithatpaşa Caddesi Barbaros Sokak No. 2 deki Başmühendislik idare binasında, hizalarında 
belirtilen gün ve saatlerde, 2490 sayılı Kanunun 31. maddesine göre kapalı zarf usulü ile ayrı ayrı yapılacaktır. 

2 — İhale dosyalan, mesai saatlerinde yukarıda adresi belirtilen Başmühendislik idare binasında görülebilir. 
3 — İsteklilerin 24/3/1972 tarih ve 14138 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanmış; yapı araçları 

bildirisi, sermaye ve kredi olanaklarım açıklayan malî durum bildirisi teknik personel bildirisi, dilekçenin veriliş tarihinde elinde bulunan işleri 
açıklayan taahhüt bildirisi ile proje keşif tutan kadar benzeri sulama tesisi inşaatı yaptıklannı kanıtlayan belgeyi ve bir adet fotoğrafı dilek
çelerine ekleyerek 2/4/1976 Cuma günü saat 17.30 a kadar Başmühendisliğe vererek ihaleye giriş belgesi almalan şarttır. 

4 — İsteklilerin, 1976 yılında düzenlenmiş Ticaret Odası belgesi, dairemizden verilmiş ihaleye giriş belgesi, geçici teminatın yatınldı-
ğına dair makbuzu veya teminat mektubunu, teklif mektubu ile birlikte bir zarfın içerisine koyarak, ihale saatinden bir saat önce, makbuz mu
kabilinde İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri şarttır. 

5 — Postada olacak gecikme ve telle başvurma kabul olunmaz. 
Keşif bedeli Geçici teminatı İhale 

Sıra No. işin adı ve yeri Lira Kr. Lira Kr. tarihi ve saati 

1. Kütahya - Merkez - Sakaçiftliği Köyü 
Sulama Tesisi İnşaat! 497.152,39 23.636,10 5/4/1976 10.00 

2. Kütahya - Tavşanlı - Gazelyakup Köyü 
Sulama Tesisi İnşaatı 281.359,65 15.004,40 5/4/1976 15.00 

3. Kütahya - Merkez - Karaağaç Köyü 
Sulama Tesisi İnşaatı 336245,64 17.199,80 6/4/1976 10.00 
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             Sayfa 
 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığın n Kararı                       1 
 
Kararnameler 
 
7/11361 Eskişehir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Koruma ve Yaşatma Derneğinin Kamu  
               Yararına Çalışan Derneklerden Sayılması Hakkında Kararname       1 
 
7/11485 Türk Hava Kurumu Tüzüğünün 12 nci Maddesinin (c), 19 uncu Maddesinin (k),26 ncı Maddesinin  
               (c,f,g), 28 inci Maddesinin (c) Bentleriyle 36 ncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair Tüzük Hakkında 
   Kararname             1 
 
İçişleri ,Millî Eğitim ,Sağlık ve Sosyal Yardım ,Gümrük ve Tekel ,Gıda - Tarım ve Hayvancılık ,Sanayi ve Teknoloji  
Turizm ve Tanıtma Bakanlıklarına Ait Kararnameler         2  
Yönetmelikler 
 
Çankırı İlinin Orta İlçesine Bağlı Elmalık Belediyesi Personelinin Gizli Tezkiye Varakalarının Nasıl ve Kimler 
Tarafından Düzenleneceğini Gösterir Yönetmelik         5 
 
Zabıta Yönetmeliği            5 
 
Korualan Belediyesi Memur ve Hizmetlilerine Gizli Tezkiye Varakalarının Nasıl ve Kimler Tarafından Tanzim  
Edileceğini Gösterir Yönetmelik           7 
 
Ayvalık Belediyesi Döner Sermaye Yönetmeliği         7 
 
Genelgeler 
 
Dışticaret İşlerine Dair Sirküler Değerlendirme         8 
 
Norveç Krallığının Oslo Kentinde bulunan Fahri Konsolosluğun Kapatılmasına Dair Genelge    8 
 
Tebliğler 
 
Damga Vergisi Kamum Genel Tebliği          8 
 
Gider Vergilerine Ait İlk Madde İndirim Tebliği         9 
 
Kıbrıs Türk Pedere Devletinden 63.01.30 Gümrük Tarife ve İstatistik Pozisyonlu Kirli Şevyot  İthal Edilmesi 
Hakkında Tebliğ             9 
 
Ataş Anadolu Tasfiyehanesi AŞ. Rafinerisinde 21/3/1971-20/7/1971 Döneminde Üretilen Süper Benzin, Normal  
Benzin, Gazyağı ve Motorinin Beynelmilel Parite Fiyatlarında Yapılacak İndirim Oranı Hakkında Tebliğ   9  
 
Düzeltmeler 
 
(7/11407 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Sağlik Hizmetlerinin Sosyalleştirildiği Yerlerde Sağlık ve Yardımcı  
                Sağlık Personeline Ödenmesi Öngörülen Sosyalleştirme Tazminatları Yönetmeliği ile İlgili)   9 
 
İlanlar             9 
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