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Gümrük 
tarife No. 

S5.07 

Eşyanın cinsi 

Uygulanacak 
(gümrük vergi 

Kanuni nistoeti veya 
vergi haddi % haddi % 

KU (Kaolen, bentonit, vs.) (68.07 
pozisyonuna giren imbisat ettiril
miş killer hariç), andalusiz, siya-
nit, silimanit (Kalsine edilmiş ol
sun olmasın); mülit; şamot ve dl-
nas toprakları 

25.13- (Sünger taşı; zımpara taşı; tabii 
korendon, tabii Süleyman taşı ve 
diğer talbii aşındıranlar (Termik 
muamele olsun olmasın) 

25.14 Kayağan taşı (Arduraz) (Ham, bi
çilmiş, kabaca yontulmuş veya sa
dece testere ile kesilmiş). 

25.15 Mermer, traverten, Okosin ve za-
h'ri kesafeti 2,5 veya daha fazla 
olan yontulmaya veya inşaata el
verişli sair kireçli taşlar; su mer
meri; (Ham, kabaca yontulmuş 
veya sadece testere ile kesilmiş) 

25.16 Granit, porfir, bazalt, Greve yon
tulmaya veya inşaata elverişli, sair 
taşlar (Ham, kabaca yontulmuş 
Veya sadece testere ile kesilmiş). 

25.17 Çakıltaşı ve kırılmış taşlar (Ter
mik muamele görmüş olsun olma
sın), çakıllı kum, makadam ve 
tarmakadam (Umumiyetle yolla
rın, Demiryollannın betonaj ve 
döşenmesinde veya sair balastla-
ma işlerinde kullanılan tiplerden); 
Çakmak taşı, yassı iri çakıl taşı 
(Termik Muamele görmüş olsun 
olmasın); 25.15, 25.16 pozisyonla
rındaki taşların tane ve kırıntılan 
Termik muamele görmüş olsun ol
masın) ve tozları. 

125.18 Dolomi (Ham kabaca yontulmuş 
veya sadece testere ile kesilmiş) 
(Kalsine edilmiş olsun olmasın); 
aglomere dolomi (Katranlı dolomi 
dahil). 

25.19 Tabii magnezyum karbonat (Man
yezit) (Kalsine edilmiş olsun ol
masın) (Magnezyum oksit hariç). 

25.20 Alçı taşı; anhidroti; alçı (Boyan
mış veya çabuk veya geç donmayı 
sağlayıcı az miktarda maddeler ka
tılmış olnun olmasın) (Dişçilikte 
kullanılmak üzere hususi surette 
hazırlanmış alçılar hariç). 

25.24 Amyant (Aspestos). 
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Gümrük 
tarife No. 

27.10 

Eşyanın cinsi 

Uygulanacak 
gümrük vergi 

Kanuni nisbetl veya 
vergi haddi % haddi % 

ÜSJCM 

28.05 

28.06 

28.08 

98.09 
38.13 

38.14 

28.17 

28.28 

28.30 
28.33 

3834 

28.35 
28.37 
28 38 
28.39 
2840 

28.42 

28.4« 

28.45 

28.46 
28.47 

28.48 

28.49 

28.50 

28.51 

Petrol yağlan veya bitümenli ma
denlerden elde edilen yağlar (Ham 
yağlar hariç) esas unsur olarak, 
ağırlık itibariyle % 70 veya daha 
(bitümenli madenlerden elde edilen 
yağlan ihtiva eden ve tarifenin 
(başka yerlerinde zikri geçmeyen 
ıreya bulunmayan müstahzarlar 
dahil). 
Hidrojen; necip radar; Mir meta
loitler 
Alkali madenler ve alkali toprak 
madenler; nadir toprak madenle
ri (itriyum ve skandiyum dahil); 
civa. 
Klorhidrik asit; klorosülfonik ve
ya klorosülforik asit. 
Sülfürik asit; dumanlı sülfürik 
asit (oleum). 
Nitrik asit; sülfbnitrik asitler. 
Organik olmayan sair asitler ye 
metaloitlerin oksijenli bileşikleri 
Metaloitlerin klorürleri öksiklo-
rürlerl ve halojenleri T» ofesiha-
lojenli sair müştalklan. 
Sodyum hidroksit (Kostik soda); 
potasyum hidroksit (Kostik po
tas); sodyum re potasyum perok
sitler. 
Hidrazin ve Hidroksilamin ile bun
ların organik olmayan tuzlan, or
ganik olmayan sair bazlar ve ma
deni oksitler, hidroksitler ve pe
roksitler. 
Klorürler ve oksiklorUrler. 
Bromürler ve okslbromürler; bro-
matlar ve perbromatlar; hipobro-
mitler. 
İyodürler ve oksl iyodürler; iyo-
datlar ve periyodatlar. 
Sülfürler (PoUsülfürler dahil) 
Sülfitler ve hiposülfitler. 
Sülfatlar ve şaplar, persülfatlar, 
Nitritler ve nitratlar. 
Fosfitler, hipofosfltler ve fosfat
lar. 
Karbonatlar ve perkarbonatlar 
(Amonyum karbonat ihtiva eden 
ticari amonyum karbonat dahil). 
Fülminatlar, aiyanatlar ve tiosiya-
natlar. 
Silikatlar (Ticari sodyum ve po
tasyum silikatlar dahil). 
Boratlar v» perboratlar. 
Maden oksitleri asitlerinin tuzlan 
(Kromatlar, permanganatlar, sta-
natlar, v. s). 
Organik olmayan asitlerin sair 
tuzlan ve pertuzlan (Azotürler 
hariç). 
Kolloidal haldeki kıymetli ma
denler; kıymetli madenlerin amal-
garolan; kıymetli madenlerin, mu
ayyen kimyevi bir tertipte olsun 
olmasın, organik veya organik ol
mayan tuzlan ve diğer bileşikleri. 
Radyoaktif kimyevi elemanlar ve 
radyoaktif İzotoplar; bunlann, 
kimyaca muayyen tertipte olsun 
olmasın, organik veya organik ol
mayan bileşikleri. 
28.50 pozisyonu dışında kalan kim
yevi eleman izotopları; bunlann, 
muayyen kimyevi bir terkipte ol
sun olmasın, organik veya organik 
olmayan b leşikleri. 
Yalnız döteryum ve bileşikleri 
(Ağır su dahil); döteryumu ihtiva 
eden mahlutlar ve mahlüller (dö
teryum atomu hidrojen atomu 
sayısına nazaran 1: 5000 nispetin
den fazla olanlar) 

a) 19.15 krş/100 kg. 
b) 7.80 krş. 
c) 1.8.75 » 

2.7.50 » 
3.8.7S » Muaf 

90-16 

30-15 

40 

30 
40 

ıs 

20 

20 

25 
15,25,40,50 

25-30 

25,30,40 
20,40,50 

35-25 
5,16, 20, 30, 50 
15,20,25,30,50 

20,30,50 

22,25,30,50 

15-30 

25-50 
15,50 

» 
» 
» 
» 
» 

Gümrük 
tarife No. Eşyanın cinsi 

Uygulanacak 
gümrük vergi 

Kanuni nisfoeti veya 
•ergi haddi % haddi % 

28.58 

29.02 

29.04 

29.05 

29.06 
29.07 

29.08 

29.14 

29.19 

291116 

10,15,50 

2fi 

5,15,25,30,75 » 

IS 

2935 

29.37 

29.48 

32.09 

34.03 

16 

134.04 

37.01 

37.02 

37.08 

38.13 

Organik olmayan sair bileşikler 
(Muhkattar ve nakil sular ile, aynı 
saflık derecesindeki sular ve kıy
metli madenlerden gayri madenle
rin amalgamları dahil.) 
Hidrokarbürlerin halojenli mü> 
taklan. 
Asiklik alkoller ve bunlann halo
jenli, sülfonlu, nltrolu, nltrozlu 
müştaklan. 
Siklik alkoller ve bunların halo
jenli, sülfonlu, nltrolu nltrozolu 
müştaklan 
Fenoller ve fenol-alkoller. 
Fenollerin ve fenol-alkollerin ha
lojenli, sülfonlu, nitrolu, nitrozolu 
müştaklan. 
Eter-oksitler, eter-oksit-alkoller, 
eter-oksit-fenoller, eter - oksit -
alkol - fenoller, alkol peroksitleri 
ve eter peroksitleri; bunlann halo
jenli, sülfonlu, nitrolu, nitrozozul 
müştaklan 
Monoasitler, anhidrotlerl, halo 
Jenürleri, peroksitleri ve prasit-
ler; bunların halojenli sülfonlu 
nltrolu, nitrozolu müştakları. 
Poli asitleri, anhldritleri, haloje-
mirleri, peroksitleri, perasitleri; 
Ibunlann halojenli, sülfonlu, nit
rolu, nitrozolu müştakları 
tAsit-Allkoller, asit-aldehitler, asit, 
setonlar, asit-fenoller ve basit veya 
kompleks oksijen fonksiyonlu 
sair asitler; anhidritleri, haioje-
nürleri, peroksit ve pcrasitler; 
bunlann halojenli, sülfonlu, nit
rolu, nitrozolu müştakları 

Heterosiklik bileşikler (Nükleik 
asitler dahil) 
La tonlar ve lâktamlar; sültonlar 
TS sül tamlar 
Kimyaca saf şekerler (Sakaroz ha
riç) 
Vernikler; sulu duvar boyalan, de
rilerin finisajonda kullanılan sulu 
pigmentler; sair müstahzar boya
lar; hazır boya imalinde kullanıla
cak şekilde bezir yağı esans, ver
nik ve diğer boya vasatları içinde 
ezilmiş pigmentler; ıstampacılığa 
mahsus varaklar; perakende satı
lacak şekilde v-jya ambalajda bu
lunan müstahzar boyayıcı mad
deler 
Yağlama mUstahzarlan ve doku
maya elverişli maddelerin yağlan
masına, derinin veya sair madde
lerin mayi veya katı yağlarla yağ
lanmasına mahsus müstahzarlar 
(İçinde, petrolden veya-bittim.nld 
madenlerden elde edilen yağ nis-
Ibeti "/o 70 veya daha fazla olanlar 
hariç) 
Suni mumlar (Suda eriyebilenler 
dahil); emülsiyon halinde olma
yan veya eritici madde ihtiva et
meyen müstahzar mumlar 
Hassas hale getirilmiş boş fotoğ
raf levhaları ve düz f i n - i o r f/PCa-
ğıt, mukavva ve mensucat hariç 
olmak üzere, herhangi bir mad
deden) 
Hassas hale getirilmiş boş film vw 
peliküller (Delinmiş olsun olma
sın) (Rulo veya şerit halinde) 
Fotoğrafçılıkta kullanılan kimyevi 
müstahsallar (Flâş için kullanılan 
müstahsallar dahil). 
Maden satıhlannm temizlenmesin-
de kullanılan terkipler; madenler» 
lehim ve kaynak yapılmasında kul
lanılan mayi müstahzarlar ve sair 

30 

» 

15. M 

50-35 
25 
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Gümrük 
tarife No. 

38.19 

38.07 

40.00 

40.08 

40.09 

40.10 

40.11 

40.13 

40.14 

40.15 

42.04 

45.03 

45.04 

48.06 

48.21 

Eşyanın cinsi 

Uygulanacak 
gümrük vergi 

Kanuni nisbeti veya 
vergi haddi"/» haddi °/o 

yardımcı terkipler; maden ve sair 
maddelerden mürekkep lehim ve 
kaynak patlan ve tozları; lehim ve 
kaynak çubuklarının ve elektrodla-
rınin sıvanmasında veya kaplan
masında kul] anılan müstahzarlar. 
Kimya sanayiinin veya buna bağlı 
sanayiin tar.fenin başka yerlerinde 
zikri geçmeyen veya bulunmayan 
kimyevi mustahsalları ve müstah
zarları (Tabii müstahsallann mah
lutunda elde edilenler dahil); kim
ya sanayiinin veya buna bağlı sa
nayiin tarifen'n başka yerlerinde 
zikri geçmeyen veya bulunmayan 
bakiye müstahsallan. 
39.01 ilâ 39.06 pozisyonlannda yer 
alan müstahsallardan mamul eşya. 
a) Kare veya müstatilden gayri şe

kilde kesilmiş levha, yaprak, 
pelikül ve şeritler, tüpler, ince 
ve kaim çubuklar, profiller, iş
lenmiş kare ve müstakü biçim
deki eşya (Kg.) 

b) Mutfak ve sofra eşyası (Kahve 
ve çay takımlan dahil) (Kg.) 

c) Sairleri: 
Vülkanize edilmemiş tabu veya 
sentetik kauçuğun diğer şekil ve 
hallerde olanlan (Solüsyon ve dis-
persiyonlar, çubuk, boru ve profil, 
vs.); vülkanize edilmemiş tab i ve
ya sentetik kauçuk mamulleri 
(Kauçuk emdirilmiş dokumaya el
verişli iplikler), 
Sertleştirilmemiş vülkanize kauçuk
tan levha, yaprak, şerit, ve profil
ler (Yuvarlak maktalı profiller 
dahil). 
Sertleştirilmemiş vülkanize kau
çuktan boru ve hortumlar. 
a) Tazyikli hava çekişleri için 

hususi hortumlar (asgari 40 
atmosfer tazyikli iki saat de
vamlı ve fiili bir çalışmaya 
tahammül edenler) (Kg.) 

b) Sairleri (Kg.) 
Vülkanize kauçuktan taşıyıcı ko
lanlar ve transmisyon kolanlan 
Sertleştirilmem'ş vülkanize ka
uçuktan her nevi tekerlek bandaj-
lan, iç vç dış lastikleri ve flâpsları, 
Sertleştirilmemiş vülkan ze ka
uçuktan giyim eşyası, eldivenler 
ve giyim eşyası teferruatı (Nerede 
kullanılırsa kullanılsın). 
Sertleştirilmemiş vülkanize kau
çuktan diğer eşya. 
Sertleştirilmiş kauçuk (Ebonit) 
(Külçe, levha, yaprak, veya şerit, 
çubuk, profil veya boru halinde); 
sertleştirilmiş kauçuk döküntüleri, 
toz ve hurdalan. 
Tabii, sun'i veya terkip yoliyle 
elde edilen deri ve köseleden 
teknik işlerde kullanılan eşya 
TabU mantarlardan mamul eşya 
(Kg) 
Aglomere mantar (Yapıştıncı 
maddeleri ihtiva etsin etmesin) 
ve bu nevi mantardan mamul eş
ya 
a) Ham aglomere mantar, blok, 

levha, yaprak, tüp değnek ve 
diğer iptidai şekillerde (Kg.) 

b) Aglomere mantar mamulatı 
(Kg.) 

Çizgili kağıt ve mukavvalar (Cet-
velli, düz, kare veya müstakil 
çizgili) (Rulo veya tabaka haUn-
de). 
Kağıt hamurunda, kağıt veya mu
kavvadan veya selüloz vatkadan 
•air mamuller. 

Gümrük 
tarife No. Eşyanın cinsi 

Uygulanacak 
gümrük vergi 

Kanuni nisbeti veya 
vergi haddi % haddi */• 

40 Muaf 

30 

75 

100 
150 

40-50 

50 

40 
75 

50 

40 

25 

40-50 

60 

75 

75 

49 

75 

60 

30,22,100 

59.17 Dokumaya elverişli maddelerden 
teknik işler için mensucat ve eşya 

68.04 Değirmen taşlan, bileği taşlan bi
leği çarkları ve benzerler. (Öğüt
me, bileme, cilalama, rektifiye 
etme ve kesme tekerlekleri, baş
ları, disk veya uçları dahil), tabu 
taşlardan (Aglomere edilmiş ol
sun olmasm), Çömlekçi eşyasın
dan yahut aglomere edilmiş tabii 
veya suni aşındırıcılardan (bir 
çerçeve üzerine monte ed İmiş 
olmamak şartiyle, başka madde
lerden göbek, mil, yatağı ve ben
zerlerini ihtiva etsin etmesin); 
tabii taşlardan (Aglomere edilmiş 
olsun olmasın), çömlekçi eşyasın
dan yahut aglomere edilmiş tabii 
veya sun'i aş-rdırıcılardan seğ-
manlar ve yukarıdaki taş ve çark
ların, imali bitirilmiş diğer ak
samı : 

68.05 El ile bilemeye veya parlatmı-
ya mahsus taşlar (Tabii taşlar
dan, tabii veya sun'i aşındırıcıla
rın aglomere edilmesinden, piş
miş kil veya topraktan). (Kg.) 

68.06 Mensucat, kağıt, mukavva vs. 
maddeler ile mesnetlenmiş, toz 
veya tane halinde tabii veya sun'i 
aşındırıcılar (Kesilerek şekil ve-
rilm'ş, dikilmiş veya sair suretle 
hazırlanmış olsun olmasm). 

68.07 İzabe köpüğü yünü, cüruf yünü, 
kaya yünü ve benzeri sair madeni 
yünler; imbsat ettirilmiş vermi-
külit, imbisat ettirilmiş kil ve 
benzeri sair imbisat ett'rilmiş ma
deni maddeler; madeni maddeler
den hararet veya sesi tecrit edici 
veya muhafaza edici mahlutlar ve 
mamuller (68, 12 ve 68.13 pozis
yonları ile 69 uncu fasla giren
ler hariç). 

68.13 İşlenmiş amyant; 68.14 pozisyo
nunda yer alanlardan gayri am
yant mamulleri (Levhalar, iplik
ler, mensucat, giyim eşyası, baş
lıklar, ayakkabılar, vs.) (Takviye 
edilmiş olsun olmasm); Esası 
amyant veya amyant ve magnez
yum karbonat olan mahlutlar v» 
bu mahlutlardan mamul eşya. 

68.14 Esası amyant veya sair madeni 
maddeler veya selüloz olan ve fi-
renlere, kavrama cihazlarına ve 
sürtünmeyi temin edici cihazlara 
mahsus sürtme teferruatı (Seg-
manlar, diskler, rondelalar, şerit
ler, levhalar, rulolar, vs.) (Duka-
maya elverişli maddelerle veya 
başka maddelerle mürettep olsun 
olmasın.) 

69.01 Harareti tecrit ve muhafaza eden 
tuğlalar, döşeme tuğlaları, karolar 
ve diğer eşyalar (Nakiiyye top
raklarından, kiselgurdan, toz ha
linde silisli fosillerden ve benzeri 
sair silisli topraklardan). 

69.02 Ateş tuğlaları, ateşe mukavim 
döşeme tuğlaları, karolar ve inşaat
ta kullanılan ateşe mukavim ben
zeri diğer eşya. 

69.03 Ateşe mukav'm diğer eşya (Kar
ni, Potafırın, Kapsül, tapa, 
mesnet, kalkotası, kılıf, tüp, boru, 
çubuk, vs.) 

69.08 Seramikten Döşemelik veya kap-
lamalık diğer karolar ve diğer 
benzerleri. 

69.09 Kimyevi ve diğer teknik işlerde 
kullanılan eşya ve cihazlar; ziraat
ta kullanılan yalak, gerdel ve ben
zeri diğer kaplar; nakil ve amba
laj işlerinde kullanılan küçük tes
tiler ve benzeri diğer kaplar. 

l i Muaf 
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Gümrük 
tarife No. 

70.15 

70.17 

70.20 
70.21 
71.02 

73.01 

73.06 

73.07 

73.08 

73.09 

73.10 

73.11 

73.12 

73.13 

73.14 

73.15 

73.16 

73.17 

73.18 

73.19 

73.20 

Eşyanın cinsi 

Uygulanacak 
gümrük vergi 

Kanuni nisbeti veya 
vergi haddi % haddi % 

Gümrük 
tarife No. Eşyanın cinsi 

Uygulanacak 
gümrük vergi 

Kanuni nisbeti veya 
vergi haddi % haddi % 

Saat Camları, adi gözlük camlan 
(numarasız) benzerleri (Bombeli, 
kavisli ve benzeri şekillerde) (İçi 
oyuk küreler ve küre parçaları 
dahil). 
Camdan laboratuvar ve eczane 
eşyası ile sağlığı koruyucu eşya 
(Taksimatlı veya ölçülü olsun ol
masın.) Serum ampulleri ve ben
zeri eşya 
Cam yünü, cam lifleri ve bunlar
dan mamul eşya. 
Camdan mamul diğer eşya. 
Kıymetli taşlar (Ham, yontulmuş 
veya başka şekilde işlenmiş, fa
kat mıhlanmamış veya takılma
mış) (Herhangi bir tasnife tabi 
tutulmadan sırf kolaylıkla naklini 
temin için ipliğe dizilmiş olsun ol
masın). 
Dökme demirler (Aynalı demir
ler dahil). (Ham, külçe, kalıp ve
ya kütle halinde). 
Pudla demirinden çubuk ve lok
malar; külçe veya kütle halinde 
demir ve çelikler. 
Blum, kütük, levha bloklan ve sac 
plâtinaları halinde demir ve çe
likler; dövülerek kabaca şekil ve
rilmiş demir ve çelikler (Dövme 
taslakları) 
Demir veya çelikten rulo halinde 
sac taslakları (Kg.) 
Demir veya çelikten geniş levha
lar (Kg.) 
Demir veya çelikten çubuklar (Sı
cak haddelenmiş veya dövülmüş) 
(Tel imal.nde kullanılanlar da
hil); demir ve çelikten çubuk
lar (Soğuk çekilmiş veya kalıb-
relenmiş); maden aramalarında 
kullanılan içi boş çelik çubuklar. 
Demir veya çelikten profiller (Sı
cak haddelenmiş veya çekilmiş, 
yahut dövülmüş veya soğuk çe
kilmiş). Demir veya çelikten pal-
planşlar (Delinmiş veya birleşti
rilmiş parçalardan yapılmış ol
sun olmasm). 
Demir veya çelikten şeritler (Sı
cak veya soğuk haddelenmiş). 
Demir veya çelikten saçlar (Sıcak 
veya soğuk haddelenmiş). 
Demir veya çelikten teller (Çıp
lak veya kapalı) (Elektrik işle
rinde kullanılmak üzere izole edil
miş olanlar hariç). 
Halitalı çelikler ve yüksek kar
bonlu çelikler (73.06 ilâ 73.14 
pozisyonlarmda belirtilen şekil
lerde). 
Fonttan, demir veya çelikten de
miryolu ve tramvay hattı mal
zemesi : Raylar, kontr-raylar, ma
kas dilleri makas göbekleri kru-
vazman ve makaslar, gergi çu
bukları, dişli raylar traversler 
cebireler, yastık ve köşelikler, 
seletler, sıkıştırma levhaları ve 
kramponlar, rayların konması, ek
lenmesi, veya tespiti için açıklık 
levha ve çubukları ile hususi su
rette imal edilmiş diğer parçalar. 
Metretul ağırlığı 20 Kg. (20 dahil) 
ve daha fazla olan raylar : 
Dökme demirden ince ve kalın 
borular. 
Demir veya çelikten ince kaim 
borular (Bunların taslakları da
hil. 73.19 poz'syonundakiler hariç). 
Tazyike mukavim çelik borular 
(Takviye çemberi olsun olmasın; 
hidroelektrik tesislerde kullanı
lan neviden). 
Dökme demirden, demir veya çe
likten boru teferruatı (Rekorlar, 
dirsekler, contalar, manşonlar, 
flânşlar, v.s.). 

60 

40-50 

50, 60,100 
75-100 

10 

15 

5 

22 

22 

15 

25 

35 

30 

30 

40 

30 

25-35 

40 

30 

30 

40 

73.21 Dökme demir, demir veya çelik 
inşaat (Tamamlanmış veya çatıl
mış olsun olmasın) ve aksamı 
(Hangarlar, köprüler ve köprü 
aksamı, bent kapakları, kuleler, 
pilonlar, ayaklar, sütunlar, inşaat 
iskeletleri, çatılar, kapı ve pence
re çerçeveleri, kepenekler, kor
kuluklar ve parmaklıklar v. s.); 
dnVmp dem'r demir veya çelik 
inşaatta kullanılan saclar, çem
beri.Kler, çubuklar, profiller, bo
rular, v.s. 

73.22 Dökme demir, demir veya çelik 
depolar, sarnıçlar, küvler, ve ben
zeri başka kaplar, içlerine konu
lacak madde ne olursa olsun, 
istiap hacmi üçyüz litreden fazla 
(Harareti tecrit veya muhafaza 
edici veya iç cidarlan kaplamalı 
olsun olmasm) (Mekanik veya 
termik tertibatı olanlar hariç). 

73.23 Demir veya sacdan fıçılar, variller, 
bidonlar, kutular ve nakliyatta ve
ya ambalajlamada kullanılan ben
zeri başka kaplar. 

73.24 Demir veya çelik kaplar (Sıkıştınl-
rnış veya mayi hale getirilmiş gaz
lar için). 

73.25 Demir veya çelik tellerden ince 
ve kaim halatlar, örme halatlar, 
bueurgat halatları, ve benzerleri 
(elektrik işlerinde kullanılmak 
üzere izole edilmiş olanlar hariç). 

73.27 Demir veya çelik tellerden mensu
cat, örgüler ve kafeslifcler. 

73.28 Demir veya çelikten metal deplu-
vayye (Kg.). 

73.29 Dökme demir, demir veya çelik, 
kaim ve ince zincirler ve bunların 
aksamı. 

73.31 Dökme demir, demir veya çelikten 
ufak ve büyük çivüer, kenet çivi
leri, oluklu ve şivli çivüer, çengeui 
çivüer ve pünezler (Başlan bakır
dan olanlar hariç). 

73.32 Dökme demir, demir veya çelik 
civata ve somunlar (Dişli olsun 
olmasm), Tirfonlar, vidalar, başı 
halkalı vidalar, çengelU vidalar, 
perçin çivüeri, pimler, kamalar, 
takozlar ve benzeri somuncu ve vi-
dacı eşyası; demir veya çelik ron-
delalar (Kesik rondelalar ve yay
lanmayı sağlayıcı diğer rondelalar 
dahil). 

73.39 Demir veya çelikten yaylar ve 
yay yapraklan. 

73.39 Demir veya çelik yünü; demir ve
ya çelik sünger, sügi, eldiven ve 
temizleme veya parlatmada veya 
mümasili İşlerde kullanılan benzeri 
eşya (Kg.). 

73.40 Dökme demir, demir veya çeükten 
diğer eşya. 

74.01 Bakır matlan: ham bakır (Tasfiye 
edilmiş olsun olmasm); bakır dö
küntü ve hurdaları. 
a) Elektrolitik bakır (Kg.) 
b) Sairleri 

74.03 Bakırdan içi dolu çubuklar, profil
ler ve teller. 

74.04 Bakır saçlar, levhalar, yapraklar 
ve şeritler (Kalınlığı 0.15 milimetı 
reden fazla). 

74.07 Bakırdan ince ve kaim borular 
(Taslakları dahil) ve içi boş çu
buklar. 

74.10 Bakır tellerden İnce ve kalın ha
latlar, örme halatlar ve benzerleri 
(Elektrik işlerinde kullamlmak 
üzere izole em'İmiş olanlar hariç). 

74.15 Bakır civatalar ve somunlar (Dişli 
olsun olmasm), vidalar, başı hal
kalı vidalar, cengelli vidalar, per-

60 Muaf 

60 

60 

15-30 

50 

50 

50 

70 

35-90 

50 

45 

60 

75 

30 
10 

40 

40 

40 

40 
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Gümrük 
tarife No. Eşyanın cinsi 

Uygulanacak 
gümrük vergi 

Kanuni nislbeti veya 
vergi haddi % haddi % 

Gümrük 
tarife No. Eşyanın cinsi 

Uygulanacak 
gümrük vergi 

Kanuni nisfbeti veya 
vergi haddi % haddi % 

40 
40-50 

40 

35 

40 

40 

40 

40 

T5 

cin çivileri, pimler, kamalar, ta
kozlar ve benzeri somuncu ve vi-
dacı esvası: bakır rondelâlar (Ke
sik rondelâlar ve yaylanmayı sağla
yıcı diğer rondalâlar dahil). 

74.16 Bakır yaylar. 
74.19 Diğer bakır eşya. 
75.04 Nikelden ince ve kalın borular 

(Taslakları dahil) içi boş çubuk
lar ve boru teferruatı (Rakorlar, 
dirsekler, contalar, manşonlar, 
filanjlar, vs). 

76.02 Alüminyumdan içi dolu çubuklar, 
profiller ve teller. 

76.03 Alüminyum saclar, levhalar, yap
raklar ve şeritler (kalınlığı 0,20 
milimetreden fazla). 
Sade olanlar (parlatılmamış kap
lanmamış ve başka bir şekilde iş
lenmemiş). 

76.06 Alüminyumdan ince ve kaim bo
rular (Taslakları dahil) ve içi boş 
çubuklar. 

76.07 Alüminyum boru teferruatı (Ra
korlar, dirsekler, contalar, man
şonlar, flânjlar, v.s.) 

76.08 Alüminyum inşaat (Tamamlanmış 
veya çatılmış olsun olmasın) ve 
aksamı (Hangarlar, köprüler, ve 
köprü aksamı, kuleler, planlar, 
ayaklar, sütunlar, inşaat iskelet
leri, çatılar, kanı ve pencere çer
çeveleri, korkuluklar, vs.); inşaat
ta kullanılmaya mahsus alümin
yum saçlar, çubuklar, profiller, 
borular vs.) 

76.09 Alüminyum depolar, sarnıçlar, 
küvler ve benzerleri diğer kaplar 
(İçlerine konulacak madde ne olur
sa olsun, istiap hacmi 300 litreden 
fazla: mekanik veya termik termik 
tertibatı olanlar hariç; harareti 
tecrit veya muhafaza edici madde
lerle mücehhez veya içcidarları 
kaplamalı olsun olmasın). 60 

76.10 Alüminyum fıçılar, variller, bi
donlar, kutular, ve nakliyatta ve 
ambalailamada kullanılan ben
zeri diğer kaplar (Tüp şeklinde 
katı veya yumuşak kaplar dar 
Mİ.) 65 

76.11 Alüminyumdan kaplar (Sıkıştı
rılmış veya mai hale getirilmiş 
gazlar için). 45 

76.12 Alüminyum tellerden ince ve kaim 
halatlar, örme halatlar ve ben-

vzerleri (elektrik işlerinde kul
lanılmak üzere izole edilmiş olan
lar hariç). ©0 

76.16 Diğer alüminyum eşya. 75 
78.05 Kursundan ince ve kaim borular 

(Taslakları dahil), içi bos çubuk
lar ve boru teferruatı (Rakorlar, 
dirsekler, sifon için S şeklinde 
borular, contalar, manşonlar, flânj
lar, v.s.). (Kg.) 60 

79.03 Çinko levhalar, yapraklar ve şerit
ler (Kalınlığı ne olursa olsun) 
çinko tozu ve çinkodan ince pul
lar. 40 

79 06 Çinkodan diğer eşya (Kg.) 75 
80.02 Kalaydan içi dolu çubuklar, pro

filler ve teller. 10 
80.03 Kalay saçlar, levhalar, yapraklar 

ve şeritler (Metre kare ağırlığı 1 
kilodan fazla. 15 

82.02 Saplı el testereleri, her nevi tes
tere ağızlan (Freze testereler ve 
dişsiz testere ağızlan dahil). 50 

82.03 Kerpetenler, pensler, cımbızlar, ve 
benzeri el aletleri (kesici olsun ol
masın); elde kullanılan sıkıştır
ma anahtarlan, zımbalar, boru ke
siciler, somun anahtarlan, teneke
ci makaslan, eğe ve törpüler. 50 

Muaf 

Muaf 

82.04' Bu fablın di*er noT^onla-rma da
hil olmavan diSer el aletleri- örs
ler, mengeneler, kaynak lambalan, 
portatif demirci ocaMan, el ile 
veva pedalla isliven catılrnıs büe-
ğiler ve saplı camcı elmaslan. 

82J05 Tawik ile cııkurla^tırma istnımpa-
lama. vida dişi (Set ve viv) açma, 
raıVhalaıma. frezeleme delik geniş
letme vontma. tornalama, vidala-

, ma. ve benzeri idlere mahsus ma-
kinalann, el aletlernin veva ma-
k f n n i ı el pİptİAT-inîn değ'seh-'len 
aletlere (Tel çekmeye ve maden
lerin ısıtılarak tel haline gefril-
CTP^ne mahsus aletler ile, delici 
aletler dahil). 

82.06 Mavnalar ve makinalı cihazlar 
için bıçaklar ve kesici ağızlar. 

82.07 Aletler iHn monte edilmemi'? levha
lar, c-ııİMiMar. uçlar ve berberi 
esva (Fırınlanarak sı^lonıere edil
miş madeni karMirlerden. tungs
ten molibden, vanadyum karbürle
ri vs.). 

83.07 Adi madenlerden aydınlatma ci-
ha?:lan. lamba ve av1w> cinsinden 
esva ve bunların elektrikli olma
yan aksamı. 

83.08 Ad ; "-.orionterden eğilip bükülebi-
len borular. 

8315 Adi madcnılerrlpn veva madeni 
karbürlerden teller, cübııVlar, ince 
borular, levhalar pastiller, elek-
trodlar, ve benzerleri (Lehim ve 
kavnak islerinde valhııt madenle
rin veva madenî karbürlerin bir 
noktada tonianması ameliyele
rinde kullanılmak makwdıvla, 
temizlevici veva eritici madenler
le ürerleri kaplanmış veya içleri 
doldurulmuş): nüsOdir+me usuliy-
le maden kar>lamacılığmda kul
lanılan aglomere adi maden toz
larından teller ve çubuklar. 

84.01 Su buban veva baslka buharlar ha
sıl eden Jeneratörler «buhar ka
zanları» (Avnı zamanda alçak taz
yikli buhar hasıl eden kalorifer fca-
zanlan hariç). 

84.02 Su bııhan veva başka buharlar ha
sıl eden Jeneratörler için yardımcı 
ciha^ar (FBconomi^örler. surso-
förler, buhar akümülâtörleri, ku
rum temizleme ve gaz tasarruf 
cihazları, vs): buhar makinaları 
için kondansörler. 

84.03 Gaüoienler. sulu veva havalı gaz 
jeneratörleri: su ile isliven ase
tilen ieneratörleri ve benzeri gaz 
jeneratörleri (Tasfiye tertibatı 
bulunsun bulunmasın). 

84.04 Buharlı lokomobiller (87.01 po
zisyonundaki traktörler hariç) ve 
buharlı yan sabit makinalar. 

84.05 Su buhan veya başka buharlar ha
sıl eden buhar makinalan (Kazan
larından ayrı olarak) 

84.06 Pistonlu dahili ihtirakh mo-
törler. 

84.07 Hidrolik çarklar, türbinler ve hid
rolik başka motörler. 

84.10 Mayiler için tulumbalar, moto
pomplar ve türbopomplar (Meka
nik olmıyan tulumbalar ve ölçü 
tertibatı olan tevzi tulumbalan da
hil); mayiler için elevatörler (Zin
cirli, kovalı, şeritli, vs.) 

84.11 Hava ve vakum tulumbalan, moto
pompları türbopomplan; hava ve 
başka gaz kompresörleri, moto-
fcompresörleri ve türbokompresör-
leri, serbest pistonlu jenaratör-
ler; vantilatörler ve benzerleri. 

50 

50 

40 

30 

10-100 

75 

75 

60 Muaf 

60 

50 

40 

40 

35 

35 

50 

40, 60.50 
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Gümrük 
tarife No. 

84.12 

84.13 

84.10 

84.18 

84.20 

84.21 

84.32 

«423 

84.34 

84.43 

04.49 

84.49 

Eşyanın cinsi 
Kanuni 

vergi haddi % 

Uygulanacak 
gümrük vergi ! 
nisbeti veya Gümrük 

haddi '/o ! tarife No. 

Klima cihazları (Tek bir beden ha
linde birleşmiş olarak, motorlu bir 
vantilatör Ue rutubet ve sühuneti 
tadil edici tertibat ihtiva eden
ler.) «0 
Ocakların beslenmesi için brülör-
ler (Akaryakıt, toz halinde katı ya
kıt veya gazla çalışanlar); otoma
tik ocaklar (Bunların ayrı olarak 
gelen mekanik kömür taşıyıcıları 
«avantfoyers», mekanik ızgaraları, 
mekanik kül bosaltıcı tertibatı 
ve benzeri tertibatı dahil). 
Ocakların beslenmesi için brülör-
ler: 60 
Kalanderler ve hadde makinalan 
(Bu makinalara ait silindirler 
dahil) (Maden ve cam hadde maM-
nalan hariç). 80 
Santrifüj usuli ile çalışan çamaşır 
kurutma makinası ve sair makina, 
alet ve cihazlar; mayilerin veva 
gazların filtre edilmesi veya tasfi
yesine mahsus cihazlar. 30 
Tartı alet ve cihazları (Tartarak sa
yan ve kontrol eden baskül ve tera
ziler dahil; 5 santigram ve daha az 
a&rlıklan tartabilen hassas tera-
•iler hariç); her türlü tartı alet ve 
cihazlarına mahsus tartılar 50-90 
Mayi veya toz halindeki maddeleri 
püskürtmeye, dağıtmaya veya pül-
verize etmeve mahsus mekanik ci
hazlar (El ile kullanılan neviden 
olsun olmasın); yangın söndürme 
cihazları (Doldurulmuş veya dol
durulmamış); püskütme taban
caları ve benzeri cihazları; kum 
veya buhar fışkırtma makinalan 
•e cihazlan ile benzerleri. S5-50 

Kaldırma yükleme, boşaltma ve 
nakil işleri için makina ve ci
hazlar (Asansörler, skipler, bu-
curgatlar, krikolar, palangalar, 
maçunalar, döner köprüler, taşıyı
cılar teleferikler, vs.) (84.23 pozis
yonuna girenler hariç.) 50 
Toprağın kazılması, delinmesi, çı-
kanlması nakil ve tesfiyesine mah
sus sabit veya müteharrik makina 
ve cihazlan (Mekanik kazma ve 
kürekler, kömür, kaya ve maden
leri tabaka halinde ayırarak parça-
lıyan havözler, ekskavatörler, ras
palar, tesviye makinalan, buldozer
ler, skreyperler v.s ) kazık var
yosları; karküreyiciler (87 03 pozis
yonundaki kar küreyici arabalar 
hariç). 
Çıkarmaya, kes-'p parçalamaya veva 
delmeye mahsus makina ve cihaz
lar : 15 
Matbaa harflerini eritmeye dökme
ye ve dizmeye mahsus makinalar; 
klişecil'k stereo tipi ve benzerleri 
için makinalar, cmazlar ve malze
meler; matbaa harfleri, klişeler, 
levhalar üstüvaneler ve tabed'ci 
diğer unsurlar; matbaacılıkta kul
lanılmak üzere hazırlanmış klişe 
kalıplan, levhalar, üstüvaneler ve 
litografya taşlar (Düz pürtüktü, ci
lalı, v.s.). 30,40,45 
Deri ve köselenin hazırlanmasına 
ve işlenmesine, ayakkabı ve deri
den veya köseleden diğer eşya ima
line mahsus makina ve cihazlar 
(84.41 pozisyonundaki dikiş maki
nalan hariç) 80 
Çelik fabrikalarında, dökümanekr-' 
de ve maden sanayiinde kullanı
lan tav ocakları, döküm potalan 
külçe kalıpları ve döküm makina
lan İS 
Madenlerin ve madeni karbürlerin 
İşlenmesine mahsus makinalı alet
ler (84.49 ve 84.50 pozisyonunda
kiler hariç). 60 

Muaf 

84.47 

«4.48 

64.49 

84.50 

84.51 

84.56 

Muaf 

84.64 

64.65 

85.01 

85.02 

85.03 
85.04 
«5.05 

85.08 

Eşyanın cinsi 

Uygulanacak 
gümrük vergi 

Kanuni nisbeti veya 
vergi haddi °f* haddi */o 

ASaç, mantar, kemik, ebonit, suni 
plastik maddeler ve benzeri di
ğer sert maddelerin işlenmesine 
mahsus makinalı aletler (84.48 
pozisyonundakiler hariç) 
Münhasıran ve esas itibariyle 
84.45, 84.46 ve 84.47 pozisyonunda
ki makinalı aletleri ait olduğu an
laşılabilen aksam ve teferruat (İşle
necek maddeleri tutucular ve ak t 
tutuculan, otomatik şekilde açılan 
rafta aynaları, taksim ecuci terti
bat ve makinalı aletlere mahsus 
sair tertibat dahil); 82.04 , 84.49 
ve 85.05 pozisyonlarındaki el alet
lerine mahsus alet tutucuları 
Ele Ue kullanılan pnömatik veya 
motorlu aletler ve makinalı aletler' 
(Elektrik motorlu olanlar hariç) 
15 k;lodan yukan olanlar 
Kaynak, yapmaya kesmeye ve sa
tıh tavlamaya mahsus, gazla çalı
şan makina ve cihazlar 
Yazı makina!an(Toplama tertibatı 
bulunanlar hariç); çek yazan ma
kinalar 
Toprak, taş, maden cevheri ve 
benzeri diğer madeni katı madde* 
leri (Toz veya hamur halinde olan
lar dahil) ayırma, eleme, yıkama, 
kırma, ezme ve karıştırmaya mah
sus makina ve cihazlar; madeni 
katı yakıtları, seramik hamurla
rını, çimentoyu, alçıyı ve toz veya 
hamur halindeki diğer madeni 
maddeleri aglomere etmeye, kalı
ba dökmeye veya bunlara sekil 
•ermeyr mahsus makina ve cihaz
lar; kumdan dökümhane kalıplan 
yapmaya mahsus makinalar 
Amyant, keçe ve mukavva gibi 
maddelerle mürettep madmî lev
halardan veya ince madeni yap
raklardan contalar ve benzerleri* 
makinalar ince ve kalın borular 
ve benzerleri için poşet, zarf veya 
benzeri ambalajlarda takım veya 
grup halinde tertiplenmiş çeşitli 
maddel-rden mamul contalar ve 
benzerleri 
Makinalann ve mekanik cihazla 
nn. elektrik için bağlama yerlerini 
izole kısımlarını, bobin, kontakı 
veya diğer elektrik tertibatını ih
tiva etmiyen aksam ve parçalan 
(Bu faslın diğer pozisyonlanndam 
zikri geçmiyen veya bulunmayan) 
(Kg.) 
Elektrik jeneratörleri, motorlar ve 
rotatif konversitörl'ri; statik trans
formatörler ve statik konvertisör-
ler (Redresörler ve saire); reak-
tans bob'nleri ve şefler 
ElektrikU mıknatıslar; manyetize 
edilmiş veya edilmemiş daimî 
mfknatıslar; manyetik veya elektro 
manyetik platolar, miller ve tes-
tespite yanyan benzeri diğer man-
ypt'k vpva elpktrompnvetik terti
bat; elektromanyetik birleştiriciler, 
irtibatlandi'-ırılar, vites de*J«sH'Hri-
ler ve frenler; elektromanyeUK 
vinç başlan 
Elektrik pilleri 
Elektrik akümülâtörleri 
El ile kullanılmaya mahsus elek-
tromekaıüfc aletler ve makinalı 
aletler (Motor takılmış) 
Dahili ihtiraklı motörleri ateşle
meye ve hareket ettirmeye mah
sus ienibat ve cihazlar (Manyeto
lar, dlnamomanyetolar, ateşleme 
ve ısıtma bujileri, muharrikler, 
v.s.); bu motörlerle birlikte kulla
nılan jeneratörler (Dinamolar) ve 
Konjonktür - disjonktörler 

60 Muaf 

40-50 

50 

30 

30 

33-30 

90 Muaf 

30 

25,40,50 

Muaf 

Muaf 

99 
50 
60 

35 

40 
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Gümrük 
tarife No. Eşyanın cinsi 

Uygulanacak 
gümrük vergi 

Kanuni nisbetl veya 
vergi haddi % haddi % 

85.09 B siklet ve berzerleri ile motorlu 
kara nakil vasıtaları için elektrikli 
aydınlatma ve işaret cihazları, cam 
siliciler, buzlanıma ve buğulan-
mayı önleyici tertibat 40 Muaf 

815110 Kendi enerji kaynaklarıyla işleyen 
elektrikli portatif lambalar (Pilli, 
akümülâtörlü, elektromanyetik v. 
s.) (85.0-9 pozisyonundakiler hariç) 25-50 » 

«5J/1I Sanayide ve lalboratuvarlarda kul
lanılan elektrik fırınları (Elektrik 
endüksiyonu veya elektrik enerjisi 
kaybı suretiyle termik ameliyüer-
de kullanılmaya mahsus cihazlar 
dahil); (kaynak, lehim ve kesme! 
İşleri için elektrikli makina v* 
cihazlar 37 » 

•5.12 Elektrikli su ısıtıcılar, şohbenler 
ve daldırma suretiyle ısıtıcı cihaz
lar; bina, saha ve benzeri yerlerin 
ısıtıcı elektrikli cihazları, berber 
işleri için elektro termik cihazlar 
'(saç kurutucular, saç kıvırma ci
hazları, saç kıvırma maşalarının 
ısıtma cihazları, v.s.); Elektrik 
ütüleri; ev işlerinde kullanılan 
elektro termik cihazlar; 85.24 pc~ 
zisyonundalküerden gayri ısıtıcı re
zistanslar 

85.13 Telli telefon ve telgraf için elek
trikli cihazlar (Kuranportör il» 
uzak mesafeler muhaberesini te
minine mahsus cihazlar dahil) 30-30 » 

85.14 Mikrofonlar ve mesnetleri; hopar
lörler ve alçak frekanslı elektrik 
amplifikatörleri 30,40,50 » 

85.15 lAlıcı ve verici radyo telefon ve 
tradyo-telgraf cihazları, alıcı ve ve
rici radyo ve televizyon cihazları 
(Gramofonla mücehhez alıcı radyo 
cihazları ile televizyon 'kamera
ları dahil); radyo ile seyrüseferi! 
idareye mahsus cihazlar, radar 
cihazları ve radyo vasıtasıyla uzak 
mesafeleri kontrol cihazları 50-60 Muaf 

85.16 Demiryolları ve diğer yollar için 
elektrikli işaret, umniyet, kontrol 
ve kumanda cihazları (Umanlar 
ve hava meydanları için olanlar 
dahil) İS » 

85.17 Elektrikli ses ve İşaret cihazları 
(Ziller, srenler, ilân levhaları, hır
sızlığa veya yangına karşı alarm 
cihazları vs) (8ü 09 ve 85216 po
zisyonundakiler hariç) S0 » 

85.18 Elektrik kondansatörleri (Salbit, 
değişebilir veya ayar edilebilir) 36-40 » 

85.19 Elektrik devresinin kesilmesi, bö
lünmesi, korunması, kollara ay
rılması veya irtilbatlandınlmasi 
İçin teçhizat, (Ceryan kesiciler, ko
mi ta törler, röleler, devre kesiciler, 
yıldırım önleyiciler, prizler, bağ
lama kutuları, vs.); ısıtıcı olma
yan resistanslar, potansiyometre-
ler ve reostalar; rezistans, endük
siyon ihtizazlı kontak veya motörle 
çalışan otomatik voltaj regülâtör
leri; kumanda veya tevzi kabloları 
(Telefon tevzi kabloları hariç) 25, 35', 40, 50 » 

85.20 Tenairata yahut ültraviyole veya 
entraruj şualar teminine yarıyan 
kizir s veya deşarj esaslı elektrik 
ampul ve tüpleri; ark lambaları; 
fotoğrafçılıkta kullanılan ve elek
trikle ateş alan flaş ampulleri 50 » 

815311 E l fctrondk lambalar, tüpler ve valf
lar (85.20 pozisyonundakiler hariç 
olmak üzere, sıcak featotlu soğuk 
kaltotlu veya fotofeatotlu olanlar), 
ezcümle : Havası alınmış buharlı 
veya gazlı lambalar, tüpler ve valf
lar (Civa buharlı redresör tüpl«r 
dahil); 
Katodik tüpler, televizyon kame
raları için valflar, VJS. fotoelektrik 

Gümrük 
«rife No. Eşyanın cinsi 

Uygulanacak 
gümrük vergi 

K a n u n i nisbet l veya 
vergi haddi % haddi % 

selüller; monte edilmiş transis
torlar ve monte edilm ş berzeri 
yan nakil elemanlar; monte edil
miş piezo elektrik kristaller 2085 

85.32 Bu faslın başka pozisyonlarında 
zikri geçmiyen veya bulunmayan 
elektrikli makina ve cihazlar S0 

«533 Elektrik için izole edilmiş teller, 
örgüler kablolar (Müşterek akslı 
kablolar dahil), şeritler, çubuklar, 
ire ıb-nzerleri (Anodiık olarak lake 
•e okside edilmiş olanlar dahil), 
ı(irtilbat parçalan İle teçhiz edil
miş olsun olmasın) toprak ve su 
altı kablolan (Herhangi bir mad" 
de ile tecrit edildikten sonra bir 
den ziyadesinin bir araya getiri
lerek adi madenlerden boru ve 
şeritlerle teçhiz edilmiş olanlan) 50 

8524 Elektrik işlerinde veya elektrotek
nik işlerinda kullanılan madenli' 
veya madensdz, kömür veya grafit
ten eşya ve parçalar (Elektrik ma-
kinalan için süpürgeler, lamba, 
pü veya mikrofonlar için kömür
ler, fırınlar, kaynak cihazları veya 
elektroliz teslisleri için elektrod-
lar, v.s.) 86 

8525* İzolatörler (Yapıldığı madde ne 
olursa olsun) 50 

8526 Elektrik makina, cihaz tesisleri 
İçin izole edici parçalan (Tama
men izole edici maddelerden ma
mul veya vidalı duylar gibi bağ
layıcı madenî parçalan ihtiva 
edenler) (85.25 pozisyonundaki 
faolatörler hariç.) 50 

8527 Adi madenlerden izole edici boru
lar ve bunlann bağlayıcı parçalan 
(Dahilden izole edilmiş). 50 

85.28 Makina ve cihazların, bu faslın 
başka pozisyonlarında zikri geç
meyen veya bulunmıyan elektrikli 
aksam ve parçalan. 50 

86.06 Atelye vagonlan vinçli vagonlar 
ve demir yolları için d-'&er servis 
vagonlan; motorsuz drezinler. 30 

87.01 Traktörler (Vinçlî traktörler da
hil) Tarımda kullanılanlar: Bft 

87.02 İrsan veya eşya nakline mahsus 
motorlu kara nakil vasıları (Spor 
otomobilleri ve troleybüsler da
hil) Motorun cinsi ne olursa n'«"n 75-60 

87.03 Hususi istimaller için motorlu 
kam nak 1 v ^ t a l a n (T?r-> °ra-
Ibalan, tulumbal veya merdivenli! 
arabalar, süDÜrmeye veya kar kü-
remeye mahsus arabalar, tohum, 
gübre su ve saire saçan arabalar, 
vinçli arabalar, projektörlü araba
lar, atelye arabalar, radyoloji ci-
hazlariyle, mücehhez arabalar ve 
benzerleri) (87.02 pozisyonundaki 
motorlu kara nakil vasıtalan ha
riç) 60 
İHTAR: Verem mücadelesinde 
kullanılmak üzere ithal olunan, 
radyoloji cihazı ve jeneratör ile 
mücehhez motorlu kara nakil 
vasıtalan, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının müsaadesi i l * 
vergiden muaftır. 

87.06 87.01, 87.02 ve 87.03 pozisyonla
rında yer alan motorlu kara nakil 
vasıtalarının aksam, parça v» 
teferruatı. 80 
a) 87.01 pozisyonundaki vasıtala
rın karoseri aksamı OKg.) 50 
b) 87 04 pozisyonundaki şasilerin 
aksamı 
I — Traktörler» ait olanlar (Kg.) 80 
II — Sairleri 50 
0) Sairleri : 70 

Muaf 

Muaf 

» 

Muaf, 
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Gümrük 
tarife No. Eşyanın cinsi 

87.07 Fabrika ve antrepolarda, kısa 
mesafelerde eşya taşımaya ve istif 
yapmaya ve benzeri işler görmeye 
mahsus motorlu şaryolar (Moto
run cinsi ne olursa olsun); demir
yolu istasyonlarında kullanılan 
neviden traktörler; bunların ak
sam ve parçalan 

87.14 Hareket ettirici tertibatı bulunmı-
yan diğer kara nakil vasıtaları; 
her türlü vasıtalar için römork
ları; bunların aksam ve parçalan 
a) Kamyon ve traktörler için yük 
römorklan 
(Kg. ve A.) 
b) Sairleri : 

90.14 Jeodezi, topografya, arazi ölçme, 
irtifa ölçme, fotogrametri ve hid
rografi, seyrüsefer (Deniz, nehir 
ve hava), meteoroloji, hidroloji ve 
jeofoziğe ait alet ve cihazlar; pu
sulalar ve telemetreler. 

90.15 Hassas teraziler (5 santigram veya 
daha az ağırlıkları tartabilenler) 
(Tartılan birlikte olsun olmasm). 

90.16 Besim yapma, çizgi çizme ve hesap 
yapmaya mahsus aletler (Pantog
raflar, pergel takınılan, sürgülü 
hesap cetvelleri, hesap daireleri 
v.s.); bu faslın başka yerlerinde 
zikri geçmeyen veya bulunmayan 
ölçü muayene ve kontrol makina, 
cihaz ve aletleri (Tesviye aletleri, 
plânimetreler, mikrometreler, ka
libreler, çap ölçen aletler, metre
ler ,v .s.); profil projektörleri. 

90.18 Mekanoterapi ve masal cihazları; 
psikotekni ozonoterapi, oksijeno-
terapi, sunî teneffüs ve aerosolte-
rapi cihazları ve teneffüs için di
ğer cihazlar (Gaz maskeleri da
hil) 

90.20 X-şuah cihazlar (Radyografi için 
olsun olmasın) ve rsyoakt.f mad
delerin radyasyonlariyle çalışan 
cihazlar (X-şuaı hasıl eden jene
ratör tüpler, tansiyon jeneratör
leri, kumanda kürsüleri, muayene 
ve tedavi için ekranlar, masalar, 
sandalyeler ve benzerleri) 

90.23 Dansimetreler, aerometreler, al-
koometreler ve benzeri aletler, 
termometreler, prometreler, baro
metreler, higrometreler ve psikro-
metreler (Kaydedici tertibatlı ol
sun olmasm); Bu aletlerin bir 
araya getirilmiş olanları. 

90.24 Mayi veya gazların ölçülmesine, 
kontroluna veya tanzimine veya
hut sühunetin otomatik olarak 
kontroluna mahsus alet ve cihaz
lar (Manometreler, termostatlar, 
seviye müşirleri, su akımı müşir
leri) «Debitmetres» bacalarm oto
matik duman çekme regülatörleri 
(90.14 pozisyonuna giren alet ve 
cihazlar hariç), kalorifer tesisatı 
ve benzerleri için hararet ölçen 
aletler. 

90.25 Fizik ve kimyevi tahliller için alet 
ve cihazlar (Polorimetreler, ref 
raktometreler spekterometreler, 
gaz veya duman tahlil ediciler 
gibi); lüzuculiği, mesamatı, satıh 
gerilmesini ve benzeri hususları 
ölçmeye ve kontrol etmeye mahsus 
alet ve cihazlar (ezcümle : Viskozi-
metreler, porozimetreler ve dilato
metreler); hararet, ışık ve s s ölç
meye veya kontrol etmeye mahsug 
aletler ve cihazlar (Ezcümle: Fo
tometreler poz verme zamanını 
gösterenler dahil kalorimetreler 
gibi); mikrotomlar 

Uygulanacak 
gümrük vergi 

Kanunî nisbeti veya 
vergi haddi haddi V» 

50 

60 
60 

20 

40 

Gümrük 
tarife No. 

9056 

90.27 

Eşyanın cinsi 

50 Muaf 

30 

15 

35 

40 

40 

Gaz, mayi ve elektrik sayaçlan 
(İstihsal, sarfiyat ve kontrol için 
olanlar dahil), 
Diğer sayaçlar (Devir adedi sayaç
ları istihsal sayaçları, taksimetre
ler, katedilen mesafe sayaçlan, 
podometreler, v.s.), sür'at müşir
leri ve taksimetreler, (Manyetik 
takimetreler dahil 94.14 pozisyo
nundakiler hariç) stroboskoplar. 

90.28 Ölçü, muayene, kontrol, tanzim, 
veya tahlü işlerinde kullanılan 
elektrikli veya elektronik alet ve 
cihazlar. 

90.29 Münhasıran veya esas itibariyle bu 
faslın 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 veya 
90.28 pozisyonlarında yazılı alet ve 
cihazların bir veya bir kaçında 
kullanılmaya elverişli aksam, par
ça ve teferruat, 

91.02 Saat makinah masa ve duvar sa
atleri ile münebbihili saatler. 

91.03 Motorlu kara nakil vasıtalarının 
uçakların, gemilerin ve diğer kara 
nakil vasıtalarının alet tablolarına 
monte edilmeye mahsus saatler 
ve benzerleri. 

91.04 Saat makinah olanlardan gayri 
masa, duvar bina saatleri, müneb-
bihli saatler ve benzeri saatçi ci
hazları. 

91.05 Kontrol cihazlan ve saat makinah 
veya senkron motorlu zaman sa
yaçları (Devamı kaydeden cihaz
lar, tarih ve saat kaydedici cihaz
lar, bekçi kontrol saatleri, minüt-
yeler, saniyeli sayaçlar, v.s.) 

91.06 Muayyen zamanda bir mekaniz
mayı harekete getiren saat maki
nah veya senkron motorlu cihaz
lar (Saat ayarlanışma göre duran 
cihazlar, mübeddileler, v.s.) 

92.11 Gramofonlar, diktafonlar, ve ses 
kaydetmeye ve seri halinde çoğalt
maya mahsus diğer cihazlar 
(Plak, şerit, tel çevirenler dahil) 
(Ses diyaframı bulunsun bulun
masın); televizyonda manyetik 
usulle hayal ve ses kaydına ve 
bunların seri halinde çoğaltüma-
sma mahsus cihazlar. 

96.02 Fırça cinsinden eşya (Fırçalar, 
süpürge fırçalar, ressam ve boyacı 
fırçaları ve benzerleri; makina ak
samından olan fırçalar dahil); 
Boya ve badana ruloları; kauçukr 
tan ve benzeri diğer yumuşak 
maddelerden süpürgeler ve silgi
ler) (Fotoğrafçılıkta kullanılan 
merdaneli kurulayıcılar hariç). 

96.06 Ele kalburlan ve elekleri (imal 
edildiği madde ne olursa olsun). 

84.42 Deri ve köselenin hazırlanmasına 
ve işlenmesine, ayakkabı ve deri
den veya köseleden diğer eşya 
imaline mahsus makina ve cihaz
lar (84.41 pozisyonundaki dikiş 
makinaları hariç.) 

84.59 Bu faslm başka pozisyonlannda 
zikri geçmeyen veya bulunmayan 
makinalar ve mekanik cihazlar. 

84.60 Maden dökümhaneleri için döküm 
kasaları; madenlerin, madenî kar
bürlerin, camın, madenî maddele
rin (Seramik hamurları, beton, 
çimento, v.s.), Kauçuğun suni 
plastik maddelerin dökümünde 
kullanılan neviden kalıplar (Ma
denler için külçe kalıplar hariç). 

84.61 Muslukçu eşyası ve boruculuğa ait 
benzeri diğer eşya (Tazyiki azal
tıcı valfler ile termostatik valfler 
dahil) (Borular, kazanlar, depo
lar, sarnıçlar, ve benzeri diğer 
kaplar için). 

Uygulanacak 
gümrük vergi 

Kanuni nisbeti veya 
vergi haddi % haddi % 

75 

50 

40 

35,40,50 

75 

75 

75 

75 

75 

60 

30-75 

50 

30 

15,30,50 

40 

50 
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Gümrük 
tarife No. Eşyanm cinsi 

Uygulanacak 
gümrük vergi 

Kanunî nısbeti veya 
vergi haddi % haddi % 

84.62 Her nevi rulmanlar (bilyalı, iğ
neli, makaralı veya her şekilde 
rulolu). 

84.63 Transmisyon milleri, manivelalar, 
yatak kovanlar, mil yatakları, diş
liler ve sürtünme dişlileri, sürati 
eksiltici, artırıcı ve değiştirici 
tertibat, volanlar ve makaralar 
(bir kaç makaradan müteşekkil 
ağır yük kaldırmaya mahsus ta
kımlar dahil) irtibat çarkları, bir
leştirme cihazları (Manşonlar, 
elastiki birleştiriciler, v.s.) ve maf
sal contaları (Kadaran contaları, 
oldham contaları, VJS.) 

Başbakanlıktan : 

15 

30 

Karar Sayısı. 16538 
1 — Neşrijat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğünde açık bulunan 4 

üncü derece kadrolu Şube Müdürlüğüne, Özlük ve Yazı İşleri Genel Mü
dürlüğü Personel İşleri Daire Müdür Yardımcısı M . Hüdavendigâr An-
kal'ın, 697 sayılı Kanunun değişik 68 inci maddesinin (A) bendi ve ,76 
ncı maddesi uyarınca atanması uygun görülmüştür. 

'2 — Bu Kararı Başbakan yürütür. 
25/6/1976 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Başbakan 
S. DEMİREL 

İçişleri Bakanlığından: 

Karar Sayısı: 16472 
1 — Ankara İli Haymana İlçesi Merkez Bucağına (bağlı Yeşilöz (Ko-

karköy) Köyü, 
Aynı İlin Polatlı İlçesi Yenimehmetli Bucağına bağlanmıştır. 
2 — Bu Kararı İçişleri Bakam yürütür. 

25/6/1976 
CUMHURBAŞKANI 

FAHRİ S. KORUTÜRK 
Başbakan İçişleri Bakanı 

S. DEMİREL O. ASİLTÜRK 

Karar Sayısı: 16402 
1 — Açık bulunan 1. derece kadrolu Teftiş Kurulu Başkanlığına {1. 

derece kadrolu Urfa Valisi Galip Demirel'in, 
637 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 76. maddesine göre 

naklen atanması uygun görülmüştür. 
2 — Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür. 

25/6/1976 
CUMHURBAŞKANI 

FAHRİ S. KORUTÜRK 
Başbakan İçişleri Bakanı 

S. DEMİREL O. ASİLTÜRK 

Karar Sayısı: 16471 
\l — Kahramanmaraş İli Pazarcık İlçesi Merkez Bucağına bağlı 

Karakesek Köyü, 
Gaziantep İli Merkez İlçesi Merkez Bucağına bağlanmıştır. 
2 — Bu Kararı İçişleri Bakam yürütür. 

05/6/1976 
CUMHURBAŞKANI 

FAHRİ S. KORUTÜRK 
Başbakan İçişleri Bakanı 

S. DEMİREL O. ASİLTÜRK 

Karar Sayısı: 16312 
1 — Manisa İli Merkez İlçesi Merkez Bucağına bağlı Hacıhaliller 

Köyü ile, Sanıhanlı İlçesi Merkez Bucağına bağlı Yeşilköy Köyü bölgesin
deki iki ilçe arası sınır, özel krokisinde de gösterildiği üzere; 

(Hacıhaliller Köyünden Hüseyin Urcan ile Abdullah Onan'a ait bağ
ların «Hüseyin Urcan'a ait bağ 866, Abdullah Onan'a ait bağ ise 864 par

sel numaralıdır. «Arasından geçen yolun Gediz Nehrine kavuştuğu yerden 
başlıyarak, buradan Gediz Nehrini Batı istikametine takiben 530 parsel 
Nolu Postacı Ali Şen bağının batı sınırının Gediz Nehri ile kesiştiği nok
taya - buradan da Halil Gülcü işgalindeki Hazineye ait 2113 No. lu parsel 
ile Yeşilköy tapusuna kayıtlı Efrahim Salur'a ait 1605 No. lu parsellerin 
çay ile birleştiği Güney köşesine çekilecek hat) olarak tespit edilmiştir. 

2 —' Tarafların karşı taraf sının içinde kalan genel ve özel haklan 
saklıdır. 

3 — 6 Mart 1972 gün ve 10714 sayılı Karar yürürlükten kaldırılmıştır. 
4 — Bu Karan İçişleri Bakam yürütür. 

25/6/1976 

Başbakan 
S. DEMİREL 

İçişleri Bakanı 
O. ASİLTÜRK 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Karar Sayısı: 16470 
\l — Manisa İli Merkez İlçesi Merkez Bucağına bağlı Hacıhaliller 

Köyü ile, Saruhanlı İlçesi Merkez Bucağına bağlı Koldere Belediyesi böl
gesindeki iki ilçe arası sınır özel krokisinde de gösterildiği üzere; 

(Gediz Neminin kuzeyindeki Yeşilköy tapusuna kayıtlı Efrahim Sa
lur'a ait 605 'No. lu parsel ile, Koldere topusuna kayıtlı olup Halil Gülcü 
işgalindeki 21113 No. lu parseller arasındaki sınırın Gediz Nehri ile birleş-
tiği Güney köşesinden başlıyarak, buradan batıya doğru Gediz Nehrini 
takiben Koldere sığır yolunun Gediz Nehri ile birleştiği noktaya çekilecek 
hat) olarak tespit edilmiştir. 

2 — Tarafların karşı taraf ismin içinde kalan genel ve özel haklan 
saklıdır. 

3 — Bu Karan İçişleri Bakanı yürütür. 
25/6/1076 

Başbakan 
S. DEMİREL 

İçişleri Bakanı 
O. ASİLTÜRK 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Karar Sayısı: 16473 
1 — Sivas İli Yıldızeli İlçesi Çırçır Bucağına bağlı Yakupoğlan Köyü, 
Aynı İlin Merkez İlçesi Karaçayır Bucağına bağlanmıştır. 
2 — Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür. 

35/6/1976 

Başbakan 
S. DEMİREL 
Maliye Bakanlığından 

İçişleri Bakam 
O. ASİLTÜRK 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Karar Sayısı: 16477 
1 — 4709 sayılı Kanun 'gereğince yapılan yeterlik sınavında ba-

şarı gösteren Hesap Uzman Muavinleri, Musa Örmeci, Ahmet Aslan, Ha-
lûk Kaptanoğlu, Mevlüt Aydemir, Ali Külhan'm 7 nci derecenin i İnci, Ya
vuz Baylan'ın 7 nci derecenin 2 nci, Erdoğan Topalhocaoğlu, Hasan 
Tayyar Arıca'nm 7 nci derecenin 1 nci, Mustafa H. Göksoy, Ömer Par-
lak'ın 7 nci derecenin 3 ncü kademe aylıkları ile 5 nci Sınıf Hesap Uz-
manlıklarına 667 sayılı Kanunun değişik 36 ve 68 inci maddesinin (A) 
(bendi gereğince; 

Atanmaları uygun görülmüştür. 
2 — Bu Karan Maliye Bakanı yürütür. 

25/6/1976 

Başbakan 
S. DEMİREL 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Maliye Bakanı 
Doç. Dr. Y. ERGENEKON 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

Karar Sayısı: 16464 
1 — Açık bulunan birinci derece kadrolu Talim ye Terbiye Dairesi 

Başkan Yardımcılığına (Kurul Üyesi) Arif (Konyalıoğlu'nun 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun değişik 76 ncı maddesi uyarınca atanması 
uygun görülmüştür. 

2 — Bu Karan Millî Eğitim Bakam yürütür. 
25/6/1976 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Başbakan Milli Eğitim Bakam 
S. DEMİREL A. N. ERDEM 
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Y Ö N E T M E L I K L E R 
Gümrük ve Tekel Bakanlığından : 

Gümrük Yönetmeliğinin 1190. Maddesi ile ilgili (23) No. lu 
Zat Eşyası Listesine Yapılan İlâveye Ait Yönetmelik 
Madde 1 — 3/2/1973 günlü 14437 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 

Gümrük Yönetmeliğinin 1190. maddesi ile ilgili 23 No lu listeye aşağı
daki şekilde ilâve yapılmıştır. 

3 — Bir adet portatif yazı makinesi, «portatif ve pille de çalışabi
lir meslekî özellik ihtiva etmeyen elektronik bir adet hesap makinası,» 

14 — Bir adet el feneri, «Lüks lambası,» 
19 — Yolculukta yenebilecek az miktarda yiyecek ve içecek mad

deleri ile bunlara ait tabak, çatal, kaşık, tencere, fincan, termos ve «por
tatif kamping ocağı» gibi. 

Madde 2 — Bu Yönetmelik yayım tarihinden itibaren yürürlüğe 
girer. • 

Gençlik ve Spor Bakanlığından : 

Binicilik Müsabaka Yönetmeliğinin 14, 29, 30, 40 ve 41 İnci 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bir Madde İlâve Edil

mesine Dair Yönetmelik 
Madde 1 — Binicilik Müsabaka Yönetmeliğinin ,14. [Maddesi aşağı

daki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 14 — Atatürk Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık , 

Kupası ve isme özel yapılan veya yapılması gereken yarışmalar ile ikrami
yesi 4.500,— TL. yi geçen büyük ikramiyeli resmî, özel, engel atlama, at 
terbiyesi müsabakalarına yabancı uyruklular giremezler. Ancak, bunların 
dışında kalan ve ikramiyeleri 4.500,— TL. nin altında olan ilk sınıf müsa
bakalarına lisans almak suretiyle yabancı uyruklularda katılabilir. 

Madde 2 — Binicilik Müsabaka Yönetmeliğinin 29. Maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 29 — İkramiyeler dereceye giren ilk 5 at arasında dağıtılır. 
Yalnız bir atın iştirak ettiği müsabaka yapılmaz. Beş ve beşten az atın ka
tıldığı müsabakalarda sonuncuya ikramiye verilmez. Ancak Federasyon 
gerekli gördüğü takdirde gidişmekte olan bölgelerde sonuncuya da ikra
miye verebilir. 

Madde 3 — Binicilik Müsabaka Yönetmeliğinin 30. Maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 30 — Müsabaka ikramiyeleri aşağıdaki şefcüde dağıtılır. 
Birinciye % 60 
İkinciye % 22 
Üçüncüye % 10 
Dördüncüye % 5 
Beşinciye % 3 
Bir atın ortalama yıllık bakım ücreti esas kabul edilerek her sınıfa 

tahsis edilecek miktar tespit edilir. Verilecek en küçük ikramiye bir atm 
üç aylık bakımım karşılayacak şekilde düzenlenir. Bir yıllık ortalama ba
kını ücreti her yıl malî yıldan önce Binicik Federasyonunca tespit edile
rek yıllık faaliyet programlarına konacak ödenek saptanır. Bütçe plan
laması bu esaslar dahilinde yapılır. 

Madde 4 — Binicilik Müsabaka Yönetmeliğinin 40. Maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 40 — Bir yarışmacı 14 yaşma bastığı takvim yılının başından 
18 yaşını doldurduğu takvim yılı sonuna kadar dresaj hariç engel atlama 
müsabakalarına jünior alarak katılabilir. 18 yaşım doldurduktan sonra 
profesyonel olmamak şartı ile 20 yaşının sonuna kadar jünior olarak dre
saj müsabalarına katılabilir Madde 5 — Binicilik Müsabaka Yönetmeliğinin 4,1. Maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 41 — Jünior yarışmacıların binicilik lisansı aldıktan sonra 
herhangi bir sebeple yaptıracakları yaş tashihleri geçerli sayılmaz. 

Madde 6 — Binicilik Müsabaka Yönetmeliğine 42. Madde olarak aşa
ğıdaki madde ilâve edilmiştir. 

Madde 42 — Türkiye'de müsabakalara iştirak etmiş atlar Binicilik 
Federasyonunun müsaadesi alınmadan yurt dışına çıkarılamaz ve satıla
mazlar. Herhangi bir müsabakaya iştirak etmiş atın sahibi bu şartı ka
bul etmiş addolunur. 

Türkiye Birinciliklerine iştirak eden atlar, Millî Takımın teşkili için 
Federasyonun emrine girmeyi peşinen kabul etmiş sayılırlar. 

Böyle bir atın sahibi, Federasyonun talebi halinde atım, Millî Ekib'e 
vermeye zorunludur, 

Sağlık durumu Federasyonun tayin edeceği veteriner tarafından dü
zenlenen bir raporla tespit edildikten sonra at. Millî Kampa alınır. Müsa
bakalardan sonra sahibine iade edilir. 

Atın bu millî görev sırasında herhangi bir nedenle sakatlanması ve
ya ölmesi halinde sahibi, Federasyon aleyhine tazminat davası açamaz. 

Madde 7 — 3630 sayılı Beden Terbiyesi Kanununun 9. Maddesi ge
reğince Merkez Danışma Kurulunca hazırlanan bu Yönetmelik Resmî Ga
zete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 8 — Bu Yönetmeliği Beden Terbiyesi Genel Müdürü yü
rütür. 

• 
Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı Memurlarına alt Gizli Tezkiye 
Varakalarının Doldurulması ve Tezkiye Amirleri Hakkında 

Yönetmelik 
Madde 1 — Sosyal Güvenlik Bakanlığı memurlarının Gizli Tezkiye 

Varakalarının doldurulması ve Tezkiye Amirleri Hakkındaki işbu Yö
netmelik 5434 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin (F) fıkrası mucibince 
sicilleri üzerine emekliye şevki hakkındaki Bakanlar Kurulunun 1/12/1951 
gün ve 3/13417 sayılı kararnamesi ile 1/12/1951 tarihinde yürürlüğe 
giren tüzüğe istinaden hazırlanmış olup, Bakanlık Memur ve Hizmetli
lerinin Tezkiyelerinin doldurulması ve tabi oldukları Tezkiye Amirleri 
Yönetmeliği bu esasa göre tanzim edilmiştir. 

Madde 2 — Sosyal Güvenlik Bakanlığı Merkez kuruluşuna dahil 
memurlardan herbiri hakkında birinci ve ikinci derece tezkiye amirleri 
tarafından her yılın Ocak ayında numunesine göre bir adet gizli tezkiye 
varakası doldurulacaktır. Bakanlık müfettişleri ve müfettiş yetkisine 
haiz kimseler de muamele ve işlerini teftiş ettikleri memurlar hakkında 
edindikleri kanaate göre kısa, açık ifadeli bir gizli rapor tanzim ede
cekler ve bu raporları memurun gizli tezkiye varakasını saklamakla 
sorumlu bulunan Personel Müdürlüğüne göndereceklerdir. 

1 inci, 2 nci ve 3 üncü derece tezkiye amirlerinin kimler olduğu 
bu yönetmeliğe bağlı cetvelde gösterilmiştir. Bu amirler tarafından 
doldurulacak gizli tezkiye varakalarında silinti yapılmıyacağı gibi fazla 
ve yanlış yazılan kelimelerin üzerleri okunacak surette çizilerek doğru
su yazıldıktan sonra keyfiyet imza ile tasdik olunacaktır. 

Gizli tezkiye varakalarının müsveddeleri saklanmaz. 
Madde 3 — Gizli tezkiye varakalarındaki bütün sütunlar tamamen 

doldurulacak ve boş sütun kalmıyacaktır. Ancak (A) tablosunun 9 ve 
10 uncu maddelerindeki (maiyeti üzerinde nüfuzu ve maiyetim yetiştir
me kabiliyeti) gibi amirlere mahsus olan hanelerin maiyette çalışan
larla ilgisi olmadığından bu sütunlar boş bırakılacaktır. Tezkiye vara
kalarındaki mütalâalar gayet okunaklı bir tarzda ve tereddüdü mucip 
olmıyacak derecede açık bir ifade ile yazılmış bulunacaktır. 

- Tezkiye varakaları bir zarfa konulup zarfın ek yerleri resmi mü
hürle mühürlenecek ve zarfın üzerine tezkiyesi yapılan memurun adı 
ve soyadı, tezkiyesinin yapıldığı tarihteki memuriyet unvanı ismi tez
kiyenin hangi yıla ait olduğu ve memurun sicil numarası yazılacaktır. 
Resmi mühürün sahibi olmıyan tezkiye amiri tarafından yazılan zarf
lar resmi mühüre sahip olan makamın mühürü ile mühürlenecektir. 

Gizli tezkiye varakalarının bulunduğu zarflar «Gizli ve zata mah
sus» işareti konularak Personel Müdürlüğüne gönderilecektir. 

Madde 4 — Gizli tezkiye varakası doldurulacak memurun tezkiye 
amirinin maiyetinde en az 6 ay çalışmış olması şarttır. Bir işte altı 
aydan fazla bir müddet bulunup bir başka tezkiye amiri maiyetindeki 
işe naklolunanlara ait gizli tezkiye varakaları bunların nakillerini mü
teakip derhal düzenlenerek gönderilecektir. 

Ocak ayı gelmeden görevi değişmek suretiyle işinden ayrılan tez
kiye amirleri maiyetlerindeki memurlardan 6 aylık müddeti tamamla
mış olanların gizli tezkiye varakalarım derhal düzenleyip gönderdik
lerdir. 

İstifa, emekliye ayrılma ve ölüm sebepleriyle tezkiye varakasını 
doldurmadan görevinden ayrılan birinci tezkiye amirinin yerine varsa 
o yerdeki ikinci tezkiye amiri tarafından bu varakalar doldurulacaktır. 
İkinci tezkiye amiri de yoksa veya orada değilse varakalar birinci ve 
ikinci derece tezkiye amirlerinin yerine atanan veya vekilleri tarafın
dan iki aylık bir müddetin sonunda derhal düzenlenecektir. 
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Gizli tezkiye varakaları ile raporlar memurların gizli dosyalarına 
konulacaktır. Bu dosyalar, Personel Müdürünün kontrolü, denetimi al
tında görevlendireceği kişi yanında muhafaza olunacaktır. Başka bir 
Bakanlık veya kuruma geçenlerin gizli tezkiye varakası sicilleriyle bir-
likte o Bakanlık veya Kuruma devrolunacaktır. 

Madde 5 — Gizli tezkiye varakalarına ve gizli raporlara garaza 
binaen veya hususi bir maksatla hakikate aykırı mütalâa yazdıkları an
laşılanlar veya bunları muayyen müddette doldurup göndermiyenler 
hakkında gerekli kanunî kovuşturma yapılacaktır. 

Bakan, Müsteşar, Dair Başkanları ve Genel Müdürler emirleri al
tında bulunan bütün memurların, bunlar dışında kalan tezkiye amir
leri de yalnız maiyetindekilerin ve disiplin komisyonu da muameleleri 
kendisine intikal edenlerin gizli tezkiye dosyalarını görebilirler. Ge
rek bunları ve gerekse gizli tezkiye varaka ve raporlarım saklamakla 
görevli olanlar bunların esaslarını gizli tutacaklardır. Bunları açıklı-
yan memurlar hakkında kanunî kovuşturma yapılacaktır. 

Madde 6 — Gizli tezkiye varakalarını saklamakla sorumlu veya 
vazifeli Personel Müdürü veya onun kontrol ve denetimi altında mu
hafaza eden memur bunları tetkik ederek tüzük hükümlerine aykırı 
gördükleri yerler varsa bu varakaları dolduranlara iade edecek ve nok
sanları tamamlattıracaklardır. Bu görevin noksan yapılmasından dolayı 
ilgililer sorumlu duruma düşeceklerdir. 

Gizli tezkiye varakalarını dolduracak birinci ve ikinci tezkiye amir
leri tüzük hükümlerini gözönünde bulundurarak, bu varakaların iadesi
ne mahal vermiyecek şekilde noksansız düzenlemeye dikkat ve itina 
edeceklerdir. 

Madde 7 — Birinci tezkiye amiri tarafından memur hakkında 
doldurulan gizli tezkiye varakasında bu amirin neticeye ait kanaati ile 
ikinci tezkiye amirinin kanaati birbirine aykırı mahiyette ise gizli tez
kiye varakası varsa üçüncü tezkiye amirine gönderilecek o memur 
hakkındaki kanaatini yazması istenecek ve bu amirin kanaatine itibar 
olunacaktır. 

Üstünde tezkiye varakası doldurmaya yetkili iki amir bulunmayan 
memurlar için birinci tezkiye amerinin kanaati ile iktifa olunacağı gibi; 
iki tezkiye amirine tabiî memurlara ait varakalarda üçüncü tezkiye 
amiri bulunmadığı takdirde kanaatlarda ayrılık olsa dahi ikinci tez
k i y e amirinin kanaatine itibar olunacaktır. 

Birden fazla tezkiye amiri bulunmayan memurlar hakkında o tez
kiye amirinin kanaati üzerine muamele yapılır. 

Madde 8 — Ölenlerin 65 yaşını doldurması sebebiyle yaş haddin
den dolayı emekliye ayrılanların veya 5434 sayılı Kanunun 92 nci mad
desi gereğince emeklilik hakkı düşenlerin gizli rapor ve tezkiye varaka
ları bunları saklamakla sorumlu bulunan Personel Müdürü tarafından 
oluşturulacak 3 kişilik bir heyet huzurunda imha edilecek ve keyfiyet 
bir tutanakla tespit olunacak, tutanak memurun şahsi dosyasında sak
lanacaktır. İmha muamelesi ölüm halinde derhal ve diğer hallerde iki 
yıl sonra yapılacaktır. 

Madde 9 — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 nci madde
sinin (E) Fıkrası gereğince Devlet Memurluğundan çıkarma cezasını 
gerektiren fiil ve haller : 

a) Yetkili kılınmadığı halde dış ve iç güvenlik ile ilgili veya ka
mu hizmetlerinin yürütülmesi veyahut kamu yararı bakımından gizli 
kalması gerekli bilgi ve belgeleri açıklamak. 

b) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak şekilde utanç verici hare
kette bulunmak. 

c) Savaş halinde, olağanüstü hallerde veya genel hayatta mües
sir afetlere uğrayan yerlerde yerine atananlar gelip işe başlamadan 
görev yerinden ayrılmamaları kendilerine tebliğ edildiği halde bu em
re uymayarak görev yerini terketmek. 

ç) İzinsiz veya kurumlarınca kabul edilir özürü olmaksızın bir 
yıl içinde toplam olarak otuz gün göreve gelmemek. 

Cumhuriyet Rejimine aykırı ve Memleketin genel nizamını bozan 
akideleri yaymak suçuyla mahkûm olanlar hakkında disiplin komisyonu 
karariyle emekliye sevk muamelesi yapılır. 

Madde 10 — İki yıl üstüste görevinde yetersiz olduğu hakkında 
tezkiye alan memurlar diğer bir tezkiye amirinin yanında tecrübe edi
leceklerdir. Son tezkiye amiri tarafından da evvelki tezkiye varakaları 
esasları ile teyit edilen memurlar disiplin komisyonu karariyle sicillen 
emekliye sevkedilirler. 

Sicilleri üzerine emekliye sevkedilecekler için fiili belirtmeksizin 
istinat edilen tüzüğün madde veya fıkrasının belirtilmesi kâfidir. 

Madde 11 — Gizli tezkiye varakaları esasları, memurların her 
hangi bir memuriyette nakil VE tayinlerinde, yetkili komisyon, tayine 
selahiyetli makam tarafından gözönünde bulundurularak ona göre o 
memur hakkında işlem yapılacaktır. Örneğin yukarı derece bir görevi 
ifaya muktedir olmadığı 1 inci ve 2 nci tezkiye amirleri veyahut Ba

kanlık Müfettişleri tarafından mütalâa edilmiş bulunan bir memurun 
bulunduğu derecenin üstündeki bir kadroya tayini mümkün olmaya
caktır. 

Madde 12 — Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihten itibaren yü-
rürlüge girer. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MEMURLARININ 
TEZKİYE AMİRLERİNİ GÖSTERİR LlSTE 

1. Tezkiye 2. Tezkiye 3. Tezkiye 
Tezkiye edilen memur Amiri Amiri Amiri 

Müsteşar Bakan — — 
Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Bakan — 
Başmüşavir ve Müşavirler Bakan — — 

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 
Vlüdür, Basın ve Halkla 
İlişkiler Müşaviri Bakan — — 
Büro Şefi, Sekreter, 
Memur, Daktilo Müdür Bakan — 

SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Genel Müdür Müsteşar Bakan — 
Genel Müdür Baş Yrd. 
Genel Müdür Yrd. 
Genel Müdür Müşaviri Genel Müdür Müsteşar Bakan 
Şube Müdürleri Genel Müdür 

Yardımcısı Genel Müdür Müsteşar 
Şube Müdür Yrd. Şef, 
Memur, Dakıtilo-Sekreter Şube Müdürü Genel Müdür Genel Müdür 

Yardımcısı 
ARAŞTIRMA VE PLANLAMA KURULU BAŞKANLIĞI 

Başkan Müsteşar Bakan — 
Üye, Uzman ve Tercüman, 
Raportör Başkan Müsteşar Bakan 
Şef, Memur, Daktilo Başkan Müsteşar — 

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 
Başkan Bakan 
Müşavir Müfettiş, Baş 
Müfettiş 1, 2, 3, 4. sınıf 
Müfettiş Başkan Bakan — 
Müfettiş Yardımcısı Müfettiş Başkan 
Şef, Memur, Daktilo Refakat Müf. Başkan 

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 
1. Hukuk Müşavir Müsteşar Bakan — 

1. Hukuk Müsteşar Bakan 
Müşavir 

Raportör. Şef, Memur, 2. Hukuk 1. Hukuk Müsteşar 
Daktilo Müşavir Müşavir 

PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Müdür Müsteşar Bakan — 
Müdür Yardımcısı Müdür Müsteşar — 
Şef, Memur Daktilo Müdür Yrd. Müdür — 
Daire Tabibi Müsteşar Yrd. Müsteşar — 
Hemşire Doktor Müsteşar Yrd. — 

LEVAZIM MÜDÜRLÜĞÜ 
Müdür ve İdari İşler Md. Müsteşar Bakan — 
Ayniyat Saymanı, Şef 
Ambar Memuru, Memur Levazım Md. Müsteşar Yrd. — 
Santral Memuru, Şoför, 
Teksirci, Teknisyen, 
Başhademe, Hademe İdari İşi. Md. Müsteşar Yrd. — 

GENEL EVRAK MÜDÜRLÜĞÜ 
Müdür Müsteşar Bakan — 
Şef, Memur, Daktilo, 
Dağıtıcı Müdür Müsteşar Yrd. — 

SAVUNMA SEKRETERLİĞİ 
Sekreter Müsteşar Bakan — 
Savunma Uzmanı, 
Sivil Savunma Uzmanı Sekreter Müsteşar — 
Şef, Memur, Daktilo Sekreter Müsteşar Yrd. — 

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU VE 
BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Genel Müdür Müsteşar Bakan — 
Genel Müdür Yard. Genel Müdür Müsteşar Bakan 
Yönetim Kurulu Üyeleri Müsteşar Bakan — 
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Orta-Doğu Teknik Üniversitesinden : 

Orta-Doğu Teknik Üniversitesi Öğrenci Disiplin Yönet
meliğinin 8 inci Maddesine Bir Paragraf Eklenmesine 

Dair Yönetmelik 
Madde 1 — Orta Doğu Teknik Üniversitesi, öğrenci Disiplin Yönet

meliğinin 8. Maddesinin sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir. 
8. maddenin sonuna eklenecek paragraf : 
Gaziantep Kampusu Disiplin Kurulu, Gaziantep Mühendislik Fakül

tesi Dekanı tarafından seçilen 3 kişiden oluşur. 
Bu kurul, Gaziantep Kampusundaki öğrenciler için, Üniversite Disip

lin Kurulunun (yetki ve görevlerini taşır. Bu kurulun kararları Rektörlük
çe onaylandıktan sonra uygulanır. 

Madde 2 — Bu Yönetmelik, (Resmî Gazete'de yayınlandığı tarihten 
itibaren yürürlüğe girer. 

Orta-Doğu Teknik Üniversitesi Konut Yönetmeliği 8 inci 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik 

Madde 1 — Orta Doğu Teknik Ürüvûrsiteısi Konut Yönetmeliğinin 
8 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 8 — Konutlardan Türk ve yabancı uyruklu tam görevli aka
demik personel ile Kampusta kalmalarında gereklilik görülen idarî perso
nel yararlanır. Konutta kalma süresi (4) yıldır. 

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Resmî Gazete'de yayın tarihinden iti-
fcaren yürürlüğe girer. 

T E B L İ Ğ L E R 
Maliye Bakanlığından: 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 Sayılı 
Karara İlişkin Tebliğ 

Seri: VII No : 168 
Madde 1 — Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 Sayılı Ka

rara ilişkin Seri: III No: 13 ithalât Tebliğinin Seri : VII No : 165 Teb
liğle değiştirilen 6 ncı maddesinin sonuna aşağıdaki fıkralar eklen
miştir. 

«Kabul kredisi yoluyla yapılacak ithalâtta, yetkili bankalar Merkez 
Bankasına müracaatla ithal müsaadesi aldıktan sonra en az 6 ay vadeli 
olmak üzere verecekleri poliçelerin, vadeler itibariyle dökümünü bu ban
kaya bildirirler. 

Bu suretle yapılacak ithalâtta aracı bankalar Merkez Bankasına 
ithal müsaadesi için müracaat ettiklerinde mal bedeli dövizin cari kur 
üzerinden bulunacak TL. karşılığının % l i nisbetine tekabül eden meb
lâğı Merkez Bankasındaki özel hesaba yatırırlar. 

Bu işlemler dolayısiyle yetkili bankalarca kabul edilmiş olan poli
çelerin tutarlarının karşılığı, poliçelerin kabulü tarihindeki satış kuru 
üzerinden ve en geç vadesinden 10 gün önce Merkez Bankasındaki özel 
hesaba yatırılır. 

Bu poliçelerin tutarları, yetkili bankaların gösterecekleri adrese. 
Merkez Bankasınca bu özel hesabın istimali suretiyle vadelerinde transfer 
edilir.» 

Madde 2 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

LPG Fîvat Farklar» Hakkında Tebliğ 
1. Bakanlar Kurulunun 4 Temmuz 1976 tarihli Resmî Gazete'de ya

yınlanan 7/12110 sayılı karan ile Sıvılandırılmış Petrol Gazı (LPG) fiyat 
farklannın Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Hesabına alınması uygun gö
rülmüştür. 

2. Sıvılandırılmış Petrol Gazım (LPCyi) ticaret maksadıyla elle
rinde bulunduran gerçek veya tüzel kişilerle bunların bilcümle şube, 
acente, bayi ve sair satıcılan 4 Temmuz 1976 Pazar günü depo, ticaret
hane, mağaza ve tanklannda ve sair yerlerde veya yolda bulunan Sıvılan-
dırılmış Petrol Gazının miktarım, bulundukları yerler itibariyle 7 Tem
muz 1976 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar bağlı bulundukları 
vergi dairelerine beyan edeceklerdir. Beyannameye kendilerine ait yer
lerde mevcut olup, başkalarına satılmış fakat bedelleri henüz tahsil edil
memiş veya sair suretlerle mülkiyeti devredilmiş LPG'yi de dahil etmek 
zorundadırlar. 

3. Tüketicilerin münhasıran kendi ihtiyaçlarında kullanmak üzere 
bulundurdukları LPG beyana ve fiyat farkının alınmasına tabi değildir. 

4. Beyan edilen stoklar üzerinden, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı tarafından şehir, kasaba ve köylerde ilân edilmiş olan Sıvılandı
rılmış Petrol Gazının (LPG'nin) mahallî yeni tüp satış fiyatları ile eski 
fiyatları arasında husule gelen farklar, beyanname sahipleri acuna vergi 
dairelerince tahakkuk ettirilecektir. 

5. Verilen beyannamelere göre adlarına fiyat farkı tahakkuk ettiri
lenler bu fiyat farklarını kendilerine vergi dairelerince bildirildiği tarih
ten itibaren bir ay içinde mahallî T. C. Ziraat Bankasına, Ankara Mer
kez Şubesindeki 640/7367 numaralı hesaba gönderilmek üzere, yatırmaya 
ve alacaklan makbuzun ikinci nüshasını vergi dairesine tevdie mecbur
durlar. 

6. Fiyat farklarının ödenmesini sağlamak bakımından, vergi dair 
releri beyan olunan LPG'ye ait fiyat farklanm derhal tarh edip, en kısa 
sürede beyan sahiplerine tebliğ edeceklerdir. 

7. Süresinde beyanda bulunmayan veya noksan beyanda foulunan-
lanh, beyan etmedikleri veya noksan beyan ettikleri LPG'ye ait fiyat 
farkları ile süresinde beyan üzerine tarh ve tahakkuk ettirilmiş, fakat bir 
ay zarfında mahallî T. C. Ziraat Bankasına yatırılmamış fiyat farkları 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hüküm
lerine göre takip ve tahsil edilecektir. 

8. 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre gecikme zamlı olarak ya
pılan tahsilatın fiyat farklarına ait kısmı vergi dairelerince mahallî T. C. 
Ziraat Bankasına, Ankara Merkez Şubesindeki 640/7367 numaralı hesaba 
gönderilmek üzere, yatırılacaktır. 

9. Defterdarlıklar, vergi daireleri itibariyle beyan olunan LPG mik-
tarlanyle fiyat farklarım bir cetvel halinde (bir hafta zarfında Bakanlığa 
bildireceklerdir. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından : 

Sadece 75 x 75 mm kütük işleyebilen Sıcak Çekme Hadde Tesisle
rine sahip firmalardan, daha evvel Bakanlığımızca verilmiş bulunan iki 
parti kütük ithal müsaadelerinden payına düşen miktarlan fiilen ithal 
ederek imalâtlarında sarfettiklerini tevsik eden sanayici firmalara, 
Üçüncü parti kütük ithal müsaadesi verilecektir. 

İlgi duyulması halinde en geç 15 gün zarfında aşağıdaki evraklarla 
birlikte Bakanlığımıza müracaat edilmesi gerekmektedir. 

Bu iki parti kütüklere ait : 
a — Gümrük Makbuzu 
b — Gümrük Giriş Beyannamesi Fotokopisi 
c — ithal edilen kütüklerin fiilen imalâtta sarf edildiğini gösterir 

İşletme kayıtlarına uygunluğu Noterden Tasdikli Belge. 

İhracat Taahhütlerinin Takibine Dair Usul ve Esasları 
Gösterir Tebliğ 

1976 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesi, 
ne dair karar esaslan dahilinde Bakanlığımızca uygulanmakta olan 
Yatırımlan Teşvik Tedbirlerinden faydalanan yatınmcılara bir ön 
belge özelliğinde olan Teşvik Belgesi, sonradan uygulama belgeleri ve
rilmektedir. 

Teşvik Belgesi alan yatırımcılardan, aşağıdaki durumlarda İhra
cat Taahhüdü alınmaktadır: 

1. Adı geçen karar'a bağlı Genel Teşvik Tablosu'nun açıklamalar 
kısmının 5 inci maddesinde «Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Genel Teş
vik Tablosunda yer alan bir yatırımın gümrük muafiyeti ile teşvikini 
ihracat garantisi ve/veya kısmen halka açıklık şartına bağlayabilir de
nilmektedir. 

İhracat garantisi istenen bir yatırımın, gümrük muafiyeti ile teş
vik edilebilecek şartlara haiz olduğu tespit edildikten sonra, yatırım-
cıdan istenen ihracat miktarı 10/2/1973 tarih ve 7/5821 sayılı Kararna
me esasları dahilinde tespit edilerek Teşvik Belgesi» nin ilgili madde
sine özel şart olarak konulur. 

2. 1976 Yılı Programının Uygulanması Koordinasyonu ve İzlen
mesine Dair Karar'a ek Genel Tevsik Tablosunda belirtilen, yatınmcı-
nın Teşvik Tedbirlerinden faydalanabilmesi ihracata dönük olması 
şartına bağlı olan yatırım konularmda, ihracat taahhüdü alınır. 
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3. 7/5821 sayılı karar esaslarına göre, vergi, resim ve harç istisna
sından faydalanmak isteyen yatırımcılardan yine ayni karar'da belirti
len kıstaslarla tespit edilecek miktarda ihracat garantisi istenir. 

Yukarıda belirtilen durumlardan birine uygun olarak Bakanlığı
mıza ihracat taahhüdü veren yatırımcılar ihracatın belgede gösterilen 
şekilde yerine getirilip getirilmediğini, belgedeki şartlara uyulup uyul
madığını ve ihracatın gerçekleştirilmesi ile ilgili sair bilgileri 10/2/1973 
tarih ve 7/5821 sayılı Kararname hükümlerine göre üç ayda bir ve ek
teki forma uygun olarak Bakanlığımıza göndermekle mükelleftirler. 

İhracat taahhütlerini yerine getiremedikleri tespit edilen yatırım
cıların faydalandıkları teşviklerin, aynı Kararname ve ona ek Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı Tebliğleri ile belirtildiği şekilde geri alınması 
yolunda hukukî işlem yapılır. 

II. Taahhüt edilen ihracat miktarı, üretim miktarı iç talebin ve 
dünya piyasalarının durumu gözönüne alınarak tespit edilmektedir. 
Yatırımcıdan; yıllara göre tahhütnamede belirtilen değerin kesin ola
rak gerçekleştirmesi yerine 5 yıl içinde toplam taahhüdün kesin ger
çekleştirilmesi istenmektedir. 

İhracat taahhütlerinin başlama yılı aşağıdaki durumlarda, değer 
ve miktarları ayni kalmak şartıyla bir yıl ertelenir. 

a — İhracata başlanması gereken yılda, mevzubahis olan yatın-
mm; termin programında Bakanlığımızca da kabul edilen ve Teşvik 
Belgesine işlenen gecikme sebebiyle üretime geçememesi, 

b — Üretim mevzu1 malların ihracının ilgili resmî merciler tara. 
fından yasaklanması, 

c — Üretim mevzuu mala iç talebin artması ve dış fiyatların düş
mesi sebebiyle ihracat imkânlarının geçici olarak kalkması halinde ya-
tırımcının erteleme talebi için ihracat taahhüdünün başlayacağı tarih
ten önce ve tevsik edici ve belgeler ile Bakanlığa müracaatı gerekir. 

I I I . Teşvik Belgesinde zikredilen üretim konularının bir ileri saf
hasında üretilen mamullerin Bakanlıkça gerekli değerlendirme yapıl
mak kaydıyla, ihracat taahhüdünden düşülür. 

IV. İhracat taahhütlerini aracı ihracatçı firma yardımıyla ger
çekleştirmek isteyen yatırımcıların 6/4/1974 tarihli 14860 sayılı Resmî 
Gazete'de yayımlanan 74/3 sayılı Teşvik ve Uygulama Dış Ticaret Sir
külerinde belirtilen esaslara uymaları ve aracı ihracatçı adına tanzim 
edilecek gümrük çıkış beyannamelerinde ihracatın alakalı olduğu bel
ge, gün ve sayısı, ya da imalâtçının adının ayrıca gösterilmesi ve bu 
hususun Bakanlığımıza tevsik edilmesi gerekmektedir. 

İ L Â N L A R 
Uşak Valiliğinden: 

Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün: 
1 — Uşak - Eşme Ceza evi onanm inşaatı 24VO savılı kanun hüküm

lerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 — İnşaatın keşif bedeli 55.000.— liradır. 
3 — Eksiltme Uşak Hükümet Konağı Bayındırlık Müdürlüğü oda

sında ihale Komisyonunda 23/7/1976 Cuma günü saat 15.00 de yapıla
caktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Uşak Bayındalık Mü 
dürlüğünde görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
a) 4000.00 liralık geçici teminatını 
b) 1976 vılına ait Ticaret Odası begesinin veya meslek kuruluşla

rından alacaklan belgeyi, 
e) Uşak Bayındırlık Müdürlüğünden alacaklan veterlik belgelerin' 

teklif mektuplan ile birlikte zarfa koymalan lâzımdır. 
6 — İsteklilerin teklif mektuplarını 23/7/1976 Cuma günü saat 14 00 

e kadar makbuz karşılığında ihale Komisyonu Başkanlığına verecek
lerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 20/7/1976 
Sah günü mesai saati sonuna kadardır. 

8 — Telgrafla müracaat ve postadaki vaki gecikmeler kabul edil 
mez. 

Keyfiyet ilân olunur. 10148 /4-4 

Adapazan Orman Bölge Başmüdürlüğünden: 

1 — Kandıra İlçesi Kefken Köyündeki Eğitim Merkezinde 2 şer 
üniteli bina inşaatları işi 2490 sayılı kanuna göre kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 — işin keşif bedeli 476.505 TL. dır. 
3 — Eksiltme Adapazan Orman Bölge Başmüdürlüğü Satış Salo

nunda toplanacak İhale Komisyonunda 12/7/1976 Pazartesi günü saat 
15.00 de kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

4 — Şartname ve diğer evraklar Adapazan Orman Bölge Başmü
dürlüğü ve izmit Orman işletme Müdürlüğünde görülebüir. 

5 — işin geçici teminatı 22.810 TL. dır. 
6 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
A) Geçici teminat makbuzunu, 
B) 1976 yılı Ticaret veya Sanayi odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleri ile birlikte bu miktar ve benzeri iş yap-

tıklanna dair yetkili yerden alınmış iş bitirme belgeleri ile Başmü
dürlüğümüzden alacaklan yeterlik belgesini teklif mektuplan ile bir
likte zarfa koymalan lâzımdır. 

7 — isteklilerin teklif mektuplarını en geç 12 Temmuz 1976 Pazar
tesi günü saat 14.00 e kadar makbuz karşılığında ihale komisyonu baş
kanlığına vermeleri gereklidir. 

8 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 9/7/1976 
Cuma günü mesai saati sonuna kadardır. 

9 — Telgrafla müracaat ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyeti Uân olunur. 9809/44 

Çankın Topraksu Başmühendisliğinden: 

Aşağıdaki işler, 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca 
kapalı zarf usuliyle ihale edilecektir. 

1 — ihale, Karataş Mahallesi Kastamonu Şosesi No. 31 deki Top
raksu II Başmühendisliğinde yapılacaktır. 

2 — Proje şartname ve ekleri çalışma saatleri içinde Başmühen
disliğimizde görülebilir. 

3 — isteklilerin iştirak belgesi alabilmeleri için keşif bedeli 
500.000,— TL. nm üstündeki işler için (C) grubu karne, 500.000,— TL. 
nm altındaki işler için bu gibi işleri yaptıklanna dair belge, plan ve 
teçhizat beyannamesini, teknik personel beyannamesini, kredi ve ser
maye imkânlarını bildiren malî durum bildirgesini dilekçelerine ekliye-
rek 9/7/1976 günü mesai saati sonuna kadar müracaat etmeleri. 

4 — thaleye girebilmek için, 1976 yılma ait ticaret ve sanayi 
>dası belgesi, her iş için hizalannda gösterilen miktar kadar teminat 
vatirdiklarını gösterir makbuzu ve iştirak belgelerini koyacaklan usu
lüne göre hazırlanmış teklif mektuplannı ihale saatinden bir saat 
önce İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

5 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edile
mez, ı 
Sıra Yapılacak işin yeri Keşif bedeli G, teminatı İ h a l e 
Mo. ve mahiyeti TL. TL. Günü ve saati 

Çankın - Kurşunlu - Dağ-
tarla hayvan içme suyu 
göleti 
Çankın - Merkez - Sü-
levmanlı Köyü havuz 
onanm inşaatı 
Çankırı - Merkez - Kor-
gun ve Şabanözü - Mer
kez Keson kuyu, Şaban
özü - Karakoçaş ve İl
gaz - Merkez galeri pro
jesi (Müşterek keşif 
bedelli) 

1.099.996,— 46.749,80 13/7/1976 — 11.00 

118.545,— 7.17725 13/7/1976 — 16.00 

397.126,— 19.635,04 13/7/1976 — 17.00 

9635 /4-1 
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Kocaeli Asliye 2. Hukuk Hâkimliğinden: 

1975/547 
Davacı Müge Teze an tarafından davalılar Emrullah Biçici ve Zey-

neti Akbal ve Murat Sedefoğlunun bulunamadıklarından kendilerine Res
mi Gazete ile ilânen davetiye tebliğ edilmiş, ve bu tebliğe rağmen gelme
diklerinden haklarında gıyap karan verilmiştir. Davalıların duruşmanın 
bırakıldığı 15/9/1976 günü saat 9.00 da mahkemede hazır bulunmadıklan 
veya kendilerini bir vekille temsil ettirmedikleri takdirde dava gıyapla-
nnda bakılacağından gıyap yerine geçmek üzere ilân olunur. 

9720 

Ankara Birinci Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1975/1188 
Davacı S. S. Y. Bakanlığı vekili Avukat Özden öztekin tarafından 

davalılar Maraş - Pazarcık Narlı Nahiyesi Kantarma Pulyanlı Köyün
den Güllü Gülay Tahta ve Mustafa Tahta aleyhine okuma giderlerinden 
ikame olunmuş alacak davasının yapılan duruşması sonunda: 

Dava dilekçesinin görev yönünden reddine, istek halinde dosyanın 
Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine dair verilen 6/5/1976 
tarihli hüküm muayyen adreslerinde bulunamadığından ilânen tebliğ olu
nur. 9722 

Ankara 6. Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1975/102-Tereke 
26/7/1975 tarihinde vefaat eden müteveffa Şemsettin Muzaffer Çam-

lı'nın vasiyetnamesinin tenfizi bakımından bir kısım mirasçılar vekili 
Mahkememize müracaat edip müteveffanın mirasçılarından olan Emine 
Bilge, Seniha Ay, ve Melih Ay'ın adreslerinin tesbit edilememesi nede
niyle ilânen tebligat icrasına karar verilmiştir. Verilen karar uyannea 
müteveffanın vasiyetnamesine karşı itirazlarının bulunup bulunmadığı
nın bildirmeleri için davetiye yerine kaim olmak üzere duruşmanın bı
rakıldığı 15/7/1976 günü saat 9.50 de Mahkememizde hazır bulunmalan 
ilân olunur. 9640 • 

Ankara Birinci İş Mahkemesi Hâkimliğinden: 

1976/68 
1. Wolber T. Udassen Şirketi Konya Sokak, Serdaroğlu Handa - Ankara 
Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından An Demir İnşaat ve Ticaret 

Kıollektif Şirketi ile Şirketiniz laleyhine açılan alacak davasının yapılan 
duruşmasında: 

Mahkememizden verilen 25/3/1976 tarih ve 1976/843 esas ve 1975/561 
sayılı karar tarafların temyizi üzerine, Yargıtay Onuncu Hukuk Dairesinin 
26/2/1976 'gün ve 1975/6135 esas ve 1976/1330 sayılı karan ile 1 - Davacı 
Kurumca ölçümlemeye hasren davalı işverenin yapılmış çağnya rağmen 
aracılara ait defter ve kayıtların gösterilmemesinden ötürü gidilmiştir. 
Eski ve yeni Sosyal 'Sigorta Yasalarında işvereni aracısının defter ve ka
yıtlarını göstermekle yükümlü küan bir hüküm yer almamıştır. Şu duru
ma göre, böyle bir nedenden ötürü işveren aleyhine Kurumun ölçümieme 
hakkının doğmuş bulunduğunun kabulü düşünülemez. 2 — Bozmanın ni
teliğine göre davacı Kurumun temyiz itirazları üzerinde şimdilik durul
mamıştır» şeklinde bozularak mahkememize iade edilmiş ve davacı ve
kili 21/4/1976 tarihli düekçesl ile davayı yeniliyerek kaldığı yerden deva
mım istemiş ve yargılama için aşağıdaki gün tayin olunmuştur. 

Şirketiniz adına çıkarılan davetiye, gıyap kararlan ıtetoliğ edilemedi
ğinden yenileme dilekçesinin de Resmî Gazete ile ilânına karar verilmiştir. 

Duruşma günü 13/7/1976 Salı günü saat 11.00 dir. 
Anılan günde duruşmaya gelmeniz, veya bir vekil göndermeniz gön

dermediğiniz takdirde yargılamaya gıyabınızda devam edileceği hususu, 
tebliğ makamına kaim olmak üzere tebliğ olunur. 9724 

e 
Yenimahalle Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1975/1822 
Orhan Tekin Babaç tarafından Alev Targın ve İsmail Yücel aleyhine 

açılan tazminat davasının yapümakta olan duruşmasında: 
Ankara Dikmen Karakol arkası 20 numarada oturan Alev Targın ve 

/İsmail Yücel'in adresleri meçhul bulunduğundan ilânen tebligat yapılma
sına karar verilmiş bulunduğundan 3.000 liralık alacak davasının 14/7/1976 
tarih saat 10,40 daki duruşmasında hazır Ibulunmalan ve bulunmadık
lan takdirde gıyaplarında duruşmanın yapılacağı davetiye yerine kaim 
olmak üzere Uânen tebliğ olunur. 9932 
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Ankara Asliye 8. Hukuk Hâkimliğinden a 

1976/171 
Davacı Bayındırlık Bakanlığı tarafından Okyay E. Kugay aleyhine 

36.190 lira kıymetindeki tasarruf bonolarım zimmetine geçirmekten do
layı mezkûr metolağm tahsiU talebiyle açılan davada: 

Davalı Okyay E. Kugay'm adresine çıkarılan davetiye ve dava dilek
çesi bilâ tebliğ iade edilip adresi de tespit edilemediğinden davetiye ve 
dava düefcçesinin ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Davalı Okyay E. Kugay duruşmanın atili olduğu 9/9/1976 günü saat 
9,30 da bizzat veya kanunî bir vekille temsil olunması aksi halde hakkın
da gıyap kararı çıkacağından davetiye ve dava dilekçesinin tebliğ yerine 
kaim olmak üzere İlân olunur. 9978 

• 
Ankara 13. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 
1976/56 
Davacı Niyazi Gökçen vekili Avukat İsmail Özersin tarafından da

valı Salim Porazan aleyhine açılmış olan kayıt terkini davasının mahke
memizde yapılan açık duruşmasında: 

Davalı Salim Porazan'm Necaitibey Caddesi No. 22/14 Ankara ad
resine çıkanlan davetiyenin bulunamadığından savcılık araştırılması ya
pılmış meçhul kalması nedeni ile dava arzuhali davetiyenin Ankara'da 
çıkan Resmî Gazete'nin 9/5/1976 tarihli nüshasında ilân edilmiş. İlân 
üzerinden 15 gün geçmiş olmasına rağmen duruşmaya gelmediğinizden 
bu kere adınıza yine aynı gazete ile ilânen gıyap karan .tebliğine karar 
verildiğinden duruşma 13/7/1976 günü saat 9,30 a talik olunmuştur. 

Yukarıda yazüı duruşma ©ün ve saatinde bizzat mahkemeye gelme
niz veya kendinizi bir vekille temsü ettirmeniz aksi takdirde duruşmaya 
gıyabınızda devam olunacağı gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen 
tebliğ olunur. 997B 

Ankara 6. İcra Memurluğundan: 

1973/7088 
Alacaklı: Pamukbank T. A. Ş. vekili Av. Ayla Doğan 
Borçlu : 1 — Doğan Hanoğlu, 2 — Mehmet Hanoğlu, Tekel Sokak 

No. M Ankara. 
Borç miktan: 7.818,85 TL. nın icra harç ve masrafları ile tahsüi. 
Müstenidat: 6/1/1969 tarihli kredi taahhütnamesi ve hesap ekdstra-

sına müstenittir. 
1 — Borçlunun adresi meçhul kaldığından işbu ödeme icra emri

nin tebUği tarihinden itibaren borcu ve takip masraflarını 7 gün içinde 
ödemeniz borcun tamamına veya bir kısmına veya alacak!mm takibat 
icrası hakkına dair bir itirazınız varsa senet altındaki imza size ait de
ğilse yine bu 7 ıgün içinde aynca ve açıkça bildirmeniz aksi halete icra 
takibinde bu senedin sizden sadır olmuş sayılacağını imzayı ret ettiğiniz 
takdirde merci önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız buna uy
mazsanız vaki itirazınızın muvakkaten kaldınlacağmı senet veya borca 
itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine 7 gün içinde bildirilmedi-
ğiniz takdirde aynı müddet içinde İf. K. 74. madde gereğince mal be
yanında bulunmaz veya hakikati aykırı beyande bulunursanız hapisle ce
zalandırılacağınız borç ödenmez veya itiraz ettiğiniz takdirde itirazla bir
likte tebliğ giderlerini ödemeniz aksi itiraz etmiş sayılrnıyacağınız ka
nuni 7 günlük müddete 15 gün ilâve ile 22 gün içerisinde yukarıda yazüı 

"hususların yerine getirilmesine dair ihtarı ödeme emri yerine kaim ol
mak üzere ilânen (tebliğ olunur. 9971 

Dörtyol Tapulama Hâkimliğinden : 

Dörtyol İlçesi Yakacık Bucağı 303 numaralı parselin 1/2 hissesi
nin Mehmet oğlu Cabbar Aslan, 1/4 hissesinin Mehmet oğlu Ölü Hü
seyin Aslan mirasçıları 1/4 hissesinindc Mehmet kızı Hayriye Özkurt 
namlarına müştereken tesciline karar verilmiş bu davada taraf bulunan 
ölü Yusuf mirasçıları, ölü Mustafa mirasçıları, ölü Mehmet mirasçıları, 
ölü Turdu mirasçıları, ölü Fatma mirasçıları, ölü Zahide mirasçılan, 
ölü Haîil mirasçıları ölü Hasan mirasçıları, ölü Emine mirasçılan, 
ölü Hürü mirasçıları, ölü Hatice mirasçıları ölü Zeynep mirasçılan. ölü 
Musa oğlu ölü Yusuf mirasçıları, ölü Musa oğlu ölü Mehmet mirasçı
ları, ölü Musa oğlu ölü Mustafa mirasçıları'nm adreslerinin tesbiti müm
kün bulunmadığından yukarıda özeti zikredilen kararının Resmî Ga
zete ile ilânından 15 gün içerisinde Mahkememize bu şahıslann miras
çıları olduğunu bildiren kişilerin mirasçılan belgeleri ile baş vurarak 
kararı temyiz etmedikleri takdirde hükmün kesinleşmiş sayılacağı 
ilân olunur. 10/6/1976 9565 

(Resmi Gazete) 
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izmir Tapulama Müdürlüğünden: 

Çeşme İlçesi Germiyan Köyünde 344 parsel numarası altında Hasan 
Karakaya ve müşterekleri adına yapılan tespite Zeynep Soyak ve Maliye 
Hazinesinin itirazı üzerine Tapulama Komisyonunca verilen karara Zey
nep Soyak'ın itirazının reddine, Hazine itirazının kabulüne krokisinde 
belirtüdiği gibi 1793 parselin 4984 m 2 olarak ve 2480 m 2 kesilerek Maliye 
Hazinesi acuna tesciline karar verilmiş, Zeynep Soyak'şn adresi biline
mediğinden tesliğ edUememiştir. 

Tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

Çeşme ilçesi Germiyan Köyünde 1793 parsel numarası altında Ali 
Cemalettin Akçiçek adına yapılan tespite Maliye Hazinesinin itirazı üze
rine Tapulama Komisyonunca verilen 18/11/1972 tarihli kararla tespitin 
iptali ile Maliye Hazinesi adına tesciline karar verilmiş olup Ali Cema
lettin Akçiçek'in adresi bilinemediğinden tebliğ edilememiştir. 

Tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

Seferhisar İlçesi Ürkmez Köyünde 528 parsel numarası ile Zehra 
Kaya adına yapılan tesbite Maliye Hazinesinin itirazı üzerine Tapulama 
Komisyonunca verilen 27/8/1973 tarihli kararla teslbit gibi tesciline ka
rar verilmiş, Zehra Kaya'nın adresi bUinemediğinden tebliğ edilememiş
tir. 

Tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

©eferhisar İlçesi Ürkmez Köyünde 530 parsel numarası ile İbrahim 
Etem Özdil adına yapılan tesbite Maliye Hazinesinin itirazı üzerine Ta
pulama Komisyonunca verilen 27/8/1973 tarihli kararla tesbit gibi tesci
line karar verilmiş, olup İbrahim Etem Özdilln adresi bilinemediğinden 
tebliğ edilememiştir. 

Tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

Seferhisar Merkez Köyünde 643 parsel numarası altında Hüseyin 
Duruksu adına yapılan tesbite Maliye Hazinesinin itirazı üzerine Tapu
lama Komisyonunca verilen 14/8/1973 tarihli kararla tesbit gibi tesciline 
karar verilmiş, Hüseyin Duruksu'nun adresi bilinemediğinden tebliğ edi
lememiştir. 

Tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

Seferhisar Ürkmez Köyünde 664 parsel numarası altında Güngör 
SaZlı, Vedat Sazlı adına yapılan tesbite Maliye Hazinesinin itirazı üze
rine Tapulama Komisyonunca verilen 14/8/1973 tarihli kararla tesbit gi
bi tesciline karar verilmiş, maliklerinin adresi bilinemediğinden tebliğ 
edilememiştir. 

Tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

Seferhisar Ürkmez Köyünde 671 parsel numarası altında Coşkun 
Aydın adına yapılan tesbite Maliye Hazinesinin itirazı üzerine Tapulama 
Komisyonunca verilen 14/8/1973 tarihli kararla tesbit gibi 'tesciline karar 
verilmiş, Coşkun Aydın'm adresi bilinemediğinden tebliğ edilememiştir. 

Tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

Seferhisar Ürkmez Köyünde 682 parsel numarası altında İhsan Ya
zıcı adına yapılan tesbite Maliye Hazinesinin itirazı üzerine Tapulama 
Komisyonunca verilen 14/8/1973 tarihli kararla tesbit gibi tesciline ka
rar verilmiş, İhsan Yazıcı'nm adresi bilinemediğinden tebliğ edUememiş
tir. 

Tebliğ yerine kaim olmak üzere Uân olunur. 

Urla İlçesi Balıklıova Köyünde 160 parsel numarası altında Ömer 
Fikret Manoğlu adına yapılan tesbite yapılan itirazlar üzerine Tapulama 
Komisyonunca verilen 22/1/1975 tarihli komisyon kararı ile itirazların 
reddine, tesbit gibi tesciline karar verilmiş, tesbit rnalikinin mirasçıları 
ve adresleri bilinemediğinden tebliğ edilememiştir. 

Tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

Karaburun İlçesi Mordoğan Köyünde 230 parsel numarası altında 
Hasan Kandemir adına yapılan tesbite Maliye Hazinesüıin itiraza üzerine 
Tapulama Komisyonunca verilen 9/10/1973 tarihli kararla itirazın reddi 
ile tesbit gibi tescüdne karar verilmiş, Hasan Kandemir'in adresi biline
mediğinden tebliğ edilememiştir. 

Tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

İzmir Tapulama Müdürlüğünden: 

Karaburun İlçesi Mordoğan Köyü 231 parsel numarası altında Huri 
Mualla Yelmer ve müşterekleri adına yapılan tesbite Maliye Hazinesinin 
itirazı üzerine Tapulama Komisyonunca verilen 9/10/1973 tarihli kararla 
itirazm reddi ile tesbit gibi tesciline karar ver'lmiş, Huri Mualla Yelmer'-
in adresi bilinemediğinden tebliğ edilememiştir. 

Tebliğ yerine kaim olmak üzere Uân olunur. 

Çeşme İlçesi Ovacık Köyünde 768 parsel numarası altında Bekir 
Nadir İmren acuna yapılan tesbit Maliye Hazinesinin itirazı üzerine Ta
pulama Komisyonunca verilen 2/4/1974 tarihli kararla tesbit gibi tesci
line karar verilmiş, Bekir Nadir İmren'in adresinin bilinemediğinden 
tebliğ edilememiştir. 

Tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

Çeşme İlçesi Ovacık Köyünde 773 parsel numarası altında Bekir 
Nadir İmren adına yapılan tesbite Maliye Hazinesinin itirazı üzerine Ta
pulama Komisyonunca verilen 2/4/1974 tarihli kararla tesbit gibi tesci
line karar verilmiş, Bekir Nadir İmren'in adresi bilinemediğinden tebliğ 
edilememiştir. 

TebUğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

Seferhisar Ürkmez Köyü 396 parsel numarası altında Mahmut ev
latları ölü Hüseyin, ölü Ahmet ve Ölü Meryem adına yapılan tesbite 
Maliye Hazinesinin itirazı üzerine Tapulama Komisyonunca verilen 
28/8/1973 tarihli komisyon kararı ile tesbit gibi tesciline karar verilmiş, 
maliklerden Ahmet ve Meryem ölü olup mirasçıları bilinemediğinden teb
liğ edilememiştir. ^ 

TebUğ yerine kaim olmak Üzere ilân olunur. 

Seferhisar Ürkmez Köyünde 634 parsel numarası ile Firdevs Şen adına 
japılan tesbite Maliye Hazinesinin itirazı üzerine Tapulama Komis
yonunca verilen 14/8/1973 tarihli Komisyon karan ile tesbit gibi tescili
ne karar verilmiş, Firdevs Şen'in adresi bilinemediğinden tebliğ edile
memiştir. 

Tebliğ yerine kaim Olmak üzere ilân olunur. 

Seferihisar Ürkmez Köyünde 638 parsel numarası ile Firdevs Şen 
adına yapılan tesbite Maliye Hazinesmin, itirazı üzer'ne Tapulama Komis
yonunca verilen 14/8/1973 tarihli Komisyon karanyla tesbit gibi tescili
ne karar verilmiş, Firdevs (Şen'in adresi olmadığından tebliğ edileme
miştir. 

- Tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

Seferhisar Ürkmez Köyünde 683 parsel numarası altında Orhan Pek-
can adına yapılan tesbite Maliye Hazinesinin itirazı üzerine Tapulama 
Komisyonunca verilen 14/8/1973 tanhli komisyon karanyla tesbit gibi 
tesciline karar verilmiş, Orhan Pekcan'm adresinin bilinemediğinden 
tebliğ edilememiştir. 

Tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

Seferhisar Ürkmez Köyünde 684 parsel numarası altında Orhan Pek-
can adma yapılan tesbite Maliye Hazinesinin itirazı üzerine Tapulama 
Komisyonunca verilen 14/8/1973 tarihli komisyon karanyla tesbit gibi 
tesciline karar verilmiş, Orhan Pekcan'in adresinin bilinemediğinden 
tebliğ edilememiştir. 

Tebliğ yerine kaim Olmak üzere ilân olunur. 

Seferhisar Ürkmez Köyünde 685 parsel numarası altında Arif öz-
vardar adına yapılan' tesbite Maliye Hazinesinin itirazı üzerine Tapula
ma Komisyonunca verilen 14/8/1973 tarihli Komisyon karan ile tesbit 
gibi tesciline karar verilmiş, Arif özvardar'ın adresi bilinemediğinden 
tebliğ edilememiştir. 

Tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

Seferhisar Ürkmez Köyünde 686 parsel numarası altmda Befira 
Emekçi adına yapılan tesbite Maliye Hazinesinin itirazı üzerine Tapula
ma Komisyonunca verilen 14/8/1973 tarihli Komisyon karan ile tesbit 
gibi tesciline karar verilmiş Refika Emekci'nin adresi bilinemediğinden 
tebliğ edilememiştir. 

Tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 
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Izmir Tapulama Müdürlüğünden: 

Seferihisar Ürfcmez Köyünde 697 parsel numarası altmda İlhan Gönel 
adma yapılan teshite Maliye Hazinesinin itirazı üzer'ne Tapulama Komis
yonunca verilen 14/8/1973 tarihli Komisyon kararıyla tesbit gibi tescili
ne karar verilmiş, İlhan Gönel'in adresi bilinemediğinden tebliğ edileme
miştir. 

Tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

Seferhisar Ürkmez Köyünde 698 parsel numarası altmda Saffet Gönel 
adma yapılan tesbite Maliye Hazinesinin itirazı üzerine Tapulama Komis
yonunca verilen 14/8/1973 tarihli Komisyon kararıyla tesbit gibi tescili
ne karar verilmiş, Saffet Gönel'in adresi bilinemediğinden tebliğ edileme
miştir. 

Tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

Menemen İlçesi Bozköy Köyünün Ayşe Kalaycı mirasçıları adına 
tesbit edilen 581 nolu parsele vaki itiraz üzerine Tapulama Komisyonun
ca verilen 18/6/1968 tarihli Komisyon karan ile tahdit ve tesbitin iptali 
ile ormana ilhakına karar verilmiş, tesbit maliki mirascüannm kimler 
olduğu ve adresleri bilinemediğinden tebliğ edilememiştir. 

Tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

Foça İlçesi Yenifoça Köyü 1243 parsel numarası altmda Bekir Koç 
adma yapılan tesbite Osman öcalan'ın itirazı üzerine Tapulama Komisyo
nunca verilen 12/9/1969 tarihli karaıla tesbit gibi tesciline karar verilmiş, 
Osman öcalan ölmüş mirascılan ve adresleri büinemediğinden tebliğ edi
lememiştir. 

Tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

Urla İlçesi Zeytinalan Köyü 588 parsel numarası altmda Ayşe Ve 
Mehmet Hulusi BöKükbaşı adına tesbit edilerek kesinleştikten sonra Ta
pulama Komisyonunca 766 sayılı Kanunun 94. maddesine göre 29/3/1973 
tarihli kararla 389 M2 olarak düzeltilmesine karar verilmiş, tesbit malik
lerinin adresi bilinemediğinden tebliğ edilememiştir. 

Tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

Seferhisar Ürkmez Köyünde 399 parsel numarası altında Mahmut 
evlattan ölü Hüseyin, ölü Ahmet ve ölü Meryem adma yapılan tesbite 
Maliye Haz'nesi ve Şadiye İşgüden'in itirazı üzerine Tapulama Komis
yonunca verilen 29/8/1973 tarihli Komisyon karan ile tesbit gibi tesciline 
karar verilmiş, maliklerden Ahmet ve Meryem ölü olup mirascılan bili
nemediğinden tebliğ edilememiştir. 

Tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

Çeşme İlçesi Dalyan Köyünde 36 parsel numarası altında Yüksel Kı
ran, Recep oğlu Mustafa, kızı Semiha ve Leman ve müşterekleri adına ya
pılan tesbite Maliye Hazinesinin itirazı üzerine Tapulama Komisyonunca 
verilen 2/4/1974 tarihli kararla tenbit gibi tesciline karar verilmiş, tesbit 
maliklerinden yukanda ismi yazılı kişilerin adresleri bilinemediğinden 
tebliğ edilememiştir. 

Tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

Çeşme İlçesi Ovacık Köyünde 185 parsel numarası altmda Şakir 
Gülbaş Salim Nuri Bayar, Hikmet Üredi, Fethi Banm, Abdullah Naci 
Güray, Abdullah Uçakhan, Muvaffak Bozacı, ve müşterekleri adına ya
pılan tesbite Fatma Sen ve Mal Müdürlüğünün itirazı üzerine Tapulama 
Komisyonunun 7/5/1975 tarihli karan ile tesbitin iptaline, krokide belir
tildiği gibi 2600 m2 lik kısmın tesbit malikleri adma hisselerin isbetinde 
tesciline karar verilmiş, maliklerden yukanda isimleri yazılı kişilerin 
adresi bilüıemediğinden tebliğ edilememiştir. 

Tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

Foça İlçesi Yenifoça Köyünde 1245 parsel numarası altında Bekir 
Koç adma yapılan tesbite Mustafa Büyükçam itiraz etmiş olup Tapulama 
Komisyonunun 12/9/1969 tarihli karan ile tesbit 'gibi tesciline karar veril
miş, Mustafa Büyükçam ölmüş olup mirascılan ve adresleri bilüıeme
diğinden tebliğ edilememiştir. 

Tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 
9848 
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Ankara i. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 
. ı 
1975/416 
Pazar Sufle Köyü Fethiye MaJh. No: 7 de Amasya adresinde Serpil 

ve Arif Kök'e 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından aleyhinize açılan ala

cak davasının yapılan yargılaması sonunda 17/5/1976 tarihli kararla dava 
konusu alacağın tamamının faizi ile birlikte sizden tahsiline karar veril
miş ve mahkemece verilen karar davacı vekili tarafından 18/6/1976 ta
rihli dilekçe ile temyiz edilmiştir. 

Keyfiyet Mahkeme kararının ve Temyiz dilekçesinin tebliği yerine 
geçerli olmak üzere ilân olunur. 9814 • 

Ankara 13. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1976/151 
Davacı Cevat Hakkatapan vekili Avukat Mehmet Mirza Doğan ta

rafından davalı Beyhan Hakkatapan aleyhine açılmış olan boşanma 
davasının Mahkememizde yapılan açık duruşmsında: 

Davacı vekili 23//1976 kaydiyle tarihli dilekçesi ile müvekkili ile 
davalının evli olduğunu bu evlilikten üç çocuklarının bulunduğunu, 
laraflann uzun süreden beri ayn bulunduklannı ruhi ve firku uyuş-
mazğun mevcut olduğu aile, birliğinin kökünden sarsıldığını beyanla 
M. K. nun 134 maddesi gereğince boşanmalanna karar verildiği talep 
etmiştir. 

Davalı Beyhan Hakkatapan'ın Kayabaşı mahallesi Kayabaşı So
kak 27 Ankara adresinize çıkarılan davetiyenin bila tebliğ geri çevrildiği 
savcılık araştınlmasma rağmen adresinizin meçhul bulunması nedeni 
ile dava arzuhalli davetiyenin ilânen tebliğine karar verilmiş olup 
duruşma 13/7/1976 günü saat 9.50 ye talik olunmuştur. 

Yukanda yazılı duruşma gün ve saatinde bizzat duruşmaya gel
meniz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi takdirde hakkı
nızda gıyap kararı çıkanlacağı davetiye yerine kaim olmak üzere ilâ
nen tebliğ olunur. 9417 • 

Zara Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü vekili Avukat Bilgi Seçilmiş tarafından 
İmranlı İlçesinin Çukuryurt Köyünden Ömer oğlu Neşet Koç aleyhine 
açılan 52.84722 lira alacak davasının Zara Asliye Hukuk Mahkemealn-
de yapılan duruşması sırasında: 

Davalı Neşet Koç'un adresi meçhul olduğundan ilânen davetiye 
tebliğine karar verilerek duruşma 10/9/1976 günü saat 15.00 bırakıl
mıştır. Davalının belli gün ve saatte duruşmaya gelmediği veya kendi
sini 'emsilen bir vekilde göndermediği takdirde H. U. M. K. nun 509 
ve 510. maddeleri gereğince duruşmanın gıyabında ceryan edeceği ve 
kendisine ayrıca gıyap karan tebliğ edilmiyeceğinden keyfiyet ilân 
olunur. 9510 /1 

Erzurum Asliye Birinci Hukuk Hâkimliğinden: 

1975/689 
Davacı: Ziyaettin Tören Erzurum Tekel Başmüdürlüğü Eski Tran

sit Anbar Memuru halen Almanya da 627 İdstein/TS İM HAHNSTÜRK 6 
da ikamet eder. 

Tekel Başmüdürlüğü tarafından s'zin aleyhinize açılan tazminat da
vasının yapılan duruşması sırasında dava dilekçesi ve duruşma günü da
vetiye üe tebliğ edilmiş olup adresinizin meçhuliyetine binaen davetiye 
tebliğ edilemediğinden bu kerre Resmî Gazete üe ilânen tebliğ edilmesine 
karar verilmiştir. 

Duruşma günü olan 16/7/1976 günü duruşmaya gelmeniz veya bir., 
vekil göndermeniz lüzumu ilânen tebliğ olunur 9303v 

Kınkkale İş Mahkemesi Hâkimliğinedn : 

1975/272 
Davacı S. S. Kurumu Genel Müdürlüğü vekili Avukat Sezer Kavas 

tarafından davalılar Hasan Karasoy ve arkadaşlan aleyhine açtığı 
alacak davasının yapılan açık duruşmasında: 

Davalı Hasan Karasoy'un bütün aramalara rağmen adresinde bu 
lunamadığından dava dilekçesinin ilânen tebliğine karar verilmiş bu
lunduğundan duruşmanın bırakılmış olduğu 15/7/1976 gününde saal 
9.00 da davalının mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir 
vekille temsil ettirmesi davetiye yerine kaim olmak üzere dava dilek
çesi ilânen tebliğ olunur. 9418 

(Resmî Gazete) 



6 TEMMUZ 1976 (Resmî Gazete) Sahife : 17 

İzmir Tapulama Müdürlüğünden: 

Foça İlçesi Yendfoça Köyünde 145 parsel numarası altında Fatma 
Oğuz adına yapılan tespite -Mustafa Büyükçam'ın itirazı üzerine Tapula
ma Komisyonunca verilen 6/6/1965 tarihli kararla itiraz red edilerek 
tespit gibi tesciline, karar verilmiş Mustafa Büyükçam ölmüş olup va
risleri ve adresleri bilinemediğinden tebliğ ednememiştir. 

Tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

Foça İlçesi Yenifoça Köyünden 748 parsel numarası altında Asiye 
Eda Keleş, Mehmet Keleş ve Hasan Keleş adına yapüan tespite Hahl İz-
nıirU'nin itirazı üzerine Tapulama Komisyonunca verilen 6/10/1969 ta
rihli kararla itirazın reddi Ue tespit gibi tesciline karar verilmiş olup 
Halü İzmirU'nin adresi bilinemediğinden tebliğ edilememiştir. 

Tebliğ yarine kaim olmak üzere ilân olunur. 

Foça İlçesi Yenifoça Köyü 871 parsel numarası altında Şükrü Ünal 
adına yapılan tespite Remzi Ünal'ın itirazı üzerine Tapulama Komisyo
nunca verilen 30/9/1969 tarihli kararla itirazın reddine, tespit gibi tesci
line karar verilmiş, Remzi Ünal'ın mirasçılarmm kimler olduğu ve ad
resleri büinemediğmden tebliğ edilememiştir. 

Tebliğ yerine kaim olmak üzere üân olunur. 

Foça İlçesi Yenifoça Köyü 1009 parsel numarası altında Fatma, 
Emine ve Ömer Birol, Ayşe Gürsel, Mehmet Ali Dölen adına yapılan tes
pite Nurhan Soku'nun itirazı üzerine Tapulama Komisyonunca verilen 
28/5/1974 tarihli kararla itirazın reddi üe tespit gibi 'tesciline karar veril
miş, Nurhan Soku'nun adresi bulunamadığından tebliğ edilememiştir. 

Tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

Foça İlçesi Yenifoça Köyü 1953 parsel numarası altında İsmet Vu
ral acuna yapılan tespite Abdulkerim Güvenin itirazı üzerine tapulama 
Komisyonunca verilen 27/11/1969 tarihli kararla itirazın reddi ile tespit 
gibi tesciline karar verilm'ş, İsmet Vural vefat ettiğinden mirasçıları ve 
adresi bilinemediğinden tebliğ edilememiştiT. 

Tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

Foça İlçesi Yenifoça Köyünde 1972 parsel numarası altında Maliye 
Hazinesi adına yapılan tespite İsmet Vural'ın itirazı üzerine Tapulama 
Komisyonunca verilen 10/6/1974 tarihli kararla tespitin iptali ile müstaki-
len İsmet Vural adma tesciline karar verilmiş, İsmet Vural'ın adresinin 
bUinemediğinden tebliğ edilememiştir. 

Tebliğ yerine kaim olmak üzere üân olunur. 

Foça İlçesi Yenifoça Köyünden 2480 parsel numarası altında Ahmet 
Peker adma yapılan tespite Nihat Tutucu"nun itirazı üzerine Tapulama 
Komisyonunca verilen 10/6/1974 tarihli kararla tespit gibi tesciline ka
rar verilmiş, Ahmet Feker'in adresi bilinemediğinden tebliğ edilememiş
tir. 

Tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

Foça İlçesi Yenifoça Köyünden 2481 parsel numarası altında Şerife 
Küçükdertli adma yapılan tespite Nihat Tutucu'nun itirazı üzerine Ta 
pulama Komisyonunca verilen 10/6/1974 tarihli kararla tespit gibi tes-
tescilime karar verilmiş, Malik Şerife Küçükdertli ölmüş olup mirasçıları 
ve adresleri bilinemediğinden tebliğ edilememiştir. 

Tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

Foça İlçesi Yenifoça Köyünde 2911 parsel numarası altında Yenifo
ça Köyü Tüzel Kişüıği adma yapılan tespite Hakkı Karanfil'in itiraz: 
üzerine Tapulama Komisyonunca verilen 12/2/1970 tarihli kararla itira
zın reddine, arsa olarak Köy Tüzel Kişiliği adına tesciline, üzerindeki 
meyve ağaçlan ile kuyunun Hakkı Karanfü'e ait olduğunun kütüğün be
yanlar hanesinde belirtilmesine karar verilmiş olup muterizin adresi bi
linemedi Sinden tebliğ edilememiştir. 

Tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

Foça İlçesi Yenifoça Köyünde 3084 parsel numarası altında Maliye 
Hazinesi adma yapılan tespite AU Üskümen'in itirazı üzerine Tapulama 
Komisyonunca verilen 5/6/1974 tarihli kararla tespit gibi tesciline karar 
verilnrş, AU Üskümen'in adresi bilinemediğinden tebliğ edilememiştir. 

Tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 
Foça İlçesi Horozgediği Köyünde 280 parsel numarası altında Sey

fettin İnce adma yapüan tespite Mustafa Erdem'in itirazı üzerine Tapu
lama Komisyonunca verilen 27/1/1971 tarihli kararla cinsinin tarla olarak 
tesciline 6 zeytin ağacından 2 adedinin Mustafa Erdem'e ait olduğunun 

kütüğün beyanlar rıanesinde 'belirtilmesine karar verilmiş olup Mustafa 
Erdem'in adresi bUinemediğinden tebliğ edilememiştir. 

Tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

Çeşme İlçesi Ovacık Köyünde 219 parsel numarası altında Maliye 
Hazinesi adma yapılan tespite İdris Sakız'ın itirazı üzerine Tapulama 
Komisyonunca verilen 15/10/1975 tarihli kararla tespit gibi tesciline ka
rar verilmiş İdris Sakız'ın adresinin bilinemediğinden tebliğ edileme
miştir. 

Tebliğ yerine kaim olmak üzere üân olunur. 

Çeşme İlçesi Ovacık Köyünde 227 parsel numarası altında Maliye 
Hazinesine yapılan tespite İdris Sakız'ın itirazı üzerine Tapulama Komis
yonunca verilen 15/10/1975 tarihli kararla tespit gibi tesciline karar 
verilmiş, İdris Sakız'ın adresi bilinemediğinden tebliğ edilememiştir. 

Tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

Çeşme İlçesi Ovacık Köyünde 551 parsel numarası altında Ali Çam 
adma yapılan tesbite Maliye Hazinesinin itirazmm üzerine Tapulama 
Komisyonunca verilen 10/5/1973 tarihli kararla tespitin iptali ille 5035 m 2 

Maliye Hazinesine 551 parnelin 22600 m2 olarak tashihine karar veril
miş, Alı Çam'ın adresinin bilinemediğinden tebliğ edilememiştir. 

Tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

Çeşme İlçesi Ovacık Köyünde 584 parsel numarası altmda Ali Çam 
adına yapılan tespite Maliye Hazinesinin itirazı üzerine Tapulama Ko
misyonunca verilen 2/4/1976 tarihli kararla tespit gibi tapuya tesciline 
karar verilmiş, Ali Çam'm adresi bilinemediğinden tebliğ edilememiştir. 

Tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

Çeşme İlçesi Ovacık Köyünden 587 parseli numarası altında Hasan 
Sezer adma yapılan tespite Maliye Hazinesinin itirazı üzerine Tapulama 
Komisyonunca verilen 10/5/1974 tarihli kararla tespitin iptali ile 2450 
M 2 nin Maliye Hazinesi 16780 m 2 sinin 587 parsel numarası altında Ha
san Sezer adma tesciline karar verilmiş, Hasan Sezer'üı adresi bilineme
diğinden tebliğ edilememiştir. 

Tebliğ yerme kaim olmak üzere ilân olunur. 

Çeşme İlçesi Ovacık Köyünden 660 parsel numarası altında Hasan 
Sezer adına yapılan tespite Maliye Hazmesimn itirazı üzerine Tapulama 
Komisyonunca verilen 10/5/1974 tarihli kararla tespitin iptali ile 550 
m 2 nin Hazine adına 660 parselin 22740 m2 olarak tesciline karar verü-
miş olup Hasan Sezer'in adresi bilinemediğinden tebliğ edilememiştir. 

Tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

Çeşme İlçesi Çiftlik Köyünde 751 parsel numarası altında Asiye Ka
ragül adına yapılan tespite kendisinin itirazı üzerine Tapulama Komis
yonunca verilen 20/2/1974 tarihli komisyon kararı ile itirazı red edile
rek tespit gibi tesciline karar verilmiş, adresi bilinemediğinden tebliğ 
edilememiştir. 

Tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

Çeşme İlçesi Dalyan Köyünde 849 parsel numarası altmda Maliye 
Hazinesine yapılan tespite Mehmet Özdoğan'ın itirazı üzerine Tapulama 
Komisyonunca verilen 5/12/1973 tarihli kararla itirazın reddine tespit 
gibi tesciline karar verilmiş, Mehmet Özdoğan'ın adresi bilinemediğin
den tebliğ edilememiştir. 

Tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

Çeşme İlçesi Reisdere Köyünde 392 parsel numarası altmda Meh
met Büyük ve Hüseyin Mehmet kızı Ayşe ve Servet adına yapılan tespite 
MalmüdUrlüğünün itirazı üzerine Tapulama Komisyonunca verilen 
28/2/1973 tarihli kararla itirazın kabulü ile miktar fazlası olan 5325 m 2 

nin Maliye Hazinesi adına 392 parselin miktarının 3675 m 2 olarak tespit 
malikleri adma tesciline karar verilmiş olup Hüseyin Mehmet kızı Ser-
vet'in adresi bilinemediğinden tebliğ edilememiştir. 

Tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

Çeşme İlçesi Reisdere Köyünde 494 parsel numarası altmda Safiye 
Akar ve Hamit kızlan Halime ve Selimiye ve Sabriye adma yapılan tes
pite Malmüdürlüğünün itirazı üzerine Tapulama Komisyonunca verilen 
4/4/1972 tarihli kararla itirazın kabulüne 494 parselin 7352 m 2 olarak ma
likleri adına tespitine miktar fazlasının Maliye Hazinesi adına tesciline 
karar verilmiş, maliklerden Halime ve Sabriye'nin adresleri bilinemedi
ğinden tebliğ edilememiştir. 

Tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 
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Ankara Okulan Satın Alma Komisyon Bakanlığından: 

M. Fiatl M. Teminatı 
i No. C i n s i Miktan Lira Kr. Lira Kr. 
1 Ekmek 707.000 Ad. 2,50 1.767.500.— 
2 Zeytin yağı 7.000 Kg. 23 — 161.000,— 

Yemekli sıvı yağ 3.000 Kg. 17,— 51.000,— 
Zeytin tanesi yeşil 2.000 Kg. 20,— 40.000,— 
Zeytin tanesi siyah 8.000 Kg. 22,— 176.000,— 

428.000,— 
3 Yemeklik margarin 8.300 Kg. 17.— 141.100,— 

Kahvaltılık Margarin 2.160 Kg. 15,60 33.696,— 
Beyaz peynir 5.800 Kg. 84,— 197.200,— 
Kasar peyniri 1.000 Kg. 55 — 55.000,— 
Yemek tuzu 5.900 Kg. 1,— 5.900,— 
Sofra tuzu 3.200 Kg. 1,50 4.800,— 
Sirke 400 Kg. 6,— 2.400,— 
Toz şeker 18.600 Kg. 8,— 148.800,— 
Kara biber 60 Kg. 65,— 3500,— 
Kuru nane 30 Kg. 40,— 1.200,— 

593.996,— 
4 Çubuk makarna 3.500 Kg. ti 24.500,— 

Fiyonk makarna 5.200 Kg. li— 36.400,— 
Tel şehriye 2.000 Kg. 7,— 14.000,— 
Arpa şehriye 2.500 Kg. 7,— 17.500,— 
îrmik 1.100 Kg. 6,— 6.600,— 
Un 6.000 Kg. 5 — 30.000,— 
Nişasta 500 Kg. 8,50 4.250,— 
Tahin 900 Kg. 30,— 27.000,— 
Pekmez 1.500 Kg. 9.— 13.500,— 
Tahin helvası 2.000 Kg. 25,— 50.000,— 
Pirinç unu 300 Kg. 15,— 4.500,— 

228.250,— 
5 Tavuk eti 8.890 Kg. 38 — 337.820,— 

Yumurta 265.000 Ad. 1,40 371.000,— 
708 820,— 

6 Kuru fasulye 8.800 Kg. 12,— 105.600,— 
Kırmızı mercimek 2.600 Kg. 10,— 26 000.— 
Bulgur 4.500 Kg. 6,— 27.000,— 
Nohut 4.000 Kg. 750 30 000,— 
Salça 3.800 Kg. 13,— 49 400,— 
Barbunya 3.000 Kg. 12,— 36.000.— 
Kuru üzüm 1.000 Kg. 17,— 17.000,— 
Kuru kayısı çekirdeksiz 800 Kg. 20,— 16.000.— 
Ceviz içi 300 Kr. 40,— 12.000.— 
Kuru incir 600 Kg. 14,— 8.400,— 
Fındık içi 240 Kg. 40,— 9.600.— 
Çam fıstığı 70 Kg. 75,— 5.250.— 
Kuş üzümü 100 Kg. 25 — 2.500,— Kuş üzümü 100 Kg. 

344.750.— 
7 Süt 17.470 Kg. 8.— 139 760,— 

Yoğurt 27.026 Kg. 8.— 216.208,— Yoğurt 
355 968,— 

8 Deterjan 3.000 Kg. 12.— 36.000.— 
Beyaz sabun 2.400 Kg. 15 — 36 000.— 
Yeşil sabun 900 Kg. 13 — 11.700,— 
Vişne reçeli 1.500 Kg. 12.— 18 000,— 
Gül reçeli 2.500 Kg. 12,— 30.000,— 
Çilek reçeli 1.500 Kg. 14,— 21.000,— 
Bezelye konserve 2.700 Kg. 12,— 32.400,— 
Ayşe kadın konserve 3.500 Kg 12,— 42 000,— 
Bamya konserve 2.200 Kg. 12,— 26 400.— 
Türlü konserve 4.000 Kg. 12,— 48.000,— 
Turşu 1.300 Kg. 11.00 14300,— Turşu 

315 800,— 
9 Pirinç 28.600 Kg. 12,50 357.500,— 

10 Gürgen odunu 50.000 Kg. 0,70 35.000,— 
11 Kavun 8.450 Kg. 4,— 33 800,— 

Karpuz 9.000 Kg. 4,— 36.000,— 
Taze üzüm 10.250 Kg. 7,— 71.750,— 
Portakal 25.000 Kg 6 — 150.000,— 
Limon 115.300 Ad. 0,75 86.475,— 
Elma 11.800 Kg. 7,— 82.600,— 
Mandalin 13.100 Kg. 7,— 91.700,— 
Şeftali 4.220 Kg. 7,— 32.140,— Şeftali 

584 465,— 
12 Patates 42.850 Kg. 4,50 192.465,— 

Kuru Soğan 21.500 Kg. 5 — 107.500,— 
Kuru sarımsak 340 Kg. 10,— 3.400,— 
Hıyar 4.590 Kg. 6,— 27.540,— 
Ispanak 11.295 Kg. 5,— 56.275,— 
Dolma biber 5.440 Kg. 7,— 38.080,— 
Sivri biber 1.100 Kg. 7,— 7.700,— 
Semizotu 3.375 Kg. 7,— 23.625,— 
Domates 17.750 Kg. 6 — 106.500,— 
Patlıcan 12.750 Kg. 6,— 76.500,— 
Ayşekadın fasulye 6.225 Kg. 7,— 43.575,— 
Dolmalık kabak 7.200 Kg. 5 — 36.000,— 
Taze bamya 600 Kg. 12,— 7200,— 

M. Teminatı 
Lira Kr. İhale tarihi Günü 

66.775,— 19/7/1976 Pazartesi 

20.870- 19/7/1976 Pazartesi 

Saat 

1030 

11.00 

27.510— 19/7/1976 Pazartesi 11.30 

12.663,— 19/7/1976 Pazartesi 

32.103,— 19/7/1976 Pazartesi 

14.30 

15.00 

17.540— 19/7/1976 Pazartesi 

17.989,— 19/7/1976 Pazartesi 

15.30 

16.00 

16.382-
18.050,-
2.625,-

20/7/1976 Salı 
20/7/1976 Sah 
20/7/1976 Sah 

1030 
11.00 
1130 

27.129 — 20/7/1976 Salı 14.30 
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M. Piatı 
Grup No. C i n s i Miktarı Ura Kr. Lira Kr. 

Taze salata yeşil 11.690 Ad. 3,— 35.070,— 
Marul 11.700 Ad. 3,50 40.950,— 
Havuç 7.855 Kg. 4,— 31.420,— 
Taze soğan 3.900 Kg. 5,— 19.500,— 
Maydanoz 12.950 Ad. 0,75 9.713,— 
Dereotu 1.155 Ad. 0,75 867,— 
Nane 480 Ad. 0,75 360,— 
Taze bakla 2J515 Kg. 6 — 15.090,— 
Lahana 5.990 Kg. 3,50 20.965,— 
Pırasa 8.150 Kg. 5 — 40.750,— 
Kamıbahar 3.300 Kg. 5,— 16.500,— 
Balkabağı 6.000 Kg. 4,50 27.000,— 
Taze yaprak 300 Kg. 8 — 2.400,— 
Salamura yaprak 730 Kg. 8,— 5.840,— 
Kereviz 800 Kg. 5,— 4.000,— 

997.145,— 

l i ra Kr. İhale tarihi Günü Saat 

43.636 — 20/7/1976 Sah 15.00 
1. Ankara yatılı, yatısız okulların yukarıda yazılı yiyecek ve yakacak ihtiyaçları eksiltme şartnamesine göre Komisyonumuz tarafından, 

grup, grup kapaü zarf usulü ile eksiltmeye konulmuş ve her grubun muvakkat teminatlarıyla ihale gün ve saatleri karşılarına yazılmıştır. 
2. İstekliler ekmek için belediyelerce tesbit edilen evsafta ekmeğin beher adedinin (Narb fiatından noksanına vermeyi teklif ve taahhüt 

ederim, esasına göre teklif vereceklerdir. 
3. " İstekliler, her grubu teşkil eden maddelerin her birine ayn, ayrı fiat teklif edeceklerdir. Heyeti umumiyesi üzerinden yapüacak tenzilâttı 

teklifler kabul edilmeyecektir. 
4. Eksiltmeler Ankara Halide Edip Kız Lisesi Müdürlüğünde toplanacak Komisyon huzurunda yukarıda belirtilen gün ve saatlerde yanıla

caktır. 
5. Eksiltmeye gireceklerin 1976 yılı Ticaret Odası Belgesi ve 2490 sayılı Kanunun 2 ve 3 üncü maddelerine göre ellerinde bulunan belge

lerle ticaret odasına gireceklerin bu kanunda yazılı şartlar içinde noterlikten tasdikli vekâletname ile Komisyona başvurmaları gerekmektedir. 
6. Isteklüerin teminat mektubu veya banka mektubu ve gereken belgelerle birlikte yukarıda yazılı Kanuna göre hazırlayacakları kapalı 

zarf mektuplarını belli gün ve saatlerde bir saat önceye kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. 
7. Eksiltme şartnamelerini görmek isteyenler Ankara Halide Edip Kız Lisesi Müdürlüğüne başvurmalıdırlar. 
8. Postadaki vaki gecikmelerden mesuliyet kabul ecülmeyecektir. 99̂ 7 

Hava Kuvvetleri Kcroutanlığından : 

TEKLİF ALMA İLÂNI 
1 — Hava üslerinde mevcut uçak çeker araçlarının bakımında kul

lanılmak üzere; tip, marka ve miktarları IBM listelerinde yazılı, (265) 
kalem yedek parça ilthal yolu ile satm alınacaktır. 

2 — Satm alma muamelesi 6246 sayılı kanun ve 7/4284 sayılı karar
name uyarınca yapılacak teslimat FOB satıcının memleketinde teslim 
esasına dayanacaktır. 

3 — Yedek parçaların miktarlarım ihtiva eden IBM ihtiyaç liste
leri mevcut olup, teknik nitebkleri listelerde, parça hizalarında yazılı 
stok ve parça numaralarında kayıtlıdır. Ayrıca teknik şartname yapılma
mıştır. Teklif edilecek parçalar Federal stok numaralarının ifade ettiği 
evsafa uygun olacaktır. 

4 — Parçalar imalâtçı firmaların fabrika lisansım haiz olacak ve 
parça numaraları orjinal ambalajlarında yazılı bulunacaktır. 

5 — ihtiyaç listeleri, münhasıran imalâtçı firmalar veya bu fir
maların, sırf bu maksat için yetkili kıldıkları mümessilliklere verilebile
cektir. Aracı veya komisyonculara üste verilmez. 

6 — İhtiyaç Üsteleri, teklifalma ilânının yayınlandığı tartıiten iti
baren 10 gün sürede isteklilere verilir. Bu tarihten sonra liste verilmez. 
Müracat sahipleri temsil ettikleri firmaların yetki belgelerini ibraz etme
dikçe ihtiyaç listeleri alamazlar. 

7 — Yapılacak tekliflere, fabrika imal lisansı, menşe şahadetnamesi 
teklif edecek fabrikanın sair belgeleri eklenecektir. 

8 — Teklif verme süresi ilânın ilk yayından itibaren 2,5 ay olup, 
15 Eylül 1976 tarihine kadar devam eder. Bu tarihten sonra yapılacak tek
lifler kabul edilemez. İdari şartname teklifi kabul edilecek firmalara (tes
limat sözleşme taslağı halinde) verilir. 

9 — Daire alacağı tekliflerin incelenmesinde muhayyer (zamanla 
kayıtlı oltmııyarak) olup, teklif sahibi firmalarda herhangi bir thaahüdün 
yükümlülüğü altında kalmııyacaklardır. 

İlân Olunur. 10494 /4-2 

Hava Kuvvetleri Komutanlığından: 

TEKLİF ALMA İLÂNI 
1 — Hava Birliklerinde mevcut, Amerikan Menşe'li (A4A) tipi Ma

yi Oksijen İstihsal Cihazlarında kullanılmak üzere; 146 kalem yedek par
ça satm alınacaktır. 

2 — Satm alma muamelesi 6246 sayılı kanun ve 7/4284 sayılı ka
rarname uyarınca, FOB Teslim esasına dayamlarak özel imalâtçısından 
alınacaktır. Araya mutavassıt ve komisyoncular giremez. 

3 — Yedek parça listeleri IBM Kâğıtlarına yazılı olarak Hv. K. K. 
lığı Tedarik Dairesinde mevcut olup, imalâtçı firma veya bunun Türki
ye'deki mümessiline, ifbraz edilecek belge karşılığında verilir. 

4 — Yedek parçaların evsaf ve nitelikleri, Üstelerde yazüı Federal 
stok numaralarının kapsadığı esaslarda olacaktır. Ayrıca, teklif edilecek 
yedek parçaların imalâtçı fabrikasının imal lisansım ihracatçı memleke
tin menşe şahadetnamesini ihtiva edecektir. 

5 — Ayrıca, 2490 sayılı Kanunun belirttiği şartnamede ve teknik 
Şartname mevcut değildir. Teklifi kabul edilecek firmaya idari Şartna
me mahiyetinde olan teslimat sözleşmesi taslağı verilir. 

6 — Yapılacak teklifler FOB teslim esasına dayanacak ve herhan-
gibir teahhüdü tazammun etmiyecektir. Daire de aldığı tekliflerin tetkik 
ve neticeye bağlanmasında zamanla kayıtlı olmayacaktır. 

7 — Listelerin isteklilere verilişi, yayının yapıldığı ilk tarihten iti
baren 15 gün devam edecek bu tarihten sonra gelecek isteklilere liste 
verilmiyecektir, 

8 — Teklif alma süresi 2,5 ay olup bu müddet 15 Eylül 1976 tari
hinde sona erecek, daha sonra yapılacak teklifler kabul edilmiyecektir. 

9 — Tekliflerin bu esaslar dairesinde yapılması lüzumu ilân olunur. 
10493 /4-2 

Bayındırlık Bakanlığı Diyarbakır Karayolları 9. Bölge Müdürlüğün
den ; 

1 — Bcilgemiz işyerleri ihtiyacı olan 21 kalem muhtelif cins 3910 
kg. boyalarla 175 adet muhtelif numarada boya fırçaları 2490 sayılı 
kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

2 — İşin muhammen bedeli 101.588.50 lira olup geçici teminatı 
6329.50 liradır. İhale 15/7/1976 Perşembe günü saat 11.00 de Karayol
ları 9. Bölge Müdürlüğü Satın alma Komisyonunda yapılacaktır. Bu işe 
ait şartnamesi mesai asatlerinde Bölge Malzeme Amirliğinde görüle
bilir. 

3 — İhaleye iştirak etmek isteyenlerin 1976 yılı vizeli ticaret odası 
belgesi ile gösterilen miktarda geçici teminat ve 2490 sayılı kanunun 
i2 33. 34. maddelerine göre hazıranmış teklif mektuplarını ihale saa-
• inden bir saat evvel makbuz karşılığında Komisyona vermeleri şarttır. 

Postadaki vuku bulacak gecikmeler nazari itibare alınmıyacaktır. 
4 — Evrak paralı veya parasız istense dahi gönderilmeyecektir. 

10105 / 4-3 



Sahife : 20 (Resmi Gazete) 6 TEMMUZ 1976 

Varto Cumhuriyet Savcılığından: 

1 — Vartoda 6 daireli lojmanı işi 2490 sayılı kanun hükümlerine ve 
kapalı zarf usulüne göre eksiltmeye konulmuştur. Ve iş 1977 yılma savi-
dir. 

2 — İşin keşif bedeli 1.800,00 liradır. 
3 — Eksiltme Varto'da Cumhuriyet Savcılığı İhale Komisyonunda 

19/7/1976 Pazartesi günü saat 15.00 te yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak savcılık kaleminde görü

lebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
A — 67.750,— liralık geçici teminatım, 
B — 1976 yılma ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesini, 
C — Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçları bildiri
si, sermaye kredi olanaklarını, açıklayıcı mali durum bildirisi, bunu belir
ten banka referans mektulbunu, teknik personel bildirisi, teahhüt bildi
risi, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları. 

ÎC) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebilecekleri 
gösterir müteahhitlik karnesini ibrazı suretiyle Muş Bayındırlık Müdür
lüğünden alacakları eksiltmeye girme belgesini teklif mektupları ile bir
likte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler mektuplarını 19/7/1976 Pazartesi günü saat 14.00 de 
kadar makbuz karşılığında ihale komisyonu başkanlığına vereceklerdir 

7 — Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat 14/7/1976 
günü mesai sonuna kadardır. 

Telgrafla müracatlar ve posta vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 10512/4-2 

Adıyaman İli Çelikhan İlçesi Cumhuriyet Savcılığından: 

ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVPİK EVLERİ 
GENEL MÜDtmLÜĞÜNÜN 

1 — Adıyaman Çelikhan ilçesi Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile 
Adalet personeli için lojman inşaatı işi 527 sayılı kanununa göre 1977 yılı
na sari olarak 2490 sayılı kanunun 3. maddesi geıvğince kapalı zarf usu-
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin tahmini keşif bedeli (1.800.000) liradır. 
9 —• Eksiltme Adıyaman İli Çelikhan İlçesi Cumhuriyet Savcılığı 

Odasında teşkil edilecek ihale komisyonunca 23/7/1976 Cuma günü saat 
15.00 de yapılacaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak Çelikhan Cumhuriyet Sav
cılığında görülebilir. 

5 — Eksiltmeye gireJbilmek için isteklilerin; 
A — (67.750.00) liralık geçici teminatım. 
B — 1976 yılına ait Ticaret Sanayi Odası veya 507 saydı kanununun 

33. maddesi uyarmca alman belgesini, 
C — Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri eksiltme şartname

sinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı aradan bildirisi, 
teknik personel bildirisi, sermaye ve kredi olanaklarım açıklayan malî 
durumu bildirisi taahhüt bildirisi, Bayındırlık Bakanlığından almış ol-
duklan CC) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesinle girebilecek
lerini gösterir müteaJhhitlik karnesinin aslım ibraz suretiyle Bayındırlık 
Müdürlüğünden alacakları ekşitmeye girme belgesini, teklif mektupları 
ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — istekliler teklif mektuplarım 23/7/1976 Cuma günü saat 14.00 e 
kadar makbuz karşılığında ihale komisyonu başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Eksiltmeye girme belgesi için son müracaat tarihi 20/7/1976 
Salı günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracatlar, postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Key
fiyet ilân olunur. 10511 /4-2 

İmar ve İskân Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünden: 

1 — 7 kalem makina satm alınması ihalesi 9/7/1976 günü, saat 15İJ0 
da açık eksiltme usulü üe yapılacaktır. 

3 — İhale Mithatpaşa Caddesindeki 17 No. lu binanın 2. katında 
olacaktır. 

3 — Muhammen bedel: 262.400,— TL. 
4 — Geçici teminat: 14.246,— TL. 
5 — İsteklilerin geçici teminatı Fon veznesinle yatırarak karşılığın

da alacaklan makbuzu veya limit içi teminat mektubu ile 1976 yılı tas
dikli Ticaret Odası belgesini ihale gün ve saatine kadar Komisyon Rapor
törlüğüne vermeleri gerekmektedir. 

6 — İhale dosyası aynı binanın 3. katındaki 305 No. lu odada görü
lebilir. 

V — Telgrafla yapılan müracaatlar vte postada vaki gecikmeler kabul 
edilmez. 

8 — İhale 2490 sayılı kanuna tabi olmadığından İdare, ihaleyi ya
pıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir. 

105)10 / 2-2 

Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 
, , _ I , I I 

Müessesemiz Soma ve Tunçbilek Bölgesi Lavvarlan için ihtiyacı
mız olan süzme elekleri ve dişi manyol elavatör paletleriyle Seyit-
ömer Bölgemiz Termik besleme tesisleri için ihtiyacımız olan kinci 
üniteleri, kapatılmış zarflar içinde serbest teklif alınmak suretiyle Ge
nel ve teknik şartnamesi hükümleri dahilinde müteahhide imal etti
rilecektir. 

Geçici teminatı ve şartnamenin 3. maddesinde kayıtlı belgeler' 
havi teklif zarflannın en geç 27/7/1976 Sah günü saat 15.00 e kadar 
Tavşanlı'daki Müessesemiz Merkezi Muhaberat Servisinde bulundu
rulması gerekir. Postada veya herhangi bir sebeple meydana gelen ge
cikmeler dikkate almmaz. 

Şartnamenin 2. mdadesinde kayıtlı olduğu şekilde tanzim oluna
cak mühürlü teklif mektuplan «Mahdut Mes'uliyetli Garp Linyitlen 
tşletmesi Müessesesi Müdürlüğü - Tavşanlı» adresine hitaben yazıla
cak ve zarfın teklifin hangi işe ait olduğuna dair kayıt konacaktır. 

Bu işle ilgili şartname: Ankara'da TKİ Genel Müdürlüğü Sa
tın Alma Dairesi Başkanlığından), 

istanbul'da TKİ Satm Alma Müdürlüğünden (Odakule İş Merke
zi Kat. 12-Beyoğlu) 

İzmir'de : G.L.İ. İrtibat Bürosu Şefliğinden (1487. Sokak No. 17/ 
3 Alsancak/İzmir). 

Tavşanlı'da: G.L.İ. Müessesesi Ticaret Şubesi Müdürlüğünden, 
temin edilebilir. 

Müessesemiz Arttırma-Eksiltme ve İhale Kanununa tabi değildir. 
10578 / 2-2 

Enerji ve Tabu KavnaklaT Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden : 

1 — Aşağıda ihale No., cinsi, miktan, ihale tarihi ve saati, muvakkat teminat miktan gösterilmiş olan malzemeler teklif isteme suretiyle satm 

Şartname BedeU Muv. Teminatı İ H A L E N İ N Sıra 
No. İhale No. Cinsi ve Miktan Ura Kr. Lira Kr. tarihi saati 

1 76 - 79D - 041/1 18 Ad. Elektrik Motorlu Redüktörler 15,— 12.500,— 16/7/1976 15.00 
2 76 - 54D-057 Derinkuyu Pompası Çanak Gruplan 50.— 60.000,— Iİ2/8/1976 15.0 
3 76-54D-062 17 Kalem Segmanlar 25.— 35.000,— 12/8/1976 16.00 
4 76 - 73D-066 Orta gerilim elektrik teçhizatı. 25,— 15.000.— 13/8/1976 15.00 
2 — İhale, DSİ Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığında (Yücetepe M ah. Maltepe R - 7 Ankara) da toplanacak Satm Alma Komisyonunda ya

pılacaktır. Şartnameler aynı yerde ve istanbul'da DSİ 14. Bölge Müdürlüğünden (Firuzağa Süngü Sokak 3, 5, 7 Tophane - istanbul) adresinden te
min edilecektir. 

3 — İsteklilerin teklif mektuplarım, İdarî şartnamenin 9 uncu maddesinde istenen vesaik ile birlikte ihalenin yapılacağı saatten 1 saat evvel 
Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. , 

4 — Postada vaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. 
5 — Genel Müdürlüğümüz 2490 sayüı Kanuna tabi değildir. 10143/2-2 
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Konya Valiliğinden: 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı îşleri Genel Müdürlüğünün : 
1 — Konya Seydişehir Sanat Enstitüsü Metalürji Atelyesi ve K. 

4. Daire inşaatı 2490 sayılı kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü 
ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — işin keşif bedeli 2.500.000,— liradır. 
3 — Eksiltme Konya'da Bayındırlık Müdürlüğü odasında II İha

le Komisyonunda 14/7/1976 günü saat 15.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi vesair evrak Bayınırlık Bakanlığına görü

lebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek isteğinde bulunanların: 
A) 88.750,— liralık geçici teminatını, 
B) 1976 yılına ait Ticaret veya sanayi Odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme şart

namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plân Ve teçhi
zat beyannamesi, bankalardan alacakları kullanılmış ve kullanılmamış 
teminat mektubu kredisi ile serbest mevduatlarını belirtir örneğine göre 
banka mektubu ve sermaye ve kredi imkanlarını gösterir mali durum 
bildirisi, teknik personel beyannamesi, Bayındırlık Bakanlığından al
mış oldukları (C) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine gire
bilmelerini bildirir müteahhitlik karnesini ibraz etmek suretiyle Ba
yındırlık Müürlüğünden alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları 
ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — istekliler teklif mektuplarını 14/7/1976 Çarşamba günü saat 
14.00 e kadar makbuz karşılığında II ihale Komisyonuna vereceklredir 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 12/7/1976 
Pazartesi günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
9875 /4-4 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı işleri Genel Müdürlüğünün: 
1 — Konya Karaman Trafik Kontrol istasyonu inşaatı 1976-1977 

yıllarına sari olarak 2490 sayılı kanun hükümlerine göre kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — işin keşif bedeli 1.000.000,— liradır. 
3 — Eksiltme Konya'da Bayındırlık Müdürlüğü odasında II iha

le Komisyonunda 12/7/1976 günü saat 15.00 de yapılacaktır . 
4 — Eksiltme şartnamesi vesair evrak Bayındırlık Müdürlüğünde 

görülebilir. ' 
5 — Eksiltmeye girebilme isteğinde bulunanların: 
A) 43.750,— .liralık geçici teminatım, 
B) 1976 yılma ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plân ve teçhizat 
beyannamesi, bankalardan alacakları kullanılmış ve kullanılmamış 
teminat mektubu kredisi ile serbest mevduatlarını belirtir örneğine 
göre banka mektubu ve sermaye kredi imkânlarının gösterir malı du
rum bildirisi, teknik personel beyannamesi, Bayındırlık Bakanlığından 
almış oldukları (C) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine gi 
rebilmelerini bildirir müteahhitlik karnesini ibraz etmek sureliyle Ba 
yındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları 
ile birlikte zarfa koymalan lâzımdır. 

6 — istekliler teklif mektuplarını 12/7/1976 Pazartesi günü saa* 
14.00 e kaar makbuz karşılığında İl ihale Komisyonuna vereceklerdir 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 8/7/1976 
Perşembe günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 9874 / 4-4 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı işleri Genel Müdürlüğünün : 
1 — Konya Devlet Meteoroloji işleri Bölge Müdürlüğü Depo in

şaatı 2490 sayılı kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksilt
meye konulmuştur. 

2 — işin keşif bedeli 144.000,— liradır. 
3 — Eksiltme Konya'da Bayındırlık Müdürlüğü Odasında II İha

le Komisyonunda 15/7/1976 günü saat 15.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi vesair evrak Bayındırlık Müdürlüğünde: 

görülebilir 
5 — Eksiltmeye girebilme isteğinde bulunanlann : 
A) 8.450,— liralık geçici teminatını, 
B) 1976 yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesini, 
C) Müracaat ilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme şartna

mesine belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plân ve teçhizat 
beyannamesi, bankalardan alacaklan kullanılmış ve kullanılmamış te

minat mektubu kredisi ile serbest mevduatlarını belirtir örneğine gö
re banka mektubu sermaye kredi imkânlarını gösterir mali dururn bil
dirisi, teknik personel beyannamesi en az işin keşif bedeli kadar ben
zeri bir işi ikmal ettiğini gösterir belgeyi ibraz etmek suretiyle Ba
yındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini teklif mektup
ları ile birlikte zarfa koymalan lâzımdır. 

6 — istekliler teklif mektuplarını 15/7/1976 Perşembe günü saat 
14.00 de kadar makbuz karşılığında îl ihale Komisyonuna vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 13/7/1976 
Salı günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 9873 / 4-4 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı işleri Genel Müdürlüğünün: 
1 — Konya Ereğli Halkapınar Temel Eğitim 2. Kademe okulu in

şaatı 22 sayılı Kanun hükümlerine göre pazarlık usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur 

2 — işin keşif bedeli 4.000000— liradır. 
3 — Eksiltme Konya'da Bayındırlık Müdürlüğü odasında İl İhale 

Komisyonunda 16/7/1976 günü saat 15.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltmeye girebilme isteğinde bulunanlann: 
A) 133.750,— liralık geçici teminatını, 
B) 1976 yılma ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plân ve teçhizat 
beyannamesi, bankalardan alacakları kullanılmış ve kullanılmamış te 
minat mektubu kredisi ile serbest mevduatlarını belirtir örneğine gö
re banka mektubu ve sermaye kredi imkânlarını gösterir mali durum bil 
dirisi, teknik personel beyannamesi, Bayındırlık Bakanlığından almış 
oldukları (C) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebilme
lerini bildirir müteahhitlik karnesini ibraz etmek suretiyle Bayındır
lık Müdürlüğünden alacaklan yeterlk belgesini vermeleri lâzımdır. 

6 — istekliler tekliflerini saat 15.00 de Komisyon huzurunda açık
lamış olacaklardır. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 14/7/1976 
günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 9872/4-4 

Yozgat Belediye Başkanlığından: 

Aşağıda grubu evsafı muhammen bedeli ve geçici teminatı hizaların
da belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait 314 ada 43 parsel sayılı arsa üze 
rindeki binalann mazemesi alıcısına ait olmak üzere yıkımı işi 2490 sa
yılı Kanunun 31 ve 32. maddeleri gereğince kapalı zarf usulü ile artırmaya 
çıkarılmıştır. 

1 — Artırma 12/7/1976 Pazartesi günü saat 15.00 de Belediye Encü
menince yapılacaktır. 

2 — İstekliler gruplardan birine, ikisine, üçüne veya hepsine birden 
teklif verebilirler. 

3 — isteklilerin 1976 mal! yılı vizesine havi ticaret ve sanayi odası 
belgesi üe gruplardan hangisine iştirak ediyorlar ise o gruba ait teminat 
mektubuna havi teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir saat önce Ko
misyon Başkanlığına verebilirler. Telgrafla müracaatlar postada vaki ge
cikmeler kabul edilmez. , 

4 — İstekliler her gün mesai saatleri dahilinde şartname ve bunun
la ilgili dosyayı Belediye Muhasipliğine müracaatla tetkik edip bilgi ala
bilirler. 

Duyurulur. 
M. Bedelli G. Teminatı 

Grup No. Evsafı Lira Kr. Lira Kr. 
1 
2 
3 
4 

Askeri Gazino 
Erat Koğuşu 
Askeri Ceza Evi 
Erzak Deposu 

150.797,50 
201.995,— 
32.585,— 
86.675,— 

8.789,88 
11.349,75 
2.443,88 
5.583,75 

10104 / 4-4 

Eyüp Asliye 2. Hukuk Hâkimliğinden: 

Davalı Kâmile Şengül Fındıkzare Seyfettin Sokak No. 32 Türk
men Apt. D. 5 te ikamet etmekte iken adına davetiye tebliğ edileme
miş ve adresi de meçhul olduğundan davalıya gıyap karanmn ilânen 
tebliğine karar verilmiştir. 

Davalı Kâmile Şengül duruşma günü olan 9/7/1976 günü saat 
10.00 da mahkememizde hazır bulunması veya kendisi bir vekil ile 
temsil ettirmesi gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 



Sahife : 22 (Resmî Gazete) 6 TEMMUZ 1976 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

1 — Üniversitemize ait «Fen ve Edebiyat Fakültesi (Sınıflar Bloku 
II. Kısım, Kimya Binası Kat ilâvesi ve teleskop binası'» inşaatı birim 
Tiat esası üzerinden, kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Eksiltme dosyası Üniversitemiz Satın Alma Müdürlüğünde 
mesai saatleri içinde görülebilir. 

3 — Eksiltme 9/7/1976 günü saat 15.00 de Üniversitemiz içinde 
Satm Alma Komisyonunda yapılacaktır. 

4 — İşin keşif bedeli 15.053.047,10 TL. olup, geçici teminatı 
602.122,— TL. dır. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için istekliler: 
a) Yukarıda belirtilen miktarda geçici teminatı, 
b) 1976 yuma ait ticaret odası belgesini, 
c) Bu işe ait iştirak belgesini, 

kapalı zarflarına koyacaklardır. 
6 — Bu işe ait iştirak belgesi alma şekli: 

isteklilerin en geç 6/7/1976 Salı günü mesai saati sonuna kadar 
bir dilekçe ile Üniversitemiz İnşaat İşleri Genel Müdürlüğünce müracaat 
etmeleri (Müracaatta umumî evrak kaydı tarihi muteber olup, telgrafla 
müracaat kabul olunmaz) ve dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından 
alınmış bu işin keşif bedeli kadar (B) grubundan müteahhitlik karnesi 
asimi, plan ve teçhizat beyannamesini, teknik personel beyannamesini, 
tahhüt beyannamesini, banka referans mektubunu, malî durum bildiri
mini ve şimdiye kadar yapmış oldukları işlerin belgelerini eklemeleri 
lâzımdır. 

7 — İstekliler gerçek kişi veya tüzel kişi olacaktır. 
8 — İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 

hazırlıyacakları teklif mektuplarını eksiltme günü eksiltme saatinden bir 
saat öncesine kadar makbuz mukabilinde Üniversitemiz Satın Alma Ko
misyonu Başkanlığına vermeleri veya bu saatte Komisyon Başkanlığında 
bulunacak şekilde iadeli - taahhütlü olarak postalamaları lâzımdır. Pos
tada vaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 

9 — Üniversitemiz belge verip vermemekte, ihaleyi yapıp yapma
makta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 10446/3-3 

-e e •-
Uşak Valiliğinden: 

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 
1 — Aşağıda isimleri, keşif bedelleri, geçici teminatları, karne grubu ve ihale tarihi ile ihale saatleri belirtilen inşaatlar 243 sayılı Kanuna 

göre kapalı zarf usulü ile ayrı ayrı eksütmeye konulmuştur. 
2 — Eksiltme Uşak Bayındırlık Müdürlüğünde 16/7/1976 Cuma günü saat 15.00 de İhale Komisyonunca yapüacaktır. 
3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mesai günlerinde, mesai saatleri içerisinde Bayındırlık Müdürlüğünde görülebilir. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 
a) Aşağıda gösterilen her bir iş için geçici teminatım 
b) 1976 yılına ait ticaret ve sanayi odası belgesini veya meslek kuruluşlarına üye olduklarına dair belgeyi 
c) Her iş için ayrı ayrı olmak üzere müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlan

mış) Plan ve teçhizat beyannamesini, Teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi, sermaye ve kredi imkânlarım bildiren malî durum bil
dirisiyle banka referans mektubunu ve Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları C grubundan müteahhitlik karnesini ibraz etmek sureciyle Uşag 
Bayındırlık Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

5 — İsteklüer teklif mektuplarım ihale günü ihale saatinden bir saat öncesine kadar makbuz karşılığı İhale Komisyonu Başkanlığına vere 
çeklerdir. 

6 — Yeterlik belgesi alınması için son mUrasaat tarihi 13/7/1976 Sah günü mesai saati sonuna kadardır. 
7 — Telgrafla müracatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet Uân olunur. 

t s y E R t K. Bedeli G. Teminatı 
İ l İ l ç e K ö y ü i S İ N A D I V Lira Kr. Lira Kr. 

Köy tipi sağlık ocağı 4 lü lojman 5 l i 
1 — Usak Merkez Güre Bucağı kömürlük 1.300.000,— 52.750,— 
2 — Usak Merkez Ortaköy » » » » 1.300.000,— 52.750,— 
3 — Uşak Merkez Yenişehir » » » » 1.300.000,— 62.750,— 
4 — Uşak Banaa Abat » » » 1.300.000,— 52.750,— 
5 — Uşak Banaz Camsu » » » » 1.300.000,— 52.750,— 
6 — Usak Banaz B. Oturak" Kasabası » » » » 1.3O0.0O0.— 62.750,— 
7 — Usak Esme Yeşil kavak Kasabası » » » 1.300.000.— 52.750,— 
8 — Usak Eşme Yelegen Kasabası » » » » 1.3O0.00O,— 52.750,— 
9 — Usak Esme Kıran » » » » 1.300.000 — 52.750,— 

10 — Usak KarahUı Külköy » » » » 1.300.000,— 52.750,— 
11 — Usak Sivaslı Azizler » > » » 1.3O0.000.— 52.750,— 
12 — Usak Ulubey înay » » » » 1.300.000.— 52.750,— 
13 Uşak Ulubey Omurca » » » » 1.300.000,— 52.750,— 

10074 /4-4 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: 

1 — Aşağıda ihale No. cinsi, miktarı, şartname bedeli muvakkat teminat miktarı, ihale tarihi ve saati gösterilmiş olan bakır kazan, tava, ten
cere, tepsi satm alınmasının 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca kapalı zarf usulü ile ihalesi yapılacaktır. 

İhale No. 

76-72D-040 

Cinsi ve miktarı 
4 adet bakır kazan kapaklı 0 80x 32 Cm. 
ebadında 112 Kg. 
4 adet bakır tava 0 87x20 Cm. ebadında 
100 Kg. 
4 adet bakır tencere kapaklı 0 72x25 Cm. 
ebadında 88 Kg. 
8 adet bakır tepsi 76 x48x10 Cm. ebadında 
144 Kg. 

Şart. bedeli 
TL. , 

10,— 

Muh. bedeli 
TL. 

7.840,— 

7.000,— 

6.160,— 

10.080,— 

Muv. Tem. 
TL. 

300,— 

250 — 

200,— 

500,— 

İhale tarihi ve saati 

23/7/1976 — 16,00 

2 — İhale, DSİ Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığında toplanacak Satm Alma Komisyonunda yapılacaktır. 
3 — Şartnameler yukarıda belirtilen bedel karşılığında Ankara'da DSİ Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığından (Yücetepe Mahallesi Maltepe 

R - 7 Ankara) istanbul'da DSİ 14. Bölge Müdürlüğünden (Firüzağa Süngü Sokak 3, 5, 7 Tophane istanbul) temin edilecektir. 
4 — İsteklilerin teklif mektuplarım idarî şartnamenin 9. maddesinde istenen vesaik ile birlikte ihalenin yapılacağı saatten 1 saat evvel Komis

yon Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 
5 — Postada vaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. 9881 /4-4 



6 TEMMUZ 1976 (Resmî Gazete) Sahife : 

Kırşehir Valilisinden: 

(B. B. Tapı isleri Genel Müdürlüğünün) 
1 — Kırşehir Çiçekdağı Boğazevci Tem. Eğ. 2. Kad. okulu 8 D. okul 

inşaatı 527 sayılı Kanuna göre gelecek yıla sari olarak 222-1731 sayılı 
Kanun hükümlerine göre pazarlık usulü Ue eksütmeye konulmuştur. 

2 — isin keşif bedeli (4.000.000,—) liradır. 
3 — Pazarlık Kırşehir Bayındırlık Müdürlüğü ihale komisyonunda 

13/7/19T6 Salı günü saat 15.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak Bayındırlık Müdürlüğünde 

görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için istekliler; 
a) 267.500 liralık kesin teminatım 
b) 1976 yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası Belgesini 
c) Başvurma dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksütme şartname

sinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçları büdirisini 
teknik personel bUdirini sermaye ve kredi olanaklarım açıklayan mail 
durum büdirisini Bayındırlık Bakanhğmdan almış oldukları (C) grubun
dan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebüeceklerini gösterir müte
ahhitlik karnesinin aslım ibraz suretiyle Bayındırlık Müdürlüğünden ala
cakları eksütmeye girme belgesi Ue pazarlığa İştirak edeceklerdir. 

6 — Eksütmeye girme belgesi alınması için son başvurma tarihi 
10/7/1976 Cuma günü çalışma saati sonuna kadardır. 

Telgrafla yapılacak başvurmalar ve postada olacak gecikmeler ka
bul edilmez. 

İlgililere duyurulur. 980« / 4-4 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapı İsleri 6. 
Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Konya Iş ve İşçi Bulma Kurumu Hizmet Binası İşi 2490 sa
yıl) Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü Ue eksütmeye konul
muştur. 

2 — İşin keşif bedeli 3.750.000,— liradır. 
3 — Eksiltme Konya'da Yapı İşleri 6. Bölge Müdürlüğü İhale Ko

misyonunda 12/7/1976 Pazartesi günü saat 15.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksütme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr müdürlükte görü

lebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
A) 126.250.— TL. lık geçici teminatım, 
B) 1976 yuma ait Ticaret veya Sanayi Odası Belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleri Ue birlikte verecekleri eksiltme şartna-

meside belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan Yapı Araçları bildirisi, 
sermaye ve kredi olanaklarım açıklayan mali durum büdirisi, teknik 

personel büdirisi, taahhüt bildirisi, Bayındırlık Bakanhğmdan almış ol
dukları (C) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebüecek
lerini gösterir müteahhitlik karnesine ibraz suretiyle Yapı İşleri 6. Bölge 
Müdürlüğümden alacakları Eksiltmeye girme belgesini teklif mektupları 
ile birlikte zarfa koymaları lazımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 12/7/1976 Pazartesi günü saat 
14.00 e kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vere
ceklerdir. 

7 — Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 
8/7/1976 Perşembe günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabm edilmez. 
Keyfiyet üân olunur. 9815 / 4-4 

• 

istanbul Orman Bölge Başmüdürlüğünden: 

1 Marmara Ormancılık Araştırma Bölge Müdürlüğü İdare binası 
A Blok inşaatı 2490 sayilı kanun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usu
lüyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — İşin keşif bedeli 2.710.081.65— TL. olup, 1.000.000— TL. kıs
mı yaptırılacaktır. 

3 — Eksiltme 15.7/1976 günü saat 15.00 de istanbul Orman Bölge 
^Başmüdürlüğü toplantı salonunda Komisyon marifetiyle yapılacaktır. 

4 — Bu işe ait ihale dosyası her gün mesai saatlerinde Orman Böl
ge Başmüdürlüğü İnşaat Kışımı Müdürlüğünde görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
a) 43.750.00 TL. tutan geçici teminatı Başmüdürlüğümüz Sayman

lığından alacakları teslimat müzakkeresi mucibinde T. C. Ziraat Ban
kası Büyükdere Şubesi 8. No. lu hesaba yatırmaları, 

b) 1976 yılına ait vizeli Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte (Eksiltme şartnamesinde be

lirtilen ve usulüne göre hazırlanmış bulunan teknik personel ve teçhi
zat beyannamesini ve sermaye ve kredi olanaklarını açıklayan mali du
rum bildirisi Ue banka referans mektuplarım Bayındırlık Bakanhğm
dan almış oldukları (C) grubundan mütcahhitik karnesini ibraz sure
tiyle ihale Komisyonundan alacakları yeteriik belgesini teklif mektup
ları ile birlikte zarfa koymaları lâ/ımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını havi zarflarım ihaleden bir 
saat öncesine kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına 
vereceklerdir. ( 

7 — Yeterlik belgesi almak için müracaat tarihi 14/7/1976 günü 
mesai saati sonuna kadardır. 

8 — Telgrafla müracaat ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
İlân olunur. 10147 / 4-4 

I ı ı ' • • 

Köy İşleri Bakanlığı Y.S.E. Genel Müürlüğü Y.S.E. 13. Bölge Müdürlüğünden: 
1 ERZURUM 

1 — Aşağıda yeri ve muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale günü ve saati yazılı inşaatların ihalesi Erzurum Y.S.E. 13. Bölge Müdürlüğü 
binasında Eksiltme Komisyonu tarafından 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

1. Keşif bedeli Muv. tem. Banka ref. Eksi time Müracaat son Karne 
İ ş i n a d ı l i r a Kr. Lira Kr. Lira Kr. tarihi ve saati günü ve saati grubu 

1) ERZURUM-Y.S.E. 13. Bölge Müdürlüğü 2 adet 
ambar binası inşaatı 3.200.000,— 109.750,— 256.000,— 23/7/1976 11.00 20/7/1976 18.00 (B) 

2) KARS - Y.S.E. Müdürlüğü Atölye binası inşaatı 3.100.000,— . 106.750,— 248.000,— 23/7/1976 16.00 20/7/1976 18.00 (B) 
2 — İhale evrakları ve ekleri çalışma saatleri içinde Y.S.E. Genel Müdürlüğü Köyyollan Dairesi Başkanlığında ve Y.S.E. 13. Bölge Müdür

lüğünde görülebilir. 
3 — Bu işler için yukarıda miktarı yazılı geçici teminatı veya makbuzunu diğer evrakarla birlikte İhale Komisyonuna ibraz edeceklerdir. 
4 — İhaleye girmek istiyenler, yukarıda tarihleri belirtilen günlerde çalışma saati sonuna kadar ekleri 5. maddede belirtilen dilekçe ile 

Erzurum Y.S.E. 13. Bölge Müdürlüğüne başvurarak ihaleye girme (yeterlik belgesi için müracaat edeceklerdir.) İştirak belgesi yukarıda tarihi 
belirtilen günler içinde verilecektir. 

5 — İsteklilerin Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları enaz bu işlerin keşif bedeli kadar karne grubu sütununda gösterilen ş-uba 
göre müteahhitlik karnesi Ue makine teçhizat bildirisi, noterden tastikli teknik eleman bildirisi, banka mektubunu, banka referansını, müteah
hidin elinde henüz bitirilmemiş durumda bulunan bütün işlerini gösterir bildirim belgesini, mali durum bildirisi, isteklilerin tek kişi olması 
halinde imza sirküleri, şirket olması halinde şirket sirkülerini veya vekâletnamesini ve şirketin ilk ilân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet 
belgesini, ihaleye iştirak belgesi almak üzere verecekleri dilekçeye eklemeleri şarttır. Ayrıca şirketlerin sirkülerini teklif mektuplarının içerisine 
koymalanda şarttır. 

6 — Eksiltmeye katılacakların yukarıda belirtilen geçici teminatı vermeleri, 1976 yılı Ticaret ve Sanayi Odası belgesini teldfflerine ekle
meleri ve teklif zarflarını ihale saatinen bir saat öncesine kadar Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri gerekir. 

7 — (Yüksek Müh., Müh. Yüksek Mimar, Mimar ve Tekniker gibi teknik elemanlar hariç), enaz keşif bedelinin % 80 ni kadar iş yapmış 
olduğuna dair bir belge ibraz etmeleri şarttır. 

8 —- Postada vaki gecikmeler ve telgrafla olan müracaatların kabul emlmiyeceği üân olunur. 10179 / 4-2 



Sahife : 24 (Resmî Gazete) 6 TEMMUZ 1976 

Orta Anadolu Bölge Ziraî Araştırma Enst. Müdürlüğünden: 
Ankara 

1 — Ankara Orta Anadolu Bölge Ziraî Araştırma Enstitüsü Müdür
lüğünün Sera ve Sera Laboratuvarı 1. ikmal inşaatı yaptırılacaktır. 

2 — işin kesil bedeü 288.245,50 uradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Enstitü Müdürlüğü Eksiltme Komisyo

nunda 22/7/1976 Perşembe günü, saat 15.00 de yapüacaktır. 
4 — Eksütme Şartnamesi ve diğer evraklar eksiltme komisyonunda 

mesai saatlerinde görülebüir. 
5 — Eksiltmeye gırebümek için, 
A) 15.280,— üralık geçici teminatlarını, 
B) 1976 yıüna ait ticaret ve sanayi odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleri üe birlikte verecekleri eksiltme şartname

sinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçları bildir
gesi, sanayi ve kredi imkanlarını açıklayan maU durum büdirgesi, bunu 
bildiren banka referansım, Teknik Personel bildirgesi, teahhüt bildirgesi, 
Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (H) grubundan bu işin keşif 
bedeli kadar işe girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesi asimi ib
raz suretiyle Yapı işlen 5. Bölge Müdürlüğü Komisyonundan alacakları, 
easiHmeye girme belgesini teniif meütupiarıyle birlikte zarfa koymaları 
lazımdır. 

6 — istekliler teklif mektuplarım ihale günü saat 14.00 de kadar 
makbuz karşılığında eksiltme komisyonu başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 
19/7/1976 Pazartesi günü mesai sonuna kadardır. 

8 — Telgrafla müracaat ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
.10223 /4-3 

Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğinden : 

1976/67 
Ankara Yenisanayi Kâzımkarabekir Cad. No. 38 de oturan müşteki 

Ahmet Koçaş tarafından davalı Mustafa Gülebakan aleyhine açılan ha 
karet davasının Mahkememizde yapılan duruşmasında müşteki Ahmet 
Koçaş'm yukarıda gösterilen adresine çıkartılan tebligat bilâ tebliği iade 
edilmiş yapılan adres tahkikinde de müştekinin bulunamadığmdan ba
hisle müzekkere bilâ ikmal iade edilmiş olup davacıya gösterilen adre
sinde tebligat yapılamadığı ve aramalara rağmen de bulunamadığından 
müşteki Ahmet Koçaş'a 15/7/1976 günü saat 9.55 de Mahkememizdeki du

ruşmasında hazır bulunmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. 
maddesi gereğince ilânen tebliğine duruşmaya gelmediği ve bir vekil de 
göndermediği takdirde şahsî davasından vazgeçmiş sayılacağına ve ilân 
ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur. 10021 

Yüksekova Belediye Başkanlığından": 

1 — Belediyemize ait Hal Binası Otel İnşaatına ait Kalorifer Tesi
satı 2490 sayılı Kanunun 31. maddesine göre kapalı zarf usulü Ue eksilt
meye konulmuştur. 

2 — Keşif bedeli olan 845.092,11 TL. olup geçici teminatı 37.553,68 
TL. dır. 

3 — ihale 20 Temmuz 1976 Salı günü saat 15.00 de Belediye Encü
men huzurunda yapılacaktır. 

4 — Teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evvel Belediye 
Başkanlığına vermeleri şarttır. 

â — Bu işe ait proje, keşif ve şartname mesa'i saati dahilinde Bele 
diye en İşlerinde tetkik edilebilir. Postadaki gecikmeler nazara aluımı-
yacağı ilân olunur. 10408 / 4-3 

•-
Erbaa Belediye Başkanlığından : 

1 — Erbaa Belediye parkının içinde bir adet yeraltı gömme tuvale
ti inşaatı yapımı işçiliği 2490 sayılı yasanın 31. maddesi uyarınca kapa-
ü zarf usulü eksiltme suretiyle yapılacaktır. 

2 — işin işçilik keşif bedeli 39.635.25 liradır. Geçici teminatı 2973 
liradır. 

3 — îhale 15 Temmuz 1976 Perşembe günü saat 15.00 de Belediye 
Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

4 — İhaleye gireceklerin 1976 yılı vizesini havi ticaret odası bel
gesini teminat mektubunu veya makbuzunu ve Belediyemiz Fen İşlerin
den alacakları yeterlik belgesini ibraz etmeleri şarttır. 

5 — Yeterlik belgesi alabilmek için bu işin keşif bedeli kadar iş 
yaptıklarına dair belgelerini bir dilekçeye ekliyerek en geç 14 Temmuz 
1976 tarihine kadar Belediye Başkanlığına müracat etmeler şarttır. 

6 — Bu işe ait şartname ve proje Beledive Fen İşlerinde görülebi
lir ve isteyene gönderilir. 

7 — Telgrafla yapılan müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul 
edilmez. 10146 /4-4 

Köy İşleri Bakanlığı Y.S.E. Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğünden: ERZURUM 

1 — Aşağıda 1. Keşif bedeli, geçici teminatı, belge için son müracaat günü ve saati yazılı iş 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince 
kapalı zarf eksiltme usulüyle ihaleye çıkartılacaktır. 

İ ş i n a d ı 
1. Keşif bedeli G. teminatı 

Lira Kr. Lira Kr. 
Banka Ref. 
Lira Kr. 

Müracaat son 
günü ve saati 

İhalenin yapılacağı 
günü ve saati 

1 - AĞRI - Merkez - DY - îlt - Balıksu - Beşiktepe, 
» - » - Bölükbaşı - Çukuralan - Gümüşyazı, 
» - Eleşkirt - Kanatgeren - Düzyayla, 
» - » - Akbulgur - Kayabey - Haydaroğlu, 
» - Taşlıçay - DY - İlt - Geçitveren - Bayıraltı gr. 

köyyolu stabilize nakli 
2 - AĞRI - Tutak - Güneşgören - Uzunöz, 

» - Hamur - Adımova - Kaynaklı gr. köyyolu 
3 - AĞRI - D. Beyazıt - Kazan - Pullularla, 

» - » - Közükara - Yeniharman köyyolu 
4 - AĞRI - Eleşkirt - Ramazan - Gözaydm köyyolu 
5 - AĞRI - Taşlıçay - Gözucu - Alakoçhi gr. köyyolu 

stabilize nakli. 

934.836,80 41.143,47 74.786,94 14/7/1976 18.00 19/7/1976 16.00 

665.924,— 30.386,96 53.273,92 14/7/1976 18.00 20/7/1976 11.00 

904.127,92 
604.411,20 

39.915,12 
27.926,45 

72.330,23 
48.352,90 

14/7/1976 
14/7/1976 

18.00 
18.00 

20/7/1976 
21/7/1976 

16.00 
11.00 

906.444 — 40.007,76 72.515,52 14/7/1976 18.00 21/7/1976 16.00 

Eksiltme hizalarında yazılı tarihlerde YSE. 13. Bölge Müdürlüğü Yol İşleri Şefliği Odasında yapılacaktır. 
3 — Bu işlere ait eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar YSE. 13. Bölge Md. Yol İşleri Şefliğinde görülebilir. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için, isteklilerin: 
a) Geçici teminat mektubu veya makbuzunu, 
b) 1976 yılı Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, 
c) İsteklilerin müracaat dilekçelerine, girecekleri iş için en az 1. Keşif bedeli kadar tek kalemde benzeri iş yaptıklarına dair resmî 

dairelerden alınmış iş bitirme belgesi ile (C) Grubu müteaahhitlik karnesi, Noterden tasdikli makine ve teçhizat beyannamesinde 1 Loder, 6 
adet kamyon göstereceklerdir. 

d) İstekli bir ortaklık (Şirket) olduğu takdirde bu belgelere ilâveten Şirketin imza sirküleri veya vekâletnamesini ve Şirketin ilk 
ilân tarihinden sonra alınmış hali faliyet belgesini ibraz etmeleri. 

5 — İsteklilerin teklif mektuplarım ihale saatından bir saat öncesine kadar makbuz mukabilinde Km. Bşk. vermeleri lâzımdır. 
6 — Fostada vaki gecikmeler ve telgrafla müracaatın kabul edilmiyeceği ilân olunur. 
NOT : Teknik elemanlardan iş bitirme belgesi istenmez. 9811 / 4-3 
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Ankara Levazım Amirliği 4 No.Iu Satm Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Kapalı zart usulü ile Kayseri - Pınarbaşı lojman inşaatı işi yaptırıla
caktır. Keşif bedeli 2.834.876 lira olup, geçici tem'natı 98.8C0 liradır. İha
lesi 28/7/1976 günü saat 15.30 da Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve 
şartnamesi her gün komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görüle
bilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde hazırlayacakları 
teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz 
mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Postadaki gecik
meler kabul edilmez. Taliplerin en geç 22/7/1976 günü saat 17.30 a kadar 
Ankara'da Hv. K. İnş. D. Bşk. lığına müracaat ederek yeterlik belgesi al
maları şarttır. 10214/4-1 

Kapalı zarf usulü ile Kütahya 2 adet yemekhane İkm. inşaatı işi yap
tırılacaktır. Keşif bedeli 2.421.270,94 lira olup, geçici teminatı 86.400 lira
dır. İhalesi 29/7/1976 günü saat 11.00 de Komisyonda yapılacaktır. Keşif 
ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde gö
rülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde hazırlayacak
ları teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar mak
buz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Postadaki ge
cikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 23/7/1976 günü saat 17.30 a ka
dar Ankara'da Hv. K. İnş. D. Bşk. lığına müracaat ederek yeterlik belgesi 
almaları şarttır. 10213 / 4-1 

Kapalı zarf usulü ile Kütahya er yemekhane, gazino ve mutfak in
şaatı işi yaptırılacaktır. Keşif bedeli 3.977.633,08 lira olup, geçici teminatı 
133.700 liradır. İhalesi 28/7/1976 günü saat 16.00 da Komisyonda yapıla
caktır. Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım 
Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesin
de hazırlayacakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir saat evve
line kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şart
tır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 22/7/1976 günü 
saat 17.30 a kadar Ankara'da Hv. K. İnş. D. Bşk. lığına müracaat ederek 
yeterlik belgesi almaları şarttır. 10212 / 4-1 

Kapalı zarf usulü ile Muhtelif onarım işleri işi yaptırılacaktır. Ke
şif bedeli 232.246,— lira olup, geçici teminatı 112.900,— liradır. İhalesi 
29/7/1976 günü saat 10.30 da Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartna
mesi hergün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. 
Taliplilerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde hazırlayacakları tek
lif zarflarını en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mu
kabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Postadaki gecikme
ler kabul edilmez. Taliplilerin en geç 23/7/1976 günü saat 17.30 a kadar 
Ankara'da M. S. B. İnş. Emi. Md. lüğüne müracaat ederek yeterlik belgesi 
almaları şarttır. 10211/4-1 

Kapalı zarf usulü ile Muhafız Alayında muhtelif onarım işleri işi 
yaptınlacakıtır. Keşif bedeli 250.901,— lira olup, geçici teminatı 14.150,— 
liradır. İhalesi 28/7/1976 günü saat 15.00 de Komisyonda yapılacaktır. Ke
şif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde 
görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde hazırlaya
cakları teklif zarflarım en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar 
amklbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Postada
ki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 22/7/1976 günü saat 17.30 a 
Kadar Ankara'da M. S. B. İnş. Emi. Md. lüğüne müracaat ederek yeterlik 
belgesi almaları şarttır. 10210 / 4-1 

Kapalı zarf usulü ile Ankara Kirazlıdere laboratuvar inşaatı işi yap
tırılacaktır. Keşif bedeli 60 000.000 lira olup, geçici teminatı 1.813.750 li
radır. İhalesi 27/6/1976 günü saat 16.30 da Komisyonda yapılacaktır. 
Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirli
ğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde 
hazırlayacakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir saat evveline 
kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. 
Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 21/7/1976 günü 
saat 17.30 a kadar Ankara'da K. K. Mrk. İnş. Emi Bşk. müracaat ederek 
yeterlik belgesi almaları şarttır. 10524 / 4-1 

Kapalı zarf usulü ile K .K. Karagan Ekonoma ve Çevre Emniyeti 
inşaatı işi yaptırılacaktır. Keşif bedeli 5.000.000 lira olup, geçici teminatı 
163.750 liradır İhalesi 29/7/1976 günü saat 15.30 da Komisyonda yapıla-
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çaktır. Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım 
Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri daire
sinde hazırlayacakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir saat 
evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri 
şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 23/7/1976 
günü saat 17.30 a kadar Ankara'da K. K. Mrk. İnş. Emi. Bşk. müracaat 
ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 10523 / 4-1 

Şap Kontrol ve Araştırma Enstitüsünden: 

Enstitü laıboratuvarları ihtiyacı için aşağıda cinsi miktar ve be
delleri yazılı özel virüs, Hücre ve Vasat tankları; 2490 sayüı Kanun hü
kümlerine göre kapalı zarf usulü ile satm alınacaktır. 

Buna ait şartnameler Ankara'da Şap Enstitüsünde; görülüp tetkik 
edilebilir. 

İhale 26 Temmuz 1976 Pazartesi günü saat 14.30 da Enstitü İdare 
binasında Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

Bildirilen bu saatden sonraki taleplerle postadaki gecikmeler ka
bul edilmez. 

Taliplerin ihaleden üç gün öncesine kadar birer dilekçe Ue müra
caatla yeterlik belgesi alması ve tekliflerini Kanuna uygun şekilde vesi
kaları ile birlikte, ihale saatinden bir saat öncesine kadar Komisyon 
Başkanlığına verilmesi gereklidir. 

Birimin Geçici 
Miktan Takribi bedl. teminatı 

adet Malm Cinsi TL. TL. 

1 Suspanse kültür tankı 100.000,— 6.250,— 
1 Doku tankı 75.000,— 4.900,— 
6 Vasat tankı 40.000,— 13.250,— 
2 Seyyar motor 15.000,— 2250,— 
5 5 İt. lik fermenfcör 25.000,— 7.500,— 
5 1 İt. lik fermentöT 20.000,— 6.250,— 
5 20 İt. lik damacana 5.000,— 1.875,— 
5 10 İt. lik damacana 4.000,— 1.500,— 

Takribi bedel toplamı: 715.000,— TL. (Yediyüzonbeşbin liradır.) 
Geçici teminat toplamı: 43.755,— TL. (KıalküçbmyediyUzellibeş li

radır.) 10424 / 44 

• 
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Mü

dürlüğünden : 
1 — Baykuş Boğazı Konkasör Şantiyesi'nden Elmadağ - Kırıkkale. 

Kırıkkale - Çerıkli ve Keskin 6. Bölge Hududu yollarına asfalt mıcm 
nakli işi, 5539 sayılı Kanunun 26. maddesine göre taşerondan teklif almak 
suretiyle yaptırılacaktır. 

2 — Teklifler 9/6/1976 tarihine raslayan Cuma günü saat 11.00 de 
Ankara Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Asfalt Servisi Odasında Komis
yon Başkanlığınca açılacaktır. 

3 — Bu işe ait keşif ve şartnameler Ankara'da Karayollan 4. Bölge 
Müdürlüğü Asfalt Şefliğinde tetkik edilebilir. 

4 — İsteklilerin; 
a) (C) grubundan enaz bu işin ilk keşif bedeli kadar müteahhit

lik karnesinin aslını veya Emanet İnşaat Komisyonu Başkanlığınca tas
dik edilmiş örneğinin veya işin keş'f bedelinin yarısı kadar (bir yıl içinde 
yaptığı işler toplamı) işle ilgili iş bitirme belgesi, 

b) Mali durum bildirisi, 
c) Taahhüt bildirisi, 
d) İsteklilerin gerçek tek kişi olması halinde imza sirkülerinin, 

şirket olması halinde şirket sirkülerini, (Yukanda yazılı belgelerin biz
zat taşeron tarafından imzalanması şarttır. 

e) 1976 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesiyle şirketlerin, 
hali faaliyette olduğunu gösterir belgeyi ve aşağıda gösterilen kesin te
minat miktarmı Bölge Veznesine yatırdıklanna dair tasdikli makbuzunu 
özel Şartnamenin 30. maddesinde belirtilen şekilde teklif ve taahhüt 
mektubuna ekliyerek son teklif verme tarih ve saatine kadar makbuz 
mukabilinde Emanet İnşaat Komisyonu Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

İlân olunur. 
Yapılacak İş : Asfalt mıcm nakli, 1. Keşif Bedeli : 859.370,40 TL., 

Yatırılacak Kesin Teminat : 25.500.00 TL., Son Teklif Verme Saat ve Ta
rihi : 9/7/1976 Cuma Saat: 11.00 10521 /2-1 

(Resmî Gazete) 
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Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Başkanlığın
dan : 

1 — Akademimiz ihtiyacı olan 1 adet 200 KVAlık diesel elekthojen 
grubunun temini, montajı ve bağlantılarının yapılması işi 2490 saydı 
Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıka
rılmıştır. 

2 — İşin keşif bedeli 890.000,— TL. dır. 
3 — Eksiltme 22 Temmuz 1976 Perşembe günü saat 15.00 de Ankara 

Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi binasında, Akademi Satın 
Alma Komisyonunda yapılacaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Akademi Satm Alma 
Komisyonu Başkanlığında görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
A) 39.350,— TL. lık geçici teminatını, 
B) 1976 yılına ait ticaret odası belgesini, 
C) Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğünden ek

siltme şartnamesinde belirtilen usulüne uygun olarak alacakları yeterlik 
belgesini. 

Teklif mektuplarıyla birlikte zarfa koymaları gereklidir. 
8 — İstekliler teklif mektuplarını 22 Temmuz 1976 Perşembe günü 

•n geç saat 14.0O'e kadar makbuz karşılığında Akademi Satın Alma Ko

misyonu Başkanlığına vereceklerdir. 
7 — Telgrafla müracaatların ve postada vaki gecikmeler kabul edil

mez. 10604 / 4-1 • 
Ankara Defterdarhğmdan: 

1 — Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Merkezi Anlaşma Teşkilâtı 
Genel Sekreterliği binası (Eski B.M.M.) 300.000,— lira keşif bedelli ve 
15.750,— lira geçici teminatı onarım işi 2490 sayılı Kanunun 31. madde
sine müsteniden kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Eksiltmesi 26/7/1976 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü 
«aat 11.00'de Milli Emlâk Müdürlüğünde teşekkül olunacak Komisyon 
huzurunda yapılacaktır. 

3 — Onarım işine ait keşif ve şartname hergün mesai saatleri da
hilinde Milü Emlâk Müdürlüğü Satış servisinde görülür. 

4 — Taliplerin en geç ihale tarihinden Uç gün evveline kadar İl 
Bayındırlık Müdürlüğüne müracaatla alacakları yeterlik belgesi, 1976 yılı 
tastikli Ticaret Odası vesikası ve bu iş için yatıracakları teminatları Ue 
2490 sayılı Kanun tarifatı dairesinde hazırlıyacakları kapalı tekliflerini 
ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona vermeleri üân olunur. 
(Postada vaki gecikme kabul edilmez.) 10498 / 4-1 

İmar ve İskân Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünden: 

1 — Aşağıda yer, keşif bedeU, geçici teminatı, ihale gün ve saati ile karne grubu belirtilen afet konut inşaatları 7269 -1051 sayılı Kanuna 
göre kapalı zarf usulüyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Keşif BedeU G. Teminatı İ H A L E Karna 
İşin Yeri ve Adı Lira Kr. Lira Kr. Son Müracaat Tarihi Tarihi Saati Grubu 

A) Konya, Karaman Kızıllarağım 96 konut inşaatı 6.720.000,— 215.350,— 13/7/1976 (17.30 Kad.) 15/7/1976 15.00 (C) 
B) Malatya - Doğanşehir Kurucaova - Asipmar Mez. 23 konut inşaatı 2.185.000,— 79.300,— 14/7/1976 (17.30 Kad.) 16/7/1976 11.00 (C) 
C) Malatya - Boztepe 494 konut arayolu inşaatı , 1.842.000,— 69.010,— 14/7/1976 (17.30 Kad.) 16/7/1976 15.00 (C) 
D) Gümüşhane - Kelkit Güneyçevirme 110 konut arayolları inşaatı 700.000,— 31.750,— 14/7/1976 (17.30 Kad.) 16/7/1976 16.30 (C) 

2 — Eksiltmeler Ankara'da Tuna Caddesi No. 17 deki Afet İşleri Genel Müdürlüğü Merkez İhale Komisyonunda yukarıda belirtilen gün 
ve saatlerde yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartnameleri ve diğer evraklar Afet İşleri Genel Müdürlüğü Merkez İhale Komisyonunda mesai saatleri içinde görülebilir. 
4 — Eksiltmelere girebilmek için isteklilerin; 
A) Yukarıda bildirilen geçici teminatları, 
B) Ticaret ve sanayi odası belgesi (1976) yılında geçerli olmak şartıyla) 
C) Yeterlik belgesi (Yeterlik belgesini alabilmek için isteklilerin müracaat dilekçeleri Ue biriikte verecekleri eksütme şartnamesinde be

lirtilen ve usulüne uygun 
a) Sermaye ve kredi imkânlarım bildiren malî durum bildirisini ve bunu belirten banka referansım, 
b) Teknik personel beyannamesi, 
c) Yapı araçları bildirisini, 
d) İşin eksiltmesine gerebileceklerini gösterir Bayındırlık Bakanhğmdan almış oldukları her iş için keşif bedeU kadar yukarıda grubu 

beUrtilen müteahhitlik karnelerinin aslını vermeleri gerekmektedir. 
5 — İstekliler teklif mektuplarını her iş için yukarıda yazıh gün ve ihale saatinden 1 saat öncesine kadar makbuz mukabilinde Merkez İhale 

Komisyonu Başkanlığına vermeleri şarttır. 
6 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
7 — İhaleler 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun gördüğüne vermekte 7269-1051 sayılı Kanuna 

göre hazırlanan Fon Harcamaları Usulleri Yönetmeliği çerçevesinde serbestir. 
İlân olunur. 10620/2-1 

• •• 
Devlet Orman İşletmesi Kastamonu Müdürlüğünden: 

, , . Muhammen «/o 7,5 
Parti M İ K T A R I bedeli teminatı 

İşletmesi Deposu Emvalin cins ve nevi adedi Adet M? D 3 TL. TL. 

Kastamonu Muhtelif II. S. NB. Çam Tomruk 3 
» » III. S. NB. Çam Tomruk 26 
» » III. S. KB. Çam Tomruk 2 
» » II. S. NB. Kök. Tomruk 6 
» » III. S. NB. Kök. Tomruk 11 

776 
6508 
184 
803 

2513 

218.981 
3.062.17» 

33.372 
324.247 
782.644 

1.000,— 
830,— 
650,— 

1.000,— 
830.— 

16.500,-
,128.800,-

1.600,-
34.500,-
49.000,-

TOPLAM : 4» 10784 3.421.420 320.4CML— 
1 — Yukarıda beyanı gösterilen orman emvali vadeli açık artırmalı olarak ayn, ayrı partiler halinde muhammen bedelleri üzerinden satış

ları yapılacaktır. Mal bedelinin % 50'si 3 ay vadeü müddetsiz limit karşılığı Banka mektubu ve % 50"si peşin olarak satışa çıkarılmıştır. 
2 — Satış 14/7/1976 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14.00 de Devlet Orman İşletmesi Kastamonu Müdürlüğü Satış salonunda ya

pılacaktır. 
3 — Bu satışa ait Şartname ve müfredatlı ilan listesi Orman Genel Müdürlüğü, Kastamonu, Ankara, istanbul, İzmir, Bursa, Bolu, Amasya 

Orman Bölge Başmüdürlüklerinde Araç, Azdavay, Boyabat, İnebolu, Taşköprü, İhsangazi, Çankırı, Karabük ve Bartın Orman İşletmeleri Müdür
lüklerinde Bostan, Handüzü, Karadere, Kuzyaka, Kaşçılar ve Gelersin Orman Bölge Şefliklerinde her gün mesai saatleri içinde görülebilir. 

4 — Teminat satış günü saat 13.00'e kadar alınır. 
i — Taliplilerin belirli gün ve saatte teminat makbuzları Ue b i r l ikte satış salonunda hazır bulunmaları ilân olunur, 10453 /1-1 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Mü
dürlüğünden : 

1 — 1976 yılı tatbikat programında bulunan Keskin - Çerikli yolu 
Km. 0 + 000 — 52 + 000 arasında sanat yapıları ile alttemel ve temel 
malzemesi ihzar ve nakli işi 5539 sayılı Kanunun 26 ncı maddesine göre 
taşeronlardan teklif almak suretiyle yaptırılacaktır. 

2 — Teklifler 15/7/1976 Perşembe günü saat 11.00 de Ankara 4. 
Bölge Müdürlüğü Bakım Servisi odasında Komisyon Başkanlığınca 
açılacaktır. 

3 — Bu işe ait keşif ve şartnameler Ankara'da Karayolları 4. Bölge 
Müdürlüğü Bakım Şefliğinde tetkik edilebilir. 

4 — İştirak belgesi alabilmek için isteklilerden aşağıda tespit 
edilmiş olan müracaat son günü mesai saati sonuna kadar birer dilekçe 
Ue Müdürlüğümüze müracaat etmeleri (Müracaatta bölge evrakı kaydı 
tarihi muteberdir) Dilekçelerine: 1 — (C) grubundan en az işin birinci 
keşif bedeli miktarında müteahhitlik karnesinin asimi veya Emanet 
İnşaat Komisyonu Başkanlığınca tasdik edilmiş örneğini veya keşif be
delinin yarısı kadar benzeri tek bir iş yaptığına dair tasdikli işbitirme 
belgesini, 2 — Yapı araçları bildirisini (Bildiride gösterilen araçların 
taşeronun bu işe ayıracağı araçlar olması), 3 — Mali durum bildirisini. 
4 — Taahhüt bildirisini, 5 — İsteklilerden gerçek tek kişi olması ha
linde imza sirkülerini şirket olması halinde şirket sirkülerini, 6 — İşye
rini görüp tetkik ettiklerine dair ilgili şube şefliğinden alınmış belgeyi, 
7 — Vekâletnameyi (Gerekiyorsa) eksiksiz olarak ekleyip bu iş için iş
tirak belgesi almaları (2, 3, 4, 5) de yazılı belgelerin bizzat taşeron ta-
tarafından izalanması şarttır. Vekâleten imza edenler geçerli sayümaz. 

5 — Teklif ve taahhüt mektubu vereceklerin yeterlik belgeleri ile 
birükte 1976 yılma ait ticaret ve sanayi odası belgesi ile şirketlerin, 
hali faaliyette olduğunu gösterir belgeyi aşağıda gösterilen kesin teminat 
miktarını bölge veznesine yatırdıklarına dair tasdikli makbuzun, özel 
şartnamenin 3. maddesinde belirtilen şekilde teklif ve taahhüt mektubu
na ekleyerek son teklif verme tarih ve saatine kadar makbuz mukabi-
Ünde Emanet İnşaat Komisyonu Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

İlân olunur. 
Yapılacak iş : Keskin - Çerikli yolu Km. 0 + 000 — 52 + 000 arası 

sanat yapıları Ue alttemel ve temel malzemesi ihzar ve nakli, 1 .keşif 

özeti: 942.992,70 TL., Yatırılacak kesin teminat: 29.000,— TL., Belge 
için son müracaat tarihi: 13/7/1976, Son teklif verme gün ve saati: 
15/7/1976, Saat 11.00 d» 10618 / 2-1 

Tıp Fakültesi Dekanlığından: 

adet, 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
3 -

1 — Fakültemiz Merkez Kütüphanesi, Merkez Laboratuvarı (3), 
Mikrobiyoloji Kürsüsü, İç Hastalıkları, Biyokimya ve Kimya Kürsüleri
nin ihtiyacı aşağıda yazılı cihazlar ve tıbbî malzemeler 1750 sayılı Üni
versiteler Kanununun 73. maddesine göre akreditif açılarak satm alı
nacaktır. 

2 — Akreditif açılacak malzemeler: 
a) Küçültme yapabilecek tip fotokopi makinası 1 

Helıophos Rongen jenaratörü komple 1 adet, 
Auto Analyzen cihazı için tıbbî malzeme. 
Tıbbî cihaz ve malzemesi, 
Spe&trofoto metre ve atoesuvarları, 
Fluoresans mikroskop. 

- İligili dosyalar Fakültemiz Alım Satım Müdürlüğü Satm Alma 
Şubesinde görülebilir. 

4 — Orjinal porofaramlar ile Türkçe tercümeleri ve ketoloklarının 
4/8/1976 Çarşamba günü saat 14.00''e kadar Satm Alma Şubesine veril
mesi şarttır. 

5 — Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yap
makta serbesttir. 

İlân olunur. 10520/2-1 

D Ü Z E L T M K 

28/6/1976 tarihli Resmi Gazete'nin 23. sahifesinde yayınlanan 
76.1421-1 sipariş no. lu ilâm 

1) Son teklif verme tarihi 9/8/1976 günü saat 17.30 
2) Teklif zarfları 11/8/1976 günü saat 15.00 de Satın Alma Ko

misyonu huzurunda açılacaktır, şeklinde değiştirilmiş olup, diğer şart
lar aynıdır. 

Duyurulur. 10602 / 2-1 

Eskipazar Devlet Orman Kereste Fabrikası Müdürlüğünden: 

Parti 
adedi 

~ 
5 
1 
2 
7 

a 
6 
3 
2 
3 
1 

K e r e n t e n l n 
3in» w calitesi 

Çam 2 Sn. Kısa Boy Ker. 
Çam 3 Sn. Nor. Boy Ker. 
Çam 3 Sn. Kısa Boy Ker. 
Çam 3 Sn. K. B. Karışık Ker. 
Çam 4 Sn. Nor. Boy Ker. 
Çam 4 Sn. Kısa Boy Ker. 
Gök. 3 Sn. Nor. Boy Ker. 
Gök. 4 Sn. Nor. Boy Ker. 
Çam Nor. Boy Kadron ve Lata 
Çam Kısa Boy Kadron ve Lata 
Çam Kısa Boy Lata 

/Met 

1176 
7351 
2821 

10716 
13657 
10244 
10787 
5094 

11428 
87048 
11676 

121997 

M 3 DM? 

11.515 
207.857 
31.089 
80.267 

355.791 
100.369 
313.926 
169 944 
52 065 
83.285 
21.641 

1.427.749 

Muh. bedelli 
Lira Kr. 

1.700,— 
1.50O,— 
1.000,— 

900.— 
1.100.—• 

700,— 
a.50o,— 
1.050,— 
1.40O,— 
1.000.— 
1.000,— 

İhalenin 16/7/1976 Cuma günü saat 14.00"de Fabrikamız İdare binasında yapılacağı Uân olunur. 

•/» 7,5 teminatı 
Lira Kr. 

1.500,— 
23.700,— 
2.40O,— 
5.5O0,— 

29.600,— 
5.400,— 

35.300,— 
13.600,— 
5.600,— 
6.300,— 
1.700,— 

130.600,— 

İzahat 

Kuru 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
D 
» 
» 
» 

10598 /1-1 

Elazığ Karayolları 8. Bölge Müdürlüğünden r 

1 — Bölgemiz aşağıda işyerleri belirtilen şantiyeler için hizalarında muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati yazılı minibüsler 
çalıştırılmak üzere 2490/31. maddesine göre kapalı zarf usuliyle Bölge İhale Komisyonunca kiralanacaktır. 

2 — İhaleye iştirak edeceklerin kapalı zarflarında 1976 yılı vizeli Ticaret Odası belgesi veya Esnaflık belgesiyle geçici teminatı ibraz etme
leri şarttır. Kapalı zarflar ihale saatinden bir saat öncesine kadar makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına verilmiş olacaktır. Kanuna göre 
tanzim edilmemiş kapalı zarflarla postadan komisyona geç gelen kapalı zarflar komisyonca kabul edilmeyecektir. 

3 — İhale dosyalan' hergün mesai saatlerinde Bölge Malzeme Servisinde görülebilir. İhale şartnameleri isteklilere paralı veya parasız gön
derilmeyecektir. Duyurulur. 

4 — Kiralanacak minibüslerin} 
Muh. bedeli Geç. teminatı t h a 1 I 

(İşyeri ve minibüs miktarı1 Lira Lira Tarihi Günü Saati 

1 — Bölge dahili Etüd ekipleri için 1 adet minibüs kiralanması 
2 — Gölbaşı - Kâhta şantiyesi için 1 adet minibüs kiralanması 
3 — Kığı - Çerme şantiyesi için 1 adet minibüs kiralanması 
4 — Genç-9. Bölge Hd. şantiyesi için 1 adet minibüs kiralanması 
5 — Tunceli - Pilümür şantiyesi için 1 ad,t minibüs kiralanması 
6 — Elazığ - Baskü - Muşar şantiyesi için 1 adet minibüs kiralanması 

35.000-
30.000-
30.000-
30 000-
30.000,-
31,500-

2.625,— 
2.250,— 
2.250,— 
2.250,— 
2.250,— 
3,368,— 

23/7/1976 
E3/7/1976 
26/7/1976 
26/7/1976 
27/7/1978 
B7/7/1976 

Cuma 
Cuma 
Pazartesi 
Pazartesi 
Salı 
Sak 

I. 1.001 
15.30 
111.00 
16.30 
I I . 00 
15.30 

10603 / 4 4 



Sahif e : 28 

Malatya Cumhuriyet Savcılığından: 

• 1 — Malatya Kapalı Cezaevinin 1976 malî yılı ihtiyacı olan aşağıda 
cinsi, miktarı, muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı yiyecek mad
deleri kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

2 — İhale 27/7/1976 Salı günü saat 10.00'da ekmek, 11.00'de et, 
15.30'da çeşitli sebzeler, 16.30'da kuru gıda maddeler'nin ınaiesi Malatya 
Cumhuriyet Savcılığmdaki Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Şartname her iş günü mesai saatleri dahilinde Malatya Kapalı 
Cezaevi Müdürlüğünde görülebilir. 

4 — Taliplerin ihaleye iştirak edebilmeleri için ticaret odası vesi
kalarını, teminat makbuzlarını ve teklif mektuplarını ihale günü saatin
den bir saat önce İhale Komisvcru Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

5 — Alınacak maddeler Belediyenin günlük değişik fiat esasına göre 
satın alınacaktır. 

6 — Postadaki vaki gecikmeler Komisyonca kabul edilmez. 
Muhammen bedeli Geçici teminatı 

Cinsi Miktarı Lira Kr. Snt. Lira Kr. 
Somun ekmeği 70 Ton 4,16 66 21 840.— 
Koyun eti kemikli 5 » 34,— — 12.750,— 
Sığır eti kemikli 5 » 26,— — 9.750,— 
Makarna (Dökme) 500 Kg. 6,50 — 245,— 
Nohut 500 » 7,50 — 280,— 
Tuz 500 » 1,35 — 50,— 
Kuru izmir üzümü 300 » 18,— — 405,— 
Salça 100 » 12,— — 90,— 
Domates 1 Ton 4,50 — 340,— 
Patates 2 » 4,75 — 720,— 
Yeşil biber 1 » 18,— — 1.350,— 
Yeşil biber dolma 1 » 14,50 — 1.100,— 
Yeşil fasulye 1.500 Kg. 3,25 — 370,— 
Kabak 1 Ton 1,50 — 115,— 
Kurusoğan 1 » 4 — — 300,— 
Patlıcan 1 » 13,— — 975,— 
Yoğurt 1 » 6 — — 450,— 

10516 / 1-1 • 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden : 

1 — Karadeniz/Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarında istanbul Ana 
Depo Müdürlüğümüze bir yıl içinde sevkedilecek takmini 1300 ton saçın 
nakliye işi kapalı zarfla ve teklif alma suretiyle ihale edilecektir. 

2 — İstekliler bu nakliyat işine ait şartname ve sözleşme tasarısını 
Ankara'da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Satış Şubesi Müdür
lüğünden bedelsiz olarak temin edebilirler. 

3 — Bu işe ait Ofise tevdi edilmesi gereken geçici teminat miktarı 
9.100,— liradır. 

4 — İstekliler teklif edecekleri fiyatları şartnamedeki ilgili sütuna 
yazarak imzaladıktan sonra, üstünde firmanın adı yazılı bir zarfa koyup 
mühürleceklerdir. Bu zarf, firmalar tarafından imzalanmış sözleşme ta
sarısının bir sureti, geçici teminat mektubu veya Ofis vezne makbuzu ve 
Ticaret odasından alınacak bir nakliyeci belgesi ile birlikte kapalı ve 
mühürlü bir dış zarfa konarak gönderilecek veya tevdi edilecektir. 

5 — Teklifler en geç 13 Temmuz 1976 Salı günü saat 17.00'ye kadar 
Ankara'da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü I No. lu Satın Alma 
Başkanlığında bulundurulacaktır. Postada vaki gecikmeler nazarı itibare 
alınmayacaktır. 

6 — Yapılan teklifler, teklif verme müddetinin hitanımdan itibaren 
bir ay opsiyonlu olacaktır. 

7 — Teklifler şartname ve sözleşme tasarısı ile bu ilânda belirtilen 
esaslara göre yapılacaktır 

8 — Ofis ihaleyi yapıp yapmamakta veya tercih ettiği talibe ver
mekte tamamen serbesttir. 10515 / 1-1 

Karlıova Kaymakamlığından: 

1 —• Karlıova İlçesi Adliye Lojmanı işi 527 sayılı Kanun gereğince 
gelecek yıllara sari olmak üzere 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli (1.8CO.0CC,—) l'radır. 
3 — Eksiltme Karlıova'da İlçe İhale Komisyonunda 22/7/1976 Per

şembe günü saat 15.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak Karlıova Adliyesinde ve 

Bingöl Bayındırlık Müdürlüğünde görülebilir. 
5 —• Eksiltmeye girebilmek İ Ç T I isteklilerin: 
A— (67.750,—) liralık geçici teminatını, 

6 TEMMUZ 1976 

B — 1976 yılma ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesini, 
C — Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri eksiltme şartna

mesinde bel irt i len ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçları bildi
r is i , sermaye ve kredi olanaklarını açıklayan malî durum bildirisi, 2 a 
formuna uygun banka referans mektubunu, teknik personel bidirisi, 
teahhüt b i ld i r is i , Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubun
dan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müte
ahhitl ik karnesini ibraz suret'yle Bayındırlık MüdürlüğündPn alacakları 
eksiltmeye girme belgesini teküf mektupları ile birlikte zarîa koymaları 
lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 22/7/1976 Perşembe günü saat 
14.00'e kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına ve
receklerdir. 

7 — Eksiltmeye girme belgesi alınması iç'n son müracaat tarihi 
16/7/1976 Cuma günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 10518 / 1-1 

Yozgat C. Savcılığından: 

1 — Yozgat Akdağmadeninide yapüacak olan KI tipi cezaevi inşaatı 
işi 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunun 31 nci maddesi ge-
reğ'nce ve 1976 - 1977 yıllarına sari olarak kapalı zarf usulü lie eksiltme
ye konulmuştur. 

2 — İş'n keşif bedeli (2.282.792.00) TL. dır. 
3 — Eksiltme Yozgat'ta Hükümet Konağı içerisindeki C. Savcılığı 

İhale Komisyonunda 21/7/1976 Çarşamba günü saat 11.00 de yapıla
caktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri dahilin
de C. Savcılığında görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
A — (82.233,76) TL. lık geçici teminatını, 
B — (1976) yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası Belgesini, 
C — Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plân ve teçhizat 
beyanrıamenini, sermaye ve kredi imkânlanm bildiren malî durum bil
dirisini, teknik personel beyannamesini, taahhüt beyannamesini, Bayın
dırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan keşif bedeli kadar 
işin eksiltmesine gıreb'ieceklerini gösterir müteahhitlik karnesini ibraz 
etmek suretiyle İl Bayındırlık Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacak
ları yeterlik belgesini teklif mektupları ile beraber zarfa koymaları lâ
zımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 21/7/1976 Çarşamba günü saat 
10.00'a kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vere
ceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 19/7/1976 
Pazartesi günü İl mesai saati sonuna kadar. 

Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 10517 / 1-1 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 — Kurumumuzda mevcut 50x80x 164 cm. eb'adında 5 adet ma
deni kasa tipi dolap ile, 50x80x167 cm. eb'adında 1 adet madenî kasa 
tipi dolap pazarlık usulü ile satılacaktır. 

2 — Madeni kasa tipi dolaplar ile, idarî şartname, Genel Müdürlük 
Malzeme Müdürlüğünde görülebilir. 

3 — İhale, 15 Temmuz 1976 Perşembe günü saat 15.00 de Kıbrıs 
Cad. No. 4 Kurtuluş - Ankara adresindeki Genel Müdürlük binasında 
ihale Komisyonu tarafından «Pazarlık» usulü ile yapılacaktır. 

4 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tâbi olmadığından, ihaleyi 
yapıp yapmamakta serbesttir. 

Keyfiyet ilân olunur. 10519 / 1-1 
e 

Ankara Asliye İkinci Ticaret Mahkemesi Başkanlığından: 

975/467 
Davalı Namık Kesici mirasçılarından Murat Kesici ve Fethiye Ke-

sici'ye daha önce 14/6/1976 günü için ilânen dava dilekçesi tebliğ edildiği 
halda duruşmaya gelmediklerinden haklarında gıyap kararı ittihazına 
karar verilmiştir. 

Bu kere duruşmanın bırakıldığı 4/10/1976 Pazartesi saat 10.00 da 
duruşmaya gelmedikleri takdirde H. ü. M. K. nun 405 inci maddesi gere
ğince duruşmaya gıyaplarında devam olunacağı ilân olunur. 

104111 /1-1 

(Resmî Gazete) 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Konya Karayol
ları 3. Bölge Müdürlüğünden: 

1 — Eksiltmk.ye konulan iş: Belören - Hadim ve Belören - (Kon
ya - Karaman) Ayr. - yolları için ocak taşından temel, alt temel malze
mesi, asfalt mıcırı ihzar ve nakli işi olup, keşif bedeli 6.7U6.080,— liradır. 

2 — Eksiltmesi 2490 sayılı Kanunun 31. maddesine istinaden kapalı 
zarf usulü ile 22/7/1976 Perşembe günü saat 16.00 da Bölgemiz ihale Ko
misyonunda yapılacaktır. 

3ı — Eksiltme evrakı Bölgemiz Malzeme Amirliğinde görülebüir. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için: 
a — İsteklilerin 1976 yılı Ticaret ve Sanayi Odaları veya esnaf bel

geleri ile usulü dairesinde 216.232,40 liralık geçici teminat vermeleri, 
b — İsteklilerin en geç 19/7/1976 Pazartesi günü mesai saati sonu

na kadar dilekçe ile Karayolları 3. Bölge Müdürlüğüne müracaat etme
leri, (Müracaatta genel evrak kaydı tarihi muteberdir.) 

Dilekçelerine bu işin keşif bedelinin en az yarısı kadar benzerî özel
likte iş yaptıklarına dair resmî daireden alınmış b,ige veya keşif bedeli 
kadar (A, B ve C) grubu müteahhitlik karnesi, ilk ilân tarihinden sonra 
alınmış banka referans mektubu, malî durum, makina tesisat ve taah
hüt bildMlerini, teçhizat bildirisinde gösterecekleri ana inşaat maıkina-
larını sahibi olduklarını tevsik eden belgeleri ile müteahhitlerin iş yerini 
görüp tetkik ettiklerine dair Bölgemizden alacakları belgeyi dilekçelerine 
ekleyerek yeterlik belgesi almaları. 

5 —• İsteklilerin usulüne göre hazırlayacakları kapalı zarflarını iha
le saatinden bir saat evveline kadar Konya'da Bölgemiz İhale Komisyon 
Başkanlığına vermeleri, postadaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği du-
yurulurj 9968 /1-1 

Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi Genel Mü
dürlüğünden : 

1 — Kurumumuzca, 
600 adet Piston kol yatağı fiF 0:50 mm 0 
600 » Ana yatak SF 0,50 mm 0 
100 » uygun ana yatak SF 0,50 mm 0 

U 10 Büssing motorları için 
Önerge alma suretiyle satın almacaiktır. 
2 — İlgililer hazırlayacakları önergelerini 21.250,— TL. geçici gü

vence ile birlikte 15/7/1976 Perşembe günü saat 1730 a dek Kuruluşumuz 
Yazı İşleri Müdürlüğüne vereceklerdir. 

3 — Bu işle ilgili şartlaşmalar Kuruluşumuz Ticaret Müdürlüğün
den ücretsiz alınabilir. 

4 — Güvence verilmeyen önergeler değerlendirilmeyecektir. 
5 — Kuruluşumuz isterse kısmî sipariş yapabilir. 
6 — Her türlü gecikmeler üe telgrafla yapılacak önergeler kabul 

edilmez. 
7 — Kuruluşumuz 2940 sayılı Yasaya bağlı değildir. 

9003/1-d 
e 

M . K . E . K . Makina Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden: 
TANDOĞAN-ANKARA 

Müessesemizde bulunan takriben % 40-60 Elektrolitik çinko ihtiva 
eden t a k r i b e n 150 ton çinko cürufunun işleme tabi tutularak % 99, 98 sa
fiyette elektrolitik çinko haline getirtıtirilecektir. 

Son teklif verme günü 16 Temmuz 1976 Cuma günü saat 15.00 olup, 
bu işe ait şartname Müessesemiz Ticaret Kısım Müdürlüğünden temin 
edilebilir. 9892 /1-1 

• 

Tokat Kız Meslek Lisesi Müdürlüğünden : 

1 — Tokat Kız Meslek Lisesi binasının onarım işi 2490 sayılı Kanu
nun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul
muştur. 

2 — Muhammen bedeli 101.01/1,42 lira olup, geçici teminatı 6.301,— 
liradır. 

3 — İhalesi 23/7/1976 tarihine rastlayan Cuma günü saat 15.30 da 
Kız Meslek Lisesinde yapılacaktır. 

4 — İsteklilerin belirtilen günde saat 14.30 a kadar aynı Kanunun , 
2 ve 3 üncü maddelerinde gösterilen belgelerini teminat makbuz veya 
banka mektuibumı, 1976 yılma ait Ticaret Odası vesikasını İlimiz Bayın
dırlık Müdürlüğünden yeterlik belgesini usulüne göre hazırlayacakları 
kapalı zarflarım İhale Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

5 — Yeterlik belgesi alacakların ihale gününden 3 gün önce Bayın
dırlık Müdürlüğüne müracaat etmeleri, postada vaki gecikmelerin veya 
telgrafla müracaatların nazara alınmayacağı şartname ve keşif özetinin 
Kız Meslek Lisesi Müdürlüğünde görüleceği ilân olunur. 

9969 / 14' 
— • 

8. Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Savcılığından : 
TEKİRDAĞ 

HÜKÜM ÖZETİ İLÂNI 
Bakaya (Geç iltihak) Suçundan sanık Hacımernişoğlu, 1954 doğumlu, 

Kırşehir, K. Yeniyapan Köyü nüfusuna kayıtlı 3. Zh. Tuğ. Mu. Bl. ten-
terhisli er Osman Yüksel hakkında, 8. P. Tüm. K. lığı Askerî Mahkeme
sinin 8/3/1976 tarih ve 976/132 Esas, 1976/53 karar sayılı gerekçeli hüK-
mü ile As. C. K. nun 63/1-A maddesinin 7 gün içinde kendiliğinde gelen
ler bendi uyarınca 7 gün müddetle hapsine verilen işbu hapis cezasının 
647 sayılı Kanunun 4 ve 5. maddeleri uyarınca beher günlüğü 20 lira
dan hesaplanarak paraya çevrilmek suretiyle Neticeten 140 lira Ağır 
Para Cezasiyle Mahkûmiyetine Dair Hüküm sanık bilinen adreslerinde 
bulunup kendisine tebliğ edilemediğinden mahiyeti açıklanan hüküm 
özetinin 7201 sayılı tebligat kanununun 28 ve 29. maddeleri uyarınca 
Resmî Gazetede ilân yaptırmak suretiyle tebliğine ve aynı Kanunun 31. 
maddesi gereğince ilânın gazetede çıktığı tarihten itibaren 15 gün sonra 
tebligat yapılmış sayılacağı Uân olunur. 10478 / 1-1 

HÜKÜM ÖZETİ İLÂNI 
Harp malzemesinin hasarına sebebiyet vermek suçundan sanık 

Raif oğlu 1953 doğumlu Sıvas-Suşehri ilçesi nüfusuna kayıtlı Çatalca 11. 
Mknz. P. Tb. 2. Bl. ten terhisli Onb. Ahmet Coşkun hakkında 8. P. Tüm. 
K. lığı As. Mahkemesince verilen 20/10/1975 tarih ve 1975/382 esas, 
1975/369 sayılı askerî mahkemesinin görevsizliğine mütedair gıyapta te
sis edilen hüküm sanık bilinen adreslerinden aranmasına rağmen bulu
nup kendisine tebliğ edilemediğinden mahiyeti açıklanan hüküm özeti
nin 7201 sayılı tebligat Kanununun 28, 29. maddeleri uyarınca Resmî Ga
zete ile ilânen tebliğine ve aynı Kanunun 31. maddesi uyarınca ilânın 
gazete çıktığı tarihten itibaren 15 gün sonra kararın adı geçene tebliğ 
edilmiş sayılacağı ilân olunur. 10479 /1-1 

Malatya İli Eskimalatya Lisesi Müdürlüğünden: 

1 — 79.943,— lira keşif bedelli Eskimalatya Lisesine ait Kalorifer 
ve sıhhi tesisat onarım işi 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre 
27/7/1976 tarihine tesadüf eden Sah günü saat 11.00 de Kapalı zarf 
usulü ile ihale edilecektir. 

2 — Mezkûr ihaleye ait şartname vesair evraklar Lise Müdürlü
ğünde görülebilir. 

3 — İsteklilerin 5.250,— liralık teminat maikbuzlariyle, 1976 yıh 
Ticaret Odası belgesi ve Malatya Bayındırlık Müdürlüğünden ihale ta-

^ rihinden en son 3 gün önce alacakları yeterlik belgeleriyle birlikte usu
lüne uygun teklif mektuplarını ihale gün ve saatindan 1 saat önce mak
buz karşılığında komisyon başkanlığına vermeleri gereklidir. 

4 — Postadaki vaki gecikmelerin kabul edilmiyeceği ilân olunur. 
10594 / M • 

Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi Müdürlüğünden: 
B A H O E K APT /İSTANBUL 

Erzincan Pamuklu Sanayii Müessesemiz ihtiyacı 50 ton Haşıl Mad
desi (Hazır Nişasta), kapalı zarf usulü teklif alma suretiyle satınahna-
caktır. 

1 — Evsaf Şartnamesi ve mütemmim malûmat, Müessesemiz 
AL/III Gruptan temin edilebilir. 

2 — Teklifle birlikte aynı gün 10.000,— TL. iştirak teminatı Mües
sesemize verilecektir. 

3 — Teklif zarfının üstüne 3533/76 dosya numaraımız yazılarak en 
geç 15/7/1976 günü akşamma kadar Müessesemiz veya Sümerbank is
tanbul Şubemiz hollerindeki Alım Teklif Kutusuna atılmış veya bu ta
rihe kadar Müessesemize gelmiş olması lâzımdır. 

4 — Teklif verecek firmalar 100 kilo Haşıl maddesi numunesini 
Erzincan fabrikamıza teslim edecekler ve 1 küo müşahit numune mües
sesemiz AL/III Grubuna verilecektir. 

5 — Teklifler arasında şartlarımızla, ihtiyacımıza en uygun olanı 
tercih edilecektir. 10596/1-1 
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Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri İskenderun Demir vs Çelik 
Fabrikaları Müessese Müdürlüğünden: 

Müessesemiz tarafından, traktör için 20 şer adet 13.6/12-38x8 lik dış 
ve iç, 750—20x6 lık dış, 50 adet 8.25—20x14 lik ve 30 adet 750—20x12 lik 
kar tipi, 75 adet 8.25—20x12 lik asfalt tipi, 4 adet 1600—24x12 lik dubleks, 
2 adet 1400—24x10 lik dış lastik ile 50 adet 750^20 lik iç lastik satm-alı
nacaktır. 

Bu işle ügili olarak hazırlanan ihale dosyası; 
ıl — a) İskenderun'da Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden, 
b) Ankara Tunus Cad. No: 63 Kavaklıdere, adresindeki Tevsiaat 

vs Koordinasyon Müessese Müdür Muavinliği Ticaret Şefliğinden; 
c) istanbul'da Lamartin Cad. Doğu Palas Han Kat 4 No: 5 Tak

sim adresindeki Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri istanbul Mümessü-
liğinden bedelsiz olarak temin edilebilir. 

2 — İhale 23/7/1976 Cuma günü saat 15.30 da Müessese Müdürlü
ğümüz Satmalına Komisyonunda yapılacağından 76-0577 nolu dosyayla 
ilgUidir, Meşruhatlı kapalı teklif mektuplarının muvakkat teminatları 
Ue birlikte aynı gün saat 14.30'a kadar Muhaberat Servisine tevdi edil
miş olması gerekmektedir. 

3 — Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler Ue postada 
vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

4 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi ya
pıp yapmamakta, kısmen veya tamamen dilediğine yapmakta serbesttir. 

.10597/1-1 
• — — 

Gaziantep Kız Meslek Lisesi Müdürlüğünden: 

1 — Gaziantep Kız Meslek Lisesinin yapılacak olan onarrm işirün 
2490 sayılı Kanunun 31. maddesine göre kapalı zarf usulü Ue eksütmeye 
konacaktır. 

2 — İşin keşif bedeli 89.160 liradır. 
3 — Eksiltme Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü İhale Komisyonunca 

23/7/1976 Cuma günü saat 11.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Mesai dahilinde mü

dürlüğümüzde görülebilir. 
A — Eksiltmeye girebilmeleri için isteklilerin 
a — 5.708,— liralık geçici teminatını 
b — 1976 yuma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi 
c — En az bu kadar keşif bedeli bir işin yaptığını gösteren belgeyi 

ibraz etmek suretiyle Bayındırlık Müdürlüğünden alacağı yeterlik bel 
gesi ve teklif makbuzuyla birlikte zarfa konması. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 23/7/1976 Cuma günü saat 10.00 
da Komisyona verecektir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat s/lhi 22/7/1976 
Perşembe günü mesai bitimine kadardır. 

8 — Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edü-
mez. 

Keyfiyet ilân olunur. 10596 / 1-1 
— • — — 

Köy İşleri Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdür
lüğünden : 

1 — Aşağıda, cinsi, miktarı, kati teminatı, eksiltme tarih ve saati 
gösterilmiş olan malzeme 6200 sayılı Kanunun 34. maddesi uyarınca ha
zırlanan 15/8/1973 gün ve 7/6986 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile tayin 
edilen esasların 19/c maddesine göre pazarlık usulü ile satm alına
caktır. 

Cinsi : Form Bastınlması, Miktarı: 4.000 Ad., Kati Teminatı: 6.375,— 
TL., İhalenin Tarihi: 12/7/1976 Saati: 1,1.00 

2 — Pazarlık Ankara'da Köy İşleri Bakanlığı binasının 10. katın
da YSE Genel Müdürlüğü Teknik Hizmeti-.r Dairesi Başkanlığmda top
lanacak Satınalma Komisyonu tarafından yapılacaktır. 

3 — İsteklilerin pazarlığın yapılacağı saatte Komisyon Başkanlığın-
ds bulunmaları şarttır. 

4 — Isteküler bastınlacak formlan Köy İşleri Bakanlığı 10. Kat 
8 No. lu odada görebilirler. 

5 — Şartnamesi aynı yerden bedelsiz olarak temin edilebilir. 
6 — Kati teminatı mektup veya nakit olarak yatırmak isteyenler 

ihale saatinden 2 saat evvel Komisyon Başkanlığına müracaat edecek
lerdir. 

1 — Teklif mektubu kabul emim». 10599 / M 
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Pamukören Belediye Başkanlığından : 

1 — 70 HP. gücünden aşağı olmamak kaydiyle ve kapalı zarf İçinde 
teklif verme usulü ile bir adet traktör satm alınacaktır. 

2 — Traktörün markasından ziyade beygir gücünün büyüklüğü vs 
fiyatının elverişli oluşu önemlidir. 

3 — Traktör markası seçilmemiş olduğundan muhammen bedel 
konulmamıştır. Tekliflerde belirecek güç ve fiyata göre tercih yapılacak
tır. 

4 — Traktörün tesliminde defaten 100.000,— TL. verilecek bakiyesi 
bir yıl İçinde iki taksitte ödenecektir. 

5 — Ellerinde büyük güçte traktörü bulunan acente ve firmalann 
hazırlıyacaklan teklif mektuplarını kapalı zarf içinde 23/7/1976 günü saat 
10.00 a kadar Belediye Başkanlığına vermiş olmalan, teklrf veren olma
dığı takdirde aynı günden itibaren 30 gün müddetle pazarlığa bırakıla
caktır. 10588 / 1-1 

C. Savcılığından : 

1 — Kayseri Merkez Cezaevi onarım inşaatı 2490 sayılı Kanun hü
kümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli (110.000,— TL. dir). 
3 — Eksütme Kayseri'de C. Savcüığı Eksiltme Komisyonunda 

23/7/1976 Cuma günü saat 10.00 da yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şarnamesi ve diğer evraklar mezkûr C. Savcüığında 

görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
A) (6.750,—) liralık geçici teminatı, 
B) 1976 yılma ait ticaret veya sanayi odası kayıt belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleri ile verecekleri Bayındırlık Bakanhğmdan 

almış olduklan (C) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine gire
bileceklerini gösterir mütesihlhitlik karnesini veya işin keşif bedeli kadar 
bir kalemde iş bitirme belgesini ibraz suretiyle Bayındırlık Müdürlüğün
den alacakları yeterlik belgesini teklif mektuplan ile birlikte zarfa koy
maları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 23/7/1976 Cuma günü saat 9.00 a 
kadar makbuz karşılığında Eksiltme Komisyonu Başkanlığına verecek
lerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 21/7/1976 
Çarşamba günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Key
fiyet ilân olunur. 10589 / 1-1 • 

istanbul Telefon Başmüdürlüğünden: 

3. SINIF ÇAM KERESTE ALINACAKTIR. 
1 — Başmüdürlüğümüz ihtiyacı olarak çeşitli eb'atlarda 70 M 3 3. 

sınıf çam kereste kapalı teklif almak suretiyle satın alınacaktır. 
3 — Bu İşe ait şartname ve kereste eb'atlarını gösterir liste Gay

rettepe Yıldız Posta Caddesindeki Başmüdürlük Malzeme Müdürlüğün
den temin edilir. 

3 — Geçici teminat verilecek teklif fiyatı üzerinden şartnamede ya
zılı nispetlere göre alınır. 

4 — İstekli olanların kapalı teklif mektuplarını en geç 22/7/1976 
Perşembe günü saat 14.00 e kadar Gayrettepe Başmüdürlük Binamızın 1. 
katındaki Malzeme Müdürlüğüne vermeleri ilân olunur. 

5 — Başmüdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine 
ihalede serbesttir. 10590 / 1-1 

Tokat Gazi Osmanpaşa Lisesi Müdürlüğünden : 

Miktarı Fiyatı Tutarı G. Tem. 
Cinsi Kg. LiraKr. LiraKr. LiraKr. Tarihi Saati 

Ekmek 30.000 3/75 112.500 6.8T5 29/7/1976 14.00 
Koyun eti 1.500 38,— 57.000 4.100 29/7/1976 14.30 
Kemiksiz sığır eti 1.500 35,— 52.000 3.850 29/7/1976 15.00 

Yukarıda müfredatı yazılı maddelerin kapah zarfla ihalesi belirti
len gün ve saatlerde Lise binasında yapılacaktır. İsteklilerin kanuna uy
gun gerekli belgeleri ihale saatinden bir saat önce Komisyon Başkanlı
ğına vermeleri gerekir. Şartnameleri mesai saatlerinde Okulumuz Pan
siyonunda görülebilir. 10593 /1-1 

(Re«mî Gazete) 
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Garp Linyitleri işletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

KAROSER İMAL ETTİRİLECEKTİR 
Müessesemlzce 5 adet 9 tonluk TM -1(40 tipi çıplak şasi kamyonlar 

üzerine Genel ve Teknik şartnamesi hükümleri dahüinde kapatılmış 
zarflar içinde serbest teklif alınmak suretiyle otobüs karoseri imal etti
rilecektir. 

Teklif mektuplarının en geç 27/7/19716 Sah günü saat 115.00 e kadar 
geçici teminatları ile birlikte Tavşanlı'daki Müessesemiz Merkezi Muha
berat Servisinde bulundurulması gerekir. 

Postada veya herhangi bir sebeple meydana gelecek gecikmeler dik
kate alınmaz. 

Bu işle ilgili şartnameler : 
Ankara'da: T.K.I . Genel Müdürtuğünkte. (Satınataıa Dairesi Baş

kanlığında) 
istanbul'da TJKl. Satmakna Müdürlüğünde, (Odakale Sokak 

Kat: 12, Beyoğlu) 
İzmir'de: G.L.L İrtibat Bürosu ŞefHğinde, (1437 Sokak 17/3, Al-

sancak) 
Tavşanlı'da: G . L . l . Müessesesi, Ticaret Şubesi MüdiJ-rlü-Jü-i^, gö

rülebilir. 
Müessesemiz Arttırma - Eksiltme ve İhale Kanununa tabi değildir. 
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istanbul Telefon Başmüdürlüğünden : 

Başmüdürlüğümüz ihtiyacı olarak aşağıda cins ve miktarı yazılı 
malzeme kapalı teklif alma suretiyle satm alınacaktır. 

Bu işe ait şartname Gayrettepe, Yıldız Posta Caddesindeki Başmü
dürlük Malzeme Müdürlüğünden temin edilebilir. 

Geçici teminat verilecek teklif fiyatı üzerinden şartnamede yazılı 
nispetlere göre alınır. 

İstekli olanların kapalı teklif mektuplarını en geç 29 Temmuz 1976 
Perşembe günü saat 14.00 e kadar Malzeme Müdürlüğüne tevdi etmeleri 
ilan olunur. 

Başmüdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine iha
lede serbesttir. 

Malzemenin cinsi: Galvanizlenmiş düz çelik sac, 1000x500 mm. eb'at 
2,5 mm. kalınlık, Miktarı: 1.000 adet. 10691 / 1-1 

Başmüdürlüğümüz ihtiyacı olarak 1400 adet ağır tip menhol kapak 
ve çerçeve (pik) kapalı teklif alma suretiyle ihale edilecektir. 

Bu işe ait şartname Gayrettepe, Yıldız Posta Caddesindeki Başmü
dürlük Malzeme Müdürlüğünden temin edilebilir. 

Geçici teminat verilecek teklif fiyatı üzerinden şartnamede yazılı 
nispetlere göre alınır. 

İstekli olanların kapalı teklif mektuplarını en geç 15 Temmuz 1976 
Perşembe günü saat 14.00 e kadar Malzeme Müdürlüğüne tevdi etmeleri 
ilan olunur. 

Başmüdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine iha
lede serbesttir. 10593/1-1 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdür
lüğünden : 

1 — Eskişehir - Alpu - Mihalıççık yollarma ait asfalt mıcırı ve elek 
artığı malzeme nakli işi 5539 sayüı Kanunun 26. maddesine göre taşe
rondan teklif almak suretiyle yaptırüacaktır. 

2 — Teklifler 9/7/1976 tarihine rastlayan Cuma günü saat 10.00'd» 
Ankara Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Asfalt Servisi odasında Komi»-
yon Başkanlığınca açılacaktır. 

3 — Bu işe ait keşif ve şartnameler Ankara'da KarayoUan 4. Bölge 
Müdürlüğü Asfalt Servisinde tetkik edilebiUr. 

4 — isteklilerin; 
a) (C) gruplarından en az bu işin keşif bedeli kadar müteahhitlik 

karnesinin aslını veya Emanet İnşaat Komisyonu Başkanınca tasdik 
edilmiş örneğinin veya işin keşif bedelinin yarısı kadar (Bir yıl içinde 
yaptığı işler toplamı) işle ilgili işbitirme belgesi, 

b) Mail durum bildirisi, 
o) Taahhüt bildirisi, 
d) İsteklerin gerçek tek kişi olması halinde imza sirkülerinin, 

şirket olması halinde şirket sirkülerini, (Yukarıda) yazılı belgelerin bi«-
zat taşeron tarafından imzalanması şarttır.) 

e) 1976 yılma ait ticaret ve sanayi odası belgesiyle şirketlerin, hali 
faaliyette olduğunu gösterir belgeyi ve aşağıda gösterilen kesin teminat 
miktarlarını bölge veznes-'ne yatırdıklarına dair tasdikli makbuzunu özel 
şartnamenin 30, maddesinde belirtilen şekilde teklif ve taahhüt mektu
buna ekliyerek son teklif verme tarih ve saatine kadar makbuz muka
bilinde Emanet İnşaat Komisyonu Başkanlığına vermeleri lazımdır. 

İlân olunur. 
Yapılacak iş : Asfalt mıcırı ve elek artığı malzeme nakli, 1. Keşif 

bedeli: 555.000,60 TL., Yatırılacak kesin teminat: 17.500,— TL., Son tek
lif verme saati ve tarihi: 9/7/1976 Cuma saat 10.00 da 
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Beşiri Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

Davacı Neşe Balta vekili Avukat Cengiz Atayılmaz tarafından da
valı İnayet Balta aleyhinde mahkememizde açılmış olduğu şiddetli 
geçimsizlik davasında davalı adına ilânen tebligat yapıldığı halde du
ruşmaya gelmediğinden hakkında ilânen; gıyap karan çıkarılmasına 
karar verilmiştir. 

İşbu dava mahkememizin 1975/58 esasında kayıtlı olup duruşma
sı 8/7/1976 tarihine bırakılmıştır, davalı duruşma günü duruşmaya 
gelmediği veya kendisini bir vekille temsil etmediği takdirde duruş
ma kati olarak gıyabında devam edileceği gıyap karan yerine kaim 
olmak üzere ilân olunur. 9350 

Ankara 8 inci Sulh Hukuk Mahkemesi Hâkimliğinden : 

1976/562 
Davacı PTT. Genel Müdürlüğü vekili Av. Hayriye Gülen tarafından 

Zinnur Sinai Tesisleri Limited Şirketi (Necatibey Cad., Güneşli Apt. No: 
16/4 Sıhhiye - Ankara), aynı adreste Emil Saba Nadir, İskenderun Ata 
türk Bulvarı No: 25 de Hüseyin Deboğlu, Ankara Onur Sok., No: 44/10 
da Nihat Akman, Anökara Akay Cad., No: 15/1 de Vedi Barbur aleyhle
rine açmış olduğu alacak davasının yapılan duruşmasında: 

Zinnur Sinai Tesisleri ve Ticaret Limited Şirketi, Emil Saba Nadir 
ve Nihat Akman'a gösterilen adreslerde bulunamadıklanndan dava dilek
çesi ve duruşma gününün ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Karar gereğince adı geçen davalılardan duruşmanın bırakıldığı 
13/9/1976 Pazartesi günü saat 9.25 de varsa belgeleri ile birlikte duruş
maya gelmedikleri veya kendilerini bir vekille de temsil ettirmedikleri 
takdirde H. U. M. K. nun 509 ve 510 uncu maddeleri gereğince adlarına 
gıyap kararı çıkarılmaksızın duruşmaya gıyaplarında devam olunacağı 
dava dilekçesi ve davetiye yerine kaim olmak üzere üân olunur. 

10465 

T. Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
— . ^ — — . — . — . . 

Aşağıda yazüı ihtiyaçlar hizalarında yazılı tarihlerde kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartnameler herğün Levazım Müdürlüğümüzde görüle
bilir. Kurum ihaleyi yapıp yapmamakta veya en uygun gördüğüne ihale yapmakta serbesttir. 

Muh. Bedeli Geçici Teminatı 
Cinai Miktan Birimi Lira Kr. Lira Kr. İhale gün ve naibi 

Yaş Sebze 38 Çeşit 430.725,— 22.800,— 20/7/1976 10,00 
Kuru Sebze 40 Çeşit 529.572,— 128.850,— 20/7/1976 11,30 
Kömür Taşıma 800 Ton 24.000,— 2.500,— 20.7/1976 um 
Odun 60 Ton 39.000,— 3.000,— 20/7/1976 15,00 
Aliminyum D. Kapağı 1£ Milyon Adet 45.000,— 3.600,—1 30/7/1976 16,00 

110497/34 
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Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden 

Enerji nakil hattı direklerinin betonarme ve çelik kafesli olarak projelendirme imal ve montaj işleri yaptırüacaktır 
Aşağıda isim ve karakteristikleri yazılı E. N. Hattı direklerinin, santrifüj betonarme, öngerilmeli betonarme, galvanizli cıvatalı çelik ka

fesli veya galvanizli cıvatalı çelik kafes ve betonarme direk karışımlı D'arak proje, imal ve montaj işleri teklif alma suretiyle ihale edilecektir. 
Bu işe ait şartname ve profiller Ankara Bayındır Sokak 3 numarada TEK. Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına yatırılacak «Şartname 

için 200,— TL. ve bir gruba ait profil takımı için 200,— TL.» mukabili alınacak makbuz ibraz edilerek Türkiye Elektrik Kurumu Dağıtım Şebe
keleri Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı - Ankara Necatibey Cad. 26 numarada 202 No. lu odadan temin edilebilir. 

Yeterlik belgesi müracaatları şartnamede istenilen belgelerle birlikte 12/7/1976 günü saat 17.30 a kadar Dağıtım Şebekeleri Proje ve Tesis 
Dairesi Başkanlığı Muhaberat Servisinde bulundurulmalıdır. Yeterlik belgeleri 23/7/1976 günü elden verilecek veya posta ile gönderilecektir. Tek
lifler 17/8/1976 günü saat 14.00 de Dağıtım Şubeleri Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı Muhaberat Servisinde bulundurulmalıdır. Geciken tek
lifler nazarı dikkate alınmaz. Teklifler aynı gün saat 14.30 da açılacaktır. 

Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 

Sıra No. E. N. Hattının Adı t 1 i 

GRUP I 
1 Kozaklı - Yenif akılı Nevşehir 

Yozgat 
2 Andırın - Geben K. Maraş 
3 Siverek - Hilvan Urfa 
4 Denizli TM. II-Gipsan (Göveçlik) ve Baş-

karca irtibatı Denizli 
5 Denizli TM. II-Denizli TM. I ve Göveçlik 

E. N. Hattı irtibatı Denizli 
6 Denizli TM. II-Organize Sanayi Denizli 
7 Çiğilerik - Ağlı E. N. Hattı varyantı Kastamonu 
8 Gölbaşı - Yağlıpmar Ankara 

GRUP II 
1 Şirvan - Pervari Siirt 
2 Şırnak - Bağlıca H. E. S. - Uludere - Uzun- Hakkari 

geçit - Beytüssebep Siirt 
3 (Şırnak-Beytüşşebap) Brş. N.-Hilâl Hakkari 

GRUP m 

1 Tercan TM-Mercan Erzincan 
2 Mercan - Kargın Erzincan 
3 (Tercan - Mercan) Brş. - Çadırkaya Erzincan 
4 Çadırkaya - Çayırlı Erzincan 
5 (Çadırkaya-Çayırlı) Brş.-Karakulak Erzincan 
6 Bayburt - Arpalı Gümüşhane 
7 Arpalı - Aydmtepe Gümüşhane 
8 Aydmtepe - Konursu Gümüşhane 
9 Rize - TM-Taşpınar - Salarha Rize 

GRUP TV 
1 Gümüşhane TM-Gümüşhane Gümüşhane 
2 Gümüşhane - Torul Gümüşhane 
3 Torul - Zigana - Tüneli Gümüşhane 
4 Gümüşhane TM-Köse Gümüşhane 
S Köse - Gökcedere (Köse - Kelkit hattının 

cift devresinin nihayetinden itibaren) Gümü<*ıane 
6 Gökcedere - Demirözü Gümüşhane 
7 Köse - Salyazı Gümüşhane 

GRUP V 

1 Köse - Kelkit Gümüşhane 
2 Kelkit - Şiran Gümüşhane 
3 Suşehri - Gölova Sivas 
4 Suşehri - Koyulhisar Sivas 
15 (Suşehri-Gölova) Brş. N-Akıncılar Sivas 
6 Kelkit-Şiran E. N. Hattı Brş. N--Ünlüpı-

nar (Gürpınar) Gümüşhane 

Bölgesi Kesiti GerUiml 

I 3/0 AWG 34,5 kV. 

II 3/0 AWG 34,5 kV. 
I 3/0 AWG 34,5 kV. 

2X3/0AWG 34,5 kV. 
I 3/0AWG 34,5 kV. 

I 2X3/OAWG 34,5 kV. 
I 2X477MCM 34,5 kV. 
I 3/0AWG 34,5 kV. 
I 2X3/0AWG 34,5 kV. 

TOPLAM: 

II 3/0AWG 34,5 kV. 

n 3/0AWG 34,5 kV. 
II 3/0AWG 34,5 kV. 

TOPLAM: 

2X3/OAWG 34,5 kV. 
II 3/0AWG 34,5 kV. 
II 3/0AWG 34,5 kV. 
n 3/0AWG 34,5 kV. 
n 3/0AWG 34,5 kV. 
II 3/0AWG 34,5 kV. 
II 3/0AWG 34,5 kV. 
II 3/0AWG 34,5 kV. 
II 3/0AWG 34,5 kV. 
II 3/0AWG 34,5 kV. 

TOPLAM: 

II 2X3/0 34,5 kV. 
II 3/0 34,5 kV. 
II 3/0 34,5 kV. 
II 2X3/0 34,5 kV. 
II 3/0 34,5 kV. 
II 3/0 34,5 kV. 
II 3/0 34,5 kV. 

TOPLAM: 

2X3/0AWG 34,5 kV. 
II 3/0AWG 34,5 kV. 
II 3/0 34,5 kV. 
n 3/0 34,5 kV. 
II 3/0 34,5 kV. 
n 3/0 34,5 kV. 

II 3/0 34,5 KV. 

TOPLAM: 

Uzunluğu 
Km. 

14+34« 

30+668 
38+830 

0+ 882,40 
1+323,60 

0+732 
18+819 
6+807 

18+897 

131+307 

50+830 

75+381 
3+266 

129 + 477 

0+673,70 
4+687,30 
9+136 

11 + 009 
14+947 
16 + 317 
16 + 878 
3+157 
8+008 

10+104 

103+917 

10+635 
21+483 
12+773 
26+834 

9+447 
11 + 372 
13+659 

106+203 

2+449,10 
20+909,90 
28+014 
43 + 861 
27+701 
2+933 

6+671 

132+539 YEKÛN : 603 +443 Km. dir. 
NOT: 
1) Yukarıda belirtilen hat uzunluğu üe profildeki uzunluk birbirini tutmadığı takdirde «Profildeki uzunluk esas alınacaktır. 
2) DenizU TM. II-Gipsan ve Başkarea irtibat hattının baştan 0+ 882,40 Km. lik bölümü çift devre olup, bu noktadan bir devresi Denizli 

TM. I-Gipsan hattına diğer devresi Başkarea hattına irtibatlanacak şekilde projelendirilecektir. 
3) Grup I'in 5. sırasında kayıtlı 0 + 732 Km. Iik çift devrelik hattın bitim noktasında her iki devresi de Denizli TM. I-Gipsan (Göveçlik) 

E. N. Hattının 26 No. lu durdurucu direğin her iki tarafına irtibatlanacak şekilde projelendirilecektir. 
4) Tercan TM.-Mercan hattının Çadırkaya Brş. direğine kadarki (9+673.70 Km.) bölümü çift devre olup, bu noktadan bir devresi Mer-

can'a diğer devresi Çadırkaya'ya gidecektir. 
5) Köse-Kelkit hattının Demirözü branşmanına kadarki (2+449,10 Km.) bölümü çift devre olup, bu noktadan bir devresi Kelkit'e diğer 

devresi Gökçedere"ye gidecektir. 10601 / 2-1 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 



6 Temmuz 1976                                       RESMİ GAZETE                                                    Sayı:15638 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ithalât işlerine dair Sirküler 

 

 

 

 

  

                                                             
 

                                                              İÇİNDEKİLER 

 

Kararnameler                                                                                    Sayfa 

 
7/12016 Afşin - Elbistan Termik Santralı ve Linyit Üretim Tesisleri Projesi Yatırımı 
               İçin İthali Gerekli Malzeme ve Techizade Gümrük Muafiyeti Uygulanması  
               Hakkında Kararname           1 
 
Başbakanlık,İçişleri,Maliye,Milli Eğitim Bakanlıklarına Ait Kararnameler    9 
 
Yönetmelikler 

 
Gümrük Yönetmeliğinin 1190. Maddesi ile İlgili (23) No.lu Zat Eşyası Listesine Yapılan  
İlâveye  Ait Yönetmelik            10 
 
Binicilik Müsabaka Yönetmeliğinin 14, 29,30, 40 ve 41 inci Maddelerinin Değiştirilmesine  
ve Bir Madde İlâve Edilmesine Dair Yönetmelik         10 
 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Memurlarına Ait Gizli Tezkiye Varakalarının Doldurulması ve  
Tezkiye Amirleri Hakkında Yönetmelik          10 
 
Orta-Doğu Teknik Üniversitesi Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 8 inci Maddesine Bir  
Paragraf Eklenmesine Dair Yönetmelik          12 
 
Orta-Doğu Teknik Üniversitesi Konut Yönetmeliği 8 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
 Yönetmelik             12 
 
Tebliğler 

 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 Sayılı Karara Dair  Tebliğ      12 
 

İhracat Taahhütlerinin Takibine Dair Usul ve Esasları Gösterir Tebliğ      12 
 
İlanlar             13 
 

LPG Fiyat Farkları Hakkında Tebliğ 12 

Kütük İthali Hakkında Tebliğ 12 


