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mi Gazete 
Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 

Yönetim ve yazı isleri için 
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CUMARTESİ 
Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat 

Genel Müdürlüğüne 
Başvurulur 

18 MART 1967 

CUMARTESİ 
Sayı: 12555 

. J 

K A R A R N A M E L E R 
Karar Sayısı: 6/7705 

Tarım Bakanlığınca hazırlanan ve Danıştay'ca incelenmiş olan 
ilişik «Hayvan Sağlık Zabıtası Tüzüğünün 490 mcı maddesinin değişti
rilmesi hakkında Tüzük» ün yürürlüğe konulması; Bakanlar Kurulunca 
15/2/1967 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUN AY 

Bagbdkıan 
S. DEMİREL 

Adalet Balkanı 
H. DÎNÇER 

Maliye Bakanı 
C BÎLGEHAN 

Devlet Bakanı 
R. SEZGİN 

Malili Sa. Bakanı 
A. TOPALOĞLU 

Millî Eğit. Bakanı 
O. DENGİZ 

Sağ.ıve Sos. Y- Bakanı Güm. ve Tek. Balkanı 
E. SOMUNOGLU î. TEKİN 

Devlet Balkanı 
K. OCAK 

İçişleri Balkanı 
F. SÜKAN 

Bayıın'dıriıik Bakanı 
E. ERDİNÇ 

Tanın Bakanı 
B. DAĞDAS 

Devlet Bakara 
A. F. ALÎSAN 

Dıışişleri Bakanı 
l.S-ÇAĞLAY ANGİL 

Ticaret Bakana 
S. T. MÜFTÜOÖLU 

Ulaştırma Bakanı 
S. ÖZTÜRK 

Çalışma Bakanı 
A. N. ERDEM 

Sanayi Bakanı 
M. TURGUT 

En. ve Ta- Kay. Bakanı 
/. DERİNER 

Turizm ve Tanıt. Bakanı 
N. KÜRŞAD 

İmar ve İskân Bakanı 
H- MENTESEOĞLU 

Köy İsleri Bakama 
S- O. AVCİ 

Hayvan Sağlık Zabıtası Tüzüğünün 490 mcı maddesinin 
değiştirilmesi hakkında Tüzük 

Madde 1 — 9 Ağustos 1931 tarihli ve 11656 sayılı kararname ile 
yürürlüğe konulan, Hayvan Sağlık Zabıtası Tüzüğünün, 17 Temmuz 
1961 tarihli ve 5/1446 sayılı kararname ile değiştirilen 490 mcı maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 490 — Damgalarda kullanılan boya; gereğine göre, mor 
veya mavi veyahut kırmızı ve sabit olacak ve sağlığa zararlı olmaya
caktır. 

Damgada; mezbahanın bulunduğu ilin sıra numarası ile mezbaha 
sıra numarası, muayene edilen hayvanın türü ve muayeneyi yapan ve
teriner hekimin numarası bulunacaktır. 

Kayıtsız şartsız yenebilen etlere vurulacak damga, dört buçuk san
timetre çapında bir daire şeklinde olacaktır. Bu damga rule şeklinde 
tatbik edilecek ve ik i damga arasında en az on beş santimetre uzaklık 
bulunacaktır. 

Yenebilen fakat gıda kıymeti noksan olan etlere vurulacak damga, 
bir kare içine çizilecek dört buçuk santimetre çapında bir daire şeklin
de olacaktır. 

Yenmiyen etlere vurulacak damga, bir kenarı beş santimetre olan 
bir eşkenar üçgen şeklinde olacaktır. 

Fennî işlemlere tabi tutulduktan sonra yenmesine izin verilecek 
etlere vurulacak damga, bir kenarı dört santimetre uzunlukta olan bir 
kare şeklinde olacaktır. 

Bu madde hükümlerine göre kullanılacak damgalara ait şekiller 
Tüzüğe bağlı 8 sayüı örnekte gösterilmiştir. 

Madde 2 — Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmî 
Gazete ile yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer. 

Madde 3 — Bu Tüzük hükümlerini, Adalet, Millî Savunma, İçişleri, 
Maliye, Gümrük ve Tekel ve Tarım Bakanları yürütür. 

örnek 8 
Kayıtsız şartsız yenebilen etlere 

vurulacak damga 
Yenebilen fakat gıda kıymeti noksan 

olan etlere vurulacak damga 

Yenmiyen etlere vurulacak 
damga 

.. J 

Fennî işlemlere tabi tutulduktan 
sonra yenmesine isin verilecek 

etlere vurulacak damga 
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Sahife: 2 

İçişleri Bakanlığından: 

1 — Çankırı İli Şabanözü İlçesinin Merkez Bucağına bağlı Meşeli 
Köyü; Ankara İli Çubuk İlçesinin Merkez Bucağına bağlanmıştır. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 

8/3/1967 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUN AY 

Başbakan İçişleri Bakam 
S. DEMİREL F. 8ÜKAN 

1 —• Denizli İlinin Merkez İlçesine bağlı Uzunpmar Köyünde Bele
diye kurulması, Danıştay Genel Kurulunun 23/2/1967 tarih ve 1967/90-92 
sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı kanunun 7469 sayılı kanunla değişik 7 
nci maddesine göre uygun -görülmüştür. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 

28/2/1967 

CUMHURBAŞKANI 
C, SUN AY 

Başbakan İçişleri Bakam 
«. DEMİREL F. SÜKAN 

1 —1 Konya İlinin Cihanbeyli İlçesine bağlı Gölyazı Köyünde Bele
diye kurulması, Danıştay Genel Kurulunun 23/2/1987 gün ve 1967/104-
103 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı kanunun 7469 sayılı kanunla deği
şik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 

28/2/1967 
CUMHURBAŞKANİ 

C. SUN AY 

Başbakan İçişleri Bakanı 
S. DEMİREL F. SÜKAN 

1 —• Nevşehir İlinin Merkez İlçesine bağlı Sulusaray Köyünde Be
lediye kurulması, Danıştay Genel Kurulunun 23/2/1967 tarih ve 1967/95-
93 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı kanunun 7469 sayılı kanunla deği
şik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 

28/2/1967 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUN AY 

Başbakan içişleri Bakanı 
S. DEMİREL F. SÜKAN 

1 —• Konya İlinin Seydişehir İlçesine bağlı Gevrekli Köyünde Be
lediye kurulması, Danıştay Genel Kurulunun 23/2/1967 tarih ve 1967/-
102-101 sayılı kararı üzerine, 1580 sayıh kanunun 7469 sayılı kanunla 
değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu karar ı İçişleri Bakanı yürütür. 
28/2/1967 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUN AY 

Başbakan İçişleri Bakanı 
S. DEMİREL F. SÜKAN 

18 MART 1967 

86 sayüı kararı üzerine, 1580 sayılı kanunun 7469 sayılı kanunla deği
şik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 
28/2/1967 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUN AY 

Başbakan İçişleri Bakanı 
S. DEMİREL F. SÜKAN 

1 — Manisa İlinin Saruhanlı İlcesine bağlı İshakçelebi Köyünde 
belediye kurulması, Danıştay Genel Kurulunun 16/2/1967 tarih ve 
1967/66-61 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla 
değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 —-Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 

28/2/1967 
CUMHURBAŞKANI 

C SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakanı 
S. DEMİREL F. SÜKAN 

1 — Kayseri İlinin Develi İlcesine bağlı Sindelhöyük Köyünde bele
diye kurulması, Danıştay Genel Kurulunun 16/2/1967 gün ve 1967/74-66 
sayılı kararı üzerine, 1580 sayıh Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 
nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 
28/2/1967 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUN AY 

Başbakan İçişleri Bakanı 
S. DEMİREL F. SÜKAN 

1 — Kütahya İli Merkez İlcesine bağlı Aslanapa Bucağmm merkezi 
Aslanapa Köyünde belediye kurulması, Danıştay Genel Kurulunun 
16/2/1967 tarih ve 1967/36-35 sayüı kararı üzerine, 1580 sayılı Kanunun 
7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı İçigleri Bakanı yürütür. 

28/2/1967 

CUMHURBAŞKANI 
C SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakanı 
S. DEMİREL F. SÜKAN 

1 — Bursa İli Orhaneli İlcesine bağlı Büyükorhan Bucağının mer
kezi Büyükorhan Köyünde belediye kurulması, Danıştay Genel Kurulunun 
16/2/1967 tarih ve 1967/60-57 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı Kanunun 
7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı içişleri Bakanı yürütür. 
28/2/1967 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUN AY 

Başbakan İçişleri Bakanı 
S. DEMİREL F. SÜKAN 

1 — Manisa İlinin Saruhanlı İlcesine bağlı Paşa Köyünde belediye 
kurulması, Danıştay Genel Kurulunun 16/2/1967 tarih ve 1967/73-67 sa
yılı kararı üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci 
maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı içişleri Bakanı yürütür. 
28/2/1967 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUN AY 

(Resmî Gazete) 

1 — Afyon İlinin Bolvadin İlçesine bağlı Kemenkaya Köyünde Be
lediye kurulması, Danıştay Genel Kurulunun 23/2/1967 tarih ve 1967/87-

Başbakan 
S. DEMİREL 

İçişleri Bakanı 
F. SÜKAN 



(Baştarafı 17/3/1967 tarihli ve 12554 sayılı Resmî Gazete'dedir.) 

V—Sai r aktifler 
a) Muvakkat ve mutavassıt hesaplar 
b) Tasfiye olunacak alacak ve hesaplar 

Toplam 

VI — i l k tesis masrafları 
VII — Zarar 

a) Geçmiş yıllardan müdevver zararlar 
b) Bilanço devresi zararı 

Toplam 

Vin—Nâzım hesaplar 

Genel toplam 

Asli kıymetler Amortismanlar 
Li ra K . Lira K . 

108.093.799,58 
432.862.562,21 

540.956.361,79 

647.880.477,70 
233.877.653,07 

»61.758.130,77 

Bakiye 
L i ra K . Lira K. 

540.956.361,79 

881.758.130,77 

4.553.820.110,32 
1.433.285.421,49 

5.987.105.531,81 

T. L. 

- Kâr 
Bilanço devresi kârı 

XI —• Nâzım hesaplar 
Genel toplam 

T. L . 

4.553.821.110,32 
1.433.285.421,49 

5.987.105.531,81 

TCDD İşletmesi 1963 yılı kâr ve zarar hesabı 

Z İ M M E T 

I — İşletme masrafları 
1 - İdare mas. (Limanlar dâhil) 
2 - işveren mük. (Limanlar dâhil) 
3 - Yol işletme ve bakım mas. 
4 - Cer işletme ve bakım mas. 
5 - Trafük masrafları 
6 - Liman ve iskeleler işletme ve 

bakım masrafları 

II — Ödenen faiz ve komüsyonlar 

İÜ — Karşılıklar 

IV — (Sair masraf ve zararlar 

1 - Satışlardan doğan zararlar 
2 - Tabii âfet zararları 
3 - Kazalar neticesi yolun açılması 

masrafları 
4 - Çeşitli yardımlar 
5 - Geçmiş yıllara ait olup ekzersiz 

yılında tahakkuk eden masraf 
ve zararlar 

6 - Sabit kıymet (imhaları 
7 - Tadat ve tesellüm noksanları 
8 - Alacak terkinleri 
9 - Sair masraf ve zararlar 

T. L. 

136.218.685,37 
108.581.815,45 
178.152.807,12 
¡353.961.231,59 
93.857.937,44 

26.635.037,93 

5.157.622,67 
3.061.410,13 

321.358,32 
96.878,80 

10.782.632,26 
1.250.432,54 

339.173,60 
6.592.630,58 

M A T L U P 

T. L . 

897.407.514,90 

42.745.590,21 

77.220.802,64 

27.602.138,90 

Kâr 
Toplam 1.044.976.046,65 

I — 'İşletme varidatı 
1 - Yolcu ve bagaj taşıma varidatı 
2 - Yük taşıma varidatı 
3 - Diğer taşıma varidatı 
4 - Liman ve iskeleler varidatı 

II— ' işt irak gelirleri 
ITI—• Alman faiz ve komüsyonlar 
IV— 'Karşılıklardan iadeler 
V— 'Sair varidat ve kârlar 

1 - Satışlardan doğan kârlar 
2 - Alman .çeşitli kiralar 
3-Geçen yıllara ait olup ekzersiz 

yılında tahakkuk eden gelir ve 
kârlar 

4 - Hazinece yapılan yardımlar 
5 - Genel idare payları ile limanlar

dan alman idarî nakliyat ve di
ğer maktu ücretler 

6-Diğer çeşitli gelir ve kârlar 

,— VI — Zarar 
Toplam 

T. L. 

155.811.283,58 
382.059.308,39 
24.666.134,65 
47.287.941,15 

6.548.178,23 
3.279.898,71 

10.853.232,54 
132:091.672,48 

20.677.845,27 
22.428.457,82 

T. L. 

609.824.687,77 

837.859,89 
2.031.650,12 
2.524.930,75 

195.879.285,05 

811.098.393,58 
233.877.653,07 

Genel toplam 1.044.976.046,65 Genel toplam 1.044.976.046,65 
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SaJhâfe: 4 (Resmî Gazete) 18 MART 1967 

T. C. Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi 1959 yılı bilançosu 
A K T İ F P A S İ F 

T. L. T . L . T . L . T . L . 

I — ödenmemiş sermaye 
II — Sabit kıymetler 

A - Arsalar 
B - Binalar 
C - İç işletme tes. 
D - Dış işletme tes. 
E - Alet ve edevat 
F - Nakil vasıtaları 
G - İşletme teçhizatı 
H-Tâ l i işletme teç. 
I - Sosyal tesisler 
J - Demirbaşlar 

Toplam 
Amortismanlar 

8.203 
63.499 
•50.574 
84.429. 

2.634. 
8.841. 
1.322. 

395 
1.031, 
9.222. 

271,03 
800,08 
783,61 
954,59 
954,73 
529,99 
859,72 
426,31 
860,82 
068,67 

208.138.508,83 
217.950.974,55 

230.156.509,55 
- 60.643.363,47 169.513.146,08 

I — Sermaye 
II — İhtiyatlar 

A - Kanuni ihtiyatlar 
B - Fevkalâde ihtiyatlar 

III — Karşılıklar 
IV — Alacaklılar 

A - Bankalar 
B - Kurumlar ve sandıklar 
C - Diğer alacaklılar 

V — ödenecek senetler 
VI — Emanet paralar 

VII — Sair pasifler 
V I H — Kâr 

1.501.557,22 
16.688.176,85 

13.885.881,90 
49.961.958,79 
36.073.937,64 

800.000.000,— 
18.189.734,07 

1.599.195,53 
99.921.778,33 

87.614.660,47 
43.770.320,85 
38.604.542,83 
29.131.932,56 

K Yapılmakta olan 
işler 60.716.026,55 
Amortismanlar —12.278.198,08 

m — Stoklar 
A - istihlâk maddeleri stokları 
B - tç işletme malzemesi ©tokları 
C - Dış işletme malzemesi stoklan 
D - 'Diğer malzeme stoklan 

IV — Borçlular 
A - Mubayaadan borçlular 
B-Telefon tahak. borçlular 
C - Muhtelif borçlular 
D - Sair borçlular 

V — Nakit ve kıymetli evrak 
A - Para 

1 - Kasa 
2 -Banka 

B - Kıymetli evrak 
1-Tahvil 

VI — iştirakler 
VII — Sair aktifler 

Nâzım hesaplar 

15.101.702,10 
6.702.189,62 

700.000,— 

Toplam 

Genel toplam 

48.437.828,47 

12.584.959,21 
5.285.351,81 

32.156.552,46 
6.960.435,87 

36.984.978,28 
45.723.555,50 
4.260.804,69 
1.669.233,67 

21.803.891,72 

700.000,— 

56.987.299,35 

88.638.572,14 

22.503.891,72 

840.000,— 
23.772.918,85 

618.832.164,64 
217.303.677,05 

836.135.841,69 

Nâzım hesaplar 
Toplam 

Genel toplam 

618.832.164,64 
217.303.677,05 

836.135.841,69 

PTT İşletmesi Genel Müdürlüğü 1959 yılı kâr ve zarar hesabı 
B O R Ç A L A C A K 

T. L . T. L . 

Personel masrafları 
Harcırahlar 
Çeşitli masraflar 
Verilen faiz ve komüsyonlar 
Ulaştırma masraflan 
Etüd, propaganda ve kültürel masraflan 
Vergi, resim, hare ve mahkeme masraflan 
Tamir ve bakım masraflan 
Büro masraflan 
Amortisman masraflan 
Muhtelif zararlar 
Kâr 

1.54.485.356,17 
3.261.062,75 
3.258.645,40 
4.234.930,07 

27.429.176,31 
1.739.913,67 

23.678.782,34 
12.371.662,35 
7.542.559,40 

16.291.339,25 
2.201.781,96 

29.131.932,56 

Posta gelirleri 
Telgraf gelirleri 
Telefon gelirleri 
Alman faiz ve komüsyonlar 
Çeşitli gelirler 
Muhtelif kârlar 

86.508.157,03 
53.247.331,30 

134.139.409,28 
1.194.989,44 

337.608,84 
10.199.646,34 

Toplam 285.627.142,23 Toplam 285.627.142,23 

T. C. Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi 1960 yılı bilançosu 

A K T İ F 
T. L . 

P A S İ F 
T. L . T. L . T. L. T. L . 

I — ödenmemiş sermaye 
H — Sabit kıymetler 

A - Arsalar 
B - Binalar 
C - Iç işletme tes. 
D - D ı ş işletme tes. 
E - Alet ve edevat 
F - Nakil vasıtalan 
G - işletme teçhizatı 
H - Tâli işletme teç. 
I - Sosyal tesisler 
J -Mef . ve demir. 

208.489.274,73 
224.182.838,29 

8.058 
67.907. 
53.305. 
94.822. 

3.032. 
12.114. 
1.519. 

406 
1.250 

10.438 

855,57 
760,98 
079,16 
949,38 
646,91 
748,39 
104,13 
.086,09 
.499,— 
.097,34 

I — Sermaye 
TX —• ihtiyatlar 

A - Kanuni ihtiyatlar 
B - Fevkalâde ihtiyatlar 

1.955.685,43 
21.755.717,67 

300.000.000 — 
23.711.403,10 

Toplam 252.855.826,95 



18 MART 1967 (Resmî Gazöte) 

T. L . T. L . T. L . T. L. T. L. 

Amortismanlar — 75.315.068,84 177.540.758,11 

K - Yapılmakta olan 
bina ve tesisler 59.868.483,57 
Amortismanlar — 13.226.403,39 

in — Stoklar 
A - İstihlâk maddeleri stoklan 
B - İç işletme malzemesi stokları 
C - Dış işletme malzemesi stoklan 
D - Diğer malzeme stoklan 

46.642.080,18 

12.073.423,45 
8.387.435,94 

35.055.860,10 
6.287.598,64 

IV —• Borçlular 
A-Mubayaadan borçlular 43.830.012,44 
B - Telefon ve telgraf tahakkukatmdan 

borçlular 45.318.589,35 
C-Muhtelif borçlular 7.023.587,20 
D - Sair 1.412.420,40 

V — Nakit ve kıymetli evrak 
A - Para 

1 - Kasa 10.523.436,82 
2-Banka 9.473.282,46 

19.996.719,28 

B - Kıymetli evrak 
1 - Tahvil 

VI — İştirakler 
VII — S a i r aktifler 

Nâzım hesaplar 

701.000,-
701.000,— 

Toplam 

Genel toplam 

61.804.318,13 

97.584.609,39 

20.697.719,28 

840.000,— 
25.327.028,53 

638.925.788,35 
375.712.002,87 

1.014.637.791,22 

i n — Karşılıklar 
D7 — Alacaklılar 

A - Kurum ve sandıklar 
B - Diğer alacaklılar 

V — ödenecek senetler 
VI — Emanet paralar 

VTI — Sair pasifler 
V i n — Geçmiş sene kâr ve zararları 

IX — K â r 

39.296.311,85 
62.402.542,09 

Nâzım hesaplar 
Toplam 

Genel toplam 

1.813.747,07 
101.698.853,94 

88.741.099,31 
39933.242,86 
31.181.002,15 
,19.262.588,56 
32.583.851,36 

638.925.788,35 
375.712.002,87 

1.014.637.791,22 

PTT İşletmesi Genel Müdürlüğü 1960 yılı kâr ve zarar hesabı 
B O R Ç A L A C A K 

T. L. 

Personel masrafları 174.688.175,86 Posta gelirleri 
Harcırahlar 3.158.551,75 Telgraf gelirleri 
Çeşitli masraflar 6.137.452,31 Telefon gelirleri 
Verilen faiz ve ıkomüsyonlar 4.846.631,78 Alman faiz ve komüsyonlar 
Ulaştırma masrafları 26.874.620,64 Çeşitli gelirler 
Etüd, propaganda ve kültürel masraflar 2.136.548,11 Muhtelif kârlar 
Vergi, resim, hare ve mahkeme masraftan 26.714.660,28 
Tamir ve bakım masraflan 12.061.807,20 
Büro masraflan 8.209.437,44 
Amortisman masrafları 16.718.850,20 
Muhtelif zararlar 2.811.812,86 
Kâr 32.583.851,36 

Toplam 316.942.399,79 

T. L. 

96.617.214,49 
53.080.689,68 

156.899.321,27 
1.428.819,09 

917.345,24 
7.999.010,02 

Toplam 316.942.399,79 

T. C. Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi 1961 yılı büânçosu 
A K T İ F 

T. L. 
I — ödenmemiş sermaye 

II — Sabit kıymetler 
A - Arsalar 
B - Binalar 
C - İç işletme tes. 
D - Dış işletme tes. 
E - Alet - edevat 
P - Nakil vasıtalan 
G - İşletme teçhizatı 
H - Tâli işletme teç. 
İ - Sosyal tesisler 
J - Demirbaşlar 

8.494 
70.421 
55.873 

100.534 
3.177 

15.637 
1.600 

430 
1.314 

12.426 

405,62 
292,17 
.227,87 
.588,19 
.815,19 
710,67 
.534,34 
.643,71 
986,16 
202,12 

Toplam 269.911.406,04 
Amortismanlar —> 88.819.152,21 

K Yapılmakta olan 
işler 72.071.994,82 
Amortismanlar —• 17.000.972,76 

- Stoklar 
A - İstihlâk maddeleri stoklan 
B - İç işletme malzemesi stoklan 
C - Dış işletme malzemesi stokları 
D - Diğer malzeme ©tokları 

P A S İ F 
T. L . T. L . T. L . T. L. 

123.090.253,12 
236.163.275,89 

I — Sermaye 
H — İhtiyatlar 

A - Kanuni ihtiyatlar 
B - Fevkalâde ihtiyatlar 

1.955.685,43 
21.755.717,67 

300.000.000,— 
23.711.403,10 

181.092.253,83 

55.071.022,06 

10.411.259,47 
10.025.326,71 
34.603.139,51 
6.665.700,73 

61.705.426,42 

Sahife: 5 
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T. L . T. L. T. L. T. L. T. L. 

IV — Borçlular " 93.977.455,63 i n — Karşılıklar 2.652.880,35 
A - Mubayaadan borçlular 42.700.257,07 IV — Alacaklılar 67.113.504,66 
B - Telefon tahakkuıkatmdan borçlular 45.326.256,68 A - Bankalar 1.950.000,— 
C-MubJtelif borçlular 5.208.973,17 B-Kurumlar ve sandıklar 26.250.129,56 
D - Sair borçlular 741.968,71 C - Diğer alacaklılar 38.913.375,10 

V —Nakit ve kıymetli evrak 19.121.497,87 V —Ödenecek senetler 24.601.665,33 
A - P a r a V I —Emanet paralar 44.854.652,04 

1- Kasa 10.229.963,95 V H —Sair pasifler 70.070.351,55 
2- Banka 7.277.323,92 Vm — K â r 12.406,422,35 

Toplam 17.507.287,87 
B - Kıymetli evrak 

1 - Tahvil 701.000,— 
2 - Tasarruf bonosu 913.210,— 

Toplan 1.614.210,— 

V I —İştirakler 890.000,— 
VII —Sair aktifler 10.462.970,45 

Toplam 545.410.879,38 Toplam 545.410.879,38 
Nâzım hesaplar 352.159.785,81 Nâzım hesaplar 352.159.785,81 

Genel toplam 897.570.665^9 Genel toplam 897.570.665,19 

T. C. Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi 1961 yılı kâr ve zarar hesabı 
B O R Ç A L A C A K 

T. L. T. L. 

1 — Personel masrafları 192.859.574,42 1 — Posta gelirleri 92.057.895,12 
2 — Harcırahlar 3.071.660,26 2 — Telgraf gelirleri 54.995.414,90 
3 — Çeşitli masraflar 3.854.223,55 3 — Telefon gelirleri 165.919.837,75 
4 — Verilen faiz ve komüsyonlar 2.761.102,94 4 — Alman faiz ve komüsyonlar 1.671.923,40 
5 — Ulaştırma masrafları 31.114.820,43 5 — Çeşitli gelirler 421.753,74 
6 — Etüd, propaganda ve kültürel masrafları 1.828.774,83 € — Muhtelif kârlar 8.618.672,8b 
7 —• Vergi, resim, hare ve mahkeme masrafları 26.911.655,34 
8 — Tamir ve bakım masrafları 19.604.731,53 
9 — Büro masrafları 6.623.558,90 

10 — Amortisman masrafları 18.008.339,28 
11 — Muhtelif zararlar 4.640.633,94 
12 — Kâr 12.406.422,35 

Toplam 323.685.497,77 Toplam 323.685.497J7 

T. C. Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi 1962 yılı bilançosu 
A K T İ F P A S İ F 

T.L. T.L. T.L. T - L - T - L -
j _ o d e n m e m i s e r m a y e ~~ 128 307 960 55 I —Sermaye 300.000.000,00 

' ° n — ihtiyatlar 23.711.403,10 
n — Sabit kıymetler 253.155.664,77 A —Kanuni ihtiyatlar 11.955.685,43 

A —Arsalar 9.264.704,64 B —Fevkalâde ihtiyatlar 21.755.717,67 
B —Binalar 72.309.843,41 * 
C — îç şişletme tes. 116.075.773,22 
D —Dış işi. tes. 112.387.991,39 
E — Alet - edevat 3.640.417,00 
F — Nakil vasıtaları 17.860.073,77 
G — İşletme teçhizatı 1.848.118,40 
H —Talî işi. teeh. 431.570,91 
I — Sosyal tesisler 1.207.103,89 
J — Demirbaşlar 13.138.053,70 

Toplam 348.163.650,34 
Amortismanlar — 120.228.872,30 227.934.778,04 

K — Yapıl, olan işler 27.714.034,34 
Amortismanlar — 2.493.147,61 25.220.886,73 

III —* Stoklar 61.670.600,85 
A—• İstihlâk maddeleri stokları 9.597.283,22 
B — İç işletme malzemesi stokları 12.837.295,02 
C—Dış işletme malzemesi stokları 32.334.917,08 
D — Diğer malzeme stokları 6.901.105,53 

IV — Borçlular 87.906.854,59 
A — Mubayaadan borçlular 36.593.143,43 
B — Telefon tahalkkukatmdan borçl. 47.227.070,41 
C — Muhtelif borçlular 3.073.554,95 
D — Sair borçlular 1.013.085,80 
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T. L . T. L . T. L . T. L . T. L. 

V —Nakit ve kıymetli evrak 
A — Para 
1 — Kasa 11.948.983,41 
2 —Banka 8.044.378,88 

21.989.962,39 

B—Kıymetli evrak 
1 — Tahvil 
2 — Tasarruf bonosu 

VI —. iştirakler 
VII — Sair aktifler 

Nâzım hesaplar 

701.000,00 
.1.295.600 — 

Toplam 

Genel toplam 

19.993.362,39 

1.996.600,-

1.163.500,00 
14.762.186,99 

568.956.730,14 
284.608.258,08 

853.564.988,22 

III — Karşılıklar 
IV — Alacaklılar 

A — Bankalar 
B — Kurumlar ve sandıklar 
C — Diğer alacaklılar 

V — Ödenecek senetler 
VI — Emanet paralar 

VII — Sair pasifler 
VIII —Kâr 

Nâzım hesaplar 

8.244.755,27 
35.649.215,23 
50.636.444,59 

Toplam 

Genel toplam 

2.891.207,47 
94.530.415,09 

2.595.064,44 
45.415.882,19 
78.635.457,40 
21.177.300,45 

568.956.730,14 
284.608.258,08 

853.564.988,22 

T. C. Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi 1962 yılı kâr ve zarar hesabı 
B O R Ç A L A C A K 

1 —• Personel masrafları 
2 — Harcırahlar 
3 — Çeşitli masraflar 
4—• Verilen faiz ve komüsyonlar 
5 — Ulaştırma masrafları 
6 — Etüd, propaganda ve kültürel masraflar 
7 —• Vergi, resim, hare ve mahkeme masrafları 
8—• Tamir ve bakım masrafları 
9 — Büro masrafları 

10 — Amortisman masrafları 
11 — Muhtelif zararlar 
12 — Kâr 

T. L. 

207.763. 
3.304, 
5.045. 
2.875. 

29.638. 
1.883, 

30.001. 
23.998. 
6.926. 

18.784. 
3.545. 

21.177. 

537,77 
,942,47 
990,93 
227,09 
813,85 
387,07 
135,14 
161,19 
066,66 
564,33 
081,96 
300,45 

1— 'Posta gelirleri 
2— 'Telgraf gelirleri 
3 — Telefon gelirleri 
4 — Alman faiz ve komüsyonlar 
5 —• Çeşitli gelirler 
6 — Muhtelif kârlar 

T. L. 

101.983.248,66 
55.147.419,56 

182.419.175,84 
1.723.601,74 

308.249,79 
13.362.513,32 

Toplam 354.944.208,91 Toplam 354.944.208,91 

I — ödenmemiş sermaye 
II—Sabit kıymetler 

A — Arsalar 
B — Binalar 
C — î ç işletme tes. 
D — Dış işi. tes. 
E — Alet - edevat 
F — Nakil vasıtaları 
G — İşi. teeh. 
H —Talî işi. teeh. 
1 — Sosyal tesisler 
J — Mefr. ve demir. 

T. C. Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi 1963 yılı bilançosu 
A K T İ F P A S İ F 

T. L. T. L. T. L. 

9.047 
79.004 

123.265. 
120.795 

4.106, 
23.642, 
2.075. 

487. 
1.312. 

13.801. 

198,40 
.634,04 
799,13 
.271,73 
,661,79 
629,99 
616,67 
348,93 
339,59 
877,78 

Toplam 377.539.378,05 
Amortismanlar — 139.399.435,07 
K — Yapılmakta 
olan bina ve tes. 46.783.183,92 
Amortismanlar — 4.127.015,16 

T. L. T. L. 

130.025.766,22 
280.796.111,74 

I — Sermaye 
II — İhtiyatlar 

A — Kanuni ihtiyatlar 
B — Fevkalâde ihtiyatlar 

III — Karşılıklar 
IV — Alacaklılar 

A — Kurum ve sandıklar 
B — Diğer alacaklılar 

V — Ödenecek senetler 
VI — Emanet paralar 

VII — Sair pasifler 

1.955.685,43 
21.755.717,67 

93.683.795,13 
55.741.823,61 

300.000.000 — 
23.711.403,10 

3.507.586,81 

2.067.026,35 
49.481.063,75 
39.768.019,01 

238.139.942,98 

42.656.168,76 

III — Stoklar 
A — istihlâk maddeleri stokları 7.435.078,78 
B — Iç işletme malzemesi stokları 14.330.441,58 
C—Dış işletme malzemesi stokları 40.040.323,39 
D — Diğer malzeme stokları 8.025.295,02 

69.831.138,77 

TV —> Borçlular 
A — Mubayaadan borçlular 45.948.612,92 
B — Telefon ve telgraf tahakkuka-
tından borçlular 68.856.169,69 
C — Muhtelif borçlular 5.691.530,14 
D —Sair 1.889.098,12 

122.385.410,87 

V —• Nakit ve kıymetli evrak 
A — Para 
1 — Kasa 13.266.761,54 
2 — Banka 15.661.061,83 

B — Kıymetli evrak 
1 — Tahvil 
2 — Tasarruf bonosu 

701.000,— 
1.901.450,— 

28.927.823,37 

2.602.540,— 

31.530.363,37 
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T. L . T. L . T. L . T. L . T. L. 

VI — iştirakler 
VII —Sair aktifler 

Nâzım hesaplar 

1.163.500,— VIII — Geçmiş sene kâr ve zararları 
25.988.817,15 IX —Kâr 

Toplam 

Genel toplam 

661.721.108,12 
366.287.186,29 

1.028.008.294,41 

Nâzım hesaplar 

61.873.414,02 
31.886.976,34 

Toplam 661.721.108,12 
336.287.186,29 

Genel toplam 1.028.008.294,41 

T. C. Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi 1963 yılı kâr ve zarar hesabı 

B O R Ç A L A C A K 

T. L. T. L . 

1 — Personel giderleri 243.473.092,89 1 — Posta gelirleri 
2 — Harcırahlar 3.283.424,95 2 — Telgraf gelirleri 
3 —• Çeşitli giderler 8.521.878,75 3 — Telefon gelirleri 
4 — Verilen faiz ve komüsyonlar 3.637.268,92 4 — Alınan faiz ve komüsyonlar 
5 —• Ulaştırma giderleri 30.862.558,57 5 — Çeşitli gelirler 
6 — Etüd, propaganda ve kültürel giderleri 2.669.774,43 6 —'Muhtelif kârlar 
7 — Vergi, resim, hare ve mahkeme giderleri 38.709.296,55 
8 — Tamir ve bakım giderleri 20.475.257,91 
9 —Büro giderleri 8.322.547,74 

10 — Amortisman giderleri 23.507.032,92 
11 — Alet, edevat ve bakım takımları giderleri 127.982,15 
12 — Sosyal tesisler giderleri 51.562,90 
13 — Muhtelif zararlar 37.785.02874 
14 — Kâr 31.886.976,34 

Toplam 453.313.683,76 

133.517.085,03 
63.103.459,03 

236.886.486,31 
3.041.923,81 

558.089,96 
16.206.639,62 

Toplam 453.313.683,76 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 1959 yılı bilançosu 

A K T İ F P A S İ F 

10 — iştirakler 
11 — Sabit kıymetler 
12 — Diğer aktifler 

13 — Nâzım lıesaplar 

96.110.575,01 
100.626.339,61 
336.040.004,08 

Toplam 4.847.238.881,90 
4.606.566.499,41 

T. L. T. L. 

1 — ödenmemiş sermaye 299.799.400,00 1 — Sermaye 750.000.000,00 
2 — Kasadaki paralar 135.531.164,00 2 — ihtiyat akçeleri 170.859.112,79 
3 — Merkez Bankasındaki paralar 21.119.757,78 3 — Karşüıklar 2.476.891,87 
4 — Kanuni karşılıklar kasası 264.533.175,09 4 —• Tedavüldeki tahviller 161.958.000,00 
5 —• Bankalar 128.011.221,56 5 — Taahhütler 1.181.303.339,65 
6 — Tahviller ve hisse senetleri 48.896.759,85 6 —' Mevduat 1.958.464.121,08 
7 —'Senedat cüzdanı 170.208.407,61 7 —'Tediye emirleri 25.280.506,99 
8 —> Borçlu cari hesaplar 933.081.777,01 8 —-Talep olunmamış kıymetler 7.729.842,00 

iştiraklere açılan 121.818.973,94 9 — Diğer pasifler 533.435.840,69 
iştirakler kefaletiyle açılan B. C. H . 974.660,75 10 — Kâr 55.731.226,83 
Sair müşterilere açılan B. C. H . 810.288.142,32 

9 — Zirai krediler 2.313.280.299,58 

11 — Nâzım hesaplar 
Toplam 4.847.238.881,90 

4.606.566.499,11 

Umumi toplam 9.453.805.381,31 Genel toplam 9.453.805.381,31 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 1959 yık kâr ve zarar hesabı 

Z İ M M E T M A T L U P 

Personel masrafları 

Vergi ve harçlar 

verilen faiz ve komüsyonlar 

Kambiyo zararları 

Tasarrufu teşvik ikramiyeleri 

Amortisman ve karşılıklar 
Diğer masraf ve zararlar 
Kâr 

T. L . 

90.505.136,59 

24.888.322,95 

114.746.068,03 

31.208,20 

3.490.261,31 

4.201.929,09 
31.155.427,02 
55.731.226,83 

Alman faiz ve komüsyonlar 

Tahviller ve hisse senetleri gelirleri 

Banka hizmetleri karşılığında alman faiz ve komüsyonlar 

Kambiyo kârları 

iştiraklerimiz kârları 

Muhtelif kârlar 

T. L . 

264.746.327,28 

2.017.765,99 

20.690.176,86 

907.373,52 

6.902.739,65 

29.485.196,72 

Toplam 324.749.580,02 Toplam 324.749.580,02 
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Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 1960 yılı bilançosu 

A K T İ F P A S İ F 

1 — ödenmemiş sermaye 
2 — Kasa 
3 — T. C. Merkez Bankası 
4— Kanuni karşılıklar kasası 
5 — Bankalar 
6 — Tahvil, ve hisse senet, cüzdanı 
7 — Senetler cüzdanı 
8 — Borçlu cari hesaplar 
9 — Zirai krediler 

10 — İştirakler 
11 — Sabit kıymetler 
12 — Diğer aktifler 

13 — Nâzım hesaplar 

T. L. 

271.815. 
205.692. 
18.456, 

399.919 
96.416. 
84.949. 

140.966, 
824.979. 

2.392.097 
110.182 
115.757 
305.608 

900,— 
383,43 
,541,59 
,861,46 
,090,45 
905,13 
.962,76 
969,91 
,207,29 
,819,72 
.399,43 
988,67 

Toplam 4.936.844.029,84 
4.622.109.72 

T. L. 

1 — Sermaye 750.000.000,00 
2 — İhtiyatlar akçeleri 184.582.067,98 
3 — Karşılıklar 2.476.891,87 
4 — Tedavüldeki tahviller 156.009.000,00 
5 — Taahhütler 1.247.177.018,01 
6 — Mevduat 2.077.724.039,01 
7 — Tediye emirleri 23.750.653,53 
8 — Talep olunmamış kıymetler 5.677.466,40 
9 — Diğer pasifler 466.082.900,09 

10 — Kâr 53.363.992,95 

11 — Nâzım hesaplar 
Toplam 4.966.844.029,84 

4.622.109.199,72 

Genel toplam 9.588.953.229,56 Genel toplam 9.588.953.229,56 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 1960 yılı kâr ve zarar hesabı 
Z İ M M E T 

Personel masrafları 
Vergi ve harçlar 
Verilen faiz ve komüsyonlar 
Kambiyo zararları 
Tasarrufu teşvik ikramiyeleri 
Amortisman ve karşılıklar 
Diğer masraf ve zararlar 
Kâr 

T. L. 

105.420.732,07 
28.122.775,05 

126.045.549,73 
21.359,52 

6.084.975,09 
6.505.242,94 

35.201.557,31 
53.363.992,95 

Toplam 380.766184,63 

M A T L U P 

Alman faiz ve komüsyonlar 
Tahviller ve hisse senetleri gelirleri 
Banka hizmetleri karşılığında alman faiz ve komüsyonlar 
Kambiyo kârları 
İştirakler kârları 
Muhtelif kârlar 

T. L. 

292 
2 

24 

2 
37, 

,677.510,39 
.094.979,74 
.811.775,85 
689.377,79 
.789.415,23 
703.125,66 

Toplam 360.768.184,66 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 1961 yılı bilançosu 
A K T İ F P A S İ F 

T. L. 

1 — ödenmemiş sermaye 264.036.200,— 1 — Sermaye 
2 — Kasa 238.572.690,57 2 — İhtiyat akçeleri 
3 — T. C. Merkez Bankası 18.453.775,25 3 — Karşılıklar 
4 — Kanuni karşüıklar kasası 483.495.296,60 4 — Tedavüldeki tahviller 
5 — Bankalar 113.522.896,49 5 — Taahhütler 
6 — Tahvil, ve his. senet, cüzdanı 79.093.324,50 6 — Mevduat 
7 — Senetler cüzdanı 160.399.767,09 7 — Tediye emirleri 
8 — Avanslar 308.101.172,03 8 — Talep olunmamış kıymetler 
9 — Borçlu cari hesaplar 251.596.475,82 9 — Diğer pasifler 

10 — Zirai krediler 1.682.404.996,04 10 — Kâr 
11 — İştirakler 113.650.833,50 
12 — Sabit kıymetler 123.120.107,43 
13 — Diğer aktifler 1.038.270.782,91 

T. L. 

750.000. 
185.037 

2.476. 
147.754, 
527.476. 

2.504.648 
33.709. 
5.228. 

711.437. 
6.949. 

000,— 
,704,87 
,891,87 
000,— 
,171,21 
,798,67 
131,62 
383,— 
984,45 
,252,72 

14 — Nâzım hesaplar 
Toplam 4.874.718.318,23 

4.220.508.735,99 11 —> Nâzım hesaplar 
Toplam 4.874.718.318,23 

4.220.508.735,99 

Genel toplam 9.095.227.054,22 Genel toplam 9.095.227.054,22 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 1961 yılı kâr ve zarar hesabı 
Z İ M M E T M A T L U P 

Personel masrafları 
Vergi ve harçlar 
Verüen faiz ve komüsyonlar 
Kambiyo zararları 
Tasarrufu teşvik ikramiyeleri 
Amortisman ve karşılıklar 
Diğer masraf ve zararlar 
Kâr 

T. L. 

119.389.676,53 
25.972.166,24 

116.416.843,91 
30.362,73 

6.809.486,41 
8.131.647,13 

31.085.529,27 
6.949.252,72 

Toplam 314.784.964.94 

Alman faiz ve komüsyonlar 
Tahviller ve hisse senetleri gelirleri 
Banka hizmetleri karşılığında alınan faiz ve komüsyonlar 
Kambiyo kârları 
İştirakler kârları 
Muhtelif kârlar 

T. L. 

249.221.720,75 
3.625.378,65 

22.185.989,69 
869.348,18 

8.549.399,19 
30.333.128,48 

Toplam 314.784.964,94 

(Devamı var) 
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Y Ö N E T M E L I K L E R 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden : 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Giyim Yönetmeliği 

BÖLÜM I 

Genel hükümler 

Madde 1 — Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iş
yerlerinde, aylık ücretle veya yevmiye ile çalışan memur, hizmetli veya 
işçilere, faaliyetleri Ue ilgili olarak verilecek lüzumlu giyim eşyasının 
cinsi ve miktarı ile kimler tarafından ne suretle kullanılacağı bu Yönet
melik Üe tesbit edilmiştir. 

Madde 2 — Bu Yönetmeliğe göre verüecek giyim eşyası, kullanma 
süresi sonuna kadar Üniversite malıdır. 

Madde 3 —. Yönetmelikle tesbit olunan giyim eşyasından mübrem ve 
âcü olmayanların verilmemesine veya kullanma sürelerinin uzatılmasına 
Rektör yetkilidir. 

BÖLÜM II 

Giyim eşyasının cins ve tahsis şekli 

Madde 4 — üniversitenin muhtelif bölümlerinde çalışanlara verüecek 
giyim eşyasının cins ve miktarı aşağıda tesbit edilmiştir: 

a) Doktor, hemşire ve revir hademesi gibi personele senede ikişer 
adet beyaz gömlek, hemşirelere ayrıca hususi başlık, 

b) Atelye, resimhane, ambar ve garaj gibi yerlerde çalışan ustabaşı, 
ambar memuruna yılda bir defa renkli, lâboratuvar ve kimyahanelerde 
çalışan laborant ve teknisyenlere yılda iki defa uzun beyaz gcmlek, 

c) Vazifeleri itibariyle daimî surette açık işyerlerinde çalışan puvan-
tör ve sürveyan, teknisyen gibi personele yalmz vazife ânında giymek 
üzere mevsime göre muşamba, lâstik çizme, eldiven ve başlık, 

d) Üniversitede çalışan bayan daktilolara ve santral memuruna 
yılda bir defa siyah gömleklik kumaş, erkek daktilolara kolluk siyah 
kumaş, 

e) Dağıtıcı, şoför, kapıcı, bekçi, hademe ve meydancılara: 
— Her sene bir kat yünlü kumaştan kışlık ve bir kat ketenden yazlık 

elbise, elbise üe şapka ve başörtüsü, 
— Her sene iki çift ayakkabı, 
— Üç senede bir kışlık palto, (Şoförlere palto veya deri ceket) 
— 2 gömlek ve bir kravat, 

gibi giyim eşyası verilir. 
f) Kafeteryada çalıştırüan ahçı, bulaşıkçı ve yardımcılar ile kalori

fercilere (e) bendinde yazılı giyim eşyasından başka bir adet iş tulumu 
verilir. 

Madde 5 — 3008 sayılı İş Kanununa tabi işçüere «İşçi Sağlığını Ko
ruma ve İş Emniyeti» Nizamnamesinin 19 uncu maddesi gereğince veril
mesi icabeden iş elbisesi ile koruma levazımı yalmz işyerlerinde ve iş 
başında kullanılır. 

Madde 6 Yönetmelik gereğince kendisine giyim eşyası verilenler, 
görevlerine, verilen giyim eşyası ile gelmeğe mecburdurlar. 

BÖLÜM m 

Giyim eşyasının alım, bakım ve muhafazası 

Madde 7 Giyim eşyası ihtiyacı bütçe ihzarından evvel Daire Mü
dürlüğünce tesbit edilerek bütçeye bu iş için lüzumu kadar ödenek konur. 
Ve Alım, Satım ve İhale Yönetmeliğine göre temin edüir. 

Madde 8 Daire Müdürü bu Yönetmelikte sözü geçen giyim eşya
sını usulü dairesinde ambardan teslim alırlar ve mahiyetine göre ihtiyaç 
sahiplerine makbuz mukabüi tevziine ve bunların kullanılışına nezaret ve 
muhafazasına dikkat etmekle görevlidirler. 

Madd© S Giyim eşyası verilen kimseler bunları iyi kullanmağa 
mecburdur. Bu eşyaların bakım, onarım ve temizlikleri kendilerine aittir. 

Madde 10 — Giyim eşyası tevziatı Daire Müdürlüğünce yapılarak 
kullanma sürelerinin takibi için bir deftere kaydedilir. 

BÖLÜM IV 

Giyim eşyasının kullanma süreleri 

Madde 11 — Her sınıf personele verilecek olan ve bu Yönetmelikte 
sözü edilen giyim eşyasının kullanma süresi aşağıdaki gibi tesbit edilmiştir. 

a) Doktor, hemşire, revir hademesi, laborantlara verilecek beyaz, 
gömleğin kullanma süresi 6 aydır. 

b) Atelye, ambar ve garaj gibi yerlerde çalışan ustabaşı, ambar me
muruna verilen renkli gömleğin kullanma süresi bir yıldır. 

c) Daktilo ve santral memuruna verilen siyah gömleğin ve erkek 
daktilolara verilen siyah kolluğun kullanma süresi bir yıldır. 

d) Dağıtıcı, şoför, kapıcı, bekçi ve hademe ile ahçı, kaloriferci ve 
meydancılara verüen yünlü ve keten elbisenin, işçi tulumunun, kasket ve 
başörtünün kullanma süresi bir yıldır. 

e) Ayakkabının kullanma süresi 6 aydır. 
f) Kışlık palto Ue çizme, muşamba ve eldiven gibi devamlı olarak 

kullanılmayan giyim eşyasının kullanma süresi üç yıldır. 
g) Kafeteryada çalışan ahçı, bulaşıkçı ve yardımcılarına verilen iş 

tulumu, başlık ve önlüğün kullanma süresi altı aydır. Meydancı olarak 
çalışanlara verilen beyaz keten ceketin kullanma süresi altı ay ve siyah 
pantolununki bir yıldır. 

Madde 12 — Giyim eşyasının yenilenmesi ve kayıt silinmelerinin ne 
şeküde yapılacağı aşağıda tesbit edümiştir : 

a) Kullanma süresi biten giyim eşyası yerine yenisi verilir ve eski
sinin kaydı silinir. 

b) Kullanma süresi dolmadığı halde, kullananın kusuru olmadan 
kullanılamıyacak hale gelenler bir zabıtla tesbit edilerek, Genel İdari İşler 
Müdürünün muvafakati alındıktan sonra yenisi verilir. 

Kullananın kusuru varsa, keyfiyet bir komisyon marifetiyle tutulacak 
zapta müsteniden ilgiliye tazmin ettirüir. 

BÖLÜM V 

Çeşitli hükümler 

Madde 13 — Giyim eşyası kullanma süresi içinde demirbaş gibi 
takibe ve kayda tabi malzemedir. Üniversiteden ayrılacakların üzerinde 
bulunan kullanma süresi dolmamış giyim eşyası geri alınır. Kullanma süre
sinin 3/4 ü dolmuş olanlar için bu hüküm tatbik edilmez. Vazifelerine son 
verilmek suretiyle ayrılacaklara verilen giyim eşyası, kullanma süresine 
bakılmaksızın geri alınır. 

Madde 14 — . Bu Yönetmeliğe tabi olan giyim eşyasının Yönetmelikte 
tasrih edilen kimselere tevziinden ve bu Yönetmeliğin noksansız olarak 
tatbikinden Daire Müdürü veya bu vazifeyi tedvire memur edilenler 
sorumludurlar. 

Madde 15 Bu Yönetmelik 1/3/1961 tarihinden itibaren yürürlüğe 
girer. 

İşbu Yönetmelik, Mütevelli Heyetinin 9/2/1961 tarih ve 10/87 sayılı 
kararı ile kabul edilmiştir. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Sabit Kıymet ve Demirbaş Geçici Yönetmeliği 

BÖLÜM I 

Genel hükümler 

Madde 1 — Üniversitesinin sahibi bulunduğu arazi, arsa ve binalar 
gayrimenkullerinin mütemmim cüzülerini teşkil eden tesisler ve teferrua
tından olan makinelerle, nakil vasıtaları, mefruşat, alât ve edevat gibi 
sabit kıymetler için bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

Madde 2 — Bu Yönetmelik hükümlerine göre ambardan alman ve 
sair suretle temin edilen kayda tabi demirbaş ve mefruşat usulüne uygun 
şekilde kayıttan çıkarılıncaya kadar Üniversite malıdır. 

Madde 3 — Kıymeti 50,— liradan yukarı ve kullanma süresi bir yıl
dan fazla olan bilûmum alât, edevat ve mefruşat gibi malzeme, bu Yönet
melik hükümlerine tabidir. 

(Resmî Gazete) 
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Madde 4 —. Kıymeti 50— liradan aşağı veya 50,— liradan yukarı 
olmakla beraber, kırılabilen, tamir suretiyle ıslahı kabil bulunmayan, kul
lanmağa başlanıldığı andan itibaren değer kaybına maruz kalan yatak, sofra 
ve mutfak takımları, paspas gibi malzeme 1 lira iz bedelle nâzım hesap
larda «kayda tabi» demirbaş olarak takibedilir. 

Madde 5 — Üniversiteye ait demirbaş ve mefruşat hiç bir suretle 
işyerleri haricine çıkarılamaz ve resmî iş dışında kullamlamaz. Tamir için 
dışarı çıkarılması icabeden 'kıymetler için Daire Müdürünün yazılı müsaa
desinin alınması lâzımdır. 

Madde 6 — Kendilerine tevdi edilen sabit kıymetlerden mes'ul şahıs
lar vazife değiştirdikleri takdirde, mes'uliyetleri altında bulunan kıymet
leri ve bunların durumlanm Daire Müdürlüğü adına yetküi bir kimsenin 
de iştiraki suretiyle, bir devir protokolü ile tesbit etmeğe mecburdurlar. 

BÖLÜM n 

Demirbaş ve mefruşatın alım, bakım ve muhafazası 
Madde 7 —• Üniversitenin muhtelif bölümlerinin ihtiyacı olan demir

baş ve mefruşat bütçe ihzarında nazarı itibara alınır ve mevcut ödenek
lerine müsteniden ya atelyelerde imal edilir veya Alun, Satım ve ihale 
Yönetmeliğine göre hariçten temin edflir. 

Madde 8 — Fakülte ve İdari Servisler ihtiyaçlarını Genel İdari İşler 
Müdürlüğü kanalı ile usulü dairesinde ambardan alırlar. Malzemeyi alan
lar bunları iyi kullanmağa mecburdurlar. 

Madde 9 — Daire Müdürlüğü de bunların muhafaza, bakım, onarım 
ve temizliğinden sorumludur.. 

Madde 10 — Fakülte ve İdari Servislerde bulunan demirbaşlar, bu
lunduğu yer itibariyle, muhafazalı listeler ile tesbit edilerek, odaların belirli 
yerlerine asılır. Demirbaşlarda husule gelen değişiklikler bu listelerde gös
terilir. 

BÖLÜM 

Sabit kıymet, demirbaş ve mefruşatın tasnif, tarif ve kayıt işleri 

Madde 11 — Sabit kıymetler, maliyet v« hususiyetlerine göre ve he
sap plânına mütenazır olarak aşağıda tesbit edilen gruplardan terettüp 
eder: 

a) Arsalar ve arazi, 
b) Arazi üstü tertibat (Arsa ve arazi üzerinde binadan gayri tesis

ler), 
c) Binalar, 
d) Tesisler, 
e) Nakil vasıtaları, 
f) Makinalar, 
g) Alet ve edevat, 
h) Demirbaş ve mefruşat, 
i) Kitaplar, 
j) Canlı demirbaşlar, 
k) Haklar. 
Madde 12 — Sabit kıymetlerin muhtevası ile alâkalı tarifler aşağıda 

gösterildiği şekilde tesbit edilmiştir: 
a) Arsa; üzerine bina inşa edilmiş olan veya bina inşasına tahsis 

edilmiş bulunan toprak parçasıdır. 
b) Arazi; üzerine bina yapılmamış ve bina inşaatından başka mak

satlara tahsis edilmiş olan toprak parçasıdır. 
c) Arazi üstü tertibat; Üniversitenin sahip bulunduğu arsalar veya 

arazi üzerinde vücude getirilen yollar, köprüler, kanallar, iskele ve rıhtım, 
ütisak hatları, ihata tertibatı, duvarlar, meydanlar, parklar ve bahçeleri 
ifade ederler. 

d) Binalar; İnşa edildiği maddeye bakılmaksızın,, aynı temel üze
rine kurulmuş, bölümü itibariyle tek bir kitle meydana getiren ve Üniver
site mülkiyetinde bulunan sabit inşaatı ifade eder. 

e) Tesisat; Aynı veya ayrı mahiyetteki sabit kıymetler arasında ve 
bunların kullanılmaya elverişli bir hale getirilmesini mümkün küıp arazi 
üstü tertibatı anlamı dışında kalan sabit kıymetleri ifade eder. 

f) Nakil vasıtaları; Tahmil tahliye ve havai hat tesisatı dışında 
kalan, insanların ve eşyanın bulundukları yerden uzak mesafelere götürül
mesine yarayan motorlu veya hayvan kuvvetiyle işleyen vasıtalardır. 

g) Makinalar; Müıaniki bir iş görmek üzere marangozhane ve ima
lâthaneye alman ve nakü vasıtaları, alât ve edevat ile büro makinalan 
dışında kalan kısmı ifade eder. 

h) Alât ve edevat; Tesisat ve makinalar dışında kalan insan gücü
nün işe tatbikini kolaylaşüran, ayrı ayrı vazifeleri gören, müteaddit parça
larla yardımcı organlardan müteşekkil bulunmayan, ölçme ve tartmaya 

yarayan, kalıp, model şeklinde kullanılan fenni kontrol ve tecrübeler yap
mayı sağlıyan ve seyyar mahiyette olan, müstehlik madde vasfım taşıma
yan, fizikî bünyesi itibariyle bir defadan fazla kullanılmaya elverişli vası
taları ifade eder. 

i) Demirbaş ve mefruşat; Üniversitenin Fakülte ve İdari Servis
lerinde bulunan kıymeti '50,— liradan yukarı ve kuüanma süresi uzun 
olan, kasa, yazıhane, masa, masa camları, kanape, koltuk, sandalye, dolap, 
etajer, kütüphane, sigara sehpaları, büro makinaları, saatler, vantilatör, 
soba, ocaklar, çanta, sumen, yazı takımları, perdeler, tablo, heykel, halı, 
portmanto, pasif korunma ve sağlık eşyası, telefon ahizeleri ve düofonlar, 
radyo, portatif lâmbalar, karyola, buzdolabı, mutfak takımları ve emsalini 
ifade eder. 

j) Haklar; Tasarruf selâhiyetine sahip olmak ve muayyen şartlar 
altında kanunen himaye görmeği mümkün kılan, lisans, ihtira berati, imti
yaz, ruhsatname ve benzeri gayri maddi sabit kıymetleri ifade eder. 

Made 13 — Üniversitenin sahip bulunduğu sabit kıymet ve demir
başların kaydı Rektörlükçe tâyin ve tesbit edilecek esaslar dahilinde tutulur. 

BÖLÜM IV 

Sabit kıymetlerin numarataj ve sayım işleri 

Madde 14 — Bir sabit kıymetin iktisabında veya demirbaşın usulüne 
uygun olarak hizmete alındığında Daire Müdürlüğünce «Demirbaş defteri» 
ne kayıt edilir ve demirbaş numarası verilir. Numaralanma ameliyesi, sabit 
kıymetin zarafetini ve değerini düşürmeyecek ve yeknazarda görülmeye
cek şeküde yapılır. 

Madde 15 — Üniversite sabit kıymet ve demirbaşları ile makine, 
tesisat, nakü vasıtaları ve küçük âletler, kayda tabi demirbaşlar yılda en 
az bir defa ve her yıl Şubat aynım son günü akşamı bitirilmek üzere 
sayılır. 

Madde 16 — Rektörlükçe, sayıma nezaret edecek makam ve sayım 
ekipleri tesbit edilerek, sayım işlerinin sureti cereyanım gösterir bir sayım 
emri hazırlanır. 

Bu sayım emrinde sayım ekipleri ve sayacakları sabit kıymet ve 
demirbaşların grupları açık olarak belirtilir. Sayım ekipleri, işin hususiye
tine vakıf kimselerden teşkü olunur. 

Madde 17 — Sayım neticeleri, usulüne uygun şeküde sayım liste
lerine dercedilerek sayım ekiplerine imzalatilır. Sayım listelerinin sayım
dan evvel numaralanmas,ı sahife başlarına selâhiyetlilerin imzalarının alın
ması ve mühürlenmiş olması lâzımdır. 

Bu listeler üzerinde silinti ve kazıntı yapılamaz. 
Listeler sıra numaraları tahtında imza mukabüinde Sayım Ekipleri 

Başkanına verüir. Her sabit kıymet grubu için ayrı sayım listesi kullanılır. 
Sayım listelerinde; sayım tarihi, sayılan sabit kıymet grupu, sabit 

kıymet numarası, cinsi, miktarı, sayım yerinin kaydedilmesi lâzımdır. 
Madde 18 — Sene sonu sayımlarından başka, Daire Müdürlüğünce, 

en az üç ayda bir defa kısmî sayımlar yapılarak mevcutların kayıtlarla 
mutabakatı sağlanmalıdır. 

Madde 19 — Sayım ekiplerinin vazife ve mes'uliyetleri: 
a) Sayım ekipleri, sayıma nezaret vazifesiyle mükellef heyetçe tesbit 

edüir. Her ekibin bir başkam ve işin ehemmiyetine göre üyeleri bulunur. 
b) Sayılmış sabit kıymetler hiç bir suretle sayım sonuna kadar 

yerinden başka bir mahalle naklolunamaz. 
c) Sayım esnasında' demirbaşların numaralarının süinmeye maruz 

olanları, markaların düşmesi gibi görülecek eksiklikler ikmal edüir. 
d) Sayım esnasında bir kasda makrun olmıyarak vukua gelen kırıl

malar sayım ekiplerince bir zabıtla tesbit edilir. 
e) Sayım esnasında kuUanümaz hale gelen sabit kıymetler ekiplerce 

tesbit edilerek sayım listelerinde bu hususta not hanelerine gerekli açık
lamalar yazdır. 

f) Sayım müddetince ambardan sabit kıymet çıkışı yapılmaz ve hiç 
bir suretle sabit kıymetler ve demirbaş hareketlerine müsaade edilmez. 

g) Fakülte ve İdarî Servisler sayımın sıhhatle devam ve intacı için 
sayım ekiplerine âzami kolaylığı göstermeğe mecburdurlar. 

h) Sayım esnasında tahaddüs edecek herhangi bir yolsuzluk ve 
intizamsızlıktan bütün sayım ekibi aynı derecede mes'uldürler. 

BÖLÜM V 

Sabit kıymet hareketleri 

Madde 20 — Üniversiteye ait sabit kıymetlerin Fakülte ve İdari Ser
visler arasındaki yer değiştirmeleri, «Sabit kıymet yer değiştirme» karta 
ile yapılır. 
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Bu kartlar Daire Müdürlüğünce 2 nüsha olarak tanzim edilir. Sabit 
kıymetlerin mahal itibariyle yapılan tasnif kartlarında gerekli yer değiş
tirme bu suretle tesbit edilmiş olur. 

Madde 21 —, Zamanla kullanılamıyacak veya istifade edilemiyecek 
hale gelen sabit kıymetler, ilgili Fakülte veya İdari Servis yetkilisinin tek
lifi ve Genel İdari işler Müdürlüğünün tasvibinden sonra teşkil edilecek 
bir heyet marifetiyle tesbit edüir ve tanzim olunacak tutanak üzerine kayıt
tan düşülür. 

Madde 22 — Madde 21 deki esaslar dahüinde yapılan ihraçlara ait 
sabit kıymetlerin satımı, Daire Müdürlüğünün teklifi ve Genel İdari İşler 
Müdürünün tasvibi ahnmak şartiyle, Alım, Satım ve ihale Yönetmeliği 
esasları dahüinde icra edilir. 

BÖLÜM VI 

Yürürlük hükümleri 

Madde 23 — Bu Yönetmelik Mütevelli Heyetinin kabulünden sonra 
yürürlüğe girer. 

İşbu Yönetmelik, Mütevelli Heyetin 9/2/1961 tarih ve 10/88 sayılı 
kararı ile kabul edümiştir. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Muhasebe Yönetmeliği 

I — UMUMİ HÜKÜMLER : 

a) Toplu olarak Üniversitenin varlık, borç ve alacak durumları ile 
bunlarda vaki olacak değişikliklerin müstemir bir şekilde tesbiti ve değer
lendirilmesi ve netirelerinin belirtilmesi, bütçenin hakikate en yakın surette 
hazırlanması ve sarfiyatın bütçe limitleri dahilinde yapılmasını takip ve 
temin ile, istatistik mevzuları, Üniversite muhasebesinin başlıca vazifesini 
teşkü eder. 

b) Hesap dönemi her yılın Mart ayının ilk günü başlar, müteakip 
yıl Şubat ayının son günü nihayete erer. 

Bu maksatla, aşağıdaki esaslar ile hesap plânı ve izahnamesinde belir
tilen ana hükümler ve prensipler dairesinde hareket edilir. 

II — FİŞLER : 

Muameleler, fişler vasıtasiyle muhasebeleştirilir. İki nev'i fiş vardır : 
A) Ödemeler için mavi, tahsüât için kırmızı baskılı kasa fişleri kul

lanılır. Bir ödeme fişinin ihtiva ettiği meblâğ, üzerinde ismi yazılı defter-i 
kebir hesabına borç, kasa hesabına alacak, 

Bir tahsü fişinin ihtiva ettiği meblâğ, üzerinde ismi yazılı defter-i 
kebir hesabına alacak kasa hesabına borç yazılır. 

Tahsil fişleri makbuz nüshasını da ihtiva etmek üzere, matbu sıra 
numaralarını takibederler. İptal edilenleri, üzerlerine iptal damgaları vurul
mak ve ilgililere parafe ettirilmek suretiyle günlük evrak-ı müsbite zarf
larında diğer tahsil fişleri ile birlikte matbu sıra No. larına göre bir tasnif 
dahilinde saklanırlar. 

B) Mahsup fişleri : 

Nakde taallûk etmeyen muamelelerin muhasebeleşmesini temin etmek 
üzere, bir tarafı borç, mukabü tarafı alacak kaydına mahsus olmak üzere 
siyah baskılı mahsup fişleri tanzim edilir. 

Bir mahsup fişinin zimmet veya matlup tarafına hangi hesabın ismi 
yazılı ise, karşısında kayıtlı meblâğ da o hesaba zimmet veya matlup kay
dolunur. 

G) Fişlerin tasnifi: 

Bir günlük muamelâta ait kasa ve mahsup fişleri mutlak surette aynı 
gün zarfında muhasebe servisinde toplanır. 

Muhasebe tarafından tahsü, tediye ve mahsup fişlerine, her yıl için 
Mart aylarından itibaren birden başlıyarak, müteselsü birer sıra numarası 
verilir. 

Numaralamayı müteakip, fişlerin ana hesaplar itibariyle (T) cetveli 
şeklinde dökümü yapılarak, her bir defter-i kebir hesabının borç ve alacak 
yekûnları terkip pusulalarına irae olunur. 

D) Terkip cetveli: 

Numaralanan fişlerin defter-i kebire kaydını kolaylaştırmak, mua
vin defter kayıtlarının kontrolünü temin etmek ve muameleleri muzaaf 
usule göre karşılıklı bir şekilde hazırlanıp hazırlanmadıklarım anlayabil
mek maksadı ile «terkip cetveli» tanzim edilir. 

Terkip cetveli, terkip pusulalarında yazılı meblâğlara müsteniden tan
zim olunur. 

Cetveldeki kasa, mahsup ve bunların yekûn, borç ve alacak sütunları 
mecmuunun birbirine denk olması lâzım gelir. 

Terkip cetvelinin tanziminden evvel fişler muavin ve esas defterleree 
kayıt olunamaz. 

Terkibin tanzimini müteakip, günlük fişlerle, terkip pusulaları stan
dart bir zarfta muhafaza olunur. Bu zarfın üzerindeki muhteviyat yine 
belirli bir esas dairesinde tesbit edilir. Bu suretle fişler kayda hazırlanmış 
olacağından, fişler, defter-i kebir hesaplarının muavin defterlerini tutan 
memura tevzi ve tevdi olunur. 

III — DEFTERLER : 

a) Muavin defterler : 

Fişler, evvelâ muavin defterlere kayıt olunur. Muavin defterler, bir 
hesabın birinci, ikinci, üçüncü ilâh. derecedeki nihai tâli ve müfredat hesap
larının muamele tarihi itibariyle yazıldığı kayıt unsurlarıdır. 

Bunlar, ihtiyaca göre, kalamozo föyü, cütli defter, kart, makine föyü 
ve benzeri şekilde olabüirler. 

Rektörlükçe şekÜ va eb'adı tesbit edümemiş matbualar üzerine kayıt 
yapılamaz. 

Cütli defterlerin, kullanış şekline göre tek veya çift sahife numarası 
ihtiva etmesi lâzımdır. Sahifeleri numaralanmamış defterler kullanılamaz. 
Cütli defterlerden sahife çıkarılamaz, sahife üâve edilemez, cütler bozulup 
yeniden cütlenemez. 

Kayıt memuru, topladığı günlük muhasebe fişlerini, muavin defter
deki tâli ve müfredat hesap sırasına göre tasnif etmek suretiyle kayda 
hazırlar. 

Bir fişin muhasebe kayıtlarına esas olabilmesi için: 
1. Üniversitede kullanılan cinsten bir matbua olması, 
2. Kaydolunacağı defter-i kebir hesabı ile varsa tâli hesabımn isim 

ve numaralarını ihtiva etmesi, 
3. Tanzim tarihini taşıması, 
4. Hâk ve süintiden âr* olması, 
5. Yazı ve rakamla ifade edilen bir meblâğı ve bu meblâğın ilgili 

yeter derecede izahatı ihtiva etmesi, 
6. Fişi tanzim eden memurun parafım ve yetkililerin müşterek im

zasını taşıması, 
7. Üişkilerinin tamam olması, 
8. Tediye ve tahsü fişlerinde ödetmeye ve tahsile yetkililerin, vezne

darın, tediye fişlerinde parayı alan kimsenin imzalarının bulunması, fişin 
nev'ine göre (Ödenmiştir) veya (Tahsü edümiştir) damgalarını taşıması, 

9. Fişlerde ve eklerindeki pulların noksansız ve usulü dairesinde 
iptal edilmiş olması, lâzımdır. 

Noksan olanlarının ikmali gerekir. 
Kayıt memuru, fişi ayrıca, izahatına nazaran hesap isminin doğruluğu, 

muamelede dikkati çeken bir yanlışlık bulunup bulunmadığı, valör ve 
yekûn bakımından da tetkik ederek, muavin defterdeki sabitesine kaydeder. 

Muavin defter kaydı, sahifede mevcut bütün sütunların okunaklı bir 
şekilde ve fiş münderecatına müsteniden muameleyi açıkça izah ede
cek bir şekilde imlâsı suretiyle yapılır. Bakiye yürütülen hesaplarda, me
mur, bakiyeyi kayıt esasında ügüi sütununa işler. Kayıt işi biten fişin, 
kayıt memuru tarafından muayyen bir yerine parafe edilir. 

Kaydın doğruluğu ve takip ile mutabakatı her defter-i kebir hesabı 
için ayrı ayrı tanzim edilen «Şifriye» lerle kontrol edilir. Memur, fişe müs
teniden yaptığı kayıtları, hemen akabinde şifriyeye intikal ettirir. Doğru
dan doğruya fişten şifriye tanzim edilmez. 

Kayıt bitince, memur, şifriyesini terkip ile kontrol eder. Bu kontrol, 
kasa, mahsup ve yekûn rakamları bakımından ayrı ayrı yapılır. Şifriyesi 
terkip ile mutabık olan memur, terkibin mahallî mahsusunu imzalar ve 
terkip memuruna iade eder. 

Terkip memuru, terkibin muavin defter memurları tarafından imza
sını müteakip kendisine tevdi edilen fişlerin, terkip pusulalarını ve cetvelini 
şifriyeleri o günün muamelelerine tahsis edilen zarfa koyar ve zarfın üze
rinde kayıtlı bulunan fiş adetlerini kontrol ve parafe eder. 

B) Esas defterler : 

a) Yevmiye defteri: 

Günlük muamelelerin tarih sırası ile ve madde halinde tertipli olarak 
kaydına mahsustur. 

Terkibin, muavin defter kaydını yapan memur tarafından imzalan
ması ikmal edilince, fiş zarfı yevmiye memuruna tevdi edilir. 
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Nakit muameleleri için; evvelâ kasa borçlu ilgili hesaplar alacaklı, 
sonra kasa alacaklı alâkalı hesaplar borçlu ve mahsup muameleleri için de, 
mürekkep madde halinde, bidayeten borçlu hesaplar imlâ edilmek suretiyle 
üç ayrı madde şeklinde günlük kayıtlar terkip cetvelinden yevmiye defte
rine intikal ettirilir. 

Yevmiye kayıtlarını yapan memur, kayda başlamadan evvel terkibin 
yukarıda zikredilen esaslar dairesinde tanzim ve muavin defterini tutan 
memur tarafından bütün hesaplarda mutabakat temin edilip edilmediğini 
tetkik ve tesbit eder. 

Yevmiye maddelerine sene başından itibaren birden başlıyarak mü-
teselsü sıra numarası verilir. 

Her gün yevmiye maddeleri ile defterin zimmet ve matlup sütunlarına 
kaydedilen meblâğlar bir evvelki günden müdevver yekûnlar da dâhil 
olmak üzere toplanır. Yekûnlar müsavi olacaktır. Ay içerisinde yekûnlar 
kurşun kalemle yürütülür. Defter-i kebir ile mutabakat temin edilip, aylık 
mizanlar hazırlandıktan sonra mürekkeplenir. 

b) Defter-i kebir : 

Muamelelerin hesap nev'ileri itibariyle kaydı bu defterde temin edilir. 
Tutulması kanunen mecburidir. Defter-i kebir çift sahife üzerine tutulur. 
Bu deftere kayda başlamadan evvel her hesap için münasip miktarda 
sahife tahsis ve fihristi tanzim olunur. 

Defter-i kebir kayıtları doğrudan doğruya terkip cetvelinden yapılır. 
Defter-i kebir kaydı, yevmiye defterlerinde muamele gören her hesa

bın yekûn hanesindeki zimmet rakamlarının, defter-i kebirin o hesaba 
tahsis edilen sol sahifesinin meblâğ kaydına mahsus iç sütununa, matlup 
yekûnu hanesindeki rakamın, defter-i kebirin o hesaba tahsis edilen sağ 
sahifesinin meblâğ kaydına mahsus iç sütunu imlâsı suretiyle yapılır. Aynı 
satırların tarih kaydına mahsus hanesi o günün tarihi ve diğer sütuna da 
yevmiye madde numarası kaydedilir. Defter-i kebire esas itibariyle izahat 
dercolunmaz. 

Ay sonlarında defter-i kebir sahifelerinin iç sütunlarında kayıtlı bir 
aylık muameleler yekûn edilerek dış sütunlara nakledilir. Yekûn teselsül
leri dış sütunlarda yürütülür. 

c) Envanter ve bilanço defteri: 

Yıl sonunda bilanço ile bunların eklerini teşkü eden envanter cet
velleri bu deftere aynı sıra ile dercedilir. 

IV — KAYIT NİZAMI, TASHİH VE MÜDDETLER : 

Esas ve muavin defterlerle, şifriye, terkip zarf ve dosya etiketleri, 
makine ile, damga vurulmak veya mürekkeple yazılmak suretiyle dolduru-
labüir. Bunları karalamak, kazımak veya okunamıyacak bir şeküde çizmek 
suretiyle tashih etmek, satır aralarına yazı ile rakam yazmak, satır ve 
sahife atlamak memnudur. 

Defterlerdeki tahsisler, muhasebe içi veya dışı olsun kaidesine tev
fikan yapılır. 

Yevmiye defterinde yapılacak tashihlerde, Vergi Usul Kanunundaki 
usullere riayet şarttır. 

Muavin defter ve esas defter kayıtlanmn, fişlerin tanzim tarihini taki
be den gün içinde, her halükârda üç gün zarfında yapılmış olması lâzımdır. 

Defter-i kebir ve yevmiye defteri ile envanter ve bilânço defteri 
(Türk Ticaret Kanunu ile Vergi Usul Kanunlarında yazılı usul ve esaslar 
dairesinde), her yılın Şubat ayı içinde tasdik ettirilecek ve hesap devresi 
bitimini takibeden ay nihayetine kadar notere ibraz edilerek kapanış kayıt
ları yaptırılacak, bu suretle kazai merciler nezdinde muteber birer beyyine 
unsuru olmaları temin olunacaktır. Hesap dönemi içinde yeni defter kul
lanılması icabettiği takdirde, bunların kullanılmasına, başlanılmadan evvel 
tasdik ettirümesi zaruridir. 

V — NETİCE UNSURLARI : 

A) Mizanlar : 

a) Aylık mizan : 

Her ayın son günü itibariyle defter-i kebir ve muavin defterlerin 
mizanı çıkarılır. 

Defter-i kebir mizam, defter-i kebir hesaplarının zimmet ve maÜup 
yekûnlarının matbu cetveldeki zimmet ve matlup sütunlarına yazılması 
suretiyle çıkarılır. Yekûnlar yapılır ve bunların birbirine ve yevmiye def
teri yekûnuna müsavi oldukları tesbit edilir. Ayrıca, defter-i kebir hesa
bının o hesaba ait olup muavin defterinden çıkarılmış bulunan özel mizanı 
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ile kontrol yapılır. Bu tesbitlerden sonra bakiye rakamları bulunur ve 
ilgili sütunlarına kaydedilir. Çift bakiyeli hesapların bakiyeleri özel mizan
larından alınır. Bakiye sütunlan yekûnlarının da birbirine denk olması 
gerekir. 

Her bir defter-i kebir hesabının ayrıca ve tutulduğu muavin defterin
den, yukarıda bahsedilen esaslar dairesinde mizanı çıkarılır. 

Mizanlar müteakip ayın altıncı günü hazır olmalıdır. 
Ay sonlarında, ayrıca, borçlu ve alacaklı hesapların müfredatları i t i

bariyle izahatlı bakiye mizanları ve tahsisat mukayeseleri de izhar edilir. 

b) Muvakkat mizan : 

. Her yıl Şubat ayının son günü, bütün hesapların, aylık mizanlara 
müteallik esaslar dairesinde muvakkat bir mizam çıkarılarak envanter 
kayıtlarından evvelki hesap durumu tesbit olunur. 

c) Kat'i mizan : 

Muvakkat mizanın ihzarından sonra, bilânço munzam devresinde, 
esas itibariyle; 

1. Borçlu ve alacaklı bütün şahıs ve hesaplarında mutabakat temin 
olunur. 

2. Mevcutlar Şubat ayının son günü itibariyle sayılarak tesbit ve 
kayıtlarla mevcutlar arasındaki farklar aşağıda izah edildiği veçhile mua
meleye tabi tutulur. 

— Nakit 
— Çek, esham, tahvüât ve senedat 
— Pullar 
—. Kıymetli evrak 
— Stok malzeme ve kitaplar (Kitaplıkta bulunanlar) 
— Demirbaş ve mefruşat 
— Nakil vasıtaları 
— Binalar 
— Tesisat 
— Kitaplar (Kütüphane ve ofislerdeki) 
— Atelyelerde bulunan işlenilmemiş ve yarı mamul kıymetler 
— Kayda tabi (İzbedelli) demirbaş ve mefruşat. 
Rektörlükçe tesbit edilecek ekipler marifetiyle mahiyetlerine göre 

ölçülmek, tartılmak veya sayılmak suretiyle, mevcutları sayım listelerine 
dercedilir. 

Diğer taraftan, bu arada, muhasebe servisi de bahse konu kıymetlerin 
kayden mevcut görülenlerini imlâ suretiyle, sayımın bitiminden evvel 
sayım cetvellerini hazır bulundururlar. 

Gerek sayını cetvelleri, gerekse sayım listeleri birer zabıtla tesbit 
edilerek birer nüshaları Bütçe ve Malî İşler Umum Müdürüne tevdi olu
nur. Kaydı ve fiilî mevcutlar sayım cetvelleri üzerinde karşılaştırılarak 
noksanlık ve fazlalık tesbit edilerek Muhasebe Müdürlüğüne intikal etti
rilir. Bu farklar muvakkat hesaplara alınarak, müteakip hesap döneminde 
derhal sebep, mahiyet ve mes'ulleri araştırılır ve tesbit olunur. Rektörlük^ 
ten yazılı olarak alınacak talimata müsteniden şahsı mes'uliyeti icabettiren 
noksanlıklar müsebbibinden tazmin olunur. Bunların dışındaki, normal 
fire, ölçü, tartı ve rutubet farkları gibi kabili izah ve kusur atfı mümkün 
olmayan noksanlıklar için kayıüarın ıslahı cihetine gidilerek kaydı ve fiilî 
mevcutlar mutabık kılınır. 

3. Senelik amortismanlar ayrılır, birikmiş amortismanlar taallûk 
ettikleri kıymetlerin iktisap değerlerinden düşülür. 

4. Karşılık tefrik ve mahsupları yapılır. 
5. Mevcutların kanunlara ve iktisadi icaplara göre değerlendirilme

leri icra edilir. 
6. Masraf hesaplarının reeskontları yapılır. 
7. Hesaplar teker teker gözden geçirilerek muhasebe plân ve izah-

namesinde, bilanço talimatına aykırı bir hususun mevcut olup, olmadığı 
tesbit olunur. 

Bu hususların temini sadedinde tanzim edilen fişler ayrı bir mütem
mim terkibinde toplanır. 

Mütemmim muamelelerin usulü dairesinde kayıtlara intikalinden 
sonra kat'i mizan çıkarılır. Kat'i mizanlarda bilânçonun tanzimine yete
cek kadar teferruatlı izahat ve vaziyet cetvelleri bulunur. Ezcümle; öde
nek mukayese tablosu, sabit kıymet hareket tablosu, sayım cetvelleri, iza
hatlı bakiye mizanları (Sayıma tabi kıymet hesapları dışındaki bakiyeler 
için). 

bilânço hazırlık faaliyetlerinin, günlük işleri, günlük işlerinde bilanço 
faaliyetlerini aksatmamasını temin edici tedbirler alınır. 

(Resmî Gazete) 
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B) Bilanço : 

Bilanço, hesap dönemini takibeden ay içinde kat'i mizan bakiyelerinin 
formülüne uygun bir şekilde, bilanço tablosuna dökülmesi suretiyle hazır
lanır. Rektörlük kanalı ile Mütevelli Heyetinin tasvibine sunulur. Mütea
kiben 7307 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi gereğince Umumi Heyete sev-
kolunur. 

VI — HESAP PLÂNI : 

Muamelelerin muhasebeleşmesinden, Rektörülüğüh tasvibinden ve 
Murakabe Heyetinin tetkikinden geçen muhasebe plânı tatbik olunur. Bu 
plânda, defter-i kebir hesapları dışındaki, herhangi bir değişikliğe Bütçe 
ve Malî İşler Müdürü yetkilidir. 

VII — ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER : 

A) Devir : 

Memurlar arasında iş devri, âmirin talimatı ile yapılır. Devir, bir cet
velle tesbit olunur. Devreden, devir gününe kadarki işleri tamamlar. Müc
bir sebeplerle ikmal edilmemiş işleri devralanlar, bu işleri ikmal ederler. 

B) Bilgi vermek : 

Muhasebeden hiç bir evrak servis dışına çıkarılamaz. 
Rektör veya Bütçe ve Malî İşler Umum Müdürünün muvafakati ol

maksızın, vazifesi icabı muayyen mevzuları bilmesi gereken Üniversite 
mensupları dışında herhangi bir şahsa veya teşekküle hiç bir malûmat 
verilemez. 

Evrak-ı müsbite ve defterler, ancak, yetkili müfettişlere, vergi tet
kikine selâhiyetli olanlara, murakıplara, mahkeme kararı ile tetkikat yapan 
bilirkişilere ibraz edilebilir. Lüzumu halinde, birinci derecede iki imzayı 
muhtevi suret verilir. Ancak, aslının tevdiinde zaruret olursa, tasdikli 
sureti Muhasebede alakonulur. Keyfiyeti tevsik ve iade edilmesini teminen 
takip olunmak üzere teslimata dair imza almır. 

C) Mahremiyet: 

Muhasebe personeli, vazifeleri icabı edindikleri malûmatı mahrem 
tutmak, gördükleri usulsüzlük ve yolsuzlukları en yakın âmirine büdir-
mek mecburiyetindedir. 

D) Sorumluluk : 

İşbu talimat ile hesap plânının noksan veya yanlış tatbik edilmesin-
den, Muhasebe Müdürü, şefler ve memurlar müteselsilen mes'uldürler. 

F) Vesika ve defterlerin muhafaza ve imha esasları: 

Yıl sonunda işi biten defter, evrak ve vesaik, mizanları, kat'i mizan 
ve bilanço ciltletilir. Cilt işi muhasebenin nezareti altında yapılır. Ciltlerin 
arkalarına taallûk ettikleri yıl, üst kapaklarına hangi defter, mizan veya 
evrak olduğunu gösterir bir etiket, iç kapaklarına fihrist . konulur. Üst 
etikete o evrakın hangi tarihte imha edileceği, fihriste o defterin hangi 
memur tarafından tutulmuş olduğu kaydolunur. 

Bu şekilde hazırlanan evraka, her yıl birden başlamak üzere sıra 
numarası verilir ve servisin arşiv defterine bu sıra numarası ile kaydo
lunarak imza mukabilinde arşive teslim olunur. 

Defter ve vesikaların imha tarihlerine müteallik müruru zaman esas
ları Hukuk Müşavirliğince tâyin ve tesbit olunur. 

E) Muhasebe Formülleri : 

Muhasebe servislerinde kullanılacak vesikaların şeküleri ve eb'adı ile 
kullanılış tarzları hakkında işbu Yönetmeliğe ek olmak üzere «Muhasebe 
formülleri» dosyası tanzim edilir. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Kasa ve Muamelâtı Yönetmeliği 

Yönetmeliğin şümulü : 

1 — Orta Doğu Teknik Üniversitesinde, para tahsil veya tediyeleri ile 
ilgili her türlü muameleler bu Yönetmelik hükümlerine tabidir. 

Kıymetlerin muhafazası: 
2 — Orta Doğu Teknik Üniversitesinin faaliyetleri için el altında 

bulundurulması gerekli paralarla, 'kıymetli madenler, hisse senedi, tah
vilât, tahsü edilecek çekler, kuponlar gibi menkul kıymetler, Muhasebe 
Müdürlüğü teşkilâtına dâhil veznedeki kasalarda muhafaza olunur. 

Sorumluluk : 

3 Kasa mevcudundan veznedar ve muavini birinci derecede so
rumlu oldukları gibi herhangi bir sebeple bunların gaybubetinde bu vazifeye 
vekâlet edenler ve geçici olarak görevlendirilenler de aynı derecede Sorum
ludurlar. 

Müşterek muhafazaya alman kıymetler için ikinci ve üçüncü anah
tarları yedinde bulunduranlar da veznedar gibi sorumludurlar. Bu vazife
leri deruhte eden personelde zuhur edebilecek açıklara karşılık tutarı 
Rektörlükçe tesbit olunacak birer taahhütname ve teminat alınır. 

Kasa mevcutları : 

4 —, Kasa mevcudu iki kısma ayrılır : 
a) Servis kasası : Doğrudan doğruya veznedarın muhafaza ve 

mes'uliyetinde olmak üzere 15.000,— (On beş bin) liraya kadar nakit 
bulunabüir. Bu miktarın iş hacmine göre yükseltilmesine Rektör yetkilidir. 
Servis kasası dahi çalışma saatleri hitamında müşterek muhafazaya alınır. 
Dış kapak anahtarlarından birisi veznedarda, diğeri Rektörlükçe tensip edi
lecek ve imza yetkisini haiz Muhasebe personelinden birinde bulunur. Ser
vis kasasının açılışından itibaren mesai sonuna kadar vaki muameleler 
dolayısiyle hasıl olacak kasa noksanlarından bu muameleleri bilfiil yürüten 
veznedar veya yardımcısı sorumludur. 

b) İhtiyat kasası : Servis kasasında bulundurulabilecek plândan 
fazla para mevcudu kasanın iç konpartmanlarmda birinde müşterek muha
fazaya alınır. Kısa bir zamanda kullanılabilecek miktarın üstündeki meblâğ 
bankalardaki hesaplara nakledilir. Zaruret olmadıkça ihtiyat kasası hare
ket görmez. İhtiyat kasasının anahtarı da tediye hususunda birinci derecede 
imza yetkisini haiz ve Rektörlükçe tensip edilecek kimsede bulunur. Bu 
kasa mevcudunun hareketi, aynı kasada muhafaza edilen hususi bir def
tere, dış kapak anahtarlarını yedlerinde bulunduranların da imzaları tah
tında, tarih sırası ile, giriş ve çıkışlar kaydedilir. 

Tahsil ve tediye : 

5 — Kasadan yapılacak her türlü tediyat ve tahsilat, ancak usulü 
dairesinde tanzim edilmiş ve bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde yazılı 
imzaları taşıyan, vesikalara müstenit kasa fişleri ve kasa kontrol cetvel-
leriyle yapılır. Bu vesikalar olmaksızın veya bu vesikalarda yetküi imza
lar bulunmaksızın yapılan tediyat ve tahsilat için veznedarlar mes'ul tutu
lur. Şifahi emirle tediyede bulunmak ve tahsilat yapmak yasaktır. Lüzumlu 
vesikaların tediye fişine derhal raptı mümkün olmayan arızî ödemeler 
için, 7 nci maddede sayılan ita âmirlerinin yazılı ve imzalı emirlerine 
müsteniden lüzumlu vesika aynı gün temin edilerek fişine raptedilmek 
kaydiyle tediyat yapılabilir. 

Kasa fişleri : 

6 — Tahsü ve tediye fişleri için Rektörlükçe tesbit edilen tipten 
gayri matbua kullanılamaz. Tahsü fişleri, ikinci nüshaları «makbuz» olmak 
üzere üçer nüshalık takımlar halinde hazırlanır ve müteselsil sıra numara
larım taşır, ihtiyaca göre ambardan çekilen cilt halindeki fişler, Muhasebe 
şefi tarafından kilit altında hıfzedilir, kullanıldıkça fiş tanzim eden memura 
imza mukabüinde zimmetle, sıra numaralarının teselsülüne itina ve riayet 
suretiyle tevdi olunur, iptal edilen tahsil fişlerinin üç nüshası üzerine de 
«iptal» damgası vurulur ve günlük kasa fişleri mey anında saklanır. Bu 
hususun kontrol edilmesinden Muhasebe şefleri ve Müdürü müteselsilen 
sorumludur. 

Tediye ve tahsil emri ile yetkilileri : 

7 — Tediye ve tahsil emrine bizzat Rektör yetkilidir. Ancak, Genel 
İdari İşleri Müdürü ve Bütçe ve Malî İşler Genel Müdürü veya bunların 
gaybubetinde bu vazifelere vekâlet edenler de müştereken aynı yetkiyi 
kullanabilirler. Mutabakata varılamayan veya ehemmiyetli görülen mevzu
lar için Rektörün talimatı alınır. 

Önceden, Mütevelli Heyeti kararma, Rektörlük mucibince veya Genel 
İdari İşleri Müdürü ile Bütçe ve Malî İşler Umum Müdürünün müşterek 
tasvibine iktiran eden muameleler için tanzim olunan tahsil ve tediye 
fişleri, Muhasebe Müdürlüğündeki en az birisi birinci derecede olmak üzere 
yetkili iki imza ile tekemmül eder. 

Ancak, bankalardaki mevduat hesapları üzerine keşide olunacak çek 
ve talimatlar ile umumi olarak harice verilecek tediye emirlerinin 10.000,— 
(On bin dâhü( liradan yukarı onlarının, biri Rektör veya Bütçe ve Malî 
İşler Umum Müdürü tarafından imza edilmesi şartiyle iki birinci derece 
imzayı ihtiva etmesi zaruridir. 

(Resmî Gazete) 
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Veznedarların kontrol vazifeleri : 

8 — Veznedarlar, tediye ve tahsil için ibraz edilen fiş, bordro, mak
buz, fatura veya çeklerin gerek imza, gerekse pul ve ilişikleri bakımından 
muameleleri tamam olduğunu tetkik ve tesbit etmekle mükelleftirler. Tedi
yelerde, muhatabın hüviyetini ve yetkisini, alınacak çeklerde, kabulden 
evvel provizyonu olup olmadığının da tesbit edilmesi veznedarın vazifeleri 
cümlesindendir. 

Kasa sayım farkları : 

9 — Kasa, sayımlarda eksik veya fazlalıklar zuhur ettiği takdirde 
derhal tanzim olunacak bir tediye veya tahsil fişi delaletiyle ilgili hesaba 
kaydedildikten sonra fiilî ve kaydî mevcut yekdiğerine mutabık görülerek 
kapatılır. 

.Derhal tanzim edilmiyecek miktardaki noksanlar hakkında, vezne
dar ile yardımcısı ve müşterek muhafazaya memur edilen yetkilinin imza
ları tahtında mahiyeti açık olarak tebarüz ettirilmek suretiyle bir zabıt 
tanzim olunur. Aynı gün, mümkün olmadığı ahvalde ertesi gün keyfiyet 
Bütçe ve Malî İşler Umum Müdürüne bildirilir. 1.003,— (Bin dâhil) lira
dan yukarı kasa noksanları, istirdat şekli hususundaki teklifler, en kısa 
zamanda Rektöre sunulur. 

Kasa fazlaları, ilgisi tesbit edildiği takdirde, bir zabıt tanzimi suretiyle 
iade olunabilir. Aksi halde, fazlalığın tesbit edilerek hesaba kaydedildiği 
tarihten itibaren beş yıl geçtikten sonra «arızî gelirler» hesabına nakledilir. 

Kasa tazminatı: 

10 — Kasa tazminatı, sadece, nakit, çek, esham, tahvilât, senedat 
kıymetli madenler ve kıymetli evrak ile bu gibi mevcutların muhafazasına 
memur edilen, veznedar, veznedar yardımcısı, Muhasebe Müdürü ve 
muhasebe şeflerine Rektörün tasvibi ile verilir. 

11 — Kasa tazminatına müstahak olabilmek için 10 uncu maddede 
sayılan kıymetlerin muhafazasının fiilen yapılması şarttır. Asli vazifesi i t i-
bariyle esasen tazminat alanlara, vekâlet ettikleri işten dolayı ayrıca kasa 
tazminatı verilmez. Ancak, asli vazifesiyle vekâlet ettiği vazifeden hangi
sinin tazminatı fazla ise yalmz o ödenir. 

Kasa tazminatına esas tutulacak meblâğ, bir ay zarfında almakta ol
duğu ücretlerden, fiilen vazifede bulunmadığı günlere (Resmî tatil günleri 
hariç) isabet eden miktarın tenzilinden sonraki bakiyesidir. ikramiye, prim 
ve emsali bilcümle tediyeler tahakkuka esas meblâğa üâve edilmez. 

12 — Kasa tazminatı, 11 inci maddede tesbit edilen istihkak üzerin
den aşağı gösterilen nispetlere göre tahakkuk ettirilir. 

a) Veznedar ve veznedar yardımcısı % 15 
b) Kıymetli evrak, eşya ve pul muhafızları 

ile kasa müşterek muhafazasına memur 
edilenler % 10 

Bu istihkak ay sonlarında ödenir. 

Kasa saatleri : 

13 Kasa muamelâtının açık bulunduğu saatler, Rektörlükçe tes
bit olunur ve veznede görülebilecek bir yere talik edilir. 

Kasaların evsafı: 

14 Para muhafazasında kullanılacak kasalarda başlıca şu vasıfların 
bulunması mecburidir. 

a) Yangın görmemiş olması, 
b) Yedek anahtarlarının mevcut bulunması, 
c) Bilûmum anahtarlarının bizzat fabrikasının mamulâtmdan olması, 
d) Kilit ve kapı tesisatiyle arka cidarında kaynak olmaması. 
15 — Kasaların anahtarları başlıca dört kısma ayrılır. 
A - Çift anahtarlı kasalarda : 
a) Top = üst kilit anahtarı 
b) Bottom = alt kilit anahtarı 
B - İç konpartıman anahtarları. 
16 — Yukarıki maddenin A ve B fıkralarında yazılı anahtarlar, 
Kasa ve anahtar numarası ile adedi bir zabıtla tesbit edildikten sonra 

bu zaptın bir sureti yedek anahtarlarla birlikte yağlı muşambaya sarılarak 
küçük bir kutuya konup, posta kolisi şeklinde bir bezle dikilerek muayyen 
yerlere kırmızı balmumu ve resmî mühürle mühürlendikten sonra iadeii 
taahhütlü olarak posta veya zimmet mukabili Ziraat Bankasına muhafaza 
edilmek üzere tevdi edilir. 

17 — Yedek anahtarların tevdi edildiği bankadan alman emanet mak
buzu ile yukarıki maddede sözü geçen zabıt varakası nâzım hesaplarda 

kıymetli evrak kaydına bir lira değerle alınarak diğer vesikalar meyanmda 
muhafaza edilir. 

18 — Veznedarlarla, müşterek muhafazaya memur edilmeleri dolayı-
siyle ikinci ve üçüncü anahtar yedine tevdi edilmiş olanlar bu anahtarların 
gereği gibi muhafazasından mes'uldürler. Bu anahtarları zayi edenlerle, 
haber vermeksizin yenisini yaptıranlar hakkında cezai kararlar alınır. 
Bahse konu anahtarlar zayi olduğu takdirde, yedek anahtarlardan istifade 
edilmekle beraber keyfiyet derhal Bütçe ve Malî İşler Umum Müdürü 
kanaliyle Rektöre bildirilir. 

Kasaların yerleştirilmesi ve nakilleri : 

19 — Kasaların yerleştirilmesi ile bunların nakillerinde, 
a) Kasanın oturduğu kaidenin sağlamlığı ve inşaat bakımından mu

kavemeti, 
b) Hiç bir meyil verimiyecek surette konulması, 
c) Binanın giriş kısmında ve camekânlı bölmeler yanında bulundu

rulmaması, 
d) Nakil esnasında, içinde para bulunamasa dahi, kapıların behe-

mahal kilitlenmiş olması hususlarına dikkat ve itina edilir. 

Hariçten yapılacak tahsilat ve tediyat : 

20 — Vezne dışında yapüacak tahsilat ve tediyat, ehemmiyet derece
sine göre, bizzat veznedar veya veznedar hesabına yardımcısı veya tah
sildar tarafından ifa edilir. Tahsildar bu vazifeye inzimarnen ticari senet
lerin kabul veya tahsili için muhataplarına ibrazı gibi vazifeleri de ifa 
eder. Bankalardan alınacak paralar Üniversite nakü vasıtasiyle, kabü ol
madığı ahvalde Üniversiteye getirüir. Bu hususlar Muhasebe Müdürü veya 
Muhasebe Şeflerince de takip olunur. 

İş mahallerinde yapılan işçi ücret tediyeleri: 

21 — İş mahallerinde yapılan işçi ücret tediyeleri esnasında tediye 
yapan veznedar veya yardımcısı yanında, işçilere nezaret eden ekip şef
leri de bulunur. Ve bordroların altına «huzurumda istihkak sahiplerine 
tediye edilmiştir» şeklinde şerh verilerek imza olunur. 

Fişlerin vezne vizesi: 

22 — Ödenen tediye fişleri, «ödendi» kelimesini taşıyan mühür ba
sılarak veznedar tarafından paraf edilir. Tahsil fişlerine de «tahsil edildi» 
mühürü basılarak paraf edilir. 

Vezne defteri: 

23 .— Tediye ve tahsilat yapan veznedarların her muameleyi «kasa 
defteri» nin giren ve çıkan sayfalarında kronolojik olarak muntazaman 
kaydedip kasa harekâtım takip suretiyle her an kasa bakiyesini tesbit etme
leri gerektiği gibi ayrıca her muamelede aldıkları veya ödedikleri paraların 
cinslerini bir muhtıra mahiyetinde not etmeleri, muhtemel kasa farklarının 
bulunmasını kolaylaştırması bakımından lâzımdır. 

Kasa kontrol cetveli: 

24 — Muhasebe Servisince her gün için üişik numunesindeki veçhile, 
bir kasa kontrol cetveli tanzim olunur. Bu cetvel, tahsü ve tediye fişlerini 
tanzim eden memur tarafından usulü dairesinde her fişin tanzimi sırasında 
işlenir ve bu fişleri ikinci derecede imzalayan şef tarafından kontrol edi
lerek hizası paraf edilir. Bu şef aynı zamanda tahsil fişlerinin müteselsil 
sıra numarası sırasiyle bu cetvele kaydedilmelerini ve her günün ilk tahsil 
fişi numarasının bir evvelki günün son tahsil fişi numarasını takibetmesini 
kontrolla görevlidir. Bu hususu terkip yapan memurlar kontrol etmekle 
vazifelidir. 

Evrakı müsbitenin muhafazası: 

25 —> Bilûmum kasa fişleri ile ilişkileri, kasa sayım zabıtları ve kasa 
kontrol cetveli muamele gününün tarihini taşıyan ve mahsup fişlerini de 
ihtiva eden bir zarfa konularak Muhasebece muhafaza edilir. 

Kasanın kapanışa hazırlanması: 

26 — Kasa kapanış saati gelince, Muhasebe Şefi o güne ait kasa 
kontrol cetvelinin yekûnlarım yapar, dünkü mevcudu da nazara alarak 
kasada bulunması lâzım gelen o günkü mevcudu tesbit ve cetvele kayde
derek cetveli imza eder. Müşterek muhafazaya memur olanlar ile vezne
darlar bu cetveldeki kayıtları ve yekûnlarım kontrol ederek cetvelde ken
dilerine ait olan yerleri imza ederler. 
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Kasanın kapanışı: 

27 — Müşterek muhafazaya görevliler kasadaki mevcudu sayarak 
kasa kontrol cetvelinde kayıtlı o günkü mevcut ile mutabakat temin ettik
ten sonra kasa sayım zaptına tanzim ve veznedarla birlikte imza ederler. 
Kasa kontrol cetvelini kontrolla görevli şef ile veznedarlar ve müşterek 
muhafazaya görevliler yukarıdaki maddelerde yazılı muameleler hitama 
ermeden, kasa sayım zaptını imza etmeden ve nakit mevcudunu usulü dai
resinde hıfzetmeden vazifeleri başından ayrılamazlar. 

Şahsi kıymetlerin muhafaza yasağı: 

28 — Kasalarda, tahsis ciheti ne olursa olsun, Muhasebe kayıtlarında 
bulunmayan şahsa ait para, evrak vesair eşya muhafaza olunamaz. 

Gazete) 18 MART 1967 

Kasaların devir ve teslimi: 

29 — Kasaların devir ve tesliminde, devralan ve devredenler, müş
terek muhafaza anahtaralarmı taşıyan görevliler de bulunur. Birer nüs
hası alâkalıların sicü dosyasına konulacak olan bu devir ve teslim zaptını» 
yukarıda sayılı görevliler imza edeceği gibi, devir ve teslimin usulü daire
sinde yapıldığını tasdik için Muhasebe Müdürü de imzalar. 

Mer'iyet: 

30 — İşbu Yönetmelik 20/10/1960 tarihinden itibaren mer'iyete girer. 
İşbu Yönetmelik Mütevelli Heyetinin 20/10/1960 tarih ve 2/34 sayılı 

kararı ile kabul edilmiştir. 

İ L A N L A R 
İzmir 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

966/122 
Davacı Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından dâvâlı İzmir Şirin-

yer 238 Sokak 52 numarada oturur Enver Cabaz ve A l i Alaş aleyhine 
açılan alacak dâvasında : 

Yukarıda adresi yazılı dâvâlılardan Enver Cabaz'm adresinin meç
hul bulunması sebebiyle 27/2/1987 tarihli duruşmaya gelmesi veya ken
disini bir vekille temsil ettirmesi için Resmî Gazete ile ilânen tebligat 
yapılmışsada dâval:nm duruşmaya, gelmediği gibi bir vekille de kendi
sini temsil ettirmediği azılrşıldığından duT.".;a 4/4/1967 günü saat 9.40 
a talik edilmiş bulunmaktadır. Mezkûr gün ve saatte duruşmaya gel
meniz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi takdirde gıya
ben duruşmaya devam olunacağının muameleli gıyap kararı yerine kaim 
olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

1561 
* 

Turgutlu Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Turgutlu'nun Çömlekçi Mahalesi 389 hane nüfusunda kayıtlı 1285 
Manisa doğumlu A l i ve Rabia'dan olma (Atikenin) yıllarca önce ikamet 
ettiği Turgutlu'yu terk edip gitmiş kendisinden bir daha haber alınma
dığı gibi bütün araştırmalara rağmen bulunduğu yerde tespit edilememiş 
olduğundan gaipliğine hüknıedilmesi, davacı Turgutlu Bozkurt Mahal
lesi Karağaç Sokak 2/34 sayılı evde oturur Sait Erdoğmuş tarafından 
talep ve dâva edilmiştir : 

Adı geçen ve gaipliğine hüknıedilmesi istenilen Al i ve Rabia'dan 
olma 1285 Manisa doğumlu ve Turgutlu Çömlekçi Mahallesi 389 hane
sinde kayıtlı Atiıke'nin nerede bulunduğundan haberdar veya bilgisi olan
ların ilân tarihinden itibaren bir sene içerisinde bilgilerini Turgutlu As
iye Hukuk Mahkemesinde derdest 963/676 sayılı dâva dosyasına bildir
meleri ilân olunur. 

1563 
• — 

Antakya Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

985/439 
Reyhanlı Kazasında tüccar Mehmet Eker vekilleri avukat Hüseyin 

Açııkalın ve Hulki Öcal tarafından Suriye Uyruklu ve Suriye'nin Halep 
Vilâyetinin Aziziye Mahallesi 123/20 numaralı hanesinde mukim Refaü 
Hindiye aleyhine açılan ve Refail'in ölümü sebebiyle mirasçıları Suriye 
uyruklu ve yukarıdaki adreste ikamet eden Mari Abacı, Etien Hindiye, 
Lüviz Hindiye, Ni l l i Abacı vesaireye teşmil edilen tazminat dâvasının 
yapılmakta olan muhakemesi sırasında : 

Yukarıda açık hüviyetleri yazılı ve Suriye uyruklu ve müteveffa 
dâvâlı Refail'in mirasçıları dâvâlı Mari Abacı, Etien Hindiye, Lüviz Hin
diye ve Ni l l i Abacı'ya diplomasi yoluyla ve Adalet Bakanlığı kanaliyle 
adlarına* çıkarılan davetiyenin dâvâlıların adreslerini terk ile Beyrutta 
gittikleri ve bu yerdeki adreslerinin bilinemediği beyaniyle bila tebliğ 
iade edilmesi üzerine bu kere adları geçen dâvâlı Mari Abacı, Etien Hin
diye, Lüviz Hindiye ve Nill i Abacı'ya Resmî Gazete ile ilânen daveciye 
tebliğine karar verilmiş ve muhakeme 5/6/1957 Pazartesi günü saat 9 
a bırakılmıştır. 

Yukarıda belirtilen gün ve saatte davalıların bizzat mahkemeye 
gelmesi veya kendisini temsilen vekil göndermeleri aksi halde duruş
maya gelmemeleri halinde haklarında gıyap kararı çıkarılmasına karar 
verileceği davetiye tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

1564 • 
İzmir Birinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

966/683 
Davacı Hazine tarafından dâvâlılar İzmir Anafartalar Polis Kara

kolu Merkez Memurlarından Mustafa Morgül ile oğlu Osman Morgül 
aleyhine açılan alacak dâvasında : 

Dâvâlıların adreslerinin meçhul bulunması sebebiyle 7/3/1967 günkü 
duruşmada hazır bulunmaları için Resmî Gazete ile ilânen tebligat ya
pılmışsada dâvâlıların duruşmaya gelmedikleri gibi bir vekillede ken
dilerini temsil ettirmedikleri anlaşıldığından duruşma 18/4/1967 günü 
saat 10 a talik edilmiş bulunmaktadır. Dâvâlıların mezkûr gün ve sa
atte duruşmaya gelmeleri veya kendilerini bir vekille temsil ettirme
leri aksi halde gıyaben duruşmaya devam olunacağı muameleli gıyap 
kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

1560 • 
Çaykara İcra Memurluğundan 

966/258 
Çaykara İlçesinin Çamnaşi Köyünden Süleyman Ocak vekili Ah

met Göktaş tarafından aynı köyden Ahmet oğlu Mehmet özcan hak
kında yapılmakta olan icrayı takipte : Tapunun Ekim 962 tarih ve 11 
numarasında kayıtlı 5/18 hisseye vâki müdahalenin meni ile 160 lira 50 
kuruşun tahsili için çıkarılan tahliye ve icra emirlerinde borçlunun ad
resi meçhul olduğundan tetkik merciinin kararı ile borçluya ilânen teb
ligat icrasına ilân tarihinden itibaren bir ay zarfında itiraz etmediği 
takdrde takip kesinleşeceği ilân olunur. 

1562 • 
Tomarza Tapulama Hâkimliğinden : 

966/71 
Tonıarza'nm Pusatlı Köyünden Mehmet Durmaz, İsmail Durmaz, 

Yusuf Durmaz tarafından dâvâlı aynı köyden A l i Durmaz aleyhine açı
lan tesbite itiraz dâvasının 766 sayılı Tapulama Kanunu gereğince şifahi 
usulle yapılan açık duruşma sonunda verilen 29/12/1986 tarihli tesbitin 
iptaline ve davacılardan Yusuf Durmaz adına tapuya tesciline dair hü
küm taraflara tebliğe çıkarılmış davalı A l i Durmaz'm ölü olduğundan 
bahisle kararın tebliğ edilemeyip bilâ tebliğ iade edildiği anlaşılmakla 
dâvâlı A l i Durmaz mirasçılarının kimler olduğunun bilinemediğinden To-
marza'nın Pusatlı Köyüne ait 3122 parselle ilgili tesbitin iptali ile dava
cılardan Yusuf Durmaz namına tapuya tesciline dair kararın davalı A l i 
Durmaz mirasçılarına Resmî Gazete ile ilânına karar verilmiş olmakla 
yukardaki hüküm hülâsasının dâvâlı A l i Durmaz mirasçılarına tebliğ 
yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

1566 



18 MART 1967 (Resmî Gazete) Sahile: 17 

Tarım Bakanlığı Merkez Tamirhane ve Yedek Parça Deposu Mü
dürlüğünden : 

Selektör ve triyör imal ettirilecek ve selektör motoru satm alınacaktır 
1 — 200 adet sabit selektör, 70 adet seyyar selektör ile 150 adet 

triyör imali ve 385 adet selektör motorunun satm alınması ayrı ayrı 
2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile iha
leye çıkarılmıştır. 

2 — Buna ait şartnameler, mesai saatleri dahilinde İzmir ve İstan
bul Teknik Ziraat Müdürlükleri ile Ankara'da Milessesemizde görülebilir. 

3 — ihale Yenimahalle Ivedik Caddesi 55 No. lu Milessesemiz 
binasında toplanacak Komisyon huzurunda aşağıda gösterilen gün ve 
saatlarda yapılacağından, isteklilerin şartnamelerde istenen belgeleri ve 
32 nci maddeye göre hazırlıyacakları teklifleri, aranan diğer belgeler 
ile birlikte ihale saatinden bir saat öncesine kadar Komisyon Başkan
lığına makbuz mukabilinde teslim etmiş olmaları şarttır. Postada vâki 
gecikmeler nazarı itibara alınmaz. 

İhalenin 
Sıra Miktarı Muh. bedeli G. Tem. yapılacağı 
No. Cinsi Aded T. L. T. L . Gün Saat 

1 Sabit selektör imali 200 
2 Seyyar selektör imali 70 
3 Triyör imali 150 

Selektör motoru müba. 385 

2.500.000 
1.155.000 

405.000 
943.250 

88.750 
49.950 
19.950 
41.480 

3/4/1967 15,00 
3/4/1967 15,30 
3/4/1967 11,00 
4/4/1967 11,00 
1659 / 4-2 

Akhisar Belediye Başkanlığından 

Şehrimiz Sanayi Çarşısında yapılacak olan bıçkıcı, keresteci, büzcü 
ve biriketçiler inşaatı f l e i k i gözlü VC. inşaatı 94788,22 liralık keşfi dahi
linde 10/4/1967 Pazartesi günü saat 15 de Belediye Encümeninde kapalı 
zarf usulü ile eksUtmeye çıkarılacaktır. 

Muvakkat teminatı 5989,41 lira olup şartnamesi Belediyemizde gö
rülebilir. 

ihaleye iştirak edeceklerin müteahhitlik karnesi, ticaret odası vesi
kası, bu kabil işleri yapıp kabulünü yaptırdığına dair belge getirmesi ve 
ihale tarihinden bir gün evvel Belediyemizden iştirak belgesi alması ve 
ihaleden bir saat evveline kadar teklif zarflarını Encümen Başkanlığına 
vermeleri, postada vâki gecikmelerin kabul edilmiyeceği duyurulur. 

1656/4-2 

TRT Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

1 — Yurt içinde basılmış kitap, risale, ve benzeri eserler satın al 1" 
nacaktır. 

2 — Bu işe ait şartnameler Ankara'da Kurumun Malzeme Müdür
lüğünden, İstanbul'da da Radyo Müdürlüğünden temin edilebilir. 

3 — En geç teklif verme tarihi 6/4/1967 dir. 
1732 / 3-2 

İstanbul İkinci Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E . No. : 966/1155 
Müt. K. No. : 967/16 
Hâkim : Nevzat Ersan 10468 
Başkâtip : Hüseyin Kaymakçı 
Davacı: Kamu hakları 
Maznun : Yusuf (Agop) Çakır Hacı (Levon) oğlu, 1935 doğumlu 

Yozgat Hayatviran Köyü nüfusunda kayıtlı olup İst. Galata Zürafa Sok. 
No. 26 da Kahve Ocakçılığı yapmakta iken (Halen ikametgâh ve işyeri 
adresi meçhul) 

Suç : Hırsızlık 
Suç tarihi : 7/11/1966 
Tevkif tarihi : 8/11/1966 
Tahliye tarihi : 17/12/1966 
Yukarda açık hüviyeti yazılı maznun herne kadar mahkememizin 

25/11/1966 tarih ve 1155-1326 sayılı ilâmile T. C. K . nun 491/4, 522, 523, 
525 inci maddeleri uygulanarak (1) ay (10) gün hapis ve bukadar em
niyet cezasiyle mahkûmiyetine dair verilen vicahi hükmünü temyiz ede
ceğinden esbabı mucibeli karar örneğinin tebliğini 28/11/1966 tarihli 
dilekçesiyle istediği ve kararı aldığı halde temyiz şartından olan on lira 
depo parasını süresinde yatırmadığmdan usulün 315 inci maddesi gere
ğince kabule şayan görülmeyen temyiz dilekçesinin reddine mütedair 
14/12/1966 tarih ve Müt. (110) sayılı karar örneği ikametgâh ve işyeri 
adresi meçhul bulunan maznuna tebliği mümkün olamadığından keyfiye
tin 7201 sayılı Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gaze

te'de tebligat yerine kaim olmak üzere ilânına 7/3/1967 tarihinde karar 
verildi. 

ilân olunur. 
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E. No. : 966/1155 
Müt. No. : 967/17 
Hâkim : Nevzat Ersan 10468 
Başkâtip : Hüseyin Kaymakçı 
Davacı : Kamu hakları 
Maznun : Hamdi özçelik, Mehmet - Elvide oğlu, 1942 doğumlu 

Ayancık'm Doğanlı Köyünden olup İst. Zeytinburnu Yenidoğan 74/B. 
Sok. No. 18 de oturup gemicilik yapmakta iken (Halen ikametgâh ve 
işyeri adresi meçhul) 

Suç : Hırsızlık yapmağa teşebbüs 
Suç tarihi : 28/7/1965 
Tevkif tarihi : 31/7/1965 
Tahliye tarihi : 30/11/1965 
Şişli Okmeydanı Yeni Mahalle Cami Yanı No. 50 de 'oturan İzzet 

Kılmç'ın evinden eşya çalıp kaçarken yakalanmaktan yukarda açık hü
viyeti yazdı maznun hakkında yapılan duruşma sonunda : 

Sabit görülen fiilinden dolayı T. C. K. nun 491/4, 62, 522 ve 525 
inci maddeleri uygulanarak (2) ay (20) gün hapis ve bu kadar gözetim 
cezasiyle mahkûmiyetine, hapis cezasını mevkufiyette geçirdiğinden in
fazına mahal olmadığına ve (72) lira (33) kuruş masrafın alınmasına 
dair gıyabında verilen 6/10/1966 tarih ve 1156-1069 sayılı karar örneği 
araştırmalara rağmen bulunamadığından maznuna tebliği mümkün ola
madığı cihetle 7201 sayılı Kanunun 28, 29 uncu maddeleri gereğince bu 
hüküm özetinin Resmî Gazete'de tebligat yerine kaim olmak üzere ilâ
nına, aynı kanunun 31 inci maddesine tevfikan ilân yapıldığı tarihten 
itibaren onbeş gün sonra hükmün kesinleşmiş sayılacağına 8/3/1967 
tarihinde karar verildi. 

ilân olunur. 
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Ankara Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünden : 

28/3/1967 Salı günü ihalesi yapılacak olan sağlık milesseselerine 
ait gıda maddelerinin ilânında 7 nci sıradaki Numune Hastanesinin yaş 
sebzesinin muhammen bedeli zuhulen 227.060,— lira ve geçici teminatı 
12.603,—• lira olarak gösterilmiştir. Asıl tutarı 245.060,— lira olup ge
çici teminatı 13.503,— liradır. 

29/3/1967 Çarşamba günü ihalesi yapılacak olan ilânımızın 11 inci 
sırasındaki Telsizler Doğumevinin yaş sebzesinin muhammen bedeli zu
hulen 79.195,50 lira geçici teminatı 5.209,78 lira olarak gösterilmiştir. 
Asıl tutarı 47.051,—• lira olup geçici teminatı 3.528,83 liradır. Tavzihan 
ilân olunur. 1434 

Gebze J a P v e Hukuk Hâkimliğinden : 

966/245 
Davacı Hereke Agâh Ateş Mahallesinde: oturan Mefaret Ok t em 

kendi namma asaleten ve çocukları Serpin ve Serdal adına vekaleten 
vekilleri avukat inayet Serenğil tarafından dâvâlı Sakarya Budaklar 
Köyünden Orhan Yılmaz, Sakarya Papuççular Mahallesi Büyük Geçit 
Kuş Sokak No. 31 de Nihat Dingeç ve İstanbul Süleymaniye Fetva Yo
kuşu No. 25 - 27 de mukim Niyazi Yurdakul ve Kâzım Alkay aleyhle
rine haksız fiilden mütevellit mahkememize açılan tazminat dâvasının 
icra kılman duruşmasında : 

Dâvâlılardan Niyazi Yurdakul'un adresi meçhul olduğundan adına 
Resmî Gazete ile ilânen davetiye tebliğine karar verildiğinden dâvâlı
nın 21/4/1967 Cuma günü saat 10 da Gebze Asliye Hukuk Mahkeme
sinde hazır bulunması davetiye yerine kaim olmak. üzere ilânen tebliğ 
olunur. 

1392 

D Ü Z E L T M E 
17/3/1967 tarihli ve 12554 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan işçi

lere 1967 yılında yapılacak ilâve tediyenin ödeme tarihlerinin tesbiti hak
kındaki 11/3/1967 tarihli ve 6/7873 sayılı Bakanlar Kurulu Kararname
sinin 2 nci maddesinin ikinci satırındaki (1966) tarihinin (1967) olarak 
düzeltilmesi Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesinin 
17/3/1967 tarihli ve 81/1-1525 sayılı yazılariyle istenilmiştir. 

Düzeltilir. 



SaSbife: 18 (Resmî Gazete) 18 MART 1967 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından : 

1 — Bakanlığımız Sıtma Eradikasyon Teşkilâtı ihtiyacı bulunan 5 
kalemde 1520 adet iç ve dış oto lâstiği 7402 sayılı Kanunun 25 inci mad
desine istinaden teklif alma suretiyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 —• Muhammen bedeli 580.595 lira olup geçici teminatı 26.974 
liradır. 

3 — Lâstiklerin tamamı bir firmaya ihale edilebileceği gibi her 
kalemi ayrı ayrı firmalarada ihale edilebilecektir. Geçici teminat iştirak 
edilen miktar nisbetinde verilebilir. 

4 — Komisyon 28/3/1967 Salı günü saat 15,00 de Bakanlık bina
sında toplanacaktır. Talipler hazırlıyacakları teklif mektuplarını mez
kûr gün ve saatten bir saat evvel Komisyona vermiş olacaklardır. 

5 — Şartname Donatım Genel Müdürlüğünden 29 lira bedel muka
bili temin edilebilir. İstanbul Sağlık Müdürlüğünde de görülebilir. 

6 — Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta ve istediğine ihale et
mekte serbesttir. 

7 — Postada vâki gecikmelerin kabul edilmiyeceği ilân olunur. 
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Gümrük ve Tekel Bakanlığından : 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 23 üncü maddesi ve 5383 sa
yılı Gümrük Kanununun 6290 sayılı kanunla değiştirilen 68 İnci maddesi 
gereğince orijinal fatura ve şahadetnamelerinde yazılı paraların 
Türk parasına çevrilmesinde 1 Nisan 1967 tarihinden 30 Nisan 1967 ta
rihi akşamma kadar itibara alınması lâzım gelen kurlar aşağıda göste
rilmiştir. 

Halen alınıp satılmakta 
olan dövizler 

Satış kuru 
kuruş 

1 Amerikan Doları 908 — 
1 Avusturya Şilini 34,923 
1 Belçika Frangı 18,16 
1 Danimarka Kuronu 131,46 
1 Çekoslavak Kuronu 126,11 
1 Doyçemark 227,— 
1 Fransız Frangı 183,916 
1 Holanda Florini 250,829 
1 İsveç Kuronu 175,520 
1 İsviçre Frangı 207,647 
1 Kanada Doları 839,90 

100 Liret 145,28 
1 Norveç Kuronu 127,12 
1 Sterlin 2542,40 

Diğer dövizler Kıymetleri 

1 Yen 2,50 
1 Avustralya Dolan 1008,— 
1 Güney Afrika Birliği Randı 1260,— 
1 Filipin Pezosu 230,77 
1 Hint Rupisi 120,— 
1 Fin Markı 281,25 
1 Hpngkong Doları 157,50 
1 Irak Dinarı 252Û 
1 Kolombiya Pezosu 56,37 
1 Meksika Pezosu 72,— 
1 îran Riyali 11,88 
1 Mısır Lirası 2584,40 
1 Nikaragua Kordobası 128,57 
1 Seylan Rupisi 189,— 
1 İsrail Lirası 300,— 
1 Kıbrıs Lirası 2520,— 
1 Yunan Drahmisi 30.— 
1 Pezeta 15,— 
1 Esküdo 31,304 
1 Ürdün Dinarı 2520,— 
1 Yugoslav Dinarı 72,— 
1 Ley 150,— 
1 Paraguay Guaranisi 7,20 
1 Zloti 225,— 
1 Rus Rublesi 1000,_ 
1 Şili Esküdosu 199,64 
1 Suriye Lirası 226,39 
1 Lübnan Lirası 281,96 
1 Pakistan Rupisi 189,— 
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Kara Kuvvetleri Komutanlığından : 

Çeşitli makina ve tezgâh satın alınacaktır 
1 — Askerî İhtiyaç için aşağıda cins ve miktarı yazılı 21 kalem 

makina ve tezgâh yurt dışından teklif almak suretiyle satın alınacak
tır. 

2 — Gerekli döviz Komutanlıkça temin edilecektir. 
3 —• Şartnameler Kara Kuvvetleri Komutanlığı Ord. D. Bşk. lı

ğından 29 Nisan 1967 günü saat 13.00 e kadar bedelsiz olarak alınabilir. 
4 — Teklifler Türkçe veya İngilizce olarak 10 Mayıs 1967 günü 

saat 17.00 ye kadar kabul edilecektir. 
5 — Komutanlık makine ve tezgâhların miktarını artırmakta veya 

hiç almamakta serbesttir. 
6 —• Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 
7 — Şartnameler posta ile gönderilmez ve posta ile gönderme ta

leplerine cevap verilmez. 
8 — Şartnameler ve teklif verme tarihleri hiç bir şekilde değişti

rilmez ve bu mealdeki yazı veya sözlü talepler cevaplandırılmaz. 
9 —• Yetkili şahısların şartnameleri alırken dilekçe ile müracaat 

etmesi, hüviyet göstermesi ve firma mümessilliklerini tevsik eden bir 
belgeyi ibraz etmesi şarttır. 

10 — Proforma faturalar FOB olarak ve 7 nüsha düzenlenecektir. 
11 — Yukarıda belirtilen esaslar dışındaki teklifler nazarı ihbara 

alınmaz ve teklif sahibi hiç bir hak talep edemez. 

Tezgâhların cinsi Adet 

10. 
31. 

5 3. 
14. 
15. 
16. 
17. 
13. 
19. 
20. 
21. 

Torna tezgâhı 
Biyel kolu rektifiye tezgâhı 
Torna tezgâhı tam otomatik 
Ana yatak tornası 
Metal plânya tezgâhı 
Metal testere tezgâhı (Profil kesme) 
Üniversal freze tezgâhı 
Kopye freze tezgâhı 
Volan taşlama tezgâhı 
Dikey honlama tezgâhı 
Elektrik]i fırın 
Silindir rektifiye tezgâhı 
Kampana torna tezgâhı 
Akü plâka dökme tezgâhı 
Negatif plâka gazla kurutma tezgâhı 
Kaporta kriko takımı 
Şahmerdan 100 Kg. 
Giyotin makas 
Akü kutu kalıbı 
Telçivi çakma aparatı 
Bobin sarma makinası 

2 
2 
1 
3 
6 
5 
3 
3 
3 
9 
7 
3 
5 
1 
1 

10 
6 

10 

5 
4 
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TRT Geggf Müdürlüğünden 

1 — Ankara Yenimahalle Dededoruk Tepesinde yapılacak olan Te-
levi zyon Verici İstasyonuna ait muhtelif inşaat ve tesisat işleri 450.000,— 
TL. keşif bedeli üzerinden ve birim fiyat esasına göre kapalı zarf usulü 
ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Eksiltme 12 Nisan 1967 Çarşamba günü saat 15.00 te Anka
ra'da Mithatpaşa Caddesi 49 No. da bulunan Genel Müdürlük Teknik 
Kütüphanesinde yapılacaktır. 

3 — Eksiltme dosyası Mithatpaşa Caddesi No: 39 daki Malzeme 
Müdürlüğü ile İstanbul ve izmir Radyoları Müdürlüklerinden 50,— TL. 
bedel mukabilinde temin edilebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin eksiltme şartnamesüıin 
4. maddesinde gösterilen belgeler ile 21.750,— (Yirmi bir bin yedi yüz elli) 
hk geçici teminat vermeleri ve Kurumdan iştirak belgesi almaları lâ
zımdır. 

5 — İştirak belgesi almak için, isteklilerin en az bu işin keşif be
deli kadar tutarlı Bayındırlık Bakanlığından alınmış (C) grubu müte
ahhitlik karnesi ile resmî sektöre karşı bir defada en az bu işin keşif 
bedeli kadar tutarlı benzer bir işi bilfiil ifa veya kontrol edip geçici ka
bulünü yaptırdıklarını gösterir belgeyi, inşaat, Teminat ve Onarım iş
leri ihalelerine İştirak Yönetmeliğine uygun ve Kurumdan alınıp doldu
rulacak makina ve teçhizat, malî durum, teknik personel ve taahhüt bil
dirilerini ve bir aded fotoğrafı dilekçelerine eklemeleri ve Genel Müdür
lük evrakına 3 Nisan 1967 Pazartesi günü saat 17.30 a kadar tevdi et
meleri lâzımdır. 

istekliler iştirak belgesi alıp almadıklarını 8 Nisan 1967 Cumartesi 
günü saat 10.00 dan itibaren öğrenebilirler. 

6 — isteklilerin, eksiltme şartnamesinde belirtilen esaslara uygun 
olarak hazırlıyacakları teklif mektuplarını, eksiltme saatinden bir saat 
evveline kadar makbuz mukabilinde ikinci maddede yazılı adresteki Sa
tın Alma Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri şarttır. 

7 — Postada vâki gecikmeler ve telgrafla müracaat kabul edil
mez. 

8 — Bu eksiltme 2490 sayılı kanuna tabi değildir. 
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18 MART 1967 (Resmî Gazete) Sahife: 19 

Bayındırlık Bakanlığından : 

1 — 2.475.000,—• TL. (İki milyon dörtyüz yetmişbeş bin TL.) keşif 
bedelli «sabit tip» V H F alıcı-verici cihazı ile mobil (Nakledilebilir) tip 
V H F alıcı-verici cihazları ve teferruatının satın alınması işi 5367 sayılı 
Kanun hükümleri içinde ihayele çıkarılmıştır. 

2 — Eksiltme 7/4/1967 Cuma günü saat 15.00 de (Hava Meydan
ları ve Akaryakıt Tesisleri İnşaat Reisliği Atatürk Bulvarı No. 140, Ka
vaklıdere - Ankara) adresinde toplanacak Eksiltme Komisyonunca ya
pılacaktır. 

3 — Bu işe ait eksiltme evrakı, yukarıda yazılı adresteki Elektrik 
Keşif ve Şartname Fen Heyeti Müdürlüğünden 150,— TL. mukabilinde 
17/3/1967 tarihinden itibaren resmî tatil günleri hariç, her gün mesai 
saatleri dahilinde temin edilebilir. (150,— TL. sı, Çankaya Mal Sayman
lığına mezkûr Reislikçe yazılan 9/3/1967 gün ve 2178 sayılı yazıdan ba
hisle, yatırılacak ve alınacak makbuz ihale dosyası istenirken ibraz edi
lecektir.) 

4 —• İsteklilerin, gerçek tek kişi veya tüzel kişi olması (Hususi 
ortaklıklar veya tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez.) 

5 — Eksiltmeye girecek isteklilerin : 
a) Bayındırlık Bakanlığına hitaben alınmış 88.000,— TL. (Seksen-

sekizbin TL.) lık geçici teminat vermeleri, 
b) İşbu ilân tarihinden sonra alınmış firmanın faaliyette olduğuna 

dair ticaret odası belgesini ibraz etmeleri, 
c) Firmanın son 10 yıl içinde bir defada mezkûr ihale bedelinin 

% 20 si tutarında 100 M.C. üzerine sabit veya mobil V H F A M veya F M 
cihazı yapmış ve teslim etmiş olduğuna dair ibraz etmeleri, 

d) En az E .M. Odasına kayıtlı bir Y. Müh., veya Müh. çalıştır
mayı taahhüt etmeleri, 

6 — İsteklilerin 19 ve 24/10/1966 tarih, 12430 ve 12434 sayılı Res
mî Gazete'lerde neşredilen Bayındırlık Bakanlığı ile bu Bakanlığa bağlı 
İdarelerin Eksiltmelerine İştirak Yönetmeliği gereğince lüzumlu : 

a) Dilekçenin veriliş tarihinde elinde bulunan işleri bildirir taah
hüt bildirisi (Noter tasdikli) 

b) Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisi, 
c) Plân ve teçhizat beyannamesi (Noter tasdikli) ,bu beyannameye 

göre müteahhidin atelyesinde bulunduracağı ölçü aletleri şunlardır : 

(1) Modülasyon metre : 150 MC'a kadar asgarî % 3 hassasiyette 
(2) V H F sinyal generatör : 6 MC-165 MC'a kadar bant genişliğinde 

ve 1 MV. dan 100 MV. a kadar çıkış ve-
vebilen 

(3) Dalga analizörü : Asgarî 400 MC'a kadar ayar sahası ola
cak 

(4) V H F Thruline vatmetre : Asgarî 250 MC'a kadar 10 W ve 50 W. ı 
hassas okuyabilecek 

(5) V H F frekans sayıcı : Asgarî 160 MC kadar 5.10» hassasiyetle 
ölçü yapabilecek 

(6) Distorsyon metre : Azamî % 1 hata ile ölçü yapabilecek 
(7) R. F. köprüsü : Cihazlardâki bütün bobin ve kondansa

törlerin değerlerini ve Q lerini ölçebile
cek 

(8) V H F suni yük : 150 MC da SWR 1.1 den fazla olmaya
cak şekilde asgarî 100 W. lık 

(9) Audio vatmetre : Odyo çıkış empedansı asgarî 4-1000 OM 
arasında ayarlanabilir ve 20-15000 Cps 
arasında ölçü yapabilecek 

(10) V H F scope : 150 MC'a kadar verici sinyalinin enve-
lop'unu net olarak gösterebilecek 

(11) Audio generatörü : Azamî % 0,5 distorsyonlu 
(12) V H F voltmetre : 150 MC'a kadar asgarî 3 m. V. okuya

bilecek 
(13) Odyo milivoltmetre : 1 mV. tan asgarî 30 V. a kadar ölçebi

lecek 
(14) D. C. Güç kaynağı : 5-16 Volt arasında asgarî 25 Anıp. ka

pasiteli, yüklemede + % 5 hassasiyette 
regülatörlü 

Müteahhit bu cihazların marka, seri No. sunu gösterecek ve kata
logunu talebine ekleyecek ve bulundukları yerin adresini bildirecektir. 
Belge Komisyonu isterse bu aletleri yerinde görebilecektir. 

d) Teknik Personel Beyannamesini (Noter tasdikli) dilekçelerine 
ekleyip en geç 30 Mart 1967 Perşembe günü saat 17 ye kadar Bayındırlık 
Bakanlığına müracaat etmeleri şarttır. 

Yukarıda 5 ve 6 nci maddelerde dilekçeye ekleneceği yazılı (5-a) 
maddesi hariç) belgelerden herhangi birinin eksik çıkması halinde, bu 
belgeler bilâhare ibraz edilse dahi nazarı itibare alınmaz ve o dilekçe 
sahibi müteahhide iştirak belgesi verilmez. 

7 — Müracaatlara 5 ve 6 nci maddede yazılı belgelerin eklenmesi 
zaruri olduğundan telgrafla yapılacak müracaatlar ve her ne sebeple 
olursa olsun postada vâki olacak gecikmeler kabul edilmez. 

8 — İştirak belgeleri 5/4/1967 günü saat 10.00 dan itibaren Hava 
Meydanları ve Akaryakıt Tesisleri İnşaat Reisliğinden verilecektir. 

9 — İştirak belgesi almış isteklilerin, ihale evrakı meyanındaki 
eksiltme şartnamesine göre hazırlıyacakları teklif zarflarını, 7/4/1967 
Çarşamba günü saat 12.00 ye kadar Hava Meydanları ve Akaryakıt Te
sisleri İnşaat Reisliği Eksiltme Komisyonu Başkanlığına makbuz muka
bilinde vermeleri lâzımdır. 

10 — İşbu ihale 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp idare, ihaleyi ya
pıp yapmamakta serbesttir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
Tavzih : 
13/3/1987 tarihli ve 12553 sayılı Resmî Gazete'nin 6 nçı sahifesinin 

1. 'sütunun 48. satırındaki (Kabin) kelimesinin (Bobin); aynı sütunun 
alttan 2. 'satırındaki (3C Nisan 1957) tarihi /(30 Mart 1987) olarak 

Düzeltilir. 
1534 / 3-2 • 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından : 

Sıra No : 1, Eksiltmeye konan işin çeşidi ve miktarı : Sağlık Der
gisi baskı işi, Muhammen bedeli : 16.200,— T. L., Geçici teminatı : 
1.215,— T. L., İhale tarihi, günü, saati : 27/3/1967 Pazartesi 15.00, İha
lenin ne suretle yapılacağı : Kapalı zarf, Şartname bedeli : Bedelsiz. 

1 — Yukarıda çeşidi, keşif bedeli, muvakkat teminatı, ihale günü 
ve saati ile yapılacak ihale şekli yazılı işler eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Şartnameler Donatım Genel Müdürlüğünden temin, İzmir ve 
İstanbul Sağlık Müdürlüklerinde görülebilir. 

3 — Eksiltme yukarıda gösterilen gün ve saatte Bakanlık Dona
tım Genel Müdürlüğünde toplanacak Satmalma Komisyonunda yapıla
caktır. 

4 — Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2490 sayüı Kanunun 2, 3 ve 
32 nci maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlıyacakları zarfları 
eksiltme saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Baş
kanlığına vermeleri. 

5 — Postada vâki gecikmeleri kabul edilmeyeceği ilân olunur. 
1467 / 4-8 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden : 

1 — 1967 malî yılı içerisinde idaremizce peyderpey yaptırılacak, 
tahminen (30.000,—) liralık, ozalit teksir ve fotokopi çekme işleri teklif 
alma suretiyle ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — Teklif almaya ait şartname Genel Müdürlüğümüzde mesai 
saatleri dahilinde Talim, Terbiye ve Tesisler Dairesinde görülebilir. 

3 — Firmalar tekliflerini, 1.200,— liralık nakit veya limit içi temi
nat mektuplariyle birlikte 20/3/1967 günü saat 12.00 ye kadar kapalı 
bir zarf içersinde İhale Komisyonuna vermiş olacaklardır. İhale 20/3/1967 
günü saat 15.00 te yapılacaktır, 

4 — Genel Müdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya diledi-
ğine yapmakta serbesttir. 

İlân olunur. 
1432 / 8-3 

Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünden : 

1 — Ofisimiz için aşağıdaki evsafta 17 aded araç alınacaktır. 
2 — Araçlar; 1/2, 1/4, 3/4 Kg. groos ağırlıkta veya muadili ola

cak ve aksları 4X2 veya 4X4 tipi olacaktır. 
3 —• İstekliler tekliflerini en geç 4 Nisan 1967 günü saat 17.30 a 

kadar Genel Müdürlük Muhaberat ve Arşiv Müdürlüğünde bulunacak 
şekilde göndereceklerdir. 

4 — Teklif mektuplarında araçların teknik hususiyetleri, tediye ko
laylıkları ile teslimat yeri ve tarihleri belirtilecek ve tekliflere prospek-
tüs, katalog v. s. gibi belgeler eklenecektir. 

5 — Ofis ihaleyi dilediğine yapmakta serbesttir. 
6 — İhale üzerinde kalan firma % 15 katî teminat yatıracaktır. 

1658 / 2-2 



Sahife: 20 (Resmî Gazete) 18 MART 1967 

Ankara Lv, A . 2 No. tu Satın Alma Komüsyorıu 
Başkanlığından 

Kapalı zarf usulü ile 200.000 çift er yün - naylon eldiven satın alı
nacaktır. Tahmin bedeli : 1.600.000,— lira olup geçici teminatı : 61.750,— 
liradır. İhalesi 3 Nisan 1967 Pazartesi günü saat 11.00 de Komisyonda 
yapılacaktır. Numune ve şartnameler her gün öğleden evvel Komisyon
da ve İstanbul Lv. A. görülebilir. Tamamı bir istekliye ihale edilebile
ceği gibi 50.000 çiftten aşağı olmamak üzere partiler halinde ayrı istek-
ülere de ihale edilebilir. 

50.000 çiftinin geçici teminatı : 19.750,— liradır. Taliplerin 2490 
sayılı Kanun hükümleri dahilinde hazırlıyacakları teklif zarflarının ihale 
saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına 
vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

1251/4-3 

Kapalı zarf usulü ile 1.600.000 metre çamaşırlık nevresimlik bez satın 
alınacaktır. Tahmini bedeli 4.160.000 lira olup geçici teminatı 138.550 liradır, 
ihalesi 6 Nisan 1967 Perşembe günü saat 11.00 de Komisyonda yapılacaktır. 
Numune ve şartnameler her gün öğleden evvel Komisyonda ve İstanbul 
Levazım Amirliğinde görülebüir. Tamamı bir istekliye ihale edilebileceği 
gibi 400.000 metreden aşağı olmamak üzere partiler halinde ayrı isteklilere 
de ihale edilebilir. 

400.000 metresinin geçici teminatı 44.950 liradır. 
Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dahüinde hazırlıyacakları tek

lif zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabüinde Komisyon 
Başkanlığıa vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edlimez. 

1487 / 4-2 

Ankara Sular İdaresi Genel Müdürlüğünden : 

1 —• Dövizi temin edilmiş bulunan 17 ton 30 - 40 kiloluk kalıplar 
halinde ve 99.97 evsafından külçe kurşun A P A ve Serbest döviz mem
leketlerinden teklif ve fiyat isteme usuliyle FOB olarak ithal edilecek
tir. 

2 — Şartnamesi mesai saatleri içinde Ticaret Müdürlüğünden te
min edilir. 

3 — İhale 14/4/1967 Cuma günü saat 16.00 da İdare Alım Satım 
Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

4 — Teklifler ihale tarihinden itibaren 1 ay Opsiyonlu olacaktır. 
5 — Teklif edilen bedelin % 7,5 geçici teminat verilecektir, 
6 — Proforma faturalara Türkçe tercümeleri eklenecektir. 
7 — Geç geîen ve teminatı olmayan teklifler kabul edilmez. 
8 — İdare ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. 

1571 / 3-2 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

1 — Kurumumuzun Mersin ve Diyarbakır Radyoları ihtiyacı için 
V H P radyo link teçhizatı, (şartnamesine göre tkapalı zarfla teklif alma 
suretiyle satın alınacaktır. 

2 — Teklifler, en geç 8 Mayıs 1967 günü saat 14.00 e kadar, TRT 
Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Evrak Müdürlüğü Mithatpaşa Caddesi 
No. 37 Ankara adresine, makbuz mukabilinde teslim edilmiş veya iadeli 
taahütlü olarak posta ile gönderilmiş olacaktır. 

3 —' Şartnameler, bedelsiz olarak mümessillik belgesinin ibrazı 
şartiyle, Genel Müdürlük Malzeme Şubesinden temin edilebilir. 

4 — Kurumumuz 2490 sayılı kanuna tabi olmadığından, ihaleyi ya
pıp yapmamakta kısmen veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

1572 / 3-1 

T. C. Devlet Demiryolları İşletmesi Merkez Alım ve Satım Komis
yonu Reisliğinden : 

Sirkeci - Edirne hattında Yarımburgaz - Ispartakule Kim. 29+963,31 
- '37+368,85 arasında varyant inşaatı yaptırılacaktır. 

1 —< Yukarıda yazılı varyant inşaatı jt'gi kapalı zarf usulü ile ek
siltmeye konulmuştur. 

2 — Eksiltme 21 Nisan 1967 Cuma günü saat 15,— ile TCDD İş
letmesi Genel Müdürlüğü binası içinde Malzeme Dairesinde toplanacak 
Merkez Alım ve Satım Komisyonunca yapılacaktır. 

3 — Bu işe ait eksiltme şartnamesi TODD'nin Ankara'da fMerfcez 
ve İstanbul'da Sirkeci veznelerinden 150,— lira mukabilinde temin edi
lebilir. 

4 — Eksiltmeye gireceklerde aranacak Şartlar : 
Bu işe girmek isteyenlerin, iştirak belgesi alımak üzere en geç 

(10/4/1967) Pazartesi günü saat 17,— ye kadar Komisyonumuz Reis
liğine bir mektupla müracaat etmeleri lâzımdır. 

iştirak belgesi verilebilmesi için, bu mektupla birlikte : \ 
A - Kanuni ikametgâh bildirmesi, 
B - 1967 yılma ait ticaret odası belgesi ibraz 'ötmesi, 
C - Teklif sahibi şirket olduğu takdirde, 
C - a) Sicilinde kayıtlı bulunduğu ticaret odasından veya resmî 

bir makamdan şirketin halen faaliyette bulunduğuna dair vesika ibraz, 
etmesi, 

C - b) Şirket sirkülerinin veya şirket (adına teklifte bulunacak 
kimselerin, bu şirketin vekili olduğunu gösterir noterden tasdikli vekâ
letname ibrazı, 

D - Asgari (235.000,—) TL. lık malî yeterlik belgesi, (Bu belgenin, 
işin 'ilân tarihinden sonra alınmış olması şarttır.) 

D - a) Sözleşme eki olan teknik personel beyanamesiyle plân ve 
makina teçhizat beyannamesinin usulüne göre imzalı 'olarak verilmesi. 

E - Bu işin teknik öneminde, asgari (2.000.000,—) liralık menfez, 
yarma ve imlâ işinin eksiltmesine girebileceğini gösterir Bayındırlık Ba
kanlığından alınmış (B) grupu Jmütaahhitlik karnesi ibraz edilmesi, 

F - Bu işin teknik öneminde, mütaahit olarak taahüt ve ikmal et
tiği işlere ait olmak üzere, yetkili makamlardan alınmış belgelerin ib
razı gereklidir. 

TCDD iştirak belgesi verip vermemekte serbesttir. 
5 — Bu işin muvakkat teminatı (195.106,96) liradır. 
6 — İştirak belgesi almış ;olan taliplerin eksitlme şartnamesine göre 

hazırlıyacakları teklif .mektuplarını 21 Nisan 1987 Cuma günü saat 15,— 
e kadar TCDD İşletmesi Merkez Alım ve Satım Komisyonu Reisliğine 
evrmeleri lâzımdır. 

7 — Telgrafla yapılacak müracaatlar Ve postada vukubulacak ge
cikmeler kabul edilmez. 

8 ı—• TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta Veya dilediğine ihale et
mekte tamamen serbesttir. 

1662 / 2-1 

Yolcu vagonları için 145 takım aydınlatma teçhizatı alınacaktır. 
1 -— Hariçten teklif alma suretiyle yolcu vagonları için 145 takım 

aydınlatma teçhizatı satın alınacaktır. 
2 — Tekliflerin engeç 28 Nisan 1967 Cuma günü saat 17.00 ye ka

dar Ankara'da Genel Müdürlük binasında Malzeme Dairesinde toplanan 
Komisyonumuza verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

3 — Şartnameler TCDD nin Ankara'da Merkez veznesinden, İstan
bul'da Sirkeci veznesinden 100,— liraya temin edilebilir. 

4 — TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve 
tercih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir. 

1717 / 2-1 

• 
Devrek Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

965/502 
Davacı Devrek'in Burhanoğlu Köyünden M . Durmuş Top al oğlu ve

ki l i Dâva Vekili Rasim Ergun tarafından dâvâlı Karabaşlı Köyünden 
M . Durmuş Topaloğlu karısı Mehmet kızı Fahriye Topaloğlu aleyhine 
açılmış bulunan boşanma dâvasının Devrek Asliye Hukuk Mahkemesin
de yapılan açık duruşması sırasında : 

llânen yapılan tebligata rağmen 9/11/1966 tarihli duruşmaya gel
meyen davalıya yine ilânen gıyap kararının tebliğine mahkemece karar 
verilmiştir. 

Duruşma 25/4/1967 Salı günü saat 9.00 a bırakılmıştır. Mezkûr 
günde dâvâlının Mahkemeye gelmesi veya bir vekille temsil ettirmesi 
için gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

1412 



18 MART 1967 (Resmi Gazete) Sahife: 21 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliğinden : 

Zonguldak Teknik Okulu Mimari Proje Yarışması Şartnamesi : 
Konu ve amaç : 
Zonguldak Teknik Okulu -binaları mirari projelerinin hazırlanması 

işi Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliği tarafından M i 
marlık, Mühendislik ve Şehircilik Müsabakalarına ait Yönetmelik kural
ları içinde yarışmaya çıkartılmıştır. 

Yarışmanın amacı, güzel sanatları teşvik için programda gösteri
len ihtiyaçları ekonomik şekilde karşılayabilecek günümüzün mimarlık 
ve sanat anlayışına uygun projenin esas fikirlerini bulmak ve iyi pro
jeleri değerlendirmektir. 

Bu parışmaya Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üyesi olan
lar katılabilirler. 

Danışma Jüri üyeleri 
Mustafa Akan 
Akif Tuncel 

Necmettin Candan 
Selim Umul 

Adnan Ergeneli 
Mümtaz Balsöz 

Nihat Per 

Enver Eke 
Kemal Naıkiboğlu 

Asli jüri üyeleri : 
Sadettin Tuğrul Cemaligil 
Utarit Izgi 
Maruf Önal 

Affan Kırımlı 
Muhteşem Giray 
Bülent özer 
Sabih Öke 
Edip Onat 

Muhittin Toköz 
Yedek jüri üyeleri : 

Lütfi Zeren 
Zafer Gülçur 

Piliz Aktan 

Yurdanur Sepkin 

Raportörler : 

Yılmaz Çakılcı 
İbrahim Şule 

Mesleki ve Teknik öğretim Müsteşar Mua. 
Mesleki ve Teknik Öğretim Müsteşar Mua. 
Meslekî ve Teknik Yüksek öğretim Genel 
Müdür Vekili 
Meslekî ve Teknik öğretim Müsteşarlığı 
Yapı İşleri Dairesi Başkanı 
İstanbul Yüksek Teknik Okulu Müdürü 
İstanbul Yüksek Teknik Okulu öğretim 
Üyesi Y. Mak. Mühendisi 
Yapı ve İmar İşleri Reisliği Etüd ve Proje 
Dairesi Başkam Y. Mimar 
Yapı İşleri 5. Bölge Müdürü Y. ttış. Müh. 
İnş. Mühendisi Yapı ve İmar İşleri Reisliği 

Y. Müh. Mimar Yapı ve İmar İşleri Reisi 
Y. Mimar G. S. A. Öğretim Üyesi 

*Y. Mimar İstanbul Yüksek Teknik Okulu 
öğretim Üyesi 
Y. Mimar 
Y. Mimar G. S. A. Öğretim Üyesi 
Y. Müh. Mimar G. S. A. öğretim Üyesi 
Y. Mimar Yapı ve İmar İşleri Reisliği 
Y. Mimar Meslekî ve Teknik Öğretim Müs
teşarlığı Yapı İşleri D. Bşk. Yardımcısı 
İnş. Y. Mühendisi 

Prof. Y. Müh. Mimar (1. T. Ü.) 
Y. Müh. Mimar Yapı ve İmar İşleri Reisliği 
Etüd ve Proje Dairesinde 
Y. Mimar Yapı ve İmar İşleri Reisliği Etüd 
ve Proje Dairesinde 
Y. Mimar Yapı ve İmar İşleri Reisliği Etüd 
ve Proje Dairesinde 

Y. Mimar 
Y. Müh. Mimar 

Yarışma sonunda derece alan yarışmacılara aşağıda yazılı bedel
ler Millî Eğitim Bakanlığı tarafından net olarak ödenecektir. 

Birinciye : 25.000,— TL. 
İkinciye : 22.500,— TL. 
Üçüncüye : 20.000,— TL. 
5 aded mansiyon (Beherine) : 7.000,— TL. 

Jürinin tavsiyesi ve Millî Eğitim Bakanlığının kararı ile mansiyon 
dışında kalan projelerden seçilenler satın alınabilir. 

Son soru sorma tarihi 12 Nisan 1967 Çarşamba, proje teslim tarihi 
12 Haziran 1967 Pazartesi saat 18.00 dir. 

Proje şartnamesi istemek için şahsen veya posta ile yapılacak mü
racaatların İş Bankası Akay Şubesi 77 No. lu (Bayındırlık Bakanlığı 
Yapı ve İmar İşleri Reisliği Yayın ve Sosyal Yardımlaşma Sandığı) he
sabına doğrudan doğruya veya başka bir îş Bankası Şubesi yolu ile 50, 
TL. yatırıldığım gösteren Banka makbuzu ile olması şarttır. 

1555 / 4-3 

Beher vagonun tahmini bedeli 80.000,— lira tamamı 4.000.000,— 
lira olup geçici teminatı 133.750,— liradır. 

Eksiltme ve ihalesi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince 
kapalı zarf usulü ile 31/3/1967 Cuma günü saat 16.00 da Karayolları 
Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünde (Ankara) yapılacaktır. 

Şartnamesi dilekçe ile aynı yerden bedelsiz temin edilir. 
Talipler Ticaret, Sanayi Odası belgesi koymak şartiyle hazırlıya

cakları teklif mektuplarını eksiltmeden bir saat öncesine kadar makbuz 
mukabilinde aynı yerdeki Komisyon Başkanlığına vermiş olacaklardır. 
Postadaki gecikmelerin kabul edilemiyeceği duyurulur. 

1556/4-3 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Birinci Bölge 
Müdürlüğünden : 

1 — Eksiltmeye konulan iş : Topkapı - Kınalı Ay. - Tekirdağ yolu 
stablizasyon projesine Gelevri Deresinden 15000 Ma Tüvenan malzeme
sinin ihzar, nakil ve figüresi işi olup keşif bedeli 163.650,— liradır. 

2 — Eksiltmesi 10 Nisan 1967 Pazartesi günü saat 11.00 de İstan
bul - Küçükyalı' daki Bölge Müdürlüğünde kapalı zarf usulü ile yapda-
caktır. 

3 — Eksiltme evrakı Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü 
Malzeme Müdürlüğünde İstanbul'da Bölge Müdürlüğünde görülebiür. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) İsteklilerin 1967 yılına ait ticaret veya sanayi odası belgesi ile 

usulü gereğince 9.432,50 liralık geçici teminat vermeleri, 
b) Yeterlik belgesi almak için en geç 4 Nisan 1967 Salı günü saat 

16.00 ya kadar bir dilekçe ile Karayolları 1 inci Bölge Müdürlüğüne mü
racaat edilmesi müracaatta genel evrak kaydı tarihi muteberdir. Di
lekçelerine en az bu işin keşif bedeli kadar buna benzer bir iş yaptığına 
dair belge eklenmesi lâzımdır. Telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 

5 — İsteklilerin 2490 sayılı Kanuna göre hazırlıyacakları teklif 
mektuplarını en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon 
Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

Postada vâki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 

1614/4-2 

Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

45-50 m3 hacimli asfalt taşımaya elverişli 40 ilâ 50 adet sarnıçlı 
demiryolu vagonu satmahnacaktır. 

Köy İşleri Bakanlığı TOPRAKSU Makina İkmal Müdürlüğünden : 

Aşağıda cins ve miktarı yazılı makine ve vasıtalar, Milletlerarası 
Kalkınma Birliğine üye memleketlerden ve memleketlerimizden teklif 
almak suretiyle satın alınacaktır. 

1 — Makinalarm bedelleri, adı geçen Birlikle Hükümetimiz ara
sında imzalanan 31 Mayıs 1963 tarihli Î.D.A. Kredi Anlaşması hükümleri 
çerçevesi dahilinde ve Genel Müdürlüğümüze tefrik olunan 950.000,— do
lardan karşılanacaktır. 

2 — Satmalma, 2490 sayılı Kanun hükümlerine dâhil olmadığından, 
Müdürlüğümüz makina ve vasıtaları bir kısmını alıp almamakta veya 
kalemlerden bir veya birkaçını iptal etmekte serbesttir. 

3 — Teklif sahiplerinin hazırlıyacakları kapalı zarf tekliflerini en 
geç 27/3/1967 günü saat 17,— ye kadar TOPRAKSU Makina İkmal Mü
dürlüğünde bulunmak üzere Yıldırımbeyazıt P. K. 19 - Ankara adresine 
postalamaları veya (Keçiören yolu T. Z. Donatım Kurumu Genel Müdür
lüğü karşısı - Ankara) vermeleri. 

Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 
4 — Bu işe ait şartnameler Ankara'da Müdürlüğümüzden dilekçe 

mukabilinde mesai saatleri dahilinde temin edilebilir. 

Sıra No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

C i n s i 

Çekici ve semi Trailer 
Damperli kamyon 
Paletli traktör ve Scraper 
Paletli traktör Angle dozer bıçağı ile birlikte (115 HP) 
Paletli traktör Angle dozer bıçağı ile birlikte (66 HP) 
Lâstik tekerlekli yükleyici 
Ripper (150 HP traktör için) 
Trencher (Büyük tip) 
Trencher (Orta tip) 
Kamyon 
Arazi binek 
Otobüs 

Miktarı 

5 
12 

5 
3 
3 
4 
2 
1 
1 

10 
15 
3 
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Sahife: 22 

Erzincan Tapulama Hâkimliğinden : 

Davacılar Nafıa Songur, Hakkı Bayrı, Selâhattin Bayrı, Mehmet 
Evrensel ile dâvâlılar; Eğinlioğlu Selim mirasçıları, İfagat Özpmar ve 
Saadet Bayındır arasındaki tesbite itiraz dâvasının yapılan açık duruş
ması sonunda : 

Erzincan'ın Haşhaşı (Kavakyolu) Köyünde kain 150 parsel numa
ralı gayrimenkulun 8000 ms lik kısmının Eğinlioğlu Selim mirasçıları 
adına, 360 m2 lik kısmının ise Sanibeyzade Mehmet, Halil, Vahit ve Rıza 
adlarına tesciline 16/8/1966 tarih 1960/24 - 1966/313 sayı ile karar ve
rilmiş olup, dâvâlı Eğinlioğlu Selim mirasçıları tesbit edilemediğinden 
mezkûr hüküm ve davacıların 7/10/1966 tarihli temyiz dilekçelerinin 
tebliği mümkün olamadığından tebligat yerine kaim olmak üzere ilânen 
tebliğ olunur. 

1501 

Çine Tapulama Hâkimliğinden : 

Çine'nin Hatıpkışla Köyünün Ördekli mevkiinde, 537 parsel numa
rası ile Mehmet Duman ve Rahime Duman adlarına eşit payla müşte
reken tesbiti yapılan 27 ağaçlı zeytinlik için Mehmet Duman tarafından 
bu yerde Rahime'nin (Diğer adı Rahime öcer olan şahsın) hissesi bu
lunmadığını bu yerin tamamen kendisine ait olduğunu bildirerek itiraz 
etmiş ve adresi meçhul kalan Rahime için gazete ile ve tebligat mahi
yetinde olmak üzere ve ayrıca Tapulama Kanunu gereğince gıyap ka
rarı da çıkarılamıyacağı da bilinmek suretiyle 20/4/1967 Perşembe günü 
savunmasını yapmak üzere delilleri ile birlikte duruşmaya gelmesi ve 
bu tebligata rağmen gelmemesi halinde yalnız Mehmet Duman'm ibraz 
edeceği deliller ve dinleteceği bilirkişi ve şahitlerin karar verilmek zo-
runluğunda kalınacağı ilân olunur. 

1373 

Adana 4. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

966/567 
Davacı Sosyal Sigortalar Kurumu Umum Md. tarafından dâvâlı 

İskenderun'da Maliyede Muhasebeci Hamit Yurdaer nezdinde mukim 
İsmail Hakkı Yurdaer aleyhine açılan 2.316 lira 16 kuruş alacak dâva
sının mahkememizde yapılan açık duruşması sırasında verilen karar 
gereğince : 

Dâvâlı İsmail Hakkı Yurdaer adına çıkarılan davetiyenin tebliğ 
edilmediği, zabıtaca yapılan tahkikatta da adresinin bilinmediği anlaşıl
dığından ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Karar gereğince : 
Duruşm günü olan 13/4/1967 günü saat 9.00 da bizzat veya kendisini 
temsilen bir avukat göndermesi lüzumu davetiye yerine kaim olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 

1469 

Sorgun Tapulama Hâkimliğinden : 

Sarıhaımzalı Köyü Birliği Pazarcık Mevkiinde 1273 parsel, 5620 
metre kare miktarındaki gayrimenkulun Yozgatlı Şevket, Abdullah, 
Fuat Nizamoğlu, Makbule, Hayri, Naci, Takiye, Halet İnal, Fermude 
Kula, Leman Ayan ve Caviden Hanım adlarına yapılan tesbite Sarımah-
zah Köyünden Rasül Kılıçarslan tarafından vâki itiraz üzerine yapılan 
açık duruşma sonunda : 

Dâva sabit görüldüğünden eski tesbitin iptali ile nizalı parselin 
davacı Resul varisleri adlarına hisseleri nispetinde tesciline dair verilen 
14/12/1966 tarih, 956/372 - 966/355 sayılı ilam dâvâlılardan Şevket, 
Abdullah, Fuat Nizamoğlu, Makbule, Hayri, Fakiye, Halet İnal, Ca
viden Hanim ve Fermude Kula'ya adres değiştirmeleri ve ölmüş bulun
maları hasebiyle varislerinin ve adreslerinin tesbit edilemediği cihetle 
Resmî Gazete ile ilânen tebligat icrasına karar verilmiş olduğundan bu 
şahısların veya varislerinin ilân tarihinden itibaren 15 gün içerisinde tem
yiz etmeleri, aksi takdirde hükmün kesinleşmiş sayılacağı hususu ilânen 
tebliğ olunur. 

1584 

Pöhrenk Köyü Birüğinin Güllüce Mevkiinde 425 parsel ÎSTo. lu ve 
35320 metre kare miktarındaki gayrimenkulun aynı köyden iBekir Tok 
adına yapılan tesbitine Bahabtin Köyünden Süleyman iKaraarslan tara
fından vâki itiraz üzerine bu dosyanın mahkemenin 959/756 esas sayılı 

18 MART 1967 

dosyası ile tevhit edilerek yapılan duruşması fonunda : Her iki parselin 
eski teslbitlerinin iptaline, Emine evlâtları Mustafa, Hasan Hüseyin, Sul
tan, Bekir karısı Güllü, Bekir çocukları Mehmet, JBayranı, fasını , Üra-
mügül kocası Hüseyin, çocukları Abdullah, Esma, Döndü, SaJtı çocuğu 
Güllü, Nazik, Fatma Karaarslan, Salih, Yeter, (Mustafa, (Selver Karaars-
lan adlarına hiseleri nispetinde tesciline dair verilen karar dâvâlılardan 
Bekir Tok'un ölü olduğu ve varisleride tesbit edilemediğinden 14/12/1966 
tarih 959/756 - 986/358 sayılı (kararın Bekir Tok varislerine tebliğine, 
tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde temyiz edilmediği takdirde 
hükmün kesinleşmiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur. 

1585 

Karaman Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

966/432 
Davacı Karaman Davgandos İKöyünden Halime (Sönmez ile Mus

tafa Yaşar vekilleri avukat İsmet Özbek tarafından Karaman Topucak 
Mahallesinden Faitma Lebibe Alp ve 40 /arkadaşı aleyhlerine açılan iza
leyi şüyu )dâ.vasmda davalılardan Fatma Lelibe Alp ile Meral ve Erdo
ğan Çelebi'nin gösterilen adreslerinde bulunmadıkları ve adreslerininde 
belli olmadığı cihetle Fatma Lebibe Alp'e davetiyenin ilânen tebliğ edil
diği cihetle Fatma Lebibe /Alp'e gıyap kararının ilânen ve Meral ^Çelebi 
ile Erdoğan Çelefbi'ye davetiyenin ilânen tebliğlerine karar verilmiş bu
lunduğundan : 

Bu defa duruşma 18/4/1967 İSalı günü saat 9 |a bırakılmış {olduğun
da ndâvahlardan Fatma Lebibe Alp'in ve Meral Çelebi ile Erdoğan Çe
lebi'nin belli jgün ve Isaatte duruşmaya gelmeleri veya kendilerini bir ve
kille temsil ettirmeleri lüzumu Lebibe Alp için gıyap kararı ve diğer 
dâvâlılar Meral ile Erdoğan 'Çelebi'nin davetiye yerine kaim lolmaJk üze
re ilânen tebliğ olunur. 

1590 

Yozgat Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Yozgat'ın Medrese Mahallesinde mukim Türkân Tanır vekili avukat 
Münir Nuri (Sayın tarafından iBalait Köprübaşı Bereket ıSokak Gençler 
Kollektif Şirketinde İsmail Tanır aleyhine açılan boşanma dâvasının ya
pılan muhakemesinde dâvâlı adına çıkarılan 'davetiyeler adresi meçhul 
olduğundan bila tebliğ iade edilmiş olduğundan kendisine ilânen davetiye
nin tebliğine karar verildiğinden duruşmanın bırakıldığı 22/5/1967 (günü 
saat 10 1da mahkemede hazır bulunması veya kendisini bir vekille tem
sil ettirmesi davetiye yerine kaim 'olmak üzere ilân olunur. 

1592 

Tarsus Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

966/370 
Tarsus Kargılı Köyünden Süleyman oğlu Hayri Yıldırım mahke

memize verdiği p/4/1966 tarihli dilekçesiyle aynı köyden İTayyip ve Nu
rettin'in kendisini darp ve hakarette bulunduklarından bahisle sanıkların 
tecziyelerini istemiş isede : 

Dilekçede gösterilen adresine tebligat çıkarılmış olup bu kyden 
ayrıldığı beyanı ile davetiye iade edilmiş Ve müşteki bu güne kadar 
mahkemeye müracaat etmemiş bulunduğundan adı geçene duruşma gü
nünün ilânen tebliğine karar verilmiş olduğundan duruşmanın talik olun
duğu 6/4/1967 günü duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir ve
kille temsil ettirilmesi hususu ilânen tebliğ olunur. 

1599 

Simav Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

966/588 
Davacı Orman Genel Müdürlüğü vekili Avukat Sadri Alanyalı ta

rafından Simav Asliye Hukuk Mahkemesine açılan Simav'ın Gerni Kö
yünden Cafer Özkan ve arkadaşları aleyhine açtığı tazminat dâvasında 
verilen karar gereğince dâvâlı Gerni Köyünden Cafer Özkan'ın adresi 
meçhul olduğundan dâvâlı Cafer'e 6831 sayılı Orman Kanununa muha
lefetten 1474 lira 8 kuruş tazminatın dâvâlılardan alınıp dâvâlı idareye 
verilmesine dair olan dâva arzuhalinin dâvâlıya tebliği ve dâvâlıya teb
liği tarihinden itibaren 10 gün zarfında cevap vermesi ve 24/4/1967 günü 
Simav Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması veya kendisini 
bir vekil marifetiyle temsil ettirmesi hususu tebliğ olunur. 

1598 

(Resmî Gazete) 



18 MART 1967 (Resmî Gazete) Sahife: 23 

Manisa Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No. : 964/920 
K. No. : 965/277 
Davacı : K. H. 
Maznun : Emine Benli : Veli ve Ayşe kızı 1934 doğumlu Çorlu Ka

zası Velimeşe K. den evli 1 çocuklu cahil. 
Suç : Hırsızlık 
Suç tarihi : 23/12/1964 
Sanık Emine Benli'nin suçu sabit görülerek T. C. K. nun 491/4, 61 

65/3, 525 inci maddeleri gereğince üç ay hapis üç ay emniyeti umumiye 
nezareti altında bulundurulmasına 6 lira posta masrafının sanıktan tah
siline dair verilen hüküm kendisine tebliğ edilemediği cihetle 7201 sayılı 
Tebligat Kanunun 28 ve 29 uncu maddelerine tevfikan Resmî Gazete'de 
ilânen tebligat icrasına 31 inci madde gereğince ilânın yapıldığı tarihten 
15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına, ilânın bir örneğinin mah
keme divanhanesine asılmasına 21/2/1967 tarihinde karar verildi. İlânen 
tebliğ olunur. 

1208 

E. No. : 964/547 
K. No. : 966/244 
Davacı : K . H . 
Maznun : Hüseyin Çetinkaya : Halit ve Refia oğlu 1341 doğumlu 

Saruhanlı Kazası Çmaroba K. den olup Manisa Küçük Yeni handa yatar 
kalkar. 

Suç : Hırsızlık 
Suç tarihi : 8/8/1964 
Sanık Hüseyin Çetinkaya'nın sabit görülerek T. C. K. nun 491/İlk 

522, 525 inci maddeleri gereğince iki ay hapis iki ay emniyeti umumiye 
nezareti altında bulundurulmasına 10 lira 50 kuruş posta masrafının sa
nıktan alınmasına dair verilen hüküm tebliğ edilemediği cihetle 7201 sa
yılı Tebligat K . nun 23 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete'de 
ilânen tebligat icrasına 31 inci maddesi gereğince ilânın yapıldığı tarih
ten itibaren 15 gün içinde tebligatın yapılmış sayılmasına, ilânın bir ör
neğinin mahkeme divanhanesine asılmasına 21/2/1967 tarihinde karar 
verildi. 

İlânen tebliğ olunur. 
1209 

E. No. : 966/645 
K. No. : 966/İ031 
Davacı : K. H . 
Maznun : Mustafa Aydar : Gökmen ve Makbule oğlu 1936 doğum

lu (Çankırı Çerkeş Kısaç Köyü 5 hanede nüfusa kayıtlı Ankara Yeşilöz 
Mah. Baraj Caddesi No. 259 de şoför evli iki çocuklu okur yazar sabı
kasız. 

Suç : Tehlikeli surette vasıta kullanmak. 
Suç tarihi : 5/10/1966 
Sanık Mustafa Aydar'm sabit görülerek T. C. K. nun 565/1-2 

maddeleri gereğince bir gün hafif hapis üç lira hafif para, üç gün sanat 
ve meslekten men, 200 kuruş posta masrafının sanıktan tahsiline dair 
verilen hüküm kendisine tebliğ edilemediği cihetle 7201 sayılı Tebligat 
K. nun 28 ve 29 uncu maddelerine tevfikan Resmî Gazete'de ilânen tebli
gat icrasına 31 inci madde gereğince ilânın yapıldığı 15 gün sonra tebli
gatın yapılmış sayılmasına, ilânın bir örneğinin mahkeme divanhanesine 
asılmasına 21/2/1967 tarihinde karar verildi. İlânen tebliğ olunur. 

1210 

E. No. : 964/373 
K. No. : 966/150 
Davacı : K. H . 
Maznun : Ahmet Kara : Hüseyin ve Elif oğlu 1944 doğumlu Manisa 

Yağcılar Köyü nüfusunda kayıtlı Çerkez Sultaniye Köyden evli çocuk
suz cahil sabıkasız rençber. 

Suç : Orman Kanununa Muhalefet 
Suç tarihi : 28/5/1964 
Sanık Ahmet Kara'nm suçu sabit görülmekle 6831 Sk. 108/1, 

108/Son, 36 maddeleri gereğince yedi gün hapis ellibeş lira ağır para 
cezası ile tecziyesine develerin maznuna iadesine. Emvalin müsaderesine 
200 lira Avukatlık ücreti 165 kuruş müdahale masrafının tahsiline, ve 
30 lira 50 kuruş mahkeme masrafının sanıktan tahsiline dair verilen hü
küm kendisine tebliğ edilemediği cihetle 7201 sayılı Tebligat K. mm 28 
ve 29 uncu maddelerine tevfikan Resmî Gazete'de ilânen tebligat icra
sına 31 inci madde gereğince ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra teb

ligatın yapılmış sayılmasına, ilânın bir örneğinin mahkeme divanhanesine 
asılmasına, 21/2/1967 tarihinde karar verildi. İlânen tebliğ olunur. 

1211 
—, » 

Ergani Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

967/5 
İçel Vilâyeti Gülnar Kazasının Gilindire Nahiyesine bağlı Yeni Yö

rük Kaş Köyü 5 sayılı hanesinde nüfusa kayıtlı bulunan Ömer oğlu 1941 
doğumlu Süleyman Çırak'ın Çırak soyadının Mahkememizin 20/2/1967 
gün ve 1967/5-21 sayılı kararı ile Ozantürk olarak tashihine karar ve
rilmiş olduğu ilân olunur. 

1414 

• 
Manisa Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

965/421 
966/1061 
Davacı : K. H. 
Maznun : Hüseyin Yeşiloğlu 
Murat ve Hatice oğlu 1931 doğumlu Dikili Meşrutiyet Mahallesi 

457 hanede nüfusa kayıtlı. 
Suç : Hırsızlık 
Suç tarihi : 6-7/12/1962 
Sanık Hüseyin Yeşiloğlu'nun suçu sabit görülerek T. C. K. nun 

491/3, 522, 81/2, 525 inci maddeleri gereğince, dört ay yirmi gün hapis 
dört ay yirmi gün emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulması
na 100 lira mahkeme masrafının sanıktan tahsiline dair verilen hüküm 
kendisine tebliğ edilemediği cihetle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 
ve 29 uncu maddelerine tevfikan Resmî Gazete'de ilânen tebligat icra
sına 31 inci madde gereğince ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra teb
ligatın yapılmış sayılmasına ilânın bir örneğinin mahkeme divanhane
sine asılmasına 1/3/1967 tarihinde karar verildi. 

İlânen tebliğ olunur. 
1421 • 

Tekirdağ Asliye Kadastro Hâkimliğinden : 

965/369 
Davacı Tekirdağ Muratlı Caddesinde 18 numarada Mehmet Onal 

tarafından dâvâlı Mehmet Dağlı, Feride Dağlı, Ethem Dağlı, Mümin 
Dağlı, Mustafa Keçibaş, Osman Molla, Sait Sabuncu, A l i Balaban, Ayşe 
Balaban, Zühre Balaban, Havva Balaban, İbrahim Keçibaş, Gülüzar Ke
çibaş, Mehmet Keçibaş, Yusuf Keçibaş hazineye izafetle vekili Avukat 
Hikmet Erdallı aleyhine ikame olunan müfrez tapu kaydının iptali ile 
yeniden kayıt tesisi dâvasının yapılan muhakeme sonunda : 

Mahkememizden verilen 13/4/1966 tarih ve 966/185 sayılı kararla 
muamelenin düzeltilmesine ve 92 No. lu tapu kaydı üzerine yapılan if
raz muamelesinin iptaü ile Ekim 943 tarih ve 130 No. lu kayıt üzerine 
işlem yapılmasına karar verilmiş olduğundan ve A l i Balaban, Ayşe Ba
laban, Zühre Balaban, Havva Balaban'm ikametgâhları meçhul olduğun
dan Resmî Gazete'de ilân yapılmasına, işbu ilânın neşri tarihinden i t i 
baren 15 gün içinde temyiz etmediğiniz takdirde hükmün kesinleşeceği 
ilânen tebliğ olunur. 

1199 • 
İsparta Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

965/891 
Davacı Makbule Selçuk tarafından dâvâlı Mehmet Vehbi Selçuk 

aleyhine açılmış olan boşanma dâvasının yapılan muhakemesi sonunda : 
Dâvâlı İstanbul Beşiktaş Yeni Mahalle Deresi Sok. No. 2/1 de mu

kim Mehmet Vehbi Selçuk adına çıkarılan davetiye ve tebligatlarm ad
resi meçhul bulunması sebebiyle bila tegüğ iade edilmesi üzerine tebli
gatların ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla İstanbul Beşiktaş Türk-
ali Mahallesi 2 hanede kayıtlı Makbule Selçuk ile dâvâlı Mehmet Vehbi 
Selçuk'ların Medeni Kanunun 134 üncü maddesi gereğince boşanmala
rına ve ı hadisede kabahatli görünen dâvâlının Medeni Kanunun 142 nci 
maddesi gereğince bir sene evlenmekten memnuiyetine ve davacı tara
fından sarf edilen 107 lira 35 kuruş muhakeme masraflarının dâvâlıdan 
alınmasına ve davacıya verilmesine karar verilmiş olmakla mahkeme 
ilamı tebliği yerine kaim olmak üzere keyfiyet ilân olunur. 

1515 



Sahife: 24 (Resmî Gazete) 18 MART 1967 

Sakarya Ağır Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 966/16 
K. No : 966/212 
Hırsızlıktan mahkememizin 11/10/1966 günlü ilamı ile T. C. tK. 

nun 491/îlk - son, 55/3, 81/2 maddeleri gereğince bir sene altı ay yirmi 
gün hapis cezasma hükümlü Hasan Basri oğlu Mehlika'dan olma 1947 
D. lu Hikmet Sami Abasıyanık'a gıyabında verilen karar tebliğ edile
mediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29 maddeleri gereğince 
Resmî aGzete'de ilânen tebliğine, ve aynı kanunun 31 inci maddesi uya
rınca ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın iyapılmış sayıla
cağına ittifakla karar verildi. 

1589 

Beyşehir Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Çukurkent Köyü Muhtarlığı 'tarafından ıKıreli Köyü Muhtarlığı ile 
aynı yerden Hasan Saygı ve arkadaşları aleyhlerine açılan meni müda
hale dâvasının muhakemesi neticesinde verilen 8/7/1966 tarih ve 963/213 
esas ve 966/273 karar sayılı hüküm davacı tarafından duruşmalı olarak 
Yargıtayca incelenmesi istenilmiş ve murafaa günü olarak da 2/5/1967 
günü saat 14 olaark tâyin edilmiş ve dâvâlılardan Hasan Saygın'ın ika
metgâhı ımeçhul olduğundan 'ilânen tebligat yapılmasıda tensip kılınmış 
olduğundan dâvâlı Hasan Saygın'ın murafaa olarak tâyin edilen günde 
hazır bulunması aksi halde kendisine davetiyenin tebliğ edilmiş sayüa-
cağı ilân olunur. 

1591 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürlüğünden 

1 — Aşağıda keşif bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saatleri yazıh işler İstanbul Küçükyalı'daki Müdürlüğümüz binasındaki Komis
yonda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Şartnameleri Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünde İstanbul'da 
Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 

2 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) İsteklilerin 1967 yılma ait ticaret veya sanayi odası belgesi şirketlerin hali faaliyet belgesi ile usulü dairesinde her iş için o işin hiza

sında gösterilen miktarda teminat vermeleri. 
Yeterlik belgesi alabilmek için : 
b) İsteklilerin engeç aşağıda yazılı işler için ayrı ayrı tesbit edilmiş olan müracaat son günü mesai saati sonuna kadar birer dilekçe ile 

Karayolları 1 inci Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri (Müracaatta genel evrak kaydı tarihi muteberdir) dilekçelerine enaz aşağıda yazılı ke
şif bedellerine ihtiva eden miktarda buna benzer bir iş yaptığına dair belge eklenmesi. 

3 — İsteklilerin 2490 sayılı kanuna göre hazırlayacakları teklif mektuplarını eksiltme günleri engeç ihale saatinden bir saat evveline ka
dar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler nazarı itibara alınmaz. 

İ Ş İ N C İ N S İ 

Kısıklı - Şile yolu kim. 2-5 arası, Ümraniye içi geçidi 
granit muntazam parke kaldırım ve müteferrik üst yapı 
inşaatı işi 
Saray Ay - Midye yolu kim. 0+000—30+000 arası ile 
Çorlu Çerkezköy yolu kim. 0+ 000—24+000 arası ona
rımına stablize malzeme çıkarılma, taşıma ve figü-
resi 
Maltepe - Esenler - Halkalı yolu kim. 2-7 arası granit 
muntazam parke kaldırım ve müteferrik üst yapı in
şaatı 

Keşif bedeli 
Lira Kr . 

100.000,00 

240.000,00 

125.000,00 

Geçici teminat 
Lira Kr . 

6.250,00 

13.250,00 

7.500,00 

E K S İ L T M E 
Günü Saati 

3 Nisan 1967 15.00 

4 Nisan 1967 11.00 

5 Nisan 1967 11.00 

Belge müracaat 
son günü 

28 Mart 1967 

29 Mart 1967 

30 Mart 1967 

1470/4-8 

1 — Aşağıda keşif bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saatleri yazılı işlerin eksiltmesi kapalı zarfla İstanbul - Küçükyalı'daki Müdür
lüğümüz binasında Komisyonda yapılacaktır. 

2 — Şartnameleri Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Müdürlüğünde İstanbul'da Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 
3 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) İsteklilerin 1967 yılma ait ticaret veya sanayi odası belgesi şirketlerin hali faaliyet belgesi ile usulü dairesinde yazılı her iş için o 

işin hizasında gösterilen miktarda teminat vermeleri, 
b) İsteklilerin engeç aşağıda yazılı işler için ayrı ayrı tesbit edilmiş olan müracaat son günü mesai saati sonuna kadar birer dilekçe ile Ka

rayolları 1 inci Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri müracaatta genel evrak kaydı tarihi muteberdir.) Dilekçelerine her iş için en az bu işin 
keşif bedeli kadar buna benzer bir iş yaptığına dair belge ile bu eksiltmenin ilân tarihinden sonra alınmış malî durum bildirisi ve bunu tevsik eden 
banka mektubu ile plân ve teçhizat beyannamelerini eksiksiz olarak bağlayarak yeterlik belgesi almaları lâzımdır. (Her iş için dilekçelerine 
ayrı ayrı belgeleri bağlanacaktır. (Ana inşaat makinalarının sahibi olduklarına dair belge ibraz edilmesi) 

Telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 
4 — İsteklilerin 2490 sayılı kanuna göre hazırlayacakları teklif mektuplarım eksiltme günleri engeç ihale saatinden bir saat evveline kadar 

makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına teslim et 
Postada olacak gecikmeler nazarı itibara alınmaz 

İ Ş İ N C İ N S İ 

Babaeski - Kırklareli yolu kim. 0+000—23+000 ara
şma temel ve kaplama altı malzemesinin konkasörle 
hazırlanması yükleme boşaltma ve figüresi 
Tayfurköy Taş Ocağından 24000 ma ham taş çıkarıl
ma, yükleme, boşaltma, nakil ve figüresi 
Babaeski - Kırklareli yolu kim. 0+000—36+400 arası 
alt temel ve kaplama altı malzemesi ihzar nakil ve 
figüresi 
Babaeski - Kırklareli yolu kim. 23+000—36+400 ara
şma temel ve kaplama altı malzemesinin konkasörle 
hazırlanması yükleme, boşaltma ve figüresi 

1471 / 4-3 

meleri lâzımdır. 

Keşif bedeli 
Lira Kr . 

580.044,60 

275.520,00 

681.720,00 

556.750,00 

Geçici teminat 
Lira Kr . 

26.951,78 

14.770,80 

31.018,80 

26.020,00 

E K S İ L T M E 
Günü Saati 

3 Nisan 1967 

4 Nisan 1967 

6 Nisan 1967 

7 Nisan 1967 

11.00 

15.00 

11.00 

11.00 

Belge müracaat 
son günü 

28 Mart 1967 

29 Mart 1967 

31 Mart 1967 

1 Nisan 1967 

Başbakanlık Devlet Matbaan 
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             İÇİNDEKİLER 

Kararnameler                             Sayfa 

 
6/7705 Hayvan Sağlık Zabıtası Tüzüğünün 490 ıncı Maddesinin Değiştirilmesi  

 Hakkında Tüzük         1 

 
İçişleri Bakanlığınca Sınır Tespit Kararı        2 

 

Yönetmelikler 
 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Giyim Yönetmeliği      10 

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sabit Kıymet ve Demirbaş Geçici Yönetmeliği   10 

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Muhasebe Yönetmeliği     12 

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kasa ve Muamelâtı Yönetmeliği    14 

 

İlanlar            16 

 


