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K A N U N 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna bazı maddeler 

eklenmesi hakkında Kanun 

Kanun No : 1711 Kabul Tarihi : 30/4/1973 

MADDE 1. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
8, 9, 176, 288, 269, 290, 409, 4)27, 438, 440 ve 507 nci maddeleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 8. — Sulh Mahkemesi; 
I — İflâs davaları ile vakfa ilişkin davalar hariç olmak üzere, ma

melek hukukundan doğan, değer veya miktarı beş bin lirayı geçmeyen 
davaları, 

II — Dava konusu olan şeyin değerine bakılmaksızın : 
L İcra ve İflâs Kanununun 10 uncu babında yer alan 269 ve 272 

nci ve sonraki 'maddeleri hükümleri hariç oimak üzere, kira. sözleşmesine 
dayanan her türlü tahliye, akdin feshi yahut tespit davaları, bu davalarla 
birlikte açılmış kira alacağı ve tazminat davaları ve bunlara karşılık ola
rak açılan davaları, 

2. Taşınır ve taşmmaz mal veya hakkın paylaştırılmasına ve şüyuun 
giderilmesine ait davaları, 

3. Taşınır ve taşınmaz mallarda yalnız zilyedliğin korunması ile 
İlgili davaları, 

4. Boşanma veya ayrılık davası açılmamış ise, Türk Kanunu Mede
nisinin 161, 162 nci maddelerinde yazılı tedbirleri ve bunların değiştiril
mesi veya kaldırılması isteklerini, 

5. Türk Kanunu Medemsinin 163 üncü maddesinde yazılı tedbirleri 
ve bunların değiştirilmesi veya kaldırılması isteklerini, 315 inci maddesine 
dayanan istekleri, aynı Kanunun 95, 159, 173, 261, 271, 311 ilâ 314 üncü 
maddeleri ile Borçlar Kanununun 91, 92 nci maddelerinde mahkeme veya 
hakime verilen işleri, 

6. Evlenmeye ve evlât edinmeye izin verilmesi isteklerini, 
7. Mirasçılık belgesi verilmesi hakkındaki isteklerle, bu belgenin 

değiştirilmesi veya iptali davalarmı, 
ni — Bu ve diğer kanunların sulh muhakemesi veya hâkimlerini gö

revlendirdiği dava ve İşleri, 
Görür. 
Madde 9. — Her dava, kanunda aksine hüküm bulunmadıkça açıl

dığı tarihte davalının Türk Kanunu Medenisi gereğince ikametgâhı sayı
lan yer mahkemesinde görülür. Davalının ikametgâhı belli değilse, da
vaya Türkiye'de son defa oturduğu yer mahkemesinde bakılır. 

Davalı birden fazla ise, dava bunlardan birinin ikametgâhı mahke
mesinde açılır. Şu kadar ki, kanunda dava sebebine göre davalıların ta

mamı hakkında ortak yetkiyi taşıyan bir mahkeme belli edilmiş ise, da
vaya o mahkemede bakılır. Ancak davanın, sırf davalılardan birini kendi 
mahkemesinden başka bir mahkemeye getirmek amacıyla açıldığı belir
tiler veya başka delillerle anlaşılırsa mahkeme onun hakkındaki davayı 
ayırarak yetkisizlik kararı verir. 

Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, davacının ika
metgâhı veya eşlerin davadan evvel «on defa altı aydan beri birlikte otur
dukları yer rnahkernesidıir. 

Madde 176. — Adi! ara vermede ancak aşağıdaki dava ve işler 
görülür : 

1.' İhtiyatî tedbir, ihtiyatî haciz ve delillerin tespiti, deniz raporları
nın alınması ve dospeççi tayini istekleri ve bunlara karşı yapılacak itiraz
lar hakkında karar verilmesi, 

2. Aravermede yapılmasına karar verilen kesifler, 
3. Her çeşit nafaka davaları, 
4. Velayet ve vesayet işlerine ait davalar, 
5. Nüfus davaları, 
6. Hizmet akdinden doğan davalar, 
7. Kıymetli evrakın kaybından doğan iptal davaları, 
8. Tahkim babındaki hükümlere göre mahkemenin görevine giren 

anlaşmazlık ve işler, 
9. iflâs ve konkordatoya ait davalar, 
10. Kanunların sulh 'mahkemesini veya hakimini görevlendirdiği 

dava ve işler, 
11. Kanunlarda ivedi olduğu veya adlî aravermede de bakılabUeceği 

belirtilen veya basit yargılama usulüne bağlı tutulan başka dava ve iş
ler, 

12. Mahkemece taraflardan bininin isteği üzerine ivedi görülme
sine karar verilen dava ve işler, 

Tarafların uyuşması halinde veya dava bir tarafın gıyabında görül
mekte ise hazır olan tarafın isteği üzerine, yukardaki iş ve davalara ba
kılması adlî aravenmeden sonraya bırakılabilir. 

Adlî araverme süresi içinde, yukardaki fıkralarda gösterilenler dı
şında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşılık dava ve 
temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dos
yası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilâm 
verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye veya Yar
gı taya gönderilmesi işlemleri de yapılır. 

7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri saklıdır. 
Bu madde hükümleri Yargıtay incelemelerinde de uygulanır. 
Madde 288. — Bir hakkın doğumu, düşürülmesi, devri, değiştiril

mesi, yemlenmesi, ertelenmesi, ikrarı ve itfası amacıyla yapılan hukukî 
işlemlerin, yapıldıkları zamanki miktar veya değerleri beş yüz lirayı 
geçtiği takdirde senetle ispat olunması gerekir. 

N 



Bu hukuki İşlemlerin miktar veya değeri ödeme veya borçtan kurtar
ma (ibra) gibi herhangi bir sebeple beş yüz liradan aşağı düşse bile se
netsiz ispat olunamaz. 

Madde 289. — 288 nci madde uyarınca senetle ispatı gereken hu
suslarda yukardaki hükümler hatıriatüarak karşı tarafın açık muvafa
kati halinde tanık dinlenebilir. 

Madde 2ı90. — Senede bağlı olan her çeşit iddiaya karşı defi olarak 
Uerî sürülen ve senedin hüküm ve kuvvetini ortadan kaldıracak veya azal
tacak nitelikte bulunan hukukî işlemler beş yüz liradan az bir miktara 
aidolsa bile tanıkla ispat olunamaz. 

Madde 409. — Oturuma çağırılmış olan taraflardan hiç biri gelme
diği veya gelip de davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde dava 
yenilenüıceye kadar dosyanın İşlemden kaldırılmasına karar verilir. 

Oturum gününün belli edilmesi için tarafların başvurması gereken 
hallerde, gün tespit ektirilmemiş ise, son işlem tarihinden başlayarak bir 
ay geçmekle birinci fıkra hükmü uygulanır. 

Yukarıkd fıkralar hükmü gereğince dosyası işlemden kaldırılmış 
olan dava, işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak bir yıl içinde taraflar
dan mrinin dilekçe ile başvurması üzerine yenilenebilir. Yargılaıma gıya
bında yürüyen tarafın da buna hakkı vardır. Yenileme dilekçesi, oturum 
gün, saat ve yerini bildiren çağın kağıdı ile birlikte taraflara tebliğ olu
nur. 

Dava, dosyanın işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak üç ay geç
tikten sonra yenilenirse yeniden harç alınır; bu harç yenileyen tarafın
dan ödenir ve karşı tarafa yüklenemez, Bu şekilde harç verilerek yenile
nen dava, yeni bir dava sayılmaz. 

işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak 'bir yıl içinde yenilenme
yen davalar açılmamış sayılır ve mahkemece bu hususta kendiliğinden 
karar verilerek 'kayıt kapatılır. 

Birinci ve ikinci fıkralar gereğince işlemden kaldırılmasına karar 
verilmiş ve sonradan yenilenmiş olan dava, ilk yenilemeden sonra Uç de
fadan fazla takipsiz bırakılamaz. Aksi halde beşinci fıkra hükmü uygu
lanır. 

Madde 427. — Mahkemelerden verilen hükümlere karşı temyiz yo
luna başvurulabilir. Davada haklı çıkmış olan taraf da hukukî yararı 'bu
lunmak aartiyle, hükmü temyiz edebilir. 

Miktar veya değeri ikibin lirayı geçmeyen taşınır mal ve alacak 
davalarına ilişkin hükümler kesindir. 

Kesin olarak verilen hükümlerle niteliği bakımından yürürlükteki 
hukuka aykırı bir sonucu ifade eden ve Yargıtayca incelenmeksizin ke
sinleşmiş bulunan hükümler, Adalet Bakanlığının göstereceği lüzum üze
rine Cumhuriyet Başsavcısı tarafından kanun yararına temyiz olunur. 

Temyiz isteği Yargıtayca yerinde görüldüğü takdirde, büküm kanun 
yararına bozulur. Bu bozma hükmün hukuki sonuçlarım kaldırmaz. 

Bozma kararının bir örneği Adalet Bakanlığına gönderilir ve Ba
kanlıkça Resmî Gazete'de yayınlanır. 

Madde 438. — Yargıtay temyiz incelemesini dosya üzerinde ya
par. Ancak tüzel kişiliğin feshine veya genel kurul kararlarının iptaline, 
evlenmenin butlanına veya feshine, boşanma veya ayrılığa, velayete, ne
sebe ve kısıtlamaya ilişkin davalarla miktar veya değeri oubin lirayı aşan 
alacak ve aynı davalarında taraflardan biri temyiz dilekçesinde veya 
tamamlayıcı dilekçe yahut cevap dilekçesinde duruşma yapılmasını iste
miş ise Yargıtayca bir gün belli edilerek taraflara usulen tebligat ya
pılır. Tebliğ tarihi ile duruşma günü arasında en az onbeg gün bulunması 
gerekir; taraflar gelmişlerse bu süreye bakılmaz. 

Görev ve yetkiye ait kararların incelenmesinde duruşma yapılmaz. 
Yargıtay, birinci fıkra hükmü ile bağlı olmaksızın bilgi almak üzere 

kendiliğinden de duruşma yapılmasına karar verebilir. 

Duruşma günü belli edilen hallerde Yargıtay, tarafları veya gelen 
tarafı dinledikten sonra ve taraflardan hiç biri gelmemiş ise dosya üze
rimde inceleme yaparak kararım o gün tefhim eder. 

Duruşma günü kararı verilemeyen işlerin en geç yirmi gün içinde 
karara bağlanması zorunludur. 

Kanunda1 ivedi olduğu bildirüen dava ve işlere ait Yargıtay incele
mesi öncelikle yapılır. 

Temyiz olunan hükmün, kanunun olaya uygulanmasından hata edil
miş olmasından dolayı bozulması gerektiği ve kanuna uymayan husus 

hakkında yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmadığı takdirde 
Yargıtay, hükmü değiştirerek ve düzelterek onayabilir. 

Tarafların kimliklerine ait yanlışlıklarla yazı, hesap ve diğer açık 
ifade yanlışlıkları hakkında da bu hüküm uygulanır. 

Hüküm sonucu, esas 'bakımlından usul ve kanuna uygun olup da gös
terilen gerekçe doğru görülmezse gerekçe değiştirilerek ve düzeltilerek 
hüküm onanır. 

Madde 440. — I Yargıtay kararlarına 'karşı tefnilm veya tebliğden 
itibaren 15 gün içinde aşağıdaki sebeplerden dolayı karar düzeltilmesi 
istenebilir: 

1. Temyiz dilekçesi ve kanunî süresi içinde verilmiş olmaları şar
tiyle tamamlayıcı dilekçe ve karşı tarafın cevap dilekçelerinde Heri sürü
lüp hükme etkisi olan itirazların kısmen veya tamamen cevapsız bırakumıa. 
olması, 

2. Yargıtay kararında birbirine aykırı fıkralar bulunması, 
3. Yargıtay incelemesi sırasında hükmün esasını etkileyen belge

lerde bir hile veya sahteliğin ortaya çıkması, 
4. Yargıtay kararının usul ve kanuna aykırı bulunması, 
H — Yargıtay evvelce cevapsız bırakılan itirazları kendıi görüsüne 

göre hükme etki yapacak nitelikte bulmazsa karar düzeltilmesi isteği 
üzenine vereceği 'kararda bu itirazları reddederken her biri hakkında ge
rekçe göstermek zorundadır. 

m — Yargıtayın aşağıdaki kararlan 'hakkında karar düzeltilmesi 
yoluna gidilemez: 

1. 8 inci maddede gösterilen davalarla ( I I nuamaralı fıkrasının 7 
numaralı bendindeki davalar hariç) miktar veya değeri onbin liradan az 
olan davalara ait hükümlerin onanması veya bozulmasına ilişkin 
kararlar, 

2. Görev ve yetki üe hâikiımto reddi, dava veya karşılık davanın 
açılmamış sayılması hakkındaki kararlara ilişkin olanlarla merci belir
tilmesi kararlan, 

3. Hakemlerin verdiği hükümlerin ve bu 'kanunun tahkim hüküm
lerine göre mahkemece verilecek kararların arlanmasına veya bozulma
sına ilişkin kararlar. 

Madde 507. — Basit yargılama usulü, Kanunlarda sayılanlardan 
başka aşağıdaki hallerde de uygulanır : 

1. 176 ncı maddenin Uç, dört, beş, altı, yedi, sekisi, dokuz ve onuncu 
bentlerinde yazılı dava, ve işlerde, 

2. Tarafları dinlemek veya dosya üzerinde 'karar vermek husu
sunda Kanunun mahkemeye takdir hakkı tanıdığı işlerde taraflarım 
dinlenmesine karen' verilmiş olması halinde; şu kadar ki, Kanunun başka 
bir yargılama usulü gösterdiği haller bunun dışındadır. 

MADDE 2 — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa 11)3 
üncü maddesinden sonra aşağıda yazılı 113/A maddesi eklenmiştir 

Madde 113/A — İhtiyatî tedbir 'kararmın uygulanması dolayısiyle 
verilen emre uymayan veya o yolda alınmış tedbire aykın davranışta bu
lunan kimse, eylemi T. C. K. na göre daha ağır bir cezayı gerektir
mediği takdirde, aidoiduğu ceza mahkemesince bir aydan altı aya kadar 
hapisle cezalandırılır. 

MADDE 3. — 661710 sayılı gayrimenkul kiraları 'hakkındaki Kanu
nun 10 uncu maddesi yürürlükten kaldın'lmıştır. 

GEÇİCİ MADDE — 1086 •sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun bu Kanunla değiştirilen hükümlerinin ancak kanun yürürlüğe gir
dikten sonra açılacak davalarda uygulanması mümkündür. Şu 'kadar ki, 
bu Kanunla eklenen 11'3/A maddesi üe 176, 2189 ve 507 nci maddelerde 
değişiklik yapan hükümler, kanunun yürürlüğünden önce mevcut dava 
ve işlerde de uygulanır. 

Kanun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut davalar bakımından, 409 
uncu madde hükmü, bu maddedeki süreler 'kanunum yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren üç ay sonra işlemeye başlamak suretiyle uygulanır. 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tariflılnden 30 gün sonra yürürlüğe 

girer. 
MADDE 5. — Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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K A R A R N A M E L E R 
Karar Sayısı : 7/6318 

Vıctroy - Vietnam Palestine adlı afişin Türkiye'ye sokulması ve da
rılmasının yasaklanması; Dışişleri Bakanlığının uygun görüşüne da
yanan İçişleri Bakanlığının 18/4/1973 tarihli ve A. 1.91139 - 41/C94483 
sayıh yazısı üzerine, 5680 sayılı Kanunun 31 ine: maddesine göre, Bakan
lar Kurulunca 26/4/1973 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

C U M H U R B A Ş K A N I 

F A H R İ S. K O R U T Ü R K 

Devlet Bakanı 
Ba$bakan Başbaları Yardımcısı 
N . T A L Ü N - E R K M E N 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

K . S A T I R 

Devlet Bakanı 

/. H . T E K İ N E L 

Devlet Bakanı Adalet Baıkanı Millî Savunma Bakanı 

Prof- 1. Ö Z T R A K //. M U M C U O Ğ L U /. S A N C A R 

İçişleri1 Baikam Dışişleri Bakamı M a l i y e Bakanı 

M- Ö Z T E K t N Ü. H . B A Y Ü L K E N S. T . M Ü F T Ü O Ğ L U 

Millî Eğitim Baıkanı Bayındırlık Bakanı Ticaret Bakanı 

0. D E N G İ Z İV. O K A- T Ü R K E L 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve T a k e l Bakanı Tanım Bakanı 

D r - V . T A N I R F - Ç E L İ K B A Ş A . N - T U N A 

lUlastmma Baıkanı Çalışma Bakanı Sanayi ve Tek- Bakanı 

Prof. S- Ö Z B E K A. N . E R D E M D r . N - B A Y AR 

E n . ve Tab- K a y . Bakanı T u r i z m ve T a n - Bakanı İmar ve tskân Bakanı 

D r . K . D E M İ R D r . A . 1. K I R I M L I M . N . O K T A Y 

Köy Işlera Bakanı Orman Baıkanı Genç. ve Spor Bakanı 

0. K Ü R Ü M O Ğ L U /. B İ N G Ö L C . C O Ş K U N 

Karar Sayısı: 7/6294 

yomu çerçevesinde. 1972 yılı için Hükümetimize verdiği kredi ile ilgili 
olarak Hükümetimiz ile «Hollanda, Gelişmekte Olan Ülkeler Yatırım 
Bankası» ( ( N T B D C ) arasında 20 Şubat 1973 tarihinde imzalanmış bulu
nan ilişik anlaşmanın imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe konul
ması; Maliye Bakanlığının 28/2/1973 tarihli ve 57-14/3377-13651 sayılı 
yazısı üzerine, 29/2/1972 tarihli ve 1567 sayılı 1972 yılı Bütçe Kanunu
nun 29 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 25/4/1973 tarihinde 
kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
F A H R İ S. K O R U T Ü R K 

Devlet Bakanı 
kan Başbakan Yardımcısı 

N. T A L Ü N. ERKMEN 

Devlet Bakana 
Başbakan Yardımcısı 

K. SATIR 
Devlet Bakanı 

/ . H. T E K İ N E L 

21 Kasım 1972 tarihli ve 7/5360 sayılı Kararname ile verilen yet
kiye dayanılarak, Hollanda Hükümetinin, Türkiye'ye Yardım Konsorai-

Devtet Bakanı 
Prof. 1. ÖZTRAK 

İçişleri Bakanı 
M. ÖZTEKtN 

Millî Eğitim Bakanı 
O- DENGİZ 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
Dr. V. TANIR 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. S. ÖZBEK 

E n . ve Tab. Kay. Bakanı 
Dr. K. DEMİR 

Köy İşleri Bakanı 
O. KÜRÜMOĞLU 

Adalet Bakanı 
H. MUMCUOĞLU 

Dışişleri Bakanı 
Ü. H. BAYÜLKEN 

Bayındırlık Bakanı 
İV. OK 

Güm. ve Tdkel Bakanı 
F- ÇELİKBAŞ 

Çalışma Bakam 
A. N. ERDEM 

Turizm ye Tan. Bakanı 
Dr. A. i . KIRIMLI 

Orman Bakanı 
/. BİNGÖL 

Milli Savunma Bakanı 
1. SANCAR 

Maliye Bakanı 
S. T. MÜFTÜOĞLU 

Ticaret Bakanı 
A. TÜRKEL 

Tattım Bakam 
A. N- TUNA 

Sanayi ve Tefe- Bakanı 
Dr. N- BAY AR 

İmar ve İskân Bakanı 
M- N. OKTAY 

Genç. ve Spor Bakam 
C COŞKUN 

1 — Aşağıda «Türkiye» diye anılacak olan Türkiye Cum
huriyeti ile 

2 — Aşağıda «Banka» diye anılan, The Hague Hollanda'da 
kurulu De Nederlandse Investringsbank Ontwikke-
lingslanden N. V. arasında 20 Şubat 1973 tarihli İkraz 
Anlaşması 

Banka'nın Türkiye'ye, Türk Kalkınma Planlarının gerektirdiği 
mal ve hizmet bedellerinin finansmanında kullanılmak üzere azamî 
Hfl. 11.000.000 (onbir milyon Hollanda Guldeni) tutarında genel mak
satlı ikrazda bulunacağım. 

Bu ikrazın Hollanda Hükümeti'nin O E C D - Konsorsiyom çerçe
vesinde 1972 yılı için Türkiye'ye yapmayı taahhüt ettiği yardımı teşkil 
ettiğini nazara alarak. 

Aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır: 

Banka Türkiye'ye vereceği ve Türkiye'nin Banka'dan kabul ede
ceği Hfl. 11.000.000 (onbir milyon Hollanda Guldeni) tutarındaki ik
raz aşağıda Türkiye ikrazı X olarak anılacaktır. 

İ K R A Z H E S A B I 

Madde 1 

(1) Aşağıdaki 14 üncü madde uyarınca bu Anlaşma'nın yürür
lüğe girmesi tarihinden itibaren Türkiye ikrazı X ile ilgili meblâğlar 

LOANAGREEMENT, dated February 20, 1973 
Between: 

1. The Republic of Turkey hereinafter called «Turkey,» 
and 

2. De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelings-
landen N. V., established et The Hague, The Nether
lands, hereinafter called «the Bank»; 

The Bank shall extend to Turkey a general purpose loan to the 
amount of maximum Hfl. 11.000.000,— (eleven million Nethelands 
Guilders), to be used for the financing of the cost of goods and ser
vices for the Turkish Development Plans. 

The said loan forms the contribution, which the Netherlands Go
vernment has undertaken to make to Turkey in the fromework of 
the OECD - Consortium for the year 1972; 

Now it is hereby agreko as follows: 

The Bank shall extend to Turkey and Turkey shall accept from 
the Bank a loan to an amount of Hfl. 11.000.000,— (elven million 
Netherlands Guilders) hereinafter referred to as the loan Turkey X. 

LOANACCOURT 

Article 1 
(1) As from the date this agreement will become effective in 

accordance with article 14 below the amount of the loan Turkey X 

B a ş b a k a n 

N. TALO 

R 

— 3 — 



Türkiye emrine tahsis edilmiş bulunacaktır. Bu krediden yapılacak 
para çekmeler, Türkiye İkraz hesabı X'a borç olarak kaydedilecektir. 

(2) Üzerinde ayrıca anlaşmaya varılmadıkça 31 Aralık 1973 ta
rihinden, sonra hesaptan para çekmeye müsaade edilmeyecektir. 

Madde 2 
(1) İkraz genel maksatlı olarak ve uygun oranlarda Türkiye'nin 

kalkınma planlan çerçevesindeki program ve proje yardımı ihtiyaç
ları için kullanılacaktır. 

(2) Prensip olarak, ikrazın küçük bir kısmı, 1. maddede deği
nilen projelerin yürütülmesine ilişkin mahallî harcamaların belirii 
kalemlerinin finansmanı için kulanılabilir. 

(3) Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı ile Hollanda Ekono
mik İşler Bakanlığı arasında, ikrazın bu maddenin önceki paragraf
ları uyarınca kullanılışı konusunda düzenli irtibat bulunacaktır. Son 
olarak adı geçen Bakanlık, ikrazdan finanse edilebilecek muamele
ler konusundaki tasviplerini Banka'ya bildirecektir. 

İ K R A Z D A N P A R A Ç E K M E L E R 

Madde 3 
(1) Türkiye, yukarıda zikredilen maksatlar için, ikrazdan her

hangi bir meblâğı çekmeyi kararlaştırdığında, ödenecek miktarı, sa
tın alınacak mallann ve hizmetlerin çeşidini, bu mal ve hizmetlerin 
menşei olan memleketi; satıcı ve alıcıların isimlerini, ödeme tarihini, 
ödemelerin vasıtasıyla yapılacağı bankalann (icabı hale göre) isim
lerini belirten iki nüsha halinde tanzim edilmiş yazılı bir talepname 
ile talepde bulunacak ve Banka'nın makul bir şekilde talep edeceği 
diğer her türlü ticari belgeleri Banka'ya gönderecektir. 

(2) Banka Türkiye tarafından talep edilen ödemeyi doğrudan 
doğruya mal ve/veya hizmeti sağlayan yapacak veya, icabına göre, öde
meyi yapan Bankaya rambursman taahhüdünde bulunacaktır. 

(3) Banka mal ve hizmet bedellerinin rambursmanını muta-
zammın bir taahhüde girdiği ahvalde, herhalûkârda Hollanda parası 
ile ifade edilecek olan taahhüt miktan, hesabtan para çekilmesi olarak 
tefrik (bloke) edilecektir. Banka, ödemeyi yapan bankaya tevdii gere
ken vesikalarla ilgili olarak, herhangi bir mesuliyet kabul etmeksizin, 
sadece rambursmanı yapmakla mükellefiyetinden nihaî olarak kurtu
lacak, ödemeyi yapan banka orijinal vesikaları doğrudan doğruya ail
emin Türkiye'deki bankasına gönderecektir. 

(4) Türkiye ikrazı X hesabından para çekmeler, ilgili malların 
mubayaasının Türkiye ve Hollanda Hükümetleri arasında yapılmış olan 
aranjmanlara uyması şartı ile, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 
mal ihracatçılanna kendi kaynaklarından yaptığı tediyelerin Banka ta
rafından Türkiye'ye ödenmesi sureti ile icra edilebilir. 

Türkiye, mezkûr mallara ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
tarafından yapılmış bulunan ödemelere ait yazılı vesaiki Banka'ya ib
raz edecektir. 

(5) Banka, ikraz hesabından geçen her kaydı ve yukarıda zikre-
dildiği şekilde Banka tarafından rambursmanı taahhüt edilen ııretorâğ-
ları gösteren yazılı bir beyanı, Türkiye'ye gönderecektir. 

( 6 ) Bu kayıtlara ait beyanın Türkiye'ye vasıl olduğu makul bir 
suretle umulabileceği tarihten itibaren bir ay içinde Banka Türkiye'nin 
yazılı esbabı mucibeli itirazından muttali kılınmadığı takdirde hesap 
hulâsalarının doğruluğu Türkiye tarafından teyit edilmiş addoluna
caktır. 

FAÎZ 
Madde 4 

(1) Türkiye, ikrazın borçlu bakiyesi üzerinden % 2,5 faiz ödeye
cek, bu faiz para çekme tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecektir. 

(2) İkrazla ilgili faizin vadesi altı ayda bir her yılın 1 Ocak ve 
1 Temmuz tarihlerinde gelecek ve aym tarihlerde vacibüttediye ola
caktır. 

I T F A 

Madde 5 
X numaralı Türkiye ikrazının ana parası, ilk taksidin vadesi yu

karda yazılı tarihten sekiz yıl sonraki borç ödeme tarihinde gelmek 
üzere ve ilâhir... biribirini takip eden yıllık 23 taksitte ödenecektir. İlk 
geri ödeme taksidi Hfl. 478280 (dörtyüz yetmiş sekiz bin ikiyüz seksen 
Hollanda Guldeni) ve bunu takip edn diğerlerinin her biri Hfl. 478260 
(dörtyüz yetmişsekiz bin ikiyüz altmış Hollanda Guldeni) olacaktır. 

shall be put at the disposal of Turkey The Drawings under this loan 
shall be charged to a loan account Turkey X. 

(2) No disbursements shall be allowed after December 31, 1973, 
unless otherwise agreed upon. 

Article 2 
(1) The loan shall be a general - purpose loan, to be used, in 

adequate proportions, for programme, and project - assistance requi
rements within the fromework of Turkey's Development plans. 

(2) In principle a small proportion of the loan may be used for 
the financing of certain items of local expenditure incurred when 
executing projects mentioned in paragraph 1 of this article. 

(3) There shall be regular contacts between the Ministry of Fi
nance of The Republic of Turkey and the Netherlands Ministry of Eco
nomic Affairs on the use of the loan according to the preceding parag
raphs of this article. Last - mentioned Ministry will inform the Bank 
of its approval of the transactions which may be financed out of the 
loan. 

DRAWING UNDER T H E LOAN 
Article 3 

(1) When Turkey decides to draw any amount from the loan for 
the abovementioned purpose Turkey shall request such a drawing by 
sending the Bank a written request in duplicate, defining die amount 
to be paid, the kind of the goods and services to be purchased as well 
as their country of origin, the name of the suppliers and of die purc
hasers, the date of payment, the name of the bank trough which 
the payments will be made (as the case may be) and sb̂ all give any 
further commercial documentation which the Bank may reasonably 
request. 

(2) Pursuant to the payment request from Turkey the Bank 
will make a direct payment to the supplier of goods and/or services or 
as the case may be give an undertaking to reimburse the paying bank. 

(3) In case the Bank enters into a commitment purporting to re
imburse the price of goods or services, the amount of the commit
ment, in all ciroumstances to be expressed in Netherlands currency, 
will be earmarked as a drawing (blocked). The Bank shall be finally 
discharged by the reimbursement itself without accepting any respon
sibility for the necessary documents having been delivered to the paying 
bank, which bank shall forward the original documents directly to 
the buyer's bank in Turkey. 

(4) Drawings on the loan Turkey X can also be effectuated by 
reimbursement by the Bank to Turkey of payments to the suppliers of 
goods made by the Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası from its own 
resources, on the understanding that the purchase of the goods concer
ned shall be in compliance with the arrangements made between the 
Governments of Turkey and The Netherlands. Turkey shall present to 
the Bank documentary evidence related to said goods and payment by 
the Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. 

(5) The Bank shall send to Turkey a written statement of all ent
ries in the loan account ,and of all commitments, entered into by the 
bank to reimburse amounts as aforementioned. 

(6) The statements shall be deemed to have been acknowledge 
as correct by Turkey if objections of Turkey to the Bank duly justified 
in writing have not been made known toithe Bank within a month after 
the statement relating to these entries can reasonably be .expected 
to have been received by Turkey. 

INTEREST 
Article 4 

(1) Turkey shall pay on the outstanding amount of the loan 
interest at the rate of 2.1/2 % (two and one half per cent), which inte
rest shall accrue from the rfespectice dates of drawing. 

(2) The interest on the loan shall be due and payable semi
annually on January 1 and July 1 of each year. 

REDEMPTION 
Article 5 

The principal amount of the loan Turkey X shall be repayable 
in 23 consecutive annual instalments the first of which shall be due on 
the day reckoning eight years from the date first above written and so 
on, The first repayment will amount to Hfl. 478.280,— (four hundred se
venty eight thousand two hundred eighty Netherlands guilders) and 
the following ones to Hfl. 478260,— (four hundred seventy eight thou
sand two hundred sixty Nerherlands Guilders each. 



UMUMÎ HÜKÜMLER 
Madde 6 

(1) Türkiye tarafından Banka'ya yapılacak hertürlü ödemeler 
Amsterdam'da De Nederlandsche Bank N. V. nezdindeki Banka hesa
bına Hollanda parası ile yapılacak, her türlü tenziller veya mahsup
lardan (Resimler, harçlar, ve tevkif at dahil) arî ve Türk kanunlarına 
göre halen mer'i bulunan veya ilerde konacak her türlü vergilerden 
ve Türkiye kanunlarına göre konulan kayıtlardan muaf olacaktır. 

( 2 ) Faiz ve/veya bir taksidin vadesinde ödenmesinde Türkiye 
tarafından kusur edildiği ahvalde, ödenmiyen meblağ kusurun devam 
ettiği müddetçe takvim ayı başına yüzde birin dörtte birine eşit bir 
tazminat miktannca arttırılacak, ayın bir cüz'ü tam ay olarak sayı
lacaktır. 

(3) X numaralı ikraz ve/veya Banka tarafından Türkiye'ye ve
rilen diğer kredilere ait faiz ve/veya herhangi bir taksidin ödenme
sinde Türkiye tarafından otuz günden fazla bir müddet gecikildiği tak
dirde X numaralı ikrazdan ve Türkiye'ye Banka tarafından verilmiş 
olan diğer bütün kredilerden mevcut borçlu miktarın tamamı derhal 
vacibüttediye olacak ve bu miktarlar ile faizler ve t azminat lar Tür
kiye tarafından Banka'ya ödenecektir. 

Madde' 7 

Banka tarafından alınan bütün ödemeler,yukarıdaki sıraya göre, 
daha önce muaccel olan borç, daha sonra muaccel olan borçdan önce 
yer alacak şekilde hesaplara, aşağıdaki sıraya göre mahsup edilecektir. 

a) Tazminat ödemesi, 
b) Masraf ödemesi, 
c) Faiz ödemesi, 
d) Borç bakiyesi ödemesi, 
Türkiye'nin Banka'ya borçluluğu birden fazla hesabı ilgilendir

diği ahvalde, Banka, kendisine ödenen paraların, hesaplardan hangi
sine mahsup edileceğini tespit etme hakkına sahiptir. 

Madde S 

Türkiye bu anlaşma ve onun tatbikatı ile ilgili olarak Banka ta
rafından makul surette istenecek her türlü bilgiyi Banka'ya verecek, 
bu husus Banka'nın takdirinde olacaktır. 

Madde 9 

(1) Türkiye, bu anlaşmaya göre para çekme hakkını kullanmak 
maksadıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını veya herhangi 
başka bir müesseseyi ajanı olarak tayin etmeye yetkilidir. Türkiye, 
namına hareket etmeye yetkili ajan ve şahıslar ve bunlardan herbiri-
nin yetkilerinin sının hakkında Banka'ya tam bilgi verecektir. 

(2) Söz konusu yetkiler, bu yetkilerin kaldırıldığı Türkiye ta
rafından Banka'ya yazılı olarak bildirilinceye kadar muteber kala
caktır. 

Madde 10 
Banka Bu Anlaşmaya göre olan her türlü haklarını yalnız kendi 

lehine değil fakat halefleri ve vekilleri lehine de mahfuz tutar. 

Madde 11 

Banka'nın bu anlaşma çerçevesi dahilindeki haklannı, selâhiyet-
lerini ve müeyyidelerini kullanmak veya muhafaza etmek için ihtiyar 
edeceği her türlü masraflar Türkiye tarafından karşılanacak ve Ban
ka'nın yazılı ilk talebi üzerine vacibüttediye olacaktır. 

Madde 12 
Bu anlaşma veya tatbikatı ile ilgili olarak, Türkiye Kanunlan ile 

veya Hollanda Kanunları ile vazedilmiş veya edilecek vergiler (Resim
ler, Harçlar veya tevkifat dahil) ilgisine göre, Türkiye veya Banka ta
rafından karşılanacaktır. 

Madde 13 
(1) Taraflar arasındaki her türlü ihtilâf hakem yolu ile halledi

lecektir. Böyle bir hal vukuunda Milletlerarası İmar ve Kalkınma 
Bankası'nın İkraz ve Garanti anlaşmalarına uygulanan 31 Ocak 1969 
tarihli Genel Şartlar'm 9.04 numaralı kısmında yer alan hükümler tat
bik olunacaktır. 

(2) Bu anlaşma ve herhangi bir maddesinin tefsiri ve yukan-
daki paragrafta zikri geçen Genel Şartlar da dahil olmak üzere, Hol
landa Kanunlarına tabi olacaktır. 

GENERAL PROVISIONS 
Aarticle 6 

(1 ) Ali payments by Turkey to the Bank shall be made in Net
herlands currency in the account of the Bank with De Netherlandsche 
Bank. N. V . at Amsterdam without any reduction or set - off and free 
from any taxes (including duties, fees and impositions) that are or 
shall be imposed under the laws of Turkey and free Irom all restricti
ons imposed under the laws of Turkey. 

(2) In case Turkey fails to pay interest and/or an instalment on 
the respective due dates the amount unpaid will be increased by a com
pensation equal to one quarter of one per cent per calendar month as 
long as the failure continues, a part a month to count as a full month. 

(3) In case Turkey should be overdue with the payment of inte
rest and/or any instalment of the loan Turkey X and/or any other loan 
granted by the Bank to Turkey for a period longer than thirty days, 
the whole amount of the loan Turkey X and of any other loan granted 
by the Bank to Turkey will be due and collectable at once and the 
relative loan amounts then outstanding plue interest and compensa
tions shall be paid by Turkey to the Bank fortwith. 

Article 7 
All payments received by the Bank will be applied in the follo

wing order. 
a) to payment of compensations; 
b) to payment of costs; 
c) to payment of interest; 
d) to payment of the outstanding amount of the loan, 

provided that in the above order earlier matured debts will rank above 
later matured ones. 

If Turkey is indebted to the Bank on more than one account, then 
the Bank has the authority to indicate the account (s) to which the 
monies received shall be applied. 

Article 8 
Turkey shall furnish to the Bank all such information as the 

Bank shall reasonably request with regard to this agreement and its 
performance, this at the discretion of the Bank. 

Articlo 9 
(1) Turkey is entitled to designate the Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası or any other institution as its agent for the purpose 
of exercising the right of drawing in accordance with this agreement. 
Turkey shall fully inform the Bank as to the agencies and persons 
authorized to act on its behalf and as to the extent of the respective 
authorizations. 

(2) The authorizations concerned remain in force until the Bank 
has been informed by Turkey in writing that they have been cancelled. 

Article 10 
All rights of the Bank pursuant to this agreement shall redound not 

only to itself but also to its successors and assignees. 

Article 11 
All costs which the Bank should incur in the exercising or main

taining of its rights, powers and remedies under.this agreement will 
be borne by Turkey and be due and payable on first request in writ-
ting of the Bank. 

Article 12 
Taxes (including duties, fees or impositions) that are or shall be 

imposed under the laws of Turkey or under the laws of the Netherlands 
on or in connection with the execution of this agreement shall be borne 
by Turkey and by the Bank respectively. 

Article 13 

(1) Any dispute between parties shall be settled by arbitration. 
In such a case the conditions of Section 9.04 of the General Conditions 
applicable to loan and Guarantee Agreements, dated January 31, 1969 of 
the International Bank for Reconstruction and Development shall be 
applied accordingly. 

(2) This agreement and the interpretation of any article thereof, 
the General Conditions mentioned in the foregoing paragraph inclu
ded, shall be governed by the laws of The Netherlands. 



Madde 14 
Anlaşmayı imzaladıktan sonra taraflardan herbiri yekdiğerine 

imzasının kanunî, muteber ve bağlayıcı olduğuna ve lüzumlu bütün 
yetkilerin alınmış bulunduğuna dair tatminkâr deliller ibraz etme
dikçe, bu anlaşma yürürlüğe girmeyecektir. 

Madde 15 

(1) Bu mukavelenin icrası ve hukukî işlemler bakımından Tür
kiye ve banka sırası ile Türkiye, Ankara'da Maliye Bakanlığı Hazine 
Genel Müdürlüğü ve The Hague'deki Ofisini gayri kabili rücu olarak 
ikametgâh tayin etmişlerdir. 

(2) Bu anlaşma hükümlerinin tasdiki zımnında, usulü veçhile 
yetkili kılınmış temsilcileri vasıtası ile hareket eden taraflar bu an
laşmayı yukanda yazılı gün ve yılda, The Hague'de iki nüsha olarak 
imzalanmış ve teati etmişlerdir. 

De Nederlandse Investeringsbank 
Voor Ontwikkelingslandan N. V. 

İdare ve Yetkileri 
De National Investrenigsbank 

(Herstelbank) N. V. 
Pcmass I f Lei jdesdorff 

Türkiye Hükümeti Adına 

Daniş Tunalıgü 

Article 14 

This agreement shall not become effective until either part ha
ving signed the agreement has furnished evidence satisfactory to the 
other party that its signature is legal, valid and binding and all ne
cessary authorizations have been obtained. 

Article 15 

(1) For the performance of this contract and for the serving of 
legal process Turkey and the Bank irrevocably elect domicile at 
«Ministry of Finance, General Directorate of Treasury, Ankara, Tur
keys and its office at The Hague respectively. 

(2) In witness whereof the parties hereto, acting through their 
duly authorized representatives have caused this agreement to be 
signed in their respective names and delivered in The Hague as of 
the day and year first above written, in duplicate. 

For And Of Behalf Of 
The Government Of Turkey 

Daniş Tunalıgü 

De Nederlandse Investeringsbank 
Voor Ontwikkelingslandan N. V. 

De Nationale Investrenigsbank N. V. 

Pcmass I f Lei jdesdorff 

Karar Sayısı: 7/6336 

31/7/1970 tarihlî ve 1327 sayılı Kanunun 90 inci maddesine 2 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname'nin 4 üncü maddesiyle eklenen ek geçici 45 
inci maddeye göre. Maliye Bakanlığı Ue Devlet Personel Dairesince bir
likte hazırlanan ilişik «İntibak Yönetmeliği» nin yürürlüğe konulması; 
Maliye Bakanlığının 25/4/İJ973 tarihli ve 114416- It3ı9/10489 sayılı yazısı 
üzerine Bakanlar Kurulunca 4/5/1973 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Devlet Bakanı 
'Başbakan Başbakan Yardımcısı 
Af. TALÜ N. ERKMEN 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

K. SATIR 
Owlet Bakanı 

A H . TEKİNEL 

Devlet Bakanı 
Prof. 1. ÖZTRAK 

İçişleri Balkanı 
M. ÖZTEKİN 

Millî Eğitim Bakanı 

0. DENGİZ 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
Dr- V. TANIR 

'Ulaştırana Bakanı 
Prof. S- ÖZBEK 

En. ve Tab- Kay. Bakamı 

Dr. K. DEMİR 

Köy işlemi Bakanı 

0. KÜRÜMOĞLU 

Adalet Bakanı 
H . MUMCUOGLU 

Dışişleri Bakanı 
D. H. BAY ÜLKEN 

Baytndınhk Bakanı 
N. O K 

Güm. ve Tekel Bakanı 
F. ÇELİKBAS 

Çalışma B a k a m 

A. N . E R D E M 

Turizm ve Tan- Bakanı 

Dr. A-1 KİRİMLİ 

Ormaırı B a k a m 

i . BİNGÖL 

Milli Savunma Bakam 
/. SANCAR 

Maliye Bakanı 
S. 7". MÜFTÜOĞLU 

Ticaret Bakanı 
A- TÜRKEL 

Tarım Bakam 
A . N . TUNA 

Sanayi ve Tek- Bakanı 
Dr. N . B A Y A R 

İmar ve İskân Bakanı 
M . N . OKTAY 

Genç. ve Spor Bakam 
C COŞKUN 

Devlet Memurları Kanunu İntibak Yönetmeliği 

X. B Ö L Ü M 

GENEL HÜKÜMLER 

Madde 1 — Bu Yönetmelik 667 sayılı Devlet Memurlan Kanunu Ue 
bu Kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik, bazı maddelerinin değiştirilme
sine ve bazı maddelerinin kaldın İmasına dair 30/12/1972 tarihinde yürür

lüğe giren 23/12/1072 tarihM ve 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Ue 
getirilen ek geçici 45 inci madde gereğince düzenlenmiştir. 

Madde 2 — Birinci maddede sözü edilen «Kanun Hükmünde Karar
name» hükümlerine göre yapılacak intibaklarda bu Yönetmelik hüküm
leri uygulanır. 

TANIMLAR : 

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen : 

a) «Kararname» deyimi 23/12/1972 tarihli ve 2 sayılı Kanun Hük
münde Kararnameyi, 

b) «Kazanılmış Hak» deyimi; 

1 — Barem içi görevlerde; 30/11/1970 tarihine kadar Teadül Ka
nunları genel hükümlerine göre aylık veya ücret tutarlarını, 

2 — Barem dışı görevlerde; 30/11/1970 tarihine kadar 5434 sayılı 
Kanunun değişik 15 inci maddesinin (b) fıkrası esasları dairesinde tespit 
olunan ücret tutarlarını, 

c) «Barem içi personel» deyimi; Teadül Kanunlarına göre aylık 
veya ücret almak suretiyle istihdam olunan kişileri, 

d) «Barem dışı personel (Hizmetli)» deyimi; Teadül Kanunlarının 
verdiği yetkiye dayanılarak ve bu kanunlara tabi olmaksızın 7244 sayılı 
Kanunun değişik 5 inci maddesine göre ücret almak suretiyle İstihdam 
olunan kişüeri, 

e) «Kanuni bekleme süresi» deyimi; 30/11/1970 tarihinden önceki 
sürelerin değerlendirilmesi yönünden. 3656 sayılı Kanunun değişik 7 nci 
maddesine, 1/12/1970 tarihinden sonra geçen sürelerin değerlendirilmesi 
yönünden de 657 sayılı Kanunun değişik 68 inci maddesine istinaden tah
sil durumuna göre normal olarak bir üst dereceye terfi için geçirilmesi 
gereken süreyi, 

f) «Başarılı hizmet yılı» deyimi; olumlu sicil alınan ve ücret yük
selmesi veya 4/10195 sayılı kararnameye bağlı yönetmeliğin 5 inci mad
desine göre kademe terfiine esas olan yılı, 

ifade eder. 

İNTİBAKTA GENEL SIRA : 
Madde 4 — Devlet Memurları Kanununun kapsamına giren perso

nelin 30/11/1970 tarihindeki hukuki durumu gözönüne alınarak 657 sa
yılı Kanuna 1327 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesiyle getirilen ek geçici 1 
inci madde uyarınca intibak ettirilmiş ve ettirilecek olduğu sınıf esas 
alınmak suretiyle personel bu sınıfta önce derecesine sonra da derecesi 
içindeki kademesine intibak ettirilir. 

Madde 5 — Derece ve kademelere intibak İki safhada yapılır. İlk 
olarak personelin 30/11/1970 tarihindeki hukuki durumu dikkate alınmak 
suretiyle «Kararname» ve bu Yönetmelik hükümlerin»» göre söz konusu 
tarihteki derece ve kademeler tespit edilir. Bundan sonra bu derece ve 
kademeler Üzerine, 1/12/1970 - 1/6/1973 tarihleri arasındaki süre, bu 

İNTİBAKTA GENEL SIRA : 

TANIMLAR : 



Yönetmeliğin 20 nci maddesindeki esaslara göre eklenerek personelin son 
İntibak durumu tespit olunur. 

Madde 6 — İntibaklara bu Yönetmeliğe ekli İntibak çizelgesi kulla
nılır. 

Altı nüsha olarak düzenlenecek çizelgenin birinci nüshası Haziran 
1973 ayma ait bordroya bağlanır. İkinci nüshası özlük dosyasına konur, 
üçüncü nüshası ilgiliye verilir. Diğer nüshaları da Devlet İstatistik Ensti
tüsüne, T. C. Emekli Sandığına ve gerekiyorsa merkezi personel örgütüne 
gönderilir. 

2 . BÖLÜM 
MADDELERİN UYGULAMASINA İLİŞKİN ESASLAR 
AYLIKLI VE BAREM tÇt ÜCRETLİ MEMURLARIN DERECE

LERE İNTİBAKI (EK GEÇİCİ MADDE 8) : 

Madde 7 — Aylıklı ve barem içi ücretli memurların intibakın d eı 
aşağıdaki esaslar uygulanır: 

A - İşgal edilen kadro aylığı kazanılmış hak derecesine eşit olan
ların intibakı: 

Devlet Memurları Kanununa 1 3 2 7 sayılı Kanunun 9 0 ıncı maddesiyle 
eklenen ek geçici birinci madde gereğince sınıflara intibakı yapılan ay
lıklı veya barem İçi ücretli memurlardan 3 0 / 1 1 / 1 9 7 0 tarihinde : 

2 0 0 0 lira kadro aylığım kazanılmış hak olarak alanlar 1. dereceye 
1 7 5 0 » » » » » 2 . » 
1 5 0 0 » » » » » » 3 . 

1 2 5 0 » » > » » » » 4. 
1 1 0 0 » » » > > 5. 

9 5 0 » » » > » > 6. 
8 0 0 » » > > > > > 7. 

7 0 0 » » > » > > > 8 . 
6 0 0 > » > > » » » 9 . 
5 0 0 » » > » > » > 1 0 . 

4 5 0 » » > > » > > 11. 

4 0 0 > » » > > * 1 2 . 

3 5 0 » » » > > » » 1 3 . » 
3 0 0 » » » » » > > 14 > 
İntibak etUrilirler. 

B — Kadrosunda t. S ve S üst derece aylık alanların intibakı; 
Kadrosunda 3656 sayılı Kanunun 4598 ve 242 sayılı kanunlarla deği

şik 8 inci maddesi gereğince 1, 2 ve 3 üst derece aylığını kazanılmış hak 
olarak almakta olanlar, işgal etmekte oldukları kadro derecelerine bakıl
maksızın, 30/11/1970 tarihinde almakta oldukları aylıklarıma tekabül et
tiği dereceye intibak ettirilirler. 

Bunlarm 30/11/1970 tarihinde intibaklarına esas olan derecelerde 
geçirdikleri sürelerin her yılı İçin bir kademe ilerlemesi verilir ve bir yıl
dan az olan süreler girdikleri kademede geçmiş sayılır. 

C — Kadro karşılık gösterilmek suretiyle atananlarım intibakı : 
Bulundukları kadro karşılık gösterilmek suretiyle istihdam edilenler 

kazanılmış haklarının tekabül ettiği derecelere intibak ettirilirler. 
D — Kazanılmış hak derecesi üstündeki bir kadroya terfian atanan

ların intibakı : 
Kazanılmış hak aylık derecelerinin bir veya iki derece Üstündeki bir 

kadroya. 3656 sayılı Kanunun 4598 sayılı Kanunla değişik 7 nci madde
sine veya öze! kanunlarına dayanarak terfian atanmış olanlar, kazanıl
mış hak aylık derecesi ile kadro aylık derecesi arasındaki farkı tazminat 
olarak alıp almadıklarına bakılmaksızın, atanmış bulunduklan kadro de
recesinin ilk kademesine intibak ettirilirler ve kendilerine kazanılmış hak 
oluncaya kadar intibak ettirildikleri bu derecenin ilk kademe aylığı ödenir. 

E — İstisnai memurluk kadrolarında bulunanların intibakı: 

İstisnai memurluk kadrolarında bulunanlar emeklilik keseneklerine 
esas aylıklarına tekabül eden derecelere intibak ettirilirler. 

Bunlardan 657 sayıh Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan görevle
rin kadrolarını işgal eden ve bu görevleri fiilen yapanlar - aynı kanunun 
61 inci maddesi ile cevaz verilenler hariç - bu görevlere yeniden atanmış 
sayılarak kendilerine, emeklilik bakımından kazanılmış hak oluncaya ka
dar, bu görevlerin kadro derecesine tekabül eden derecenin ilk kademe 
aylığının ödenmesine devam olunur. 

657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 61 inci maddesi İle kademe 
tlerlpmesi yapmalarına cevaz verilenler hakkında. 30/11/1970 tarihinden 
S«wa ınf-KnUlnı-na aAqj> al ının (stiflnnl memıırhjk k«d'-'WH]nrip eocon nü-
r e l i n i n '«melr'itlk hakımııulan kaşanılmış hnb olmumftU aarttv>«> hor 
yılı leta. trtt.lhak «UtrildlkleH rt»ı-eoıvU bir k*ri*m» MorUmenl uygulanır. 

F — İhtisas mevkii kadrolarında bulunanların intibakı: 

İhtisas mevkii kadrolarında bulunanların intibakı, emeklilik kesene
ğine esas aylık derecelerine tekabül eden derecelere yapılır. 

G — Değerlendirilecek diğer hizmetler ve şartlan: 

30/11/1970 tarihinde aylıklı ve barem içi ücretli kadrolarda bulunan
ların, 3656, 3659 ve 2847 sayılı kanunlara tabi kurumlarda, 

I - 3656 sayılı Kanunun 9 ve 1© umcu maddelerinde 3659 sayılı 
Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan daimî ve geçici hizmetli kadro
larında, bu kanunların yürürlük tarihi olan 1/9/1939 tarihlimden; 4620 
sayılı Kanunun 7 nci maddesi kapsamına giren hizmetli kadrolarında, 
bu kanunun yürürlük tarihi olan 31/5/1944 tarihinden sonra, 

H - 4/10195 sayılı Kararnameye bağlı Muayyen ve Muvakkat 
Müddetli Hizmetlerde Çalıştırılacak Yevmiyeli Personel Yönetmeliğine 
tabi statüde bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 28/4/1958 tarihinden 
sonra, 

m - 1/9/1939 - 31/5/1944 tarihleri arasında 40, 31/5/1944 
31/12/1945 tarihleri arasında 50, 1/1/1946 - 31/12/1946 tarihleri ara
sında 60. 1/1/1947 - 28/2/1959 tarihleri arasında 150, ve 1/3/1959 -
30/11/1970 tarihleri arasında (5/1/1961 tarihli ve 263 sayılı Kanunla 
yapılan zamlar hariç) 300 liranın altındaki 3 yıldan çok olmamak şar
tıyla - hizmetli kadrolarında, 

IV - Memuriyetleri onanmış olmak şartiyle kanunları gereğine?; 
a) Bir yılı aşmamak üzere adaylıkta, 
b) Stajyer memurlukta, 
V - 3238 sayılı Kanuna göre - 6 yılı geçmemek üzere - eğitmen

likte, 
VI - Teadül kanunları gereğince, kadrosuzluk nedeni ile bütün de

recelerde toplam 6 yıldan çok olmamak üzere, kanuni yükselme süre
sinden fazla, 

VH - 20/12/193® tarihli ve 2624 sayılı Kanun ve ekleriyle verilen 
yetkiye istinaden yardımcı öğretmenlikte ve 5/1/1961 tarihli 222 sayılı 
Kanunun geçici 2 nci maddesi gereğince muvakkat öğretmenlikte ça
lışmak suretiyle (3 yılı aşmamak üzere), 

VTH - 644 sayılı Kanuna dayalı özel görevlerde çalışanlardan kad
roya alınanların bu görevlerinde (3 yıldan çok olmamak şartiyle), 

Geçen ve daha önceki intibaklarda kısmen veya tamamen değerlen
dirilmemiş bulunan başarılı hizmet yılları değerlendirilir. 

Ancak, bu değerlendirilecek hizmetlerin intibak sırasında haiz olu
nan öğrenim seviyesinde geçmiş olması gerekir. Ayrıca (IH No. lu hal 
hariç) G bendi gereğince değerlendirilebilecek sürelerin, intibak sıra
sındaki öğrenim durumlarına göre 3656 saydı Kanunim 3 üncü madde
sindeki giriş derecelerine eşit veya bu derecelerin üstünde geçirilen sü-
teler olması icabeder. 

Bu maddenin diğer bentleri ve Devlet Memurları Kanununun ka
rarnameyle değişik ek geçici 5 , 27 , 28. 36 ve 39 uncu maddeler hüküm
lerinin sıra İle uygulanmasından sonra bu bentte derpiş edlen hizmet 
müddetlerinin değerlendirilmesine geçilir. Bu değerlendirme (IH. No. 
lu hal hariç) öğrenim durumlarına göre yükselebilinecek dereceye göre 
yapılır. 

intibak derecesi öğrenim durumlarına göre yükselebilinecek dere
ceden daha aşağı ise, yükselebilinecek dereceye varıncaya kadar her 
yıl için bir kademe ilerlemesi ve her 3 yılı için bir derece yükselmesi 
verilmek suretiyle değerlendirme yapılır. Yükselebilinecek en üst derece
ye erişilmesi halinde ise, kalan süre için derece içinde kademe ilerlemesi 
uygulanır. 

Bu maddenin diğer bentleri ve Devlet Memurları Kanununun karar
nameyle değişik ek geçici 5, 27, 28, 29, 36 ve 39 uncu maddeler hüküm
lerinin sırasıyla uygulanmasından sonra intibak derecesinin, öğrenim 
durumuna göre yükselebilinecek dereceye ulaşması halinde, bu bende 
göre değerlendirilecek hizmet müddetleri intibak derecesi içinde kademe 
ilerlemesi olarak nazara alınır. Son kademenin uygulanmasından sonra 
artan süre dikkate alınmaz. İntibak derecesinin öğrenim durumlarına 
göre yükselebilinecek dereceyi aşması halinde de bu derece içinde sadece 
kademe ilerlemesi verilir. Son kademenin verilmesinden sonra artan süre 
dikkate alınmaz. 

Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin (f) fıkrasında da 'belirtildiği üzere 
bu bendde nazara alınacak hizmet müddetleri, başarılı hizmet yıllarıdır 
Basaniı hizmet v'lı ">'umhı sirll alınan ve ücret vüksolnuvıl veya 4 / 1 1 1 9 © 

savUı kararnameye bağlı yönetmeliğin mm m<ulri*»ın<» g-ftrp Uad^m» 
Iprfiınrf» M » J I nln.n yılHır 

2 . BÖLÜM 
MADDELERİN UYGULAMASINA İLİŞKİN ESASLAR 
AYLIKLI VE BAREM tÇl ÜCRETLİ MEMURLARIN DERECE

LERE İNTİBAKI (EK GEÇİCİ MADDE S) : 

F — İhtisas mevkii kadrolarında bulunanların intibak* : 

larm intibakı : 



Hizmetlilerin derecelere intibakı (Ek geçici madde: 3) 
Madde 8 — Hizmetlilerin derecelere intibakında aşağıdaki esaslar 

uygulanır. 

A — D Cetveli kadrolarında çalışan personelin intibakı: 
3656 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi kapsamına giren (D) cet

veli kadrolarımda çalışan personelin intibakı, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanunu hükümlerine göre tespit olunan emeklilik keseneğine 
esas aylık dereceleri üzerinden yapılır. 

5434 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin (b) fıkrasında, daimî kad
rolarda çalışan her çeşit hizmetlilerin emeklilik keseneğine esas aylık 
derecelerinin ne suretle tespit olunacağı gösterilmiştir. (D) cetveli kad
rolarında çalışan personelin intibakı da, bu hükme göre, 30/11/1970 
tarihinde bulunmaları gereken emeklilik keseneğine esas ücretlerinin, 
bu Yönetmeliğin 7 nci maddesindeki cetvelde tekabül ettiği derecelere 
yapılır. 

Bu suretle yapılacak intibakta; 
1 —• Bütçelerin (D) cetveli kadrolarında çalışanlardan, daha önce 

Sosyal Sigortalar Kurumuma prim ödemek suretiyle geçmiş hizmet sü
releri bulunanların, bu süreleri, 1214 sayılı Kanun uyarımca, 1/3/1970 
tarihi itibariyle emeklilik keseneğine esas aylıklarının tespitinde değer
lendirilmiş ve emeklilik keseneklerine esas ücretleri yükseltilmiş oldu
ğundan, smeklilik keseneğine esas aylık dereceleri bu şekilde yükselti
lenlerin Sosyal Sigortalar Kurumuna prim ödemek suretiyle geçen sü
relerinden bu defa, 

a) Devlet Memurları Kanununun 87 nci maddesinde sayüan ku
rumlar dışında, 

b) Aynı maddede sayüan kurumlarda 18 yaşından önce, 
c) Yine aynı maddede sayılan 'kurumlarda intibak sırasında bu

lundukları öğrenim seviyelerimin altında, 
geçmiş olan kısımlar değerlendirilmez. 
2 — İntibak tarihinde (D) cetveli kadrolarında bulunanların daha 

önce, 
I - 3656 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gereğince ( E ) cetveli ve 

Aiğer teadül kanunlarına dayanılarak ihdas edilen geçici (kadrolarda, 
n - 4/10195 sayılı Kararnameye bağlı «Muayyen ve Muvakkat 

Müddetli Hizmetlerde Çalıştırılacak Yevmiyeli Personel Yönetmeliği» ne 
tabi statüde, 

IH - 3656 sayılı Kanun ile «k v» değisiklikAeri gereğince barem 
içi memurlar için tespit olunan en düşük derece tutar mm altında ücret, 
almak suretiyle hizmetli kadrolarında (3 yıldan çok olmamak üzere), 

IV - Kanunları gereğince adaylıkta (1 yılı aşmamak üzere) ve 
stajyer memurlukta, 

V - 3238 saydı Kanun gereğince eğitmenlikte (6 yıldan çok olma
mak şartı Ue), 

VI - Teadül Kanunları gereğince, kadrosuzluk medeni ile bütün de
recelerde toplam 6 yıldan çok olmamak üzere, kanunî yükselme süre
sinden fazla, 

VH - Yardımcı veya muvakkat öğretmenlikte (3 yüdan çok olama
mak üzere), 

V I I I - Barem dışından barem içine ve tekrar barem dışına atanan-
larm bu şeküde statü değişikliği sebebiyle barem içinde veya barem dı
şında, 

I X - 644 sayılı Kanuna dayalı özel görevlerde çalışanlardan kad
roca »imanların bu görevlerinde (3 yüdan çak eimameJi samüyl»), 

geçmiş bulunan hizmet »ürelerinden; 
a) Daha önce intibaklarda, kısmen raya. tamamen değerlendiril

memiş, 
b) İntibak sırasında haiz oldukları öğrenim seviyesinde geçmiş, 

olan başarılı hizmet yılları, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (G) ben
dindeki esaslara göre değerlendirilir. 

B — E Cetveli kadrolarımda çalışan personelin intibakı: 
3656 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gereğince bütçelerin (E) cet

vellerine dahil gider tertiplerinden alınan 'kadrolarda çalışmakta olan
larım intibaklarının yapılması, bunların evvel emirde, kurumlarınca 
Devlet memurluğuna atanmalarınım gerekli görülmesine bağlı bulun
maktadır. 

Devlet memurluğuna atanmaları gerekli görülenlerden; 
1 — Barem kanunlarına tabi bulunan (E) cetveli kadrolarında 

çalışanların intibakları, kanunun kararname ile değişik ek geçici 2 nci 
maddesine göre yapılacağından, bunların tatibaklannda da bu Yönetme
liğin 7 nci maddesi hükümleri uygulanır. 

2 — Barem dışı (E) cetveli kadrolarında çalışanların intibakında 
öncelikle, bu personelin daha evvel herhangi bir barem veya emeklilik 
derecesini kazanılmış hak olarak alıp almadığı gözöhüne almır. 

a) Barem dışı (E) cetveli kadrolarına geçmeden önce; 
aa) Çeşitli barem ve teadül kanunlarına göre barem içi veya ba

rem dışı daimî hizmetü kadrolarında çalışarak belirli bir emekülâk ke
seneğine esas aylık derecesini kazanılmış hak olarak alanların veya, 

bb) Belirli bir barem veya emeklilik keseneğine esas aylık derece
sini ihraz ettikten sonra haklarında emeklilik hükümleri uygularıanlarm, 

intibakında, kazanılmış hak veya emekliliğe esas olarak almış bu
lundukları aylık dereceleri üzerine, bu derecelere eşit veya daha yüksek 
ücretli (E) cetveli kadrolarında geçen hizmet sürelerimin üç yılı, hiz
mette iken almış olduğu en yüksek ücreti aşmamak üzere, bir derece 
yükselmesi sayılmak suretiyle değerlendirilir. Artan süre Yönetmeliğin 
10 uncu maddesine göre 'kademe ilerlemesinde sayılır. 

Bu değerlendirmede, (E) cetveli kadrolarında geçen sürelerden per
sonelin daha Önce kazanılmış hak veya emekliliğe esas olarak almış bu
lundukları derecelerinim altmda geçen kısmı dikkate alınmaz. 

bl Barem veya emekUlik yönünden herhangi bir dereceyi ka
zanılmış hak olarak almadan (E) cetveli kadrolarına geçenlerin in
tibakında; önce, Devlet Memurları Kanununun değişik 36 nci mad
desinde gösterilen sınıflardaki öğrenim durumlarına göre girebile
cekleri dereceler bulunur. Bu suretle bulunan başlangıç dereceleri, 3656 
sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde gösterilen giriş derecelerinin al
tında bulunduğu takdirde, bu dereceler yerine 3656 sayılı Kanunun 3 
üncü maddesindeki başlangıç dereceleri esas alınır. 

Bunu takiben, (E) cetveli kadrolarında geçen hizmet sürelerin
den, 3656 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki giriş derecelerine eşit 
ücrette geçen sürelerin üç yılı, daha yüksek ücrette geçen hizmet süre
lerinde ise her derecede geçmesi gereken süreler için üçer yıl alınarak, 
hizmette iken almış olduğu en yüksek ücrete ulaşıncaya kadar birer de
rece verilmek suretiyle, yukarıdaki şeküde bulunan başlangıç derece
lerinin üzerine eklenerek değerlendirilir. 

c) Barem dışı (E) cetveli kadrolarında bulunanlardan Devlet Me
murları Kanununun değişik ek geçici 3 üncü maddesinin (A) bendi
nin 2 nci fıkrası uyarınca, Bütçelerin (D) cetveli kadrolarında bulu
nanlar için değerlendirilmesi kabul edilen hizmet süreleri olanların, bu 
süreleri, daha önce herhangi bir suretle değerlendirilmemiş olmak şartı 
ile, intibaklarında bu Yönetmeliğin 7 rtcl maddesinin (G) fıkrası esas
larına göre ayrıca dikkate alınır. 

C — Döner sermayeli kuruluşlardaki geçici hizmetlilerle çeşitli ka
nunlarla kurulan fonlarda çalışanların intibakı." 

Döner sermayeli kuruluşların geçici kadrolarında çalışanlar Ue, 
çeşitli kanunlarla kurulan fonların kadrolarında çalıştırılanların inti
bakları da, bu Yönetmeliğin barem dışı (E) cetveli kadrolarında ça
lışan personel hakkındaki hükümlerine göre yapılır. 

D — (S) cetveli kadrolarında çalışan personelin intibakı : 
1 — Bütçe Kanunlarına bağlı (S) cetvelinde gösterilen kadro

larda çalıştırılanların intibakları 633 sayılı Kanunun geçici 3 üncü mad
desi hükümlerine göre yapüir. 

2 — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun greçici 86 nci mad
desinde belirtilen şeküde sonsuz izinU sayılan cami görevlilerinden, 
30/11/1970 tarihinde kadro işgal edenlerin işgal ettikleri kadronun Dev
let Memurları Kanununa ekli gösterge tablosunda tekabül ettiği de
recenin ilk kademe aylığının yarısı kendilerine, diğer yarısı da görevi 
fiüen yapan veküe ödenir. 

E — 2 50 lira ücretle istihdam edilen hizmetlilerin intibakı: 
30/11/1970 tarihinde, 28/2A9Ö9 tarihli ve 7244 sayılı Kanunun 934 

sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesindeki cetvelin 14 üncü derecesi kar
şılığı (250 lira) aylık ücretle istihdam olunan hizmet'iler, Devlet Me
murları Kanununa ekli gösterge tablosundaki 15 inci dereceye intibak 
etürilirler. 

Yevmiyeli teknik personelin derecelere intibakı (Ek geçici Madde : 

Madde 9 — 30/11/1970 tarihinde, 4/10195 sayılı k.ırarnameye bağlı 
«Muayyen ve Muvakkat Müddetli hizmetlerde Çalıştı ,-ılacak Yevmiyeli 
Personel Yönetmeliği» gereğince çal ıstı rılanlarm intibakı ayağıdaka. 
esaslara göre yapılır : 

A — Devlet Memurları Kanununun değişik 36 nci maddesinde 
teknik hizmetler sınıfı için öngörülen eğitim şartım lıaişs olup da fii-



len teknik hizmet ifa edenlerden evvelce belirli bir barem veya emekli
lik derecesi olmayanların, 

1 — Devlet Memurları Kanununun değişik 87 nci maddesinin 
a, b, c ve ç fıkralarında belirtilen kuruluşlarda söz konusu yönetmelik 
gereğince geçen teknik hizmet sürelerinden yine aynı yönetmeliğin 5 
inci maddesinde sözü edilen başarılı hizmet yıllarının, 

2 — Devlet Memurları Kanununun değişik 87 nci maddesinin 
a, b, c ve ç fıkralarında belirtilen kuruluşlarda 4/10195 sayılı karar
nameye bağlı yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih olan 28/4/1958 den 
önce geçen teknik hizmet sürelerinin, 

3 — Okul dönemi dahil yedek subaylık sürelerinin, 
4 — Devlet Memurları Kanununun değişik 3G nci maddesindeki 

Teknik Hizmetier Sınıfının (d) ve (e) fıkralarında sayılanların aynı 
kanunun değişik 87 nci maddesinin a, b, c ve ç fıkralarında sayılan ku-
rumlar dışındaki özel kuruluşlarda geçen veya serbest meslek olarak 
yapılan teknik hizmet sürelerinin, Sosyal Sigortalar Kurumundan, 
mesleki teşekküllerden alınacak belgelerle tevsik etmeleri şartiyle, 
12 yılı aşmamak üzere 3/4 ünün, 

toplamı memuriyette geçmiş sayılarak, söz konusu - kurumlarda 
hizmete ilk defa başladıkları tarihteki öğrenim durumlarına göre 
Devlet Memurları Kanununun değişik 36 nci maddesinin teknik hiz
metler sınıfı için tespit olunan başlangıç dereceleri esas alınmak su
retiyle, bu sürelerin her yılı için 1 kademe ve her 3 yılı için bir derece 
verilerek bulunan aylık derecelerine intibakları yapılır. 

B —• Öğrenim durumları itibariyle Devlet Memurları Kanununun 
değişik 36 nci maddesinde yazılı teknik hizmetler sınıfına girmek nite
liğinde olduğu halde fiilen ifa ettikleri görev itibariyle diğer sınıflar
dan birine girip evvelce belirli bir barem veya emeklilik derecesi olma
yanların intibakı : 

öğrenim durumları itibariyle aynı kanunun değişik 36 nci mad
desinde yazılı teknik hizmetler sınıfına girmek niteliğinde olduğu halde 
teknik hizmetler sınıfına dahil görevleri ifa etmediklerinden bu sınıf dı
şında diğer sınıflardan birine girenlerin intibakları (A) bendi hüküm
lerine göre bulunan aylık derecelerine yapılır. -

C — Gerek öğrenim durumları gerekse fiilen ifa ettikleri hizmet 
İtibariyle sözü edilen değişik 36 nci maddede yazılı teknik hizmetler sı
nıfına girmek niteliğinde olmayanların intibakı : 

Gerek öğrenim durumları gerek fiilen ifa ettikleri hizmet itibariyle 
mezkûr 36 nci maddede yazılı teknik hizmetler sınıfına girmek niteli
ğinde olmadığı halde 30/11/1970 tarihinde 4/10195 sayılı kararnameye 
bağlı yönetmelik gereğince çalışmakta olup da evvelce belirli bir barem 
veya emeklilik derecesi bulunmayanların intibakları aşağıdaki esaslara 
göre yapılır : 

1 — Devlet Memurları Kanununun 87 nci maddesinde sayılan ku
rumlarda 4/10195 sayılı kararnameye bağlı yönetmeliğe göre geçen ba
şarılı hizmet yılları, 

2 — Okul dönemi dahil yedek subaylık süreleri (daha önce de
ğerlendirilmemiş olmak şartiyle yedek subay öğretmenlik süreleri) 

memurlukta geçmiş sayılarak, bu sürelerin toplamı söz konusu 
kurumlarda hizmete ilk defa başladıkları tarihteki öğrenim durumları 
için 3656 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre tespit olunan başlan
gıç dereceleri esas almmak ve her yılı için 1 kademe, her 3 yılı için 
bir derece verilmek suretiyle bulunan aylık derecelerine intibakları ya
pılır. 

D — Fiilen teknik hizmet yapmakla beraber Devlet Memurları 
Kanununun 36 nci maddesindeki teknik hizmetler sınıfına girebilmek 
için öngörülen teknik öğrenim şartını haiz bulunmayanların intibakı : 

Fiilen teknik hizmet yapmakla beraber mezkûr 36 nci madde
deki teknik hizmetler sınıfına girebilmek için öngörülen teknik öğre
nim şartını haiz bulunmayan ve evvelce belirli bir barem veya emek
lilik derecesi olmayıp 30/11/1970 tarihinde 4/10195 sayılı kararnameye 
bağlı yönetmelik gereğince çalışmakta olanların intibakları aşağıdaki 
esaslara göre yapılır : 

Orta okul ve lise derecesinde öğrenim görmüş olanlar için Dev
let Memurları Kanununun değişik 36 nci maddesinin Teknik Hizmet
ler Sınıfının dengi teknik öğrenim derecesi, ilkokul öğrenimi görmüş 
olanların ise, ortaokul dengi teknik öğrenim derecesi esas alınarak, 

1 — Devlet Memurları Kanununun değişik 87 nci maddesinde sa
yılan kurumlarda 4/10195 sayılı Kararnameye bağlı yönetmeliğe göre 
geçen başarılı hizmet yuları, 

2 — Okul dönemi dahil yedek subaylık süreleri (daha önce değer
lendirilmemiş olmak şartiyle yedek subay öğretmenlik süreleri), 

memurlukta geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı için bir kademe 

her 3 yılı için bir derece"verilmek suretiyle bulunan aylık derecelerine 
intibakları yapılır. 

Bu maddenin (A), (B), (C) ve (D) bentleri gereğince yapılacak 
intibaklarda 18 den aşağı yaşlarda geçen hizmet .•süreleri dikkate 
alınmaz. 

E3 — Evvelce belirli bir barem veya emeklilik derecesini elde ettik
ten sonra yevmiyeli teknik personel statüsüne geçenlerin intibakı : 

Yukarıda (A), (B), (C) ve (D) fıkraları kapsamma girenlerden 
çeşitli teadül ve barem kanunlarına göre barem içi veya barem dışı 
kadrolarda hizmete başlayıp belirli bir barem veya emeklilik derecesini 
kazanılmış hak olarak elde ettikten sonra yevmiyeli teknik personel 
statüsüne geçenlerin intibakı, kazanılmış hak dereceleri başlangıç alın
mak suretiyle bu derecelerde geçirdikleri süreler üzerine yevmiyeli tek
nik personel statüsünde geçen başarılı hizmet sürelerinin her yılı için 
bir kademe ilerlemesi ve her 3 yılı için bir derece yükselmesi verilmek 
suretiyle ilgili bentlerde belirtilen esaslara göre yapılır. 

Yukarıdaki fıkrada belirtilenlerin evvelce değerlendirilmemiş olmak 
şartiyle bu Yönetmeliğim 7 nci maddesinin (G) bendinde ve 8 inci mad
desinin (A) bendinin (2) numaralı fıkrasında sayılan statü veya görev
lerde geçmiş hizmetleri, söz konusu maddelerdeki esaslar dairesinde 
ayrıca değerlendirilir. 

Haklarında emeklilik hükümleri uygulandıktan sonra 4/10196 sa
yılı kararnameye bağlı yönetmelik hükümlerine göre çalışmış olanların 
intibakı da yukarıda belirtilen esaslara göre yapılır. Ancak emekli 
olduktan sonra bu statüye geçenlerin 4/10196 sayılı Kararnameye bağlı 
Yönetmeliğe göre geçen hizmetlerinin değerlendirilmesi için yevmiye
lerinin 30 günlük tutarının emeklilik keseneklerine esas aylıklarına eşit 
veya bunun üzerinde olması şarttır. 

Kademelerde ve kademe içinde intibak : (Ek geçici madde : 5) 

Madde 10 — Devlet Memurları Kanununa 1327 sayılı Kanunla ek
lenen ek geçici 1 inci madde uyarınca sınıflara ve kararname ile değiş
tirilen ek geçici maddelere göre derecelere intibakları yapılanların ka
demelere intibakları, ilgili maddelerde kademe intibakı hakkında ayrıca 
bir hüküm bulunmadığı takdirde, aşağıdaki esaslara göre yapılır. 

1 — Personelin intibak ettirildikleri derecelerde bu dereceleri ka
zanılmış hak olarak aldıkları tarihten 30/11/1970 tarihine kadar geçen 
süre, 

2 —• Diğer maddelerin uygulanmasından sonra değerlendirme 
sonucu artan süre, 

Toplamı her yıl için bir kademe ilerlemesi verilmek suretiyle de
ğerlendirilir, 

Yıldan az kesirler son kademede geçmiş sayılır. 

Tiyatro, opera, bale sanatkârları ile orkestra teknik personelinin 
intibakı (Ek geçici madde : 15 J 

Madde 11 — Tiyatro, opera, bale sanatkârları ile orkestra teknik 
personelinin intibakı aşağıdaki esaslara göre yapılır. 

A — Özel kanunları gereğince sözleşme ile çalıştırılması öngörü
len Devlet Memurları Kanununun değişik Ek Geçici 12 nci maddesinde 
sözü edilen Devlet Tiyatro, Opera ve Bale sanatkârları ve orkestra tek
nik personeli İle ek geçici 13 üncü maddesinde yazılı Belediye Opera ve 
Tiyatroları, Şehir ve Belediye Konservatuvar ve Orkestrası teknik bün
yeye dahil personelinin emeklilik intibakı, Devlet Memurları Kanununa 
ekli gösterge tablosunun, sanatkâr memurlar 9 uncu, stajyerler ile sa
nat uygulatıcıları (uygulatıcı uzman memurlar) 10 uncu, sahne uygu
latıcıları (uzman memurlar) 13 üncü derecesinin ilk kademesinden baş
latılmak ve sadece bu görevlerde geçirdikleri sürelerin her yılı bir ka
deme ilerlemesi ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şe
kilde değerlendirilmek suretiyle yapıhr. 

B — Ek geçici 14 üncü madde hükümlerine tabi Cumhurbaşkan
lığı Senfoni Orkestrası teknik kuruluşuna dahil üyelerinin aylık bakı
mından intibak derecesi, stajyerler için Devlet Memurları Kanununa 
ekli gösterge tablosunun 10 uncu, sanatkârlar için 9 uncu derecesinin 
ilk kademesi esas alınmak ve yalnız bu görevlerde geçirdikleri sürelerin 
her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı bir derece yükselmesine 
esas olacak şekilde değerlendirilmek suretiyle 'bulunur. 

a) Bu suretle bulunacak aylık dereceleri gösterge tablosundaki 
1, ,2 3 ve 4 üncü derecelerin altında bulunanların intibakları, değerlen
dirme sonunda bulunan derecelerine yapılır. 

b) Yukarıdaki esasa göre bulunan aylık derecelerinin 1, 2, 3 
veya 4 üncü derecede olması halinde bu derecelere intibak ettirilebilmesi 
için ilgilüerin, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Daiminin görüşüne 



— 10 — 

dayanılarak Bakanlar Kurulunca bu dereceler İçin tespit edilen unvan
lara ait kadrolara atanmış olmaları şarttır. Böyle bir kadroya atan
mamış olanlar gösterge tablosunun 5 inci derecesine intibak ettirilirler. 

Sözleşmeli Personelin intibakı (Ek Geçici Madde: 11) 
Madde 12 —• Devlet Memurları Kanunu kapsamına giren kuruluş

larda, 1307 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1/12/1970 tarihinde; özel 
kanunlarına göre veya dış teknik yardım fonlarından ücret almak sure
tiyle, sözleşmeli olanak çalışmakta olanlar hakkında sözleşmelerinde 
yazılı süreler sona erinceye kadar sözleşme hükümlerinin uygulanma
sına devanı olunur. 

Sözleşmeleri sona erdikten sonra veya sözleşmelerinde yazılı süre
ler 1/12/1970 tarihinden sonra sona erip de sözleşmelerini 1/6/1973 
tarihinden önce yenileyen personelden yeni sürelerinin sonunda Devlet 
memurluğuna geçmek istiyenlerin 'bu istekleri idarelerince uygun gö
rüldüğü takdirde intibaklarında aşağıdaki esaslar uıyıgulanır. 

1 — Bir barem veya emeklilik derecesi bulunmayanlann hizmete 
Uk başladıkları sıradaki öğrenim durumlarına göre Devlet Memurları 
Kanununun değişik 36 ncı maddesinde belirtilen sınıfların başlangıç 
dereceleri; 

2 — Evvelce çeşitli Teadül veya T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
göre belirti bir barem veya emeklilik derecesini kazanılmış hak olarak 
elde etmiş olanların bu barem veya emeklilik dereceleri, 

esas alınmak ve Devlet Memurları Kanununun değişik '87 nci mad
desinde sayılan kurumlarda sözleşmeli olarak geçen hizmet sürelerinin 
her üç yık için bir derece verilmek suretiyle bulunacak aylık derecele
rine intibakları yapüır. 

Ancak, 1 numaralı fıkraya girenlerden, Devlet Memurları Kanu
nunun değişik 36 ncı maddesiyle tespit olunan' giriş dereceleri, 3666 sa
yrılı Kanunun 3 üncü maddesiyle tespit olunan giriş derecelerinin altın
da bulunanlar için 3656 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki giriş dere
cesine tekabül eden dereceler esas alınır. 

Haklarında emeklilik hükümleri uygulandıktan sonra 1/12/1970 
tabibinde sözleşmeli olarak çalışanların, sözleşmeli olarak geçen süre
lerinin intibaklarında değerlendirilmesi için sözleşme aylıkları veya 
yevmiyelerinin 30 günlük tutarının emekli keseneğine esas aylıklarına 
eşit veya bunun üzerinde olması şarttır. Aksi takdirde bu süreler inti
bakta nazarı itibare alınmaz. 

1/12/1970 'tarihinde dış teuuıik yardım fonlarından ücret almak 
suretiyle sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden, bu tarihten sonra 
Devlet memuriyetine geçmiş olanların, sözleşmeli olarak geçen süreleri 
bu maddedeki esaslar çerçevesinde değerlendirilir. 

Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (<3) bendi ile 8 inci maddesinin 
(A) bendinin (2) numaralı fıkrası mezkûr maddeler esaslarr çerçeve
sinde bu madde kapsıanııııa girenler hakkında da uygulanır. 

Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden, intibak hükümlerinin ge
çerli olduğu 1/6/1973 tarihinden sonra sözleşme sürelerinin bitiminde 
Devlet memurluğuna geçmek isteğinde bulunmayanların intibakla ilgili 
hakları son bulur. 

Devlet Memurları Kanununa tabi kurumlarda İşçi Statüsünde ça
lışmakta olanların intibakı (Ek Geçici Madde: 18) 

Madde 13 — Devlet Memurları Kanununa tabi kurumlarda işçi 
statüsünde çalışmakta olup da fiilen yaptıkları iş dolayısiyle Devlet 
memuru tanımına girenlerin; 

1 — Devlet memurluğuna geçmek istemeleri, 
2 — Kurumlarının izni, 
3 — İntibaklarına uygun boş kadronun bulunması, 
halinde, intibaklarınm yapılacağı tarihteki gördükleri hizmetin 

mahiyetine göre Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı madde
sinde yazılı sınıflara intibakları yapılır. 

Bunların derece ve kademelere intibaklarında ise aşağıdaki esas
lar uygulanır. 

1 — Bir barem veya emeklilik derecesi bulunmuyanlarm hizmete 
ilk başladıkları sıradaki öğrenim durumlarına göre Devlet Memurları 
Kanununun değişik 36 ncı maddesinde belirtilen sınıflarının başlangıç 
dereceleri, 

,2 — Evvelce çeşOt'li barem kanunlarına göre belirli bir barem veya 
emeklilik derecesini kazanılmış hak olarak elde etmiş olanların bu ba
rem veya emeklilik dereceleni, 

esas alınmak ve Devlet Memurları Kanununun değişik 87 nci 
maddesinde sayılan kurumlarda işçi statüsünde geçen hizmet sürelerinin 
her üç yılı için bir derece verilmek suretiyle bulunan aylık derecelerine 
intibakları yapılır. 

Ancak, bir barem veya emeklilik derecesi bulunmayanlardan Dev
let Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesi ile tespit olunan giriş 
dereceleri 36'5i3 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi Ue tespit olunan giriş 
derecelerinin altımda 'bulunanlar için 3S56 sayılı Kanunun 3 üncü 'mad
desindeki giriş derecesine tekabül eden dereceler esas alınır. 

Yukarıdaki fiıkralarda yazılı olanların evvelce değerlendirilmemiş 
olmak şartiyle bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (G) bendi ve 8 inci 
maddesinin (A) bendinin (2) numaralı fıkrasında sayüan statü veya 
görevlerde geçmiş hizmetleri mezkûr maddeler esasları çerçevesinde 
ayrıca değerlendirilir. 

Haklarında emeklilik hükümleri uygulandıktan sonra işçi olarak 
istihdam edilenlerin bu sürelerinin intibakta değerlendirilebilmesi için 
yevmiyelerinin 30 günlük tutarının emeklilik keseneklerine esas aylık
larına eşit veya bunun üzerinde olması şarttır. Aksi takdirde bu süre
ler intibakta nazarı itibare alınmaz. 

Öğrenim durumları değişmemiş olanların Devlet Memurları Kanu
nunun değişik 36 ncı maddesindeki sınıflara ait giriş derecelerinin altında 
geçen sürelerinin değerlendirilmesi (Ek geçici madde: 27) 

Madde 14 — öğrenim durumları değişmemiş olanların Devlet Me
murları Kanununun değişik 36 ncı maddesindeki sınıflara ait giriş de
recelerinin altında geçen sürelerinin değerlendirilmesinde aşağıdaki 
esaslar uygulanır : 

A —• Hizmete ilk başladıkları sıradaki öğrenim durumları ile inti
bak sırasındaki öğrenim durumları aynı olan ve Yönetmeliğin 7, 8, &, 
12 ve 13 üncü maddeleri uyarınca barem veya emeklilik derecesi esas 
alınmak suretiyle intibakı yapılanlar ile öğrenim durumları itibariyle 
Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinde yazılı teknik 
hizmetler sınıfına girmek niteliğinde olmayan ve Yönetmeliğin 9, uncu 
maddesinin (C) fıkrasına göre intibakı yapılanların, sözü edilen değişik 
36 ncı maddede beürtilen sınıfların öğrenim durumlarına göre tespit 
olunan giriş derece ve kademelerinin altındaki derece ve kademelere 
tekabül eden aylık veya ücretlerde geçen kanunî yükselme sürelerinin, 
her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yük
selmesi verilmek suretiyle değerlendirilir. 

Bu değerlendirme; 
a) İntibaklar sırasında öğrenim durumları itibariyle girebilecek

leri sınıfın görevini fiilen yapanlarla, 
b) İntibakları sırasında öğrenim durumlarına göre girebilecekleri 

I sınıflara ait bir görevde bulunmamakla beraber, öğrenim durumlarına 
göre girebilecekleri sınıfa ait bir görevi evvelce ifa edenlerin, 

DeVlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesiyle tespit olu
nan giriş dereceleri arasında geçirmeleri gereken kanunî yükselime süre
leri, dikkate alınmak suretiyle yapılır. 

Ancak yukarıdaki fıkralara girenJevdeın. öğrenim süreleri 4 yıldan 
az olan öğrenim kurumunu bitirenlerin eksik öğrenim süreleri bu madde 
gereğince tespit olunan süreden indirilir. 

B — Bu madde kapsamına girenlerden Devlet Memurları Kanunu
nun değişik ek geçici maddelerine göre değişik 36 ncı maddedeki sınıf
larının giriş derece ve kademelerinin altındaki derece ve kademelere in
tibak ettirilenler önce sınıflarının giriş derece ve kademelerine yükselti
lirler. Sonra giriş derece ve kademelerinin altında geçen hizmet süreler: 
(A) bendi esasları dairesinde değerlendirilir. 

C — İntibakları Yönetmeliğin 7 nci maddesinin D, E ve F bentleri 
gereğince barem veya emekilüğe esas aylıklarınım üstünde kadro aylık 
derecelerine tekabül eden derecelere yapılanlara, (A) bendine göre ve
rilecek kademe ve dereceler, bunların barem veya emeklilik dereceleri 
üzerine eklenir. Bu ekleme sonucunda bulunan derecenin evvelce kadro 
derecesi üzerinden intibak edilen dereceyi aşması halinde, intibak dere
cesi bu yeni dereceye yükseltilir. 

Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinin (A) ben
dinin (e) fıkrasında sayüan memurluklarda bulunanlara bir üst derece 
verilmesi (Ek Geçici Madde : 28) 

Madde 15 — Devlet Memurları Kanununun değişik ek geçici 28 inci 
maddesi; aynı kanunun değişik 36 ncı maddesinin genel hükümler kıs
mının (A) bendinin (e) fıkrasında sayılan Devlet Memurlarından Ba
kanlık, Bağımsız Genel Müdürlük Müfettişi, Kaymakam, Mafiye Bakan
lığı Hesap Uzmanı, Bankalar Yeminli Murakıbı ve Dışişleri Bakanlığında 
Başkâtip unvanım söz konusu fıkrada belirtilen şartlarla alan veya bu 
şartlara tabi olan unvanları, Bankalar Kanununun muvakkat 8 taci, 4089 
sayılı Kanunun muvakkat maddesi ve 4709 sayılı Kanunun geçici 1 inci 
maddesinde olduğu gibi bu şartları koyan Kanunların yürürlüğe girdiği 
tarihte 'bir defaya mahsus olmak üzere 'ihraz imkânını sağlayan özel 
Kanun hükümlerine dayanarak alanlar ile bu unvanları aynı şartlarla 
alıp halen 87 nci maddede sayılan Kurumlarda çalışmakta olanlara bir 
derece verilmek suretiyle uygulanır. Verilecek derece, sözü edilenlerin 
önceki maddeler gereğince tespit edilecek intibak dereceleri üzerine ilâ
ve edilir. Bunların eski derecelerinde bulundukları kademede geçen sü
reler, üst derecede intibak ettirildikleri kademede geçmiş sasnlır. 

Yukarıda gösterilen ve benzeri Özel Kanunların yürürlüğe girdiğ. 
tarihten sonra yarışma ve yeterlik sınavlarına tabi tutulmaksızın, mad
dede sayılan unvanlı görevlere naklen veya tahvilen atananlar, Devlet 

Devlet Memurları Kanununa tabi kurumlarda İşçi Statüsünde ça-

Öğrenim durumları değişmemiş olanların Devlet Memurları Kam/h 
nunun değişik 36 ncı maddesindeki sınıflara ait giriş derecelerinin altında 
geçen sürelerinin değerlendirümesi (Ek geçici madde: 27) 



Memurları Kanununun değişik 36 nci maddesinin (A) bendinin (e) fık
rasında belirtilen şartlan ihraz etmiş olamayacakları cihetle, bu gibiler 
hakkında yönetmeliğin bu maddesi hükmü uygulanmaz. 

Yukarıda sayılan memuriyet unvanlarını kazanmış olmak nedeni ile 
verilecek derece yükselmesi, Devlet Memurları Kanununun değişlik ek 
geçici 28 inci maddesinde sadece «bir üst derece» öngörüldüğünden, 
maddede gösterilen unvanlardıam birden fazlasının ihraz edilmiş olması 
halinde de, ancak bir derece olarak uygulanır. 

Devlet Memurları1 Kanununun ek geçici 2 nci maddesinin (C) fıkrası 
gereğince barem veya emekliliğe esas derecelerinin üstünde kadro aylı
ğına tekabül eden derecelere intibakı yapılanlara bu madde gereğince 
verilecek bir üst derece barem veya emekliliğe esas derecelerine eklenir 
Bu değerlendirme sonucunda bulunan derece, evvelce intibak ettiği kad
ro derecesini aşması halinde intibak derecesi bu yeni dereceye yüksel
tilir. 

Ancak bunlardan daha önce barem kanunlarmm genel hükümleri 
dışında özel kuruluş kanunlarına göre, baremin herhangi bir derecesinde 
benzeri bir yükselmeden faydalanırmş olup bu durumu devam edenlerin 
faydalandırıldıkları süreler bir derece için gerekli yükselme süresinden 
indirilerek artanı değerlendirilir. 

Doktora ve uzmanlık öğrenimi yapanların intibaklarında verilecek 
derece ve kademeler (Ek Geçici Madde :S9) 

Madde 16 — Yüksek öğrenimlerini 'tamamladıktan sonra Devlet 
memurluğuna girmeden önce kendi meslek dallarında doktora yapmış 
Olanlardan bu öğrenimleri dolayısiyle kıdem almamış olanlarla, Devlet 
memurluğu sırasında ücretsiz izin almak suretiyle kendi meslek dalla
rında doktora yapmış olup ücretsiz izin süresince kıdemleri ilerlememiş 
olanlara, intibaklarında bir derece yükselmesi uygulanır. 

Devlet memurluğuna girmeden önce veya Devlet memurluğu sıra
sında yüksek öğrenim üstü uzmanlık öğrenimini tamamlamış olanlara 
(7163 sayılı Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Teşkilâtı 
Kanununun 15 'inci maddesi gereğince kıdem alanlar 'hariç) bir, Devlet 
memurluğu sırasında tıpta uzmanlık belgesi alanlarla kendi meslekî dal
larında doktora yapanlara iki kademe ilerlemesi uygulanır. 

Hizmete başladıktan sonra öğrenim durumları değişenlere uygula
nacak hükümler (Ek Geçici Madde : 36) 

Madde 17 — Hizmete başladıktan sonra öğrenim durumları değişen
lere aşağıdaki hükümler uygulanır : 

A —-Bu Yönetmeliğin 7, 8, 9, 12 ve 13 üncü maddelerine göre 
kadro dereceleri veya barem veya emekliliğe esas aylık dereceleri dikkate 
alınarak intibakları yapılanlardan hizmete girdikten sonra 4 yıldan az 
süreli yüksek öğrenimlerini 'tamamlamış olanlara bir kademe ilerlemesi, 
4 yıl veya daha fazla süreli yüksek öğrenimleri tamamlamış olanlara 2 
kademe ilerlemesi verilir. Bu fıkranın uygulanmasında, kişinin yüksek 
öğrenimini tamamladığı tarihte hizmette olup olmadığına bakılmaz. 

Bunlardan girdikleri sınıfta 'hizmete ilk defa başladıkları tarihteki 
öğrenim dummları için Devlet Memurları Kanununun değişik 36 nci 
maddesi ile tespit olunan başlangıç derecesi, 3656 sayılı Kanunun 3 üncü 
maddesinde belirtilen memuriyete giriş derecesinin üzerinde bulunanlara 
önce bu öğrenim durumları esas alınarak 'bu Yönetmeliğin 14 üncü mad
desinin (A) bendi hükümleri uygulanır; bundan sonra bu bend gereğin
ce kadeıme ilerlemesi verilir. 

Yukarıdaki esasların uygulanmasından sonra 30/11/1970 tarihinde
ki öğrenim durumlarına göre Devlet Memurları Kanununun değişik 36 
nci maddesinde belirtilen sınıfların başlangıç derecesinin altında kalanlar 
bu başlangıç derecesine yükseltilirler ve son öğrenim duramlarında ge
çirdikleri hizmetler için kademe ilerlemesi uygulanır. 

B —• Bu yönetmeliğin 8, 9, 12 ve ,13 üncü maddelerine göre inti
bakı yapılanlardan, evvelce belirli bir barem veya emeklilik derecesi bu
lunmaması nedeniyle sadece barem dışı (E) cetvelinde, 4/10195 sa
yılı kararnameye bağlı yönetmeliğe tabi statüde, işçi statüsünde ve 
sözleşmeli personel statüsünde geçen hizmetleri değerlendirilenlerin 
hizmetleri sırasında bir üst dereceli öğrenimlerini tamamlamış olma
ları halinde; 

1 — 30/11/1970 tarihinde fiilen ifa ettikleri görev itibariyle gire
bilecekleri sınıfta, tamamladıkları üst öğrenim durumları için Devlet 
Memurları Kanununun değişik 36 nci maddesi ile tespit olunan baş
langıç derecesi esas alınarak üst öğrenimlerini tamamladıktan sonra 
geçen hizmet sürelerinin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her 3 
yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle yapılacak değerlendirme, 

2 — Hizmete başladıkları şuradaki öğrenim durumları için 
Devlet Memurları Kanununun değişik 36 nci maddesiyle tespit olunan 
başlangıç derecesi esas alınarak bu öğrenim durumundan sonra 
30/11/1970 tarihine kadar geçen hizmet sürelerinin her yılı için 1 ka
deme ilerlemesi ve her 3 yılı için bir derece yükselmesi ve bu maddenin 
(A) bendinin 1 inci fıkrasının da uygulanması suretiyle yapılacak de
ğerlendirme, 

sonunda bulunan derece ve kademelerden lehte olanı intibaka esas 
almır. 

C — Bu madde hükümlerine göre verilen kademe ilerlemeleri de
rece yükseltilmelerinde nazara alınır. Artan süre üst derecede değer
lendirilir. 

Memurlardan üst derecede öğrenim sayılmayan meslekî öğrenim 
görenlere kademe ilerlemesi uygulanacağı: (Ek geçici Madde : 39) 

Madde 18 — Devlet memurluğuna intibakı yapılanlardan : 
A — İlkokul, ortaokul, lise ve bunlarm dengi okulları bitirdikten 

sonra memuriyete girmeden önce bir üst seviyede öğrenim sayılma
yan meslekî öğrenim görenlerin başarı ile tamamladıkları her yıh için 
bir kademe ilerlemesi verilir. 

B — Memuriyetleri sırasında bir üst öğrenim sayılmayan mes
leki kurs görenlerden, ortaokul ve dengi öğrenim üzerine en az aralık
sız iki öğrenim yılı süreli meslekî kurs görenlere bir derece, lise ve 
dengi öğrenim üzerine en az aralıksız iki öğrenim yılı süreli meslek 
kurslarını bitirenlere de başarılı her yıl için bir kademe ilerlemesi veri
lir. 

Ancak, yukarıdaki bendler kapsamına girenlerden 3656 sayılı 
Kanunun 3 üncü maddesinin (C) ve (D) bentlerinden faydalanmış olan
lar hakkında bu madde hükmü uygulanmaz. 

Dışişleri Bakanlığı dış kuruluşlarında çalışan hizmetlilerin inti
bakı : (Ek Geçici Madde: JfO) 

Madde 19 — Dışişleri Bakanlığı dış kuruluşlarında (D) cetvelin
den alınan torba kadrolarda istihdam edilmeleri sebebi ile, emeklilikle 
ilgilendirilmeleri gerekirken, ücretlerinden emeklilik keseneği kesil
memiş bulunan hizmetlilerin; 

1 — 4644 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1/12/1944 tarihi ile 
30/11/1970 tarihi arasında (D) cetveline dahil torba kadrolarda ge
çen süreleri tespit edilir ve bu süreleri 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanunu esaslarına göre (Ücretlerinin uygun olup olmadığı dikkate 
alınmak suretiyle) değerlendirilerek emeklilik keseneğine esas ay
lık dereceleri bulunur. 

2 — Bu suretle emeklilik yönünden kazanılmış hak aylık dere
celeri bulunanlardan, 30/11/1970 tarihinde görevde bulunanlar bu dere
celer üzerinden Devlet Memurluğuna intibak ettirilirler. 

Yukarıdaki esaslara göre intibakı yapılanların, 
a) Emeklilik keseneğine esas aylıklarının tespitinde dikkate 

alman her derecede geçirdikleri süre içinde almaları gereken emeklilik 
keseneğine esas aylıklardan 1/6/1973 tarihine (1/12/1970 tarihi ile 
1/6/1973 tarihi arasında herhangi bir suretle görevlerinden ayrılmış 
olanlardan ayrıldıkları tarihe) kadar kesilmesi icabeden kesenekler 
adlarma borç kaydedilir. 

b) Borç kaydedilen tutarlar, kanunî keseneklerinden ayrı ola
rak, aylıklarından % 10 oranında kesilmek suretiyle T. C. Emekli 
Sandığına ödenir. 

c) Kesenek karşılıkları da aynı süre içinde kurumlarınca San
dığa yatırılır. 

Yukarıda açıklanan esaslara göre intibakları yapılanlardan, Dev
let Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (D) fıkrası uyarınca 
Bakanlar Kurulu Kararı ile işçiler eliyle gördürülmesi kararlaştırı
lacak olan hizmetlerde çalışmakta bulunanlar, 1/6/1973 tarihinden itiba
ren işçi statüsüne geçirilirler ve haklarında .Sosyal Sigortalar Kanunu 
hükümleri uygulanır. 

Bunların 1/6/1973 tarihine kadar geçen süre için Sandık adma borç
landıkları tutarlar, Sosyal Sigortalar Kurumuna ödeyecekleri primden 
ayrı olarak, kurumlarınca •% .10 oranında kesilerek karşılıkları ile birlikte 
T. C. Emekli Sandığına gönderilir. 

KARARNAMEYE GÖRE YAPILACAK İNTİBAKLARIN ESAS
LARI (K. H. K. GEÇİCİ MADDE : 1) 

Madde 20 — Kararnameye göre 1/6/1973 tarihinden geçerli olarak 
yapılacak intibaklarda, personelin 30/11/1970 tarihindeki hukuki durumu 
esas almır. 

Bu Yönetmeliğe göre intibakı yeniden yapılan personelin 1/12/1970 
tarihi ile 1/6/1973 tarihi arasında geçen ve geçecek başarılı hizmet süre
leri ilgililerin intibakları sonunda kazandıkları derece ve kademeler üze
rine eklenerek değerlendirilir. Bu değerlendirmede Devlet Memurları Ka
nununun değişik 68 inci maddesindeki derece yükselmesi için gerekli ka
nunî bekleme (Yüksek öğrenim görenler için 3 yıl, ortaokul, lise ve dengi 
okullar mezunları için 4 yıl, ilkokul mezunları için 5 yıl) sürelerinden 
artan süreler üst derecede kademe ilerlemesi verilmek suretiyle dikkate 
almır. 

Ancak, öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri dereceye in
tibak ettirilenlerle, intibaklar sonunda bu dereceyi aşanların bu madde 
ile değerlendirilmesi öngörülen süreleri intibak ettirildikleri derecelerde 
sadece kademe ilerlemesinde sayılır. 



— 12 — 

Bu maddeye göre değerlendirilecek süre, bu Yönetmeliğin 7 nci 
maddesinin (D) bendi kapsamına girenlerden, intibaklarına esas alman 
kadro derecesi öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceyi aş
mamış olanlara kazanılmış hak aylık derecelerinde derece yükselmesi ve 
kademe ilerlemesi vermek, intibaklarına esas alman kadro derecesi öğre
nim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceye eşit olanlarda sadece 
kademe ilerlemesi uygulanmak, kadro derecesi, yükselebilecekleri dere
ceyi aşmış olanlarda ise öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri de
receye gelinceye kadar kazanılmış hak aylık derecelerinde derece yüksel
mesi ve bu derecede kademe ilerlemesi vermek suretiyle değerlendirilir. 

30/11/1970 tarihinde 3656 sayılı Kanunun 6 nci maddesi gereğince 
istisnai memuriyette bulunanlardan Devlet Memurları Kanununun 59 uncu 
maddesinde sayılan görevlerin kadrolarım işgal edenler de bu madde ge
reğince değerlendirilmesi öngörülen süre için yukarıki fıkra esaslarına 
g ö r e işlem yapıhr. 

BU KARARNAME İLE YAPILAN İNTİBAKLAR SONUNDA ME
MURLAR LEHİNE DOĞAN FARKLARIN 1/6/1973 TARİHİNDEN İTİ
BAREN ÖDENECEĞİ (K. H. K. GEÇİCİ MADDE : Z) 

Madde 21 — I - 657 sayılı Kanuna 1327 sayılı Kanunla eklenen hü
kümlerden, Devlet Memurları Kanununun gerek değişik ek geçici 2 nci 
maddenin (b) f ı k r a s ı n a , gerek diğer intibak hükümlerine g ö r e tespit 
edilen derece ve kademe aylıklarının ödenmesine, 31/5/1973 tahine ka
dar devam olunur. 

n - Kararname ile getirilen intibak hükümleri ve kararnamenin ge
çici 1 inci maddesindeki esaslar dikkate alınmak suretiyle yapılacak de
ğerlendirmeler sonunda bulunacak derece ve kademe aylıklarının ödenme
sine 1/6/1973 tarihinden İtibaren başlanır. 

Ancak; 
A — Kararnamenin intibak hükümlerinin uygulanması sonucunda 

tespit edilen derece ve kademeleri, Devlet Memurları Kanununa 1327 sa
yılı Kanunla eklenen intibak hükümlerine göre tespit edilen derece ve ka
demelerin üstünde bulunan personele, 1/3/1970 - 1/6/1973 tarihleri ara
sında geçen süre için herhangi bir fark verilmez. 

Ayrıca, bu durumda olanlardan 1/3/1970 tarihi ile 1/6/1973 tarihi 
arasında her ne suretle olursa olsun görevlerinden ayrılmış bulunanlara 
da f a r k ödenmiyeceği gibi aynı süre içinde emekli, adî malullük, vazife 
malullüğü aylığı bağlanmış olanlarla vefat etmiş olanların dul ve yetim
lerine de bu süre için (Aşağıdaki C bendinin 1 inci fıkrası hariç) aylık 
veya emekli ikramiyesi farkı ödenmez. 

Kararname hükümlerine göre intibakları yapılan personelin, 1/3/1970 
30/11/1970 tarihleri arasına ait aylık farkları, yeni derece ve kademe 

aylıklarına bakılmaksızın 1327 sayılı Kanuna göre yapılan intibakları 
dikkate alınarak hesaplanır. 1/3/1970 tarihi ile 31/5/1973 tarihi arasmda 
her ne suretle olursa olsun görevlerinden ayrılmış bulunanlarla aynı süre 
içinde haklarında emeklilik hükümleri uygulanmış olanların söz konusu 
tarihler araşma ait dokuz aylık görev veya emekli aylığı farklarının he
sabı da bu esasa göre yapılır. 

B — Kararnamenin intibak hükümlerinin uygulanması sonucunda 
tespit edilen derece ve kademeleri Devlet Memurları Kanununa 1327 sa
yılı Kanunla eklenen intibak hükümlerine göre tespit edilen derece ve ka
demelerin altında bulunan personele aradaki fark genel hükümlere göre 
kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiyle giderilinceye kadar 
ödenmeğe devam olunur. 

Bu gibilerin emeklilik keseneğine esas aylık derece ve kademeleri de 
(1214 sayılı Kanuna göre 1/3/1970 tarihi itibariyle değerlendirilen süre
ler dolayısiyle ihraz edilen derece ve kademeler hariç) mdiriur ve yukar-
daki fıkraya göre yapılacak yükseltmelere paralel olarak emekli kese
neğine esas aylık derece ve kademelerinin yükseltilmesinde de bu derece 
başlangıç alınarak personelin öğrenim durumlarına göre yükselebilecek
leri derecenin son kademesine kadar derece yükselmesi ve kademe iler
lemesi uygulanır. 

Şu kadarki, bu suretle, kararname hükümleri gereğince yapılacak 
İntibaklar sonunda bulunacak derece ve kademeleri, 31/5/1973 tarihinde 
bulundukları derece ve kademenin altına düşmüş bulunanlardan, 1/6/1973 
tarihi ile 31/5/1974 tarihi arasmda emekliye ayrılma isteğinde bulu
nanlar ile bu süre İçinde maluliyet, yaş haddi veya ölüm sebebiyle 
görevlerinden ayrılanların emeklüik işlemleri, 3H/5/1973 tarihindeki 
emeklüik keseneğine esas aylık derece ve kademeleri üzerinden yapılır. 
Bunların emeklüik işlemlerine esas olan 31/5/197İ3 tarihindeki emek
lilik keseneğine esas aylık dereceleri ile, intibakları sonunda bu derece
nin altına düşmüş bulunan aylık derece ve kademeleri arasındaki kese
nek farkı ilgililerce, karşılık farkları da kurumlarınca T. C. Emekli 
Sandığına ödenir. 

C — 1 — Kararnamenin yürürlüğe Igirdiğl 30/12/1972 tarihi ile 
1/6/1973 tarihi arasında yaş haddi, maluliyet veya ölüm sebebiyle hak
larında emeklilik hükümleri uygulananların, kararname hükümlerine 
göre yapılacak intibakları sonunda kazanılmış hak aylıkları yükselmiş 

bulunduğu takdirde, bunlara 1327 sayılı (Kanun gereğince tespit olunan 
derece ve kademe aylıkları üzerinden bağlanmış olan emekli aylıkları 
ve ikramiyeleri ile, bu defa Kararname hükümlerine göre intibak etme
leri gereken derece ve kademe aylıkları üzerinden bağlanması icabe-
den emekli aylık ve ikramiye farkları T. C. [Emekli Sandığınca kendi
lerine ödenir. 

2 — 30/12/19712 - 1/6/1973 tarihleri arasında haklarında emeklilik 
hükümleri uygulananlardan, yukarıki fıkrada yazılı haller dışında k a 
lanlarla 1/3/1970 - 30/12/1972 tarihleri arasında çeşitli sebeplerle haK-
laruıda emeklilik hükümleri uygulananların da kararname hükümlerine 
göre intibakları yeniden düzenlenir. Bunlardan kazanılmış hak aylıkları 
yükselenlerin emekli, adi malûllük, vazife malûllüğü, dul ve yetim ay
lıkları intibak sonuçlarına göre 1/6/1973 tarihinden itibaren yükseltilir. 
Ancak, bunlara emekli aylık veya ikramiye farkı ödenmez. 

Bu intibak sonucunda kazanılmış hak aylıklarında bir düşme tes
pit edildiği takdirde, bunların emekli, adî malûllük, vazife malûllüğü, 
dul ve yetim aylıklarında herhangi bir indirme yapılmaz. 

3 ÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

İntibak Hükümlerinin uygulanmıasındaki sıra : 
Madde 212 — Personelin yeni intibak hükümlerine göre 30/11/1970 

tarihindeki durumunun tespiti İçin sırasıyla aşağıdaki işlemler yapılır : 
ilgilinin, 30/11/1970 tarihindeki Hukukî durumuna bakılarak; 
a) önce tabi olduğu statü (İstihdam şekli) belirlenir ve bu statüye 

göre hakkında uygulanması gereken derece tespitine ilişkin madde ta
yin olunur. 

b) Bir barem veya emeklilik; müktesebi bulunup bulunmadığı araş
tırılır. Barem veya emeklüik müktesebi varsa bu ımüktesep, yoksa 657 
sayılı Kanununun değişik 36 nci maddesi ve bu Yönetmeliğin 4 üncü 
maddesine göre intibak ettiği sınıfın kendi durumuna uyan başlangıç 
derecesi esas alınarak hakkında tatbiki 'gereken derece tespitine ilişkin 
(maddenin, ıgeçmiş hizmetlerin değerlendirilmesine ait hükümler dışında 
kalan hükümleri uygulanarak derecesi, bu maddede kademeye ilişkin 
özel hüküm varsa derecesi içimdeki kademesi tespit olunur. 

c) Derecesinin tespitinden sonra özel bir hükümle kademe tespit 
edilmişse kademeden artan süresi, kademe tespit edilmemişse kademe 
ve artan süresi 'bu Yönetmeliğin 11 inci maddesine göre tespit olunur. 

d) Barem veya emeklilik müktesebi esas alınmak suretiyle derece 
ve kademesi tespit edilmiş ise sınıfının başlanıgıiç derecesi ile barem veya 
emeklilik müktesebime esas teşkil eden başlangıç derecesi karşılaştırılır. 
(Sınıfının başlangıç derecesi yukarıda ise, ayrıca hizmeti sırasında öğ
renim durumunun değişip değişmediği araştırılır ve öğrenim durumu 
değişmemisse 'bu Yönetmeliğin 14 üncü, değişmişse 17 nci maddesi uygu
lanarak kademesi ilerletilir; gerekiyorsa, derecesi yükseltilir. 

e) Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen unvanları mez
kûr maddede belirtilen şekilde ihraz etmiş bir kimse olup olmadığına ba
kılır, ihraz etmiş ise önceki fıkralara göre tespit edilen derecesi madde 
esaslarına 'göre yükseltilir. 

f) Doktora veya öğrenim üstü uzmanlık yapmış olması halinde 
hakkında bu Yönetmeliğin 16 nci maddesi uygulanarak kademesi iler
letilir, gerekiyorsa derecesi yükseltilir. 

g) öğrenim derecesi üzerine bir üst öğrenim sayılmıyan bir öğ
renim görmüş olması halinde hakkında bu Yönetmeliğin 18 inci maddesi 
uygulanarak kademesi ilerletilir; gerekiyorsa derecesi yükseltilir. 

h) Durumu d, e, f, ve ıg fıkralarının bir veya birkaçını kapsadığı 
takdirde, bu fıkralardaki işlemler ayn ayn yapılır ve a, b ve c fıkra
larındaki izahata göre tespit olunan derece ve kademesi bu işlemler so
nuçlarına göre yeniden düzenlenir. 

ı) a ilâ h fıkralarının uygulaması suretiyle bulunacak derece ve 
kademenin tespitinde, intibak ettirildiği sınıfta öğrenim durumuna göre 
yükselebüeceği dereceyi aşıp aşmadığına bakılmaz. 

i) Hakkında derecenin tespitine ilişkin olarak bu Yönetmeliğin 
7, 8, 9, 12, ve 13 üncü maddelerden hangisi uygulanımışsa, uygulanan 
maddede aynca değerlendirilmesi öngörülen çeşitli hizmetler yukarıdaki 
a ilâ ı fıkralarına göre tespit olunan derece ve kademeye söz konusu 
madde esaslarıma göre eklenerek 30/ll/19'70 tarihi itibariyle derece ve 
kademe durumu tayin olunur. Ancak bu değerlendirme sınıfının öğrenim 
durumuna ıgöre yükselebileceği derece ile sınırlı olup, bu sınıra erişilmesi 
veya bu sınırım aşılması halinde yalnızca kademe ilerlemesi uygulanır. 

'Madde 23 — 14/7/1965 tarihli ve 667 sayılı Devlet Memurlan Ka
nunu kapsamına girmemekle beraber, 31/7/1970 tarihli ve 1327 sayılı 
Kanunun 90 ıncı maddesiyle getirilen Ek geçici 6, 9, 10, 12, 13, 14 ve 
32 maddelerine istinaden aylıklarını bu Kanuna ıgöre alanların intibakları 
hakkımda da bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

Madde 24 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
(Madde 25 — Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BU KARARNAME İLE YAPILAN İNTİBAKLAR SONUNDA ME
MURLAR LEHİNE DOĞAN FARKLARIN 1/6/1973 TARİHİNDEN İTİ
BAREN ÖDENECEĞİ (K. H. K. GEÇİCİ MADDE : 
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İNTİBAK ÇİZELGESİ 
T C Sumdan Form No 1-03-003 

DİKKAT * İşaretli bilgi balıkları için fince arka 
dakı Tablo 1 «* 2 doldurulacak hesap 
edilen toplsm sureler yazılacaktır. 

2. Emeklilik sicil no. 3. Kurumun adı 4. Kurumun bütçesi. 
t | B. T Bölge 
L J o i Genel • 02 Kaim. L J 03 Öz ıd [_J0 4 Beledi U 05 t D T O 06 Müdürlüğü 
• O T Işurak • 03 D O Ss • 09 Ket Sa • 10 t [ r Q l l DİSar 

Memurun görevli bulundufu yar. 

11 İlçe I 
7. Kurum »içil ne. 6. Cinsiyeti. 

CD 1 Erkek d 3 Kadın 

9. Doğum yeri ve tarihi (gün, ay. yı l) . 

Doğum yeri Tarihi: 

10 Elk ise bağlama tarihi (gün, ay, y ı l ) . I I . İntibakına son statllde Eje başlama tarihî 
<fün. ay, yıl). I . j 

12. İlk İge gir i» sekli. 

D 1 Sınavlı O 2 Sınavsız • 3 Mecburî hizmetli 

13 İlk ise başladığı tarihteki öğrenim durumu. 

D 1 Ckur yazar değil [ J Z okur yazar E j 3 ilk okul 

Moslekı okul / yuk ek. / fakülte adı 

[3 4 Orta ckul Q S Llae O 6 Kes ok. 

Yuk ok / fakülte sûresi ı 

• s.ı 

14. Hizmette iken bit t i rdiği yüksek öğrenim h ı n ç okul var mı ? bit i rdiği tar ih (ay, y ı l ) . 

D 1 Evet O 2 Hayır Tarih O 1 Ük okul O 2 Orta okuO 3 • 4 Mes. okul ve adı 

IS. Hizmette iken veya hizmetten ayrı Ur ak bit i rdiği yüksek öğrenimi varını t adı, cüret', bit irdiği tar ih. 

D 1 Evet İZ] 2 Hayır Adı Suresi (yıl) Tarih (ay. yıl) : 

16. Yüksek öğrenim üı t i ı uzmanlık öğrenimi var mı 7 konusu bitirdiği tarih (ay, y ı l ) . 

• 1 Evet • 2 Hayır Konusu : Tarih 
17. Doktora yaptımı 1 konusu. 

O 1 Evet d 2 Hayır Konusu 
18. Sir üst seviyede öğrenim sayılmayan mesleki öğrenimi w ar mı I adı, suresi, bit irdiği tar ih . 

• 1. Evet [ \Z Hayır Adı Suresi ( y j ) Tarih (Ay. yı l) 

20. Askerliğini yaptımı 7 Başlama ve bitiş tarihleri (gün, ay, y ı l ) . 

. Evet O 2- Hayır D 1. Er O 2 Yd. Sb. Öğr D 3. Yd. Sb. Dıyer • Baş. / Bııış iarıhlari 

22. İstihdam şekli. 

• o i . ^ D o a . E a l ç U c D o 3 istisna • 04 fclt.sas • 05 TerOoS Kad Kar" • • (EfcetÎeîi 
LJo9.D.Cel Ö 10 N Cet1 D i l S Cet uü 12. Yevmiyeli D 13 Sos O 14 işçi C ] 15 Dı̂ er I I 

23. Fitlen yaptığı görevin unvan 

t?. Tıpta, uz.ttanlık belg. aldımlî Bi t i r . tar. (gün, ay, ytl), 

tZl 1 Evet C 2 Hayır Tarih: I 
21. TODAIE surekii öğrenimini b i t i rd im! î 

• I Evat D 2 Hayr 

24. Isjsl ettiği kadronun unvanı. 

25. İssal ettiği Kad. derecesi ve aldığı tarih (gun, ay, y ı l ) . 26. Emekliliğe esas aylık derecesi ve aldığı tarih (gün, ay. y ı l ) . 

Der Tarih 

27. Karanı.rrws hak (barem) aylık Der. ve aldığı tarih 
(gün, ay, yi!)- İ l l i " 

28*- 1214 Sayılı kanuna ğore değerlendirilmekle berabsr intibakta dikkate alınmayacak sure. 

Sure (yi.-) 

29. Halen emekliliğe tabı olmayanların varsa evvelce kazanılma barem veya emekli 
l ik derecesi. 

30*. Halen emekliliğe tabi cir-.ayanıarın evvelce kazamimıs barem veya emeklilik derecesine eşit veya 
yüksek ücrette, yevmiyede geçen hizmet süresi. 

Süre: (yıl) 

31. Sınıfında D.M.K. 36. Mad. 
gore giriş derecesi. 

32. 3656 Sayılı Kan ur. .t gäre giriş, derecesi. 

33*. 3656 s. K. göre giriş der.ne e j i t veys yüksek ücrette geçen 
sure. 

Sure (/il) (gun) 

34*- 4 / I0I95 Sayılı Kararname statüsünde gecen 
başarılı süre. 

(yıl) tay) 

35*. 4/10195 Sayılı Kararınmedenj 

önceki tek. hlz. süresi. 

36*. İşti statüsünde geçen sure. 

(ay) (gün) 
37. Öğrenim derecesinin dengi teknik öğrenim derecesi. 38. Değerlendirilmemiş Yd. Sb. öğretmenlik suresi. 

Süre . (yıl) (ay) (gun) I I I 

39. Okul dahil Yd. Sb. süresi. 40. Söz.ejmen'-n babama ve bitiş tarihleri (gün, ay, yıl 

41. Tazminat ödenek vb. alıyorrrtu ? 

• 1 Evet Hayır .'atfın 

42. Fiilen aldığı brüt maaş, ücret ve yevmiyenin aylık tutar ı , aldığı tarih (gün, ay, y ı l ) . 

Aylık, ücret Tarih i l l i 

43. Ayl ık brüt istihkak toplamı. 

İntibakta d a ğ e r l e n d ı r i İ B c e l t sûs-e ve haller 
(Öğrenim burumlarına göre yükselebilecekleri 

derece ite kısıt l ı olmayan) 

Başlama tarihi Toplam süre 

Yıl I Ay I Gün 

Değerlendirilecek 
»ar e İntibakta değerlenc'İMİecek süre ve haller (dğre-

nim durumlarına göre yükselebilecekleri derece 
İle kısıt l ı olan) 

Başlama tarihî Değeri e ı ı l ir ilecek 

Yıl Ay t Gün Yıl Ay Gün 

44. Fk geçici mad. 27 ye gore 
değerlendirilecek durum. 

§2*.Son durumundan farkl ı istihdam sakillerinde 
geçirdiği değerlendirmeye f l ı t ı 9 
tabi hizmet suresi. 0 9 

45*.Ek geçici m*d. 28 e Bor» 
değerlendirilecek durum. I 

53. Adaylık veya stajyerlikte 
geçen hizmet suresi. 11 

46. Ek gaçîcı mad. 29 a gore 
değerlendirilecek durum. I 

54. Kadrosuzluk nedeni ile 
kaybedilen hizmet süresi. 

47. Ek E S Ç ' c İ mad. 36 ya gorı 
değerlendirilecek durum. 

55. Yardımcı veya muvakkat 
öğretmenlikte geçen hiz- 1 . . 
met türesi. I î I 2 I 11 

48. Ek geçici mad. 39 a göre 
değerlendirilecek durum. 1 

56 Eğitmenlikte geçen hizme't 
suresi. 

•M 11 I 
49. özei sektörde geçen hizmet 

suresi. I °H 1 1 1 
57. Geçici mad. 12 ye göre 

değerlendirilecek süre. 
1 4 

50. En dusuk barem derecesi 
turan altında geçen hiz- ! ı ı . , • 
n . « „ r . , i . 0 7 I'M I 1 I 

1 6 

T a r i h i 

İntibak 
ett i r i ld iği 
kadronun 
derecesi 

50. -LI2.I970 tarıni itibariyle 1327 Sayılı 
Kanuna göre intibakı. 

İL 

Emeklilik müktesebine esas intibakı Ödenecek aylığa 

Artan süre Artan süre 

6!. 30.11.1970 tarihi itibariyle kararnameye 
gore durumu. 

62- 1.12.1971 tarihi itibariyle 1-4 dereceli 
kadrolara ilişkin kararnameye göre durumu, 

63. 69. mad. ye göre atanma durumu ve tarihi. | ^ 

64. 1.6.1973 tarihi itibariyle durumu. 

NOT 30 11 1970 den sonra göreve atananlar İçin 
bu formun «1 6 1973 tarihi ıtibarıle durumu ve ge
nel bilgiler» bölümündeki bilgi ballıkları ile 64 no 
lu bilgi başlığı doldurulacaktır. Diğer bıtgı bağlıkları 
doldurutrmyacaktır 

65. Ouzenliyenin adı soyadt, unvanı, imzası va 
düzenleme tarihi 

(Gııa, ay, ÎTİ) . 

63. Personel birimi amirinin adı soyadı, imzası 
v e t a r ü ü ( C f u l ) „ „ . 

67. Onaylıyanm adı soyadı, unvan», imzası ve onay 
tarihi 

(Gün, ar» yıl)* 

DMO STOK NO " I 0(5 
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T A B L O I 

ö n yüzdeki bilgi baslık mimar»1 ar ına göre değerlendirilecek bilgiler. Ssflema tar ihi Biti» tar ihi 
S ü r t 

ö n yüzdeki bilgi baslık mimar»1 ar ına göre değerlendirilecek bilgiler. Ssflema tar ihi Biti» tar ihi 
Yıl Ay Gün 

1214 Sayıh Kanuna (fire değerlendirilmekle beraber 
İnt ibahta dikkate alınmayacak t ü r e 

a. 8 7 . M a d d e d e sayılan k u r u m l a r d a 18 yagmı d o l d u r m a d a n fince 
g e ç e n Büro. 

1214 Sayıh Kanuna (fire değerlendirilmekle beraber 
İnt ibahta dikkate alınmayacak t ü r e 

b . İntibak s ırasındaki ö ğ r e n i m s e v i y e s i altında g e ç e n süre . 
1214 Sayıh Kanuna (fire değerlendirilmekle beraber 
İnt ibahta dikkate alınmayacak t ü r e 

o. 8 7 . M a d d e d e sayı lan k u r u m l a r dış ında g e ç e n s û r e . 

Halen emekliliğe tabi olmayanların evvelce kazanı lmış 
30, barem veya emeklilik derecesine o j i t veya yüksek 

Ucre$(*ı yevmiyede geçen hizmet türesi . 

a. 30 günlük y e v m i y e v e y a s ö z l e ş m e ücre t ine eş i t v e y a y ü k s e k 
ücre t te g e ç e n s ü r e . 

Halen emekliliğe tabi olmayanların evvelce kazanı lmış 
30, barem veya emeklilik derecesine o j i t veya yüksek 

Ucre$(*ı yevmiyede geçen hizmet türesi . 

b . (E3 c e t v e l i n d e g e ç e n s ü r e . 

y 3İSİ Sayılı Kanuna göre gtris derecesin* *|ie veya yüksek Ücret te geçen süre (Barem d t | i (E) cetveli, döner sermayeli 
kurulu* ve kanunlarla kurulan Fonların geçici personeli İçin doldurulacakt ı r ) . 

34. 471019$ Sayılı Karamanı» s ta tüsünde geçen başarı l ı «Dr*. 

35; 4/10195 Sayılı Kararnameden dnceki teknik hizmet «üresi. 

3*. $ Ütüsünde gecen sOfe. 

Son durumundan farklı istihdam şekillerinde geçirdiği 
değerlendirmeye tabi hizmet süresi (39.11.1970 tarihin* 

52. deki istihdam olunduğu s ta tüden once, değişik statü* 
lerde «ecen kanunen değerlendirilecek s ta tü le r yanda 
gösterilmek suretiyle yazı lacaktır) . 

a. 

Son durumundan farklı istihdam şekillerinde geçirdiği 
değerlendirmeye tabi hizmet süresi (39.11.1970 tarihin* 

52. deki istihdam olunduğu s ta tüden once, değişik statü* 
lerde «ecen kanunen değerlendirilecek s ta tü le r yanda 
gösterilmek suretiyle yazı lacaktır) . 

b 

Son durumundan farklı istihdam şekillerinde geçirdiği 
değerlendirmeye tabi hizmet süresi (39.11.1970 tarihin* 

52. deki istihdam olunduğu s ta tüden once, değişik statü* 
lerde «ecen kanunen değerlendirilecek s ta tü le r yanda 
gösterilmek suretiyle yazı lacaktır) . 

c 

T A B L O 2 

45. Ek geçici madde 28 e göre değerlendirilecek durum. 

Geçirilen sınav veya kursların 
Faydalanılmayan süre 

45. Ek geçici madde 28 e göre değerlendirilecek durum. 
Mahiyeti Tarihi 

Dayandığı kanun veya tüzüğün 
Faydalanılmayan süre 

45. Ek geçici madde 28 e göre değerlendirilecek durum. 
Mahiyeti Tarihi 

Numaras ı Madde No. Yt l Ay Gün 45. Ek geçici madde 28 e göre değerlendirilecek durum. 

FORMUN KULLANIMI 

a- Altı nüsha olarak düzenlenecek bu çizelgenin birinci nüshası Haziran 1973 ayı bordrosuna 
bağlanır; ikinci nüshası özlük dosyasına konulur; uçuncu nüshası ilgiliye verilir, diğer nüs
haları da Devlet İstatistik Enstitüsü; T C- Emekli Sandığı ve gerekirse ilgilinin merkez perso
nel örgülüne gönderilir. 

b Bu form Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından bastırılıp dağıtılır Ancak gerek
tiğinde verilecek talimata gore, ilgili kurumlar Devlet Malzeme Ofisi ile işbirliği yapmak, 
suretiyle, formu matbaalarında bastırabilirler 

AÇIKLAMA 

Aşağıdaki bilgiler soru bilgi başlıklarına tekabül etmektedir Açıklanması gerekli görülme
yen soru bilgi başlıkları alınmamıştır 

10. îlk işe başlama tarihi (gun. ay. yıl). 
Hangi statüde olursa olsun personelin hizmete İlk girdiği tarih yazılır* 

JI intibakına esas son statüde işe başlama tarihi (gun, ay, yıl). 
intibak -hükümlerine gore, intibakına esas alınan son statüsünde, göreve başladığı tarih 
yazılır. 

12. ilk işe giriş şekli. 
Personelin durumuna uyan bir veya ıkı bilgi kutusu birden işaretlenir 

20. Askerliğini yaptımı? Başlama ve bitiş tarihleri (gun, ay, yıl). 
Tecil, tehir, muafiyet ve benzen durumlar sebebiyle askerlik hizmetinin yapılmamış olması 
halinde «Hayır» bilgi kurusu işaretlenir ayrıca (Diğer) ifadeli bilgi kısmında askerlik hiz
metinin yapılmamasının mahiyeti açıklanır Askerlik hizmetinin kısa süreli olması halinde 
ise «Evet» bilgi kutusu işaretlenir mahiyeti yine (Diğer) bilgi kısmında gosierılır 

21 TODAÎE sürekli öğrenimini bıtırdımı ? 
Türkiye ve Orta - Doğu Amme idaresi Enstitüsünde kıdem almasına imkân veren bir öğre
nim yapmış olmasına göre ilgili kutu işaretlenir 

23 1214 Sayılı Kanuna göre değerlendirilmekle beraber intibakta dikkate alınmayacak sure 
Tablo 1 e gore hesabedılen toplam sure yıl ay ve gun olarak yazılır 

29 Halen emekliliğe tabı olmayanların varsa evvelce kazanılmış barem veya emeklilik derecesi 
30 11 1970 tarihinde emekliliğe tabı olmayan hizmet statüsünde bulunanlar için (omeğjn; işçi) 
doldurulur ve varsa daha önce kazanılmış barem veya emeklilik derecesi (haklarında emek 
lılık hükümleri uygulananlar dahil) gösterilir 

30 Halen emekliliğe tabı olmayanların evvelce kazanılmış barem veya emeklilik derecesine 
eşit veya yüksek ücrette, yevmiyede gecen hizmet suresi-
Evvelce bir barem veya emekliliğe tabi aylık veya ücret derecelerini kazanılmış hak 
olarak alanların emekliliğe tabı olmaksızın sadece son statü şeklinde geçen hizmet 
süreleri, Tablo 1 e göre hesap edüır toplam sure yıl ay ve gun olarak yazılır 

38 

40 

52 

3658 Sayılı Kanuna gore giriş derecesine eşit veya yüksek ücrette geçen süre. 
3656 Sayılı Kanunun 9 uncu ve 3359 Sayılı Kanunun 10 uncu maddeleri kapsamına giren 
ve emeklilik statüsüne tabı olmaksızın istihdam olunan geçici personel için doldurulur 
ve hesaplama Tablo î de yapılarak burada yıl. ay ve gun olarak gösterilir. Bu hesapla
mada aynı derecede 3 yıldan fazla geçen sure değerlendirmede dikkate alınmaz. 

4/10195 Sayılı Kararname statüsünde geçen başarılı süre. 
Butun hizmeti 4/10195 Sayılı Kararnameye tabı olarak geçen personel için Tablo 1 de ya
pılan hesaplama sonuçlarına gore doldurulur 
4/10195 Sayılı Kararnameden önceki teknik hizmet suresi. 
Devlet Memurları Kanununun değişik 87 inci maddesinin a, b. c ve ç fıkralarında belir
tilen yerlerde, 4/10195 Sayılı Kararnameye bağlı yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih 
elan 28 4 1958 tarihinden önce geçen ve Tablo 1 de gösterilen toplam teknik hizmet 
sureleri yıl, ay ve gun olarak yazılır 

Işçı statüsünde geçen süre. 
Butun hızmeh işçi statüsünde geçen personel için Tablo 1 de yapılan hesaplama sonuçla
rına gore doldurulur 

Öğrenim derecesinin dengi teknik öğrenim derecesi. 
Çîrelgenm 13 numaralı «ilk 19e başladığı tarihteki öğrenim durumu» sütununa bakılır. 
Ortaokul ve Lise öğrenimi görmüş olanlar için bu öğrenim derecelerinin Devlet Memur
ları Kanununun değişik 36 ıncı maddesinin Teknik Hizmetler Sınıfında gösterilen dengi 
teknik öğrenim derecesi, ilkokul öğrenimi görmüş olanların ise Ortaokul dengi teknik 
öğrenim derecesi esas alınır ve bu derece gösterilir 

Değerlendirilmemiş yedek subay öğretmenlik suresi. 
2 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik ek geçici 4 uncu maddenin ilgili bend-
lerınde sözü edilen personel için doldurulur 

Sözleşmenin başlama ve bitiş tarihleri (gun, ay. yıl). 
Butun hizmetleri özel kanunlarına gore ve dış teknik yardım fonlarından ücret alarak 
çalışmakta olanlar hakkında doldurulur 
Son durumundan fark): istihdam şekillerinde geçirdiği değerlendirmeye tabi hizmet suresi. 
istihdam şekli sütununda gösterilen 30-11 1970 tarihinde istihdam edildiği statüde daha önce 
değişik sîatulerde geçen kanunen değerlendirmeye tabı Tablo l de gösterilen hizmetler 
toplamı belirtilir 
30 11 1970 larıhı itibariyle kararnameye gore durumu 
2 Sayıh Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine gore 30 11 1070 tarihi itibariyle yapılan 
İntibak sonucu gösterilir 
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Adalet Bakanlığından : 

Karar S a y ı s ı : 12116 
1 — Açık bulunan 2 nci derece kadrolu Adlî Tıp Meclisi Pataloji -

AnaJtomi asil üyeliğine, Sosyal Sigortalar Kurumu Eskişehir Hastanesi 
Anatomi ve Pataloji mütehassısı Dr. İbrahim Necdet Altanoğlu'num 
alabileceği kademe aylığı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 21 sa
yılı Kanun hükmünde Kararname ile değişik 74 ündü maddesi gereğince 
naklen atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür. 
28/4/1973 

C U M H U R B A Ş K A N I 

FAHRİ S. KORUTÜRK 

Başbakan Adalet Bakanı 
N. TALÜ H. MUMCUOĞLU 

MiUî Eğitim Bakanlığından : 

Karar S a y ı s ı : 12141 

1 — ı istanbul Haydarpaşa Sanat Enstitüsü öğretmeni ve Müdürü 
İsmail Hakkı Tekin'in, 1 inci sınıf Bakanlık Müfettişliğine atanmasına 
dair olan 26/3/1973 tarih, 12005 sayılı karardaki hükmün kaldırılması 
uygun görülmüştür. 

2 — Bu karan Millî Eğitim Bakam yürütür. 
4/5/1973 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Başbakan Millî Eğitim Bakam 
N. TALÜ O. DENGİZ 

Karar S a y ı s ı : 121̂ 0 
1 — İzmir Motor Sanat Enstitüsü Matematik öğretmeni ve Mü

dürü A. Muhtar Fildiş'in 1 inci sınıf Bakanlık Müfettişliğine atanmasına 
dair olan 26/3/1973 tarih ve 12005 sayılı karardaki hükmün kaldırılması 
uygun görülmüştür. 

2 —• Bu kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür. 
4/5/1973 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Başbakan Millî Eğitim Bakam 
N. TALÜ O. DENGİZ 

Karar S a y ı s ı : 12124 

1 —. istanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak - Burun - Boğaz 
Hastalıkları Kürsüsündeki Üniversite Profesörlüğüne, 4936 sayılı Ka
nunun', 115 sayılı Kanunla değişik 24 üncü maddesi gereğince, kadroya 
bağlı olmaksızın ve aylığım Doçentlik kadrosundan almak üzere, Fa
külte Profesörler Kurulu tarafından seçilen ve seçimi Üniversite Senato
sunca uygun' görülen aynı Kürsü Doçenti Dr. Reşat Etaner, hu Kanunun 
26 ncı maddesi gereğince atanmıştır. 

2 —' Bu kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür. 
3/5/1973 

CUMHURBAŞKANİ 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Başbakan Millî Eğitim Bakanı 
N. TALÛ O. DENGİZ 

Karar S a y ı s ı : 12126 

1 — istanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İkinci İç Hastalıkları 
Kürsüsündeki Üniversite Profesökrlüğüne, 4936 sayılı Kanunun, 115 sa-
yjb. Kanunla değişik 24 üncü maddesi gereğince, kadroya bağlı olmak
sızın ve aylığını DoçentUk kadrosundan almak üzere, Fakülte Profe
sörler Kurulu tarafından seçilen ve seçimi Üniversite Senatosunca uy

gun görülen aynı Kürsü Doçenti Dr. Şakir Erdem, bu Kanunun 26 ncı 
maddesi gereğince atanmıştır. 

2 — Bu kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür. 
3/5/1973 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Başbakan Millî Eğitim Bakam 
N. TALÜ O. DENGİZ 

Karar S a y ı s ı : 12127 
1 —• istanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, I No. lu Kara Ticareti 

Hukuku Kürsüsündeki Üniversite Profesörlüğüne, 4936 sayılı Kanunun, 
115 sayılı Kanunla değişik 24 üncü maddesi gereğince, kadroya bağlı 
olmaksızın ve aylığım Doçentlik kadrosundan almak üzere, Fakülte 
Profesörler Kurulu tarafından seçilen ve seçimi Üniversite Senatosunca 
uygun görülen aynı Kürsü Doçenti Dr. Ünal Tekinalp, bu Kanunun 26 ncı 
maddesi gereğince atanmıştır. 

2 —• Bu kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür, 
3/5/1973 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Başbakan Millî Eğitim Bakanı 
N. TALÜ O. DENGİZ 

Karar S a y ı s ı : 12128 
1 — istanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, 8 No. lu Medenî Hu

kuk Kürsüsündeki Üniversite Profesörlüğüne, 4936 sayılı Kanunun, 115 
sayılı Kanunla değişik 24 üncü maddesi gereğince, kadroya bağlı olmak
sızın ve aylığını Doçentlik kadrosundan almak üzere, Fakülte Profesör
ler Kurulu tarafından seçilen ve seçiımi Üniversite Senatosunca uygun 
görülen aynı Kürsü Doçenti Dr. ıSelim Kaneti, bu Kanunun 26 ncı mad
desi gereğince atanmıştır. 

2 —• Bu karan Millî Eğitim Bakam yürütür. 
3/5/1973 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Başbakan Millî Eğitim Bakam 
N. TALÜ O. DENGİZ 

Karar S a y ı s ı : 12129 
1 — Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesinde açık bulunan 1100 

lira aylıkh Toprak İlmi Kürsüsündeki Profesörlüğe, Fakülte Profesör
ler Kurulu tarafından seçilen ve seçimi Üniversite Senatosunca uygun 
görülen, aynı Fakülte Toprak İlmi Kürsüsünde Doçent Dr. Nuri İlhan 
Munsuz, 4936 sayılı Kanunun, 115 sayılı Kanunla değişik 26 ncı maddesi 
gereğince, almakta olduğu 1100 lira aylıkla atanmıştır. 

2 —• Bu karan Millî Eğitim Bakanı yürütür. 
3/5/1973 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Başbakan Millî Eğitim Bakanı 
N. TALÜ O. DENGİZ 

Karar S a y ı s ı : 12130 

1 — istanbul Teknik Üniversitesi, Mühendislik - Mimarlık Fakül
tesinde açık bulunan 1250 lira aylıklı, Makina Bölümü Motorlar Kürsü
sündeki Profesörlüğe, Fakülte Profesörler Kurulu tarafından seçilen ve 
seçimi Üniversite Senatosunca uygun görülen, Makina Fakültesi, Ziraat 
Makinaları Kürsüsünde Üniversite Profesörü Dr. M. Yaşar Özemir, «Üni
versiteler Öğretim Üyelerinin ve Kürsü Profesörlerimin Seçimleri ile Pro
fesörlüğe Yükseltilme Hakkında Tüzük» ün 21 inci ve 4936 sayüı Kanu
nun, 115 sayılı Kanunla değişik 26 ncı maddesi gereğince, almakta ol
duğu 1250 lira aylıkla naklen atanmıştır. 

2 —.Bu karan Millî Eğitim Bakam yürütür. 
3/5/1973 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Başbakan MiUî Eğitim Bakanı 
N. TALÛ O. DENGİZ 
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Millî Savunma Bakanlığından. : 

Karar Sayısı: 12084 

1 — Açık bulunan Askerî Yargıtay Üyelikleri için Genel Kurul ta
rafından gösterilen adaylar arasından T. C. Anayasası'nın 1488 sayılı Ka
nunla muaddel 141 ve 1600 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince 
Cumhurbaşkanı tarafından seçilen, kararda isimleri yazılı üç askerî hâki
min, aynı kanunun 14 üncü maddesine istinaden Askerî Yargıtay Üyeü-
ğine atanmaları uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı Millî Savunma Bakanı yürütür. 
13/4/1973 

C U M H U R B A Ş K A N I 

F A H R İ S . K O R U T Ü R K 

Başbakan MilU Savunma Bakam 
F. MELEN M. İZMEN 

1 — A. Yargıtay Başsavcı Başyardımcısı Hâk. Alb. tsmail Muratoğlu 
2 •— Genelkurmay A. Mah. Kd. Hâkimi Hâk. Alb. Orhan Ertosun 
3 — Donanma K. lığı AdU Müşaviri Dz. Hâk. Alb. Enver Tuğ 

Askerî Yargıtay Üyeliklerine 

»•« 

Y ü k s e k S e ç i m K u r u l u K a r a r l a r ı 
Karar No : 204 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığından 24/4/1973 tarihinde 
alman, tarihsiz ve 17-1/4992 sayılı dilekçede; « 14/4/1973 gün ve 
14507 sayıh Resmî Gazete'de yayımlanan 29/3/1973 gün ve 119 sayüı 
kararda, 14 Ekim 1973 Pazar günü yapılması gereken Millet Meclisi Ge
nel Seçimleriyle birUkte Cumhuriyet Senatosu (C) grubu illeri üçte bir 
yenileme seçimlerinin yapılması gerektiğine, bu tarihte (B) grubu illerde 
üçte bir yenileme seçimlerinin yapılması gerekmediğine» karar verildiği, 
1254 sayılı Kanunla 73 üncü maddede yapılan düzenlemeye uygun ola
rak, Anayasa'ya eklenen geçici 11 inci madde ile. «7 Haziran 1970 ta
rihinde yapılması gereken Cumhuriyet Senatosu Yenileme Seçimleri» nin 
geriye bırakıldığı, 20/9/1971 gün ve 1488 sayıh Kanunla Anayasa'ya ek
lenen geçici 12 nci madde ile de, «10 Ekim 1971 gününde yapılacak se
çimler, 12 Ekim 1973 de yapılması gereken Milletvekilleri Genel Seçim
leriyle birlikte yapılmak üzere ertelenmiştir.» denildiği, (C) grubu il
lerin yenileme seçimlerinin, 73 üncü madde gereğince 1971 yılında yapıl
ması gerekirken, geçici 12 nci madde Ue mevcut şartların zorunlu kıl
ması nedeniyle 1973 e ertelendiği, dolayısiyle (C) grubu illerin 1973 de 
seçime sokulmalarının, 73 üncü madde hükümlerine uygun ve normal bir 
yemleme seçimi olmadığı, 1973 yılında yenilemeye tabi olması gereken 
grubun, (B) grubu olduğu, geçici 12 nci madde sebebiyledir ki, (C) grubu 
illeri seçimlerinin de 1973 yılına kaldığı, belli maksatlar için Anayasa'ya 
eklenen ve maksat hasıl olduktan sonra geçerliliği kalmayan geçici mad
delerin, maksadı aşan biçimde geniş kapsamlı yorumlanmasının ve sü
rekli olarak geçerli sayılmasının mümkün olmadığı, geçici 11 inci mad
denin maksat tahakkuk ettiğinden geçerülık günü kalmadığı, geçici 12 
nci maddenin de 10 Ekim 1971 de yapılacak ara seçimleriyle birlikte (C) 
grubu illerin seçimini ertelediği ve artık geçerliüğinin kalmadığı, geçici 
11 ve 12 nci maddelerin bir süre uzatımını derpiş etmediği, belli zorunluk-
lar sebebiyle erteleme hükmü getirdiği, sadece (C) grubu için bahis ko
nusu olan ertelemenin «süre uzatılması» olarak ve hele diğer gruplara 
da teşmil edilecek surette yorumlanması, Anayasa'nın sözüne, özüne ve 
amacına ve Anayasa koyucunun maksadına aykırı bir yorum olduğu, 73 
üncü maddenin süre ile Ugili ana hükmü ortada dururken fiilen bu süreyi 
9 yıla çıkaran bir sonuç meydana geldiği ileri sürülerek, 29/3/1973 gün 
ve 119 sayılı kararın yeniden gözden geçirilip düzeltilmesi ve (B) grubu 
illerin yenileme seçimlerinin Anayasa'nın 73 üncü maddesi hükümlerine 
uygun olarak 1973 Millet Meclisi Genel Seçimleriyle birlikte yapılması 
gerektiğinin karara bağlanması istenilmekle, Kurulumuzun yönetim ka
rarma karşı şikâyet niteliğinde bulunan bu başvurma incelendi, gereği 
görüşüldü : 

Kurulumuzun 14/4/1973 gün ve 14507 sayılı Resmî Gazete'de ya
yımlanan 29/3/1973 gün ve 119 sayılı kararı, 9/7/1961 günlü ve 334 sa
yüı Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'sının 1254 sayılı Kanunla değişik 73 
üncü maddesiyle 1254 sayılı Kanunla eklenen geçici 11 ve 1488 sayıh 
Kanunla eklenen geçici 12 nci maddeleri uyarınca 14 Ekim 1973 Pazar 
günü yapılması gereken Millet Mecüsi Genel Seçimleriyle birlikte Cum
huriyet Senatosu (C) grubu illeri üçte bir yenileme seçimlerinin yapılması 
gerektiğine, bu tarihte (B) grubu illerde üçte bir yemleme seçimlerinin 
yapılması gerekmediğine ilişkin bulunmaktadır. 

Bu kararda gerekçeleri geniş bir şekilde açıklandığı üzere, Anaya-
sa'da yapılan değişiklikler nedeniyle (B) ve (A) grubuna dahil Cum
huriyet Senatosu üyelerinin süreleri kendiliğinden uzamış ve esasen bu 
uzama konulan sistemin bozulmaması için de zorunlu bulunmuş ve böy
lece (C) grubu üçte bir yenileme seçimlerinin Millet Meclisi Genel Se
çimleriyle birUkte yapılmasından sonra gelen 2 nci yılda ancak (B) grubu 
illeri üçte bir yenileme seçimlerinin yapılacağı esası bemmsenmiştir. 

öte yandan, her ne kadar kural olarak geçici maddeler kapsadık
ları hususlar yerine getirildikten sonra geçerliklerini yitirirlerse de, Mil
let Meclisi Genel Seçimleri henüz yapılmadığından Anayasa'nın geçici 
11 ve 12 nci maddelerinin yürürlükten kalktığından söz edilemez. Bu 
itibarla, gerek bu yöne gerekse diğer yönlere ilişen şikâyet yerinde 
bul ummamıştır. 

Sonuç: 1) Kurulumuzun 29/3/1973 gün ve 119 sayılı kararma 
karşı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığınca yapılan şikâyetin 
reddine, 

2) Kararm Resmî Gazete'de yayımlanmasına, 
3) Kararın bir örneğinin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan

lığına gönderilmesine, 
26/4/1973 gününde oyçokluğuyle ve kesin olarak karar verildi. 

Karar No : 232 
Niğde Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından alman 29/4/1973 

gün ve 1973/45 sayılı yazıda; Yüksek Seçim Kurulunun 12/3/1973 gün 
ve 1973/7 sayılı Genelgelerine göre siyasî partilerden ad istenilmek su
retiyle ve diğer öğretmen üyelerin de seçimi temin edilerek belirtilen sü
re içinde Niğde Merkez İlçe Seçim Kurulunun teşekkül ettiği, 298 sa
yılı Kanunun bazı hükümlerini değiştiren 1700 sayılı Kanunun yürürlü
ğe girmesiyle seçim işlemlerinin durdurulduğu, kroki ve binalar cetvel
lerinin düzenlenmesi işlemleriyle diğer seçim işlerinin tamamlanmak 
üzere faaliyete geçildiği, daimi seçmen kütükleri bürosunun kurularak 
çalışmaya başlandığı, bildirilerek; 1 — Önceden kurulan ilçe seçim ku
rulunun göreve devam edip etmiyeceği, kanuna göre yeniden üyeler tes
pit edilerek yeni baştan teşekkülüne gerek olup olmadığı, 2 — Son ka
rarname ile Niğde Adliyesi Ceza Hâkimliğine daha kıdemli hâkim tayin 
edildiği cihetle, göreve başladığında ilçe seçim kurulu başkanlık göre
vinin bu hâkime devri gerekli olup olmadığı, görevin devri gerekiyorsa 
hangi tarihe kadar ve seçim işlerinin hangi safhasında bu hâkim göre
ve başladığında devrin mümkün olacağı konularında tereddüde düşüldü
ğünden, bu tereddüdün giderilmesi istenmiş olmakla, konu incelendi, ge
reği görüşülüp düşünüldü : 

1 — Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında
ki 298 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 13/2/1965 günlü ve 533 sayılı 
Kanunla değişik (1. a) bendine göre ilçe seçim kurullarına üye vermeye 
hak kazanmış olan siyasî partilerin hangileri olduğu Kurulumuzca 
11/3/1973 günlü ve 49 sayılı kararla tespit edilmiş, sonradan 1700 sayılı 
Kanunla 298 sayılı Kanunun bazı hükümlerinin değiştirilmesi üzerine, 
bu değişiklik gözetilerek 11/3/1973 gün ve 49 sayılı Karar Kurulumuzca 
verilen 27/3/1973 gün ve 101 sayılı Karar ile ortadan kaldırılmış ve 
keyfiyet 27/3/1973 gün ve 1500 sayılı tel ile bütün il ve ilçe seçim ku
rulu başkanlıklarına ve bu arada Niğde Merkez İlçe Seçim Kurulu Baş
kanlığına duyurulmuştur. 

öte yandan, 5/4/1973 gün, 135 sayılı Kararla da il ve ilçe seçim 
kurullarının 5 Mayıs 1973 gününde kuruluşa geçerek kuruluşlarını 
12 Mayıs 1973 günü saat 17.00 ye kadar tamamlamalarına karar veril
miştir. 

Ayrıca, 49 sayılı Kararın ortadan kaldırılmasından sonra 1700 sa
yılı Kanunla yapılan değişiklik uyarmca ilçe seçim kurullarına üye ver
meye hak kazanmış siyasî partilerin hangileri olduğunun yeniden tespi
ti zorunlu görülmüş ve 18/4/1973 gün ve 174 sayılı Kararla ilçe seçim 
kurullarına üye vermek üzere kendilerinden ad istenecek siyasî parti
lerin isimleri belirtilmiştir. 

rarına karşı şikâyet niteliğinde bulunan bu başvurma incelendi, gereği 
görüşüldü : 
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Kendilerinden ad istenecek siyasî partiler 174 sayılı Karara göre 
alfabe sırasıyle Adalet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyetçi 
Güven Partisi, Demokratik Parti, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Par
tisi ve Türkiye Birlik Partisidir. 

Sözü edilen 135 ve 174 sayılı Kararlarımız da 22/4/1973 günlü ve 
18 sayılı Genel Yazı ile bütün il ve ilçe seçim kurulları başkanlıklarına 
ve bu arada Niğde Merkez îlçe Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmiş
tir. 

Şu halde, Niğde Merkez îlçe Seçim Kurulu Başkanlığının kuruluşa 
ait 27/3/1973 gün ve 1500 sayılı telimizin Niğde Merkez İlçe Seçim Ku
rulu Başkanlığına vardığı tarihten sonraki kuruluşa ait işlemlerinin 
(Kurulumuzun sözü edilen 101, 135 ve 174 sayılı Kararlan karşısmda 
geçersiz bulunması itibariyle) iptaline ve bu kararlara uygun işlem ya
pılması gerektiğine karar verilmelidir. 

2 — Son Kararname ile Niğde Ceza Hâkimliğine daha kıdemli hâ
kimin tayin edilmiş olması keyfiyetine gelince : Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki 26/4/1961 günlü ve 298 sayılı 
Kanunun 15 inci maddesinde «İl seçim kurulu, il merkezindeki en yük
sek dereceli üç yargıçtan kurulur. Bunlardan derecesi en yüksek olanı, 
kurulun başkanıdır. Kurulun yargıçlardan iki de yedek üyesi vardır» ve 
18 inci maddenin 3 üncü fıkrasında da : «İl merkezlerinde kurulacak 
merkez ilçe seçim kurullarına, il seçim kurullarına başkanlık edecek 
yargıçtan sonra gelen en yüksek dereceli Yargıç kıdem ve yaş sırasuıa 
göre başkanlık eder» hükümlerine yer verilmiş bulunmaktadır. 

Bu kanun hükümlerinin bir arada incelenmesinden anlaşılacağı 
üzere, il seçim kuruluna başkanlık edecek yargıcın o il merkezindeki en 
yüksek dereceli yargıç olduğu ve il seçim kurulu başkanından sonra gelen 
yüksek dereceli yargıcın da merkez ilçe seçim kurulu başkanı olacağı
dır. Üyeler de derece ve kıdem sırasına göre il seçim kurulunda buluna
caklardır. 

Kurulumuzun 1969/345 sayılı ilke kararında da açıklandığı gibi, il, 
merkez ilçe ile ilçe seçim kurullarının kuruluşları kesinleştikten sonra 
yapılan yeni atamalar neticesinde hasıl olacak derece ve kıdem durumu, 
il ve merkez ilçe ile ilçe seçim kurullarının kuruluşunda değişiklik ya
pılmasını gerektirmez. Zira Kanunun amacı, kurullarda zorunluk dışın
da değişiklik yapılacak işlerde aksama meydana gelmesin; önlemek ve 
kurulların kararlı bir durumda bulunmasını sağlamaktır. 

Ancak, Kuruluşlan kesinleşmiş olan i l ve ilçe (Merkez ilçe dahil) 
seçim kurullarında, ölüm, emekliye ayrılma, istifa ve atama gibi neden
lerle, sürekli boşalma bulunduğu haller de söz konusu olabilir. Bu haller
de il ve ilçe seçim kurullarının ilk kuruluşlarına türlü nedenlerle katıl
mamış olupta, kurullarda sürekli boşalma anında görevine dönmüş bu
lunan ve yine atama suretiyle o il ve ilçeye kuruluştan sonra gelipte bo
şalma sırasında, görevde bulunmuş olan bütün yargıçların, derece ve 
kıdemleri, gözönünde tutularak, kuruluşa katılmaian yoluyla kuruluş
ların yenilemesinde zorunluk vardır. 

Sonuç 1 — 27/3/1973 gün ve 1500 sayılı telimizin Niğde Merkez 
İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına vardığı tarihten sonra, Niğde Merkez 
İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca yapılan ve ilçe seçim kurulunun kuru
luşuna ilişkin bulunan seçim işlemlerinin iptaline ve adı geçen Başkan
lıkça Kurulumuzun 101, 135 ve 174 sayılı kararları uyannca işlem ya
pılması gerektiğine, 

2 — Niğde Adliyesine yeni tayin edilmiş olan hâkimin, kurulların 
kuruluşa geçeceği 5 Mayıs 1973 tarihinde görevde bulunması halinde, 
kıdem ve derecesi gözetilerek kurullardaki yerini alması, il ve ilçe se
çim kurullarının kuruluşlarının kesinleşmesinden sonra göreve başlama
sı halinde kıdem ve derece durumu ne olursa olsun seçim kurullarının 
kuruluşlarında bir değişiklik yapılamıyacağma, ancak kuruluşların kesin
leşmesinden sonra yeniden sürekli bir boşalma olursa 1969/345 sayılı 
Yüksek Seçim Kurulu ilke karan uyarınca işlem yapılması gerektiğine, 

3 — Karar sonucunun Niğde Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlı
ğına telle bildirilmesine, 

4 — Kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasına, 
5 — Kararın birer örneğinin Niğde İl ve Merkez İlçe Seçim Ku-

rullan Başkanlıklanna gönderilmesine, 
30/4/1973 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

Karar No : 234 
Çan İlçe Seçim Kurulu Başkanlığmdan alman 17/4/1973 günlü ve 

74 sayılı yazıda; ilçelerinin Durali Köyü muhtar ve ihtiyar kurulu üye
lerinin istifaları sebebiyle mezkûr köyde ihtiyar kurulunda nisap temin 
edilemez hale geldiği, bu nedenle 17 Haziran 1973 Pazar günü seçim 

yapılmasına karar verilip gerekli ilânların yapıldığı bildirilmiş, Kurulu
muz Başkanlığınca 442 sayılı Köy Kanununa 286 sayılı Kanunla eklen
miş olan ve 906 sayılı Kanunla değiştirilen ek 3 üncü madde hükmüne 
göre muhtar ve ihtiyar meclisi üyelerinin istifaları nedeniyle vaki bo
şalmayı ilçe seçim kurulu başkanlığına bildiren yetkili idari merciin ya
zısının onanlı örneği ile seçim yapılması için verildiği bildirilen kararın 
onanlı örneğinin gönderilmesi istenmiş; bu yazıya Çan İlçe Seçim Ku
rulu Başkanlığınca verilen 26/4/1973 gün ve 88 sayılı karşılık yazıya 
ekli olarak muhtar ve ihtiyar meclisi üyelerinin istifa dilekçeleri gön
derilmiştir. Muhtar İsmail Ayhan ile ihtiyar meclisi üyeleri, İsmail Yurt
taş, Emin Pulluk ve Ramazan Erden'in istifa dilekçelerinin ilçe seçim 
kurulu başkanlığına verildiği, başkan tarafından bu dilekçelerin kay
makamlık makamına havale edilmesi üzerine kaymakamlıkça da tekrar 
ilçe seçim kurulu başkanlığına havale olduğu, muhtar Hasan Kokum'un 
istifa dilekçesini ilçe seçim kurulu başkanlığına verdiği ve bu dilekçe ile 
ilgili olarak başkaca bir işlem yapılmadığı, ancak ihtiyar meclisi üyesi 
Remzi Çan'ın dilekçesini Kaymakamlık makamına verdiği, bu dilekçenin 
kaymakamlıkça, istifayı bildiren bir yazı ile ilçe seçim kurulu başkan
lığına gönderildiği anlaşılmakla gereği görüşülüp düşünüldü : 

442 sayılı Köy Kanununa, 18/7/1963 günlü, 286 sayılı Kanunla ko
nulan ve 13/7/1967 gün ve 906 sayılı Kanımla değiştirilen ek 3 üncü 
madde köy muhtarları üe ihtiyar meclisi üyeliklerinin herhangi bir ne
denle boşalması halinde, bu durumun nasıl ve kimler tarafından ilgili 
seçim kurullarına bildirileceğini düzenlemiştir. Kurulumuza gönderilen 
yazılar ve getirtilen dilekçe örneklerinden, ilçe seçim kurulu başkanlığına 
bu şekilde bir bilgi verilmediği, yukarıda da belirtildiği gibi muhtar Ha
san Kokum'un istifa dilekçesini ilçe seçim kurulu başkanlığına verdiği, 
Remzi Can hariç olmak üzere üyelerin ilçe seçim kurulu başkanlığına 
verdiği dilekçelerin kaymakamlık makamına havale edildiği, kayma
kamlıkça da bu dilekçelerin yeniden ilçe seçim kurulu başkanlığına ha
vale edilerek gönderildiği, bu durumda yukarıda sözü geçen ek 3 üncü 
madde hükmüne uygun bir bildirinin yapılmadığı, buna rağmen muh
tar ve ihtiyar meclisi üyelerinin istifa dilekçelerinin ilçe seçim kurulu 
başkanlığı tarafından incelenip bir sonuca varıldığı anlaşılmıştır. 

Oysa, boşalma durumu yasalarda gösterilen yetkili makam veya 
kişiler tarafından seçim kurullarına bildirilmeden seçim yapılması ola
naksızdır. Boşalma olup olmadığım re'sen araştırmak veya istifaları in
celemek seçim kurullan ve başkanlarının görevi dışındadır. 

Seçim kurullannm veya başkanlarının görev ve yetkilerine girme
yen bir konuda veyahut kanunla tanınan yetki ve görevlerini aşarak 
bir işe el koyup karar vermiş veya işlem yapmış olmaları, yani tam ka
nunsuzluk hallerinde Yüksek Seçim Kurulunun gerek bir şikâyet veya 
itiraz gerek bir ihbar suretiyle veya re'sen muttali olması üzerine işe 
kendiliğinden el atarak işin kanunî yoluna konulmasını sağlamak görev 
ve yetkisi gereğidir. 

Bu husus Yüksek Seçim Kurulunun bir çok kararlarında öngörü
len ilkelere ve bunların esas dayanağı olan Anayasa'nın 75 inci mad
desine uygun bulunmaktadır. 

O halde, boşalma olduğu yetkili makam veya kişilerce seçim ku
rulu başkanlığına bildirilmeden başkanlıkça istifa dilekçeleri incelenerek 
anılan köyde muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri seçimlerinin yapılması
na karar verilmesi kanuna aykırıdır ve bu karar tam kanunsuzluk ne
deniyle ortadan kaldırılmalı, seçim faaliyetlerinin durdurulmasına karar 
verilmeli ve durumun müstaceliyeti sebebiyle bu husus mahalline telle 
bildirilmelidir. 

Üye Remzi Can istifa dilekçesini kaymakamlık makamına vermiş 
ve bu istifanın, kaymakamlıkça kanun hükmüne uygun olarak ilçe seçim 
kurulu başkanlığına bildirilmiş olduğu anlaşılmışsa da, yukarıda sözü 
geçen ek 3 üncü maddede, «Seçim döneminin sona ermesinden önce ih
tiyar meclisi üye sayısının - yedeklerin de getirilmesinden sonra - mec
lis üye tam sayısının - tabii üyeler hariç - yarısına düşmesi halinde, köy 
muhtarı durumu bir hafta içinde ilgili seçim kurulu başkanlığına ve bil
gi için de mahallin en büyük mülkiye amirine bildirmeye mecburdur» 
denilmiş olduğu cihetle yalnız bir üyenin istifasının usulüne uygun ola
rak bildirilmiş olması, bu köyde seçim yapılmasını gerektirmemektedir. 

Sonuç 1 — Açıklanan nedenlerle Durali Köyünde muhtar ve ihtiyar 
meclisi üyeleri seçimi yapılmasına ilişkin Çan İlçe Seçim Kurulu Baş
kanlığı kararının ortadan kaldırılmasına, bu köye ilişkin seçim faaliyet
lerinin durdurulmasına, karar sonucunun telle Çan İlçe Seçim Kurulu 
Başkanlığına bildirilmesine, 

2 — Kararın Resmî Gazete'de yayınlanmasına, birer örneğinin 
Çan İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına ve Yüksek Seçim Kurulu Sayman
lığına gönderilmesine, 

30/4/1973 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 



I L Â N L A R 
Ankara Levazım Amirliği 2 No. lu Satın Alma Komisyonu 

Başkanlığından 
Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları 

yazılı (iki) kalem (Malzeme) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında 
ki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartna
mesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirli
ğinde görü'ebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı 
Komisyon Başkanlığına vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul 
edilmez. 

M. bedeli G. teminatı İ H A L E 
C i n s i Miktarı Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati 

Koyun Pöstekisi 2.500 Ad. 212.500,— 

Portatif çatır direği 
ve teferruatı 15.000 Tk. 300.000,— 

11.875,— 

15.750,— 

21 Mayıs 1973 
Pazartesi 10.30 

21 Mayıs 1973 
Pazartesi 11.30 

5464 /4-3 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları 
yazılı (iki) kalem (iskarpin) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında ki gün 
ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalış
ma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görü
lebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon 
Başkanlığına vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

C i n s i Miktarı 
M. bedeli 
Lira Kr. 

G. teminatı 
Lira Kr. 

î H A L E 
Günü Saati 

Kışlık subay 
iskarpini 

\ azlık Subay 
iskarpini 

30.000 Çift 3.000.000-

45.000 Çift 5.400.000,— 

103.750,— 18 Mayıs 1973 
Cuma 10.30 da 

175.750,— 18 Mayıs 1973 
Cuma 11.30 da 

5463/4-4 

Köy İşleri Bakanlığı Antalya Topraksu V. Bölge Müdürlüğü Bur
dur Ekip Başmühendisliğinden: 

İşin yeri ve cinsi 
K. bedeli G. teminat İhalenin 
Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati 

Burdur - Merkez - Kemer Nahi
yesi sulama inşaatı 

Burdur - Merkez - Kozluca ve 
Yeşilova - Başmakçı sulama 
grup inşaatı 

Burdur - Yeşilova - Yarışlı Su
lama inşaatı 

Burdur - Merkez - Askeriye - Kış
la - Çerçin sulama inşaatı 

587.490,— 27.249,60 23/5/1973 10.00 
Çarşamba 

145.000,— 8.500,— 23/5/1973 11.00 
Çarşamba 

556.192,— 25.997,68 23/5/1973 15.00 
Çarşamba 

700.000,— 31.750,— 23/5/1973 16.00 
Çarşamba 

1 — Yukarıda sıralanan işler hizasında gösterilen gün ve saatte 
2490 sayılı Kanuna göre ve ayrı ayrı olmak üzere kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — İhale topraksu Burdur Ekip Başmühendisliği binasında yapı
lacaktır. Bu işlere ait eksiltme dosyalan her gün mesai saatleri içinde 
Başmühendisliğimiz binasında görülebilir. 

3 — İsteklilerin C. grubu mutahhit karnesi, yapı araçları bildi
risi, malî durum bildirisi, teknik personel bildirisi ve taahhüt bildiri
sini bir dilekçeye ekliyerek ihale gününden en az üç gün evvel (tatil 

g ü n l e r i h a r i ç ) Belge Komisyonuna müracaat ederek, ihaleye iştirak 
b e l g e s i alması şarttır. 

4 — İsteklilerin bu eksiltmenin ilk ilân tarihinden sonra alınmış 
t i c a r e t v e s a n a y i odasına kayıtlı bulunduğuna dair belge, geçici temi
n a t makbuzu i l e her iş için ayrı ayrı 2490 sayılı Kanunun tarif etliği 
ş e k i l d e hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat 
ö n c e s i n e k a d a r makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına verilmesi 
ş a r t t ı r . 

5 — T e l g r a f l a müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edil
mez. 5618/4-2 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünden : 

1 — Aşağıda yerleri yapılı Çiftliklerimizdeki işler 2490 sayılı Ka
nuna göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

İştirak 
belgesi için Eksiltme 

Kapalı zarf usulü ile K. bedeli G. teminatı müracaat tarih gün 
eksiltmeye konulan işler Ura Kr. Lira Kr. san günü ve saati 

Acıpayam D. Ü. Ç. (Denizli) 
1.000 başlık hindi kümesi, 
lO.OOfl baslık bindi palazı 
büyütme yeri ve 150 baş ka
palı ahır müştemilâtı 1.393.563,73 55.556,91 9/5/1973 11/5/1973 

saat 12.00 saat 16.00 
Çarşamba Onma 

602.028,77 27.631,15 

602.028,77 27.831,15 

388.563,81 19.292,55 

588.000- 27.270,— 

Balâ D. ti Ç (Ankara) 
1.000 başlık bindi kümesi, 
palaz büyütme yeri ve kuluç-
kahane 
Göynük D O. Ç. (Amasva) 
1.000 başlık hindi kümesi, 

10.000 başlık palaz büyütme 
yeri ve kuluçkahanp 
Hatay D. Ü. Ç. (Hatay) 
Dört ailelik işçi lojmanı 
Koçaş D. Ü. Ç. (Nigd*) 
1 adet 100 başlık kapalı ahır 
(Müştemilâtsız) 
Konuklar D, Ü. Ç. (Konya) 
2.000 başlık hindi kümesi, 
150 baş ineklik kapalı ahır ve 
500 tonluk konsantre yem 
deposu 
Ulaş D Ü Ç (Sivas) 
Hayvancılık sitesinde İşçi 
koğuşu f50 kişilik) 

Eksiltme dosyaları her gün mesai saatlerinde Genel Müdürlük Ta
pım ve Bakım Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No. 123/7 de görülebilir. 

Gerek ihaleye iştirak şartlan gerekse proje ve keşifler dosyalann-
da görülebilir. 

Telgrafla müracaat ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
5213/4r4 

1.608.555,08 62.006,65 

370.000— 18.550,— 

Tarım Bakanlığı Şap Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğün
den 

Cinci : Sıvı Sud Kostik, Miktan : 40 ton, Kilo fiyatı: 4,50 TL., Tu
tarı : 180.000,— TL. 

1 — Ankara Şap Kontrol ve Araştırma Enstitüsünün ihtiyacı için, 
yukanda yazılı sıvı sud kostik alımı işi 2490 sayılı Kanun hükümlerine 
göre kapalı ( zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Toplam tahmini bedel yüzsekseabin lira olup geçici teminatı 
10.250,— liradır. 

3 — İhale 14/5/1973 Pazartesi günü saat 15.00 de Şap Kontrol ve 
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde teşekkül edecek Komisyon huzurun
da yapılacaktır. 

4 — Bu işe ait şartname Ankara'da Şap Kontrol ve Araştırma Ens
titüsü Müdürlüğünde, istanbul ve Ankara Veteriner Müdürlüklerinde gö
rülebilir. 

5 — Taliplerin geçici teminat mektupları ile birlikte carî yıla ait, 
ticaret odası belgesi, ikametgâh kâğıdı, indirim yapacakları kapalı zarf
larla kanunen usulüne göre gerekli bütün belgeleri ihale saatinden bir saat 
evvel makbuz mukabilinde Komisyona vermeleri ilân olunur. Bu saatten 
sonraki taleplerle, postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

5008 / 4-4 

— 18 — 

R 



— 10 — 

Niğde Aksaray Ağır Oeza Mahkemesi Başkanlığından : 

E. No : 1972/35 
K. No : 1972/178 
Başkan : M. Numan Özbek 10450 
Kâtip : Heybet Çağlar 10 
Davacı : K.H. 
©anık : Aksaray'ın Büyük Böleek Mahallesinden Mustafa oğlu, 

Döne'den olma 1943 doğumlu, Metin Divlek. 
Murakabası altında bulunan murakabasını yapmamak suretiyle 

memurun zimmetine para geçirmesine sebebiyet vermekten sanık yu
karda açık hüviyeti yazılı Metin Divlek'in Mahkememizin 7/12/19(72 gün 
ve 1972/35 - 178 sayılı Karan ile T.C.K. nun 20/2 - 3, 59 uncu maddesi 
gereğince altı ay yinmti gün foaıpis ve C. K. nun 227/2 raci maddesi ge
reğince müebbeten memuriyetten memnuiyetine, sanığın bunca arama
lara rağmen gıyabında verilen hükmün bulunup tebliğ edilmediği 7201 
sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince hükmün 
Özetinin ilânen tebliğine aynı Kanunun 31 inci maddesi gereğince ilân 
tarihinden itibaren onbeş gün sonra ilânen tebligatın yapılmış sayılma
sına ve bir hafta sonra kanun yollarına baş vurulmadığında hükmün 
'kesinleşmesine ve ilân masrafının hükümlüden alınmasına 13/4/1973 
tarihinde karar verildi. 5416 

E. No : 1971/114 
K. No : 1972/209 
Ağır Ceza Mahkemesi : Başkanı - M. Numan Özbek 10450 
Kâtip : Heybet Çağlar 
Davacı : K. H. 
Sanık : Aksaray'ın Mamasun (Gökçe) Köyünden Tahsin oğlu, 

Dudu'dan olma 1953 doğumlu, Hüseyin Konuk. 
Ölümle b:ten kavgaya dahil olmak suçundan sanık yukarıda açık 

hüviyeti yazılı Hüseyin Kanuk'un Mahkememizin 26/12/1972 gün ve 
1971/144 -'209 sayılı Kararı ile T.C.K. nun 464/3, 55/3, 59, 647 (ıSK) 6 

ncı maddeleri gereğince üç gün hapis ve 105 lira 15 kuruş mahkeme 
masrafına hükümlendiği ve sanığın bunca aramalara rağmen gıyabında 
verilen hükmün bulunup tebliğ edilemediği 7201 sayılı Tebligat Kanu
nunun 28 ve 20 uncu maddeleri gereğince hüküm özetimin ilânen tebli
ğine, aynı Kanunun 31 inci maddesi gereğince ilân tarihinden itibaren 
onbeş gün sonra ilânen tebligatın yapılmış sayılmasına ve bir hafta 
sonra kanun yollarına baş vurmadığında hükmün kesinleşmesine ve 
ilân masrafının hükümlüden alınmasına 13/4/1973 tarihinde karar ve
rildi. 5417 

Develi Toprak Mahkemesi Hâkimliğinden : 

1970/4 
İskân şefliğine geçen Hüseyin Kılıç aleyhine açtığı tapu iptali dava

sında : 
Davalı Hüseyin Kılıç'm 26/2/1973 tarihli duruşmada bulunması 

içim Resımî Gazete ile davetiye yerine ıkaim olmak üzere ilânen tebligat ya
pılıp duruşmaya gelmediğinden 18/6/1973 gününe talik olunan duruş
maya gelmeniz için gıyap kararı yerine kaim olmak üzere tebliğ olu
nur. 5491 

Adapazarı 2 nci İcra Memurluğundan : 

1972/1039 
Kemal Aslan'a 11.820,— lira borçlu Ankara'da halı ve mobilyacı 

Bayram Coşkun'un iş bu borcundan dolayı Niğde Koyunlu Köyü köy içi 
mevkiinde tapunun kütük 2039 parsel 2055 de kayıtlı 198 M 2 miktarlı 
evin tamamına 10.000ı,— lira aynı mahal kütük 2007 parsel 2023 de kayıtlı 
evin tamamı 15.000,— lira olmak üzere cem'an bilirkişi tarafından 25.000,— 
lira kıymet taktir edilmiştir. 

Yapılan bu kıymet takdirine bir diyeceği varsa iş bu ilânın neşri 
tarihinden itibaren 37 gün içinde Dairemiz dösyasma bildirmesi hususu 
ilânen tebliğ olunur. 5489 

No. 

IV 
V 

vn 

Sağlık Bankası A. Ş. 31/12/1972 tarihli Bilançosu 

A K T İ F L E R 

Kasa 
Kanunî kar. kasası 
Bankalar 
Tah. ve his. se. cüzdanı 
Tasarruf bonosu 1.380,-

XVI Sabit kıymetler 
XVII Muhtelif borçlular 

XVJ13 Diğer aktifler 
Zarar 

Geç. yıllardan 
Bilanço yılı 

Yekûn 
Nâzım hesaplar 

Umumî Yekûn 

25.253,07 
56.224,09 
81.477,16 

Türk Lirası 
11.411,64 

203,16 
32,40 

1.380',— 

24.709,16 
9.999,82 

5.522.830,40 
81.477,16 

5.652.043,74 
47.100 — 

5.699 143,74 

No. 
î 

n 

vm 

P A S İ F L E R 

Sermaye 
Ih. akçesi 

Ka. ihti. 

özel ihti. 

Karşılıklar 
Mevduatlar 

Resmî mevduat 
Ticarî mevduat 
Bankalar mevduat 
Tasarruf mevduatı 

Yekûn 
Muhtelif alacaklılar 

Yekûn 

Nâzım hesaplar 

Umumî Yekûn 

9.394,80 

875,66 

10.270,46 

275,13 
162,21 

13.025,09 
374,30 

13.837,73 

Türk Lirası 
500.000,— 
10.270,46 

15.697,35 
13.837,73 

5.112.238,20 
5.652.043,74 

47.100,— 

5.699.143,74 

No. 
I 

n 
m 
rv 
v 

VI 
VII 

VIH 

Sağlık Bankası A. Ş. 31/12/1972 tarihli Kâr ve zarar hesabı 
BORÇLU HESAPLAR ALACAKLI HESAPLAR 

Personel masrafları 
Vergi ve harçlar 
Verilen faiz ve komisyonlar 
Kambiyo zararları 
Tasarruf t eş. ikramiye 
Amor. ve karşılıklar 
Müas. ve Te. zaı arlan 
Diğer mas. ve zararlar 

Türk Lirası 

61.988,40 

11.689,54 

No. 

I I 
nı 
IV 

V 
VI 

VII 
vm 

Türk Lirası 
Alman faiz ve komisyon 
Tah. ve hisse se. gelir 
Banka hiz. kâr alınan K. ve K . 
Kambiyo zararları 
İştiraklerimiz kâr 
Mües. ve teşeb. kârlar 
Muhtelif kârlar 
Zarar 

17.453,85 
56.224,09 

Yekûn 73.677,94 Yekûn 73.677,94 

5713 
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Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

170 TAKIM MESAFE VE TEKRAR KAPAMA RÖLESİ 
SATIN ALINACAKTIR. 

Kurumumuzun Şebeke Yatırımlarında kullanılmak üzere Dünya 
Bankasına üye memleketlerden ve İsviçre'den 170 takım mesafe ve 
tekrar kapama rölesi için teklif alınacaktır. 

Teklifler en geç 19 Haziren 1973 günü saat 14.00 e kadar Kurumu
muz Şebekeler Dairesi Evrak Servisine teslim edilmeüdir. Postadaki ge
cikmeler özür sayılmaz. 

Şartnameler, bu çeşit malzemeyi Ünal ettiklerini tevsik eden fir
malara, yazılı müracaatları üzerine Ankara, Necatibey Cad. No. 3 de Şe
bekeler Dairemizce postalanır. 

Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tâbi değildir. 5994/1-1 

Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs 
(E. G. O) 

İşletme Müessesesinden 

150 adet şehir içi yolcu nakline mahsus otobüs satın alınacaktır. 
1 — Müessesemlizce şehir içi yolcu nakline mahsus komple çalışır 

durumda 150 adet otobüs yerli piyasadan teklif alma usuliyle satın alı
nacaktır. 

2 — Bu işle ilgili İdarî ve Fennî şartnameler Müessesemiz Dış Ti
caret İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak sağlanabilir. 

3 — llgilelerin hazırlayacakları tekliflerini en geç 18/6/1973 günü 
saat 17.30 a kadar Müessesemıibzde olacak şekilde göndermeleri veya 
Müessesemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır. 

4 — Tekliflerle birlikte İdarî şartnamede belirtilen oranda geçici 
teminat verilmesi şarttır. 

5 — Postada meydana gelecek gecikmeleri kabul edip etmemekte 
Müessesemiz serbesttir. 

6 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
5995 / 1-1 

Kızıltepe Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1971/232 
Davacı Kızıltepe Belediyesinde bekçi Reşit Acabay ile davalı Mardin 

1 inci Cadde Tüccar İnayet Utku ararında cereyan eden tazminat 
davasının yapılan açık duruşması sırasında : 

Davalı İnayet Utkunun adresi meçhul bulunduğundan duruşmanın 
bırakıldığı 17/5/1973 günü saat 9.00 da duruşmada hazır bulunmadığı tak
dirde kendisine gıyap kararı çıkarılacağı davetiye yerine kaim olmak 
üzere ilân olunur. 5882 

İLLER BANKASI'nın 
31 Aralık 1972 Tar ihli Bilançosu 

N o . A K T İ F 

I Ödenmemiş Sermaye 
U Kasa 

Serbest Bloke 

I I I T. C. Merkez Bankası 461.452,65 
D7 Kanunî Karşılıklar Kasası 

Munzam kar. muk. kıy. 
Diğer kanunî kar. kas. 

V Bankalar 
VH Tahviller ve His. Senetleri Cüzdanı 

Bonolar 
Hisse Senetleri 

VTH Senetler Cüzdanı 
ıSair müşteriler 

DC Avanslar 
Sair müşteriler 

X Borçlu Carî Hesaplar 
Sair müşteriler 

XIV İştiraklerimiz 
Bankalar Ka. M. 48, f. 1 
Bankalar Ka. M. 48, f. 2 

8.702.881,03 
31.369.884,31 

6.286.840 — 
13.080 — 

10.169.255,15 

15.306.766,83 

Lira Kr. 

249.390.541.21 
1.351.843,31 

461.452,65 
40.072.765,34 

116.891.835 — 
6.299.920 — 

10.169.255,15 

15.306.766,83 

3.348.101.553, 

450.000-
7.956.500,-

XVI Sabit Kıymetler 
Menkuller (1.350.000,— TL. na sigortalıdır.) 
Gayrimenkuller (7.850.000,— TL. na sigortalıdır.) 

XVII Mumtelif Borçlular 
XVIII Diğer Aktifler 

Nazım Hesaplar 

Yekûn 

Umumî Yekûn 

3.348.101.553,— 

8.406.500-

51.358.253,22 

225.319.463.69 
358.769.075,95 

4.431.899.225,35 

1.330.633.819,51 
5.762.533.044.86 

N o . P A S İ F 

I Sermaye 
I I İhtiyat Akçeleri 

Kanunî ihtiyatlar 
Fevkalâde ihtiyatlar 

V Taahhütlerimiz 

Diğer taahhütlerimiz 

VI Mevduat 

Resmî mev. 
Ticarî mev. 
Bankalar mev. 
Tasarruf mev. 

VTII Muhtelif Alacaklılar 
X Diğer Pasifler 

XI Kâr 
Bilanço yılı kârı 

Lira Kr. 
1.200,000.000,— 

47.387.759,46 
31.411.882,49 
15.975.876,97 

Vadesiz Vadeli 

— , — 825.314.222,22 

Vadesiz Vadeli 

234.401,32 13.781.000 — 
1.279.946,57 4.500.000,— 

23.782.731,69 » 

8.087.565,96 11.353.000,— 

825.314.222,22 

63.018.645,54 

33.384.645,54 ¡29.634.000,-
1.431.963.393.82 

832.327.202,52 
31.888.001,79 

31.888.001,79 

Yekûn 
Nazım Hesaplar 
Cirolarımız 
Merkez Bankasına 
Diğer 

Kefaletlerimiz 
İştiraklerimiz 
Sair müşteriler 

4.431.899.225,35 
1.330.633.819,51 

2.000.000,-

297.509.50 
389.519.759,35 

2.0O0.00O,— 

389.817.268,85 

Diğer nazım hesaplar 
Umumî yekûn 

938.816.550,66 
5.762.533.044,86 

İLLER BANKASI'nın 
31 Aralık 1972 Kâr ve Zarar Hesabı 

N. BORÇLU HESAPLAR Lira Kr. No. ALACAKLI HESAPLAR 

I Personel Masrafları 
H Vergi ve Harçlar 

IH Verilen Faiz ve Komisyonlar 
IV Amortisman ve Karşılıklar 
V Diğer Masraf ve Zararlar 

VI Kâr 

Yekûn 

45.254 
3.986 

58.980 
2.442 

23.549 
31.888 

768,02 
.785,80 
489,89 
765.94 
219,15 
001,79 

166.102.030,59 

I Alman Faiz ve Komisyonlar 
I I Tahviller ve Hisse Senetleri Gelirleri 

n i Banka Hizmetleri Karşılığı Alınan Faiz ve Kom. 
V İştiraklerimiz Kârları 

VH Muhtelif Kârlar 

Yekûn 

Lira Kr. 
143.650.083,02 

2.682.642,— 
1.561.671,22 
4.251.133,02 

13.956.501,33 

166.102.030,59 

5993 /1-1 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

1 — Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı için 73-0612-1 sipariş numaralı 
özel elektrot dış memleketlerden teklif alma yolu ile satın alınacaktır. 

2 — Şartname almak isteyen firmalar başlıklı kâğıtlarına malze
menin sipariş numarasını, ismini ve malzeme ile ilgili olarak temsil
cisi bulunduğu firmanın açık adresini belirten bir dilekçe ile şartna
meleri Merkezde Malzeme Şubesi Müdürlüğünde 708 numaralı odadan 
30,— TL. mukabilinde temin edebilirler. 

3 — Tekliflerin en geç 13 Haziran 1973 Çarşamba günü saat 17.30 
da Genel Müdürlükte bulundurulması gerekir. Bu tarihten sonra veri
lenler ile şartnamelerine uygun olmayan teklifler ve postadaki gecik
meler dikkate alınmaz. 

Posta ile şartname gönderilmez. 5930 /3-2 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Kayseri Altıncı Bölge Müdürlü
ğünden : 

Maliye Bakanlığından : 

Yapılacak iş : Muhasebat Genel Müdürlüğü binası ikmal inşaatı 
i ş i . 

Keşif tutarı : (44.739.81) lira. 
Geçici teminatı : (3.355,50) liradır. 
Eksiltme Mahalli ve tarihi : 30/5/1973 Çarşamba günü saat (16.CO) 

da Millî Emlâk Genel Müdürlüğünde toplanacak Komisyon tarafından ka
palı zarf usuliyle ihale olunacaktır. 

Eksiltmeye katılmak isteyenlerin, 26/5/1973 Cumartesi günü mesai 
saati sonuna kadar Ankara Valiliğine müracaatla, Bayındırlık Bakanlı
ğından almış oldukları, en az bu işin keşif bedeli kadar işin eksiltmesine 
girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini dilekçelerine ekliyerek 
Bayındırlık Müdürlüğü İştirak belgesi 'Koımisyomından alacakları yeter
lik belgesini, 1973 yılı ticaret odası vesikası ve geçici teminat makbuzunu 
muhtevi olarak 2490 sayılı Kanunun hükümleri dairesinde hazırlayacak
ları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon 
Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

Posta ile müracaatlar ve gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 5942 / 4-1 

Sivas Asliye Birinci Hukuk Hâkimliğinden : 

HS7S/66 
Davacı Etibank Sivas Şube Müdürlüğü vekili Avukat İbrahim Tunç-

demir tarafından davalı Mustafa Erdem ve Öztürk Gezay aleyhine açılan 
alacak davasında davalı Mustafa Erdem'in adresi belli olmadığından ilânen 
•tebligat yapılmasına karar verikLğinıden bu kerre duruşmanın bıralol'dığı 
16/5/1973 günü saat 9.00 da hazır bulunmadığı veya vekille temsil et
tirmediği takdirde davalı adma gıyap kararı çıkarılacağı ilânen tebliğ 
olunur. ©6170 

a 

Oğuzeli Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1971/307 
ıDavacılar Ali özaslan, Pempe özaslan tarafından davalılar Fevzi 

Ateş, M. Sait Ateş, Abdullah Ateş, Asiye Ateş, Münevver Akaslan, Hatice 
Tütüncüler, Zeynep Ateş, Hasan Akgül, Emine Akgül, Abdullah Akgül, Ab
dullah Ateş aleyhlerine açılmış tapu kayıt iptali, men'i müdahale davasmm 
yargılamasına davalılardan Abdullah Ateş ve M. Sait Ateş'in adresleri 
meçhul olduğundan dava dilekçesi kendilerine ilânen tebliğ olunmuş, 
belirtilen duruşma gününde hazır olmadıklarından ilânen gıyap karan teb
liğine karar verilmiştir. 

Davalılar AbdullaJh Ateş Ve M. Salt Ateş'in duruşma gününde hazır 
olması, kendisini vekille temsil ettirmesi aksi halde duruşmanın gıyapla
rında devam edeceği ilânen tebliğ olunur. 5671 

Burdur Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1972/1478 
-Davacı Burdur Depremevleri inşaatında çalışan Osman Demirci 

tarafından davalılar Burdur Ana, Çocuk Sağlığı müteahhitleri Bayram 
Baysan ve Ekrem Yazar aleyhlerine alacak davasının duruşmasında : 

Davalılardan Ekrem Yazar'm adresi meçhul bulunduğundan ilânen 
davetiye çıikanlmış ve gelmediğinden yine ilânen gıyap kararı tebliğine 
karar verilmiş bulunduğundan davalı Ekrem Yazar'm duruşmanın talik' 
edildiği 4/6/1973 günü saat 9.00 da Mahkememizde hazır bulunması 
veya ehil bir vekil ile kendisini temsil ettirmesi, aksi halde davanın gıya
bında karar verileceği gıyap 'kararı makamına kaim olmak üzere ilânen 
tebliğ olunur. 5672 « 

Bize 2 nci Asliye Hukuk Hâkimliğimden : 

1973/2137 
(Rize'nin Üçkaya Köyünden Mustafa Kart tarafından aynı Köy 53 

numaralı hanede kayıtlı Osman kızı Ayşe Kart'ın gaipliğine karar ve
rilmesi dileğiyle açılan davada : 

Yukanda açık kimliği yazılı Ayşe Kart hakkında malûmatı olan 
kimselerin malûmatlannı bir sene zarfında 1973/237 esas sayılı gaiplik 
dosyamıza 'bildirmeleri hususu Medenî Kanununun 32/2 nci maddesi 
gereğince ilân olunur. 9665 

II — Pınarbaşı - Gürün (Ayırımı - Kaynar) Sivas İl hududu yo
luna çekilecek 30.600.600' M 8 Stablize malzemesinin ihsan, yükleme, 
nakliye, boşaltma ve figüresinin işi 15/5/1973 Salı günü saat 115 de pa
zarlık suretiyle Bölgemiz Komisyonunca eksiltmeye çıkanlmıgitır. 2 —ı 
Muhammen bedeli 499.691,80 lira olup muvakkat teminatı 23750,00 
liradır. 3 — Buna ait şartname ve ekleri Bölgemiz Malzeme Servisinde 
görülebilir. 4 —> İsteklilerin en geç ll/5/197'3 Ouıma günü saat 17 ye 
kadar bir dilekçe ile 'Bölgemize müracaat ederek, dilekçelerine en az 
ilk keşif bedelinin yarısı kadar aynı mahiyette iş yaptığını gösterir belge 
veya keşif bedeli kadar (C) grubundan karne, Banka referans mektubu, 
bunu tasdik eden malı durum bildirisi, yapı araçları ve taahhüt bildiri
lerini ekliyerek iştirak belgesi almaları. 5 — İsteklilerin 1973 Ticaret 
Odası vesikası, iştirak belgesi ve teminatlan ile birlikte Komisyonu
muza müracaatlan ilân olunur. 60Q9 / 1-1 

Kocaeli Asliye 2 ci Hukuk Hâkimliğinden : 

1973/64 
Davacı Banime Şen tarafından açılan boşanma davasında davalı 

Ahmet Şen bulunmadığından kendisine Resmî Gazete ile davetiye tebliğ 
edilmiş, ve bu tebliğe rağmen gelmediğinden hakkrnda gıyap kararı 
verilmiştir. 

Davalı Ahmet Şen'in duruştmanının bırakıldığı 23/5/1973 günü saait 
9.00 da mahkemede hazır bulunmadığı veya kendisini bir vekille temsil 
ettirmediği takdirde davanın gıyabında bakılacağı gıyap yerine kaim 
olmak üzere ilân olunur. 5664 

Aydın 2 nci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1972/1073 
Davacı : Aydın Hükümet BL. da Osman Doyuran yanında lokan

tacı ıSalih Erleten tarafından eşi Tire llbnimelek Caddesi 38 numarada 
oturur Fadime 'Erleten aleyhine açmış olan boşanma davasmm görül
mekte olan muhakemesinde : 

Davalının gösterilen adresinde bulunmadığı iade olunan tebligatın 
dan ve gerekse zabıtaca yaptırılan incelemeden anlaşılmış olduğundan 
30/5/1973 günü saat 9.00 da yapılacak duruşmada hazır olmadığı ve ka
nunî bir vekil göndermediği takdirde hakkında ayrıca gıyap kararı çı-
kanlacağı tebligat ımakaunına kaim olmak üzere ilân olunur. 

5666 

• 
Denizli 1 'inci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

'1972/738 
Denizli, Akkonak Mahallesinde mukim Durmuş kızı Yaşar Ersen ta

rafından davalı İsmail oğlu Şerafettin Ersen aleyhine açılan boşanma 
davasmm yapılan duruşmasında : 

Davalı Şerafettin Ersen adına çıkarılan davetiyenin gösterilen ad
reste kendisine tebliğ edilemediği, adresinin meçhul 'bulunduğu, duruşma 
gününü gösterir davetiyenin ilânen tebliğ edilmek üzere mahkemece karar 
veri'ldiğinden duruşma günü olan 27/6/1973 Çarşamba günü saat 9.00 da 
bizzat veya bir vekille kendisine temsil ettirmesi davetiye yerine kaim 
olmaik 'üzere ilânen tebliğ (olunur. 5667 



— 22 — 

Ağrı Valiliğinden: 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün: 
1 — Ağrı Veteriner Eğitim Merkezi ikmâl inşaatı işi 2490 sayılı 

Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 — İşin keşif bedeli (44.810,32) liradır. 
3 — Eksiltme Ağrı'da îl İhale Komisyonunda 25/5/1973 Cuma 

günü saat 15.30 da yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak Bayındırlık Müdürlü

ğünde görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
a) (3.360,77) liralık geçici teminatını, 
b) 1973 yılına ait ticaret odası belgesini, 

c) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şart
namesinde belirtilen işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müte
ahhitlik belgesini ibraz suretiyle Bayındırlık Müdürlüğünden alacak
ları yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları 
lâzımdır. 

6 — İsteklilerin teklif mektuplarını 25/5/1973 Cuma günü saat 
14.30 a kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vere
ceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 22/5/1973 
Salı günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

Keyfiyet ilân olunur. 6015 / 4-1 

Türkiye Elektrik Kurumundan: 

Köy Elektrik şebekeleri ve müstakil ENH. larınm montaj işçiliği yaptırılacaktır. 
I — Aşağıda ili, ilçesi, grubu, takribi keşif bedeli, ile geçici teminatları belirtilen köylerle müstekil ENH. larının elektrifikasyon mon

taj işçilikleri, kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle, şartnamesi gereğince ihaleten yaptırılacaktır. 

I I — a) Elektrifikasyon montaj işçilikleri yaptırılacak köyler: 

I 1 İlçesi 

Kastamonu Tosya 

Köy 
adedi 

5 
6 

14 

ENH. nın karekteristiği 
ve uzunluğu 

72-1-143.29 Km. 1/0 + 3 AWG 
72-1-144.33 » 3 AWG. 
72-1-145.35 » 

Tak. işçilik Geçici 
tutarı teminatı 

Lira Kr. Lira Kr. 

Toplam 25 

b) Elektrifikasyon montaj işçiliği yaptırılacak müstakil ENH. lan. 

11 i İ l ç e s i E . N. H. nın ismi 

1 — Sakaryya Geyve 
Sapanca 

• Ankara 

3 — Manisa 
İzmir 

4 — İsparta 
» 

Merkez 
Altındağ 
Çubuk 
Çankaya 

Akhisar 
Kınık 
Gelendost 
Ş. Karaağaç 

» 
Merkez 

Burdur » 
Antalya » 

5 — Nevşehir Gülhisar 
» Derinkuyu 
» Ürgüp 

Karaçam - Doğançay Gr. 
Mahmudiye - Kırkpmar Gr. 
Kurtköy - Yamk 
Çerçiler - Taşlık - Çökekler Budaklar - Abalı Gr. 
Fursaklar Saray Gr. 
Ayrım - Güzelhisar - Çınar Gr. Teber 
Lalahan - Gökçeyurt - Ortaköy - Kızılca - Kutludüğün - Kıb
rıs Gr. 
Akhisar - Kayalıoğlu - Beyoba - Sayoba - Ovaköy - Selvili Gr. 
rayaköy - Sucaklı - Balaban 
Gelendost Gr. 
Beyköy Gr. 
Çiçekpmar - Fakılar - Sabır Gr. 
Savköy Gr. 
Yakaören - Deregümü - Kayı Gr. 
Kışla - Askeriye - Gökçebağ Gr. 
Yeniköy - Yeşilköy Gr. 
Tuzköy - Ayrım - Yüksekli Gr. 
Derinkuyu - Ayrım - Özlüce Gr. 
Aynm - Mustafapaşa - İbrahimpaşa Gr. 
Demirtaş - Başköy Gr. 
Çökek - Akköy - Yeşilöz Gr. 
Güvercinlik - Çardak - Kavak Bahçeli Gr. 
Zincirlikuyu - Keskin Gr. 
Kızılcaören - Kozlubel Gr. 
Mihalıççık - Kayı Gr. 
Dinar - Duman Gr. 
Ayrım - Ilıcaksu Çalköy Grubu Gr. 

433.670— 17.500,-
499.327,— 20.000,-
499.750,— 20.000,-

Hattm uzunluğu 

1/0 + 3 AWG 21 Km. 

1/0 + 3 AYVG 42 Km. 

3 AWG 27 Km. 

Tak. işçilik 
tutan 

Lira Kr. 

Geçici 
teminat 
Lira Kr. 

172.252,— 7.500,-

351.105,— 15.000,-

214.400— 10.000-

1/0 + 3 AWG 70 Km. 498.407— 20.000,— 

1/0 + 3 AWG 52 Km. 493.537,— 20.000-

3 AWG 70 Km. 498.211,— 20.000,-

6 — Eskişehir Merkez 
» » 
» Mihallıççık 

Afyon Dinar 
Kütahya Domaniç 

I I I — Yukarıda belirtilen işlerle ilgili şartnameler: 
— Tek Köy Elektrifikasyonu Finansman - Malzeme Dairesi Başkanlığı «Ziya Gökalp Caddesi 14/4 Ankara» 
— Tek 12 nci Bölge Müdürlüğü «Millet Cad. 324/1 Topkapı - İstanbul» 
— Tek 4 üncü Bölge Müdürlüğü Fransız Hastanesi 1391 Sok. No. 1 Alsancak - İzmir 

adreslerinden 50,— TL. bedel mukabilinde temin edilebilir. 
IV — Bu konudaki yeterlik müracaatları, en geç 21/5/1973 günü saat 14.000 e kadar Ziya Gökalp Cad. Anadolu Han. 14/1 Ankara» adre

sinde Tek Köy Elektrifikasyonu Muhabeıat Servisine, şartnamesinde istenen belgeler eklenmek suretiyle, yapılmış olacaktır. 
V — Teklifler en geç 1/6/1973 günü saat 14.00 e kadar adı geçen Muhaberat Servisine verilmiş olacaktır. 

VI — Her grup ayrı bir ihale konusu olduğundan yeterlik müracaatlarının her grup için ayrı ayrı yapılması ve tekliflerin her grup için 
ayrı ayn verilmesi gereklidir. 

VII — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 6014 / 2-1 
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Çubuk Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyet Belediyemize ait aşağıda kapı numaraları gösterilen dük
kânlar 2490 sayılı Kanunun ilgili maddesi gereğince 24/5/1973 Per
şembe günü saat 14.00 de açık artırma suretiyle satışı yapılacaktır. 

Taliplilerin karşılarında gösterilen geçici teminat makbuzlarını 
ihale saatinden 1 saat evveli belediye veznesine yatırmaları şarttır. 

Buna ait şartnameler belediye yazişleri kaleminde görülebilir. 

Kullanma Sah. Mulı. Kıy. Muv. Tem. 
Kapı No. M 2. Lira Kr. Lira Kr. 

28/A 22.80 100.000,— 6.250,— 
28/B 18.55 90.000 — 5.750 — 
28/C 18.55 90.000,— 5.750,— 
28/D 22.80 100.000 — 6250 — 

l/A — 90.000,— 5.750 — 
3 — 90.000,— 5.750,— 
4/A - 4/C — 175.000,— 10.000 — 
4/B — 100.000,— 6.250,— 
3/A 12.00 20.000,— 1.500,— 
8/A 12.000 20.000,— 1.500,— 

6016/4-1 • 
Bursa 2 nci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1971/762 
(Davacı Nurten özel tarafımdan açılan veraset davasının yapılan 

duruşması sırasında; 
Kargı Örencik Köyünden olup Mevlüde Eşi Ahmet Aksu ve ajynı 

Köyden Rasiımıe Eşd Musa Koç'un duruşma günü olan 16/5/1973 günü 
saat 9.30 da muhakemeye gelmedikleri veya yazılı ıbir belge gönderme
dikleri takdirde eşlerlinden isabet edecek mirasıtan mülkiıyet hakkını ter
cih etmiş sayılacaklarmm ilânan duyurulur. 0974/1-1 

Kartal Sulh Hukuk HâıMmliğiınden : 

1972/411 
GIYAP KARARI 

Davalı : Bahri Göç, Şilteler Saımsun Yolu üzeninde Saray Sandviç 
Fabrikasında, Ankara 

Davalı : Adnan özel, Mekıtep 'Sokak No : 20 Küçükyalı 
Hazine tarafından aleyhinize açılan alacak davasında adınıza 

5/4/1973 tarihli celsede hazır bulunmanız hakkında yapılan tebligata 
rağmen duruşmaya gelmediğinizden hakkınızda Resmî Gazete mari
fetiyle gıyap kararı tebliğine karar verilmiş olup duruşma 22/5/1973 günü 
saat 9.30 a talik edilmiştir. Meakûr gün ve saatte duruşmada bizzat ha
zır bulunmanız veya kendinizi bir avukatla temsil ettirmenizde gıyabı
nızda duruşmaya devam olunacağı gıyap karan yerine kaim olmak üzere 
ilânen tebliğ olunur. 5870 /1-1 

1972/85 
Davalılar : ismail 'Demirlap Kartal Su'lıtanbeyli'k Köyünden 

Mehmet Karslı Kartal Sultanbeylilk Köyünden 
Orman Genel Müdürlüğüne izafeten aleyhinize açılan 420 lira ala

cak davasında adınıza gönderilen tebligat bilâ tebliğ iade edildiği, zabı-
taeada adresiniz tespit edilemediğinden adınıza Res'mî Gazete marifetiyle 
İlânen davetiye tebliğine karar verilmiş olup durağıma 24/5/1973 günü 
saat 9.30 a ımuallaJk bulunmaktadır. 

Mezkûr gün ve saatte duruşmada hazır bulunmanız davetiye yerine 
kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. .5969 / 1-1 

Denizli Belediye Başıkanlığındn : 

Şehrimiz Bayramyeri meydanında yapılacak 21 adet dükkânlar ka-
'palı zarf usuliyle eksil'tansy© çılkarılmıştır. 

îşin muhammen bedeli 266.442,39 lira olup, geçici teminatı 14.407,'60 
liradır, ihalesi 29 Mayıs 1973 Salı günü saat 16.00 da Belediye Encüme
ninde yapılacağından, şartnamesinin her gün mesai saatlerinde Fen 
işleri Müdürlüğünde görülebileceği, ihaleye iştirak edeceklerin ihale gü
nünden üç gün evvel müracaat ederek iştirak belgesi almaları postadaki 
gecikmelerin sayılmayacağı ilân olunur. 6002 / 1-1 

TCDD. işletmesi istanbul Alım ve ıSatım Komisyonu Başkanlığın
dan : 

MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR 
1 — Aşağıda yazılı hurdalar hizalarında gösterilen gün ve saat

lerde Sirkeoi'deki Komisyonumuzda kapalı zarf usulüyle satılacaktır. 
-2 —• Tekliflerin arttırma saatinden yarım saat evvel Komisyona 

verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 
3 — Muvakkat teminatı teklif edilen bedel tutarının yüzde beşidir. 
4 —• ıŞartnameler Komisyondan bedelsiz alınabilir. 
'5 — TCDD. satışı yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve 

tercih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir. 

Arttırma 
S. No. C 1 N S I günü Saati 

1 — 2 kalem 2790 adet boş boya ve yağ tenekesi 25/5/1973 14.00 
2 — 9 adet Singer marka dikiş makinası 25/5/1973 15.30 
3 — 3 kalem Greyder, zımpara tezgâhı ve kuzüne 

üstü kapağı 30/5/1973 14.00 
4 — 256 adet zımpara taşı 30/5/1973 15.30 
15 — 12000 Kg. keten kırpıntısı 6/6/1973 14.00 
6 — 40 - 50 ton kırık ateş tuğlası ile 2 ton 

Porselen tabak Kırıntıları 6/6/1973 15.30 
7 — 6 kalem 1153 adet muhtelif hurda teneke 13/6/1973 ,14.00 
8 — 6 kalem muhtelif hurda Skoda kamyon 13/6/H973 15.30 
9 — 4 kalem muhtelif demir baraka 20/6/1973 14.00 

10 — 6 kalem 21 .adet delici uc 20/6/1973 15.30 
6005/2-1 

Yozgat Valiliğindıen : 

(Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün) 
1 —• Yozgat İlk öğretmen Okulu 73H00O060 program proje numaralı 

bahçe tanzimi ve ihata duvarı işi 24Q0 sayılı Kanun gereğince kapalı zarf 
usuîiyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — îşin keşif bedeli (300.000,—) TL. dır. 
3 — Eksiltme Yozgat'ta Bayındırlık Müdürlüğü odasında,. İl Ba

yındırlık ihale Komisyonunda 25/5/1973 Cuma günü saat 15.00' de yapı
lacaktır. 

4 —• Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mesai saaüarı dahilinde 
I I Bayındırlık Müdürlüğünde görülebilir, 

5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
a) (32.500,—) liralılk geçici teminatını, 
b) 1973 yılına ait ticaret odası belgesini, 
c) Müracaat ditefaçelertiyle birlikte verecekleri (Eksiltme şarttna-

mesinre belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve teçhizat be
yannamesini, sermaye ve kredi imkânlannı bildiren malî durum bildiri
sini, teknik personel beyannamesini, teahhüt beyannamesini, bu işin ke
şif bedeli kadar iş yapmış olduğunu gösterir inşaat iş bitirme belgesini 
ibraz etmek suretiyle I I Bayındırlık Müdürlüğü Belge Komisyonundan 
alacaıklan yeterlik belegsLni teklif mektuplarıyla beraber zarfa koyma
ları lâzımdır. 

6 — istekliler teklif mektuplarını 25/5/19,73 Cuma günü saat 
14.00 e kadar makbuz karşılığında ihale Komisyonu Başkanlığına vere
ceklerdir, 

'7 —• Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 22/5/1973 
Salı günü İl mesai tsaabi sonuna kadardır. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edil
mez. 

Keyfiyet ilân olunur. 5-999/1-1 

ıSeka Çaycuma Müessesesi Müdürlüğünden : Çaycuma - Zonguldak 

TEKLİF İSTEME İLANI 
1 — Bolu, Kaötamonu, Zonguldak ve Ankara Orman Başmüdürlük

lerine bağlı muhtelif Orman İşletme Müdürlüklerinden Çaycuma Tesisle-
rdımiz için alınacak kâğıtlık odunların Çaycuma'ya naklini temünen 21 
Mayıs 1973 Pazartesi günü saat 17.00 ye kadar kapalı teklif alınacaktır, 

2 — Bu işe ait şartname Çaycuma'da İşletmemizden, ayrıca, Bohı, 
Kastamonu ve Hopa İrtibat Bürolarımızla, istanbul, İzmir, Alım, Satım 
Müdürlükleri ve Ankara Bürosu Müdürlüğümüz ile İzmit ve Aksu Mües
seselerimizden bedelsiz olarak temin edilebilir. 

3 — İşletmemiz ihaleyi yapıp, yapmamakta veya dilediğine yap
makta serbesttir. 6003 / 1-1 
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Türkiye Elektrik Kurumundan : 

Hava kompreösrü, tabanca ve matkap satm alınacaktır. 
1 — Kurumumuz Köy Elektrifikasyonu Dairesinin ihtiyacı bulunan 

şartnamesinde miktar ve evsafı belirtilen, hava kompresörü, kırıcı ve 
delici tabanca, delici ve kırıcı matkap ve bununla ilgili diğer bir kısım 
malzeme şartnamesine uygun evsafta olmak üzere, kapalı zarf usulü tek
lif almak suretiyle satm alınacaktır. 

2 — Bu işe ait şartnameler : 
a) Türkiye Elektrik Kurumu 
Köy Elektrifikasyonu Daire Başkanlığı Ziya Gökalp Caddesi Ana

dolu Han No. 14/4 Yenişehir - Ankara 
b) Tek Köy Elektrifikasyonu 12. Bölge Müdürlüğü 
Millet Caddesi No. 324/1 Topkapı - istanbul 
c) Tek Köy Elektrifikasyonu 4. Bölge Müdürlüğü 
1391 Sokak Süsler Apt. No. 1 tamir 

adreslerinden 50,— TL. bedel mukabilinde temin edilebilir. 
3 — Bu konudaki teklifler en geç 22/5/1973 günü saat 11.00 e 

kadar Tek Köy Elektrifikasyonu Daire Başkanlığı Muhaberat Servisi 
«Ziya Gökalp Caddesi Anadolu Han 11/1 Yenişehir - Ankara» adresine 
verilmiş olacaktır. 

Geciken teklifler nazarı iıibare alınmayacaktır. 
4 —• Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 

5998/1-1 

Spor - Toto Teşkilât Müdürlüğünden : 

1 — Teşkilâtımız için 4 adet 100 X 280 cm ebadında, 4 adet 
100 X 210 cm. ebadında cem'an 8 adet değerlendirme masası, 4 adet 
Grup başı masası 4 adet yardımcı ve 20 adet grup başı masası üstü 
değiştirilmesi ile 20 adet 100 X 500 Om. ebadında değerlendirme masa
larının birleştirilerek 280 adet çekmece ilâvesi kapalı zarfla teklif alma 
usuliyle yaptırılacaktır. 

2 — Şartnameler her gün mesai saatleri dahilinde Spor - Toto Teş
kilâtı (Mithat Paşa Cad. No. 38) Levazım Şube Müdürlüğü ile istanbul 
(İstiklâl Cad. No. 32 Beyoğlu) ve İzmir (Cumhuriyet Bulvarı No. 139/1) 
Şube Müdürlüklerinden temin edilebilir. 

3 — İhale 30/5/1973 günü saat 15.00 de Ankara Yenişehir Mithat 
Paşa Cad. No. 38 dekıi Spor - Toto Teşkilâtı Satın Alma Komisyonu Baş
kanlığında kapalı zarfla teklif alma usuliyle yapılacaktır. Postadaki ge
cikmelerden Teşkilâtımız sorumlu değildir. 

4 — Yaptırılacak işlerim muhammen bedeli 60.000,— (Altmışbin) 
TL. sı olup geçici teminatı 2.400,— (İkibitndörtyüz) TL. sidir. 

5 — ihaleye iştirak edeceklerin Ticaret veya Sanayi veya Ticaret 
ve Sanayi Odasına kayıtlı bulunduklarına dair 1973 vizesini havi bir 
belge ibraz etmeleri şarttır. 

6 — ihale ile ilgili teklif mektuplarının 30/5/1973 günü saat 15.00 e 
kadar Teşkilât Satın Alma Komisyonuna teslim ve teminatlarını ise aynı 
gün en geç saat 14.00 e kadar Teşkilât veznesine yatırılması şarttır. 

7 — Teşkilâtımız 24ı90 sayılı Kamun hükümlerine tabi olmayıp iha
leyi yapıp yapmamakta veya en uygun teklifi tayin ve tespitte tamamen 
serbesttir. 6004 / 2-1 

Türkiye Ziraî Donatım Kurumu istanbul Bölge Müdürlüğünden : 

İNŞAAT İLÂNI 
Kırklarelin'de bulunan Kurumumuz mülkü arsa üzerine inşa oluna

cak (650.000,—) TL. keşif bedelli 4 lü tip depo, kapalı zarfla teklif al
mak suretiyle ihale edilecektir. 

1 — İhale, 17 Mayıs 1973 günü saat 14.00 de Selimiye'deki inşaat 
Komisyonunca yapılacaktır. 

2 — Geçici teminatı (29.250,—) TL. olup, Bölgemizin Selimiye veya 
Karaköydeki veznelerinden birine yatırılabilir. 

3 — Eksiltme şartnamesi ile keşif özetleri mesai saatleri dahilinde 
Selimiye'de Ticaret Servisinden, Karaköy'de Necat'ibey Caddesindeki De-
mirbağ Hanının 3 üncü Katındaki .Satın Alma Servisinden temin 
edilebilir. 

4 — Eksiltmeye iştirak için gerekli yeterlik belgeleri, şartnamede 
belirtilen şartları haiz olanlara 16 Mayıs 1973 günü saat 9.00 dan 16.00 
ya kadar Selimiye'de teşkil edilecek Komisyon tarafından verilecektir. 

5 — Eksiltmeye iştirak belgesi alanlar teklif mektubunu şartname
nin 10 uncu .maddesine uygun bir kapalı zarfla ihale günü 12.00 ye kadar 
Selimiye'deki inşaat Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim 
edeceklerdir. 

6 — İhaleye iştirak edeceklerin veya vekillerinin ihale günü belirti
len yerde hazır bulunmaları lâzımdır. 

7 —• Telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmez. Postada vaki 
olacak gecikmelerden Kurumumuz sorumlu değildir. 

8 — Kurum 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından, iştirak belgesi 
verip vermemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta, veya işi dilediğine ver
mekte serbesttir. 6001 / 1-1 

Seka Dalaman Müessesesi Müdürlüğünden : Dalaman - Muğla 

Kâğıtlık Çam odunu naklettirilecektir 
1 — Muğla, Denizli ve Antalya Orman Başmüdürlüklerine bağlı 

İşletmelerden alınacak 298.050 M3. kâğıtlık çam odunun Dalanıan'a nak
lini teminen 23 Mayıs 1973 günü saat 17.00 ye kadar kapalı teklif alı
nacaktır. 

2 — Şartnameler İzmit'te Genel Müdürlüğümüzden Daîaman'da 
Müessesemizden ayrıca istanbul, Ankara ve İzmir Seka Alım - Satım 
Müdürlüklerinden bedelsiz olarak temin edilebilir. 

3 — işletmemiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yap
makta serbesttir. 6000 /1-1 • 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Trabzon Yapı 
İşleri 11. Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Trabzon Teknik Lise Kalorifer tesisatı işi 2490 sayılı Kanunun 
hükümlerine göre kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli 895.364,72 TL. dır. 
3 —• Eksiltme Yapı İşleri 11 inci Böl Müdürlüğü İhale Komisyonun

da 25/5/1973 Cuma günü saat 15.00 de yapılacaktır. 
4 —• Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mezkûr müdürlükte gö

rülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) 39.564,59 liralık geçici teminatını, 
b) 1973 yılına ait ticaret odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçesi ile birlikte verecekleri eksiltme şartname

sinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan plan ve teçhizat be
yannamesini .teknik personel beyannamesini, sermaye ve kredi imkânla
rım bildiren banka mektubunu havi malî durum bildirimi taahhüt be
yannamesini, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (H) grubundan 
en az işin keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir 
müteahhitlik karnesini ibraz suretiyle Yapı İşleri 11 inci Bölge Müdür
lüğünden alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa 
koymaları lâzımdır. 

6 — İsteklilerim teklif mektuplarını 25/5/1973 Cuma günü saat 
14.00 e kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vere
ceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 22/5/19173 
Salı günü mesai saati sonuna kadardır. 

8 —• Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul 
edilmez. 

Keyfiyet ilân olunur. 5996 /1-1 

Acıpayam Orman İşletme Müdürlüğünden : 1 — İşletmemizin Kelekçi, Alcı ve Güney depolarında mevcut 29 
adet partide 3952 adede denk 1685.177 M3 Çz. ve Çk. 3. S. N. B. tomruk
lar 17/5/1973 tarihine rastalayan Perşembe günü saat 13.30 da İşletme
miz Satış Salonunda açık arttırma suretiyle vadeli olarak satışı yapıla
caktır. 

2 — Satış % 25 peşin ve bakiyesi müddetsiz banka mektubu kar
şılığı 3 ay vadelidir. 

3 — 3. S. N. B. Çk. ve Çz. tomrukların muhamımen bedeli 450 lira
dır. 

4 —• Satışa iştirak edeceklerin satışa girebilmek için gerekli belge
leri noksansız olarak ikmal ederek Komisyona ibrazı şarttır. 

5 — Satışla ilgili şartname ve ebat listeleri Denizli Orman Baş
müdürlüğünde, Denizli, Nazilli, Aydın, izmir, Uşak, Kütahya, İsparta, 
Burdur ve Afyon İşletme Müdürlüklerinde görülebilir. 

6 — Satışa vekâletname ile gireceklerin vekâletname ibrazı şarttır. 
7 — Taliplerin belirtilen gün ve saatte almak istedikleri partilerin 

geçici, teminatlarını saat 12.00 ye kadar İşletmemiz veznesine yatırarak 
Komisyona müracaatları ilân olunur. 5997 / 1-1 



— 25 — 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Satın Alma Komisyonu Başkan
lığından : 

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastane İdaresi EaısLil;i=!ü için (351) 
kalem ilâç, sargı, gaz bezi ve Cotton Hydrophylleâ üe İ. V. Mayi Seti 
4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 59 uncu maddesine göre satın alı
nacaktır. 

Bu satın almaya ait liste ile teknik şartnamesi «Ayniyat ve Leva
zımı Müdürlüğün'den» istenilebilir. 

Taliplerin şartnnamesine göre (Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü) 
adına düzenlenecek «Limitli ve 3 er suretli muvakkat teminat mektupla
rını» teklif mektuplariyle birlikte 29/5/1973 Salı günü saat 17.00 ye ka
dar bizzat veya bu tarihte ele geçecek şekilde adı geçen Müdürlüğe gön
derilmesi ilân olunur. 

Postada gecikme kabul edilmez. 5943/4-1 

Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. den : 

Melas ihraç edilecektir 
Şirketimiz Opsiyonunda artı eksi % 10 toleranslı 10.000 metrik ton 

pancar melası 15/6/1973 - 25/6/1973 tarihleri arasında yüklenmek kay-
d-yle FOB. Yarımca teslimi esası üzerinden satılacaktır. 

Şartnamesi, Genel Müdürlüğümüz Pazarlama ve Satın Alma Daire
sinden ve istanbul Büromuzdan ücretsiz olarak temin edilebilir. 

Teklifler 23/5/1973 Salı günü saat 10.00 a kadar Genel Müdurlüğü-
müz Muhaberat Servisinde bulundıırulacaktır. 

Postada vaki olacak gecikmeler nazarı itıbare almmayacaktır. 
Şirketimiz satışı kısmen veya tamamen, yapıp yapmamakta veya 

dilediğine yapmakta serbesttir. 5933 / 1-1 

Ankara Valiliğinden: 

1 — Ankara Emniyet Müdürlüğü Süvari Binek hayvanları yem
lik ihtiyacı için beher kilogramına 90 kuruş tahmini fiyat konmuş 
bulunan 67 ton yeşil yonca kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

2 — İhale 25/5/1973 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat 15.00 
de Ankara Emniyet Müdürlüğü 6 ncı Şube binasında toplanacak 
komisyonda icra edilecektir. 

3 — Satın alınacak yeşil yoncanın muhammen bedeli tutan 60.300 
lira olup, geçici teminatı 4.522,50 liradır. 

4 — Bu işe dair şartname her gün mesai saatleri dahilinde 
Ankara Emniyet 6 ncı Şube Müdürlüğünde görülebilir. 

5 — İsteklilerin muayyen gün ve saatten en geç bir saat evveline 
kadar Ticaret Odası vesikası, teminat makbuzlannı havi usulüne göre 
tanzim edecekleri zarflarını kapalı olarak Komisyon Başkanlığına ver
meleri lâzımdır. 

6 — Posta vesair gecikmeler nazarî itibare almmıyacaktır. 
5907 / 4-1 

Dirgine Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Parti M i k t a r ı M. bedel Teminat 
Deposu adedi Cinsi ve neVi adet M3. DmA Lira Kr. Lira Kr. 

Topyeri - B. Gölcük 2 S. I . N. B. Çam tomruk 47 40.071 700,— 2.104,— 
Topyeri - B. Gölcük 5 S. I I . N. B. Çam tomruk 262 121.31© ©80,— 5.277,— 
Topyeri - B, Gölcük 29 S. İTİ. N. B. Çam tomruk 4366 1.393.905 480 — 80.179,— 
Belengölcuk 6 S. I I I . Ks. B. Çam tomruk 509 71.570 390,— 2.093,— 
Topyeri - Eğerci - Gerze 5 S. m . N. B. Göknar tomruk 405 135.849 560 — 8.706,— 
Topyeri 1 S. m . Uz. B. GÖknar tomruk 25 13.984 «20,— 650,— 

> 4 ıS. İTİ. N. B. Meşe tomruk ©67 143.351 420,— 4.815,— 
> 1 S. İTİ. N. B. Kiraz tomruk 22 6.063 260,— 114,— 
> 1 S. H. N. B. Ihlamur tomruk 6« 19.621 600,— 890 — 
> 2 S. IH. N. B. Ihlamur tomruk 166 47.670 450,— 1.60©,— 
> 1 S. I I . N. B. Kızılağaç tomru* 47 21.548 400,— «50,— 
> 1 S. IH. N. B. Kızılağaç tomruk 56 1«.568 350,— 440,— 
» ¡1 S. I I I . N. B. Akcaağaç tomruk 315 11.254 350,— 295 — 
» 1 S. IH. N. B. Karaağaç tomruk 6 5.820 «50,— 290 — 

Belengölcuk 2 Kalın Kut. Çam Mad direk 1311 155.165 300,— 3,492,— 
Topyeri 5 Kaim Kut. Meşe Mad. direk 1252 155.877 275,— 3.214,— 

> 1 Kaim Kut. Gürgen Mad. direk 1184 15.14© 275,— 312,— 
> 1 Kaim Kut. Ihlamur Mad. direk 75 7.773 275,— 160,— 
> 1 Kaim Kut. Kayacık Mad. direk 43 3.288 275,— 70,— 

70 9433 2385.845 82.060,— 
1 — İşletmemizin Topyeri, Belengölcuk, Eğerci ve Gerze depolarından yukarıda müfredatı yazılı orman emvali % 25 peşdn % 75 i üç ay 

vadeli olarak açık arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır. 
2 — Açık arttırması 16/5/1973 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat 13.30 da Devrek Belediye Salonunda toplanacak Komüsyan önünde 

yapılacaktır. 
3 — Arttırmaya 'iştirak edeceklerden her parti için % 7,5 hesabiyle geçici teminat alınır. 
4 — Bu satışa ait şartname ve ebat listeleri Zonguldak Orman Başmüdürlüğü, Zonguldak, Bartın, Devrek, Mengen, Bolu, Düzce, Adapazan, 

Kdz. Ereğli İşletmeleri ile İşletmemizde görülebilir. 
İfltekuierin satış günü saat 12.00 ye kadar teminatlarını yatırarak makbuzları ile Komisyona müracaatları ilân olunur. 

5 9 3 2 / M , 

Ortaklar Ilköğretmen Okulu Müdürlüğünden: 

i n s i Miktan 
Müh. tutarı Geç. teminatı 

Lira Kr. Lira Kr. 

1 — Tavuk eti - yumurta 
2 — Linyit kömürü - Yap

raklı ve çam odunu 

2 Kalem 56.500,— 

92.250,— 

Şekli 
t h a 1 e n i n 

Tarihi Saati 

4.075,— Kapalı zarf 11/5/1973 11.00 

5.862,50 » » » » 

Okul ihtiyacı olup, 27/4/1973 tarihinde yapılan eksiltmelerine talip çıkmayan yukarıda iki grupta yazılı maddeler 2490 sayılı Kanununun 
43 üncü maddesine göre eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Muhammen bedel, geçici teminat, ihale şekil, gün ve saati hizala unda gösterilmiştir. Eksiltme okulda yapılacaktır. 
Eksiltmeye iştirak edeceklerin grupların tümüne fiyat teklif vermeleri şarttır. Bunlara ait şartnameler hergün çalışma saatleri içinde 

okulda görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanununa göre hazırlayacakları teklif mektuplanna Î973 yılı Ticaret odası vesikasını koymaları ve 
teklif mektuplanmn ihale saatinden bir saat evvel komisyon başkanlığına makbuz karşılığında vermeleri lâzımdır. 

Postada vaki olacak gecikmeler dikkate alınmaz. 5866 /14 
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

1 — Esenboğa Hava Limanı apron, gevre ve muhtelif aydınlatma
lı 2490 sayılı Kanunun 31 İnci maddesi uyarınca kapalı zarf usulüyle 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — İşin keşif bedeli 347.382,70 (Üoyüzkırkyedibin Üçyüzsekseniki 
lira Yetmiş kuruş) lira olup, geçici teminatı 17.646,— liradır. İşbu te
minat DHMÎ Genel Müdürlüğünün T.C. Merkez Bankasındaki 57 sayılı 
hesabına veya Genel Müdürlük Muhasebe veznesine yatırılıp karşılığın
da makbuz alınacaktır. 

3 — Eksiltme 24/6/1973 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 
15.30 da Ankara'da DHMÎ Genel Müdürlüğü Alım, Satım Komisyonun
da yapılacaktır. 

4 — Bu işe ait eksiltme şartnamesi mesai saatleri içinde Ankara'
da DHMI Genel Müdürlük Malzeme Dairesi Başkanlığında, istanbul'da 
DHMÎ Yeşilköy Hava Limanı Başmüdürlüğünde görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için; Eksiltme dosyasında ekli (örnek 
1), (örnek 2 ve 2a), (Örnek 3), (örnek 4) ile birlikte keşif bedeli ka
dar böyle bir iş yaptığını belirtir Resmî belgelerini ekliyerek bir dilek
çe ile birlikte 21/5/1973 günü mesai saati sonuna kadar Genel Müdür
lüğe müracaat ederek işe girmek için yeterlik belgesi almaları şarttır. 
Müracaatta Genel evrak kayıt tarihi geçerlidir. 

6 — isteklilerin idaremizden alacakları yeterlik belgesi, 1973 Yılı 
Ticaret odaları belgesi, geçici teminat mektup veya maktouzuyla birlikte 
teklif mektubunu havi Kanunî şekilde düzenliyecekleri kapalı zarflarını 
eksiltme saatinden bir saat öncesine kadar makbuz karşılığında DHMÎ 
Genel Müdürlüğü Alım, Satım Komisyonuna vereceklerdir. 

Telgrafla müracaatlar ve postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
5848/4-1 . « 

Azot Sanayii T. A. Ş. Genel Müdürlüğünden : 

Samsun Azot Fabrikalarımızın ihtiyacı bulunan 1 adet Mobil 
Vinç kapalı teklif almak suretiyle ve TL. karşılığında satm alınacaktır. 

Mezkûr Vince ait şartname Ankara - İzmir Caddesi 6o. 35 deki 
Genel Müdürlüğümüz Ticaret Müdürlüğünden ve Karaköy Söğüt Sokak 
No. 10 daki istanbul Büromuzdan' bedelsiz olarak alınabilir. 

26/7/1973 tarihine kadar opsiyonlu kapalı tekliflerin en geç 
4/6/1973 Pazartesi günü saat 17.30 a kadar Genel Müdürlüğümüz Ha
berleşme Müdürlüğüne intikal ©bmiş olması şarttır. 

Postada vaki gecikmeler nazarı itilbare alınmaz. Genel Müdürlü
ğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 5763 /1-1 

• 
Kuşadası Tekel Memurluğundan : 

Kuşadası Tekel idaresinin her türlü tekel emtasiyle boş kaplar ve 
mubayaa edeceği 1973 mahsulü Y. tütünler Kuşadası - izmir ve Kuş
adası - Selçuk arası nakli işi döner sermaye yönetmeliğimiz hükümleri 
dahilinde 30/4/1973 tarihinden itibaren 15 gün müddetle pazarlık sure
tiyle eksiltmeğe konulmuştur. 

1 —• Her iki nakliyata ait pazarlık 15/5/1973 Salı günü saat 9.00 
da Memurluğumuz binasında toplanacak Komisyon huzurunda yapıla
caktır. 

2 — Taşınacak emtianı» tahminî miktarı Kuşadası - izmir arası 
800 ton olup, Kuşadası'nda indirip bindirme nakliyeciye ve izmir'de in
dirme İdaremize, Kuzadası - 'Selçuk 400 ton olup, her iki mahal için 
tahmil, tahliye ve istif müteahhide ait olmak üzere muhammen bedel 
74.000,— liradır. 

isteklilerin her iki nakliyat için pey sürmeleri gerekli olup; 
Her ilki nakliyat için %. 7,5 geçici teminat tutarı 5.550,— Uradır. 
3 — Nakliyata ait şartnameler mesai saatleri dahi'inde Kuşadası 

Tekel Memurluğu ile Aydın Tekel Başmüdürlüğünde görülebilir. 
4 — istekliler nakliyat işiyle uğraştıklarına dair belge ibraz ede

ceklerdir. 
5 — İhale kararı Başmüdürlük Satın Alma Komisyonunca verile

cektir. Ancak talipliler geçici teminatlarını ihale saatinden bir saat 
evveline kadar vezneye yatırmak suretiyle pazarlık tarihi olan 15/5/1973 
Salı günü saat 9.00 da Kuşadası Memurluğunda açlacak pazarlık kaime
sine şartnameyi imzalayarak teklif edecekleri fiyatları derç ve kaimeyi 
imza eyleyeceklerdir. 

6 — tstekliler nakliyatın ait olduğu tekel İdaresine yukarıda ya
sıl» şartlara uygun olarak yapacakları teklifleri 11» p<w.arUğın yapıldığı 
tarihten İtibaren Satın Alma Komisyonunca bu konuda tanzim edilecek 

geçici ihale kararının tarihine kadar ki zamandan başka ihale kararının 
tarihinden itibaren ayrıca bir ay müddetle mülzem tutacaklarım kabul 
ve bu şartla pazarlığa iştirak edeceklerdir. 

7 — İhale tarihi Satın Alma Komisyonunca verilecek kararın ta
rihidir. 

8 — İhale İdarenin döner sermaye yönetmeliğinde yasalı diğer 
hükümlere de tabidir. 

9 — Her iki nakliye işide ayna talipliye verilecektir. 
İsteklilerin gerekli belgeleriyle birlikte toelirli gün ve saatte Komis

yonumuza müracaaüları ilân olunur. 5764/1-1 

Kocaeli Defterdarlığından : 

Yapılacak isin nevi : Tekel işgalindeki Çifte Amfbarlar Elektrik 
tesisatı onarımı, Keşif bedeli: 26.8614,— TL.„ Teaninaıt Akçesi : 2.014,80 
TL. dır. 

1 — Yukarıda yazılı onarum işi 2490 sayılı Kanunun 41 inci madde
sinin (D) fıkrası gereğince açık eksiltme suretiyle ihaleye çıkarılmış olup 
Eksiltmesi 21/5/1973 tarihin© tesadüf eden Pazartesi günü saat 15.00 de 
Defterdarlıikba müteşekkil Komisyonda yapılacaktır. 

2 — İhaleye iştirak edeceklerin bu iş için üç gün evvel İzmit 
Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesi ile 1973 malî 
yılı ticaret odası vesikası ve teminat makbuzunu Komisyon Başkanlı
ğına ibraz etmeleri şarttır. 

3 — Şaritnameyi görmek ve daha fazla bilgi almak isteyenlerin 
Millî Emlâk Müdürlüğüne müracaatları Mân olunur, (Postada vukubu-
Lacak .gecikmeler özür kabul olunmaz.) 5619/1-1 

o — 

Denizcilik Bankası T. A. O. Genel Müdürlüğünden : 

1 — Trabzon İşletmesi ambar sahaları betonlaşması işi kapalı 
fiyat teklifi alınmak suretiyle yaptırılacaktır, 

2 — İşin keşif tutan 265.000,— lira olup geçici teminatı 13.250,— 
liradır. 

3 — Eksitime dosyası Bankamızın istanbul Salıpazan Orta Blok 
4. Katta bulunan İnşaat İşleri Müdürlüğünde görüldüğü gibi Trabzon 
işletmemiz Müdürlüğünde de görülebilir. 

4 — Tekliflerin en geç 14/5/1973 tarihine rastlayan Pazartesi günü 
saat 12.00 ye kadar istanbul'da inşaat işleri Müdürlüğümüze verilmesf 
veya yukanda belirtilen tarih ve saate kadar yetişmek üzere posta ile de 
göhderilebüir. 

Postada vaki gecikmeler kabul olunanaz. 
5 —• 2490 sayılı Kanuna tabi olmayan Bankamız 'ihaleyi yapıp yap

mamakta veya teklifler arasında tercih hakkını kullanmakta veya dile
diği ile pazarlık yapmakta tamamen serbesttir. 

5620 /1-1 

TCDD İşletmesi Merkez Alım ve Satım Komisyonu Başkanlığın
dan : 

14 ve 16/4/1973 tarihli Resmî Gazete'de satış şartlan ilân edilmiş 
bulunan TCDD Adapazarı Vagon Fabrikası imalâtı 49 adet daıhat 

• 1000 mm.) yolcu vagonu satışına ait açılan artırma görülen lüzuma 
binaen 6 Haziran 1973 tarih saat 15.00 e ertelenmiştir. 

Tekliflerin kapalı zarfla en geç adı geçen tarihe kadar Ankara'da 
TCDD Genel Müdürlük binasmda Merkez Alım ve Satım Komisyonu 
Başkanlığına gelmiş veya verilmiş olması şarttır. 

Söz konusu gazeteler icabında TCDD Genel Müdürlüğü Met Kez 
Alım ve Satım Komisyonunda görülebilir. 5928 / 2-1 

. « — — — 

Denizci" ik Bankası T. A. O. dan : 

Aşağıda yazılı malzeme ahnacaktır. 
1 — Naylon Hortum : 300 metre - Dos. No. 1973/1131 
2 — Sac levha : Cem'an 69252 Kg. - Dos. No. 1973/1132 
En geç teklif verme tarihi 17/5/1973 mesai saatli sonuna kadardır. 
Şartnameleri Malzeme Müdürlüğü Veznesinden temin eddâtr. 
Teklifler Bahçekapı 27 Mayıs Han 3. Katta Satın Alma Komisyonu 

Başkanlığına verilecektir. 
»941 /1-1 
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Bayındırlık Bakanlığından : 

Bayındırlık Bakanlığı Yayım Yönetmeliği 

KAPSAM : 
Madde 1 — Bayındırlık Bakanlığınca ve Karayolları Genel Mü

dürlüğü dahil Bakanlığa bağlı Kuruluşlarca; 
— Kitap, broşür ve doküman olarak bastırümak, 
— Dergi ve bültenlerde yayımlanmak, çoğaltılmak, 
— Kitaplıklarında muhafaza edilmek, 

maksadı ile seçilecek satm alınacak veya sağlanacak yayınlar, eser
ler ve yazılar hakkında bu Yönetmelik uygulanır. 

Sirküler ve genelgelerle, talimat, yönetmelik, genel ve fennî şart
nameler, birim fiyat ve analizler bu Yönetmelik hükümlerine tabi 
değildir. 

AMAÇ : 
Madde 2 — Bu Yönetmeliğin amacı; Bayındırlık Bakanlığının 

görevleri, iştigal konuları ve gayesi ile ilgili mesleki ve teknik iler
leme, araştırma, yeni buluş ve etüdlere ait yayın, eser ve yazıların : 

— Satm alınmasını veya sağlanmasını, 
—. Gerekenlerin tercüme ettirilmesini, 
— Yayınunı veya çoğaltılmasını, 
— Dağıtılmasını, 
— Ve muhafazasını, 

düzenlemektir. 

YAYINLARIN NİTELİĞİ: 
Madde 3 — Satm alınacak yayınların ve Bakanlıkça yayımlana

cak eserlerin ve yazüarm : 
— Bayındırlık Bakanlığının görevleri, iştigal konuları, ve gayesi 

üe ilgili veya, 
— Bakanlık personelinin mesleki ve teknik bügilerind ve genel 

kültürlerini artırıcı, eğitici, aydınlatıcı; yahut, 
—• Bakanlık faaliyetlerini tanıtıcı; 

niteliklerde olması şarttır. 

MESNET: 
Madde 4 — Bu Yönetmelik, 1600 sayılı Bayındırlık Bakanlığı Ku

ruluş ve Görevleri Kanununun 1 inci maddesinin (g) fıkrasına isti
naden düzenlenmiştir. 

DEYİMLER, TANIMLAR : 
Madde 5 — Bu Yönetmelik metninde geçen : 
YAYTN: Basılmış veya çoğaltılmış kitap, broşür, dergi, bül

ten, gazete, föy, rapor, şartname, standart ve benzerlerini; 
Y A Y M : Yayınların basılıp dağıtılmasını; 
E S E R : Bir müellife ait olup, basılmış veya çoğaltılmış halde, 

veya yayımlanacak durumda, telif veya tercüme kitap, broşür, rapor, 
etüd, araştırma, föy. şartname, teknik doküman, bUdiri, tanıtma ça
lışması, konferans veya kurs yahut ders notlarını ve benzerlerini; 

Y A Z I : Yayımlanmamış telif veya tercüme makale, etüd, araş
tırma, rapor, teknik dokuman, bildiri tanıtma çalışması, şartname, 
konferans veya kurs yahut ders notlarını ve benzerlerini; 

ŞEKİL : Teknik resim, desen, kroki, detay, grafik, harita, plan 
ve benzerlerini, 

KOMİSYON : 7 ve 8 inci maddelerde teşkil tarzı ve maksadı be
lirtilen Daimî Neşriyat Komisyonunu; 

KOMİTE : 9 uncu maddede teşkil tarzı ve maksadı belirtilen Tek
nik Danışma Komitesini; 
İfade eder. 

YAYTN ORGANLARI, GÖREV V E YETKİ SORUMLULUK
L A R I : 

Madde 6 — Bayındırlık Bakanlığının bu Yönetmelik kapsamına 
giren yaym işleri, Karayolları Genel Müdürlüğü hariç, aşağıdaki or
ganlar vasıtası ile yürütülür : 

a - Daimî Neşriyat Komisyonu, 
b - Teknik Danışma Komiteleri, 
e - Neşriyat Müdürlüğü. 
Karayolları Genel Müdürlüğü ise bu İşleri benzer organlar ku

rarak yürütür. 
Madde 7 — Daimî Neşriyat Komisyonu : 
— Bakanlık müşavirlerinden birisinin başkanlığında, 
— Yükselt Fam Kurulundan bir üye ve bir m n r m n 11«, 
— Neşriyat Müdüründen teşekkül eder. 

Başkan ve üyeler Makam tarafından seçilirler. Komisyon Ma
kama bağlı ve Makama ıkarşı sorumludur. (Kararları Makamın 
Onayı ile yürürlüğe girer. 

Madde 8 — Komisyonun görev, yetki ve sorumlulukları şunlar
dır : 

a - Makam tarafından havale edilen, yahut Neşriyat Müdürlü
ğünce teklif veya intikal ettirilen yayın ve yayım isteklerini, eser ve 
yazı tekliflerini tetkik ile, satın alınmaları veya sağlanmaları husu
sunda karar vermek, 

b - Basılacak veya çoğaltılacak dergi, bülten veya broşürlere 
girecek eserleri ve yazıları seçmek, ne şekilde hizmete sunulacağını 
Harara bağlamak, 

c - Yayımlarda tertip ve mizampajın umumi hatlarını, karton 
ve kâğıt cinslerini ve yayınların boyutlarını ve sıra numaralarını tes
pit etmek, 

d - Bakanlıkça bastırılan kitap, dergi ve benzerlerinin bedel mu
kabilinde veya bedelsiz dağıtüacağını tespit, bedelleri takdir, bedel
siz veya tenzilâtla verilecek yerleri tespit etmek, 

e - Dağıtım listelerini tanzim etmek; 
Madde 9 — Teknik Danışma Komiteleri': 
Komisyon, eserlerin konuları ile ilgili alanda ihtisas ve tecrübe sa

hibi kişilerce mcelenmesini gerekli görürse, bu incelemeyi yapmak 
üzere Makamın tasvibi ile Teknik Danışma Komiteleri kurar. 

Komiteler, Komisyona karşı sorumludur. 
Madde 10 — Neşriyat Müdürlüğünün bu Yönetmelik kapsamına 

giren konularda görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır : 
a - Gerek kitap veya broşür şeklinde, gerekse dergi ve bülten

lerde yayımlanımaJk üzere şaton alınacak eserleri veya yazıları toplamak 
ve komisyona sunmak, 

b - Yayın sağlama istekleri İle yayım satma tekliflerini toplayarak 
komisyona aktarmak, bunların Bakanlıkta mevcut bulunup bulunma
dıklarını, varsa yeterli sayıda olup olımadılklannı, isteyen ünitenin Ba
kanlık Kitaplığından yararlanıma imkânlarını araştırarak elde edeceği 
bügüeri komisyona sunımak, 

o - Komisyonca tespit edilen dağıtum listelerine göre dağıtım 
yapmak, 

d - Komisyonun raportörlük ve sekreterlik işlerini ifa etmek, 
e - Komisyon kararlarını onaya sunmak ve uygulamak, 
t - Komisyonca tasvip edilecek şartnamelere göre baskı işlerini 

yapmak veya yaptırmak:; 

E S E R V E YAZILARIN TÜRLERİ V E ÜCRETLER 

Madde 11 — Bakanlıkça yayıımlanmaik, çoğaltılmak veya muha
faza edilmek üzere satm alınacak veya sağlanacak yayın, eser ve yazı
ların türleri şunlardır: 

<a - Telif eser : Yazarım kendi bilgi, görüş ve düşüncelerini ihtiva 
eden veya çeşitli kaynaklardan faydalanarak kendi görüş ve düşüncelerini 
de kattığı eser ve yazılardır. 

ta - Tercüme eser Yabancı dille yazılmış bir 'eserin, Türkçeye çev
rilmiş, kaynağı gösterilmiş, yazarının da adı belirtilmiş metnidir. 

o - Derleme yazı: ÇeşilUi eserlerden yararlanarak düzenlenmiş 
yazılardır. 

d - Haberler : Yerli ve yabancı dergi, bülten, gazete ve benzerle
rinde yayımlanmış teknik yenilikler, buluşlar, ilgi çekici uygulamalarım 
özellikleri ve enteresan neticeleri hakkındaki aktüel haberlerdir. 

e - Konferans, kurs veya ders notları: Konuşmacı veya öğret
menlerin önceden hazırlayarak çoğaltdmak veya dağıtılmak üzere ve 
konuşma saati başına yedi standart sayfayı geçmeyen özet halindeki 
notlardır. 

Madde 12 — Madde 11 de belirtilen eser ve yazılardan satın alı
nacaklara ödenecek ücretler aşağıdaki esaslara göre hesaplanır. Bun
ların Türkçe metmlerlnin Madde 14 de tarif edilen (beher standart sa-
hifesi için: 

1. Konferans, kurs veya ders notlarına 30,— TL. 
2. Tercüme eserlerin veya yaptırılacak tercümelerin: 

a. Yabancı dilden yapılanlarına 40.,— TL. 
b. Yabancı dile yapüanlarına 50,— T L . 

3. Haberlere 40,— TL. 
4. Derleme yazılara 50,— TL. 
5. Telif eserlere 60,— T L . 

brüt ücret ödenir. 
Bu ücretleri; konunun özel ihtisasa taallûk etmesi, özel etüd ve 

araştırmayı (rarektlrmlş olması, uzun mesai sonucu elde edilmiş bulun
mam, Ro.ı»»n,uiı konulan bakımından taşıdığı değer ve özlü oluşu gibi 
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fafttftrlttr oıuBKrı iti/bara alınarak % 50 ye kadar artırmaya Komisyon 
yatlciUdtr. 

Madde 113 — Mesai saatleri dahilimde hazırlanması mümkün eser 
ve yazılar İçin vazifelendirilmiş Bakanlık mensuplarına, bu mesaileri 
İCbı ücret ödenmea. 

Madde 14 — Eser ve yasalarda: 
a - Türkçe metinlerinde sayılan 250 kelimelik bir kısım bir stan

dart sabite, 
b - Baskıya uygun bir mikyasa taihvil edllrruek şartıyla ve etraf 

boşlukları hariç, 160 cm2 yer kaplayan şekiller ve cetveller bir standart 
sahife, 

c - Formüllerin beher santimetre karesi iki kelime, 
d - Bir fotoğraf 1/4 standart şahitte, 
İtibar edilir. 
Madde 16 — Standart saıhife adedi şu şekilde hesaplanır : 
a - Muhteviyatı bakımından dolu olan sahi feler ayrılır. Bunlardan 

(eserin veya yazının uzunluğuna göre) 3 İlâ 5 sahifenin kelimeleri sayı
larak ortalama kelime sayım bulunur; bu ortalama sayı dolu sahifeler 
adedi İle çarp ılır. 

b - Dolu olmayan veya formül ve şekiller sebebiyle eksik kelime ih
tiva eden sahifelerin adedi az ise bu- sahifelerin tamamının kelime sayım
lan yapılır; çok ise bu sahifeler gruplara ayrılarak yukarıda belirtilen 
usul dahilinde her grubun ortalama kelime «ayısı hesaplanır ve sahife 
adetleri İle çarpılır. 

c - Dolu olan ve olmayan sahifelerin hesaplanan yekûn kelime sa
yıları toplanarak 250 ye bölünür. Bu suretle eser veya yazının kaç stan
dart sahlfeye tekabül ettiği bulunur. Bu tahvilde bakiye kalan kelime sa
yısı 100 den fazla İse tam sahife kabul edilir; azsa hesaba katılmaz. 

d - Telif ve tercüme eser ve yazılarda, ayrıca çalışma icap ettirme
yen şekil ve cetvellerin yüz ölçümlerinin yansı hesaba katılır. Fazla emek 
ve çalışma icap ettirmiş olan şekil, cetvel veya endekslerde ise yüz öl
çümlerinin Uç katma kadar zam takdir edilebilir. 

ESER V E YAZILARIN ŞEKLÎ : 
Madde 16 — Eser ve yazılar 21X30 cm ebadındaki kâğıtların bir 

yüzüne, daktilo edilmiş halde v e Uç kopya olarak verilir. Şekillerin basılı 
v e klişeye müsait orjinali, yoksa aydingere çini mürekkeple çizilmiş aslı 
v e Ud ozalit kopyası tevdi edilir. 

UMUMÎ HÜKÜMLER : 
Madde 17 — Satın alman eser v e yazılar bir yıl İçinde basıldığı tak

dirde, provalarm kontrolü da eser veya yazı sahibine aittir. Bu hizmete 
mukabil, evvelce ödenmiş olan ücretin % 10 u ayrıca ödenir. 

. Madde 18 — Eserler ve yazılar Bakanlık tarafnıdan kitap veya bro
şür halinde bastırıldığı takdirde, yazarına baskı adedinin % 1 1 kadar 
adette, dergi veya bültenlerde neşredildiği takdirde' ise baskı adedinin 
% 0.5 i kadar adette nüsha hediye edilir. Bu adetler, Komisyon kararı Ue 
2 misline kadar artırılabilir. 

Madde 19 — Ücret ödenerek satın alman eser v e yazılara her türlü 
neşir, devir ve kullanma hakkı tamamen Bakanlığa İntikal etmiş olur. tik 
ve mUteakip baskılar için ayrıca bedel ödenmez. 

Madde 20 — Tercüme eser teklifinde bulunanlara, 5846 sayılı Fikir 
ve Sanat Eserleri Kanununa göre gerekli müsaadeyi almış olmaları ve 
bunu tevsik etmeleri lazımdır. 

Madde 21 — Evvelce satın alınmış bir eserin ve yazının, Bakanlıkça 
yapılan mUteakip baskılarında, yazar tarafından bir ilave yapılmış ise 
bunun da ücreti ayrıca ödenir. 

Madde 22 — Satın alınmayan eserler ve yazılar aynen iade edilir. 

YÜRÜRLÜK: 
Madde 23 — 24/8/1965 gün ve 12083 sayılı Resmî Gazete ile yayım

lanmış olan Bayındırlık Bakanlığı Neşriyat işleri Yönetmeliği yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

Madde 24 — Bu Yönetmelik, Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte 
yürürlüğe girer. 5901/1 - 1 

• 
B. Yenişehir Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1969/398 
Davacı Halil Tekin arkadaşları vekili Av. Ethem Vardır tarafın

dan davalılar Mustafa Yozgat ve arkadaşları aleyhine açılan tapu iptali 
ve tescil davasının yapılan muhakemesi sonunda : 

Davalıların dayanağı Eylül 1320 tarih ve 84 Eylül 1320 tarih 93 
oodaı» intikal suretiyle 23/8/1950 tarih 40 ve 25/3/1953 tarih ve 

74 numaralı intikal «den tapu (kayıtlarının iptali Ue bu tapuların 
ihtiva ettiği saha olan eYnişehir Çardak Köyü Evler Mevkiinde 
kain D. Osman Esin., B. Hafız Enim Işık, K. Süleyman Çetin ve Meh
met Kınıya satılan tarla, G. Mehmet Çakır ve ismail Doğan ile çevrili 
6520 M2 alanında 2800,— lira kıymetinde tarlanın davacı hissedarları 
arasında yapman taksime dayanılarak M. Kanun 639/2 maddesine göre 
davacı Halil Tekin adma tesciline, 56 lira harem davalılardan tahsiline 
ve peşin alman 14 liranın icrayı mahsubuna, davacı vekili için takdir 
olunan 280 Ura ücreti vekâlet ile 28,75 Lira mahkeme masraflarının da
valılardan alınarak davacılara verilmesine, temyizi kabil olmak üzere 
19/10/1972 tarih ve 1969/398 esas 1972/415 karar sayı ile davacılar ve
kili ile bir kısım davalılar vekillerinin yüzlerine karşı iki davalının yok
luğunda karar verilmiştir. 

Davalılardan ismail Canay bulunmadığından davetiye ve gıyap 
kararı ilânen tebliğ edilmiş olup adreside halen tespit edilemediğinden 
işbu karara davalı ismail Canay'a ilânen tebliği, ilânın yapıldığı tarih
ten 15 gün sonra tebliğatm yapılmış sayılması, kanuni süresi içerisin-
te temyiz edilmediği taktirde karara kesinleşeceği kararının tebliğine 
kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 3759 

— e .— 

istanbul 3 üncü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 

1968/439 Esas 
Irza geçmekten sanık olup, Tokat Büyük Halmus Gölgeli Köyü nü

fusuna kayıtlı olup aynı yerde oturur, Salih oğlu, Menekşe'den doğma, 
1/1/1952 doğumlu Ali Zengin hakkında Mahkememizde yapılan duruş
ması sonunda: 

T.C.K. nun 416/Son, 418, 65/3, ve 59 uncu maddeleri gereğince 
beş ay süre ile hapsine, dair sanığın gıyabında verilen 22/12/1972 tarih
li karar sanığın bulunamaması sebebiyle ilânen tebliğine karar veril
miştir. 

Yukarıda özeti yazılı hükmün neşir tarihinden İtibaren tebliğ ye
rine kaim olmak üzere kanunî bir müracaatta bulunulmadığı takdirde 
kesinleşeceği ilân olunur. 5485/1 

1969/128 Esas 
Sahte bono tanzim etmekten sanık olup, istanbul Fener, Mektep 

Sokak hane 6 Cilt 5 Sahife 4 de nüfusa kayıtlı ve istanbul Feriköy Bil
giç Sokak 17/4 de mukim Korkut oğlu, Hayganuştan doğma, 1339 do
ğumlu, Jirayir Çilingir hakkında Mahkememizde yapılan duruşma so
nunda : T.C.K. nun 349, 346 , 342/1 inci maddeleri gereğince iki yıl ağır 
hapsine dair sanığın gıyabında verilen 14/2/1973 tarihli karar kendisine 
tebliğ edilememesi sebebiyle ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Yukarıda özeti yazılı hükmün neşir tarihinden itibaren tebliğ ye
rine kaim olmak üzere kanunî bir müracaatta bulunulmadığı takdirde 
kesinleşeceği ilân olunur. 5485/2 

•• 
istanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 

Kadıköy Acıbadem Kitapçı Mehmet Ef. No. 17 adresinde mukim 
Güngör Erkural ist. 5 inci Ağır Ceza Mah. 6/3/1973 tarihli esas 
1967/433-Karar 1970/38 sayılı ilamı ile mahkûm olduğu 20.750,— lira 
ağır para cezası ve 843,— lira % 30 Avukatlık ücretinin ödenmesi hakkım
da adresine gönderüen ödeme emri bilâ tebliğ iade olunduğundan zabı
taca ve tdari Makamlarca yapılan tahkikata göre tebligata elverişli ad
resi meçhul kalmış bulunduğundan mezkûr ödeme emrinin 7201 sayılı 
Kanun hükümlerince ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Sözü edilen paranın 1918 sayılı Kanun hükümlerince ilân tarihin
den itibaren 15 gün içinde ödenmesi lâzımdır. 

Bu müddet içinde ödenmediği taktirde haczen infaz yoluna gidüe-
ceği tebligat verine kaim olmak üzere ilân olunur. 5509 

Acıbadem Saray Aardı Cad. Tunç Ap. adresinde mukim Vedat 
Erkural istanbul 5 inci Ağır Ceza Mahkemesi 6/3/1970 tarihli esas 
1967/433 - Karar 1970/98 sayılı ilâmı ile mahkûm olduğu 20.750— lira 
ağır para cezası ve 843,— lira <% 30 Avukatlık ücretinin ödenmesi hakkım
da adresine gönderilen ödeme emri bilâ tebliğ iade olunduğundan zabı
taca ve idarî Makamlarca yapılan tahkikata göre tebligata elverişli ad
resi meçhul kalmış bulunduğundan mezkûr ödeme emrinin 7201 sayılı 
Kanun hükümlerince ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Sözü edilen paranm 1918 sayılı Kanun hükümlerince ilân tarihin
den itibaren 15 gün içinde ödenmesi lâzımdır. 

Bu müddet içinde ödenmediği taktirde haczen infaz yoluna gidile
ceği tebligat yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 5510 
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Diyarbakır Asliye Ceza Hakimliğinden: 

E . No: 19711/60 
K. No : 1971/382 
Karar tarihi : 3/5/1871 
(Davacı : K. H. 
Sanıklar: Osman Boı-ikır, Abdüllalı oğlu 1345 D. lu Bağlarbası 

Mahallesi Şanlı Sokak No. 22 
'Suç : Ticaret amaciyle Tekel kaçakçıhğı 
Suç tarihi : 22/1/1971 
Sanığın hareketine uyan müsnet suçu subuta erdiğinden T. C. K. 

nun 1918 sayılı Kanununun 25/1 - 2 nci maddeleri gereğince 24 gün hapis 
ve 70 Ura hafif para cezası ile mahkumiyetine dair yukarıda tarih ve sa
yısı yazılı karar, sanığın adresi meçhul bulunduğundan tebliğ edilemediği 
cihetle ilânen teMiğine ve ilân tarihinden 15 gün zarfında kanun yoluna 
başvurulmadığı takdirde hükmün kestolesmiş addine karar verildiği Ha
nen tebliğ olunur. 5467 

Diyarbakır Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

ü. No : 1972/1090 
K. No : 1972/1398 
Karar tarihi: 26/9/1972 
Davacı j K. H. 
Sanıklar: Zeki Okuş, Cemal oğlu 1955 D. lu Diyarbakır Alipaga 

Mahallesi Geçit Sokak No. 9 da 
Suç : Hırsızlık 
Suç tarihi: 30/6/1972 
Sanığın hareketine uyan müsnet suçu sulbuta erdiğinden T. C. K. mm 

4*1/ ilk, 522, 55/3 üncü maddeleri gereğince 1 ay 10 gün müddetle hapis 
cezası ile maihkûmiyetıne dair yukarıda tarih ve sayısı yazılı karar, sa
nığın adresi meçhul bulunduğundan tebliğ edilemediği cihetle ilânen 
tebliğine ve ilân tarihinden 16 gün zarfında kanun yoluna başvurma
dığı takdirde hükmün kesinleşmiş addine karar verildiği Uânen tebliğ 
olunur. 5468 

E . No : 1972/1175 
K. No : 1973/150 
Karar tarihi: 20/3/197* 
(Davacı: A. H. 
Sanıklar : Kahraman Kızılgül, Mehmet oğlu 1940 D. lu Alipaşa Ma

hallesi Herhali Sokak 12 de oturur. 
Suç : Hakaret ve müt. sarhoşluk ve üzrar 
'Suç tarihi : 20/3/1973 
Sanığın hareketine uyan müsınet suçu subuıta erdiğindlen T. C. K. 

nun 571, 647 sayılı Kanunun 6 ncı maddeleri gereğince 50 lira hafif para 
cezası İle mahkûmiyetine dair yukarıda tarih ve sayısı yazdı karar, sa
nığın adresi meçhul bulunduğundan tebliğ edilemediğti cShetle ilânen teb
liğine ve ilan tarihinden 15 gün zarfında kanun yoluna başvurmadığı 
takdirde hükmün keainlegmif addine karar verildiği ilânen tebliğ olunur. 

5469 

BJ. No: H972/12 
K. No: 1972/109 
Karar tarihi : 14/3/1873 
Davacı: A. H. 
flaıuklar : Salt Akanak, Ahmet oğlu 1938 D. lu Diyarbakır Fatih-

pofa Mahallesi Güve Sokak No. 12 de oturur. 
I9uç : Ticaret amaclyle Tekel kaçakçılığı 
Buç tarihi: 1/1/1973 
ISanığm hareketine uyan müsnet suçu subuıta erdiğinden 1918 sa

yılı Kanununun 26/3, 117, sayılı (Kanununun 88/2, 59 uncu maddeleri 
gereğince 5 ay hapis ve 50 lira ağır para cezası ile maihkûmiyetine dair 
yukarıda tarifti ve sayısı yazılı karar, sanığın adresi meçhul bulunduğundan 
tebliğ edilemediği cihetle ilânen tebliğine ve ilân târihinden 15 gün zar
fında kanun yoluna başvurmadığı takdirde hükmün kesinleşmiş addine 
karar verildiği nanen tebliğ olunur. 5470 

E. No: 1972/265 
K. No: 1972/425 
Karar tarihi: 26/5/1972 
Davacı: A. H. 
Sanıklar : Mevlüt Akkuzu, Bubi oğlu 1954 D. Hu Diyarbakır Bağlar 

Gürsel Caddesi Yanık Köşk Bitişiğinde oturur. 
ıSuç: Ticaret amaciyle Tekel kaçakçılığı 
ISuç tarihi: 14/3/1972 

Sanığın hareketine uyan müsnet suçu subuta erdiğinden 1918 sa
ydı Kanununun 25/3. üncü maddeleri gereğince Beş ay hapis ve altmış 
ura ağır para cezası de mahkûmiyetine dair yukarıda tarih ve sayısı 
yazılı karar, sanığın adresi meçhul bulunduğundan tebliğ edilemediği ci
hetle ilânen tebliğine ve ilân tarihinden 15 gün zarfında kanun yoluna 
başvurmadığı takdirde hükmün kesinleşmiş addine karar verildiği ilânen 
tebliğ olunur. 5471 

E . No : 1973/17 
K. No : 1973/114 
Karar tarihi : 14/3/1973' 
Davacı : A. H. 
Sanıklar : Sait Kanduyan, Ahmet oğlu 1332 D\ lu Hasırlı Mahal

lesi Tenekeci Sokak No. 50 de oturur 
Suç : Ticaret amaciyle Tekel kaçakçılığı 
Suç tarihi : 1/1/1973 
Sanığın hareketine uyan müsnet suçu subuta erdiğinden 1918 sa

yılı Kanununun 25/3, T. C. K. nun 59, 4223 10/C maddeleri gereğince 5 
ay hapis ve elli lira hafif para cezası ile mahkûûmiyetirıe dair yukarıda 
tarih ve sayısı yazılı karar, sanığın adresi meçhul bulunduğundan tebliğ 
edilemediği cihetle ilânen tebliğine ve ilân tarihinden 15 gün zarfında 
kanun yoluna başvurmadığı takdirde hükmün kesinleşmiş addine karar 
verildiği Uânen tebliğ olunur. 5472. 

E. No : 1970/770 
K. No : 1971/874 
Karar tarihi : 16/11/1971 
Davacı : K. H. 
Sanılar : 1 — Bahadır Çetinkaya, Kasım oğlu 1937 D. lu Diyar

bakır Kaşıkbudak Mahallesi Yukarı Kara taş Sokak No. 51 de oturur. 
2 — Ahmet Olgun, Sait oğlu 1943 D. lu Bağlar Sunay 

Caddeai 6 Sokak No. 1 de oturur. 
Suç : Müt. sorhoşluk 
Suç tarihi: 26/10/1970 
Sanığın hareketine uyan müsnet suçu subuıta erdiğinden T. C. K. nun 

572, 647 sayılı Kanunun 6 ncı 'maddeleri gereğince 300 lira hafif para ce
zası ile mahkûmiyetine dair yukarıda tarifli ve sayısı yazılı karar, sanığın 
adresi meçhul bulunduğundan tebliğ edilemediği cihetle ilânen tebliğine 
ve Uân tarihinden 15 gün zarfında kanun yoluna başvurmadığı takdirde 
hükmün kesinleşmiş addine karar verildiği ilânen tebliğ olunur 

54/73 

'E. No : 1970/786 
K. No : 1971/65 
Karar tarihli : 3/11/1970 
Davacı ı K. H. 
.Sanıklar : 1 — M. Kaırnil Özkurt, Hasan oğlu 1312 D. lu Diyarbakır 

Mevkiini Köyünde otuırur 
2 — Behçet Üzkurt, İbrahimbey Mahallesi Tuzlu Sokak No. 

27 de oturur 
3 — Eşref özkurt, M. Kamil oğlu 1952 D. lu Diyarbakır 

Meyküni Köyünde oturur 
'Suç : Müessir fiil 
Suç tarihi : 3/11/1970 
Sanığın hareketine uyan müsnet suçu subuta erdiğinden T. C. K. 

nun 456/4, 457/11, 647 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince 2 ay 20 
gün müddetle hapis cezası üe mahkûmiyetine dair yukarıda tarih ve 
sayısı yazılı karar, sanığın adresi meçhul bulunduğundan tebliğ «dile
mediği cihetle ilânen tebliğine ve ilân tarihinden 15 gün zarfında kanım 
yoluna başvurmadığı takdirde hükmün kesinleşmiş addine karar verildiği 
ilânen tebliğ olunur. 5474 

E . No : 1970/692 
K. No : 19711/415 
«arar tarihli : 6/8/1970 
Davacı a K H. 
.Sanıklar: Recep Kelle, Nasır oğlu 1956 D. lu Diyarbakır Arzoğlu 

Köyünde oturur. 
ıSuç : Hırsızlık 
ISuç tarihi : 6/8/1970 
Sanığın hareketine uyan müsnet suçu sulbuta erdiğinden T. C. K. 

nun 491/ilk, 522, 523, 56/3 üncü maddesi gereğince 20 gün müddetle 
hapis cezası Ee mahkûmiyetine dair yukarıda tarih ve sayısı yazılı ka
rar, sanığın adresi meçhul bulunduğundan tebliğ edSlemediği cihetle ilâ-
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nen tebliğine ve ilan tarihinden İS gün zarfında kanun yoluna başvurul
madığı takdirde (hükmün kesinleşmiş addine karar verildiği ilânen tebliğ 
olunur. 5475 

E. No : 1971/25 
K. No : 1972/1775 
Karar tarihi : 20/11/1972 
Davacı a K. H. 
Sanıklar : 1 — Albdül Vahap Bayar, Şeyhımus oğlu 1960 D. lu 

Diyarbakır Dicle Mahallesi Hamamlı Sokakta oturur 
.Suç ı Hınsızlılk ve hırsızlık malını bilerek satın almak 
Suç tarihi : 210/10/1970 
.Sanığın hareketine uyan müanet suçu suıbuta erdiğinden T. C. K. 

nun 491/ilk, 522, 525 inci maddeleri gereğince 2 ay müddetle hapis ce
zası ile mahkûmiyetine dair yukarıda tarih ve sayısı yazılı karar, sa
nığın adresi meçhul bulunduğundan tebliğ edilemediği cihetle ilânen teb
liğine ve ilân tarihinden 15 gün zarfında kanun yoluna başvurulmadığı 
takdirde hükmün kesinleşmiş adıdine karar verildiği ilânen tebliğ olunur. 

547« 

Diyarbakır Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1971/1032 
K. No : 1972/780 
Karar Tarihi : 3/10/1972 
Davacı : K. H. 
.Sanıklar : 
Selim Saylık, Mehmet oğlu 1952 doğumlu Diyarbakır Kartaltepe 

Köyünde oturur. 
Suç : Ağır surette yaralamak ve «136 sayılı Kanuna muhalefet 
Suç tarihi : 26/7/1970 
Sanığın hareketine uyan müsnet suçu subuta erdiğinden, 456/1, 

51/2, maddeleri gereğince 2 ay hafif hapis cezasiyle mahkûmiyetine dair 
yukarıda tarih ve sayısı yazılı karar, sanığın adresi meçhul bulunduğun
dan tebliğ edilemediği cihetle ilânen tebliğine ve ilân tarihinden 15 gün 
zarfında 'kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşmiş 
addine karar verildiği ilânen tebliğ olunur. 5477 

E. No : 1971/382 
K. No : 1971/396 
Karar tarihi : 7/5/1971 
Davacı : A. H. 
Sanık : İsmet Kutlu, şükrü oğlu 1946 doğumlu Elazığ Teni Mah. 

sft 9 no. da oturur. 
ıSuç : ticaret amaciyle gümrük kaçakçılığı 
Suç tarihi : 11/4/1971 
Sanığın hareketline uyan müsnet suçu subuta erdiğinden 1918 

S. K. C. K. 59 uncu maddeleri gereğince 1940 lira ağır para cezasiyle 
mahkûmiyetine dair yukarıda tarih ve sayısı yazılı 'karar, sanığın ad
resi meçhul bulunduğundan tebliğ edilemediği cihetle ilânen tebliğine ve 
ilân tarihinden 15 gün zarfımda kanun yoluna başvurulmadığı taktirde 
hükmün kesinleşmiş addine karar verildiği ilânen tebliğ olunur. 

54718 

E. No : 1970/721 
K. No : 1971/160 
Karar tarihi : 4/3/1971 
Davacı : K. H. 
Sanıklar : 
Fikret Eleftoz, Şeyhmus oğlu 1955 doğumlu Diyarbakır lakender-

paşa Mahallesi Telgrafhane Sokak, No. 14 de oturur. 
Suç : M. fiil ve hakaret 
Suç tarihi : 19/9/1970 
Sanığın hareketine uyan müsnet suçu subuta erdiğinden T. C. K. 

nun 456/4, 55/3 üncü maddeleri gereğince 1 ay 10 gün müddetli ceza
siyle mahkûmiyetine dair yukarıda ıtanih ve sayısı yazılı karar, sanığın 
adresi meçhul bulunduğundan tebliğ edilemediği cihetle ilânen tebliğine 
ve ilân tarihinden 15 gün zarfında kanun yoluna başvurulmadığı taktir
de hükmün kesinleşmiş addine karar verildiği ilânen tebliğ olunur. 

5479 

E . No. : 1972/2155 
K. No. : 1972/2172 
Karar T. : 28/12/1972 
Davacı : K. H. 

Sanık : Mehmet Balıkçı Abdülkadir oğlu, 1954 doğumlu, Diyarba
kır Ayna Minarenin yanında oturur. 

Suç : Adiyen müessir fül 
Suç T. : 4/12/1972 
Sanığın hareketine uyan müsnet suçu subuta erdiğinden T. C. K. 

nun 456/4, 71, 647 'S. K. nun 6 ncı maddesi gereğince 400 lira ağır para 
cezasiyle mahkûmiyetine dair yukarıda tarih ve sayısı yazılı karar, sa
nığın adresi meçhul bulunduğundan tebliğ edilmediği cihetle ilânen teb
liğine ve ilân tarihinden 15 gün zarfında kanun yoluna başvurmadığı 
takdirde hükmün kesinleşmiş addine karar verildiği ilânen tebliğ olunur. 

5480 

E. No. : 1970/645 
K. No. : 1970/618 
Karar T. : 26/11/1970 
Davacı : K. H. 
Sanıklar : Resul Çaçan, Mehmet Ali oğlu, 1950 doğumlu Eğil Kaya 

Köyünde oturur. 
Suç : Av silâhıyle yaralamaya teşebbüs 
Suç T. : 17/5/1970 
Sanığın hereketine uyan müsnet suçu sülbuta erdiğinden T. C. K. 

nun 456/4, 457/1 İnci maddeleri gereğince 1 ay 23 gün müddetle hapis 
cezasiyle mahkûmiyetine dair yukarıda tarih ve, sayısı yazılı karar, 
sanığın adresi meçhul bulunduğundan tebliğ edilemediği cihetle ilânen 
tebliğine ve ilân tarihinden 15 gün zarfında kanun yoluna başvurmadığı 
takdirde hükmün kesinleşmiş addine karar verildiği ilânen tebliğ olunur. 

5481 

E. No. : 1971/371 
K. No. : 1971/723 
Karar T. : 14/9/1971 
Davacı: A. H. 
Sanık : Uğur Sevimli, Arif-oğlu, 1937 doğumlu, İzzettinpaşa Mah-

hallesi Ziya Gökalp Sok. No. 41 de oturur. 
Suç . 506 sayılı Kanuna muhalefet 
ISuç T. : 5/3/1971 
Sanığın hareketine uyan müsnet suçu sü'buta erdiğinden T. C. K. 

nun 506, 140/B maddeleri gereğince 200 lira ağır para cezası ile mah
kûmiyetine dair yukarıda tarih ve sayısı yazılı karar, sanığın adresi 
meçhul bulunduğundan tebliğ edilemediği cihetle ilânen tebliğine ve ilân 
tarihinden 15 gün zarfında kanun yoluna başvurmadığı takdirde hük
mün kesinleşmiş addine karar verildiği ilânen tebliğ olunur. 

5482 

E. No. : 1970/908 
K. No: : 1971/389 
Karar tarihi : 1/6/1971 
Davacı: A. H. 
Sanık : Ahmet Erşahin, Hasan oğlu 1340 doğumlu Lice'nin Yeni

şehir Mah. de oturur. 
Suç: Mü. Sarhoşluk M. Fiil. 
Suç tarihi : 11/12/1970 
Sanığın hareketine uyan müsnet suçu subuta erdiğinden T. C. K. 

nun 572,482/3 üncü maddeleri gereğince 1 ay hapis ve 250 lira ağır para 
cezasiyle mahkûmiyetine dair yukarıda tarih ve sayısı yazılı karar, sanı
ğın adresi meçhul bulunduğundan tebliğ edilemediği cihetle ilânen tebli
ğine ve ilân tarihinden 15 gün zarfında kanun yoluna başvurulmadığı 
takdirde hükmün kesinleşmiş addine karar verildiği ilânen tebliğ olu
nur. 5483/1 

E. No.: 1970/908 
K. No. : 1971/389 
Karar tarihi : 1/6/1971 
Davacı: K. H. 
Sanık : Necmettin Süer Ömer oğlu 1950 doğumlu Derik Hidra Mah. 

sinde oturur. 
Suç : Müt. Sarhoşluk hakaret M. Fül 
Suç : tarihi : 11/12/1970 
Sanığın hareketine uyan müsnet suçu subuta erdiğinden T. C. K. 

nun 456/4,51/2,647 sayılı Kanunun 6 ncı maddeleri gereğince 1 ay müd
detle hapis cezasiyle mahkûmiyetine dair yukarıda tarih ve sayısı yazılı 
ilânen tebliğine ve ilân tarihinden 15 gün zarfmda kanun yoluna baş
vurulmadığı takdirde hükmün kesinleşmiş addine karar verildiği ilânen 
tebliğ olunur. 5483/2 



Ankara Defterdarhğından ; Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

1 — Çankaya İlçesinin Kültür Mahallesinde imarın 1078 ada 6 
parselini teşkil eden 333 M2, yüzölçümlü kagir apartmanın mülkiyeti 
hazineye ait 3/21 arsa payına tekabül eden kat I bağımsız bölüm I No. 
lu mesken 325.000,— lira muhammen bedeli üzerinden 2490 sayılı 
Kanunun 31 inci maddesine müsteniden kapalı zarf usulü ile satışa 
-kartılmıştır. 

2 — İhalesi 21/5/1973 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 
15.00 de Defterdarlıkta teşekkül olunacak komisyon huzurunda yapı
lacaktır. 

3 — Bu işe ait ihale dosyası hergün mesai saatleri dahilinde Def
terdarlık Millî Emlak Müdürlüğü satış servisinde görülebilir. 

4 — Taliplerin bu iş için yatıracakları 16.750,00 liralık teminata 
karşılık alacakları makbuzla birlikte hazırlıyacaklan kapalı teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona ver
meleri (postada vaki gecikme kabul edilmez.) İlân olunur. 

5214/4-3 

iskenderun Demir Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden: 

6.470 adet muhtelif flüoresan armatür ile 10.250 adet flüoresan ampul 
satm alınacaktır. 

1 — Bu işe ait şartname ve dosya; 
a) iskenderun'da Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden 250,— TL. 

bedel karşılığında alınabilir. 
b) Ankara'da Tunus Caddesi No. 63 Kavaklıdere adresindeki Ti 

caret Şefliğimizde görülebilir. 
2 — Teklif mektupları en geç 22/5/1973 Salı günü saat 14.30 a 

kadar iskenderun'da Müessese Müdürlüğümüz Muhaberat Servisine 
tevdi edilmiş olacaktır. 

Belirtilen saatten sonra verilen veya gönderilen teklifler ile, pos
tada vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

3 — Müessesemiz 2490 sayıh Kanuna tabi olmadığından ihaleyi 
yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta tamamen serbesttir. 

5762 / 3-8 

1 — Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı için 73-0171-1 sipariş numaralı 
Dodge kamyon yedekleri dış memleketlerden teklif alma yolu Ue satm 
alınacaktır. 

2 — Şartname almak isteyen firmalar başlıklı kâğıtlarına mal
zemenin sipariş numarasını, İsmini ve malzeme ile Ügüi olarak temsil
cisi bulunduğu firmanın açık adresini belirten bir dilekçe ile şartname
leri Merkezde Malzeme Şubesi Müdürlüğünde 708 numaralı odadan 50,— 
T L . mukabilinde temin edebilirler. 

3 — Tekliflerin en geç 11 Haziran 1973 Pazartesi günıü saat 17.30 
da Genel Müdürlükte bulundurulması gerekir. Bu tarihten sonra verilen
ler üe şartnamelerine uygun olmayan teklif ve postadaki gecikmeler 
dikkate alınmaz. 5716 / 3-3 

Karacabey Belediye Başkanlığından : 

KAMP YERİ KİRAYA VERİLECEKTİR. 
1 — Karacabey - Yeniköy Plajında 16.000 M?, yüzölçümünde ve üze

rinde kamp tesisleri bulunan kamp yeri 2490 sayıh Kanun gereğince 
açık artırma usulüyle ve ihale tarihinden itibaren 1 Kasım 1977 tarihine 
kadar 4 yıl 6 ay müddetle kiraya verilecektir. 

2 — Bir yıllık muhammen kirası 10.000 lira geçici teminatı 3.375,— 
liradır. 

3 — İhalesi: 21/5/1973 Pazartesi günü saat 15.00 de [Belediye 
Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

4 — Bu ihaleye ait şartname Karacabey Belediyesinde ve; istanbul, 
Ankara, Bursa, Eskişehir ve Kütahya Belediyelerinde görülebilir. 

Keyfiyet ilân olunur. 5722 / 4-2 
• 

Eskişehir Asliye 3 üncü Hukuk Hâkimliğinden 

1973/7 
Rasim Buızkaya tarafından açılan soyad tashihi davasının yapılan 

duruşması sonunda verilen 21/2/1973 tarih ve 1973/72 sayıh karar ille 
davacının soyadının «Bozkaya» olarak tashihine karar verildiği ilân olunur. 

6652 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanhğuıdan : 

Sura 
Na 

1 — 
2 — 
3 — 

« — 

E K S İ L T M E Y E 
konan işin çeşidi ve miktarı 

M. bedeli G. tem. 
Lira Lira 

İ H A L E N İ N İhalenin ae surette Ş. bedeli 
Tarihi Günü Saati yapılacağı Lira Kr. 

600 Ton Yeşil Yonca 420.000 
100 Ton Yataklık Saman 25 Ton ince Saman 100.000 
3 Kalem cihaz (Sinema makinası, Jeneratör, 
Amplifikatör) 358.000 
36 Forma Sağlık Dergisi 45.000 

20.550 
6.250 

18.070 
3.375 

10/5/1&73 
10/5/1973 

11/5/19T3 
11/5/1973 

Perşembe 
Perşembe 

Cuma 
Cuma 

115.00 de Kapalı Zarf 
15.30 da Kapalı Zarf 

15.00 de 
15.30 da 

Kapalı Zarf 
Kapalı Zarf 

21,— 
5,— 

17,80 
2.25 

1. Yukarıda çeşidi, keşif bedeli, muvakkat teminatı, ihale günü 
2. Şartnameler Donatım Genel Müdürlüğünden temin, İzmir ve 
3 Eksiltme yukarıda gösterilen gün ve saatte Bakanlık Donatım 
4. Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı Kanunun 2, 3 ve 32 

sütme saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanl: 
6. Postada vaki gecikmeler kabul edilmiyeceği 

ve saati üe yapılacak ihale şekli, yazılı işler eksiltmeye çıkarılmıştır, 
istanbul Sağlık Müdürlüklerimde görülebilir. 
Genel Müdürlüğünde toplanacak Satm Alma Komisyonunda yapılacaktır, 

nci maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlayacakları zarflan ek-
ığına vermeleri 

5188/4-4 

Tekirdağ Valiliği Topraksu Ekip Başmühendisliğinden : 

Keşif bedeli Geçici teminatı İ H A L E N İ N 
İ Ş Y E R İ C İ N S Î Lira Kr. Lira Kr. Tarihi Günü Saati 

Tekirdağ - Çorlu Esenler Sulama Projesi 670.612,54 30.574,50 14/5/1973 Pazartesi 10.30 
Tekirdağ - Çorlu İğneler » » 645.902,10 29.586,08 14/5/1973 Pazartesi 15.30 
Tekirdağ - Saray Göçerler » » 639.046,08 25.311,84 15/5/1973 Salı 10.30 
Tekirdağ - Hayrabolu - Susuzmüsellim » » 330.297.98 16.961,92 15/5/1973 Sah 15.30 

1 — Yukarıda özet olarak belirtikniş işlerin 2490 sayıh Kanununun 31 inci maddesi gereğince TOPRAKSU Ekip Başmühendisliği binasında 
(Orta Cami Mah. Çelebi Ağa Sokak No. 20 TEKİRDAĞ) kapalı zarf usulü ile malesinin yapılacağı, 

2 — isteklerin 9/5/19T3 Çarşamba günü saat 17.00 ye kadar müracaatları üe ibriilkte A, B, C, grubundan karnelerini ve benzer İş yap
tıklarınla dair vesikalarını, makina - teçhizat ve personel beyannamesi ile, malî yeterlik belgelerini Komisyona ibraz ederek İhaleye giriş belgesi 
almaları, 

3 — isteklilerin ihale saatinden l saat öncesine kadar 1973 yılı ticaret odası vesikası, geçici teminat ve giriş belgesini havi kapalı zarfı 
makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri, 

4 — İşlere ait ihale dosyalarının ve şartnamelerinin çalışıma saatleri içinde TOPRAKSU Ekip Başmühendisliğinde görülebileceği, Postada 
vaki gecikmelerin, telgrafla müracaatların dikkate alınmayacağı ilân olunur. 5261 / 4-4 
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Ankara Belediye Başkanlığından: 

TELEFON SANTRALI MONTE EDİLECEKTİK. 
1 — Temizlik İşleri Müdürlüğü binasına monte edilecek olan oto

matik telefon santralı İşi 2490 sayılı Kanunum 31 inci maddesi gereğince 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Bu işin birinci keşif bedeli (210.O70,—) liradır. 
3 — Eksiltme Ankara Belediye Encümeni İhale Komisyonunda 

22/5/1973 Salı günü saat 15.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak Ankara Belediyesi Fen İş

leri Müdürlüğü Tapı Şubesinde görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
A - (11.553,50) liralık geçici teminatım, 
B - 1973 Yılı Ticaret Odası Belgesini, 
C - Müracaat dilekçeleri Ue birlikte verecekleri (Eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) 
a) Plan ve teçhizat, teknik personel ve taahhüt beyannamelerini, 
b) En az bu İşin öneminde bir işi yapmış olduklarım geçici ve ke

sin kabullerini yaptırmış olduğuna dair resmi dairelerden alınmış iş bi
tirme belgesini, , 

c) Sermaye ve kredi imkânlarım bildiren mail durum bildirisini ve 
30.000,— liralık nakit kredisi olduğunu belirten banka referansım, ibraz 
suretiyle Fen İşleri Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları yeterlik 
belgelerini zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 22/5/1973 Sah günü saat 14.00 e 
kadar makbuz mukabili İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi için son müracaat 16/5/1973 Çarşamba günü 
saat 17.30 a kadar Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne yapılacaktır. 

Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

5626/4-3 

MERKEZÎ TESHİN TESİSATI YAPTIRILACAKTIR 
1 —> Temizlik işleri Müdürlüğü merkezi teshin tesisatı işi2490 sayılı 

Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü Ue eksiltmeye konul
muştur. 

2 — Bu işin birinci keşif bedeli (865.443,72) liradır. 
3 — Eksilüme Ankara Belediye Encümeni İhale Komisyonunda 

22/5/1973 Salı günü saat 15.30 da yapılacaktır. 
4 — Eksiltem şartnamesi ve diğer evrak Ankara Belediyesi Fen İş

leri Müdürlüğü Yapı Şubesinde görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için İsteklilerin : 
A - 38.367,75 Uralık geçici teminatını, 
B - 1973 Yılı Ticaret Odası Belgesini, 
C - Müracaat dilekçeleri Ue blrll'-te verecekleri (Eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) 
a) Plan ve teçhizat, teknik personel ve taahhüt beyannamelerini, 
b) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (H) grubundan en az 

bu işin keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir mü
teahhitlik karnesini, 

c) Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisini ve 
100.000,— liralık nakit kredisi olduğunu belirten banka referansını, ibraz 
suretiyle Fen İşleri Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları yeterlik 
belgeleri zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 22/5/1973 Salı günü saat 14.30 a 
kadar makbuz mukabili İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

7 — YeterUk belgesi için son müracaat 16/5/1973 aÇrşamba günü 
saat 17.30 a kadar Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne yapılacaktır. 

Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
6627/4-3 

ELEKTRİK TESİSATI YAPTIRILACAKTIR. 
1 — Toptancı Hal Müdürlüğü binası ile bağlı olduğu dükkânların 

elektrik tesisatı işi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı 
zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Bu işin birinci keşif bedeli (133.180,—) liradır. 
3 — Eksiltme Ankara Belediye Encümeni İhale Komisyonunda 

22/5/1973 Salı günü saat 15.45 de yapüacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak Ankara Belediyesi Fen 

İşleri Müdürlüğü Yapı Şubesinde görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
A - 7.909,— liralık geçici teminatım, 
B - 1973 Yılı Ticaret Odası Belgesini, 
C - Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) 

a) Plan ve teçhizat, teknik personel ve taahhüt beyannamelerini, 
b) En az bu İşin öneminde bir işi taahhüt edip geçici ve kesin ka

bullerini yaptırmış olduklarına dair resmi dairelerden alınmış İş bitirme 
belgesini, 

c) Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisini ve 
25.000,— nakit kredisi olduğunu belirten banka referansım, İbraz sure
tiyle Fen İşleri Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları yeterlik bel
gelerini zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 22/5/1973 Salı günü saat 14.45 e 
kadar makbuz mukabili İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi için son müracaat 16/5/1973 Çarşamba günü 
saat 17.30 a kadar Belediye Fen işleri Müdürlüğüne yapılacaktır. 

Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
5628/ 4-3 

BUZ PATENİ YAPTIRILACAKTIR. 

1 — Kurtuluş Parkında buz pateni tesisatı işi 2490 Sayılı Kanunun 
31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye1 konulmuştur. 

2 — Bu işin birinci keşif bedeli (913.672.00—) liradır. 
3 — Eksiltme Ankara Belediye Encümeni ihale Komisyonunda 

22/5/1973 Salı günü saat 16.00 da yapılacaktır. 
4 — Eksitlme şartnamesi ve diğer evrak Ankara Belediyesi Fen 

İşleri Müdürlüğü Yapı Şubesinde görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
A - (40.296,88) liralık geçici teminatını, 
B - 1973 Yuı Ticaret Odası Belgesini, 
C - Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) 
a) Plan ve teçhizat, teknik personel ve taahhüt beyannamelerini, 
b) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (G) grubundan en 

az bu İşin keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir 
müteahhitlik karnesini, 

c) Soğuk teknik alanında yanlız maklna ve teçhizata münhasıl ol
mak üzere en az bu işin öneminde bir işi yapmış, olduğunu ve geçici ve 
kesin kabullerini yaptırmış olduğuna dair resmî dairelerden alınmış İş 
bitirme belgesini İbraz suretiyle Fen işleri Müdürlüğü Belge Komisyo
nundan alacakları yeterlik belgelerini zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — istekliler teklif mektuplarım 22/5/1973 Salı günü saat 15.00 e 
kadar makbuz mukabili ihale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi için son müracaat 16/5/1973 Çarşamba günü 
saat 17.30 a kadar Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne yapılacaktır. 

Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

5629 / 4-3 • 
Tosya Devlet Hastanesi Baştabipliğinden : 

Sıra 
No. Cinsi 

Fiyatı 
Lira Kr. 

Miktarı Tutarı G. 
Kg. Lira Kr. 

teminatı Eksiltme 
Lira Kr. usulü 

1 Ekmek halk 
tipi 1,51 10.000 15.100,— 1.132.50 K. zarf 

2 Sığır eti 17 — 2.250 38.250 — 2.870,— K. zarf 
3 Bakkaliye,seb-

ze vs. 49 kalem 101.991,50 6.350,— K. zarf 
4 Linyit kömürü 300 — 135 ton 40.500,— 3.040,— K. zarf 
5 İlâç ve tıbbî 

malzeme 43 kalem 47.908,80 3.600,— K. zarf 

1 — Tosya Devlet Hastanesinin 1973 malî yılı ihtiyaçları 3/5/1973 
tarihinden itibaren 15 gün müddetle 2490 sayılı Kanunun hükümlerine 
tevfikan 5 grup halinde kapalı zarf usuliyle ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — ihale 18 Mayıs 1973 Cuma günü saat 10.00 da Hastanede top
lanacak olan Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Şartnameler mesai saatleri içerisinde Hastanede îdare Kale
minde bedelsiz temin edilir. 

4 — Taliplilerin teklif mektuplarının Kanunun 32 ncl maddesine 
uygun olarak hazırlayıp içerisine 1973 malı yılı ticaret odası kayıt vesi
kası ve geçici teminat mektupları havi zarf, ihale saatinden bir saat 
önce Komisyon Başkanlığına makbuz mukabili vermeleri. 

5 — İlâç ve tıbbî malzeme şartnameleri Ankara, istanbul, Sağlık 
Müdürlüklerinde görülebilir. 

6 — Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. 
5541/4-3 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 
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                                                                İÇİNDEKİLER 
 

 

 

Kanun                                                                                                                             Sayfa 
  

1711   1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
           ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun       1 
 

Kararnameler 
 
7/6318  Vıctroy - Vietnam Palestine Adlı Afişin Türkiye'ye Sokulması ve Dağıtılmasının 
             Yasaklanması Hakkında Kararname         3 
 
7/6294  Hükümetimiz ile «Hollanda, Gelişmekte Olan Ülkeler Yatırım Bankası» (NTBDC)  
             Arasında İmzalanan Anlaşmanın Yürürlüğe Konması Hakkında Kararname   3 
 
7/6336  İntibak Yönetmeliğinin Yürürlüğe Konulması Hakkında Kararname     6 
 
Adalet,Milli Eğitim ve  Milli Savunma Bakanlıklarına Ait Kararnameler      15 
 

Yüksek Seçim Kurulu Kararları 
 
Yüksek Seçim Kurulunun 204,232,234 Sayılı Kararlar       16 
 
 

İlanlar             18 
 
 




