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Tarifeli Hava Servisleri İçin Ücret Tarifeleri Saptanmasına Ait
Usuller Konusunda Uluslararası Anlaşma
B u Anlaşmaya imza koyan Hükümetler,
Uluslararası tarifeli hava servisleri için ücret tarifeleri saptanmasının, Devletler arasındaki bir çok ikili hava ulaştırma anlaşmalarında değişik biçimlerde düzenlendiğini veya hiç düzenlenmediğini dikkate alarak,
B u ücret tarifelerinin saptanması ilkelerinin ve usullerinin bir örnek olmasını
ve mümkün olan hallerde uluslararası Hava Taşıma Birliği'nin usullerinin kullanıl
masını isteyerek.
Aşağıdaki gibi anlaşmışlardır:
MADDE

1

B u Anlaşma :
(a> Aşağıdaki hallerde, bu Anlaşmaya Taraf olan iki Devlet arasında, tarifeli
hava servislerine uygulanacak ücret tarifeleri hükümlerini oluşturacaktır.
(I) B u Devletler arasında, bu servisleri kapsayacak ikili bir anlaşma bulunmaması,
(II) Böyle bir ikili anlaşma bulunması fakat bu anlaşmada ücret, tarifeleriyle
ilgili hüküm olmaması;
(b) Buna taraf olan i k i Devlet arasında yürürlükte kaldığı sürece, bunlar
arasında daha önce yapılmış herhangi bir ikili anlaşmadaki ücret tarifeleriyle ilgili
hükümlerin yerini alacaktır.
(1)
ve şartlar
kapsamak
uygulama

MADDE 2
Aşağıdaki fıkralarda «Ücret Tarifesi» terimi, posta taşımasına ait ücret
hariç, acentalık ve diğer yardımcı hizmetlerin ücretlerini ve şartlarını da
üzere, yolcu, bagaj ve yük taşıması için ödenen ücretler ve bu ücretlerin
şartları anlamını taşır.

(2) Taraflardan birinin havayolu işletmeleri tarafından öteki Taraf ülkesine
veya ülkesinden yapılacak taşımalar için konulacak ücret tarifeleri, İşletme maliyeti,
makûl bir kâr ve diğer havayolu işletmelerinin ücret tarifeleri de içinde olmak üzere
bütün ilgili unsurlar gözönünde tutularak makûl düzeylerde saptanacaktır.
(3) B u maddenin 2 nci fıkrasında sözü edilen ücret tarifeleri, mümkünse her
iki Tarafın ilgili havayolu işletmeleri tarafından hattın bütünü veya bir bölümü üzerinde işleyen diğer havayolu işletmelerine danışıldıktan sonra anlaşmaya varılarak
saptanacak ve bu anlaşma mümkün olan hallerde, Uluslararası Hava Taşıma Birligi'nin ücret tarifelerinin hazırlanmasında uyguladığı
usullerin
kullanılması yoluyla
sağlanacaktır.
(4) Böylece üzerinde anlaşmaya varılan ücret tarifeleri, başlangıç olarak
önerilen tarihten en az doksan gün önce her i k i Tarafın havacılık makamlarının onayına sunulacaktır, Özel durumlarda bu süre, anılan makamların anlaşmaları şartıyla
kısaltılabillr.
(5) B u onay açıkça bildirilebilir. Eğer havacılık makamlarının hiçbiri, bu
Maddenin 4 üncü fıkrası uyarınca sunulan ücret tarifelerini onaylamadıklarım, su
nulma tarihinden başlamak üzere otuz gün içinde bildirmezlerse, bu ücret tarifeleri
onaylanmış sayılacaktır. Onaya sunulma süresinin, 4 üncü fıkrada öngörülen şekilde
kısaltılmış olması halinde, havacılık makamları tarifelerin onaylanmadığının bildi
rilmesi için geçecek sürenin otuz günden az olması hususunda anlaşabilirler.
(8) B u Ücret tarifesi üzerinde bu Maddenin 3 üncü fıkrası uyarınca antaşmaya varılamazsa veya, bu Maddenin 5 inci fıkrasına göre uygulanan süre içinde bir
havacılık makamı öteki havacılık makamına, 3 üncü fıkra hükümleri uyarınca üzeYürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3324
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rinde anlaşmaya varılan herhangi bir Ücret tarifesini onaylamadığını bildirirse, i k i
Tarafın havacılık makamları, tavsiyesini yararlı saydıkları herhangi bir başka Devle
tin havacılık makamlarına danıştıktan sonra, ücret tarifesini aralarında anlaşarak
saptamaya çalışacaklardır.
(7) Eğer havacılık makamları, bu Maddenin 4 üncü fıkrasına göre kendileri
ne sunulan herhangi bir ücret tarifesi üzerinde veya herhangi bir ücret tarifesinin,
bu Maddenin 6 ncı fıkrasına göre saptanmasında anlaşmaya varamazlarsa, anlaşmazlık, ilgili ikili hava ulaştırma anlaşmasında yer alan anlaşmazlıkların çözümüne
ilişkin hükümler uyarınca çözümlenecektir.
(8) B u Madde hükümlerine göre saptanmış olan bir ücret tarifesi, yeni bir
Ücret tarifesi saptanıncaya kadar yürürlükte kalacaktır. Bununla, birlikte bir ücret
tarifesinin yürürlük süresi, bu fıkra hükmüne dayanılarak, başka bir şekilde sona
ermiş olacağı tarihten başlamak üzere on iki aydan fazla uzatılamayacaktır.
MADDE 3
(1) Eğer iki Taraf arasında ikili hava ulaştırma anlaşması yoksa veya içinde
anlaşmazlıkların çözümü konusunda hüküm bulunmayan bir ikili hava ulaştırma an
laşması varsa, ve 2 nci Maddenin 7 nci paragrafında sözü edilen türde bir anlaşmazlık doğarsa, Taraflar bu anlaşmazlığı, çözümlenmek üzere bir kişi veya kuruluşa havale etmeyi kararlaştıralbilirler, veya birinin isteği üzerine bu İşi üç kişilik bir hakem
kuruluna havale etmek hususunda anlaşabilirler.
(2) Böyle bir hakem kurulu kurabilmek için. Taraflardan her biri, tahkim
isteğinin diğer tarafça kabul edildiği tarihten başlamak üzere altmış günlük bir süre içinde birer hakem seçecektir; üçüncü hakem de, böylece seçilmiş olan İki hakem
tarafından, ikinci hakemin seçiliş tarihinden başlamak üzere altmış günlük bir ek
süre içinde tayin edilecektir.
(3) Eğer Taraflardan her biri süresi içinde bir hakem seçemezse, veya üçüncü hakem tayin edilmezse, Taraflardan birince Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü
Konseyi Başkanından, hakem kurulunu tamamlaması
isteminde bulunulabilir. Bu
durumda üçüncü hakem, üçüncü bir Devletin uyruğunda olacak ve hakem kurulunun
Başkam olarak görev yapacaktır.
(4) Taraflar başka bir şekilde anlaşmış olmadıkça, hakem kurulu usulünü
kendisi saptayacaktır. Bütün kararlar çoğunlukla alınacak ve kesin olacaktır.
MADDE 4
t k i veya ikiden çok Taraf arasındaki, bu Anlaşmanın yorumlanması veya uy
gulanmasına ilişkin olup müzakere yoluyla çözümlenmeyen herhangi bir anlaşmazlık,
2 nci maddenin 7. paragrafım ve 3 ncü Maddeyi etkilemeksizin, Taraflardan birinin is
temesi halinde hakeme havale edilecektir. Tahkim isteme tarihinden başlamak üzere
attı ay içinde Taraflar tahkimin düzenlenmesi hususunda anlaşamazlarsa, bunlardan
herhangi biri, Divan Statüsüne uygun bir başvurma ile bu anlaşmazlığı Uluslararası
Adalet Divanına havale edebilir.
MADDE 5
B u Anlaşma, Avrupa Sivil Havacılık Konferansı Üyesi olan herhangi bir Dev
let adına imzalanmaya açık olacaktır.
MADDE

6

(1) B u Anlaşma, imzalayan Devletlerin onayına bağlı olacaktır.
(2) Onay belgeleri ve bildirimleri Uluslararası Sivil Havacılık örgütüne yatırılacaktır.
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(1) B u Anlaşma, Avrupa Sivil Havacılık Konferansı Üyesi beş Devletin, onay
belgelerini yatırmalarından veya onay bildiriminde bulunmalarından sonraki otuzuncu günde yürürlüğe girecektir.
(2) Sonradan onaylayan; her Devlet için onay belgelerini veya
yatırmalarından sonraki otuzuncu günde yürürlüğe girecektir.
MADDE

bildirimlerini

6

(1) B u Anlaşma, yürürlüğe girdikten sonra, Birleşmiş Milletlerin veya ihtisas
Kuruluşlarından birinin üyesi olan herhangi bir Devletin katılmasına açık olacaktır.
(2) B i r Devletin katılması, katılma belgesinin Uluslararası Sivil Havacılık
Örgütüne yatırılması ile olacak ve yatırma tarihinden sonraki otuzuncu günde geçerlilik kazanacaktır.
MADDE

9

Herhangi bir Taraf, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne yapacağı bir bildirimle bu Anlaşmadan çekilebilir. Çekilme, bu bildirimin alınışından bir yıl sonra
geçerli olacaktır.
MADDE

10

(1) Herhangi bir Taraf, bu Anlaşmayı imzalama, onaylama veya ona katılma
sırasında, 4 üncü Madde ile kendini bağlı saymadığım bildirebilir. Öteki Taraflar,
böyle bir kayıt koyan Taraf bakımından bu Madde ile bağlı olmayacaklardır.
(2) Önceki paragraf uyarınca bir kayıt koymuş olan herhangi bir Taraf,
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne yapacağı bildirimle her zaman bu kaydı geri
alabilir.
MADDE

11

(1) B u Anlaşma yürürlüğe girer girmez, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü
tarafından, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tescil ettirilecektir.
(2) Uluslararası Sivil Havacılık Örgüttü, Birleşmiş Milletlerin veya İhtisas Kuruluşlarından birinin üyesi olan bütün Devletlere, bu Anlaşmanın onaylı birer kopyasını gönderecektir.
(3) Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, Birleşmiş Milletlerin veya İhtisas
Kuruluşlarından birinin üyesi olan bütün Devletlere, aşağıdaki hususları bildirecek
tir.
(a)

B u Anlaşmanın herhangi bir Devlet tarafından imzalanması;

(b) Herhangi bir onay belgesinin, onay bildiriminin veya katılma belgesinin
yatırılması ve tarihleri;
(c)

Herhangi bir çekilme bildirimi;

(d) 10 uncu Madde'ye göre konulan herhangi bir kayıt ve böyle bir kaydın
geri alınması.
Yukarıdakileri tasdiken, aşağıda
imzalamışlardır.

imzaları

bulunan yetkililer, bu Anlaşmayı

Paris'te, bindokuzyüzaltmışyedi yılının, Temmuz ayının onuncu günü, İngilizce,
Fransızca ve İspanyolca dillerinde, her üç metin aynı ölçüde geçerli olmak üzere,
birer nüsha halinde yapılmıştır.
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INTERNATIONAL A G R E E M E N T
on the procedure for the establishment of tariffs for scheduled air services
T H E GOVERNMENTS SIGNATORY HERETO,
CONSIDERING that the establishment of tariffs for scheduled international
air services is governed i n different ways by numerous bilateral air transport agree
ments, or is not provided for at all between States,
DESIRING that the principles and procedures for establishing such tariffs
should be uniform and that wherever possible use should be made of the procedures
of the International A i r Transport Association,
H A V E A G R E E D AS FOLLOWS :
ARTICLE 1
The present Agreement:
(a) shall establish the tariff provisions applicable to scheduled international
air services between two States Parties to the present Agreement:
(i) when such States have no bilateral agreement between them to cover such
services,
(ii) when such a bilateral agreement exists but contains no tariff clause;
(b) shall replace the tariff clauses in any bilateral agreement already conclu
ded between two States Parties to the present Agreement for so long as the latter
remains i n force between the two States.
ARTICLE 2
(1) In the following paragraphs, the term «tariff» means the prices to be
paid for the carriage of passengers, baggage and freight and the conditions under
which those prices apply. Including prices and conditions for agency and other
auxiliary services, but excluding remuneration or conditions for the carriage of mail.
(2) The tarrifs to be charged by the airlines of one Party for carriage to or
from the territory of the other Party shall be established at reasonable levels, due
regard being paid to all relevant factors, including cost of operation reasonable pro
fit, and the tariffs of other airlines.
(3) The tariffs referred to i n paragraph 2 of this Article shall, i f possible, be
agreed by the airlines concerned of (both Parties, after consultation with the other
airlines operating over the whole or part of the route, and such agreement shall,
wherever possible, be reached by the use of the procedures of the International Air
Transport Association for the working out of tariffs.
(4) The tariffs so agreed shall be submitted for the approval of the aerona
utical authorities of both Parties at least ninety days before the proposed date of
their introduction. In special cases, this period may be reduced, subject to the agree
ment of the said authorities.
(5) This approval may be given expressly. If neither of the aeronautical aut
horities has expressed disapproval within thirty days from the date of submission,
in accordance with paragraph 4 of this Article, these tariffs shall be considered as
approved. In the ever* of the •period for submission being reduced, as provided for in
paragraph 4, the aeronautical authorities may agree that the period within which
any disapproval must be notified shall be less than thirty days.
(6) If a tariff cannot be agreed i n accordance with paragraph 3 of this Ar
ticle, or if, during the period applicable in accordance with paragraph 5 of this
Article, one aeronautical authority gives the other aeronautical auhority notice of
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 3327
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Its disapproval of any tariff agreed In accordance with the provisions of paragraph
3, the aeronautical authorities of the two Parties shall, after consultation with the
aeronautical authorities of any other State whose advice they consider useful, ende
avour to determine the tariff by mutual agreement.
(7) If the aeronautical authorities cannot agree on any tariff submitted to
them under paragraph 4 of this Article, or on the determination of any tariff under
paragraph 6 of this Article, the dispute shall be settled i n accordance with the provi
sions in the relevant bilateral air transport agreement for the settlement of disputes.
(8) A tariff established In accordance with the provisions of this Article
shall remain in force until a new tariff has been established. Nevertheless, a tariff
shall mot be prolanged (by virtue of this paragraph for more than twelve months after
the date on which ilt otherwise would have expired.
ARTICLE 3
(1) If there is no bilateral air transport agreement between the two Parties,
or i f there is a bilateral agreement which does not include provisions for the settle
ment of disputes, and a dispute arises of the kind referred to i n paragraph 7 of
Article 2, the two Parties may agree to refer the dispute for settlement to some
person or body, or, at the request of either of them, they may agree to refer the
matter to a tribunal of three arbitrators.
(12) To constitute such a tribunal, each of the Parties shall nominate an arbit
rator within a period of sixty days from the date of the agreement of the other
Party to the request for arbitration, and the third arbitrator shall be appointed by
the two so nominated within a further period of sixty days from the nomination
of the second arbitrator.
(3) If within the respective periods, either of the Parties falls to nominate
an arbitrator, or the third arbitrator is not appointed, the President of the Council
of the International Civil Aviation Organization may be requested by either Party
to complete the tribunal. In such case, the third arbitrator shall be a national of a
third State and act as president of the tribunal.
(4) Unless the Parties have otherwise agreed, the tribunal shall determine
its own procedure. A l l its decisions shall be reached by a majority of votes and shall
be final.
ARTICLE 4
Without prejudice to paragraph 7 of Article 2 and to Article 3, any dispute
between two or more Parties concerning the interpretation or application of the
present Agreement which cannot be settled through negotiation shall, at the request
of one of them, be submitted to arbitration. If, within six months from the date of
the request for arbitration, the Parties are unable to agree on the organization of
the arbitration, any one of those Parties may refer the dispute to the International
Court of Justice by request i n conformity with the Statute of the Court.
ARTICLE 5
The present Agreement shall be open for signature on behalf of any State
Member of the European Civil Aviation Conference.
ARTICLE 6
(1) The present Agreement shaM be subject to ratification or approval by
the signatory States.
(2) The mstrumente of ratification and modifications of approval shall be depo
sited with the International Civil Aviation Organization.
Yürütme ve Idare Bölümü Sayfa: 3328
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ARTICLE 7
(1) The present Agreement shall enter Into force on the thirtieth day after
five States Members of the European Civil Aviation Conference have either deposited
their instruments of ratification or notified their approval.
(2) It stall enter into force for each State ratifying or approving it thereafter on the thirtieth day after the deposit of its instrument of ratification or its
notification of approval.
ARTICLE 8
(1) The present Agreement shall, after it has entered into force, be open for
accesion by any State Member of the United Nations or of any of the Specialized
Agencies.
(2) The accession of a State shall be effected by the deposit of an instrument
of accession with the International Civil Aviation Organization and shall take effect
on the thirtieth day after the date of deposit.
ARTICLE 9
The present Agreement may be denounced by any Party by notification addressed to the International Civil Aviation Organization. Denunciation shall take effect
one year from the receipt of the said notification.
ARTICLE 10
(1) Any Party may, at the time of signature, ratification or approval of the
present Agreement or accession thereto, declare that it does not consider itself bound
by Article 4. The other Parties shall not be bound by that article wüth respect to any
Party which has made such a reservation.
(2) Any Party which has made a reservation in accordance with the preceding paragraph may at any time withdraw it by notification to the International Civil
Aviation Organization.
ARTICLE 11
(1) As soon as the present Agreement enters into force, it shall be registered
with the Secretary General of the United Nations by the International Civil Aviation
Organization.
(2) The International Civil Aviation Organization shall transmit a certified
copy of the present Agreement to all States Members the United Nations or of any
of the Specialized Agencies.
(3) The International Civil Aviation Organization shall notify all States Members of the United Nations or of any of the Specialized Agencies o f :
(a) Any signature of the present Agreement;
(b) The deposit of any instrument of ratification, any notification of approval
or any Instrument of accession and the date thereof;
(c) Any notification of denunciation;
(d) Any reservation notified i n accordance with Article 10 and any withdrawal of such a reservation.
I N WITNESS WHEREOF the undersigned, having been duly authorized, have
signed the present Agreement.
DONE at Paris, the tenth day of July one thousand nine hundred and sixtyseven i n a single copy i n the English, French and Spanish languages, all three texts
being equally authoritative.
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Yönetmelik
İstanbul Üniversitesinden :
İstanbul İmâr Yönetmeliği 3.37 ncl Maddesine B i r Fıkra Eklenmesine Dair
Yönetmelik
Madde 1 — İstanbul Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 3.37. maddesine aşağıdaki
(f) fıkrası eklenmiştir.
Madde 3.37 — (f)
Y o l kenarındaki tabii zemin seviyesi asgari 2.00 m. yüksekte olan ve tabii ze
minden kat atan yapılarda, yan ve arka bahçede yapılmasına imkân olmayan garaj,
depo, çöp odası vesair müştemilâtın. Belediyece mahzur görülmeyen hallerde, ön bah
çede, bahçe seviyesi altında kalmak ve kapıları tratuvara açılmamak kaydıyla, yapıl
malarına izin verilebilir.
Madde 2 — B u Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Müşterek Kararname
Başbakanlıktan:
Karar Sayısı: 18864
1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 200 ek göstergeli Başbakanlık Müs
teşar Yardımcılığına, Köy İşleri Bakanlığı Müşaviri Sebahattin Dilemre'nin, 657 sa
yılı Kanunun değişik 74 üncü maddesi uyarınca atanması uygun görülmüştür.
2 — B u Kararı Başbakan yürütür.
7/10/1977
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ S. KORUTÜRK
Başbakan
S. DEMİREL
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ILANLAR
Ankara İflâs Memurluğundan:
1975/22
Ankara Atatürk Bulvarı Sanlı Han 4/405 de Müflis Şükrü özsoy"un masaya ait
hiç bir malı bulunmadığından i . i . K . nun 217. maddesi uyarınca tasfiyenin tatiline
karar verilmiştir.
İlân tarihinden itibaren 30 gün içinde masrafı peşin verilerek işlemin devamı
istenmediği takdirde iflâsın kapatılacağı tebliğ ve ilân olunur.
16746
Aydın Sulh Hukuk Hâkimliğinden:
1977/398
Davacı Maliye Hazinesi vekili Av. Bigül Esin tarafından açılan mirasçılık dava
sının duruşması sırasında verilen karar gereğince :
Mirasçılardan Tahmise i Hüseyin'in Aydın, Zafer Mahallesi, Gazipaşa Bulvarı,
46/1 Sokakta 6 parsel maliki olduğu bildirilmiş ise de yapılan tebligat ve zabıta araş
tırmasında adresinde bulunamamıştır. B u nedenle kendisinin duruşma günü olan
28/12/1977 günü saat 9.00'da Mahkememizde hazır bulunması veya kanuni bir vekil
ile kendisini temsil ettirmesi gelmediği takdirde H . TJ. M . K . nun 509. maddesi uyarın
ca gıyap karan gönderilmeksizin gıyabında duruşma yapılıp karar verilebileceği Ha
nen duyurulur.
16747
Aydın Sulh Hukuk Hâkimliğinden:
1975/1489
Davacı Adnan Yokuş vekili Av. Orhan Kutalp tarafından davalılar Nafia
Kandemir ve arkadaştan aleyhlerine açılan ortaklığın giderilmesi davasının duruşması
sırasında verilen karar gereğince:
Davalılardan Mehmet Ünlü'nün İzmir İli Karabağlar Mahalesi Çamlık Semtin
de oturduğu bildirilmiş ise de yapılan tefoligat ve zabıta araştırmasında adresinde
bulunamamıştır. B u nedenle kendisinin duruşma günü olan 6fl^/19TJ günü saat 9.00
da Mahkememizde hazır bulunması veya kanuni bir vekil ile kendisini temsil ettirmesi
gelmediği takdirde H . U. M . K . nun 509. maddesi uyarınca gıyap karan gönderilmeksizin gıyabında duraşma yapılıp karar verilebileceği ilânen duyurulur.
1674«
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Ankara 12. Asliye Hukuk Hâkirnliginden:
1977/110
Davalı: Fazlı Demiray, Donanma Komutanlığı Sancaktar Gemi Kom.
Gölcük/İZMİT
Davacı: Millî Eğitim Bakanlığı veküi Avukat Hazine Avukatı özden Sezer ta
rafından 38/1/1977 tarihli dilekçe ile aleyhinize açılmış bulunan okul giderlerinden
mütevellit 5.106,37 liralık alacak davasında adınıza çıkarılan davetiyenin fbüâ tebliğ
İade edildiği ve zabıtaca yapılan tahkikte tebligata yarar adresiniz belli bulunmadı
ğından dava arzuhalinin ve duruşma gününü bildirir davetiyenin ilânen tebliğine
mahkemece karar verilmiş olmakla davanızın duruşması 17/11/1977 Perşembe saat
10.00 da olup belli gün ve saatte duruşmada hazır bulunmanız veya kendinizi bir
vekille temsil ettirmeniz aksi halde aynı yoldan ilânen gıyap kararı tebliğ olunacağı
dava arzuhalinin ve duruşma gününün yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
16807

•

Sincanlı Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
1976/139
Davacı Sincanlı Kazası Ahmetpaşa Kasabasından ismail kızı Ayşe Kuzgun ta
rafından davalı Sincanlı Ahmet Paşa Kasabasından Nahit Kuzgun aleyhine açmış
olduğu boşanma davasının yapılan duruşması sonunda:
8/3/1977 tarihli ve 1076/139 esas 1977/1B karar sayılı ilâmı ü e boşanmalarına
karar verilmiş, davalı Nahit Kuzgun yapılan aramalara rağmen adresi meçhul oldu
ğundan ilân tarihinden itibaren onlbeş gün içinde kanun yoluna başvurmadığı tak
dirde kararın kesinleşeceği tebliğ yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
16812
>•

. >

Akyazı Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
1976/545
Davacı Selahattin Uznıngüngör vekili tarafından davalılar Selahattin Mallı ve
Sabahattin Mallı aleyhlerine açılan tazminat davasının yapılamakfca olan açık duruş
ması sırasında, davalının tebligata yarar sarih adresi tespit edilemediğinden adına
davetiyenin Resmî Gazete ü e tebliğ edildiği ve yine duruşmaya gelmemiş oldukla
rından, bu kerre duruşmanın bırakıldığı 30/11/l977 günü saat 9.00 da Akyazı Asliye
Hukuk Hâkimliğinde bizzat kendiniz veya kendfierinM b i r vekille temsil ettirmeniz
ettirmediğiniz takdirde duruşmanın gıyabınızda devam edeceği hususu gıyap karan
yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
16813

• Vezirköprü Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
1977/122
Davacı Faik ö n d e r ve Mahmut Tekcan Vekilleri Avukat Perihan özgen tarafından davalı Samsun îşkurhan Bodrum Kat No. 85 de mukim Nurettin Kondur
aleyhine açılan tescilin iptali davasının yapılan duruşmasında:
Yukanda adı yazılı davalı Nurettin Kondur'a kanunî yollarla tebligat yapıla
madığından Resmî Gazete'nin 27/9/1977 tarihli nüshanında davetiye ilânen tebliğ
edilmiş ise de adı geçen davalı mezkûr günde duruşmaya gelmediği ve kendisini b i r
vekille temsü etirmediginden hakkında gıyap karan tebliğine karar vçrümiş oldu
ğundan 10/11/1977 günü saat 9.00 da yapılacak duruşmada hazar bulunması veya
kwryritafrrri vekille temsil ettirmesi aksi takdirde duruşmanın gıyabında devam edeceği
İlânen tebliğ olunur.
16815
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Pertek Asliye Hukuk Hakimliğinden:
1976/99
Davacı hazine tarafından mahkememize açılan Mülkiyetin tesbiti davasının ya
pılan açık yargılamasında davalılara gıyap kararının ilânen tebliğine karar verilmiş ol
makla :
Davalılar Pertek Korluca Köyünden Ali Yurtsever, Süleyman, Hüseyin ve Dur
sun Şereftoğlu'nun duruşmanın atılı bulunduğu 6/42/1977 gümü saat 0.9 da Pertek As
liye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunmaları veya bir vekil ile kendilerin' temsil et
tirmeleri aksi taktirde gıyaplarında duruşmaya devam olunacağı gıyap yerine kaim
olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
16826 / 6
1976/100
Davacı hazine tarafından mahkememize davalılar Resul Kengil ve müşterekleri
aleyhine açılan Mülk'yetin Tesbiti davasının yapılan açık duruşmasında davalılara
gıyap davetiyesinin ilânen tebliğine karar verilmekle :
Davalılar Pertek Kotluca Köyünden Resul, Sefer, Pervin ve Hasan Kengillerin
duruşmanın bu kez atılı bulunduğu 1/112/1977 günü saat 0.9 da Pertek Asliye Hukuk
mahkemesinde bizzat hazır bulunmaları veıya bir yetk'li vekil ile kendilerni temsil
etirmeleri aksi takdirde duruşmanın gıyaplarında yürütüleceği hususu gıyap yerine
kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
16826 / 7
,1976/105
'Davacı hazine tarafından mahkememize davalılar Hatice Ertürk ve müşterek
ler: aleyhine açılan mülkiyetin tesbiti davasının yapılan açık duruşmasında davalı
lara gıyap davetiyesinin ilânen tebliğine karar verilmekle:
Davalılar Pertek Korluca Köyünden Hatice, Orhan, Şükran, Ayhan, Perihan
Ertürk ve Türkan Aydın'ın duruşmanın atılı bulunduğu 6/H2/1977 günü saat 0.9 da
Pertek Asliye Hukuk Mahkemesinde bizzat hazır bulunmaları veya bir vekille kendi
lerini temsil ettirmeleri alkış' taktirde duruşmanın gıyaplarında yürütüleceği hususu
gıyap yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
16826/8
(1976/109
Davacı hazine (mümessili tarafından mahkememize davalılar Yeter Dinç ve
müşterekleri aleyhine açılan mülkiyetin tesbiti davasının yapılan açık duruşmasında
davalılara gıyap davet'yesinim ilânen yapılmasına karar veritaıeklt? :
Daıvalüar Pertek Korluca Köyünden Yeter, Ahmet, Hurrem, Murat ve Belgi zar
Dinç'lerin duruşmanın atılı bulunduğu 6/112/119,7? günü saat 05 da Pertek Asliye Hukuk
Mahkemesinde teizzat hazır bulunmaları veya bir vekil ile kendilerini temsil ettirme
leri aksi taktirde duruşmanın gıyaplarında yürütüleceği gıyap yerine 'kaim olmak
üzere ilânen tebliğ olunur.
16826 / 9
Iİ972/760
Davacı Çelebi Gel tarafından mahkememize Şami Doğru ve müşterekleri aleyhi
ne açılan Müdahalenin Men'i davasının yapılan açık duruşmasında davalılara gıyap
davetiyesinin ilânen tebliğine karar verilmekle:
Davalılar Perfe.lk Ardıç Köyünden Şami, Adile, Fecire, Fatma, Elif, Zekiye, Alinza, AıK, Hatayi, Anik, Güllü, Zime Hatice, Fatma, Besi, Kumru ve Nazire Doğmı'nun
duruşumanm atîlı bulunduğu 6/H2/I1977 günü saat 0J9 da Pertek Asliye Hukuk Mahke
mesinde bizzat hazır (bulunmaları veya bir vekille kendilerini temsil ettirmeleri aksi
taktirde duruşmanın gıyaplarında yürütüleceği hususu gıyap yerine kamı olmak üze
re ilânen tebliğ olunur.
16827
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Yozgat ASliye Hukuk Hâkimi'ğkuden:
Iİ97Ö/375
Davacı Yozgat Maliye Hazinesi vekili Av. Emin özel'in davalılar Mürşit Secicin
Rabla Yücel, Sezai Yücel, İjlal Yıldırım, Cahit Yıldıran vs. aleyhlerine açtığı tazminat
davasının yapılan açık duruşması sırasında v;rHen ara kararı uyarınca:
Davalılardan Ijlâl Yıldırım ve Sezai Yücel'in adresleri beli': oynadığından Ha
nen tebliğine karar verilmiş olup adresleri bilinmeyen davalılar îjlâl Yıldırım ve
Sezai Yücel'in duruşmanın atılı (bulunduğu ı5/>12/1877 gününde duruşmaya gelmeleri
veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, gelmedikleri ve bir vekille de kendileri
n i temsil ettirmedikleri takdirde haklarında gıyap karan çıkartılacağı, davetiye
yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
16828
Ankara 4. Asliye Hukuk Hakimliğinden:
Gazi Mustafa Kemalpaşa (Bulvarı No. 7/11 Ankara'da Mübecoel Kıray ve î . Zeki
Karay'a,
M i l l i Eğitim Bakanlığı tarafından Hasan Aşkan, Alaattin Şenel, Erdal Türkkan ve aleyhinize açılan alacak davasının yapılan duruşmasında:
Adınıza çıkarılan dava dilekçesi ve duruşma gününü havi davetiyeler b ü â teb
liğ İade edilmiş, zabıta tahkikatından da adresinizin meçhul olduğu bildirildiğinden
dava dilekçesi ve duruşma gününün adınıza ilânen tebliğine karar verilmiş olup
karar gereğince 3/11/1977 günü saat 9.40 da (Mahkemede bizzat hazır (bulunmanız
veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz gerektiği aksi halde müteakip duruşma
günü adınıza ilânen gıyap kararı çıkarılacağı hususu dava dilekçesi ve duruşma gü
nünün tebliği yerine kaim olmak üzere ilan olunur.
16802
Sivrihisar Asliye Hukuk Hakimliğinden:
1873/7©
Davacı Sivrihisar îğdecik Köyünden Penbe Yalçın tarafından D.D. Yolları Tav
şanlı Garında Manavracı olduğu bildirilen İhsan Yılmaz ve arkadaşları aleyhine açı
lan tevsi miktar davasının duruşmasında:
îğdecik Köyü Kızüyazı mevkiinde 5514 M , aynı mevkiide 8271 M Elekçiardı
mevkiinde 18380 ve 91900 W- miktarındaki taşınmazların miktarların tevsii talep ve
dava edilmiş olup mürecata kalan işbu dava yenilenmiş olduğundan duruşma günü
olan 5/12/1977 günü saat 10.00 da duruşmada bizzat hazır olmanız veya bir vekille
kendinizi temsil ettirmeniz yemleme dilekçesinin tebliğine kaim olmak üzere ilânen
tebliğ olunur.
16830
2

2

İskenderun 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
1977/136
Davalı: Kadir Yakıcı, Aşkarbeyli Köyünden İskenderun
Davacı hazinei maliye tarafından davalı Kadir Yakıcı aleyhine açtığı müdaha
lenin meni davası dolayısiyle adınıza Resmi Gazete ile üânen davetiye tebliğ edildiği
halde mezkûr gün ve saatte mahkemeye gelmediğinizden bu Şerre üânen gıyap karan
tebliğine karar verilmiş olmakla duruşma 10/11/1977 Perşembe günü saat 9.00'a erte
lenmiş bulunmaktadır.
Mezkûr gün ve saatte İskenderun 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılacak du
ruşmaya gelmediğiniz takdirde duruşmanın gıyabınızda devam olunacağı gıyap kararı
yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
16831
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iskenderun 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
1976/721
Davalı: Fatma Açan, Yıldırmıtepe Mahallesi Sosyal Sokak No. 43 İskenderun
Davacı İskenderun Demir Çelik Fabrikaları Müessese Müdürlüğü tarafından
davalı Fatma Acan aleyhine açılan 43.750 lira tazminat davası dolayısiyle
adınıza
23/8/1977 tarihinde Resmî Gazetede ilânen davetiye tebliğ edildiği halde mezkûr gün
ve saatte mahkemeye gelmediğinizden bu kerre üânen gıyap karan tebliğine karar
verilmiş olduğundan duruşma 16/11/1977 Çarşamba günü saat 9.00'a talik edilmiştir.
Mezkur gün ve saatte İskenderun 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılacak du
ruşmaya gemlediğinizde duruşmanın gıyabınızda devam olunacağı gıyap karan yerine
kaim olmak üzere ilân olunur.
16832
1977/194
Davalı: Ahmet Çetinkaya, Aşkarbeyli Köyünden İskenderun
Davacı Hazine! maliye tarafından davalı Ahmet Çetinkaya aleyhine açtığı müda
halenin men'i davası dolayısiyle adınıza Resmî Gazete ile ilânen davetiye tebliğ edil
diği halde mezkur gün ve saatte mahkemeye gelmediğinizden bu kerre üânen gıyap
karan tebliğine karar verilmiş olmakla duruşma 10/11/1977 Perşembe günü saat 9.00'a
ertelenmiş bulunmaktadır.
Mezkûr gün ve saatte İskenderun 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılacak
duruşmaya gelmediğiniz takdirde duruşmanın gıyabınızda devam olunacağı gıyap ka
ran yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
16833
Mut Sulh Ceza Hâkimliğinden:
E . N o : 1977/156
K . N o : 1977/80
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan sanıklar Harun Güler ve Andırın ilçesi
Narbaşı Kasabasında nüfusa kayıtlı, Adana Sakarya Mahallesi 353 Sok. No. 9 da mu
kim Mustafa oğlu, Ümmü'den olma, 1938 doğumlu Ali Dalkıran haklarında C. M . U . K .
nun 386. maddesi gereğince evrak üzerinde ZföHVn gün ve 1977/80 sayılı gıyabi hü
kümle, sanık A l i Dalkıran'ın T . C . K . nun 565/1, 565/2 647/4, C . K . 72. maddeleri gere
ğince 165 TL. hafif para cezası ve 10 gün meslek ve sanatın tatili cezasıyle tecziyesine,
15 T L . bilirkişi giderinin sanıklardan müştereken alınmasına, k a r a m ı tebliğini mü
teakip 8 gün içinde itirazları olmadığı takdirde kararın infazına dair verilen gıyabi
karar bütün aramalara rağmen A l i Dalkrran'a tebliğ edilemediği ve açık adresinin de
tesbit edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanun 29. maddesi gereğince tebliğ yerine
kaim olmak üzere hükmün A l i Dalkıran"a ilânen tebliğine, nesir tarihinden 15 gün
sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı, ilân ücretinin kendisinden alınacağı hususu
üân olunur.
26856
İskenderun ıl nci Asliye Hukuk Mahkemesinden:
Davalı : Ziya Tan, Aşkarbeyli Köyünde Mukim İskenderun
Davacı hazlnei maliye tarafından davalı Ziya fTan aleyhine açtığı müdahalenin
men'i davası dolar/isiyle adınıza Resmî Gazete ile ilânen davetiye tebliğ edildiği halde
mezkûr gün ve saatte mahkemeye gelmediğinizden bu kere ilânen gıyap karan teb
liğine karar verilmiş olmakla duruşma 10/111/1977 Perşembe günü saat 0.9 a ertelen
miş bulunmaktadır.
Mezkûr gün ve saatte İskenderun ıl nci Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılacak
duruşmaya gelmediğiniz taktirde duruşmaya gıyabınızda devam olunacağı gıyap ka
ran yerine kaim olmak üzere İlân olunur.
16829
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Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliğinden:
E . N o : 1977/336
K . N o : 1977/325
Hakim : Ahmet Cezmi Kopanoğhı 9969
Başkâtip : Yaşar Kara
Tehlikeli taşıt kullanmak suçundan mahkememizin 16/3/1977 tarihli ilâmı ile
T. C. K . 565/72, 647 S. K . 4 maddeleri -gereğince otuzbeş lira hafif para cezası ile hü
kümlü İsmail oğlu 19*8 doğumlu Etem Başramoğlu hakkındaki gıyabi ilâm bütün
aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Teb
ligat Kanununun 29. maddesi gereğince adı gecen hükümlüye kararın ilânen tebliğine
hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren onbeş gün sonra muhataba tebliğ edilmiş
sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur.
16834
Urfa Sulh Ceza Hâkimliğinden:
Tehlikeli araç kullanmaktan mahkememizin 13/7/1977 tarih ve 1977/626 esas
1977/755 karar sayıü kararı ile Bozova İlçesi Yukarı Çatak Köyünde nüfusa kayıtlı
Mehmet ve Üveyş Kadm'dan olma 1952 D. l u Bakır Soğan T C K . 565 maddesi uyarın
ca on i k i gün hafif hapis, on i k i lira hafif para cezası ve on sekiz gün şoförlük meslek
ve sanatının tatili cezası ve bu cezalarının ertelenmesine karar verilmiş, gıyabi hü
kümlü bütün aramalara rağmen bulunamadığından 7201 sayılı Kanunun 29. maddesi
gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tari
hinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur.
16840
Ankara Asliye 6. Hukuk Hâkimliğinden:
1977/810
Davalı: Seyit Ahmet özay, Hasan Halif Şair Sokak Fener Apt. 19/4 istanbul,
Davacı: Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından okul giderinden dolayı
6.585,30 lira alacak davası ikame edilmiş olup adresinizde bulunamadığınızdan dave
tiyenin tebliğ edüemediği, yaptırılan tahkikatta da adresinizde bulunamadığından
davetiye ve dava arzuhalinin ilânen tebliğine karar verilmiş olup duruşması bırakı
lan 5/12/1977 günü saat 10.35 de duruşmaya gelmeniz veya Ibir vekil göndermediğiniz
takdirde gıyap kararı çıkarılacağından davetiye ve dava arzuhali yerine kâin olmak
üzere ilânen duyurulur.
16801
Mut Sulh Ceza Hâkimliğinden :
E. N o : 1977/26
K . N o : 1977/90
Trafik Kanununa muhalefet suçundan sanık Silifke İlçesi Ekşiler Köyü H . 23
de nüfusa kayıtlı Halil ve Zeliha'dan olma, 1957 doğumlu Mesut Çırak hakkında
mahkememizde yapılan açık duruşma sonunda 6085 sayılı Kanunun 232 sayılı Kanun
la değişik 24. ve aynı Kanunun 58/B maddeleri gereğince 100 lira hafif para cezası ile
tecziyesine, dair verilen 10/3/1977 gün ve 1977/90 sayılı gıyabi hüküm sanığa bütün
aramalara rağmen tebliği edilemediği ve sarih adresinin bulunamadığından, gıyabi
hükmün 7201 sayılı tebligat Kanunun ¡29. maddesi gereğince ilânen tebliğine, nesir
tarihinden itibaren 15 gün sonra hükmün muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı, 850 ku
ruş mahkeme masrafı ile birlikte ilân ücretinin kendisinden alınacağı teWi£ yerime
kaim olmak üzere ilân olunur.
16851
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Bornova Sulh Ceza Hâkimliğinden:
Esas N o . : 1977/18
Karar N o . : 1977/351
H â k i m : Hayri Günaydın: 10969
Başkâtip: İhsan Bozkurt : 798
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan Mahkememizin 1/7/1977 tarihli ilâmı Ue
T. C. K . nun 565. son, 647 S. Kanunun 4. maddesi gereğince 40 lira hafif para ve
10 gün meslek ve sanaatının tatiline karar verilen istanbul - Fatih Kocamustafa Yalı
Mahallesi İskele Meydanı nüfusunda kayıtlı, Süleyman oğlu 1954 doğumlu A l i Tezcan
uzun aramalara rağmen gıyabi hüküm tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı Teb
ligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince hükmün sanığa ilânen tebliğine, hüküm
fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı üân
olunur.
16845
Esas N o . : 1977/589
Karar N o . : 1977/293
H â k i m : Hayri Günaydın: 10969
Başkâtip: İhsan Bozkurt : 798
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan Mahkememizin 28/6/1977 tarihli ilâmı ile
T. C. K . nun 565, son, 647 S. Kanunun 4 üncü maddeleri gereğince 80 lira hafif
para, 10 gün müddetle meslekten men cezasına hükümlü Bornova Merkez Mahallesi
nüfusunda kayıtlı İbrahim oğlu 1948 doğumlu Nejat Baş uzun aranmalara rağmen
bulunamamış olduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gere
ğince hükmün sanığa ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 sonra
sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur.
16846
Esas N o . : 1977/483
Karar N o . : 1977/553
H â k i m : Hayri Günaydın: 10969
Başkâtip: İhsan Bozkurt : 798
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan Mahkememizin 22/7/1977 tarihli ilâmı ü e
T. C. K . nun 565. son, 647 S. Kanunun 4 üncü maddeleri gereğince 80 lira hafif
para ve 10 gün meslek ve sanaatının tatüine karar verilen Bergama İlçesi Aşağı
Kırıklar Köyü nüfusunda kayıtlı Şaban oğlu 1950 doğumlu Hasan Şahanoğulları'mn
uzun aranmalara rağmen gıyabi hüküm tebliğ edilememiş, 7201 sayılı Tebligat Ka
nununun 29 uncu maddesi gereğince hükmün sanığa ilânen tebliğine, hüküm fıkra
sının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olu
nur.
16847
•

•

• •

Bornova Sulh Ceza Hâkmliğinden:
Esas N o . : 1977/324
Karar N o . : 1977/452
H â k i m : Hayri Günaydın:10969
Başkâtip: İhsan Başkurt: 798
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan Mahkememizin 6/7/1977 tarihli ilâmı ile
T. C. K . nun 565, son, 647 S. Kanunun 4 üncü maddesi gereğince 40 lira hafif para
ve 10 gün meslekten men cezasına hükümlü İsparta - Çivril İlçesi Sundurlu Köyü
nüfusunda kayıtlı Neşet oğlu 1940 doğumlu Gürkan Kasal uzun aramalara rağmen
bulunamamış olduğundan 7201 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi gereğince hükmün
sanığa ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 gün sonra sanığa teb
liğ edilmiş sayılacağı ilân olunur.
16844

Sayfa: lfi

RESMÎ GAZETE

13 E k i m 19TT — Sayı: 16083

Pertek Asliye Hukuk Hâkilmliğinden:
1976/121
Davacı hazine tarafından mahkememize davalılar İbrahim Dine ve müşterek
leri aleyhine açıttan mülk'yetân tesbiti davasının yapılan açık duruşmasında davalı
lara gıyap kararının ilânen yapılmasına karar verilmekle:
Davalılar Pertek Korluca Köyünden ibrahim, Yeter, Ahmet, Hurrem, Murat,
ve Belgüzar Dinçlerin duruşmanın atılı bulunduğu 6/12/1977 günü saat 9.00 da Pertek
Asliye Hukuk Mahkemesinde bizzat hazır bulunmaları veya bir yetkili vekil ile ken
dilerini temsil ettirmeleri aksi taktirde gıyaplarında duruşmaya devam olunacağı gı
yap yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
16826 /1
H976/110
Davacı hazine mümessili tarafından mahkememize açılan mülkiyetin tesbiti da
vasının yapılan açık yargılamasında davalılara gıyap davetiyesinin ilânen tabi fine ka
rar verilmekle:
Davalılar Pertek Korluca Köyünden Mehmet ve Zeliha Erdöğmuşlann duruş
manın atılı bulunduğu 1/12/1977 günü saat 9.00 da Pertek Asliye Hukuk Mahkemesin
de bizzat hazır bulunmaları veya bir yetkili vekil ile kendilerini temsil ettirmeleri aksi
taktirde gıyaplarında duruşmanın yürüyeceği hususu gıyap yerine kaim olmak üzere
ilânen tebliğ olunur.
16826/2
1975/336
Davacı hazine tarafından davalılar Safiye Abay ve müşterekler" aleyhine açılan
mülkiyetin tesbiti davasının yapılan açık duruşmasında davalılara gıyap kararının ilâ
nen tebliğine karar verilmekle:
Davalılar Pertek Böğürtlen Köyünden Safiye Abay, Güneş ve Mustafa Dağ,
Alişan Kıhnç'm duruşmanın atılı bulunduğu 1/12/1977 günü saat 05 da Pertek Asliye
Hukuk Mahkemesinde bizzat hazır bulunmaları veya b'r yetkili vekille kedilerini
temsil ettirmeleri aksi taktirde duruşmanın gıyaplarında yürütüleceği hususu gıyap
yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
16826 / 3
1975/391
Davacı hazine tarafından mahkememize davalrlar Mustafa Kıvanç ve müşreıvkleri aleyhine açılan davanın yaptfam açık duruşmasında davalılara gıyap davetiye
sinin ilânen yapılmasına karar verlmeMe:
Davalılar Pertek Böğürtlen Köyünden Alı Kamer Akın, Emine Akın, Mehmet
Polat, Baki Akın, Hüseyin Karton, Nazmi Akm, Beh'ye Abay, Reşit Tan ve Süleyman
Abayin duruşmanm atılı bulunduğu '6/12/1977 günü saat 0.9 da Pertek Asliye Hukuk
Mahkemesinde hazır bulunmaları veya bir vekille kendilerini temsil ettirmeler' aksi
taktirde gıyaplarına karar verileceği gıyap davetiyesi yerine kaim olmak üzere ilânen
tebliğ olunur.
16826 / 4
(1976/98
Davacı hazine tarafından mahkememize davalılar Fatma Balkan ve müşterek
leri aleyhine açılan mülkiyetin tesbiti davasının yapılan açık duruşmasında davalı
lara gıyap karannm ilânen yapılmasına karar verilmekle:
Davalılar Pertek Korluca Köyünden Fatma Balkan, ibrahim Yeter, Ahmet, Hur
rem, Murat ve Belgizar Dinç'lerin duruşmanm atılı bulunduğu 6/ıl2/ıl977 günü saat
0.9 da Pertek Asliye Hukuk Mahkemesinde bizzat hazır bulunmaları veya bir vekille
kendilerini temsil ettirmeleri aksi taktirde .gıyaplarında duruşmanm devam olunacağı
gıyap davetiyesi yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
16826 / 5
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Türkiye Elektrik Kunuımu Genel Müdürlüğünden:
Gaz Turbo - Generator Üniteleri Satın Alınacaktır.
Enterkonnekte enerji sistemimizin ihtiyaç gösterdiği muhtelif yerlere acilen
tesis edilmek üz. re dış piyasadan kcovansiyonel tipte 2 adet, her biri takriben 85400
MW gücünde 13.8 kV çıkış gerilimli, 50 frekanslı açık çevr mli paket tipi gaz türbo-generatör üniteleri ile bunları enterkonnekte sisteme irtibatlıyacak 13, 8/161
kV'luk
yükseltici transformatör üniteleri satın alınacaktır.
1) B u konu ile ilgili ihale dokümanlarının;
13 Ekim 1977 tarifenden itibaren
T E K San'trallar Proje ve Tesis D. Başkanlığı
ıNecatilbey Cad. Maro Han NO: 3 K a t : 5 Sıhhiye/Ankara
adresind.n, bu büyüklükte gaz turbogenerator üniteleri imal edip başarı ile işletmeye
alan firmalara, 'beher takımı 2.500, T L . karşılığında verileceği ve ünite kapasitesi 85
MW'in altında olan firma teklilerinin açılmadan iade edileceği,
2) Tekliflerin en geç 29 Kasım 1977 günü saat 14.00 e kadar yukarıda belirtilen
adrese teslim edilmiş olmaları (postada vaki gecikmeler dikkate alınmaz.
3) Verilen tekliflerin aynı gün saat 15.00 de teklif veren firma temsücüeri hu
zurunda açılacağı,
4) Kurumumuzun 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığı,
ilân olunur.
16916 / 2-1
>
Çankırı Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
D. N o : 1976/471
Davacı İsmail Samut vekili Avukat Yüksel Akkır tarafından davalı Fatma Samut aleyhine açüan zina sebebiyle boşanma davasının yapılan açık duruşmasında
verilen karar gereğince:
Davalı Fatma Samut'un Çankırı Merkez Karatekin Man. Çamaşırhane Sok.
No. 96 da Annesi Kebire Uçar yanında mukim İken adresi meçhul kaldığından ken
disine üânen davetiye yerine kaim olmak üzere tebligat yapılmasına karar verilmiş
olmakla tayin edilen duruşma günü 16/11/1977 Çarşamba, günü saat 9X10 da duruş
maya gelmesi veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi takdirde gıyap karan
çıkarılacağı davetiye yerine kaim olmak üzere üânen tebliğ olunur.
16735

••

istanbul Menkul

Kıymetler ve Kambiyo Borsası

Hazine Komiserliğinden:

İdare Merkezi istanbul'da bulunan Tamsan Tomruk ve Ağaç Mamulleri Sana
yii A.Ş. tarafından ihraç olunan % 18 faizli 7 yıl vadeli, birlik kupürü 5000 lira iti
barî değerde 750 adet 10.000 lira itibarî değerde 375 adet, 25.000 lira itibari değerde
100 adet toplam 10.000.000 liralık hâmiline yazılı II. tertip tahviller 7/10/1977 tari
hinden itibaren borsa kotuna alınmıştır.
16753
Dörtyol Asliye Hukuk

•

Hâkirnliginden:

1973/7
İadei muhakeme talebinde bulunan Mehmet Soylu tarafından, davalılar Ali
Genç ve arkadaşları aleyhine ikame olunan davanın yapılan duruşması sırasında:
Davalı Hatice Uçar'a davetiye tebliğ edüemediğinden davetiye yerine kain
olmak üzere, gazete ile üânen tebliğine karar verilmiştir. Payas Kozludere Köyünden
Hatice Uçar'ın 5/12/1977 günü saat 9.00 da mahkemede hazır bulunması için, davetiye
yerine kain olmak üzere Üânen tebliğ olunur.
16736
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Coram Asiye 2. Hukuk Hâkimliğinden:
1972/873
Ayşe Temel vekili Avukat Faik Kürkçü tarafından Turgut Certt ve arkadaş
ları aleyhine açılan tapu iptali ve tescit davasının yapılan muhakemesinde :
Davalılardan Nurcihan öztürk ve Sanar Cerit'e ilânen davetiye tebliğ edilmiş,
duruşmaya gelmediklerinden, ilânen gıyap kararı tebüğine karar verümiş olmakla,
davalı Nurcihan öztürk ve Sanar Ceritln duruşmanın bırakıldığı 7/11/11977 Pazar
tesi günü saat 9.00 da mahkemede hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille
temsil ettirmeleri aksi halde duruşmanın gıyaplarında devam edeceği, gıyap karan
yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
16739

Yentmaîıalle ı. Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
D. N o : 1977/637
Davacı Hafize Yapanlar vekili Avukat İrfan Yazman tarafından davalı Ahmet
Yapanlar aleyhine açılan boşanma davasında:
Davalı Ahmet Yapanlar'ın Yenimahalle Çınar Sokak No. 31 adresinde olduğu
bfldirtlmiş ve çıkarılan davetiye, yaptırılan araştırmada adresi meçhul olduğu an
laşıldığından hakkındaki tebligatın ilânen yapılmasına karar verilmiştir.
Davalının duruşma günü olan 28/11/11977 saat 10.30 da Mahkememizde hazır
bulunması veya kendisini vekille temsil ettirmesi, aksi halde gryap kararı çıkarıla
cağının, dava düekçesl ve duruşma günü yerine geçmek üzere basın yoluyla tebliğ
olunur.

16737
•

•

Yozgat Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
1976/427
Davacı Hermin Aslan'm davalı Şevket Aslan aleyhine açtığı boşanma davasının
yapılan açık duruşması sırasında verilen ara karan uyarınca :
Davalı Şevket Aslan'ın adresi belli olmadığından Ağcın Köyünden olup Taş
köprü Mahallesinde davalı Şevket Aslan'ın duruşmanın atılı bulunduğu 1/12/1977
günü saat 9.05 de hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi gelme
diği ve vekille de kendisini temsil ettirmediği takdirde gıyabına karar verileceğine
dair iş bu ilân gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilân olunur.

•

16741

Alanya Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
Davacı Kepez ve Antalya Havalisi Elektrik Santrallan T. A. Ş. vekili Avukat
Adnan Selekler tarafından davalı Gündoğmuş Karamanlar Köyünden A l i oğlu Ahmet
Güngör aleyhine açtığı 122 sayılı Kanunla değişik 6830 saydı Kanunun 17. maddesi
gereğince istimlak ve irtifak hakkının tapuyu cebren tescili davasının duruşması
sırasında:
Davalının adresi meçhul olduğundan dava dilekçesi tebliğ edilememiş, dilek
çenin Resmi Gazete ile ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla, 976/496 sayılı dosya
nın duruşma günü olan 9/12/1977 Cuma günü saat 9.00 da Mahkememizde hazır bu
lunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde 6830 sayılı K a 
nunun tadil eden 122 sayılı Kanunun 17 nci maddesine binaen gıyabınızda karar veri
leceği, H . U . M. K . nun 509 ve 510. maddelerinin tatbik olunacağı, Kesin olarak karar
verileceği ilân olunur.
1« m
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Hâkimliğinden:

E . N o : 1976/61
K . N o : 1977/88
Davacı Siverek İlçesi Cami Kebir Mahallesinde oturur, Erel Oral ve vekili
TJrfa Barosu Avukatlarından Adil Rastgeldi tarafından davalı Cudi Görmen ve 5S
arkadaşı aleyhine açılan tapu iptali davasının sonunda:
Tüm davalıların Hilvan Arınık Köyünde ikamet etmekte iken adreslerini deftfş^
tirmiş bulunan davalılar, ömeT kızı Aliye, Cudi Görmen, Osman Muhamedoğlu. Halfl^
Muhamedoğlu, Halil Muhamedoğlu, Abuzer Muhamedoğlu, Hasan Muhamedoğlu,
Ali Osmanoğlu, Nihal Bucak, Sakip A l i Fuatoğlu, Sabri Ali Puatoğlu, Kemal Bucak,'
Hikmet Sorgun, Ayşe, Rahime, Peride, Leyla, Halime, Abdulvahap Abdulgufur oğlu.
Safiye Abdulgafıır kızı, Mehmet A l i ,
"3t, Yaşar, Guli, öymen, Mehmet, Tahir
Veyötoğlu, Adile Tabir Veysioğlu, Zekiye Tahir Veysioğlu, Şefika Tahir Veysioğlu,
Reşat Tahir Veysioğlu, Mahmut Tahir Veysioğlu, Ayşe Tahir Veysioğlu, Veysi Ahmet
oğlu, Ahmet, Fatma, Eyüp îsaoğlu, Sakine İsaoğlu, Mustafa Vasfi. Sultan, Kudret,
Bedrettin kızı, Rahime, Pakize Oral, Mehmet Sakip Görmen, Ramazan AH oğlu, Ra
hime Mehmet kızı, Sultan Akbay, Ali Mehmetoğlu. Osman Mehmet oğlu, Hasan Meh
met oğlu, Abuzer Mehmet oğlu, Emine Mehmet kızı, Zehra Mehmet kızı, Makbule
Mehmet kızı, Adalet Mehmet kızı, Muazzez Mehmet Kızı, Cemile, Süheyla,
Haklarındaki yapılan duruşma sonunda:
TJrfa îli Hilvan İlçesi Arınık (Hacıekber) M . 42. D. 17. C. 22 B paftasında
kayıtlı 17 No!u parsel ile Hilvan îlçesi Arınık (Hacıekber) Köyü M . 42. d. 17. C. 22 B
paftasında kayıtlı 33 NoJu parsel ile Hilvan îlçesi Arınık (Köyü M . 42. d. 22B. de
paftasında kayıtlı 34 NoJu parselin tapu kaydıran iptali Üe davalıların adındaki ta
punun iptaline) davacı Erel Oral adına tapuya tesciline,
Ayrıca TJrfa İli Hilvan İlçesi Arınık (Hacıekber) Köyü M . 42. d. 22 b. pafta
sında kayıtlı 16 parsel N o l u taşınmaz yönünden Hilvan Tapulama Mahkemesi gö
revli bulunduğundan Mahkememizin Görevsizliğine karar verilmiştir.
Davalıların adresleri meçhul olduğundan Hilvan Asliye Hukuk Mahkemesin
den verilen 7/7/1977 gün ve 1976/61 Esas ve 1977/88 sayılı karan ilân yoluyla teb
liğine karar verilmiş, olmakla ilân tarihinden itibaren 15 gün İçinde davalıların mez
kûr karan temyiz etmesine etmediği takdirde Tapu iptali kararının kesinleşeceği
İlan olunur.
16740

Samsun İş Mahkemesi Hâkimliğinden:
E . N o : 1973/999
K . N o : 1977/274
H â k i m : Hüsamettin Doğruözlü 10763
K â t i p : Galip Türlek
Davacı S. S. Kurumu vekilleri tarafından 7/5/1973 tarihli dilekçeleriyle 30/4/1972
tarihinde meydana gelen işkazası sonunda tedavi edilen Mustafa Çadırcı'ya ödenen
1&07,'5Q liranın tahsili talep edilmiş yapılan mahkeme sonunda davasının davası subut
bulunduğundan kusur nisbeti gözönünde tutularak fazla talep hakkının reddi ile
1.626,75 liranın tahsis tarihinden itibaren % 5 kanuni faizi, 752,50 lira mahkeme mas
rafı 162 lira vekalet ücreti ile birlikte davalılar Macit Arel ile Necati Yetkin'den
alınmasına, fazla talep hakkının reddine, 18 lira bakiye ilâm harcının davalılardan
alınmasına, davanın açılış tarihi itibariyle temyiz yolu açık olmak üzere 13/4/1977
tarihinde verilen karar davacı Kurum vekilinin yüzüne davalıların gıyabında açıkça
okunup anlatıldı.
16745
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İskenderun 2. Asliye Hukuk Hakimliğinden:
(Davalı: Kazım öz, Demir Çelik Fabrikasında Topograf - Yakacık Dörtyol
Dosya No : 1977/132 İş.
Davacı S . S K . G. M d . vekili Av. Galip Çiftçi tarafından davalı olarak Kâzım
ö z aleyhine acılan Rücuan tazminat davası nedeniyle davalıya yapılan tebligat
bilâ tebliğ iade edilmiş olduğundan tebligatın ilânen yapılmasına karar verilmiştir.
29/11/1977 günü saat 9.00'a bırakılan duruşmada hazır bulunmanız veya kendi
nizi bir vekil marifetiyle temsil ettirmeniz davetiye yerine kaim olmak üzere Hân
olunur.
16732
Davalı: Hüseyin Kalın, Aşkarbeyli Mahallesi Cırcır ve Prees Fabrikasında iken
adresi meçhul - İskenderun.
Dosya N o : 1974/172 İş.
Davacı S.S.K.G. M d . vekili Av. Galip Çiftçi tarafından davalı olarak Hüseyin
Kaim Vs. aleyhlerine açılan alacak davası nedeniyle davalıya yapılan tebligat bilâ teb
liğ İade edilmiş olduğundan tebligatın İlânen yapılmasına karar verilmiştir.
29/11/1977 günü saat 9.00'a bırakılan duruşmada hazır bulunmanız veya ken
dinizi bir vekil marifetiyle temsü ettirmeniz davetiye yerine kaim olmak üzere ilân
olunur.
16734
Karakocan Sulh Hukuk Hâkimliğinden:
1977/70
Davacılar Ahmet Yalçın ve Hüseyin Yalçın vekili Süleyman Okçuoğlunun Da
malılar Hüseyin Kaygun ve arkadaşları hakkında açmış olduğu verasetin iptali davası
nın yapılan yargılaması sırasında :
Karakocan'm Alabal Köyü nüfusunda kayıtlı Hüseyin oğlu Hüseyin Kaygun,
Hüseyin oğlu Ağa Kaygun, Hüseyin oğlu Yusuf Kaygun, Hüseyin kızı Dilşah Kaygun
ve Hüseyin kızı Naime Kaygun'un bu güne kadar yapılan aramalara rağmen tebligat
İcra edilmemiştir. Mahkememizce verilen karar gereğince ilânen tebligat yapılmasına
karar verilmiştir. Karakocan Sulh Hukuk Mahkemesinin 15/11/1977 tarihli celsede
hazır bulunması hazır bulunmadıkları taktirde H . U . M . K . nun 508. ve 509. maddeleri
gereğince duruşmanın gıyabında yürütüleceği Meşruhata tebligat yerine kaim olmak
üzere ilânen tebliğ olunur.
16750
•
İl
Altındağ 2 Sulh Hukuk Hâkimliğinden .1977/555
Davacı Adil Yılman vekili Avukat Ertan Sürsal tarafından davalılar Salih Pazar
başı, Turan İsmet Albayrak, Süleyman Albayrak ve Ankara Belediyesi aleyhlerine açı
lan Altındağ İncirli Mahallesinde kaim ve 60425 pafta, 7803 ada 20 parselini teşkil
eden 1738 M2. miktarındaki gayrimenkulun taksimi mümkün olacağından izaleyi şüyuu
davasının yapılmakta olan duruşması sırasında:
Davalılardan Salih Hazar'm Ankara İzmir Caddesi Lale Pasajı No, 9 daki ad
resinde bulunmadığı yapılan zabıta takikatında adı geçenin adresinin bulunmadığı
ve tanınmadığından adı geçenin duruşmanın bırakıldığı 15/11/1977 Salı günü saat
9,30'da Mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi
aksi takdirde davanın basit usulü M . H . K . nun 509 ve 510. maddeleri gereğince dava
nın yokluğunda karar verileceği dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
16749
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :
î l i : Manisa, İ l ç e s i : Soma, Köyü veya M e v k i i : Pelitören, Madenin Cinsi : Maden
Kömürü. Ruhsatnamenin Tarihi Numarası : 20/9/1954 43/10.
HUDUTLARI:
KUZEYİ : Güdükbumu tepesi (Dere içinde egerkaya) Beton Sütunundan Tekke
Tepe Beton Sütununa ve Oradan Taştepe (Köydagi) Beton Sütununa K ı n k Hat.
DOĞUSU : Taştepe (Köydagi) Beton Sütunundan Çerkezpiyale Köyü Çeşmesine
Doğru Hat.
GÜNEYİ : Çerkezpiyale Köyü Çeşmesinden Pelitören Köyü Çeşmesine Doğru
Bat.
BATISI : Pelitören Köyü Çeşmesinden Güdükbumu Tepesi (Egerkaya) Beton
Sütununa doğru Hat.
Yukarıda mevkii cinsi ve Hudutları yazılı bulunan Maden Kömürü Madenî İçin
Doğan Madencilik Sanayi Ticaret İthalat ve İhracat LTD. ŞTÎ. Uhdesine 15 Yıl müd
detle İşletme ruhsatnamesi verilecektir. İtiraz olanların bu üânm Gazete'de Uk yayın
landığı tarihten itibaren onbeş gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat
eylemeleri lazım geldiği bu müddetin hitamından sonra vuku bulacak itirazların kabul
edilmiyeceği 6309 sayılı Maden Kanunun 55. maddesi gereğince Uân olunur.
16489 2-3
e . •
Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
KARABÜK
YÜKLEME - BOŞALTMA HİZMETLERİ YAPTTRrLACAKTTR
Genel Müdürlüğümüz Samsun Demir Tevzi Depomuzda muhtelif yükleme ve
boşaltma hizmetleri kapalı zarfla teklif almak suretiyle 2 yü müddetle ihaleye çıka
rılmıştır.
B u isle ilgili şartname, ve sözleşme projelerini:
1 — KaraJbükte: Genel Müdürlüğümüz Tedarik ve ikmal Müdürlüğü î ç Atan
lar Servisinden,
2 — istanbul'da: Tatesim, Lamartin Caddesi Doğu Palas Kat. 4 No. 3/5 deki
Mümessilliğimizden,
3 — Ankara'da: Yenişehir, Karanfil Sokak No. 30/7 deki İrtibat Bürosu Sefilğfaıuzden, bedelsiz olarak temin edilebilir.
isteklilerin şartnamemiz esasları dahilinde hazırlayacakları kapalı teklif mek
tuplarını geçici teminatları ile birlikte en geç 25/10/1977 Salı günü saat 14XWe kadar
Karabük'te Genel Müdürlüğümüz. Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları
şarttır.
Postada vaki gecikmeler ile telgrafla yapılan teklifler dikkate ahrmuvacaktır.
Genel Müdürlüğümüz, Arttırma eksütme ve ihale kanununa tabi değildir.
16723 / M
I
•
•
Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Genel Müdürlüğünden:
Genel Müdürlüğümüz ile istanbul ve İzmir Bölge Müdürlüklerimizde mevcut
teknik ve ticarî şartnamelerimiz esaslarına göre dahili ve harici piyasadan tanın
Traktörleri ve Treylerlerine ait muhtelif ebatlı lastik satın alınacaktır.
Teklif vermek isteyenlerin 31 E k i m 1977 Pazartesi günü saat 17.30'a kadar
tekliflerinin Genel Müdürlüğümüz Ticaret Dairesi Başkanlığında
bulundurmaları,
2490 sayıh Artırma Eksiltme ve İhale Kanununa tabi olmayan Kurumumuz malı
kısmen veya tamamen alıp almamakta ve siparişi dilediğine vermekte veya firmalar
arasında taksim etmekte tamamen serbest olduğu Üân olunur.
16010/ M
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Bergama Malmüdürlügünden:
1 — Bergama İlçesi Hükümet Konağının onarımı 2490 sayılı Kanunun 31. mad
desi gereğince kapalı zarf usulü ve eksiltme suretiyle yaptırılacaktır.
2 — Keşif bedeli: (107.685,27) liradır.
3 — Geçici muvakkat teminat bedeli: (6.640) liradır.
4 — İhale 2/11/1977 Çarşamba günü saat 15.00'de Malmüdürlüğünde kurulu ko
misyon marifetiyle yapılacaktır.
5 — Onarıma ait keşif ve şartnameler her gün mesai saatleri dahilinde Malmüdürlüğü M i l l i Emlak Servisinde görülebilir.
6 — Taliplerin ticaret odası belgesi ile teminat makbuzu ve en aşağı (108) bin
liralık onarımı yapabileceğine dair Bayındırlık Müdürlüğünden alacaktan belgeleri ile
birlikte teklif mektuplarım ihale saatinden en geç bir saat evveline kadar MalmüdürKiğüne vermeleri şarttır.
7 — Posta ile gönderilen teklif mektuplarındaki gecikmeler kabul edilmez.
İlân olunur.
16725 / 4-3
Enez Malmüdürlügünden:
1 — Enez Hükümet Konağının onanm İşi 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
9 — İşin keşif bedeli 198.617,48 lira olup geçici teminatı 15.377 liradır
3 — İhale 10/11/1977 günü saat 15.00 te Enez Malmüdürlüğü odasında yapıla
caktır.
4 — B u işe ait şartname ve diğer evraklar mesai saatleri dahilinde Malmüdurlüğümüzde görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için :
a) 15.377 liralık geçici teminata alt makbuz veya teminat mektubunun,
b) 1977 yılına ait Ticaret Odası belgesini,
c) Keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhit
karnesini veya 198.617,48 liralık benzer iş yaptıklanna dair iş bitirme belgesini ibraz
etmek suretiyle Enez Malmüdürlüğümüzden alacaklan eksiltmeye girebilme belgesi
ni teklif mektuplan ile birlikte zarfa koyması lazımdır.
6 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki müracaatlar kabul edilmez.
Keyfiyet Hân olunur,
16539/ 4-1

Ankara Vilâyeti Daimi Encümeninden:
Altındağ İlçesi 23 Nisan İlkokulu binası onarımı İşi kapalı zarf usulü İle eksilt
meye çıkarılmıştır. Keşif bedeli 278.835,15 lira olup geçici teminat 14.903,41 liradır.
İhalesi 26/10/1977 Çarşamba günü saat 11.00 de Vilâyet Konağında Daimi Encümen
toplantı salonunda yapılacaktır.
Şartname Daimi Encümende görülür.
İsteklilerin belirli gün saat 10.00'a kadar teminat makbuz veya banka mektubu,
1977 yılma ait ticaret odası vesikası ve Bayındırlık Bakanlığı ile bu Bakanlığa bağlı
İdarelerin eksiltmelerine İştirak yönetmeliği ve eksiltme şartnamesinde yazılı esaslar
dairesinde b u İşi yapabileceklerini tevsik eden belgeleriyle birlikte ihaleden en geç Uç
fim evvel (tatil günleri hariç) Vilâyet Makamı kanaliyle Bayındırlık Müdürlüğüne
mttracatla bu iş için alacaklan fenni yeterlik belgesini havi usulüne göre hazır Uyacak
lan kapalı zarflarını makbuz mukabilinde Encümene vermeleri gerekir.
Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.
15947/ 4-4

13 Ekim 1977 — Sayı: 16083

RESMÎ GAZETE

Sayfa: 23

Ankara Sular İdaresi Genel Müdürlüğünden:
1 — îdaremizce yaptırılacak olan muhtelif pompa İstasyonları ve hangar in
şaatı işi kapalı zarf usulü Ue ihale edilecektir.
2 — İnşaatın keşif bedeli 2.958.48452 T L . keşif bedelli olup, geçici teminatı
129.589,— T L . dır.
3 — İhale Ue ilgili dosya mesai satleri içinde İdaremiz İnşaat Başmühendisli
ğinden 500,— T L . mukabilinde temin edilir.
4 — İhalesi Genel Müdürlük binasında toplanacak Alım Satım Komisyonu hu-'
zurunda 21/10/1977 günü saat 15.00'de yapılacak olup, kapalı zarfların ihale saatinden
1 saat evvel ASU Alım Satım Komisyonu Başkanlığına mal^uz mukabilinde verilmesi
şarttır.
5 — Muhtelif pompa istasyonları
hangar '^aAtı ihalesine girebilmek için
eksiltme şartnamesinin flgili maddesinde yazılı belgelerle ASTJ'ya müracaatla yeter
lik belgesi alınacaktır. İştirak belgesi için son müracaat 18/10/1977 günü saat 15.00'e
kadar olup, yeterlik belgesi ihale günü sabahı verilir.
6 — Teminatı olmayan ve belirtilen müddet içerisinde verilmeyen tekliflerle
dosya alındığına dair makbuz ibraz edemiyen teklifler nazan itibare alınmaz.
7 — İdare ihale yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta tamamen ser
besttir.
16535 / 3-9
9
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Müdürlüğünden:
1 — Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının 25 Ekim -16 Kasım 1977 tarih
leri arasında Romanya, Macaristan, Avusturya, Yugoslavya ve Bulgaristan'a karayo
lu ile yapacağı konser seyahati için gerekli 3 adet 43 kişilik otobüs kapalı zarf usu
lüyle kiralanacaktır.
2 — Otobüslerin günlüğü (3.900,—) TL. dan 2 gün iç ve 21 gün dış seyehat ol
mak üzere (23) gün üzerinden muhammen bedeli (269.100,—) TL. ikîyüzatmtşdolcuzbinyüz lira olup geçici teminatı (14.550,—) T L . Ondörtbinbeşyüzelli liradır.
3 — îhale 17/10/1977 Pazartesi günü saat 15.30 da orkestranın (Talatpaşa Bul
varı No. 38/A - Ankara) daki binasında toplanan komisyon eliyle yapılacaktır.
4 — B u işe ait şartname çalışma saatleri dahilinde Orkestra Müdürlüğünde
görülebilir.
5 — Taliplerin Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürlü&ü belgesi,
t. A. K . (Beynelmilel Hava Yollarına bağlı) A. grubu acentası belgesi, kiralanacak
otobüslerin tal'plerin öz varlığından ve 1974 modelinden eski olmadığını bild'Vr
belgeleriyle birlikte geçici teminat makbuzlarını hâvi kapalı zarflarını ihale saatin
den bir saat öncesine kadar komisyona vermeleri gerekmektedir. Postadaki gec'kmeler ve telgrafla müracaatlar dikkate alınmaz.
16091 / *4
>
PTT Genel Müdürlüğünden:
Teşekkülümüz ihtiyacı için 5 kalem Deniz Kablosu satınalmacaktır.
İstekliler bu alıma alt şartnameyi Ankara'da PTT Genel Müdürlüğü Müzeme
Dairesi Başkanlığından veya istanbul'da Sirkeci Büyük Postahane üstünde bulunan
PTT Bölge Başmüdürlüğü Malzeme Servisinden 280,— TL. bedelle temin edeVHrter.
Tekliflerin muteber olabilmesi için ihaleye iştirak edecek firmaların şartname
lerini idaredm almış olması şarttır.
Teklifler en geç 29/11/1977 günü saat 10.00'a kadar PTT Genel Müdürlüğü Malseme Dairesi Başkanlığına verilecek veya posta ile gönderilecektir.
B u tarihten sonra gönderilen teklifler nazarı itibare alamaz.
15934 /34
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Ankara Lv. Amirliği (1) No. hı Sat. AL Kom. Başkanlığından:
Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (Sekiz) ka
lem (Yiyecek malzeme) kapalı zarfla ekesiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde ko
misyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde komisyonda ve
istanbul Levazım Amirliğinde görüijbîhr. İsteklilerin kanunî şekilde hazarlıyacaklan
teklif mektuplarını ihale saat-nden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komis
yon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez.
M . bedeli
G. Tem.
İHALE
Cinsi
Miktarı
TL.
TL.
Günü ve saati
Nohut
Nohut
110 V .
110 V .
110 V .
ı ı a v.
110 V .
110 V.

(Yarısı)
25 Wathk ampul
40 Wathk ampul
60 Wathk ampul
75 Wathk ampul
100 Wathk ampul
150 Watlik ampul

250.000 Kg.
125.000 K g .
400 Ad.
600 Ad.
1500 Ad.
1500 Ad.
4000 Ad.
4000 Ad.

TAMAMI:

3.750.000
1.875.000
3.400
5,100
12.750
14.250
38.000
56.000

153.750
78.750

129.500

7.725

1 Kasım 1977
Salı 11,00
1 Kasım 1977
Salı 11.30

16726/4-1
Kalaba Ortaokulu Müdürlüğünden:
1 — Okulumuzun 153.455,— lira keşif bedeli onarım işi 2490 sayılı Kanunun 31.
maddesine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — Muakkat teminat 8.923,— T L . dır.
3 — Eksiltme Kalaba Ortaokulu Müdürlüğünde toplanacak komisyonda 31 E k i m
1977 Pazartesi günü saat 15.00'de yapılacaktır.
4 — Şartname mesai saatleri dahilinde okul müdürlüğünde görülebilir.
5 — İsteklilerin 1977 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini en az bu kadar
iş yaptıklarına dair İl Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları belgeyi teminat mektup
veya makbuzunu usulüne uygun olarak düzenleyecekler. Teklif mektuplarım ihale
saatinden 1 saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi veya posta ile
gönderilmesi.
6 — Postada gecikmelerin nazarı dikkate alınmayacağı ilan olunur.
•

•

16680/4-3
• •

'

Lalahan Zootekni Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden:
1 — 30.000 kg. Likit Nitrojen (Sıvı Azot) satın alınması 2490 sayılı Kanuna
istinaden 24/10/1977 günü saat lS.30'da kapalı zarf usulü ile yapılacaktır.
2 — İhale Lalahan Zootekni Araştırma Enstitüsü Müdürlük binasında yapıla
caktır.
3 — Muhammen bedeli 277.500,— TL.
4 — Geçici teminat 15.750— T L .
5 — İsteklilerin geçici teminatı Ankara Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünden
alacakları makbuzu veya limit içi teminatı mektubu ile 1977 yılı Ticaret Odası belgesini
ihale günü ve saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
6 — Şartnamenin Lalahan Zootekni Araştırma Enstitüsü ile istanbul, Ankara,
tzmit ve Adana Veteriner Müdürlüklerinde bedelsiz olarak görülebilir.
7 — Telgrafla yapılan müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.
8 — Durum ilgüüere ilân olunur.
16679 / 4-9
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Kırşehir Devlet Hastanesi Baştabipliğinden:
1 — Kırşehir Merkez Devlet Hastanesi pissu kanal inşaatı işi 2490 sayılı Ka
nun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — İşin keşif bedeli (210.000,— liradır.)
3 — Eksiltmeye Kırşehir Devlet Hastanesi Baştabiplik odasında toplanacak
eksiltme komisyonunca 27/10/1977 Perşembe günü saat 15.00'de yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar hastane Baştabipliğinde görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin;
a) (11.750,—) liralık geçici teminatım,
b) Müracaatçı dilekçeleri ile birlikte verecekleri en az keşif bedeli kadar iş
bitirme belgelerini, ibraz etmek suretiyle Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları ye
terlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lazımdır.
6 — IsteklUerin teklif mektuplarım 27/10/1977 Perşembe günü saat 14.00'e
kadar makbuz karşılığında eksiltme Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
7 — Yeterlik belgesi alınması için son başvurma tarihi 25/10/1977 Salı günü
çalışma saati sonuna kadardır.
Telgrafla yapılacak başvurmalar ve postada gecikmeler kabul edilmez.
İlgililere duyurulur.
16616/4-3
Ankara Defterdarlığından:
Dosya N o : 55-596/66, Onarımı yapılacak daire a d ı : Yıldırım Beyazıt Vergi Dai
resi, Yapılacak işler : Badana ve yağlıboya, Keşif bedeli : 45.073,07, lira, Teminatı:
3.381,— İ r a .
1 — Yukarıda niteliği yazılı binanın onarım işi 2490 sayılı Kanunun 31 nci
maddesine müsteniden kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır,
2 — Eksiltmesi 31/10/1977 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 11.00'de
Defterdarlık Millî Emlak Müdürlüğü odasında teşkil olunacak Komsyon huzurunda
yapılacaktır.
3 — B u işe ait keşif özeti şartname hergün mesai saatleri dahilinde Millî Em
lak Müdürlüğünde görülebilir.
4 — Taliplerin en geç ihale gününden üç gün evveline kadar İl Bayındırlık
Müdürlüğüne müracaatla alacakları yeterlik belgeleri, 1977 yılı Ticaret odası vesi
kası ve bu iş için yatıracakları teminatlarına havi makbuzla 2490 sayılı Kanunun
32 nci maddesi tarlfatı dairesinde hazırlıyacaklan kapalı teklif mektuplarım ihale
saatından bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri (Postada vaki gecikme kabul
edilmez.) İlan olunur.
16579/4-2

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Kayseri 6. Bölge Müdürlüğünden:
1 — Bölgemiz Kar programında çalışacak sanat sınıfı personele verilmek üzere
400 takım tiftik giyim eşyası 17/10/1977 Pazartesi günü saat 11.00 de 2490 sayüı Ka
nunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü eksiltme suretiyle satın alınacaktır.
2 — Muhammen bedeli 108.000,— TL. olup, muvakkat teminatı 6.650,— liradır,
3 — Buna ait şartname ve ekleri Bölgemiz Malzeme Servisinde görülebilir.
4 — İsteklilerin 1977 yılı Ticaret ve Sanayi Odası vesikası, geçici teminatları
ile usulüne uygun olarak hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat
evvel Komisyon Başkanlığına vermeleri,
5 — Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur.
15935 /4-4
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Akseki Şahinler Lisesi Müdürlüğünden:
G«rup
No.
1
a
3

Cinsi ve özelliği
90X190X14 ebadında sün
ger yatak (Derbey)
140X190 ebadında yatak
çarşafı
40X75 ebadında 2 K g . lık
pamuktan imal yastık

Miktarı

G. Teminatı
Ura Kr.

M . Bedeli
Lira K r .

Tarihi ve
Saati

130 Ad.

4.500,—

«5J0OO,—

26/10/1977

130 Ad.

338,—

4.500.—

26/10/1977

130 Ad.

732,—

9.750,—

26/10/1977

5.570,—

79.250,—

YEKÛN

1 — Okulumuzun 1977 mail yılı eşya ihtiyacına 3 gurup halinde durumu yukar
da gösterilmiştir.
2 — isteklilerin şartname eklerini mesai saatlerinde Okul Müdürlüğünde gö
rebilirler.
3 — İhaleler toplu halde yukarda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.
4 — İhaleye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2. 3 ncü maddelerindeki şart
lara haiz olması şarttır.
5 — Ayrıca aynı kanunun 32. maddesine uygun şekilde hazırlayacakları teklif
mektuplarım ihale saatinden ı saat evvel Komisyona vermeleri şarttır.
6 — Postada vaki gecikmeler ve telle yapılacak müracaatlar kabul olunmaz.
16728/«
•

ı

Çanakkale Zirai Araştırma İstasyonu Müdürlüğünden :
1 — Tarım Ürünleri Değerlendirme ve Teknolojik Kontrol Bölge Merkezi Bina
larının (İnşaat, sıhhî tesisat, elektrik İşlerinden ibaret) İkmal İnşaatı 2490 saydı Ka
nun hükümleri gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — İşin keşif bedeli: 470.000 lira olup, % 30 zamlı olarak 611.000 lira üzerin
den ihale edilecek ve bu işin geçici teminatı: 28,190 Iradır.
3 — ihale 25/110/1977 Sah günü saat 15.30'da Çanakkale Zirai Araştırma İstas
yonu Müdürlüğünde yapılacaktır.
4 — Eksiltmeye girebilmek 4çm isteklilerin, geçici teminatı: 1977 yılına alt ti
caret odası belgesini, müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri ( E k ş i t m e şartname
sinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan, teknik personel beyannamesini,
taahhüt beyannamesini ve Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubunda en
az işin keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir, müteahhitlik kar
nesini ibraz sureti ile) Çanakkale Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik bel
gesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lazımdır.
5 — istekliler teklif mektuplarım 25/10/1977 Salı günü belirtilen saate kadar
makbuz karşılığında ithale Komisyonu Başkanlığına bir saat önceden vereceklerdir.
6 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak adı geçen Müdürlükte görülebilir
7 — Yeterlik belgesi için son müracaat tarihi 24/10/1977 Pazartesi günü saat
(17.00)"ye kadardır.
Telgrafla müracaatlar ve postada gecikmeler kabul edilmez. Han olunur.
16727/4-2
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Köy isleri, ve Kooperatifler Bakanlığı Y o l , Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlü
ğünden :
1 — Aşağıda cinsi, miktarı, tahmini bedeli ve ihale tarihi yazılı malzeme 2490
sayılı Yasanın 31. maddesi gereğince kapalı zarf yöntemi ile ihaleye konmuştur.
Malzemenin
cinsi: Boş makara kovanları, Adedi: 13 kalem, Tah. bedeli:
6.433.000,— TL., Geç. teminatı: 206.740,— TL., Şart. bedeli: 50,— TL., İhalenin tarihi
saati: 28/10/1977 15.00.
2 — Eksiltme ve ihalesi yukarıda gösterilen tarih ve saatte Ankara'da Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanlığı 10. katmda Y S E Genel Müdürlüğü Teknik Hizmetler
Dairesi Başkanlığında toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.
3 — Şartname dilekçe karşılığında yukarıda gösterilen bedelle aynı yerden te
min edilebilir. Şartname bedelinin Y S E Genel Müdürlüğü adına ihale konusu belirti
lerek Mal Müdürlükleri veya Defterdarlık veznelerine yatırılarak alınan makbuz aslı
nın ve posta pulunun gönderilmesi halinde posta ile de arzu edildiği takdirde şartna
me gönderilir.
4 — İsteklilerin şartnamede istenilen vesaik ile geçici teminat mektubu veya
makbuzlarım koymak sureti ile hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihaleden bir saat
evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri şarttır
(9 nolu oda)
5 — İhaleye katüacak firmalar en geç 24/10/1977 günü mesai saati sonuna ka
dar müracaatla ihaleye iştirak belgesi talebinde bulunacaklardır. B u belgeyi alıp alma
dıklarını 27/10/1977 tarihinden İtibaren öğrenebilirler.
6 — İştirak belgesi alacak firmalar dilekçelerine
a) Atölye personeli ve teknik personel bildirisi.
b) Atölye teçhizat ve tezgâh bildirisi,
c) Bankalardan alınmış mali referans mektupları,
d) Varsa Sanayi Odası, ve kapasite raporunu ekliyeceklerdir.
Satıcı firmalarda ihaleye iştirak edebilirler. B u isteklilerin imalâtçı firmanın
yetküi satıcısı olduğunu tevsik eden belgeyi ve yukarıda belirtilen imalâtçı firmaya
ait belgeleri dilekçelerine ekleyerek ihaleye iştirak belgesi müracaatında bulunmaları
şarttır. Y S E iştirak belgesi almak için müracaat eden isteklilerin İş yerlerini görerek
karar vermek hakkım mahfuz tutar.
İştirak belgesi alamıyan istekliler ihaleye iştirak edemez.
7 — Postadaki gecikmelerle telgrafla yapılacak tekliflerin kabul edümiyecegi
Uân olunur.
16300/ 44
••

• •

Antalya Akdeniz Bölge Zirai Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden :
1 — 465.300,— TL. keşif bedelli Enstitümüz Tohum Analiz-Tohum Cimleme laboratuvan ikmal inşaatı İşi 3490 sayılı kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü
ile eksiltmeye çıkarılmıştır.
Geçici teminat 122.3612,— T L . dır.
2 — Eksiltme dosyası Enstitümüz Müdürlüğünde görülebilir.
3 — Eksiltme 24/10/1977 günü saat 15.00 de Aksu da bulunan İdare binasında
toplanacak İhale Komisyonunca yapılacaktır.
4 — İsteklilerin 20/10/1977 Perşembe günü saat 17.00 ye kadar eksiltme şartnamesinin 12. maddesinde istenilen belgeler ve müteahhitlik karnesi aslı İle Enstitü
müz Müdürlüğüne başvurarak iştirak belgesi almaları gerekmektedir.
5 — Taliplerin, bu İşe ait teklif mektuplarım, eksiltmenin yapılacağı gün saat
13.00e kadar İhale Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabili vermeleri gerekmek
tedir.
6 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
16361 / 4-4
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Ankara Belediye Başkanlığından::
345.654,45 T L . keşif bedelli Merkez Belediye binası ve Gençlik Parkı Nikah Sa
lonu kalorifer tesisatı onaran İşi 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi hükümlerine göre
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
1 — Eksiltme 26/10/1977 Çarşamba günü saat 15.00'de Ankara Belediye Encü
meni solanımda yapuacaktır.
2 — Eksiltme şartnamesi diğer evrak Fen işleri Müdürlüğü Yapı Şubesinde
görülebilir.
3 — Eksiltmeye girebilmek için;
a) 17.576,25 T L . geçici teminatını, (Bloke çek kabul edümiyecektir.)
b) 1977 yılına alt ticaret odası belgesini,
c) Müracaat dilekçeleri ü e birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belir
tilen ve usulüne göre hazırlanmış olan teçhizat beyananmesi, sermaye ve kredi ola
naklarım açıklayan mali durum bildirisi ile 35.000,— TL. nakit ve serbest mevduat
larını gösterir banka referans mektubu, teknik personel beyannamesi Bayındırlık Ba
kanlığından almış oldukları (H) grubundan müteahhitlik karne asılları veya kesif be
deli kadar benzeri bir tesisat işim bitirdiğine dair İş bitirme belgesini ibraz süra
tiyle Fen işleri Müdürlüğünden alacakları eksiltmeye girme belgesini, teklif mektup
ları ile birlikte zarfa koymaları lazımdır.
4 — IstekUlerin teklif mektuplarını ihale tarihi ve saatinden bir saat evveline
kadar makbuz karşılığı Encümendeki İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
(Verilen teklif mektupları geri alınmıyacaktır.)
5 — Eksiltmeye girme belgesini alması için son müracaat tarihi 24/10/1977
Pazartesi günü mesai saati sonuna kadardır.
6 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilan olunur.
18615 /4-2
Ankara Defterdarlığından:

Dosya No.

Onarımı yapılacak bina

Yapılacak iş

Kesif Bed. Teminatı
L i r a K r . Lira K r .

511 - 42051/1

Varhk Mah. Yalova Sok.
No. 11 kapı numaralı
Elektrik, sıhhi tesisat
lojman
ve bina onarımı
47.266,— 3.544,—
511 • 6447/2
Varhk Mah. Yürekli
Sok. No. 7 numaralı
lojman
Bina onanım
60J659,— 4.550,—
2 — Yukarıda dosya No. lan yazdı binalarda yapılacak olan onarım işleri,
hizalarında yazılı keşif bedelleri Üzerinden 2490 sayılı Kanunun 31. maddesine müste
niden kapalı zarf usulü ile ayn ayn eksiltmeye çıkartılmıştır.
2 — Eksiltmesi 25/10/1977 tarihine tesadüf eden Sah günü saat 11.00 de Defter
darlık Milli Emlak Müdürlüğünde teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.
3 — Onarım işlerine ait keşif ve şartnameler hergün mesai saatleri dahilinde
Milli Emlak Müdürlüğü 2. Kısmı Servisinde görülebilir.
4 — Taliplerin en geç ihale tarihinden üç gün evveline kadar İl Bayındırlık
Müdürlüğüne müracaatla alacaklan yeterlik belgeleri, 1977 tasdikli Ticaret Odası
vesikası ve bu işler İçin yatıracaktan teminattan ile 2490 sayılı Kanunun tarif atı
dairesinde hazırlayacakları kapalı teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evve
line kadar Komisyona vermeleri (Postada vaki gecikme kabul edilmez), ilân olunur.
16235/4-9
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PTT Genel Müdürlüğünden:
1 — Teşekkülümüz ihtiyacı i c n 35.900 adet sigorta tüpü, 30.000 adet bobin ter
mik ve 24.200 adet gaz tüpü kapalı yazılı teklif almak suretiyle satmalınacaktır.
2 — Bu alıma ait şartname Ankara'da PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi
Başkanlığından, istanbul'da PTT Bölge Başmüdürlüğü Malzeme Servisinden 40,— T L .
mukabilinde temin edilebilir.
3 — İhaleye İştirak edecek firmaların 25/10/1977 günü saat 17.30'a kadar idari
şartnamenin 6 ncı maddesinde kayıtlı belgelerle Gtnel Müdürlük Teknik İşler Dairesi
Başkanlığına müracaatları ile uygun görüldüğü takdirde ihaleye iştirak edebilmeleri
için verilecek yeterlik belgesini 31/10/1977 günü saat 17.30'a kadar Malzeme Dairesi
Başkanlığından almaları gerekmektedir.
4 — Teklifler en geç l/U/1977 günü saat 10.00'a kadar Genel Müdürlüğümüz
Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır.
5 — Teşekkülümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değödlr.
16292/34
1 — 10 ton Priğen 113 telem yıkama maddesi Depo teslim şartlı olarak kapalı
yazılı teklif almak suretiyle satmalınacaktır.
2 — B u işe alt şartname Ankara'da Genel Müdürlüğümüz Malzeme
Dairesi
Başkanlığından ve istanbul'da PTT Bölge Başmüdürlüğü Malzeme Servisinden 30,—
TL. mukabilinde temin edilebilir.
3 — Teklifler en geç 27/10/1977 günü saat 10.00'a kadar Genfel Müdürlüğümü»
Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır.
4 — Teşekkülümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
16293 / M
Ankara I. No.lu Jandarma Satın Alma Komisyon Başkanlığından:
Aşağıda cins, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazdı (3) gurup
Sanal maddelerinin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde Komis
yonumuzda yapılacaktır.
Evsaf ve şartnameleri çalışma saatlerinde Ankara istanbul J . Sat. Alma Ko
misyon Başkanhldarında görülebilir. IsteklUerin kanuni şekilde hazsrhyacaklan tek
lif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon
Başkanlığına vermeleri, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul
edilmez.
G. Teminatı
İhale Gün
MBedel
lira Kr.
ve Saati
Cinsi
Miktarı
Lira K r .
Barbunya Fasulyesi

18.000 kilo

270.000,—

14.750,—

Arpa Şehriye

60.000 kilo

510.000,—

24.150,—

200.000 k ü o 1.800.000,—
200.000 k ü o 1.800.000,—
100.000 kilo
900.000,—
100000 kilo
900.000,—

67.750,—
67.750,—
39.750,—
39.750.r-

600000 k ü o 5400000.-

175.750.—

Kesme Makarna
İnce Uzun Makama
Kesme Makarna (I ParÜ)
İnce Uzun »
(I Parti)
TAMAMX

21 E k i m 1977
Cuma
Saat UJOO
21 E k i m 1977
Cuma
Saat 15.00
24 E k i m 1977
Pazartesi
Saat 11.00

16285/4-4

Sayfa: 30

RESMÎ GAZETE

13 Ekim 1977 — S a y ı : 16083

Adana T S E . 6. Bölge Müdürlüğünden:
İşyeri ve cinsi: İçmesuyu inşaatlarında kullanılacak 0 80/6-10 atü PVC. boru
satan alınması. Keşif Bedeli: 2.916.500.— T L . Geçici Teminata: 101.245.— T L . İhale
nin Tarihi: 21/10/1977 Günü: Cuma, Saati: 10.00
A — Yukarıda beyanı yapılan 0 80/6-10 atü P V C boru satın alınması işi 6200
sayılı kanunun 34. maddesi gereğince «tatbik edilecek esaslar)) dahilinde kapalı zarf
usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.
B — Eksiltme yukarıda yazılı gün ve saatte Adana Y S E . 6. Bölge Müdürlüğü
İhale Odasında yapılacaktır.
C — B u işe ait evraklar her gün mesai saatleri dahilinde Adana 6. Bölge Mü
dürlüğü İçmesulan Yapım Şefliğinde görülebilir.
D — İştirak belgesi alabilmek için, isteklilerin en geç 19/10/1977 Çarşamba
günü mesai saati sonuna kadar;
a) B i r dilekçe Ue Bölge Müdürlüğümüze müracaat etmeleri (Müracaatlarda
Bölge Müdürlüğümüzün kayıt tarihi muteberdir.) Dilekçelerine istekli şirket ise şir
ket imza sirkülerini,
lb) Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve işin en az keşif bedeli kadar süresi
dolmamış (C) grubu müteahhitlik karnesi veya en az keşif bedeli kadar aynı mahi
yette iş yaptığına dair resmi daireden alınmış iş bitirme belgesi,
c) Mali durum bildirisi,
d) İlk ilan tarihinden sonra alınmış banka mektubunu ekliyerek iştirak belge
si almaları şarttır.
e) Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin Bölge Müdürlüğünden alınmış işti
rak belgesi 1977 yılı vizeli Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, istekli şirket İse şirket
lerin sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış faaliyet belgesi şirketin sir
külerini veya ortaklık adına tekliflerde bulunacak kimselerin bu ortaklığın vekili
olduklarını gösterir noterlikten tasdikli vekaletname ile 6200 sayılı kanun hükümle
rine göre hazırlanmış teminat mektubu veya makbuzlarına (teminat mektup olarak
verildiği takdirde bu mektubun veya son müracaat gününden İtibaren en az Uç ay
müddetli ve Maliye Bakanlığının 12/1/1956 gün ve 5297-15/1723 sayılı tamimine uygun
olmaları.) havi kapalı zarflarını eksiltme şartnamesindeki izahat dairesinde hazırla
yarak ihale saatinden en geç 1 saat evvel makbuz mukabilinde Adana Y S E . 6. Bölge
Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri İlân olunur.
(Postada vaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.)
16722/2-2
——e—Diyarbakır Karayolları 9. Bölge Müdürlüğünden:
Bölgemiz işyerleri ihtiyacı İçin 200 ton meşe odunun alımı 2490/31 maddesi ge
reğince kapalı zarf usulü Ue satın alınacaktır. Meşe odunun muhammen bedeli
300.000,— Ura olup geçici teminat 15.750,— liradır İhale 3/11/1977 Perşembe günü
saat 11.00 de Müdürlüğümüz İhale Komisyonunda yapılacaktır.
İhaleye İştirak etmek isteyenlerin 1977 yılı vizeli Ticaret Odası belgesi ve geçici
teminat İbraz etmeleri şarttır.
İsteklilerin 2490 sayılı Kanunun hükümlerine göre hazırt&yacakları kapalı tek
lif mektuplarını en geç ihale günü saat 10.00 na kadar İhale Komisyon Başkanlığına
makbuz karşılığında vermeleri şarttır.
Usulüne göre hazırlanmamış kapalı zarflarla postada vuku bulacak gecikmeden
dolayı saatinde komisyona geç intikal eden kapak zarflar nazarı ftübare alınmayacak
tır.
İhale dosyası hergün mesai saatlerinde Müdürlüğümüz Malzeme Amirliğinde
görülebilir.
16724/ 4-2

Köy taleri ve Kooperatifler

Bakanlığı T o i , Su ve Etefktrft İşleri Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğünden:

—

No.

tü
Ankara

2

Ankara

Ban. Bef.
lira Kr.

M . Tem.
Lira K r .

Eksiltmenin
Tarihi
Günü
Saati

Mür. Son Günü
Mesai Sa. Son Kadar

Ayaş • Canıllı l i t Bayat Feruz
Köyyollan Stabllze nakli

490.495,—

36037.—

22.9*70,—

27/10/1977

Per.
11O0

24/10/1977
Pazartesi

896.325,—

67224,—

39.609,—

27/10/1977

Per.
11.00

24/10/1977
Pazartesi

Ayaş-D.Y. fit Bayram-Gökcedag-Yağmurdere Köyyolu Stablize nakli işi

2 — Eksiltme hizalarında yazılı tarih, gün ve saat'de Ankara-Eskişehir Yolunun 10 K m . Lodumlu Mevkiindeki Y S E . 5. Böl
ge Müdürlüğü binasında ihale Komisyonu marifetiyle yapılacaktır.
3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Y S E . 5. Bölge Müdürlüğü Y o l İşleri Şefliğinde görülebilir.
4 — Eksiltmeye girebilmek için:

RESMÎ GAZETE

İşin Adı

K . Bedeli
lira Kr.

13 Efcün 1977 — Sayı: 16083

1
Aşağıda gösterilen stabllze malzeme nakli işi 2490 sayılı kanunun 31. TUKMesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye
konulmuştur.

a) İsteklilerin 1977 yılma alt Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi, Şirketlerin hali faaliyet belgesi ve bu iş için hizalarında ya
zdı limit dahili teminatı vermeleri,
b) E n geç müracaatın son günü mesai sonuna kadar birer dilekçe ile 5. Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve dilekçele
rine en az yukarda yazılı keşif bedellerini ihtiva eden miktarlarda iş bitirme belgesi veya (C) grılbundan müteahhitlik karnesi, plan
ve teçhizat, çalıştırabileceği makinalan gösterir taahhüt beyannameleri ile ilân tarihinden sonra alınmış banka referansını eksiksiz
olarak bağlayarak bu isler için yeterlik belgesi almaları,
Sayfa: 31

5 — İsteklilerin eksiksiz şartnamesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat öncesine kadar mak
buz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lazımdır.
Postada gecikmeler ve telgrafla müracaat kabul edilme*.
Han olunur.
16617/4-3
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Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:
M E M U R ALINACAKTIR
Afyon, Ankara, Diyarbakır, Erzurum, İskenderun, istanbul, İzmir, Konya ve
Samsun Bölge Müdürlüklerimiz ile bulara bağlı işyerlertmizde çalıştırılmak üzere
Genel İdare Hizmetleri sınıfına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı mad
desine göre aylık verilmek suretiyle aşağıdaki şartlar dahilinde hizmetin özelliği
İtibariyle sınavla erkek memur alınacaktır.
1 — 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki nitelikleri taşımaları,
2 — Orta, Lise veya dengi (Sanat Enstitüsü ve meslek liseleri dahil) okul me
zunu ve 1947 ile daha sonraki yıl doğumlu bulunmaları,
3 — Fiili askerlik görevini yapmış ve herhangi bir kamu kuruluşuna karşı
mecburi hizmetle yükümlü olmamaları,
4 — Halen bir kamu kuruluşu veya İktisadi Devlet Teşebbüslerinde görevli
olmamaları,
5 — Herhangi bir öğrenim kurumuna devam etmemeleri gerekmektedir.
Sınav 13 Kasım 1977 Pazar günü saat 13.30 da yukarıda sayılan Bölge Müdür
l ü l e r i m i z Merkezi ü e Tekirdağ, Yerköy Şube Müdürlükleri ve Eskişehir, Kayseri,
Ağn, Adana, Edirne, Niğde ve Sivas Ajanslarımızda yazılı olarak yapılacak ve bu
sınavı kazananlar ayrıca mülakata tabi tutulacaklardır.
İsteklilerin en geç 31 Ekim 1977 günü mesai saati bitimine kadar yukarda ya
zılı Bölge Müdürlüklerimiz Personel Şefliğine ikişer adet fotoğrafı noterden tasdikli
nüfus örneği ve en son mezun oldukları okul diploması aslı veya birlikte şahsen
veya yazılı olarak müracaatları ve görev isteği formu doldurularak sınav giriş bel
geleri almaları icabetmektedlr.
B u tarihten sonra yapılacak veya postada gecikmeden dolayı bu tarihten son
ra intikal edecek müracaatlar nazara alınmayacaktır.
15786 /1-1
•• e , . ı
Aydın Y S E . 19. Bölge MUdürlü&üıHden :
Aydın Y S E . 19. Bölge Müdürlüğünden:
1 — a) İşin
adı:
Koçarlı Çeşme - Sapalan - Karaağaç - Gaffarlar - Akçaabat
5,40 mt. küçük sanat yapıları
b) Birinci keşif bedeli: 499.896,94 TL.
2 — B u işe ait şartname ve diğer evraklar Y S E Müdürlüğü Emanet Komisyo
nu Başkanlığında mesai dahilinde görülebilir.
3 — İhale Y S E . Müdürlüğü Y o l İşleri Şefliği Odasında 14/10/1977 tarihinde
saat 11.00 de yapılacaktır.
4 — İhale 5539 sayılı kanunun 26 ncı maddesine göre yapılacaktır.
5 — Geçici teminat miktarı 23.74538 TL. dır.
6 — İsteklilerden istenen belgeler:
a) 1976 yılı Ticaret Odasına kayıtlı olduklarım belirten belge,
b) E n az işin keşif bedeli kadar iş yapmış olduğuna dair belge veya müteah
hitlik karnesi,
e) 23.745,88 TL. hk geçM teminatın Aydın Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü
ne yatırıldığına dair makbuz veya kanuni şekilde hazırlanmış banka teminat mektu
bu (limit dahili)
7 ~ İstenen vesikalarla birlikte teklif mektupları
Cuma günü saat 10.00'a
kadar Emanet Komisyonu Başkanlığına teslim edilecektir.
Durum İlân olunur.
NOT:
îş bitirme belgesi İsteyip istememekte Komisyon yetkilidir.
16628 /1-1

Demirköy Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:

3

5

3

16
16
6
10
2
3
11
11
3
1
2
3

2479
4117
834
1326
122
167
1764
1401
1720
756
373
407

499.163
660.101
247.693
397.304
33.159
32.317
354.298
299.257
87.556
43.696
25.152
27.709

30.050,—
43.810,—
22.900,—
22.080,—
1.800.—
1.900,—
14.500,—
18.050,—
4.050,—
1.800,—
950,—
1.100,—

15466
162.990,—
84
2707.405
2 — I. ve II. Sınıf tomrukların mal tutar bedelinin *% 50 Si ü e bakiyesinin % 9 faizi peşin alınarak müddetsiz banka teminat,
mektubu karşılığında 3 ay vadeli olarak;
I
III. Sınıf tomruklar ile M d . direkler yine % 25 i peşin ve *% 75 inin % 9 faizi peşin alınarak müddetsiz banka mektubu karşılığında 6 ay vadeli olarak satılacaktır.
1
3 — Satışla ilgili şartname, satış partilerinin fiatlan ve geçici teminattan ü e birlikte gösterir müfredatlı liste Orman Genel Mü
dürlüğü ile istanbul - Bolu - Adapazarı - Zonguldak Orman Bölge Başmüdürlükleri ile istanbul - Çatalca - Vize - Kırklareli İşletme
Müdürlükleri ile İşletmemizde görülebilir.
4 — İsteklilerin almak istedikleri partilerin geçici teminatlarım 20/10/1977 Perşembe günü saat 12.00'ye kadar İşletmemiz vez
nesine yatırmaları, Banka Teminat mektubu vereceklerin mektuplarında İşletme adını belirtmeleri gerekmektedir.
!
5 — Daimi müşterilerimize müfredatlı parti listesi adreslerine postalanmıştu. İhaleye iştirak etmek isüyenlerin yazılı veya telefon
la müracaatları halinde satış listeleri adreslerine postalanacaktır.
j
6 — İsteklilerin belirli gün ve saatte teminat makbuzları ile birlikte komisyona müracaatları ilân olunur.
!
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Kaym Tom. (Her sınıf ve Eb'atta)
Meşe Tom. (Her Sınıf ve Eb'atta)
Dişbudak Tom. (Her sınıf ve Ebatta)
Karaağaç Tom. (Her sınıf ve Eb'atta)
Söğüt Tom. (Her sınıf ve Eb'atta)
Gürgen Tom. (Her sınıf ve Eb'atta)
Saçlı Meşe Tom. (Her sınıf ve Eb'atta)
Kızıl Tom. (Her sınıf ve Eb'atta)
Mese Md. Direk II. S. ve her eb'atta
Kaym M d . Direk II. S. ve her eb'atta
Kızıl M d . Direk II. S. ve her eb'atta
Kavak M d . Direk II. S. ve her eb'atta

3

13 Ekim 1977 — Sayı: 16083

1 — İşletmemiz İğneada Sahil, Karayokuş, Tepebaşı ve Merkez stablize yol kenarı satış depolarımızda mevcut aşağıda müfre
datlı olarak beyanı yazılı cem'an 2707.405 M . Orman emvali; miktarları 3 ilâ 65 M , arasında değişen cem'an 84 parti halinde 20 E k i m
1977 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14.00'te İşletmemiz satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda acık arttırma ile sa
tılacaktır.
İHALESİ YAPILACAK EMVALİN
"/o 7,5 geç. teminatı
Cinsi, Nevi, Eb'adı ve evsafı
M İ K T A R
Parti adedi
Adet
M . D.
Lira K r .

(

Sayfa : 33

Sayfa: 34

RESMİ GAZETE

13 E k i m 1977 — Sayı: 16083

teer Bankasından:
İÇMESU V E KANALİZASYON TESİSLERİ YAPTIRILACAKTIR.
Adı

131

K . Bedeli
Ura Kr.

O. Teminatı Asgari İhale Evrakı
U r a K r . Karne Gr. Satış Be.

Bodrum
(İçmesu)
4.100.000.— )
Bodrum
Gr. Muğla
625,—
2.236.750,—
70.000.000,— i
(KanaEz)
Develi
(İçmesu)
10.650.000,—}
Gr. Kayseri
625,—
Develi
62.500.000,— i 2.208.250.—
B
(Kanaliz)
Derbent
250,—
(İçmesu)
Konya
2.500.000.—
O
88.760,—
Konya
350,—
118.750.—
B
Karaman
3.500.000.—
(İçmesu)
11 — Yukarıda keşif bedelleri y a s l ı Bodrum ve Deveh İçmesu ve KanaMzasyon,
Derbent, Karaman İçmesu tesisleri kapalı zarf ve birim fiyat esası ile eksiltmeye ko
nulmuştur.
3 — Teklif verecekler (Bankamızda beden mukabilinde satılan eksiltme evrakı
İçinde teklif şartnamesinin 5. maddesinde yezuı beljgelerden teklif vereceği İşle Ugtfi
olanlaruu; ihale keşif bedeli 50 milyona kadar olan işler için en az ihale kesif bede
l i kadar dahafazla olan İşler için en az 50 milyon tutarında müteahhitlik karnesinin
aslı veya noterden tastükli sureti İle birlikte) yeterlik belgesi almak üzere 25/10/1977
Çarşamba günü saat 17.00 ye kadar bankamıza müracaat edeceklerdir.
3 — Teklifler grubu dahil işe şamil olmak üzere bir i ş gibi verüecek sözleşme
leri ayrı ayrı yapılacaktır.
4 — Bankamız yeterlik belgesi verip vermemekte serbesttir.
5 — Teminatı bloke çek olarak verecekler ihaleden önce Bankamıza yatırıp
makbuzu İhale zarfına koyacaklardır.
6 — Teklif zarflarının 3/11/1977 Perşembe günü saat 12.00 ye kadar teslimi
gerekir, vaktinde yapılmayan müracaatlar ve postada vuku bulunan gecikmeler dfkkate alınmaz.
7 — Teklif zarflan 3/11/1977 Perşembe günü saat 14J30 da Bankamı?. Satmataıa
Komisyonunda açılacaktır.
Bankamız 2490 sayılı yasaya tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya
işi ihaleye girenlerden dilediğine vermekte serbesttir.
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Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri İskenderun Demir ve Çelik
Müessesesi Müdürlüğünden:

Fabrikaları

2 Adet Lastik tekerlekli traktör satırıahnacaktır.
Bu işe ait şartname ,*
İskenderun'da Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden,
Ankara'da Tunus Cad. No. 63 deki Müessese Müdür Muavinliğimizin Ticaret
Şefliğinden bedelsiz olarak temin edilebilir.
İhale 18 Ekim 1977 Salı günü saat 15.30'da Müessesemiz Satınalma Komisyonun
da yapılacağından isteklilerin «77-1008 sayılı dosya ile ilgili teklif mektubudur» açık
lamalı tekliflerini % 4 teminatla ve konu ile ilgili katalogları ile birlikte aynı gün
14.30'a dek Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları gerek
mektedir.
Müessesemiz 2490 sayılı Yasaya bağlı değildir.
18761/1-1
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Sayla: 35

Kırşehir Valiliğinden :
Bayındırlık Bakanlığı Yapı işleri Genel Müdürlüğünün;
1 — Aşağıda isimleri yazılı bulunan inşaatlar karşılarında yazılı keşif bedel
leri ve ilgili Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — Eksiltme aşağıda yazılı günlerde ve saatlerde Kırşehir Bayındırlık Müdürülğü odasında toplanacak ihale komisyonunca yapüacaktır.
3 ~ Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mesai dahilinde Bayındırlık Mü
dürlüğünde görülebilir.
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin;
a) Her iş için aşağıda gösterilen geçici teminatlarım,
b) 1977 yılma ait Ticaret veya Sanayi odası belgesini,
c) Her iş için ayn ayrı olmak üzere müracaat dilekçeleriyle birlikte vere
cekleri eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı
araçları bildirisi, sermaye ve kredi olanaklarım açıklayan mali durum bildirisi, tek
nik personel bildirisi, taahhüt bildirisi, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları
(C) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müte
ahhitlik karnesinin aslını ibraz etmek suretiyle Bayındırlık Müdürlüğü belge komis
yonundan alacakları eksiltmeye girme belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa
koymaları lâzımdır.
5 — İstekliler teklif mektuplarını aşağıda bildirilen ihale tarihi ve saatinden
bir saat evvel makbuz karşılığında ihale komisyonu başkanlığına vereceklerdir.
6 — Yeterlik belgesi almak için son müracaat tarihi 14/10/1977 Cuma günü
mesai saati sonuna kadardır.
7 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez,
Keyfiyet ilân olunur.
Keşif
Geçici
Uygulanacak bedeli teminatı İhale tarihi İhale
İşin adı
Kanun
Lira K r . Lira K r . ve günü
saati
1. Kırşehir Kaman Akpınar
Tek. Zira. Merkez inş.

2490

2. Kırşehir Polis Lojmanı (30
daireli)
3. Kırşehir Halk Sağlığı Laboratuvan
4. Kırşehir Kaman
şaatı ve Ihat.

18/10/1977
Sah

11.00

2490

8.100.000,—256.750,— 18/10/1977
Sah

16.00

2490

3300.000,-112.750.— 19/10/1977 11.00
Çarşamba

900.000,— 39.750,-

Stad İn
3530

2.500.000,—100.000,— 19/10/1977
Çarşamba

16.00

16090/-M
• e
Maltepe Belediye Başkanlığından:

• • »

Belediyemiz servislerinin haberleşmesinde kullanılmak üzere 1 adet telefon
santral cihazı ile 40 adet telefon konuşma makinası 2490 sayılı kanunun 31. maddesi
gereğince kapalı zarf usulü Ue satın alınacaktır.
Muhammen bedeli 74.900.— TL. olup, geçici teminatı 4.995,— TL. dır.
İhalesi 25/10/1977 Salı günü saat 15.30 da Belediye Encümeninde yapılacaktır.
Şartnamesi günün her saatinde mesai saati dahilinde Belediye Ayniyut Memur
luğunda görülebilir.
Postadaki vaki gecikmeler nazarı itâbare alınmaz.
16494 / 44

İle

Sayfa: 36

B — 1977 yılına ait ticaret veya Sanayi odası belgesini,
C) (Her iş için ayrı, ayrı, olmak üzere müracaat düekçeleriyle birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirtilen ve
usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçları bildirisi, Banka Referansım, Teknik Personel bildirisi, teahhüt bildirisi, E n az aşağıda
belirtilen kesif bedeli kadar bir işi yaptıklarını gösteren iş bitirme belgelerini ibraz suretiyle Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü Belge
Komisyonundan alacakları) Eksiltmeye girme belgesini, teklif mektupları üe birlikte zarfa koymaları lazımdır.
5 — İstekliler teklif mektupları aşağıda beUr&len ihale tarihi ve saatinden bir saat evvel makbuz karşılığında ihale komisyonu
Başkanlığına vereceklerdir.
6 — EksUtmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi aşağıda gösterilen günlerin mesai saati sonuna kadardır.
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Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğünden:
ANKARA
1 — Aşağıda durumları yazılı bulunan İnşaat T» tesisat işleri 2490 sayılı kanunun 31. maddesi gereğince kapalı sarf usulü
ayrı, ayn, eksiltmeye konulmuştur.
2 — Eksiltme aşağıda yazılı günlerde Ankarada Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü İhale komisyonunda yapılacaktır.
3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Ankara'da Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğünde görülebilir.
4.— EksUtmeye girebilmek için isteklilerin :
A — Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü namına her İş için aşağıda gösterilen geçici teminatlarım,

7 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyeti ilan olunur.
G. Tem.
Lira K r .

1 —.Ank. D. M . M . Akademisi Asansör Tesisat İşi.

242.70534

13.386,—

2 — Ank.

300.000,—

15.750,—

267.604,42

14.456,—

i ş » Adı

D. M . M . Akademisi Oto Park İsi.

3 — Atak. Ticaret ve Turizm Y . Oğt. Ok. Badana ve Yağlıboyaların
Yapımı İsi.

İHALENİN
Saati
Tarihi
20/10/1977
Perşembe
20/10/1977
Perşembe
21/10/1977
Cuma

11.00
11.30
11.00

Son
Müracaat Karne
Tarihi
Grubu
14/10/1977
Cuma
14/10/1977
Cuma
17/10/1977
Pazartesi
16280/4-4
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K , Bedeli
Ura Kr.
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Pazar Kaymakamlığından 1 — İlçemizde yaptırılacak olan Hükümet Konağı onarım inşaatı 2490 sayılı
Kanunun 31. maddesi gereğince 27/10/1977 Perşembe günü saat 14.00 de Pazar MalmUdUrlüğünde toplanacak komisyon huzurunda kapalı zarf usulü eksiltme üe şartna
mesi doğrultusunda ihale olunacaktır.
İşin adı : Hükümet Konağı onarım inşaatı. Keşif bedeli : 166.000,— TL., Geçici
teminatı : 9.550,— T L .
2 — B u işe ait keşif şartname ve diğer evrakları havi dosya hergUn mesai saat
leri içinde Pazar Malmüdürlüğünde görülebilir.
Eksiltmeye girmek "stiyenlerto ihale tarihinden (3) gün evveline kadar yani
24/10/1977 mesai saati sonuna kadar Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik
belgesi 1977 yuı vizeli Ticaret Odası vesikası ve geçici teminat makbuzu ile birlikte
usulüne uygun şekilde hazırlıyacakları teklifi mektuplarım ihale saatinden evveline
kadar komisyon başkanlığına tevdi etmeleri şarttır.
Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez keyfiyet ilan olunur.
16500/4-4
Maden Malmüdürlüğündsn :

•

1 — Maliye Memur Lojmanın tamir ve ek ilâve inşaatı 2490 sayılı Kanunun 31.
maddesi gereğince eksiltmeye konulmuştur.
2 — İşin keşif bedeli 185.760,— TL. dır.
3 — Geçici teminat 13.932,— T L . dır.
4 — İhale 20/10/1977 Perşembe günü saat 14.00 de Mal Müdürlüğünde kurula
cak komisyon huzurunda yapılacaktır.
5 — İhale ile ilgili şartname ve dosya her gün mesai saati dahilinde Malmüdür
lüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
6 — İhaleye katılabilmek için:
a) fateMiJerta bu isleri yaptıklarına dair müteahhitlik belgeleri,
b) 1977 yılma ait Sanayi ve Ticaret Odası belgesi,
c) Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesi,
d) 13.932,— T L lık geçici teminat makbuzunu teklif mektuplarına koyarak mak
buz mukabili Komisyon Başkanına vermeleri,
7 — Teklif mektupları ihale günü saat 12.00 ye kadar Komisyon Başkanına
vermeleri,
8 — Telgraf, telefon ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
16504 / 44
.
s
Manisa İli Kula İlçesi Çocuk Kütüphanesi öğretmenliğinden:
1 — Kula Çocuk Kütüphanesi binası onarımı 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi
gereğince kapalı zarf usulü ü e eksiltmeye konulmuştur.
2 — İşin keşif bedeli 75.000 liradır.
3 — İhale Kula Çocuk Kütüphanesi binasında 25/10/1977 günü saat 15.00 de
komisyon huzurunda yapılacaktır.
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerden:
a — 5.000 liralık geçici teminatım,
b — Asgari 75.000 liralık iş yaptığına dair İş bitirme belgesi,
5 — Eksiltme şartnamesi v.s. evraklar Çocuk Kütüphanesinde görülebilir.
6 — İstekliler teklif mektuplarını 25/10/1977 Salı günü saat 14.00 e kadar Ko
misyon Başkanına verecektir.
7 — Telgrafla müracaatlar ve postada gecikmeler dikkate alınmaz.
16177 /*4

Sayfa: 38

,Topratau izmir Başmühendisliğinden:

Eksiltmeye Konulan İ ş

10.400.000,-*

Tarihi

teALENlfiST
Günü

Saati

19/10/1977 24/ılO/lOT Pazartesi

ıo.oo

İjl4flJl:14,92

49.305,— 19/10/1977 24/10/1977 Pazartesi'

1,1.00

424.730,34

20.740,— 19/110/1977 24/10/1977 Pazartesi

14.30

219.ÖS6.0O

(1I2J203,— 119/10/1977 24/10/1977 Pazartesi

K5J30

184Jİ96,H1

/10.460,— 119/10/1977 05/10/1977 .Sah

ıo.co

134,800,—

7.990,— 19/40/1977 25/10/1977 Salı

10.30

385.750,—

13 Ekim 1977 — Sayı: 16Cg3

7 — İzmir - Merkez - Çınarlı atölyesi geçici tesislerine ait cam
işleri.
«9.820^8
4742,— 19/10/1977 25/10/1977 Salı
11.30
Yukarıda adları ve mahiyetleri belirtilen projeler 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul
muştur. Eksiltme Topraksu İl Başmühendisliğinin Pevzipaşa Bulvarı 1295 Sokak No. 17 Basmane/lzmir adresteki', binasında yapışa
caktır. B u işlere ait Şartnameler ayni adresteki Topraksu 1. Bölge Müdürlüğü veya Topraksu ÎI Başmühendisliğinde görülebilir. B u
işlere girmek isteyenlerin gölet inşaatı ve kalorifer tesisatı işi Üç n en az işin keşif bedeli tutarında C grubu karne, diğer işler için
bu tüp iş yapmış olduğuna d a r belge ü e (15 Mart 1977 gün 15879 sayılı Resmi Gazete hükümleri mahfuzdur) 24/3/1972 gün 1(4138
sayılı (Resmi Gazete'de yayınlanan Yönetmeliğe uygun olarak gerekli Mali Yeterlik belgesi ile Eksi itime Şartnamesinde belirtilen bel
geleri ilbraz etmek mecburiyetindedirler. YeterMk Belgesi alan İştirakçilerin ihale evrakını ihale saatinden erageç ıl (Bir) saat önce
Komisyona vermeleri şarttır.
Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
16876 / 1 4
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l — tamir - Seferihisar - Ürtomez Gölet Pr.
3 — İzmir - Merkez - Çınarlı Atölyesi geçici tesisleri kalorifer ve
müşterek Pr.
a — İzmir - Merkez Çınarlı atölyesi geçici inşaatı sıva, karo ve
derinlik işleri.
4 — îzroir - Merkez - Çınarlı atölyesi geçici inşaatı yaghhoya ba
dana isleri.
5 — İzm'r - Merkez - Çınarlı atölyesi geçici inşaatı çatı örtüsü
ve tenekecilik.
6 — îzmir - Merkez - Çınarlı atölyesi geçici inşaatı desenli karo
mozaik satın al.

Keşif Bedeli Geç- Tem. Belge MUr.
I/ra K r .
(Lira K r .
son günü

Bayındırlık Bakanlığı Tapı İsleri Genel Müdürlüğünün:
1 — Sivas İli dahilinde yapılacak olan aşağıda İşin, a d ı keşif bedeli geçici teminatı ve karne grubu yazılı inşaatlar 2490 sayılı'
Kanunun 31. maddesi hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eks iltmeye konulmuştur.
2 —Eksütme Sivas'ta Bayındırlık Müdürlüğü odasında Bayındırlık Eksiltme Komisyonunca aşağıda belirtilen gün ve saatte
yapılacaktır.
3 — Eksütme şartnamesi ve diğer evrak Bayındırlık Müdürlüğünde görülebilir.

5 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi işin hizasında yazdı olup, mesai saati sonuna kadardır.
6 — İstekliler teklif mektuplarım ihale günü ihale saatinden bir saat önce makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığı
na vereceklerdir.
Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
işin Adı
1 — Sivas - Kangal Alacahan Jandarma Karakol binası
2 — Sivas - Koyulhisar Ortakent Jandarma Karakol
binası Ins.

K . Bedell G. Teminatı
Lira
Lira

İHALENİN
Tarihi Günü Saati

SON
Mür. Tarihi

RESMÎ GAZETE

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin,
A) Hizasında gösterilen miktar kadar geçici teminatı,
B) 1977 yılma ait ticaret veya sanayi odası belgesini,
C) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan,
teçhizat beyannamesini, taahhüt beyannamesini ve Bayındırlık Müdürlüğünden alınmış müteahhitlik belgesinin aslını ibraz suretiyle
Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları İle birlikte zarfa koymaları lazımdır.

13 EMm 1977 — Sayı; 16083

Sivas Valiliğinden :

Karne
Grubu
İş Bitirme
Belgesi

37.750

4/11/1977 Cuma

11.00

1/11/1977

850.000

37.750

4/11/1977 Cuma

15.00

1/11/1977
16879/1-1

Sayfa: 39

850.000
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Sayfa: 40
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Gazipaşa Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden:

DEPOSU
B. Bucak
»
»
»
»

Maluı cins nevi ve kalitesi P. Adedi
2.
3.
3.
3.
3.

S.
S.
S.
S.
S.

N . B . Çk. Tomruk
'N. B . Çk. Tomruk
N . B . Sedir Tomruk
TJ. B . Çz. Tomruk
N . B . Çz. Tomruk

2
'56
7
1
26

MİKTARI
M . Dm .
Adet
3

17
1908
1013
71
3842

3

25.899
1232.928
228.287
34.152
1014.898

M . Bedeli
Lira K r .
1.700,—
1.450,—
1.600,—
1.400,—
1.100,—

«951
2536.164
92
TOPLAM
1 — Yukarıda müfredatı yazılı 6851 adede denk 2536.164 M , muhtelif orman
emvali 92 parti halinde 18/10/1977 tarihine rastlayan Salı günü saat 14.00'de işletme
satış salonunda toplanacak Komisyon huzurunda % '50 bedeli nizami ve rüsumları pe
şin bakiyesi 90 gün vadeli banka mektubu karşılığı olmak üzere açık arttırmah sure
tiyle satılacaktır.
2 — Alıcıların % 7,5 geçici teminatlarını ihale saatinden önce yatırmaları, ban
ka mektubu vereceklerin işletme adı ile almak istedikleri parti numaralarını belirtme
leri, mektupların k a f i ve müddetsiz olması şarttır.
3 — Sanayi odunu satışına iştirak edeceklerin kapasite belgesi ibraz etmeleri
şarttır.
4 — Satışa ait ilân ve şartname Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Orman Baş
müdürlüğü Antalya, Burdur, İsparta, Afyon, izmir, Adana, Mersin, Elazığ Orman işlet
me Müdürlüklerinde, İskenderun, Gaziantep, Malatya, Urfa, Konya Orman Bölge Şef
liklerinde, İzmir, Ankara, Antalya, Adana, Mersin, Konya, Gaziantep, Malatya Ticaret
ve Sanayi Odaları ile İşletmemiz Müdürlüğünde görülebilir.
Not: Satışa çıkarılan partiler en küçük 11, en büyük 66 M , tür.
16868 /1-1
3

3

Tekel Genel Müdürlüğünden :
1 — 92X100,— T L . tahmini bedelli 1 adet Elektronik Motor Test Cihazı mevcut
şartnamesine göre 20/10/1977 Perşembe günü saat 18.00 da Cibali'öeki Merkez Satmalma Komisyonunda kapalı zarf yöntemi ile eksiltmeye konulmuştur.
Geçici teminatı: 5.860,— T L . dır.
2— Şartnamesi aralan Komisyon ile Ankara ve 'İzmir Tekel Başmüdürlükle
rinde görülebilir.
3 — İsteklilerin, 2490 sayılı yasanın 92. ve eksiltme şartnamesinin 09 ncu mad
desine göre hazırlıyacakları kapalı teklif zarflan lüle:
a) Geçici teminat makbuzunu,
b)
Kanuni ikâmetgâhına ilişkin belgelerini,
c) İstekli bir ortaklık ise;
aa) İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bu
lunduğu Ticaret Odasından veya sair resmî bir makamdan ortaklık siciline kayıtlı
ve halen faaliyette olduğunu gösterir ve bu eksiltmenin ilik ilân tarihinden sonra
alınmış bir belgeyi,
bb) Ortaklığın sirküleri veya ortaklık adına teklifte bulunacak kimselerin
bu ortaklığın vekili olduğunu gösterir noterden onanlı vekâletnameyi, ihale saatinden
bir saat Öncesine kadar 1. maddede belirtilen Komisyona makbuz karşılığında ver
meleri şarttır.
4 — B u ihale ile ilgili belgelerin pasta İle gönderilmesi halinde gecikme ve
kaybolmalar kabul edilmez.
Duyurulur.
16634/M
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Sayfa: 41

Tekel Genel Müdürlüğünden:
1 — 21/9/1977 tarihindekî imalesi yapılamayan 18.000,— TL. Itafcminl bedelli
bir adet 34 AF 407 plâka numaralı 1Ö63 model kapalı tenteli jeep mevcut şartname
sine göre 21/10/1977 Cuma günü saat 11.00 de istanbul Cilball'ueki Merkez Satmalma
Komisyonunda kapalı zarf yöntemi ile satılacaktır.
Geçici teminatı: 1.360,— T L . dır.
2 — Şartnamesi Komisyondan
temin edilebilir. Araç - Ortaköy
Sahasında
görülebilir.
3 — İsteklilerin, 2490 sayılı yasanın 32. ive eksiltme şartnamesinin 29 ncu mad
desine göre hazırlayacakları kapalı teklif zarfları İle,
a) Geçici teminat makbuzlarım,
b) Kanuni ikametgahına İlişkin belgelerini,
c) İstekli bir ortaklık ise;
aa) İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bu
lunduğu Ticaret Odasmdan veya sair resmî bir makamdan ortaklık siciline kayıtlı
ve halen faaliyette olduğunu gösterir ve bu eksiltmenin ilk ilân tarihinden sonra alın
mış bir belgeyi,
bb) Ortaklığın sirküleri veya ortaklık adına teklifte bulunacak kimselerin bu
ortaklığın vekili olduğunu 'gösterir noterden onanh vekâletnameyi ihale (saatinden bir
saat öncesine kadar 1. maddede belirtilen Komisyona makbuz karşılığında vermeleri
şarttır.
4 — B u ihale ile İlgili belgelerin posta ü e gönderilmesi halinde gecikme ve
kaybolmalar kabul edilmez.
Duyurulur.
16633 /1-1
Araç Devlet Orman tşletmesi (Müdürlüğünden:

Cins ve N e v i
1. S. N . B . Çam Tomruk
l . S . N . B.Göknar Tomruk
2. S. N . B . GÖknar Tomruk
3. S. N . B . Kayın Tomruk

Parti
Adedi

Adet

Miktarı
W

6
2
G5
a

663
246
10207
464

D

5

354.929
122.358
4.574.609
146.715

M . Bedeli
Ura Kr.

% 7,5 Tem.
Lira K r .

2.300,—
2.300,—
1.850,—
1.120,—

56.900,—
21.100,—
633.800,—
12.400,—

11580
724.200,—
5198.611
Yukarıda beyanı yazılı orman emvali 19/10/1977 Çarşamba günü saat 13.00'de
vadeli açık artırma sureti üe İşletmemizde satılacaktır.
Taliplilerin aynı gün ve saat 13.00'e kadar % 7,5 teminatlarını İşletmemiz vez
nesine yatırarak satışa iştirakleri ilân olunur.
16864 /1/1
Samsun Asliye ,1. Hukuk 'Hâkimliğinden:
D. N o : 1977/319
Davacı Sevim Paksoy tarafından davalı A l i Pafcsoy aleyhine açılmış bulunan
boşanma davasında :
Davalı A l i Paksoy'un adresi meçhul bulunduğundan ilânen dava dilekçesi ile da
vetiyenin tebliğine karar verilmiştir. Duruşma günü Olan 19/10/1977 günü saat 900
da Mahkemeye bizzat gelmesi veya bir vekille kendisini temsil ettirmediği takdirde
gıyap karan çıkarüacağı dava dilekçesi ve davetiye yerine kaim olmak üzere Hân
olunur.
1682S/1-1

Sayfa: 42
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Manisa Topraksu Gediz Planlama Bölge Müdürlüğünden:
îşin mahiyeti: Geçici tesisler 4. kısım inşaatı, Keşif bedeli: 295.387,55, Geçici
teminatı: 15:566,—, İhale tarihi ve saati: 27 Ekim 1977, 11.00
1 — Yukarıda tafsüâtı yazılı i ş ; 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince
kapalı zarf usulü üe eksiltmeye çıkarılmıştır.
2 — İhale yeri; Manisa - İzmir Karayolunun 5. K m . sinde (Uncubozköy altın
da) k i Müdürlüğümüz İdare binasıdır.
3 — İşin birinci keşfi Bayındırlık Bakanlığı 1976 yılı birim flat cetveline gö
re çıkarılmış olup, bu işe ait her türlü plân, proje, şartname ve diğer evraklar mesai
saatleri içinde Müdürlüğümüz İhale Bürosunda bedelsiz olarak görülebilir.
4 — İsteklilerin müracaat dilekçelerine;
a) 1977 yılı ticaret odası belgesini, (Belgenin ilk ilân tarihinden sonraki bir
tarihi taşıması şarttır.)
b) Taahhüt bildirisini,
c) Mali durum bildirisini,
d) Teknik personel bildirisini,
e) İkametgâh ilmühaberini ekleyerek son müracaat günü olan 24 Ekim 1977
Pazartesi günü saat 17.00"ye kadar Müdürlüğümüze müracaatla ihaleye iştirak (Yeter
lik belgesi) almaları şarttır.
5 — Teklif mektupları; ihale saatinden bir saat öncesine kadar 2490 sayılı
Kanun hükümlerine uygun olarak İhale Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabili
verilecektir.
6 — Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
16874 /1-1
•> •
Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden:
380 kVLTJK E . N . HATLARI İÇİN GALVANİZLİ ÇELİK TOPRAK
TELİ SATIN ALINACAKTIR.
Kurumumuzca İnşa edilen 380 k V l u k E . N . Hatlarında kullanılmak üzere 1.000
ton Galvanizli Çelik Toprak Teli HTT.19 referanslı teklif isteme şartnamesi esasları
dahilinde İç piyasadan teklif almak suretiyle satın alınacaktır.
Teklifler en geç 3 Kasım 1977 günü saat 14.00'e kadar «TEK Şebekeler Dairesi
Başkanlığı, Necatibey Caddesi No. 3-5 Sıhhiye - ANKARA» adresindeki Başkanlık
evrak servisine teslim edilecek olup, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Şartnameler, yazılı başvuru ile bu çeşit malzemeyi imal ettiklerini belgeleyen
firmaların adreslerine Kurumumuzca postalanacaktır.
Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
168880/1-1
380 k V L U K E . N . HATLARI İÇİN HIRDAVAT SATIN ALINACAKTIR.
Kurumumuzca inşa edilen 380 k V l u k E . N . Hatlarında kullanılmak üzere zin
cir hırdavat takımları, ek malzemesi, titreşim amortisörü (damper) ve aratutucu
(spacer), H H R 43 referanslı teklif isteme şartnamesi esasları dahilinde iç ve dış
piyasadan teklif almak suretiyle satın alınacaktır.
Teklifler en geç 10 Kasım 1977 günü saat 14X»'e kadar «TEK Şebekeler Dai
resi Başkanlığı, Necatibey Caddesi No. 3-5
Sıhhiye-ANKARA» adresindeki Baş
kanlık evrak servisine teslim edilecek olup, postadaki gecikmeler dikkate alınma
yacaktır.
Şartnameler, yazılı başvuru ile bu çeşit malzemeyi İmal ettiklerini belgeleyen
firmaların adreslerine Kurumumuzca postalanacaktır.
Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
İ6B81 / l - l

Deposu

2. S. N . B . Çk.Tom.
3 . S . N . B. Çk.Tom.
3. S. N . B . Se. Tom,
3. S. N . B . Köknar
3. S. N . B . Çz. Tom.
3. S. K . B . Ok. Tom.
3.S.K.B.Sedlr
3.S.K.B.KÖknar
8. S. N . B . Ardıç
3. S. K . B. Çz. Tom.

Parti
Adedi
1
23
1
21
21
1
1
1
1
10

Miktarı
M? D m
Adet
41
2429
41
153
3331
125
83
36
7
1435

14493
1085.999
116.842
37.331
896.797
41.656
22.918
7.347
2.407
393214

3

M . Bedeli
Lira Kır.
1.700,—
1.450.—
1.800,—
1.200,—
1.100,—
1.200,—

ım-

850,—
800,—
800,—

% 7,5 Temi
Lira K r
1.900,—
120.300,—
2.600 —
3.400,—
75.800,—
3.800,—
2.300,—
500,—
200,—
24.000,—

1 — Yukarıda müfredatı yazılı orman emvalleri 21/10/11977 tarihinde açık arttırma suretiyle saat 12.00
de İşletmemiz Satış Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda mal bedelinin % 50 si ile vergi, resimleri,
nizami faizi peşin, bakiye •% 50 mal bedeli müddetsiz banka teminat mektubu karşılığında 3 ay vadeli satı
lacaktır.
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Armutlu
Armutlu
Armutlu
Armutlu
Armutlu-S. ÇaHta
Armutlu
Armutlu
Armutlu
Armutlu
Senirçaltı - Güzellbağ

Emvalin
Cins ve N e v i

13 Etam 1977 — Sayı: 16083

Gündoğmuş Derlet Orman istetmesi Müdürlüğünden:

2 — Alıcıların satış günü saat 12.00 ye kadar almak istedikleri partilerin % 73 teminatını yatırmış
olmaları, banka teminat mektubu vereceklerin mektuplarında işletme adı Ue parti numaralarının yazılması
şarttır.
3 — Satışa iştirak edeceklerin 15/B NoJu şartnamede istenen belgeleri ibraz etmeleri aksi halde satışa
iştirak edemezler.
4 — Satış partileri aşağı 2.407 M , azami 85.442 M tür. Satışa ait tiân ve şartname Orman Genel Mü
dürlüğü, Antalya Orman Bölge Başmüdürlüğü ile Başmüdürlüğümüze bağlı İşletmelerde, İzmir, istanbul Baş
müdürlüklerinde görülebilir.
3

3

Sayfa: 43

5 — Alıcıların belirli gün ve saatte teminat makbuzları ile birlikte Komisyona müracaatları Uân olunur.
16873/1-1

Sayfa: 44

RESMÎ GAZETE

13 Ekim 1977 — Sayı: 16083

Kütahya Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden :

Emvalin cinsi ve nev'i

Parti
Bölgesi Deposu adedi

I H . S. U . B . Cam Tom. Altıntaş Oysu
III. S. N . B . Çam Tom. Altıntaş Oysu
III. S. K . B . Çam Tom. Altıntaş Oysu
YEKÛN

MİKTARI
Adet M . Dm».

M . Be. G.Tem.
Ura
Zira

1
34
3

57
11253
835

18.346
2968.771
138.458

1.500
1.300
950

38

12145

3020J577

1

2X100
289.500
11.000
302.500

Yukarıda müfredatı gösterilen orman emvali % 50 peşinatla ve bakiyesi k a t i
müddetsiz banka teminat mektubu karşılığı veya Devlet tahvüi alınmak suretiyle 90
günü geçmemek üzere vadeli olarak acık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.
Açık artırma 25 E k i m 1977 Salı günü saat 14.30'da Altıntaş İlçesi Altıntaş Orman
Bölge Şefiğimizde İdare binasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
Alıcıların 25 E k i m 1977 Sah günü saat 14.30'a kadar Almak istedikleri partilere
ait muvakkat teminatlarım yatırarak makbuzları İle birlikte Satış Komisyonuna
müracaatları ilân olunur.
16867 /1-1
Akseki Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:

Deposu
Başlar
Cevizli
Cevizli
Cevizli
Başlar

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

S. N . B . Ok. Tom.
S. N . B . Çk. Tom.
S. N . IB. Çz. Tom.
S. K . B . Çk. Tom.
S. K . B . Çk. Tom.

Parti
Adedi

MİKTARI
İM?.
Adet

17
0
1
2
22

2419
2157
256
365
1986

911.809
324.433
43.326
85505
1072598

4»

7183

2437.361

M . Bed. G. Tem.
Ura
Ura
1550
1560
1.200
1.100
1.100

65.100
18.800
3.900
7.200
83.000
173.000

Yukarıda müfredatı yazılı 48 parti muhtelif orman emvali açık artırma suretiyle
20/10/1977 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14.30'da İbradı Bölge binasında topla
nacak Komisyon huzurunda satılacaktır.
Partiler en az otuz en çok seksenbir m , tür. Taliplilerin belirli gün ve saatte
teminat makbuzlarıyla Komisyona müracaatları ilân olunur.
16865/1-1
3

•

Tosya Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden :
Bölgesi: Dedemdağ, Kod. N o . : 181, Yolun başlangıç ve sonu: Topcuoğlu-Dedemköy. Yapılacak İ ş : Yeni yol, T u l ü : 4+9.
1 — İşletmemizin Dedemdağ Bölgesi 1977 yılı yatıran programında bulunan
4+9 K m . orman yolu Devlet Orman (İşletmesi ve Döner Sermayesi Yönetmeliğine
uygun olarak teklif suretiyle pazarlıkla inşaa ettirilecektir.
2 — İsteklüerin iş yerleri ile şartnameyi görmek üzere teklif tarihinden İki
gün evveline kadar İşletme Müdürlüğüne müracaat etmeleri.
3 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp i s i verip vermemekte ser
besttir.
4 — Taliplilerin yeterlik belgeleri üe birlikte teklif mektuplarım 21/10/1977
Cuma günü saat 14.00'e kadar İşletmemiz Müdürlüğüne vermeleri Uân olunur.
16872 / M
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Türkiye Elektrik Kurumundan:
K A R ARAÇLARİ SATIN ALINACAKTIR.
Kurumumuzun ihtiyacı bulunan 11S-ŞÎM/96 işaretli kar araçları kapalı teklif
almak suretiyle satın alınacaktır.
Bu işle ilgili şartnameler mesai saatleri dahilinde Ankara Bayındır Sokak No.
3 T E K Makina İkmal ve Satın Alma Dairesi Dış Ticaret Müdürlüğünden konu ile
ilgili imalât yaptıklarını tevsik eden firma ve mümessillerine dilekçe karşılığı biz
zat verilir.
Kapalı tekliflerin en geç 17/1Ü/1977 günü saat 14.00'e kadar Makina İkmal ve
Satın Alma Dairesi Başkanlığı Muhaberat Servisinde bulundurulacak şekilde veril
mesi gerekmektedir.
Teklifler Satın Alma Komisyonunda aynı gün saat 14.30'da alenen açılacaktır.
Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. Postada vaki gecikmeler dikkate
ahrmıayacaktır.
16862 /1-1
E M P R E N Y E CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.
Kurumumuzun ihtiyacı bulunan 103JRÖM/52 işaretli emprenye cihazı kapalı
teklif almak suretiyle satın alınacaktır.
B u işle ilgili şartnameler mesai saatleri dahilinde Ankara Bayındır Sokak No. 3
T E K Makina İkmal ve Satın Alma Dairesi Başkanlığı, Dış Ticaret Müdürlüğünden
konu ile ilgili imalât yaptıklarım tevsik eden firma ve mümessillerine dilekçe karşılığı
bizzat verilir.
Kapalı tekliflerin en (geç 10/11/1977 günü saat 14O0"e kadar Makina İkmal ve
Satan Alma Dairesi Başkanlığı, Muhaberat Servisinde bulundurulacak şeklide veril
mesi gerekmektedir.
Teklifler Satın Alma Komisyonunda saat 14.30'da alenen açılacaktır.
Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. Postada vaki gecikmeler dikkate
atamayacaktır.
16883 /1-1
İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR.
Kurumumuz Seyitömer Transformatör Merkezinin salt sahasında ilâve inşaat
işleri 1977 yılı bîrim fiyatları üzerinden eksiltmeye çıkarılmıştır.
1 — Teklifler 21/10/1977 günü saat ÜS.OOte T E K Şebeke Teste 9. Grup Mü
dürlüğü Ordu E v i Sokak N o : 1 K a t : 2 Kütahya adresinde açılacaktır.
2 — ihalenin k e s » özeti 860537,16 T L . geçici teminatı 38.171.49 T L . dır.
3 — Eksiltmeye İştirak eüebümek ve isteklilerin iştirak belgelerini alabilme
leri için en az keşif özeti kadar B grubundan müteahhitlik karnesi 1973 yılından
sonra, en az keşif özetinin yansı kadar benzeri bir İşi müteahhit olarak bitirdik
lerine dair resmi onaylı fis bitirme 'belgesi veya Kurumumuza Idaîıa evvel benzeri
tipte trafo merkezi inşaatım taahhüt edip tamamlıyanîar ile keşif özeti kadar ben
zeri bîr işi şantiye veya kontrol şefi sıfattyle tHimünü yaptığım gösterir resmi onaylı
iş bitirme belgesi, teknik personel, teçhizat ve malî durumu ile İhalen üzerlerinde
bir tahhütleri olup olmadığım gösterir ve eksiltme şartnamesinin 6. maddesinde
istenen belgelerle (birlSdte bir yazı ekinde yukarıda (belirtilen adresin muhaberat
servisine en Igeç 17/10/1977 günü saat 17.00"ye kadar verilecek veya bu zamana ka
dar ulaşacak şekilde postalanacaktır.
4 — Proje ve şartnameler yukarıda belirtilen adreste görülebilir.
8 — İştirak belgeleri 19/10/1977 tarihinden itibaren (geçerli olmak şartı fle
yukarıdaki adresten alınacaktır.
6 — Tekliflerin en geç 21/10/1977 günü saat 14.00'e kadar yukarıdaki adresin
Muhaberat Servisine teslim edilmesi gerekir.
Geç müracaatlar ve postadaki gecikmeler Ikabul edilmez.
Kurumumuz 2490 s a n l ı Kanuna tabi deirUdir.
16884 /1-1

D E P O L A R I

Cinsi ve nevH

Muh.
Miktarı
bedeli
Parü
Adedi Adet M . Dm . l i r a
5

3

% 7,5
teminatta
Lira

f

D Konak
Karaorman, Sünlük, Sarruç
»
»
•
»

a

1
1
tt'

2
6
2

a

1

s
s

3
9
2
3
7
10
1
4
11
1
1
3
3
120

160
3S6
1697
497«
127
474
5
4
59
7
148
385
1325
334
9
3
93
636
206
1220
231
213
1B70
2454
47
3387
613
1122
67
1364
—

1

48.963
71^19
432.898
761530
41.033
135.157
0.772
0.865
6.604
1.409
48.696
102.670

1.700
1.400
1J400
1.200
900
700
1.600
1.200
900
İJ500

260.4631

ı.ooo

IJİOO

1.200

33.063
800
1.382 1.500
0.284 1.250
43.502 2.750
303.895 2.250
88.795 2.250
450.163 1.750
72.674 1.500
91.732 1.760
346J027 1.500
441.164 1J250
2.49<2 1.000
112.959
800
37.703
750
62.155
660
2.059
700
55.354
600
86 Ster
300

6.200
7.600
47.400
70.200
2.000
6.700
100
100
500
200
5.400
9.200
19.600
2.000
200
200
9X100
61.500
17.500
59.100
8.000
12ı,2©0
39.100
42.800
200
6J900
2.100
3.000
100
2.000
1.900

23094 4058.221 M?
433.500
86 Ster
Yukarıda müfredatı yazılı İşletmemiz Depolarından mevcut kerestelik orman emvali 15/B model şartname esasları dahilinde
17/10/1977 Pazartesi günü saat 14J30 da İmletmemiz Merkezinde toplanacak Komisyon huzurunda ihalesi yapılacaktır.
İlan olunur.
16870 /1-1
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YEKÛN:

1
B
1»
02
2
6
1
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Çardakbelen, Merkez.

2. S. N . B . Meşe tomruk
2. S. K. B . Meşe tomruk
3.S.N,.B.Ivreşe tomruk
3. S. K . B. Meşe tomruk
3. S. N . B. Meşe tom. (Saçlı)
3. S. K . B. Meşe tom. (Saçlı)
Yemköy
3. S. N . B. rhlamur Tom.
»
3. S. N . B. Kestane Tom.
»
3. S. K . B . Kestane Tom.
»
3. S. <N. B . Karaağaç Tom.
»
1. S. N . B . K a v a k Tom.
»
2 . S . N . B . Kavak Tom,
3.S.N. B . Kavak Tom.
»
3. S. K . B. Kavak Tom.
3. S. N . B. Göknar Tom.
3. S. K . B. Göknar Tom.
Y . K . Elmalı 1. S. Uz. B. Çam Tom. (Çk.)
1. S. N . B. Çam Tom. (Çk.)
»
2. S. Uz. B. Çam Tom. (Çk.)
»
2. S. N . B. Çam Tom. (Çk.)
2. S. K . B. Çam Tom. (Çk.)
3. S. Uz. B . Çam Tom. (Çk.)
3. S. N . B . Çam Tom. (Çk.)
3. S. K . B . Çam Tom. (Çk.)
2. S. Göknar majden direk
2. S. Meşe maden direk
1. S. Kavak maden direk
»
2 S. Kavak maden direk
»
2. S. Kestane maden direk
Kİ. çap Meşe San. odunu
Meşe kapak tahtası
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Çorum Valiliğinden:
Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün :
1 — Çorum İli Teknik Ziraat Merkez binası inşaatı işi 2490 sayılı Kanun hü
kümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — İşte keşif bedeli 2,313.000— TL. dır.
3 — Eksiltme Çorum'da Bayındırlık Müdürlüğü odasında İl İhale Komisyo
nunca 27/10/11(977 Perşembe ıgünü. saat 11.00 de yapılacaktır.
4 — Eksimtıme şartnamesi ve diğer trvrak Çonum Bayındırlık Müdürlüğünde gö
rülebilir.
5 — Eksilltmeye girebilmek için isteklilerin:
a) 83.140,— Uralık geçici teminatım,
tb) 1977 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini veya esnaf dernekler ondun
alacakları belgeleri,
c) (Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (eksiltme şartnamesinde belir
tilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) yapı araçları bildirisini, sermaye ve kredi ola
naklarım açıklayan mali durum bildirisini, banka referans mektubu, teknik personel
bildirisini, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları C grubundan keşilf bedeli kadar
işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini ibraz etmek sure
tiyle Baymdırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları ile
birlükite zarfa koymaları lâzımdır.
6 — İstekliler Teklif mektuplarına 27/110/1977 Perşembe günü saat 10X0 a ka
dar makbuz karşılığında flttıale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 21/10/1977 Cuma günü
mesa. saati sonuna kadardır.
Telgrafla müracaatlar ve postada Vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
10888 /1-1

•

DSİ. 1. Bölge Müdürlüğü Satın Alma Komisyonu Başkanlığından:
KIŞLIK ŞAPKALI RESMİ BEKÇİ ELBİSESİ DİKTİRİLECEKTİR
1 — Kumaşı DSİ. tarafnidan müteahhide verilmek suretiyle 47 takım kışlık
şapkalı resmi bekçi elbisesi diktirilecektir. Şartnamesi bedelsiz olarak aşağıda ya
zılı adresten temin edllebilinir.
2 — İhalesi 31 E k i m 1977 Cuma günü saalt 1600 da Bursa DSİ. ıl. Bölge Mü
dürlüğünde Satmalıma Komisyonunca 2400 saydı Arttırma, Eksiltme ve İhale Kanu
nunun 311. (maddesi uyarınca kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. Muhammen bedeli
14.805,— TL. olup geçici teminat miktarı 1.120,— TL. dır.
3 — B u i ş ilcin en geç ihale günü saat >l5.ü0*e kadar teklif verüebilinir. Posta
da vuku bulacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
İlân olunur.
16889/1-1

•

Antalya Pamuklu Dokuma Sanayii TjA.Ş. Müdürlüğünden:
II) Kumaşı Fabrikamiızca verilmek suretiyle mutabık kalınacak numunesine gö
re 40.000 takım pijama diıkürilecektir.
2) Teklif verme son günü 17 Ekim 1977 Pazartesi Saat 15.00 Olup konfeksiyon
'ibareli kapalı zarf teklif mektupları Şirketimiz muhaberat servisine verilmiş olacak
tır.
3) Teklif verilirken 40.000 TL. Ilık teminatın Şirketimiz veznesine nakten veya
teminat mektubu olarak yatırılması şarttır, (teminat mektubu olursa süresiz olacaktır).
4) 'Postada vaki gecikmeler nazarı Itibare alınmaz.
5) Şirketimiz 2490 sayılı karara tabi olmayıp işC dilediğine verip vermemekte
serbesttir.
ıi6893/J-ı
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Çorum Valiliğinden:
Bayındırlık Bakanlığı Yapı işleri Genel Müdürlüğünün:
1 — Çorum - Hayvan Dispanseri inşaatı işi 2430 ve 537 sayılı Kanun hükümle
rine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye Konulmuştur.
12 —> İşin keşif bedeli 1.200.000,— TL. dır.
3 — Eksiltme Çomm'da Baymdırhk Müdürlüğü odasında İl İhale Komisyonun
ca 27/10/1977 Perşembe günü saat 15.00 de yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve d.ğer evrak Çorum Baymdırhk Müdürlüğünde gö
rülebilir.
5 —• Eksiltmeye girebilmek ilcin:
a) 49.750,— liralık geçici teminatını,
b) 1977 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini veya esnaf derneklerinden
alacakları belgeleri.
c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksütene Şartnamesinde be
lirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) yapı araçlar bildirisini, sermaye vt kredi
olanaklarım açıklayan malî durum bildir'Sini, banka referans mektubu, teknik per
sonel bildirisini, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları C grubundan keşif bedeli
kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir ımüteahh itlik karnesini ihraz etmek
suretiyle Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları
ile oirhkte zarfa koymaları lâzımıdır.
6 — İstekliler teklif mektuplarım 27/10/11977 Perşembe günü saat 14.00 e ka
dar makbuz karşılığında İhale Korn.syonu Başkanlığına vereceklerdir.
7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi ai/10/1977 Cuma günü
mesai saati sonuna kadardır.
Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
16890 /1-1
6
Beypazarı Devlet Hastanesi Baştabibliğinden:
X — Beypazarı Devlet Hastanesi E k Poliklinik binası ikmal inşaatı ve Elektrik
Tesisatı işi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre kapalı zarf usulü ile eksiltme
ye konulmuştur.
2 — İşin keşif bedeli 500.000 liradır.
3 — Eksiltme Beypazarı Devlet Hastanesinde toplanacak İhale Komisyonunca
27/10/1977 günü saat .14.00 de yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Hastane Baştabipliğinde görülebilir.
5 — Eksiltmeye g'rebitanek için taliplerin:
a) 1977 yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası (belgelerini,
b) 43.750,— liralık geçici teminatım,
c) Müracaat dilekçelerine, Baymdırhk Bakanlığından almış oldukları (C) gru
bundan en az bu işin keşif «bedeli kadar işin eksiltmesine g'rebileceklerini gösterir
müteahhitlik belgesini, plan teçhizat beyannamesini, teknik personel ve kredi imkan
larını bildiren mali durumu beyannamesi ile banka referans mektubunu bağlamak
suretiyle Ankara Valiliğine müracaatla Bayındırlık Müdürlüğü Belge Komisyonundan
alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır.
6 — İsteklilerin teklif «mektuplarını 27/110/11977 Perşembe günü saat 13.00 e
kadar makbuz mukabilinde İhale Komüsyonuna vermeleri gerek'r.
J — Yeterlilik belgesi almak için isteklilerin dilekçeleri 20/10/1977 günü mesai
saati sonuna kadar Ankara Valiliği ve Baymdırhk Müdürlüğü kayıtlarına intikal et
tirmeleri gerekir.
8 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
16892/1-1
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Aydın Valiliğinden:
1 — Aydın - Kuşadası sahil şeridi 'betonlanması ikmâl inşaatı işi 2490 sayılı Ka
nunun ilgili hükümlerine göre kapalı zarf usulü de Eksiltmeye konulmuştur.
2 — İşin keşif (bedeli 4O0J0O0,— TL. dir.
3 — Eksiltme Adnan Menderes Bulvarı Kardeş Apt. K a t : 1 N o : 2 deki Tu
rizm ve Tanıtma Büro Müdürlüğünde İhale Komisyonunca 2 Kasım (1977 Çarşamba
günü saat lıl.OO de yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak Turizm ve Tanıtma Büro Müdürlüğün
de görülebilir.
5 — Eksiltmeye gireb'taek için isteklilerin;
a) 19.750,— Liralık geçici teminatım,
b) 1977 yılma ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesini,
c) Müracaat dilekçeleri ite birlikte verecekleri (Eksiltme Şartnamesinde be
lirt'len ve usulüne göre hazırlanmış olan)
A) Taahhüt Beyannamesini,
B) Teknik Personel beyannamesini',
C) Sermaye ve kredi olanaklarını açıklayan mali durum bildirisi' ve banka
referans mektubunu,
D) Keşif bedelinin yarısı kadar işin eksiltmesine gireb'leceklcrini gösterir iş
bitirme belgesini ibraz etmek suretiyle Aydın Valiliğine müracaatla Baymdırhk Mü
dürlüğünden alacakları Eksiltmeye girme belgesini: teklif mektupları ile birlikte zarfa
koymaları lâzımdır.
6 — İstekliler teklif mektuplarını 2 Kasım 1977 Çarşamba günü saat 10.00 a
kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
7 —> Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 27 Ekim 1977
Perşembe (günü (mesai saati sonuna kadardır. Telgrafla müracaat ve postada vaki
gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
16894 /1-1
"'

9 •

'

Tokat Cumhuriyet Ortaokulu Müdürlüğünden:
1 — Tokat Cumhuriyet Ortaokulu onarım işleri 2490 sayılı Kanun gereğince
kapalı zarf usuli ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — İşin keşif bedeli 43.050.,— liradır.
3 — Eksiltme Tokat Cumhuriyet Ortaokulu binasında toplanacak İhale Ko
misyonunca 1/11/1977 Sah günü saat 15.30'da yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Cumhuriyet Ortaokulu Müdürlü
ğünde görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 3.229,— TL. sı geçici teminatım,
1977 yılma ait ticaret odası belgesini, Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik
belgelerini ibraz etmeleri şarttır.
6 — Teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat öncesine kadar Komisyona
verilmesi lâzımdır.
N o t : Postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
16875 /1-1
Hacettepe Üniversitesi Mühendislik 'Fakültesi Dekanlığından:
Hacettepe üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümüne
Maden İşletmesi dersi için bir öğretim görevlisi alınacaktır.
İsteklilerin en geç 20 E k i m 1977 Perşembe günü saat 17.00"ye kadar ilgili dekan
lığa başvurmaları ilân olunur.
16877 /1-1
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DSÎ. 1. Bölge Müdürlüğü Satınalma Komisyonu Başkanlığından:
— Pibrocam cam tülü ve Blown bitüm (Okside asfalt) satm alınacaktır.
Cinsi ve Miktarı
2

a • 10.000 m Pibrocam cam tülü
b - 14.000 K g . Blown bitüm
(Okside asfalt) 10—20 tip

Muv. Tem.
Lira

İhale
Günü, Saati

100.000

6.250

27/10/1977 saat 16.00

70.000

4.750

27/10/1977 saat 16.00

Mub. Bedeli
Lira

— Şartnamesi bedelsiz olarak aşağıda yazılı olan adresten temin edilebüinir.
— İhalesi DSİ. 1. Bölge Müdürlüğü Bursa'da, Satınalma Komisyonu Başkan
lığınca, 6200 sayüı Kanunun 34. maddesi gereğince tatbik edilecek esasların 8. madde
sine göre kapalı zarf usulü ile yapılacaktır.
— İdaremiz 2490 sayılı Arttırma, Eksiltme ve İhale Kanununa tabi değildir.
— Teklif zarfları en geç ihale günü saat 15.00'e kadar komisyona verilebilir.
Postada vukuu bulacak gecikmeler, telgrafla yapılacak müracaatlar dikkate alınmaya
caktır.
16678 /1-1
Edirne Valiliğinden:
1 — Edirne Lisesi binasının ö n ihata duvarı yaptırılma i s i 2490 sayılı Kanu
nun 31 inci ™q/^Aoi hükümlerine göre kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur.
2 — İşin kesif bedeli 175.000,— liradır.
3 — Eksiltme Edirne Lisesi binasındaki ilgili Komisyonca 31/10/1977 Pazar
tesi günü saat 15.00 de yapılacaktır.
4 — EksUtme şartnamesi ve diğer evrak Lise Müdürlüğünde görülebilir.
5 — Eksütmeye girebilmek için isteklilerin:
a) (IOJOOO,—) liralık geçici teminatım,
b) 1977 yılına ait ticaret odası belgesini,
o) E n az bu işin keşif bedeli kadar benzeri b i r ise ait iş başarma belgesini
dilekçelerine ekleyerek Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini teklif
mektuplarıyla birlikte zarfa koymaları lâzımdır.
8 — îstekUler teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evvel makbuz kar
şılığında Komisyona vereceklerdir.
7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 28/10/1977 Cuma günü
mesai saati sonuna kadardır.
Telgrafla müracaat ve postalda vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
¡16887/Mt
Konya 3. Sum Ceza Hâkimliğinden :
K . N o : 1976/1113
E . N o : 1977/67
S a n ı k : Solmaz Tonğuç, Mithat oğlu, 1946 doğumlu, Siirt İli Ülkü Mahallesi H :
207 de kayıtlı," istanbul Davutpaşa Sosyal Meskenler A Blok, No. 16 da mukim
Hüküm ö z e t i :
Hırsızlık suçundan T C K . 491/îlk, 522, 61. maddeleri gereğince bir ay hapsine
7/2/1977 tarihinde karar verilmiştir.
Adresi meçhul kaldığından adına ilânen tebligat yapılmasına, neşri tarihinden
İtibaren onbeş gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına dair hüküm özeti tebliğ yeri
ne kaim olmak üzere ilân olunur.
1585?

13 Ekim 1977 — Sayı: 16083

Sayfa: 51

RESMÎ GAZETE

Manisa Valiliğinden:
Bayındırlık Bakanlığı Yanı İşleri Genel Müdürlüğünün;
1 — Aşağıda İsimleri, keşif bedelleri, geçici teminatları, karne grubu, ihale gün
ve ihale saatleri ile yıllara sirayet durumları yazılı işler 2490 sayılı Kanun hüküm
lerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
'2 — B u İşlerin eksiltmesi Anafartalar Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi No.
89 K a t : 3 Manisa'da İl Bayındırlık Müdürlüğü İhale Komisyonunda her iş için belir
tilen gün ve saatte yapılacaktır.
3 — Şartnamesi ve diğer evraklar mesai gün ve saatlerinde Manisa Bayındırlık
Müdürlüğünde görülebilir.
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin;
a) Her iş için aşağıda yazılı geçici csminatinın,
b) 1977 yılma ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesini,
c) Her iş için ayn ayrı olmak üzere müracaat dilekçelerine ekleyerek verecek
leri (Eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan);
a) Plân ve teçhizat beyannamesini,
b) Teknik personel beyannamesini,
c) Taahhüt beyannamesini,
d) Sermaye ve kredi imkânlarım bildiren malî durum bildirgesi ile banka re
ferans mektubunu,
e) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları aşağıda belirtilen gruptan keşif
bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini ibraz
etmek suretiyle Manisa Bayındırlık Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları ye
terlik belgesini teklif mektuplariyle birlikte zarfa koymaları lâzımdır.
5 — İstekliler teklif mektuplarını her iş için aşağıda yazılı ihale günü ihale saa
tinden bir saat öncesine kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına
vereceklerdir.
6 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi aşağıda gösterilen gün
lerin İl mesai saati sonuna kadardır.
7 — Telgraf ü e müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
Sıra
No.

3

lato adı ve
sirayet durumu

K . Bed.
Lira

G. Tem. İhalenin G . Son Mür. Karne
Lira
ta. ve saati gün ve tarih grubu

Saruhanh • Paşaköy
Teknik Ziraat Merkezi İnş.
(1977 de bitecek)

350.000

17.750

81/10/1977
saat 10.00

27/10/1977

Saruhanh • İshakçelebi
köy Teknik Ziraat
Merkezi (1977 de
bitecek)

350.000

17.750

31/10/1977
saat 15.00

27/10/1977

—

Turgutlu Polis Karakolu
inşatı (1978 e sirayeti!) 1.500.000

58.790

1/11/1977
saat 10.00

27/10/1977

C

Alaşehir İlce Teknik
Ziraat Merkezi
(1977 de bitecek)

30.070

1/11/1977
saat 15.00

27/10/1977

C

858.000

16895/1-1
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Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından :
İ l i : Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü veya mevkii: Yukarı Çulha, Madenin
cinsi: Pluoıit, Ruhsatnamenin tarihi numarası: 28/3/1966. AR 3111.
Hudutları :
Kuzeyi: Akdağmadeni Tohmaz Mahallesi Çeşmesinden Yukarı Çulhah Köyü
camiine doğru hat.
Doğusu: Yukarı Çulhah Köyü camii
Güneyi : Yukarı Çulhah Köyü camiinden «B» tekatü noktasına doğru hat.
Batısı: «B» tekatü noktasından «A» tekatü noktasına oradan Akdağmadeni
Tohmaz Mahallesi Çeşmesine kırık hat.
«A» Tekatü Noktası
Akdağmadeni taş köprüsünden 1637 rakımlı Çiçeklik (Çiçekli) tepe beton sü
tunu ile Delihamza Mahalle Çeşmesinden Akdağmadeni Tohmaz Mahallesi Çeşmesine
çekilen hattın kesiştiği noktadır.
«B» Tekatü Noktası:
Çıkrık harebesi (kesişin) çeşmesinden Yukarı Çulhah Köyü camiine düz hatla
Akdağmadeni Taşköprüsünden 1637 rakımlı Çiçeklik (Çiçekli) tepe beton sütununa
çekilen düz hattın kesiştiği noktadır.
Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Fluorit madeni için ö m e ı
Şimşek uhdesine 10 yıl müddetle işletme ruhsatnamesi verilecektir.
İtiraz olanların bu ilânın gazetede ilk yayınlandığı tarihten itibaren onfbeş gür
içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lazım geldiği bu müddetin
hitamından sonra vukubulacâk itirazların kabul edUmiyeceği 6309 sayılı Maden K a
nununun 55. maddesi gereğince ilân olunur.
16901 / 2-1
s
Adıyaman Cumhuriyet Savcılığından:
1 — 'Adıyaman Kapalı Cezaevinin mutfak ocağının BürUlörle çalışacak şekle
getirileceği bakımından 2490 Sayılı kanun hükümleri dairesinde (kapalı zarf usulü
ile eksiltmeye çıkarılmıştır.
2 — İhalenin muhammen bedeli 123.213,75 T L . olup geçici teminatı 7.360,—
TL. dır.
3 — Eksiltmenin 3/11/1977 Perşembe günü saat 10,00 da Adıyaman Cumhuri
yet Savcılığında yapılacağından taliplerin ihaleden evvel lüzumlu belgeleri ile birlik
te kapalı zarflarını 2490 Sayılı kanun hükümlerine uygun şekilde tanzimen Komisyo
na vermeleri şarttır.
4 — Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
16909 / 4-1
Güdül Belediye Başkanlığından:
1 — Güdül Belediyesine alt kanalizasyon kollektör inşaatı 2490 sayılı kanunun
31. maddesi gereğince kapalı zarf ve eksütme suretiyle ihaleye çıkarılmıştır.
2 — Muhammen bedeli 1.633.04920 Ura Olup, geçici teminatı 62.741.43 liradır
3 — İhale S/11/1977 Çarşamba (günü saat 14.00 de Güdül Belediye Encümenin
de yapılacaktır.
4 — Teknik ve İdari şartnamesi Belediye'dedir.
5 — Taliplüer teklif mektuplarım ihale gün ve saatinden bir saat önce Mart
şartnamenin 16. maddesinde belirtilen belgelerle birlikte Belediye
tus loHa^m,^
sunmuş olacaklardır.
Han olunur.
16905/4-1
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Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'den:
1. Şirketimizin ihtiyacı İçin dış memleketlerden teklif alma suretiyle aşağıda
yazılı 7 (Yedi) grup mamul ve yarı mamul çelik malzeme satınalınacaktır.
2. Alınacak malzeme:
a) 40.000 ton Slab - kalite DEN 1623 R R St - 14
b) 25.000 ton Slab - L P G t ü p imali için
c) 25.000 ton Sıcak çekilmiş rulo - DİN 1623 TJSt - 10
d) 60.000 ton Soğuk çekilmiş Rulo - DİN 1623 - USt • 10
e)
9.000 ton Sıcak çekilmiş saç - S A E 1080
f) 53.000 ton Levha - DİN 17100 - R St. 37 - 2
g)
4.000 ton Levha - S A E 1020
3. İthalât «kabul kredisi» esasına göre yapılacak ve kredi suresi asgari 6 ay,
tercihan 12 ay ^olacaktır.
4. Teslimat Mart 1978 de başlayıp Haziran 1978 de bitmiş olacaktır.
5. Teklif alma vadesi - 15 Aralık 1977 saat 17.30 dur.
6. Şartnameler (1 Kasım 1977) gününden itibaren şirketimizin aşağıda adres
leri yazılı bürolarından dilekçe mukabilinde temin edilebilir.
a) Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. Ankara Satınalma İrtibat Bürosu.
Atatürk Bulvarı, Selcan Han No. 127 Kat 5 Bakanlıklar — Ankara
b) Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. istanbul Satınalma Müdürlüğü
İnönü Cad. Dersan Han. <No. 90, Kat 4 Gümüşsüyü — istanbul
c) Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. Dış Alımlar Baş Müdürlüğü Kdz.
Ereğli
7. İthalât münhasıran yabancı çelik fabrikaları veya yetkili ihracat büroları
kanalı İle yapılacağından şartname talebinde bulunacak mümessil firmalar dilekçele
rinde hangi yabancı fabrika veya yetkili fabrika ihracaatçısından teklif sağlayacak
larım isim ve tam adres yazmak suretiyle belirteceklerdir. B u bilgiyi ihtiva etmeyen
dilekçeler dikkate alınmayacaktır.
16902/3-1

Trabzon Valiliğinden:
(Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik öğretim Genel Müdürlüğünün)
1 — Trabzon Kız Meslek Lisesi bina onarımı inşaatı 2490 saydı Kanun hüküm
lerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — İşin keşif bedeli 91.199,— liradır.
3 — Eksütme Trabzon'da Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü İhale Komisyonunda
28/10/1977 Cuma günü saat 15.00 de yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mezkûr Müdürlükte görülebilir.
5 — Eksiltmeye (girebilmek için isteklilerin:
a) 5.810,— liralık geçici teminatım,
b) 1977 yuma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini,
c) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri keşif bedeli kadar işin eksiltme
sine girebileceklerini gösterir iş bitirme belgesinin ibraz suretiyle Trabzon Bayındırlık
Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini teklif mektuplarıyle birlikte zarfa koy
maları lâzımdır.
8 — İstekliler teklif mektuplarım 28/10/1977 Cuma günü saat 14.00 e kadar
makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 25/10/1977 Sah günü
mesai saati sonuna kadardır.
Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
16906 / 4-1
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Çankırı Valiliğinden:
Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün
1 — Aşağıda durumları yazılı muhtelif inşaat işleri 2490 sayılı Kanun hüküm
lerine göre 1978 yılma sari olarak kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — Eksiltme aşağıda yazılı günlerde saat 11.00 de Çankırı Bayındrrhk Müdürlüğü İl İhale Komisyonunda yapılacaktır.
3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mezkur müdürlükte görülebilir.
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin;
a) Baymdırhk Müdürlüğü namına her iş için aşağıda gösterilen geçici temi
natım,
b) 1977 yuma ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesi,
c) Her iş için ayrı ayn olmak üzere, müracaat dilekçeleriyle birlikte verecek
leri eksiltme şartnemesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçları
bildirisi sermaye ve kredi imkanlarını açıklayan mali durum bUdhist, teknik perso
nel bildirisi, taahhüt bildirisi, Bayındırlık Bakanlığmdan almış oldukları (C) gurubun
dan keşif bedeli kadar İsin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karne
sinin aslım ibraz suretiyle, Çankırı Baymdırhk Müdürlüğü i l ihale komisyonundan
alacakları eksiltmeye girme belgesini.
Teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lazımdır.
5 — İstekliler teklif mektuplarım ihale günü saat 10.00'a kadar makbuz kar
şılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
6 — Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi aşağıda gös
terilen günün mesai saati sonuna kadardır.
Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
Keşif Bed.
G. Tem.
İhale
Son müraİşin adı
lira
Lira
Tarihi
caat tarihi
I

,

1

—

1 — Çankırı - İlgaz Teknik Ziraat
Merkezi lnş.
2 — Çankırı - Kurşunlu Teknik Ziraat
Merkezi lnş.
3 — Çankırı - Eldlvan Teknik Ziraat
Merkezi iriş.
4 — Çankırı -Kızıhrmak ö ğ r . LoJ.
(8 daire)
5 — Çankırı-Endüstri Meslek
Lisesi metal İşi. Atölyesi
(60 öğrenci)

.

I

.

ı

ı

ı

....

2513.000

83.140

2/11/1977 31/10/1977

2J3T3.0OO

83.140

2/11/1977 31/10/1977

2.313.000

83.140

2/11/1977 31/10/1977

2.200.000

79.750

3/11/1977

1.500.000

58.750

3/11/1977 1/11/1977
16908/4-1

1/11/1977

Aydın - Dalama Belediye Başkanlığından :
1 — Belediyemizce yaptırılacak olan mezbaha inşaatı yapım İşi 2490 sayılı Ka
nunun 31. maddesine göre kapalı zarfla yapılacaktır.
2 — İşin keşif bedeli 121.967,12 T L . geçici teminâtı 7.350,— T L . dır.
3 — İhale 4 Kasım 1977 Cuma günü saat 15.00 de Belediye Encümeni huzurunda
yapılacaktır.
4 — B u işe ait dosya hergün mesai saatleri dahilinde Belediyede görülebilir.
5 — İhaleye iştirak etmek istiyen müteahhitlerin ihale tarihinden 3 gün önce
İhaleye iştirak belgesi almaları ve C grubu müteahhitlik karnesi i'e ilân tarihinden
sonra alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, banka referans mektubu, teknik per
sonel beyannamesi, banka malî yeterlik belgesi ve gerekli teferruatı getirmeleri.
6 — Telgrafla müracaat ve postada vâki gecikmeler nazari itibare alınmaz.
Keyfiyet ilân olunur.
16904/3-1
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü İzmir Karayolları 2. Bölge
Müdürlüğünden:
1 — ödemiş - Kiraz - Alaşehir yolu K m . 128+950—65+581. 65 arası tesviye kazısı
sanat yapısı ve üst yapı işleri 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi' gereğince eksiltmeye
çıkarümıştır.
2 — İşin keşif bedeli 42.000.000,— T L . dır.
3 — Eksütme, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünde İhale Komisyonunca
28/10/1977 tarihine rastlayan Cuma günü saat 11.00'de yapılacaktır.
4 — B u işe ait eksütme şartnamesi ve diğer evrak hergün mesai saatleri dahi
linde Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü Malzeme Servisinde görülebilir.
5 — Yeterlik belgesi alabilmek için isteklilerin:
Son müracaat tarihi olan 24/10/1977 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar
örneği eksütme dosyasında mevcut bir dilekçe ile Karayolları 2. Bölge Müdürlüğüne
müracaatla aşağıda yazılı belgeleri eksiksiz eklenmesi lâzımdır.
a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış süresi dolmamış (B) grubundan, en az
bu işin ilk keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesi,
b) Yapı araçları bildirisi,
c) Sermaye ve kredi olnaklarını açıklayan mali durum bildirisi,
d) Sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış banka mektubu,
e) Müteahhidin bu işde Çalıştıracağı teknik personele ait teknik personel bil
dirisi,
f) (Dilekçenin veriliş tarihinde müteahhidin elinde bulunan işleri açıklayan ta
ahhüt bildirisi,
g) İsteklilerin işyerini görüp tetkik ettiklerine dair Karayolları 2. Bölge Müdür
lüğünden alınmış işyeri görme belgesi,
(Yukarıda b, c, e ve f'de belirtilen belgelerin bizzat müteahhit tarafından imza
lanması şarttır. Vekâleten imza edilenler kabul edilmez.)
6 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin:
a) 1273.750,— T L . geçici teminatım,
b) Gerçek tek kişi olması halinde, ticaret veya sanayi odası belgesini,
c) Şirket olması halinde, şirket idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesin
den veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya sair bir resmi
makamdan, bu eksiltmenin sözleşmeye esas ilk ilâm tarihinden sonra alınmış şirke
tin sicüe kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair belgeyi,
d) Gerçek tek kişi veya şirket adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına
teklifte bulunacak kimselerin isteklinin vekil olduğunu belirten noterden tasdikli ve
kâletnameyi,
e) Yeterlik belgesini,
teklif mektubu ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır.
7 — İstekliler teklif mektuplarını 28/10/1977 Cuma günü saat 10.00'a kadar mak
buz mukabilinde İhale Komisyon Başkanlığına vereceklerdir.
Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. İlân olunur.
16912 / 4-1
9
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Tekirdağ Vize Recepağa Çarşısı No. 11 de mukim M . Tank Arın uhdesinde bu
lunan Tekirdağ Saray İlçesi Sınırları içindeki AR/4335 sayılı demir madeni arama
ruhsatnamesine müsteniden yapılan işletme hakkı talebi, maden kanununun 271 sayılı
Kanunla değişik 47. maddesi gereğince 8/11/1976 gün ve 2819 sayılı Bakanlık karan
üe verilen mehil içerisinde 44. vesaikin tevdii edilmemesi nedeni ile reddedilmiştir.
Saha sahibinin adresinde bulunmadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28.
30. maddesi gereğince tebligat yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
16896/1-1
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(Elazığ) Akçakiraz Belediye Başkanlığından:
Belediyemize ait aşğıda evsafları yazılı 4 adet villis binek tipi jip 2490 sayılı
Kanunun 41. maddesi gereğince açık arttırma suretiyle satılacaktır.
İhale 27/10/1977 Perşembe günü saat 10.00 da Encümen huzurunda yapılacaktır
İhaleye girmek isteyenlerin geçici teminatları tutan 1.125,— lirayı ihale saatinden
önce Belediye tahsildarına geçici makbuz mukabili yatırmaları ve makbuzlarını iha
le saatinde İhale Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır.
İhaleye gireceklerin kanunî ikametgâhları ile belirtir bir belgeninde teminat makbuzlariyle birlikte Komisyon Başkanlığına vermeleri rica olunur.
Keyfiyet ilân olunur.
M . Bedeli
Sıra No.
Lira Kş.
Cinsi
Markası
Pilakası
Modeli
1
2
3
4
5

Jip
»
»
»
»

Villis
»
»
»

1961
1967
1967
1967
1967

23
23
23
23
23

AE
AE
AE
AE
AE

957
790
965
959
782

15.000,—
15.000,—
15.000,—
15.000,—
15.000,—
16910/4-1

İmar ve İskân Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünden:
1 — İzmir Buca'da kurulmakta olan 250 adet ahşap prefabrike konutlar için
250 adet mutfak dolabı satın alınması ihalesi 25/10/1977 günü, saat 3 5.00 de açık eksilt
ma usulü ile yapılacaktır.
2 — İhale Mithatpaşa Caddesindeki 17 No. lu binanın 2. katında olacaktır.
3 — Muhammen bedel: 2.055.625,— T L .
4 — Geçici teminat: 75.420,— T L .
5 — İsteklilerin geçici teminatı Fon veznesine yatırarak karşılığında alacakları
makbuzu veya limit içi teminat mektubu ile, 1977 yılı tasdikli Ticaret Odası belgesini
ihale gün ve saatine kadar komisyon raportörlüğüne vermeleri gerekmektedir.
6 — İhale dosyası aynı binanın 3. katındaki 306 No. l u odada görülebilir.
7 — Telgrafla yapılan müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
8 — îhale 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından idare, ihaleyi yapıp yapma
makta veya dilediğine vermekte serbesttir.
16900 / 2-1
e
Çöpköy Belediye Başkanlığından:
1
çöpköy Belediye Başkanlığınca 108.370,14 TL. keşif bedelle Belediye Salo
nun Lojmana Tadiline dair inşaatı yaptırtacaktır.
2 — B u işe ait proje, şartname mesai saatleri dahilinde Belediye Muhasebe
sinde görülebilir.
3 — İhalesi 21 E k i m 1977 Cuma günü saat 15.00 de Uzunköprü Çöpköy Be
lediyesinde Encümen huzurunda yapılacaktır.
4 — Eksiltme 2490 sayılı kanunun 31. maddesine göre kapalı zarf usulü Üe
yapılacaktır.
5 — B u işe ait muvakkat teminat 6.668^0 T L . dır.
6 — İsteklilerin istenilen evraklar mukabilinde yeterlik belgesi 21 E k i m 1977
günü saat 11.00'e kadar almaları şarttır.
7 — Telgrafla ve posta gecikmeler kabul edilmez.
İlân olunur.
16903/3-1
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Nevşehir Valiliğinden:
Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün:
1 — 1. keşif bedeli 1.000.000,— TL. olan Avanos Endüstri Pratik Sanat Okulu
atölye tevsü (100 öğr.) inşaatı 2490 saydı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf
usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — Eksiltme Nevşehir Bayındırlık Müdürlüğünde toplanacak Eksiltme Komis
yonu huzurunda 2/11/1977 Çarşamba günü saat 16.00'da yapüacaktır.
3 — Eksütme şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri dahilinde Nevşehir
Bayındırlık Müdürlüğünde görülebilir.
4 — Eksütmeye girebilmek için isteklilerin;
a) 43.750,— TL. uk geçici teminatlarım,
b) 1977 malî yık ticaret odası belgesini,
c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme şartnamesinde belir
tilen ve usulüne uygun olarak hazırlanmış olan) makina ve teçhizat bildirisi, malî
durum büdirisi, teknik personel bildirisi, taahhüt büdirisi, Bayındırlık Bakanlığından
almış oldukları (C) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini
gösterir müteahhitlik karnesine göre Bayındırlık Müdürlüğü Belge Komisyonundan
alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lazımdır.
5 — İstekliler teklif mektuplarım 2/11/1977 Çarşamba günü saat 15.00'e kadar
makbuz mukabilinde İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
6 — Son müracaat tarihi 1/11/1977 günü mesai saati sonuna kadardır.
7 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
16914 / 4-1
Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 16. Bölge Müdürlüğünden:
SIVAS

1 — Sivas i- Divriği Yatılı Bölge Okulu ikmal inşaatı işi 2490 sayılı Kanun hü
kümlerine göre kapalı zarf usulü ü e eksiltmeye konulmuştur .
2 — İşin keşif bedeli (16.810.000,—) Uradır.
3 — Eksiltme Sivas'ta Yapı İşleri 16. Bölge Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda
4/11/1977 (Cuma) günü saat U.OO'de yapüacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak adı geçen Müdürlükte görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebümek için isteklilerin;
A) Yapı İşleri 16. Bölge Müdürlüğü adına, (518.050,—) hralık geçici teminattını,
B) 1977 ydına ait ticaret veya sanayi odası belgesini,
C) (Başvurma dUekçeleri Ue birlikte verecekleri, eksiltme şartnamesinde be
lirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan, yapı araçları bildirisini, teknik personel bil
dirisini, sermaye ve kredi olanaklarım açıklayan malî durum bildirisi ile banka refe
rans mektuplarını, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan keşif
bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesinin aslını
ve dilekçe veriliş tarihinde elinde bulunan işleri açıklayan taahhüt bildirisini vermek
suretiyle, Yapı İşleri 16. Bölge Müdürlüğünden alacakları), yeterlik belgesini, teklif
mektuptan ile birlikte zarfa koymaları gerekmektedir,
6 — İstekliler; teklif mektuplarını 4/11/1977 (Cuma) günü saat 10.00'a kadar
makbuz karşılığında Eksütme Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
7 — Yeterlik belgesi alınması için son başvurma tarihi 2/11/1977 (Çarşamba)
günü çalışma saati sonuna kadardır.
Telgrafla yapılacak başvurmalar ve postada olacak gecikmeler kabul edilmez.
İlgililere duyurulur.
16915 / 4-1
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Mamak Ortaokulu MMürlüğünden:
1 — Mamak Ortaokulu bahçe ihata duvarı ustu demir işi 2490 sayılı Kanunun
31. Maddesi hükümlerine göre eksiltmeye çıkarılmıştır.
2 — İşin keşif bedeli 118.973.08 liradır.
3 — Eksütme Mamak Ortaokulu binasında 4 Kasım 1977 Cuma günü saat
14.00'de yapılacaktır.
4 — B u işe ait eksütme dosyası hergün mesai saatleri içinde Mamak Ortaokulu
binasında görülebilir.
5 — Eksiltmeye iştirak için isteklilerin:
a) 1977 yılı ticaret ve sanayi odası vesikasının.
b) 7199 liralık geçici teminatı.
c) B u işin benzeri ve keşif bedeli kadar bir iş yaptıklarım gösterir iş bitirme
belgesini,
Düekçelerine ekliyerek tatil günleri hariç ihale gününden üç gün önce Ankara
Valiliğine müracaatla Bayındırlık Müdürlüğü kayıtlarına intikal ettirerek alacakları
yeterlik belgesini, teklif mektupları ile birlikte usulüne göre zarfa koyarak ihaleden
bir saat önce makbuz mukabilinde Eksütme Komisyonuna vermeleri lâzımdır.
Keyfiyet ilân olunur.
16913 / 4-1
•• e
Denizli Belediye Başkanlığından:
ESOT. İşletme Müdürlüğüne ait Mercedes ve M A N . Otobüslerinde kullanılmak
üzere 65 kalem oto yedek parçası 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca kapalı
zarf eksütme usulü ile alınmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.
Muhammen bedeli 480.000,— lira olup, geçici teminatı 22.950,— liradır.
İhalesi 28/10/1977 Cuma günü saat 1500 de Belediye Encümeninde yapılacaktır.
İhale şartnamesi hergün mesai saatlerinde ESOT. Otobüs Amirliğinde görüle
bilir.
Teklif mektuplarının en geç bir saat önce Encümen Başkanlığına verilmesi,
postada vaki olacak gecikmelerin dikkate alınmıyacağı ilân olunur.
16907/4-1
T C D D Eskişehir Lokomitif ve Motor Sanayii Müessesesinden:
4 K A L E M SEPERATÖR V E 4 K A L E M TRAK AKÜ SATIN ALINACAKTIR
1 — Müessesemiz ihtiyacı olan 4 kalem seperatör ve 4 kalem traf akülerin
İhtiyaç listesi,
Teknik şartname, tip mukavele ve eksiltme şartnamesine göre kapalı zarfla
eksiltme suretiyle teklif alınarak satın alınacaktır.
2 — Eksütmesi 28/10/1977 tarih Cuma günü saat 14.30'da Müessesemiz Alım
Satım Komisyonluğunda yapılacaktır.
3 — Muvakkat teminat teklif tutarının % 7 sidir.
4 — Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte kapalı teklif mektuplarım ek
siltmenin yapılacağı gün ve saate kadar Komisyonumuz adına göndermeleri veya biz
zat getirmeleri gerekmektedir.
5 — Eksiltme saatine kadar Komisyonumuza teslim edilmeyen veya muvakkat
teminatı bulunmayan teklif mektupları geçerli değildir.
6 — B u işle ilgili şartnameleri bedelsiz olarak Komisyonumuzdan temin edile
bileceği gibi istenildiğinde posta ilede gönderilecektir.
7 T - E . L. M . S. eksütme ve arttırma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip et
memekte veya kısmen etmekte tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen serbesttir.
15965 / 2-1
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Adana Valiliğinden :
Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün:
1 — Aşağıda adlan belirtilen işlerden 1 sıra nolu iş için 3530/2490, 2 sıra nolu
iş ise 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — Eksiltme Adana Bayındırlık Müdürlüğü İhale Komisyonunda aşağıda be
lirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır.
3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Bayındırlık Müdürlüğünde görüle
bilir.
4 — Eksiltmeye girebilmek iiçn isteklilerin: Her iş içn ayn ayrı olmak üzere;
A) Hizalarında belirtilen geçici teminatlanm,
B ) 1977 yılına ait ticaret ve sanayi odası belgesini,
C) Müracaat dilekçeleriyle birlikt~ verecekleri eksiltme şartnamesinde belir
tilen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçlan bildirisi, sermaye ve kredi olanaklannı açıklayan malî durum bldirisi, bankaca imza ve kaşeli tarih numaralı banka
referans mektubunu, teknik personel bildirisi, taahhüt bildirisi, Bayındırlık Bakanlı
ğından almış oldukları aşağıda 1. sıra nolu iş için (C) grubu 2. sıra nolu iş için (B)
grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhit
lik karnesinin aslım ibraz ederek Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları eksiltmeye
girme belgesini teklif ile birlikte zarfa koymalan lâzımdır.
5 — İsteklilerin teklif mektuplarım aşağıda belirtilen ihale saatlerinden (1)
saat öncesine kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
6 — Eksiltmeye girme belgesini alınması işin son müracaat tarihleri aşağıda
belirtilen şekilde mesai saati sonuna kadardır.
7 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
Sıra
No.
1

2

K . Bedeli Geç. Tem. İhale Tar.
SON
Karne
Lira K r . Lira K r .
ve saati Mür. Tar. Grubu

İşin Adı

Adana Ceyhan Stadı ikmal
inşaatı
817.494,42

32.699,77 26/10/1977 20/10/1977
Çarşamba
11.00'de

(C)

Adana Aşağı Seyhan Sulama
Proje Teknik Ziraat Müd.
merkez bina inşaatı
6.650.000,— 213.250,— 27/10/1977 21/10/1977
(B)
Perşembe
11.00'de
16898 /1-1
•

•

Etibank Alüminyum Tesisleri Grup Başkanlığından:
SEYDİŞEHİR
3

4000 M K u m Temin ve NatöettMlecektîr
1 — Koniye Sarıcalar mevkiindeki Ocaklardan Seydişehir'deki Tesislerimize
4000 m kum temin ve naklettir! Iecektr r.
a — İ h a l e kapalı zarf teklif ataıa usulü l/lıl/ıl977 Sah günü saat 15.00'de Baş
kanlığımız toplantı salonunda yapılacaktır. Teklifler aynı gün saat 114.00' e kadar Baş
kanlığımız muhaberat servisine verilmiş olacaktır. Postadaki gecikmeler nazari dik
kate alınmayacaktır.
3 — Şartnameler (bedelsiz olarak Başkanlığımız Ticaret Müdürlüğünden temin
edilebilir.
4 — B u Iş'n muvakkat teminatı 40.000,— T L . (Kırkbin) dir.
5 — Başkanlığımız 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
.1689.1/14
3
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Muğla Topraksu Başmühendisliğinden :

Sıra
No.

İşin Yeri ve Konusu

1 Muğla - Marmaris - Hisarönü
sulama inşaatı
4 AtlLlük PVC boru satın

2

K . Bedeli
Lira

G. Tem.
Lira

1259.461

51.534

BELGE
için son
İHALENİN
Mür. Tarihi tarihi ve saati
27/10/1977 1/11/1977 10.00

alınma»)

1/11/1977 11.00
146.293
8.565
1 — Yukarıda açıklamaları yazılı işler 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi uya
rınca kapalı zarf usulüyle eksütmeye çıkarılmıştır.
2 — İnşaat ve satın alma eksiltmeleri hizalarında yazılı gün ve saatte Belediye
İş Hatundaki Muğla Topraksu Başmühendisliğinde yapılacaktır.
3 — İnşaat ve satin almaya ait proje ve eksütme evrakları bedelsiz olarak me
sai saatleri içinde BaşmühendisUğimizde görülebilir.
4 — İsteklüer; inşaat için en az işin keşif bedeli tutarında (C) grubu müteah
hitlik karnesini 14138 sayılı R. Gazete'de yayınlanan Yönetmelikte gösterilen ve eksüt
me şartnamesinde istenilen belgeleri son müracaat tarihine kadar Komisyona ibraz
etmek mecburiyetindedirler.
5 — IstekUlerin, ilk ilân tarihinden sonra bağlı bulundukları kuruluşlardan
alınmış (Ticaret odası v.b.) belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.
6 — İnşaat için ihaleye iştirak belgesi alan iştirakçilerin ve satın alma eksilt
mesine girmek isteyenlerin ihale saatinden bir saat önce zarflarını Komisyon Başkan
lığına vermeleri şarttır.
7 — Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postada vuku bulacak gecikmeler dik
kate alınmaz.
16911 / 4-1
Ankara Sular İdaresi Genel Müdürlüğünden:
1 — İdarede mevcut numunelerine göre, 1922 adet parka ve 1115 adet (yüz hav
lusu fiat ve teklif alma usulü ile satın alınacaktır.
2 — Teklif edilen bedelin en az % 7,5 nisbetinde geçici teminatı verilecektir.
3 — Numuneler İdarede görülebilir ve şartnamesi Ticaret Müdürlüğünden te
min edilebüir.
4 — İhaleleri 31/10/1977 günü saat 15.00 de Genel Müdürlük binasında top
lanacak Alım Satım Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
5 — Teminatı olmayan, belirtilen müddet içersinde verilmeyen ve postada
olabilecek gecikmeler nazarı itibare alınmaz.
6 — İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta tamamen ser
besttir.
16635 / 3-1
Kütahya İ ş Mahkemesi Hâkimliğinden :
1975/57
Davacı S. Sigortalar Kurumu vekili Avukat Azime Ergün tarafından davalı Bo
lu İli Karaçayır Mahallesi Panayır Sokak No. 12 de Kemal özcan ve arkadaşı aleyhi
ne açılmış olan alacak davasının yapılan yargılaması sırasında verilen ara kararı gere
ğince:
Davalı Kemal özcan adına davetiyenin ilânen Resmî Gazete ile tebliğ edilmiş
olduğundan adı gecene gıyap kararının da ilânen tebliğine karar verilmiştir.
Karar gereğince davalının duruşmanın bırakıldığı 2/11/1977 Çarşamba günü
saat 9.00 da mahkememizde hazır bulundurulması hususu gıyap karan yerine kaim ol
mak üzere ilânen tebliğ olunur,
16784
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Sındırgı Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:

DEPOSU
Tastepe
Taştepe
Kocadüz
Kocadüz
Kocadüz
Kocadüz
Kocadüz
Kocadüz
Işıklar
Işıklar
Işıklar

Parti
adedi
12
7
4
3
1
11
1
2
1
9
5

CİNSİ ve N E V Î
3.
3.
1.
2.
2.
3.
3.
3.
3.
3.
3.

S. N . B . Çk. Tomruk
S. K s . B . Ok. Tomruk
S. N . B . Çk. Tomruk
S. N . B . Çk. Tomruk
S. Uz. B . Çk. Tomruk
S. N . B . Çk. Tomruk
S. Uz. B . Çk. Tomruk
S. K s . B . Çk. Tomruk
S. K s . B . Çk. Tomruk
S. N . B . Çz. Tomruk
S. Ks. B . Çz. Tomruk

•A 7,5
Satış
MİKTARI
M . Bed. Teminat
M . Dm .
Lira
Lira
Adet
3

3122
1922
402
251
34
3267
47
466
247
2060
1381

3

1.475
1.000
2.600
2.000
2.350
1.525
1.775
1.050
1.000
1.300
950

788.373
222.134
194.225
122.947
14.056
1017.909
16.145
105.613
62.400
613.247
276.106

69.600
24.600
38.000
18.700
2.500
116.500
2500
8.400
4.700
60200
19.800

3

3534.155 M
385.200
56 Muh. Cins Or. Emvali
13199
1 — Yukarıda müfredatı gösterilen (56) parti muhtelif cins orman emvalinden
(19) partisi Merkez Bölgesi Taştepe, '(22) partisi Bulak Bölgesi Kocadüz, (15) partisi
ise Bigadiç Bölgesi Işıklar Son depo istif yerlerinden ceman (56) parti halinde 13199
adet karşılığında (3534.155) M , çam emvali 20/10/1977 tarihine rastlayan Perşembe
günü saat 14.00'de İşletme idare binasında toplanacak Komisyon huzurunda açık ar
tarına suretiyle satışa çıkarılacaktır.
2 — Mal bedelinin % 50 si peşin % 50 üç ay vadeli müddetsiz banka teminat
mektubu karşılığı satılacaktır.
3 — Satış bedeli üzerinden alınacak % 12,5 İstihsal Vergisi, % 3 Bakanlık Fonu
% 3 Özel İdare hissesi ile dellaliye resmi ve karar pulu tutarları alıcıya aittir.
4 — Satışla ilgili şartname Orman Genel Müdürlüğünde. Balıkesir Orman Böl
ge Başmüdürlüğünde, Civar İşletme Müdürlükleriyle Bigadiç ve Akhisar Orman Bölge
Şefliklerinde görülebilir.
5 — İsteklilerin belirtilen gün ve saatte teminat makbuzları ile birlikte Satış
Komisyonuna müracaatları ilân olunur.
16869 /1-1
Yektin

3

Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi Genel Müdürlüğünden:
(E. G . O.)
BÜYÜKESAT TALİ TRAFO BİNASI V E ÇEVRE DUVARI İNŞAATI
YAPTIRILACAKTIR
1 — Kurumumuza ait Büyükesat tali trafo binası ve çevre duvarı inşaatı is
leri, birim fiyat esası üzerinden eksiltmeye çıkarılmıştır.
2 — B u İşin keşif bedeli 1.635.600,63 T L . olup geçici güvencesi 76.674,— TL.
dır.
3 — B u İşe ait şartlaşmalar mesai saatleri içinde Kuruluşumuz Ticaret Müdür
lüğünde görülecektir.
4 — İlgililer Bayındırlık Bakanlığı 1.700.000,— TL. C grubu müteahhitlik kar
nesi ve şartlaşmalar da yazılı diğer belgelerle birlikte 19/10/1977 Çarşamba günü saat
17.30'a kadar yeterlik belgesi için Yatırımlar Dairesi Başkanlığına başvuracaklardır.
5 — İlgililer şartlaşmasına göre hazırlayacakları kapalı zarflan en geç 26/10/1977
Çarşamba günü saat 15.00'e kadar Kuruluşumuz Yazı İşleri Müdürlüğüne verecekler
dir.
6 — Postadaki gecikmeler dikkate alınmıyacağı gibi telgrafla yapılacak başvur
malarda kabul edilmez.
7 — Kuruluşumuz 2490 sayılı Yasaya bağlı değildir.
16311 /1-1
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Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden:
380 k V L U K E . N . HATLARI İÇİN HIRDAVAT SATIN ALINACAKTIR.
Kurumumuzca inşa edüen 380 k V l u k E . N . Hatlarında kullanılmak üzere zin
cir hırdavat takımları, ek malzemesi, titreşim amortisörü (damper) ve aratutucu
(spacer) H H R . 42 referanslı, şartname esasları rta^mruin Dünya Bankasına üye ülke
ler ve İsviçre Firmalarından teklif almak suretiyle satın alınacaktır. Sozkonusu
malzemelerin finansmanı Dünya Bankasının 111194-70 No. lu takdisinden iraryıJft"»çaktır.
Teklifler en geç 1/12/1977 günü saat 14.00'e kadar «TEK Şebekeler Dairesi
Başkanlığı, Necaıtibey Cad. No. 3-5 Sıhhiye - ANKARA» adresindeki Başkanlık Ev
rak Servisine teslim edilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Şartnameler, yazılı başvuru ü e bu çeşit malzemeyi imal ettiklerini belgeleyen
firmaların adreslerine Kurumumuzca postalanır.
Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
16885/1-1
2 ADET DOZER SATIN ALINACAKTIR.
Kurumumuzun ihtiyacı bulunan 139-TSE/233 işaretli 2 adet dozer kapalı teklif
almak suretiyle satın alınacaktır.
B u işle ügili şartnameler mesai saatleri dahilinde Ankara Bayındır Sok. No. 3
T E K Makina İkmal ve Satın Alma Dairesi Başkanlığı Dış Ticaret Müdürlüğünden
konu ü e Ugili İmalât yaptıklarım tevsik eden firma ve mümessillerine dilekçe kar
şılığı bizzat verilir.
Kapalı tekliflerin en geç 1/12/1977 günü saat 14.00'e kadar Makina İkmal ve
Satın Alma Dairesi Başkanlığının Muhaberat Servisinde bulundurulacak şekilde ve
rilmesi gerekmektedir.
Teklifler Satın Alma Komisyonunda saat 14.30 üa alenen açılacaktır.
Kurumumuz 2490 sayüı Kanuna tabi değildir. Postada vaki gecikmeler dikkate
alınmayacaktır.
16886 / M
m
J

Tokat Valiliğinden:
Akbelen Köyü Ortaokulu Müdürlüğü
1 — Tokat Akbelen Köyü Ortaokulu ikmal inşaatı 2490 sayılı Kanun hüküm
lerine göre kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulacaktır.
2 — İşin keşif bedeli 300.000, — T L . dır.
3 — Eksiltme Tokat M i l l i Eğitim Müdürlüğünde İhale Komisyonu Başkanlı
ğında 27 E k i n 1977 Perşembe günü saat 15.00 de yapüacaktır.
4 — Eksütme şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatlerinde Millî Eğitim Mü
dürlüğünde görülebilir.
•
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin,
a) (15.750,—) liralık geçici teminatlarını,
b) 1977 yılına ait Ticaret ve Sanayü Odası belgelerini,
c) Müracaat düekçeleri ile birlikte verecekleri ı(C) grubu müteahhitlik karnesi
nin aslım ibraz suretiyle Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini tek
lif mektupları ü e birlikte zarfa koymaları lâzımdır.
6 — Yeterlilik belgesi almak için son müracaat tarihi 20/10/1977 Perşembe gü
nü mesai sonuna kadardır.
7 — İstekliler teklif mektuplarını 27/10/1977 Perşembe günü saat 14.00 e kadar
makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. Saat 14.00 den son
ra gelen teklif mektupları kabul edilmeyecektir.
8 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
16897/1-1
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Andırın Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:
3

DEPOSU
Kurucaova
»
Tokmaklı
Kurucaova
Tokmaklı
Kurucaova
Tokmaklı
Kurucaova
Tokmaklı
Kurucaova
Tokmaklı
Kurucaova
»
Geben
Kurucaova
Geben
Kurucaova
Geben
Kurucaova
Geben
Geben
Kurucaova
Geben

Kalite, cins ve türü
Meşe Sanayi odunu
Kayın sanayi odunu
Çz. Sanayi odunu
Kayın maden direk
Çz. Maden direk
Çk. Maden direk
3. S. K . B . Çz. Tomruk
3. S. N . B . Çz. Tomruk
D

»

3. S. U . B . Çz. Tomruk
»
»
3. S. N . B . Göknar Tomruk
3. S. N . B . Sedir Tomruk
3. S. K . B . Çk. Tomruk
»
»
3. S. N . B . Çk. Tomruk
»
3. S. U . B . Çk. Tomruk
»
»
2. S. N . B . Çk. Tomr k
2. S. U . B . Çk. Tomruk
»
»
2. S. Çam sırık

1. M , lük
M . Bed.
Lira

MİKTARI
Parti
adedi Adet M . Dm .
3

1
4
4
2
1
1
12
10
5
1
1
1
1
1
<2
13
41
3
11
1
:2
I
1

3

600,—
15.635
412
3790
98.152
500,—
2162
82.211
500,—
1291
60.734
600,—
272
11J860
900,—
457
32.772 1.100,—
2461
286.176
850,—
1757
404.072 1.050,—
604
117.622 1.050,—
73
24.288 1.250,—
70
23.569 1.250,—
96
26.539 1.400,—
102
28.301 1.400,—
98
36.828 1.100,—
305
71.403 1.100,—
1903
676.962 1.400,—
7336 2232.369 1.400,—
628
243.073 1.700,—
1696
616.818 1.700,—
150
62.566 2.100,—
408
158502 2.400 —
102
41.007 2.400,—
27.000ster 220,—
—

G . Tem.
Lira
700,—
3.700,—
3.100,—
2.700,—
800,—
2.700,—
18.000,—
31.500,—
9.100,—
2.200,—
2.200,—
2.800,—
2.900,—
3.000,—
5.800,—
70.600,—
234.400,—
30.900,—
78.900,—
9.800,—
28.400,—
7.400.—
500,—
552.100,—

120 26173 5351.259

1 — İşletmemizin Kurucaova depo Şefliğine bağlı Geben ve Kurucaova ile
kesim bölgesine bağlı Tokmaklı orman dışı deposundan 120 parti orman emvali
21/10/1977 tarihine rastlayan Cuma günü saat 13.30'da İşletmemiz Satış Salonunda
toplanacak Komisyon huzurunda vadeli açık arttırma suretiyle satılacaktır.
2 — Geben deposu Andırın - Göksün arası stabilize yol üzerinde olup Andmn'a
31 Göksun'a 29 K m . mesafededir.
3 — Sanayi odunu satış partilerine yalnız 1977 vizesi yapılmış kapasite belgesi
olanlar iştirak edebilirler. Kapasite bölgesi ile müracaat olmadığı takdirde keresteci
lerin tümü iştirak edebilirler.
4 — Vadeli almak isteyenler tebligatı müteakip 10 gün içinde parti tutar be
delinin % 50 si ü e borcun üç aylık nizami faizi ile her türlü vergi ve resimlerinin
tutarım peşin ödemesi, kalan borcu için İşletme adı yazılı, limitli, süresiz, parti no
yazılı k a t i teminat mektubu vermeleri şarttır.
5 — Alıcıların 21/10/1977 Cuma günü saat 12.00*ye kadar iştirak edecekleri
partilerin % 7,5 geçici teminatlarım yatırıp T15/B) model şartnameyi imzalayıp iste
nilen belgelerle birlikte satış yerinde hazır bulunmaları gerekir.
6 — Tehvitü partiler en az 11.000 M , en fazla 112.000 M , tür.
7 — 'Satışla ilgüi ilân ve şartname Orman Genel Müdürlüğü, Adana, K . Maraş,
Antakya, Elazığ, Göksün, Kozan, Saimbeyli ve Osmaniye İşletme Müdürlüklerinde,
Gaziantep, Kayseri, Malatya, İskenderun Orman Bölge 'Şeflikleri ile İşletmemiz Muha
sebesinde ilân süresince görülebilir. İlân olunur.
16871 / 1-1
3

Kale Belediye Başkanlığından:

3

•

İNŞAAT YAPIMI İLAN—
1 — Belediyemize ait İmarın 24 adadaki mata duvarı ve zahire pazan yapan
işi 2490 sayılı kanun hükümlerine göre kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi

13 Ekim 1977 — Sayı : 16083

RESMÎ GAZETTE

Sayfa: 64

27/10/1977 Perşembe günü saat 10.00 da yapılacaktır. Muhammen keşif bedeli 180.199,06
TL. olup, geçici teminatı 10.260,— TL. dır.
2 — Eksiltme dosyalan her gün mesai saatleri içinde Belediyemizde görülebi
lir. Eksiltmeye katılabilmek için istefctüerin en az bu işin keşif bedeli tutarında bir
işi yapıp geeicî kabulünü yaptırdıklarım belirtir i ş bitrme belgesi, 1977 yılı Vizesini
ihtiva eden Ticaret Odası vesikası ve geçici teminat makbuzunu kapsıyan usulüne
uygun düzenlenmiş kapalı teklif mefctuplanm en geç ihale saatinden bir saat öncesi
ne kadar ihalenin yapılacağı Denizli - Kale Belediye Başkanlığı binasındaki Komis
yon Başkanlığına makbuz mukabili teslim etmeleri, postada vaki gecikmeler ve tel
grafla teklif nazara alınmıyacağı ilân olunur.
16899 / 1-1

•

'BcWkurt Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden :
Miktarı
M . Be. %7,5Te.
Parti
İşletmesi Deposu Emvalin cins ve nev'i adedi Adet M D m Lira
Lira
Yıaı
3

Bozkuft Muhtelif 2. S . N S . Kayın T.
2. S.K.B. Kayın T.
»
»
Isırgandık 3. S.N.B. Kayın T.
»
3. S K . B . Kayın T.
»
»
Kayın Maden Direk
»
Kayın Maden Direk
»
3. S . N J . Çam T.
»
»
3 S K . B . Çam T.
»
»
Çam Maden Direk
»
»
Çam Yuvarlak Sanayi
»
»
TOPLAM

3

8 ~1438 520.589
6
724 273.0,17
1
.131 40.5851
1
94 32.989
11
2aı 29.431
2
737 84.230
ıl
(118 31.831
1
36
8.364
1
111 114,430
1
171
8.75/1

1.430 56.200
•1270 25.200
654 2.00©
588 1.500
870 2.000
502 3.350
1.490
3J600
U150
750
970 H.400
870
600

3634 1044.317

96.600

23

1077
1977
1976
1976
1977
1976
1977
1977
1977
1977

1 — îşletimemizin Hsırganlık ve Harmoson depolarından mevcut yukarıda müf
redatı yazılı onman emvalıeri Hizalarında gösterilen muhammen bedelleri üzerinden
36/10/1977 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14.00 de işletmemiz satış salonunda
toplanacak Komisyon huzurunda vadeli açık artırmalı olarak satışı yapılacaktır.
2 — Saıtış bedelinin '% 50 si ile vergileri peşin bakiyesi için limitin 'banka t »
minat mektubu karşılığı 3 ay vadeli olarak yapüacaktır.
3 — Alıcıların almak istedikleri partiler t o n % 7,5 teminatlarını belirli gün
saat 12.00 ye (kadar işletin tmiz veznesine yatırmalan gerekmektedir.
4 — İhale fcesinleştiıkden sonra alıcıların şahsına veya göstermiş olduğu ka
nuni ''İkametgâhına yapılacak tebliğe ımülteakip 10 gün içinde alıcı emval bedeli ile
vergi ve rüsamlarmın tamamının işletmemiz veznesine yatırmış olacaklardır.
5 — Satışa ait Şartname Orman Genel Miüdüriüğü, Kastamonu Orman Bölge
Başmüdürlüğü, İnebolu, Çatalzeytin, Ayancık, Taşköprü, Samsun, istanbul, Araç, Bo
yabat, Kastamonu, Tosya İşletme Müdürlükleri' ü e İşletmemizde mesai dahilinde gö
rülebilir.
6 — Taliplilerin belirli gün ve saatte teminat makbuzlan ile birlikte Komis
yona müracaatları ilân olunur.
16866/1-1
1

1

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden:
DÜZELTME
26 Eylül 1977 gün ve 16066 sayılı Resmi Gazertelmizde yayınlanan 19 Eylül 1977
çekilişinde Onbin (10.000) lira M i l l i Piyango ikramiyesi kazanan 299858 numaralı bi
let yanlışlıkla 399858 olarak yayınlanmıştır.
B u numarayı 299858 olarak düzeltiriz.
15561 / 1-1
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İÇİNDEKİLER

Milletlerarası Antlaşma
Tarifeli Hava Servisleri için Ücret Tarifeleri Saptanmasına Ait Usuller Konusuna Dair
Uluslararası Antlaşma

Sayfa
1

Yönetmelik
ithalât işlerine dair Sirküler
İstanbul İmar Yönetmeliği 3.37’nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Yönetmelik

8

Müşterek Kararname
18864 Başbakanlıkça Atama Hakkında Kararname

8

İlanlar

9

