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KANUN
65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk
Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
Kanun No. 2022

Kabul tarihi: 1/7/1976

MADDE 1. — 65 yaşını doldurmuş, kendisine kanunen bakmakla
mükellef kimsesi bulunmayan, iş görme ve çalışma gücünden mahrum
olduğunu tam teşekküllü hastanelerin Sağlık Kurulu raporu ile belgele
yen ve muhtaçlığını il veya ilçe idare heyetlerinden alacakları belgelerle
kanıtlayan, Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının herhangi birisinden her ne
nam altında olursa olsun, bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan
nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan mahkeme kara
rıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış herhangi devamlı bir
gelire sahip olmayan Türk vatandaşlarına hayatta bulundukları sürece
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu esaslarına göre 60 gösterge rakamının her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilecek kat sayı ile çarpımından
bulunacak miktarda aylık bağlanır.
Bunlardan evli olup, eşleri yukarıdaki şartlara haiz olanların aile
reislerine ise bu aylık % 50 arttırılarak bağlanır.
Herhangi bir şekilde bu maddede yazılı miktardan fazla, devamlı
gelir sağlayan veya sağlaması mümkün olan kimselerin geçim kaynağı
var sayılır ve kendilerine aylık bağlanmaz.
65 yaşını doldurmadığı halde başkasının yardımı olmaksızın hayatı
nı devam ettiremeyecek şekilde malûl olduklarını tam teşekküllü has
tanelerden alacakları sağlık kurulu raporu ile kanıtlayanlarla durumlaıma uygun bir işe yerleştirilemeyen sakatlardan, yukarıdaki şartlan taşıyan Türk vatandaşlarına da bu kanun hükümlerine göre aynı ölçüde
aylık bağlanır.
65 yaşın bitiminin tespitinde, ilgililerin, bu kanun yayımlandığı
tarihte, nüfus kütük kayıtlarındakî doğum tarihleri esas alınır. Doğum tarihlerinde yapılacak düzeltmeler ile bu kanunun yayımlandığı tarihten
geriye doğru bir yıl içinde yapılmış düzeltmeler nazara alınmaz.
MADDE 2. — Bu aylıklar ve kanunda yasalı diğer ödemeler için
her yıl Devlet bütçesine gerekli ve yeterli ödenek konur ve aylıklar haksahiplerine Emekli Sandığı aracılığı ile bağlanır ve ödenir.

MADDE 3. — Bu aylıkların başlangıç tarihi, ilgililerin Emekli Sandığına yapacakları yazılı müracaatlarını takip eden aybaşıdır.
Haksahiplerine bağlanan aylıklar 3 ayda bir peşin olarak verilir.
Aylığın bağlanış tarihi ile dönem arasındaki haklar ayrıca ödenir.
Peşin verilen gelir ve aylıklar durum değişikliği veya ölüm halin
de geri alınmaz. Ancak, aylık bağlama ile ilgili geçim şartının kalkması
halinde, aylıklar bu şartın kalktığı tarihi takibeden dönem başından itiba
ren kesilir.
MADDE 4. — Bu Kanuna göre aylık bağlanmada veya ödenmesinde uygulanacak usul ve kullanılacak belgeler, Maliye ve Sosyal Güven
lik Bakanlıklarınca müşterek hazırlanacak bir yönetmelikle tespit olunur.
MADDE 5. — Bu Kanuna göre aylığa hak kazanmak üzere düzen
lenen belgelerin gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde, ödenen ay
lıklar % 50 fazlası ile geri alındığı gibi, belgeleri düzenleyen ve kullanan
lar hakkında ayrıca genel hükümlere göre ceza kovuşturması yapılır.
MADDE 6. — Bu aylıklar ile bağlanmasında ve ödenmesinde kul
lanılacak belgeler her türlü vergi ve resimden muaftır.
MADDE 7. — Bu Kanundan yararlananlar Devlet hastanelerinde
ücretsiz tedavi edilirler.
MADDE 8. — T. C. Emekli Sandığı il veya ilçe idare heyetlerinin
soruşturma ve kararlan dışında gerektiğinde, ilgililerin gelir, kazanç ve
mallan hakkında, çeşitli soruşturma yaptırmaya, resmi ve özel idare müessese ve ortaklarından ve şahıslardan bilgi Memeye yetkilidir.
Bu kanun uyarınca tam teşekküllü hastanelerden alınan sağlık ku
rulu raporları, merkezde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Sosyal Gü
venlik Bakanlığı ve T. C. Emekli Sandığı tarafından görevlendirilecek
üç uzman hekimden oluşan bir sağlık kurulunca karara bağlanır.
MADDE 9. — Bu kanun yayımlandığı tarihi takip eden mail yıl
başında yürürlüğe girer.
MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
8/7/1976

KARARNAMELER
Karar Sayısı: 7/12088
Eskişehir İlinin Merkez İlcesine bağlı Margı Köyü civarında, 200/50
ruhsat sayılı Sahada bulunan lületaşı madeninin 40 (kırk) yıl süre ile iş

letilmesi imtiyazının ilişik sözleşme ve şartlaşma uyarınca Kozluıbel Lü
letaşı Madeni İşletmeleri Limited Şirketi uhdesine verilmesi; Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 8/8/1976 tarihli ve Kod: 170 ihale-Sicil
H311-16668/34019 sayılı yazısı ve Danıştay Genel Kurulunun 8/4/1976 ta-
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rihli ve Esas: 1976/8, Karar: 1976/10 sayılı kararı üzerine, 6309 sayılı Ka
nunun 11/7/1963 tarihli ve 271 sayılı Kanunla değişik 63 üncü maddesine
göre, Bakanlar Kurulunca 28/5/1976 tarihinde kararlaştırıldı.
CUMHURBAŞKANI
F A H R İ S. K O R U T Ü R K

Başbakan

Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı

S. D E M l R E L

Prof. Dr. N. E R B A K A N

Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
Prof. Dr. T. FEYZİOĞLU

Devlet Balkanı
Başbakan Yardımcısı.

Devlet Bakanı

A. TÜRKEŞ

S. ÖZTÜRK

Devlet Bakanı
H. AKSAY

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

M . K. E R K O V A N

G. K A R A C A

İ. M Ü F T Ü O Ğ L U

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

Millî Savunma Bakanı
F. M E L E N

0-

ASlLTÜRK

S. ÖZTÜRK

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık Bakanı

Doç. Dr. Y. E R G E N E K O N

A. N- E R D E M

F. A D A K

Ticaret Bakanı

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı

Güm. ve Tekel Bakanı

H. B A Ş O L

Dr. K . DEMİR

Gıda - Tar. ve Hay. Bakanı
Prof. K . ÖZAL

0.

ÖZTRAK

Ulaştırma Bakanı

Çalışma Bakanı

N. MENTEŞE

A . T. P A K S U

Sanayi ve Tek. Bakanı

En. ve Tab. Kay. Bakanı

Turizm ve Tan. Bakanı

A. DOĞRU

S. KILIÇ

L . TOKOĞLU

İmar ve İskân Bakanı V.

Köyişleri Bakanı

O. K A R A C A

V. P O Y R A Z

Genç. ve Spor Bakanı
A . Ş. E R E K

Orman Balkanı
T. K A P A N L İ

Kültür Bakanı

Sosyal Güvenlik Bakanı

R. D A N I Ş M A N

A. M. A B L U M

SÖZLEŞME
Madde 1 — Bulunmuş maden olarak maden sicilinin (1311) numa
rasında kayıtlı Lületaşı madeninin işletilmesi imtiyazı, bu Sözleşme ve
eki şartlaşma hükümleri uyarınca Kozlubel Lületaşı Madeni İşletmeleri
Limited Şirketine verilmiştir.
Madde 2 — Bu maden sahasının coğrafî yeri, sınırları ve genişliği,
dosyasında mevcut tasdikli haritasında da tesbit edildiği üzere aşağıda
gösterilmiştir.
A) Madenin mevkii:
İli
: Eskişehir
İlçesi : Merkez
Köyü : Margı
B) Sınırları:
Kuzeyi: Margı Köyü camünden Karadere tepesine doğru hat.
Doğusu: Karadere tepesinden başlayıp Çoban tepesinden Kemikli
tepesine kırık hat.
Güneyi: Kemikli tepesinden başlayıp Çoban bayırı tepesinden ge
çerek Tevfiğin kışla tepesine kırık hat.
Batısı: Tevfiğin kışla tepesinden başlayıp Karaali kuyusu yanındaki
beton sütunundan geçerek hudut başlangıcı olan Margı Köyü camiine
doğru hat.
C) Genişliği (312.3025) hektardan ibarettir.
Madde 3 — Bu madenin işletme imtiyazı süresi, Bakanlar Kumlu
nun 28/5/1976 günlü ve 7/12088 sayılı kararında belirtildiği üzere, imtiyaz
kararının Maden Siciline kaydedildiği
gününden başlıyarak (40)
Kırk yıldır.
Madde 4 —'3 üncü maddede gösterilen işletme imtiyazı süresinin
sona ermesinden en az üç yıl önce imtiyaz sahibinin isteği halinde Bakan
lık, imtiyaz süresinin uzatılması gerekip gerekmediği hususunda bir karar
vererek durumu imtiyaz sahibine tebliğ eder.
Ancak, süre uzatımına karar verildiği takdirde, yeniden uzatılan
süre ilk imtiyaz süresinin toplamı 99 yılı aşamaz,
Madde 5 — Harp halleri ve diğer sebepler dolayısiyle bu madenin
yer altı ve yer üstü tesisleri yıkıldığı veya yıktırıldığı veya askeri hare
ketlerle işletilmesi kısmen veya tamamen durdurulduğu takdirde, işlet
me imtiyazı sahibinin hiçbir suretle karşı koymaya ve bu suretle geçecek
süreye karşılık işletme imtiyazı suresinin uzatılmasını ve zarar, ziyan ve
tazminat verilmesini istemeğe hakkı olmıyacaktır.
Madde 6 — İkinci maddede yazılı imtiyaz haritasının tasdikli bir
örneği dosyasında saklanmış, bir örneği imtiyaz sahibine verilmiş ve di
ğer bir örneği de madenin bağlı bulunduğu île gönderilmiştir
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Madde 7 — Mezkûr Lületaşı madeninin imraratından Maden Kanu
nunun 271 sayılı Kanunla değişik 115 ıncı maddesi gereğince yürürlükteki
tarifeye göre devlet hakkı alınacaktır.
Madde 8 — Bu Sözleşme gününde iki örnek olarak Enerji ve -Tabii
Kaynaklar Bakanlığı ile işletme imtiyazı sahibi Kozlubel Lületaşı Madeni
İşletmeleri Ltd. Şti. arasında imza ve teati edilmiştir.

ŞARTLAŞMA
BÖLÜM 1
Genel Hükümler:
Madde 1 — Eskişehir İlinin Merkez İlcesine bağlı Margı Köyü sı
nırları içinde olup (40) Kırk yıl süreyle işletilmesi imtiyazı, Kozluıbel Lü
letaşı Madeni İşletmeleri Limit, d Şirketine verilmiş olan «bulunmuş»
Lületaşının işletilmesi bu şartlaşma hükümlerine bağlıdır.
Madde 2 — Madenin işletilmesi sebebiyle arazi üzerinde meydana
getirilecek zararlar imtiyaz sahibi tarafından sahiplerine ödenir.
Şu kadar ki, sahipli arazi ile bina veya tesisler içinde veya altında
işletme ile ilgili faaliyette bulunulması veya tesisler kurulması için imti
yaz sahibi tarafından bu gibi yerler sahiplerinin muvafakati alınır veya
usulüne göre geçici işgal veya istimlâk yoluna gidilir.
Madde 3 — İmtiyaz sahası sınırları içinden demiryolu veya şose
geçirilecek veya sahada kamuya yararlı başkaca tesis kurulacak olursa,
imtiyaz sahibi buna karşı koyamaz.
Şu kadar kı, bu gıbı tesislerin işletme tesislerine zarar vermesi ha
linde imtiyaz sahibi meydana gelecek zarar ve ziyanım ait olduğu İdare
lerden isteyebilir.
Madde 4 — Bu madenin imtiyaz sahası sınırları içinde çıkacak ve
işletme hakkı başkasına verilecek diğer cins madenin işletilmesine imti
yaz sahibi karşı koyamaz.
Ancak imtiyaz sahibi, yeni madenin durumu ve işletilmesi gereği
olarak meydana gelecek zarar ve ziyanını ikinci işletme hakkı sahibinden
isteyebilir.
BÖLÜM 2
Teknik Hükümler:
Madde 5 — Bu maden sahası yakınında bulunan madenlerin işle
tilmesinden doğan zararların önlenmesi için saha sınırlan civarında isabet
eden maden yataklarından yatağın inkişaf durumu da nazara alınmak
suretiyle fen icaplarına göre derinliğine (umki) ve genişliğine (ufki) ol
mak üzere bir miktar yer bırakılır, taraflar arasında çıkacak anlaşmazlık halinde bırakılacak yerin genişliği ve derinliği Bakanlıkça tesbit edilir ve ilgililer buna uyarlar.
Madde 6 — İmtiyaz sahibi, madeni bu şartlaşma, işletme projesi
veya fen raporu ve değişikliklerinde öngörülen esaslar ve maden teknik
ve fenni gereğince işletir, israf ve tahribine meydan vermez, yapılacak
inceleme ve teftişler neticesinde verilecek direktiflere uyar.
Madde 7 — İmtiyaz sahasında terk veya tatili gereken ocak, kuyu
ve galenlerde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması lâzımdır. İmtiyaz
sahibi tarafından buna uyulmadığı takdirde masrafı teminattan mahsup
edilmek suretiyle gerekli güvenlik tedbirleri Bakanlıkça kendiliğinden
uygulanır.
BÖLÜM 3
Mali Hükümler:
Madde 8 — İmtiyaz sahibi bu madenin işletilmesi için enaz (150.000
Yüzellibin Türk lirası) sermaye tahsis eder.
Madde 9 — İmtiyaz sahibi tarafından maden mevzuatı, sözleşme
ve şartlaşma hükümlerine uyulmasını sağlamak üzere (3000) üçbin lira
lık nakdî teminat verilir.
A) Teminat (Kanunî fesih sebep ve icaplarına halel gelmemek
kaydiyle) bu şartlaşmanın 8 inci maddesinde gösterilen hükümlerin
yerine getirilmemesi veya işletme imtiyazının Maden Kanununda yazılı
sebeplerden birine dayanılarak feshedilmesi hallerinde gelir kaydolunur.
B) Teminattan, Maden Kanununda ve bu Şartlaşmada gösterilen
hallerde Bakanlıkça gerekli sarfiyat yapılır.
C) Teminatın tamamen veya kısmen sarfı veya fesih dışında ge
lir kaydı hallerinde, Bakanlıkça yazı ile yapılan bildirime rağmen belir
tilen süreler içinde teminatın eski haddine yükselmemesi takdirinde iş
letme imtiyazı feshedilir.
D) Teminat imtiyazın yürürlük süresinin bitmesi veya Maden
Kanununun 97 nci maddesi gereğince işletme imtiyazının terki halle-
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rinde, kanunî ve akdi yükümlülük ve borçların yerine getirildiği anlaşıl
dıktan sonra, geri verilir.
Madde 10 — Maden Kanununun Maden Zabıtasıyle ilgili hükümle
rinin Bakanlıkça kendiliğinden uygulanması halinde gerekli giderler te
minattan sarfedilir.
Madde 11 — İmtiyaz sahibi, bu sahadan Maden Kanununun değişik
74 üncü maddesi gereğince faliyete başladığı tarihten itibaren her tak
vim yılı için en az (500) Beşyüz sandık Lületaşı istihsal ve imrar etmeyi
taahhüt eyler, bu miktar cevher istihsal ve imrar edilmese bile, imtiyaz
sahibi buna tekabül eden Devlet hakkını en geç her yılın ilk iki ayı içinde
o tarihte yürürlükte olan Devlet Hakkı Tarifesine göre Hazineye ödemeğe
mecburdur. Şu kadar ki, herhangi bir yıl içinde, taahhüt, edilen miktar
dan kısmen veya tamamen noksan kalan miktar, o yılı hemen takip eden
üç yıl zarfındaki fazla imrarata mahsup edilir. Başka yıllardaki imrarata
teşmil edilemez.
Maden Kanununun değişik 79 uncu maddesine dayanılarak madende
faaliyetin geçici olarak tatil edilmesi halinde, geçici tatilin devamı süre
since İşletme İmtiyazı Sahibi hakkında bu maddedeki vecibe tatbik olun
maz ve üç yıllık süre geçici tatilin bitiminden sonra işlemeye başlar.
BÖLÜM: 4
İktisadi hükümler
Madde '13 — İşletme imtiyazı sahibi, işletme imtiyazı hukukunun
sona ermesi halinde, Maden Kanununun 100 üncü maddesi gereğince Dev
lete geçmesi gereken tesisleri iyi halde bulundurur.
İşletme imtiyazı hukukunun sona ermesi tarihinden itibaren altı ay
içinde bu tesisler Devletçe teslim alınmadığı takdirde İşletme İmtiyazı
Sahibi, Bakanlığa yazı ile durumu bildirmek suretiyle bunları korumak
yükümlülüğünden kurtulur.
BÖLÜM: 5
Özel şartlar
Madde 13 — İşletme imtiyazı sahibi bu sahadan yılda enaz (500)
Beşyüz Sandık Lületaşınm istihsal ve imrarı için gerekli iç ve dış tesis
ler kuracak ve gerekli teçhizatı sağlayacaktır.
Madde 14 — İşletme imtiyazı sahibi yürürlükteki mevzuata göre işçi
lerin sağlığını, güvenliğini ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak tesisleri
kuracaktır.
Madde 15 — İstetme imtiyazı sahibi işletme imtiyazının verilmesi
tarihinden başlayarak (Bir) yıl içinde yukarıda 13 ve 14 üncü madde
lerde öngörülen tesisleri kuracak ve gerekli teçhizatı sağlamış olacaktır.
Madde 16 —• İşletme imtiyazı sahibî bu sahada yeni rezervlerin bu
lunmasını sağlamak için imalâta paralel ve orantılı olarak gerekli incele
meleri yapacak; gerekli malzeme ve teçhizatı sağlayarak arama faali
yetinde bulunacak ve her yılın aramalarına ait plan ve kesitleri o yılın
imalât haritaları ile birlikte Bakanlığa verecektir.
Madde 17 — Bu Şartlaşmanın değiştirilmesi teklifi, Maden Kanu
nunun 77 nci maddesi gereğince İşletme İmtiyazı Sahibi tarafından yapı
labileceği gibi, aynı Kanunun koyduğu inceleme ve teftiş usulleri ile elde
edilecek veya ilgili tarafından verilecek bilgilere veya kamu kuruluşlarının bildirilerine dayanılarak imtiyaz sahibinden herhangi bir teklif bek
lenmeksizin, Bakanlıkça da yapılabilecektir. Maden Kanununun değişik
52 inci maddesinin 2 nci fıkrası hükmü saklıdır.
Madde 18 — a) Maden sahasında mümkün olduğu kadar ağaçlık
yerlere girimeyeceğine, ağaç kesilmesi gerekliği takdirde mahillÎ Orman
İdaresine haber verilip, alınacak izin ve verilecek memur gözetiminde
kesileceğine, buralarda izin dışında mevcut ağaçları kesmek, yaralamak,
sakatlamak, kabuklarını soymak, köklerini Sökmek gibi ormana ve ağaç
lara zarar verecek bir harekete girişilmiyeceğine,
b) Maden işletme sahasında gerek maden sahipleri ve gerekse me
mur ve işçileri tarafından yapılacak izinsiz kesim ve tahribattan doğrudan
doğruya maden sahibi veya işçilerinin sorumlu tutulabilmesi için, bu hu
susta düzenlenecek tutanağa yazılmak üzere suçluların isim ve kimlik
lerinin maden sahipleri ve mesul müdürü veya vazifelendirilmiş memur
ları tarafından ilgili ve vazifeli orman memurlarına bildirileceğine ve suç
luların takibi hususlarında her türlü yardımın yapılacağına,
c) Maden sahası içindeki ormanlarda yangın çıkması halinde bü
tün işçilerin, gündelikleri İşletme İmtiyazı Sahibi tarafından verilmek
üzere yangının söndürülmesi için derhal yangın yerine gönderileceğine,
d) Maden işletme sahası içinde çıkacak yangınların bir an evvel gö
rülüp İdareye bildirilmesi ve söndürülmesi için Orman İdaresinin göstereceği yere bir yangın gözetleme beşçisi koyup bunun yangın mevsimi
devamınca gözetleme noktalarında bulundurulacağına, yangın çıkması
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halinde mümkün olan en seri vasıta ile durumun en yakın Orman İdare
sine bildirileceğine,
e) Maden sahasında maden sahipleri ve işçileri tarafından vukua
getirilecek gerek izinsiz kesim ve tahribattan ve yangından ve gerekse
Orman Kanun ve Tüzükleriyle diğer genel ve özel kanun hükümlerine
aykırı hareketlerle ormana verilen zarar ve ziyanın hiçbir ihtara ve pro
testo çekilmesine ve hüküm alınmasına hacet kalmaksızın derhal ve
nakden tazmin edileceğine,
f) Yukarıda yazılı hususları sağlamak için ikibin beşyüz lirayı geç
memek üzere Orman İdaresince belirtilecek miktar üzerinden kanunen
geçerli teminat verileceğine,
g) Maden işletme sahası hudutları içinde doğacak her türlü uyuş
mazlıkların çözüm yerinin mahallî mahkeme olacağının kabul edileceğine,
h) Yukarıdaki maddeler hükümlerine uyulmadığı takdirde, Orman
Kanununun 92 nci maddesi gereğince ve yürürlükteki mevzuata göre ge
rekli emniyet tedbirleri alınıncaya kadar her türlü faaliyetlerinin tatil
edilmesine muvafakat olunacağına,
i) Bu maden işletmesinin zarurî kıldığı her çeşit tesisler ile yollar
yapılması istendiği takdirde ayrıca izin alınacağına,
dair İşletme İmtiyazı Sahibi tarafından noterden tasdikli taahhüt
senedi verilecektir.
İşletme İmtiyazı Sahibi
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı
Millî Eğitim Bakanlığından:
Karar Sayısı: 16467

II — Ankara Üniversitesi, 'Ziraat (Fakültesi Gıda Bilimi ve Teknolo
jisi Kürsüsünde açık bulunan 1. derece Profesör kadrosuna, Fakülte Ku
rulu tarafından seçilen ve seçimi Üniversite Senatosunca kabul edilen
aynı Fakülte Gıda Bilimi ve Teknolojisi Kürsüsü Doçenti Dr. Refet Seçkin'ın, 1750 sayılı Kanunun 24. maddesi gereğince alabileceği aylıkla Pro
fesör olarak atanması uygun görülmüştür.
2 — Bu Kararı Millî Eğitim Bakam yürütür.
25/6/1076
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ S. KORUTÜRK
Başbakan
Millî Eğitim Bakam
S. DEMİREL

A. N. ERDEM

Karar Sayısı: 16468

1 — İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Yeni Türk Dili Kür
süsünde açık bulunan 1. derece Profesör kadrosuna, Fakülte Kurulu tara
fından seçilen ve seçimi Üniversite Senatosunca kabul edilen, aynı Fa
külte Yeni Türk Dili Kürsüsünde Üniversite Profesörü Dr. Faruk Timurtaş'ın, 1750 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi gereğince alabileceği aylıkla
Profesör olarak atanması uygun görülmüştür.
2 — Bu Karan Millî Eğitim Bakanı yürütür.
25/6/1976
CUMHURBAŞKANI
FAHRÎ S. KORUTÜRK

Başbakan

Millî Eğitim Bakam

S. DEMİREL

A. N. ERDEM

Karar Sayısı: 16465

11 — Açık bulunan birinci derece kadrolu Talim ve Terbiye Dairesi
Üyeliğine; Birinci Sınıf Bakanlık Müfettişi Ömer Okutan'ın 657 sayılı Ka
nunun değişik 68 inci maddesinin ı(B) bendi ve 76 nci maddesine göre
atanması uygun görülmüştür.
2 — Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.
25/6/1976
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ S- KORUTÜRK
Başbakan
Millî Eğitim Bakanı
S. DEMİREL

A. N. ERDEM

Karar Sayısı: 16455

1 — İstanbul Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Diş - Çene Hasta
lıktan ve Cerrahisi Kürsüsü Profesörlüğüne 1. derece kadro ile atanan Dr.
Necla Timuçin'in kadrosunun 10 Mayıs 1974 tarihinden itibaren 2. derece
olarak değiştirilmesi uygun görülmüştür.
2 — Bu kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.
18/6/1976

CUMHURBASKANI

Başbakan
S. DEMİREL

FAHRİ S. KORUTÜRK
Millî Eğitim Bakanı
A. N. ERDEM

Sahife : 4
Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı: 16462

1 — Açık bulunan İhracat Genel Müdürlüğü 5 inci derece kadrolu
Müşavirliğine, aynı yer 6 ncı derece kadrolu Şube Müdürü Gürel Üstün'ün
Açık bulunan İhracat Genel Müdürlüğü 5 inci derece kadrolu Müşa
virliğine, aynı yer 6 ncı derece kadrolu Şube Müdürü Alev Yedier'in
Açık bulunan Anlaşmalar Genel Müdürlüğü 5 inci derece kadrolu
Müşavirliğine, aynı yer 6 ncı derece kadrolu Şube Müdürü Ömer Gökçe
Ersan'ın
057 sayılı Kanunun değişik 68 inci maddesinin (A) (bendi uyarınca
terfian atanmaları uygun görülmüştür.
2 — Bu karan Ticaret Bakam yürütür.
25/6/1976

CUMHURBAŞKANİ
FAHRİ S. KORUTÜRK
Başbakan
S. DEMİREL

Ticaret Bakanı
H.

BAŞOL

Karar Sayısı: 16469

1 — Açık bulunan AET İşleri Genel Müdürlüğü 4 üncü derece kad
rolu Müşavirliğine, aynı yer 6 ncı derece kadrolu /Şube Müdürü Erdoğan
Kucuroğlu'nun,
Açık bulunan AET lişleri Genel Müdürlüğü 4 üncü derece kadrolu
Müşavirliğine. Tetkik Kurulu Başkanlığı 5 inci derece kadrolu Uzmanı
'Servet ÇerçilTn,
'Açık bulunan Anlaşmalar Genel Müdürlüğü 4 üncü derece kadrolu
Müşavirliğine, aynı yer 6 ncı derece kadrolu Şube Müdürü Ertuğrul Tepe'nin,
Açık bulunan Ahracat Genel Müdürlüğü 4 üncü derece kadrolu Mü
şavirliğine, aynı yer 6 ncı derece kadrolu Şube Müdürü Ahmet Emel
Sonbudak'ın,
657 sayılı Kanunun değişik 68 inci (maddesinin (A) .bendi ve 76 ncı
maddesi uyarınca naklen ve terfian atanmaları (uygun görülmüştür.
2 — Bu kararı Ticaret Bakam yürütür.
25/6/11976
CUMHURBAŞKANİ
FAHRİ S- KORUTÜRK
Başbakan
Ticaret Bakanı
S. DEMİREL
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H. BAŞOL

Cerrahoğlu'nun, |657 sayılı Kanunun değişik 68 inci maddesinin (B) bendi
uyarınca tayini uygun görülmüştür.
2 — Bu karan Ticaret Bakam yürütür.
25/6/1976
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ S. KORUTÜRK
Başbakan
Ticaret Bakanı
S. DEMİREL

H. BAŞOL

Gümrük ve Tekel Bakanlığından :
Karar Sayısı: 16478

-1 — Açık bulunan 4 .üncü derece kadrolu Kontrol Genel Müdürlüğü
Şube Müdürlüğüne, Kontrol Genel Müdürlüğü 6 ıncı derece kadrolu Mü
dürü Mehmet Kongur'un,
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 68 inci maddesinin
(A) bendi,
4 üncü derece kadrolu Kontrol Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü
ne, Kontrol Genel Müdürlüğü Müdür Muavini Sadi Toksöz'ün,
4 üncü derece kadrolu Kontrol Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğüne,
Gümrükler Genel Müdürlüğü Müdür Muavini Selçuk Akın'ın,
4 üncü derece kadrolu Gümrükler Genel Müdürlüğü Şube Müdürlü
ğüne, Muafiyetler Şubesi Müdür Muavini Ülkü Duyar'ın,
Anılan Kanunun belirtilen maddesinin (B) bendi,
Gereğince atanmaları uygun görülmüştür.
2 — Bu kararı Gümrük ve Tekel Bakanı yürütür.
25/6/1976
CUMHURBAŞKANİ
FAHRİ S. KORUTÜRK
Başbakan
Güm. ve Tekel Bakam
S. DEMİREL

O. ÖZTRAK

Karar Sayısı: 16530

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine,
Tokat eski Milletvekillerinden Reşit Önder'in, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun değişik 59 ve 60 ıncı maddeleri gereğince atanması uy
gun görülmüştür.
2 — Bu karan Gümrük ve Tekel Bakanı yürütür.
25/6/1976
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ S. KORUTÜRK
Başbakan
S. DEMİREL

Güm. ve Tekel Bakanı
O.

ÖZTRAK

Karar Sayısı: 16476

1 — Açık bulunan Değerlendirme Genel Müdürlüğü 2 inci derece
kadrolu Genel Müdür Başyardımcılıgına, İhracat Genel Müdürlüğü 4
üncü derece kadrolu Müşaviri Hüseyin Tayyar Avcı'nın, 657 sayılı Kanu
nun değişik 68 inci maddesinin (A) bendi ve 76 ncı maddesi uyarınca
naklen ve terfian atanması uygun görülmüştür.
2 — Bu karan Ticaret Bakam yürütür.
25/6/11976
CUMHURBAŞKANİ
FAHRİ S. KORUTÜRK
Başbakan
Ticaret Bakanı
S. DEMİREL

H. BAŞOL

Karar Sayısı: 16466

1 — Açık bulunan İhracat Genel Müdürlüğü 3 üncü derece kadrolu
Genel Müdür Yardımcılığına, İthalât Genel Müdürlüğü 5 inci derece kad
rolu Müşaviri Halil Vasfi Toksoy'un, 657 sayılı Kanunun değişik 68 inci
maddesinin (A) bendi ve 76 ıncı maddesi uyarınca naklen ve berfian atan
ması uygun görülmlüştür.
2 — Bu karan Ticaret Bakam yürütür.
25/6/11976
CUMHURBASKANI
FAHRİ S. KORUTÜRK
Başbakan
Ticaret Bakanı
S. DEMİREL

H. BAŞOL

Karar Sayısı: 16454

11 — Açık bulunan 3 üncü derece kadrolu Teşvik ve Uygulama Genel
Müdür yardımcılığına, aynı yer 6 ıncı derece kadrolu 'Şube Müdürü Erol

Karar Sayısı: 16453

1 — Açık bulunan 3 üncü derece kadrolu istanbul Çıkış Gümrük
Müdürlüğüne, halen 6 ncı denece kadrolu İstanbul Çıkış Gümrük Müdürü
Yaşar Tandoğan'ın,
3 üncü derece kadrolu istanbul Yeşilköy Gümrük Müdürlüğüne,
halen 5 inci derece kadrolu İstanbul Yeşilköy Gümrük Müdürü Mehmet
Nur Aktarma'nın,
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 68 inci maddesinin
(A) bendi,
3 üncü derece kadrolu Kapıkule Gümrük Müdürlüğüne, Kapıkule
Gümrük Müdür Muavini Birol Kalkan'm,
4 üncü derece kadrolu Sirkeci Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğüne,
balen 7 nci derece kadrolu istanbul Sirkeci Yolcu Salonu Gümrük Mü
dürü Ayhan Ozkır'ın,
4 üncü derece kadrolu İstanbul Karaköy Yolcu Salonu Gümrük Mü
dürlüğüne, İstanbul Karaköy Yolcu Salonu Gümrük Müdür Muavini Suat
Müftüoğlu'nun,
4 üncü derece kadrolu İstanbul Haramidere Gümrük Müdürlüğüne,
halen 6 ncı derece kadrolu İstanbul Haramidere Gümrük Müdürü Arif
Kutlu Tuna'nın,
4 üncü derece kadrolu İstanbul Posta Gümrük Müdürlüğüne, halen
7 nci derece kadrolu istanbul Posta Gümrük Müdürü Mustafa Karslı'nın,
Anılan Kanunun belirtilen maddesinin (B) bendi, gereğince atan
maları uygun görülmüştür.
2 — Bu Karan Gümrük ve Tekel Bakanı "yürütür.
18/6/19716
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ S. KORUTÜRK
Başbakan
Güm. ve Tekel Bakanı
S. DEMİREL

O. ÖZTRAK
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2 — Bu Kararı Gençlik ve »Spor Bakanı yürütür.
8/7/11976

Gençlik ve Spor Bakanlığından :

CUMHURBAŞKANI
FAHRÎ S. KORUTÜRK

Karar Sayısı: 16580

1 — Açık bulunan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kadrosuna
Bakanlık Müşaviri Talât AkgüTün 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
1897 sayılı Kanunla değişik 76 nci maddesi gereğince tayini uygun görül
müştür.

Genç. ve Spor Bakanı

Başbakan
S.

A. Ş. EREK

DEMİREL

Y Ö N ET M E L IK L E R
YÖNETM

İçişleri Bakanlığından:

ELİKLER

Çalışma Bakanlığından;

Polis Kolejine Giriş Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

Çalışma Bakanlığı Yurtdışı Kadrolarına atanan Personelin
Görev Süreleri Yönetmeliğinin 5 inci Maddesinin değiştiril
mesi Hakkında Yönetmelik

Madde 1 — 7/6/1975 günlü ve 15258 sayılı Resmî Gazete'de yayım
lanan «Polis Kolejine Giriş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (d) fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin
(a) bendine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Madde 5 —
d) Polis Enstitüsü ve Koleji Müdürlüğünce Ankara'da gösterilecek
veya Bakanlıkça yetki verildiği takdirde, diğer illerde, Emniyet Müdür
lüklerince yollanacak tam teşekküllü hastanelerden alınmış ve 7 nci mad
denin (ç) bendine uygun Sağlık Kurulu Raporu;
Madde 15 — a)
Yukarıdaki fıkraya göre yapılan değerlendirme sonunda başarı ka
zananların adedi, 17 nci maddede belirtilen miktarı karşılamıyorsa; top
lam puan ortalaması esas alınarak aday tespiti yapılabilir. Ancak, bu
şekilde yapılacak bir değerlendirmede, sınavlar yazılı olarak yapıldığı
takdirde bütün derslerden alınacak toplam puan ortalamasının (5) nu
maradan, test usulü yapıldığı takdirde toplam puan ortalamasının yarı
sından aşağı düşmemesi şarttır.
Madde 2 — Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten
itibaren yürürlüğe girer.
Madde 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini içişleri Bakam yürütür.

Madde 1 — Çalışma Bakanlığı Yurtdışı kadrolarına Atanan Perso
nelin Görev Süreleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 1. fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 5 — Yurtdışı kadrolarına yeniden atanabilmek için bu ata
ma tarihinden önce, en az 1 yılı Çalışma Bakanlığında, geçmek kaydıyla
Bakanlık Yurtiçi teşkilâtında veya diğer kamu kurumlarında üç yıl ça
lışmış olmak şarttır.
Madde 2 — Bu değişiklik Resmî Gazete'de neşri tarihinden itibaren
yürürlüğe girer.
Madde 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma Bakanı yürütür

Tescil Edilmeyen Birleşmeler ve Bunlardan Doğan
Çocukların Cezasız Tescilleri Hakkında 1826 Sayılı
Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe
Bir Madde Eklenmesine Ait Yönetmelik
Madde 1 — Tescil Edilmeyen Birleşmeler ve Bunlardan Doğan
Çocukların Cezasız Tescilleri Hakkında 1826 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğe aşağıdaki madde eklenmiştir.
Ek Madde : Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (b) ve (c) bentleri
ile 5, 6 ve 7 nci maddeleri uyarınca yapılan tescil veya nesep düzeltil
mesine ilişkin bildirimleri ana ve baba veya bunların kanunî vekilleri
veya ana babanın ölmüş olmaları halinde büyük ana ve babaları tara
fından müştereken imza edilmemişse tescil talebi 14 üncü maddenin
2 nci fıkrasında belirtilen esaslara göre tebliğ veya ilân yoluyla diğer
tarafa duyurulur.
İlgililer tescil veya nesep düzeltilmesi isteğine karşı tebliğ veya ilân
tarihinden itibaren (30) gün içinde mahallî sulh mahkemesine itiraz
edebilirler. Sulh mahkemesi bu itirazı derhal nüfus İdaresine bildirir.
Bu durumda nesep düzeltme işlemi mahkemenin vereceği karar
sonuna bırakılır. Ancak, nesebi düzeltilmesi istenilen çocuk veya ço
cuklar aile kütüklerine geçirilmemiş iseler, bunlar müracaat edenin
hanesine onun göstereceği ana veya baba adı ile tescil edilirler. Nesep
düzeltilmesine ilişkin işlemler sulh mahkemesinin vereceği karara göre
sonradan yapılır.
Doğrudan nüfus idarelerine yapılmış itirazlar kabul edilmez ve itiraz
edene mahkemeye gitmesi gerektiği bildirilir.
Tebliğ veya ilân tarihinden itibaren (30) gün içinde sulh mahke
mesine itiraz edilmemiş ise, çocuk nesebi düzgün olarak baba hanesine
geçirilir veya neseplerinin düzeltilmesi işlemi yapılır.
Yürürlük:

Madde 2 — Bu Yönetmelik yayım tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme :

Madde 3 — Bu Yönetmeliğin hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

Gençlik ve Spor Akademileri Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği
BÖLÜM: I
GENEL HÜKÜMLER
Amaç :

Madde, 1 — Gençlik ve Spor Akademisinde Eğitim ve öğretimin
temeli disiplindir. Akademi öğrencilerinin karşılıklı iyi niyet, kişisel ve
toplumsal disiplin, doğruluk, hakçasına yarışma ve devamlı yardımlaş
ma anlayışı içinde, bir yüksek eğitim ve Öğretim kurumu ve meslek di
siplinin oluşmasına ve korunmasına ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam:

Madde 2 — Akademi içinde veya dışında gerek öğrencilik, gerekse
Akademinin veya Akademi mensuplarının sıfat, şeref ve haysiyetlerine
aykırı davranışlarda bulunan; Akademi disiplinini bozan öğrencilere
uygulanacak disiplin cezaları, bu Yönetmelik esaslarına göre yürütülür.
Madde 3 — Disiplin cezaları; işlenen suçun ağırlığı, suçu işleyen
öğrenciyi suçu işlemeye iten sebepler, ilgilinin daha önce bir disiplin
cezasına çaptırılmış olup olmadığı. Akademi içindeki ve dışındaki tu
tum ve davranışları gözönüne alınarak, Akademi Disiplin Kurulu veya
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik ve Spor Akademileri Öğrenci Yüksek
Disiplin Kurulu tarafından takdir ve tayin edilir.
BÖLÜM: II
DİSİPLİN KURULUNA İLİŞKİN HÜKÜMLER
Madde 4 — Akademi Disiplin Kurulu, Akademi Genel Kurulu ta
rafından her ders yılı başında seçilecek iki öğretim üyesi veya öğretim
görevlisi ile Akademi Yönetim Kurulunun kendi arasından seçeceği bir
idareci üyeden oluşur. Kurulun asli üyeleri kadar yedek üye de seçilir.
Asil üyeliğin boşalması veya asil üyenin özürlü olması halinde, yeri
yedek üyelerden doldurulur. Disiplin Kurulunu, üyelerin kendi araların
dan seçecekleri bir başkan yönetir.
Disiplin Kurulu gerektiğinde, her ders yılı başında öğrenciler ta
rafından seçilecek öğrenci temsilcisinden görüşlerini İsteyebilir.
Madde 5 — Bu Yönetmelikte belirtilen suç niteliğindeki davranış
ve fiillerle ilgili olayları doğrudan doğruya tahkik etmek, karara bağ
lamak veya Akademi Disiplin Kurulunun kararına karşı. Akademi Baş
kanının itirazını incelemek ve karara bağlamak üzere; Gençlik ve Spor
Bakanının görevlendireceği müsteşar yardımcısının başkanlığında, Aka-
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demi başkanlarının kendi aralarından gösterecekleri iki adaydan,
Gençlik ve Spor Bakanlığının seçeceği bir Başkan, Hukuk Müşaviri, Tef
tiş Kurulu Başkanı ve Eğitim Genel Müdüründen teşekkül eden Genç
lik ve Spor Bakanlığı, Gençlik ve Spor Akademileri Öğrenci Yüksek Di
siplin Kurulu teşekkül ettirilir.
Madde 6 — a) Akademi Disiplin Kurulu, Akademi Başkanlığınca
intikâl ettirilecek disiplin konularını görüşüp karara bağlamak üzere,
gerektiğinde,
b) Akademinin genel düzen ve disiplini ile ilgili konularda Aka
demi Başkanlığına tavsiyelerde bulunmak için yarı yıl başlarında ol
mak üzere yılda en az iki defa;
Disiplin Kurulu Başkanının çağrısı ile toplanır
BÖLÜM: III
DİSİPLİN CEZALARINI GEREKTİREN FİİLLER VE VERİLECEK
CEZALAR
Madde 7 — Suç teşkil eden disiplin dışı davranışlardan başlıcaları
aşağıda gösterilmiştir.
A. Akademi Başkanlığından izin almadan:
a) Akademi içinde, konferans, konser, müsamere, gösteri, tören
ve benzeri toplantılar düzenlemek,
b) Akademi dışında, Akademi adına yarışma, toplantı veya gös
teri düzenlemek ve bu gibi toplantı, gösteri ve yarışmalara katılmak,
c) Akademi adına yurt içinde veya yurt dışında toplu gezi, çay,
eğlence düzenlemek, sergi açmak.
B - (A) fıkrasında sayılan haller dışında; suç teşkil eden diğer
disiplin dışı davranışlar:
a) Akademi içinde veya dışında, yetkili makamlarca yasaklanmış
kitap, risale, dergi, broşür, gazete, beyanname ve benzerlerini bulun
durmak, dağıtmak veya dağıttırmak, duvarlara ilân yapıştırmak veya
yazı yazmak.
b) Akademi Yönetimi ve öğretim üyeleri ile Akademi Yönetmelik
lerine, ferden veya toplu olarak karşı davranışlarda bulunmak, böyle
davranışlara ön ayak olmak, katılmak, Akademinin huzur ve sükûnunu
bozacak diğer davranışlarda bulunmak,
c) Disiplin Kurulu üyelerine, görevlerini yaptıkları sırada veya
bu görevlerini yapmaktan dolayı fiili tecavüzde bulunmak,
ç) Yöneticilere, öğretim üyelerine, öğretim görevlilerine, okut
manlara, asistanlara ve diğer görevlilere karşı nezaket dışı davranışta
veya fiili tecavüzde bulunmak; onların işlerine karışmak, görevlerini
yapmalarına engel olmak.
d) Sınavlarda herhangi bir şekilde hile veya kopya yapmak, kop
ya yapılmasına yardım etmek veya bunlara teşebbüs etmek sınav yapa
nın veya gözcünün uygun göreceği yerde oturmamak,
e) Akademi Başkanlığınca müsaade edilen her türlü toplantı ve
faaliyetlerle ders ve sınavların yapılmasını engellemek, bunlara girmek
isteyen öğrencilere mani olmak, dersleri terketmek veya terke teşvik
etmek,
f) Akademiden verilen kimlik kartı veya başka belgelerde deği
şiklik yapmak, bu belgelerin sağlandığı haklardan başkalarını yararlan
dırmak, değiştirilmiş belgeleri kullanmak,
g) Akademi içinde siyasetle uğraşmak, siyasi yayınlarda bulun
mak,
h) Akademi idaresine yanlış bilgi vermek, beyannameleri yanlış
doldurmak, yanlış ihbarlarda bulunmak,
i) Alkollü içki veya keyif verici başka maddeler kullanmak; ku
mar oynamak veya oynatmak,
k) Akademi içinde veya dışında, ruhsatlı olsa dahi her türlü silâh
ve başkaca kesici, bereleyici, patlayıcı, yaralayıcı, öldürücü araç ve gereçleri bulundurmak taşımak ve kullanmak,
1) Akademinin her türlü eşya ve malzemesini tahrip etmek ve
kötü kullanmak,
m) Sportmenlik ve cemiyet yaşantısına uymayan tavır ve davranışlarda bulunmak, Akademice menedilmiş kılık ve kıyafette İsrar et
mek,
n) Akademi içinde gerçek veya tüzel kişiler veya her türlü teşek
kül ve müesseseler lehinde veya aleyhinde propaganda yapmak veya çe
şitli faaliyetlerde bulunmak,
o) Özürsüz olarak derse girmeyerek Akademi binasında ve müş
temilâtında dolaşmak, arkadaşlarını bu yönde teşvik etmek, özürsüz
dersi terketmek; Akademi Başkanlığınca programlanan, devamı zo
runlu olan öğretim faaliyetlerine (Kurs, seminer, uygulama, labaratuırar, staj v.s.) katılmamak veya katıldıktan sonra terketmek.
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ö) Akademi öğretim elemanlarından izin almadan ders notlarını
teksir etmek veya bastırmak veya bastırıp satmak, sattırmak,
p) Akademi Başkanlığına bildirilmesi gereken hal ve durumları
saklamak,
r) Zararlı ahlâk ve adaba aykırı olan yayınlar ile müstehcen
yazı ve resimleri Akademiye sokmak, yanında bulundurmak,
s) Akademi içinde veya, tek başına veya toplu halde veya birlik,
cemiyet, gurup veya dernek olarak. Anayasada ifadesini bulan Türk
milliyetçiliğine aykırı nitelikteki günlük siyasi olay ve tartışmalara
karışmak veya her ne surette olursa olsun siyasî partilerin veya sendi
kaların birbirleriyle yaptıkları günlük mücadelelerine paralel olan ve
ya bu mahiyette sayılabilecek hareket, durum, tutum ve davranışlarda
bulunmak,
ş) Dil, din, ırk, sınıf ve mezhep ayırımına dayanmak suretiyle
insan hak ve hürriyetlerini veya Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlüğünü veya nitelikleri Anayasa'da belirtilen Cumhuriyeti orta
dan kaldırmak yahut Akademi öğrencilerinin huzur ve güvenliğini sars
mak ve yoketmek maksadı ile girişilen her türlü toplu hareketleri dü
zenlemek, düzenlenmesini teşvik etmek veya bu gibi hareketlere katılmak,
t) Disiplin kovuşturması ile ilgili işleri karıştırmak, güçleştir
mek, disiplin kurulunun ve Akademi Başkanlığının çağrılarına uyma
mak, çağrı yazılarını almaktan kaçınmak,
u) Bütün Akademiye veya belli derslere veya belli öğretim üye
lerine öğretim görevlilerine veya diğer öğretim elemanlarına yöneltil
miş direniş veya boykot olaylarını düzenlemek, teşvik etmek, zor kul
lanmak, mevzuata aykırı yürüyüş düzenlemek, gösteriler tertip etmek
veya katılmak,
ü) Akademi içinde veya dışında, Devletin güvenlik kuvvetlerine
her ne sebeple olursa olsun karşı gelmek, hakaret etmek, müessir fiilde
bulunmak, silâh veya patlayıcı madde kullanmak,
v) Millî birlik ve bütünlüğü bozucu, guruplar teşekkül ettirmek,
bunlara katılmak veya katılmaya zorlamak, millî duyguları zedeleyici
mahiyette sözlü, yazılı yayın yapmak, eylemde bulunmak, kanunların
suç saydığı fiilleri övmek, bu fiillerden mahkûm olanlar için anma tö
renleri düzenlemek,
y) Milli birlik ve bütünlüğü bozucu mahiyette yabancı bayrak,
sembol, rozet taşımak, kullanmak veya bu türden marşlar söylemek,
törenler düzenlemek, zararlı ideolojik resim, afiş, pankart hazırlamak,
taşımak, benzeri hareket ve davranışlarda bulunmak,
z) Merasim ve törenlerde öğretim üye ve yardımcılarına, davet
lilere ayrılan yerleri işgal etmek, veya merasim ve tören programlarını
ihlâl edecek hareketlerde bulunmak, teşebbüs etmek, başkalarım bu
yönde teşvik etmek, kapatılmış olan Akademi ve müştemüâtına izinsiz girmek.
Madde 8 — 6 nci maddede sayılan fiillerin dışında kalan. Akademi
nin ve mesleğin disiplin ve itibarını zedeleyici, Akademi öğrencilerine
ve mesleğe yakışmayan. Akademi mevzuatına uymayan, millî şuuru
rencide eden, toplum vicdanını incilten herhangi bir hal, ile diğer her
türlü fiiller karşısında bu Yönetmeliğin ceza ile ilgili hükümleri uy
gulanır.
Madde 9 — 6 nci ve 7 nci maddelerdeki suçları işleyen öğrenciye,
suçunun derecesine göre, Akademi Disiplin Kurulunca, Gençlik ve Spor
Bakanlığı Gençlik ve Spor Akademileri öğrenci Yüksek Disiplin Kuru
lunca aşağıdaki cezalardan biri verilir:
a) Dikkat çekme,
b) Kusur bildirme,
c) Bir haftadan bir yıla kadar geçici olarak Akademiden uzak
laştırma,
d) Akademiden tamamen çıkarma.
BÖLÜM: I V
USUL HÜKÜMLERİ
Madde 10 — Dikkat çekme cezasını Akademi Başkanı da re'sen
verebilir, buna itiraz edilemez.
Madde 11 — Disiplin Kurulunca hu Yönetmeliğin, 9 uncu madde
sinin (b), (c) ve (d) fıkraları gereğince verilecek cezalara karşı 1 gün
içinde Akademi Yönetim Kuruluna, ceza alan öğrenciler itirazda bulu
nabilirler. İtirazı inceleyen Akademi Yönetim Kurulu toplantısında Di
siplin Kurulu üyesi olan Yönetim Kurulu üyesi bulunamaz.
Madde 12 — «Bir ceza verilmesine gerek duyulmadığı» na dair,
Akademi Disiplin Kurulunun verdiği karar aleyhine; fiilden doğrudan
doğruya zarar görmüş olan öğretim üyesi, öğretim görevlisi; öğretim
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yardımcıları, Akademi mensupları ve öğrenciler, kararın ilânından iti
baren 15 gün içinde Akademi Yönetim Kuruluna itiraz edebilirler.
Madde 13 — Akademi Başkanı, Disiplin Kurulu kararı ile verilen
cezayı yerinde görmez veya kanun ve yönetmelik açısından usule aykı
rı bulursa, olayın her yönüyle bir daha incelenmesini, gerekçesini de
belirterek, Disiplin Kurulundan tekrar isteyebilir.
Madde 14 — Disiplin Kurulu iade edilen kararını, Akademi Başka
nının itirazı ve gösterdiği sebepler istikametinde yeniden inceler ve ye
ni bir karara bağlar. Eski kararında aynen israr etmesi halinde, israr
gerekçesini etraflıca belirtir.
Madde 15 — Akademi Başkanı, Disiplin Kurulunun İsrar kararı
nı uygulamakta sakınca görürse, dosyayı, kendi mütalâa teklifini de ek
leyerek, «Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik ve Spor Akademileri Öğ
renci Yüksek Disiplin Kurulu»nda görüşülmek ve karara bağlanmak
üzere itirazen Bakanlığa gönderir.
Madde 16 — Gerek gördüğünde, Gençlik ve Spor Bakanlığı Genç
lik ve Spor Akademileri Öğrenci Yüksek Disiplin Kurulu, bu Yönet
melikte belirtilen suç niteliğindeki olayları doğrudan doğruya inceler,
tahkik eder, Yönetmelikte belirtilen cezaları re'sen verebilir.
Aynı Kurul, Akademi Başkanının itirazı üzerine veya 20. madde
gereğince gelen tahkikat dosya ve kararını inceler, tasdik eder veya Yö
netmelikte belirtilen diğer bir cezaya çevirebilir.
Gençlik ve Spor Bakanı da Gençlik ve Spor Akademilerinde vuku
bulan disiplin olayları ile ilgili olarak gerekli tahkikatı yapmayı ve ka
rara bağlamayı; Gençlik ve Spor Akademileri Öğrenci Yüksek Disiplin
Kurulundan isteyebilir. Bu Kurulun, doğrudan doğruya veya itiraz üze
rine inceleme sonucu verdiği kararlara karşı, idari organlar nezdinde
itiraz edilemez.
Madde 17 — Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik ve Spor Akademi
si Öğrenci Yüksek Disiplin Kurulunca, doğrudan doğruya incelenme
sine ve tahkikine başlanan konularda, Akademi Disiplin Kurulu tahki
katını durdurur, elindeki tahkikat dosyasını, Öğrenci Yüksek Disiplin
Kurulunun görevlendirdiği muhakkike devreder.
Madde 18 — Kesinleşen disiplin cezaları öğrencinin siciline işle
nir, ayrıca;
a) Hakkında karar verilen öğrenciye,
b) Disiplin cezası verilen öğrencinin babası veya anasına yok
lukları halinde öğrencinin göstermiş olduğu en yakın kişiye,
c) Ceza alan öğrenciye burs veya kredi veren kamu veya özel
kuruluş veya kişilere,
d) Akademiden çıkarılma cezası verildiği takdirde, diğer Akade
milere, yazıyla bildirilir,
e) Akademide de, herkesin göreceği yerlerde, tarih koymak sure
tiyle, ilân edilir.
Mektupla yapılan tebligatlarda «posta alındısı», öğrenciye direkt
olarak yapılan tebligatlarda tebellüğ belgesi, tahkikat dosyasına ek
lenir.
Madde 19 — Akademiden bir yarı yılı geçici uzaklaştırma ile tamamen çıkarma dışındaki cezalara, süresinde itiraz edilmez veya ya
pılan inceleme sonunda itirazlar Akademi Yönetim Kurulunca redde
dilirse ceza kesinleşir.
Madde 20 — Akademiden bir yarı yılı geçen uzaklaştırma ile ta
mamen çıkarma cezaları, itiraz edilsin veya edilmesin, Akademi Yö
netim Kurulunca incelendikten sonra bu kurulun mütalâası ile birlik
te Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik ve Spor Akademileri öğrenci
Yüksek Disiplin Kuruluna gönderilir.
Madde 21 — Öğrencilerin Akademi içinde veya dışında kanunî ko
vuşturmayı gerektirecek bir suç işlediği haber alınır alınmaz ilgili
makamlar haberdar edildiği gibi ayrıca, Akademi Başkam derhal soruşturma açtırmaya mecburdur.
Kamu davasının açılmış olması disiplin kovuşturması yapılması
na ve cezasının verilmesine engel teşkil etmez.
Madde 22 — Suç sayılabilecek bir fiil Akademi idaresince öğrenil
diğinde Akademi Başkanı, Disiplin Kurulu üyeleri dışında bir veya
birden fazla öğretim üyesi veya öğretim görevlisini işin soruşturması
na memur edebilir. İlgililer soruşturmayı en kısa zamanda sonuçlan
dırdıktan sonra düşünce ve kanaatlarını, aldıkları yazılı ifadelere bel
geleri de ekleyerek, Akademi Başkanlığına bildirirler.
Konu, disiplin kurulunca incelenmesi gerekiyorsa, Kurula getiri
lir ve ilgil3inin Kurulca yazılı veya sözlü savunması alındıktan sonra
karara bağlanır. Sözlü savunmalar tutanakla tespit edilir.

Madde 23 — Akademi Başkanı gerekli gördüğü hallerde, Disiplin
Kurulu toplanıp karar verinceye kadar suç işleyen öğrenciyi, bir ted
bir niteliğinde olmak üzere, derslere devamdan ve Akademi bina ve
müştemilâtına girmekten menedebilir.
Disiplin Kurulunca, öğrenci suçsuz görüldüğü takdirde, okuldan
uzaklaştırıldığı günler devamsızlık sayılmaz.
Madde 24 — Toplu öğrenci davranışları ve benzeri sebeplerle Aka
deminin eğitim, öğretim ve çalışma düzeni bozulursa, bir dersin, bir
çalışma gurubunun veya bir sınıfın bütün derslerinin geçici olarak ta
til edilmesi kararını vermeye Akademi Yönetim Kurulu yetkilidir. Bü
tün Akademiyi geçici olarak tatil etmek Akademi Genel Kurulunun ka
rarı ve Gençlik ve Spor Bakanlığının tasdiki ile olur. Ayrıca gerek du
yulduğunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı da Akademiyi geçici olarak tatil
edebilir.
Olağanüstü ve gecikilmesinde sakınca bulunan durumlarda, Aka
demi Yönetim Kurulu bütün Akademiyi geçici olarak tatil edebilir. An
cak bu kararını en kısa zamanda Akademi Genel Kurulunun ve Genç
lik ve Spor Bakanlığının tasvibine sunar.
Verilen kararlar Akademi Başkanlığınca uygulanır.
Madde 25 — Yaz ve kış eğitimlerinde vuku bulacak disiplin olay
ları, yaz ve kış eğitimine çıkmadan Önce Akademi Başkanı tarafından
seçilen eğitim müdürünün başkanlığında yaz ve kış eğitimlerinde gö
revlendirilen öğretim elemanlarının kendi aralarından seçecekleri iki
öğretim elemanının katılması ile üç kişilik komisyon tarafından de
ğerlendirilir. Bu komisyon kararı ile, gereğinde öğrencinin yaz ve kış
eğitim yeri ile ilişiği kesilir. Eğitim dönüşü, ayrıca disiplin kovuştur
ması yapılır.
Disiplin cezası sebebiyle kış ve yaz eğitimini tamamlamayan öğ
renciler, gelecek yıl kendi imkanları ile uygulamayı tekrarlarlar.
Madde 26 — 6 Nisan 1976 tarih ve 15551 sayılı Resmî Gazete'de ya
yımlanan Gençlik ve Spor Akademileri Öğrenci Disiplin Yönetmeliği,
bu Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük :
Madde 27 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 28 — Bu Yönetmeliği Gençlik ve Spor Bakanlığı yürütür.

Gençlik ve Spor Akademileri Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği
BÖLÜM : I
Genel Hükümler
Amaç:

Madde 1 — Gençlik ve Spor Akademisinin kuruluş

amaçlarını

gerçekleştirici yönde öğretim ve sınav esaslarını düzenlemektir.
Kapsam:

Madde 2 — Akademi'de lisans öğretimi; Akademi Genel Kurulun
ca saptanacak teorik ve uygulamalı dersler, laboratuvar çalışmaları ve

araştırmalar, teşkilât, okul, kulüp ve spor tesislerinde staj, diploma
tezi gibi çalışmalar; ayrıca öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve
okutmanların gerekli görecekleri alan çalışmaları, deneyler, ödevler

ve raporların eğitim ve öğretim konuları içine alınması ve Akademi
organlarınca düzenlenecek uygulamalarla ilgili esaslar ve sınavlar bu
Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.
Deyimler:

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen :
«Akademi»; Gençlik ve Spor Akademilerini,
«Yârı yıl»; bir öğretim yılının yansım,
«Bolum»; birbirine yakın dalları bir araya toplayan bir eğitim
ve öğretim birimini,
«Dal s bölümü oluşturan disiplinlerden her birini,

«Alan çalışması»; öğrencinin bir konuyla ilgili inceleme ve araş
tırmaca dayalı ve konunun bulunduğu yerde yaptığı çalışmalarını,

«Son sınav»; yan yılın sonunda yapılan sınavı,
«Ara sınav»; yan yılın ortalarında yapılan sınavı,

«Bütünleme sınavı»; Her yarı yıl sonunda ve Eylül ayında açı
lan sınavlan,

«Mazeret sınavı»; Sağlıkla ilgili veya diğer mazerete binaen son
sınavların bitiminden sonra yapılan sınavı,
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«Kış eğitimi»; mevsimin özelliklerine uygun, uygulamalı eğitim
ve öğretim çalışmalarını,
«Yaz eğitimi»; mevsimin özelliklerine uygun, uygulamalı eğitim
ve öğretim çalışmalarını,
«Staj»; öğrencilerin, teşkilât, okul, kulüp ve spor tesislerinde yap
tıkları çalışmalarını,
«Zorunlu dersler»; öğrencilerin takip ettikleri eğitim ve öğretim
programlarına göre almak ve sınavını vermekle yükümlü olduğu ders
leri ifade eder.
BÖLÜM : II
Eğitim ve Öğretim

Madde 4 — Akademi'de lisans eğitim ve öğretim süresi sekiz ya
rı yıldır. Her öğretim yılı en az 12 haftalık Sonbahar, 12 haftalık İlk
bahar öğretim dönemlerinden oluşur. Her öğrenci lisans öğretimi sü
resince en az ikişer haftalık iki Yaz, ikişer haftalık iki Kış eğitimi
ile, bir defa bir haftalık izcilik öğretimini başarı ile tamamlamak zorundadır.
İhtisas dalı olarak yüzme, kayak ve liderlik dalını seçmiş olan
öğrenciler, kredi dalları ile ilgili yaz, ya da kış eğitimlerini 6. veya 7.
yan yıl sonunda en az ikişer haftalık kamplar süresince yaparlar.
Ayrıca 4. yarı yıl döneminden sonra, her öğrenci Akademi Baş
kanlığınca gösterilecek yerlerde ve zamanlarda federasyonlar, Bölge
Müdürlükleri, Gençlik Kültür Merkezleri ve Spor Kulüplerinin faali
yetlerinde sekiz hafta süreli staj yapmak zorundadır. Sekiz haftalık
süre, gerektiğinde kısımlara ayrılabilir.
Madde 5 — Akademi'de her ders yılı eğitim ve öğretime, Ekim
ayının ilk Pazartesi günü başlanır ve kış eğitimi tamamlanınca ilk
yarı yıl sona erer. İkinci yarı yıl Mart ayının ilk Pazartesi günü baş
lar ve yaz eğitiminin tamamlanması ile sona erer. Ekim ve Mart ay
larında ilk Pazartesi tatile rastladığı takdirde, dersler tatili izleyen
ilk çalışma gününde başlatılır. Eğitim ve öğretimin başlangıç ve bitiş
tarihlerinde yapılacak zorunlu değişiklikler Akademi Yönetim Kurulu
nun teklifi ve Akademi Genel Kurulunun onayı ile kararlaştınlır ve
ilân edilir.
Akademi Yönetim Kurulunun teklifi ve Akademi Genel Kurulu
nun onayı ile ilk yan yıl sınavları sonunda yan yıl tatili yapılır. Bu
süre 1 ayı geçemez.
Madde 6 — Akademi Genel Kurulunca saptanacak esaslara göre
her teorik dersin öğretim programındaki haftalık bir saati için bir
kredi ve uygulamalı derslerle laboraluvarı çalışmaları için de iki saa
te en fazla bir kredi hesabiyle bir yan yılda onsekiz kredilik eğitim
ve öğretim yapılır. Teorik ve uygulamalı dersler için öngörülen yan
çalışmalar ve temrinler söz konusu ders kredisinin gereğidir. Bu tür
çalışmalar yarı yıl başında öğrencilere dersin öğretim üyeleri öğretim
görevlileri ve okutmanlarca duyurulur.
Madde 7 — Lisans eğitim ve öğretiminde, toplam 144 kredilik
eğitim ve öğretim ile buna dahil olan yaz, kış eğitimi ve diploma te
zini başarı ile tamamlamak gereklidir. Yaz ve kış eğitimlerinin süresi
ve sayısı Akademi organlarınca düzenlenir. Bütün derslerde başarılı
olunsa dahi, söz konusu yaz ve kış eğilimleriyle diploma tezi çalışma
sını tamamlamayanlar diploma alamazlar.
Madde 8 — Akademi Genel Kurulunca hazırlanacak program
uyarınca ilk beş yarı yıl eğitimi zorunlu derslerle yürütülür. Ayrıca
kurs, konferans ve seminerlerle desteklenir. Son üç yan yıl dersleri
ise zorunlu seçmeli ders ve seminerlerden oluşur. Zorunlu dersler,
gerekiyorsa, uygulamayı da kapsar.
Madde 9 — Her öğretim yılı başında seçmeli dersler Akademi
Genel Kurulunca tespit ve ilân edilir. Öğrenciler seçtikleri seçmeli
derslerini Akademi Başkanlığına her yarı yılın ilk haftası sonuna ka
dar danışmanın görüşü ile yazılı olarak bildirirler. Seçmeli ders sı
nıflarının teşkiline ve öğrenci sayısının tespitine Akademi Yönetim
Kurulunca karar verilir.
Madde 10 — a) Beşinci yarı yıl bitiminden itibaren Özel dal öğ
retimi başlar. Her öğrenci seçtiği dalın derslerini izlemek uygulama
larda bulunmak staj gibi etkinliklere katılmak zorundadır.
Dal öğrenimi üç yan yıldır.
b) Öğretim Bölümleri aşağıda gösterilmiştir.
1 — Sağlık Bilimleri Bölümü
2 — Temel Eğitim ve Öğretim Bilimleri Bölümü.
3 — Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Bölümü.

4 — Sosyal ve İdarî Bilimler Bölümü.
5 — Türk Halk Kültürü ve Folklor Bölümü.
Yukarıda belirtilen bölümler ile bölümlere bağlı özel dallar ile
gereği duyulan diğer bölümler Akademi Genel Kurul karan ile açılır.
Ancak öğretim programlarını Akademilerarası Kurulun Onayından
geçirmek şarttır.
c) Beşinci yarı yıl sonuna kadar bütün öğrencilerin, her yan
yılda okumak zorunda oldukları derslerin adları haftalık ders saati
sayıları ve kredileri aşağıda gösterilmiştir.
d) Öğretim üyesi veya görevlisi bulunmaması gibi zorunlu se
beplerle Akademi Yönetim Kurulunca derslerin saati ve kredileri sabit
kalmak şartı ile yan yıllar arasında ders değişikliği yapılabilinir.
I. YARI YIL
Dersin adı
Jimnastik
Atletizm
Basketbol
Voleybol
Anatomi
Fizyoloji
Psikoloji
F'zik
Kimya
Türk Dili Sözlü ve Yazılı Anlatım
Yabancı Dil

Haftalık ders
saati sayısı Kredi sayısı
2
2
2
2
3
3
3
2
2
3
4
28

1
1
1
1
2
2
3
2
2
3
—

18

II. YARI Y I L :
Dersin adı
Jimnastik
Atletizm
Basketbol
Voleybol
Saha Malzeme Bilgisi
Beden Eğitimi ve Spor Bilimi
Anatomi
Fizyoloji
Sağlık Bilgisi ve Beslenme
İlk Yardım
Spor Psikolojisi
Türk Kültürü (Folklor İnceleme)
Yabancı Dil

Haftalık ders
saati sayısı Kredi savısı
2
2
2
2
1
2
3
3
2
2
2
2
4
29

18

III. YARI YIL :
Dersin adı
Alette Jimnastik
Basketbol
Voleybol
Futbol (Kızlar Ritmik Cimnastik)
Güreş (Kızlar Modern Grup Danslan)
Fonksiyonel Anatomi
Spor Fizyolojisi
Sağlık Bilgisi ve Beslenme
Sosyoloji
Tüık Kültür Tarihi
Hukuka Giriş
Yabancı Dil

Haftalık ders
saati sayısı Kredi sayısı
2
2
2
2
2
2
3
2
3
2
2
4
28

2
2
2
3
2
2

18
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IV. YARI Y I L :
Dersin adı
Alette Jimnastik
Atletizm
Hentbol
Futbol (Kızlar Ritmik Cimnastik)
Güreş (Kızlar Modern Grup Dansları)
Beden Eğitimi Tarihi
Fonksiyonel Anatomi
Spor Fizyolojisi
Spor Sosyolojisi
İdare Hukuku ve Türk Yönetim Yapısı
İstatistik Matematik
Folklor Uygulamalı
Yabancı Dil

Haftalık ders
saati sayısı Kredi sayısı
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
3
2
4
30

2
2
2
2
2
2
1

18

V. YARI Y I L :
Dersin adı
Alette Jimnastik
Hentbol
Futbol (Kızlar Ritmik Cimnastik)
Güreş (Kızlar Modern Grup Dansları)
Seçmeli Ders (Uygulamalı)
Genel Kondisyon Metotları
Travmatoloji
Rehabilitasyon Tedavi ve Spor Masajı
Rehberlik ve Danışmanlık Psikolojisi
Ruh Sağlığı
Grupla Çalışma Teknikleri
Bilimsel Araştırma Metotları
Folklor Uygulamalı
Yabancı Dil

Haftalık ders
saati sayısı Kredi sayısı
2
2
2
2
2
1
2
3
2
2
2
2
2
4
30

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1

18

Madde 11 — Öğrencilerin bölüm ve dal seçmelerinde uygulana
cak esaslar ve bir bölüme ve dallara tahsis edilecek öğrenci kontenja
nı; öğretim imkânları, istihdam alanlarının ihtiyaçları, öğrencilerin
beşinci yarı yıl sonu başarı gösterdikleri dersler, öğrenci danışmanları
nın görüş ve teklifleri de dikkate alınarak öğrencilerin kişisel müracaat
ları üzerine bölüm başkanlarınca tespit edilir. Gerektiğinde sınav ile
seçme yapılır.
Her öğrenci seçtiği dalın derslerine devam ederek sınavlarını ba
şarı ile vermekten sorumludur. Bölüm eğitiminin başlamasından iki
hafta sonrasına kadar bölüm ve dal değiştirme, Akademi Genel Ku
rulunun tespit ettiği esaslara göre, öğrencinin yeni müracaat ettiği Bö
lüm Başkanlığı tarafından uygun görülürse, Akademi Başkanının ona
yı ile yapılabilir.
Madde 12 — Öğrenciler programlarında öngörülen bütün
yetlere katılmak zorundadırlar.

faali

Uygulamalı çalışmaları özür bildirerek fiilen katılmadan, yerinde
izlemek öğretim üyesi veya öğretim görevlisinin iznine bağlıdır. Öğren
ciler bu izlemeyi kendilerine verilen talimat içerisinde yapmakla yü
kümlüdürler.
Madde 13 — Akademinin bütün derslerinde:
Yazılı ödevlere, faaliyet izlemelerine, kitaplık
çalışmalarına,
gençlik ve spor sahalarında ve tesislerinde görev alma, konu inceleme
ve rapor tanzimi gibi uygulamalara yer verilebilir.
Öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri, her yarı yıl başında ne tür
ödev vereceklerini ve bunların nasıl değerlendirileceğini, genel değer
lendirmeye hangi oranlarda etki edeceğini idareye ve öğrencilere bildir
mekle yükümlüdürler.
Madde 14 — Akademi'ye kayıtlarım yaptıran öğrenciler, ilk öğ
retim yılının başında istedikleri yabancı dilde bir kur sınavına tabi
tutulurlar ve seviyelerine göre (A), (B) ve (C) kurlarına ayrılırlar.

Sahife : 9

Her kur iki yarı yıl devam eder. Kurlarda kur geçme esası uygu
lanır.
(A) Kur'u seviyesindeki yabancı dil öğrenimini başaramayanlar
(B) kuruna; (B) kur'unu başaramayanlar (C) kuruna geçemezler ve
(C) kurunu başaramayanlar diploma alamazlar.
(C) Kur'u seviyesi üstünde yabancı dil bilen öğrenciler için özel
mesleki yabancı dil kurları açılır.
Madde 15 — Akademi ders ve uygulamalarına devam mecburidir.
Her ne sebeple olursa olsun bir dersin yarı yıl içindeki ders sayısının
dörtte birinden daha fazla derslere devam etmemiş öğrenciler o ders
ten sınava girme hakkını kaybederler. Ancak; olağanüstü askerlik hiz
meti, kaza, ameliyat, sağlık kurulu raporuna dayalı hastalık gibi zo
runlu sebeplerle kaybedilen öğretim yılı öğrencinin öğretim süresine
eklenir. Aynı uygulama kış ve yaz eğitimi için de geçerlidir. Türkiye
birincilikleri de dahil olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında yapıla
cak her türlü millî ve milletlerarası organizasyon ve karşılaşmalara
katılmak üzere seçilmiş akademi öğrencilerine, hazırlık çalışmalarını
akademide yürütmek ve sadece müsabakalara katılmak için Akademi
Yönetim Kurulunca, öğrenimi aksatmayacak şekilde izin verilebilir.
Bu tür izin verilen öğrenciler devamsız sayılmazlar.
Derslere devam yoklamaları ilgili öğretim üyeleri, öğretim görev
lileri, okutman veya öğretim yardımcıları tarafından yapılır ve yok
lama fişleri ders sonunda Akademi Başkanlığına verilir.
BÖLÜM

III

Sınavlar

Madde 16 — Her yarı yıl ortalarında ve sonunda öğrencilerin
ders, yabancı dil uygulama ve staj sınavları yapılır. Yabancı dil kur
geçme sınavları o kurun bittiği yarı yılın sonunda yapılır. Ara sınavla
rı, öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve okutmanların uygun görecek
leri yer, tarih ve saatte; son sınavlar ise, yan yılın bitişinden sonra Aka
demi Yönetim Kurulunca tespit edilecek tarihlerde yapılır. Bu sınav
lar en az bir hafta önce öğrencilere, öğretim üyelerine, öğretim görev
lilerine ve okutmanlara duyurulur.
Madde 17 — Dersin özelliğine göre sınavlar yazılı, sözlü veya uy
gulamalı yapılabileceği gibi hem yazılı, hem sözlü, hem de uygulama
lı yapılabilir. Sınavların sözlü olarak yapılabilmesi, ilgili öğretim üye
si, öğretim görevlisi veya okutmanların teklifi ve Akademi Yönetim
Kurulunun kararıyle olur.
Madde 18 — Öğrenciler, son sınavlara, bütünleme ve mazeret sı
navlarına Akademi Başkanlığınca tespit edilecek gün, saat ve yerlerde
girmek zorundadırlar.
Gününde ve saatinde sınava giremeyen öğrenciler o dersin sınav
hakkını kaybederler. Ancak sağlık kurulunca veya acil durumlarda aka
demi doktorunca belgelendirilecek sağlıkla ilgili mazeret hallerinde il
gili öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve okutmanlara duyurulur.
Bu gibi öğrencilerin not cetvellerinde raporlu oldukları belirtilir
ve kendilerine son sınavların bitiminden sonra Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınavı açılır.
Türkiye'yi temsilen yapılacak milletlerarası yarışmalara katılacak
öğrencilere, öğrenim durumunu gözönüne alarak Yönetim Kurulunca,
sınav hakkı saklı kalmak üzere bu yarışmaya katılmasına izin verilir,
yine Yönetim Kurulu kararıyle mazeret sınavı açılır.
Madde 19 — Her dersin sınavını, o dersi okutan öğretim üyesi,
öğretim görevlisi ve okutmanı yapar, dersi okutanın veya uygulamayı
yaptıranın mazereti halinde sınav. Akademi Başkanlığınca tayin edi
lecek bir yetkili öğretim üyesi, öğretim görevlisi veya okutman tara
fından yapılır.
Madde 20 — Sınav notları, sınavı yapan tarafından öğrencinin
sınav kâğıdına rakamla ve yazıyla yazılır. Notlar, sınav cetvellerine 22.
maddedeki not sistemine göre geçirilir. Cetveller ilgililerce imzalanır
Akademi Başkanlığına verilir.
Sınavlara ait notlar. Akademi Başkanlığınca sınavların bitimin
den sonraki on gün içinde ilân edilir.
Madde 21 — Sınav sonuçları üzerinde maddi hatalar dışında her.
hangi bir düzeltme yapılamaz.
Sınav sonuçlarına iki gün içerisinde yapılacak itiraz, ilgili öğre
tim üyesinin mütalâası alındıktan sonra Yönetim Kurulunca kesin
karara bağlanır.
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Sahife : 10

Madde 22 — Her türlü sınavlarda notlar (0) dan (100) e kadar
puan baremine tabidir.
Not verme:
Not:

Derecesi

85 - 100
65-84
50-64
0 — 49

Pekiyi
iyi
Orta
Zayıf

Not taktirinde yarım ve daha fazla kesirler tam sayılara çıkanlır.
Yarımdan az kesirler dikkate alınmaz.
Madde 28 — Diploma derecesi şöyle hesap edilir;
Diploma Notu:
85 - 100
65 — 84
50 — 64

Diploma derecesi :
Pekiyi
iyi
Orta
BÖLÜM IV

Çeşitli

Madde 23 — Her dersin yan yıl notunun taktirinde, ara ve son
sınav notlan, devre ödevleri derslik dışı ve laboratuvar çalışmaları, ile
uygulamalar ve stajlar dikkate alınır.
Madde 24 — Ara ve son sınavlar ile yaptırılacak ödev, ders dışı
çalışmalar ile uygulamalara verilecek ağırlıklar, her yan yıl başında
Bölüm Başkanının başkanlığında yapılacak toplantıda aynı dersi okutan
öğretmenler tarafından tespit edilir, öğrencilere duyurulur.
Madde 25 — Bir dersten başarılı olabilmek için, o dersin sınav
notunun 50 olması şarttır.
Not ortalaması % 40 ın altında olan birinci yıl öğrencileri yan
yıl tekrarlarlar.
Madde 26 — Her dersten öğrenciye dört sınav hakkı tanınır. Her
yan yıl sonunda ve Eylülde bütün derslerden bütünleme sınavı açılır,
tik 5 yan yıldan bütünlemeye kaldığı dersleri tek derse indirenlere,
Akademi Başkanlığının tespit ettiği tarihe kadar dilekçe ile başvuran
lara 6 yarı yıl başında, dört sınav hakkına mahsup edilmek kaydıyle,
bir bütünleme sınavı daha açılır. Dördüncü hakkını kullandıktan sonra
borçlu olduğu dersi tek derse indirmiş olanlara, bütün öğrenim müd
deti süresince, bir defaya mahsus olmak üzere 5. sınav hakkı verilir.
6. yan yıla borçlu olarak geçilemez. Bu yan yıla daha önceki yan
yıllarda okutulan derslerin hepsinin sınavı verilerek geçilebilir.
Madde 27 — Diploma notu: öğrencinin bütün yan yıllardaki
okuduğu derslerin akademik ortalamalannın aritmetik ortalamasıdır.
Akademik ortalama şu şekilde hesap edilir: Bir yan yılda okutu
lan bütün derslerden alınan notlar, kredileri ile çarpılıp toplanır ve
derslerin kredi toplamına bölünmesi ile bulunur.

Hükümler

Madde 29 — Akademinin dört yıllık lisans öğretiminin altı yıl
içinde bitirilmesi gereklidir. Akademiye paralel eğitim ve öğretim ya
pan yerli ve yabancı yüksek öğrenim kurumlarının birinden Akademiye
lisans telâfisi için gelen öğrencilerin telâfi programları ve süresi Aka
demi Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. Öngörülen süreyi aşanların
kayıtları silinir.
Madde 30 — Sınavlarda kopye çekmek ve başkasının yerine sı
nava girmek gibi öğrencilik disiplinine aykırı ve doğruluk dışı davra
nışlarda bulunan öğrenciler sınavı başaramamış sayılırlar. Bu gibi öğ
renciler ile bunlara yardım edenler, sınavlara herhangi bir şekilde hile
karıştıranlar ve disiplini bozan hareketlerde bulunanlar hakkında aynca öğrenci disiplin yönetmeliğine göre kovuşturma yapılır.
Madde 31 — Bu Yönetmelikte yorumu gerektiren durumlarda
Akademi Genel Kurulu kararlarına göre uygulama yapılır.
Madde 32 — Yurtiçi Yurtdışı Gençlik ve Spor Akademilerinde 1.
ve 8. yarı yıllarda öğrenci nakli kabul edilmez. Diğer yan yıllarda nak
ledecek öğrenci durumunu kabul edecek Akademi Yönetim Kurulu in
celer, izlediği derslerin intibakını yapabildiği takdirde, Akademi Yöne
tim Kurulu Karan ile öğrenci nakli kabul edilir.
Madde 33 — 6 Şubat 1976 tarih ve 15491 sayılı Resmî Gazete'de
yayınlanan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisi Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük:

Madde 34 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürülüğe girer.
Yürütme:

Madde 35 — Bu Yönetmelik hükümleri Gençlik ve Spor Bakam
tarafından yürütülür.

T E B L I Ğ L E R
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
6968 sayılı Zirai Mücadele ve Ziraî Karantina Kanununun 42 nci mad
desi hükmü gereğince; Gümrük ve Tekel Bakanlığının 14/5/1976 tarih ve
94-14667 sayıh, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 25/5/1976 tarih ve 20349
sayılı, Ticaret Bakanlığının 14/6/1976 tarih ve 20-416/21788 sayılı, Maliye
Bakanlığının 28/6/1976 tarih ve 2242345-20/34236 sayılı ve Gıda - Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığının muvafakati ile 84.21.13 gümrük tarife ve ista
tistik pozisyonunda mütalâa edilen «Sıra arası granüle ilâç atan aplikâuör» lerin 30/6/1976 tarihinden itibaren bir yıl müddetle gümrük vergi ve
resimlerinden muaf olarak ithali uygun görülmüştür.
İşbu aplikâtörlerin gümrük vergi ve resimlerinden muaf olarak ithal

edilebilmesi için, İthalde, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı muvafakatinin alınması şarttır.
Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Maliye Bakanlığından:
6/4/1967 tarihli ve 6/7956 sayılı Kararın muaddel 13 üncü maddesinin
Bakanlıklarımıza tanıdığı yetkiye istinaden ATAŞ Anodolu Tasfiyehanesi
A. Ş. Rafinerisinde 21/7/1971 - 20/1/1972 döneminde üretilen süper benzin,
normal benzin, gazyağı ve motorinin beynelmilel parite fiyatlarından ya
pılacak indirim oram °/° 28.49, Ipraş İstanbul Petrol Rafinerisinde aynı
dönemde üretilen süper benzin, normal benzin, gazyağı ve motorinin bey
nelmilel parite fiyatlarından yapılacak indirim oram % 29.68 olarak tes
pit edilmiştir.
Tebliğ olunur.

Y ü k s e k S e ç i m Kurulu K a r a r l a r ı
KARAR
Karar No: 171
Diyarbakır Merkez İlce Seçim Kurulu Başkanlığından alman
21/6/1976 günlü ve 1976/208 sayılı yazıda; merkez nüfusunun 170034, Merkeza bağlı köyler nüfusunun 76004, böylece Merkez ilçesinin toplam nüfu
sunun 246038 olarak tesbit edildiğinin o yer Nüfus Müdürlüğünün
21/6/1976 gün ve 421 sayılı yazılarından anlaşılmış olduğu belirtilerek
merkezde ikinci bir merkez ilçe Seç m Kurulu kurulması hususunun tak
diri istenilmiş olmakla, konu incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü.
1 — Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki
26/4/1961 günlü ve 298 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine 14/7/1965 gün
ve 656 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle eklenen fıkraya göre, son nüfus

sayımı sonucu nüfusu 200.000 i aşan ilçelerde, mümkün olduğu nisbette
nüfus sayısında eşitlik gözetilerek yeniden birer İlçe Seçim Kurulu teşkil
edilir.
Diyarbakır Merkez İlce Seçim Kurulu Başkanlığının 21/6/1976 gün ve
1976/208 sayılı yazısı ile o yer nüfus müdürlüğünün 21/6/1976 gün ve
421 sayılı yazısında, 26 Ekim 1975 tarihinde yapılan Genel Nüfus sayımı
ile Diyarbakır Merkez İlçesinin toplam nüfusunun 246038 olduğu bildiril
miş olup, bu durumda anılan yerde ikinci bir merkez İlçe Seçim Kurulu
teşkili zorunludur.
2 — Yukarıda sözü edilen ek fıkrada İlce Seçim Kurulu teşkil edilirken mümkün olduğu nisbette nüfus sayısında eşittik sağlanacağı belir-
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tilmiş, başka bir esas gösterilmemiştir. Çevreyi ve mahalli şartlan en iyi
bilen ve bu itibarla en yetkili sayılması gereken merci İl Seçim Kurulu
dur. O halde, 298 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle seçimlerde her muh
tarlık bir seçim bölgesi sayıldığına göre, bu yön ve diğer idari teskiât
da gözönünde tutularak Diyarbakır Merkez İlçesinde yemden kurulacak
Merkez İlce Seçim Kurulu ile eski Merkez İlce Seçim Kurulu çevrelerinde
kalacak yerlerin, nüfus sayısı bakımından eşitlik koşulu da olabildiği
ölçüde uygulanarak Diyarbakır İl Seçim Kurulunca tesbiti uygun bulun
muştur.
3 — Yeniden kurulacak İkinci Merkez İlçede Seçim Kurulunun kuru
luşunda da 298 sayılı Kanunun 18 ve 19 uncu maddeler'nin gözönünde
bulundurulması gerekir. Ayrıca aday yoklamasıyle ilgili işleri yapmak
üzere ikinci birer İlce Seçim Kurulu kurulmasına ilişkin 22/7/1965 gün
ve 12055 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Kurulumuzun 19/7/1965 gün
ve 107 sayılı, 4/8/1965 gün ve 12066 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan
30/7/1965 gün ve 122 sayılı Kararlariyle İkinci İlce Seçim Kurulu bulunan
yerlerde belediye başkanları, belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi
üyeliği seçimlerinde ne yolda hareket edileceğine ilişkin olan ve 12/10/1966
gün ve 12424 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Kurulumuzun 5/10/1966
günlü, 208, 209 ve 210 sayılı kararları ve Seçim Kanunlarına göre görül
mesi İlce Seçim Kurullarına verilmiş bulunan işlerden nitelikleri itiba
riyle iki İlce Seçim Kuruluna bölünmesi olanağı bulunmayan ve sadece
bir İlce Seçim Kurulu tarafından görülmesi zorunlu olan işlerin hangi
İlce Seçim Kurulu tarafından görüleceğine ilişkin Kurulumuzun, Resmî
Gazete'nin 27/2/1968 gün ve 12837 sayılı nüshasında yayınlanan 14/2/1968
gün ve 25 sayılı kararı ile 20/4/1973 gün ve 1973/182 sayılı kararının, ka
rarlarda geçen konular bakımımdan gözönünde tutulması zorunludur.
Sonuç: 1 — 298 sayılı Kanunun 10 uncu-maddesine 14/7/1965 günlü
ve 656 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle eklenen fıkraya göre, son nüfus
sayımı sonucu nüfusu 246038 i bulan Diyarbakır Merkez İlcesinde ikinci
bir merkez ilce seçim kurulu kurulmasına,
2 — Yeniden kurulacak merkez İlce Seçim Kurulu ile eski merkez
ilçe seçim kurulu çevrelerinde kalacak yerlerin Diyarbakır İl Seçim Ku
rulunca tesbiti gerektiğine,
3 — Yeniden kurulacak ikinci merkez ilce seçim kurulunun kurulu
şunda da 298 sayılı Kanunun 18 ve 19 uncu maddelerinin ve ayrıca ilgili
konularda Kurulumuzun 1965/107, 1965/122, 1966/208, 1966/209, 1966/210,
1968/25, 1973/182 sayılı ilke kararlarının gözönünde tutulması zorunlu
bulunduğuna,
4 — Kararın Resmî Gazete'de yayınlanmasına, birer örneğinin Di
yarbakır İl ve Merkez İlce Seçim Kurulu Başkanlıklarına gönderilmesine,
29/6/1976 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Karar No : 159
İtiraz No: 65
KARAR
İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığının 10/6/1976 günlü, 94 sayılı
yazısına ekli olarak gönderilen ve Kurulumuz Başkanlığına hitaben yazıl
mış bulunan Muammer Boydağ imzalı 7/6/1976 günlü dilekçede; Eyüp İl
çesi Nişanca Mahallesinde 6/6/1976 günü yapılan muhtar ara seçiminde
muhtarlığa seçilen Ahmet Fikri Tutcuoğlu'nun zimmet suçundan mah
kum olduğu bildirilerek tutanağının iptali istendiği, Eyüp Kaymakamlığı
na verilmiş bulunan bu dilekçenin İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlı
ğına gönderildiği, İl seçim Kurulu Başkanlığınca da yukarıda sözü edi
len yazı ile Kurulumuz Başkanlığına gönderilmiş olduğu anlaşılmakla ge
reği görüşülüp düşünüldü:
4541 sayılı Kanuna 18/7/1963 günlü ve 287 sayılı Kanunla eklenen ek
birinci maddede, «Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri
Hakkındaki 298 sayılı Kanunda yazılı ilce seçim kurulları, mahalle muh
tar ve ihtiyar hey'etleri seçimlerini yaptırmak ve seçim işlerini düzenle
mek ve yürütmekle görevlidir. İlçe seçim kurullarının kararları, işlemleri
ile seçim sonuçlarına dair tutanakları aleyhine ilgililer tarafından üç gün
içinde il seçim kuruluna itraz olunabilir. Tutanakların iptaline dair iti
razlar on gün içinde incelenerek sonuçlandırılır. İl Seçim Kurulunun ve
receği kararlar kesindir.» hükmü yer almış bulunmaktadır.
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Soz konusu maddede, kazananların tutanaklarına karşı yapılacak
itirazların birinci derecede inceleme mercilinin hangi kurul bulunduğuna
dair açık bir hüküm yoktur. Ancak mahalle seçimlerinde ilce seçim ku
rullarına, seçimle ilgili karar verme yetkisi tanınmış bulunduğuna, seçilen bir kimsenin seçimine karşı yapılacak bir itiraz üzerine tutanağın iplaline karar verme yetkisinin de (Köy seçimlerinde olduğu gibi) ilce se
çim kuruluna ait olduğunu kabul etmek gerekir. Bu ilke Resmî Gazete'nin
18/6/1969 gün ve 13226 sayılı nüshasında yayınlanmış bulunan Kurulumu
zun 4/6/1969 günlü ve 299 sayılı kararında ve diğer kararlarında da be
nimsenmiş bulunmaktadır.
Bu halde de birinci derecede karar verme mercii ilce secim kurulu
bulunduğuna göre bu kurulun kararlarına karşı ikinci derecede ve kesin
olarak karar verme merciinin de il seçim kurulu olduğunda kuşku yoktur.
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki 298
sayılı Kanunun 129 uncu maddesinde «îlce seçim kurullarının veya baş
kanlarının kendi işlemleri aleyhine vaki şikâyet üzerine verdikleri karar
lar ile sair kararlan aleyhine en geç ilce birleştirme tutanağının düzen
lenmesine kadar, ilce birleştirme tutanağının düzenlenmesi ve buna ait
işlerle neticelerine karşı bu tutanağın düzenlenmesini takip eden gün
saat onyediye kadar doğrudan doğruya veya ilce seçim kurulları eli ile
il seçim kurullarına itiraz edilebilir.» hükmü yer almış bulunmaktadır.
4541 sayılı Kanuna 287 sayılı Kanunla konulan ek 5 inci maddede
yer alan gönderme dolayısiyle mahalle seçimlerinde kazananların tutanaklarına karşı yapılacak itirazların 298 sayılı Kanunun sözü edilen 129
uncu maddesinde yazılı süreler içinde yapılması gerekir.
Eyüp İlçesinin Nişanca Mahallesinde 6/6/1976 gününde yapılan muh
tar ara seçiminde muhtarlığı kazanan Ahmet Fikri Tutcuoğlu'nun tutana
ğının iptali istemiyle Başkanlığımıza itirazda bulunan Muammer Boydağ'ın itiraz dilekçesini 7/6/1976 gününde yani 298 sayılı Kanunun 129
uncu maddesinde belirtilen süre içinde verdiği ihtilafsızdır.
İtiraz ve şikâyet yollarına gidilmemiş olması nedeniyle kesinleşmiş
bulunan bir seçim işleminin kanunlara tüm aykırılığının saptanmış ol
ması halinde 9/7/1961 günlü ve 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasa
sının 75 inci maddesi gereğince, seçimlerin başlamasından bitimine ka
dar seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlem
leri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konu
larına ilişkin bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları inceleme ve kesin
karara bağlama görevi verilmiş bulunan Yüksek Seçim Kurulunca şikâyet ve itiraz süreleri ile bağlı kalınmaksızın işe el konulması zorunludur.
Yukarıda yazılı açıklamalardan da anlaşılacağı üzere ilce seçim ku
rulları mahalle muhtar ve ihtiyar hey'eti üyeleri seçimini veya bu seçim
lerde seçilmiş olanların tutanaklarını iptal etmeye yetkili olup itiraz üze
rine il seçim kurullarının verecekleri kararlar kesindir. Ancak süresi için
de itiraz ve şikâyet yollarına başvurulmamış olması nedeniyle kesinleşmiş bulunan bir seçim işleminin kanunlara tüm aykırılığının saptanması
halinde, Yüksek Seçim Kurulunun anılan işleme doğrudan el koyarak se
çimle ilgili bu yolsuzluklan incelemesi gerekir.
Eyüp İlçesinin Nişanca Mahallesinde 6 Haziran 1976 tarihinde yapı
lan muhtar ara seçiminde kazanan Ahmet Fikri Tutcuoğlu'nun zimmet
suçundan hükümlü bulunması dolayısiyle tutanağının iptali talebinde bu
lunan Muammer Boydağ'ın 7/6/1976 günlü dilekçesi 298 sayılı Kanunun
129 uncu maddesinde yazılı süre içinde verildiği cihetle itiraz sürelerinin
geçmemiş olması dolayısiyle bu dilekçe üzerine, tam kanunsuzluk nede
niyle bu dilekçe üzerine, tam kanunsuzluk nedeniyle bir karar verilmesi
kurulumuzun görevi dışında bulunmaktadır.
'
Sonuç : 1 — Eyüp İlçesinin Nişanca Mahallesi muhtarlığına seçilen
Ahmet Fikri Tutcuoğlu'nun zimmet suçundan hükümlü bulunduğu ileri
sürülerek tutanağının iptali isteği hakkında karar verilmesi Kurulumuzun
görevi dışında olduğundan bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,
2
Kararın Resmî Gazete'de yayınlanmasına, birer örneğinin Eyüp
İlce, İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlıklarına ve dilekçi Muammer Boydağ'a gönderilmesine,
15/6/1976 gününde oybirliğiyle karar verildi.

I L Â N LL AARR
Nevşehir Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
Davacı Nevşehir Kapucubaşı Mahallesnden Fevziye Dönmez vekili

Av. Necdet Ersan tarafmdan Çat Kasabasından Mustafa oğlu Ali Osman
Dönmez hakkında Mahkememize açılan geçimsizlik sebebiyle boşanma
davasının yapüan yargılamasında.
Davalı adreste bulunmamış olup dilekçenin ilâmen tebliğine karar

verilmiş olduğundan: Davacının davalı tarafmdan dövüldüğü, evlilik ve
cibeleri yerine getirilmediği, hırsızlık ettiği bu sebeple Doşanmak istedi
ğini talep etmiş bulunduğundan davalının duruşmanın bırakıldığı
5/10/1976 tarihinde Nevşehir Asliye Hukuk Hâkimliğinin 1976/293 esas
sayılı dosyasının duruşmasında hazır bulunması veya" kendUerinl bir ve
kille temsil ettirmesi hususu dilekçe yerine kaim olmak üzere duyuru
lur.
10314
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(Resmî Gazete)

Mersin Bölge Tapulama Müdürlüğünden :
Mersin-Çiftlik Köyünde 198, 200, 202, 203, 207, 208, 212 ve 215 par
sel numaralan ile tespiti yapılan parseller itirazlı olup itiraz sonucu ko
misyonca ölü Hacı Mehmet ve ölü Hacı Veli Küsbeci lehine verilmiş olan
kararlar varislerinden Ayşe - Mehmet kızı, Mahmut - Mehmet oğlu, Cen
net Kulaksız - Mehmet kızı, Mustafa (Muştan) Uslu-Teslime oğlu, Veli
Oğuz.-Mustafa oğlu, Fatma-Molla Mustafa kızı, Keziban - Teslime kızı,
Abdurrahman Kılınç ve Ali Oğuz - Molla Mustafa oğlu iştirak halindeki
mülkiyet maliklerine acık adresleri sağlanamadığından tebliğ edileme
miştir.
8 adet komisyon kararında şayi hisseye malik yukanda belirtilen
şahıslara ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde komisyon kararlan aley
hinde dava açmadıklan takdirde kesinleştirileceğinden tebligat yerine
kaim olmak üzere ilân olunur.
9343
Akyazı Asliye Hukuk Hakimliğinden:
1974/445
Davacı Akyazı Orman işletmesi Müdürlüğü vekili tarafından davalı
Mehmet Er aleyhine açılan tazminat davasının yapılmakta olan acık
duruşması sırasında, davalı Mehmet Erin tebligata yarar sarih adresi
tespit edilemediği ve zabıtaca da yaptırılan tahkikatlarda adres tespit edi
lemediğinden davetiyenin Resmi Gazete ile üânen tebliğine karar veril
Tnıtş olduğundan duruşmanın bırakıldığı 8/9/1976 günü saat 9.00 da Akyazı
Asliye Hukuk Hâkimliğinde duruşmada bizzat kendiniz veya kendinizi
bir vekille temsU ettirmeniz lüzumu davetiye yerine kaim olmak üzere
ilânen tebliğ olunur
9533
Vize Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
1966/15
Davacı Selahattin Seran vekili Avukat Erdal Güner'in davalılar
Vize Malmüdürlüğü, Belediye Başkanlığı, Murat Seran, Gaip Seran ve
davaya dahil edilen Necmiye Seran aleyhine açmış olduğu tescil davası
nın icra kılınan duruşması sırasında:
Davalı Necmiye Şeran'ın adresi meçhul olduğundan kendisine
27/4/1976 tarihli gazete İle üânen tebligat yapudığı halde duruşmaya gel
mediğinizden hakınızda gıyap karan verilmiştir. Bu kerre duruşmanın
bırakıldığı 14/9/1976 günü saat 10.00 da Vize Asliye Hukuk Mahkemesin
de hazır bulunmanız gıyap karan yerine kaim olmak üzere İlan olunur.
9634
Ankara 14. Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
1975/577
Davacı S .Sosyal Yardım Bakanlığı vekili Avukat Suzan Tanalp tara
fından davah Huriye Usun ve Şaban Usun aleyhine açılmış bulunan ala
cak davasının yapılan duruşması sırasında; davalıların gösterilen adres
lerine çıkartılan davetiye bilâ tebliğ iade edilmiş olup, C. Savcılığı mart
fetiyle yaptırılan zabıta tahkikatında da adresleri tespit edilememiş oldu
ğundan davetiyenin ilânen tebliğine karar verilmiş ve Resmî Gazete 'nın
19 Nisan 1976 tarih ve 5323 sayılı nüshasıyla ilânen davetiye tebliğ edilmiş
olup 15 gün geçmiş olduğu halde davahlar duruşmaya gelmediklerinden,
gıyap kararınm üânen tebliğine karar verilmiş, duruşma 21/9/1976 Saıı
saat 9.30 a bırakılmıştır.
Tayin edilen gün ve saatte davalıların duruşmaya germedikleri tak
dirde H. U. M. K. nunun 405. maddesi gereğince duruşmaya gıyaplarında
devam olunacağı, gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
9570
1975/681
Davacı S. S. Yardım Bakanlığı vekili Avukat Tuncay Ekin tarafın
dan davalı Nazmi Rahat ve Leyla Kozan aleyhine açılmış bulunan alacak
davasının yapılan duruşması sırasında: Davalı Nazmi Rabat'ın gösterilen
adresine çıkartılan davetiye bilâ tebliğ iade edilmiş olup, C. Savcılığı
marifeti İle yaptırılan zabıta tahkikatında da yeri adresi tespit edileme
diğinden davetiyenin üânen tebliğine karar verilmiş ve duruşma
20/9/1976 Pazartesi saat 9.45 e bırakılmıştır.
Yukanda adı yazılı davalı belli gün ve saatte duruşmaya gelmediği
veya bir temsUci göndermediği takdirde hakkında gıyap karan çıkartüacağı, davetiye yerine kaim olmak üzere tebliğ ve ilân olunur.
9569
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Ankara 6. İcra Memurluğundan :
1975/1683
Alacaklı : Maliye Hazinesi
Borçlu : Nuri Gelibolu
Borç Miktarı : 124.523 lira masrafsız
Müstenidat : Ankara 2. As. Hukuk Mahkemesinin 8/11/1974 tarih
1972/1492 -1974/560 sayılı ilâmına müsteniden
1. Yukarıda yazılı Borçlunun adresi meçhul kaldığından işbu icra
emrinin tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde yukarıda yazılı borcu
ödemeniz İ. 1. Kanununun 32 nci maddesi gereğince bu süre içinde
borcu ödemezsenız tetkik mercinden veya Yargıtay'da veya Mahkemenin
iadesi yoluyla ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılmasına dair
bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icra yapılacağı yine bu müddet
içinde beyanında bulunmanız beyanda bulunmaz veya hakikata aykırı
beyanda bulunursanız 337 nci madde gereğince hapisle cezalandırılacağı
nız ihtarını havi kanunî 7 günlük süreye 15 gün ilâvesiyle 22 gün olmak
üzere işbu icra emri yerine ilânen tebliğ olunur.
9902
1975/1671
Alacaklı : Maliye Hazinesi
Borçlu : Süleyman Sami Batur
Borç miktan : 1.930,53
Müstenidat : Ankara 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 4/11/1974 tarih
1974/286 esas 1975/1213 sayılı ilânıma müstenit
1. Yukarıda yazılı Borçlunun adresi meçhul kaldığından işbu icra
emrinin tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde yukanda yazılı borcu
ödemeniz 1. 1. Kanununun 32 nci maddesi gereğince bu süre içinde
borcu ödemezsenız tetkik mercinden veya Yargıtay'da veya Mahkemenin
iadesi yoluyla ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılmasına dair
bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icra yapılacağı yine bu müddet
içinde beyanında bulunmanız beyanda bulunmaz veya hakikata aykırı
beyanda bulunursanız 337 nci madde gereğince hapisle cezalandırılacağı
nız ihtarını havi kanuni 7 günlük süreye 15 gün ilâvesiyle 22 gün olmak
üzere işbu icra emri yerine ilânen tebliğ olunur.
9903
1975/3054
Alacaklı: Maliye Hazinesi
Borçlu : Emin öker
Borç miktan : 380,704 lira masrafsız
Müstenidat : Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 70/747 1973/326
sayılı ilânıma müsteniden
1. Yukarıda yazılı Borçlunun adresi meçhul kaldığından işbu icra
emrinin tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde yukarıda yazılı borcu
ödemeniz 1. 1. Kanununun 32 nci maddesi gereğince bu süre içinde
borcu ödemezseniz tetkik mercinden veya Yargıtay'da veya Mahkemenin
iadesi yoluyla ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılmasına dair
bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icra yapılacağı yine bu müddet
içinde beyanında bulunmanız beyanda bulunmaz veya hakikata aykırı
beyanda bulunursanız 337 nci madde gereğince hapisle cezalandırılacağı
nız ihtarını havi kanuni 7 günlük süreye 15 gün ilâvesiyle 22 gün olmak
üzere işbu icra emri yerine üânen tebliğ olunur.
9904

1975/3050
Alacaklı : Maliye Hazinesi
Borçlu : Güzüde Akfırat Aşağı Ayrancı Meneyiş Sokak No. 60
Borç miktar : 2.317 lira masrafsız
Müstenidat : Ankara 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 1974/1364 esas
1975/126 sayılı ilâmına müstenid
1. Yukarıda yazılı Borçlunun adresi meçhul kaldığından işbu icra
emrinin tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde yukarıda yazılı borcu
ödemeniz 1. 1. Kanununun 32 nci maddesi gereğince bu süre içinde borcu
ödemezseniz tetkik mercinden veya Yargıtay'da veya Mahkemenin iadesi
yoluyla ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılmasına dair bir ka
rar getirmediğiniz takdirde cebri icra yapılacağı yine bu müddet içinde
beyanında bulunmanız beyanda bulunmaz veya hakikata aykırı beyanda
bulunursanız 337 nci madde gereğince hapisle cezalandırılacağınız ihta
rını havi kanunî 7 günlük süreye 15 gün ilâvesiyle 22 gün olmak üzere
işbu icra emri yerine ilânen tebliğ olunur.
9905

10 TEMMUZ 1976

Sahife : 13

(Resmî Gazete)

Silvan Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
Dosya No: 1974/187
Davacı hazineyi maliyeyi temsilen Silvan Malmüdürlüğü tarafın
dan davalı Emin Yaşar aleyhine ikame eylediği tapu iptali davasının
yapılan açık duruşmasında, davalının tebligata açık adresi tespit
edilemediğinden hakkında davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen
tebligat yapılmasına karar verilmiş olduğundan, davacı hazine tarafın
dan aleyhine ikame edilen tapu iptali davasının duruşması 20 Ekim
1976 Çarşamba günü saat 9.00 a bırakılmış olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Kanununun 28 nci maddesi hükmü gereğince davetiye yerine
kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
8429
Dosya N o : 1974/183
Davacı Hazineyi Maliyeyi temsilen Silvan Malmüdürlüğü tarafın
dan davalı Nuri Kavak aleyhine ikame eylediği tapu iptali davasının
yapılan açık duruşmasında, davalının tebligata salih açık adresi tesbit
edilemediğinden hakkında davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen
tebligat yapılmasına karar verilmiş olduğundan, davacı hazine tarafın
dan aleyhine ikame edilen tapu iptali davasının duruşması 20 Ekim 1976
Çarşamba günü saat 9.00 a bırakılmış olduğu hususu 7201 sayılı Teb
ligat Kanununun 28 inci maddesi hükmü gereğince davetiye yerine kaim
olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
8438
Dosya No: 1974/181
Davacı Hazineyi Maliyeyi temsilen Silvan Malmüdürlüğü tarafın
dan davalı Hüsnü Demir aleyhine ikame eylediği tapu iptali davasının
yapılan açık duruşmasında, davalının tebligata salih açık adresi tesbit
edilemediğinden hakkında davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen
tebligat yapılmasına karar verilmiş olduğundan, davacı hazine tarafın
dan aleyhine ikame edilen tapu iptali davasının duruşması 20 Ekim 1976
Çarşamba günü saat 9.00 a bırakılmış olduğu hususu 7201 sayılı Teb
ligat Kanununun 28 inci maddesi hükmü gereğince davetiye yerine kaim
olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
8436
Dosya N o : 1974/184
Davacı Hazineyi Maliyeyi temsilen Silvan Malmüdürlüğü tarafın
dan davalı Şehmus Özgül aleyhine ikame eylediği tapu iptali davasının
yapılan açık duruşmasında, davalının tebligata salih açık adresi tesbit
edilemediğinden hakkında davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen
tebligat yapılmasına karar verilmiş olduğundan, davacı hazine tarafın
dan aleyhine ikame edilen tapu iptali davasının duruşması 20 Ekim 1976
Çarşamba günü saat 9.00 a bırakılmış olduğu hususu 7201 sayılı Teb
ligat Kanununun 28 inci maddesi hükmü gereğince davetiye yerine kaim
olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
8434
Dosya N o : 1974/186
Davacı Hazineyi Maliyeyi temsilen Silvan Malmüdürlüğü tarafın
dan davalı Şehmus Kaya aleyhine ikame eylediği tapu iptali davasının
yapılan, açık duruşmasında, davalının tebligata salih açık adresi tesbit
edilemediğinden hakkında davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen
tebligat yapılmasına karar verilmiş olduğundan, davacı hazine tarafın
dan aleyhine ikame edilen tapu iptali davasının duruşması 20 Ekim 1976
Çarşamba guııü saat 9.00 a bırakılmış oldpğu hususu 7201 sayılı Teb

ligat Kanununun 28 inci maddesi hükmü gereğince davetiye yerine kaim
olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
8435
Dosya N o : 1974/180
Davacı Hazineyi Maliyeyi temsilen Silvan Malmüdürlüğü tarafın
dan davalı M. Şirin Uğurlu aleyhine ikame eylediği tapu iptali davasının
yapılan açık duruşmasında, davalının tebligata salih açık adresi tesbit
edilemediğinden hakkında davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen
tebligat yapılmasına karar verilmiş olduğundan, davacı hazine tarafın
dan aleyhine ikame edilen tapu iptali davasının duruşması 20 Ekim 1976
Çarşamba günü saat 9.00 a bırakılmış olduğu hususu 7201 sayılı Teb
ligat Kanununun 28 inci maddesi hükmü gereğince davetiye yerine kaim
olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
8428
Dosya N o : 1974/182
Davacı Hazineyi Maliyeyi temsilen Silvan Malmüdürlüğü tarafın
dan davalı İbrahim Oktar aleyhine ikame eylediği tapu iptali davasının
vapılan açık duruşmasında, davalının tebligata salih açık adresi tesbit
edilemediğinden hakkında davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen
tebligat yapılmasına karar verilmiş olduğundan, davacı hazine tarafın
dan alevhine ikame edilen tapu iptali davasının duruşması 20 Ekim 1976
Çarşamba günü saat 9.00 a bırakılmış olduğu hususu 7201 savıl] Teb
ligat Kanununun 28 inci maddesi hükmü gereğince davetiye yerine kaim
olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
8437
Dosya N o : 1974/188
Davacı Hazineyi Maliyeyi temsilen Silvan Malmüdürlü&ü tarafın
dan davalı Süleyman Yurttaş aleyhine ikame eylediği tapu iptali davası
nın vapılan açık duruşmasında davalının tebligata salih açık adresi tesbit
edilemediğinden hakkında davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen
tebligat yapılmasına karar verilmiş olduğundan, davacı hazine tarafın
dan aleyhine ikame edilen tapu iptali davasınm duruşması 20 Ekim 1976
Çarşamba günü saat 9.00 a bırakılmış olduğu hususu 7201 sayılı Teb
ligat Kanununun 28 inci maddesi hükmü gereğince davetiye yerine kaim
olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
8439

Bünyan Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
1975/275
Davacı Hazineyi temsilen Bür-,an Malmüdürlüğü tarafından ve ve
kili Avukat Nezihe Güler tarafımdan davalı Bünyanın Topsöğüt Köyün
den Kasay Gençer aleyhine davalıya iskânen verilmiş ve davalı bu gayrlmenkuleri terkederek gitmesi sebebiyle davalıya iskânen verilmiş bulu
nan 4 parça gayrimenkullerin davacı adına olan tapuların iptali talep edil
miş olup davalıya çıkarılan tebligatta davalının adresinde bulunmadığı
ve zabıtacada yaptırılan tahkikatlara rağmende davalının adresinin meç
hul olması sebebiyle dava dilekçinin ilânen tebliğine karar verilmiştir.
Davalı Kasay Gencer'e yapılan tebligat ve tahkikata rağmen adresi
nin bulunamayıp meçhul olduğundan duruşma günü olan 15/9/1976 günü
saat 9.00 da mahkemede bizzat bulunması veya kendisim temsilen bir ve
kil göndermesi aksi halde hakkında gıyap karan çıkanlacagı hususu da
va dilençesi yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
10300

Hatay Eğitim Enstitüsü ve öğretmen Lisesi Müdürlüğünden;
Malın cinsi

Miktan

Fiatı

Tutan
t ira

Muv. Tem.
Lira Kr.

İhale gün ve saati

1) Kuru ve taze yiyecek
22/7/1976 Perşembe 10.00
maddeleri
93 kalem
800 000,— 35.750,—
»
» 10.30
2) Kemiksiz dana eti
3000 Kğm.
41.^7 125.010,—
7.500,50
1 — Okulumuzun 1976 M. Yılı viyecek vs. maddeleri ihtiyacı olan yukanda 2 grupta yazılı malzemeler 2490 sayılı Kanunun 31. madde
si gereğince ayn ayn ihale edilecektir.
2 — Teklif mektupları ihale saatinden bir saat evvel komisyona verilecektir.
J — Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez Şartnameler okui panosunda görülebilir.
4 — Bakanlar Kurulu kararı çıktığı takdirde 1976 M. Yılı ihtiyacı olan yiyecek vs maddeleri miktarmdan 1977 M . yılındada % 50 kadfcn satın alınacaktır.
5 — Tali; ülerîn 1976 vizeli ticaret odası ve esnaf dernekleri belgeleriyle ihale gün ve saatte okulumuzda toplanacak komisyona mü
racaattan '\n olunur.
10971 /«-2

(Resmî Gazete)

Sahife : 14
Koy işleri Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik işleri

Genel Müdürlü

ğünden :

1 — Aşağıda 3 grup halinde gösterilen Filitre Elemanı karşıla
yazılı tahmini bedeller üzerinden ve her grup ayrı b i r ihale
ınev'zuu olmak üzere 6200 sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince tat
bik edilecek esasların 8. maddesine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmej e konulmuştur.
Miktarı
Tah. Bed.
Geç. Tem.
Grup No.
kalem
Lira
Lira
rında

1
54
1.366.800
54.754
2
9
62.500
4.375
3
44
2.532.700
89.731
2 — Eksiltme ve ihalesi 22/7/1976 günü saat 15.00 de Ankara'da
Köy İşleri Bakanlığı (Ulus-Anafartalar tşhanı Kat. 10 da) toplanacak
Satın Alma Komisyonu tarafından yapılacaktır.
3 — Şartname dilekçe karşılığında aynı yerden 198,— TL. bedel
le verilir. Şartname bedelinin YSE Genel Müdürlüğü adına ihale be
deli belirtilerek Mal Müdürlükleri veya Defterdarlık veznelerine yatı
rılarak, alınan makbuz aslının ve posta pulunun gönderilmesi halinde
posta ile de arzu edildiği takdirde şartname gönderilir.
4 — İhaleye iştirak edecek imalâtçı firmalar filitre elemanlarını
imal ettiklerine dair Makina Mühendisleri Odasından kalite belgesi
almış olacaktır.
tmalâtçı firmalar kalite belgesini, satıcı firmalar ise imaln'
firmanın kalite belgesini ve yetkili satıcısı olduğunu tevsik eden bel
gevi ihale günü teklifleriyle birlikte ibraz edeceklerdir Kalite belgesi
ni ibraz etmeyen firmalar iştirak edemezler.
5 — Gruplardan birinin veya hepsinin eksitlmesine iştirak edi
lebilir.
6 — Geçici teminat makbuz veva banka mektuplarının avn avıı
alınması sart olup bu husus şartnamenin 33. maddesinde gösterilmiştiı.
7 — Teklif mektupları üe dış zarfların nasıl hazırlanacağı, ihtivo
edeceği bilgi ve belgeler şartnamenin 9 ve 33. maddesinde izah edilmiş
tir.
8 — İsteklilerin, bu şekilde hazırlayacaklan teklif zarflannı ek
siltme saatinden 1 saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komi";
von Başkanlığına teslim etmeleri şarttır. (9 No.lu oda)
9 — Postadaki gecikmelerle telgrafla vapılacak tekliflerin k a b u l
edilmiyeceği ilân olunur.
10611 '2-2

•

Ankara Belediye Başkanlığından :

1 — Solfasol önleme bölgesinde yaptınlmakta olan alt yapı te
sisleri (Yol ve kanal) ikmal inşaatı 775 sayılı Kanun ve uvgulama vö
netmeliği hükümlerine göre kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konul
muştur.
2 — İsin keşif bedeli (7.676.071,44> lira olup ödeme şekil ve şart
lan eksiltme şartnamesinde gösterilmiştir.
3 — Eksiltme Pelediye Encümen odasında toplanan ihale korniş
yonu huzurunda 15/7/1976 günü saat 15.00 de yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak Belediye Sosval Konut
lar Müdürlüğünde görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin :
a) (244 032,15) liralık geçici teminatı
b) 1976 vılına ait ticaret odası belgesini.
c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri:
— Müteahhit olarak benzeri bir işi bitirdiğire dair belge ibraz
etmeleri,
— Teknik personel bildirisini,
— Yapı araçlan bildirisini,
— Sermaye ve kredi olanaklarını açıklavan mali durum bildirisi
— Dilekçenin veriliş tarihinde elinde bulunan işleri açıklavan ta
ahhüt bildirisini,
— Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan ve
bu işin keşif bedeli kadar bir işin eksiltmesine girebileceklerini göste
rir müteahhitlik karnesini ibraz suretiyle Belediye Sosval Konutlar
Müdürlüğünden alacaklan yeterlik belgelerini teklif mektuplan ile bir
likte zarfa koymalan lâzımdır.
6 — Bloke çek kabul edilmez ve verilen teklif mektubu geri alın
maz.

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 13/7/1976
günü mesai saati sonuna kadardır.
8 — İsteklilerin teklif mektuplarını 15/7/1976 günü saat 14 00 e
kadar makbuz karşılığında ihale komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
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Telgrafla yapılan müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul
edilmeyecektir.
9 — Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmak
ta serbesttir.
Keyfiyet ilân olunur.
10847 /2-3

•

TCDD Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesinden :
(3 kalem cem'an 2140 adet dövme parçası satın alınacaktır.)
1 — Müessesemiz ihtiyacı olan 3 kalem cem'an 2140 adet dövme
parçası resim, teknik şartname, tip mukavele ve eksiltme şartnamesine
göre kapalı zarfla eksiltme suretiyle teklif alınarak satın alınacaktır.
2 — Eksiltmesi 4/8/1976 tarih Çarşamba günü saat 14.00 de Mü
essesemiz Alım Satım Komisyonluğunda yapılacaktır.
3 — Muvakkat teminat teklif tutarının % 7 sidir.
4 — Taliplerin muvakkat teminatlan ile birlikte kapalı teklif
mektuplannı eksiltmenin yapılacağı gün ve saate kadar komisyonu
muz adına göndermeleri veya bizzat getirmeleri gerekmektedir.
5 — Eksiltme saatine kadar Komisyonumuza teslim edilmeyen ve
va muvakkat teminatı bulunmayan teklif mektuplan geçerli değildir.
6 — Bu işle ilgili şartnameleri bedelsiz olarak komisyonumuzdan
temin edilebileceği gibi istenildiğinde posta ilede gönderilecektr.
7 — E.L.M.S. Eksiltme veya artırma mevzuunu teşkil eden işi
ihale edip etmemekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe iha
le etmekte tamamen serbesttir.
10610/2-2
Türkiye Çimento Sanayii TA.Ş. Genel Müdürlüğünden:
Dövizi Şirketimizce temin edilmek ve ithalâtla ilgili tüm işlemler
tarafımızdan yürütülmek kaydiyle, Niğde ve Afyon Çimento fabrikala
rımız için 2 adet kömür öğütme - kurutma teçhizatı satın alınacaktır.
Teklif verme son günü 8/7/1976 tarih, saat 15.00 olarak tespit edi
len işbu ihalemizin teklif verme süresi 9/8/1976 günü saat 15.00 e ka
dar uzatılmış olup tekliflerin, en geç bu tarihe kadar şirketimiz mer
kezinde bulundurulması gerekmektedir.
Bu ihale ile ilgili teklif isteme dosyası şirketimizin Atatürk Bulv a n No. 201 Kavaklıdere - Ankara'daki merke7İnden veva Tıtanhul Alım
ve Satım Müdürlüğü Salıpazan Meclisi Mebusan Caddesi Dursun Han
Knt 4 Fındıklı-Istanbul'daki irtibat büromuzdan temin edilebilir.
Şirketimiz 2490 savıh Kanuna tabi olmadığından, ihaleyi yapıp
sapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
10784/2-3
Çan Asliye Hukuk HâkimUğinden:
1976/11
Davacı Çan Cumhuriyet Mahallesi Sağlık Sokakta mukim Canide
Gülay Konut tarafından davalı Ankara İskitler Sulugöz Sokak No. 41/3
te mukim Ramazan Gükhan Konut aleylr'ne açmış olduğu şiddetli geçim
sizlik sebebiyle boşanma davasının yapılan açık duruşması sırasında:
Davalıya davacı tarafından verilen 12/1/1976 tarihli şiddetli geçim
sizlik sebebiyle evlilik birliğinin devamında cemiyet yararına ve eşler ya
rarına bir durum kaunadığmdan boşanmalanna karar verilmesine dair
dava d'lekçeli davetiyenin davalı adresinde bulunamadığından bilâ tebliğ
iade edildiği ve yaptırılan zabıta tahkikatına rağmende adresinin bilinemediiri bildirildiğinden Resmî Gazete vasıtasiyle ilânen tebliğine karar
verilmiştir.
Verilen karar gereğince adı geçen davalı Ramazan Gökhan Konut
un 8 9/1976 günü saat 9.00 da Çan Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruş
mada hazır bulunması veya kendisini kanunî bir vekille temsü ettir
mesi davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
10296
Milas Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
1975/73
Davacı Hatice Çevik vekili Avukat Abdurrahlm Soykan tarafından
davalı Hüseyin Çevik aleyhine ikame edilen işbu Boşanma davasının ya
pılmakta olan duruşmasmda:
Davalı Milas Gümüşlük Mahallesinden Halil oğlu Hüseyin Çev k'in
tahkikat neticesinde tebligata sarih adresi tesbit edilemediğinden tebli
gat verne kaim olmak üzere duruşmanın bırakıldığı 21/9/t976 günü saat
i da HâkımliSimızdP harar huhınması veva k«mdistov bir vekille temsil
efMrmAsi aksi ha)d*> adına eıvap karan tebliğ edileceği hususu tebligat
yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
10293
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(Resmî Gazete)

Yem Sanayii Türk A. Ş. Genel Müdürlüğünden :
1 — Bursa Yem Fabrikası 2 adet çelik çatılı anbar binası işi
kapalı zarf usuli ile ihaleye çıkartılmıştır.
2 — îşin keşif bedeli 1.350.000,— TL. sidir. Geçici teminatı
54250,— TL. sidir.
3 — îşin mukavele ve proje dosyası Yenişehir Ataç Sokak No. 72
Kat 4 de Ankara adresinde bulunan inşaat ve gayrimenkuller müdür
lüğünde görülebilir.
4 — İsteklilerin 19/7/1976 tarih Pazartesi günü saat 17.30 a ka.
dar eksiltme şartnamesinde belirtilen evrakları ile Genel Müdürlüğü
müze müracaat ederek iştirak belgesi almaları gerekmektedir.
5 — Tekliflerin engeç 21/7/1976 tarih Çarşamba günü saat 15.00 e
kadar Genel Müdürlüğümüz 2 nci katta bulunan T'caret Müdürlüğüne
verilmesi icap etmektedir. Postadaki vaki gecikmeler dikkate ahnmıyacaktır.
6 — Genel Müdürlüğümüz 2490 Sayılı Kanuna tabi olmadığın
dan ihaleyi yapıp yapmamakta veya işi istediğine vermekte serbest
tir.
11020/2-1
İğdır D. Ü. Çiftliği Müdürlüğünden :
1 — Çiftliğimiz veriştirmesi 140 baş kasaplık inek ile 252 baş ka
saplık ikili tosun 20/7/1976 Salı günü saat 14 30 da Çiftlik Merkezinde
açık artırma ile Alım Satım Komisvonu huzurunda satılacaktır. Alıcı
çıkmadığı ve verilen fiat haddi layık görülmediği takdirde satış
27/7/1976 Salı günü aynı saatte tekrar edilecektir.
3 — Sı&ırlann muhammen bedeli 2.295.664,— lira olup geçici te
minatı 111.385,— liradır.
4 — Sığırların satışı Canlı ağırlık üzerinden vapılacak abcı is
terse her parti için vevahut sadece talip olduğu partiler için teminat
yatırarak ihaleye girebilirler.
5 — Şartname hergün mesai saatlerinde D. Ü Çiftlikleri Genel
Müdürlüğü, Kars, Ağrı. Erzurum Teknik Ziraat Müdürlüğü ve Çiftlik
Müdürlüğünde görülebilir.
6 — İdaremiz 2490 Sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp
yapmamakta ve dilediğine yapmakta serbesttir.
11019/2-1

Sahife : 15

2 — İstekliler bu İşe ait şartnameyi İzmir Cad No: 35 Ankara ad
resindeki Genel Müdürlüğümüzden veya Rıhtım Cad Çıracı Sok R Han
26 - 30 Kat: 2 istanbul adresindeki Satınalma Müdürlüğümüzden ala
bilirler.
3 — Şartnamesine uygun olarak hazırlanacak teklif mektupları
en geç 9/8/1976 günü saat 16.30 a kadar Genel Müdürlüğümüz Haberleş
me ve Arşiv Müdürlüğünde hazır bulunacak şekilde gönderilmiş veya
elden verilmiş olacaktır.
Postadaki gecikmeler ve zamanında verilmeyen teklif mektupları
dikkate alınmayacaktır.
4 — Şirketimiz 2490 sayılı İhale Kanununa tabi olmadığından, iha
leyi yapıp yapmamakta, dilediğine vermekte veya bölmekte tamamen
serbesttir.
11005 / 4-1
Burdur Peynir ve Terevağ Fabrikası Müdürlüğünden :
Pevnir ve tereyağ fabrikamızın ihata duvarı, saha betonlaması,
bekçi kulübesi işleri 1976 yılı Bayındırlık Bakanlığı birim fiyatlsrına
göre kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.
1 — İşin keşif bedeli 725.000,— Liradır
2 — Geçici teminatı
37.500,— Liradır
3 — tşin dosyası mesai saatleri dahilinde fabrika müdürlüğünde
görülebilir.
4 — İhale 23/7/1976 tarihinde saat 14.00 te fabrika müdürlüğün
de yapılacaktır.
5 — Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
6 — Postada vaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar nazari itibare alınmaz
11018/2-1
Nallıhan Beledive Başkanlığından :
İlçemizin Nasuhpaşa Mahallesi Papatva ve Meşe Sokaktaki taş
duvarlar 2490 Savılı Kanun hükümleri gereğince açık eksiltme ihale
suretiyle yaptırılacaktır Şartnameler mesai saatleri dahilinde görüle
bilir. Eksiltme ihalesi 27/7/1976 Salı günü saat 15.30 da vapılacaktır.
Keyfiyet ilân olunur.
11027 /4-1
Nallıhan Belediye Başkanlığından:

Azot Sanayü T. A. Ş. Genel Müdürlüğünden :
ŞİRKETİMİZDE MEVCUT HURDA PLATİNDEN 20 ADET
PLATİN AĞ İMAL ETTİRİLECEKTİR
1 — Kütahya Fabrikalarımız ihtiyacı için, şartnamesi hükümleri
ne göre
«Şirketimizde mevcut hurda platinden 20 adet platin ağ imal et
tirilecektir.»

2490 Sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü
ile Belediyem ze bir adet TM 140 BMC marka kamvon alınacaktır. İşin
muhammen bedeli 250.000— TL. olup geçici teminatı 13.750 TL. dır
İhalesi 27/7/1976 Salı günü saat 14.30 da Beled'vede yapılacaktır Ge
rekli belgeler mesai saatleri içinde Belediyede görülebilir.
Keyfiyet ilân olunur.
11028 /4-1
;

Fethiye Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden
Satışa Konulan Emvalin
Cins ve Nev'i

Deposu
Aksazlar
»
»
»
»
»

III.
III.
II.
III.
III.
Çk.

Toplam
D. Başı
»
»
»
»

II S. Nor. Çz Tom.
III. S. Nor. Çz. Tom.
II. S. Kıs Çz Tom.
III. S. Kıs. Çz. Tom.
Çz. Sanayi Odunu

S., Nor Sedir Tom.
S. Kıs. Sedir Tom.
S. Nor. Çk Tom.
S. Nor Çk. Tom.
S Kıs Çk. Tom.
Sanayi Odunu

Parti
Adedi

MİKTARI
M?
Adet

Muh. Bedeli
Lira Kr.

9
6
2
4
5
1

683
317
90
208
274
5

161.260
78 854
32 844
60.421
71 448
6.916

750.—
606,—
950,—
750,—
600.—
350.—

27
3
15
1
12
1

1577
37
1543
18
1921
288

411743
19.043
537.554
4.631
500 969
12.389

800,—
650,—
650,—
500.—
240,—

Tutarı
Lira Kr.

% 7.5 Geçici
Teminat
Lira Kr.

120.945,—
47.312,—
31 202>45.316,—
42 869.—
2.421.—
290.065,—
15.234,—
349 410,—
3.010.—
250 484,—
2.973.—

9 071,—
3.548.—
2 340.—
3.399,—
3.215 —
182,—
21 755,—
1.143,—
26.2(16,—
226,—
18 786 —
222,—

621.111,—
46.583,—
1074.586
32
3807
Toplam
1 — İşletmemizin Aksazlar ve D. Başı satış depolarında bulunan muhtelif cins orman emvali (59) parti halinde 15 Temmuz 1976 tarürne
raslayan Perşembe günü saat 10.00 açık artırmalı ve üç ay vadeli olarak satışa konulmuştur.
2 — Partilerin satış bedeli üzerinden tutar bedelnn °.'o 50 ile sair verg-Ier peşin olup. mal bedelinin % 50 iç'n de formülüne uygun olarak
resmî bir bankadan alınmış müddetsiz kat'i teminat mektubu karşılığı satış yapılacaktır.
3 — Satışa iştirak etmek istiyenlerin alacakları partilerin h'zalarında yazılı % 7.5 geçici teminatını satış saatinden evvel İşletmemiz Vezne
sine yatırıp alacakları teminat makbuzları ile birlikte Komısvona miiracaailan gereklidir
4 — Satış!» 'İdil >Iân varakası rwrt< tWıvıt lısfcsi w satış şartnamesi be» fin mesa saatleri ic'ndr Muğla Orman Bas^lıdi» ' « * < i n r bağlı
bütün işletme müdürlüklerinde görülebileceği İlân olunur.
1J022 '2)
1

(Resmî Gazete)

Sahife : 16
Nazilli Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğünden:

1 — 160.364,65 TL, keşif bedelli öğretim binası badana boya ve
onarımı 2490 Sayılı Kanuna göre kapalı zarf usulü ile ihaleye konul,
muştur.
2 — Geçici teminatı 9.270,— TL. dır.
3 — İhale komisyonu 26/7/1976 Pazartesi günü saat 15.00 de En
düstri Meslek Lisesinde toplanacaktır.
4 — İhale ile ilgili şartname ve keşif evrakı mesai saatleri için
de müdürlüğümüzde görülebilirler.
5 — İsteklilerin ihale gün ve saatinden bir saat önce, bu işe ait
müteahhitlik yeterlik belgesi, ticaret odası belgesi, teklif mektubu,
geçici teminat mektubu ve gerekli evraklar ile birlikte komisyonu
muza başvurmaları; Posta ile başvurmaların geçerli sayılmayacağı
ilân olunur.
11026/4-1
Balıkesir - Edremit - Zeytinli Belediye Başkanlığından :
Beledivemize ait 685.000,— TL. sı keşif bedelli Soğuk Hava de
posu dondurma tünel inşaatı 2490 Sayılı Kanunun 31 inci maddesine
istinaden kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir.
İhalesi 30/7/1976 Cuma günü saat 16.00 da Belediyede Encümen
huzurunda yapılacaktır.
Muvakkat teminatı 31.150,— TL. sı olup bu işe ait yeterlik belgesi
nin 29/7/1976 günü saat 17.30 a kadar alınması gerekir.
Bu işe ait şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye
Fen işlerinde görülebilir. Teklif mektuplarının ihale saatinden bir
saat evvel Komisyon Başkanlığına verilmesi. Postada vuku bulacak
gecikmelerin kabul edilmeyeceği:
11025 / 4-1
Kırşehir Valiliğinden:
1 — tlimiz kız meslek lisesi onarım işi 2490 Savıl] Kanunun 31
inci maddesi uyarınca kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — tşin keşif bedeli 126.950,— liradır.
3 — Esiltme Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü odasında toplanacak
olan ihale komisyonunca 28/7/1976 Çarşamba günü saat 16.00 da yapı
lacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ye diğer evraklar mesai saatleri da
hilinde Kız Meslek Lisesi Müdürlüğünde görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin,
a) (7.597,50) liralık geçici teminatını,
b) 1976 yılına ait Ticaret veya Sanayi odası belgesini,
c) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri keşif bedeli ka
dar iş bitirme belgesini ibraz etmek suretiyle Bayındırlık Müdürlüğün
den alacakları yeterlik belgesini, teklif mektupları ile birlikte zarfa
koymaları lâzımdır.
6 — İstekliler teklif mektuplarım 28/7/1976 Çarşamba günü saat
15.00 e kadar makbuz karşılığında ihale komisyonu Başkanlığına ve
receklerdir.
7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 26/7/1976
Pazartesi günü mesai saati sonuna kadardır.
8 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler k a b u l
edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
11036 / 4-1
Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşlen Genel
dürlüğünden :

Müdürlüğü 8. Bölge Mü

1 — Aşağıda isimleri yazılı işler, isimleri hizalarında yazılı keşif
bedelleri üzerinden 527 ve 2490 sayılı Kanun hükümleri dahilinde kapalı
zarf usulüyle ihale edilmek üzere eksiltmeye konulmuştur.
2 — Eksiltme, Samsun Lise Caddesi No. 33 de Yapı İşleri 8. Bölge
Müdürlüğü İhale Komisyonunda işin isimleri hizalarında yazılı gün ve
saatlerde yapılacaktır.
3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mesai saatlerinde Yapı İş
leri 8. Bölge Müdürlüğünde görülebiür.
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin;
a) Aşağıda yazılı geçici teminatını,
b) 1976 yılı vizeli Ticaret veya Sanayi Odası Belgesini, (Bu belge
nin veya kayıt suretinin ilân tarihinden sonra alınması şarttır.)
c) Yeterlik belgesini. (İşbu belge müracaat dilekçesine ekli ola
rak verecekleri ve eksiltme şartnamesinde belirtilen şekilde doldurduk
tan teçh-zat, teKnık personel, taahhüt ve mali durum bildi nlen ile Ban
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ka referansım ve Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları aşağıda yazı
lı grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini göste
rir müteahhitlik karnesinin asimi vererek Yapı İşleri 8. Bölge Müdürlü
ğünden alacaklardır.) teklif mektubu İle zarfa koymaları ve ihale saatin
den bir saat öncesne kadar makbuz karşüığı İhale Komisyonu Başkan
lığına vermeleri şarttır.
5 — Yeterlik belgesinin alınması için Yapı İşleri 8. Bölge Müdürlü
ğüne yapılacak son müracaat tarihi 22 Temmuz 1976 Perşembe günü saat
17.30'a kadardır.
6 — Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postada olacak gecikme
ler kabul edilmez. İlân olunur.
İşin adı
Samsun Eğit. Ens.
Resim - İş Bl. Bloku
Samsun Atakum Mete
oroloji Bl. Tesisleri
Sinop Boyabat
P. S. Ok. Y. Bina

K. Bedeli
Lira Kr.

G. Temin.
Lira Kr.

Eksiltme
Günü saati

8.000.000,— 253.750,— 26/7/1976
15.00
403.795,44 49.901,82 26/7/1976
10.00
6.000.000,— 193.750,— 27/7/1976
15.00

İs. Belge
(B) grubu
karne
İş bitirme
belgesi
(B) grubu
karne

11035 / 4-1
Sındırgı Belediye Başkanlığından:
İlçemiz açık Pazar yeri tanzimi inşaatı ile Kanalizasyon Projesi
nin tanzimi 2490 Sayılı Kanun hükümlerine göre ayrı, ayrı kapalı zarf
usulü eksiltmeye çıkanlmıştır.
1 — Açık Pazar yeri tanzimi 1.577.049,90 TL. keşif bedelli olup
geçici teminatı 61.062 TL. dır. İhalesi 27/7/1976 günü saat 15.00 de Be
lediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
a) İstenilen Belgeler Müteahhitlik Karnesi, Ticaret Odası Belge,
si, Teknik Personel Teçhizat Beyannamesi.
2 — Kanalizasyon Projesinin tanzimi 57.994,— TL. keşif bedelli
olup geçici teminatı 4150 TL. dır. İhalesi 27/7/1976 Salı günü saat
15.30 da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
a) İstenilen belgeler müteahhitlik karnesi, ticaret odasf belgesi
ile enaz bu işin keşfi kadar kanalizasyon projesi yaptığına dair belge.
Taliplilerin İhale gününden 1 gün evveline kadar müracaatla ihale
ye iştirak belgesi almaları teminatlannı yatırarak ihaleden 1 saat ev
veline kadar teklif mektuplannı Belediyeye vermeleri şarttır.
Şartname ve keşif hergün mesai saatleri içinde Belediye fen iş
lerinde görülebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
11034/4-1
Bavındırhk Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 7. Bölge Mü
dürlüğünden :
1 — Kayseri Toplum Polisi Sitesi inşaatı işi 2490 Sa /ılı Kanun
hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — İşin keşif bedeli ;20.000.000,—) liradır.
3 — Eksiltme Kavseri'de Yapı İşleri 7. Bölge Müdürlüğü Eksilt
me Komısvonunda 27/7/1976 Salı günü saat 11.00 de yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak adı geçen Müdürlükte
görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin;
A Yapı İşleri 7. Bölge Müdürlüğü adına, 613.750,— liralık geçici
teminatım
B 1976 yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası Belgesini,
C. (Baş vurma dilekçeleri ile birlikte verecekten, Eksiltme şart
namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçlan
bıldınsım, teknik personel bildirisini, sermaye ve kredi olanaklarım
açıklayan malî durum bildirisi ile banka referans mektuplannı, Ba
vındırhk Bakanlığı'ndan almış oldukları (B) grubundan keşif bedeli
kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesi
ni ve dilekçe veriliş tarihinde elinde bulunan işleri açıklayan taahhüt
bildirisini vermek suretiyle, Yapı İşleri 7. Bölge Müdürlüğünden alacaklan), yeterlik belgesini, teklif mektuplan ile birlikte zarfa koymalan gerekmektedir.
6 — İstekliler; teklif mektuplarım 27/7/1976 Salı günü saat 10.00
a kadar makbuz karşılığında Eksiltme Komisyonu Başkanlığına ve
receklerdir.
7 — Yeterlik belgesi alınması için son baş vurma tarihi
26/7/1976 Pazartesi günü çalışma saati sonuna kadardır.
Telgrafla yapılacak baş vurmalar ve postada olacak gecikmeler
kabul edilmez.
İlgililere duyurulur.
11032 / 4.1
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Karaman Belediye Başkanlığından :
1 — Belediyemiz Fen İşleri için kapalı zarf ve teklif almak su
retiyle muhtelif ebatta 900 adet beton büz satın alınacaktır.
2 — îşin muhammen bedeli 100.000,— TL. olup, geçici teminatı
6250,— TL. dır.
3 — îşin ihalesi 20/7/1976 Salı günü saat 15.00 de Belediye Ri
yaset odasında ve encümen huzurunda yapılacaktır.
4 — Bu işe ait şartname her gün çalışma saatleri içerisinde ve
Fen işleri Müdürlüğünde görülebilir.
5 — Taliplilerin teklif mektuplarını ve teminatlarını ihale saatin
den bir saat öncesine kadar Belediye Başkanlığına vermeleri gecik
menin nazara alınmayacağı duyurulur.
11033/4-1
N

Hv. K. K. Ted. Bşk. lığından:

TEKLİF ALMA ÎLÂNI
1 — Hava Birliklerinde mevcut askeri tip Lancia marka kara
taşıt araçlarının bakımında kullanılmak üzere; 177 kalem oto yedek
parçası ithal yolu ile satın alınacaktır.
2 — Satınalma muamelesi 6246 Sayılı Kanun ve 7/4284 sayılı ka
rarname uyarınca yapılacak ve teslimat FOB esnasına istinat edecektir.
3 — Satınalınacak yedek parçalar Lancia fabrikası veya bu fab
rikanın yan imalatını yapan fabrikalara ait olacak ve yapılacak teklif
lere imal lisansları eklenecektir. Kullanılmış ve exporter mallan alın
maz.
4 — Yedek parçaların ihtiyaç listeleri fabrika teklifalma yetki
sini haiz mümessil veya vekillerine verilir. Belge" ibraz edemiyen is.
tekliler teklif için liste alamazlar.
5 —r Satınalınacak yedek parçaların teknik nitelikleri hizalannda
yazılı stok ve parça numaralarının belirttiği gibi olacak; ayrıca tek
nik şartname istenmiyecektir.
6 — Yapılacak teklifler herhangi bir taahhüdü istihdaf etmiyecek ve alıcı daire de yapacağı incelemelerde muhayyer olacak, zaman
la kayıtlı kalmıyacaktır.
7 — ihtiyaç listeleri, ilk ilânın yayınlandığı tarihten itiba
ren 15 gün için verilecek, bu tarihten sonra liste verilmiyecektir.
8 — Yapılacak teklifler FOB esasına dayanacak, teşhise yanyacak
prospektüs ve fabrika imal lisanslarını da ihtiva ederek, en geç 15
Eylül 1976 tarihine kadar Hava Kuvvetleri Komutanlığı Tedarik Dai
resinde bulundurulacaktır. Bu tarihten sonra verilecek teklifler mua
meleye konulmaz.
İlân olunur.
11030/4-1
1 — Hava Birliklerinde mevcut akaryakıt tankerlerinin bakımın
da kullanılmak üzere; 39 kalem yedek parça, ithal yolu ile satınalınacaktır.
2 — Satmalına muamelesi 6246 Savılı Kanun ve 7/4284 Savılı ka
rarname uyarınca yapılacak FOB. Teslim esasına dayanacaktır.
3 — Yedek parçaların ihtiyaç listeleri Hv. K. Ted D Bşk. lığın
da mevcut olup bu tip parçalann satıcı (tmalatçı) sı veya imalatçı fab
rikadan belgeli mıımfssıllenne, ilânın ilk vavınından itibaren 15 gün
zarfında verilir Fabrika belgesini haiz ohnıyan isteklilere ihtiyaç lis
tesi verilmez
4 — Yedek parçalat ÎBM kâğıtlarında yazılı olup tip ve marka
lan ile parça numaralan lu/aiannda yazılıdır Bunun dışında teknik
şartname mevcuı değildir 2490 Sayıl) Kanuna tabı olmıvan bu vedek
parçalar için İdari şartname de yapılmamıştır. Teklitleri kabul edile
cek firmalara idari şartname mahiyetini haiz olan teslimat sözleşme
leri tasarı halinde verilebilir.
5 — Yapılacak tefliflere fabrika lisansı, ile menşe şahadetname
leri ve sair" teşhise yanyacak prospekt sler de eklenecektir.
6 — Teklif verme süresi, ilk yay uın basıldığı tarihten itibaren
2,5 ay olup en geç 20 Eylül 1976 gününe kadar devam edecek, bu ta
rihten sonra yapılacak teklifler kabul edilmiyecektir.
7 — Yapılacak teklifler herhangi bir taahhüdü tazammun etmiyecek, alıcı daire de yapacağı incelemelerde zamanla kayıtlı olmayıp
muhayyer olacaktır.
İlân olunur.
11031/4-1
;î

istanbul Valiliğinden:
1 — Beykoz .Ziya Unsel Ortaokulu Ornanmı işi 2490 Sayılı Ka
nun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — îşin keşif bedeli 300.000,— liradır.

Sahîfe : 17

3 — Eksiltme istanbul II No. lu Okullar Saymanlığında İhale
Komisyonunda 23 Temmuz 1976 Cuma günü saat 15.00 de yapılacak
tır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak istanbul Bayındırlık
Müdürlüğünde görülebilir.
ı
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin:
A. 15.750,— liralık geçici teminatını,
B. 1976 yılına ait Ticaret odası belgesini,
C. Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şart
namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) Plân ve teçhi
zat beyannamesini, eksiltmeye çıkarılmış olan iş tutarının yarısı ka
dar bir işin kabulünü yaptırmış olduğuna dair iş bitirme belgesini ib
raz suretiyle Vilâyet belge Komisyonundan alacakları yeterlik belge
sini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır.
6 — İstekliler teklif mektuplarını 23 Temmuz 1976 Cuma günü
saat 14.00 e kadar makbuz karşılığında ihale Komisyonu Başkanlığına
vereceklerdir.
7 — Yeterlik belgesi alınması için ihale ve tatil günleri hariç
3 gün evvel Vilâyet Makamına müracaat edilmesi gereklidir.
Keyfiyet ilân olunur.
11029 / 4-1
T. Çimento Sanayii T. A. Ş. Genel Müdürlüğünden:
FABRİKA ELEKTRİK MONTAJI YAPTIRILACAKTIR
1 — Malzemeleri Şirketimiz tarafından temin edilmek suretiy
le, Balıkesir ve Pmarhisar Çimento fabrikalarının elektrik montajlan
kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.
2 — Teklif mektuplarının 2/8/1976 günü saat 15.00 e kadar T.
Çimento Sanayii T. A. Ş. Genel Müdürlüğü, Atatürk Bulvarı, 201 An
kara adresine elden verilmiş veya posta ile gönderilmiş olması gerek
mektedir.
3 — İhaleye ait şartname ve diğer evrak Genel Müdürlük Elek
trik İşleri Müdürlüğünde görülebilir.
4 — ihaleye girebilmek için isteklilerin,
a) T. Çimento Sanayii T. A. Ş. Genel Müdürlüğü veznesine ya
tıracaktan Balıkesir için 75.000,— TL.
Pmarhisar için 100.000,— TL. geçici teminat makbuzunu veya ay
nı miktar banka geçici teminat mektubunu,
b) 1976 yılına ait Ticaret Odası belgesini,
c) Şirket Elektrik İşleri Müdürlüğünden alacaklan yeterlik
belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır.
5 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 23/7/1976
saat 17 30 dur. Yeterlik belgeleri 29/7/1976 gününden itibaren Şirket
Elektrik İşleri Müdürlüğünden alınabilir.
6 — Yeterlik belgesi için müracaat edecekler, müracaat evrakla
rına;
a) Şimdiye kadar yaptıklan ve kabulünü yaptırmış olduklan
benzeri işlere ait belgeler,
b) Halen taahhütlerinde bulunan işlere ait belgeler,
c) Ticaret Odasına kayıt belgesi,
d) Teknik personel ve teçhizat beyannamesi,
e) Banka referans mektubunu eklemeleri gereklidir.
7 — Fabrikalardan her ikisine veya sadece birine teklif verile
bilecektir.
8 — Şirketimiz 2490 Sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, iha
leyi yapıp, yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.
9 — Telgrafla müracaat ve postada gecikme kabul edilmez.
11021/2-1
Bavmdırlık Bakanlığı Karakolları Genel Müdürlüsünden:
I — Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı için aşağıda dosya numarası
ve cinsi belirtilen malzeme dış memleketlerden teklif alma yolu ile
satın alınacaktır.
II — Şartname almak isteyen firmalar başlıklı kâğıtlarına mal
zemenin sipariş numarasını, ismini ve malzeme ile ilgili olarak temsil
cisi bulunduğu firmanın açık adı esini belirten bir dilekçe ile şartna
meleri Merkezde Malzeme Şubesi Müdürlüğünde A Blok 7. Kat 702
numaralı odadan belirtilen bedel mukabilinde temin edebilirler.
III — Tekliflerin en geç 25/8/1976 günü saat 17.30 da Genel Mü
dürlükte bulundurulması gerekir. Bu tarihten sonra verilenler ile şart
namelerine uygun olmayan teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate
alınmaz. Posta ile şartname gönderilmez.
Dosya numarası: 76-174-3, Cinsi : 3 kalem Etnyre asfalt distribü
törü, asfalt pompası ve relay tank yedekleri, Şartname Bedeli: 25,— TL.
10973 / 3-1
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TCDD İşletmesi Merkez Alım ve Satım Komisyonu Başkanlığın
dan :
3

Meşe veya kayın ağacından mamul olmak üzere 9000 m , normal
travers ve 1000 m köprü travesi satın alınacaktır.
1 — Yukanda cins ve miktarlan yazılı cem'an 10000 m ahşap tra
vers dahilden kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — Tekliflerin en geç 9 Ağustos 1976 Pazartesi günü saat 15,— e
kadar Ankara'da Genel Müdürlük binasındaki Malzeme Dairesi Baş
kanlığında toplanacak komisyonumuza gelmiş veya verilmiş olması
şarttır.
3 — Verilen teklif zarflan üzerine, teklifin hangi işe ait olduğu
yazılacaktır.
4 — Bu işe ait şartnameler, TCDD nin Ankara'da Merkez ve Is
ta.ıbuîVj Sirkeci veznelerinden 150 lira mukabilinde temin edilebilir
5 — TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve
tercih c'ilgi talibe yapmakta tamamen serbesttir.
10972 / 2-1
3

3

Orta-Doğu Teknik Üniversitesinden:
1 — Ankara Yüksek öğretmen Okulu tesisat onarımı işi 2490 sa
yılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ila eksiltmeye çı
karılmıştır.
2 — İsin keşif bedeli 1.477 563,— liradır.
3 — Eksiltme Ankara Yüksek Öğretmen Okulu Müdürlüğü Eksilt
me Komisyonunda 29/7/1976 Perşembe günü saat 15.00 de yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Ankara Yüksek öğret
men Okulu Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin :
A - 58 076,— liralık geçici teminatını,
B - 1976 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini,
C - Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme şartna
mesinde bel'rtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan),
a) Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisi
ve bunu belirten banka referansını,
b) Teknik personel beyannamesini,
c) Taahhüt beyannamesini,
d) Yapı araçlan bildirisini,
e) Bayındırlık Bakanlığından almış oldııklan (H) grubundan
keşif bedeli kadar işin eksiltmesine gireceklerini gösterir müteahhitlik
karnesini,
İbrazı suretiyle 5 Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan ala
cakları yeterlik belgelerini teküf mektuplan ile birlikte zarfa koyma
ları lâzımdır.
6 — İsteklilerin teklif mektuplannı 29/7/1976 Perşembe günü
14.00 e kadar makbuz mukabilinde Eksiltme Komsiyonu Başkanlığına
vereceklerdir.
7 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul
edilmez.
Keyfiyet Uân olunur.
10840 / 4-1
Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden :
İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR
Kurumumuzca, Aliağa Gaz Türbinleri Santralı sahasında Atölye
binası inşaatı Değişken Birim Fiyat esası ve kapalı zarf usulü ile eksilt
meye çıkarılmıştır.
1 — Eksiltme 5/8/1976 Perşembe günü saat 14 30 da Ankara'da
Sıhhiye Necatibey Cad. ndeki 36 No. lu Genel Müdürlük binasında yapı
lacaktır.
2 — Bayındırlık Bakanlığı 1976 yılı birim fiyatlarına göre tahmini
keşif tutarı (2.836.994,06) TL. olup geçici teminatı (98 859,82 TL.)
3 — Eksiltmeye katılmak için (Katılma Belgesi) alınması gerekli
olduğundan isteklilerin,
a) (B) grubundan en az 5.000.000,— TL. lık yüklenicılik karnesi,
b) Benzerî bir işi yüklenerek veya şantiye şefi yada kontrol şefi
sıfatıyla yaptığına ilişkin ilgili resmi makamlardan alınmış belge,
c) Eksiltme şartnamesinin 8. maddesinde belirtilen belgelerle
16/7/1976 Cuma günü saat 17 00 ye kadar Ankara Necatibey Cad. No:
26 Gözlükçühan'daki inşaat, Etüd Proje ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
na başvurması gerekmektedir
4 — Katılma belgesi, 2/8/1975 Pazartesi gününden itibaren İnşaat
Etüd, Proje ve Kontrol Dairesi Başkanlığından alınacaktır.

5 — Tekliflerin eksiltme günü saat 14.00 e kadar İnşaat, Etüd, Pro
je ve Kontrol Dairesi Başkanlığına verilmiş olması şarttır. Gecikmeler
kabul edilmez.
6 — Dosyalar İnşaat, Etüd, Proje ve Kontrol Dairesi Başkanlığın
da görülebilir.
7 — Dosya satın alınması mecburi olup, teklif verme günü saat
12.00 ye kadar 250,— TL. ya alınabilir.
8 —.Kurumumuz 2490 sayılı Yasaya bağlı değildir.
10621 / 2-1
Ankara Vilâyeti Daimi Encümeninden:
162 kalemden ibaret Fiat FL-8 ve AD-7 Dozer yedek parçası kapab
zarf usulü ile satm alınacaktır.
Muhammen bedeli 3.129.253,— lira olup, geçici teminatı 107.627,59
liradır.
İhalesi 28/7/1976 Çarşamba günü saat 11.00 de VUâyet Konağında
Daimi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.
Şartname Daimi Encümende görülebilir.
İsteklilerin belirli gün saat 10.00 a kadar teminat makbuz veya
banka mektubu, 1976 yılma ait Ticaret Odası vesikasını havi usulüne
göre hazırlayacakları kapalı zarflarını makbuz mukabilinde Encümene
vermeleri gerekir.
Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez.
10791 / 4-1
Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünden :

1 — Ofisimiz ihtiyacı olan 4 lük 10 adet, 6 bk 15 adet, 8 lik 5 adet,
10 luk 5 adet cem'an 35 adet Check-Valf şartnameleri esaslan dahilin
de iç piyesadan (Kapalı zarf) teklif usulü ile ihaleye çıkanlmıştır.
2 — Bu işe ait geçici teminat 8.250,— TL. dır.
3 — Teknik ve idarî şartname Genel Müdürlük Malzeme Şube Mü
dürlüğü ile istanbul Bölge Müdürlüğünden temin edilebilir.
4 — İhaleye iştirak edecek firmalar teklif mektuplarını en geç
28/7/1976 günü saat 14.00 e kadar dış zarfın üzerine (35 adet Check-Valf
işine ait tekliftir) ibaresini yazarak Genel Müdürlük Haberleşme Şu
be Müdürlüğüne posta ile gönderecek veya elden tevdi edilecektir.
Postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
5 — Teklif mektuplan 28/7/1976 günü saat 15.00 de Satınalma
Komisyonu Başkanlığında açılacaktır.
6 — Ofisimiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yap
mamakta veya fiyat ve evsaf yönünden en uygun teklif veren firmayı"
verip vermemekte serbesttir.
10839 / 2-1
Etibank Genel Müdürlüğünden:

İNŞAAT VE TESİSAT YAPTIRILACAKTIR
Bankamızca Etimesgut Merkez Laboratuvanna ait Havalandırmp
ve kalorifer dairesi inşaatı ile tesisatı işleri B. Bakanlığının 1976 yu>
saliyetleri ile birim fiat esasına göre ihaleye çıkanlmıştır.
1 — İhale 17 Ağustos 1976 Salı günü saat 14.00 de Etibank GeneMüdürlüğünde yapılacaktır.
2 — İşin 1976 yılı birim fiyatları ile ilk keşif tutan 2.250.000,
TL. olup, geçioi teminatı 81.250,— TL. dır.
3 — İsteklilerin:
a) G grubundan en az 2.500.000.— TL. lık müteahhitlik karnesi
b) Benzeri bir işi taabhüt suretiyle yaptığına dair belge,
c) Eksiltme şartnamesinin 8. maddesinde belirtilen vesikalar,
üe birlikte 19/7/1976 Pazartesi günü saat 17.00 ye kadar Genel Müdür
lüğümüze müracaat etmeleri lâzımdır. Bu tarihten sonra veya telgraf
la yapılan müracaatlar kabul edilmez.
4 — İhaleye girmek için iştirak belgesi alınması şart olup, bı
belgeler 9/8/1976 Pazartesi gününden itibaren Etibank İnşaat Daires
Başkanlığından alınacaktır.
5 — Tekliflerin, ihale günü saat 12.00 ye kadar Bankamız Umum
Muhaberat Servisine verilmiş bulunması lâzımdır. Postada vaki gecik
meler dikkate alınmaz.
6 — Eksiltme dosyası Bankamız İnşaat Dairesinde görülebilir.
7 — İhaleye iştirak belgesi alanların teklif verebilmeleri için ek
s.ltme dosyası alınması şart olup, dosyalar ihale gününe kadar Bankr
mız Finansman Şubesine yatırılıp alınacak 300,— TL. lık makbuz kar
şüığı İnşaat Dairesinden alınır.
8 — Bankamız 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yap
mamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
10123/3-1
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5 — İştirak belgesi için en son 23/7/1976 günü müracaat edilir.
6 — Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
10789 / 1-1

Nevşehir Devlet Hastahanesi Baştabipliğinden:
1 — 156.307,50 TL. lık kesil bedelli Hastahane Onarım ve İnşaatı
2490 sayılı Kanunim 31 nci maddesi gereğince kapalı zarf usulüyle ek
siltmeye konulmuştur.
' 2 — İhale dosyası mesai saatlerinde Devlet Hastahanesinde görü
lebilir.
3 — Eksiltme 27/7/1976 tarihinde Salı günü saat 10.00 da Devlet
Hastahanesi Baştabiblik Odasında Eksiltme Komisyonu huzurunda ya
pılacaktır.
4 — Eksiltmeye gireceklerin: A) 9.066,— TL.lık geçici teminat
makbuzunu, B) 1976 yılma ait Ticaret Odası vesikasını, C) Kanunî
İkametgâh belgesini, D) Nevşehir Bayındırlık Müdürlüğünden alacak
ları İştirak belgesi ile birlikte teklif mektuplarını eksiltm.2 günü saat
9.00 da İhale Komisyonuna vermeleri gerekir.

Sümerbank Merinos Yünlü Sanayii Müessesesinden:
LİNYİT KÖMÜRÜ ALINACAKTIR
Kazanlarımızda yakılmak üzere 1/8/1976 dan 31/7/1977 tarihine ka
dar «Partiler halinde» tahminen 17.500 ton linyit kömürü alınacaktır.
1 — İşin muvakkat teminatı 50.000,— liradır.
2 — Bu işe ait şartname ve sözleşme projesi her gün iş saatlerin
de Müessesemizden bedelsiz olarak temin edilebilir.
3 — Teklif mektupları en geç 16/7/1976 günü saat 15.00 e kadar
Müessesemizde bulundurulacaktır.
4 — Müessesemiz mubayaayı yapıp yapmamakta veya dilediğin
den almakta serbesttir.
10997 / 1-1

Gerede Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:
Deposu
Aktaş
Yünlü
»
»

Merkez
»
»
»

Emvalin cins ve nevi

Parti İstif
adedi adedi

III. S.N.B. Çam Tom.
1
II. S.N.B. Çam Tom.
2
III. S.N.B. Çam Tom.
6
III. S.Ks. B. Çam. Tom. 1
II. S.N.B. Çam Tom.
4
III. S.U.B. Çam Tom.
1
III. S.N.B. Çam Tom.
21
III. S.Ks. B. Çam Tom.
1
III. S.N.B. Gök. Tom.
3

2
2
9
1
5
1
28
1
4

Miktarı
Adet
M Dm
3

281
265
2149
68
583
29
5462
132
792

71.778
66.303
440.709
12.194
298.178
28.166
1687.575
25.662
203.728

3

Müh. Bed.
Lira
760
935 760
445
935
810
760
445
760

% 7.5 Tem.
Lira
4.100
4.800
26.000
500
22.000
1.800
97.000
900
12.000

53
9761
2834.293
169.100
40
1 — İşletmemizin Aktaş, Yünlü ve Merkez depolarında mevcul yukarıda cins ve nevi ve miktarı yazılı orman emvali açık artırma su
retiyle ve vadeli olarak satışa çıkartılmıştır.
2 — Satış 20/7/1976 tarihine rastlayan Salı günü saat 14.00 de Gerede Merkez Depo Şefliği satış salonunda toplanacak komisyon huzu
runda yapılacaktır.
3 — Teminatlarını banka mektubu olarak vermek istiyenlerin mektuplarında işletme adı. ihale tarihi ve parti nolannı belirtmeleri lâzım
dır.
4 — Bu satışa ait şartname ve ilân Bolu Orman Bölge Başmüdürlüğü, Bolu, Kızılcahamam, Adapazarı, Düzce ve Ankara işletme müdür
lükleri ile İşletmemizde ve ilgili depo şefliklerinde görülebilir.
5 — Alıcıların belirtilen gün ve saatte teminat mektupları ve ticarî belgeleri ile birlikte komisyona müracaatları ilân olunur.
10991 /1-1

Giresun Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden :
Bölgesi
Giresun

»
»
Kulakkaya

Cins ve Nevi

Depo adı
Aksu
»
»
»
»
»
»
FaJbrifcadüzü
»
»
»
»
»
Ormanici

2.
3.
2.
3.
3.
1.
2
3.
3,
2.
3.
1
2.
3.

S. N. B. Çam Tomruk
S. N. B. Çam Tomruk
S. N. B. Ladin Tomruk
S. N. B. Ladin Tomruk
S. K. B. Ladin Tomruk
S. N. B. Ladin Direk
S. N. B. Ladin Direk
S. N. B. Çam Tomruk
S. K. B. Çam Tomruk
S. N. B. Ladin Tomruk
S. N. B. Ladin Tomruk
S. N. B. Ladin Direk
S. N. B. Ladin Direk
S. K. B. Kızılağaç Tom.

Parti
adeti
1
1
5
9
8
1
1
2
1
3
10
2
6
1

Adet

Miktar

M. bedel
Lira Kr.

22
20
224
1298
413
121
478
125
84
348
3091
691
9836
279

5.780
4.781
85 580
353.563
171.058
12.934
41.390
26.030
11.488
132.015
912.661
70.922
777.573
43.550

1.000,—
825,—
1.000,—
825,—
550,—
650,—
600,—
750,—
500,—
920,—
750,—
600,—
525,—
325,—

% 7,5 teminat
Lira Kr.
500,—
300,—
6.500,—
21.900,—
7.100,—
700,—
800,—
1.500,—
500,—
9.200,—
51.500,—
3.200,—
30.700,—
1.300,—

2.649.225
51
17030
1 — Yukarıda müfredatı yazılı Orman emvali açık artırma suretiyle satışa çıkarılacaktır.
2 — Satış 20/7/1976 Salı günü saat 14.00 Dereli Orman Bölge şetliği binasında toplanacak komisyon huzurunda yapüacaktır.
3 — Alıcılar model 15/B de kayıtlı belgeleri Komisyona ibraz ederek, almak istedikleri partilere ait % 7,5 teminatı saat 13.30'a kadar vez
nemize yatıracaklardır.
4 — Alıcının talebi halinde saltan aldığı emvalin % 50"si peşin, bakiyesi 3 ay vadeli müddetsiz banka mektubu karşılığında yapılabilir, satın
alınan emval bedeli ve kanuni vergileri, vadeli yapılacak satışların faizi de peşin tahsil edilir.
5 — Emval depodan kaldırılmadıkça teminat iade veya mahsup edilmez.
6 — Bu satışa ait şartname ve ilân Ankara, İzmir, istanbul, Ordu, Samsun, Trabzon, Rize, Erzurum, Erzincan, Ünye, Bulancak, Tirebolu,
Espiye ve Şebinkarahisar işletme müdürlükleriyle isletmemizde görülebilir.
7 — Satışa iştirak etmek isteyenler satış saatinden avvel yatırmış oldukları teminat makbuzları İla satış komisyonumuza müracaatları İlân
olunur.
10790 /1-1
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Kocaeli Daimi Encümen Başkanlığından:

10 TEMMUZ 1976

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden :
KARABÜK

1 — 500.000,— lira keşif bedelli, 23.750,— lira geçici teminatlı Kan
dıra YSE. Bakımevi ikmali inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çı
karılmıştır.
2 — Eksiltme 22 Temmuz 1976 Perşembe günü saat 15.00 de ya
pılacaktır. Keşif dosyası YSE. Müdürlüğünde görülebilir.
3 — Taliplerin (tatil günleri hariç) ihaleden üç gün evveline ka
dar Vilâyet Makamına verecekleri dilekçelerine:
a) Keşif bedeli miktarında (B) grubu Bayındırlık Bakanlığı mü
teahhitlik karnesini,
b) Yapı araçları bildirisini,
c) Teknik personel beyannamesini,
d) Malî durum bildirisini,
Ekleyerek İl YSE. Belge Komisyonundan ihaleye iştirak belgesi
almaları gereklidir.
4 — 1976 yılı Ticaret Odası vesikası, ihaleye iştirak belgesi, geçi
ci teminat makbuzları ile kapalı teklif mektubunu havi zarflarım ihale
den bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri duyurulur.
Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
11007 / 1-1

1 — Genel Müdürlüğümüzce;
1 adet forklift satın alınacaktır.
2 — Bu işe ait şartname;
a) Karabük'te: Genel Müdürlüğümüz Malzeme İkmal Müdürlü
ğünden,
b) istanbul'da: Taksim, Lamartin Cad. Doğu Palas N o : 7 deki
Mümessilliğimizden,
c) Ankara'da: Yenişehir, Karanfil ^Sokak No: 30/7 deki İrtibat
Büromuzdan,
bedelsiz olarak temin edilebüir.
3 — İsteklilerin şartnamemiz esasları dahiUnde hazırlayacakları
kapalı teklif mektuplarını muvakkat teminatlarıyla birükte en geç
20 Temmuz 1976 Salı günü saat 14.00 e kadar Genel Müdürlüğümüz Ha
berleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları şarttır.
4 — Postada vaki gecikmeler ile telgrafla yapılan teklifler dik
kate alınmayacaktır.
Genel Müdürlüğümüz Arttırma, Eksiltme ve İhale Kanununa tabi
değüdir.
9832 /1-1

Bayburt Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu Müdürlüğünden :
CİNSİ

Miktarı

M. bedel
Lira Kr.

G. teminatı
Ura Kr.

İh. tarihi

th. saati

_

Asfaltit kömür
17.350,—
400 Ton
340.000,—
23/7/1976
10.30
Ekmek
^.250.—
100.000 Ad.
200.000,—
3/8/1976
10.00
6.918.—
Et (Sığır, Koyun)
4000 Kg.
113.750,—
15,30
3/8/1976
1.285.—
Süt, Yoğurt, Yumurta
3 Kalem
17.125,—
10.00
1/8/1976
3.218.—
Kışlık Sebze Meyve
10 Kalem
51.900,—
15.30
1/8/1976
A. Yukarıda mahiyeti açıklanan ihtiyaç maddeleri 2490 sayılı Kanunun 31. maddesine göre Kapalı Zarf usulü üe satınalınacaktır.
B. Şartnameler hergün mesai saatlerinde Okul Müdürlüğünde ve Bayburt Mal Müdürlüğünde görülebilir.
C. İsteklilerin Muvakkat Teminat makbuzlarını, 1976 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgelerini ve diğer vesikalarını 2490 sayılı Kanun
hükümlerine göre hazırlıyacakları teklif mektuplarım ihale saatinden bur saat evvel komisyona vermeleri şarttır.
D. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
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Muğla İli, Köyceğiz İlçesi Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden
Bölgesi

Deposu

Merkez

Zeytinalanı

Dalaman

Tersakan

»
»
»
»
»

»
»
»
»
»

Cinsi, nev'i, kalitesi

Kaç P.

Adet

3
3
1
13
8
5
3

720
413
98
3126
2055
2467
935

Sedir Sanayi odunu
3. S. Nor. B. Çk. tomruk
3. S. Kısa B. Çk. tomruk
3. S. Nor. B. Çz. tomruk
3. S. Kısa B. Çz. tomruk
3. S. Nor. B. Çz. tomruk
3. S. Kısa B. Çz. tomruk

M3

79.836
112.399
20.473
772 715
443 001
42« 907
199.050

Muh. bedeli % 7,5 G. Tem.
Lira Kr.
Lira Kr.
350,—
800,—
625,—
650,—
500 —
600,—
475,—

2.300.—
6.800,—
1.000,—
37 900,—
16.800.—
19.400,—
7.200,—

36
TOPLAM:
9814
2056.381
91.400.—
Yukarıda yazılı orman emvali açık artırma suretiyle % 50 si üe vergi ve faizi peşin, % 50 si (90) vadeli müddetsiz banka mektubu karşı
lığı satışa konmuştur.
Açık artırma ihalesi 16 Temmuz 1976 Cuma günü saat 14 00 de İşetmemiz Satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
Satış peşin yapıldığında faiz alınmaz Satışla ilgili şartname, ilân ve liste mahallî orman işletme müdürlüklerinde; Ankara, istanbul, tzmir ve
Antalya Ticaret Odası Başkanlıklarında görülebilir Alıcıların ihale saatinden evvel teminatlarım İşletmemiz Veznesine yatırması, satış memu
rundan alacakları beyan dilekçelerim doldurup ve şartnamesini imza etmeleri şarttır. Lüzumlu belge ve teminat makbuzu üe komisyona müra
caatları ilân olunur.
11012/1-1
•« o

Sürmene Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden •
1 — İşletmemizin Yanbolu, Çaykara ve Uzur.göl depolar.nda mevcut:
9 Partiden İbaret 1539 Adet Karşılığı 150 760 M 2 S N B .adin Tomruk Beher UP ü 860,— TL dan
3
»
»
310 »
»
74 846 » 2 S K B
»
»
»
» 690.— TL. dan
5
»
» 1530 »
»
321 313 » 3 S N B
»
»
»
» 690,— TL. dan
1
»
»
98 »
»
17 155 » 3 S K B
»
»
»
» 420,— TL. dan
10
»
» 5375 »
»
4oq 8fi8 » 2 3 Ladin Maden Direk
»
» 450,— TL. dan
1
»
»
533 »
»
57 (549 » 2 S. Çam
»
»
»
» 450,— TL. dan
Orman emvali açık artırma suretiyle üç ay vadeü % 50 peşin olarak satışa
1431.291 M çıkarılmıştır.
2 — Satış 16/7/1976 tarihinde İşletmemiz binasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
3 — Teminatlar en geç 16/7/1976 günü saat 14.00 e kadar almır Banka mektubu vereceklerin parti numaralarım ve İşletme adım belirt
meleri lâzımdır.
4 — Satışa ait Uân ve şartnameler Ankara, istanbul ve İsletmemiz Müdürlükleriyle. Bayburt, Of. Sürmene Bölge Şefliklerinde görülebilir.
5 — İsteklilerin belirti gün ve saatte teminat mektupları ile birlikte komisyona müracaatları ilân olunur.
11015 / 1-1
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Sabife : 21

(Resmî Gazete)
Rize Birinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden:

Düzce Devlet Orman Kereste Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamızda münhal bulunan Genel idare Hizmetleri sınılma 1
adet 14 derecelik kadroya itfaiye eri ve Yardımcı Hizmetler sınıfına da
14 derecelik kadroya 2 adet bekçi alınacaktır.
imtihan 28/7/1976 günü saat 10.00 da Fabrika Müdürlüğünde top
lanacak Komisyon huzurunda yazılı ve sözlü olarak yapılacaktır.
Sınava iştirak etmek isteyenler Fabrikadan alacakları görev iste
ği formuna aşağıda yazıb belgeleri eklemek suretiyle 19/7/1976 günü
mesai saati sonuna kadar Fabrika Müdürlüğüne müracaat etmeleri
ilân olunur.
10996 / 1-1

Çay Kurumu Genel Müdürlüğü ile davalılar Şükrü Dereci, Mah
mut Dereci, Arslan Berek ve Remzi Kandemir arasında çıkan alacak
davasının duruşmalarında verilen karar gereğince:
Davalılar Arslan Berek ve Resmi Kandemir'in yapılan aramalara
rağmen adresleri tesbit edilemediğinden kendilerine ilânen tebligat
yapılmasına, duruşma günü olan 13/7/1976 Salı günü saat 9.00 da du
ruşmada hazır bulunmaları veya bir vekille temsil ettirmeleri aksi
halde gıyap karan çıkarılacağı davetiye yerine kaim olmak üzere ilân
olunur.
9550

Dirgine Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden
Deposu

Parti
Adedi
1
1
1

MİKTARI
Adet
M . DM .
3

Cinsi ve Nev'i

3

Muh. Bedeli
Lira Kr.

% 7,5 Teminat
Lira Kr.

2.200,—
3.000,—
2.000,—
6
21.800,—
1
5.400,—
15
47.000,—
2
7.500.—
3
6.800,—
5
15.000,—
9
28.200,—
2
3.000,—
1
1.800,—
1
800,—
19
32.500,—
5.500,—
1
1.100,—
I
1.600,—
1
1.100,—
ı
1.400,—
I
3.700,—
1
200,—
1
600,—
I
200,—
1
200,—
5.000,—
1
1.500,—
1.800,—
1
400,—
1
200,—
1
600,—
1
200,—
200,—
202.500,—
90
3630.580
11317
1 — Zonguldak İli Devrek İlçesinin Dirgine Köyünde bulunan İşletmemizin Topyeri, Köprübaşı, Eğerci ve Belengölcük depolarında mevcut
yukanda müfredatı yazılı 90 parti muhtelif cins orman emvallerinin mal bedellerinin % 50 si ile kanunî vergileri peşin, bakiyesi 3 ay vadeU müd
detsiz banka teminat mektubu karşılığında vadeli açık artırma suretiyle satışa çıkarılacaktır.
2 — Açık artırma 16/7/1976 tarihine raslayan Cuma günü saat 14.00 de Devrek İşletmesi Satış Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda
yapılacaktır.
3 — Teminatım banka mektubu olarak verecekleri banka mektuplarına İşletme adı ile satış tarihini yazdıracaklardır.
4 — İhale günü 13.30 dan sonra teminat kabul edilmeyeceği gibi, hisse senetleri de teminat olarak alınmayacaktır.
5 — Taliplilerin muvakkat teminatlarını yatırmış olmalan, o partiyi muhammen bedeli üzerinden almayı kabul etmiş olmaları demektir.
6 — Bu satışa ait şartname, ilân ve satış partileri tevhit cetvelleri Orman Genel Müdürlüğü, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, Zongul
dak, Devrek, Bartın, Karabük, Mengen, Ankara, Bolu, Düzce, Seben, Adapazarı, Hendek, Kdz. Ereğli İşletmeleri ile İşlememizde görülebilir.
7 — Taliplireni belirli gün ve saatte teminat makbuzları ile birlikte Komisyona müracaatları ilân olunur.
11016 /1-1

Köprübaşı
Eğerci
Köprübaşı
Eğerci - Belengölcük
Köprübaşı
Eğerci - Belengölcük
»
»
Topyeri - Eğerci
»
»
Topyeri, Köprübaşı, Eğerci
Topyeri - Köprübaşı
Eğerci
Topyeri
Topyeri - Köprübaşı - Eğerci
Eğerci - Topyeri
Topyeri
»
»
»
»
»
»
»
»
Eğerci - Belengölcük
Topyeri
Eğerci • Belengölcük
Topyeri
»
»
»
»

1

31
50
41
615
144
2749
373
130
324
717
64
34
97
2424
424
26
43
74
24
122
16
48
3
7
1299
398
556
129
61
242
16
35

S. 1. NB. Çam Tomruk
»
»
»
S. II. NB. Çam Tomruk
»
»
»
S. III. NB. Çam Tomruk
»
»
»
S. III. TJZB. Çam Tomruk
S. I. NB. Göknar Tomruk
S. II. NB. Göknar Tomruk
E. III. NB. Göknar Tomruk
S. I. NB. Meşe Tomruk
S. II. NB. Meşe Tomruk
S. III. KB. Meşe Tomruk
S. III. NB. Meşe Tomruk
S. III. NB. Kavak Tomruk
S. III. NB. Karaağaç Tomruk
S. II. NB. Kızılağaç Tomruk
S. III. NB. Kızılağaç Tomruk
S. II. NB. Ihlamur Tomruk
S. III. NB. Ihlamur Tomruk
S. III. KB. Gürgen.Tomruk
S. III. NB. Gürgen Tomruk
S. II. NB. Fındık Tomruk
S. III. NB. Fındık Tomruk
S. II. Çam Maden Direk
S. II. Meşe Maden Direk
S. H. Kayın Maden Direk
S. II. Ihlamur Maden Direk
S. II. Gürgen Maden Direk
S. II. Kayacık Maden Direk
S. II. Kızılağaç Maden Direk
S. II. Çınar Maden Direk

23.881
33.596
25.344
293.301
67.400
797.567
109 709
73.903
197.042
.466.007
35.810
25.296
24.527
839.140
.181.270
10.799
20.549
27.001
8.854
38.495
2.625
12.602
2.730
3.086
161.795
51.106
58.441
11.645
4.171
17.893
1.716
3.259

1.250,—
1.175,—
1.050,—
975,—
800,—
750,—
900,—
1.200,—
1.000,—
800,—
1.075,—
900,—
400,—
500,—
400,—
1.250,—
1.000,—
500,—
2.000,—
1.250,—
500,—
600,—
450,—
350,—
-"400,—
390,—
350,—
400,—
400,—
400,—
400,—
400,—

N

Akçakale Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu Satm Alma Komisyon Başkanlığından
C İ N S İ

Mikltan

Birim fiatı

M. bedeli
l i r a Kr.

G. teminatı
Lira Kr.

İhale tarihi

İhale saati

İhale şekli

Kapalı zarf
2000 Kğ.
To.ıoo,—
28/7/1976
4.007,50
Muhtelif
08.00
6000 Ad.
Kuru yiyecek mad.
09 AO
Kapalı zarf
23 Kalem
Muhtelif
405.300,—
29.147,50
28/7/1976
Su motoru ona. parça,
10,30
Kapalı zarf
1 Ad,
Muhtelif
45.500,—
3.412,50
28/7/1976
Odun Kömür
12,00
Kapalı zarf
2 Kalem
Muhtelif
41.825,—
2.094,—
28/7/1976
Bina onarımı
13,00
Kapalı zarf
Muhtelif
Muhtelif
70.000,—
4.000,—
28/7/1976
Sebze Meyve
14,30
Kapalı zarf
26 Kalem \
Muhtelif
180.650—
12.300,—
28/7/1976
1 — Yukarıda durumlan belirtilen Yiyecek, Yakacak, Bina ve s>u motoru onarım işleri 2490 sayılı Kanunun 31 maddesi gereğince kapalı
zarf usulü ile Akçakale Yatılı Bölge Okulu İdare binasında satınalma Komisyonu marifetiyle belirtilen gün ve saate ihale edilecektir.
2 — İhaleye katüacafc olanların ihale saatinden 1 saat evveline kadar tekbflerini ve gerekli belgeleri Komisyon Başkanlığına teslim etme
leri gerekmektedir.
3 — Teklif mektupları % (yüzde) indirimi üzerinden yapılacaktır.
4 — Şartnameler hergün mesai saatinde okul idare binasında görülebilir. Postada vaki gecikmeler nazara alınmaz.
11001/1-1
Tavuk eti yumurta

Sahife : 22

(Resmî Gazete)

Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

10 TEMMUZ 1976

e) Örneğine uygun ve ilgili teknik şahısların mutabakat belge
lerini haiz teknik personel beyannamesini,
f) Örneğine uygun makina ve teçhizat beyannamesini, ihtiva eden
dilekçelerim en geç 12/7/1976 günü saat 9.00 a kadar; yeterlik belgesi
alan istekliler ise en geç 15/7/1976 Perşembe günü saat 14.00 e kadar
teklif mektuplarını Fabrikamız Muhaberat Servisine vermiş olacak
lardır.
5 — Bu iş için muvakkat teminat ihale keşif bedelinin % 5 idir.
6 — 2490 sayılı Kanuna tabi olmayan Şirketimiz İhaleyi yapıp
yapmamakta, kısmen yapmakta veya söz konusu işleri dilediğine ver
mekte serbesttir.
11006 /1-1

1 — Aşağıda yapılacağı yer, ilk keşif bedeli ve cinsi belirtilen in
şaat kapalı zarf usulüne göre 1976 yılı birim fiyatı esası üzerinden iha
leye çıkarılmıştır.
Fabrikamız Merkez Bölge Şefliğinde yapılacak olan 250.000,— TL.
(îkiyüzellibın lira) keşif bedelli, ihata duvarı inşaatı.
2 — ihale 15/7/1976 tarihinde Perşembe günü saat 14.30 da Tur
hal Şeker Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.
3 — İhale dosyası Fabrikamız veznesinden 150,— TL. (Yüzelli lira)
bedel mukabilinde satın alınabüeceği gibi Ticaret Servisimizde de gö
rülebilir.
4 — Yeterlik belgesi alabilmek için istekliler,
a) En az 250.000,— TL. (İkiyüzellibin lira) tutarında tek taahhüt
mevzuu olarak benzerî bir inşaatı müteahhit sıfatı ile veya en az
500.000,— TL. (Beşyüzbin lira) tutarında tek taahhüt mevzuu olarak
benzerî bir inşaatı şantiye şefi veya kontrol mühendisi sıfatı ile ik
mal etmiş ve geçici kabulünü yaptırmış olduğuna dair belgesini,
b) B grubundan 250.000,— TL. (İkiyüzeüibin hra) lık Bayındır
lık Bakanlığı müteahhitlik karnesini,
c) Müracaat tarihine kadar ikmal ettikleri işlerin cins, mahiyet,
miktarlarını ve tarihlerini gösteren belgelerini,
d) Taahhüdünde bulunan ve devam etmekte olan işlerin duru
munu gösterir beyannamesini,

,

•

İdil Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
Davacılar İbrahim Karaaslan, Ahmet Esen ve Mecit Baştuğ tara
fmdan davalı Bişar Ekici aleyhine açmış oldukları alacak davasının
mahkememizde yapılmakta olan açık duruşmasında:
Davalı Bisar Ekici Urfa cezaevinde hükmü iken firar ettiği davacı
lar tarafından Resmî Gazete ile giyap kararı tebliği edilmesini istenmiş
olduklarından, adına çıkarılacak olan giyap kararının ilânen tebliğine
karar verilmiş olup 12/7/1976 tarihli oturumda da mahkemeye gelmesi

hususu tebliği yerine kâim olmak üzere giyap kararı ilânen tebliği ol
unur.
9544

»eeDevlet Orman İşletmesi Kumluca (Antalya) Müdürlüğünden :

Yolun
Bölgesi

Deposu

vasfı

Kumluca

Kumluca

Şose

Cins ve nevi
3. S.N.B. Çam Tom

3 S.K.B. Çam Tom.
Çam Sanayi Odunu
Çam Kapak Tahtası
Hizarartığı-Odun
Toplam:

Parti
adedi

Miktarı
Adet
M

17
4
8
2
3

4710
959
3958

34
34

9627

Muh. Bed.
3

Lira

970.910
144.108
337.959
130 Ster
120 Ster

600
350
330
180
75

1452.977

% 7.5 Tem.
Lira
Boy M.
44.400
4.000
8.700
1.900
900

4-3
2.50
1

59.900

3

1 — Kumluca Merkez deposunda mevcut 34 parti 9627 adet, 1452.977 M yakacak, 130 Ster kapak tahtası ve 120 Ster bizar artığı yakacak
odun 15/7/1976 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 11.00 de işletme binasında toplanacak komisyon huzurunda hizalarında gösterilen mu
hammen bedellerden açık artırma ile satışı yapılacaktır.
2 — Satış % 50 banka mektubu karşılığı % 50 peşinatı ile vergileri ve faiz peşin olarak yapılacaktır.
3 — Satışa 15/B model şartnamede belirtilen esaslara göre ticaret odasınca son sene vizesi yapılmış ticaret odası belgesi olanlarla san
dık imalâthaneleri sahibi ile ihtiyaç sahibi şahıslar, şirketler. Yapı Kooperatifleri, hayır cemiyetleri ve dernekleri yapacağı inşaata lüzum
lu tomruk miktarını gösterir Belediyeden tasdikli belgeleri olanların iştirak edebileceği,
4 — Alıcıların o 7,5 teminatını ihale saatinden evvel işletme veznesine yatırıp şartnameyi imza etmeleri,
5 — Satışa ait şartname ve ekleri Orman Genel Müdürlüğünde. Antalya Orman Bölge Başmüdürlüğünde, Ankara, Antalya, Mersin, is
tanbul, Finike Elmalı, Korkuteli, İsparta, Bucak, Manavkat, Akseki, Gündoğmuş, Alanya, Kaş, Gazipaşa, ve Burdur işletme müdürlüklerinde
Kumluca, Finike, Konya, Kayseri orman bölge şefliklerinde Ankara Mersin, Konya, İzmir, istanbul ticaret odası başkanlıkları ile İşletme
miz muhasebesinde ve Kumluca, Hasköy, Turunçova, Mavikent belediye başkanlıkları ile işletmemiz muhasebesinde görülebilir.
0/

10994/1-1

Küre Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:
Deposu
Değirmen - Masruf - Şenlik
Değ - Mas - Ağlı - Şenlik
Şenlik - Masruf
Masruf
»

»

Cins ve nevi
2. S. N. B. Göknar Tomruk
3. S. N. B. Göknar Tomruk
3. S. N. B. Çam Tomruk
3. S. N. B. Kayın Tomruk
2. S. N B. Meşe dire*
Kayın yuvarlak Sanayi Odunu

Parti adedi
7
26
2
1
1
1

Miktarı
Adet
Mî. Dm .
3

1625
5918
203 v
375
113
—

398.410
1436.183
68.043
63.765
10.474
93.750

Muh. bedeli Geç. teminatı
1000,—
800 - 830
800 - 830
360,—
390,—
252,—

29.600,—
88.300,—
4.300,—
1.800,—
400,—
1.800,—

—
126.200,—
8234
38
2070.6215
1 — İşletmemiz depolarında mevcut 1976 yılı istihsalinden olup yukarıda beyanı gösterilen 38 parti orman emvalinin satışı 13/7/1976 tarihine
rastlayan Salı günü saat 14.00 de İşletmemiz Satış Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda vadeli açık artırmalı olarak yapüacaktır.
2 — Her sınıf cam göknar emvalinin % 50 si peşin bakiyesi 3 ay vadeli, 3. S. Kayın emvalinin ise % 25 i peşin bakiyesi 6 ay vadeli olarak her
türlü vergileri ile % 9 faizi peşin olarak alınır.
3 — İbreliler 15/B model şartnameye, kayın emvali ise 4/A model şartname esaslarına göre satılacaktır.
4 — Teminatlar saat 12.00 ye kadar kabul edilecektir.
5 — Bu satışa ait şartname ve ilân kâğıdı Orman Genel Müdürlüğünde, Kastamonu Orman Bölge Başmüdürlüğünde, Kastamonu - istanbul,
Ankara, Adapazarı, Bolu, Düzce, Sinop, Ayancık, Boyabat, İnebolu, Tosya, Daday, Azdavay, Mersin Orman İşletme Müdürlüklerinde ve İşletmemizde
görülebilinir.
6 — İsteklilerin almak istedikleri partilere ait teminat ve teminat mektuplarını İşletmemiz Veznesine yatırarak satışa iştirakleri ilân olunur.
10995/ 1-3.
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Devlet Orman İşletmesi Gündoğmuş Müdürlüğünden :
Deposu

Emvalin cins ve nevi
3.
2.
3.
3.

armutlu
Armutlu
Armutlu-S. Çaltı
Armutlu-S. Çaltı

Sahife : 23

(Resmî Gazete)

Parti
Miktarı
M. Bed.
adedi Adet M Dm
Lira
3

S.N.B. Karaçam Tam. 2
S.N.B. Kızılcam Tom. 1
S.N.B. Kızılcam Tom. 31
S.K.B. Kızılcam Tom.
5

3

259
98.407
81
31.481
6995 1428.792
1358 219.898

intikâl ettirerek alacakları yeterlik belgesini, teklif mektupları ile bir
likte usulüne göre zarfa koyarak ihaleden 1 saat önce makbuz muka
bilinde II Daimi Komisyonuna vermeleri lâzımdır.
7 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul
edilmez. Keyfiyet ilân olunur.
10987 / 1-1

800
700
600
390

Çameli Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden
Muh.

1 — Yukarıda müfredatı yazılı orman emvalleri 21/7/1976 Çarşam
ba fjnü saat 12 00 de İşletmemiz Satış salonunda toplanacak komisr'~z huzurunda 'o 50 mal bedeli ile vergi resimleri ve nizami faizi pe
şin. °/o 50 mal bedeli müddetsiz banka mektubu karşılığında üç ay va
de ile satılacaktır.
2 — Alıcıların satış günü saat 12.00 ye kadar almak istedikleri
partilerin % 7,5 teminatlarını yatırmış olmaları, banka mektubu ve
receklerin mektuplarında işletme adı ile parti numaralarının yazılma
sı şarttır.
3 — Satışa iştirak edeceklerin 15/B No.lu şartnamede istenen b '
geleri ibraz etmeleri, aksi halde satışa iştirak edemezle -.
4 — Satışa ait ilân ve şartname Orman Genel Müdürliğü, An'a ya Orman Bölge Başmüdürlüğü ile Başmüdürlüğümüze bağlı isletme
lerde, İzmir, istanbul başmüdürlüklerinde görülebilir.
5 — Alıcıların belirli gün ve saatte teminat makbuzları ile birlik
te komisyonumuza müracaatları ilân olunur.
10992/ 1-1
c

1

T

Manisa Valiliğinden :
1 — Merkez İlçede ikinci kısım inşaatı tamamlanan Otel-KonutPasaj inşaatının 3. kısım işi 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince
eksiltmeye çıkarılmıştır.
2 — İşin keşif bedeli (3.139.999,21) liradır.
3 — Bu işin (2.139.999,21) lirası 1976 malî yılı içinde (1.000.000,—)
lirası 1977 malî yılı içinde ödenecektir.
4 — Eksiltme Manisa'da Özel İdare Müdürlüğü binasındaki İl
Daimi Komisyonunda (30/7/1976) Cuma günü saat 15.30 da yapılacak
tır.
5 — Bu işe ait eksiltme dosyası her gün mesai saatleri içinde Dai
mi Encümen kaleminde görülebilir.
6 — Eksiltmeye iştirak için isteklilerin:
a) 1976 yılı ticaret odası vesikasını,
b) (107.950,—) liralık geçici teminatı,
c) Bu işin benzeri ve keşif bedeli kadar bir iş yaptıklarını göste
ren iş bitirme belgesini ve (c) grubundan karnesini,
Dilekçelerine ekliyerek tatil günleri hariç ihale gününden üç gün
önce Manisa Valiliğine müracaatla Bayındırlık Müdürlüğü kayıtlarına

Bölgesi
,r,

~ meli
»
»
»
T oyalı
»

3

Cins ve nev'i

Deposu
Düzençam
»
»
»
Yolçatı
»

Parti M İ K T A R I
adedi Adet M Dm

3
3
3.
3.
3.
3.

S
S
S.
S
S.
S.

N. B.
K B
N. B
K B.
N B
K. B.

Çk
Çk
Çz
Çz.
Çz
Çz.

T
T.
T.
T.
T.
T.

YEKUN:

3

13
3
27
7
6
1

3019
499
5548
1216
1219
911

738 268
86.251
1554.773
313.472
345.659
21.394

57

11591

2959.817

bedeli
Lira Kr.
700 —
450,—
575 —
400,—
575,—
400 —

Yukarıda müfredatı yazılı emvaller açık artırma ile 15/B şartname
gereğince 20/7/1976 tarihine rastlayan Salı günü saat 15.00 de Çameli
İşletmesi Satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda satışı yapı
lacaktır.
Taliplilerin belirtilen gün ve saatte teminat makbuzları ile komis
yona müracaatları Uân olunur.
11013/1-1
Elazığ Karayolları 8 inci Bölge Müdürlüğünden :
Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli, geçici teminatı ve pazar
lık gün ve saatleri yazılı 3 kalem malzeme 2490 sayılı Kanunun 40 mcı
maddesi gereğince pazarlık suretiyle satın alınacaktır.
Pazarlığa iştirak edecekler 1976 yılı ticaret odası veya esnaflık
belgesi geçici teminata ait mektup veya vezne alındısı üe (odun için İl,
İlçe, Belediyelerden veya Orman Köyü Muhtarlarından alınmış satıcı
belgesi) ni ibraz etmeleri şarttır.
Dosyalar mesai saatlerinde Bölge Malzeme Amirliğinde her gün
görülebileceği isteklilere duyrulur.
Miktarı

Cinsi

M. bedeli
Lira Kr.

G. Tem.
Lira Kr.

Pazarlık günü,
tarihi ve saati
14/7/1976"

Kazma sapı (meşe)
Kürek sapı (söğüt)

2000 Adet
2000 Adet

40.000 —

3.000,-

30x30x3 lük köşebent

9000 Kg.

72.000,—

4.850,—

200 Ton

136.0O0,—

Meşe odunu alımı

Çarşamba 10.00 da
14/7/1976
Çarşamba 15.00 de
8.050—
14/7/1976
Çarşamba 16.30 da
11002 /1-1

Ardeşen Devlet Orman Kereste Fabrikası Müdürlüğünden :
Cins ve nevi

Parti
adedi

III. S. N. B. Ladin
4
IV. S. N. B. Ladin
12
IV. S K. B. Ladin
1
Iskarta Ladin
3
Çıta K. B. Ladin
1
III. S.Çok.K.B. Kayın 1
III. S. Kenarlı Kayın
4
IV. S. » Kayın
7
Iskarta Kaym
2

Miktarı
Adet
M
4151
11447
11547
3506
61750
9517
3467
9478
2187

x

3

132.245
567.370
48.948
86.643
22.623
18.263
59.566
152.566
57.442

Muh. Bed.
Lira

G. Tem.
Lira

1.500
1.050
650
500
600
1.000
1.200
750
500

15.000
45.000
2.400
3.400
1.000
1.400
5.100
8.900
2.300

Satış şekli
% 50 peşin % 50 si
altı ay vadeli
»

»

»

»

»

»

»

»

»

Peşinatsız altı ay vadeli
»

»

»

»

»

»

»

»

»

117050
1145.666
84.500
1 — Fabrikamız deposunda mevcut müfredatı hizalarında yazılı oıman emvalleri 31 parti halinde açık artırma suretiyle Ladin keresteler
ile kayın parkelerin % 50 si peşin % 50 si altı ay vadeli kaym keresteler ise altı ay vadeli müddetsiz banka mektubu karşılığında satışa çı
karılmıştır.
2 — Orman emvallerinin satışı 19/6/1976 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14.00 de Fabrikamız Satış salonunda % 7,5 teminatlar
aynı gün ve saat 13.00 e kadar kabul edilir bundan sonra teminatlar kabul edilemez.
3 — Satışa ait şartnamede yazılı hükümler tatbik edilir şartname ve eb'at listeleri Fabrikamızda Trabzon-Samsun orman işletmeleri ile
Ayancık-Cide, Yenice, Bolu, Devrek, Bafra, Düzce kereste fabrikalarında ve Orman Ürünleri Sanayii Genel Müdürlüğünde görülebilir.
4 — TaliplUerin belirli gün ve saatte teminatlarını yatıracaklar ve şartnameyi imza edecek komisyonda müracaatları ilân olunur.
10993 / 1-1

Sahife : 24

(Resmî Gazete)

İlgaz Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden

Malm cins ve nev'i
II.
II.
III.
III.
III.
III.
III.
III.

S. N. B. Çam T.
S. N. B. Gök. T.
S. N. B. Çam T.
S. N. B Çam T.
S. N. B. Gök. T.
S. K. B. Çam T.
S. K. B. Çam T.
S. K. B. Gök. T.

Parti
Deposu adedi

Muh.
% 7,5
MİKTARI
bedeli G. Tem.
Adet M Dm LiraKr. LiraKr.

Engine
Merkez
Merkez
Engine
Merkez
Merkez
Engine
Merkez

179 100.615
158
55.631
866 212.155
2188 835.209
2115 511.060
342
53 036
254
61.482
117
19 260

2
2
4

14
9
2
2
1

3

3

900,— 6.800,900,— 3.800,720,— 11.400,720,— 45.000,720.— 27.600,450,— 1.800,450,— 2.100,700,450,—

99.200,38
6219 1848.448
1 — İşletmemizin Engine ve Merkez depolarında mevcut muhte
lif cins orman emvali (36) parti halinde 19 Temmuz 1976 tarihine rast
layan Pazartesi günü saat 14.00 de işletme Müdürlüğü Satış salonunda
toplanacak komisyon huzurunda açık artırma suretiyle satışı yapıla
caktır.
2 — Partilerin satış bedeli üzerinden tutar bedelinin, % 50 si pe
şin ve bakiyesi için formülüne uygun olarak resmî bir bankadan alın
mış katî banka mektubu karşılığı satışı yapılacaktır.
3 — Alıcıların almak istedikleri partilerin % 7,5 geçici teminatım
satış saatinden evvel tşletme Veznesine yatırarak teminat makbuzu ile
komisyona müracaatları gerekmektedir.
4 — Bu satışa ait şartname Orman Genel Müdürlüğünde, Eb'at lis
teleri, Ankara Orman Bölge Başmüdürlüğü ve Kırıkkale Orman Bölge
Şefliğinde ve satış ilân kâğıdı ve şartname civar işletme Müdürlükle
rinde ve İşletmemizde görülebilir.
11004/1-1
Karayazı Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu Müdürlüğünden :
1 — Karayazı Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulunun bina onaran
işleri 2490 savdı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulün
ce ihaleye konulmuştur.
2 — işin keşif bedeli: 150.000 liradır.
3 — Eksiltme, Yatılı Bölge Okulu İdare binasında 22/7/1976 Per
şembe günü saat 15.30 da yapılacaktır.
4 — Eksiltmeye ait şartname ve diğer evraklar mesai saatleri içe
risinde her gün İdarede görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerden:
a) 8.750.— liralık geçici teminatın yatırılması,
b) 1976 yılma ait ticaret odası belgesi,
c) Erzurum Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belge
sini ve tekUf mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz karşı
lığında komisyona vereceklerdir.
6 — Telgrafla müracaattaki vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
10989/M
1 — İlçemiz Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulunun 1976 - 1977 öğ
retim yılı kömür nakliye işi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gere
ğince kapalı zarf usulü Ue eksiltmeye konulmuştur.
2 — işin Muhammen bedeli: 69.000,— liradır.
3 — Eksiltmeye Yatılı Bölge Okulu İdare binasmda 19/7/1976 Pa
zartesi günü saat 15.30 da yapılacaktır.
4 — Eksiltmeye ait şartname ve diğer evraklar mesai saatleri içe
risinde her gün Okul İdaresinde görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerden :
a) 4.700,— liralık geçici teminatın yatırılması,
to) 1976 yılına ait Erzurum Ticaret Odasından nakliyecilik yaptı
ğına dair belgenin alınması,
C) İstekliler teklif mektuplarını 27/7/1976 Salı günü ihale saatin
den bir saat evvel makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına
vereceklerdir.
d) Telgraf ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
10988 / 1-1
Manavgat Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:
ıl — İşletmemizce aşağıda beyanı gösterilen orman emvali açık ar
tırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.
2 — Açık artırma 22/7/1976 Perşembe günü saat 9.00 da İşletmemiz
de toplanacak Komisyonca yapılacaktır.
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3 — Satışa konulan emvallerin % 50 si peşin bakiyesi 3 ay vadeü
müddetsiz banka mektubu karşılığı satılacaktır.
4 — İhaleye iştirak edecekler her parti için aynı gün ve saat 9.00 a
kadar % 7,5 teminatlarını işletmemiz Veznesine yatırmış olmaları.
5 — ilân ve şartname Antalya Orman Bölge Başmüdürlüğünde, Ak
seki, Serik, Alanya, Bucak, Antalya, İsparta, Burdur İşletme Müdürlükleri
ile Konya, Manavgat, Taşağıl Orman Bölge Şefliklerinde ve İşletmemizde
görül ebüir.
6 — İsteklilerin belirli gün ve saatte teminat makbuzları ile Komis
yona müracaatları.
Parti Miktarı
M. bedeli
Deposu
Cins ve nevi
adedi M . Dm .
TL.
3

Ulualan
Güvercinlik - Ulualan
Ulualan
»
Güvercinlik

3. S. N. B. Çz. Tomruk
3. S. K. B. Çz. Tomruk
Çz. Tel Direk
Çz. Maden Direk
Çz. Kapak Tahtası

3

23
12
1
1
1

1237.789
680.630
22.431
47.894
200 Ster

600
375
765
450
150

39

2188.744
10985 / 1-1

Çayırlı Belediye Başkanlığından :
Hayvan pazarı inşaatı 2490 sayılı Kanunun 41. maddesi gereğin
ce kapalı zarf usulü ile eksiltme suretiyle ihaleye çıkarılmıştır.
1 — Bu işin keşif bedeli 629.860,43 TL. sı olup geçici teminatı
19.945,— liradır.
2 — Bu iş için 1976 malî yılında 180.000 liralık iş yapılacaktır. Ba
kiyesi ise 1977 yılında yapılacaktır.
3 — Eksiltme 23/7/1976 Cuma günü saat 11.00 de Belediye Encü
meni huzurunda yapılacaktır.
4 — İsteklilerin dilekçelerine bağlıyacakları;
a) 1976 yılı vizeli ticaret odası vesikası,
b) C grubu müteahhitlik karnesi,
c) Mevcut işleri gösterir beyanname,
d) Banka referans mektubu,
e) Teçhizat ve teknik personel beyannamesi,
f) İhale gününden 3 gün evvel Belediye Başkanlığından yeterlik
belgesi almaları şarttır.
5 — Yeterlik belgesi alanların usulüne uygun olarak hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale günü saat 10.00 a kadar Komisyon Baş
kanlığına vererek makbuz almaları şarttır.
6 — Bu işe ait ihale dosyası mesai saatlerinde Belediye Başkan
lığında görülebilir
.7 — Postada vaki gecikmelerle, telgrafla vaki müracaatlar kabul
edilmez.
10986 /1-1
Sümerbank Merinos Yünlü Sanayii Müessesesinden:
LİNYİT KÖMÜRÜ TAŞITILACAKTIR
Tunçbilek'ten Müessesemize kamyonla 1/8/1976 dan 31/7/1977 ta
rihine kadar partiler halinde tahminen 17.500 ton linyit kömürü taşıtılacaktır.
1 — İşin muvakkat teminatı 50.000.— liradır.
2 — Bu işe ait şartname ve sözleşme projesi, her gün iş saatlerin
de Müessesemizden bedelsiz olarak alınabilir.
3 — Teklif mektupları 16/7/1976 günü saat 15.00 e kadar Müesse
semizde bulundurulacaktır.
4 — Müessesemiz taşıma işini yaptırıp yaptırmamakta veya diledi
ğine yaptırmakta serbesttir.
10997 / 1-1
Hacettepe Üniversitesinden:

•

Hacettepe Ünivetsitesi Mesleki Teknoloji Yüksek Okulu Turizm
Bölümüne yapılacak sınavla asistan alınacaktır.
İlgililenen adayların 12/7/1976 tarihine kadar Mesleki Teknoloji
Yüksek Okulu Sekreterliğine müracaatları duyurulur.
11017 /1-1

DÜZELTME
24, 26, 30 Haziran ve 3 Temmuz 1976 tarihli Resmî Gazetede ya
yımlanan Gediz Belediye Başkanlığına ait ilâmn 15/7/1976 Perşembe
günü olan inale tarihin 22/7/1976 tarihine alındığı aynı yerin 1/7/1976
tarih ve 268 sayılı yazıları ile bildirilmiştir.
Tashihen ilân olunur.
9794 / 1-1
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(Resmî Gazete)

Karayazı Temel Eğitim Yatırılı Bölge Okulu Müdürlüğünden:
1 — İlçemiz Temel Eğitim Yatılı Mölge Okulunun 1976 -1977 Öğ
retim yüı yiyecek ihtiyacı 2490 Sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğin
ce kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — îşin Muammen bedeli 500.000,— liradır.
3 — Eksiltmeye Yatılı Bölge Okulu İdare binasında 3/8/1976 Sah
günü saat 15.30 yapılacaktır.
4 — Eksiltmeye ait şartname ve diğer evraklar mesai saatleri içe
risinde her gün okul idaresinde görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerden:
a) 23.750,— liralık geçici teminatın yatırılması.
b) 1976 yılma ait Erzurum Ticaret Odasından nakliyecilik ve
müteahhitlik (Yiyecek) yaptığına dair belgenin alınması,
c) İstekliler teklif mektuplarını 3/8/1976 Salı günü ihale saatin
den bir saat evvel makbuz karşılığında ihale komisyonu başkanlığına
vereceklerdir.
d) Telgraf ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur. 2/8/1976
11014/1-1
Çay Kurumu Genel Müdürlüğünden:
1 — Kurumumuz Atelyeler Müdürlüğü ihtiyacı imalât ve tamirat
işlerinde kullanılacak 14 adet değişik muhtevlyatlı, tüm aksesuarları ile
birlikte komple tezgâh teklif alma usulü ile satın alınacaktır.
2 — Bu işe ait idarî ve teknik şartnameler Çay Kurumu Genel
Müdürlüğü Satonalma Müdürlüğü - Bize, Paketleme Fabrikası Müdürlü

ğü Kuruçeşme istanbul, Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü Çiftlik Ankara adreslerinden temin edilebilir.
3 — İhaleye katılmak isteyen firmalar idarî ve teknik şartname
ye uygun olarak hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 27/7/1976
Sah günü mesai saati sonuna kadar Çay Kurumu Satmalına Müdürlü
ğüne vermeleri veya iadeli - taahhütlü olarak posta ile göndermeleri
gerekir.
4 — Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz.
5 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp
yapmamakta serbesttir.
11003 /1-1

•
Kütahya Valiliğinden :
Kütahya Merkez ilkokullarının kışlık yakacak ihtiyacı olan 100
ton tutuşturucu tahta parçası 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi uya
rınca kapalı zarf usulüyle ihaleye çıkarılmıştır.
Satın alınacak tahta parçalarının muhammen bedeli 40.000 lira
olup geçici teminatı 3000 liradır.
Eksiltme 29/7/1976 Perşembe ıgünü saat 15.00 de İl makamında
toplanacak II Daimi Encümenince yapılacaktır, isteklilerin geçici te
minatlarını havi usulüne göre hazırlayacakları kapalı zarflannı en geç
ihale saatinden bir saat öncesine kadar II Daimi Encümen Kalemine
vermeleri şarttır.
Şartname II Daimi Encümen Kaleminde görülebilir.
10984 / 1-1

Karabük - Yenice Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden :
- EMVALİN
Cins ve Nevi

Deposu
Camiyam
Camlyanı
Camiyam
Kayadlbi
Camiyam
Camlyanı
Camiyam
Merkez
Camiyam
Merkez
Merkez
Balıkısık
Merk. Kay. Balk.
Merkez
kayadlbi
Fabrika Sah.
Camlyanı
Balk. Kaya.

I;
II.
III.
III.

Sn. Nb. Çam Tomruk
Sn. Nfo. Çam Tomruk
Sn. iNb. Çam Tomruk
Sn. Nb. Çam Tomruk
Yekûn:
III. Sn. Nlb. Göknar Tomruk
II. Sn. Nb. Göknar Tomruk
Yekûn:
II. Sn. Nb. Meşe Tomruk
II. Sn. Kis. Meşe Tomruk
III. Sn. Nb. Meşe Tomruk
III. Sn. Nb. Meşe Tomruk
III. Sn. Nb. Meşe Tomruk
III. Sn. Nb. Meşe Tomruk
Yekûn:
III. Sn. N'b. Kayın Tomruk
III. Sn. Ks. Kayın Tomruk
Ev. Düşük Kayın Tomruk
Ev. Düşük Kayın Tomruk
Yekûn:
III. Sn. Nb. Afcçaağaç Tomruk
i n . Sn. Nb. Akçaağaç Tomruk

Parti
adedi

Adet

Miktarı
M Dm

6
6
7
1
20
4
1
5
1
1
1
1
2
1
7
3
1
1
2
7
1
2

379
345
675
34
1433
502
73
575
34
5
59
85
104
36
323
177
19
30
354
580
8
39

425399
356.711
544.682
7.157
113313.949
293J306
58.582
351J888
19.096
6J036
18.068
30.129
49.274
14J265
136.868
166.412
12.498
21.985
168.283
369J178
4.737
21.911

3

3

M. bedel
Lira Kr.

% 7,5 teminat
Lira Kr.

1.600,—
1.300,—
950,—
800,—

51.250,—
34.950,—
38.600 —
450,—
125250,—
17650,—
4.400,—
22.050 —
1.300,—
350,—
700,—
11.50,—
1.450,—
500 —
5.450,—
4250,—
300,—
300,—
3.200,—
8.O50,—
200,—
710,—

800,—
1.000,—
900,—
750,—
500,—
500,—
390,—
450 —
335,—
300 —
183 —
248,—
500,—
440,—

Satış şekli
% 50 peşin % 50 3 ay va
deli müddetsiz banka terntoat mektubu karşılığı.
»
»

»
»

»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»

% 25 peşin % 75 6 ay vadeli müddetsiz banka mefc.
karşılığı.

»

»

% 50 peşin % 50 3 ay vadeli müddetsiz banka mek
tubu karşılığı.

910,—
26.248
47
3
»
1
7
2.367
532,—
100,—
ıı
»
»
1
İŞ
9.841
310,—
250,—
»
»
2
878
95.790
283,—
2.100,—
»
»
1
78 Ster 165 —
970,—
»
»
2
411 »
150,—
4.700,—
»
»
1
49 »
150,—
550,—
»
»
1
118 »
150,—
l^BOr»
»
7
11165 »
150,—
13.200,—
58 Parti
184.930,—
1 — İşletmemiz depolarında mevcudu bulunan yukarıda cins ve miktarı yazılı 58 parti muhtelif cins orman enwalinin hizalarında göste
rilen muhammen bedeller üzerinden kayın emsi emvali % 25 peşin % 75 ise 6 ay vadeli % 9 faM peşin alınmak suretiyle banka terninat mek
tubu karşılığında, diğer 51 parti iğne ve yapraklı orman emvalinin % 50 peşin % 50 si ise 3 ay vadeli % 9 faiz peşinatı alınmak üzere banka te
minat mektubu karşılığında açık artırmalı satışa çıkarılmıştır.
2 — Açık artırma 14/7/1976 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat 14J00 de İşletmemiz toplantı salonunda teşekkül edecek Komisyon
huzurunda yapüacaktır.
3 — Bu satışa ait ilân, şartname ve satış partileri doküman cetvelleri Zonguldak Orman Bölge Başmüdürlüğü, Ankara, İstanbul, Adapazarı
Düzce, Bolu, Kızılcahamam, Karabük, Bartın Devrek, Zonguldak, Kdnz. Ereğli, Mengen, Gerede Orman İşletme Müdürlükleri ile İşletmemizde
görülebilir.
4 — Alıcıların belirli gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunmaları ve ihale saatinden bir saat evveline kadar geçici teminatlarını İşlet
memiz veznesine yatırmaları, banka teminat mektubu verecek olanların teminat mektubuna adı ve satış tarihini bildirmeleri ve teminat makbuz
ları ile birlikte Satış Komisyonuna müracaatları ilân olunur.
10990/1-1
Merkez
Balıkısık
Balıkısık
Doksan
Doksan
Darıyazısı
Danyazısı
Kayadlbi

Yekûn:
III. Sn. Nb. Dişbudak Tomruk
III. Sn. Nb. Kavak Tomruk
Kayın Direk
Çam yarma San. Odunu
Meşe yarma San. Odunu
Meşe yarma San. Odunu
Kayın yarma San. Odunu
Kayın yarma San. Odunu

Sahife : 26
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(Resmî Gazete)

Samsun DSİ. 71. Şube Başmühendisliğinden :
1 —' Aşağıda cetvelde isimleri belirtilen emanet işler 16200 sayılı ka
nunun Ö4. maddesi gereğince tatbik edilecek esaslar'a göre birim fiyat üze
rinden, kapalı zarf ile ayrı ayrı eksiltmeye konulmuştur.
2 — İşlerin keşif bedelleri aşağıda cetvelde kendi hizalarında gös
terilmiştir.
3 — İhaleler Samsun DSİ 71. Şube Başmühendisliği binasında her
işin Emanet Komisyonu Başkanlığı tarafından cetvelde her işin karşısın
da gösterilen tarih ve saatte yapılacaktır.
4 — Bu işlsre ait şartname ve ekleri hergün mesai Saatleri içinde
DSİ 71. Şube Başmühendisliğinden ücretsiz olarak alınabilir.
5 — Muvakkat teminat miktarı cetvelde her işin karşınında göste
rilmiş olup nakit veya banka 'teminat mektubu olabilir.
6 — 'ihalelere katılmak isteyenlerin en geç her işin karşısında gös
terilen son müracaat tarihlerinin mesai saati sonuna kadar Şube Başmü
hendisliğimize bir dilekçe ile müracaat ederek her iş için ayrı ayn iştirak
belgesi istemeleri ve bu dilekçeye aşağıdaki ıbelgeleri eklemeleri gerek
lidir.
a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış en az işlerin keşif bedeli ka
dar eksiltmeye girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesi,
b) İşyerinin istekü veya yetkili temsilcisi tarafmdan görüldüğüne
dair Sulbe Başmühendisliğinden alınmış yazı,
c) Yükümlünün işbaşında bulundurması gerekli iş makinalan : Her
iş için ayrı ayrı bir adet yükleyici, en az beş adet kamyon temin edece
ğine dair Noterden tasdikli kira mukavelenamesi veya kendi malı oldu
ğuna dair fatura.
7 — Usulüne uygun olarak eksiksiz ve zamanında müracatını yapmış
taliplerden bu ihalelere iştirak etmeleri uygun görülenlere her işe ait son
müracaat tarihinin üç tam gün sonrasından itibaren mesai saatleri için
de şahsen müracaatları halinde İştirak b Igeleri verilecektir.
8 — İhalelere iştirak etmek isteyenlerin teklif zarflarım, ihaleye iş
tirak belgelerini, ilândan sonra tarihli Ticaret Odası vesikasını ve temi
natlarını (Şirket namına teklif vereceklerin Şirketin vekili olduğunu gös
terir Noterden tasdikli Vekâletnameyi) aşağıda cetvelde her işin hiza
sında gösterilen ihale günü ihale saatinden yarım saat evveline kadar ügili Emanet İnşaat Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri şarttır.
0 — Telgrafla müracaat ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.
K. bedeli M. Tem.
Son Mür.
İşin adı
TL.
TL.
İhale Ta.
tarihi
s

1 — Samsun - Bafra Ovası İş
letme ı(Stabilize yol kap
laması işi)

950.000

41.750

2 — Samsun - Çarşamba Ovası
İşletme yolları (Stabilize
yol kaplaması işi)

23/7/1976 15/7/1976
Saat 15.00

650.000

29.750

26/7/1976 15/7/1976
Saat 15.00
10082 / 1-1

1 — Şube Başmühendisliğimizin Samsun İli Merkez İlçesi Atakum mevkiinde Atakum Daimi Teçhizat Muhafaza Ambarı emanet in
şaatının Sıva, Mozaik, şap ve tesviye işleri (lüzumlu çimentosu, ku
mu, kireci ve mozaiği idareden olmak üzere kısmen malzemeli işçilik
olarak) 6200 sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince tatbik edilecek esas
lara göre birim fiat üzerinden, kapalı zarf ile eksiltmeye konulmuş
tur.
2 — İhalesi 28/7/1976 Çarşamba günü saat 15.00 de Samsun DSİ
71. Şube Başmühendisliği binasında bu işe ait Emanet Komisyonu Baş
kanlığında yapılacaktır.
3 — İşin keşif bedeli 225.000,— TL. ve geçici teminatı 12.500 TL.
dır. (nakit veya banka teminat mektubu olabilir.)
4 — Bu işe ait şartname \e ekleri her gün mesai saatleri içeri
sinde DSİ 71. Şube Başmühendisliğinden ücretsiz olarak alınabilir.
5 — İhaleye katılmak isteyenlerin en geç 19/7/1976 Pazartesi gü
nü saat 17 30 a kadar Şube Başmühendisliğimize bir dilekçe ile müra
caat ederek iştirak belgesi istemeleri ve bu dilekçeye aşağıdaki belge
leri eklemeleri gereklidir.
a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış en az işin keşif bedeli ka
dın eksillmeye girebileceğini gösterir müteahhitlik karnesi,
b) tş yerinin istekli veya yetkili temsilcisi tarafından görüldü
ğüne dair şube Başmühendisliğimizden alınmış yazı,
6 — Usulüne uygun olarak eksiksiz ve zamanında müracaatını
yapmış taliplerden bu ihaleye iştirak etmeleri uygun görülenlere
23/7/1976 Cuma günü saat 8.00 den itibaren mesai saatleri içinde şah
sen müracaatları halinde iştirak belgeleri verilecektir.

7 — İhaleye iştirak etmek isteyenlerin teklif zarflarım, ihaleye
iştirak belgelerini, ilân tarihinden sonra alınmış ticaret odası vesika
sını ve teminatlarını (şirket namına teklif vereceklerin şirketin vekili
olduğunu gösterir noterden tasdikli vekâletnameyi) 28/7/1976 Çarşam
ba günü saat 14.30 a kadar Samsun DSİ 71. Şube Başmühendisliği bi
nasında bu işle ilgili Emanet Komisyonu Başkanına teslim etmeleri
şarttır.
8 — Telgrafla müracaat ve postadaki vaki gecikmeler kabul edil
mez.
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1 — Aşağıda cetvelde isimleri belirtilen emanet işler '(lüzumlu çi
mentosu, büzü, demiri ve patlayıcı maddesi İdareden olmak üzere kısmen
malzemeli işçilik olarak) 6200 sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince tat
bik edilecek esaslara göre birim fiyat üzerinden, kapalı zarf üe ayn ayn
eksiltmeye konulmuştur.
2 — işlerin keşif bedelleri aşağıda cetvelde kendi hizalarında gös
terilmiştir.
3 — İhaleler Samsun DSİ 71. Şube Başmühendisliği binasında her
işin Emanet Komisyonu Başkanlığı tarafından cetvelde her işin karşısın
da gösterilen tarih ve 'saatte yapılacaktır.
4 — Bu işlere ait şartname ve ekleri her gün mesai saatleri içinde
DSİ 7-1. Şube Başmühendisliğinden ücretsiz olarak alınabilir.
5 — Muvakkat teminat miktarı cetvelde her işin karşısında gösteril
miş olup nakit veya banka teminat mektubu olabilir.
6 — İhalelere katılmak isteyenlerin en geç her işin karşısında gösterüen son müracaat tarihlerinin mesai saati sonuna kadar Şube Başmü
hendisliğimize bir dilekçe ile müracaat ederek her iş için ayrı ayrı işti
rak belgesi istemeleri ve bu dilekçeye aşağıdaki belgeleri eklemeleri ge
reklidir.
a) Bayındırlık Bakanlığından alnımış en az işlerin keşif bedeli ka
dar eksütmeye girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesi,
b) İşyerinin istekli veya yetkili temsilcisi tarafmdan görüldüğüne
dair Şube Başmühendisliğinden alınmış yazı,
7 — Usulüne uygun olarak eksiksiz ve zamanında müracaatını yap
mış taliplerden bu ihalelere iştirak etmeleri uygun görülenlere her işe ait
son müracaat tarihinin üç tam gün sonrasından itibaren mesai saatleri
içinde şahsen müracaatlan halinde iştirak belgeleri verilecektir.
8 — İhalelere iştirak etmek isteyenlerin teklif zarflarım, ihaleye iş
tirak belgelerim, ilândan sonra tarihli Ticaret Odası vesikasını ve temi
natlarını (Şirket namına teklif vereceklerin Şirketin vekili olduğunu gös
terir Noterden tasdikli vekâletnameyi) aşağıda cetvelde her ışın' hizasın
da gösterilen ihale günü ihale saatinden yarım saat evveline kadar ilgili
Emanet İnşaat Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri şarttır.
9 — Telgrafla müracaat ve postadaki vaki gecikmeler kalbul edilmez.
S o n Mür.

K. bedeli
TL.

M. Tem.
TL,

1 — Samsun - Merkez Mert Ir
mağı (Harçlı kagir tahki
mat işi)

500,000

23.760

2 — Samsun - Lâdik Polat Kö
yü Taş. Kor. tnş. (Harçlı
kagir seki yapılması işi)

27/7/1976 15/7/1976
Saat 15.00

600.000

27.750

29/7/1976 22/7/1976
Saat 15.00

3 — Samsun - Bafra Ovası İşi.
Yol. (Muhtelif Ibüzlü geçit
yapılması işi

350.000

17.750

28/7/1976 1B/T/I976
Saat 14.00

4 — Samsun - Çarşamba Ovası
İşi. Yol. (Muhtelif büzlü
geçit yapılması işi

150.000

8.750

29/7/1976 22/7/11976
Saat 14.00

İşin

adı

[İhale Ta.

< tarihi

109&1/IİHİ

Türkiye Elektrik Kurumundan:
EK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
Kurumumuzca şebeke yatırımlarında kullanılmak Üzere muhtelif
tipte ek malzemesi için iç piyasadan teklif alınacaktır.
Teklifler en geç 15/7/1976 günü saat 14.00'e kadar Ankara Necatibey Caddesi No. 3/5 te Kurumumuz Şebekeler Dairesi Evrak Servisine
teslim edilmelidir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmıyacaktır.
Şartnameler, yazılı başvuru ile bu çeşit malzemeyi imal ettiklerini
belgeleyen firmalara Kurumumuzca postalanır.
Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
9841 /1-1

10 TEMMUZ 1976

Sahife : 27

(Resmi Gazete)

T. Demir ve Çelik İşletmeleri İskenderun Demir ve Çelik Fabri
kaları Müessesesi Müdürlüğünden:

Postada vaki gecikmeler ve telgrafla müracatlar kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
11008/1-1

1 — Fabrika Sahamız, Lojmanlar 11. Kısım Bina İnşaatları işi
Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri 1976 yılı birim fiyatlarına göre ihale
edilecektir.
2 — İşin keşif bedeli 38.057.751,— TL. dır.
3 — İhale, Müessesemiz Yapım Grup Başkanlığı İhale Komisyo
nu odasında 30/7/1976 Cuma günü saat 16.00 da yapılacaktır.
4 — 13/7/1976 tarihinden itibaren ihale dosyası Yapım Grup Baş
kanlığımızda görülebüir.
5 — İhaleye girme belgesi 26/7/1976 Pazartesi günü verilecektir.
Bu tarihten sonra ihale dosyası Yapım Grup Başkanlığımızdan satın
alınabiür.
6 — İhaleye girme belgesi alabilmek için:
İsteklilerin en geç 23/7/1976 günü mesai saati sonuna kadar bir
dilekçe ile Müessese Müdürlüğü Yapı Grup Başkanlığı Belge Komisyo
nuna müracaat ederek dilekçelerine;
a) İstekli şirket ise, imza sirküleri, b) Bayındırlık Bakanlığın
dan alınmış ve süresi dolmamış 30 milyonluk (B) grubu müteahhit
lik karnesinin aslı, c) Halen taahhüdünde olan işlerin bildirisi ve son
5 yılda yapmış olduğu işlerin büdirisi ve bunların iş bitirme belgeleri,
d) Banka referans mektupları ile belirtilen malî durum bildirisi, e)
Yapı araçları bildirisi, f) Teknik personel bildirisini,
ekleyerek ihaleye girme belgesi almaları gerekmektedir.
7 — İhaleye girebilmek için isteklilerin:
a) T. Demir ve Çelik İşletmeleri İskenderun Demir ve ÇeUk Fab
rikaları Müessesesi Müdürlüğü namına (1.152.000,—) TL. lık geçici temi
nat vermeleri (Teminat, mektup olarak verildiği takdirde bu mektup
ların müddetsiz veya son müracaat gününden itibaren en az üç ay müd
detli olmaları ve ilk ilân tarihinden sonra alınmış olmaları gereklidir.)
b) 1976 yılı vizeli Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi ile Şirketlerin
ilk ilân tarihinden sonra alınmış faaliyet belgesini,
tekUf mektubu ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır.
8 — İstekliler, teklif mektuplarını 30/7/1976 Cuma günü saat
14.30 a kadar makbuz karşılığımda Müessesemiz Yapım Grup Başkanlığı
İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
Postada vaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
11009 / 1-1

Yeni Karpuzlu Belediye Başkanlığından :

1 — Fabrika Sahamız, Lojmanlar 10. Kısım Bina İnşaatları işi
Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri 1976 yılı birim, fiyatlarına göre iha
le edilecektir .
2 — İşin keşif bedeU 43.477.703,97 TL. dır.
3 — İhale, Müessesemiz Yapım Grup Başkanlığı İhale Komisyonu
odasında 30/7/1976 Cuma günü saat 15.30 da yapılacaktır.
4 _ 13/7/1976 tarihinden itibaren ihale dosyası Yapım Grup Baş
kanlığımızda görülebüir.
5 — İhaleye girme belgesi 26/7/1976 Pazartesi günü verilecektir.
BU tarihten sonra, ihale dosyası Yapım Grup Başkanlığımızdan satm
alınabilir.
\
6 — İhaleye girme belgesi alabilmek için:
İsteklilerin en geç 23/7/1976 günü mesai saati sonuna kadar bir
dilekçe ile Müessese Müdürlüğü Yapım Grup Başkanlığı Belge Komis
yonuna müracaat ederek dilekçelerine;
a) İstekli şirket ise, imza sirküleri, b) Bayındırlık Bakanlığın
dan alınmış ve süresi dolmamış 30 milyonluk (B) grubu müteahhitlik
karnesinin aslı, c) Halen taahhüdünde olan işlerin bildirisi ve son 5
yılda yapmış olduğu işlerin bildirisi ve bunların iş bitirme belgeleri,
d) Banka referans mektupları Ue^jelirtilen mali durum bildirisi, e)
Yapı araçları bildirisi, f) Teknik personel bildirisini,
ekleyerek ihaleye girme belgesi almaları gerekmektedir.
7 — İhaleye girebilmek için isteklilerin:
a) T. Demir ve Çelik İşletmeleri İskenderun Demir ve Çelik Fab
rikaları Müessesesi Müdürlüğü namına (1.315.000,—) TL. lık geçici te
minat vermeleri (Teminat, mektup olarak verildiği takdirde bu mek
tupların müddetsiz veya son müracaat gününden itibaren en az üç ay
müddetti olmaları ve ilk ilân tarihinden sonra alınmış olmaları gerek
mektedir.)
b) 1976 yılı vizeli Ticaret ve Sanayi Odası belgesi ile şirketlerin
ilk ilân tarihinden sonra alınmış faaliyet belgesini,
teklif mektubu ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır.
8 — İstekUler, teküf mektuplarım 30/7/1976 Cuma günü saat
14.30 a kadar makbuz karşılığında Müessesemiz Yapım Grup Başkanlığı
İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.

1 — Belediyemizce yaptırılacak olan Kasaba içi beton ve adi
parke kaldırım inşaatı 2490 sayılı Kanunuıi 31 nci maddesine göre ka
palı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.
2 — İşin keşif bedeU 536.250,— TL. geçici teminatı 25.200,— TL. dır.
3 — Eksiltme 26/7/1976 günü saat 15.00 de Yeni Karpuzlu Beledi
ye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
4 — Bu işe ait şartname dosyası mesai saatlerinde Belediyede gö
rülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için eksiltme şartnamesinin ilgiü
maddeleri yerine getirmek sureti ile isteklilerin 22/7/1976 günü saat
18.00 e kadar Belediyeye müracaat ederek gerekli belgeleri almaları.
6 — İstekliler teklif mektuplarmı ihale saatinden 1 saat evvel En
cümene vereceklerdir.
7 — Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul
edilmez.
11011 /1-1
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Sivas İl Daimi Encümen Başkanlığından :
İlimiz merkez ilkokullarının yakacak ihtiyacını karşılamak üzere
(400) ton kırılmış gürgen odunu; tonu (800,—) lira muhammen bedel
üzerinden, 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca kapalı zarf usulü
eksiltmek suretiyle satm alınacaktır.
Tutarı, (320.000,—) lira, geçici teminatı (12.250,—) lira olan eksilt
me 22 Temmuz 1976 Perşembe günü saat 15.00 de Özel İdare Encümen
salonunda olup, şartnamesi mesai saatleri dahilinde Encümen kale
minde görülebilir.
İsteklilerin, Kanunun 32. maddesi uyarınca hazırlayacakları tek
lif mektubunu, geçici teminatlarıyla birlikte, ihale zamanından bir saat
öncesine kadar Encümen Başkanlığına makbuz karşılığında vermeleri
gerekmektedir.
Gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
11010/1-1

•

Ataeymir Belediye Başkanlığından:
1 — Belediyemize ait 72 metre derinüğinde sondaj kuyu pompası
2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde kapalı zarf usulü ile eksiltme
yapılarak satm alınacaktır.
2 — İhale 16/7/1976 günü saat 14.00 de Belediye Encümen huzu
runda yapılacaktır.
3 — Muhammen bedeli 35.000,— lira olup, geçici teminatı % 7,5
liradır.
4 — Bu işe ait şartname Belediyede görülebiür.
5 — Taliplilerin belli gün ve saatte hazır bulunmaları ilân olunur.
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Serik İcra Memurluğundan :
Alacaklı: Yapı ve Kredi Bankası A. Ş. Serik Şubesi, Vekili Avukat
Şükrü Bintair.
Borçlu: İhsan Akyürek, Ali oğlu, Ceyhan - Adana, Kösreli Bucağında
mukim iken adresi tespit edilemedi.
Borç : 75.606,— TL.
Müstenidat: Çekte yapılan tahrifatla Bankayı dolandırmaktan do
layı uğranılan zarar banka alacağıdır.
Yukarıda adı yazılı borçlunun adresi meçhul kaklığından işbu öde
me emrinin tebliği tarihinden itibaren borcu ve takip masraflarım yedi
gün içinde ödemesi, borcun tamamına veya alacaklının takibat icrası
hakkına dair bir itirazı varsa yine bu yedi gün içinde ayrıca ve açıkça
bildirmesi aksi halde icra takibinin kesinleşeceği, borca itrazmı yazılı
olarak veya sözlü olarak İcra Dairesine yedi gün içinde bildirmesi, aksi
takdirde aynı müddet içinde 74 üncü madde gereğince mal beyanında
bulunması, aksi halde hapisle tazyik olunacağı, hiç mal beyanında bu
lunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursa hapisle cezalandırılacağı,
borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceği, takibe
itiraz edildiği takdirde itirazla birlikte tebliğ giderlerini ödemesi aksi
halde itiraz etmemiş sayılacağı ihtar olunur.
İhtarı havi kanunî sürenin 7 gün Tebligat Kanununun hükümleri
Dairesinde 15 gün ilâvesi ile 22 gün olmak üzere işbu ödeme emrinin ye
rine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
10637
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Bakanlığı Afet işleri Genel Müdürlüğünden :

1 — Kırıntı odun ve çıta satılması ihalesi 20/7/1976 günü, saat
15.30 da açık eksiltme usulü ile yapılacaktır.
2 — ihale Mithatpaşa Caddesindeki 17 No. lu binanın 2. katında
olacaktır.
3 — Muhammen bedel: 37.500— TL.
4 — Geçici teminat: 2.712,50 TL.
5 — İsteklilerin geçici teminatı Fon veznesine yatırarak karşılı
ğında alacaklan makbuzu veya limit içi teminat mektubu ile 1976
yılı tasdikli Ticaret Odası belgesini ihale gün ve saatine kadar Ko
misyon Raportörlüğüne vermeleri gerekmektedir.
6 — İhale dosyası aynı binanın 3. katındaki 305 No. lu odada gö
rülebilir.
7 — Telgrafla yapılan müracaatlar ve postada vaki gecikmeler
kabul edilmez.
8 — ihale 2490 Sayılı Kanuna tabi olmadığından idare, ihaleyi
vapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.
11024/2-1
1 — 200 ton talaş satılması ihalesi 20/7/1976 günü, saat 15.00 de
açık artırma usulü ile yapılacaktır.
2 — ihale Mithatpaşa Caddesindeki 17 No. lu binanın 2. katında
olacaktır.
3 — Muhammen bedel: 30.000,— TL.
4 — Geçici teminat: 2250,— TL.
5 — İsteklilerin geçici teminatı Fon veznesine yatırarak karşılı
ğında alacakları makbuzu veya limit içi teminat mektubu ile 1976 yılı
tasdikli Ticaret Odası belgesini ihale gün ve saatine kadar Komisyon
Raportörlüğüne vermeleri gerekmektedir.
6 — ihale dosyası aynı binanın 3. katındaki 305 No. lu odada gö
rülebilir.
7 — Telgrafla yapılan müracaatlar ve postada vaki gecikmeler
kabul edilmez.
8 — ihale 2490 Sayılı Kanuna tabi olmadığından idare, ihaleyi
yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.
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Ayancık Devlet Kereste Fabrikası Müdürlüğünden:
1 — Kereste Fabrikamız bünyesinde bulunan Yonga Levha tesis
leri için aşağıda cins, miktar ve geçici teminatı yazılı tutkal; teknik ve
idarî şartnamede yazılı esaslar dairesinde, kapalı zarfla teklif almak
suretiyle satm alınacaktır.
Cinsi: Tutkal (Üre - Formaldehit %55), Miktarı: 94 ton, Geçici
teminatı: 23.000 TL., Teslim yeri: Fabrikamız deposunda.
2 — Satın alınacak tutkala ait teknik ve idari şartnameler Fab
rika Müdürlüğü Satmalma Servisinde görülebilir.
3 — İhale 13/7/1976 Salı günü saat 15.00 de Ayancık, Devlet Ke
reste Fabrikası Müdürlüğünde toplanacak Satınalma Komisyonu huzu
runda yapılacaktır.
4 — İsteklilerin; ihale günü en geç saat 14.00 e kadar teknik ve
idarî şartnameleri imza etmeleri, geçici teminatlarım Fabrika Vezne
sine yatırarak alacakları makbuzu teklif mektuplarına ekleyerek Ko
misyon Başkanbğına vermeleri ilân olunur.
11000/1-1
Gaziantep 1. Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
1974/2159
'
Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi vekili Avukat Neşet Öğüt
tarafından davalı Nuri Demir aleyhine açmış olduğu alacak davasmda
yaptınlan tahkikatta adı geçen davalının bulunamadığı, davetiyenin ilâ
nen yapılmasına karar verilmiş olup, mahkememizin 1974/2159 esas ve
13/7/1976 günlü dava dosyasının duruşmasında hazır bulunması veya
bir vekille kendisini temsil ettirmesi ettirmediği takdirde davalı Nuri
Demir'e gıyap karan çıkanlmaksızın H. U. M. K. nun 509. 510. madde
leri gereğince gıyaba geçilecektir.
İşbu ilânın meşruhatlı davetiye yerine geçerli olması ilân olunur.
9553
Malatya Asliye 3. Hukuk Hâkimliğinden:
Davacı Ramiz öğütçü ve Hamıza Durmaz vekilleri Avukat M. Hay
rettin Abacı tarafından, davalılar Metin Ener, Mesut Ener, Mesude Ak-
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tekin aleyhlerine açılan ve Malatya Merkez Karakavak köyünde bulunan
531, 532, 533, 534 parsel sayılı dört parça taşınmaz malda davalüan ve
davalıların ölü anneleri Havva Ener'e ait hisseleri Res'en Satış Vaadi
sözleşmesi ile iktisap ettiklerinden davacılar adına tescili istenen dava
nın mahkememizde yapılan açık duruşması sırasında:
Davalı Mesut Ener ile davalı Mesude Aktekin'dn bildirilen adreste
bulunmadıklan anlaşılmış, zabıta aracüığı üe yaptınlan araştırmada da
adreslerinin tesbiti mümkün olmamış ve bu nedenle adı geçenler adres
leri bilinmeyen kişiler olarak kabul edilmiş, bunlara dava dUekçe&imr.'
ve duruşma gününün ilân suretiyle tebliğine karar verilmiş olduğundan,
tebligat yerine geçmek üzere davalı Mesut Ener'in ve davalı Mesude Aktekin'in duruşmanın bırakıldığı 15/7/1976 günü saat 11.30 da Mahkeme
mizde bulunmaları, mahkememizin 1974/595 sayılı dosyası için İlânen
tebliğ olunur.
9543
İskenderun 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
Dosya No: «»75/689
Davalı: Cevdet Çalak, Adana Mirza Çelebi Mahallesi N o : 47 de
Mukim
Refik Çolak tarafından Cevdet Çolak alenine açılan Boşanma da
vası dolayısiyle adınıza çıkanlan davetiye bilatebliği iade edilmiş ve yap
tınlan zabıta tahkikatmdada adresiniz meçhul olduğundan davetiyenin
Hanen tebliğine karar verilmiş ve duruşma 14/7/1976 Çarşamba günü
saat 9 a ertelenmiş bulunmaktadır.
Mezkûr gün ve saatte iskenderun 1 inci Asiliye Hukuk Mahkeme
sinde hazır bulunmanız gelmediğiniz ve sizi temsilen vekil gönderemediğinizi taktiren ilanen giyap karar tebliğ edileceği davetiye yerine
kâim olmak üzere ilân olunur.
9545
Ankara Yedinci Sulh Ceza Hâkimliğinden:
E. No : 1976/402
K. No. 1976/432
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan Mahkememizin 15/4/1976 tarih
li ilamı Ue T. C. K. 565/1-2 647 S. K. 4. maddeleri gereğince 110 lira pa
ra 10 gün meslek ve S. tatiline cezası ile hükümlü Sait Sami oğlu 1952
doğumlu Ömer Ersoy hakkındaki gıyabi ilâm bütün aramalara rağmen
bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayıh TebUgat Ka
nununun 29 ncu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen
tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren onbeş gün sonra
muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretsinin kendisinden alınacağı
ilân olunur.
9560
istanbul Altıncı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:
Esas No: 1974/312
Karar No: 1976/41
Müt. Karar : 1976/104 KARAR
Başkan : Sami Tanverdi 9998
Üye: Hulusi Zeren 10129
Üye : Salih Acıpayam oğlu 12737
Kâtip: Mine Ülkümen
Hırsızlık suçundan sanık olup Aksaray Sultan Hisar Bucağı Eskil
Köyü, hane 287'de nüfusa kayıtlı olup İstanbul Şişhane Emekyemez
Mahallesi Nalbur Hanım Sokak No. 14'de mukim Abdullah ve Ayten'den
olma Aksaray 22/9/1957 doğumlu Muammer Kum ve Konya Kerimdede
Çeşme hane 150 de nüfusa kayıtlı Cafer oğlu Naciye'den olma 29/3/1957
doğumlu Şişhane Emekyemez Mahallesi Yanıkkapı Sokak No. 28'de otu
rur, Mehmet Kum hakkında yapüan 27/2/1976 günlü yargılama sonunda
her iki sanığın hareketlerine uyan T. C. K. nun '64. maddesi delaletiyle
j 493/1, son, 522/1, 3, 59. maddeler uyarınca her iki sanığın Birer sene beşer
ay yirmiüçer gün ağır hapis cezası ile nıahkûmiyetlerine karar veril
miştir.
Sanık Muammer Kum (ve Mehmet Kum'un gıyabında verilen işbu
karar PTT ve zabıta marifetiyle tebliğ edilmek istenmiş ise de sanıklar
adresinde bulunamadığından tebligat yapılamamıştır.
Bu nedenle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip madeleri gereğince kararm Resmî Gazete'de ilâm suretiyle sanıklara tebliğine
ilânın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün İçinde kanun yoluna başvurulma
dığı takdirde hükmün kesinleşeceğine, 10/6/1976 tarihinde oybirliği ile
karar verildi.
955T
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Sahife : 29

(Resmî Gazete)

Istanbul 2. Asliye Ceza Hâkimliğinden:
E. No: H&T5/433
K. No: 1976/198
Müessir fiil suçundan dolayı Malıkememizin 6/4/1976 tarihli ilâmı
ile T. C. K. nun 456/2, 59. Maddeleri gereğince bir sene sekiz ay hapis
cezasına hükümlü istanbul Şişli Hürriyet Mahallesi, No. 14 te ikamet
eden Mehmet oğlu, 1/3/1950 doğumlu, Sanık îsmet Yaman hakkındaki
gıyabi ilâm, bütün aramalara rağmen bulunup tebliğ edilemediği cihetle,
7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 , 30, 31 noi maddeleri hükümleri ge
reğince ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15
gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılmasına karar verilmiştir.
Keyfiyet ilânen tebliğ olunur.
9550
Kırklareli C. Savcılığından:
Kırklareli Cezaevinin 1976 malî yılı ihtiyacı aşağıda cinsi, miktarı,
muhammen bedeli, geçici teminatı ve ihale saati yazılı yiyecek ve ya
kacak maddeleri 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre 22/7/1976 Perşem
be günü kapalı zarf usulüyle satın alınacaktır. Bunlara ait şartnameler
çalışma saati içerisinde Cezaevinde görülebilir. 2490 sayılı Kanunun
32-33. maddelerine göre hazırlanacak kapalı zarflar eksiltmeden bir
saat önceye kadar imza karşılığı C. Savcılığına teslim edilecektir. İs
teklilerin mezkûr gün ve saatte geçici teminat makbuzları ve diğer bel
geleri ile C. Savcılığımızda toplanacak Komisyona başvurmaları.
Cinsi

Miktarı

Ekmek (600 gr.)
Et
9 kalem erzak
Odun
Linyit kömürü

21.000 Ad.
700 Kg.
2.500 Kg.
60 Ton
60 Ton

Müh. bedeli G. teminatı
Lira Kr.
Lira Kr.
52.500,—
28.000,—
31.900,—
25.200,—
21.000,—

•

İhale saati

3.937,50
2.100,—
2.392,50
1.890,—
1.575,—

15.00
1530
16.00
16.30
17.00
9807 / 4-4

Muş Merkez Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu Müdürlüğünden :
Cinsi: Kapalı spor salonu üâve İnşaat, Miktarı: 1, Muhammen
Bedeli: 360.000,— TL., G. Teminat: 19.750,— TL., İhale tarihi, saati:
Pazartesi, 19/7/1976, 11.00 de.
1 — Yukarıda yazılı bir kalem inşaat işi belirtilen gün ve saatte
okul binasında 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf
usulüyle ihaleye konmuştur.
2 — Şartnameler her gün mesai saatlerinde okulda görülebilir.
3 — İsteklilerin 2490 sayılı Kanunun gerektirdiği belge teminat
makbuzları ve Baymdırlik Müdürlüğünden alınacak iştirak belgesini iha
le saatinde müdürlüğümüzde toplanacak ihale komisyonuna ibraz ettir
meleri şarttır.
4 — Keyfiyet ilânen duyurulur.
10199 /4-4
Adıyaman İli Çelikhan İlçesi Cumhuriyet Savcılığından:
ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVPİK EVLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN
1 — Adıyaman Çelikhan İlçesi Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları İle
Adalet personeli için lojman inşaatı işi 527 sayılı kanununa göre 1977 yılı
na sari olarak 2490 sayılı kanunun 3. maddesi gereğince kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur.
2 — İşin telhmini keşif bedeli (1.800.000) liradır.
13 — 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 Çelükhan Cumhuriyet Sav
cılığında görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin;
A — (67.750.00) liralık geçici teminatını,
B — 11976 yılına ait Ticaret Sanayi Odası veya 507 sayılı kanununun
33. maddesi uyarınca alınan belgesini,
O — Müracaat dilekçeteriyle birlikte verecekleri eksiltme şartname
sinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçları bildirisi,
teknik personel bildirisi, sermaye ve kredi olanaklarım açıklayan mali
durumu bildirisi taahhüt bildirisi, Bayındırlık Bakanlığından almış ol
dukları (C) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesinle girebilecek-

lerini gösterir müteahhitlik karnesinin aslım ibraz suretiyle Bayındırlık
Müdürlüğünden alacakları ekşitmeye girme belgesini, teklif mektupları
ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır.
fl — İstekliler teklif mektuplarını 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
Sah günü mesai saati sonuna kadardır.
Telgrafla müracatlar, postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Key
fiyet ilân olunur.
10511 /4-4
TCDD. Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesinden:
(3 kalem cem'an 2960 adet dövme parçası satın alınacaktır.)
1 — Müessesemiz ihtiyacı olan 3 kalem cem'an 2960 adet dövme
parçası resim, teknik şartname, tip mukavele ve eksiltme şartnamesi
ne göre kapalı zarfla eksiltme suretyile teklif alınarak satın alınacaktır.
2 — Eksiltmesi 4/8/1976 tarih Çarşamba günü saat 15.00 de Mü
essesemiz Alım Satım Komisyonluğunda yapılacaktır.
3 — Muvakkat teminat teklif tutarının % 7 sidir.
4 — Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte kapalı teklif
mektuplarını eksiltmenin yapılacağı gün ve saate kadar komisyonu
muz adına göndermeleri veya bizzat getirmeleri gerekmektedir.
5 — Eksiltme saatine kadar komisyonumuza teslim edilmeyen
veya muvakkat teminatı bulunmayan teklif mektupları geçerli değildir.
6 — Bu işle ilgili şartnameleri bedelsiz olarak komisyonumuzdan
temin edilebileceği gibi istenildiğinde posta ilede gönderilecektir.
7 — E.L.M.S. Eksilmte veya artırma mevzuunu teşkil eden işi
ihale edip etmemekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe iha
le etmekte tamamen serbesttir.
10612 / 2-2
Nizip Belediye Başkanlığından:
1 — Gaziantep - Nizip Belediyesi tşnanı projelerinin yapılması 2490
sayılh Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul
muştur.
2 — İşin keşif bedeli (348.000,—) liradır.
3 — Eksiltme 23 Temmuz 1976 günü saat 10.00 da Nizip Belediyesi
Encümen salonunda yapılacaktır.
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin:
a) (17.670,—) liralık geçici teminatım,
b) öğrenim ve ihtisas durumlarım belirten öğretim belgesi İle
meslek odası kimlik kartının aslım veya noterden tastikli örneğini.
c) Yaptığı (büyük projeleri bildirir liste ile çalışacağı teknik ele
manları İbraz suretiyle Nizip Belediyesinden alacakları yeterlik belge
sini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lazımdır.
5 — Yeterlik belgesi almak için son müracaat tarihi 22 Temmuz
1976 günü mesai saati sonuna kadardır.
6 — İstekliler teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat öncesine
kadar makbuz mukabili İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
7 — Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikme kabul edilmez.
10198 / 4-4

•

Sümerbank Genel Müdürlüğünden:
Bozüyük Seramik Sanayii Müessesemizin ihtiyacı olan «Generatör Gazı Arıtma, Soğutma ve Basınçlandırma Tesisi» yerli firmalar
dan teklif alınmak suretiyle satmalmacaktır. Konuyla ilgili şartname
ler Ankara'da Genel Müdürlük Satmalma Müdürlüğünden, istanbul'
da Alım ve Satım Müessesemizden temin edilebilir. Tekliflerin en geç
31/8/1976 tarihi akşamı saat 17.00 ye kadar Genel Müdürlük Genel Ev
rak Müdürlüğünden bulundurulması gereklidir.
Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabiî olmayıp ihaleyi
yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
10830 / 2-2
Ankara PT Merkez Atelyeler Müdürlüğünden :
1 — 11 Adet saf su imal cihazı satmalmacaktır.
2 — Bu işe ait idari şartname Ankara - Dışkapı PTT Merkez Atel
yeler Müdürlüğü Veznesinden 15,— TL. karşılığında temin edilebilir.
3 — İhale kapalı teklif almak suretiyle yapılacaktır.
4 — İhale tarihi 2/8/1976 Pazartesi günü olup, ihaleye iştirak ede
cek firmaların bu tarihe kadar tekliflerini Personel Servisine vermeleri
gereklidir.
10103 / 2-2

Sahife : 30

(Resmî Gazete)

Ankara Jandarma Satın Alma Komisyon Başkanlığından :
J. Basımevi Müdürlüğünün M.K.E. Tipi küçük baraka kurma işi
2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile yaptı
rılacaktır. İşin keşif bedeli (190.000) lira olup G. Teminatı (10.750) li
radır. Eksiltmesi 26 Temmuz 1976 Pazartesi günü saat (15.00) de Ko
misyon Başkanlığında yapılacaktır. Buna ait şartname ve diğer evrak
ları Jandarma Satın Alma Komisyonu Başkanlığında görülebilir. İstek
lilerin en az bu işin keşif bedeli kadar bir işi başarmış ve kabulünü
yaptırmış olduklarına dair belgeyi Yapı İşleri 5 nci Bölge Müdürlüğü
ne ibraz etmek suretiyle yeterlik belgesinin 23 Temmuz 1976 Cuma
günü mesai saati sonuna kadar almalarını ve kanunî şekilde tanzim
edecekleri teklif mektubu, G. Teminat ticaret odası belgesi ile birlik
te ihale saatinden bir saat evvel Komisyon Başkanlığına vermeleri
postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul olunmaz.
10623 / 4-2
Ankara Vilâyeti Daimî Encümeninden:
K o n u s u
Kızılcahamam İlçesi Orhangazi İlkokulu bi
nası onarımı
Haymana İlçesi 12 Eylül İlkokulu binası
onarımı

Keşif bedeli
Lira Kr.

G. teminatı
Lira Kr.

153.856,43

8.942,82

149.726,73

8.736,34

Yukarıda konusu, keşif bedeli ve geçici teminat miktarı yazılı
onarım işleri, kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. İhaleleri
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ayrı ayrı olmak üzere 21/7/1976 Çarşamba günü saat 11.00 de Vilâyet
Konağında Daimî Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.
Şartname Daimî Encümende görülür.
İsteklilerin belirli gün saat 10.00 a kadar teminat makbuz veya
banka mektubu 1976 yılına ait ticaret odası vesikası ve Bayındırlık
Bakanlığı ve bu Bakanlığa bağlı İdarelerin EksUtmelerme İştirak Yö
netmeliği ve eksiltme şartnamesinde yazılı esaslar dairesinde bu işleri
yapabileceklerini tevsik eden belgeleri ile birlikte ihaleden en geç 3
gün evvel (Tatil günleri hariç) Vilâyet Makamı kanalıyle Bayındırlık
Müdürlüğüne müracaatla bu işler için alacaklan fennî yeterlik belge
sini havı usulüne gore hazırlayacaklan kapalı zarflarını makbuz muka
bilinde Encümene vermeleri gerekir.
Postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
9889 /4-3
Eflani Belediye Başkanlığından:
1 — 1.993.312,40 TL. keşif bedelli ve 77.049,20 TL. geçici teminatb
Belediyemiz Hal binası inşaatı ihaksi 2490 sayüi Kanun tarifatına uygun
olarak kapab zarf usulü ile ve Bayındırlık Bakanlığı genel şartnamesi, ve
özel şartname hükümlerine uygun olarak ihaleye çıkanlmıştır.
2 — İhale 27/7/1976 Salı günü saat 14.00 de toplanacak olan Bele
diye Encümen huzurunda yapılacaktır.
3 — Taliplilerin mezkûr tarihte saat 12.00 ye kadar ihaleye giriş ye
terliliği belgesi almaları ve bu işin benzeri bir işi bitirdiklerine dair belge
ibraz etmeleri şarttır.
4 — Bu işe ait genel ve özel şartnameleri hergün mesai saatlerinde
Belediyemiz Fen Dairesi veya Muhasebesinde görebilecekleri ve postada
vaki olacak gecikmelerin kabul edilmiyeceği ilân olunur.
10765 /4-2

Bayındıriık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 16. Bölge Müdürlüğünden : Sivas
1 — Aşağıda isimleri, keşif bedelleri, geçici teminatları, karne gruplan, ihale esas Kanun numaraları, yeterlik belgesi alınması için son mü
racaat tarihleri, ihale gün ve saatleri belirtüen işler kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — Bu işlerin eksiltmeleri Sivas'ta Yapı İşleri 16. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunda isimleri karşılarında gösterilen gün ve saatlerde
yapılacaktır.
3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Müdürlükte görülebilir.
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin;
a — Karşılarında yazılı geçici tenıinatlarının,
b — 1976 yılına ait Ticaret ve Sanayü Odası Belgesini,
c — Müracaat dilekçesi ile birlikte her işi için ayrı ayrı eksiltme şartnamesnide beUrtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan;
Plan ve teçhizat beyannamesi, teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi, sermaye ve kredi imkânlarını bildirir mali durum bildirisi
ile Banka Referans mektubu ve Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları isimleri karşılarında gösterilen gruptan en az keşif bedeli kadar işin
eksiltmesine girebüeceklerini gösterir müteahhitlik karnesinin aslım ibraz suretiyle Yapı İşleri 16. Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacak
lan, yeterlik belgesini, teklif mektupları üe birlikte zarfa koymaalrı lâzıır dır.
5 — İsteklilerin teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat öncesine kadar makbuz mukabili İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
6 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
Keşif Kedeli
G. Teminatı
Karne
İhaleye esas
Son Müracaat
İsin adı
Lira Kr.
Lira Kr.
Grubu
Kanun
Tarihi
İhale Gün ve Saati
1. Sivas Kapalı Spor Salonu inşaatı
2. Sivas Uzunyayla Atçılık Islah Kur.
Yük. ve Alç. Gerilim E. N . hattı

7.500.000,—

238.750,—

230.967,50

12.799,—

B

3530

H

2490

23/7/1976
Mesai Sonu
23/7/1976
Mesai Sonu

26/7/1976 Saat 11.00
Pazartesi
26/7/1976 Saat 15.00
Pazartesi
10762 /4-2

Elâzığ Karayolları 8. Bölge Müdürlüğünden :
1 — Bölgemiz işyerleri ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktan, muhammen bedeli, geçici teminatı ve ihale gün ve saati yazılı malzemeler
2490/31. maddesine göre kapalı zarf usulüyle Bölge ihale Komisyonunca satınalınacaktır.
2 — İhaleye İştirak etmek istiyenlerin kapalı zarflarında 1976 yıb vizeli Ticaret Odası belgesi veya Esnaflık belgesiyle geçici teminatb ibraz
etmeleri şarttır. Kapalı zarflar ihale saatından bir saat öncesine kadar Komisyon Başkanlığına makbuz karşılığında verilmesi şarttır. Kanuna
göre tanzim edilmemiş kapalı zarflarla postadan Komisyona geç gelen kapalı zarflar Komisyonca kabul edilmiyecektir.
3 — İhale dosyalan hergün mesai saatlerinde Bölge Malzeme Servisinde görülebilir. Duyurulur.
Aynca müracaat edenlere ihale şartnameleri gönderilmiyecektir.
4 — Alınacak malzemelerin;
Muh. Bedeü
Geçici Teminatı
İhale
Cinsi ve miktarı
Lira Kr.
Lira Kr.
Tarihi
Günü
Saati
1 — 1,500 Kg. yaprak Süt Kostik alımı
2 — 7 kalem Elektrik malzemesi alımı
3 — 1.000 Adet San Süpürge alımı
4 — 5 kalem Paratoner malzemesi alımı
5 — 50 Tb. 93 x 250 Cm. Trapez oluklu
şeffaf Fiberglas alımı

24.000,22.240,25.000,17.790,-

1.800,—
1.668,—
1.875,—
1.335,—

28/7/1976
28/7/1976
29/7/1976
29/7/1976

Çarşamba
Çarşamba
Perşembe
Perşembe

11.00
15.30
11.00
15.30

22.500,-

1.688,—

30/7/1976

Cuma

11.00

10761/4H2
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(Resmi Gazete)

Köy işleri Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik işleri
ğünden :

Genel Müdürlü

1 — Aşağıda yazılı malzeme 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi ge
reğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
Sıra No: 1, Malzemenin cinsi: Ofset Teksir Makinası, Miktarı.
1 adet, Tahmini bedeli : 350.000,— TL., Geçici Teminatı: 17.750,— TL.,
İhalenin tarihi: 26/7/1976, Saati: 15.00.
2 — Eksiltme ihalesi yukarıda karşısında gösterilen tarih ve saat
te Ankara'da Köy işleri Bakanlığı binasının 10. katında YSE Genel Mü
dürlüğü Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığında toplanacak Komis
yon tarafından yapılacaktır.
3
Şartnamesi dilekçe karşılığında aynı yerden 18,— TL. bedel
karşılığında temin edilebilir
4 — İsteklilerin şartnamede istenilen vesaik ile geçici teminat
mektup veya makbuzlarını ve Türkçe veya İngilizce 2 adet katalog koy
mak suretiyle hazırlıyacakları teklif mektuplannı ihaleden bir saat
evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına teslim et
meleri şarttır. (9 No.lu oda).
5 — Postadaki gecikmelerle telgrafla yapılacak tekliflerin kabul
edilmiyeceği ilân olunur.
10527 /4-2
—

—

•

Ankara Devlet Mühendisük ve Mimarlık

Sahife : 31

Muş Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğünden:
1 — Müessesemiz ihtiyaçları için aşağıda cinsi yazılı işler 2490 sa
yılı Kanunun hükümlerine göre kapalı zarf unsulü ile eksiltmeye konul
muştur.
K. BedeU G. Temi.
Eksiltmenin
Eksiltmeye konan iş Lira Kr. Lira Kr.
Tarihi
Saati
Özel malzeme alımı
Onarım inşaatı
öğrenci yemeği
Kalo, ve ocak kömürü

50.000,—
45.725,80
32.400,—
200.000,—

3.750,—
3.429,40
2.430,—
11.250,—

9/8/1976
9/8/1976
9/8/1976
9/8/1976

11.00
11.00
11.00
11.00

3 — Eksiltme belirtilen gün ve saatte Muş Endüstri Meslek Lise
sinde yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnameleri ve diğer evraklar Muş Endüstri Mes
lek Lisesinde görülebilir.
5 — İsteklilerin, şartnamelerde belirtilen Vesaik ve geçici mektup ve
makbuzlan koymak suretiyle hazırlayacakları teklif mektuplarım iha
leden bir saat evveline kadar Komsiyon Başkanlığına teslim edecek
lerdir.
6 — Posta gecikmeleri ve telgrafla yapılan tekliflerin kabul edil
meyeceği ilân olunur.
10763/4-2

Akademisi Başkanlığın

dan :

Çankırı Lise Müdürlüğünden:

1 — Akademimiz ihtiyacı olan 1 adet 200 KVAlık diesel elekthojen
grubunun temini, montajı ve bağlantüarının yapılması işi 2490 sayılı
Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü İle 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 Satan
Alma Komisyonunda yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Akademi Satm Alma
Komisyonu Başkanlığında görülebilir.
5 — Eksütmeye girebilmek İçin isteklilerin;
A) 39.350,— TL. lık geçici teminatını,
B) 1976 yılma ait ticaret odası belgesini,
C) Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğünden ek
siltme şartnamesinde belirtilen usulüne uygun olarak alacakları yeterlik
belgesini.
Teklif mektuplarıyla birtikte zarfa koymaları gerekUdlr.
6 — İstekliler teklif mektuplarını 22 Temmuz 1976 Perşembe günü
en geç saat 14.00'e kadar makbuz karşılığında Akademi Satm Alma Ko
misyonu Başkanlığına vereceklerdir.
7 — Telgrafla müracaatların ve postada vaki gecikmeler kabul edil
mez.
10604 /4-3

1 — Çankın Lise bina onarımı işi 2490 sayılı Kanuna göre kapalı
zarf usulü üe eksiltmeye konulmuştur.
2 — İşin keşif bedeli 83.714,90 liradır.
3 — Geçici teminatı 5.435,75 Uradır.
4 — Eksiltme Çankırı Lisesi binasında 26/7/1976 Pazartesi günü
saat 16.00'da yapılacaktır.
5 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mesai saati içinde Okul
Müdürlüğünde görülebilir.
6 — Eksiltmeye girebilmek için:
a) Geçici teminatın,
b) 1976 yılına ait ticaret odası belgesini,
c) Bayındırlık Müdürlüğünden alacaklan yeterlik belgesini,
teklif mektuplan ile zarfa koymalan lâzımdır.
7 — İstekliler teklif mektuplarım 26/7/1976 Pazartesi saat 15.0O'e
kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
8 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 22/7/1976
mesai sonudur.
9 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edil
mez.
Keyfiyet ilân olunur.
10764 /4-2

Hatay Valiliğinden :
Yapı İşleri Genel MüdtMöftaün
1 — Aşağıda yazılı İşleri kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — Eksiltme Hatay Bayındırlık Müdürlüğü Binası içinde toplanacak olan Eksütme Komisyonunca hizalarında gösterilen günlerde saat
11 de yapılacaktır.
3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak Hatay Bayındırlık Müdürlüğünde görülebilir.
4 — Eksütmeye girebilmek için isteklilerin;
A — (Hizalarında) yazılı geçici teminatın,
B — 1976 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini,
C — Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri 1 numaralı iş için eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan Yapı
Araçlan Bildirisi, Sermaye ve Kredi olanaklarını açıkhyan Malî Durum Bildirisi, Teknik Personel Bildirisi, Taahhüt Bildirisi, Bayındırlık Bakan
lığından almış oldukları (C) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini; 2 ve 3 numaralı
işler için keşif bedeli kadar iş bitirme belgesini ibraz suretiyle Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları eksiltmeye girme belgesini teklif ile birlik
te zarfa koymalan lâzımdır.
5 — İstekliler teklif mektuplarını ihale günleri saat 10'a kadar makbuz karşüığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
6 — Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi aşağıda gösterilen günler mesai saati sonuna kadardır.
Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur.
İhalenin
Geçi. Teminat
Keşif Bedeli
İhale Günü Tabi Olduğu Kanun
Lira Kr.
Lira Kr.
Son Mür. Tarihi
İşl-n Adı
S. No.
2
3

Hassa Aktepe Temel Eğitim II. Kademe
Okulu (1977 yılma sari)
İskenderun Mereoğraf İstasyonu
İskenderun Verem Savaş Dispanseri İkmal
İnşaatı

4.000.000,—
70.000,—

133.750,—
4.750,—

23/7/1976
26/7/1976

27/7/1976
28/7/1976

222/68/1731
2490

350.000,—

17.750,—

26/7/1976

29/7/1976

2490

10454 /4-2

Şatafe : 32

(Resmî Gazete)

Kırıkkale Belediye Başkanlığından:
1 — Kırıkkale Belediyesi E. S. O. İşletmesince yaptırılmakta olan su
depolannm isale hattı boruları, 2490 saydı Kanunun 31. maddesi gere
ğince istanbul - Kartal Süperlit, izmit - Karamürsel Eternit boru fabri
kalarından Kırıkkale'ye nakliyesi yaptırılacaktır.
2 — İhale, 28/7/1976 Çarşamba günü saat 15.00 de Kırıkkale Bele
diyesi Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3 — İşin keşif bedeli: 431.169,40 lira olup, geçici teminatı: 20.996,78
lira, kati teminatı ise, 4/1.993,56 Uradır. İhaleyi müteakip tamamı yata
caktır.
4 — İhaleye iştirak edecekler, teklif mektuplarını ihale saatinden
1 saat evveline kadar Belediye Başkâtipliğine vermeleri şarttır.
5 — İhaleyle ilgili şartname hergün mesai saatleri dahilinde E. S. O.
İşletmesi Su Pen Memurluğundan temin edüefoüir.
6 — Postada vaki gecikmeler nazarı itibara alınmaz ve telgrafla
müracaat kabul edilmez.
7 — İhaleye iştirak edeceklere ilân olunur.

10760 / 4-2

Varto Cumhuriyet Savcılığından:
1 — Vartoda 6 daireli lojmanı işi 2490 sayılı kanun hükümlerine ve
kapalı zarf usulüne göre eksiltmeye konulmuştur. Ve iş 1977 yılına savidir.
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 yapılacalktrr.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak savcılık kaleminde görü
lebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklüerin:
A — 67.750,— liralık geçici teminatım,
B — 1976 yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesini,
C — Müracaat dilekçeleri Ue birlikte verecekleri eksUtme şartna
mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçları bildiri
si, sermaye kredi olanaklarım, açıklayıcı mali durum büdirisi, bunu belir
ten banka referans mektubunu, teknik personel bildirisi, teahhüt büdi
risi, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları.
(C) grubundan keşif bedeli kadar işin eksütmesine girebilecekleri
gösterir müteahhitlik karnesini ibrazı suretiyle Muş Bayındırlık Müdür
lüğünden alacakları eksiltmeye girme belgesini teklif mektupları üe bir
likte zarfa koymaları lâzımdır.
6 — İstekliler mektuplarım 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 Uân olunur.
10513 /4-4
Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünden:
1 — Samsun deposu deniz tesisleri boru yenilenmesi inşaatı işi
Bayındırlık Bakanlığı 1976 yılı birim fiat esası üzerinden kapalı zarf
usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.
2 — İşin keşif bedeli 1.509.539,20 TL. geçici teminatı 59.036,18 TL.
dır.

10 TEMMUZ 1976

3 — İhaleye girebilmek için bu işe mahsus yeterlik belgesinin
alınmış olması ve eksiltme şartnamesinde yazılı belgelerin ibrazı şart
tır.
4 — Yeterlik belgesi için verilecek dilekçeye benzeri bir işi müte
ahhit olarak bitirip geçici kabulünü yaptırdığına dair iş bitirme belge
si (H) grubundan mütealıhitlik karnesi, malî durum bildirisi, bankj
referans mektubu ile eksiltme şartnamesinin 5. maddesinde yazılı di
ğer belgeler eklenecektir.
5 — Müracaatlar en geç 20/7/1976 günü saat 17.00 ye kadar Genel
Müdürlüğür.ıLz Haberleşme Şube Müdürlüğüne verilmiş olması lâzım
dır. Bu tarihten sonra yapılan müracaatlar ve postadaki gecikmeler
dikkate alınmaz.
6 — Yeterlik belgesi Genel Müdürlüğümüz İnşaat ve Tesisat Şube
Müdürlüğündeki Komisyonca tanzim edilerek isteklerinin kendisine
veyahut kanunî vekiline verilir.
7 — ihale dosyası İnşaat ve Tesisat Şube Müdürlüğünde görüle
bilir.
8 — İhale 26/7/1976 günü saat 15.00 de Genel Müdürlük binasında
ki Satın Alma Komisyonu Başkanlığında yapılacaktır.
9 — Tekliflerin en geç 26/7/1976 günü saat 14.00 e kadar Haber
leşme Şube Müdürlüğüne verilmiş olması şarttır.
10 — Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp iha
leyi yapıp yapmamakta veya en fazla indirimi yapan teklif sahibine ve
rip vermemekte serbesttir.
10499/M
Seydişehir Kadastro Hâkimüğinden:
1975/688
Hakim: Erdinç Oktay
Kâtip: Hasan Bayrak
Davacı Abdullah ve Muzaffer Koç vekili Avukat Engin Çakıicıoğlı:
tarafmdan davahlar Hüseyin Ozkaldı ve Ark. Aleyhlerine açılan tesbitin
iptali Ue tescU davasının yapılan muhakemesinde:
Davalılardan Hüseyin Özkaldı'nın adresi meçhul bulunduğundan
tebligatın ilânen yapılmasına karar verilmiş olup davalı Hüseyin Özkaldı
10/9/1976 günü saat 9.00 da Seydişehir Kadastro Mahkemesinde hazır bu
lunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi gelmediği takdirde
gıyap karan çıkartılacağı hususu davetiye yerine geçmek üzere ilânen
tebliğ olunur.
10302
Bolu Asliye Hukuk Hâkimüğinden:
J974/608
Davacı Orman Genel Müdürlüğü vekili Avukat İlhami Candemir ta
rafından davalı Hikmet Yalçın ve 10 arkadaşı aleyhine ikame olunan taz
minat davasının yapılan duruşması sırasında:
,
Türken"nin Çatakgüney Köyünden davalı Dursun Çağlayan'ın adresi
meçhul olduğundan dava düekçesi ve davetiyenin ilânen tebliğine karar
verilmiştir.
Davalı Dursun Çağlayan duruşmanın bırakıldığı 23/9/1976 günü saat
9J00 da mahkemede hazır bulunmanız veya kandintoi bir vekille temsil
ettirmediğiniz ahvalde gıyap kararının ilânen tebliğ edileceği davetiye ve
dava dilekçesinin tebliğine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
10310

Elazığ Karayolları 8. Bölge Müdürlüğünden:
1 — Bölgemiz aşağıda İşyerleri belirtilen şantiyeler İçin hizalarında muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati yazılı minibüsler
çalıştırılmak üzere 2490/31. maddesine göre kapalı zarf usuUyle 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 kapak zarflar komisyonca kabul edilmeyecektir.
3 — ihale dosyalan hergün mesai saatlerinde Bölge Malzeme Servisinde görülebilir. İhale şartnameleri isteklilere paralı veya parasız gön
derilmeyecektir. Duyurulur.
4 — Kiralanacak minibüslerin;
Muh. bedeli
Geç. teminatı
İ h a l e
İşyeri ve minibüs miktan
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 rninllbüs kiralanması
4 — Genç - 9. Bölge Hd. şantiyesi için 1 adet minibüs kiralanması
5 — Tunceli -Pilümür şantiyesi için 1 adet 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,—
3350,—
2.250,—
2550,—
2350,—
2563,—

23/7/1976
23/7/1976
26/7/1970
26/7/1978
27/7/197«
27/7/1976

Cuma
Cuma
Pazartesi
Pazartesi
Sah
Salı

111.00
15.30
111.00
15.30
11.00
15.30
10603/4-3
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Sayı:15642

İÇİNDEKİLER
Kanun
2022 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık
Bağlanması Hakkında Kanun

Sayfa
1

Kararnameler
7/12088 Lületaşı Madeninin İşletilmesi İmtiyazının Kozlubel Madeni İşletmeleri Limited
Şirketi Uhdesine Verilmesi Hakkında Kararname

1

Milli Eğitim,Ticaret, Gümrük ve Tekel ,Gençlik ve Spor Bakanlıklarına Ait Kararnameler

3

ithalât işlerine dair Sirküler

Yönetmelikler

Polis Kolejine Giriş Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

5

Tescil Edilmeyen Birleşmeler ve Bunlardan Doğan Çocukların Cezasız Tescilleri Hakkında
1826 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe Bir Madde Eklenmesine Ait
Yönetmelik

5

Çalışma Bakanlığı Yurtdışı Kadrolarına Atanan Personelin Görev Süreleri Yönetmeliğinin
5 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

5

Gençlik ve Spor Akademileri Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

5

Gençlik ve Spor Akademileri Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

7

Tebliğler
Belirtilen Aplikatörler Gümrük Vergi ve Resimlerinden Muaf Olarak İthal Edilebilmesine
Dair Tebliğ

10

Süper Benzin,Normal Benzin, Gazyağı ve Motorinin Beynelmilel Parite Fiyatlarından
Yapılacak İndirim Oranına Dair Tebliğ

10

Yüksek Seçim Kurulu Kararları
Yüksek Seçim Kurulunun Kararları

10

İlanlar

11

