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TEKLiFE DAVET

iHTiYAÇ LiSTEsİ
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Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, mikiarı ve öre]likleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İlıale

un 22ld maddesine gie Doğudan Temin Usuliile yapılacaktrr. Sjz Konusu alım iirı KDV harlbirim fiyat tekliflerinizi

05.03.202l saat: l4:00'a kadar satinalma004@gmail,com adresine ivedi olarak ğhdermeniz hususunda; Pereğirıi riKanunun

iberinden

ederim.

i

TeklifEden
,,.l...1202|

Kişi / Oda / Fiımanın Adr veya Ticaretİivanr - Kaşeİmza

Ek : Teknik Şartname
Satmalmanın Yapılacağl Birim:

.MalzemelersipariştensonİaHasıanemizAmbarrnamesaisaatleriiFrisindeAmbarTeslimiolarakteslimedilecekti.

. Malzemenin şartn*"y" oyg*ıri**J"ğ"rı.oai.iııo"rl iı" ioa."-ni" talep etmesi durumunda numuJıe verilecektir.

. Altemaüf Teklif Kabul edilmeyecektir

. Tek]ifl er Birim Fiyaıiizerinden değerlendirilecektir,

. Teklif edilen malzem"ı".i" ,.T.c.İi*;;H;;-İÖ;; ulusal Bilgi Bankasi'na kaydedilerek onaylanmrŞiifunumarası Oarkod)

oı.X*|r'|rL,"r** onaylanmışiihnumarası (baıkodu) listelralinde verilmelidir. Aksi takdilde değerlendirilmeYecektir,

. idare, Muayene ve Kabul komisy u ?"ujnup"_ ar.lenmesinden itibaren iftlerıicinin yaz ı talebiiizerine en gA 180 gh

Hnde \tklenİciye ve1 a vekilineödemeyi yapacal1ır,
. Firma veya BayiiNumarası da belinilecektir,
. Teknik Şartname eldedir.
. 

'" 
"*Öl'to 

g" *İinae tut**, to,olna ulaştınlınayan Mal /Hizrrıetincıdemesi yaprlmayacaktır,

. s. ii;d;,"ö"sk*ak oı* ihiiıufı;; ı,ııioa. ıgr, ır.ıutt meleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

. İ"tlİİr"... ri..jnirmalar 1ukandaki maddeleri kabul etmiş sayılır,

e mail: Hız.HAl-iL (İDELEK oahiüi:

Sayfa 1

ToplamTutarBirim FiyatıBirimiMiktarUBBSut
KoduMalzem€ AdıS.No

] Genel T lam
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ı) Hastanemizde YaPılacak ilaÇlamalar 27.01.2005 tarıh ve 25109,sayılı resmi gazetede yayınlarıarı ..Halk SağlığıAlanında HaŞerelere KarŞı ilaÇlama Usu| ve Esasları Hakfunda Y6netmelik" "esaslarına 
gore yapılacaktır. FirmasözleŞme imzalamasından sonra öncelikli olarak hastanenin ;r-l;;;;.;;;;;;"?- durumunu beliniciaYrıntılı bir raPor hazırlayarak, aktif kullanacağı bir mail adresiyle birlikİe hastane İ;;;;i;. Enfbksiyon Konholkoınitesine sunacaktır, Hazırlanan bu raporda m]evcut durum ve çözüm önerileri sunulacaktır. Ilgili birimlerin raporuiıceleınesi Ve Çözüın önerilerinde mutatık kalınması aun munaa, ı*an- ı,-oÇ"uğ, r" ia."ni, onaylayacağı

çalışma programı çerçevesinde işe başlanacaktır.
b) Firmanın hastane idaresi ve komiteye vereceği mail adresi ,..ilaçlamanrn organizasyonu için iletişim ağı olarakkullanılacaktır, ilgili sorumlunun fınnaya gönierdiği mail tarihini takip eden en geç 3 iş günü içerisinde (resmitatillere denk gelınesi halinde ilgili sorumüu İüe goriiş"ülerek) hastaneye ilaçlama işi için gelmesi gerekmektedir.c), - aPılac_ak ilaÇlama iŞi. Ağrl Devlet Hasıanesi bina İçi te gerekilorsa bina dışı alanlarda ayrıca ek olarak KaraköseBinası Patoloji Laboratuarındaki her türlü zararlı ,iLoo.;-i;;r; (İ;;İ;;;.;#İ-İİr.,,.,,"" veya insanlarınkullandık]arı, ürettikleri ürünlere;. çevreye yönelik irten-!1en veya zararlı etkileri olan her türlü organizma) karşı,2l günlükperi5oı|arlakesintisizolaraklapıİacaktır.'

T.C.
SAĞLIKBAKANLIĞI

. Ağrı İt sagııı< ırııaıırıııgıi

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ir,ıçııırı ırizMET ALIMI Tf,ra*ix ş.ı,nrNmınsi
ANIAÇ:

A_YÜRÜYEN İIAŞERtr KONTROLÜ

B-IGMiRGEN KONTROLÜ

F-irma sunduğu hizmet kapsamında ev faresi, tarla faresi, çatr sıçanı vb. kemirgenlerin yok edilmesi için hizmetverecektir. Yok etme ve/veya .koruyucu amaçIı kem irgen kon lrolü kimyasa| ve kimlasal olmiılan yönıemler ile
sağlanacaktır. Kimyasal kontrol kapsamında gerekli görülen yerlerde yem formülasyonunda rodeırtisit içeren, kilitli,kiiitsiz ve her lürlü hava şartlarınd dayanıklı yem istasyonları kullaıılacaktır. Firma, kimyasal oİmayan k<»rtrol
kapsaınında; metal kapanIar, yaylı

Aybü ke Nrzık ANAz
Sağl ğı ken

1)

Bu.kaPwmda hamaınböceği, karrnca ve ara sıra istila eden haşerelerin ( gtimüşçün, kın kanatlılaf, kulağa kaçan,ev Çekirgesi, örümcek, akrep, 'kahverengi çayır akarı, kırkayak, Ev-, tİffı, lJ tÖ'^to"Jl'İ".i,, pi.", kene v.s.)konırolü hizmetiıı hir parçasıdır.

HaŞerelerin barındıkları, iiredikleri yarık ve çatlaklar4 yarık ve çatlağın bulunduğu ortamün durumuna göre (hasta,
ÇalıŞan, ziYaretÇi vb varlığı ]<ontrolüne göre) likiİ,- toz, yem gİbi formlılalyonlar da rezidıiel insektisitler
u; gu Ianacakı ır. (yarık-çatlak ıedaı isi1
HaŞerelerin gezindikleri yerlÖr olan duvar ve zemin kenarlarına düşük basınçlı rezidüe| likit insekisiıu; gu lan ılacaktır. übariyer tedavisi.1
"]ektrik panosu ve motoru gibi gerekli görülen bölgelerde yem ve toz formülasyoriunda rezidüel insektisitlert<u ]lanı lacaktır.
AmeliYathaıe, düŞük dozailı ilaÇ karışımı pülverizatörler de aplike edilecek ve bu yerlerde hazır böcek yemiistasyonlan kurulacaktır.

Herhangi bir haşere istilasında: .

İdare firma i|e temasa geçecektir,
l-irma suııduğu hizrrıel kaPsamında ücreısiz olarak en geç 24 saat içerisinde haşerel i tanım|ayacak. bölgeye
uygulama yapacak ve soruıı giderilene dek durumu takip halinde olacaktıı. j - -

2|

3)

4|

a

b)

Ağn ve rm

lsye

a?astail

ve yapışkanlı istasyonlar kullanabilecektir

ç Hastanesı



] .Ile Ştirecekt ir- Hasar gönnüş vc Lalrp olan kenıirgcn l,c)ıl[oi alLtlğri yeniienecektir, İlaıe cdilecek r e,rer ı
_ıcnilenecı:k koııtrı:ıl alctlcri işlcnıdeı,ı önce idare_vc bii.]iril,,ıçk ıc oııa,,-,alınacaktır.

[]tı sözleŞme kapsaıııına gircıı kemiıgen kııııırolü için gcıckli ı;lacak ekipmaniarın |espiti t'irııa ti.Iztı L ıır.ı "iıı ıIı.eIlİ5ie }apIlacak ve yerlerine }eıieştİrilei-:(,!_1ır. \i;ılcşı,]e t'eshi vevı sözleşme bitme durumrı u]]]ıi.Jı[çJ
ıkipnıanİar için lıir |icı'eı talclı t-Jilıııeıecekliı, \iiıl(,şıtrc 1iiı-ç.;nce kay,bolan ve kırıian ekipmaniar ıeıııçrı iıc
legiştinlerck f'aıura ç,lilııı.r...,k t iı .

C-t,(,,\\ tl^şERf] K()\l,t{()İ-(j

Sineklerin 30 kııı ıızaktan rlılıi geieiıilnıelcri \e iirenı. rcıleı,iıiıı dış aian olnıası nedeıiyle. sjllel k()ıııI(,]LüiıtııJ
rsas atlı:ı tecrif kosullaıııı sağiayarak iccı,ı siııcl ıiı-ışini engellenıektir. Haşere kontroiüıde }.uiiailülaıı
iıı.ekıisil]eı,iı 1enıa5 elli]i iıısckti.iılcı, rıIı,ıas;. iııııı sinıi.,. Lonına 1-eılerine [utjn u\guiaııalarda insektı5lt lalbıt
a(lİlL'ı]]r'nlesİ neclenİrle şİııek LOntrt)liin dc l.iııı,.,:ıı] i,\,]ııi,ıi]ıitlj]] sıııır:ı olmaktad1I. l]ü i\t)ı]ıttjı tiıııııı itiiııcıc
,.iaııışnraı'ılık hizmetini i]cıçtsiz ı,,ıııc_ıi ıe itliıi,,ıı, iııı1ı d;,ğ;xiluçxlıda cünccl üv!.ulamaları iicrctsiz r:ipıı,iar ı

ılıahhiiı ctler.

1) llaçlaııa sıklığı r'e haııgı zararl: 0.ganizma}a, h;ıııgı sıklı|,lı vc hangi iiaçla \e/\e\a \öntcnle ilaclaına r;ıpııa;ı::i.
ırıca vüklenİcİ fİrma İ5i kaç persııııeile vapacağını iijarcle sınııi.cak raporda açıkça belirteoek. iiaclaıııa rıoıiuıkıan

Yını,iı haslaıede zaiarlı oıuaııiznıa görülür ise idarcıııı; ialcli iıı uıiııe cıı geç ]tikil iş giiıii iccıı:,ıtıüc lckL,ıı iı.1-1.11ıı.ı

rıpılaoaktır. Tekrar 1,apılmastıa rağmen, idii:c;e bt]irlcıç;ı iluili ltınıisl tıılır tarailndan ü)fliiııı(iiı ıiüIlıı]]
.ı ı'gan izırıa ları ır gÇüleıek rapoı edii;rıesi durumunda irlıı,i :,aı,ııaııcije belirtilen cezai işleııIeı tır:ıulaıaeııııı.

2) ) ıi1,1cııiti liııııı iIaıeıin |,eIirlercçeği sorurnlulaı,,i, illintıo,L]n(iL] pe;,ilodik ilaçlama dışıncla spot ilaçlanıa \c ıstcııül.ıü
,llıçlıılıa_r ı hiçbir Ücreı ıaIep ctıned(İ;apacakıır.

3) i.,u!lanılacak ilaçlaı: şartnamcııiıı |. \1addesiııi! hirlı\.dii,-lr \()l].ııü]çliğin l6. j\{addesindeki iizeilikierj ıa"ılna,ı
.:cıclıııekted ir.

-.i) \iiklcnici tiı,ına ilaç rç liıı,ıııiiIı.'_i ıın ilc ilgi}: ı,ı};lı1 ıı: bi]giiı:ıj !. Biüosida] ürüıün Sağ|ık Bakaı] lüg]'ndJ]t i]ıa\]ı
ııı]ııa1 rı,ra iıhal izin bci]:.clcü,ıııi t;Llil ıle biı,]ikıc ..;.tıııcliil,r,

5) l,ullaııılaı ilaçlaıın açıLlaınalırıı l iirkce ve anlıı ,i,i-Jjı.ı,_,ıı]ııı,ıiI. pıospektüsleıiıde belirti]en oranda ıerıeiııimi.
]ıalleü,i insaıı- cc\ıc\ı, \. biıkııc zıııı }cnneni.li, Lııi]ııııı]a,i ilaı. iJaçlaına sırasındıı kapalı nıekan ıçı:risııı:e hasıı.
|ıirsta rakıııı ve persoıie,l bulLıülııl l)ılımdiı dalıi .,_,;_,,,.ıll.r,,,il] ,. lııiı]ıdll, insan sa!lığına zararsız. ktıkusuz ıc lel,e
hırakıayan hastane çal:şnla oıl:tii,]ını o1ulnsuz \ondLr ciki]cin.!e.ek. :)alk sağlıiı mekaniarında kuilanılaoiliı ıı;,
liırnı i] lasr tıııda o|ııalı re hııııı; bclgcleı]dirııeIiii ı, i. ıilj;ı,ıı]ııcıl i]ıünde Lansero_ieıı, tahriş etlici ıe aleriik cııiiiır
rılııaıııalıdır. İlaçların üretinı tarilıleri, ilaç|anıa larilıiııdın en 1;ızia 6(altı; ar öncc olacakıır. kuilaııl<iııı tupaıı
ııekaıIarrla eı f'azla li ist:kiz) iıııliı riirelle kalııı 1,]]],,r.id]]

6) ilaçlama sırasında eşla .,eva cilaz]artla mel,daıa gelcr,iit.",k lıııaı ın uznıini }iııııı lıı,ıllıdaıı 1apılacaktır-
7) lçlama için gerekli (,lan makine. araç-!|cı,eç. l1.1ç ı_ı. lııl l.,ll,,, rilklcıliei firiıılı ıııiıfından 1emin edileccktlt-, (i

YlıJdcıle beliııileıı _ıiliıctnıcliğiı ].]. Maddesiıitjç 1ıcl;ı,ri],i a]cı e ihaz ve gereçlcı, gerekirse ki,misloıı ıaraıınd:ııı
konıırıl edilebilectktirl

ti) ilaçlanan alan ilaÇlama ),apıldl],ları sonra eski ki)nıiı:]].]lı İ]:i.l]eıek. ciizeılitllaıak hırakılacaktır.
ı) ilaçlaına, insan, {iüa vc nıa]zeıne tahlilesi ı_ıere],1 ııı1!_\ (!Ji, ;€li;ide prııgıanrianacatr ^ bu konuda has.,lıie ıoı,:ııiı,ıı ı;.

işbir!iği 1,apılacalitıı. Yıp;lacak i!açlaıı,:a prograııı ,, e iIaç;ııi idıı,elıin ona1 ı ile 1apıJacaktır.
l0} İiaçlama işiıe. tıina çarılarıncları başlanılacak ve ii,],gı}u ı.-,ğı,u lıiç atlaına yapılmadııı deriııı et]i]eceL|ır. irıııı ı.ııııı,.

ılisieı- arşiv ve depolar- pis su giderleri^ |x1;lııı çı\rı:,i ,.ı ıit kısımlaı,]- tuvalet]er re en son olarak rı_ıü]arlar

i]ııc lanacıklır.
i1) lcknik ıc ııbbi özelliği ,ılaı cih:ızlar i)zeıılg kOııiıı;ı,-:,h \t .i]ı,!ı1|]ııı pçfJOıel gijzcljrninde ilaçlııııııı }Jl)ılıjiıtiüi:
i2j lıaçlama etkisini korulabiinıek için- Zeminiı] 0lçi şiünılüUii lr,ülti/leııl11tıllc5i /1]jllü]lLllucu ](ik]ı !i]ıı.ırıl 1.ızll:

,,lıııııııtlıd ır.

Aybüke Nazik
A}lAz
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D _ (;l-\ı]t. ılı. st Sİ--{t{

l1 Firıııa. işbu söz|,:şmeric beIirtilen ljıı|iı,,ı].,iıı
,ıı,itttıItk Jç ı ijk.ıııı l,ıtl.ıı

2) llaelanıa siiı.tsinıc ptjI\L],]e]icr\akı karıı l,ıLı,ıak,,.,rıın.jı.]ır.

Jl IJaÇJama }apıı:Jk pc]50ııelin kıyaf'etieri liıı]ıiü ta].ıi.ıO(i.iı] iş kaıruıu hükünrlerine görc oiı.:aiıdıı, iiaııanı.i, .ıııilırkcıü ıı,.iıçr li lıcrs,,ııiI helıılileıı kıl,afe:İeri g;l u.,r1, ,,.,r,r,,,İ,,,],,-.

, {) \'iilteıici 1irııla ç;ıltştırıilğt pers0nelin ii,iii]1,1\e hç\l(jn]]lc stııuniarlnl gidercıek. bu koııuria idarere ısre1,1::,ıülülııiiıı_\J(,aktır. .Iv!l!l\^' Uu '

5) Ka7,n \c zelıiı'leıııılt-ıc LırŞı kullaıılırıat illçre hL,| ekibç ekibin kullandığı ilaca göre Spesitik anti(roılart ıü(ı]i_r aı'tlıııı ma]zemeleri bulun:ın ilLvardım çafitarl üe!niı..,,n.,k. krl]on,Iun,," *i;,;;;;;n değışiınini \apınalı
:,:,,İİ],,l]İ,11'"'"'-riıı 

kılllanılnıasına aiı deıa1 lı 1irIj],ııet]]iüii-]J lıızırla_ı,ıp 
"kipl*.e 

,fg;;İ;.:xındaı 1,ıklenıci ıiıma

6) ll<ı'ekilı|{iıl'C\C !lJLl'lcj] laza rc zchiı'ltııııır,]cı,,l,.. Lııilı,ıılacak iikrardını çantası !c ktırur.ucu et\ıpn]a}ııalı. i ll ll]da getirmek |orılnJadır.vl
7; Kaza re zı:h jrleıııclcı'e Laı'şı gerekli |çc]Liılcı lı ıılırıırrası^ herhangi bir zehirlcnıııe anında i]],laııtımlnr ılıl ırılınasından ve bir tedaı i kuıııluşuna ievkiıl.]ılıı .ı ııı]ıl,:iei i,rlıa srııumluduı..

8) Ytikleııici llrııı ]ıcı biı.iıııin ilaçiaıtiığına rj.ıiı iıı;ıi,ı §Oı ılnluiartndan iııızı ılirçakıır.

9) Seısü'al sig'üf|alal' l]lÇ\lıil]ti, her ıiiıli ı.çl \. irı,ci,c11 hakklndaki kaııı.ıniaı.dan doia_vi, işçı aiıııııılı_ı rçıicı'clİerilldcıı. haklLırının ijtlenııtsi, işçi çikanıInııt,'1ibj hı,,]ıselcrılcıı dolal,ı 1ükIcnici ljrıııa sorıınılulrr,,

l01 ihmalkarllk, ıeı,lbiısiz]ik \ ı,-, chlilei5;,/ i,;r:, ç3i1,,11111111 ıi[-.i ııctleılcı,dcıı Jolar ı f,irma peIsdneiıı]ıı] n]]iilıÇiııde, Çc'rrcsilıde k:ızaıa ıığraınılaı,,, ya.uüuu,r,";ii, ,," ,,or,,,_,, n,-İuİ;;;;;t;';;,;; tİ'İ sorumıuıuı. ı,.ıııa.a.l {ll ll'.

l t) KcsinJikle siqortaJız isçi çalıştırılmar. iı,, ,ıl ı, ı..

l2) Fiıııa hiÇbi:'ikaz rc. illııra.gerek kai]ııi]1,5]zın. gtrci,li enınivet tedbirleri re Lazaiardaıı ıı_ırın;ııaı j;ı;ı.:ıekli(iıleınIerialıcıktlr.Herhalıgibirsebepleııit:..ilı;ı.l]::i.l)iü.jcğkkaZaiardanfirma,o.,*ı,olLr.l,

tJ) Firııa. İş Kanunıı iit İ;çi Saglıgi rc l, l,,ı..ı, -, lızıiğü hükümlerinc eore:şçilerin sağiığını ıorumaiiiizcrÇ, ]lcı' tiiıIii -sağIlk önlemlerini alacak ve a,:iılik,.,lı j.ıı.ııliır ılİın<la çalışmasınr- ,n*l,dr|-,, 
".."ueceht 

ır, } ıInıatcncl re reıel hc'türiil ııerzı:aıa ıırııak zoruıt].i ıılı,lı: iı .,,,ıcı \ iirijlii]iirlcı olıışah:lecek ,"". 
^;';;;:;;,.İ:;]]]:]-, ıı\ ııı]ı tiıgla}aCaglnl ıaahhıiı çdc,ckrir.

l{) İŞin muayenc l'e kcıııtrulü. ]\Iua_vene i(ıl,u] K,,t;ıı._ıı,rıtı 1aıatıırlan ,- Hizııer alınlaı.ı jVluareıe !e ilar,Li]\ i;ııt,Iı]ı,.liPi Hiiküınlcriııç" giı,. .,|.lIıcaLIlr.

l5) KulJaıılacak pestisilleriıı iizik:;el. kimy;:,.ııl_ ,ırır,iı,,ik ıc çcvre sağlığı öze]lik ı,e etkjierııdeı tim)a J(ifuür]]üı,,laeaktır.

l6.) idare istediği takdir t]c bciiçli lirma-ya air,ılıı;.k rı,,ıic i.ııi]ınılan preparat nıınuneierini ısıediği \eroe uiüajlıcııiı,el,ıilir r el a bu işi 1irnıa14.aptıl3§i||1^

;ı ıiiaı,cıiı bir ti'.;, ] ]:ı ,

r_s,:lııelint neZ]ll,. r " |,-.al :]

Şahıs mali ıtüe5Lıli\cı sit.ıı,ıı.ı iiap;aı;ıııtlı

,ı_" ı]iı]aıııayı denellen,ıek hen de r erımli ı iiı.ıııu jıııc:iııı_
l7) t r uıılanıılıı. sııasııı_ı

. ırd ımcı tılmak amacı1 la tirını
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l.. ) isTr-\iı-E|§ BEL(iF,Lf,lt:

\ iikleıici Iiula: Bilosidal [_]riiıılcı,iı, Kullanım Usul rc f saıları ! !ei.\lnda Sağlık Bakanl:ğınca hazırlanan ,]7 lVa,.'i5 _tj ] i ıi]I]]l
ıe ]79-10 Saıılı Resmi Gazcte de yayınianarak yüü.]ii_ğc ginrti] ıılaı ,i)neımeiiğe' uygun harekeı edecekljr. Aşag]da oi--tifiııen
l,,elgcl!,ı,i lenki l do$1 ada idareı e suıııcaktır.

- (]na) lı Türkçe eliket örıegi.
- Liı,üı aktil'nladde garanıi i.ı1,1gc5j ıiizlcşıney]e berabeı i,. irlc!,c :.llıl cıli]ci:ektir,

tsi\,.,iJ]l iiriin ıırl.ıll:.ı,ı., ı,iı l,.l,.,:..
- \,1c!ul ıııııdürlLik beıgcsi.
, Pcı,s.ııe]icıiıı bi\ osiditl i]ıi]lı u\ _f u ii]\ 1ç! sertiiika]aı -

- \tSl)Sıı,Iiır (ji]r en]ik f]tIgc.il,
, tC Sağlık Bakanlığı ona,vlı ruhsaıları.
, ISF Hi7ıret \etet,lilii. bcllesi.

-Rczidüel (E§lirliIriire ktılıcıiıgı,Jlan) sprey ilaçla!iıı|ıırıiı lııllııiılaı,ık otaı i!aca ait özcIliLler:
I

\-ilaç SC relı ( S fiıı,ıiiilaıloııtııij.ı i,]ıia]ı ve aşağı(iiiLi ,ri.li]'ıııı.],lılıiıeıı t,ıirini içcı,ıncliJiı.

-Laııbda Llhalothriı Cr pernıı,ılıı ııı

b-t ianıaıı biiccği ı,]liica.lrl.\inale kıı1l;ıııiacak olan jel l.,lı: illı:.,,, ;, .tlıı.- ait özel]ikler:

-llactnformülas},onuıııjaIibıcı,;,.e],aİrnidaclöpı,.i ı,ı] ı..ııi ].,.ı..,.ı:,ıiıiı,iıı;içcıııtliıJi,

F} CEZAi HÜKÜMLER

l ) \ iikleıici 1ukarıda belinileı hi]kii]rüiere aykln ıial1.1Ilİ ]iuiitlüı,ıİl .,r ,ı)gulamalarln eksik vela yanlış oimasl nallnoc

" ü i]k tutanak için % 1

t]) l.krart (ikinci tütanr*i) %] tıiıarııda cezai işlenı ııl ı,.ıı,ııııııai ,j ]_ ,. ,.ıü\ .,dişinden kesilccck,

c) İ çi]ncii ıutaıai oinııısı haliıde idarc sözleşmel,i tci. ı.ıaılı i,l,,;u[,'ı,-h,:ıjecektir.
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