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Kuruluş

Madde 1 — îş hayatında türlü hallere karşı ilgili Sigorta Kanunu
hükümlerini uygulamak ve Çalışma Bakanlığına bağlı olmak üzere îşçi
Sigortaları Kurumu vücude getirilmiştir.
Kurum bu kanun ve özel hukuk hükümlerine tabidir. Malî ve idari
bakımdan muhtardır ve tüzel kişilikte bir Devlet kurumudur.
Madde 2 — İşçi Sigortaları Kurumunun organları şunlardır:
A) Genel Müdürlük kuruluşu;
B) Yönetim Kurulu;
C) Genel Kurul.
Genel Müdür,

Yardımcıları,

Memurlar

Madde 3
Genel Müdürlük kuruluşu Genel Müdürle iki Yardımcı
sından ve merkez kuruluşu ile şuıbe ve acentalıklardan terekküp eder.
Madde 4 Kurumun Genel Müdürü ile Yardımcıları Çalışma Baka
nının teklifi üzerine müşterek karar ile tâyin olunur.
Madde 5
Genel Müdür; Kurumun bütün işlerini Yönetim Kurulu
nun gözetmesi altında yürütür ve mahkemelerle adalet ve idare makam
larına ve gerçek ve tüzel kişilere karşı Kurumu temsil eder.
İfadele 6 — Kurumun 3659 sayılı kanunun ikinci maddesindeki cet
velin 6 ncı derecesine kadar olan memurları Genel Müdürün teklifi üzerine
Yönetim Kurulunca, bunlardan başka memur ve hizmetlileri Genel Müdür
tarafından tâyin olunur.
Madde 7 — Kurumun memur ve hizmetlileri Türk Ceza Kanunu hü
kümlerinin uygulanmasında Devlet memuru sayılır.
Madde 8
Kurumun yetkili memurları tarafından işçi sigortaları
ile İlgili işlerin yürütülmesinde İş Kanununun 92, 93, 99 ve 137 nci mad
deleri hükümleri uygulanır.
Kurumun memurları herhangi bir iş yerinin Iş Kanununa tabi tutul
ması gerektiğini görürlerse, bu iş yerinin durumunu usulünce inceliyerek
tesbit etmeğe ve kanun çerçevesinde ayrılanmasmı sağlamağa yetkili
dirler.
Madde 9 _ işçi Sigortaları Kurumunda Bakanlar Kurulundan alı
nacak karar üzerine özel bağıtlarla yabancı uzmanlar çalıştırılabilir.

Yönetim

Kurulu

Madde 10 — Yönetim Kurulu, tabii üye olan Genel Müdürle birlikte
yedi üyeden teşekkül eder. Üç Üye Çalışma Bakanlığının ve bir üye Mally«
Bakanlığının teklifiyle Bakanlar Kurulunca tâyin olunur, işçi ve işveren
leri temsil edecek birer üye Genel Kurula gelmiş olan işçiler ve İşverenler
temsilcileri tarafmdan kendi aralarından seçilir.
Hükümetçe tâyin edilecek dört üyeden birinin İş fizyolojisi veya
İş hıfzıssıhhası, ortopedi veya cerrahlık kollarında uzman bir hekim, öteki
üyelerden bırinm sigorta uzmanı, diğer üyelerin ise iş hukuku ve sosyal
ekonomi alanlarında yetkili kimseler olmaları şarttır. Bu üyelerin görev
süresi üç yıldır.
Yönetim Kurulu, Başkanını kendi üyeleri arasından seçer. Genel
Müdür başkan seçilemez. Yönetim Kurulu enaz haftada bir toplanır. Yö
netim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilir.
Madde 11 — Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
A) Genel Müdürlüğün işlemlerini gözetimi altında tutmak;
B) Kurumun Genel Müdürlükçe teklif edilecek yıllık yönetim gider
leri bütçesiyle memur ve hizmetliler kadrolarını tesbit ederek Çalışma
Bakanlığına sunmak;
C) idarenin Genel Müdürlükçe hazırlanan bilançosunu ve yapılan
işler raporunu Genel Kurula vermek üzere Çalışma Bakanlığına sunmak;
D) Memleketin gerekli yerlerinde işçi Sigortaları Kurumu şube veya
acentalıklarımn kurulmasına yahut kaldırılmasına karar vermek;
E) Kurumun çalışma, hesap ve alım, satım usullerini ve memur ve
hizmetlilerinin görev ve yetkilerini göstermek üzere çıkarılacak yönetme
lik tasarılarını hazırlıyarak Çalışma Bakanlığının onayına sunmak;
P) Kurum veya şubeleri adına imza yetkisinin kimlere verileceğini
tâyin etmek;
G) işçi sigortaları ile ilgili kanunların gerektirdiği tedavüer ve her
türlü yardımlar için hastane ve doğumevi ve malûlleri İşe alıştırma yurdu
gibi sağlıkla ilgili veya sosyal müesseselerin meydana getirilmesi hakkın
da Genel Kurula tekliflerde bulunmak;
H) işçi Sigortaları Kurumu adına gayrimenkul mal edinilmesi ve
Kurumun bütün mallarının idare edilmesi hakkında kararlar vermek;
I) Kurumca girişilecek her türlü ödünç almaları ve idareye (10.000)
liradan çok akçalı sorum yükliyecek bağıtları inceleyip onamak.
Genel

Kurul

Madde 12 — Genel Kurul;
A) Türlü işlerin işverenleriyle bu işlerdeki işçiler arasından enaz
on beşer kişi olmak üzere eşit sayılarda seçilecek üyelerden;
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B) Çalışma Bakanlığının İş Dairesi Genel Müdürü, Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığının Sosyal Yardım ve Hıfzıssıhha Daireleri Başkanları
ile Maliye Bakanlığının Hazine Genel Müdüründen ve Ticaret Bakanlığının
îç Ticaret Genel Müdürlüğünden ve Başbakanlık Genel Murakabe Heye
tinden gönderilecek bir zattan;
C) Üniversite, Teknik Üniversite ve yüksek okul profesörleri araaından seçilecek iş hukuku, sosyal ekonomi ve sigorta alanlarlyle İş fiz
yolojisi veya iş hıfzıssıhhası, ortopedi yahut cerrahlık, mühendislik kol
larında uzman bir veya bir kaç kişiden;
Teşekkül eder.
İşveren üyeler ticaret ve sanayi odalarınca, işçi üyeler iş yerlerindeki
temsilci işçiler tarafmdan seçilir.
Nerelerdeki ticaret ve sanayi odalarının hangi işlerden kaçar işveren
üye seçecekleri ve işçi kurumları tamamlanmaya kadar aynı yerlerde
İşçi üye.ler seçiminin nasıl yapılacağı Çalışma Bakanlığınca belirtilir.
Üniversitelerden ve yüksek okullardan gelecek üyeler Çalışma
Millî Eğitim Bakanlıkları tarafmdan beraberce seçilir.

Kurumun

Madde 19 — Kurumun gelirleri şunlardır:

A) İşçi sigortaları hakkındaki kanunlara göre genel olarak işveren
lerin ve bazı sigorta kolları için ayrıca işçi ve hizmetlilerin ödiyeeekleri
primler;
B) İş Kanununun 30 uncu maddesine göre işçi ücretlerinden yapılan
ceza kesintilerinden Çalışma Bakanlığınca Kuruma verilmesi uygun gö
rülecek paralar;
C) Iş Kanununun 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 nci mad

deleriyle işçi sigortalarım ilgilendiren kanunlara göre işverenler veya işçiler hakkında hükmedilecek para cezaları;
D) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılacak bağışlar ve vasi
yetler;
E) Kurumun menkul ve gayrimenkul mallarının getirdiği gelirler;

ve

Bu maddenin (A) ve (C) fıkralarında yazılı bulunan üyelerin görev
süreleri üç yıldır. Süresini dolduran üyeler yeniden seçilebilir.

F) Genel' bütçeden yapılacak yardımlar.

Madde 20

A) Millî Bankalara yatırmak;

eder.

A) Kurumun bilanço ve yapılan işler raporiyle denetçiler tarafmdan
İşlemlerin ve hesapların denetlenmesi sonuçlarmı gösteren raporlar üze
rine karar vermek (bilançonun ve yapılan işler raporunun Genel Kurulca
onanmasiyle ilgililer ibra edilmiş olurlar),
B) Sağlıkla ilgili veya sosyal müesseselerin meydana getirilmesi
İçin Yönetim Kurulunca yapılacak teklifler üzerine kararlar vermek,
C) İşçi sigortalan konularında kendiliğinden veya Çalışma Bakan
lığının istemi üzerine düşünce ve dileklerini bildirmek.
Genel Kurulun, görevlerinden (B) ve (C) fıkralarında yazılı olanlar
hakkında vereceği kararlar Çalışma Bakanlığına sunularak bu Bakanlığın
onamaslyle kesinleşir.
Denetçiler

Madde 15 — Kurumun işlerini ve hesaplarını Genel Kurul adına de
netlemek üzere Çalışma Bakanlığı; Üniversite veya yüksek okul diplomalı
ve sigorta veya hesap işlerinde yetkili kimselerden gereği kadar denetçi
tâyin eder. Denetçilerin aylık ödenekleri Kurum bütçesinden ödenir.
Madde 16 — Denetçiler, İşçi Sigortaları Kurumunca yürütülmüş olan
işler ve hesaplar üzerinde her ay yapacakları denetlemelerin sonuçlarını
gösterir raporlarını ondan sonraki ayın on beşine, kadar ve bu aylık ra
porlardan başkaca bir yıllık denetlemelerin sonuçlarmı Genel Kurula bil
dirmek üzere hazırlıyacakları genel raporlarını da her yıl Mart ayı içinde
Çalışma Bakanlığına sunarlar.
Aylık,

ücret

ve

yolluklar

Madde 17 — Kurum memurlariyle Yönetim Kurulu Başkan ve üye
lerin* aylıkları hakkında 3659 sayılı kanun hükümleri uygulanır. Yönetim
Kurulu üyelerinden 3656 ve 3659 sayılı kanunlara tabi daire ve müessese
lerde çalışan memurlara üzerlerinde 3460 sayılı kanunun 45 inci madde
sinin son fıkrasında yazılı ek görevlerden biri bulunmamak şartiyle ayda
yüz lirayı geçmemek üzere bir ücret verilebilir.
Kurumun memur ve hizmetlileri, geçici maddeleri uygulanmamak
üzere 4282 sayılı kanun hükümleri gereğince emeklilik hakkından fayda
lanır.
flladde 18 — Genel Kurul üyelerinden 3656 ve 3659 sayılı kanunlara
tabi olup ta toplantılara Ankara dışından geleceklere kanuni yollukları
Kurum tarafından verilir.
Bunların dışmda kalanlara Çalışma Bakanlığınca konulacak esaslara
göre jpolluk ödenir.
İşçi üyeler, ayrıca işlerinden ayrıldıkları günden işbaşına dönmeleri

B) Devletin çıkardığı veya kefil olduğu tahvillere yatırmak.
Çeşitli

hükümler

Madde 21 — İşçi Sigortaları Kurumunun ticaret ve işlem ve bağıtla
rından dolayı iflâs hükümleri yürümez.
Kurumun alacakları Devlet alacağı derecesinde imtiyazlıdır.
Kurumun malları Ceza Kanunu bakımından Devlet malı sayılır.

Madde 22

İşçi Sigortaları Kurumu Muhasebei Umumiye, Artırma

Eksiltme ve İhale kanunları hükümlerine ve Sayıştayın vize ve denetlerine
bağlı değildir.
Madde 23 — Kurumun her ürlü dâva ve İşleri ilgili mahkeme ve
makamlarda ivedilikle sonuçlandırılır.
Madde.24 — Bu kanunun 19 ve 20 nci maddelerinde yazılı kaynak
lardan sağlanan gelirler ve primlerle Kurumca sigortalılara ve sigorta
kanunlarına göre hak sahibi sayılan kimselere verilen ödenekler ve ya
pılan yardımlar kazanç, buhran, muvazene, hava kuvvetlerine yardın»,
veraset ve intikal vergilerinden bağışıktır.
3008 sayılı İş Kanununun 105 inci maddesi hükmü saklıdır.
Madde 25 — Genel Kurulun İşçi üyelerinin iş bağıtlan, her işçinin

Kurul toplantılarına katılmak için çalıştığı işyerindeki asıl işinden ayrıl
ması dolayısiyle, işveren veya İşveren vekili tarafından bozulamaz.
Madde 26 — İşçi Sigortalan Kurumu, Bakanlar Kurulu kararma
dayanarak, Maliye Bakanlığının kefilliği ile millî bankalardan (1.000.000)
liraya kadar ödünç para alabilir.
Geçici madde — İşçi Sigortalan İdaresinin kurulmasında, İlk yılın
yönetim giderleri bütçesiyle memur ve hizmetliler kadroları doğrudan doğ
ruya Çalışma Bakanlığınca tesbit edilir.
Madde 27 — Bu kanun 1 Ocak 1946 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 28 — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
11/7/1945
• «naat
No.

765
1050
2490
3008
9466

1656
3659
42&S

gereken güne kadar geçen işgünleri için, ilgili işyerlerinden kendilerine
eklenmemiş olan gündelikleri de Sigorta Kurumunca ödenir.

İşçi Sigortaları Kurumu her sigorta kolu için ayıracağı

yedek akçaları aşağıda yazılı şekillerde işletebilir:

Çalışma Bakanı veya görevlendireceği kimse Genel Kurula Başkanlık
Madde 13 — Genel Kurul; her yıl engeç Nisan sonuna kadar Çalış
ma Bakanının çağrısı üzerine toplanır. Çalışma Bakam gerekli görürse
Kurulu olağanüstü toplantılara da çağırabilir. Toplantı için yeter sayı,
tam üye sayısının salt çokluğudur.
Madde 14 — Genel Kurulun görevler? şunlardır:

gelirleri
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İLÂNLAR
Ankara Valiliğinden :
1 — Bayındırlık Müdürlüğü Atelye ve Garaj binalarının çevre du
varının İhalesi 17/7/1945 tarihine rastlıyan salı günü saat 15 te Bayındırlık
Müdürlüğü odasında toplanacak komisyon tarafından yapılmak üzere ka
palı zarf usulü ile eksütmeye konulmuştur.
2 _ Keşif bedeli 26.639,32 lira ve muvakkat teminatı 1.997,95 lira
dır.
3 — isteklilerin teklif mektuplarım muvakkat teminat mektup veya
makbuzları ile Ticaret Odası vesikalarını ve İhale gününden en az Uç gün
evvel Valiliğe istida ile müracaat ederek alacakları fennî ehliyet vesika
larını hamilen yukarda adı geçen günde saat 14 de kadar Komisyon Baş
kanlığına vermeleri
4 _ Bu İşe alt keşif ve şartnameyi her gün Bayındırlık Müdürlü
ğünde görebUecekleri.
1688/4-4
Bayındırlık'Bakanlığından :

Yapı işleri ilânı
1 _ Eksiltmeye konulan iş: Ankara Tıp Fakültesinin 6 ve 9 numa
ralı blokları - Anatomi ve ölü servisleri yapımı işidir.
Keşif bedeli: (599.999,43) liradır.
2 _ Eksiltme 26/7/1945 perşembe günü saat 15 te Bayındırlık Ba
kanlığı Yapı ve imar İşleri Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf
usuliyle yapılacaktır.
3 _ Eksiltme şartlaşması ve buna bağlı kâğıtlar Bayındırlık Ba
kanlığı Yapı ve imar işleri Başkanlığından (30) liraya alınabilir.
4 — Eksiltmeye girebilmek için usulüne göre (27.749,98) yirmi yedi
bin yedi yüz kırk dokuz lira doksan sekiz kuruşluk geçici teminat ver
meleri ve bu işi yapabilecek durumda olduğuna dair Bayındırlık Bakan
lığından alınmış yeterlik belgesi göstermeleri lâzımdır. Bu belgeyi almak
için isteklilerin 23/7/1945 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bir dilekçe ile
Bayındırlık Bakanlığına başvurmaları ve dilekçelerine bu gibi teknik
ehemmiyette ve (500.000) liralık bir yapı yaptığına dair İsi yaptıran İdare

lerden alınmış belge bağlamaları lâzımdır.
5 — isteklilerin teklif mektuplarmı eksiltme günü olan 26/7/1945
perşembe günü saat 14 e kadar alındı karşılığında Eksiltme Komisyonu
Başkanlığına vermeleri lâzımdır.
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.
1773/4-3
Yapı İsleri ilânı
1 — Eksiltmeye konulan iş: MU1Î Savunma Bakanlığı önünde Ti
caret, Tarım ve Ekonomi Bakanlıkları yanındaki bahçenin toprak tesvi
yesi ve taşıma işidir.
Keşef. tutarı 12.708,80 liradır.
2 — Eksiltme 25/7/1945 çarşamba günü saat 15 te Bayındırlık Ba
kanlığı Yapı ve imar işleri Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf
usuliyle yapılacaktır.
3
Eksiltme şartlaşması ve buna bağlı kâğıtlar Bayındırlık Ba
kanlığı Yapı ve imar işleri Başkanlığından (33) kuruşa alınabilir.
4
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulüne göre (953,61)
dokuz yüz elli üç lira altmış bir kuruşluk geçici teminat vermeleri ve bu
işi yapabilecek durumda olduğuna dair Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve
İmar işleri Başkanlığından alınmış yeterlik belgesi göstermeleri lâzım
dır. Bu belgeyi almak için isteklilerin 21/7/1945 tarihine kadar (bu tarih
dâhil) bir dilekçe ile Yapı ve imar işleri Başkanlığına başvurmaları ve bu
dilekçelerine bu gibi bir iş yapmış olduklarına dair İşi yaptıran İdareler
den alınmış belge bağlamaları şarttır.
isteklilerin teklif mektuplarını eksiltme günü olan 25/7/1945 çar
şamba günü saat 15 e kadar alındı karşılığında Eksiltme Komisyonu Baş
kanlığına vermeleri lâzımdır.
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.
1776/4-3
Yapı işleri ilânı
1
Eksiltmeye konulan iş: Gençlik Parkı antrelerinin tamamlan
ması işidir.
Keşif tutan: 38.500,00 Uradır.
2
Eksiltme 31/7/1945 salı günü saat 15 te Bayındırlık Bakanhğı
Yapı ve imar işleri Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle
yapılacaktır.
3 __ Eksiltme şartlaşması ve buna bağlı 'kâğıtlar Bayındırlık Ba
kanlığı Yapı ve imar işleri Başkanlığından 192 kuruş mukabilinde alı
nabilir.

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulüne göre (2.887,50)
iki bin sekiz yüz seksen yedi lira elli kuruşluk geçici teminat vermeleri
ve bu işi yapabilecek durumda olduğuna dair Bayındırlık Bakanlığından
alınmış yeterlik belgesi göstermeleri lâzımdır. Bu belgeyi almak için is
teklilerin 27/7/1945 târihine kadar {bu tarih dâhil) bir dilekçe ile Yapı
ve imar işleri Başkanlığına başvurmaları ve dilekçelerine bu gibi iş yap
mış olduklarına dair işi yaptıran idarelerden alınmış belge bağlamaları
şarttır.
isteklilerin teklif mektuplarını eksiltme günü olan 31/7/1945 salı gü
nü saat 14 e kadar alındı karşılığında Eksiltme Komisyonu Başkanlığına
vermeleri lâzımdır.
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez
1808/4-1
- »———

M. S. B. 1 numaralı Satın Alma
Komisyonundan
1
Okul ve Has. 1er için (20) ton erimiş sade yağı satın alınması
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2
ihale 27/Temmuz /945 cuma günü saat (11) de Ankarada
komisyon binasında yapılacaktır.
3
Bir lolo erimiş yağın muhammen bedeli (550) kuruş ve muvak
kat teminatı (6750) liradır.
4
Evsaf ve şartlar her gün komisyonda görülebilir.
5
isteklilerin ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif mek
tuplarını komisyona vermeleri.
1777/4- 2

M . S. B. 2 numaralı Satın Alma
Komisyonundan
Ham kauçuk ve malzemesi verilmek şartlyle kauçuk
hamuru imal ettirilecek
Komisyonda mevcut şartnamesine göre ham kauçuk ve malzemesi
verilmek şartlyle (4.800) kilo kauçuk hamuru imal ettirilecektir. Muham
men bedeli (17.664,00) lira olup ilk teminatı (1.324,80) liradır. Eksiltmesi
24 Temmuz 1945 sah günü saat 16 da kapalı zarfla yapılacaktır. Şartna
mesi hergün öğleden evvel saat 11-12 arasında komisyonda görülebilir,
isteklilerin kanuni teklif mektuplarını eksiltme saati olan saat 16 dan bir
saat evvelisi saat 15 e kadar makbuz mukabili komisyona vermeleri.
1714/4-3
17 Temmuz 1945 salı günü saat (16) da pazarlıkla eksiltmesi yapı
lacak olan (25) ton Karpit görülen lüzum üzerine alınmasından sarfı na
zar edilmiş bulunduğundan yapılan ilân hükümsüzdür.
1831/2-1

M . S. B. 3 numaralı Satın Alma
Komisyonundan
Beher adedine (195) kuruş fiyat tahmin edilen (10.000) aded zincir
yular sapmın 3 Ağustos 1945 cuma günü saat 15 te pazarlıkla eksiltmesi
yapılacaktır. Evsaf, şartname ve numunesi her gün öğleden evvel ko
misyonda görülebilir.
Muhammen bedeli (19.500) lira olup katî teminatı (2.925) liradır.
isteklilerin belli günde banka teminat mektubu veya merkez veya
hut hazine muhasebeciliklerinden alacakları teminat makbuzlariyîe bir
likte komisyonagelmeleri.
1811/4-1.
1
Komisyonda mevcut evsaf, şartname, kroki ve numunesine gö
re (500) adet küçük tip yemek pişirme kazam ve muhafaza sandıklan
yaptırılacaktır. 15 Ağustos 1945 çarşamba günü saat 16 da kapalı zarf
usuliyle eksiltmesi yapılacaktır.
2
Evsaf, şartname, kroki ve numunesi her gün öğleden evvel ko
misyonda görülebilir.
3
Muhammen bedeli (150 000) lira olup muvakkat teeainatı
(8 750) liradır.
4
isteklilerin belli günde ve eksiltme saatinden en az bir saat ev
veline kadar teklif mektuplarmı kanunun istediği vesaikle birlikte mak
buz mukajbillnde komisyona Termeleri.
5
Eksiltmeye gireceklerin şartnamesine göre hazırlıyacaklan bir
numuneyi eksiltme gününden on gün evveline kadar 5 Ağustos 184S ak
şamına kadar Bakanlık Levaaım işleri Dairesine teslim etmeleri.
1309/4-1

Sayfa: 9068
Milli Eğitim Bakanlığından:

1
Erkek Meslek Okulları yatılı talebeleri için lüzumlu olup ku
maşı Bakanlıkça verilmek suretiyle (5.000) aded kasket dikimi kapalı
zarfla eksiltmeye konulmuştur.
2
Muhammen bedeli (12 500) lira olup muvakkat teminatı (937)
lira (50) kuruştur.
3 . Şartname ve örnekleri tatil günleri hariç her gün Büyük Ev
kaf apartımanı 4 ncü katta Bakanlık Teknik Büro Müdürlüğünde görü
lebilir.
4
Eksiltme 30/7/1945 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 16
da Büyük Evkaf apartımanı 4 ncü katta Bakanlık Teknik Büro Müdürlü
ğü dairesinde toplanacak olan Artırma, Eksiltme ve îhale Komisyonunda
yapılacaktır.
Eksiltmeye gireceklerin kanunun icap ettirdiği vesaikle birlikte mu
ayyen gün ve saatte Komisyona müracaatları
6
Zarfların bir saat evvel Komisyona verilmiş veya gönderilmiş
olması şarttır.
1815/4-1

1

16 TEMMUZ 1945

Resmî Gazete)

Erkek Meslek Okulları yatılı talebeleri için lüzumlu olup bez

leri Bakanlıkça verilmek şartiyle (10.000) aded iç gömleği İle (10.000)
aded iç pantolonu dikimi kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur.
2 — Muhammen bedeli (12.000) lira olup muvakkat teminatı (900)
liradır.

3
Şartname ve örnekleri tatil günleri hariç her gün Büyük Ev
kaf apartımanı 4 ncü katta Bakanlık Teknik Büro Müdürlüğünde görü
lebilir.
4
Eksiltme 30/7/1945 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 15,30
.da Büyük Evkaf apartımanı 4 ncü katta Bakanlık Teknik Büro Müdürlü
ğü dairesinde toplanacak olan Artırma, Eksiltme ve ihale Komisyonunda
yapılacaktır.
Eksütmeye gireceklerin kanunun icap ettirdiği vesaikle birlikte mu
ayyen gün ve saatte Komisyona müracaatları
5 . Zarfların bir saat evvel Komisyona verilmiş veya gönderilmiş
olması şarttır.
1824/4-1

1
Erkek Meslek Okulları yatılı talebeleri için lüzumlu olup bezle
ri Bakanlıkça verilmek şartiyle (1 500) aded Frenk gömleği dikimi açık
eksiltmeye konulmuştur.
2
Muhammen bedeli (3 300) lira olup muvakkat teminatı (247)
Mra (50) kuruştur.
3
Şartname ve örnekler tatil günleri hariç her gün Büyük Ev
kaf apartımanı 4 ncü katta Bakanlık Teknik Bürosu Müdürlüğünde görü
lebilir.
4
Eksütme 30/7/1945 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 15 te
Büyük Evkaf apartımanı 4 ncü katta Bakanlık Teknik Büro Müdürlüğü
dairesinde toplanacak olan Artırma, Eksiltme ve ihale Komisyonunda ya
pılacaktır.
Eksiltmeye gireceklerin kanunun icap ettirdiği vesaikle birlikte mu
ayyen gün ve saatte Komisyona müracaatarı
1823/4-1

den en geç bir saat evvel teminat ve teklif mektuplarını Kırıkkale yolla
ma binasında müteşekkil Satm Alma Komisyonu Başkanlığına vermeleri
1818/4-1"

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü Merkez I. Komisyonundan :
Asfalt kaplama yaptırılacak
1 — Ankara, Cebeci üst geçit köprüsü ve • Saymekadın şosesi ve tretuvar asfaltı işi kapalı zarf usuliyle ve vahidi fiyat esası üzerinden eksilt
meye konulmuştur.
2
Keşif bedeli (40 000) lira. Muvakkat teminat (3 000) liradır.
3
istekliler bu işe ait şartname ve sair evrakı Devlet Demiryolla
rı Genel Müdürlüğü Ankara veznesinden ve Haydarpaşa'da 1 inci işlet
me Müdürlüğü veznesinden (200) kuruş mukabilinde satın alabİUrler.
4 _ Eksiltme 31/7/1945 tarihinde Salı günü saat 16 da Devlet De
miryolları Yol Dairesinde Merkez 1. Komisyonunca yapılacağından istek
lilerin teklif mektuplarının o gün saat 15 e kadar makbuz mukabilinde
Komisyona verilmesi veyahut miadından evvel ele geçecek tarzda iadeli
taahhütlü olarak posta ile gönderilmesi,
5
Teklif mektuplarında 2490 sayılı kanunun tayin ettiği vesika
lar Ue bu işe ait olmak üzere Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünden
alınmış ehliyet vesikasının beraber bulunması lâzımdır.
Ehliyet vesikası alabilmek için ihale tarihinden en az 7 gün evvel
bir istida ile eksütme şartnamesinde yazılı işleri yaptığına dair belge ib
raz etmek suretiyle Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğüne müracâat
olunması.
1787/4-3

Tanm Bakanlığından:
1
Mersin - Alata Teknik Bahçıvanlık Okulunun içme suyu tesisat:
kapalı zarf usulü Ue eksütmeye konulmuştur.
2 — Bu tesisatın tahmini keşif bedeli (122.470) lira (91) kuruş olup,
muvakkat teminat (7374) liradır.
3 — Eksiltme, Tarım Bakanlığı binasında toplanacak inşaat Ko
misyonunda 25 Temmuz 1945 talihine rasthyan çarşamba günü saat (15)
te yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak (6) lira mukabilinde Ba
kanlık Levazım Müdürlüğünden alınabilir.
5 — Eksiltmeye girmek lstiyen mUtaahhitlerin Bakanlıktan bir ve
sika almaları şarttır. İsteklilerin bu vesikayı alabilmeleri için resmî tatil
günleri hariç olarak eksiltme tarihinden en az Uç gün evvel bir dilekçe İle
Bakanlığa müracaat ederek dilekçelerinde bir kalemde bu İşe benzer
(50.000) elli bin llraık bir tesisat işini muvaffakiyetle ikmal ettiklerine
dair resmî İdarelerden verilmiş vesikayı raptetmeleri şarttır, isteklilerin
gerek mail vaziyetleri ve gerekse teknik teşkilâtlan ve halen taahhütle
rinde mevcut İş vaziyetleri ve şimdiye kadar yaptıkları diğer bütün işler
deki derecel muvaffakiyetleri tetkik edilerek Komisyonca haklarında edi
nilecek kanaatin müspet bulunması lâzımdır.
6 — Keşif bedelinden tenzilât yüzde hesabiyle yapılacaktır. Buna
göre taliplerin yazı ve rakamla yazacakları teklif mektuplarım ayrı bir
zarfa, ehliyet vesikası, ticaret odası vesikası ve şartnamede yazılı diğer
vesikalarını ve muvakkat teminat makbuz veya mektubunu ayrı bir zarfa
koyduktan sonra kapalı zarflarım eksiltme saatinden bir saat önceye kadar
Komisyon Başkanlığına teslim eylemeleri ilân olunur. Postada vuku bu
lacak gecikmeler nazarı dikkate alınmaz.
1772/4-3

Askerî Fabrikalar Genel Direktörlüğünden:

Cinsi

Miktarı
Kilo

Muhammen bedeli
Lira K.

ilk teminatı
Lora K.

Sığır eti
38.000
38.000 00
2.850 00
<1 Grup Müdürlüğü ihtiyacı için 38 000 kilo sığır eti eksiltmeye
konulmuştur.
2
Tahmin bedeli 38.000 lira olup muvakkat teminatı 2.850 liradır.
3 _ Eksiltme tarihi 3/8/1945 cuma günü saat 16 dadır.
4
iştirak edeceklerin eksiltme gününde 2490 sayılı kanunim 2,
3 üncü maddelerinde gösterilen vesikalarlyle birlikte ihale günü ve saatln-

Karaman C. Savcılığından:
Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan Karaman Cezaevi 1945 malî
yılı ekmek ihtiyacına talip zuhur etmediğinden eksiltme 28 gün temdit
edilmiştir.
6030 - 6033 - 6036 - 6039 numaralı Resmî Gazetede yapılan ilân şart
larını kabul eden taliplerin 27 Temmuz 1945 cuma günü saat 14 te Kara
man C. Savcılığında toplanacak olan komisyona müracaatları veya tek
liflerini bugün burada bulunacak şekilde posta ile yapmaları ilân olunur.
1819/4-1
ti-.iiaW/iniiW D e v l e t Matbaan

16 Temmuz 1945

RESMİ GAZETE

Sayı: 6058

İÇİNDEKİLER
ithalât işlerine dair Sirküler

Kanun

Sayfa

4792 İşçi Sigortaları Kurumu Kanunu

1

İlanlar

3

