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Tablo I — Grup ihtisası için gerekli öğretim'süreleri ve 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

F, ÖZDİLEK 

Milî! Sa. Bakanı 
M . ALANK.UŞ 

Devlet Bakanı 

S. ULAY 

İçişleri Bakanı 
M, ZEYTÎNOĞLU 

Millî Eğit. Bakanı Bayındırlık Bakanı 
A . TAHTAKILIÇ Prof.M.GÖKDOĞAN 

GÜm ve Tekel Bakanı 
F. AŞKIN 

Sanayi Bakanı 
İ. SOYAK 

Tarım Bakanı 
O. TOSUN 

Derlet Bakanı 
H. MUMCUOGLU 

Dışişleri Bakanı 

S. SARPER 

Ticaret Bakanı 
M . MAYDUR 

Ulaştırma Bakanı 
0. MERSİNLİ 

Adalet Bakanı 
21. TÜZEMEN 

Maliye Bakanı 
K. KURDAŞ 

Sa. ve So- Y. Bakanı 
R. ÜNER Çalışma Bakanı 

Basın Yayın re Turizm Bakanı İmar ve îskân Bakanı 

Tababet İhtisas Tüzüğü 

Madde 1 — Tababet veya onunla i lg i l i bir dalda ihtisas belgesi a l 
mak, bu Tüzük hükümlerine bağlıdır. 

Madde 2 — Tababet veya onunla i l g i l i Üniversite sonrası eğitim 
i k i ana bölüme ayrılmıştır : . 

A ~ T I P ve Ş İ R Ü R J İ A L A N I N D A İHTİSAS, 

B — Y A R D I M C I ve T E M E L T I P B İ L İ M D A L L A R I N D A İHTİSAS. 

Tıp ve Şirürji alanında ihtisas üç safhada yapılır : 

a - G R U P İHTİSASI S A F H A S I : B u safhada Tıp Fakültesi mezun
larına i k i yıllık eğitim ile iç hastalıkları, şirürji ve genel sağlık grup
larında ihtisas kazandırılır. Grup ihtisası yapmak için gereken eğitim 
süreleri ile alınacak ünvanlar tablo I de gösterilmiştir. 

alınacak unvanlar 

Sıra 
N o . 

Grup sertifikası 
adı 

Gerekl i 
diploma 

E n kısa asis
tanlık ve eği

t i m süresi Alınacak ünvan 

1 İç Hastalık, grupu Tıp 2 yıl Mütehassıs 

2 Şirürji grupu Tıp 2 yıl Mütehassıs 

3 Genel sağlık grupu Tıp 2 yıl Mütehassıs 

b - TıP ve CERRAHININ 
İHTISAS SAFHASI : 

M U H T E L İ F DALLARıNDA ÖZEL 

Grup ihtisasına dayanan ve daha dar bir sahada özel mütehassıs 
yetiştiren eğitim safhasıdır. Grup ihtisasını tamamlayanlar arasından 
seçilenler bu safhadaki eğitime alınırlar, Özel ihtisas yapmak için ge-
reken belgelerin bir numaralı tablodaki sıra numaraları, en kısa eğitim 
süresi ve alınacak unvanlar tablo II de gösterilmiştir. 

Tablo ıı — Özel İhtisas dalları için gerekli diploma ve belgeler 
ile en kısa eğitim süreleri ve alınacak unvanlar 

Sıra 
N o . 

Gerekli bel
gelerin Tab-

özel ihtisas dalının lo ı de sıra 
adı No. 

E n kısa 
asistanlık 
ve eğitim 

süresi Alınacak ünvan 

4 Çocuk Sağ. ve Has. 
» » » » 

1 
3 

2 yıl 
3 yıl 

Çocuk Sağlığı ve H a s -
talıkları Mütehassısı 

5 F i z i k Tedavi ve 
Hidroterapi 

1 veya 8 2 yıl F i z i k Tedavi ve H i d r o 
terapi Mütehassısı 

6 Deri ve Zührevi 
Hastalıklar 

1 veya 3 2 yıl Der i ve Zührevi Hasta
lıkları Mütehassısı 

7 İç Hastalıkları 1 
3 

2 yıl 
S yıl 

İç Hastalıkları Müte
hassısı 

8 İntan Hast . ve 
Mikrobiyolo j i 

» » » » 

1 
3 

2 yıl 
3 yıl 

İntan Hastalıkları ve 
Mikrobiyolo j i Mütehas
sısı 

9 Radyoloj i 1,2 veya 3 2 yıl Radyoloji Mütehassısı 

10 R u h ve Sinir Hast. 
» » » > 

1 veya 3 2 yıl 
3 yıl 

R u h ve Sinir Hastalık
ları Mütehassısı 

R. ÓZAL C , BABAN 

C. TALAS 
Cakpaa Bıkun 
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Gerekli bel- En kısa 
gelerin Tab- asistanlık 

Sıra Özel ihtisas dalının lo I de sıra ve eğitim 
No. adı No. süresi Alınacak ünvan 

11 Göğüs Hastalıkları 1 2 yıl Göğüs Hastalıkları Mü
» » 3 3 yıl tehassısı 

12 Çocuk Şirürjisi 2 2 yıl Çocuk Şirürjisi Müte-
3 S yıl hassısı 

13 Doğum ve Kadın 2 2 yıl Doğum ve Kadın Has
Hastalıkları talıkları Mütehassısı 

» » > » 3 3 yıl 

14 Genel Şirürji 2 2 yıl Genel Şirürji Mütehas-
» » 3 3 yıl sısı 

15 Göz Hastalıkları 2 2 yıl Göz Hastalıkları Müte-
> > 3 3 yıl hassısı 

16 Kulak-Burun-Bo- 2 2 yıl Kulak - Burun - Boğaz 
ğaz Hastalıkları Hastalıkları Mütehassısı 

> » 3 3 yıl 

17 Ortopedi ve Troma- 2 2 yıl Ortopedi ve Tromatoloji 
toloji Mütehassısı 

3 3 yıl 

13 Üroloji 2 2 yıl Üroloji Mütehassısı 
> 3 3 yıl 

e - İLERİ İHTİSAS S A F H A S I : Tıp ve şirürji alanındaki dallar
dan birisinde ihtisas kazanmış olanlar arasından seçilenler daha dar bir 
alanda ileri ihtisas yapmak üzere eğitime tabi tutulurlar, ileri ihtisas 
dallarında mütehassıs olabilmek için gereken belgelerin II sayılı tablo
daki sıra numaraları en kısa eğitim süresi ve alınacak unvanlar tablo 
I H de gösterilmiştir. 

Tablo III — İleri ihtisas dalları, eğitim sûreleri, gerekli 
belgeler ve alınacak unvanlar 

Sıra 
No. 

Gerekli bel
gelerin Tab-

ileri ihtisas dalınınlollde sıra 
adı No. 

En kısa 
asistanlık 
ve eğitim 

süresi Alınacak ünvan 

19 Allerji 4 veya 6 veya 2 yıl 
7 veya 8 

Allerji Mütehâsısı 

20 Beslenme ve Meta
bolizma Hastalık. 

• 4 veya 7 2 yıl Beslenme ve Metaboliz
ma Hastalıkları Müteh. 

21 Endokrinoloji 4 veya 7 2 yıl Endokrinoloji Mütehas
sısı 

22 Gastroenteroloji 4 veya 7 2 yıl Gastroentroloji Müte-
hassısı 

23 Geriyatri 7 2 yıl - Geriyatri Mütehassısı 

24 Hematoloji 4 veya 7 
veya 8 

2 yıl Hematoloji Mütehassısı 

25 Kardiyoloji 4 veya 7 2 yıl Kardiyoloji Mütehassısı 

26 Romatoloji 4 veya 5 veya 2 yıl 
7 veya 8 

Romatoloji Mütehassısı 

27 Radyoterapi 9 2 yıl Radyoterapi Mütehassısı 

28 Çene Şirürjisi ve 12 veya 14 
Plâstik Şirürji veya 16 

2 yıl Çene Şirürjisi ve Plâs
tik Şirürji Mütehassısı 

29 Göğüs Şirürjisi 12 veya 14 2 yıl Göğüs Şirürjisi Müte
hassısı 

30 Nöroşirurji 
> 

12 veya 14 
10 

3 yıl 
4 yıl 

Nöroşirurji Mütehassısı 

YARDIMCI ve T E M E L TIP BİLİM D A L L A R I N D A İHTİSAS : 
Bu bölümde grup ihtisası yoktur, Özel ihtisas bir safhada yapılır. Mik
robiyoloji dalında özel ihtisas yapanlar daha dar bir alanda ileri ihtisas 
yapabilir. 

a - Anesteziyoloji ile yardımcı ve temel tıp bilimlerinde özel ihti-
sas : 

Bu bölümde ihtisas yapmak için gereken diploma veya belgelerin 
I, II ve IV sayılı tablolardaki sıra numaraları, alınacak unvanlar ile adlî 
tıp anesteziyoloji, klinik-lâboratuvar ve patalojik-anatomi dallarında 
ihtisas yapacaklardan evvelce bu ihtisas ile ilgili bir sahada ihtisas bel
gesi almış olanların geçirmesi icap eden en kısa eğitim süreleri tablo 
IV de gösterilmiştir. 

Tablo IV — Yardımcı ve temel tıp bilim dallarında ihtisas yapmak 
için gerekli diploma ve belgeler- ile en kısa eğitim süreleri ve 

alınacak ünvanlar 

Gerekli 
diploma 

veya belge
lerin Tablo- En kısa 

Sıra Özel ihtisas dalınınlardaki sıra eğitim 
No. adı No. süresi Alınacak ünvan 

31 Adlî Tıp Tıp Diploması 
10 veya 34 
veya 37 

3 yıl 

1 yıl 

Adlî Tıp Mütehassısı 

Adlî Tıp Mütehassısı 

32 Anesteziyoloji Tıp Diploması 
2 veya 3 

3 yıl 
2 yıl 

Anesteziyoloji Mütehas
sısı 

33 Farmakoloji Madde 3 gere
ğince 3 yıl 

Farmakoloji Mütehassısı 

34 Klinik LâboratuvarTıp Diploması 
37 veya 38 
veya 39 

4 yıl 

2 yıl 

Klinik - Lâboratuvar 
Mütehassısı 

35 Ortodonti Diş Tabibi 2 yıl Ortodonti Mütehassısı 

36 Pedodonti Diş Tabibi 2 yıl Pedodonti Mütehassısı 

37 Patalojik-Anatomi Tıp 
1, 2 veya 3 

3 yıl 
2 yıl 

Patolojik Anatomi Mü-
hassısı 

38 Tıbbî Biyokimya Madde 3 gere
ğince 3 yıl 

Tıbbî Biyokimya Müte
hassısı 

39 Mikrobiyoloji Madde 3 gere
ğince 3 yıl 

Mikrobivoloji Mütehas
sısı 

b - Mikrobiyolojide ileri ihtisas : Mikrobiyoloji alanına giren ileri 
ihtisas dallarında mütehassıs olabilmek için gereken belge, en kısa eği-
tim süresi ve kazanılacak ünvanlar Tablo V de gösterilmiştir. 

Tablo V — Mikrobiyoloji alanında ileri ihtisas için gerekli 
eğitim süreleri ve belgeler 

Evvelce alın
mış olması 

Sıra 
No. 

gereken bel
ileri ihtisas dalları gelerin sıra 

adı No. 

En kısa 
eğitim 
süresi Almacak ünvan 

40 Bakteriyoloji 8 veya 39 1 yıl Bakteroyoloji Mütehas. 

41 İmmünoloji 8 veya 39 1 yıl immünoloji Mütehassısı 

42 Viroloji 8 veya 39 1 yıl Viroloji Mütehassısı 

43 Entemoloji 8 veya 39 1 yıl Entemoloji Mütehassısı 

44 Mikoloji 8 veya 39 1 yıl Mikoloji Mütehassısı 

45 Parazitoloji 8 veya 39 1 yıl Parazitoloji Mütehassısı 

Madde 3 — Yukarıdaki dallardan mikrobiyoloji mütehassısı olmak 
üzere Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Fen Fakültesi Biyoloji Şubesi 
mezunları, klinik-biyokimya ve farmakoloji mütehassısı olmak üzere 
Tıp ve Veteriner Fakülteleriyle, Eczacı Okulu ve Fakülteleri ile Fen Fa
kültesi Kimya veya Biyoloji Şubesi mezunları asistan olarak tâyin edi
lebilirler. Ortodonti ve pedodonti asistanlığına tâyin edilebilmek için diş 
tababeti okulu veya fakültesi mezunu olmak lâzımdır. 

Madde 4 — ikinci maddede adı geçen dallardan devam edilmesi 
gereken klinik, lâboratuvar ve kurslar ve bunların süreleri Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı, Tıp Fakülteleri ve Akademiler tarafından ha
zırlanacak yönetmelikler ile tâyin ve tesbit olunur. 

Ancak, iç hastalıkları grupunda iki yıllık süresinin iç hastalıkla
rında altı ayında çocuk sağlığı ve hastalıklarında geçirilmesi şarttır. 
Geri kalan 6 aylık süre için asistanlar devam edecekleri klinik, lâboratu-
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Madde 20 — Yabancı memleketlerin tanınmış hastane veya sıhhi 
müesseselerinde asistanlık veya ihtisas yapmış olan tababet veya onunla 
i lg i l i dallar mensupları tarafından ibraz edilen belgeler Sağlık ve Sos
ya l Yardım Bakanlığınca tetkik ve aşağıda yazılı şartlarla muamele 
görüp tescil edilmedikçe muteber değildir. 

A — Yabancı memleketlerde alınıp ibraz edilen ihtisas belgelerinin 
gösterdiği devam süreleri grup belgesi almak için muhtelif kl iniklerde 
hizmet görmek şartı aranmaksızın geçirilmesi i k t i z a eden müddet de na
zarı i t ibara alınarak bu Tüzüğün ik inc i maddesinde aynı ihtisas dalları 
için tesbit olunan müddetlere tevafuk ettiği veya bu sürelerden fazla 
bulunduğu takdirde, alâkalı ehliyetini ispat etmek üzere Türkiye* Tıp F a 
kültelerinde bir imtihana tabi tutulur. 

B — Yapılacak sınav için bu ihtisas dalları i le i l g i l i k l i n i k veya 
lâboratuvarların profesörü veya bulunmadığı takdirde doçenti ile fakül
teler profesörler kurulu tarafından seçilecek diğer i k i profesör veya i k i 
doçentten müteşekkil beş kişilik bir jüri seçilir. Fakültelerde, akademi
lerde veya diğer teşekküllerde yapılacak ihtisas sınavı için i lg i l i kürsü, 
enstitü, lâboratuvar veya k l in ik bulunmadığı takdirde, jüıiler bu dala 
yakın olan dalların üyelerinden aynı şekilde seçilir. İmtihanda başaran
ların ihtisas belgeleri fakültelerce tanzim edildikten sonra Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından tescil edilir. 

C — Türkiye'de bir tıp şubesinden ihtisas belgesi alan kimseler, 
biîâhara aynı daldan yabancı memleketlerin tanınmış bir hastane veya 
diğer sağlık müesseselerinden ik inc i bir ihtisas belgesi aldıkları takdirde, 
i lgi l i ler hiç bir imtihana tabi tutulmadan bu vesikalar tıp fakültelerince 
tasdik edilerek Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından sicilline 
işaret olunur. 

D — Devam süreleri ik inc i maddedeki ihtisas şubeleri için kabul 
edilen maddelerden noksan olduğu ve 9 uncu madde gereğince yapılacak 
asistanlık imtihanını kazandığı takdirde bakiye müddetleri üniversiteler, 
tıp fakülteleri veya akademiler k l in ik ve lâboratuvarlarında veya Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca gösterilecek hastane veya diğer sıhhi 
müesseselerde tamamlandıktan sonra, B fıkrasında gösterilen jüri tara
fından imtihana tabi tutulurlar. 

Yabancı memleketlerden dönen ve orada geçirdikleri asistanlık sü
releri sayılanlar için hususi olarak 9 uncu maddede bildirildiği şekilde 
imtihan açılır. 

E — Yabancı memleketlerin tanınmış ihtisas vermeğe yetk i l i has
tane veya sıhhi müesseselerinden alınmış grup ihtisası; özel ihtisas ve 
i ler i ihtisas dışındaki belgeler Bakanlıkça tetkik ve tasvip edildiği tak
dirde bu belgelerde gösterilen müddet, bu Tüzüğün ik inc i maddesinde 
aynı ihtisas dalları için kabul edilen müddetlere mahsup edilir. Alâka
lılar ihtisaslarının mütebaki kısmını Türkiye üniversiteler kliniklerinde 
veya Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı hastane veya müessese
lerde veya Gülhane Askerî Tıp Akademisinde ikmal edilerek bu Tüzük 
gereğince asistanlar hakkında tanzim edilen sınav usullerine tabi tu
tulurlar. 

F — İhtisas yapmak üzere Türkiye'de asistanlığa başlıyanlardan 
dış memleketlerden birine giderek asistanlık süresini orada tamamladık
larına dair ibraz ettikleri belgeler tıp fakültelerince kabul edilenler ve 
bu suretle bu Tüzük gereğince geçirmeleri icap eden müddetleri ve çe-
şitli çalışma safhalarını bitirmiş olanlar Türkiye'de asistanlık yaptıkları 
teşekküllerin asistanları gibi muamele görürler. 

Madde 21 — Asistanların kanuni ve sıhhi mezuniyetleri senede 
ceman bir ayı geçtiği takdirde bir aydan fazlası asistanlık müddetinden 
sayılmaz. 

Madde 22 — Grup ihtisası, özel ihtisas ve i ler i ihtisas belgelerinin 
şekil ve muhtevası Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca verilecek tipe 
göre i lg i l i müesseselerce tesbit olunur. Bunların haricinde belge tanzim 
olunamaz. 

İhtisas belgesi alanlar, belgelerinde yazılı esaslar dâhilinde sanat 
icrasına yetkil idirler . 

Özel ihtisas veya i ler i ihtisas belgeleri almış bulunanlar, kendi 
dallarında kl inik ve lâboratuvarları idare etmeğe yetkil idirler. Grup i h 
tisas belgesi alanlar hastane ve doğumevlerinde k l in ik idaresine memur 
edilemezler. 

Madde 23 — Asistanlığa giriş için yapılacak meslek ve yabancı di l 
sınavları, nazari ve amelî ihtisas imtihanlarının ne suretle yapılacağı ve 
jürilerin teşkil tarzı ayrı bir yönetmelikle tesbit olunur. 

Madde 24 — Türkiye tıp fakülteleri ve Gülhane Askerî Tıp Akade
misi asistanlarının seçilme ve tâyinlerine vesair bilcümle hususlara mü-
taal l ik muameleler bu kurumların özel mevzuatına göre yapılır. 
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Madde 25 — Millî Eğitim ve Tarım Bakanlıkları müesseselerinde 
kendi usul ve mevzuatlarına göre ihtisas yapmış olan bakteriyolog, pa-
razitoloğ, besin kimyası ve anatomi-pataloji mütehassıslarının ihtisas 
belgeleri, talepleri halinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca teşkil 
olunacak jüri önünde sınav vermek şartı ile, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığınca tescil edilebilir. B u şekilde ihtisasları tescil edilen bakteri
yolog, parazitoloğ, besin kimyası ve anatomi-pataloji mütehassısları 
hastanelerde istihdam edilemezler. 

Madde 26 — Asistanlık imtihanını kazananlardan isteyenler fahrî 
olarak bir müesseseye tâyin edilebilirler. 

Bunların tâyin ve maaşa naki l ler i bir yönetmelikle tesbit edilir. 

Bunların dışında kalan işlemler için bu Tüzük hükümleri uygulanır. 

Geçici madde 1 — B u Tüzüğün yayımından önceki tüzüklerle elde -

edilmiş olan haklar mahfuzdur. 

Geçici madde 2 — B u Tüzüğün yayımı tarihinden önce f i i len asis
tanlığa başlamış olanların asistanlıkları, bu Tüzük ile yürürlükten k a l 
dırılan 28/12/1955 tar ih ve 4/6379 sayılı kararname ile yürürlüğe konul
muş bulunan tüzük hükümlerine tabidir. 

Geçici madde 3 — B u Tüzüğün yayımı tarihinden evvel asistanlığa 
başlamış olup da bu Tüzük ile ihdas edilmiş, olan alâkalı yeni ihtisas 
dallarından herhangi birinde ihtisas yapmak isteyenlerin talepleri, hiçbir 
sınava tabi tutulmaksızın kabul edilir. Ve evvelce geçirmiş oldukları sü
reler hesaba katılır. 

Geçici madde 4 — Yürürlükten k a l k a n tüzük hükümlerine göre 
(Akıl ve sinir hastalıkları) ihtisası yapmış olanlar (Ruh ve sinir hasta
lıkları) . (Bakteriyoloji ve intani hastalıklar) ihtisası yapmış olanlar 
(İntan hastalıkları ve mikrobiyoloji) mütehassısı sayılırlar. 

Geçici madde 5 — B u Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte f i i len fahrî 
asistanlık yapanlar kendilerine kadro tahsis edilinceye kadar asistan
lıklarına devam ederler. (Yaş haddine uğramış olanlar hariç) . 

Geçici madde 6 — B u Tüzüğün yayımı tarihinde mütehassıs unva-
nını kazanmış olanlardan herhangi bir i leri ihtisas dalında en az 10 yıl 
araştırma, etüd yapmış ve bu sahada bilimsel yayınları olanlardan i ler i 
ihtisas belgesi almak isteyenlerin evrakı ve çalışmaları Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığınca kurulacak bir komite tarafından tetkik edilerek 
uygun görülenlere i leri ihtisas belgesi veri l ir . K a d r o yetmezliği dolayı-
siyle anezteziyoloji'de asistan olarak görevlendirilmiş fakat f i i len bu 
ihtisas için gereken müddeti asistan gibi çalışarak doldurmuş oldukla-
rını i l g i l i kürsü veya k l i n i k şeflerinin verdiği ve fakülte dekanlıkları 
veya hastane başhekimleri tarafından tasdik edilmiş belgelerle ispat et
miş olanlar anesteziyoloji ihtisas İmtihanına girebilirler. 

Madde 26 — 28 Aralık 1955 tar ih ve 4/6379 sayılı kararname ile 
yürürlüğe konulan «Tababet İhtisas Tüzüğü» yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 27 — Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 
1219 sayılı kanunun 9 uncu maddesi gereğince hazırlanan bu Tüzük 
Resmî Gazete ile yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 28 — B u Tüzük hükümlerini Adalet, Millî Savunma, Millî 
Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım, Tarım, Ulaştırma, Çalışma ve Sanayi 
Bakanları yürütür. 

Millî Eğitim Bakanlığından : 

1 — İstanbul Güzel Sanatlar Akademis i Resim öğretmeni ve R 
ve H e y k e l Müzesi Müdürü H a l i l Dikmen' in, münhal bulunan 1500i 
kadro maaşlı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne, a lmakta olduğu 
l i ra maaşla naklen tâyini uygun görülmüştür. 

2 — B u kararın icrasına Millî Eğitim B a k a m memurdur. 

6/6/1961 

D E V L E T B A Ş K A N I V E B A Ş B A K A N 
O r g . 

CEMAL GÜRSEL 

Millî Eğitim Bakanı 
A. TAHTAKILIÇ TÂ 

L * 
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var ve kursları kendileri seçerler. Şirürji grupunda da 1 yıl genel şirür-
jide, 6 ay doğum ve kadın hastalıkları kliniğinde geçirilir. Geri kalan 
6 aylık süre İçin asistanlar devam edecekleri klinik, lâboratuvar ve kurs
ları kendileri seçerler. 

Genel sağlık grupunda iki senelik müddetten 8 er ayın iç hastalık
ları ile genel şirürji ve 4 ayın da tahsisen doğum kliniğinde geçirilmesi 
şarttır. Geri kalan 4 aylık devre için devam edilecek yerler asistanlar 
tarafından seçilir. 

Klinik-lâboratuvar ihtisasını yalnız tıp diplomasını haiz olanlar 
yapabilir. Bu ihtisas süresinin 2 yılının patoloji-anatomide, bir yılının 
mikrobiyolojide, 1 yılının klinik-biokimyada geçirilmesi lâzımdır. 

Madde 5 — İç hastalıkları grupu, şirürji grupü ve genel sağlık 
grupu ihtisas belgesi alanlar hastanelerle doğumevlerine mütehassıs, 
mütehassıs muavini veya başasistan olarak tâyin edilemezler. 

Madde 6 — İkinci maddede yazılı grup ve dallardan ihtisas bel
gesi alabilmek için Türkiye Tıp Fakülteleri klinik, enstitü veya lâbora-
tuvarlannda veyahut Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca kabul ve 
ilân edilen hastane, doğumevleri, enstitü, akademi veya lâboratuvarlarla. 
yine Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca kabul ve tâyin olunacak 
sair Bakanlıklar, İktisadi Devlet Teşekkülleri vesair kurum ve teşek
küller bağlı sıhhi müesseselerde veya Gülhane Askerî Tıp Akademlsi'nde 
2 nci maddede gösterilen süreler kadar asistanlık yaptıktan sonra usu
lüne göre yapılacak imtihanı kazanmış olmak şarttır. 

Gruplar ile diğer dallara alt ihtisas belgeleri, Türkiye Tıp Fakül
teleri, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı veya Gülhane Askerî Tıp Aka-
demisi'nce tâyin edilen jüriler tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre 
ilgili müesseselerce tanzim ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tara
fından tescil edilerek verilir. 

Türkiye Tıp Fakülteleri ile Gülhane Askerî Tıp Akademisi hariç, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilâtı ile yukarıda zikredilen sair 
teşekküllere bağlı müesseselerden herhangi birinde hangi grup ve dal
lardan tam veya yarı süre ile asistan yetiştirileceği ve tam süre ile asis
tan yetiştiren klinik, enstitü ve lâboratuvar şeflerinde bulunması gere
ken vasıflar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanacak bir 
yönetmelik ile tâyin edilir. 

Madde 7 — Asistanlığa tâyin edilebilmek için lâzım gelen şartlar 
aşağıda gösterilmiştir: 

A — Memurin Kanununda memur olabilmek için kabul edilen 
şartları haiz bulunmak, 

B — Grup ihtisası asistanlığına tâyin için meslekî imtihan vermek, 
diğer ihtisas dalları için ise yabancı dil i m t i h a n ı n ı kazanmış olmak. 

C — Fiili askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği 
bulunmamak. 

Madde 8 — Asistanlık maaşlıdır. Asistanlar yalnız asistan kadro-
lanna tâyin olunurlar. Başka bir kadro tahsis edilmek suretiyle asistan
lık yapılamaz. Fahrî asistanlık yalnız yabancı uyruklulara tahsis edil
miş olup şartlan 19 uncu maddede gösterilmiştir. 

Madde 9 — Asistanlığı kabul sınavları senede en az bir defa ol
mak üzere Ankara'da yapılır. Sınav açılacağı gün ve yer bütün illere 
bildirilir. Keyfiyet ayrıca Ankara, İstanbul ve İzmir'de yayınlanan gün
lük gazetelerle üç defa ilân edilir. İmtihanlar ilân tarihinden iki ay 
sonra yapılır. İstekliler son ilân tarihinden sonra en geç bir ay içinde 
Bakanlığa bir dilekçe ile müracaat ederler. Dilekçelere 7 nci madde
deki şartlan tesbit eden belgelerin asıl veya tasdikli suretleri bağlanır. 
İstekliler hangi daldan veya hangi yabancı düden imtihan olmak iste
diklerini açıkça belirtirler. İsteklilerden şartları haiz olanlara (Sınava 
giriş fişi) gönderilir. Şartlan haiz olmıyanların belgeleri kendilerine 
3i.de olunur. Üniversiteler tıp fakülteleri, asistanlarını Üniversiteler Ka-
Iknu Gülhane Askerî Tıp Akademisi kendi Kanun ve Tüzüğü, Adalet 
Bakanlığı Adlî Tıp asistanlarını kendi hazırlıyacağı yönetmelik hüküm-
• n e göre alırlar. 

Madde 10 — Gurup ihtisas belgesi almak için asistan olacaklar 
test usulü ile yalnız meslekî sınava tabi tutulurlar. Başarı için sorula
n a % 70 'ini doğru cevaplandırmak şarttır. Başaranlar aşağıdaki sıraya 
göre tâyin olunurlar : 

A — Bakanlık Tâyin Yönetmeliğinde belirtilen mahrumiyet yer
lerinde en az S yıl çalışmış bulunanlar, 

B — Mahrumiyet bölgelerinde asgari 2 yıl çalışmış olanlarla, baş
ka yerlerde en az t yıl çalışmış olanlar, 

C — A ve B fıkralan dışında kalanların sırası, aldıklan notlara 
göre tesbit olunur. 

D — Evvelce başka grupta ihtisas belgesi alanlar, 

E — A, B, C veya D fıkralannda yazılı olanlardan aynı durum
da bulunanların sıralarında mezuniyet tarihleri esastır. 

Madde 11 — Özel dallardan asistan olacaklar İngilizce, Fransız
ca, Almanca, İtalyanca veya Rusça dillerinden birinden sınava tabî 
tutulurlar. Başarı için 10 puan üzerinden 7 puan almak şarttır. Başa
ranlar aşağıdaki sıraya göre tercih edilerek tâyin olunurlar : 

A — Grup İhtisas belgesi aldıktan sonra en az 2 yıl sahasında ça-
lışmış olanlar, 

B — Grup İhtisas belgesi almadan evvel tâyin yönetmeliğinde be-
lirtilen mahrumiyet yerlerinde en az 3 yıl çalışmış bulunanlar, 

C — A ve B fıkraları haricinde kalanların sırası yabancı dil sı
navında aldıklan nota göre tesbit olunur, 

D — Evvelce başka bir daldan ihtisas yapanlar, 
E — A, B, C veya D fıkralarında yazılı olanlardan aynı durumda 

bulunanların sıralarında mezuniyet tarihleri esastır. , 
Madde 12 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı asistanlık kad-

rolarını her yıl teşkilâtın ihtiyacını gözönüne alarak tertip ve ilân eder. 
Tesbit edilen kontenjanın haricinde hiç bir dala, her ne isim altında 
olursa olsun, ilâve kadro tahsisi yapılamaz. 

Madde 13 — Mecburî hizmetli olanlar bu hizmetlerini yapmadık
ça asistanlığa kabul edilmezler. Ancak ihtiyaç görülen dallar için fa
külteleri pekiyi veya iyi derece ile bitirenler arasında Bakanlıkça seçi
lecek yeni mezunlar asistan olarak tâyin edilebilmek üzere sınavlara 
iştirak ettirilir. Bu gibiler mecburi hizmetlerini mütehassıs olarak Ba
kanlığın tâyin edeceği yerlerde ifa ederler. 

Madde 14 —- İleri ihtisas şubelerine tâyinler sınavsız olarak ya
pılır. Tâyin için asistanın yanında çalışacağı klinik şeflerinin inhası 
şarttır. 

Madde 15 — Sınavları bitirip de kadro yetmezliği sebebiyle tâyini 
yapılamıyanların haklan mahfuzdur. Sırası gelip de tâyin edildikleri halde 
vazifeye belli süre içinde başlamıyanların sıralan aynı devrenin sonuna 
alınır. Bu gibiler ikinci defa tâyin edildikleri vazifeyi de kabul etme
dikleri takdirde asistanlık haklannı kaybederler. 

Madde 16 — Asistanların çalıştıkları müesseselerdeki mesai tarz-
Ian bu müesseselerin çalışma şekillerini tesbit eden tüzük veya yö
netmelikler İle tâyin edilir. 

Hastane ve diğer sıhhi müesseselerde servis ve lâboratuvar şefleri 
tarafından yanlarında çalışan asistanlann görevlerine bağlılık, çalış
ma, meslekî bilgi ve teknik yeterliklerinin dereceleri ve karekterleri 
hakkında 6 ayda bir hastane baştabipliklerine veya müessese müdür
lerine gizli olarak birer not verilir. Bu notlara hastane baştabipleri 
veya müessese müdürleri tarafından kendi mütalâa ve kanaatlan ek
lenerek Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönderilir. Bir defa aleyh
te not alan asistanın vazife yeri değiştirilir. İkinci defa aleyhte not al
dığı takdirde hizmet süresi ne olursa olsun, asistanlıkla ilişiği kesilir. 
Bu şekilde vazifelerine son verilen asistanlar bu ihtisas şubesinde hiç 
bir suretle asistan olamazlar. Tıp fakülteleri ile Gülhane Askerî Tıp 
Akademisi asistanlan için kendi mevzuatı hükümleri bu bakımdan da 
uygulanır. 

Madde 17 — Klinik şefleri ve hastane baştabiplerinin birlikte gös
terecekleri lüzum üzerine ve asistanın muvafakati ile asistanlık süre-
leri en çok bir yıl uzatılabilir. Bu süre içinde asistanlar maaşlarını alır
lar. 

Madde 18 — Sınava sevk edildikleri halde başarı gösteremeyen
lerin asistanlıkla İlişikleri kesilmez. Bu gibiler altı aydan önce yeniden 
sınava kabul olunmazlar. İkinci defa muvaffakiyet gösteremiyenlerin 
her türlü hakları sakıt olur. 

Madde 19 — Türkiye'de grup ihtisası, özel ihtisas veya ileri ihti-, 
sas yapmak isteyen yabancı tabiiyetindeki tabipler ve bu Tüzüğün 3 
üncü maddesinde zikredilen okul mezunları Sağlık ve Sosyal Yardım Ba-
kanlığı ile ve tıp fakültelerine bağlı sağlık müesseselerine veya Gülhane 
Askeri Tıp Akademisine fahrî asistan olarak kabul edilebilirler. 

Fahrî asistan olabilmek için alâkalıların mezun oldukları tıp fa
külteleri vesair fakülte ve okullardan aldıklan diploma veya tasdikli 
suretlerini veya fotokopilerini ibraz etmeleri ve Türçeye yeter derecede 
vâkıf olmaları şarttır. Bunlara maaş ve ücret verilemez. Bunlara bura 
verilebilir ve hastanede iaşe ve ibate edilebilir. Bunların çalıştıkları 
müesseselerdeki mesaileri sadece meslekî sahaya inhisar eder. Gire
cekleri ihtisas dalında muayyen müddeti geçirerek yapılan imtihanda 
muvaffak olan yabancı asistanlara usulü veçhile ihtisas belgesi verilir. 
Bu belgelerdeki imzalar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tasdik 
olunur. 

http://3i.de
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Y Ö N E T M E L İ K 
İçişleri Bakanlığından : 

Sivil Savunma İdaresi Fon Hesaplarının Toplanma, İdare* 
Sarf ve Kayıt Usullerini gösterir Yönetmelik 

B Ö L Ü M : I 

Kuruluş 

Madde 1 — 7126 sayılı kanunla teşkil edilen ve mezkûr kanunun 
139 sayılı kanunla değiştirilen 39 uncu maddesi mucibince muamelâtı 
2490 sayılı Artırma, Eksi l tme ve İhale, 1050 sayılı Muhasebeyi Umumiye 
kanunları hükümleri dışında bırakılan S iv i l Savunma İdaresi Başkanlı-
ğının, alım ve satım muameleleri hesap usulleri ve muhasebe kayıtları 
ou Yönetmelikte tesbit edilen esaslar dairesinde yürütülür. 

BÖLÜM : II 

Alîm ve Satım işleri 

Madde 2 —. 7126 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, S iv i l 
Savunma İdare ve teşkilâtı ihtiyaçları için yapılacak satmalına, taşıma, 
kiralama, k i r a y a verme, inşaat, tamir, imal, tesis, keşfettirme, yıktırma 
ve satma gibi bilûmum iş ve hizmetleri aşağıda yazılı hükümler daire
sinde yapılır. 

Komisyonlar ve sureti teşekkülü 

Madde 3 — İkinci maddede yazılı satınalma işleri merkezde, (Sivil 
Savunma İdaresi" Satınalma Komisyonu) vilâyetlerde ve kazalarda, (Si
v i l Savunma İdare Komisyonu) tarafından yapılır. 

Merkezde (Sivi l Savunma İdaresi Satınalma Komisyonu) S i v i l Sa
vunma İdaresi teşkilatındaki uzmanlardan İçişleri Bakanı tarafından 
seçilecek bir zatın riyasetinde, Bakanlık Muhasebe Müdürü veya tevki l 
edeceği bir zat ile mesul muhasiplikle görevlendirilen F o n Şube Müdürü 
ve S iv i l Savunma Başkanlığınca vazifelendirilecek Sivi l Savunma Uz-
manından teşekkül eder. (Lüzumu halinde komisyon gündeminde yazılı 
işlerde alâkalı şubenin Müdür veya göstereceği teknik eleman komisyon 
müzakerelerine iştirak ett ir i l ir . 

Vilâyetlerde Satınalma Komisyonu va l i veya muavini riyasetinde 
defterdar veya tevki l edeceği bir zat ile S iv i l Savunma Müdüründen k a 
zalarda kaymakam veya onun namına tahrirat kâtibi riyasetinde malmü
dürü veya tevkil edeceği bir maliye memuru ve s iv i l savunma memurun
dan teşekkül eder. 

BÖLÜM : III 

Satınalma usulleri 

Madde 4 — Sivi l Savunma İdaresinin, ik inc i maddede zikredilen 
ihtiyaçları aşağıda yazılı usuller dairesinde temin edilir. 

A — Kapalı zarf usulü, 
B — Açık Artırma ve Eks i l tme usulü, 
G — Teklif alma usulü, 
D — Pazarlık usulü, 
E — A d i mubayaa usulü, 
F — Emanet usulü. 

Kapalı zarf usulü 

Madde 5 — S iv i l Savunma İdaresinin bu Yönetmeliğin ik inc i mad
desinde yazılı ihtiyaçlarının temininde kapalı zarf usulü esastır. Yönet
meliğin tecviz ettiği hallerde diğer usuller de uygulanır. : 

Madde 6 — Kapalı zarf usulü ile yapılacak eksiltmelerde, teklif 
mektubu mühürlü bir zarf içerisine konulur. Ve zarf üzerine talibin i smi 
ve adresi yazılır. B u mühürlü zarf, muvakkat teminata ait makbuz veya 
banka teminat mektubu ve diğer istenilen vesikalarla birl ikte başka bir 
zarfa konularak bu zarf da mühürlenir. B u dış zarfın üzerine yalnız tek-
l i f mektubunun hangi işe ait olduğu işaret olunur. Tekl i f mektuplarında 
şartnamenin tamamen okunup kabul edildiği zikredilmekle beraber tek-

lif olunan fiyatların hem yazı ve hemde r a k a m İle açık olarak derç olun-
ması ve bunların hâk ve silintiden âri olması lâzımdır. 

Madde 7 — Teklif mektupları eksiltmeyi açma saatinden bir saat 
evveline kadar sıra numaralı makbuzlar karşılığında Komisyon Reis l i 
ğine etslim olunur. Veri len makbuz numaraları zarfın üzerine işaret 
olunur. 

Tekl i f mektuplarının, eksiltmenin açılmasından bir saat evveline 
kadar yetişebilecek şekilde ve iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderil-
mesi de caizdir. B u takdirde dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış 
olması, tal ibin ismi ile açık adresinin ve teklif mektubunun hangi işe ait 
olduğunun yazılması lâzımdır. Eksi l tme saatine bir saat ka la komisyon 
reis, azaları ve kâtip huzuru ile yapılacak bir zabıtla, durum tesbit ve 
tevsik olunur. 

Madde 8 —• Eks i l tme gün ve saati geldiğinde, dış zarf lar sıra nu
marasına göre birer birer açılır. U m u m i ve hususi şartların yapılmış ve 
teminatın verilmiş olup olmadığı incelenir ve kimler in eksiltmeye kabul 
edildiği orada bulunanlara tebliğ olunur. K a b u l edilmeyen taliplerin iç 
zarfları açılmıyarak kendilerine veya vekillerine iade olunur. 

Madde 9 — İç zarf lar açılmadan evvel teklif sahiplerinden başkası, 
eksiltmenin yapılacağı odadan çıkarılır. Bundan sonra teklif mektupları 
birer birer açılarak reis tarafından yüksek sesle okunur. Şartnameye uy
gun olmayan teklif ler nazara alınmaz. 

Madde 10 — Tekl i f ler in t e t k i k i sonunda en uygun bedeli teklif 
eden anlaşıldıktan ve bunun lâyık hadde bulunduğu neticesine varıldık
tan sonra, ihalenin kabul veya bakanlığın tasdikına kaldığı veyahut bazı 
hususlarda, şartnamenin teknik bakımından tetkikına lüzum görüldüğü • 
takdirde bunların ikmal i için karar başka bir güne bırakılır. Eks i l tme 
neticesi komisyonca karara bağlanılmak suretiyle imza olunur. 

Madde 11 — B i r kaç talip tarafından aynı fiyat teklif edildiği tak
dirde aynı celsede bu taliplerin komisyon odasında yazacakları ik inci tek
lif varakaları alınarak en müsait teklifde bulunana ihale yapılır. Aynı 
fiyatı teklif edenlerin teklif mektupları posta ile alınmış ise, 7 gün içinde 
(Tatil günleri hariç) yeniden teklifte bulunmaları bu taliplere komis
yonca telle tebliğ olunur. B u ik inc i tekliflerde bir ibir inin aynı olursa k u r a 
ile ihale yapılır ve keyfiyet bir zabıtla tevsik olunur. 

Madde 12 — Kapalı zarf usulü ile yapılan ihaleler Satınalma Ko-
misyonunca üç gün zarfında İçişleri Bakanlığının veya 26 nci maddedeki 
yetkiler dahilinde ise mahalli mülkiye âmirlerinin teasdlk na sunulur. 
İhalenin Bakanlıkça tasdikini mütaakıp bir hafta içinde, teklif sahi
bine tebligat yapılarak mukavelenin tanzimi hususu bi ldir i l i r . 

Açık artırma ve eksiltme usulü 

Madde 13 — Aşağıda yazılı işlerde, açık artırma ve eksiltme usulü 
tatbik edilebilir. İhale 26 nci maddede yazılı mercilerin tasdiki ile tekem
mül eder. 

A — Tahmin olunan bedeli merkez teşkilâtında 100.000,— vilâyet 
ve kazalarda 50.000,—, lirayı geçmiyen her türlü mübayaa, n a k i l ve sa-
tış işleri, 

B — Tahmin olunan bedeli merkez teşkilâtı için 200.000,— vilâyet 
ve kazalar teşkilâtı için 100.000,— lirayı geçmiyen inşa, istikşaf ve tamir 
işleri, 

Madde 14 — Açık eksiltmelerde talipler ilân olunan gün ve saate 
kadar teminatlarnı ve lüzumlu belgelerini ibraz etmek şartiyle ihalelere 
iştirak edebilirler. K o m i y o n reisi peyler sürülmeden evvel, tal iplerin 
belgelerini tetkik ve kimler in eksiltmeye girebileceğini söyler, kabul edil
meyenlere teminat ve belgelerini iade etmekle beraber, kabul edilmeme 
sebenini izah ettikten sonra keyfiyet bir zabıtla tevsik olunur. 

Zabıt yapıldıktan sonra reis, tal ipleri şartnameyi imzaya ve pey 
sürmeye davet eder. Sürülen peyler eksiltme kâğıdında isimleri yazılı 
taliplerin ismi hizasına yazılıp imza ett ir i l ir . Eks i l tme neticesinde rağbet 
kesildikten sonra pey lâyık hadde görüldüğü takdirde ihale yapılır. K o 
misyonca bu hususta tanzim edilen karara keyfiyet derç olunur. 

Eksi l tme tarihinden üç gün içinde ihale neticesi yetki l i mercilerin 
tasdikına sunulur. Tasdiki takip eden bir hafta içinde talibe netice b i l -
dirilerek sözleşmenin tanzimi hususu tebliğ olunur. m in m 

má u, 

la 

http://yaz.li
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Teklif alma, usulü 

Maddel5 — Sivil Savunma idarelerince evsaf ve şartname tanzi
mine imkan olmayan ahvalde, (İçişleri Bakanlığının önceden muvafakati 
alınmak şartiyle) teklif alma yolu ile satın alınması idarece uygun görü
lecek vasıta, malzeme ve teçhizatın alımı işleri teklif alma usulü ile sağ-
lanabilir. 

Pazarlık usulü 

Madde 16 — Aşağıda yazılı hallerde iş ve hizmet pazarlık usulü ile 
yapılabilir. 

A — Yalnız bir kimse veya firma elinde bulunan, bina, arsa ve eş-
yanın satınalınması, 

B — Sivil Savunma idaresi hizmetleri İçin bina kiralanması, 
C — Evvelce düşünülmüyen ani ve fevkalade hallerin zuhuru ve 

milli seferberlik anında acele olarak satın alınmasına lüzum gösterilen 
her türlü eşya ile, tamir proje, inşaat, imalât ve nakil işleri, 

D — İşin mahiyeti ne olursa olsun merkezde 10.000,— vilâyet ve 
kazalarda 5.000,— lirayı geçmeyen alım, nakil, yaptırma ve satış işleri, 

E — Mukavelenin feshi ve sair sebeplerle mütahhit nam ve hesa
bına yaptırılacak olan ve muhammen bedeli10.000,— lirayı geçmeyen 
işler, 

F — Kapalı zarf ve açık eksiltme usulü ile ihalesi ilân olunduğu 
halde talip zuhur etmeyen işler, 

Madde 17 — Pazarlık mevzuuna dahil bulunan işlerde, Satınalma 
Komisyon Reis ve âzalarının alâkalılarla bizzat temas etmeleri ve fiyat 
mutabakatına varmalariyle pazarlık tekemmül eder. Keyfiyet komisyon 
karan ile tesbit ve tevsik olunur. İhalenin tasdiki ve tebliği hususunda 14 
üncü maddenin son fıkrası ve 26 nci madde uygulanır. 

Adi mübayaa usulü 

Madde 18 — Aşağıda yazılı iş ve hizmetler satınalma komisyonları 
tavsit edilmeksizin, Sivil Savunma idarelerinin mubayaaya memur ede-
cekleri kimseler tarafından sağlanır. 

A — Merkez teşkilâtında 1000,— vilâyet ve kazalarda 500,— lirayı 
geçmeyen müteferrik ve müstacel alımlar, 

B — Miktarı 1000,— lirayı geçmeyen âdi onarımlar yapılması, 
C — Miktarı ne olursa olsun elektrik su ve havagazı sarfiyat be

delleri, telefon mükaleme ücretleriyle posta masraflarının tediyesi, 
D — Devletçe satılan fiyatı muayyen emtia ile tekel maddeleri ve 

birim fiyatları hükümetçe tesbit edilen akaryakıt bedelleri, 
(A ve B fıkralarındaki mubayaaların faturaları, Satınalma Komis

yonu Başkanlığınca vize edilir.) 

Emanet usulü 

Madde 19 — Aşağıda yazılı işleri, mütahhit araya girmeksizin aşa-
ğıda teşkil olunacağı belirtilen komisyonlar marifetiyle yaptırmağa içiş-
leri Bakanı selâhiyetlidir, 

A — Keşif bedeli 50.000,— lirayı geçmemek üzere, Sivil Savunma 
idaresine ait binaların tamiri, 

B — Keşif bedeli ne olursa olsun Sivil Savunma programına dâhil 
gizli tesis ve binaların inşaat ve tamiri, 

C — Eksiltme ve pazarlık usulü ile ihalesi mümkün olmayan inşaat, 
tamir ve İmal işleri, 

Emanet usulü ile yapılacak yukarıda yazılı işler, Sivil Savunma 
Başkanlığının teklifi ve İçişleri Bakanlığının tasvibi üzerine teşkil edi
lecek üç kişilik mesul ve teknik heyetler eliyle yaptırılır. 

Satınalmalarla alâkalı ve vazifeli ihale komisyonlarının reis ve aza-
lan emanet komisyonlarında vazife alamazlar. 

BÖLÜM : IV 

Satınalma usullerine ait formaliteler 
Şartname 

Madde 20 — Kapalı zarf, açık eksiltme ve 16 nci maddenin (C ve 
F) fıkralarında yazılı pazarlık usulleriyle yapılacak satınalma, inşaat, 
tamirat, nakliye ve sair işlerde şartname tanzimi ve şartnameye aşağı
daki hususların derci lâzımdır. 

A — ihalenin hangi usulle yapılacağı, gün ve saati, 
B — İşin mahiyeti, miktan, muhammen veya keşif bedeli, 
C3 Muvakkat ve kati teminat miktarları, 

D — Teslim ve tesellüm müddet ve şekilleri, 
E — Taahhüt bedelinin tediye şekli ve mahalli, 
F — Taahhüdün yerine getirilmemesi halinde tatbik olunacak mü

eyyide ve işin ne suretle ikmal olunacağı, 
G — Gecikme halinde tatbik olunacak cezalar, mukavele ve işe ait 

vergi, resim, harç ve sair masrafların hangi tarafa ait olacağı, 
Devlet dairelerinin umumi ve müşterek ihtiyaçları için hükümetçe 

hazırlanmış tip şartnameler, ifası gereken iş veya hizmetin mahiyetine 
uyduğu takdirde, bu şartnameler esas teşkil etmek ve işin mahiyetine 
göre hususi hükümler derç olunmak suretiyle hazırlanır. 

16 nci maddenin (C ve F) fıkraları hariç diğer pazarlıklarda şart
name tanzimi ihtiyaridir. 

Keşlfname ve bedel tahmini 

Madde 21 — Satınalınacak ve satılacak veya yaptırılacak eşya ve 
malzemenin, muayyen tarifesi olmayan vasıtalarla yapılacak taşıma ve 
ihale mevzuu diğer işlerin muhammen bedelleri, ilân yapılmadan evvel 
belediyeden ve Ticaret Odasından, yahut borsadan veyahut bilirkişiler
den, veya fen adamlarından satınalma komisyonunca tahkik edilerek 
alınacak malûmata göre muhammen bedel bir zabıt varakasiyle tevsik 
olunur. 

İnşaat ve tamirata ait keşif evrakı bayındırlık teşkilâtına tanzim 
ettirilir. Şartname tanzimi mecburi olmayan pazarlıklarda ve adi muba
yaa usullerinde bedel tahmini de mecburi değildir. 

Muvakkat teminat 

Madde 22 — Sivil Savunma İdaresinin ihalelerine girmek istiyen 
taliplerden ihale saatinden evvel aşağıda yazılı nispetler dahilinde mu
vakkat teminat alınır. 

Tahmin edilen bedeli: 
A — 50.000,— liraya kadar olan İşler için % 7.5, 
B — 50.000,— liradan 250.000,— liraya kadar olan işlerin 50.000,— 

lirası için % 7.5, üst tarafı için % 5, 
C — 250.000— liradan 1.000.000,— liraya kadar olan işlerden 

250.000,— lirası için (B) fıkrasına göre, üst tarafı için % 4, 
D — 1.000.000,— liradan fazla işler için, 1.000.000,— lirasından (C) 

fıkrasına göre üst tarafı için % 3, 
Pazarlıklarda, ı(16 nci maddenin C ve F fıkrası hariç) teminat alın

ması ihtiyaridir. 

Kati teminat 

Madde 23 — İhale bedeli Üzerinden hesaplanmak suretiyle muvak-
kat teminatın iki misli kati teminat olarak alınır. İhaleyi mütaakıp mü-
taahhide yapılacak tediyeler sırasında istihkakının % 10 u kesilmek su
retiyle muvakkat teminatın kati teminata iblâğında Sivil Savunma ida-
releri muhtardır. 

Madde 24 — Teminat olarak şunlar kabul edilir. 
A — Tedavüldeki Türk parası, 
B — Banka teminat mektubu, 
C — Devlet tahvili, 
Teminat mektubu haricindeki nakit ve ayniyatın mahalli malsan-

dığma teslim ve makbuzunun ibrazı şarttır. Komisyonlar nakden tahsi-
lata ve kıymetli ayniyatı almağa yetkili değillerdir, 

İlân 
Madde 25 — Kapalı zarf ve açık eksiltme ve teklif alma usulü İle 

yapılacak ihalelerde ihale tarihinden en az on gün içinde, işin mahiyetine 
göre Ankara veya İstanbul'da çıkan iki gazete ile ilân yapılması mec
buridir. 

işin taallûk ettiği vilâyetlerde gazete çıkıyorsa, ilânın biri mahallî 
gazetede, diğeri Ankara veya İstanbul gazetelerinde olmak üzere neşre
dilir. Pazarlıklarda, 16 nci maddenin (C) fıkrası hariç ilân yapılması ih
tiyaridir. 

İhalenin tasdiki 

Madde 26 - T - Ihalelerin İçişleri Bakanlığınca tasdik edilmek sure-
tiyle tekemmülü esastır. Ancak Takarrür eden bedel 10.000,— lirayı 
geçmediği takdirde kaymakamlara 5O.OOO,— liraya kadar ihalelerde 
valilerin tasdiki İle tekemmül eder. 
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Lâyık had ve tercih 

Madde 27— Yapılacak ihalelerde teklifler tahmin edilen bedeli bul
duğu takdirde lâyık - had sayılır. Muhammen bedele nazaran en uy
gun bedeli teklif edene ihale yapılır. 

Ancak teklif lâyık hadde görülmekle beraber komisyonlarca gös
terilecek lüzum ve esbabı mucibeye binaen, (ihaleyi tasdike yetkili mer
ciin önceden muvafakat ve tasvibine iktiran etmek şartiyle) tercih ya
pılabilir. Şukadar ki tercih olunan teklif ile lâyık had arasındaki farkın 
% 10 nispetini tecavüz etmemesi şarttır. 

Sözleşme 

Madde 28 — Sivil Savunma idarelerinin yapacağı ihalelerde müta-
ahhitle sözleşme yapılması ve noterden tasdiki şarttır. Pazarlık usulü ile 
yapılacak ihalelerde sözleşme akti ihtiyaridir. 

Sözleşmeler, taahhüdün tamamen ifasına kadar her iki tarafın kar
şılıklı hak ve vecibelerim, şartnamenin alâkalı maddeleriyle mütenasip 
olarak belirtecek hükümleri ihtiva etmek üzere düzenlenir. 

Muayene kabul ve tesellüm 

Madde 29 — Sivi Savunma idaresinin ihalelerine mevzu bulunan 
satınalma, yaptırma vesair işlerin muayene, kabul ve tesellümü Mer
kezde içişleri Bakanlığı, vilâyetlerde valiler, kazalarda kaymakamlar 
tarafından görevlendirilecek üçer kişilik heyetler marifetiyle yaptırılır. 

Kati kabul 

Madde 30 — Keşif bedeli 50.000,— lirayı geçen esaslı onarım ve 
hertürlü inşaat, teslim tarihinde muvakkat ve bu tarihten 2 sene son
rada katî kabul muamelesine tabi tutulur. Ancak işin icabına göre şart
name ve sözleşmelere konulacak kayıtlarla bu müddet değiştirilebilir. 

Muvakkat kabul ile katî kabul tarihleri arasında yaptırılan bina ve 
tessilerde hâsıl olacak ve maliyete müessir arıza ve tamirat, mütaahhide 
şartnamedeki esaslar dâhilinde ikmal ettirildikten sonra katî kabül 
yapılır. 

Tediyat 

Madde 31 — Bu Yönetmeliğin şümulüne giren işlerde tediyat aşa
ğıda yazılı olduğu şekilde yapılır. 

A — ihale mevzuu işin şartnamelerine ve sözleşmelerine derç olu
nan esaslar dairesinde, 

B — Şartname ve sözleşmesi olmayan ihalelerde hizmetin ifasını 
veya malın teslimini mütaakıp, 

C — Âdi mubayaalarda, daire mutemetlerine 5.000,— liraya kadar 
verilecek avanslarla karşılanmak kaydı ile mubayaa tarihinde, 

Avans ve kredi 

Madde 32 — Âdi mubayaalarda sarfolunmak üzere Sivil Savunma 
Reisliği Mutemednie, vilâyet ve kazalarda sivil savunma müdürlüğü 
veya memurluğu mutemetlerine 5.000,— lirayı aşmamak ve mahsubu 
yapıldıktan sonra tekrar tediye edilmek suretiyle avans verilebilir. 

İdarece lüzum görülen hallerde şartname ve mukavelenameye derç 
olunmak kaydı ile ve banka teminat mektubu mukabilinde ihale bede
linin % 50 si kadar bir meblâğın kredi olarak mütaahhitlere tediyesi ca
izdir. Verilecek avanslar Ziraat Bankasında tesis edilecek kredi hesabın
dan tediye olunur. 

Akreditif 
Madde 33 — Bir taahhüt mevzuunda yabancı memleketlere yapıla

cak tediyeler tesbit olunacak esaslar dairesinde açılacak akreditiflerle 
yapılır. 

Cezai hükümler 

Madde 34 — Vali ve kaymakamların tasdikiyle tekemmül eden 
ihalelerde tasdik tarihinden, Bakanlığın tasdikına bağlı ihalelerde; tas
diki mütaakıp (idarece mütaahhide yapılacak tebligat tarihinden itiba
ren) 15 gün içinde, (Resmî tatil günleri hariç) mütaahhit sözleşme ak-
tetmeye, notere tasdik ettirecek alâkalı daireye vermeye ve muvakkat 
teminatını katî teminata iblâğa mecburdur. 

Mütaahhit bu mecburiyetlere riayet etmediği takdirde protesto çek
meye ve hüküm almağa hacet kalmaksızın ihale feshedilir. Ve muvakkat 
teminatı irat kaydolunur. 

Sözleşme yapıldıktan sonra mütaahhit taahhüdünden rücu ettiği 
veya işi terkettiği takdirde, teminatı, protesto çekmeye ve hüküm al
mağa hacet kalmaksızın irat kaydolunacağı gibi, işin başkasına ihale 
edilmek suretiyle ikmalinde idare aleyhine hâsıl olacak farkın irat edi-
len teminatı geçen miktarı kendisinden tazminen tahsil olunur. 

Şartnamede belirtilen muayyen günde teslim yapılmaması halinde 
her geçen gün için şartnamelerde işin mahiyetine göre belirtilen ce
zalar mütaahhidin istihkakından defaten kesilmek suretiyle tahsil olu
nur. 

Müteferrik hükümler 

Madde 35 — İşbu Yönetmeliğin satınalma ve sair yaptırma işle-
rine mütaallik maddelerinde sarahat bulunmıyan ahvalde 2490 sayılı 
Artırma ve Eksiltme Kanunundaki hükümlere kıyasen muamele yapılır. 

BÖLÜM V 

Sivil Savunma Fonu Hesap Yönetmeliği 

Madde 36 — Sivil Savunma Fonuna bir takvim yılı zarfında irat 
kayıt olunacak paralarla bu fondan yapılacak sarfiyatın, mevcudat, ala
cak ve borçlarının tesbiti ve bunlarla ilgili muhasebe kayıtlarının tanzim 
ve tesisi ve yıl sonunda bilanço ve katî hesabının çıkarılması maksa-
diyle aşağıdaki hesaplar açılmıştır. 

Lüzum halinde bu Yönetmelik, umumi hükümlerine aykırı olmamak 
şartiyle Maliye Bakanlığının mütalâası alınmak suretiyle yeni hesaplar 
açılabilir. 

1 — Banka cari hesabı, 
2 — Genel gelir hesabı, 
3 — Emanetler hesabı, 
4 — Müessese alacaklar hesabı, 
5 — Genel masraf hesabı, 
6 — Avans ve krediler hesabı, 
7 — Sabit kıymet ve demirbaşlar hesabı, 
8 — Eşhas borçları hesabı, 
9 — Esham ve tahvilât hesabı, 

10 — İrsalât hesabı, 
11 — Genel Merkez hesabı. 

Defter sistemi 

Madde 37 — Sivil Savunma Fonu Hesap Yönetmeliği gereğince tu-
tulacak defterler, esas defterler ve tali defterler olmak üzere iki kısma 
ayrılmıştır. 

Esas defter 
Defterikebirli yevmiye defteri, (Örnek: 1) 
Tâli defterler: 
1 — Banka cari defteri, (Örnek : 2) 
2 — Genel gelir defteri, (Örnek : 3) 
3 — Emanetler defteri, (Örnek : 4) 
4 — Müessese alacakları defteri, (Örnek : 6) 
5 — Genel masraf defteri, (Örnek: 6) 
6 — Avans ve krediler defteri, (Örnek : 7) 
7 — Sabit kıymet ve demirbaşlar defteri, (Örnek : 8) 
8 — Eşhas borçları defteri, (Örnek : 9) 
9 — Esham ve tahvilât defteri, (Örnek : 10) 

10 — İrsalât defteri. (Örnek: 11) 

Defteri kebirli yevmiye defteri 

Madde 38 — Sivil Savunma idaresi Mesul Muhaslpliğince (Ameri
kan sisteminde) defteri kebirli yevmiye defteri tutulur. Yönetmeliğin 
51 inci maddesinde izah edildiği üzere bu defter merkez teşkilâtına ait 
olup taşra teşkilâtında tutulmaz. 

Defteri kebirli yevmiye defteri, yevmiye ve defterî kebîr olmak 
üzere iki tabloyu ihtiva eder. Çift nüsha olmak üzere tanzimi gereken 
deftere muameleler kopya kalemi ile kaydolunur. 

A — Yevmiye tablosu: 

Sıra numarası, izahat, tarih ve tutar hanelerini ihtiva eder. 
a. Sıra numarası : bir gün zarfında yapılan tahsilat, tahakkukat, 

j ödeme ve mahsuplara ait belgeler, önce hesap itibariyle bir sıraya ko 
| nulduktan sonra, belgenin baş ve sağ köşesine, ya numaratörle veya 
I kalın bir yazı ile numara verilir. Yıl başından, yıl sonuna kadar te»şl?td 

A 

B 
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edecek bu numaralar gerek yevmiye ve gerekse yardımcı kayıtlar için 
esas teşkil eder. Bir vesika bir kaç muameleyi alâkadar etse dahi, her 

belge bir numara alır. 
b. izahat : Bu sütuna tahsilat, tahakkuk, ödeme veya mahsubun 

nev'i veya istihkak sahibinin ismi yazılır. 
c. Tarih : Paranın alındığı, verildiği veya mahsup edildiği gün

dür. 
d. Tutar : Yevmiye kaydına esas olan belgede yazılı bulunan ve 

tahsilat, tahakkuk, tediye veya mahsuba tahallük eden meblâğdır. 
B — Defteri kebir tablosu : 
Bu Yönetmeliğin 3 6 nci maddesinde tadat edilen hesapları ve her 

hesabın zimmet ve matlubunu ihtiva eden sütunlardan terekküp eder. 
Yevmiye tablosunun tutar hanesine yazılan meblâğ, taallûkuna göre 
alâkalı hesapların zimmet ve matlubuna kaydolunur. 

Defteri kebir tablosunun zimmet sütununa yazılan miktarların mat
lup sütununa yazılan miktarlara eşit olması lâzımdır. Bu sütunlara kay

dedilen mebaliğ, aynı zamanda yevmiye tablosundaki tutar sütununa da 
yazılacağından zimmet, matlup ve tutar sütunlarının daimî surette yek
diğerlerine eşit getirilmesi lâzımdır. 

Defteri kebirli yevmiye defterinin günlük yekûnları, ertesi güne 
naklen aktarılır. Aktarılan miktarların her gün tanzim edilerek gün
lük hesap kontrol cetveline uygunluğu temin edilir. 

Bu defterin ay sonundaki yekûnları, aylık mizan cetveline alındık
tan ve kayıtların uygunluğu temin edildikten sonra yekûnların altı çift 
çizgi ile kapatılır. Ertesi aya yekûn nakledilemez. Ancak cari ay yekûn-
ları altına geçen ay yekûnları yazılmak suretiyle umumi yekûn alınır. 

Hesapların tahlil ve izahı 
Banka cari hesabı 

Madde 39 — Sivil Savunma idaresi adına T. C. Ziraat Bankası Mer
kez Şubesinde açılan hesabı cariye yatırılan ve çekilen paralar bu hesaba 
kaydolunur. Zimmet bakiyesi veren bir hesaptır. 

A — ZİMMET, Ziraat Bankası Merkez Şubesi adına nakden veya 
mahsuben yatırılan paralar bu hesaba zimmet, alâkalı hesaplara matlup 
kaydolunur. 

B — M A T L U P : İstihkak sahipleri adına tanzim edilen çeklerle bu 
hesaptan ödettirilen ve irsalât emirleriyle mülhakata gönderilen paralar 
bu hesaba matlup, alâkalı hesaplara zimmet kaydolunur. 

Sivil Savunma Fonu Mesul Muhasipliğince, bu hesap için banka 
cari defteri adiyle bir yardımcı defter tutulur. Bu defterin zimmet sahi-
fesine bankaya teslim edilen paralar matlup sahifesine de bankaca öde
nen miktarlar kaydedilir. Bu defter bakiyesinin banka cari hesabının 
zimmet bakiyesine eşit olması lâzımdır. Sene sonunda bu hesabın ba

kiyesi ertesi yıla aynen devredilir. 

Genel gelir hesabı 

Madde 40 — Sivil Savunma idaresine ait 7126 sayılı kanunun 107 
sayılı kanunla muaddel 37 nci maddesi mucibince gelir kaydı icabeden 
paralarla, mezkûr kanunun 46. maddesi-gereğince tahsili gereken % 10 nis
petindeki gecikme cezaları, banka cari hesabındaki mevduat ile esham ve 
tahvilâtın senelik faizleri, her çeşit bağış ve yardımlar, işe yaramayan 
malzeme demirbaşların satışından elde edilen hasılat ve sair gelirler bu 
hesaba kaydolunur. 

A — M A T L U P : Yukarıda zikredilen kaynaklardan tahakkuk ettiri
lerek mükellef dairelerce Sivil Savunma idaresine vâki bildirimlerin ta

mamı bu hesaba matlup, tahsil edilen miktar banka cari hesabına, ba
kıya alacak da müessese alacakları hesbma zimmet kaydolunur. 

B — ZİMMET : Fon geliri ve çeşitli gelir olarak matlup kayde
dildiği halde, gerek yılı içinde ve gerekse yılı geçtikten sonra fazla veya 
yersiz olarak tahsil edildiği anlaşılmakla reddi icabeden paralar, tanzim 
olunacak reddiyat müzekkeresine istinaden bu hesaba zimmet, emanetler 
hesabına matlup kaydolunur. Tediye halinde emanetler hesabına zim
met, banka cari hesabına matlup kaydolunur. 

C — Mahiyeti anlaşılamayan (Mükellef daire ve müesssselerce ta
hakkuk cetveli tanzim ve gönderilmeden) ve fakat banka hesabı cari
sine yatırılmış bulunduğu anlaşılan paralar bu hesaba kaydolunmaz. Bu 
kabîl paraların bankaya yatırıldığına ittilâ kesbedildiğinde bnka cari 
hesabına zimmet, emanetler hesabıma matlup kaydolunur. 

Emanetler hesabına kaydolunan bu paraların mahiyeti anlaşıldığın-
da, genel gelir hesabına matlup, emanetler hesabına zimmet kaydolun
mak suretiyle genel gelir hesabına aktarılır. 

Bu hesap için (3 örnek numaralı) genel gelir hesabı adı ile "bir 
yardımcı defter tutulur. Bu defter gelir çeşitlerine göre muhtelif parti-

lere ayrılır. Her sahife tahakkuk ve tahsilat olmak üzere iki tabloyu 
ihtiva eder. Yıl sonunda bu hesabın matlup bakiyesi ertesi yıla devret-
tirilmez. 

Emanetler hesabı 

Madde 41 — Bu hesaba aşağıdaki fıkralarda yazılı paralar kay
dolunur. 

1 — Mükellef daire ve müesseselerce Sivil Savunma idaresine 
ödenmek kaydıyla, Ziraat Bankası fon hesabı carisine yatırılan ve fakat 
mahiyeti anlaşılamayan paralar, 

2 — Hizmet ifa edildiği ve masraf evrakı tekemmül ettiği halde 
yıl sonuna kadar sahiplerine ödenmeyen paralar, 

3 — İhaleler ve satınalma muameleleri sebebiyle teminat olarak 
ve nakden Sivil Savunma idaresi adına, banka cari hesabına yatırılan 
paralar, 

4 — Genel gelir hesabına matlup kaydedilen paralardan fazla ve 
yersiz tahsil olunduğu anlaşılmakla reddi icap eden paralar, 

5 — Vergi ve resim olarak istihkak sahiplerinden tevkif yolu ile 
tahsil edilen paralar, 

A — M A T L U P : Yukarıda sayılan maddeler mucibi yapılan tah-
silat veya genel masraftan yapılacak mahsuplar, bu hesaba matlup, alâ
kalı hesaplara zimmet kaydolunur. 

B — ZİMMET : Evvelce emanetler hesabına matlup kaydedilen 
paralardan, ilgili hesaplara aktarılan veya sahibi istihkaka ödenen, fazla 
tahsilat yapıldığı anlaşılmkla geri verilen paralar bu hesaba zimmet, 
alâkalı hesaplara matlup kaydolunur. 

Bu hesap için (4 Örnek numaralı) yardımcı defter tutulur. Mat-
lup bakiyesinin aylık mizandaki miktara uygun bulunması lâzımdır. 
Sene sonunda bu hesabın matlup bakiyesi ertesi yıla aynen devreder. 

Müessese alacakları hesabı 

Madde 42 — Sivil Savunma İdaresinin mükellef daire ve mües
seselerden alacaklı bulunduğu paralar bu hesaba kaydolunur. Bu ala
caklar şunlardan terekküp eder. 

1 — Mükellef dairelerden alınan tahakkuk cetvellerine istinaden 
genel gelir hesabına intikal ettirilen paralardan tahsili icap eden mik
tar, 

2 — Hava Taarruzlarına Karşı Korunma hakkındaki Mülga 3502 
sayılı Kanun gereğince, Sivil Savunma idaresine devredilen ve bu Yö
netmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte henüz tahsil edilmediği anlaşılan 
paralar, 

3 — Çeşitli gelir olarak tahakkuk ettirildiği halde henüz tahsil 
edilmemiş bulunan paralar. 

A — ZÎMMET : Yukarıda yazılı fıkralarla ilgili olarak, muha
sebe fon geliri vesair gelir olmak üzere tahakkuk ettirilen paralardan 
tahsil edilmemiş bulunan kısım bu hesaba zimmet, alâkalı hesaplara 
matlup kaydolunur. 

B — M A T L U P : Zimmet kaydolunan miktarlara mahsuben ya
pılacak tahsilat bu hesaba matlup, alâkalı hesaplara zimmet kaydolu
nur. 

Bu hesap için (5 Örnek numaralı) yardımcı defter tutulur. Bu def
terin matlup ve zimmet yekûnlarının aylık mizandaki miktarlara uygun 
bulunması icap eder. Bu hesabın zimmet bakiyesi ertesi yıla aynen dev
redilir. 

Genel masraf hesabı 

Madde 43 — Sivil Savunma İdaresine ait kanunlar gereğince ya
pılması gereken hizmetlere harcanan ve bu idareye ait bütçe ile ka
bul edilen tahsisata müsteniden nakden veya mahsuben vuku bulacak 
tediyat ile her hangi bir sebeple istirdadı icap eden paralar bu hesaba 
kaydolunur. 

Bu hesap için (6 Örnek numaralı yardımcı defter tutulur. Defter 
yekûnunun aylık mizandaki zimmet bakiyesine eşit bulunması lâzım
dır. Bu hesabın zimmet bakiyesi ertesi yıla devrettirilmez, 

Avans ve krediler hesabı 

Madde 44 — Muhasebece avans ve kredi suretiyle ödenen, mahsup 
olunuan Ve nakden iade edilen paralar bu hesaba kaydolunur. Bu hesap
tan ödenecek paralar şunlardır. 

1 — Sivil Savunma idaresi mutemetlerine âcil ve müteferrik ih-
tiyaçlar için verilen avanslar, 

2 — Alım, inşaat, imalat, nakliye ve yaptırma işlerinde mütaah-
hitlere teminat mukabilinde açılan krediler mucibi ödenen paralar, 

S — Yabancı memleketlerden temin edilecek malzeme karşılığın 
• da açılan akrediflerin mucibince ödenen paralar. 
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4 — M u v a k k a t memuriyetle' bir mahalle gönderilen memurlara 
Ödenecek harcırah avansları, 

A — Z İ M M E T : İstihkak sahiplerine, mutemetlere avans ve 
kredi suretiyle yapılacak tediyelerde tanzim edilecek avans senedine müs-
teniden bu hesaba zimmet, alâkalı hesaplara matlup kaydolunur. 

B — M A T L U P : Veri len avans ve açılan kredinin tamamı harca
narak mahsup olundukça, muhteviyatı bu hesaba matlup, alâkalı hesap
lara zimmet kaydolunur, 

B u hesap için (7) örnek numaralı) yardımcı defter tutulur. B u 
defterin zimmet ve matlup sütunlarında yazılı meblâğın aylık mizan 
kayıtlarına uygun bulunması lâzımdır. u B hesapta kayıtlı mutemet 
avanslarının yıl sonunda tamamen kapatılması icap edeceğinden, mah-
supsuz kalan kısım bulunuyorsa eşhas borçları hesabına aktarılır. E r 
tesi yıla devrettirilmez. 

A n c a k kredi mahiyetinde bulunan paralar mevcut olduğu ve er
tesi sene sarfiyatı i le alâkalı bulunduğu takdirde zimmet artığı olarak 
ertesi yıla devredilir. 

Şabit kıymet ve demirbaşlar hesabı 

Madde 45 — S iv i l Savunma İdaresi namına mubayaa edilen ve bi-
r i m fiyatları 10 liranın fevkinde bulunan demirbaş eşya ile, İdareye 
maledilen, yaptırılan veya satınalınan gayrimenkuller er maliyet bedeli 
üzerinden bu hesaba kaydolunur. (Kırtasiye masrafları bu hesaba in-
t ika l ettiri lmez). 

A — ZİMMET : O her ne suretle olursa olsun idare ihtiyacı için 
mübayaa edilen demirbaş eşya ile, satınalınan veya yaptırılan gayr i -
menkuller maliyet bedeli üzerinden bu hesaba zammet alâkalı hesaplara 
matlup kaydolunur, 

B — M A T L U P : Kullanılmaz hale gelen veya sair sebeplerle i m 
ha edilen veya satılan demirbaş eşya ile, İdarece devir edilen gayrimen-
kuller imha, satış veya devir bedelleri ürerinden bu hesaba matlup alâ-
kalı hesaplara zimmet kaydolunur. 

B u hesap için (8 Örnek numaralı) yardımcı defter tutulur. B u he
sabın zimmet artığı ertesi yıla aynen devredilir. 

Eşhas borçları hesabı 

Madde 46 — S ivi l Savunma İdaresince istihkak sahiplerine fuzu-
len ödendiği anlaşılan paralarla, mutemetlere verilen avanslardan yıl 
sonu gelmesine rağmen mahsup veya nakden iade edilmemiş miktar lar 
bu hesaba kaydolunur. 

A — ZİMMET : Gerek yıl içinde gerekse yılı geçtikten sonra is
t ihkak sahiplerine fazla veya yersiz ödendiği anlaşılan paralarla, mu
temetlere verilen avanslardan, yıl sonu gelmiş olmasına rağmen mah
sup veya nakten iade edilmeyen miktar lar bu hesaba zimmet alâkalı -
hesaplara matlup kaydolunur. 

B —• M A T L U P : Evvelce bu hesaba in t ika l ettirilmiş bulunan pa-
ralara mahsuben yapılan tahsilat bu hesaba matlup banka cari hesabına 
zimmet kaydolunur. 

B u hesap için (9 Örnek numaralı) yardımcı defter tutulur. Defte
r i n zimmet artığının aylık mizandaki miktara uygun olması icabeder. 
Sene sonunda bu hesabın zimmet artığı ertesi yıla aynen devredilir. 

Esham ve tahvilât hesabı 

Madde 47 — S iv i l Savunma İdaresince satın alınan esham ve tah
vilât ve her ne suretle olursa olsun nakte çevrilenler bu hesaba kaydo
lunur. 

A — ZİMMET : S iv i l Savunma İdaresince evvelce alınmış tahvi l 
lerle bilâhare satın alınanlar bu hesaba zimmet alâkalı hesaplara mat
lup kaydolunur. 

B — M A T L U P : Satınalınan veya İdareye maledilen tahvil lerin 
muayyen vâdelerle i t fa edilmesi, veya herhangi bir sebeple nakte çev
rilmesi halinde tahsil edilen miktar, (İtfa edilen kısma taallûk eden 
meblâğ) bu hesaba matlup, alâkalı hesaplara zimmet kaydolunur. 

Tahvil ler in sene sonu it ibariyle tahakkuk ve tahsil edilen faizler i 
genel gelir hesabına kaydolunacağından bu hesaba aksettirilmez. 

B u hesap için (10 Örnek numaralı) yardımcı defter tutulur. 

İrsalât hesabı 

Madde 48 — S iv i l Savunma İdaresince, vilâyetler teşkilâtına gön
derilen sarfiyatı mutaakip mahsup olunan veya nakten iade edilen pa
ralar bu hesaba kaydolunur. 

A - - ZİMMET: Sivil Savunma İdaresince bütçe ile Kabul edilen 
tahsi lata istinaden vilâyet ve kazalara gönderilen paralar bu hesaba 
ZIMMET alakalı- hesaplara matlup k a y d o l u n u r . 

B — M A T L U P : Mülhakata gönderilen paraların sarfını muta-
zammm olarak gönderilen cetvel ve belgelere istinaden tahakkuk eden 
meblâğ ile, nakden iade edilen paralar bu hesaba matlup, alâkalı he
saplara zimmet kaydolunur. B u hesap için (11 Örnek numaralı) yar
dımcı defter tutulur. 

Sene sonunda bu hesabın zimmet bakiyesi, vilâyetlere gönderilen 
henüz mahsubu yapılmamış miktarı teşkil edeceğinden ertesi yıla ay
nen devredilir. 

Genel merkez hesabı 

Madde 49 — B u hesap mutavassıt ve mütevazin bir hesaptır. 
Mahdut zamanlarda, hesap düzeltmeleri ve sene sonu devir işlemleri 
sırasındaki muamelelerin kaydına mahsustur. Muhasebece tesis edilen 
hesapların zimmet veya matlup eşitlikleri ve yukarıdaki maddelerdeki 
muamelelerin taallûkuna binaen tashih ve muvazenesi bu hesaba z i m 
met veya matlup kaydı suretiyle temin edilir. 

B u hesabın yardımcı defteri yoktur. Ve ertesi yıla bakiye devret
mez. 

BÖLÜM V I 

S i v i l Savuma fonu Muamelât Yönetmeliği : 

Hesap ve kayıt yanlışlıklarının düzeltilmesi 

Madde 50 — Tahsilat ve sarfiyat evrakının muhteviyatına ait mu-
hasebe fişleri doğru olarak tanzim edildiği halde yevmiye işlenmesinde 
yapılması muhtemel hata ve yanlışlıklar şunlardır. 

A —- Hesap hataları : 
1 — B i r hesabın zimmetine yazılacak rakamın, aynı hesanım mat

lubuna yazılması; 
2 — B i r rkarmn zimmet veya matluba, faz la veya noksan yazıl

ması; 
S — B i r hesaba zimmet veya matlup yazılması gereken bir meb

lâğın başka bir hesaba zimmet veya matlup yazılması; 
B u gibi hallerde günlük hesap kontrol cetveli ve yardımcı defter-

lerin karşılaştırılması sırasında vâki hata ve yanlışlıklar meydana çıka-
cağından yanlış rakamın üstü hafifçe çizilerek i l g i l i sütuna doğrusu 
y ~ıJrr.'ik suretiyle hata ıslah edilir. 

B — Sair hatalar : 
1 —Tahsilat ve harcama belgelerinin tanzimi sırasında vukubulan 

ve muhasebe kayıtlarına int ikal eden yanlışlıkla hatanın n n a h yeti be
l ir t i lmek suretiyle tanzim edilecek muhasebe fişine istin.-idcn alâkalı 
hesaplara zimmet veya matlup kaydedilmek suretiyle hata ıslah edilir. 

2 — Mükerrer kayıtlar : Tanzim edilen belgelere veya doğrudan 
doğruya mükerrer olarak hesaplara int ika l ettiği anlaşılan mebaliğ, 
ters kayıt yapılmak suretiyle ıslah ve iptal olunur. 

Hata hangi tarihte anlaşılmış ise o tarihteki yevmiyede düzeltme 
muamelesine tabi tutulur. Düzeltme keyfiyeti yanlış kayıt hizasına işa
ret edilir. H a t a yardımcı defterlere int ikal etmiş ise bunlarda düzeltilir.' 

S iv i l Savunma İdaresinin taşra teşkilâtında tutulması icap eden 
defterler ve kayıtlar : 

Madde 51 — S iv i l Savunma İdaresinin vilâyet ve kazalar idare teş
kilâtında tutulacak kayıt ve defterler aşağıda zikrolunmuştur. 

A — Tutulacak defterler : 
1 — Genel masraf defteri, (Örnek 6) 
2 — Avans ve krediler defteri, (Örnek 7) 
8 — Sabit kıymet ve demirbaşlar defteri, (Örnek 8) 
4 — U m u m i gelir ve gider defteri, (Örnek 12) 
(Genel masraf, avans ve krediler, sabit kıymet ve demirbaşlar def

terlerinin örnekleri bu Yönetmeliğin örnekler bölümüne derç olunmuş-
tur.) 

U m u m i gelir ve gider defteri : 
Madde 52 — B u defter, A — Gelirler, B — Giderler tablosunu İh-

t iva etmek üzere karşılıklı i k i sayfadan terekküp eder. 

A — Gelirler tablosu : 
1 —- Sıra numarası, 
2 - Tar ih , 
3 — İzahat, 
4 — Gelirin nevi, 
* - - F*ı»ıl v* ?rı*A** 



(Resmi Gazete) 14 HAZİRAN 1961, 

6 — Miktar, lira kuruş haneleri. 
B — Gider tablosu : 
1 — Sıra numaram, 
2 — Tarih, 
3 — Genel masrafların kaydına mahsus sütunu re lira kuruş ha

nelerini, 
4 — Avans ve kderi sütununu ve lira kuruş hanelerini, 
5 — Sabit kıymet ve demirbaş sütunu ve lira kuruş hanelerini, 
6 — Toplam sütunu ve lira kuruş hanelerini ihtiva eder. 
Umumi gelir ve gider defterine avans olarak ödenen paralar evvelâ 

kaydedildikten sonra, bu avanslara mahsuben, kat'î sarfiyat yapıldı-
ğında avans mukabili harcamalar taallûkuna binaen demirbaş veya 
umumi masraf sütunlarına gider yazılması icabettiğinden muvazeneyi 
teminen gelir tablosuna - Avanstan - İbaresi konulmak suretiyle gelir 
tablosuna, mahsup edilen işbu miktar bir kalemde gelir kaydolunur. 

Taşra teşkilâtında ay sonlarında yapılacak işlem ve merkeze gön-
derilecek cetveller : 

Madde 53 — Sivil Savunma İdaresinin taşra teşkilâtınca ve yuka
rıda açıklanan defterlere göre yapılan kayıtlar neticesi ve her ayın ni
hayetinde tanzim edilecek aylık hesap hülâsası, (Miktan 50.000 lirayı 
aşan sarfiyata mütaallik belgelerle birlikte) Sivil Savunma İdaresi Baş-
kanlığı adına, alâkalı ayı takip eden bir hafta içinde postaya tevdi olu
nur. (50.000 liraya kadar olan masrafların belgeleri taşra teşkilâtında 
muhafaza edilir.) 

Aylık hesap hülâsası : 
Madde 54 — Sivil Savunma İdaresinin taşra teşkilâtında, her 

ayın nihayetinde umumi gelir ve gider defteri ile bu defter kayıtlarına 
uygun olmak şartiyle yardımcı defterlerden elde edilecek malûmata is
tinaden (Örnek 25) aylık hesap hülâsası tanzim edilir. 

Aylık hesap hülâsası aşağıdaki malûmatı ihtiva eder : 
1 — Alâkalı vilâyet ve kazanın adı, 
2 — Hesabın taallûk ettiği ay, 
3 — Cari ay içinde temin edilen tahsisat, 
4 — Cari ay içinde yapılan sarfiyat (Masrafın nev'i, istihkak sa

hibinin adı ve soyadı ayrı ayrı gösterilmek suretiyle ayrı bir cetvel tan-
sim edilecek ve hesap hülâsasına raptedilecektir.) 

5 — Cari ay içinde verilen avans, 
6 — Ertesi aya aktarılan meblâğ. 
Miktarlan gösterilmek suretiyle tanzim edilecek bu belge vilâ

yetlerde Sivil Savunma Müdürü, kazalarda Sivil Savunma Memuru ta
rafından imza edilir. 

Taşradan alınan cetveller üzerine merkezde yapılacak işlemler : 
Madde 55 — Merkez muhasebe teşkilâtında taşradan alınan bu 

hesap hülâsası ve sarf belgeleri üzerinde icabeden tetkikat yapıldıktan 
ve belgelerin doğruluğuna kanaat hâsıl olduktan sonra, tanzim edile
cek bir mhasebe fişine müsteniden alâkalı hesaplara mahsuben zimmet 
ve matlup kaydedilir. 

Merkez teşkilâtında tanzimi gereken cetveller : 

Günlük hesap kontrol cetveli 

Madde 56 — Defteri kebirli yevmiye defterinin, defteri kebir tab
losunda yazılı hesapların zimmet ve matluplarım teşkil eden rakamlar 
(Örnek 20) günlük hesap kontrol cetveline derç olunur. 

Bu cetvelin zimmet ve matlup haneleri ayrı ayrı yekûn edilmek 
suretiyle bulunan meblâğ defterin yevmiye tablosundaki miktara uy
duğu takdirde imza edilmek suretiyle saklanır. Günlük hesap kontrol 
cetveli şu malûmatı ihtiva eder. 

A — Yevmiye tarihi, 
B — Hesabın adı, 
C — Zimmet tutan, 
D — Matlup tutan, 
B — Umumi yekûn, 

F — Defteri kebirli yevmiye defterine uygunluk şerhi ve imza. 

Aylık mizan cetveli : 
Madde 57 — Bir aylık muamele neticelerini gösteren ve mesul 

muhasiplikçe tanzimi îcap eden bu cetvelin aşağıdaki malûmatı ihtiva 
etmesi lâzımdır. 

A — Mesul muhasipliğim adı, 
B ~- Hesap yılı ve ayı e 

V — Hesabın adı, 

D — Geçen aylar zimmet ve matlup tutarlan, 
B — Cari ay zimmet ve matlup tutarları, 
F — Umumi toplam zimmet ve matlup tutarlan, 
G — Yevmiyeli esas defterinde uygunluk şerhi ve imza. 

Yıl »onunda yapılacak işlemler : 

Devir işlemleri 

Madde 58 — 31 Aralık gayesiyle tanzim edilecek aylık mizanda 
yer alan hesaplardan : 

1 — Banka cari hesabı, 
2 — Müessese alacakları hesabı, 
S — Avans ve krediler hesabı, 
4 — Sabit kıymet ve demirbaşlar hesabı, 
5 — Eşhas borçları hesabı, 
6 — Esham ve tahvilât hesabı, 
7 — İrsalât hesabı, 

nın zimmet bakiyeleri, Ocak ayı mizanının geçen aylar sütunundaki 
zimmet hanelerine aktanldıktan ve : 

8 — Emanetler hesabının, matlup bakiyesi de yine Ocak ayı mi-
zanının geçen aylar sütunundaki matlup hanesine aynen aktarıldıktan 
sonra, zimmet ve matlup haneleri ayrı ayrı yekûn edilir ve aradaki 
fark genel merkez hesabına kaydolunmak suretiyle, zimmet ve matlup 
sütunlan arasındaki muvazene temin edilir. 

(Ancak, devir edilen miktarlann yardımcı defterlerdeki kayıtlara 
uygun bulunması lâzımdır.) 

Hesap devresi ve zamanı idare hesabı kati cetvelleri : 

Hesap devresi 

Madde 59 — Sivil Savunma İdaresinin hesap devresi takvim yı
lıdır. 

Bu müddet Ocak ayının birinci gününden başlar Aralık ayı niha-
yetine kadar devam eder. 

Zamanı idare ve hesabıkatl cetvelleri : 
Madde 60 — Sivil Savunma İdaresinin 31 Aralık gayesi itibariyle 

ve mesul muhasip tarafından tanzim olunacak, zamanı idare hesabına 
ait cetvel ve belgeler şunlardan terekküp eder. Ve bu cetvellerin tak
vim yılı sonundan İtibaren üç ay içerisinde hazırlanması lâzımdır. 

1 — Aylık mizan cetveli, (Aralık ayına ait) 
2 — Genel gelir olarak tahakkuk ve tahsil edilen paraların vilâ

yetler itibariyle miktarlarını gösterir cetvel, 
3 — Senelik sarfiyatın bütçedeki tertibe göre müfredatını göste

rir cetvel, 
4 — Banka mevcudunu gösterir ekistiranın tasdikli bir örneği, 
5 — Esham ve tahvilâtın dökümünü gösterir cetvel, 
6 — Müessese alacaklarının vilâyetler itibariyle, eşhas borçlarının 

da şahıs itibariyle müfredatını gösterir cetvel, 
7 — Varsa müessese borçlarının ve emanetler hesabında kayıtlı 

paraların müfredatım gösterir cetvel. 

Muhasebe muamelâtına ait sair cetvel ve belgeler : 
Madde 61 — Sivil Savunma İdaresi muhasebe teşkilâtında kulla-

nılması gereken sarf belgeleri düzenlenmesi icap eden cetveller aşağıda 
zikrolunmuştur. 

1 — Nakil verile emri : (Örnek : 13) 
İstihkak sahiplerine yapılacak ödemeler, (Mahsuben yapılasak sar 

fiyat haricindeki) için düzenlenir. 
2 — Mahsup verile emri : (Örnek : 14) 
Bu Yönetmelik mucibince ödenen avans ve kredilerin mahsubun 

vesair mahsup işlemlerinde düzenlenir. 
3 — Avans ve kredi senedi : (Örnek : 15) 
Yönetmelik hükümlerin© tevfikan ödenecek avans ve kredilerin te 

diyesi sırasında düzenlenir. 
4 — Çeşitli ödemeler f işi : (Örnek : 16) 
Nakit ve mahsup muameleleri ile masraf dışında yapılacak tediye 

ler ve reddiyatlar için düzenlenir. 
5 — Muvakkat memuriyet hareırah beyannamesi : (Örnek : 17) 
Muvakkat bir memuriyetle başka bir mahalle gönderilen memur 

lara Yönetmelik mucibince verilecek avansların mahsubu sırasında dü 
zenlenir. 

6 — Banka f eki : (Örnek : 18) 
Fon hesabı cârisinde yapılacak bilûmum tediyeler için düzenlenir. 
7 -~- Banka irsalât emri (örnek : 19} 
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Sivil Savunma idaresince vilâyet ve kazalara havale yoluyla gönde
rilecek paralar için düzenlenir. 

8 — Günlük hesap kontrol cetveli : (Örnek : 20) 
Sivil Savunma İdaresi Muhasebesince, her gün muhasebe muame

lelerinin hitamında düzenlenir. 
9 — Aylık hesap özet cetveli : (Örnek : 21) 
Sivil Savunma İdaresi mesul muhasipliğince her ay nihayetinde dü

zenlenir. 
10 — Muhasebe fişi : (Örnek : 22) 
Nakit muameleleri dışındaki hesabı, muamele ve kayıt yanlışlıkla

rının islâhı sırasında düzenlenir. 
11 — Teslimat müzekkeresi : (Örnek : 23) 
Banka câri hesabına yatırılması icap eden paraların teslimi sıra-

sında düzenlenir. 
12 — Genel gelir tahakkuk ve tahsilat cetveli : (Örnek : 24) 
7126 sayılı kanunun 107 sayılı kanunla muaddel 37 nci maddesinde 

tadat edilen mükellef daire ve müesseselerce, fon hissesi olarak tahak
kuk ve tediyesi icap eden paralar için düzenlenir. 

13 — Aylık hesap hülâsası: (Örnek : 25) 
(Taşra teşkilâtına mahsus) 
Yönetmeliğin 54 üncü maddesindeki izahat dairesinde düzenlenerek 

merkeze gönderilir. 
14 — Aylık masraf müfredat cetveli: (Örnek : 26) 
(Taşra teşkilâtına mahsus) 
Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasındaki izahat da

iresinde düzenlenerek merkeze gönderilir. 
15 — Mahsup alındısı : (Örnek : 27) 
Mahsup muamelelerinde tanzim ve alâkalılara verilir. 
Madde 62 — Yukarıda sayılan belgeler haricinde, etvel ve belge

lerin ihdasına Yönetmeliğin tatbikatında lüzum olduğu takdirde Maliye 
Bakanlığının da mütalâası alınmak suretiyle yeniden cetvel veya belge 
nümuneleri hazırlanır. 

Banka ve çek muameleleri 

Madde 63 — Sivil Savunda İdaresinin, Ziraat Bankası Merkez Şu
besinde açılan fon hesabı cârisinden çek mukabilinde ve ihtiyaçlara 
binaen para çekilir. Taşra teşkilâtına- gönderilecek paralar için banka 
irsaiât emri tanzim edilir. 

Ziraat Bankasınca, Sivil Savunma İdaresi namına tahsil ve tediye 
edilen paraların müfredatını gösterir aylık ekstiranm muntazaman ida
reye gönderilmesi hususunda bankaya gereken talimatın verilmesi ve 
ekstira kayıtlarının muhasebe kayıtlarıyla mutabakatının temini şarttır. 

Banka hesabı cârisinden tediyat 

Madde 64 — Sivil Savunma idaresi ihtiyaçları için Ziraat Bankası 
nezdindeki hesabı câriden yapılacak her çeşit ödemeler ve masraflar 
için tanzim olunacak tahakkuk evrakı müsbitesine istinaden, İçişleri Ba
kanı veya tevkil edeceği bir zat ve Sivil Savunma İdaresi Reisinin; vilâ
yetlerde vali veya satınalma komisyonlarına riyaset eden vali muavini 
ile defterdarın kazalarda kaymakam ve malmüdürlerinin müşterek im
zalarım havi çek mukabilinde tediye yapılır. 

Ödemeye esas olacak belgeler 

Madde 65 — Sivil Savunma İdaresince yapılacak tediyelere esas 
olacak belgelerin başlıcaları şunlardır 

Emanet, kapalı zarf, açık eksiltme, ve pazarlık usulü ile 

yapılacak ihalelerde 

A — Lüzum müzekkeresine müsteniden İçişleri Bakanlığından is
tihsal edilecek ONAY ve tahsis emri, 

B — istihkak sahiplerinin imzasını havi fatura veya senet, 
C —- Satınalma komisyonu kararı örneği, 
D — Şartname, sözleşme, muayene, kabul ve tesellüm evrakı asıl 

veya örneği, 
E — İstihkak raporu (stiasyon) 

Mütaahhitlere ihalelerle alâkalı olarak açılacak kredi ve akreditiflerde 
A — Banka teminat mektubu, 
B — Mukavelenin tasdikli örneği, 
C — Döviz tahsis emri, 
D -- Gümrük muamelesine ait iaaror mektubu ve sigorta poliçesi. 

Âdi mubayaalarda 

A — Lüzum müzekkeresine müstenide» istihsal edilecek O N A Y ve 
tahsis emri, 

B — İstihkak sahibinin imzasını havi fatura veya senet, 
C — Faturalarda satınalma komisyonu başkan mm «Görülmüştür» 

şerhini havi vize kaydı, 
D — Eşya ve malzemenin tesellüm edildiiğne dair belge, 

Müteferrik ve müstahcel alımlar için mutemetlere 
verilecek avanslarda 

a - Onaylı lüzum müzekkeresi, 
b - Mutemetlik belgesi, 

Miktarı yüz lirayı geçmiyen müteferrik alım ve mubayaalarda 

a - Fatura veya senet, 
b - Eşya ve malzemenin tesellüm edildiğine dair belge, 
c -.Faturalarda satınalma komisyonu başkanının «Görülmüştür» 

şehrini havi vize kaydı. 

Masraf belgelerinin hazırlanması 

Madde 66 — Yukarıda yazılı belgeler Sivil Savunma İdaresinin, 
hizmetle ve alınan malzeme ile alâkalı şubelerince hazırlanıp tekemmül 
ettirildikten sonra mesul muhasipliğe tevdi olunur. 

Mesul muhasiplikçe alınan bu belgelerin Yönetmeliğe uygunluğu 
anlaşıldıktan sonra, taalükuna binaen nakil veya mahsup verile emrine 
raptedildikten ve bütçedeki tertibe göre fasıl ve madde numaraları veril
dikten sonra tediye muamelesine tabi tutulur, 

Verile emirlerinin imzası 

Madde 67 — Sivil Savunma İdaresine ait masraf evrakı ve ita 
emirlerini merkezde Sivil Savunma Reisi ve mesul muhasip imza ederler. 

Vilâyetlerde tanzim olunacak verile emirlerini valiler veya satın-
alma komisyonuna riyaset eden vali muavinleri ve muhasip mutemedi 
durumunda bulunan Sivil Savunma Müdürleri, kazalarda kaymakam ve 
Sivil Savunma Memurları imza ederler. 

Damga resmi 

Madde 68 — Damga Resmi Kanununa göre istihkaklardan tediye 
sırasında tevkif olunan damga resmi ve pul bedelleri, emanetler hesabın-
dan reddiyat suretiyle ve taallûk ettiği ayı takip eden 15 gün içinde ilgili 
vergi dairesine yatırılır. 

Gelir vergisi 

Madde 69 — Mesul muhasiplikçe 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 94 ve 96 nci maddelerine tevfikan, İstihkak sahiplerinden tevkif yo
luyla kesilmesi icap eden gelir vergisi, düzenlenecek muhtasar .beyan-
name ile taallûk eden ayı takip eden 20 gün içinde ilgili vergi dairesine 
yatırılır. 

Tasarruf bono tevfikat 

Madde 70 — Mesul muhasiplikçe 223 sayılı Tasarruf Bonoları İh-
racı hakkındaki Kanun gereğince alâkalılardan tediye sırasında, tevkifi 
icap eden miktarlar düzenlenecek bir bordro ile taallûk eden ayı takip 
eden 15 gün içinde İlgili vergi dairesine yatırılır. 

Gelirin toplanması ve tahsilat 

Madde 71 — Sivil Savunma İdaresine ait 7126 sayılı kanunun, 167 
sayılı kanunla muaddel 37 nci maddesinin şümulü içinde mütalâa edilen 
mükellef daire ve müesseselerin tam bir listesi çıkarılır. Bu Üstenin tan
ziminde Bakanlıkların, bankalar ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin bil
gilerine müracaat olunur. 

Fon hissesi olarak tediyede bulunması icap eden bu daire ve mües
seselerin mükellefiyetlerini kanunda belirtilen müddet içinde yerine ge
tirmeleri hususu fon şubesine bağlı bir servis tarafından aksatılmaksızın 
yürütülür. 

Ayniyat muameleleri 

Madde 72 — Sivil Savunma İdaresinin ayniyat muameleleri, Dev
let Ayniyat Talimatnamesi umumi hükümleri dairesinde, reislikçe S i v i l 
Savunma Şubelerinden vaztfelendirelecek bir ayniyat muhasibi tarafta-
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dan idare olunur. Lüzumu halinde ayniyat muhasibine yardımcı olarak 
ayniyat memurları verilebilir. 

Vilâyetlerde. S ivi l Savunma Müdürleri kazalarda S i v i l Savunma 
Memurları ayniyat muhasipliği vazifesini i f a ederler. 

S i v i l Savunma İdaresi bütçesi 

Madde 73 — S iv i l Savunma Reisliğinin t a k v i m yılı i t ibariyle gelir 
ve giderlerini havi bütçesinin aralık ayı başında tanzim ve içişleri B a 
kanlığının tasvibine arzedilmesi lâzımdır. 

A — Gelirler : 
S iv i l Savunma Muhasebesince geçmiş yıllardaki takr ib i tahsilat ve 

gelir detaylarına göre tahmini olarak tanzim edilmekle beraber, fon he
sabı cârisindeki nakit mevcudundan gelire ilâvesi düşünülen miktar ay
rıca tesbit olunur. 

B — Giderler : 

S iv i l Savunma Kanununun icap ettirdiği her çeşit giderlerin fasıl 
ve madde itibariyle miktar ve nevilerinin tesbit edilerek, alâkalı şubele
r i n masraf dokümanlarına göre gelir bütçesine muvazi olarak gerekli 
tahsilatları konulur. 

İçişleri Bakanlığına sunulan bütçeye gelir ve gider gerekçelerini i h 
t iva eden rapor aynen derç olunur. Bütçe, umumi kaideler ve muhasebe 
tekniğine uygun olmak üzere ihzar olunur. Bütçenin fasıl ve maddeleri 
arasındaki münakale işlemleri S ivi l Savunma Reisinin teklif ve İçişleri 
Bakanlığının tasvibi ile tekemmül eder. Yıl sonunda sarfedilmiyen tah
sisat iptal olunur. 

Hesapların tetkik ve murakabesi 

Madde 74 — S iv i l Savunma idaresinin bir yıllık hesap ve muame
lâtı, hesap yılını takip eden üç ay içerisinde Sayıştayca tetkik ve muka-
bele olunur ve hazırlanan rapor Teşri Organ Başkanlığına sunulur. 

Yürürlük 

Madde 75 — İşbu Yönetmelik Mal iye ve İçişleri Bakanlıklarınca 
müştereken ve 7126 sayılı kanunun 107 ve 139 sayılı kanunlarla değişti-
r i len 39 uncu maddesine tevfikan yürürlüğe giren 11410 sayılı tüzük 
umumi hükümleri dairesinde hazırlanmıştır. 

B u Yönetmeliğin satın almaya taallûk eden hükümleri Resmî Ga
zete ile neşir tarihinden, muhasebe ve muamelâta taallûk eden hüküm
ler i ise 1/1/1962 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

Geçici hüküm 
Madde 1 — Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte S iv i l Savunma 

idaresinin nakit mevcudu, alacak ve hakları, demirbaşları, varsa borçla
rının umumi bir envanteri çıkarılır. Bu envanter musibi esas kayıtlar 
tesis olunur. 

Madde 2 — Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceye taallûk 
eden muamelelerin Yönetmeliğe uygun olup olmadığına bakılmaz. E v 
velce tesis edilen kayıt, defter ve muameleler, bu Yönetmelikteki esas
lara göre İslâh ve aşağıda yazılı defter ve belgeler tab ve yeni kayıtlar 
tesis olunur. 

S i v i l Savunma İdaresi muhasebesince tutulacak defter ve 
belge örnek numaralarını gösterir cetvel 

Örnek N o : İ Z A H A T 

Esas defter : 
1 Defteri kebir l i yevmiye defteri 

(Merkez teşkilâtında tutulacaktır.) 

Yardımcı defterler : 
2 B a n k a câri defteri, 
3 Genel gelir defteri, 
4 Emanetler defteri, 
5 Müessese alacakları defteri, 
6 Genel masraf defteri, 
7 Avans ve krediler defteri, 
8 Sabit kıymet ve demirbaşlar defteri, 
9 Eşhas borçları defteri, 

10 Esham ve tahvilât defteri, 
11 İrsalât defteri, 
12 U m u m i gelir ve gider defteri, 

(Taşra teşkilâtına mahsus) 

Tutulacak sair cetvel ve belgeler : 
18 N a k i t verile emri, 
14 Mahsup verile emri, 
15 A v a n s ve krediler senedi, 
16 Çeşitli ödemeler fişi, 
17 M u v a k k a t memuriyet harcırah beyannam* 
18 B a n k a çeki, 
19 B a n k a irsalât emri, 
20 Günlük hesap kontrol cetveli, 
21 Aylık hesap özet cetveli, 
22 Muhasebe fişi, 
23 Teslimat müzekkeresi, 
24 Genel gelir tahakkuk ve tahsilat cetveli, 

(Mükellef dairelerce tanzim edilecektir.) 
25 Aylık hesap hülâsası, 

(Taşra teşkilâtına mahsus) 

28 Aylık masraf müfredat cetveli, 
(Taşra teşkilâtına mahsus) 

27 Mahsup alındısı. 

— — « 

İş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu Kararı 
ÖZETİ : Mersin'de K u r u l u Foster Wheeler L i 
mited Şirketinde çalışan işçileri temsilen işçi 

E . No : 1012-18-3 temsilcileri ile işveren arasında çıkan topluluk-
K . N o : 390 la İş uyuşmazlığı hakkında. 

Mersin'de K u r u l u Foster Wheeler Limited Şirketinde çalışan işçi
ler i temsilen işçi mümessilleri ile işveren arasında çıkan toplulukla iş 
uyuşmazlığına mütedair içel Vilâyet H a k e m Kurulunun 13/1/1961 ta
r ih l i kararına temsilci işçiler it iraz etmiş olduğundan, 3008 sayılı İş 
Kanununun muaddel 83 üncü maddesi gereğince teşekkül eden İş ih-
tilâfları Yüksek H a k e m K u r u l u : Temyiz Mahkemesi 5 inc i H u k u k D a i 
resi Reisi Osman Yeten'in Başkanlığında, Çalışma Genel Müdürü E k -
mel Onbulak'ın, işveren Temsilcileri : D D Y Zat işleri Dairesinde Tek
n i k Müşavir Cevdet K a r a s u ile Et ibank Sosyal işler Müdürü A v n i ö z -
sun'un, işçi T e m s i l c i l e r i : A n k a r a B i r a Fabrikası işçileri Sendikası Baş
kanı H a l i l Tunç ve A n k a r a Otel, Lokanta ve Eğlence Yer ler i işçileri 
Sendikası Başkanı İsmail Aras'ın iştirakiyle 29/3/1961 tarihinde Çalış-
m a Bakanlığında toplandı. 

İçel Vilâyet H a k e m Kurulunca verilen karara mümessil işçilerin 
yapmış olduğu ihtilâf If Kanununun muaddel *.? *el pm*ide*iaia (B) 

fıkrasında yazılı müddet içinde vukubulduğu bittetkik anlaşılmış o l 
duğundan işin esasının incelenmesine geçildi. 

Mümessil işçilerle işveren arasında çıkan ve gerek mahiyet ve ge
rekse nisap bakımından kanuni şartları haiz bulunan toplulukla iş 
uyuşmazlığının uzlaştırma ve kesin uzlaştırma safhalarından geçtiği 
ve 26 iş haftası evveline kadar geçen müddet zarfında aynı gaye ve şe
kilde başka bir ihtilâf çıkmadığı anlaşılmış ve ihtilâf konusununda : 

1 — İşçi ücretlerine % 70 sam talebi teşkil ettiği görülmüştür, içel 
Vilâyet H a k e m Kurulunun 13/1/1961 tar ih l i kararında ezcümle : 

Gereğini Düşünen K u r u l : 

İşyerinde ödenen ücretlerin, emsal müesseselerde verilen ücretler-
1 den fazla olması hasebiyle mümessil işçilerin zam talebinin reddine 

ekseriyetle karar veri ldi . Denilmektedir. 

Mümessil işçiler tarafından verilen 24/1/1961 tar ih l i i t iraz dilek-
çesinde. hayat şartlarının ağırlığı karşısında aldıkları ücretlerle geçi-
nemediklerini, işverenin de uzlaştırma safhalarında münasip bir zammı 
kabul etmesi iddialarıma teyit edildiğini belirterek mam verilmesi is> 

1 temmektedir. 

işyerinde 

I 

mt 

z 
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içel Bölge Çalışma Müdürlüğünün 8/2/1961 tarih ve 31-959-6/1120 
sayılı yazısına bağlı dosya içinde mevcut bütün evrak okunup incelen
dikten sonra gereği konuşulup düşünüldü : 

İhtilâf çıkarılan işyerinde verilmekte olan ücretlerin, emsali mües
seselerde verilmekte olan ücretlerle mukayese edilerek düşük olmadığı 
tesbit edilmiş ise de işçilerin işyerinden uzak yerlerde oturmaları dola-
yısiyle fazlaca yol masrafı yaptıkları anlaşılmış ve esasen uzlaştırma 
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safhalarında işveren mümessili de az ücret alan işçilere bir zam vermeği 
kabul ettiği halde bu tekl i f inin kabul edilmemesi sebebiyle geri aldığını 
beyan etmiş ise de iddiayı kısmen haklı bulmuş olduğundan bu hususlar 
gözönüne alınmak suretiyle İçel Vilâyet Hakem Kurulu kararı bozularak, 

, 15 liraya kadar ücret alan işçilerin ücretlerine % 10 zam yapılmasına ve 
l bu zammın 1/3/1961 tarihinden itibaren mer'i ve muteber olmasına ve 
i temsilci işçilerin fazlaya ait taleplerinin reddine ve kararın Resmi Ga-
* zete ile ilânına 29/3/1961 tarihinde ittifakla karar verildi. 

(Reeaai Gasete) 

— - ~ - - t > $ ' • 
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A n k a r a V&îîafia/ M m t e k a MMferlüğteâea : 

(17.714,68) lira keşifti Beypazarı Kurşunlu Camii oıaarımı kapalı 
zarf usuhyle ihalesi 26/ü 'lSGl Pazartesi günü saat 15 te Müdürlüğömüz-
eleki Komisyonda yapılacaktır. 

Taliplerin, 1961 ticaret e •''ası belgesi, (1.528,56) liralık tenaiaat mak
buzu veya mektubu. Vakıflar Genel Müdürlüğünden 1960 senesi için 
alınmış (17.000) liralık eski eser yeterlik belgesini tekliflerine bağla
maları, postada vâki gecikmeler nazara alınmaz. Keşif ve şartname me
sai $rün ve ppp.tierinde gttrülebiMr. 

V06* ' 4-8 

Yozgat Vakıflar Memurluğundan : 

Yozgat merkezindeki (Çapanoğlu) Camiinin (4S.724.38) lira keşif ] 
bedelli şartnamesinde yazılı ©narım işi kapalı zarfla eksiltmeye konul- j 
muş, ihalesi 28/6/1961 Çarşamba günü saat 15 de Yozgat Vakıflar Da- i 
iresinde yapılacağından, tal iplerin (3.279) liralık muvakkat teminatlarım j 
İdaremiz veznesine yatırıp makbuzlarını ve Umum Müdürlükten 1960 | 
senesi için alınmış 40 bin liralık yeterlik belgelerini kanuni tarifata uy- j 
gun olacak teklif mektuplarına bağlayarak ihale saatinden bir saat Ön- | 
ce Komisyona vermeleri, postada vâki gecikmelerin kabul edilemiyeceği I 
ilân ©lunur. 1 

2104/4-fi 

Borsa Komiserliğinden : 

Akşehir Bankası T. A. Şirketinin 300 bin lira olan sermayesini 500 
bin liraya iblağı için çıkarmakta olduğu herbiri itibari 500 lira kıyme
tinde 400 aded nama yazılı hisse senedi, 6/6/1961 tarihinden itibaren 
Borsa kotuna kayıt ve tescil edilmiştir. 

2153 

Kars Belediye Başkanlığından : 

1959 yılında mütaahhit Hüseyin Bayram tarafından inşaatı taahhüt 
edilen belediyemiz WC lerinin muvakkat ve kati kabulleri yapılmadan 
fosseptik çukuru çökmüş olup, çöken kısımların yaptırılması için ken
disine tebligat icrasına tevessül edilmiş ise de adresinin tesbit edilemediği 
ve semti meçhulde bulunduğundan tebligat yapılamamıştır. Bayındırlık 
İşleri Genel Şartnamesinin 27 nci maddesi gereğince ilân tarihinden iti
baren beş gün içinde işe başlayarak çöken fosseptik çukurunu yaptırma
dığı takdirde dairede bulunan teminatından namı hesabına dairece yap
tırılacağı Hüseyin Bayram'a ilânen tebliğ olunur. 

2174 

Elazığ Birinci Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

961/42 
Elâzığ Yukarı Hulpenk Köyünden Fethi Dinç vekili Avukat Meh

met İnan Dündar'ın İstanbul'un İnsaniye Mahallesi Şerif Bey Çeşme So
kak 13 de Ahmet oğlu İhsan Cofcof aleyhine açmış olduğu tesbitin tas
hihi ve ipotek kaydının tapu sicilline şerhi dâvasından dolayı yapılan mu
hakemede, 

Dâvâlının ikametgâhında bulunmadığı ve oturduğu yerin meçhul 
olduğu zabıta tahkikatiyle anlaşıldığından ilânen gazete ile davetiye teb
liğine ve muhakemenin 10/7/1961 günü saat 9 a talikma karar verilmiş 
olduğundan davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

217i 

Bozkurt Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

960/108 
Bozkurt Kürt Köyünden Ahmet oğlu Tahsin Kaya tarafından Yay

la* Köyünden Mehmet oğlu Hasan Demir, Kemal Demir, Ahmet Demir, 
Ahmet karısı Ayşe Erbaş, Emin karısı Hatice Yılmaz ve ölü Mustafa 
çocukları Cemile ve Cevdet'e velâyeten anaları Ayşe Kaya aleyhlerine 
ikame olunan men'i müdahale dâvasının görülen muhakemesi sırasında : 

Dâvâlılardan Mehmet oğlu Ahmet Demir'e davetiye ilânen tebliğ 
edilmiş buna rağmen duruşmaya icabet etmediğinden gıyap kararının 
ilânen tebliğine duruşmanın 26/6/1961 Pazartesi günü saat 9.00 a bıra
kılmasına karar verilmiştir. 

Dâvâlı Ahmet Demir'ln belli gün ve saatte mahkemede hazır bu
lunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, gelmediği takdirde, 
duruşmanın gıyabında cereyan edeceği ilânen tebliğ olunur. 

2193 

Sandıklı Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

958/718-117 
Sandıklı'nın Yavaşlar Köyünden Sultan Akgül vekili Avukat Nuri 

Akşit tarafından Kınık Köyünden Selvi Elmas ve arkadaşları aleyhine 
ikame olunan nüfus kaydı tashihi dâvasının yapılan câri muhakemesi 
sonunda : 

Yavaşlar Köyü 3 hane nüfus kütüğünde kayıtlı 1/2/1928 doğumlu 
4/4/1946 tarihli doğum kâğıdı ile nüfusa tescil edilen Sultan'm babası 
adının Süleyman ve anası adının Döndü olarak tashihine 28/3/1961 tarih 
ve 718-117 sayı ile karar verilmiştir. İşbu gıyabi ilâmın ikametgâhı meç
hul kalan dâvâlılardan Fadime Bayko ile Ali Bayko'ya tebliği makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. 

2184 

Elmalı Sulh Hlkuk Yargıçlığından : 

959/192 
Davacı Elmalı'nın Camiatik Mahallesinden Ahmet eşi Bahriye Der-

can vekili Avukat Adan Sözen'in, Elmalı'dan Mehmet Zühtü eşi Behiye 
Kurt, Faike Kurt, Kübra Doğrular, Saadet Helvacı vesair haklarında 
ikame eylediği taksim ve izalei şüyu dâvasının yapılan duruşması sıra
sında : 

Semti meçhulde oldukları anlaşılan dâvâlılardan Mehmet Zühtü eşi 
Behiye Kurt, diğer eşi Faike Kurt, evlâtları Merzuka Kurt, Ali Rıza 
Kurt ve Ali Bedri Kurt namlarına ilânen davetiye tebliğ edilmiş olduğu 
halde mahkemeye gelmemelerinden gıyap tebliğine karar verilmiş oldu
ğundan karar veçhile adı geçenlerin muhakemenin muallâk bulunduğu 
30/6/1961 Cuma günü saat 10 da duruşmada hazır bulunmaları gıyap 
davetiyesi yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

S İ S İ 
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M . S. B. 1 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

1000 ton bulgur satın alınacaktır. Tahminî tutan 1.300.000 lira olup 
geçici teminatı 52.750 liradır. İhalesi 26/6/1961 günü saat 15 de kapalı 
zarf usulü ile yapüacaktır. 250 toıüuk partiler halinde ayrı ayn isteklile
re ihale edilebilir. Evsaf ve şartnameler Komisyonda ve İstanbul Levazım 
Amirliğinde görülebilir. Taliplerin ihale saatinden bir saat evveline kadar 
teklif mektuplarmı Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

2142 / 4-2 

48 te« karpuz, 48 ten kavun, 20 ton taze üzüm satın alınacaktır. 
Tahmini tutan 52.400 lira olup geçici teminatı 3.870 liradır. İhalesi: 
28/6/1961 günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. Her kalemi 
ayn ayrı isteklilere ihale edilebilir. Evsaf ve şartnameler Komisyonda 
ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin ihale saatinden 
bir saat evveline kadar teklif mektuplarmı Komisyon Başkanlığına ver
meleri. 

Miktarı Fiyatı Tutarı G. Tem. 
C i n s i Ton Kuruş Lira Lira 

Karpuz 
Kavun 
Taze üzüm 

48 
48 
20 

40 
48 
70 

19.200 
19.200 
14.000 

1.440 
1.440 
1.059 

2147 / 4-2 

M , S. B« 4 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Kapak zarf usulü ile Ankara'da ilâç yapım evi inşaatı yaptmlacak. 
Keşif bedeli 1.488.247,76 Ura olup geçici teminatı 58.398 liradır. İhalesi: 
19/6/1961 Pazartesi günü saat 11,00 de Komisyonda yapılacaktır. Keşif 
ve şartnameler her gün Öğleden evvel Komisyonda ve İstanbul Levazım 
Amirliğinde görülebilir. 

İsteklilerin ihale gününden ea as üç gün evvel M. S. B. tnş. Emi. 
B, ne müracaat İle yeterlik belgesi almaları şarttır. Taliplerin 2490 sa-
yüı kanunun hükümleri dairesinde hazırlıyacaklan teklif zarflarım ihale 
saatinden bir saat evvel m&kbuc mukabilinde Komisyon Başkanlığına 
vermeleri. Posta ile gönderilecek zarflardaki gecikmeler hiç bir suretle 
kabul edilmez. 1998/4-4 

Kapalı zarf usuliyle kamaiüasyem inşaatı yaptırılacaktır. Keşif be-
«ett 99.062,80 Ura elup geçici teminatı 6.204,15 Uradır. İhalesi 24/6/1961 
Cumartesi günü saat 11 de Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartna
meler her gün öğleden evvel Komisyonda ve İst. Lv. Â. liginde görüle
bilir. 

İst eklilerin ihale gününden en az üç gün evvel K. K. İnş. Emi. 
D. ne müracaat ile yeterlik belgesi almalan şarttır. Taliplerin 2490 sa
yılı kanunun hükümleri dairesinde luzırlıyacakları teklif zarflarım ihale 
saatinden bir saat evvel makbus mukabilinde Komisyon Başkanlığına 
vermeleri. Pesta ile gönderilesek zarflardaki gecikmeler biç bir suretle 
kabul edilmez. 

2063/4-3 

Kapalı zarf usuliyle Harb Okulunda 22 gözlü helâ yaptırılacak. 
Keşif h«1»H 4K.4R2.0X lira nlup greçiei teminatı 3.638.35 Uradır. İhalesi 

İsteklilerin ihale gününden en ae üç gün evvel K. K. İnş. D. ne mü
racaat İle yeterlik belgesi almalan şarttır. TâUplerin 2490 sayılı kanunun 
hükümleri dairesinde hazırlıyacaklan teklif zarflannı İhale saatinden 
bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri. 
Posta ile gönderilecek zarflardaki gecikmeler hiç bir suretle kabul edil-

3«64 / 4-3 

Kapalı zarf usuliyle 200/500 lük 2.829,60 Ma 200/160© lik 804,52 Ma 
radyatör 352931,32 lira olup geçici teminatı 17.870 liradır. İhalesi 5/7/1961 
Çarşamba günü saat 11.00 de komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartna
meler her gün öğleden evvel komisyonda ve İst. Lv. Amirliğinde görüle
bilir. 

Taliplerin 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde hazırlıyacak
lan teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde 
Komisyon Başkanlığma vermeleri. Posta ile gönderilecek zarflardaki ge
cikmeler biç bir suretle kabul edilmez. 

2217 / 4rl 

Bayındırlık Bakanlığından : 

Tapı İşleri İlâm 
1 — Eksiltmeye konulan iş : Ankara Tıp Fakültesi Jinekoloji Kli 

niği güney bloku ikmal inşaatı işidir. 
Keşif bedeU (1.500.000,—) Uradır. 
2 — Eksiltme 28/6/1961 Çarşamba günü saat 16 da Yapı ve îmar 

İşleri Eksiltme Komisyonunda kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
3 — Eksiltme şartnamesi ve ekleri Yapı ve İmar İşleri Reisliğin

de görülebilir. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1961 yılına alt tica

ret edası belgesi ile usulü dairesinde (58.750,—) liralık muvakkat temi
nat vermeleri lâzımdır. 

5 — İstekliler gerçek tek kişi veya tüzel kişi olaeaktır. 
6 — İstekliler Bayındırlık Bakanlığı eksiltmelerine İştirak tali

matnamesi ve eksiltme şartnamesinde yazılı esaslar dahilinde Yapı ve 
İmar İşleri Reisliğine en geç 22/6/1961 günü akşamına kadar müra
caat edeceklerdir. 

7 — Istekhler kendilerinden istenilen vesikalan teklif mektupla-
riyle birlikte zarflara koymaları ve zarfı usulüne göre kapatmaları, ek
siltme günü saat 15 e kadar makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine 
vermeleri lâzımdır. 

Postada vukuu iddia edilecek gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

2133 / 4-2 

Karayoîlan Genel Müdürlüğünden : 

1 — Eksiltmeye konulan iş : Karadeniz Ereğlisl sahil yolunun 
04-000 — 2+620 kilometreleri arasında deniz sondajı olup keşfi (27.500,—) 
liradır. 

2 — Eksiltme günü : 30/6/1961 Cuma günü saat 16 da Ankara'da 
Karayolları Genel Müdürlüğü binasında Yol Yapım Dairesi odasında 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 — Eksiltme evrakı : Vezneye yatırılacak (140) yüz kırk kuruş 
bedele ait makbuz mukabilinde KarayoUarınm Teknik Hesaplar Şube
sinden ahnacaktır. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) 1961 yılına ait ticaret odası belgesiyle usulü dairesinde (2.063,—) 

liralık geçici teminat vermeleri, 
b) İsteklilerin en geç 24/6/1961 Cumartesi günü mesai saati so

nuna kadar bir dilekçe ile Karayoîlan Genel Müdürlüğüne müracaat 
etmeleri (Müracaatta genel evrak kaydı tarihi muteberdir) ve dilekçele
rine plân ve teçhizat, taahhüt, teknik personel beyannamelerini ve bu 
eksiltmenin ilânı tarihinden sonra alınmış 2.200,— liralık banka referan
sını eksiksiz olarak bağlıyarak bu iş için yeterlik belgesi almalan, 

5 — İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 
hazırlıyacaklan teklif mektuplarını eksiltme günü saat onbeşe 'kadar 
makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

Postada elacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 
2182 / 4-1 

Altındağ Tereke Yargıçlığından : 

961/1 
Altındağ, Kemal Zeytinoğlu Mahallesi 96 hanede ikamet etmekte 

iken kaldırıldığı hastanede 26/2/1961 tarihinde vefat eden Ahmet Katı-
kaya'nın nüfusça kayıtlı bulunduğu İstanbul - Taksim Zahit Muhtar 
Mahallesi Tarlabaşı Sokağı hane 156 cilt 3, sahife 12 nüfusundan celbe-
dilen kayıtta tek künye olarak bu haneye kayıtlı olduğu ve başkaca mdc 
rasçısmın kayden olmadığı bildirilmiştir. 

Müteveffanın mevcut melfufatının terekesi hakkında herhangi bir 
hak talep edenler varsa istihkak hakları mahfuz kalmak üzere üç ay 
zarfında müracaat vâki olmadığı takdirde Hazineye devredilmiş olaca
ğının M . K. nun §34 üncü maddesi gereğince üân olunur. 

2157 /1-1 

Ankara İmar Müdürlüğünden : 

Aşağıda numaraları yazılı ada ve parsellerin yeni cephe hatlarını 
ihtiva eden bir kopya Müdürlüğümüz ilân tahtasına asılmıştır. 

İlgililere duyurulur. 
Ada ve parsel numaralan : 
İ044 ada 36, 37, 38, 39 parseller. 

2165 /1-1 
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Maliye Bakanlığından : 

Yapılacak iş : İçişleri Bakanlığında yapılacak muhtelif onarım. 
Keşif tutarı : (134645,80) Ura 
Teminat miktarı : (4232,30) lira 
Eksiltme mahalli ve tarihi : 12/7/1961 Çarşamba günü saat (16) 

da Maliye Bakanlığı Millî Emlâk Genel Müdürlüğünde kapalı zarf usu
liyle ihale olunacaktır. 

Şartname ve lüzumlu evrak mezkûr mahalde görülebilir. 
Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin ihale gününden en az üç gün 

evveline kadar bu iş için Bayındırlık Bakanlığından alacakları yeterlik 
belgesiyle Ticaret Odası vesikası ve teminat makbuzunu muhtevi olarak 
2490 sayılı kanunun 32 nci maddesi uyarınca hazırlıyacaklan teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına 
tevdi etmeleri. 

2213 / 4-1 

Yapılacak iş : Cumhurbaşkanlığı köşkü ve müştemilâtı binaları 
muhtelif onarımı. 

Keşif tutan : (167153,83) lira 
Teminat miktarı : (9608,20) lira 
Eksiltme mahalli ve tarihi : 10/7/1961 Pazartesi günü saat (16) da 

Maliye Bakanlığı Millî Emlâk Genel Müdürlüğünde kapalı zarf usulü ile 
ihale olunacaktır. 

Şartname ve lüzumlu evrak mezkûr mahalde görülebilir. 
Eksiltmeye iştirak etmek İsteyenlerin ihale gününden en az üç gün 

evveline kadar bu iş için Bayındırlık Bakanlığından alacakları yeterlik 
belgesiyle Ticaret Odası vesikası ve teminat makbuzunu muhtevi olarak 
2490 sayılı kanunun 32 nci maddesi uyarınca hazırlıyacaklan teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına 
tevdi etmeleri şarttır. 

Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 
2219 / 4<L 

Altındağ 1. Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

960/429 
Davacı Belgüzar Karabulut tarafından dâvâlı Sîvas Vilâyeti Yıldı

zeli Kazası Belcik Nahiyesi Naili nüfusuna kayıtlı bulunan Ali Karabu
lut aleyhine açılan boşanma dâvasının yapılan muhakemesinde : 

Davacı ile dâvâlının 8/6/1961 tarih ve 960/429-961/351 sayılı kararı 
ile boşanmalanna karar verilmiş olup dâvâlının adresi meçhul olduğun
dan ilâm tebliğinin Resmî Gazete ile tebliğine karar verilmiştir. 

İlân tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yollarına başvurul
ması bu müddet geçtikten sonra ilâm kesinleşerek infazı cihetine gidi
leceği ilâm tebliği yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

2213 /1-1 

Marmaris Kaymakamlığından : 

1 — Kazamıza bağlı Bozburun Bucağı Hükümet Konağının onanım 
işi 12/6/1961 tarihinden itibaren 15 gün müddetle 2490 sayılı kanunun 
41 inci maddesi gereğince açık eksiltmeye çıkarümıştır. 

2 — Keşif bedeli» 26.307 lira 67 kuruş olup geçici teminat 2.002 lira 
77 kuruştur. 

3 — İhale 26/6/1961 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 11 de 
Malmüdürlüğü odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacağın
dan taliplerin o gün ihale saatinden evvel teminat akçelerini vezneye ya
tırarak makbuz ve yeterlik belgeleriyle birlikte müracaatları. 

4 — Bütün masraflar alıcıya ait olmak üzere daha fazla bilgi edin
mek ve şartnameyi görmek isteyenlerin tatil günleri hariç her gün ve 
saatte müracaatları, 

5 — Posta T. T. vasıtasiyle ihaleye iştirak edecekler için vâki ge
cikmelerin nazarı itibara alınmayacağı ilân olunur. 

2246 / 4-1 

İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü Satmalına Komisyonundan : 

İki veya dört zamanlı (biri sağ ve diğeri sol devirli) 225-250 HP. 
lik iki aded deniz dizel motoru kapalı zarf eksiltmesiyle. satın alınacak
tır. Muhammen bedeli (179.760 > lira, muvakkat teminatı (10.238) liradır. 
Eksiltme 30/6/1961 Cuma günü saat 15 de Galata Çinilirıhtım Han ikin

ci kattaki Komisyonda yapılacaktır. Kapalı zarfın eksiltme günü saat 
14 e kadar Komisyona verilmesi lâzımdır. Postada gecikmeler kabul edil
mez. Şartnamesi Komisyonda görülebüir. 

2247 / 4-1 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

1 — Eksiltmeye konulan iş : Esenboga Hava Umanı veriei bkıas*-
ma tevsii işi olup, keşif bedeli 37.047,66 liradır. 

2 — Eksiltme günü : 15/6/1961 tarihine rastlayan Perşembe günü 
saat 15.00 de Ankara'da Kızılay'da Genel Müdürlük binasında kapak sarf 
usulü ile yapılacaktır. 

3 — Eksiltme evrakı, Genel Müdürlük Malzeme Dairesi Reisliğinde 
görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek içim : 
a) İsteklilerin 1961 yılma ait ticaret edası belgesiyle, usulü daire

sinde 2.778,57 liralık muvakkat teminat vermeleri şarttır. Muvakkat te
minat Genel Müdürlük veznesin© veya T. C. Merkez Bankasındaki $7 
sayılı hesaba yatırılarak mukabilinde makbusz alınacaktır. 

b) İsteklilerin en geç 12/6/1961 günü mesai saati sonuna kadar 
bir dilekçe iie Genel Müdürlüğe müracaat etmeleri (Müracaatta umumi 
evrak kayda tarîki muteberdir. Telgrafla müracaat kabul edilmez) ve 
dilekçelerine en az bir defada 25.000,— liralık bir bina İnşaatı işini yap
tıklarına dair belgelerini bağlayarak, bu iş için yeterlik bölgelerini al
malan, 

5 — İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 
haaırlayaeakian teklif mektubu, 1961 yılı ticaret odası vesikası, yeter
lik belgesi ve teminat mektubuna havi kapalı sarflarını eksiltme saatin
den bir saat evvel Komisyon Başkanına vermeleri şarttır. Postada 9la.-
eak geeikmeler kabul ediisaez. 

6 — İsteklilerin gerçek tek ki§i veya tüzel kişi olması şarttır. (Oael 
veya tescil edilmemiş ortaklar kabul edilmez.) 

2003 / 4-4 

Ankara Vilâyeti Daimi Knaöraesibıden : 

Abidinpaşa ilkokulu ikmali inşaatı kapak zarf uaullt île eksiltmeye 
çıkarılmıştır. Keşif bedeli 658.564 Ura 84 kuruş olup geçici temiaat 
30.012 lira 19 kuruştur. İhalesi 22/6/1961 Perşembe g&stt saat 15 de Vi
lâyet Konağında Daimî Maeümende yapılacaktır. 

Şartname ve bu işe ait diğer lüsanlıa evrak Vilâyet Dafenet Encü
meninde görülür. 

Gerçek tek kişi veya tisel kişi »i&a isteklileri» be&rü gün saat 14 
de kadar teminat makbuz veya mektubu, 1961 yılına eit tiearet odası 
vesikası, ihaleden e» geç üç gün evvel (Tatfl günleri hariç) Valilik ma
kamına müracaatla bu iş için alaaaklan fenai yeterlik belgesini bari 
usulüne göre hazırlanmış kapak zajrflarıaı makbuz, mukabilinde Daimi 
Encümene vermeleri. 
26/6/1961 Pazartesi günü saat 11 de Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve 
şartnameler her gün öğleden evvel Komisyonda ve İstanbul Lv. A. li
ginde görülebilir. 

Postada vâki oîaeak gecikmeler kabul edüme», 
ıms.' 4-3 

Türkiye Hayırlar Yaptırma ve İdame Ettirme Derneği Genel Mer
kezine bağlı Üreğil Şubesi İdare Heyetinden : 

Türkiye Hayırlar Yaptırma ve İdame Ettirme Derneği Üreğil Şu
besinin senelik âdi toplantısı 25/6/1961 Paaar günü saat 11 de Cami 
mahfelinde yapüaeaktır. Üyelerimizim teşrifleri rica ©lunur. 

İdare Heyeti 

Turhal Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

960/164 
Davacı Hamam Mahallesinden Rabia Nargaz'ın dâvâlı Mehmet Nar-

gaz aleyhine açtığı boşanma dâvasmda dâvâlının adresi meçhul olmakla 
keyfiyetin Resmî Gazete ile tebliği üân olunur. 

21S0 
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Petrol Dairesi Reisliğinden : „ 
İ 
i 

T. ö. Petrol Dairesi tarafından verilen 18İ5J1960 tarih ve 7 sayılı | 
İstimlâk Kararına karşı Veyis Ali öçkomag vekili tarafından 

yapılan itiraz hakkında Petrol Komiseri Raporu 
II. Mütalâa : 

K o n u i l k i n Petrol Komiser inin yetkisine gir ip girmiyeceği açısın
dan ele alınmıştır. Aşağıda arzolunan kanuni sebeplerle yetki l i olduğu 
sonucuna varıldığından, ik inc i olarak bu yetkinin sınırı üzerinde durul
muştur. Üçüncü olarak da itirazın kabul edilmesi için gerekli şartları 
haiz olup olmadığı meselesi incelenerek sonuca bağlanmıştır. Şimdi bu 
noktaları sırasiyle arzediyoruz. 

A . İtirazın tetkik ve tahk ik i Petrol Komiserinin yetkisine girer m i 
sorusunu, yani yetki konusunu gözden geçirelim. 

Muaddel 63,26 sayılı Petrol Kanununun 3 üncü maddesi : «Bu k a 
nunda kullanılan ^terimlerin delâlet ettiği mânalar aşağıda gösterilmiş
t ir :» dedikten soı\a 8 inci bendinde a) A r a m a , keşif, inkişaf, istihsal, 
tasfiye ve bunlarla i lg i l i ameliyelerle, petrolün ve petrol mahsullerinin 
depolanmasına, nakledilmesine ve - petrol mahsullerinin doğrudan doğ
ruya müstehlike perakende olarak veya tevzi müesseseleri tarafından 
satışı hariç olmak üzere - satılmasına; b) Yukarıki ameliyelerden her 
hangi b i r i için lüzumlu enerji ve su tesislerinin, bina, kamp ve diğer b i l 
cümle tesislerle teçhizatın inşasına, kurulmasına ve işletilmesine; c) a 
ve b bentlerinde sözü geçen ameliyelere mütaallik idari faaliyetlere, «pet
rol ameliyatı» veya sadece «ameliye» denildiğini tasrih etmektedir. 
Aynı maddenin 13 üncü bendine göre ise: «Arama, keşif, inkişaf ve ist ih
salden başka bir petrol ameliyatı yapmak üzere bu kanuna göre veri
len müsaadeye «belge» denir. Yine Petrol. Kanununun 87 nci maddesin
de: «Bir petrol hakkı sahibi, arama, işletme veya belge sahasında veya 
civarında petrol ameliyatı için lüzumlu olan arazinin kullanma hakkını, 
arazi hususi mülkiyet mevzuu ise, anlaşma veya istimlâk suretiyle 
iktisap edebilir.» denilmektedir. Aynı kanunun 25 inci maddesinin metni 
ise şöyledir : «1 a) müracaat ve petrol hakkı sahibi, Petrol Dairesi tara
fından ittihaz olunan ve müracaat, müsaade, arama ruhsatnamesi, işlet
me ruhsatnamesi veya belgeden doğan haklarına tesir eden karar lara 
karşı bu kanun hükümleri dairesinde vekile, veki l in kararma karşı Dev
let Şûrasına it iraz edebilir, b) B u kararlardan b a k l a n veya menfaatleri 
muhtel olan herhangi bir şahıs da aynı veçhile i t iraz hakkına sahiptir.» 

Hâdisemizde bahis konusu olan bir petrol ameliyatı ve bunun için 
lüzumlu olan arazinin kul lanma hakkının istimlâk suretiyle iktisabıdır. 
Yapılan it iraz yukarıda iktibas edilen Petrol -Kanununun 25 inci madde
sine dayanılarak i ler i sürülmüştür. Yine Petrol Kanununun 28 inci mad
desi uyarınca : a) V e k i l kendisine i t iraz yolu ile veya Petrol Dairesinden 
sulhan halledemediği kaydiyle int ikal eden ihtilâfları işin mahiyet ve ehem
miyetine göre tesbit edeceği müddet içinde tetkik ve tahkik etmek üzere 
tâyin edeceği Petrol Komiserine tevdi eder.» N i t e k i m hâdisemizde de 
aynen böyle olmuştur. İtiraz sahibi de müracaat ve cevap lâyihalarında 
yukarıda arzedilen anlayışla hareket edip itirazını 25 inci maddeye da
yandırmıştır. Hülâsa hâdisenin tetkiki sarahaten Petrol Komiserinin 
yetkisine girmektedir. 

B. Petrol Komiserinin yetkisinin sınırı: Hâdisemizin tetkikine Pet
rol Komiserinin yetki l i olduğu sonucuna vardığımıza göre, şimdi de bu I 
yetkinin hudutlarını araştıralım. 

122 sayılı ve 4/11/1960 tarihli kanunla tadil edilen 6830 sayılı İs
timlâk Kanununun 35^rnci maddesiyle mahfuz tutulan muaddel Petrol 
Kanununun 87 nci maddesinin 2 a) bendinde: «İstimlâk kararı talep 
üzerine Petrol Dairesince veri l ir . B u karar âmme menfaati kararı hük
münde olup mütaakip muameleler, menafii umumiye için istimlâk k a 
rarnamesi hükümleri dairesinde cereyan eder.» denilmektedir. B u fıkra
dan sarahaten anlaşıldığı üzere, Petrol Dairesinin istimlâk kararı, i s t im
lâk muamelesinin birinci safhası olan menafii umumiye kararı hükmün- ! 
dedir. \ 

Petrol Dairesinin kararlarına karşı k imler in i t irazda bulunabilecek- i 
leri Petrol Kanununun 25 inci maddesinde gösterilmiştir : d a) Müra- 1 
caat ve petrol hakkı sahibi, Petrol Dairesi tarafından ittihaz.olunan ve mü- j 
racaat, müsaade, arama ruhsatnamesi, işletme ruhsatnamesi veya belge- \ 
den doğan haklarına tesir eden karar lara karşı bu kanunun hükümleri jj 
dairesinde vekile," veki l in kararma karşı Devlet Şûrasına i t iraz edebilir, j 
b) B u kararlardan hakları veya menfaatleri muhtel olan herhangi bir | 
şahıs da aynı veçhile i t iraz hakkına maliktir.» I 

İtiraz üzerine V e k i l , Petıol Kanununun 28 inci maddesi gereğince \ 
bu işin tetkik ve tahkikini Petrol Komiserine- tevdi eder. B u it ibarla Pet- * 
rol Komiserinin bu konuda yetkisi , Petrol Dairesi tarafından ittihaz olu- | 
nan ve Petrol Kanununun 87 nci maddesine dayanan istimlâk kararına \ 

karşı, p«tıol Kanununda gösterilen i lg i l i şahıslar tarafından, yine aynı 
kanunda gösterilen müddet içinde, kanuni sebeplere dayanılarak ve Pet
rol Kanunundaki şekillere riayet olunarak müracaat edilip edilmediğini 
araştırmaktır. İlkin • bu suretle müracaatın kabi l i tetkik ve tahkik ol
duğu, yani kanunun istediği şartlara uygun bir müracaatın mevcut ol
duğu tesbit edilecektir. Eğer böyle bir müracaat mevcut olduğu takdir
de, âmme menfaati k a r a n hükmünde olan Petrol Dairesinin istimlâk 
kararının esas bakımmdan kanuna uygun olup olmadığını Petrol K o m i 
seri incelenecektir. İstimlâk kararım takip eden muameleleri ise, istimlâk 
mevzuatı, yani 122 sayılı ve 4/11/1960 tar ihl i kanunla tadil edilen 6830 
sayılı İstimlâk Kanunu hükümleri dairesinde cereyan edecektir. 

C. Petrol Dairesi tarafından verilen 18/5/1960 tarih ve 7 sayılı 
istimlâk kararma karşı Veyis A l i öçkomaz veki l i A v u k a t Suat Yılmaz 
Yalım tarafından yapılan it iraz, tetkik edilebilmesi için kanunun aradığa" 
şartları haiz midir ? meselesini inceleyelim. 

1 — İtiraz sahibi müracaatını Petrol Kanununun 25 inci maddesinin 
b) bendine istinat ettirmektedir. Kendisi Petrol Dairesinde, Petrol K a 
nununun 87 nci maddesine göre istimlâkine karar verilen araziden 18 
pafta 1484 parsel numaralı arazinin mal ik inin veki l i olduğu ve vekâlet
namesi usule uygun bulunduğu cihetle, bu birinci noktadan itirazı *tıbili ; 
tetkikt ir . 

2 — İkinci nokta olarak müddeti içinde it irazda bulunulup bulunul
madığını araştıralım. Hâdisemizde Petrol Dairesi tarafmdan Petrol \Zx-
nununun 87 nci maddesine dayanılarak 18/5/1960 tarihinde 7 sayılı bir 
istimlâk kararı verilmiştir. B u karar Petrol Kanununun 38 inci madde
sine uygun olarak Resmi Gazetede, (3 H a z i r a n 1960 tar ih 10519 sayılı, 
sahife 1491) ilân edilmiştir. Mezkûr 38 inci maddenin 2 nci bendinde : 
«Resmî Gazetede ilân tebligat mahiyetindedir; ancak bu kanunun veya 
nizamnamenin hususi tebligatı âmir hükümleri mahfuzdur» denmekte
dir. Kaldı k i , aynı karar İzmit'te çıkan «Türk Yolu» gazetesinin 20 Tem
muz İÖ80 tarih ve 6685 sayılı nüshasının 2 nci sahifesinde, ve aynı ga
zetenin 26 Temmuz 1960 tarih ve 6690 sayılı nüshasının 2 nci sahif esin
de de intişar etmiştir. Petrol Kanununun 31 inci maddesinde : «Bu ka
nun hükümleri dairesinde it iraz etmek ve Devlet Şûrasında dâva açmak 
müddeti kararların ve Petrol Komiseri raporlarının tebliğ tarihinden 
itibaren 30. gündür» diye tasrih edilmektedir. H a l b u k i hâdisemizde is- . 
timiâkine karar verilen araziden 18 pafta ve 1484 parsel numaralı ara-~ 
zinin m a l i k i Veyis A l i öçkomaz veki l i A v u k a t Suat Yılmaz Yalım tara
fından Petrol Dairesine çekilen telgrafın tarihi (26/12/1960 tar ihl i ce
vapta ve dosyadaki telgrafın aslında görüldüğü üzere) 15/12/1960 dır. 
Sanayi Bakanına yapılan itirazın tarihi ise 6/1/1961 dir. Görülüyor ki 
her i k i müracaat da müddeti içinde yapılmamıştır. 

S — Petrol Kanununun 15 inci maddesi şöyledir : «Nizamnameye 
uygun olmayan müracaat, it iraz, rapor ve vesikalar sahibine bir hak 
temin etmez. Ancak bunların nizamnameye uygun olmamaları bazı mad
dî hatalarla malûl bulunmalarmdan Ueri geliyorsa Petrol Dairesi bu ha
taların düzeltilmesine müsaade eder.» Yapılan it iraz nizamnameye uygun 
olarak yapılmamıştır. 

Netice olarak, İstanbul Petrol Rafineris i A n o n i m Şirketi adına b i l -
vekâle Türkiye Petrolleri A n o n i m Ortaklığının talebi üzerine, Petrol K a 
nununun 86 nci maddesine göre Petrol Dairesince ittihaz olunan ist im
lâk kararma karşı, istimlâkine karar verilen araziden 18 pafta ve 1484 
(bindörtyüzseksendört) parsel numaralı arazinin m a l i k i Veyis A l i öçko
maz veki l i A v u k a t Suat Yılmaz Yalım tarafmdan Sanayi Bakanı nez-
dinde yapılan itirazın, Petrol Kanununun 15 ve 31 inci maddelerine uy
gun olmaması sebebiyle, şekil ve müddet bakımlarından reddedilmesi 
mütalâasında olduğumu saygılarımla arzederim. 

N O T : İşbu raporun tamamı, Dairemizin mahsus mahalline ta l ik 
edilmek suretiyle ilân edildiği gibi alâkalılar tarafmdan dosyasından da 
tetkik edilebilir. 
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Boğazlıyan Gezici Toprak Yargıçlığından : 

960/442 
Boğazhyan'ın Çakmak Köyünden Zekeriya H a n tarafından aynı 

köyden Mera l Tufan ve Demir öcek aleyhine açmış olduğu men'i müda
hale dâvasının yapılan muhakemesinde : 

Dâvâlılardan Mera l Tufan 'm adresi meçhul bulunduğundan davetiye 
yerine ka im olmak üzere ilânen tebligat yapılmış olduğundan usulün 141 
inci maddesi gereğince bu defa gıyap kararı yerine k a i m olmak üzere 
i lan olunur. 

2175 

Bsfbakanljk Devlet Matfes®es 
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                                                              İÇİNDEKİLER 
 
Kararnameler           Sayfa 
 
5/1276  Tababet İhtisas Tüzüğü Hakkında Kararname      1
 
Milli Eğitim Bakanlığınca Tayin Hakkında Kararname      3 
 
Yönetmelik 
 
Sivil Savunma İdaresi Fon Hesaplarının Toplanma, İdare Sarf ve Kayıt Usullerini  
Gösterir Yönetmelik           5
 
İş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu Kararı 
 
Mersin'de Kurulu Foster Wheeler  Limited Şirketine Dair Karar     12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İlanlar            13
                
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


