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ÇARŞAMBA Sayı: 14563 

K A R A R N A M E L E RR 
Karar Sayısı : 7/6069 

A n t a l y a i l e C a t a n i a (İtalya) arasında b i r denizaltı k a b l o s u t e s i s i 
i l e i l g i l i olarak, B a k a n l a r K u r u l u n u n 5/10/19'72 t a r i h l i ve 7/5187 sayılı 
Kararı i l e v e r i l e n y e t k i y e istinaden, 24 O c a k 1973 t a r i h i n d e Hükümeti
m i z i l e İtalyan Hükümeti arasında A n k a r a ' d a imzalanmış olan İkraz 
Anlaşması il e e k i n i n onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 7/3/1973 ta
r i h l i ve E S G M (ESİD) : 390.566 - 2/73.267 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1983 
t a r i h l i v e 244 sayılı K a n u n u n 3 üncü ve 5 i n c i maddelerine göre, B a k a n 
l a r K u r u l u n c a 16/3/1973 t a r i h i n d e kararlaştırılmıştır. 

C U M H U R B A Ş K A N I 
FAHRİ S. K O R U T Ü R K 

Başbakan 
N. T A L Ü 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

N. ERKMEN 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

K. SATIR 
Devlet Bakanı 
İ. H. TEKİNEL 

Devlet Bakanı 
Prof. İ. Ö Z T R A K 

Adalet Balkanı 
H. M U M C U O Ğ L U 

Millî Savunma Bakanı 
İ. SANCAR 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalyan Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında iki ülkeyi bağlayacak bir Denizaltı 
Telefon kablosunun gerçekleştirilmesi için yapılan ikraz 

Anlaşması 

Türkiye C u m h u r i y e t i ve İtalyan C u m h u r i y e t i Hükümetleri, Türkiye 
ve İtalya'yı b i r b i r i n e bağlayacak d i r e k t b i r denizaltı k a b l o s u i l e o r t a k 
haberleşme h i z m e t l e r i n i geliştirmeği ve u y g u l a m a y a koymayı a r z u ede
cek, b i r b i r l e r i y l e aşağıdaki şekilde m u t a b a k a t a ve anlaşmaya varmışlar-

M A D D E 1 
Türkiye i l e İtalya arasında, te m i n ve tesis edilerek bakım ve i s l e t 

mesi yapılacak olan ve detaylı t a r i f i P r o j e Anlaşması'nın 1 i n c i madde
sinde gösterilen (bundan böyle «kablo sistemi» diye anılacaktır) işbu 
denizaltı ka b l o sistemi, aşağıdaki bölümlerden teşekkül edecektir : 

Bölüm A : Türkiye'de A n t a l y a civarında b i r k a b l o i s t a s y o n u 
bundan böyle «Antalya K a b l o İstasyonu» d i y e anılacaktır). 

Bölüm B : İtalya'da C a t a n i a civarında b i r k a b l o i s t a s y o n u (bun
dan böyle «Catania K a b l o İstasyonu» diye anılacaktır). 

Bölüm C : K a b l o ve i k i K a b l o İstasyonuna a i t teçhizat i l e b i r l i k t e , 
A n t a l y a K a b l o İstasyonu ve C a t a n i a K a b l o İstasyonu arasındaki Tür
k i y e - İtalya denizaltı kablosu. 

İçişleri Bakanı 
M. ÖZTEKİN 

Dışişleri Bakanı 
D. H. B A Y Ü L K E N 

Maliye Bakanı 
S. T. M Ü F T Ü O Ğ L U 

Millî Egitim Bakanı 
O. DENGİZ 

Bayındırlık Bakanı 
N. OK 

Ticaret Bakanı 
A. T Ü R K E L 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
Dr. V. TANIR 

Güm. ve Tekel Bakanı 
F. ÇELİKBAS 

Tarım Bakanı 
A. N. TUNA 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. S. Ö Z B E K 

Çalışma Bakanı 
A. N. ERDEM 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
Dr. N. BAYAR 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
Dr. K. D E M İ R 

Turizm ve Tan. Bakanı 
Dr. A. İ. KIRIMLI 

İmar ve İskân Bakanı 
M. N. OKTAY 

Köy İşleri Bakanı 
O. K Ü R Ü M O Ğ L U 

Orman Bakanı 
İ. BİNGÖL 

Genç. ve Spor Bakanı 
C. C O Ş K U N 

Loan Agreement Between The Government Of The 
Republic Of Turkey And The Government Of The Italian 
Republic For The Realization Of Submarine Telephone 

Cable Between The Two Countries 

T h e Government of t h e I t a l i a n R e p u b l i c and t h e Government of 
the R e p u b l i c of T u r k e y d e s i r i n g t o i m p r o v e and implement the m u t u a l 
services of telecommunications b y a d i r e c t s u b m a r i n e cable connecting 
I t a l y and T u r k e y , covenant a n d agree w i t h e a c h other a s f o l l o w s : 

A R T I C L E 1. 

A sub m a r i n e cable s y s t e m as specified i n d e t a i l i n a r t i c l e 1 of the 
P r o j e c t A g r e e m e n t ( h e r e i n a f t e r c a l l e d the «cable system*) s h a l l be pro
vided f o r , constructed, m a i n t a i n e d and operated between T u r k e y a n d 
I t a l y a n d w i l l consist of t h e f o l l o w i n g segments : 

S e g m e n t A : A ca b l e s t a t i o n i n T u r k e y i n t h e v i c i n i t y o f A n t a l y a 
(h e r e i n a f t e r c a l l e d t h e «Antalya C a b l e S t a t i o n s ) . 

S e g m e n t B : A C a b l e S t a t i o n i n I t a l y i a t h e v i c i n i t y c& C a t a n i a 
( h e r e i n a f t e r c a l l e d the «Catania Cabl e S t a t i o n * ) . 

Segment C : T h e T u r k e y - I t a l y s u b m a r i n e cable between t h e 
A n t a l y a C a b l e S t a t i o n a n d the C a t a n i a C a b l e S t a t i o n , t o g e t h e r w i t h 
equipment associated w i t h the cable a n d the t w o C a b l e S t a t i o n s . 
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M A D D E 2 
İşbu Anlaşmanın amacına uygun olarak, aksi belirtilmedikçe, 

«Turkish Admlniatration» deyimi (T.C. PTT Genel Müdürlüğü) ve 
«Italian Administration» deyimi de «Azienda di Stato per i servizi Tele 
fonici» anlamını taşır. 

M A D D E 3 
Sistemin tamamına ait yatırım giderleri', aşağıda belirtildiği şekil

de, mukavele sahibi i k i İdare arasında bölünecektir : 
— Türkiye İdaresi tarafından karşılanacak olan ödemeler kısmı, 

i k i sahil noktası arasında döşenen denizaltı kablo bölümünün yarı gideri 
ile kendi toprakları üzerinde yapılan bütün tesis giderlerini kapsayacak
tır. 

— İtalyan İdaresi tarafından karşılanacak olan ödemeler kısmı ise 
i k i sahil noktası arasında döşenen denizaltı kablo bölümlünün yarı gi
deri ile kendi toprakları üzerinde yapılan bütün tesis giderlerini kapsa
yacaktır. 

Sistemin tamamını finanse etmek için gerekli para, iskandil araş
tırmaları dahil, fakat A bölümü ile i l g i l i malzeme ve işçilik hariç, İtal
yan Hükümetinin Türkiye Hükümetine vereceği kredi çerçevesinde 
İtalyan İdaresi tarafından sağlanacaktır. 

Kredi miktarı ve koşulları aşağıdaki gibi olacaktır: 
(i) — Türkiye İdaresi tarafından 'karşılanacak olan ödemeler kıs

mı için gerekli 2.300.000,— IAU'luk para ( A Bölümüne ait malzeme ve 
işçilik masrafları hariç) bir kredi olarak sağlanacaktır. İşbu kredi (tu
tarı, Proje Anlaşmasının 5. e (i) maddesinde öngörülen uluslararası 
ihale sonucuna göre, mektup teatisi yoluyla, yeniden tetkik ve tespit 
edilecektir. 

(ii) Kredi olarak verilen bütün paraya tatbik edilecek olan % 3,5 
lük faiz, denizaltı telefon sisteminin işletmeye açıldığı tarihten itibaren 
hesaplanmaya başlanacaktır. 

(iii) — işbu kredi, İtalyan parasıyla, birbirini takip eden on eşit 
yıllık taksitler halinde ve il k taksit, sistemin işletmeye açılmasından üç 
yıl sonra başlamak üzere, geri ödenecektir. 

(iv) — Türkiye İdaresi, A Bölümü işlerinin gerçekleştirilmesine ve 
(sigorta, nakliye ve diğer arızı işler dahil) multiplex teçhizata ait mas
rafları m e r ' i vergileri ve mahalli idari masrafları, Türkiye'ye yapılan 
uluslararası malî katkılardan tenzil edecek ve sonra bundan artan tu
tar bu maddenin (i) t a l i paragrafında bahsi geçen borca mahsuben İtal
ya'ya transfer edilecektir. 

M A D D E 4, 
3 üncü maddede belirtilen sistemin yatırım maliyeti, A ve B Bö

lümlerinin gerçekleştirilmesini kapsayan bütün giderlere ilâveten, C Bö
lümünün gerekleştirilmesini kapsayan giderler; araştırmalar, mühen
dislikler hizmetleri, malzemeler, imalât tedarik ve kontrol, yenileme 
(kurtarılan mal için uygun bir indirim yapmak kaydıyla), gemi kiralan
ması, kablo tesis ve döşenmesi ile i l g i l i muayene, nezaret ve nakliye, 
genel giderler, sigorta ve diğer arızi masrafları da ihtiva eder. 

Gümrük ve vergiler i k i ülkede yürürlükte bulunan usullerine göre 
il g i l i taraflarca karşılanacaktır. 

M A D D E S 
Türkiye ve İtalya İdareleri tarafından aynı zamanda imza edilmiş 

bulunan Proje Anlaşması işbu Anlaşmanın ayrılmaz bir parçasını teşkil 
edecektir. 

M A D D E S 
İşbu Anlaşma, onay belgelerinin teati edildiği tarihte yürürlüğe 

girecektir. 
Yukarıdaki hususları tasdiken işbu Anlaşma tarafların yetkililerince 

imzalanmış ve mühürlenmiştir. 
İşbu Anlaşma, İngilizce dilinde i k i orijinal nüsha halinde Ankara'da 

24 Ocak 1973 tarihinde 'tanzim edilmlştir. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti Adına 
Kemal Togay 
Maliye Bakanlığı 
Hazine Genel Müdürlüğü ve 
MİİT Genel Sekreterliği 
Başmüşaviri 

İtalya Cumhuriyeti 
Hükümeti Adına 
M. Prunas 
Müsteşar 

İtalyan Büyükelçiliği 

A R T I C L E 2. 
F o r the purpose of this agreement, except otherwise specified the 

term «Turkish Administration* means (PTT Genel MudurlOgu) and the 
term «Italian Administration* means the «Azienda"di Stato per i servizi 
Telefonica* 

A R T I C L E S. 
The capital cost of the whole system shall be shared by the two 

contracting Administrations' i n the following 'manner : 
— The share to - be borne by the Turkish Administration shall inc

lude the co$l of a l l in&tallatiOhsi on their own territory as well as half 
the cost of the submarine cable laid between the two landing potato. 

— The share to 'be Iborae 'by the, Italian Actanlnistration shall inc
lude the ©oat'of'all installations ion' their own territory, as well as half 
the cost of the submarine cable laid between the two landing points. 

The currency required for financing the entire system, including 
sounding .surveys, fait excluding works and supplies relevant to Seg
ment, A, shall toe provided" by the lltalian Administration, within the 
framework of credits to be granted toy the Italian Government to the 
Turkish Government. 

The amount of credit and its terms w i l l be as follows : 
(i) —- A n amount of 1AU '2.3OG.0'0O,— covering the share to JK 

borne by the 'Turkish Administration (Except for charges and supplies 
for Segment A) w i l l ibe provided as a loan. This amount w i l l toe recon
sidered and adjusted, through the exchange of letters, according- to the 
result of the international bid as foreseen i n the article © e (i) of the 
Project Agreement, 

(11) i — 3.5" % intereston the Whole credited (amount w i l l start to 
be charged from the date 'the submarine telephone system is put into 
operation. 

(iii) —• Repayment w i l l be made i n ten equal yearly and consecu
tive installment, in Italian currency, the f i r s of which w i l l f a l l due after 
the lapse of three yeans from, the date of putting he system into opera
tion. 

(iv) — The Turkish Administration w i l l deduct .the costs incurred 
for 'the realization of Segment A, the multiplex terminal equipment 
(including insurance, freight and other incidental expenses), taxes in 
force and local adrrunMrative expenditures from the amount of inter
national financial contributions to ibe granted to Turkey and the rema
inder shall be transferred to Italy to ibe deducted from the loan speci
fied in subparagraph i(i) of this article. 

A R T I C L E 4, 
The capital cost* of the system referred to i n Article 3, includes, in 

addition to a l l 'expenditures for 'the realization of (Segment A aad B 
all expenditures covering the 'realisation of Segment C ; surveys, engi
neering design, materials, manufacturing, procurement and inspection, 
removing (with appropriate reduction for salvage), cable-ship charter, 
testing 'associated with ©able laying or installation, supervision, trans
port oveihead' and insurance, other incidental costs1. 

Taxes arid' custom- duties shall bë .borne by the respective parties 
on the basis of regulàtiôœin-for'ce in the two countries. 

A R T I C L E 5. 
The project agreement signed concurrently by the Italian and Tur

kish AdminMratiohs shall ooristftute an integral part of this Agree
ment. 

l A R T I C L E 6. 
This Agreement shall enter "into force i o n the date of the exchange 

of the instruments .of ratification. 
I n withness whereof the plenipotantiaries of the contracting parties 

have signed the present Agreement and affixed their seals thereto. 
Done i n A n k a r a on ¿4 t h January l&tB i n two originals in English 

language. 

For the Government of 
the Republic of Turkey 

K. Togay 
(ISign) 

Chief Counsellor of Treasury 
Ministry of "Finance 

For the Government of 
the Italian Republic 

M. P r m a c 
(Sign) 

Minister 
Chare d' Affaires a. i . 



Karar Sayısı : 7/6467 K A R A R 

Chrıst Has Returned adlı İngilizce broşürün Türkiye'ye sokulması 
ve dağıtılmasının yasaklanması; Dışişleri Bakanlığının olumlu görüşüne 
dayanan İçişleri Bakanlığının 7/5/1973 tarihli ve Basın A. 1. 91139 -
41/107089 savdı yazısı üzerine. 5680 sayılı Kanunun 31 inci maddesine 
göre, Bakanlar Kurulunca 26/5/1973 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

C U M H U R B A Ş K A N İ 

FAHRİ S. KORUTÜRK 

Devlet Bakanı 
Baş/bakan Başbakan Yardımcıs ı 
V. TALÛ A1. ERKMEN 

Devleı Bakanı 
Başbakan Yardımcıs ı 

K SATıR 
Devlet R a k a m 

/. H TEKİNEL 

Devlet Bakanı Adale» Bakanı Millî Savunma Bakan. 
Prof. i. ÖZTRAK H. MUMCUOĞLU /. SANCAR 

t çişleri Baıkanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı 
M. ÖZTEKİN Ü- H. BAYÜLKEN S T. MÜFTÜOĞLL 

Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı Ticaret Bakanı 
0 DENGİZ V OK i l'URKEL 

Sağ- ve Sos Y. Baıkanı Güm ve Tekel Bakanı I anıtı Bakanı 
Dr- V. TANIR t. CELİKBAS 4. t\ TUNA 

Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı Sanavi ve Tek- Bakanı 
Prof- S- ÖZBEK A. A». ERDEM Dr. N- BAV AR 

Eın. ve Tab Kav Bakanı Turizm ve Tan Bakam İmar ve tskân Bakanı 
Dr. K. DEMİR Dr. A- t. KIRIMLI M- N. OKTA} 

Köy İşiten Bakanı Orman Baıkanı Genç. ve Spor Bakanı 
» KÜRÜMOĞLU / BİNGÖL C COŞKUN 

Karar Sayısı : Y/6514 

3659 sayılı Kanuna tabi olan. İzmir Belediyesi Elektrik, Su, Hava
gazı, Otobüs Troleybüs İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Adana Beledi
yesi Elektrik İşletme Müessesesi Müdürlüğünde 1, 2, 3 ve 4 üncü dere
celere girecek görevlerin ve ek göstergelerin saptanması hakkındaki ili
şik «Karar» ve eklerinin yürürlüğe konulması; Devlet Personel Dairesi
nin görüşü ve Maliye Bakanlığının 16/5/1973 günlü ve BÜMKO : 117032-
3-12069 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Kanunun 2 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile değiştirilen ek geçici 9 uncu maddesine göre, Ba
kanlar Kurulunca 2/6/1973 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

C U M H U T ! R \ S K ^ T 1 

FAHRİ S. KORUTÜRK 

Devlet Bakanı 
BasKalkan Başbakan Yardımcısı 
İV. TALÛ N. ERKMEN 

Devlet Bakanı 
Barbakan Yardımcısı 

K. SATIR 

Devlet Bakanı 

/. H- TEKİNEL 

Devlet Bakamı Adalet Baikanı Miülî Sa^Dnm'8 Bakam 

Prof. 1. ÖZTRAK 

H. MUMCUOĞLU /. SANCAR 

içişleri Balkanı Dışişleri Bakanı Malivp Bakanı 

M. ÖZTEKİN Ü- İl. BAYÜLKEN S. T. MÜFTÜOĞLU 

Millî Eğitim Baıkanı Baıyındrrlık Bakanı Ticaret Bakanı 

0- DENGİZ N. OK A- TÜRKEL 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Telkel Bakanı Tanm) Bakanı 

Dr- V. TANIR F- CELİKBAS A. N. TUNA 

Ulaştırana Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi ve Tek- Bakanı 

Prof. S- ÖZBEK A. N. ERDEM Dr. N- BAY AR 

En- ve Tab- Kav. Bakanı Turizm ve Tan- Bakanı imar ve İskân Bakanı 

Dr. K. DEMİR Dr. A- t. KIRIMLI M. N. OKTAY 

Köy tşleri Bakanı Orman Bakanı Genç. ve Snnr Bakanı 

0. KÜRÜMOĞLU 

/. BİNGÖL C COŞKUN 

1 — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 sayılı Kanunla 
eklenen ve ek geçici 9 uncu madde uyarmca, İzmir Elektrik, Su, Hava
gazı, Otobüs, Troleybüs işletmeleri Genel Müdürlüğü ve Adana Elektrik 
işletme Müessesesi Müdürlüklermde 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelere girmesi 
uygun görülen görevler ekli (1) sayılı listede gösterilmiştir. 

2 — 657 sayılı Kanuna 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 21 
inci madde ile 657 sayılı Kanunun 13127 sayılı Kanunla değiştirilen 43 
üncü madde hükümlerine göre 50, 1O0, 150 ve 200 ek gösterge saptanan 
görevler ekli (II) sayılı listede gösterilmiştir. 

3 — Ekl i (II) sayılı listede, yer alan ek göstergeler, karşılığında 
gösterilen görev kadroları ile ilişkilidirler. Bu ek göstergeler kişisel mük
tesep haklara dayanan üst derece özlük haklarına eklenemezler. 

4 — Ekli (1) sayılı Listede saptanan her dereceye ait özlük hak
ları karşılarında belirtilen görevle ilişkilidir. Bu kadrolarda çalışanların 
başka bir görev ifa etmeleri halinde bu kişilere fiilen gördükleri hizmete 
tahsis edilen kadronun veya müktesep haklarının karşılığı ödenir. 

5 — Ekl i (1) sayılı Listede unvanları belirtilip ilgili oldukları bi
rimler istisnai olarak belirtilmemiş bulunan ilk dört dereceye ilişkin 
kadroların dağıtımı kurumlarınca, hizmetin önemi, iş yoğunluğu ve so
rumluluk gibi kriterler kullanılarak yapılır. 

6 — Yukarıda adı geçen kurumların müessese, fabrika, işleime, 
şube ve bağlı teşekküllerindeki savunma sekreter ve uzmanları ile sivil 
savunma uzmanları için Jişık listelerde kadro gösterilmemiştir. Söz 
konusu görevlerden 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelere gireceklerin tespiti işlemi, 
Belediye Meclislerince, Genel ve Katma Bütçeli idarelerdeki benzeri per
sonel için saptanan kadrolar ve dereceler gözönüne alınarak ve paralel
lik kurularak yapılır. 

7 — Ekli (I) sayılı listede gösterilen unvanlı görevleri yapmakta 
olanlar bu unvanlı kadrolara 657 sayılı Kanunda gösterilen öğrenim ve 
çalışma süresi şartlarını haiz olmak kaydiyle intibak ettirilirler. 

Ancak, bu şartları haiz olmayanlardan ekli (I) sayılı Listede gös
terilen unvanlı kadrolara 30/11/1970 tarihine kadar atanmış olanlardan, 
bu görevi fiilen yapmakta bulunanlara söz konusu listede tespit edilen 
görevlerin kadro aylıkları bu Kararnamenin yürürlük tarihinden itiba
ren ödenir. 

g — 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelere intibaklar ve ek gösterge uygula
maları Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesince incelenebilir. 

9 — ı Bu Kararm derecelendirme ve ek gösterge ile ilgili hükümleri 
bu Kararnamenin yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

10 — Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür. 

E K - 1 SAYILI LÎSTE 

(1-4 Derece Görevler) 
İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs Troleybüs işletmeleri 

Genel Müdürlüğü 

Görevin adı S ı n ı f ı Adet 

I. DERECE 
Genel Müdür 
Genel Müdür Yardımcısı 
II. DERECE 
Genel Muhasebe Müdürü 
Hukuk İşleri Müdürü 
Tefti? Kurulu Müdürü 
Etüd, Proje ve Tesis Müdürü 
Elektrik Şebeke Müdürü 
Su İşletme Müdürü 
Havagazı İşletme Müdürü 

III. DERECE 
Zat İşleri Müdürü 
Başmüfettiş 
Ticaret İşleri Müdürü 
Müşteriler Dairesi Müdürü 
Su Şebeke Müdürü 
Genel Muhasebe Müdür Yardım
cısı 
Doktor 
Müşavir Avukat 
Yüksek Mühendis 

Genel İdare Hizmetleri 

Sağlık Hizmetleri 
Avukatlık Hizmetleri 
Teknik Hizmetleri 
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Görevin adı S ı n ı f ı 

Etüd, Proje ve Tesis Müdür Yar
dımcısı 
Elektrik Şebeke Müdür Yardım
cısı 
Oto, Troleybüs Atelye Müdürü 
Su Fabrikası Müdürü 
Havagazı Fabrikası Müdürü 
Karşıyaka Şube Müdürü 

IV. DERECE 
Genel Muhasebe Müdür Yardım
cısı 
Su Şebeke Müdür Yardımcısı 
Elektrik, Su, Havagazı Sayaçları 
ve Ölçü Aletleri Atelye Müdürü 
Müşteriler Dairesi Müdür Yardım
cısı 
Zat işleri Müdür Yardımcısı 
Ticaret İşleri Müdür Yardımcısı 
Avukat 
Tabip 
Yazı İşleri ve Encümen Muamelât 
Müdürü 
Müfettiş 
Yüksek Mühendis 
Mühendis 
Kimyager 
Bakteriyolog 

Karar Sayısı: 7/6450 

Genel İdare Hizmetleri 

Adet 

Avukatlık Hizmetleri 
Sağlık Hizmetleri 

Genel İdare Hizmetleri 
» » » 

Teknik Hizmetleri 
» » 
» » 

Sağlık Hizmetleri 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
3 
3 
1 
1 

Görevin adı S ı n ı f ı 

Adana Elektrik İşletme Müessesesi Müdürlüğü 

II. DERECE 
Müessese Müdürü 
Fen İşleri Müdürü 
III. D E R E C E 
Muhasebe Müdürü 
Yüksek Mühendis 
Fen İşleri Müdür Yardımcısı 
IV. D E R E C E 
Müşavir Avukat 
Yüksek Mühendis 
Personel Müdürü 

Genel İdare Hizmetleri 
» » » 

Teknik Hizmetleri 
Genel İdare Hizmetleri 

Avukatlık Hizmetleri 
Teknik Hizmetleri 
Genel İdare Hizmetleri 

Adet 

E K - 2 SAYILI LİSTE 
(EK GÖSTERGELER) 

İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs Troleybüs İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü 

I. DERECE 
Genel Müdür + 150 
Genel Müdür Yardımcısı + 50 
II. DERECE 
Genel Muhasebe Müdürü + 50 

Adana Elektrik İşletme Müessesesi Müdürlüğü 
II. DERECE 
Müessese Müdürü + 50 

26 Şubat 1073 tarihli ve 7/5920 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 
verilen yetkiye dayanılarak 2 Nisan 1973 tarihinde Tirana'da imzalanan 
ilişik «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Halk Cumhuri
yeti Hükümeti arasında 23/12/1998 tarihli Ticaret Anlaşmasına Ek 
Protokoldün 1 Nisan 1973 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 
onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 8/5/1973 tarihli ve ESIGM (E9İD) : 
109.589 -1/73 - 604 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarih ve 244 »ayılı 
Kanunun 3 ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 26/5/1973 
tarihinde kararlaştırılmıştır. 

C U M H U R B A Ş K A N I 

FAHRÎ S. KORUTÜRK 

N. T ALO 

Devlet Bakanı 

Başbakan Yardımcısı 

N- ERKMEN 

Devlet B a k a m 

Başbakan Yardımcısı 

K. SATIR 

Devlet B a k a m 

/. H. TEKİNEL 

Devlet Bakanı 

Prof. t. ÖZTRAK 

Adalet Bakanı 

H. MUMCUOĞLU 

Millî Savunma Bakanı 

/. SANCAR 

İçişleri Bakanı 

M. ÖZTEKİN 

Millî Eğitim Bakanı 

O. DENGİZ 

Sağ. ve Sos. Y Bakanı 

Dr. V. TANİR 

Ulaştırma Bakanı 

Prof. S. ÖZBEK 

E n . ve T a b . Kay. Bakanı 

Dr. K. DEMİR 

Köy laleni Bakanı 

0. KÜRÜMOĞLU 

Dışişleri Bakanı 

Ü- II. BAYÜLKEN 

Bayındırlık Bakanı 

N. OK 

Güm. ve Tekel Bakanı 

F • ÇELİKBAS 

Çalışma Bakanı 

A. -N. ERDEM 

Turizm ve T a n . Bakanı 

Dr. A. 1. KIRIMLI 

Orman Bakanı 

/• BİNGÖL 

Maliye Bakanı 

S- T. MÜFTÜOĞLU 

Ticaret Bakanı 

A. TÜRKEL 

Tarım Bakanı 

A. N. TUNA 

Sanayi ve Tek- Bakanı 

Dr. N- BAY AR 

İmar ve İskân B.abanı 

M. N. OKTAY 

Genç. ve Spor Bakanı 

C COŞKUN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Halk 
Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki 23 Aralık 1968 

Tarihli Ticaret Anlaşmasına Ek Protokol 

Tüıkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti, ik i memleket arasındaki ticarî mübadeleleri kolaylaştırmak 
amacıyla, aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır. 

MADDE 1 

Arnavutluk Halk Cumhuriyeti'ne ihracı öngörülen Türk malları 
işbu Protokola ilişik «B» listesinde ve Türkiye Cumhuriyeti'ne ihracı ön
görülen Arnavutluk malları da «A» listesinde gösterilmiştir. 

Her i k i memleketin yetkili makamları, memleketlerinde yürürlükte 
bulunan umumî ithal ve ihraç rejimleri, gereğince, ithal ve ihraç mü
saadelerini karşılıklı olarak vereceklerdir. 

MADDE 2 

«A» ve «B» listelerinde mevcut olmayıp ithal ve ihraçları kontrol 
rejimine tabi bulunan veya kontenjanları tükenen mallar, her iki mem
leketin yetkili makamlarının önceden müsaadesi alınmak şartiyle ithal 
ve ihraç olunabilirler. 

PROTOKOLL ANEKS 
Per Marreveshtjen Tregetqre midis Qeverise se Rebuplikes 

se Turqise dhe Qeverise se Republikes Popullore te 
Shqiperise dqte 23 dhjetor 1968 

Qeveria e Republikes se Turqise dhe Qeveria e Republikes Popullore 
te Shqiperise, me qellim qe te lehtesojne shkembimet tregetare midis dy 
vendeve, u muarren vesh per sa me poshte : 

N E N l 1 
Prodhimet turke qe parashikohen per eksportim ne Republiken Po

pullore te Shqiperise percakltohen ne listen «B» dhe prodhimet shqipt qre 
qe pqrqshikohen per eksportim ne Republiken e Turqise percaktohen ne 
listen «A»,, qe i bashkangjiten ketij Protokolle 

Autoritetet kompetente te te dy vendeve do te leshojne reciprokisht 
autorizimet e importimit dhe ekspor'timit perkates, ne perputhje ne reg-
jimet e importimit dhe eksportimit qe jane ne fuqi ne sejcilin prej te dy 
vendeve. 

N E N l 2 

Mallrat qe nuk figurojne ne listat «B» dhe «A» dhe qe importimi 
dhe eksportimi i tyre i neneshtröhet regjimit te kontrollit si dhe ato 
mallra, te parashikuara ne listat e mesiperme porqe kontigjentet e tyre 
jane realizuar, mund te eksportohen ose te importohen nga njeri tjetri, 
me kusht qe te merret me pare autorizimi i autoriteteve kompetente te 
te dy vendeve. 
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MADDE 3 
İşbu Protokol 1 Nisan ,1073 ilâ 31 Mart 197ü dönemi için muteber 

olacaktır. 
Tiran'da 2 Nisan 1973 tarihinde, her ikisi de aynı derecede geçerli 

olmak üzere Türkçe ve Arnavutça dillerinden ik i nüsha halinde tanzim 
edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Arnavutluk Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti adma Hükümeti adma 

Cemü Sevim, Ahmet J'eğeni 

«A» LİSTESİ 
Türkiye Cumhuriyetine İhraç Edilecek Arnavutluk Malları 

Sıra Güm. Tarife Kıymeti 
No. Numarası M a d d e İ s m i (1.000 A.B.D. $) 

06.02.12 

12.07.90 

3 
4 

25.06.20 
26.01 

26.01.82 

9 
10 

11 
12 

13 

Sıra 
No. 

X 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

P. A. 

Canlı çiçek, aşı kalem ve gözleri 
(Orman ağaçlan ve fidanlan üre
timinde kullanılanlar hariç) 
(Müracaat ve inceleme makamı: 
Tarım Bakanlığı) 
Yalnız tababette kullanılan diğer 
nebatlar (Çeti otu, karaca otu ve 
ardıç tohumu hariç) (Kına kına ka
buğu Kızılay için) 
(Müracaat ve inceleme makamı : 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakana 
lığı) 
Kuvartzit 
Yalnız demir cevherleri 
(Müracaat ve inceleme makamı: 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) 
Zirkonyum cevheri (Seramik fab
rikaları ihtiyacı için) 
Yalnız ham petrol (Petrol Dai
resi) 
Yrlnız jet yakıt uçak benzini, »afta 
ve S. B. P. 
(Müracaat ve inceleme makamı : 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığı) 
Sodyum karbonat (soda) 
Diğer silikatlar 
AmonjTim nitrat (Saf olsun olma
sın) 
(Müracaat ve inceleme makamı : 
Tarım Bakanlığı) 
Mant 
Bakırdan içi dolu çubuklar, profiller 
ve teller 
M u h t e l i f 

Arttırılabilir. 

25 

27.09 

27 .10 

28 42.13 
28.45 39 
31.02.20 

33 01.22 
74.03 

50 
30 

300 

15 

250 

400 
80 
'50 

100 
130 

250 P . A . 
4 0 0 

«B» LİSTESİ 
Arnavutluk Halk Cumhuriyetine İhraç Edilecek Türk Malları 

Kıymeti 
M a d d e İ sm i (1.000. A J B . D . $ ) 

Palamut 
Pamuk 
Muhtelif deriler 
Büyük baş hayvan eti 
'Sabun imalinde kullanılan muhtelif yağlar 
Yemeklik nebati yağlar 
Muhtelif kimvevî maddeler 
Sıhhî tesisat malzemesi 
Siderürji mamulleri 
Dokumaya elverişli sentetik ve sunî lifler 
Muhtelif 

Millî Savunma Bakanlığından : 

200 
300 
100 
300 
250 
150 
ılOO 
100 
100 

P . M . 
400 

NENI 3 

Ky Protokoll do te jete i vlefshem per nje perludhe prej 1 prill 1973 
deri me 31 mars 1974. 

©ere ne iTrane, me 2 prill 1973, ne dy ekzamplare, ne gjuhen turke 
dhe gjuhen shqipe, duke patur te dy tekstet fuqi te ibarabarte. 

Ne Emer Te Qeverise Se 
Republikes Se Turqise 

Cemil Sevim, 

Ne Emer Te Qeverise se Republikes 
Popullore Te Shqiperise 

Ahmet Jeğeni 

LtSTA «A» 

Mallra shqiptare per tueksportuar ne Republiken Twke 

Nr. Tarifes Vlef ta ne 
Nr. doganore Emertimi i mallit 1000 USA $ 

1. O6.0i2.12 Kalema hardhish 
'(Ministria e Bujqesise) 25 

2. 12.07.90 Mime te ndryshme mjaksore 
'(Ministria e ıShendetsise) 50 

3. 125.06.20 Kuaroit 30 
4. 26.01 Mineral hekur nikel 300 
15. 2J6.0ll.82 Koncetrate zirkoni, ilmeniti magnetiti 15 
6. 27.09 Natfte brulto 

(Drejtoria e Naiftes) 250 
7 27.10 Prodhime te naftes bruto 

(Ministria e energjitikes dhe pasu-
rive natyrore). 400 

8. 28.42.13 'Sode e kalçinuar 80 
9. 28.45.39 ISilikate te ndryshme (flour Silikate 

natriumi). 50 
10 31.02.20 Nitrat anioniumi 

(Ministria e Bujqesise) 100 
11. 33.01.22 Esenca eterovajore 50 
12. 74.03 Tela bakri 2&0 m.rr. 
13. — Te ndryshme 400 

m. rr. = me mundesi rritje. 

U S T A « B » * 

Mallra turke per tu eksportuar ne Republiken Popullore te 
Shqiperise 

Vletfta ne 
Nr. Emertimi i mallit 1000 USA $ 

1. Valanidh natyral 200 
.2. Pambuk 300 
13. Lekure te ndryshme 100 
4. Mish bagetish 800 
5. Yndyrna te ndryshme per sapun 2150 
6. Vaj ushqimor vegjetal 180 
7. Prodhime te ndryshme kimika ttOO 
8. Artikuj hidrosanitar 100 
9. Prodhime siderurgjike 100 

10. Fije sintetike P . M . 
11. Te ndryshme 400 

Karar Sayısı: 1B272 
1 — Bu kararda isimleri yazılı yedi askerî hâkimin karşılarında 

gösterilen görevlere atanmaları uygun görülmüştür. 
2 — Bu Kararı Millî Savunma Bakam yürütür. 

7/6/1973 
CUMHURBAŞKANI 

FAHRl S. KORUTÜRK 
Başbakan Millî Savunma Bakanı 
İV. TALÛ 1. SANCAR 

M. S. B. Hukuk Müşavir V., Hâk. Yb., Edip Gültekin, 952-b-5, M . S , 
Hukuk Müşavirliğine 

3 üncü Kor. K. Yrd. As. Sav. iken 4 üncü Tüm. K. As. Mah. As. Hâk. 
atanıp katılmayan ist. Sıkıyönetim K. Yrd. As. Sav., Hâk. Yb., Nevzat 
Çizmeci, 953-7, 2 nci Kor. K. As. Mah. As. Hâkimliğine 

4 üncü Tüm. K. Adlî Müşaviri Hâk. Yr., M . Vehbi Erten, 953-10, 
4 üncü Tüm. K. As. Mah. As. Hâkimliğine 

1 inci Yurtiçi Böl, K. As. Mah. As. Hâk. Yrd., Hâk. Ütğm., Özdemir 
Şenel, 971-Yd-2, 1 inci Yurtiçi Böl. K. As. Sav. Yardımcılığına 

M. S. B. As. Ad. Bşk. lığı emrinden Hâk. Tğm., B . Cahit Aydoğan, 
972-Yd-5, 7 nci Kor. K. As. Sav. Yardımcılığına 

M. ıS. B. As. Ad. Bşk. lığı emrinden Hâk. Tğm., Yavuz Yalçın, 
972-Yd-6, 11 inci Kor. K. As. Sav. Yardımcılığına 

M. S. B. As. Ad. Bşk. lığı emrinden Hâk. Tğm., A . Rıza Sunay, 
972-Yd-7, 5 inci Kor. K. As. Mah. As. Hâk. Yardımcılığına 

NOT : Bu kararnamede isimleri yazılı askerî hâkimlerden Sıkıyö
netim Komutanlıklan nezdinde görevli olanlar : 

1. Sıkıyönetim garnizonu dışında bir göreve atandırılmışlar ise 
Sıkıyönetimdeki görevi sona erdirildikten sonra yeni görevine katılacak
lardır. 

2. Sıkıyönetim garnizonu içerisinde bir göreve atandırılmışlar ise 
yeni görevine katılarak Sıkıyönetimdeki görevine devam edeceklerdir. 

1 — 5 — 



Millî Savunma Bakanlığından : 

Karar Sayısı : 1227S 

1 — Bu kararda isimleri yazılı iki askerî hâkimin karşılarında gös
terilen görevlere atanmaları uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı Millî Savunma Bakanı yürütür 
7/6/1973 

C U M H U R B A Ş K A N I 

FAHRl S. KORUTÜRK 

Başbakan 
N. TALÛ 

Millî Savunma Bakam 
1. SANCAR 

5 inci Zh. Tuğ. K. Ad. Müşaviri iken 6 nci Kor. K. As. Sav lığına 
atanıp katılmayan Hâk. Alb., Hayrettin Uğraşız, 950-b-5, 5 inci Zh. Tuğ. 
K. Adlî Müşavirliğine 

6 nci Kor. K. As. Sav. iken 5 inci Zh. Tuğ. K. Ad. Müşavirliğine ata
nıp katılmayan Hâk. yb., Selahattin Öğütmen. 954-11, 6 nci Kor. K As. 
Savcılığına 

Karar Sayısı : 12271 
1 — Bu kararda isimleri yazılı 7 askeri hâkim subayın karşılarında 

yazılı görevlere atanmaları 357 sayılı Kanunun hükümlerine göre uygun 
görülmüştür. 

2 — Bu kararı Millî Savunma Bakanı yürütür. 
7/6/1973 

C U M H U R B A S K A. M i 

FAHRİ S. KORUTÜRK ' 

Başbakan 
N. TALÛ 

Millî Savunma Bakam 
/. SANCAR 

NOT : Bu kararnamede isimleri yazılı ve Sıkıyönetim Komutanlık
ları nezdinde görevli hâkim subaylar Sıkıyönetimdeki görevleri sona er
dirildikten sonra atandıkları görevlerine katılacaktır. 

Hv. H. Ok. As. Hâkimliğinden, Hv. Hâk. Alb., Ahmet Çelik, 2. Tak. 
Hv. Kv. K. Adlî Müşavirliğine 

As. Yük. İdare Mah. Üyeliğinden (Katılmadı), Hv. Hâk. Alb., Alâat-
tin Aksoy, Hv. K. K. Hukuk İşleri Müdürlüğüne 

2. Tak. Hv. Kv. K. Adlî Müşavirliğinden. Hv. Hâk. Alb. Lütfü Kal-
pakcıoğlu, Hv. H. Ok. As. Mahkemesi Hâkimliğine 

Hv. K. K. Hukuk İşleri Müdürlüğünden, Hv. Hâk. Alb., Cemil An -
can, Hv. H. Ok. Adlî Müşavirliğine 

Hv. Er Eğt. Tuğ. Disiplin Subaylığından, Hv. Hâk. Yzb. Nail Yücel. 
Gnkur. Askerî Mahkemesi Hâkimliğine 

M. S. B. Askerî Adalet Bşk. lığında Stajiyer Eğitiminden, Hv. Hâk. 
Üstğm., A l i Rıza Ünlüer, Hv. Eğt. K. As. Mahkemesi Hâkim Yardımcılı
ğına 

içişleri Bakanlığından : 

Karar Sayısı: 1225$ 

— 4 üncü derece Ankara Emniyet Müdürlüğü Şu/be Müdürü Necaı 
önürme'nin aynı derece Emniyet Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğüne. 

— 4 üncü derece Emniyet Genel Müdürlüğü Şube Müdürü İsmail 
Baykıl'ın aynı derece Ankara Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürlüğüne, 

— 3 üncü derece Balıkesir Emniyet Müdür Muavini Halk Tüzün'ün 
4 üncü derece Polis Başmüfettişliğine, 

— 6 nci derece Emniyet Genel Müdürlüğü Şube Müdür Muavinle
rinden Kadir Gülen ile Güner Özmen'in, 4 üncü derece Emniyet Genel 
Müdürlüğü Şube Müdürlüklerine, 

— 7 nci derece Ankara Emniyet Müdürlüğü Şube Müdür Muavini 
ihsan Parlak'ın 4 üncü derece Ankara Emniyet Müdürlüğü Şube Mü
dürlüğüne, 

657 sayılı Kanunun 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile deği
şik 68 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü bentleri uyarmca naklen ve 
terfian atanmaları; 

— 3 üncü derece Samsun eski Emniyet Müdür Muavini Adnan Kı 
nay'm 4 üncü derece istanbul Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürlüğüne. 

657 sayılı Kanunun 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile deği
şik 68 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü bentleri uyarınca terfian ve 
yeniden atanması; 

— 6 acı derece Bursa Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürü Zeki Uy
sal ile 6 nci derece Kocaeli Şube Müdürü Kemal Güçnar'ın aynı derece 
istanbul Emniyet Müdürlüğü Köprü Koruma Müdüı Muavinliklerine al
makta oldukları aylıkla atanmaları; 

— 6 nci derece Konya Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürü 1. Sabri 
Yıldırım'ın aynı derece Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürlü
ğüne, 7 nci derece Konya Emniyet Müdürlüğü Şube Müdür Muavini 
Osman Kartaz'm aynı derece Malatya Emniyet Müdürlüğü Toplum Za
bıtası Şube Müdür Muavinliğine, 

Naklen atanmaları uygun görülmüştür. 
— Bu kararı içişleri Bakanı yürütür. 

7/6/1973 
CUMHURBAŞKANI 

FAHRl S. KORUTÜRK 

Başbakan 
N. TALÛ 

içişleri Bakam 
M. ÖZTEKİN 

Karar Sayısı : 12256 

1 — Ankara i l i Şereflikoçhisar İlçesi Ağaçören (Panlı) Bucağına 
bağlı Kütüklü Köyü ile, 

Niğde Ilı Ortaköy ilçesi Merkez Bucağına bağlı Harmandalı (Ha
rabenden ) Köyü bölgesindeki iki il arası sınır, özel krokisinde de gös
terildiği üzere; 

(Kocabel'in en yüksek noktası olan Kurbtepe'den başlayarak buradan 
düz hatla Değirmene - buradan Kocaöz «Değirmenözü» deresini takilben 
eski değirmen yerine - buradan düz hatla Toprakhk mevkiinden geçe
rek Akmezara - buradan Gökpınar'a - buradan Karaıtepeye - buradan da 
Orhanlı yolu ile Bekdik yolunun, Bekdik Bağının Doğusunda, birleştiği 
noktaya çekilecek hat) olarak tespit edilmiştir. 

2 — Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hak
lan saklıdır. 

3 — Bu Karan içişleri Bakanı yürütür. 
1/6/1973 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRl S. KORUTÜRK 

Başbakan 
N. TALÛ 

içişleri Bakanı 
M. ÖZTEKİN 

Millî Eğitim Bakanlığından 

Karar Sayısı : 12276 

1 — Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesinde açık bulunan 1500 
lira aylıklı, Zootekni Bölümündeki Profesörlüğe, Fakülte Profesörler, 
Kurulu tarafından seçilen ve seçimi Üniversite Senatosunca uygun gö
rülen, aynı Fakülte Zootekni Bölümünde Doçent Dr. Haluk îpek, 4936 
sayılı Kanunun, 115 sayılı Kanunla değişik 26 nci maddesi gereğince, 
almakta olduğu 1100 lira aylıkla atanmıştır. 

2 — Bu kararı Millî Eğitim Bakam yürütür. 
7/6/1973 

CUMHURBAŞKANİ 
FAHRl S. KORUTÜRK 

Başbakan 
N. TALÛ 

Millî Eğitim Bakanı 
O. DENGİZ 

Karar Sayısı: 12277 
1 — Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Kürsüsünde 

açık bulunan 1250 lira aylıklı Profesörlüğe, Fakülte Profesörler Kurulu 
tarafmdan seçilen ve seçimi Üniversite Senatosunca uygun görülen, aynı 
Fakültenin Psikiyatri Kürsüsünde Doçentlik kadrosundan aylık almakta 
olan Üniversite Profesörü Dr. Celâl Koksal, 4936 saıyılı Kanunun, 115 
sayılı Kanunla değişik 26 nci maddesi gereğince, almakta olduğu 2000 
lira aylıkla atanmıştır. 

2 — Bu karan Millî Eğitim Bakam yürütür. 
7/6/1973 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRl S. KORUTÜRK 

Başbakan 
N. TALO 

Müh Eğitim Bakanı 
p. DENGİZ 
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Milli Eğitim Bakanlığından : 

Yatılı Bölge Okulları İle Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara 
Mahsus Okulların Döner Sermaye Yönetmeliği 

KURULUŞ V E K A P S A M 
Madde 1 — Yatılı Bölge okullarına ve özel eğitime muhtaç çocuk

lara mahsus okullara 1607 sayılı Kanun uyarınca verilecek döner ser
mayelerle yapılacak işler, bu yönetmelik esaslarına göre yürütülür. 

Y A P I L A C A K İŞLER 
Madde 2 — Döner Sermaye ile, aşağıda sayılan işlerden Millî Eği

tim Bakanlığınca uygun görülecek olanlar yapılır. 
a) Döküma, örgü, ağaç, metal, deri, kösele, basım, cilt, kağıt, fo

toğraf, dikim, motor, makina, elektrik, alçı işleri ve benzeri işler. 
b) Bağ, bahçe ve tarla tarımı, hayvan yetiştirme, bitkisel ve 

hayvansal ürünleri pazarlama ve değerlendirme gibi tarım ve hayvan
cılıkla ilgili işler. 

Genel ve katma bütçeye bağlı resmî dairelerden, iktisadî kamu 
kuruluşlarından, gerçek ve tüzel kişilerden (a) ve (b) fıkralarında sayı
lan işlerle ilgili yapım ve onarım siparişleri alınabilir. 

Elde edilen ürünlerin pazarlanması ve değerlendirilmesi için ge
rektiğinde uygun görülecek yerlerde satış yerleri ve şubeleri açılabilir. 

S E R M A Y E 
Madde 3 — Her okula ayrılan sermayenin sınırı; Millî Eğitim Ba

kanlığınca tespit edilerek, okullara ve Maliye Bakanlığına bildirilir. 
Bakanlıkça ayrılan ve sınırları belirlenen bu sermayeler, okulların 

ödenmiş sermayelerinin ulaşacağı tavan olan nominal sermayeleridir. 

K A Y N A K L A R 
Madde 4 — Okulların ödenmiş sermayeleri 1607 sayılı Kanunda 

açıklanan kaynaklardan sağlanır. 
ödenmiş sermaye tutarı nominal sermayeye eşit oluncaya kadar 

elde edilecek kârlar ödenmiş sermayeye eklenir. 
Ödenmiş sermaye nominal sermayeye eşit hale geldikten sonra 

karlar, alacaklılar hesabına aktarılır ve Millî Eğitim Bakanlığından 
alınacak emre göre mal sandığına yatırılır veya ödenmiş sermayesi 
tespit edilen tavana ulaşmamış olan başka bir okula aktarılır. 

GİDERLER 
Madde 5 — Aşağıda belirtilen giderler, döner sermayeden ve dö

ner sermaye ile yapılan çalışmalardan elde edilecek gelirlerden kar
şılanır. 

a) Döner Sermaye ile yapılacak işlerin gerektirdiği tesislerin ya
pım, bakım ve onarım giderleri, 

b) Satın alınacak canlı ve cansız demirbaş bedelleri, 
c) Hammadde ve malzeme bedelleri, 
ç) İşletme ve yönetim giderleri, 
d) Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca ödenecek yolluklar, 
e) Öğrenci, işçi ücretleri ve toplu sözleşmelerle tanınan özlük 

haklan ile ilgili giderler, 

YÖNETİM V E ÖRGÜT 

Madde 6 — Her işletmenin bir yönetim kurulu bulunur. Döner 
sermaye ile yapılacak işler bu yönetim kurullarınca yürütülür. 

Yönetim Kurulunun kuruluş ve çalışma şekli aşağıda belirtilmiştir. 
a) Yönetim kurulu, okul müdürünün başkanlığında gelir ve gider 

tahakkuk memurluğunu yapan müdür yardımcısı ile döner sermaye so
rumlu saymanından ve öğretmenler kurulunca seçilecek bir öğretmen
den oluşur 

Okul müdürü, tahakkuk memuru ve sorumlu sayman kurulun de
ğişmez üyeleridir. 

b) Yönetim kurulunda kararlar, çoğunluğun oylarıyla alınır. Oy
ların eşitliği halinde müdürün bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. 

c) Üyelerden birinin mazereti çıkması halinde toplantıya müdü
rün uygun göreceği bir öğretmen katılır. 

ç) Kurulca gerekli görülmesi halinde yapılacak işle ilgili eleman
larda toplantıya çağrılarak görevlendirilebilirler. 

Döner sermaye işletmelerinde sorumlu saymanlık, veznedarlık mu
temetlik ve ambar memurluğu hizmetleri, okulda görevli memurlara 
verilebileceği gibi, iş hacmi fazla olan okullarda bu görevler için Millî 
Eğitim Bakanlığının izniyle müstakil memurda atanabilir. 

Kendisine verilen döner sermaye ile ilgili görevi yapmak isteme
yenler hakkında esas görevlerini yapmaktan kaçınmış olanlar gibi ka
nunî işlem yapılır. 

İŞLETME MÜDÜRÜ 
Madde 7 — Okul müdürü aynı zamanda işletmenin de müdürü ve 

ita amiri olup görev ve yetkisi şunlardır : 
a) Döner sermaye işletmesini yönetmek ve işletmeyi temsil et

mek, 
b) İşletmenin bütün işlerini Kanun ve Yönetmelik hükümlerine, 

çalışma programlarına, bütçe esaslarına, Mill i Eğitim Bakanlığının 
emirlerine ve verimli işletmecilik esaslarına uygun olarak yürütmek, 

c) İşletmenin çalışma programları ile bütçe tasarılarının ve ça
lışma raporlarının hazırlanmasını ve Bakanlığa gönderilmesini sağla
mak, 

ç) Müdür, yönetim işlerinde tek başına, 9 uncu maddede belirti
len hususlarda saymanla birlikte sorumludur. 

d) Müdür, sorumlu saymanın ve işletmede çalışan diğer memur
ların 1 inci derecede teskiye amiridir. 

MÜDÜR YARDIMCISI 
Madde 8 — Müdür yardımcısı; döner sermaye işlerinde de her ba

kımdan müdürün yardımcısıdır; müdürün görevli veya izinli olarak 
okulda bulunmadığı zamanlar onun bütün işlerini yapmakla yükümlü ve 
yaptığı işlerden sorumludur. 

Birden fazla müdür yardımcısı bulunması halinde; müdür bunlar
dan birini, gerekirse birkaçını döner sermaye işlerinde görevlendirir ve 
aralarında iş bölümü yapar. 

S O R U M L U S A Y M A N 

Madde 9 — Malî işler ve muhasebe işlemleri, Maliye Bakanlığının 
muvafakati ile Millî Eğitim Bakanlığınca görevlendirilecek sorumlu 
saymanlarca yürütülür. 

Sorumlu saymanlar; Muhasebe işlerinin düzenli yürütülmemesin-
den, alacakların izlenilmemesinden, ödenek dışı harcama veya yanlış 
ödeme yapılmasından, vezne işlerindeki aksaklık ve yolsuzluklardan, 
gelir ve giderlere ilişkin belge ve alındıların iyi saklanmamasından tek 
başlarına; tespit edilen kadro üstünde personel çalıştırılmasından, gi
der gerçekleştirme belgelerine ilişkin eksikliklerden, malî işlemlerin ka
nun ve yönetmelik hükümlerine aykırı yapılmasından ita amirleri ile 
birlikte sorumludurlar. 

Madde 10 — Sorumlu saymanlar; gider tahakkuk belgelerini (ta
hakkuk evrakını) hazırlarken aşağıda yazılı hususları aramak ve sağ
lamakla yükümlüdürler. 

a) Bütçede yeteri kadar ödeneğin bulunması, 
b) Giderlerin bütçedeki tertiplerine uyması, 
c) Giderlerin kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olması, 
ç) Maddi yanlışlık bulunmaması, 
d) Tahakkuk belgelerine bağlanması gereken yüklenme ve ta

hakkuk ile ilgili kâğıtların tamam olması, 
Madde 11 — Sorumlu saymanlar, 10 uncu madde hükümlerine uy

gun düşmeyen ödemeler hususunda okul müdürünü yazı ile uyarır. 
İta amirleri, sorumluluğu üzerlerine aldıklarını yazılı olarak bil

dirirlerse saymanlar ödemeyi yaparlar. 

BİRLEYEMİYEN GÖREVLER 

Madde 12 — İta amirliği ve sorumlu saymanlık görevlerinden ikisi 
bir arada bir kişi tarafından yapılamaz. 

V E Z N E D A R 
Madde 13 — Döner sermayeye ait paraları alma, ödeme ve bunları 

kasada saklama işleri kefalete bağlı bir veznedar tarafından yapılır. 
Veznedarın görevleri şunlardır : 
a) Tamamlanmış belgelere dayanarak ve usulüne uygun olarak 

para alma ve ödeme işlerini yapmak, 
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b) Alman ve ödenen paraları günü gününe kasa defterine işle
mek, kasa defterindeki kayıtlarla, belgeler ve muhasebe kayıtları ara
sında uygunluk sağlamak, 

c) Sorumlu saymanın vereceği diğer görevleri yapmak, 

PARANIN SAKLANMASI V E ÇEKİLMESİ 

Madde 14 — Döner sermaye kasasında 10.000 liraya kadar para 
bulundurulabilir, fazlası T. C. Merkez Bankası olan yerlerde bu banka
da, olmayan yerlerde muhabiri olan T. C. Ziraat Bankasında açtırılacak 
bir hesapta saklanır. 

Bankadaki paralar, işletme müdürü ile sorumlu saymanın birlikte 
imzalayacakları çeklerle çekilir. 

MUTEMET 

Madde 15 — İta amirleri mutemetlere ivedilikle alınması gereken 
ve herbirinin bedeli 500.— lirayı aşmayan çeşitli maddelerin alınmasın
da veya harcamaların yapılmasında kullanılmak üzere 5000 liraya ka
dar avans verdirebilir. 

Mutemetler, avans olarak aldıkları paralardan harcanmış olan 
kısma ait belgelerle artan paraları iki ay içerisinde saymanlığa ver
mek zorundadırlar. Alman avansın tümü mahsup edilmeden yeniden 
avans verilemez. 

Okul Müdürleri ve saymanlar, mutemet üzerinde bulunan parala
rın hesabım herzaman istiyebilirler. Mutemetler bu istekleri derhal ye
rine getirmek mecbııriyetindedirler. 

Bir hesap dönemine ait avanslar ertesi yıla devredüemez. 

DEMİRBAŞLARIN TERKİNİ 

Madde 16 — Kıymeti (10.000,—) liraya kadar olan canlı ve cansız 
demirbaşların terkini Ayniyat Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak 
yönetim kurulu kararı ile, bunun üstündeki demirbaşların terkini ise 
bakanlığın izniyle yapılır. 

AMBAR M E M U R U 
Madde 17 — Ambar memurları, kefalete bağlı, saymanlara karşı 

sorumlu ve aşağıda açıklanan işleri yapmakla yükümlüdürler. 
a) Ambarla İlgili işleri «Döner Sermaye Muhasebesi Hesap Yö

netmeliği» esaslarına göre yürütmek, 
b) Ambar mizanlarım çıkarmak ve muhasebe Ue uygımVügvmu 

sağlamak, 
c) Ambarda bulunan hammadde ve malzemeyi, mamul ve yan-

mamul maddeleri tasnifli, tertipli ve iyi bir şekilde saklamak, 
ç) Atelyelere verilmek üzere ambardan çıkarılacak hammadde ve 

malzemelerle, sevkedilecek mamullerin çıkış ve gönderme belgelerini dü
zenlemek, 

d) Zimmetinde bulunan demirbaşlarla, ambardaki eşya ve malze
meyi müdürün yazılı emriyle alındı karşılığında ilgililere vermek, 

Ambar memurları ve veznedarların hasta veya izinli olmaları ha
linde görevleri işletmenin kefalete bağlı diğer memurlarına verilir. 

M U H A S E B E KAYITLARI 
Madde 18 — Döner sermaye saymanlığınca tutulacak defterler, 

muhasebe kayıtları ve kullanılacak belgeler hakkında, Maliye Bakanlı
ğınca hazırlanarak Şubat 1968 gün ve 12827 sayılı Resmî Gazete'de 
yayımlanan «Döner Sermaye Muhasebesi Hesap Yönetmeliği» ndeki 
esaslar uygulanır. 

BÜTÇENİN DÜZENLENMESİ 
Madde 19 — Bütçe dönemi Malî Yıldır. Okul müdürü ile sorumlu 

saymanın birlikte hazırlıyacaklan bütçe tasarısı, yönetim kurulunca in
celenip son şeklini aldıktan sonra Malî Yılın başlangıcından 3 ay önce 
Millî Eğitim Bakanlığına sunulur. Millî Eğitim Bakahğınca onaylanan 
bütçe en geç Malî Yılın başlangıcından 15 gün önce uygulanmak üzere 
okul müdürlüklerine gönderilir. 

BÜTÇENİN UYGULANMASI 
Madde 20 — Bütçede, işletme ve yönetim giderleri, ücretler ve ya

tırımlar ayn ayrı bölümlerde gösterilir. Maddeler arasında yapılacak 
aktarmalar yönetim kurulu kararına bağlanmak suretiyle işletme mü
dürü tarafından doğrudan doğruya yapılır ve bir aylık süre içinde Mil
lî Eğitim Bakanlığına bilgi verilir. 

Bölümden bölüme aktarmalar işletme müdürünün teklifi ile Millî 
Eğitim Bakanlığınca yapılır. 

BİLANÇOLAR GELİR V E GİDER BELGELERİ 
Madde 21 — Sorumlu Saymanlarca yıl sonunda düzenlenecek bi

lançolar, sayım tutanaklan, ayrıntılı borç ve alacak listeleri, banka uy
gunluk mektubu gibi belgeler ile esas ve yardımcı defterleri, gelir ve 
gider belgeleri 4 aylık süre içinde Sayıştay Başkanlığına bilançolarla 
eklerinin onaylanmış birer örnekleri de aynı süre içinde (en geç Hazi
ran ayı sonuna kadar) Millî Eğitim ve Maliye Bakaniıklanna gönderi
lir. 

Millî Eğitim Bakanlığına gönderilen bilanço örnekleri, bu Bakan
lıkça birleştirilerek, mali yılın bitiminden itibaren 5 aylık bir süre için
de Sayıştay Başkanlığına ve Maliye Bakanlığına verilir. 

AL IM V E SATIM İŞLERİ 
Madde 22 — Gerçek ve tüzel kişilerin siparişleri müdür tarafın

dan kabul edilir. Döner sermaye ile yapılan çalışmalann gerektirdiği 
herçeşit alım, satım, yapım, onanın, taşıma, taşıtma ve benzeri işler yö
netim kurulu karan ile yapılır; gerekli görülürse bu işleri yürütmekle 
görevli müdür yardımcısının başkanlığı altında sayman ile ilgili bir öğ
retmenden oluşan komisyon kurulur. 

Alım ve satım işleri aşağıda belirtilen şekilde yapılır : 
a) Yönetim kurulunca kurulacak olan 3 kişilik komisyon, mu

hammen bedeli (10.000,—) onbin liraya kadar olan işleri alıcı ve satıcı ile 
anlaşmaya vararak sonuçlandırır. Anlaşma bir karara bağlanır. 

b) Bedeli (5.00O,—) beşbin lirayı geçmeyen satınalmalar komisyon 
başkanının görevlendireceği bir mutemet tarafından yapılır. 

(a) ve (b) bendleri ile ilgili alım ve satımlarda şartname düzenlen
mesi, ilân yapılması, teminat alınması ve sözleşme akti zorunlu değildir 

c) Bunun dışındaki alım ve satımlar, teklif isteme, kapalı zarf, 
açık artırma ve eksiltme, pazarlık ve emanet yoluyla yaptırılır. 

Alım ve satımın hangi yoldan yapılacağı tahakkuk memurunun 
teklifi ve ita amirinin onayı ile saptanır. 

ç) Bedeli (100.000,—) yüzbin Uranın üzerindeki alım, satım, yapım, 
onarım gibi işler kapalı zarf usulü ile yapılır. 

d) Muhammen bedeli (100.000.—) yüzbin liraya kadar olan işlerde 
teklif alma veya açık artırma ve eksiltme usulü uygulanır. 

Teklif alma usulünde en az 3 firmadan yazılı teklif alınır. 
e) Yalnız bir kişi elinde olan işlerde pazarlık usulü uygulanabilir. 
Yüzbin (10O.00O,—) liraya kadar olan işlerin kesinleşebilmesi ita 

amirinin, bunun üstündeki işlerin kesinleşmesi, Millî Eğitim Bakanlığı
nın onayına bağlıdır. 

f) Yönetim kurulu, ihaleyi yapıp yapmamakta, gerekçe göster
mek suretiyle işi istediği firmaya vermekte serbesttir. 

g) Almacak teminatın cins ve tutarları 2490 sayılı Kanunda belir
tilen cins ve tutarlara göre saptanır. 

h) Muhammen bedel Ticaret Odalarından, gerektiğinde piyasa
dan tespit edilir. 

ı) ilân sayısı ve süresi ihtiyaca göre tayin olunur, ve Basm İlân 
Kurumu aracılığı ile yapılır. 

i) Yönetim Kurulunca gerekli görülmesi halinde satm alman mal
ların muayenesi için bir muayene komisyonu kurulur. 

Komisyonca şartlara uygun görülmeyen mallar geri çevrilir. Mü
teahhidin itirazı halinde, mal, tespit edüecek bilirkişilere incelettirilir, 
gereği halinde laboratuvar tahlili yaptmlır. 

Müteahhit bilirkişilerin vereceği rapora ve tahlil sonuçlarına itiraz 
edemez. 

k) 792 sayılı koordinasyon kararından, döner sermayeli kuruluş
larca da yararlanılır. 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 
Madde 23 — Bu yönetmelik yatılı bölge ve özel eğitime muhtaç 

çocuklara mahsus okullarda döner sermaye kurulmasına dair 1607 sa
yılı kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

DİĞER HÜKÜMLER 
Madde 24 — Bu yönetmelikte yer almayan hususlar 1050 sayıh 

Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma - Eksiltme ve İhale 
Kanunu hükümlerine göre yürütülür. 

YÜRÜRLÜK 

Madde 25 — Bu yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

YÜRÜTME 
Madde 26 — Bu yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim ve Maliye 

Bakanları yürütür. 



Sağ l ık ve S o s y a l Y a r d ı m B a k a n l ı ğ ı n d a n : 

Sağlık İdaresi Yüksek Okulu Genel Yönetmeliğinin 22 nci 
maddesinin 1 inci fıkrası ile 24 üncü maddesini değiştiren 

Yönetmelik 

Madde 1 — İS Şubat 1988 gün ve 12838 sayüı Resmi Gazete'de 
yayınlanan Sağlık İdaresi Yüksek Okulu Yönetmeliğinin 22 nci madde
sinin, 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 22 — Devam İşleri: 
1 — Teorik ve pratik derslerin, seminerlerin ve ber türlü öğretim 

çalışmaları toplamının % 20 si oranında devamsızlığı görülenler o yıl 
sınıfta, o yıl içinde herhangi bir ders süresinin % 20 si oranında devam
sızlığı görülenler o dersten bütünlemeye kalmış sayılırlar. 

Madde 2 — 22/9/1969 gün, 13207 sayüı ve 29/7/1970 gün, 13563 
sayılı Resmi Gazetelerde yayınlanan -Sağlık İdaresi Yüksek Okulu Yö
netmeliğinin 24 üncü maddesinin 1-a fıkrası ve aynı maddeye bağlı de
ğişik (Örnek m.) ders ve zaman cetveli ile A) 1-a, B) 2 ve C) 2 fıkra
ları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 24 — Öğretim ve sınavları : 
A) 1 — a i Dersler Kasım ayının ilk iş günü başlar 15 Haziran 

günü kesilir. 
2 — c - (Son paragraf) - Her ders için bir yarı yılda en az bir 

yazılı, bir sözlü veya iki yazılı yoklama yapılır. 
B) 2 — Sınavlar yaz ve güz dönemlerinde olmak üzere yılda iki 

kez yapılır. Yaz dönemi sınavları ders bitiminden bir hafta sonra; Güz 
dönemi smavları, ekim ayı içinde yapılır. 

C) 2 — Bütünleme sınavlarında başarı göstermeyen öğrenciler, 
başarı göstermedikleri derslerden müteakip ders yılının yaz ve güz dö
nemi sınavlarına girerler. Ancak; devamsızlıktan sınıfta kalan öğren
ciler müteakip ders yılında devamsızlık sebebiyle sınıfta kaldığı derslerle, 
bu derslerin seminerlerine ve pratik çalışmalarına devam etmek ve yıl 
içinde yapılan o dersin yazılı ve sözlü imtihanlarına girmek zorundadır
lar. Aksı takdirde sınıf geçme imtihan haklarını kaybederler. Üst üste 
dört sınavda başarı göstermiyen öğrenciler belgelenir ve okulla ilişkileri 
kesilir. 

Sağlık İdaresi Yüksek Okulu Yönetmeliğinin &lf üncü maddesinde 
sözü edilen ders ve zaman cetveli (örnek : III) 

H A F T A D A 

1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 
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İDARÎ BİLİMLER GRUBU 
Organizasyon ve Metod — — 3 — 2 
Personel Yönetimi — — 2 —, — 

Beşeri Münasebetler —. 2 — —, — 

Sevk ve idare — — 2 — — 

Hastane İdaresi 2 2 — 10 
EKONOMİ VE MALİYE GR. 
Maliye (Vergi ve Bütçe) — 2 — •— — 

Genel Ekonomi 8 a — 1 — 

İstatistik a 1 — 1 , — 

Sosyal Politika (Genel 
Hükümler ve İş Mevzuatı) — — — 2 — 

İŞLETME VE MUHASEBE GR. 
İşletme Ekonomisi 2 2 2 — — 

Genel Muhasebe 3 — — ,— — 

Maliyet ve Hastane Muhasebesi — 1 2 — 2 
Devlet Muhasebesi — 2 — — 2 
Pazarlama ve Tedarik Yönetimi — — 2 — — 

Malzeme İdaresi — — 2 — — 

HUKUK GRUBU 
Hukuk Başlangıcı 2 — — — — 

işletme Hukuku (Borçlar ve 
Ticaret Hukuku Hükümler) —• 2 — — • — 

idare Hukuku — — 2 — — 

Sağlık Mevzuatı — — — 1 — 

BAĞIMSIZ DERSLER GRUBU 
Halk Sağlığı idaresi 2 2 2 2 — 

Yabancı Dil 4 4 4 4 -— 
Devrim Tarihi — — — 2 — 

Sosyal Psikoloji 1 (**) (**) (**) (**) 
Grup Seminer Çalışması 6 6 2 3 

T O P L A M 21 6 21 6 25 2 11 3 16 

GEREKÇELİ AÇIKLAMALAR i 
(*) Bu saatlerde yapılacak pratik çalışmalarla, saha ile ilgili ko

nulardaki araştırmalar sonunda öğrenciler tarafından hazırlanacak ra
porlar sınıf geçmede gerekli görülen tezleri olarak kabul edilir. Pratik 
çalışmalar, dersane ve sağlık örgütlerinde yapılmak üzere program icap
ları ve pratik çalışma saatleri dikkate alınarak belirli müddetlere göre 
okul idaresince düzenlenir. Sahadaki Pratik çalışmalar teksif ve devamlı 
olarak yönetileceğinden tatbikat sırasında teorik dersler yapılmaz. 

(**) Lüzum görüldüğünde ders; gezi ve pratik çalışma, konferans 
saati olarak kullanılacak ve gezi sonuçları gerekirse rapor ve tartışmaya 
istinat ettirilecektir. Bu ders veya konferanslar tedris mahiyetinde olup 
bir müfredata dayalı olarak okul yönetim üyeleri kurulu kararı ile prog
rama alınır. 

Madde 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe 
g i r e r . 

Madde 4 — Bu Yönetmeliği Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
yürütür. 

Bulaşıcı ve salgın hastalıklar çıktığında alınacak tedbirlere 
uyulmaması halinde uygulanacak Ceza Yönetmeliği 

1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanunun 282 nci maddesi 1627 sa
yılı Kanunla değiştirilerek Umumî Hıfzıssıhha Kanununda yazılı olan 
yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara ve
rilecek cezalar günün şartlarına uygun hale getirilmiş, 5 liradan 50 li
raya kadar olan para cezası 100 lira ile 500 liraya, üç günden bir aya 
kadar olan hapis cezası 2 aya çıkarılmıştır. 

1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununa 1627 sayılı Kanunla ek
lenen ek 2. madde ile de bulaşıcı ve salgın hastalıkların çıkışında ve ya
yılmasında en önemli unsur olan bozuk çevre sağlığı koşullarının dü
zenlenmesiyle ilgili alınacak tedbirlere uymayanlara para cezası veril
mesi hükmü getirilmiştir. 

Anayasa'mızın 113 üncü maddesine göre Bakanlığımızı ilgilendi
ren bu kanunun uygulamasını sağlamak üzere bir yönetmelik hazır
lanması gerekmiştir. 

Hazırlanan bu Yönetmelikle, 1593 sayılı Kanuna 1627 sayılı Ka
nunla eklenen ek 2. maddenin uygulamasında bütünlük sağlanacak ve 
bugüne kadar taşra teşkilâtından gelen, uygulamanın nasıl yapılaca
ğına dair tereddütler ortadan kaldırılmış olacaktır. 

Umumî Hıfzıssıhha Kanununa 1627 sayılı Kanunla eklenen ek 2. 
madde de belirtildiği üzere çevre sağlığı ile ilgili konularda ceza 
verme yetkisi hükme bağlandığından yönetmeliğe «Bulaşıcı ve Salgın 
Hastalıklar Çıktığında Alınacak Tedbirlere Uyulmaması Halinde Uygu
lanacak Ceza Yönetmeliği» ismi verilmiştir. 

Taşra teşkilâtında, bu kanunla ilgili yapılacak işlemleri kolay
laştırmak üzere muhasip mutemedi tayin usulü, görevleri, ceza verme 
usulü ve ceza vermeye yetkiü personel ayrı ayrı maddelerde belırtü-
miştir. 

Bulaşıcı ve salgın hastalıklar çıktığında alınacak tedbirlere 
uyulmaması halinde uygulanacak Ceza Yönetmeliği 

Amaç: 
Madde 1 — Bu Yönetmelik, 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Ka

nununa 1627 sayılı Kanunla eklenen ek ikinci maddenin uygulanması 
amacını taşır. 

Kapsam: 
Madde 2 — Bu Yönetmelik 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Ka

nununun 69 uncu maddesi gereğince alınmış olan tedbirlere aykırı ha
reket edenler ve zorunluluklara uymayanlara, bu kanunda ayrıca bir 
ceza hükmü gösterilmediği hallerde veya kanunda gösterilen cezanın 
uygulaması devam ederken toplum sağlığına zarar verecek fiillerin 
derhal izalesinde zorunluluk olduğu hallerde kanunda geçen cezaları 
vermeye yetkili sağlık personelini ve ceza, ihbar ve tahsil usulünü 
kapsar. 

Ceza verme yetkisi: 
Madde 3 — 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 69 uncu 

maddesi gereğince alınacak yazılı tedbir ve yasaklara uymayanlara 
ceza verme yetkisi aşağıda sayılan sağlık personeline verilmiştir. 

a) Bakanlıkça bu konuda görevlendirilen tabipler, 
b) Sağlık Müdürlüğü ve Muavinliği görevini yapan tabipler, 
c) Hükümet tabipleri ve ocak tabipleri. 

— e — 
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d) Belediye Sağlık İşleri Müdürleri ve Belediye Başhekimleri, 
e) Belediye Tabipleri ve Özel İdare Tabipleri, 
f) Çevre Sağlığı Şube Başkanları, 
g) Çevre Sağlığı teknisyenleri, 
h) Çevre sağlığı teknisyeni görevini bilf i i l yapan sağlık memur

ları. 

İhbarnamenin düzenlenmesi: 

Madde 4 — İhbarname üç nüshadan ibarettir. Bu ihbarname 
haklarında ceza uygulanacak olanlara 3. maddedeki yetkililerce düzen
lenir. Bir nüshası ceza yazılan şahsa, tebliğ edilir. Bir nüshası muha
sip mutemede verilir ve bir nüshası da koçanda kalır. 

Muhasip mutemedi tayini : 

Madde 5 — 3 üncü maddede yazılı yetkililerce verilecek cezanın 
tahsili için Hükümet Tabibliği memurlarından biri veya sabit sağlık 
hizmetlerinde çalıştırılan sağlık memuru. Ocak tabipliklerinde tıbbî 
sekreterler. Devlet Muhasebesi Muamelât Yönetmeliğinin 11 inci mad
desi hükmüne göre muhasip mutemedi tayin edilirler. 

Muhasip mutemedinin yapacağı işler: 

Madde 6 — Muhasip mutemedi tarafından yapılan tahsilat tarih 
ve alındığı numarası sırasıyla muhasip mutemedinin kasa defterlerine 
kaydedilir. 

Birinci nüshası zımbalı, ikinci nüshası sabit olan mutemet kasa 
defteri karbon kâğıdı konularak kopya kalemi ile doldurulur. Mute
metler tarafından yapılan tahsilat alındısının dip koçanları ile kasa 
defterleri birlikte getirilerek muhasibe kontrol ettirildikten sonra mu
hasebe veznesine teslim edilir. Mutemet kasa defteri icmal sütununa 
ve alındı dip koçanının son yaprağına paranın teslim alındığına şerh 
verilerek muhasip tarafmdan imza edilir ve resmî mühürle tasdik 
edilir. 

Muhasip mutemetleri bu Yönetmelik gereğince tahsil olunan pa
ralan her 10 günde bir muhasebe veznesine teslim ederler. Muhasip 
mutemedinde toplanan para miktarı 500 lirayı geçtiği takdirde müd
det beklemeksizin derhal ilgili muhasebe veznesine teslim olunur. 

Madde 7 — Muhasip mutemedi kendisine bir kopyası verilen, 
tebligatı yapılmış ihbarnameyi tarihinden itibaren üç gün bekletir. 
Kendisine ihbarname tebliğ edilen şahıs, cezaya süresi içersinde iti
raz etmeyerek bu sürede yazılan cezayı ödemek isterse, yazılan ceza, 
muhasip mutemet alındısı kesilerek aynen, 3 gün ilâ 15 inci gün ara
sında ödemek istediği takdirde ise yazılan ceza ik i misli olarak tah
sil edilir. 

İhbarname tebliğinden itibaren itiraz edilmeyen ve 18 inci gün 
sonunda ödenmeyen cezaların üç katı üzerinden amme alacakları 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri dairesinde ilgili aleyhine 
icra kovuşturması uygulanır. 

Yürürlük: 

Madde 8 — Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayınlandığı gün
den itibaren yürürlüğe girer. 

Yürütme: 

Madde 9 — Bu Yönetmelik Sağlık ve Sosyal Yardım ve Maliye 
Bakanlıklarınca yürütülür. 

Tarım Bakanlığından: 

Damızlık Sığır ve Koyun Dağıtımı Yönetmeliği 

/ — Amaç ve kapsam: 

Tarım Bakanlığında hayvan yetiştiren Kamu Kuruluşları (Ve
teriner İşleri Genel Müdürlüğü, Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü, Dev
let Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü, Atatürk Orman Çiftliği Ge
nel Müdürlüğü) dür. 

1. Yetiştirdikleri yüksek verimli erkek ve dişi damızlıkları, 
aşağıda tarifi yapılan nitelikteki yetiştiricilere dağıtmak. 

2. Çevrelerindeki yetiştiricilerin eğitimlerine yardımcı olmak. 
3. Yetiştiricilerin karşılaştıkları problemlerin çözümlenmesinde 

yol göstermek gibi görevlerle yükümlüdürler. 

// — Yetiştiricinin tarifi: 

Toprak ve su kaynaklarını kullanarak, besleme ve bakım vap 
mak suretiyle, devamlı olarak bitkisel ve hayvansal ürün elde eden. 

Özellikle : 
1 — Bölge özelliğine göre bulunduracağı damızlıkların ihtiyacın? 

yetecek kapasitede çayır, mer'a, tarla veya bahçesi bulunan. 
2 — Kuru ve yeşil kaba yem ihtiyacını kendi arazisinden temir 

eden. 
3 — Yetiştirmeye elverişli bölge hususiyetlerine göre, hijvenilı 

şartlarına haiz mevcut damızlıklarını barındıracak kapasitede hayvar 
barınağı bulunan. 

4 — Bakanlığın yetiştirme prensibine ve yetiştirme gayelerine 
uygun faaliyet gösteren çiftçiler, yetiştirici olarak kabul edilir. 

/// — Damızlıkların dağıtımı: 

1) Yukarıda görevleri belirtilen kurumlarda yetiştirilen damız 
tıklardan, yetiştiricilere dağıtılacak olanların miktarları, müesseseleı 
tarafından Şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa bildirilir. 

2) Merkez Islahı Hayvanat Komisyonu : 
a — Müesseselerce bildirilen damızlıkların % 5 miktarı Bakan

lık emrine, % 5 - 15 miktarı da, müesseseleri çevreleri köylerindeki 
yetiştiricilere verilmek üzere, müessese emrine tahsis yapar. 

b) Bunun dışında kalan halk damızlıklarını, il 'in bir önceki yıl 
tahsisleri ve yetiştirme olanakları gözönüne alınarak, il'lere yapılacak 
müracaatlara göre, il'lere ayrı ayrı tahsisler yapar. 

3) Il'ler kendilerine tahsisi yapılan halk damızlıkları için yapı
lacak müracaatları Mayıs 15'e kadar Veteriner ve Ziraat Teşkilâtı 
elemanlarının, II nci bölümdeki nitelikleri haiz olanlar arasından, aşa
ğıdaki şartlara uygun yetiştiriciler için müşterek tanzim edecekleri 
raporları, İl Islahı Hayvanat Komisyonlarında tetkik edilmek üzere, 
Mayıs sonuna kadar toplarlar. 

İl Islahı Hayvanat Komisyonları, tahsislerin hangi yetiştiricilere 
verileceğini kararla tespit eder. Haziran ayında ihtiyaç sahibi yetişti
riciler, müesseselerden bedeli karşılığında damızlıklarını alırlar. 

4) Tahsis edilen damızlıkları, Bakanlığın bilgisi dışında satan
lara bir dahaki yıl tahsis yapılmaz. 

5) Damızlık dağıtımı ilkbahar çalışmaları, Haziran'da sonuç 
landığı şekilde, sonbahar'da da Ekim ayında sonuçlanmak üzere yılda 
iki kez yapılır. 

IV — Halk damızlığı alabilecek yetiştiricide aranacak nitelikler: 

1. Geçimini daha çok hayvan yetiştirmekle sağlayan yetiştiriciler. 
2. Damızlık yetiştiricileri arasında, kısa sürede damızlık evsa

fında hayvan yetiştirip, çevresine verebilecek nitelikte olanlar. 
3. Yetiştirmede sağlık kontrolü kabul edenler. 

V — Yetiştirmenin takibi: 

Yetiştiriciler aşağıda gösterilen konularda, kontrole tabi tutu
lurlar. 

1 — Sağlık yönünden, 
2 — Beslenme ve bakım yönünden, 
3 — Zaruret halinde başkasına devir yönünden. 

VI — Damızlık fiyatları: 
Damızlık fiyatları, her yıl asgarî bir defa, ihtiyaç halinde ik i defa 

olmak üzere. Tarım Bakanlığınca tespit edilir. 
VII — Bu Yönetmelik neşir tarihinde yürürlüğe girer ve Tarım 

Bakanlığınca yürütülür. 

Onman Bakanlığından: 

Orman Genel Müdürlüğü Orman Uygulama Memurları 
Görev Yönetmeliği 

K A P S A M 
Madde 1 — Bu yönetmelik, Orman Genel Müdürlüğü kuruluşların 

da çalışan Orman Uygulama Memurlarının hizmete alınmalarını, gö 
reylerini, çalışma esaslarını, yetki ve sorumluluklarını kapsar. 
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BÎRÎNCt BÖLÜM 

Göreve alınma ve uygulama esasları: 

Müracaat: 
Madde 2 — Orman Uygulama Memuru Eğitim Merkezini bitiren

ler, en geç iki ay içinde Orman Genel Müdürlüğüne dilekçe ile müra
caat ederler. Ve aşağıda yazılı belgeleri verirler : 

a) Orman Uygulama Memuru Eğitim Merkezini bitirdiğini göste
rir Belge, 

b) Nüfus hüviyet cüzdanı örneği, 
c) Sağlık raporu, 
d) Askerlik durumunu bildirir belge, 
e) Memuriyete mani hali bulunmadığına dair C. Savcılıklarından 

alınmış belge, 
f) Mal beyannamesi, 
g) Gizli ölüm beyannamesi, 
h) Aile beyannamesi, 
i) 5 adet 4,5x6 cm. ebadında fotoğraf, 

Atanma: 
Madde 3 — Orman Uygulama Memuru Eğitim Merkezini bitiren 

ve 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki şartlan haiz bulunanlar, 
atanmaları yapılmak üzere, Orman Genel Müdürlüğünce, ihtiyaç bulu
nan İşletmelere tevzi edilirler. Müracaat tarihinden itibaren en geç üç 
ay içinde, bunlar, Işletmelerce Memur Adayı olarak atanırlar. 

Madde 4 — Orman Uygulama Memuru Adaylarının, Kurs Yönet
meliği Gereğince Hizmetiçi Eğitimine tabi tutulmaları mecburîdir. Kurs 
sonunda basan göstererek sertifika alanlar, Aday Memurluklarına de
vam etmek üzere, mensup oldukları işletmedeki görevlerine geri dö
nerler ve işletme Müdürlüğünce lüzum görülecek Bölge Şeflikleri emri
ne atanırlar. 

Kursta memuriyetle bağdaşmıyacak hal ve hareketleri görülenler
le, basan gösteremeyenler hakkmda, 657 sayılı Kanunun 56 ncı ve 57 
nci maddeleri uygulanmak üzere, Kurs Müdürlüğünce Orman Genel 
Müdürlüğüne bilgi verilir. 

Adaylık ve aslî memurluğa atanma : 

Madde 5 — Orman Uygulama Memuru Adayları, bu yönetmelik
te tespit edilen çeşitli görev dallarında, Genel Müdürlükçe tespit edile
cek genel esaslara uygun olarak, mahallen yapılacak bir program dahi
linde ve Bölge Şefinin murakabesi altında çalıştmlırlar. Altı aylık sü
renin sonunda olumlu sicil almış ve Değerlendirme Kurullarınca başan-
lan tespit edilmiş Aday Memurlar, işletme Müdürlüğünce Aslî Devlet 
Memurluğuna atanırlar. Bu süre sonunda, Aslî Devlet Memuru olama-
yanlann, işletmeleri değiştirilir, ikinci altı aylık süre sonunda da Aslî 
Devlet Memuru olmaya hak kazanamayanlar hakkında, 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun 56 ncı veya 57 nci maddeleri uyarınca göre
vine son verilir. 

Sicü : 

Madde 6 — Aslî Memurluğa atanan memurlara, aşağıdaki örneğe 
uygun fotoğraflı bir memur cüzdanı verilir. Bu cüzdana, memurun; 

a) Sicil numarası, 
b) Adı, Soyadı, doğum yeri ve tarihi, 
c) Memuriyet Unvanı, bölgesi, 
d) Baba ve ana adı, 
e) imzası, 
f) Verilmişse silâhm cinsi ve numarası, kaydolunur. 
Memurların görevlerindeki değişiklikler de bu cüzdana imlenir. Gö

revinden ayrılanlardan, bu cüzdan geri alınır. 
Madde 7 — Bu Memurların özlük Dosyalarına konulmak üzere, 

Bölge Şefliklerince aşağıdaki şekilde birer Künye Fişi düzenlenir. Bu 
fişe memurun; 

a) Sicil No, 
b) Adı ve Soyadı, 
c) Baba adı, 
d) Ana adı, 
e) Doğum yeri ve tarihi, 
f) Evli veya bekâr olduğu, 
g) Kaç çocuklu olduğu, cinsiyetleri, doğum tarihleri, tahsil du

rumları, 
h) Askerlik durumu, 
i) Memuriyet unvanı, 
j) işletmesi, Bölgesi ve İş Merkezi 
k) Kadro derecesi, 

D Maaş derecesi ve kademesi, 
m) işe başlama tarihi, 
n) Asaletinin tasdik tarihi, 
P) Verilen senelik, hastalık ve mazeret izinleri, 
r) Silâh numarası, 
s) Yer değiştirmeler, 
t) işten aynldığı tarih ve sebebi, 

yazılır. 
Madde 8 — Her Orman Uygulama Memurunun bir Sicil Dosyası 

bulunur. Sicil Amirleri tarafından düzenlenecek sicil raporlan ile, varsa, 
Müfettişler tarafından verilen Denetleme Raporlan ve memurların mal 
beyannameleri sicil dosyalanna konur. 

Madde 9 — Orman Uygulama Memurlarının Sicil Cüzdanları, Sicil 
Raporlan, Sicil Not Defterleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunuhun 
121 inci maddesinde belirtilen Tüzük esaslan dairesinde düzenlenir. 

Madde 10 — Orman Uygulama Memurlarından görev yeri değişti
rilenlerin özlük ve Sicil Dosyalan, en geç 15 gün içinde, nakledildiği 
birime gönderilir. 

Kıyafet ve silâh : 
Madde 11 — Orman Uygulama Memurlan, görevlerini yaparken, 

Orman Genel Müdürlüğünce şekil ve rengi tespit edilen resini elbiseleri 
giymekle ve bu konuda konulmuş şartlara uymakla yükümlüdürler. 

Madde 12 — 6831 sayılı Orman kanununun 77 nci maddesi gere
ğince Orman Uygulama Memurlarına demirbaş olarak silâh verilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Görev ve yetkiler : 
Madde 13 — Orman Uygulama Memurları, Orman Bölge Şefi ve

ya Teknik elemanın direktifi altında, aşağıdaki maddelerde gösterilen 
hizmetleri fiilen yürütürler. 

Bölge şefi ve Teknik elemanla birlikte yaptıklan işlerden ona kargı; 
yalnız basma yaptıkları işlerden ise resen sorumludurlar. 

Madde ¿4 — Damga ve işaretleme islerinde : 

a) Koru ormanlarında; 
Dikili damga vurulan ağaçların, dikili ölçüsünü, numaralama ve 

işaretlenmesini yapmak ve dikili ağaç tutahâklânnı Bölge Şefi İle bir
likte düzenlemek, 

b) Baltalık Ormanlarında; 
Bölge Şefinin veya Teknik elemanın gösterdiği kesilmeyecek ağaç

lan işaretlemek. 

Madde 15 — Anormal ağaçların tespiti işlerinde : 

Mıntıkasında tabiî afetler sonu meydana gelmiş devrik, kâf ve 
rüzgâr kırması, yatık, dikili kuru ve benzeri ağaçların mevcudiyeti ha
linde; Bölgesi Şefine haber vermek, alacağı direktife göre bunlan nu
maralamak, işaretlemek, ölçmek, adet ve hacimlerini tespit ve tutahâk
lânnı düzenlemek; ayrıca damga talimatı gereğince devrik ağaçları dev
rik damgası ile damgalamak. 

Madde 16 — Kesim işlerinde : 
a) Kesim yapılacak sahayı, kesim başlamadan evvel Bölge Şefi, 

ilgili muhafaza memurları ve kesimi yapacak işçiler veya müteahhitle 
birlikte gezerek, varsa usulsüzlükleri ve kesim sahasının sınırlarını tes
pit etmek, teslim ve işe başlama tutanaklanm birlikte düzenlemek. 

b) Koru ormanlarında damgalı, numaralı veya işaretli ağaçları, 
damga ve numara dip kütükte kalacak şekilde, toprağa en yakın yer
den tekniğine ve şartnamesine uygun olarak kestirmek. 

Bu kesimlerden önce, çevresindeki ğeftçliğe zarar verebilecek ağaç
lan budattırmak. 

c) Baltalıklarda çıkacak ağaçlan tekniğine ve şartnamesine uygun 
olarak kestirmek. 

Madde 17 — Tomruklama ve ölçme işlerinde : 
a) Devrilen ağaçların dallarını temizletmek ve kabuklarını soy

durmak, gövdelerin bölünecek yerlerini standardizasyon esaslanna göre 
en yüksek değerde mal alınabilecek şekilde önceden işaretlemek ve işa
retlenen yerlerden tekniğine uygun olarak kestirmek, 

b) Gövdelerin, yapacak odun dışında kalan kısımlarını yakacak 
odun olarak ormanda veya rampada böldürmek, kaim olanlarım yar
dırmak, çürüklerini temizletmek ve ster halinde istif ettirmek, 

c) Yapacak odunları, yerinde ve zamanında, tekniğine uygun şe
kilde ölçmek, kalite sınıflarına ayırmak, çap, boy, kalite ve tomruk nu-
maralannı, varsa işaretlerini başlarına yazmak veya yazdırmak. 
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d) Yapacak ve yakacak odunların ölçü tutanaklarını düzenlemek, 
damgalanması gerekenlere damga yapmak. 

Madde 18 — İmalât işlerinde : 
Mıntıkası dahilindeki her türlü imalâtı, Standardizasyon ve şart

name esaslarına uygun şekilde yaptırmak, imâl edilenlerin kalite sınıf
larına göre ölçülerini yapmak, ölçü ve damga tutanaklarını düzenlemek 

Madde 19 — Nakliyat işleri: 

a) Kesim sahasını, nakliyat şartnamesini imzalatmak suretiyle 
nakliyecilere teslim etmek ve teslim tutanağını düzenlemek, nakliyatın 
şartname hükümlerine uygun olarak yürütülmesini kontrol etmek ve 
sağlamak, damgasız mal naklettirmemek, 

b) Kesimin yapıldığı bölmelerden rampa, ara depo ve son depola
ra taşınacak her çeşit orman mallarına sevk pusulası kesmek, sevk pu
sulası kesilmeden, işçilerin bölme içinde veya kenarındaki rampalara 
taşıdıkları emval için taşıma ve tesellüm belgesi düzenlemek, nakliyat 
sonunda sevk pusulası yekûnu ve tomruk zabıtnamesine göre, ormanda 
mal kalıp kalmadığını mahallen tespit etmek. 

Sevk pusulasına bağlanan malların, depoya, tamamen teslim edi
lip edilmediğini; adet, hacim ve kalitelerinde bir değişiklik yapılıp ya
pılmadığını izlemek, bu hususlarda depo memuru ile mutabakata var
mak, neticesinden Bölge Şefine bilgi vermek. 

c) Damga ve ara depolarda, geçici olarak depo memurluğu göre
vi verilmesi halinde, depo memurluğu hizmetlerini görmek. 

Madde 20 — Ormanların, bakım ve gençleştirme işlerinde : 

a) Gençlik ve sıklık bakımı müdahalelerini, Bölge Şefinin veya 
görevli teknik elemanın vereceği uygulamalı örnek ve direktifi dahilin-
de, tekniğine uygun olarak yapmak veya yaptırmak. Bu işlerde çalıştı
rılacak işçileri yetiştirmek, çalışmaları gözetmek ve izlemek, 

b) Aralama ve kaba temizlik kesimlerinde Bölge Şefi veya yetki
l i teknik elemana yardımcı olmak ve kendisine verilen işleri yapmak, 

c) Tabiî ve sun'i gençleştirme sahalarında yapılacak enkaz, şü-
ceyrat ve diğer diri örtü temizliği, toprak hazırlığı dikenli tel, ile çe
virme ve benzeri işleri verilecek direktif dahilinde ve tekniğine uygun 
şekilde yaptırmak ve bu işlerin nasıl yapılacağını işçilere öğretmek. 

d) Meşcerelere yapılacak bütün teknik müdahalelerde Bölge Şefi 
veya yetkili teknik elemanlar tarafından kendisine verilecek görev ve 
hizmetleri yapmak veya yaptırmak ve izlemek. 

Madde 21 — Reçine ve diğer talî orman mahsulleri üretiminde : 

a) Reçine istihsaline ayrılan sahalarda, reçine alınacak ağaçları 
ve bu ağaçlarda yaraların açılacağı yeri işaretlemek; işçilerin çalışacağı 
sahayı ayırmak ve kendilerine teslim etmek, 

b) İşçileri Reçine İstihsal İşleri Talimatında belirtilen zamanda 
işe başlatmak, hazırlık çalışmalarını, yara açma, toplama ve nakil işle
rini talimatına ve tekniğine uygun olarak yaptırmak, reçine ve tere
bentin zayiatına meydan vermeyecek şekilde gerekli tedbirleri aldır
mak ve bu konularda işçileri eğitmek, 

c) Belirli zaman aralıklarında, elde edilen reçineyi tartmak, böl
melerin verim gücünü ve işçilerin randımanını tespit etmek ve bu konu
da düzenleyeceği cetvelleri Bölge Şefine verme. 

İşin sonunda reçine akıtma oluk ve çivilerini, ağaçlardan söktür
mek ve toplatmak, alet ve malzeme kaybına meydan vermemek. 

d) diğer Orman tali mahsulünün istihsal, toplama ve taşıma iş
lerini, şartname ve mukavele esasları dahilinde tekniğe uygun olarak 
yaptırmak, gözetlemek ve denetlemek. 

Madde 22 — İstihsal nakil ve imalle ilgili tutanak rapor ve kayıt 
işlerinde: 

a) Kesim, tomruklama ve imal işlerinde, çalışanların istihkakla
rına esas olacak yuvarlak ağaç ölçü tutanağına uygun olarak istihsal 
veya imalât raporunu düzenlemek, 

b) İstihsal, imalât ve nakliyat sonunda Bölge Şefi, muhafaza 
memuru ve işçilerle birlikte bölmeyi gezerek, Makta Muayene Tutana
ğını düzenlemek, 

c) Makta, rampa ve depolarda tefrike tabi tutulan mallar için 
(Tefrik Tutanağı); bu yerlerde meydana gelen ölçü fazlalıkları için 
(Depo Fazlası Tutanağı,); aynı yerlerde evsafı bozulan veya kalitesi 
yanlış yazılan mallar için (Evsaf Tespit Tutanağı) nı, Bölge Şefi ile bir
likte düzenlemek, 

d) Sarp veya dik meyilli ormanlarda yapılan istihsal ve taşıma 
sırasında, işçilerin elinde olmayan sebeblerle, derelere yuvarlanan ve bu
ralardan çıkarılması mümkün olmayan mallarla, kırılan, parçalanan ve

ya zayi olan malların miktarını tespit etmek ve Bölge Şefi ile birlikte 
tutnaklarını düzenlemek, 

e) Mıntıkası dahilinde kesim. imal. taşıma ve stoklara ait her tür
lü kayıtlan tutmak, bu işler hakkında aylık faaliyet raporu düzenleyip 
Bölge Şefine vermek, 

f) Kendisine teslim olunan evrak, sevk pusulası, taşıma raporu, 
taşıma ve tesellüm belgesi, nakliye teskeresi ve benzeri ciltleri özel def
terine kaydetmek; dip koçanlarını muhafaza etmek ve kontrola hazır, 
bulundurmak, işi bitenleri Bölge Şefliğine teslim etmek. 

Madde 23 — Koruma ve mücadele işlerinde : 
a) Mıntıkasında rastladığı her türlü orman suçlarını görevli mu

hafaza memuruna veya Bölge Şefine, derhal, telefonla veya yazılı ola-
rak bildirmek, gerektiğinde muhafaza memuruna yardım etmek ve 
onunla birlikte suç tutanağı düzenlemek, 

b) Mıntıkasındaki ağaçlandırma ve orman içi gençleştirme saha
larını; insan, hayvan ve yangın zararlarına karşı korumakla görevli 
bekçileri kontrol etmek, nakliyat işlerinde kullanılan hayvanların otlat
ma sebebiyle ormana zarar vermelerini önleyici tedbirleri almak, 

c) Ormanda çalışan işçilerin barınacakları ve ateş yakacakları 
yerleri tespit ederek, yangın çıkarmalarını önleyici tedbirleri almak, 
yangın vukuunda derhal ilgililere haber vermek ve mevcut işçilerle bir
likte yangın yerine gitmek ve söndürmek ve sonucu Bölge Şefine bildir
mek, gerektiğinde bunlarla mücadele işlerinde çalışmak. 

Madde 24 — Köylü zati, müşterek ve felaketzede ihtiyaçlarının 
verilmesi işlerinde : 

Zati, müşterek ve felaketzede ihtiyacı için, köylülere, dikili olarak 
verilen ağaçlan tekniğine uygun olarak kestirmek. Standardizasyon ve 
kıymetlendirme esaslarına göre tomruklatmak, ölçülerini yapmak, veya 
rampalarda kesilmiş olarak verilenleri hak sahiplerine veya yetkili ve
killerine teslim etmek ve bunlara ait teslim ve tesellüm tutanaklarını 
düzenlemek, 

Köy zati yakacak ihtiyaçlarının, usulüne göre kesilip ormandan çı
karılmasını sağlamak, gözetlemek ve denetlemek. 

Madde 25 — Bina, yol, tesisat yapımı ve onarımı işlerinde : 
Mıntıkası dahilinde her çeşit bina, yol ve tesisat yapım ve onarım 

işlerini, verilen direktif dahilinde organize etmek, yaptırmak gözetlemek 
ve izlemek, bakım ve korumasını sağlamak, bina ve tesislerde yangına 
karşı gerekli tedbirleri almak. 

Madde 26 — Araştırma ve deneme ormanlarında : 
Araştırma veya deneme ormanlarında, alacağı talimat gereğince 

araştırma veya denemenin, amacına veya tekniğine uygun şekilde çalış
maları yürütmek, bu işlere ait tutanakları düzenlemek kayıt ve defter
leri tutmak. 

Madde 27 — Tohum toplama, ağaçlandırma, fidanlık ve toprak mu
hafaza işlerinde : 

Tohum meşcereleri ile tohum alınacak ağaçların tespitinde, bu işle
rin yapılmasında, teknik elemanların çalışmalarına katılmak ve onların 
verdikleri görevleri yapmak, tohum ve kozalak toplamak, kozalaklardan 
tohum çıkartmak, elde edilen tohumların muhafazasını sağlamak, fidan-
cının bulunmadığı hal ve zamanlarda, tohum ye fidanları, ağaçlandırma 
sahalarına sevk etmek, ekim ve dikim işlerini usulüne göre yaptırmak, 
bu işlerde çalışanları yetiştirmek ve çalışmalarını düzenlemek, 

Fidanlık, toprak muhafaza ve erozyonla mücadele ile mer'a ıslahı 
işlerinde verilecek direktif dahilinde çalışmak, istenilen görevleri yerine 
getirmek. 

Madde 28 — İşçi temini ve çalıştırılması işlerinde : 

a) Bölge şefinin direktifi üzerine her türlü ormancılık hizmetleri 
için lüzumlu işçileri temin ile bunları, iş yerlerine sevk etmek, araların
da iş taksimi yapmak, iş disiplinini, verimli çalışmalarını sağlamak, işle
rin tekniğine, şartnamesine veya mukavele hükümlerine uygun olarak 
yapılmasını denetlemek. 

b) Çalışmalarda randıman artırıcı usul ve kaideleri işçilere öğret
mek iş kazalarını önleyici tedbirleri almak, aldırmak ve denetlemek, ka
za vukuunda olayı bir tutanakla tespit etmek, çalışan işçilerin künye ve 
puantajlarını tutmak ve tutturmak ve bu işlerden Bölge şefine bilgi ver
mek. 

Madde 20 — Demirbaş eşya, araç ve gereçlerin kullanılması, mu
hafazası ve bakımı işlerinde : 

Mıntıkası dahilinde; mevcut her türlü demirbaş eşya, kesim alet
leri, malzeme, makina, motorlu vasıta, portatif havai vinçler, tomruk ha-
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vuzlan ve benzerlerini muhafaza, bakım ve randımanlı çalışmalarını 
sağlamak, bunların kullanılmalarını işçilere öğretmek, vukua gelen ve 
hemen giderilmesi mümkün arızaları gidermek, giderilmeyecekleri Bölge 
şefine bildirmek. 

Yangın söndürme araç ve gereçlerini her an kullanmaya hazır du
rumda 'bulundurmak, noksanlarını, tamire muhtaç olanlarını zamanında 
yazılı olarak Bölge Şefliğine bildirmek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Madde 30 — Orman Uygulama Memurlarına verilecek disiplin ce
zaları, terfi, nakU, izm, emeklilik ve diğer özlük haklarına ait işlemler, 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki genel hükümlere göre yü
rütülür. 

Madde 31 — Orman Uygulama Memurları, mıntıkası dahilinde bu
lunan makta, ramıpa ve ara depolarda mevcut her türlü emvali ve stok
ları; zimmetinde bulunan kıymetli evrak. eşya. malzeme, alet, makina 
vs. yi kayıtlarına uygun olarak aynen teslim ve tesellümle yükümlü
dürler. 

Madde 32 — Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımı l^unninden 
itibaren yürürlüğe girer. 

Madde 33 — Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürlüğü 
yürütür. 

• 
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı 

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığından: 

E. No : 1970/109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,119,120, 
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 

K. No : 1972/47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
62, 63, 64, 65 

Görev Uyuşmazlığının giderilmesini isteyen : 
Vek i l i : Avukat Yaşar Kaya Engür 
Davalı: DSİ Genel Müdürlüğü 
Veki l i : Avukat Refik Nakipoğlu 
Olay: Müvekkili davacının işveren DSİ Genel Müdürlüğünde 

çalıştığını, 3008 sayılı yasanın değişik 1 inci maddesinin tanımına 
uygun işçi niteliğini taşıdığının Danıştav 8 inci Dairesinin ilâmı ile 
saptandığını, iş yasasının tanımına uygun işçilere, 6772 sayılı yasa ile 
verilmesi öngörülen ek ödemeleri davalı idarenin davacıya ödememesi 
sebebile bu alacağın tahsili için Ankara İş Mahkemesine açtıkları 
davanın çözümlenmesinin idarî yargı yerine ait olduğu gerekçesi! e 
görev yönünden reddedildiğini, bunun üzerine Danıştay'da açtıkları 
davanın da yine Danıştay 8 inci Dairesince de; 5521 sayılı Kanununun 
1 inci maddesi hükmü uyarınca, işçi sayılan kimselerle işverenler ara-
smda iş akdinden veya İş Kanununa dayanan her türlü hak iddia la 
rmdan doğan uyuşmazlıkların çözümünün İş Mahkemelerine ait 
bulunduğu gerekçesile yine görev yönünden reddedildiğini, bu dururn 
karşısında adlî ve idarî yargı yerleri arasında olumsuz görev uvuş 
mazlığı ortaya çıktığını ileri sürerek görevli mahkemenin belirtilme 
sine karar verilmesini istemiştir. 

İnceleme ve Gerekçe : Uyuşmazlık Mahkemesinin Başkanı Fazıl 
Uluocak, üyeleri Mustafa Çemberci, Esat Şener, Galip Onursan, Yere-
doğ Kişioğlu, Muzaffer Kutman ve Kâzım Yenice'nin katıldığı 15/1/1972 
günlü oturumda dosya raportörü Danıştay Yardımcısı Mahir Tuncalp 
tarafından hazırlanan rapor ve dosyadaki kâğıtlar okunduktan ve 

Başkanunsözcüsü Vecihi Tönük'ün davanın görülmesinin idarî yargı 
yerine ait olduğu yolundaki düşüncesi dinlendikten sonra gereği düşü
nüldü : 

6772 sayılı Yasa uyarınca ek ödemede bulunulmamasından dolayı 
açılan bu davada davacının işçi niteliğinde bir kimse olup olmadığının 
belli edilmesi söz konusudur. Davacının 3008 sayılı yasanın değişik 
1 inci maddesine uygun bir işçi niteliği taşıdığı Danıştay 8 inci Daire
sinin 5/5/1969 gün ve E. No. 1968/4259, K. No. 1969/1731 sayılı karan 
ile saptanmıştır. Böylece davacının işçi niteliğini taşıdığı açıkça tes
pit edilmiştir İşçi ile işveren arasındaki davalar ise, 5521 sayılı yasa
nın 1 inci maddesi hükmü gereğince İş Mahkemesinin görevi içinde 
ve adlî davalardan olup idari yargının görevi dışındadır. Bu nedenle 
iş Mahkemesinin görevsizlik kararının kaldınlması gerekir. 

Sonuç : Davacının işçi olduğu saptanmış bulunmasına göre, dava
nın görülmesi adlî yargı yerine ait bulunduğundan adlî mahkemenin 
görevsizlik kararının kaldınlmasma, Üyelerden Esat Şener ve Galip 
Orıursan'ın Karşı oylan ile ve oy çokluğu ile 15/1/1972 gününde kfbin 

larak karat verildi. 
MUHALEFET ŞERHİ 

Uyuşmazlık Mahkemesi görev tespit ederken adlî ve idarî hiç 
bir katarla bağlı değildir. Aksini düşünmek bu Mahkemenin fonksiyon 
ve kuruluş sebebiyle bağdaşmaz. Onun için selbî görev uyuşmazhğı-
t.ın çözülmesini isteyen kişinin 3008 sayılı Kanunun yürürlükte 
oulunriuğu sırada Danıştay 8 inci Daire tarafından işçilik sıfatının 
kabul edilmiş olması uyuşmazlık mahkemesini bağlamaz. Bu itibarla 
4/1IH95 sayılı Kararname ve 657 sayılı Personel Kanunu ve onu değiş-
r;ren ve eklemeler yapan kanunlar karşısında davacı işçi sıfatını taşı
madığından davanın görülmesi idarî yargı yerine aittir. Bu bakımdan 
çoğunluğun görüşüne katılmıyoruz. 

Üye Üye 
Esat Şener Galip Onursan 

• e 

Yüksek Seçim Kurulu K a r a r ı 
Karat No : 516 
İtiraz No : 

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından alınan 30/5/1973 günlü yazı da 
14 Ekim 1973 Pazar günü yapılacak olan Milletvekili genel, Cumhuri
yet Senatosu üyeleri üçte bir yenileme seçimleri ile Eskişehir, Sivas ve 
Urfa İllerinde boş bulunan birer Cumhuriyet Senatosu üyeliği ara 
seçimlerinde illerin çıkaracağı milletvekili sayısının 25/5/1961 günlü ve 
306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 4 üncü maddesine göre tes
piti ve aynı Kanunun 7 nci maddesiyle 20/5/1973 günlü ve 408 sayılı 
Yüksek Seçim Kurulu kararı uyarınca çıkarılacak Milletvekili ve Cum
huriyet Senatosu üyeleri sayısının ilânı konusunda gerekli kararın ve
rilmesi istenilmiş olmakla, nu incelendi, gereği görüşüldü: 

1 — 25/5/1961 günlü ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 
7 nci maddesinde «rtr ilin çıkaracağı milletvekili sayısı, Yüksek Seçim 
Kurulu tarafından 4 üncü madde uyarınca tespit edilerek, seçimin 
başlangıç tarihinden onbeş gün önce; seçimin yenilenmesi halinde, ye

nileme kararının ilânından sonraki 3 gün içinde, Resmî Gazete ve 
radyo ile yayınlanır.» Hükmüne yer verilmiştir. 

2 — Burada önce üzerinde durulacak husus, maddedeki «Seçimin 
başlangıç tarihinden 15 gün önce» deyiminden ne anlaşılması gerekti
ğidir. Kanun koyucunun güttüğü amaç yönünden yapılan yorum, bu 
hükmün, en geç seçim başlangıcından 15 gün önce tespit ve ilânın ya
pılması gereğini öngörmesidir. Bu tarihten sonra, fakat kabil olduğu 
kadar erken olmak üzere, illerin çıkaracağı milletvekili sayısının tespi
tiyle. Kurulumuzun 20/5/1973 günlü ve 408 sayılı kararında belirtildiği 
üzere (C) grubu illerin çıkaracağı ve 24/5/1961 günlü ve 304 sayılı Ka
nuna bağlı 2 sayılı listede yazılı Cumhuriyet Senatosu üye sayısının (A) 
grubu illerden Sivas, (B) grubu illerden Eskişehir ve Urfa'nın boşalan 
birer Cumhuriyet Senatosu üyeliğinin milletvekili sayısiyle birlikte 
ilân edilmesinde herhangi bir sakınca düşünülemez. Aksine, gerek seçim 
çevrelerinin, gerek seçime katılacak siyasî partilerle o çevrede adaylıkla
rını koyacaklarm bu sayılardan erken haberdar edilmeleri, bunların 
karar ve tedbirlerine olumlu yönde etkili olabilecek, aynı zamanda 
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muhtemel itiraz ve şikâyetlerin zamanında bir çözüme bağlanabilmesi 
olanağını sağlaması itibariyle de bu işlemin daha erken yapılması ya
rarlı olacaktır, 

3 — 3Q6 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 4 üncü maddesine 
göre: «son genel nüfus sayımı ile belli olan Türkiye nüfusunun (450) 
ye bölünmesi suretiyle elde edilen rakam esas alınarak, her ilin çıkara
cağı milletvekili sayısı, i l nüfusunun bu rakama bölünmesiyle tespit olu
nur.» 

Türkiye'de son genel nüfus sayımı 25/10/1970 tarihinde yapılmış 
tır. Türkiye nüfusu ile illerin nüfusunun tespitinde bu genel nüfus sa
yımı sonuçlarının esas alınması gerekmektedir. Ayrıca, nüfus sayımı 
gününden sonra ilçe, bucak ve köylerin bir ilden alınıp diğer bir ile 
bağlanması gibi idarî değişiklikler sonunda iller nüfuslarına belli bir 
zamana kadar meydana gelen değişikliklerin de hesaba katılması zo-
runluğu vardır. 

Resmî Gazete'nin 19 Nisan 1973 gün ve 14512 sayılı nüshasında ya
yınlanan Kurulumuzun 12/4/1973 günlü ve 148 sayılı ilke kararında, i l 
lerin nüfuslarında, idarî değişiklikler nedeni ile husule gelen durum
lardan i l ve ilçe seçim kurullarının kuruluşa geçmeleri tarihi olan 5 
Mayıs 1973 gününe kadar olanlarının, yani o tarihe kadar kararnameye 
iktiran edenlerin hesaba katılmasına karar verilmiştir. Bu karar uya
rınca idarî değişiklikler yüzünden meydana gelen durumların 5/5/1973 
gününe kadar olanlarının işlemler sırasında hesaba katılması gerek
miştir. 

4 — Yurdumuzda 25/10/1970 tarihinde yapılan genel nüfus sayımı 
sonuçlan ve idarî nedenlerle illerin nüfuslarında meydana gelen de
ğişiklikler, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı ile İçişleri Bakanlı
ğından gelen karşılık yazılar ve eki cetveller esas alınarak tespit edil
miştir. 

306 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi hükmü uyarınca 1970 yılı ge
nel nüfus sayısı olan 35.605.176 rakamı 450 ye bölünmüş, elde edilen 

79122 sayısı esas alınarak, her ilin çıkaracağı milletvekili sayısı o i l 
nüfusunun bu rakama bölünmesi suretiyle elde olunmuş ve hesap so
nunda illere düşen milletvekili sayısı tespit edilmiş ve ayrıca (C) grubu 
illerin her birinin 304 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca 2 sa
yılı listede tespit edilen Cumhuriyet Senatosu üye sayısı ile birer Cum
huriyet Senatosu üyeliği boşalan üç i l ayrı ayrı çizelgeler halinde aşa
ğıda gösterilmiştir. 

Kurulumuz Başkanlığının, 6/3/1973 günlü ve 1973/6 sayılı Genel 
yazısında belirttiği gibi, (C) grubu illere dahil Balıkesir İlinin 304 sayılı 
Kanuna ekli 2 sayılı listede yazılı olduğu üzere 4 üyesi mevcut isede, 
Cumhuriyet Senatosu üyelerinden Enver Aka Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı bulunması nedeniyle 1964 yılında yapılan ad çekmede seçim dışı 
bırakıldığından, aynı yılda (C) grubunda yer alan Balıkesir ilinde yapı
lan seçimde sadece 3 Cumhuriyet Senatosu üyesi seçilmiştir. Bu iti
barla, Yüksek Seçim Kurulunun Resmî Gazete'nin 5/2/1970 günlü ve 
13418 sayılı nüshasında yayınlanmış bulunan 26/1/1970 günlü ve 14 sa
yılı Kararı uyarınca 14 Ekim 1973 Pazar günü Balıkesir ilinde 3 Cum
huriyet Senatosu üyeliği için seçim yapılması gerekmektedir. 

Çizelgede, milletvekili sayısına ilişkin rakamlardan i lki , 306 sayılı 
Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca ilk hesap sonunda 
elde edilen rakamı, bazı illerin karşısında görülen ve ( + ) işaretinden 
sonra gelen 2 nci rakam ise aynı maddenin 2 nci fıkrasına göre yapı
lan işlem sonunda bulunan rakam göstermektedir. 

Sonuç : Yukarıda yazılı esaslar dairesinde tespit olunan her ilin 
14 Ekim 1973 Pazar günü yapılacak seçimlerde çıkaracağı milletvekili 
sayısı ile (C) grubu illerin Cumhuriyet Senatosu üye sayısını ve Eski
şehir, Sivas ve Urfa illerinin boşalan Cumhuriyet Senatosu üyeliklerini 
gösteren çizelgelerin ve dayanağı olan bu kararın Resmî Gazete'de ya
yınlanmasına, radyoda da sadece çizelgelerin yayınlanmasına, 5/6/1973 
gününde oybirliğiyle karar verildi. 

25 Ekim. 1970 nüfus sayımına ve bu tarihten 5/5/1973 gününe kadar yapılan fek ve ilhaklara göre Türkiye Nüfusu ile İllerin nüfuslarını 
ve illerin çıkaracağı milletvekili sayısını gösterir çizelge 

Türkiye nüfusu: 35605176/450 = 79122 geri kalan 276 

Sıra Eklenen Çıkan 5/5/1973 Artakalan Milletvekili 
No. İlin Adı İlin nüfusu nüfus nüfus tarihindeki nüfus nüfus sayısı 

1 Adana 1035.377 1035377/79122 = 13 6791 13 
2 Adıyaman 303.511 — 303511/79122 = 3 66145 3 + 1 = 4 
3 Afyon 542.111 — 308 541803/79122 = 6 67071 6 + 1 = 7 
4 Ağrı 290.311 290311/79122 = 3 52945 3 + 1 = 4 
5 Amasya 307.025 — 54 306971/79122 3 69605 3 + 1=4 
6 Ankara 2.041.658 1.914 — 2.043572/79122 = 25 65522 25 + 1 = 26 
7 Antalya 577.334 — 577334/79122 = 7 23480 7 
8 Artvin 225.869 — — 225869/79122 = 2 67625 2 + 1 = 3 
9 Aydın 564.802 — 564802/79122 = 7 10948 7 

10 Balıkesir 749.669 749669/79122 = 9 37571 9 
11 Bilecik 138.856 138856/79122 = 1 59734 1 + 1=2 
12 Bingöl 177.951 177951/79122 = 2 19707 2 
13 Bitlis 185.473 — — 185473/79122 = 2 27229 2 
14 Bolu 403.766 403766/79122 = 5 8156 5 
15 Burdur 210.335 210335/79122 = 2 52091 2 + 1 = 3 
16 Bursa 847.884 847884/79122 = 10 56664 10 + 1 = 11 
17 Çanakkale 360.764 — — 360764/79122 = 4 44276 4 + 1 = 5 
18 Çankın 261.367 1914 259453/79122 = 3 22087 3 
19 Çorum 518.366 334 518700/79122 = 6 43968 6 + 1 = 7 
20 Denizli 511.160 — — 511160/79122 = 6 36428 6 
21 Diyarbakır 581.208 581208/79122 = 7 27354 7 
22 Edirne 316.425 — 316425/79122 = 3 79059 3 + 1 = 4 
23 Elâzığ 376.915 376915/79122 = 4 60427 4 + 1 = 5 
24 Erzincan 276.122 — — 276122/79122 3 38756 3 
25 Erzurum 684.951 684951/79122 8 51975 8 + 1 = 9 
26 Eskişehir 459.367 308 459675/79122 : -- 5 64065 5 + 1 = 6 
27 Gaziantep 606.540 — 606540/79122 = 7 52686 7 + 1 =-8 
28 Giresun 451.679 451679/79122 5 56069 5 + 1 = 6 
29 Gümüşhane 282.238 — — 282238/79122 = 3 44872 3 + 1 = 4 
30 Hakkâri 102.312 102312/79122 - 1 23190 1 
31 Hatay 591.064 — 591064/79122 = 7 37210 7 
32 İsparta 300.029 — 300029/79122 = 3 62663 3 + 1 = 4 
33 İçel 590.943 — — 590943/79122 = 7 37089 7 
34 istanbul 3.019.032 1885 3.020917/79122 38 14281 38 
35 İzmir 1.427.173 — 1.427173/79122 - 18 2977 18 
36 Kars 660.018 660018/79122 = 8 27042 8 
37 Kastamonu 4,46.601 — — 446601/79122 = 5 50991 5 + 1 = 6 
38 Kayseri 598.693 2321 596372/79122 = 7 42518 7 + 1 = 8 
39 Kırklareli 257 131 — — 257131/79122 = 3 19765 3 
40 Kırşehir 214.932 — — 214932/79122 = 2 56688 2 + 1 = 3 
41 Kocaeli 385.408 — 1224 384184/79122 = 4 67696 4 + 1 = 5 
42 Konya 1.280.239 — 1.280239/79122 = 16 14287 16 
43 Kütahya 439.967 — 2282 437685/79122 = 5 42075 5 
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Sıra Eklenen Çıkan 5/5/1973 Artakalan Milletvekili 
No. İlin Adı i l in nüfusu nüfus nüfus tarihindeki nüfus nüfus sayısı 

44 Malatya 510.979" — — 510979/79122 = 6 36247 6 
45 Manisa 805.650 — 433 805217/79122 = 10 13997 10 
46 Kah. Maraş 528.982 — — 528982/79122 = 6 54250 6 + 1 =7 
47 Mardin 453 092 — 1288 451804/79122 = 5 56194 5 + 1 = 6 
48 Muğla 368.776 — — 368776/79122 = 4 52288 4 + 1 = 5 
49 Muş 234.250 — — 234250/79122 = 2 76006 2 + 1 = 3 
50 Nevşehir 229 830 2321 — 232151/79122 = 2 73907 2 + 1 = 3 
51 Niğde 408.441 — — 408441/79122 = 5 12831 5 
52 Ordu 608 721 — — 608721/79122 = 7 54867 7 + 1 = 8 
53 Rize 315.700 — — 315700/79122 = 3 78334 3 + 1 =4 
54 Sakarya 459.052 331 — 459383/79122 = 5 63773 5 + 1 = 6 
55 Samsun 821.183 — — 821183/79122 = 10 29963 10 
56 Siirt 320.684 1288 — 321972/79122 = 4 5484 4 
57 Sinop 265.655 — — 265655/79122 = 3 28289 3 
58 Sivas 731.921 — — 731921/79122 = 9 19823 9 
59 Tekirdağ 302.946 — 99 301954/79122 = 3 64588 3 + 1 = 4 
60 Tokat 540.855 — — 540855/79122 = 6 66123 6 + 1 =7 
61 Trabzon 659.120 — — 659120/79122 = 8 26144 8 
62 Tunceli 157.293 — — 157293/79122 = 1 78171 1 + 1 =2 
63 Urfa 538.131 — — 538131/79122 = 6 63399 6 + 1 = 7 
64 Uşak 207.512 2715 — 210227/79122 = 2 51983 2 + 1 = 3 
65 Van 325.763 — — 325763/79122 = 4 9275 4 
66 Yozgat 464.410 — 280 464130/79122 = 5 68520 5 + 1 = 6 
67 Zonguldak 743.654 — — 743654/79122 = 9 31556 9 

35.605.176 35.605.176 Toplam 413 + 37 = 450 

Cumhuriyet Senatosu (C) Grubu İllere ait Çizelge 

Üye Üye Üye Üye 
İ l l e r sayısı İ l l e r sayısı İ l l e r sayısı İ l l e r sayısı 

*ğrı 1 Burdur 1 istanbul 10 Rize 1 
Amasya 1 Çanakkale 2 İsparta 1 Samsun 4 
Antalya 2 Erzincan l Kars 3 Siirt 1 
Artvin 1 Erzurum 3 Kütahya 2 Tokat 2 
Balıkesir 3 Hakkâri 1 Mardin 2 Van 1 
Utlis 1 Hatay 2 Muş 1 Yozgat 2 

Toplam 49 
Cumhuriyet Senatosu Üyeliği hoşalan İller çizelgesi 

İ l l e r Üye sayısı 
(B) grubundan 
Eskişehir 1 
(A) grubundan 
Sivas 1 
(B) grubundan 
Urfa 1 

Toplam 3 • 
I L Â_N_L A R 

Denizcilik Bankası T. A. O. dan: ı Davalının duruşmanın bırakıldığı 4/10/1973 Perşembe saat 11.50 
de bizzat veya bir vekille temsil edilmediği takdirde gıyap kararı çıkarı-

1973/3026 lacağı tebliğ makamına kaim olmak üzere davetiye ilânen tebliğ olunur. 
Naylon halat, sızal halat, Polypropylene halat alınacaktır. 
Son teklif verme tarihi 22/6/1973 olup teklifler Bahçekapı 27 Ma-

yıs Han Kat 3 de Satın Alma Komisyonu Başkanlığına verilecektir. 
Şartnamesi Malzeme Müdürlüğünden temin edilebilir. 

7969 / 1-1 Ankara 2 nci İş Mahkemesi Hâkimliğinden: 

Ankara Birinci İş Mahkemesi Hâkimliğinden: 1972/462 
Davacı Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından da-

1969/374 v a l ı M ü f i t B a r j a s aleyhine açılan alacak davasının yapılan duruşma-
Kasım Aydogan (Müteahhit) Cephe Sokak No. 4/5 Aydmlıkevler s ı n c l a • 

ve Türk İş Blokları 145/4 veya Ziraat Mah. Sosyal Meskenler Çarşısı ' * , ^ 
No 11/A - Ankara Davalı Müfit Barlas Esenboğa Gıda Tesisleri Işletmesmdekı ad-

' Davacı Sosyal Sigortalar Kurumu Umum Müdürlüğü vekili Avu- r e s i n e duruşma gününü bildirir davetiye ve dava dilekçesi tebligat 
kat Nedret Baban tarafından aleyhinize açılan 12/2/1969 tarih ve esas yaptırılmadığından adreside bilinmediğinden tebligatın ılanen yapıl-
1968/726 - K. 1969/149 sayılı İzmir Prim İtiraz Komisyonu kararının masına karar verilmiştir. 
iptali davasının yapılan duruşmasında: Karar gtıeğince duruşma günü olan 15/6/1973 saat 10.00 da bizzat 

Yukarıda adı ve soyadı ve bilinen adresleri yazılı davalı Kasım gelmeniz veya bir vekille temsil ettirmeniz aksi halde ilânen gıyap ka-
lydoğan'a tebliğ edilen davetiye de gösterilen adreste bulunmadığınızdan, rarı çıkarılacağı cihetle dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilânen 
adresinizde bilinmediğinden tebligat yapılamadığı, tebliğ olunur. 8006 
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Ankara Belediye Başkanlığından: 

Yazılı Maddeleri Değiştirilmiştir. 

Yem Değişik Maddeler : 
Madde 1 — Ankara Belediyesi Meyve ve Sebze Toptancı Hâl'i Yö

netmeliğinin 21 inci maddesinin a, b, c fıkraları ile 23, 24, 25, 28 ve 36 
nci maddeleri aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş, 21 inci mad
deye bir ç fıkrası ilâve edilmiştir. 

Hâl idaresinin Kadrosu : 
Madde 21 — a; Hal Müdürü 

b) Hâl Muduru Yardımcısı 
c) Muhasebe Şefi 
ç) Kontrol Buro Şefliği 

Madde 23 — Hâl Muduru Hâl dahilinde intizamı temin, yer tahsis 
sahiplerinin Hâl İdaresiyle, birbirleriyle müstahsillerle Hâl'den mal 
alanlarla ve Hâl'de çalışan şahıslarla münasebetlerini tanzim, araların
daki ihtilâfı halletme ve Hâl'e giren ve çıkan ve orada bırakılan mal
ların gece ve gunduz muhafazasına ait tedbirleri alma, kanun ve yö
netmelik hükümlerine gore tahsis sahiplerinin faaliyetlerini murakabe 
ve her türlü inzibati tedbirleri ve idareye taallûk eden kararları almakla 
vazifelidir. 

Madde 24 — Hâl Müdür Muavini, her hususta Müdürün yardım
cısı ve bulunmadğıı zamanlarda vekilidir. Her türlü idarî hizmetleri ifa 
(Hizmetlilerin çalışma durumunu murakabe nöbet cetvellerini tanzim 
vesaire) muamelât işlerini tedvir ve günlük fiyat bültenlerinden aylık 
ve yıllık istatistikî bilgiyi çıkarmak, grafikleri tanzim ve muayyen 
zamanlarda faaliyet raporlarını hazırlamak ve idarece verilecek sair 
vazifeleri ifa ile mükelleftir. 

Madde 25 — Muhasebe Şefi, (Hesap İşleri Müdürlüğü Kadrosun
dan verilecektir) yer tahsis sahipleri tarafından idareye her gün verilen 
satış raporlarına göre Belediye Resminin ve yer tahsis ücretinin ve 
diğer bilumum idare gelirlerinin tahakkukunun yapılmasını ve tahsil
darlar vasıtasıyle tahsil ve Belediye veznesine yatırılmasını temin ve 
kontrol ile mükelleftir. 

Hâl ve Muhasebe Şefi, Hâl Müdürünün ve Belediye Muhasebe 
usulü nizamnamesi, Belediye Muhasebe Talimatnamesi ve tahsilat tali
matnamesi hükümlerine göre Hesap İşleri Müdürünün murakabesi al
tında vazife görür. 

Madde 28 — A) Kontrol Büro Şefliği: 
Toptancı Hâl hudutları dahilinde faaliyet gösteren yer tahsis 

sahipleriyle, sair esnafın, mevzuat hükümlerine, Belediye emir ve ya
saklarına riayetini takip ve kontrol etmek, aykırı hareketleri tespit 
edilenler hakkında kovuşturma yapmak, Hâl konusuna giren mallann 
Toptancı Hâl dışında toptan alım ve satımını önlemek ve mahsulleri 
hakkında kovuşturma yapmakla görevlidir. 

B) Kontrol Bürosu Şefi: 
Büroya verilen görevlerin ve Büroca yürütülen tahkikatın mev

zuat hükümlerine uygun olarak sevk ve idaresinden, muamelelerin sürat 
ve titizlikle takıp ve intacından sorumludur. 

Kontrol Bürosu Şefi, Kontrolörlerin her gün verecekleri raporları 
kıymetlendirir, gerekli direktifleri verir ve mütalaasıyla birlikte Müdü
riyete tevdi eder. Kontrol Bürosu Şefi, lüzum görülen ahvalde tahki
katı bizzat yapar. 

C) Tahkikat ve Muamele Memuru: (Kontrolör) 
Kontrol Bürosuna ait muameleleri yürütür, ceza sicilini tutar, bü

roya intikal eden şikâyetler hakkında gerekli işlem ve tahkikatı yapar 
ve lüzumu halinde kontrolörler gibi Büro dışında vazife görür. 

D) Kontrolör: 
Toptancı Hâldeki yer tahsis sahipleri ile sair esnafın faaliyetleri

nin mevzuat hükümlerine uygunluğunu tetkik ve kontrol etmek, mev
zuata aykırı hareketleri görülenler hakkında kovuşturma yapmak, hâl 
dışı toptan satışların önlenmesi için verilen görevleri yerine getirmek, 
günlük faaliyetleri hakkında günü gününe tanzim edecekleri raporları 
kontrol şefine tevdi etmekle yükümlüdür. 

Madde 36 — Hâl'de satışa arzedilen sebze ve meyve fiyatları arz 
ve talep kaidesine göre serbestçe teşekkül eder. Ancak lüzumu halinde 
toptancı Hâl Müdürü, istihsal bölgelerindeki fiyatlarla, fiyat teşekkü
lüne müessir unsurları ve şehrimiz piyasasına tesiri melhuz büyük şehir
lerdeki fiyatları tetkik ve komisyoncular derneği ile istişare etmek 
suretiyle azamî satış fiyatı tanzim ve tespit edebilir. 

Azami satış fiyatları tespitinde uygulanacak esaslar hakkında 
esnaf ve sanatkârlar dernekleri birliği başkanlığından bir defaya mah
sus olmak üzere alınacak mütalâa da dikkate alınır. 

Madde 2 — Bu Yönetmelik değişikliği Resmî Gazete'de yayımı 
tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

Madde 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Belediye Başkan
lığı yürütür. 6978 

Turgutlu Belediye Başkanlığından: 

Baltacı Mahmut yolu ile Kavaflar Sokağı kavşağmdaki Belediye
mize ait arsaya şartnameleri gereğince 19 adet dükkân inşaatı kapalı 
zarf usulü ile yaptırılacaktır. 

Keşif bedeli 149.493,68 lira olup geçici teminatı 8.725,— liradır. 
İhalesi 26/6/1973 günü saat 11.00 de Belediye encümeninde yapı

lacaktır. 
İsteklilerin kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat evvel encü

mene vermeleri, postada vaki gecikmeler nazara alınmaz. 
7938 /4-2 

Ankara 5 inci İcra Memurluğundan : 

1972/5929 
İiânen ödeme emri tebliği Kambiyo Senetlerine ait 

Borçlu . Vedat Şahın, Cebeci Caddesi Huzur Düğün salonu, Keçi
ören Kuyubaşı No. 118 Ankara 

Alacaklı : Vehbi Eroğlu, varisleri Sazan Okyay, Handan Bağcı,. 
Hakkı Hami Eroğlu ve Orhan Eroğlu vekili Melahat Elibol'a masraf
sız 3344 lira borcunuzdan dolayı adınıza çıkarılan 5 - 10 günlük ödeme 
emri bilâ tebliğ iade edilmiş ve yapılan adres tahkiki sonunda adresi
nizin meçhul olduğu anlaşılmıştır. Böylece ödeme emrinin Tebligat 
Kanununun 29 ve 30 uncu maddelerine göre iiânen tebliğine karar 
verilmiştir. 

Yukarda yazılı borcu ve masraflannı işbu ödeme emrinin Resmî 
Gazete ile neşir tarihinden itibaren kanunî süre olan 10 güne 15 gün 
ilâvesivle 25 gün içinde ödemeniz, takibin dayanağı olan senet kambiyo 
senedi niteliğine haiz değilse, kanunî süre olan 5 güne 15 gün ilâvesiyle 
20 gün içinde mercie şikâyet etmeniz, takip dayanağı senet altındaki 
imza size ait değilse yine bu 20 gün içinde ayrıca ve açıkça bir dilekçe 
ile memurluğumuza bildirmeniz, aksi takdirde icra takibindeki kam
biyo senedi altındaki imzanın sizden sadır sayılacağı, imzanızı haksız 
vere inkâr ederseniz, 100 liradan 5000 liraya kadar para cezası ile mah
kûm edileceğiniz, borçlu olmadığınız veya borcun itfa veva imhal ^dil
ciği veya alacağın zamanaşımına uğradığı hakkında itirazınız varsa 
bunu sebepleriyle birlikte 20 gün içinde tetkik merciine bir dilekçe 
ile bildirerek merciden itirazınızın kabulüne dair bir karar getirme
diğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı, itiraz edilmediği ve 
borç ödenmediği takdirde 25 gün içinde 74 üncü madde gereğince mal 
beyanında bulunmanız, bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız, 
hiç mal bevanmda bulunmaz veya hakikata aykın beyanda bulurıur-
samz hapisle cezalandırılacağınız iiânen tebliğ olunur. 7853 

İiânen ödeme emri tebliği Kambiyo Senetlerine ait 
1972/5931 
Borçlu : Vedat Şahin, Cebeci Caddesi Huzur düğün salonu No. 

106 Ankara. 
Alacaklılar Handan Bağcı, Orhan Eroğlu, Sazan Okvay, Hakkı 

Eroğlu vekili Avukat Melahat Elibol'a masrafsız 2281 lira 80 kuruş 
borcunuzdan dolavı adınıza çıkanlan örnek 49 numaralı ödeme emri 
postanece adresinizden aynlmış bulunduğunuzdan ve başka adres 
bırakmadığınızdan bahis ile bilâ tebliğ iade edilmiş ve yaptırılan adres 
tahkiki sonunda tebliğe salih adresiniz tespit edilemediğinden ödeme 
emrinin Tebligat Kanununun 29 ve 30 uncu maddelerine tevfikan iiâ
nen tebliğine karar verilmiştir. 

Yukarıda yazılı borcu ve masraflarım işbu ödeme emrinin Resmî 
Gazete ile neşrinden itibaren kanunî süre olan 7 güne 15 ilavesi ile 22 
gün içinde ödemeniz (teminatı vermeniz) borcun tamamına veya bir 
kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız 
varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu 22 gün içinde ayrıca 
ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden 
sadır olmuş sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde merci önünde 
yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız vaki itira
zınızın muvakketen kaldırılacağı senet veya borca itirazınızı yazılı 
veya sözlü olarak icra dairesine 22 gün içinde bildirmediğiniz takdirde 
aynı müddet içinde 74 üncü madde gereğince mal beyanında bulun-
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manız aksi halde hapisle tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulun
maz veya hakikate aykın beyanda bulunursanız hapisle cezalandırıla
cağınız, borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edi
leceği, takibe itiraz ettiğiniz takdirde, itirazla birlikte 150 kuruş teb
liğ giderini ödemeniz aksi halde itiraz etmemiş, sayılacağınız, ilânen 
tebliğ ve ihtar olunur. 7854 

Milli Eğitim Bakanlığı Cumhuriyet Lisesi Müdürlüğünden : 
ANKARA 

1 — Ankara Cumhuriyet Lisesi, inşaat işleri, sıhhî tesisat Elekt
rik tesisatı, koşu pisti ve kum havuzu işi 2490 sayılı Kanunun 31 mcı 
maddesi gereğince, kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır 

2 — İşın keşif bedeli 297.260,— liradır. 
3 — Eksiltme Ankara Cumhuriyet Lisesi Müdürlüğü Eksiltme 

Komisyonunda 22/6/1973 Cuma günü saat 15.00 de yapılacaktır 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Cumhuriyet Lisesi 

Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda görülebilir. 
5 — Eksütmeye girebilmek için isteklilerin : 
A) 15.640.40 liralık geçici teminatını, 
B) 1973 yılma ait ticaret odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme şart

namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) 
a) Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisi ve 

bunu belirten banka referansını, 
b) Teknik personel beyannamesini, 
c) Taahhüt beyannamesini, 
d) En az bu işin keşif bedeli kadar buna benzer bir 15i başarmış 

ve kabulünü yaptırmış olduklarına dair belgeyi, dilekçelerine eKİiye-
rek Yapı İşleri 5 inci Belge Komisyonundan alacakları yeter-ik rel-
gelerinı, teklif mektupları ile birlikte zarfa kaymak lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 22/6/1973 Cuma günü saat 
14.00 e kadar makbuz mukabilinde, Eksiltme Komisyonu Başkanlığına 
vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 18/6/1973 
Pazartesi günü mesai saati sonuna kadardır. 

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

Keyfiyet ilân olunur. 7493/4-3 

Türkiye Halk Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 — Bergama Şube hizmet binamızın onarım, dekorasyon ve 
ışıklandırma işi ile Burhaniye Şube hizmet binamızın onarım ê deko
rasyon işi, birim fiyat esası üzerinden kapalı zart usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 — Söz konusu işlerin ihale bedelleri ile geçici teminatları aşa
ğıda gösterilmiştir. 

Tah. bedeli Geç. teminatı 
Lira Kr. Lira Kr. 

Bergama 192223,54 10.862,— 
Burhaniye 118.179,32 7.159,— 

3 — İstekliler, bu işlere ait ihale dosyalarını Ankara'da Genel 
Müdürlüğümüz İnşaat ve Emlâk Müdürlüğünde tetkik edebilecekleri 
gibi Bergama Şubemize ait dosyayı Bergama Şubemizde ve Burhaniye 
Şubemize ait dosyayı da Burhaniye Şubemizde tetkik edebilirler. 

4 — Eksiltme 26/6/1973 Salı günü saat 16.00 da Genel Müdürlük 
binamızda toplanacak Satın Alma Komisyonumuzda yapılacağından, 
kapalı zarf teklif mektuplarının aynı gün saat 15.00 e kadar makbuz 
mukabilinde mezkûr Komisyona verilmesi lâzımdır. 

Hangi sebeple olursa olsun, zamanında verilmeyen teklifler kdbul 
olunmaz. 

5 — İsteklilerin, ihale gününden en az 6 gün öncesine kadar 
inşaat ve Emlâk Müdürlüğümüze müracaatla yeterlik belgesi alma
ları gereklidir. 

6 — Yeterlik belgesi alabilmek için, Ticaret Odasına kayıtlı 
olmak ve eksiltmeye konu olan işin teknik öneminde bir işi evvelce 
taahhüt ettiğine ve kabulünü yaptırdığına dair belgeyi ibraz etmek 
şarttır. 

7 — Bankamız, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununa 
tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine ver
mekte tamamen serbesttir. 7651 /3-3 

Bayındırlık Bakaalığı Karayolları Ganel Müdürlüğünden : 

Tahmini bedeli . 385 080.— TL., Geçici teminatı: 19.153,20 TL. olan 
73-2054-1 dosya numaralı. 13 kalemde 3240 adet Kazma uçlarının !maı 
ettirilerek satın alınması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmu^ur 

Eksiltmesi 2 Temmuz 1973 Pazartesi günü saat 16.00 da Ankara'da 
Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. 

Şartnamesi aynı yerden dilekçe ile 10,— TL. bedelle almabilir Tek
nik resimleri mesai saatlerinde ikmal Fen Heyeti Müdürlüğünde görü
lebilir. 

isteklilerin. 1973 yılı vizesi yapılmış ticaret, sanayi odası veva 
esnaf belgesini, geçici teminat mektup veya makbuzunu, teknik şa'-L-
namede belirtilen belgeleri ve alman şartnamenin her sahifesmi .mza 
ederek dış zarf içine koymak şartiyle hazırlıyacakları teklif mektup
larını, eksiltmeyi açma saatinden bir saat evveline kadar makbuz mu
kabilinde Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki gecikmeler 
kabul edilmez. Duyurulur. 7245 / 4-3 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı işleri Genel Müdürlüğü 7 ncl Bölge Mü
dürlüğünden : 

1 — Yozgat Teknik Lisesi kalorifer tesisatı işi 2490 sayılı Kanun 
hükümlerine göre kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — işin keşif bedeli (299.331,75) Uradır. 
3 — Eksiltme Kayseri'de Yapı işleri 7 nci Bölge Müdürlüğü Ek

siltme Komisyonunda 28/6/1973 (Perşembe) günü saat 15.00 de yapıla
caktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Müdürlükte görü
lebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A - (15.723,27) liralık geçici teminatım 
B - 1973 yılma ait ticaret odası belgesini, 
C - Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve teçhizat bil
dirisini, teknik personel bildirisini, taahhüt bildirisini, Bayındırlık Ba
kanlığından almış oldukları (H) grubundan keşif bedeli kadar işin eksilt
mesine girebileceklerini gösteriri müteahhitlik karnesini ibraz suretiyle 
Yapı işleri 7 nci Bölge Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini teklif 
mektuplariyle birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — istekliler teklif mektuplarını 28/6/1973 (Perşembe) günü saat 
14.00 e kadar makbuz karşılığında Eksiltme Komisyonu Başkanlığına 
vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 25/6/1973 
Pazartesi) günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez 
Keyfiyet ilân olunur. 7170 / 4-4 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı işleri Genel Müdürlüğünden : 

1 — Trabzon «E» Tipi Cezaevi ikmal inşaatı işi 2490 sayılı Kanun hü
kümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — işin keşif bedeli (6.898.548,40) liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ihale Ko

misyonunda 23/6/1973 Cumartesi günü saat 11.00 de yapılacaktır. 
4 — Ekıiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Genel Müdürlükte 

görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A - Bayındırlık Bakanlığı namma (220.707,—) liralık geçici temina

tını, 
B - 1973 yılma ait ticaret veya sanayi odası belgesini, 
C - (Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri eksiltme şartname

sinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan plan ve teçhizat beyan
namesi, sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisi, teknik 
personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi. Bayındırlık Bakanlığından al
mış oldukları (B) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine gidebile
ceklerini gösterir müteahhitlik karnesi ibraz suretiyle Yapı işleri Genel 
Müdürlüğü Belg-e Komisyonundan alacakları) yeterlik belgesini, 

Teklif mektupları üe birlikte sarfa koymaları lazımdır. 
6 — istekliler teklif mektuplarını 23/6/1973 Cumartesi günü saat 

10.00 a kadar makbuz karşılığında ihale Komisyonu Başkanlığına vere
ceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi almması için son müracaat tarihi 19/6/1973 Salı 
günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilan olunur. 7130/4-4 
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den : 
Köy İşleri Bakanlığı Yol, Sn ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğün-

1 — Aşağıda cinai, miktarı, tahmini bedeli ve muvakkat teminat
ları gösterilmiş olan malzemeler 24ı9ü sayılı Kanunun 31 inci maddesi 
gereğince kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

Sıra 
No. C i n s i Miktarı 

T. bedeli 
Lira Kr. 

M. tem. 
Lira Kr. 

İ ha l en in 
tarihi saati 

1 Metrik takım ve 
el aletleri 1 kalem 840.000— 37.350,— 3/7/1973 10.00 

2 SAE (İnç) takım 
ve el aletleri 4 kalem 617.300,— 28.442,— 3/7/1973 16.30 

2 — Eksiltme ve ihaleleri karşılarında gösterilen tarih ve saatlerde 
Ankara'da Köy İşleri Bakanlığı binasının 10. katında YSE Genel Müdür
lüğü İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığında toplanacak Komisyon ta
rafından yapılacaktır. 

3 — İstekliler en geç 25/6/1973 günü mesai saati sonuna kadar mü
racaatla ihaleye iştirak belgesi talebinde bulunacaklardır. Bu belgeyi alıp 
almadıklarını 28/6/1973 tarihinden itibaren öğrenebilirler. 

4 — İhaleye iştirak belgesi almak isteyen firmaların dilekçelerine, 
a) Makina ve teçhizat bildirisi, 
b) Kredi imkânlarmı bildiren malî durum bildirisi, 
c) Dilekçenin verilişi tarihinde elinde bulunan işleri gösterir taah

hüt bildirisini eklemeleri şarttır. 
5 — Şartnameleri dilekçe karşılığında aynı yerden bedelsiz olarak 

verilir. 
6 — Işhtirak belgesi alan isteklilerin, şartnamede istenilen vesaik 

ile geçici teminat mektup veya makbuzlarmı koymak suretiyle hazırlaya
cakları teklif mektuplarını ihaleden bir saat evveline kadar makbuz mu
kabilinde Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri şarttır. (8 No. lu oda) 

7 — Postadaki gecikmelerle telgrafla yapılacak tekliflerin kabul 
edilmeyeceği ilân olunur. 7763 / 4-3 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Elazığ 8 inci 
Bölge Müdürlüğünden: 

M. bedeli G. teminatı Eksiltme 
C i n s i Miktarı Lira Kr. Lira Kr . günü ve saati 

İnek sütü alımı 11000 Kg. 33.000,— 2.475,— 25/6/1973 11.00 de 
Pazartesi 

Muhtelif cins 
malzeme alımı 7 Kal . 38.470,— 2.885,25 26/6/1973 11.00 de 

Sah 
Kaya tuzu alımı 600 Ton 186.000,— 10.550,— 27/6/1973 11.00 de 

Çarşamba 
Dikenli tel alımı 1800 Kg. 13.050,— 978,75 28/6/1973 10.00 da 

Perşembe 
Bölgemiz ihtiyacı için yukarıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli, 

geçici teminatı ile eksiltme gün ve saatleri yazılı 4 kalem malzeme 
2490 sayılı Kanunun hükümleri dahilinde satın alınacaktır. 

Şartnameler mesai saatlerinde Karayolları malzeme Amirliğinde 
görülebilir. Hariçten istiyenlere bedelsiz gönderilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı Kanununun 32 nci maddesine göre hazır-
lıyacakları kapalı teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir saat evvel 
Komisyon Başkanlığına vermeleri ilân olunur. (Postadaki gecikmeler 
nazara alınmaz.) Süt için Ticaret Odası vesikası istenmez. 

7733 / 4 - 4 

Tatvan Yatılı Bölge Okulu Müdürlüğünden : 

1 — 80.000 lira keşif bedelli Tatvan Yatılı Bölge Okulunun onarım 
işi 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 — Eksiltme Tatvan Yatılı Bölge Okulu idare binasında ihale ko
misyonunca 22/6/1973 Cuma günü saat 14.30 da yapılacaktır. 

3 — Buna ait keşif ve ilgili evraklar mesai saatlerinde Tatvan Ya
tılı Bölge Okulu Müdürlüğünde görülebilir. 

4 — İhaleye girebilmek için isteklilerin : 
a) 5250 liralık geçici teminatını 
b) 1973 yılma ait ticaret odası belgesi ile ikametgâh belgesini 
c) Keşif bedeli kadar iş yapmış olduklarına dair «Kanunî belgele

rini ibraz etmek suretiyle » Bitlis Bayındırlık Müdürlüğünden almış ol

dukları yeterlik belgesi ile teklif mektuplarını zarfa koyup ihale saatm-
dan bir saat önce komisyon başkanlığına vermeleri. 

5 — Yeterlik belgesi alabilmek için son müracaat müddeti 
20/6/1973 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadardır. 

6 — Postadaki gecikmelerden dolayı bu gibi evrakların hic bir iş
leme tabi tutulmıyacağı ilân olunur. 7736 4-4 

Ankara Belediye Başkanlığından : 

Ankara Belediyesi amblemi yarışmaya çıkarılmıştır 
«Ankara Belediyesi Amblemi» için bir yarışma açılmıştır. 
Ankara Şehrinin tarihi özelliği ve Başkent oluşu göz Önünde tutu

larak hazırlanacak bu amblemlerin yarışma süresi 16/7/1973 tarihinde 
sona ereceğinden yanşmava katılacak eserler en geç aynı günün mesai 
saatleri içinde Beledive Fen İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir. 

Ancak postava, süre içinde verilen eserler için üç gün posta gecik
mesi kabul edilecektir. Yarışma amatör veya profesvonel bütün yarış
macılara açık olup, yarışmaya birden fazla eserle katılma olanağı var
dır. 

Ödül kazanan eserlerin telif haki Ankara Belediyesine aittir. 
Bu yarışmaya ait şartname Ankara Belediyesi Fen İşleri Müdür

lüğünden temin edilebilir. 
Danışma jürisi: 
Ekrem C. Barlas 
Rıza Möröy 
Cemil Arpınar 

Asli jüri üyeler: 
Nuri Abaç 
Osman Oral 
Nevzat Akoral 
Kurt Togansubay 
Güngör Özden 
Mete Demirbaş 

Yarışma sonunda: 
Birinciye 
İkinciye 
Üçüncüye 

Belediye Başkanı 
Fen İşleri Müdürü 
Fen İşleri Müdür Muavini 

Yüksek Mimar Ressam 
D. G. S. Galeresi Müd. (Ressam) 
G. T. E. Öğretim Üyesi (Ressam) 
Belediye İmar Md. Muavini 
Fen İşleri Md. Trafik Şube Amiri 
Y. Heykeltraş 

10.000— TL. 
7.500,— » 
5.000,— » 

Ve 4 (Dört) adet mansiyona 1000,— TL. lık ödül verilecektir. 
7666 /4-3 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Tahmini bedeli 275.000,— TL., geçici teminatı 14.750,— TL. olan 
73-2749-2 dosya numaralı 30 ton kafes tel sandığının imal ettirilerek sa
tın alınması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 4 Temmuz 1973 Çarşamba günü saat 16.00 da Ankara'da 
Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. 

Şartnamesi aynı yerden dilekçe ile 10,— TL. bedelle verilir. 
İstekliler, 1973 yılı vizesi yapılmış ticaret, sanayi odası veya esnaf 

belgesini, teminat mektup veya makbuzunu ve alman şartnamenin her sa-
hifesmi imza ederek dış zarf içine koymak şartiyle hazırlıyacaklan teklif 
mektuplarını, eksiltmeyi açma saatinden bir saat evveline kadar makbuz 
mukabilinde Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki gecikmeler 
kabul edilmez. Duyurulur. 7401/4-4 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden 

Tahmini bedeli 488 958,— TL., Geçici teminatı 23.308.32 TL. olan 
73-2099-1 dosya numaralı. 46 kalem muhtelif makina parça'ar.mD imal 
ettirilerek satın alınması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmaştıir. 

Eksiltmesi 29 Haziran 1973 Cuma günü saat 16.00 da Ankara'da Ka
rayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şartna
mesi aynı yerden dilekçe ile 50,— TL. bedelle alınabilir. 

İsteklilerin, 1973 yılı vizesi yapılmış ticaret, sanayi odası vpya es
naf belgesini, geçici teminat mektup veya makbuzunu, teknik jar'r.a-
mede belirtilen belgeleri ve alman şartnamenin her sahifesmi imza ede
rek dış zarf içine koymak şartiyle, hazırlıyacaklan teklif mektuplanrı 
eksiltmeyi açma saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukab'Unde 
Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edil
mez. Duyurulur. 7179/4-3 
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Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesi Alım Satım Ko
misyon Reisliğinden : 

(Ikı kalem kaynak malzemesi satın alınacaktır.) 
1 — Aşağıda isim ve ebadı ile miktarı yazılı iki kalem kaynak mal

zemesi teknik şartname ve eksiltme şartnamesine göre kapalı zarfla tek
lif alınarak eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 

2 — Bksitlmesi 26 Haziran 1973 tarih Salı günü saat 14.00 de Mü
essesemiz Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Muvakakt teminatı 35.000.— TL. sidir. 
4 — Talipler muvakakt teminatları ile kapalı teklif mektuplarını 

eksiltmenin yapılacağı gün ve saate kadar Komisyonumuz adına gön
dermeleri veya bizzat getirmeleri gerekmektedir. 

5 — Eksitlme saatine kadar Komisyonumuza teslim edilmeyen veya 
muvakkat teminatı bulunmayan teklif mektupları geçerli değildir. 

6 — Teknik şartname, eksiltme şartnamesi ve tip mukavele bedel
siz olarak Komisyonumuzdan temin edileceği gibi taliplere posta ile de 
gönderilebilir. 

7 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi 
yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

Malzemenin ismi ve eb'adı Miktarı 

Bakır kaplı kaynak teli 0 4 mm. 2701S Kg. 
Kaynak tozu E9AB OK F L U X 10,50 1167 Kg. 

7790/2-2 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 5 inci Bölge Mü
dürlüğünden : A N K A R A 

1 — Ankara - Çankaya Cumhurbaşkanlığı Köşkü Lojmanlar ve 
müştemilâtı inşaatı işi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — İşin keşif bedeli 2.250.000,— liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da 5 inci Bölge Müdürlüğü Eksütme Ko

misyonunda 28/6/1973 Perşembe günü saat 11.30 da yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar 5 inci Bölge Müdür

lüğü Eksiltme Komisyonunda görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A - 81.250,— liralık geçici teminatını, 
B - 1973 yılma ait ticaret odası belgesini, 
C - Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) 
a) Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisi ve 

bunu belirten banka referansım, 
b) Teknik personel beyannamesini, 
c) Taahhüt beyannamesini, 
d) Plan ve teçhizat beyannamesini, 
e) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan ke

şif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik 
karnesini, ibraz suretiyle 5 inci Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan 
alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koyma
ları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 28/6/1973 Perşembe günü saat 
10.30 a kadar makbuz mukabilinde Eksiltme Komisyonu Başkanlığına 
vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 25/6/1973 
Pazartesi günü mesai saati sonuna kadardır. 

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

Keyfiyet ilân olunur. 7874 / 4-2 

Ankara Valiliğinden: 1 — Ankara Etnografya Müzesi 1973 yılı onarım ve tesisat işleri 
2490 sayılı Kanun hükümleri dahilinde kapalı zarf usulü ile 2/6/1973 
tarihinden itibaren yirmi gün müddetle eksiltmeye konmuştur. 

2 — tşin birinci keşif bedeli (150.000) l ira olup geçici teminatı 
(8.750) liradır. 

3 — îhale 22/6/1973 Cuma günü saat 14.00 de Entoğrafya Müzesi 
Müdürlüğü ihale komisyonu tarafından yapılacaktır. 

4 — Bu işe ait şartnameler sözleşme projesi ve ekleri Müzemiz 
Müdürlüğü ile Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Eski Eserler ve Müze
ler Genel Müdürlüğünde görülebilir. 

5 — İsteklilerin Resmî Gazete'nin 24/3/1972 gün ve 14138 savılı 
nüshasında intişar etmiş olan eksiltmelere iştirak yönetmenliğinin 3 
üncü maddesinde belirtilen: 

A — tnşaat belgesini (Aslı) 
1 — Belge bir kalemde (150.000) liralık benzeri bir eski eser ona

rım işini muvaffakiyetle başarıp kabulünü yaptırdıklarım veya idare 
\e denetlediklerini ifade edecektir. 

2 — Veyahut istekli Yüksek mühendis, Yüksek mimar, Mühen
dis - mimar veya mimar olacaktır. 

B — Yapı araçları bildirisini (Örnek 1) 
C — Sermaye ve kredi olanaklarım açıklayan malî durum bil

dirisi (Örnek : 1 ve 2 a) 
D — Teknik Personel bildirisini (Örnek : 3) 
E — Dilekçenin veriliş tarihinde elinde bulunan isleri bildirir 

taahhüt bildirisini (Örnek : 4) dilekçesine ekliyerek. resmî tatil gün
leri ile ihale tarihi ve son müracaat günü hariç en geç altı gün evvel 
Kültür Müsteşarlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne 
müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 

F — Dilekçelere belgeler ve beyannameler eklenmesi mecburi
yeti sebepleriyle telgrafla yeterlik belgesi talebi kabul edilmez. 

6 — istekliler teklif mektuplarına yeterlik belgesi, ticaret odası 
vesikası ve teminat mektuplarını ekliyerek eksiltme saatinden bir 
saat evvel Onarım thale Komisyonuna makbuz mukabilinde vermeleri 
lâzımdır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. 

7 — 1710 sayılı Kanununun 19 uncu maddesi gereğince idare 
veterlik belgesi verip vermemekte serbesttir. 7658 /4-3 

— — • — 

Yozgat Sağlık Okulu Müdürlüğünden: 

1 — Yozgat Sağlık Okulu ihata duvarı inşaatı 2490 sayılı Kanu
nunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıka-
ıılmıştır. 

2 — İşin keşif bedeli 85.000,— liradır. 
3 — Eksiltme Yozgat Sağlık Okulu Müdürlüğünde teşekkül ede

cek Komisyonca 5/7/1973 Perşembe günü saat 11.00 de yapılacaktır. 
4 — Şartname ve diğer belgeler mesai saati içinde Sağlık Okulu 

Müdürlüğünde görülebilir. 
5 — Geçici teminat 5.500,— liradır. 
6 — isteklilerin 2/7/1973 Pazartesi günü mesai saati sonuna 

kadar Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesi ile 1973 
yıh vizesini havi Ticaret Odası vesikası, geçici teminat makbuzu veya 
mektubunu muhtevi olarak 2490 sayılı Kanun hükümlerine uygun 
hazırhyacakları teklif zarflarım ihale saatinden bir saat evveline kadar 
Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. 

7 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edil
mez, ilân olunur. 7563 /*-2 

Yozgat Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünden : 

Fiyatı M. bedeli G. teminatı 
C i n s i Miktarı Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. 

Gıda mad. Devlet Has
tanesi 13 kalem — 51.200,— 3.810.— 
Gıda mad. Göğüs Has
talıkları Hastanesi 14 kalem — 52.975,— 3.898,75 
Gıda mad. Sağlık Oku
lu 13 kalem — 104.375,— 6.4Ö8.T5 
Çam odunu 120 ton 500,— 60 000,— 4.250,— 
Temizlik malzemesi 11 kalem — 39 575 — 2.968 15 
îlâç (Muhtelif cins) 80 kalem — 129.916,60 7.745 85 
Defin işi 225 adet 100,— 22.500 — 1.687,5© 

1 — Yozgat Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Sağ
lık Okulunun 1973 malî yılı ihtiyacı olup yukarıda tadat edilen maddeler 
2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarmca satın alınacaktır. 

2 — İhale 6/7/1973 Cuma günü saat 1.1.00 de Yozgat Sağlık ve Sos
yal Yardım Müdürlüğünde Satın Alma Komisyonunca yapılacaktır. 

3 — Kapalı zarfların 2490 sayılı Kanun gereğince 1S73 yılma ait 
ticaret odası belgeleri ve teminatları ile birlikte usulüne uygun hazırlaya
cakları teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evvel makbuz 
karşılığı Komisvon Başkanlığına vermeleri şarttır. 

4 — Vasıf ve şartları her gün mesai saatlerinde Ankara, istanbul, 
Kayseri ve Yozgat Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüklerinde görülebilir. 

ıg — Postada vaki gecikme ve telle yapılacak müracatların kabul 
olunmayacağı ilân olunur. 7564 / 4-2 
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Bayındırlık Bakanlığı Tapı İğleri Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdür
lüğü A N K A R A 

1 — Ankara - Yenimahalle Mustafa Kemal Lisesi ek bina inşaatı işi 
2490 sayılı Kanunun 31. maddesine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli 920.000,— Uradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü Eksiltme 

Komisyonunda 22/6/1973 Cuma günü saat 11.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksitlme şartnamesi ve diğer evrakları Yapı İşleri 5. Bölge Mü

dürlüğü Eksiltme Komisyonunda görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin . 
A - 40.550,— liralık geçici teminatım. 
B - 1973 yılma ait ticaret odası beLgesint, 
C - Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme Şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) 
a) Plan ve teçhizat beyannamesini, 
b) Sermaye ve kredi imkanlarını büdiren malî durum bildirisi ve 

bunu belirten banka referansmı, 
c) Teknik personel beyannamesini, 
d) Taahhüt beyannamesini, 
e) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan keşif 

bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösteriri müteahhitlik kar
nesini, ibraz suretiyle Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonun
dan alacakları yeterlik belgelinni teklif mektupları ile birlikte zarfa koy
maları lazımdır. 

6 — istekliler teklif mektuplarını 22/6/1973 Cuma günü saat 10.00 a 
kadar makbuz mukabilinde Eksiltme Komisyonu Başkanlığına verecek
lerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 19/6/1973 
Salı günü mesai saati sonuna kadardır. 

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

Keyfiyet ilân olunur. 7400 / 4-4 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri 8 inci Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Amasya Doğumevi inşaatı işi 527 sayılı Kanun hükümleri 
dahilinde 1974 yılma sari olarak (1973 yılında 500.000,— ve bakiyesi 
1974 yılında ödenmek üzere) 2490 sayılı Kanun hükümleri gereğince 
kapalı zarf usulüyle ihale edilmek üzere eksiltmeye konulmuştur 

2 — İşin keşif bedeli 3.600.000,— liradır. 
3 — Eksiltme, Samsun Kaptanağa Sokak No. 4 de Yapı İsleri 

VIII inci Bölge Müdürlüğü ihale komisyonunda 25 Haziran 1973 tari
hine tesadüf eden pazartesi günü saat 11.00 de yapılacaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mesai saatlerinde Yapı 
İşleri VIII inci Bölge Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
a) 121.750,— liralık geçici teminatını, 
b) 1973 yılı vizeli Sanayi ve Ticaret Odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçesi ile birlikte (Eksiltme şartnamesinde 

belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve teçhizat, teknik 
personel, taahhüt beyannamesini, sermaye ve kredi imkânlarım gös
ter ir malî durum bildirisi ile banka referansını, Bayındırlık Bakan
lığından almış oldukları (B) grubundan, keşif bedeli kadar işin eksilt
mesine girebileceklerini gösterir mütahhitlik karnesini ibraz etmek 
suretiyle Yapı işleri VIII inci Bölge Müdürlüğünden alacakları yeter
lik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — istekliler, teklif mektupları havi zarflarını ihale saatinden 
bir saat öncesine kadar makbuz karşılığında ihale Komisyonu Baş
kanlığına vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesinin alınması için Yapı işleri 8 inci Bölge 
Müdürlüğüne yapılacak müracaat tarihinin sonu 22/6/1973 Cuma günü 
saat 17.00 dır. 

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

Keyfiyet ilân olunur. 7936/4-2 
• 

Köy işleri Bakanlığı YSE. Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğün
den : BURSA 

1 — Eksiltmeye konulan Köyyolu adı : Bursa - OrlıaneJı grup k.oy-
yollan stablize nakli ve figüre işi aeşif bedeli : 589.2*2,50 TL., G. temi
nat : 27.321,30 TL. Eksiltme Tarihi Günü Saati : 21/6/1973 Perşembe 
M.00, Son müracaat Tarihi Günü Saati : 1S/6/1973 Pazartesi 17.00 

S Yukarıdaki yazılı Köyyolu stablize eksiltmesi hizasında yazı
lı tarih gün ve saatte Bursa inönü Caddesinde YSE 2. Bölge Müdürlüğü 
binasındaki Bölge Müdürlüğü odasında 2490 sayılı Kanunun 31 inci mad
desine göre kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 — Eksiltme dosyalan Ankara Ulus YSE Genel Müdürlüğü Köy-
yolları Dairesi Başkanlığı Yollar Fen Heyeti Müdürlüğünde. Bursa YSE. 
2 Bölge Müdürlüğü Yol işleri Şefliğinde ve ilgili Vilâyetin YSE. Müdür
lüğünde görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için 
a) isteklilerin 1973 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi ile 

Şirketlerin, sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış hali faa
liyet belgesi ve usulü dairesinde yukarıda yazılı her iş için hizasında 
gösterilen miktarlarda geçici teminat vermeleri (Teminatlar mektup ola
rak verildiği takdirde bu mektupların müddetsiz veya son müracaat gü
nünden itibaren en az üç ay müddetli ve Maliye Bakanlığının 12/1/1956 
gün ve 5297-15/1723 sayılı tamimine uygun olmalı.) 

b) isteklilerin en geç yukarda yazılı ış için tespit edilmiş olan mü
racaat günü mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile YSE. 2. Bölge Mü
dürlüğüne müracaat etmeleri (Müracaatta Genel evrak kaydı muteber
dir) dilekçesine (c) grubundan en az yukarıda yazılı keşif bedellerini 
.htiva eder miktarda müteahhitlik karnesini veya en az keşif bedelleri
nin % 80 ni miktarda benzeri işi bir defada yapıp geçici kabulünü yap
tırdığını ispat eder tasdikli belgeyi (Y. Müh. Müh. Y. Mim. Mim. Tekni
kerlerden istenmeyecek) YSE. 2. Bölge Müdürlüğü Yol Şefliğinden te
min edecekleri örneklere uygun (Mali Durum bildirisini, sözleşmeye esas 
ilk ilân tarihinden sonra alınmış Banka mektubunu, çalışma tasarısı ve 
teçhizatı bildirisini, teknik personel ve taahhüt bildirilerim, isteklilerin 
«Gerçek tek kişi olmaları halinde imza sirkülerini şirket olması halin
de şirket sirkülerini ış yerlerini görüp tetkik ettiklerini beyan eder bel
gelerini) eksiksiz olarak ekleyip bu iş için iştirak belgesi almaları (işti
rak belgesi ıçm telgrafla müracaat kabul edilmez.) 

5 — isteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarmı eksiltme saatinden bir saat önce
sine kadar makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına vermeleri lâ
zımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur 
7720 4-4 

Türkiye Demir ve Çelik imletmeleri Genel Müdürlüğünden : 
KARABÜK 

87 K A L E M MUHTELİF KILAVUZ V E PAFTA SATIN ALINACAKTIR. 
Genel Müdürlüğümüz tarafından kapalı zarf usulü ile 87 kalem kıla

vuz ve pafta satm alınacaktır. 
Bu işe ait şartname; 
1) Karabükte Genel Müdürlüğümüz Malzeme ikmal Müdürlüğü, Iç 

Alımlar Servisinden, 
2) istanbul'da Taksim, Cumhuriyet Caddesi Doğupalas No. 7 kat 

4 deki istanbul Mümessilliğimizden, 
3) Ankara'da Yenişehir, Karanfil Sokak No. 30/7 deki Ankara İr

tibat Bürosu Şefliğinden, bedelsiz olaraka alınabilir. 
isteklilerin şartnameye uygun olarak hazırlayacakları kapalı teklif 

mektuplarmı geçici teminatları ile birlikte en geç 26 Haziran 1973 Sah 
günü saat 14.30 a kadar Karabük'te Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve 
Arşiv Müdürlüğüne tevdi etmeleri ilân olunur. 7712 / 2-2 

Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri Genel Müdürlüğünden : 
KARABÜK 

DOLOMİT OOAĞI IŞLETTtRlLBCEKTtR 
Ruhsatı Genel Müdürlüğümüze ait Eflani dolomit ocaklarından 

Kasım 1973 ayı sonuna kadar 20.000 ton dolomit taşının istihracı ve Ka
rabük'te İşletmelerimizde gösterilecek stok sahasına nakil ve tahliye işi, 
kapalı zarf usuliyle ihaleye çıkartılmıştır. 

Bu işe ait şartname ve sözleşme örneği; 
1 —• Karabük'te Genel Müdürlüğümüz Malzeme İkmâl Müdürlü

ğünden, 
2 —• Ankara'da Yenişehir, Karanfil Sokak No. 30/7 deki Ankara 

İrtibat Büromuz Şefliğinden, 
3 — istanbul'da, Taksim Cumhuriyet Caddesi Doğupalas Kat 4 

No. 7 deki istanbul Mümessilliğimizden bedelsiz olarak almabilir. 
isteklilerin şartname ve sözleşme örneğimiz esasları dahilinde ha

zırlayacakları kapalı teklif mektuplarmı geçici teminatları ile birlikte 
en geç 19 Haziran 1973 Salı günü saat 14-30 a kadar {Jenel Müdürlüğü
müzde bulundurmaları ilân olunur. 7930 / 2-2 



Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Cenel Müdürlüğü 4 üncü Bölge Müdürlüğünden : 

Karayolları mülkiyetinde bulunan Düzce Kazasına bağlı aşağıda köy, mevkii, parsel No. lan yazılı taşınmaz mallar, muhammen bedeı-
'eri üzerinden hizalarında gösterilen tarihlerde açık artırma yolu ile satışa çıkarılmıştır. Şartnameleri Bölge Malzeme Amirliğinde mesai 
saatleri içinde görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte geçici teminat makbuziarile birlikte bölgede toplanacak Satm Alma Komisyo
nuna baş vurmaları ilân olunur. 

K ö y ü M e v k i i Parsel Miktarı 
Muh. bedel 

Lira Kr . 
Geç. teminatı 

Lira Kr . 
A r 

G ü n ü 
t ı r m a n ı 

S 
n 
a a t 1 

Arabacı Dere arası 601 1320 M 2 . 3.300,— 247,50 2/7/1973 Pazartesi 10.00 
» B B 602 186 » 465,— 34,88 B B B 

> B B 603 145 B 362,50 27.19 B B B 

» B B 604 256 B 640,— 48,— B B B 

> B B 605 455 B 1.137,50 85,31 B B » 

» Eskiköy 606 150 B 375,— 28,13 B B B 

» B 607 22 B 55 , - 4,12 B B B 

» B 608 46 B 115,— 8,62 B B B 

» B 609 340 » 850,— 63,75 B B B 

» » 610 540 B 1-350,— 101,25 B B B 

» » 611 460 B 1.150,— 8625 B B B 

» 612 220 B 550,— 4125 B B B 

» » 613 180 » 450,— 33,75 » B B 

» » 614 820 » 2.050,— 153,75 B B B 

» Dere kenarı 615 680 B 1.700,— 127,50 » B B 

» » » 616 1260 B 3.150,— 23625 B B B 

> B B 617 940 » 2.350,— 176,25 B B B 

» B 618 920 » 2.300,— 172,50 B B B 

B Eskiköy 619 540 B 1.350,— 10125 B B B 

» Dere arası 620 380 » 950,— 7125 B B B 

Döngelli Köy içi 262 1635 B 4.087,50 306,56 3/7/1973 Sah B 

» B B 264 970 B 2.425,— 181,88 B B B 

B B B 267 234 B 585,— 43,88 B B B 

» B B 269 245 B 612,50 45,94 B B B 

> B B 271 331 » 827,50 62.06 B B B 

» B » 311 1030 B 2.575,— 193,13 B B » 
» B B 313 270 B 675,— 50,63 B B B 

B Eskiköy 80 504 B 1.260 — 94,50 B B B 

B » 87 1310 B 3.275,— 245,63 B B B 

B B 115 2650 B 6.625,— 496.88 B B B 

B » 116 840 B 2.100,— 157,50 B B B 

» Dikyanı 70 1677 B 4.192,50 314,44 B B B 

B Madanlar 71 940 B 2.350,— 176,25 B B B 

B B 72 600 B 1.500,— 112,50 B B B 

B B 73 1400 B 3.500,— 262,50 B B B 

B B 75 413 B 1.032,50 77,44 B B B 

» B 76 395 » 987,50 74,06 B B B 

B B 77 314 > 785,— 58,88 B B B 

» B 78 294 » 735,— 55,13 » B » 

B B 79 940 B 2.350,— 176,25 B B B 

B » 81 509 B 1.272,50 95,44 B B » 
B B 82 244 B 610 — 45,75 B B B 

B B S3 153 B 382,50 28,69 B B » 
» B 84 910 B 2.275,— 170,63 » B B 

» B 85 503 B 1.257,50 94,31 B B B 

» B 111 600 B 1.500,— 112,50 B B B 

Kahveler yanı Köy içi 143 1710 B 4.275,— 320,63 4/7/1973 Çarşamba B 

» B » B 141 1425 B 3.562,50 267,19 » B B 

B B B B 138 1600 B 4.000,— 300,— B B B 

B B B B 121 483.37 B 1.208,43 90,63 B B B 

B B B » 119 2000 B 5.000,— 375,— » B B 

» B B » 117 940 B 2.350,— 17625 B B B 

B B B B 116 337.60 B 844,— 63,30 B B B 

> B B » 115 905 » 2.262,50 169,69 B B B 

B B B B 113 450 B 1.125,— 84,38 S B B 

B > B » 112 1110 » 2.775,— 208,13 » B B 

» B B B 108 1325 B 3.312,50 248,44 B B B 

B B » B 104 790 B 1.975,— 148.13 » > > 
B B B B 77 5400 B 13.500,— 1012,50 B » B 

B B B B 109 2205 B 5.512,50 413,44 B B B 

B B B B 137 1700 B 4.250,— 318,75 B B B 

B B B B 148 1530 B 3.825 — 286,88 B B 

B B Delice 5 1440 B 3.600,— 270,— B B B 

> B B 12 4900 B 12250,— 918,75 > > > 
* » » 14 1100 » 2.750,— 20625 » » > 
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K ö y ü M e v k i i Parsel Miktarı 
Muh. bedel 

Lira Kr . 
Geç. teminatı 

Lira Kr . 
A r 

G ü n ü 
t ı r m a n ı n 

S a a t i 

Selâmlar Dere kenarı 120 775 M* 1.937,50 145,31 5/7/1973 Perşembe 10.00 
» » » 298 630 » 1.575 — 118,13 » » » 
» » » 301 1320 » 3.300,— 247,50 » 
» » » 303 1160 » 2.900,— 217,50 » » » 
» » » 305 1270 » 3.175,— 238,13 » » » 
» » » 307 1490 » 3.725,— 279,38 » » » 
» » » 308 2060 » 5.150 — 38625 » » » 
» » » 310 112 » 280,— 21,— » » » 
» 314 1250 » 3.125,— 234,38 » » 
» » » 311 96 » 240 — 18,— » » » 
» Sazaklık 313 1900 »> 4.750,— 35625 » » » 

» Geyiktepe 312 293 » 732,50 54,94 » » » 
» 448 3600 » 9.000,— 675 — » » » 
» Köy içi 445 550 » 1.375 — 103,13 » 
» » » 446 108 » 270 — 2025 » » 
» » » 447 1340 » 3.350 — 25125 » » 
» » » 444 277 » 692,50 51,94 » » » 

Adaköy » » 545 2050 » 5.125 — 384,38 6/7/1973 Cuma » 
» » » 540 465 » 1.162,50 87,19 » » » 
» » » 546 49.21 » 123,— 923 » » » 
» » & 547 500 » 1.250,— 93,75 » » » 
» » » 548 255 » 637,50 47,81 » » » 
» » » 549 98 » 245,— 18,38 » » 
» 559 1475 » 3.687,50 276,56 » » » 
» » » 568 2040 » 5.100,— 382,50 » » 
» » » 572 510 » 1.275,— 95,63 » » » 
» » » 577 2420 » 6.050,— 453,75 » 
» » » 257 2850 >- 7.125,— 534,38 » » » 
» » » 521 760 » 1.900 — 142,50 » » » 
» » » 517 2740 » 6.850 — 513,75 » » » 
» » » 516 1315 » 3.287,50 246,56 » » » 
» » » 519 564.25 » 1.410,63 105,80 » » » 
» » » 522 500.40 » 1.251 — 93,83 » » 
» » » 574 190 » 475 — 35,63 » » » 
» Eğr eltilik 576 192 » 480 — 36 — » » » 
» » 470 660 » 1.650 — 123,75 » » > 
» » 468 3500 » 8.750 — 656,25 » » » 
» » 466 1900 » 4.750,— 35625 » » » 

» Adalar kırı 575 726 » 1.815 — 136,13 » » » 
» Delice 264 970 » 2.425 — 181,88 » » 
» » 263 1280 » 3.200 — 240,— » » 
» » 262 410 » 1.025 — 76,88 » » » 
» » 261 760 » 1.900 — 142,50 » » 
» » 258 3670 » 9.175 — 688,13 » » 

Çaybükü 3oztoprak 33 200 » 500,— 37,50 9/7/1973 Pazartesi » 
» » 34 1800 » 4.500,— 337,50 » » 
» » 35 330 »> 825,— 61,88 » » » 
» » 36 360 » 900,— 67,50 » » » 
» » 37 720 » 1.800,— 135,— » » » 
» » 38 730 » 1.825 — 136,88 » 
» » 39 740 » 1.850 — 138,75 » » 
» » 202 700 » 1.750,— 13125 » » 
» » 40 400 » 1.000 — 75,— » » 

» 41 400 » 1.000 — 75 , - » » 
» » 42 530 » 1.325 — 99,38 » » 
» » 43 380 » 950,— 7125 » » 
» 44 2580 » 6.450,— 483,75 » » » 
» » 45 810 » 2.025 — 151,88 » » 
» » 46 400 » 1.000,— 75,— » » 

» 47 230 » 575 — 43,12 » » » 
» » 48 600 » 1.500 — 112,50 » » 

» 49 1200 » 3.000 — 225 — » » » 
» » 113 1990 » 4.975,— 373,13 » » » 
» » 114 2900 » 7.250 — 543,75 » » 
» Köy içi 50 500 » 1.250,— 93,75 » » » 
» » » 51 410 » 1.025,— 76,88 » » » 

» » 53 1200 » 3.000 — 225,— » » » 
54 48 » 120 — 9,— » » » 

» » 55 5620 » 14.050 — 1053,75 » » » 
& » 56 610 » 1.525,— 114,38 » » » 

» > » 112 600 » 1.500,— 112,50 9 
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Muh. bedel Geç. teminatı A r t ı r m a n ı n 
K ö y ü M e v k i i Parsel Miktarı Lira Kr . Lira Kr . G ü n ü S a a t i 

Çaybükü Köy içi 207 410 M : 1.025,— 76,88 9/7/1973 Pazartesi 10.00 
» » » 209 590 » 1.475,— 110,63 » » » 

» » » 213 150 375,— 28,13 
» » » 215 130 » 325,— 24,38 » » » 
» w » 217 1610 » 4.025,— 301,88 » » 

» » 227 680 » 1.700,— 12750 » » 

» » » 229 1690 4.225,— 316,88 » » » 

» » » 233 650 » 1.625,— 121,88 » » » 

» » » 231 690 1.725,— 129,38 » » » 

» » » 241 350 875,— 65,63 » » 

* » B 243 1270 3.175,— 238,13 » » 
» » » 246 550 1.375,— 103,13 » » 

» » » 266 1640 4.100,— 307,50 » 

7766/4-2 

Ankara Korunmaya Muhtaç Çocukları Koruma Birliği Başkanlığın dan : 

Sıra Tutan Muv. teminat İhalenin yapılacağı 
No. C i n s i Miktarı Lira Kr. Lira Kr . Saati Y e r i 

1 — Sebze - mevve 38 Kalem 227.100,— 13.855,— 14.30 Ankara Valilik binası 
2 — İhata duvan inşaatı 1 » 101 647.34 7.583,— 15.00 » » » 
3 — Onarım inşaatı i > 62.310,89 4.673,— 15.30 » » » 
4 — Elektirik ieneretör 

ve diesel motor sa
tışı (Komple) 1 Adet 30.000.— 2.250,— 15.45 » » » 

5 — K u m erzak 30 Kalem 457.400,— 24.296,— 16.00 > » > 
6 — Et 4 » 110.000.— 8.000,— 15.00 Kaman İlköğretim Md. binası 
7 — Sebze - meyve 38 * 78.500,— 5.587,50 16.00 » » » » 
8 - Et 4 » 110.000,— 8.000,— 15.00 Ayaş Yetiştirme Yurdu binası 
9 — Sebze - meyve 38 » 78.500,— 5.587,50 16.00 B » » » 

10 — Et 4 » 110.000,— 8.000,— 15.00 K, Hamam Yetiş. Yur. binası 
11 — Sebze - meyve 38 » 78.500,— 5.587,50 16.00 B » B B » 

Ankara Korunmaya muhtaç Çocukları Koruma Birliğine bağlı yetiştirme yurtlarının ihtiyacı olan satın almalar ile onarım ve inşaat 
işleri 2490 sayılı Kanununun 31 inci maddesine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye, jeneretör satışı artırmaya çıkartılmıştır. 

1 — İhaleler 13/6/1973 Çarşamba günü hizalarında yazılı saat ve yerlerde toplanacak komisyonlar tarafından yapılacaktır. 
2 — Bu işlere ait şartname ve birim fiyatlan Ankara Valilik binası alt katta Çocukları Koruma Birliği Saymanlığında, Ayaş, K. Hamam 

ve Hirfanh Yetiştirme Yurdu Müdürlüklerinde görülebilir. 
3 — Muvakkat teminat 1 -5 sırada olanlar Birlik Saymanlığına 6-7 sırada olanlar için Kaman 8-9 sırada olanlar için Ayaş 10-11 

sırada olanlar için K. Hamam Ziraat Bankası Depozitler hesabına yatırılacaktır. 
4 — ihaleye iştirak etmek isteyenlerin usulüne uygun hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden en geç bir saat evveline 

kadar ilgili komisyonlara vermeleri ilân olunur. 6729/4-4 

- - • — - » n — '• — 

Köy İşleri Bakanlığı YSE Genel Müdürlüğü 5 inci Bölge Müdürlüğünden: 

1 — Aşağıda gösterilen köprü inşaatlan işi 2490 sayılı Kanununun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
Keş. bedeli Bank. Ref. Mv. teminat E k s i l t m e Müracaatın 

İ 1 i İ l ç e s i Köprü adı Lira Kr. Lira Kr . Lira Kr . tarih ve saati son günü 

Çankırı Kurşunlu Dalboz 765 ono,— 1 Grup 100.125,— 56.300,— 20/6/1973 11.00 17/6/1973 
B B Dolaş 570.000,— Í mesai saati sonu 
» İlgaz Satırlar 625.000,— 1 Grup 87.375,— 50.350,— 21/6/1973 11.00 18/6/1973 
B Merkez Tepealagöz 540.000,— i mesai saati sonu 
» Eskipazar Bulduk 625.000,— 46.875,— 28.750,— 22/6/1973 11.00 19/6/1973 

mesai saati sonu 

2 — Eksiltme hizalannda yazılı tarih ve saatlerde İzmir Caddesindeki 5 inci Bölge Müdürlüğü binasında İhale Komisyonu marifetiyle 
yapılacaktır. 

3 — Her iş için eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar YSE Genel Müdürlüğü Köprüler Fen Heyeti Müdürlüğünde, işin ait olduğu 
ilin YSE Müdürlüğünde ve 5 inci Bölge Müdürlüğü Köprü Şefliğinde görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) İsteklilerin 1973 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, şirketlerin faaliyet belgesi ve her iş için hizalannda yazılı teminatı ver

meleri, 
b) En geç müracaatın son günü mesai saati sonuna kadar birer dilekçe ile 5 inci Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve dilekçele

rine Bayındırlık Bakanlığından alınmış (C) grubundan en az yukarıda yazılı keşif bedellerini ihtiva eden miktarlarda müteahhitlik karnesi, 
benzeri bir işin keşif bedelinin % 80 i kadar bir işi bitirdiğine dair belge ile plan ve teçhizat beyannamesi çalıştırabilecekleri makinaları gös
terir, taahhüt beyannameleri ile ilân tarihinden sonra alınmış banka referansını eksiksiz olarak bağlayarak bu işler için yeterlik belgesi 
almaları, (Her işin dilekçesine ayn ayrı belgeler bağlanacaktır.) 

5 — İsteklilerin eksiltme şartnamesine göre hazırlıyacaklan tekli! mektuplarını ihale saatinden bir saat öncesine kadar makbuz muka
bilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postada olacak gecikmeler ve telgrafla müracaat kabul edilmez. 7647 /4-3 
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Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden : 

1 — Denizli Çivril Ziraat Meslek Okulu ikmal inşaatı işi 2490 sayılı 
Kanunun 31. maddesine göre kaaplı zarf usulüyle eksiltmeye konul
muştur. 

2 — İşin keşif bedeli (600.000,—) liradır. 
3 — Eksiltme Denizli'de Bayındırlık Müdürlüğü İhale Komisyonunda 

28/6/1973 Perşembe günü saat 11.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak Bayındırlık Müdürlüğünde 

görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için : 
A) (27.750,—) liralık geçici teminatını, 
B) 1973 yılma ait ticaret odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) : 
a - Yapı Araçları Bildirisini, 
b - Teknik Persol beyannamesini, 
a - Taahhüt beyannamesini, 
d - Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirgesini, 
e - Eksiltmeye çıkarılan işin keşif bedeli kadar (C) grubundan mü

teahhitlik karnesini ibraz suretiyle Bayındırlık Müdürlüğünden ala
cakları eksiltmeye iştirak belgesini teklif mektupları ile zarfa koymaları 
lâzımdır. 

6 — İstekliler, teklif mektuplarını 28/6/1973 günü saat 10.00 a ka
dar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 25/6/1973 Pa
zartesi günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilme*. 
7710 / 1-1 

Balıkesir Cumhuriyet Savcılığından : 

1) Balıkesir Kapalı Cezaevinin 1973 malî yılı ihtiyacı bulunan 
aşağıda cins, miktar ve muhammen bedelleri yazılı, ekmek, yiyecek ve ya
kacak maddeleri 28/5/1973 tarihinden itibaren 2490 sayılı Arttırma Ek
siltme Kanununun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usudü ile eksüt-
meye konulmuştur. 

M. bedeli G. teminatı 
C İ N S İ Yıllık Miktarı Lira Kr. Lira Kr. 

Ekmek (750 Gr Tek tip) 
Nohut (İspanyol) 
Kurumu üzüm (Çekirdeksiz) 
Kuru Fasulye (Çalı Birinci) 
Margarin (Saf) 
Zeytinyağı (1.5 Asit) 
Dana Eti (Kemiksiz) 
Meşe odunu (Kesilmiş 
nakliye dahil) 
Linyit Kömürü (Soma - 18 
nakliye dahil) 

219.000 Adet 254.631,30 
3.000 Kilo 18.000,— 
1.500 » 18.000 — 
4 00O » 24.000,— 
4.000 s> 35.000,— 
4.000 » 60 000,— 
6.000 » 144.000,— 

13.935,25 
1.350,— 
1.350,— 
1.800,— 
2.625,— 
4.250 — 
8.450,— 

250.000 » 

250.000 > 

67.500,— 

47.500,— 

4.625-

8.562,50 
2) İhale 18 Haziran 1973 Pazartesi günü saat 15.00 de Cumhuriyet 

Savcılığı makamına müteşekkil edecek Komisyon huzuru ile yapılacaktır. 
3) Şartnamesi hergün mesai saatleri dahilinde Balıkesir Cezaevi 

Müdürlüğünde görülebilir. Kapalı zarf teklif mektuplarının 2490 sayılı Ka
nuna uygun şekilde hazırlanarak, ihale günü en geç saat 14.00 • kadar 
Komisyon Başkanlığına makbuz karşılığı vermeleri şarttır. 

4) İsteklilerin, belirli gün ve saatte teminat makbuzları ve teklif 
mektuplarım postadaki gecikmeleri halinde kabul edilemiyeceği ilân olu
nur. 71&0 / 1-1 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Elazığ 10 uncu Bölge Müdürlü
ğünden : 

1 —• Mardin (E) Tipi Cezaevi su tesisi inşaatı işi 2490 sayılı Ka
nun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İsin keşif bedeli (406.000,—) liradır. 
8 — Eksiltme Elazığ'da Yapı İşleri 10 uncu Bölge Müdürlü İhale 

Komisyonunda 20/6/1973 (Çarşamba) günü saat 11.00 de yapılacaktır. 
4 —< Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Yapı İdleri 10 uncu 

Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 
5 —ı Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
A) (19.990,—) liralık geçici teminatını, 
B) 1978 yılma ait ticaret odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme şart

namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve teçhizat 
beyanname», »fermaya ve kredi imkanlarım büdirir imali durum ıbikür-

! {resini ve 2 - a formuna uygun banka referans mektubunu, teknik per
sonel beyannamesini, taahhüt beyannamesini, keşif bedeli kadar benzeri 
işi yaptığını gösterir ış bitirme belgelerini ibraz suretiyle Yapı İşleri 
Elazığ 10 uncu Bölge Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini tek
lif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 20/6/1973 (Çarşamba) günü saat 
10.00 a kadar makbuz kargılısında İhale Komisyonu Başkanlığına vere
ceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 16/6/1973 
(Cumartesi) günü mesai saati sonuna kadardır. 

8 —1 Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul 
edilmez. 

Durum üân olunur. 7727 / 1-1 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 5 inci Bölge 
Müdürlüğünden : ANKARA 

1 —' Ankara Hayvan Sağlığı Memurları Okulu ikmal inşaatı 527 
sayılı Kanuna göre 1974 yılma sari olarak 2490 sayılı Kanununun 31 
inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — İşin keşif bedeli 1.510.000,— liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da 5 inci Bölge Müdürlüğü Eksiltme Komis

yonunda 2/7/1973 Pazartesi günü saat 11.00 de yapılacaktır. 
4ı — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar 5 inci Bölge Müdür

lüğü Eksiltme Komisyonunda görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A - 59.050,— liralık geçici teminatını, 
B - 1973 yılına ait ticaret odası belgesini, 
C - Müracaat düe'kçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) 
a) Sermaye ve kredi imkanlarını 'bildiren mail durum bildirisi ve 

bunu belirten banka referansım, 
b) Teknik personel beyannamesini, 
c) Plan ve teçhizat beyannamesini, 
d) Taahhüt beyannamesini, 
e) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan keşif 

bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösteriri müteahhitlik 
karnesini, 
ibraz suretiyle 5 inci Bölge Müdürlüğü Belge 'Komisyonundan alacakları 
yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 2/7/1973 Pazartesi günü saat 
10 00 a kadar makbuz mukabilinde Eksiltme Komisyonu Başkanlığuıa 
vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat *-arihi 28/6/1973 
Perşembe günü mesai saati sonuna kadardır. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabu) 
edilmez. 

Keyfiyet ilân olunur. 7373/4-1 

Mersin Topraksu 11 inci Bölge Müdürlüğünden : 

Y E R İ 
K. tutarı Eksiltme 

Lira Nev'i 
G. tem. ihalenin yapılacag 
Lira Kr. Tarih Saat 

İçel - Merkez - Uzunkaş De-
ğirmençay sulama tesisi 878.129 Kapalı 
İçel - Gülnar - Çavuşlar Te-
peköy sulama tesisi 219.687 > 
İçel - Silifke - Ayaştürkmen-
li Köyü sulama tesisi 327.967 » 

18.875,18 22/6/1973 9,3ı 

12531,815 

16.868,68 

Cuma 
» 10.0ı" 

10.3ı 

Yukarıda işin yapılacağı yer ve keşif tutarı yazılı üç kalem sulama 
tesisi inşaatı, hizalarında gösterilen tarihlerde ihale edilmek üzere ek 
siltmeye çıkarılmıştır İhale, Müdürlüğümüz Merkez Ekibi Başmühen 
dişliğinde kurulu Komisyonda yapılacaktır. Keşif cetvelleri, projeler vt 
şartnameler adı geçen Başmühendislikte görülebilir. İhaleye katılmak 
isteyenlerin her işin karşısında gösterilmiş olan teminatları vermesi v; 
2490 sayılı Kanunun 2 ve 3 üncü maddesinde yazılı niteliklere haiz ol 
ması, 1973 yılı ticaret odasında kayıtlı bulunması ve 19/6/1973 güni 
mesai saati sonuna kadar Müdürlüğümüze verecekleri dilekçeye tekni! 
personel bildirisini ekliyerek ihaleye iştirak belgesi almaları lâzımdır. İs 
teklilerin ihale saatinden 1 saat önce aranılan belgeleri ihtiva eden tek 
lif mektuplarım Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeler 
ve postada vukubulacak gecikmelerin kabul edilmeyeceği ilân olunur. 

717312 /1-1 
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5 — İsteklilerin hazırlıyacakları kapalı teklif mektuplarını ihale 
saatine kadar Konya'da Bölgemiz ihale Komisyon Başkanlığına ver
meleri, postadaki gecikmelerin kabul edilmiyeceği duyurulur. 

7982 / 1-1 • 
Sümerbank Yünlü Sanayii Müessesesinden : 

Konfeksiyon Malzemeleri Alınacaktır 
1 — Müessesemiz Defterdar Fabrikasında Kurulan Konfeksiyon 

Dairemiz için; 
Muhtelif cins astar, tela, yapışkan, ceket ve pantolon düğmesi, 

kanca - köprü, vatka, vizolin ve dikiş ipliği 18/6/lflı73 günü saat 16.00 ya 
kadar kapalı teklif almak suretiyle satm alınacaktır. 

2 —• İstekliler, bunlara ait müfredat ve gerekli bilgiyi almak üzere 
18/6/19713 tarihine kadar Müessesemiz Ticaret Şefliğine müracaat ede
bilirler. 

3 —• Müessesemiz malları alıp almamakta veya dilediğinden al
makta» serbesttir. 

7981 /İ i i 

Maliye Bakanlığından : 

Yapılacak iş : Vergiler Temyiz Komisyonunun işgalindeki Kızılay 
Tuna Caddesi Mercan Apartmanında yapılacak badana ve boya işi. 

Keşif bedeli : (99.941,—) lira. 
Geçici teminatı : (6.247,03) lira. 
'Eksiltme mahalli ve tarihi : 4/7/1873 Çarşamba günü saat (16.00) 

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

Keşif şartname ve diğer lüzumlu evrak mezkûr yerde görülebilir. 
Eksiltmeye katılmak isteyenlerin, 30/6/1973 Cumartesi günü mesai 

saati sonuna kadar; 
I — Taahhüt beyannamesi, 
II — Sermaye ve kredi imkânlarım bildiren malî durum bildirisi, 
U t — Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları en az bu işin ke

şif bedeli tutarında benzeri bir işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir 
iş bitirme belgesini, 

Dilekçelerine ekliyerek, Ankara Valiliğine müracaatla Bayındırlık Mü
dürlüğü iştirak belgesi Komisyonundan alacakları yeterlik belgesini, 1973 
yılı ticaret odası vesikası ve geçici teminat makbuzunu muhtevi olarak 
2490 sayılı Kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyacakları teklif zarflarını 
ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri 
lâzımdır. 

Posta ile müracaatlar ve gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 7992 / 4-1 

Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletmesi Umum Müdür
lüğünden : 

Bayındırlık Bakanlığı Karayollan Genel Müdürlüğü 11 inci Bölge 
Müdürlüğünden: Van 

Yolun adı: Ayr - Gürpınar Ayr - Van i l yolunun 14 + 500 - 22 + 240 
Km. leri arasına temel ve alt temel malzeme nakli, Çekilecek malze
menin miktarı: 28745 M 3 . , Keşif bedeli: 456.758,05 TL., Geçici temi
nat : 22.020,33 TL., İhalenin gün ve saati: 27/6/1973 15.00 de. 

1 — Yukanda müfredatı yazıh iş 2490 sayılı Kanununun 31 inci 
maddesine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İhalesi hizasında belirtilen gün ve saatte Van'da 11 inci 
Bölge Müdürlüğü İdare binasında komisyon marifeti ile yapılacaktır. 

3 — B u işe ait şartname, sözleşme projeleri ve ekleri Ankara'da 
Karayollan Genel Müdürlüğü (Malzeme Şubesi Müdürlüğünde) istan
bul - Küçükyalı'da Karayolları 1 inci Van'da 11 inci Bölge Müdürlük
lerinde iş saatleri dahilinde görülebilir. 

4 — Bu işe girmek isteyenler en geç 23/6/1973 günü mesai saati 
sonuna kadar Bölgemiz Müdürlüğüne bir dilekçe ile baş vurarak (Bu 
dilekçelerinde evrak kayıt tarihi muteberdir.) 

B u dilekçelerine: 
a) İşin keşif bedelini kapsayan C. grubu müteahhitlik karnesi 

veya bu işin keşif bedeli kadar bu kabil iş yaptığına dair resmî kuru
luşlardan aldığı belgeyi, 

b) Plan ve teçhizat beyannamelerini, 
c) Bu işin ilânından sonra alınmış malî yeterlik belgelerini 
d) Halen müteahhidin elinde olupta bitirilmemiş işleri varsa 

bu işleri bildirir belgeyi, 
e) Gerçek tek kişi olması halinde ise imza sirküleri, şirket 

halinde ise şirketin imza sirküllerini ekliyerek bu iş için iştirak bel
geleri almaları, 

f) Aldıkları bu iştirak belgeleri ile birlikte yukanda miktan 
yazılı geçici teminat makbuz veya limitli banka teminat mektupla
rım, kanunî ikametgâh belgesini, 1973 yılı vizesi görmüş ticaret veya 
sanayi odası belgesini, istekli bir ortaklık olduğu takdirde bu işin üân 
tarihinden sonra alınmış hali faaliyet belgelerini hamil ve usulüne 
uygun olarak hazırlıyacakları mühürlü teklif mektuplannı en geç ihale 
saatinden bir saat önce ihale Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzım
dır. Postadaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz, iştirak belgesi için 
telgrafla müracaat kabul olunmaz. Keyfiyet duyurulur. 

7942 /1-1 

Denizcilik Bankası T. A. O. dan: 

Aşağıda yazılı malzeme alınacaktır 
1 — Pencere camı: Son teklif verme tarihi 5 Temmuz 1973 dür. 

Dosya No. 1973/3019 -B 
2 — Tulumba: Son teklif verme tarihi 9 Temmuz 1973 dür. 

Dosya No. 1973/3040 
Şartnameleri Malzeme Müdürlüğü veznesinden temin edilebilir. 

Teklifler Bahçekapı 27 Mayıs Han kat 3 de Satm Alma Komisyonu 
Başkanlığına verilecektir. 7980 / 1-1 

Bayındırlık Bakanlığı Karayollan Genel Müdürlüğü Konya Kara
yolları 3 üncü Bölge Müdürlüğünden: 

1 — Eksiltmeye konulan iş : Afyon - Akşehir yolu 63 + 000 -
72 + 000 Km. arası alttemel malzemesi ihraç, nakil ve figüresi işi olup, 
keşif bedeli 794.112,— liradır. 

2 — Eksiltmesi 5539 sayılı Kanununun 26 nci maddesine istina
den kapalı teklif alma pazarlık suretiyle 26/6/1973 Salı günü saat 
10.30 da Bölgemiz ihale Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Eksiltme evrakı Bölgemiz Malzeme Amirliğinde görülebilir. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a — İsteklilerin 1973 yılı vizesi yapılmış Ticaret ve Sanayi Odası 

veya Esnaf belgeleri ile usulü dairesinde 71.028,96 liralık kati teminat 
«'ermeleri, 

b — İsteklilerin en geç 21/6/1973 Perşembe günü mesai saati 
;onuna kadar dilekçe ile Karayolları 3 üncü Bölge Müdürlüğüne müra
caat etmeleri, (Müracaatta genel evrak kaydı tarihi muteberdir.) 

Dilekçelerine benzeri özellikte bu işin keşif bedeli tutan kadar 
l i r iş yaptıklarına dair resmî daireden alınmış belge veya müteahhit-
ik karnesi, malî durum bildirisi, ilân tarihinden sonra alınmış banka 
nektubu, plan ve teçhizat belgesi, taahhüt bildirilerini ve teçhizat bil-
iirisinde gösterecekleri ana inşaat makinalarımn sahibi olduklarım 
evsik eden belgeleri ile müteahhitlerin iş yerini görüp tetkik ettik-
erine dair Bölgemizden alacaklan belgeyi dilekçelerine ekliyerek 
'eterlik belgesi almalan. 

Şahmerdan Satm Alınacaktır 
1 — Müessesemizce, 1 adet şahmerdan (250 Kg. lık) teklif alma 

usulü ile ve Türk parası karşılığı satm alınacaktır. 
2 — İlgililer bu işe ait şartnameyi mesai saatleri dahilinde Mües

sesemiz İç Ticaret Müdürlüğünden temin edebilirler. 
3 — İlgililer şartnamesine göre hazırlıyacakları tekliflerini % 7,5 

muvakkat teminat, katalog veya prospektüsleri ile birlikte en geç 
25/6/1973 Pazartesi günü saat 17.30 a kadar Müessesemiz Yazı İşleri 
Müdürlüğüne vereceklerdir. 

Teklifler 25/6/1973 tarihinden itibaren 30 gün opsiyonlu sayıla
caktır. 

4 — Teslim müddeti kısa teklifler tercih sebebi sayılacaktır. 
Ö — Postada vaki gecikmeler nazari itibare alınmayacağı gibi tel

grafla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. 
6 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 

7984 /1-1 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden : 

Merkez Teşkilâtımızda istihdam edilmek ve 657 sayılı Devlet Me-
murlan Kanununa göre ücret verilmek kaydıyla İngilizce Mütercim alı
nacaktır. (Erkeklerin askerlik görevini ifa etmiş olması şarttır.) istek
lilerin hal tercümelerini belirtir dilekçesiyle Ankara'da Millî Müdafaa 
Caddesindeki Genel Müdürlük Enformasyon, istatistik ve Neşriyat Mü
dürlüğüne müracaatlan rica olunur. 7972/1-1 
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M. K. E. Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Kurumumuzca Elmadağ'da yaptırılacak patlayıcı maddeler imalât 
merkezi tesisleri, bina inşaatları, imalât binalarının yağlı boya döşeme 
ve tavan kaplaması gibi ince işlerinin dışındaki inşaat kalemleri, yollar, 
kazı, dolgu, kanalizasyon ve bir kısım binaların tesisat ve elektrik iş
leri birim fiyatı esasma göre kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılacaktır. 

1. İnşaatın birinci keşif tutarı 12.403.010,07 TL. olup, geçici te
minatı 385.840,30 TL. dır. 

2. ihale dosyası, Kurumumuz Yatırımlar Dairesi Başkanlığında 
mesai saatleri dahilinde en geç 28/6/1973 Perşembe günü, saat 17.00 
ye kadar Nato Emniyet Belgesi ibrazı sureti ile görülebilir. 

3. İhaleye girebilmek için iştirak belgesi şart olup isteklilerin bu 
belgeyi almak üzere en geç 22/6/1973 Cuma günü saat 17.00 ye kadar 
Kurumumuz Yatırımlar Dairesi Başkanlığına dilekçe ile müracaat et
meleri lâzımdır. 

Bu dilekçeye, 
a) Nato Emniyet Belgesinin 
b) «A» grubundan (20.000.000,—) TL. lık müteahhitlik karnesinin 
c) Tutarı 5.000.000,— TL. olan, benzeri işi bir defada yaptığına 

dair belgenin 
d) Teknik personel ve teçhizat bildirgesinin 

e) Carî yıla ait ticaret odası kayıt belgesinin 
f) Malî durumu belirten banka referans mektubunun eklenmesi 

gereklidir. 
Bu belgelerin noksan olması halinde iştirak belgesi verilmez. Mü

racaatlar, Kurumumuzca incelenerek uygun görülenlere iştirak belge
leri 26/6/1973 Salı günü saat 17.00 ye kadar Kurumumuz Yatırımlar 
Dairesi Başkanlığınca verilecektir. 

4. İştirak belgesi alanların, ihaleye iştiraki için ihale dosyasını 
almaları, eklerini görüp imzalamaları şart olup, dosya içindeki yer 
görme belgesini Elmadağ Barut Fabrikası Müdürlüğüne tasdik ettir
meleri gerekmektedir. Bu dosyanın en geç 28/6/1973 Perşembe günü 
saat 17.00 ye kadar Kurumumuz Yatırımlar Dairesi Başkanlığından alın
ması gereklidir. 

5. İhale 2/7/1973 Pazartesi günü saat 16.00 da Ankara, Tandoğan 
M. K. E. Kurumu Yatırımlar Dairesi Başkanlığında yapılacak olup, tek
liflerin en geç aynı gün saat 11.00 e kadar Kurumumuz Genel Evrakına 
verilmesi gereklidir. 

Postada vaki gecikmeler kabul olunmaz. 
Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, iştirak belgesi verip 

vermemekte ve ihaleyi dilediğine yapmakta tamamen serbesttir. 
Keyfiyet ilân olunur. 

8007 

Dirgine Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

D e p o s u 
Parti 
adedi C i n s i v e n e v ' i 

M i k t a r ı M. bedeli Teminat 
Adet M 3 . Dm 3 . Lira Kr . U r a Kr . 

Topyeri, Köprübaşı 6 I. S. N. B. Çam tomruk 205 188,200 700,— 10.100 — 
Topyeri, Köprübaşı, Belengölcük 3 II. S.N. B. Çam tomruk 226 151,655 580,— 6.700 — 
Topyeri, Köprübaşı, Belengölcük 11 III. S .N .B. Çam tomruk 2375 713,924 480,— 26.50ü,— 
Topyeri, Belengölcük 2 III. S . K . B . Çam tomruk 78 22,946 390 — 700,— 
Topyeri 1 III. S .U.B. Çam tomruk 25 8,868 550,— 400 — 

» ı I. S .N .B. Göknar tomruk 52 29,412 700,— 1.600 — 
Topyeri, Eğerci 4 II. S.N. B. Göknar tomruk 216 112,761 580,— 5.000 — 

4 III. S.N. B. Göknar tomruk 356 228,394 560,— 8.800 — 
Topyeri ı I .S .N .B. Meşe tomruk 11 9,106 1.020 — 700,— 

» II. S. N. B. Meşe tomruk 160 57,248 780 — 3.400,— 
Topyeri, Eğerci, Köprübaşı 17 III. S .N.B. Meşe tomruk 2811 913,231 420 — 29.200 — 
Topyeri, Eğerci, Belengölcük 4 ITI. S . K . B . Meşe tomruk 215 66,392 350,— 1.900 — 
Topyeri III. S .U.B. Meşe tomruk 99 28,139 500 — 1.100,— 

» 1 III. S .N .B. Kavak tomruk 46 18,790 250,— 400,— 
» 4 III. S. N. B.~ Gürgen tomruk 555 126,053 325,— 3.100 — 
» ı III. S . K . B . Gürgen tomruk 32 5,385 280,— 100 — 
» 1 III. S .U.B. Gürgen tomruk 24 6,767 400,— 200,— 
» ı II. S .N .B. Dişbudak tomruk 6 5,251 400 — 200,— 
» 1 III. S.N. B. Dişbudak tomruk 53 12,133 325 — 300,— 
» ı III. S. N. B. Akçaağaç tomruk 44 17,309 325 — 500 — 
» ı III. S. N. B. Karaağaç tomruk 28 11,776 650,— 600,— 

ı III. S. K. B. Karaağaç tomruk 19 4,706 550,— 200,— 
» ı I. S. N. B. Kızılağaç tomruk 3 1,864 500,— 100 — 
» 1 II. S.N. B. Kızılağaç tomruk 13 7,961 400,— 300,— 
» III. S .N .B. Kızılağaç tomruk 145 63,913 350,— 1.800,— 
» 1 II. S .N .B. Ihlamur tomruk 62 22,195 600 — 1.000 — 
> 3 I I I .S.N.B. Ihlamur tomruk 331 86,740 450,— 2200,— 

1 III. S .N .B. Kayacık tomruk 33 6,402 325 — 200 — 
1 III. S .N .B. Kiraz tomruk 10 3,098 250,— 100,— 
ı III. S. N. B. Dağ armudu tomruk 8 1,572 250,— 100,— 

Gerze 1 Çam maden direk 48 4,708 300,— 100 — 
Topyeri 3 Meşe maden direk 875 109,894 275 — 2.300 — 

» 4 Gürgen maden direk 915 83,319 275,— 1.900,— 
» 2 Ihlamur maden direk 529 53,014 275,— 1.200,— 

1 Kayacık maden direk 82 6,953 275,— 200 — 

92 10712 3190,079 113.200 — 

1 — işletmemizin Topyeri, Belengölcük, Eğerci, Gerze ve Köprübaşı depolarından yukarıda müfredatı yazılı orman emvali % 25 i 
peşin, °/o 75 i üç ay vadeli olarak açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık artırma 19/6/1973 tarihine tesadüf eden Salı günü saat 13.30 da Devrek Belediye salonunda toplanacak komisyon önünde yapı
lacaktır. 

3 — Artırmaya 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, Ada

pazarı ve Kdz. Ereğli İşletmeleriyle işletmemizde görülebilir. 
isteklilerin satış günü saat 12.00 ye kadar teminatlarını yatırarak makbuzları ile komisyona müracaatları ilân olunur. 8012 /1-1 
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Ankara Levazım Amirliği 3 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları 
yazılı (Bir) kalem (Plastik bidon) kapalı zarfla eksiltmeleri hiza
larındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve 
şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve Istanbul Levazım 
Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacakları 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz 
karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, Postada geciken mektup
lar kabul edilmez. 

Cinsi: Plastik asit bidonu, Miktar ı : 3000 adet, Muh. bedeli: 
67.500,— TL., Geç. t eminat ı : 4.625,— TL. , İhale günü saati: 26 Hazi 
ran 1973 Salı günü saat 11.00 de. 7510/4-3 

Ankara Levazım Amirliği 1 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda, cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı 
Bir) kalem (Kuru Soğan) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve 

saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma sa
atlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İstek
lilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarım İhale saatinden 
bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına verme
leri, postada, geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi : Kuru Soğan Tah. Fiyatı, Lira. Kr. : 1.10, Miktarı : 80000 Kg., 
M. bedeli, Lira Kr. : 88000—, G. teminatı, Lira Kr. : 5650,—, ihale Günü 
saati : 25 Haziran 1973 Pazartesi Merkez 11.00 7423 / 4-4 

Gördes Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

İstif Parti M i k tarı Muh. bedeli 
Bölges i Deposu Cin ve nev'i yılı adet Adet M3 Lira Kr. 

Gölmarmara Kavakalan 3. S. N. B. Çz. tomruk 1973 7 2630 576.275 425,— 
3. S. K. B. Çz. tomruk 1973 17 6843 998.212 375,— 

» Çam sanayi odun 1973 17 8108 488.043 275,— 

Toplam 41 17581 2062.530 

1 — Yukarıda müfredatı yazılı orman emvali 19/6/1973 günü saat 14.00 de Akhisar Baş lamış Bölge Şefliği binasında açık arttırma ve 
vadeli olarak satılacaktır. 

2 — Satış partileri ve ebat listeleri İzmir Orman Başmüdürlüğü, İzmir Bergama, Manisa, Bayındır, Demirci, Simav, Uşak, Sndırgı, 
Ankara İşletme Müdürlükleri ile İş le tmemizde ve İş le tmeye bağlı bölge şefliklerinde görülebilir. 

3 — Alıcıların almak istedikleri partilerin % 7,5 geçici teminatlarını en geç aynı gün saat 14.00 de kadar yatırmaları, satış % 25 i peşin 
bakiyesi üç ay vadeli müddets iz banka mektubu karşılığı yapılacaktır. 15/B model şartnamede istenilen hususların, belgelerin ibrazı şarttır. 
Sanayi odunu satışlarına iştirak edeceklerin kapasite belgelerini satış komisyonuna ibraz etmeleri şarttır. 

Taliplilerin belirli gün ve saatte satış komisyonuna müracaatları ilân olunur. 7939 / 2 - 2 

Topraksu Manisa Ekip Başmühendisliğinden : 

İŞİN A D I 

1 — Manisa - Akhsar - Kapaklı - Saruhanlı - Kayışlar Drenaj Projesi 
2 — Manisa - Akhisar - Süleymanlı Köyü Yüzey Drenaj Projesi 
3 — Manisa - Alaşehir - Merkez - Akkeçili - Çeşnili Köyleri Zeytin Çayı 

ve Sarıkız Kop Sulama projesi 
4 — Manisa - Merkez - Gürle 11. Ks. Sulama Projesi 

K. bedeli 
Lira Kr. 

893 063 — 
714.174 — 

818 019.— 
179.396,— 

M . yet. bel. 
Lira Kr. 

71 445,— 
57.134 — 

65 442,— 
14.352,— 

G. teminatı 
Lira Kr. 

39 473 — 
32.317,— 

36 471,— 
10.220,— 

Bel. için son 
mür. tarihi 

29/6/1973 
29/6/1973 

30/6/1973 
30/6/1973 

İ h a l e n i n 
tarihi saati 

3/7/1973 
3/7/1973 

4/7/1973 
4/7/1973 

11.00 
11.30 

11.00 
11.30 

Yukarıda mahiyetleri yazılı inşaatlar 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme Topraksu 
Manisa Ekip Başmühendislik binasında yapılacaktır. İşlere ait proje ve eksiltme şartnameleri Başmühendislikte görülebilir. İhaleye gireceklerin 
1. 2. 3 üncü sıradaki işler için (C) grubu müteahhit karnesi, yürürlükte olan ihaleye giriş yönetmeliğine göre gerekli evrak ile Özel - Fenni ve 
eksiltme şartnamesinin ilgili maddelerindeki hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. 

Yeterlik belgesi alan iştirakçilerin belgeleri geçici teminatları ilk ilân tarihinden sonra alınan ticaret odası belgesi ile teklif mektuplarını ihale 
saatinden en geç bir saat önce İhale Komisyonuna vermeleri şarttır. Postadaki vaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 7717 / 4-2 

Köy İşleri Bakanlığı Y.S.E Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğünden : E R Z U R U M 

1 — Aşağıda yazılı Köyyolları Stablize işi 2490 sayılı Kanunun hükümlerine göre kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
K. bedeli Ban. ref mek. M. teminatı E k s i l t m e 

İli İ N Ş A A T I N A D I Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. günü saati Müracaat son günü 

Erzurum 

Erzurum 

Erzurum 

Şenkaya - Gaziler 
kaplaması 
Tekman - Madrak 
kaplaması 
Aşkale - Kavurmaçukuru Grup Köyyolu kap-
laması 

Aktaş Grup Köyyolu 

Aktuz Grup Köyyolu 
434.574,40 

311.616.80 

210.863,20 

34.765,95 

24.929.34 

17.269,05 

21.133 — 

16.215,— 

12.044,— 

26/6/1973 

26/6/1973 

27/6/1973 

11.00 21/6/1073 saat 17.00 

15.30 21/6/1973 saat 17.00 

11.00 22/6/1973 saat 17.00 
2 — Eksiltme hizalarında yazılı tarihlerde YSE. 13. Bölge Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunca yapılacaktır. 
3 — Bu işler için eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar, Y S E Genel Müdürlüğünde, Köyyolları Dairesi Başkanlığında, YSE. 13. Bölge Mü

dürlüğü ve bağlı olduğu ilin, Y S E Müdürlüğünde görülebilir. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerden; 
a) Geçici teminat mektubunu veya makbuzunu; 
b) 1973 yılı ticaret ve sanayi odası belgesini; 
c) İsteklilerin müracaat dilekçelerine en az işin keşif bedelinin 0.80 i kadar benzeri bir iş yapmış olduğunu gösterir bir belge ve Bayındırlık 

Bakanlığından almış (C) grubunda müteahhitlik karnesini, (Yük. Müh Yük. Mimar Mimar ve Tekniker gibi inşaat teknik elemanları hariç) plan 
teçhizat beyannamesini, banka referansını ve noterden tasdikli teknik personel beyannamesini dilekçenin veriliş tarihimde elinde bulunan işleri açık
layan taahhüt bildirisini, ekliyerek müracaat son günü mesai saati sonuna kadar Dairemize vermek suretiyle yeterlik belgesi almaları; 

6 — İsteklilerin teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat öncesine kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 
6 — Postada vaki gecikmeler ve telgrafla müracaatın kabul edilmiyeceği ilân olunur. 77159/4-2 
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T. E. K. Genel Müdürlüğünden : 

Türkiye Elektrik Kurumu Hukuk Müşavirliği 
Yönetmeliği 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler : 

Kısım 1 — ö r g ü t : 
Madde 1 — TEK Genel Müdürlüğü'ne bağlı bütün Hukuk Örgütü 

hakkında iş bu yönetmelik hükümleri uygulanır. 
Madde 2 — T E K Hukuk Müşavirliği deyimi, Genel Müdürlük Maka

mına bağlı Hukuk Müşavirliği ile bu örgüt içinde Kuruma bağlı Üniteler-
deki Hukuk Servislerini kapsar. 

Madde 3 — T E K Hukuk Müşavirliği faaliyetleri Hukuk Müşaviri ve 
Hukuk İşleri Müdürleri ile Yardımcılarının gözetim ve denetimleri altında 
ve diğer Ünitelerde Müşavirlikçe yetkili kılınacak Avukatlarca düzenlenir 
ve yönetilir. 

Madde 4 — Hukuk Müşavirliği'nin görüşüne dayanılarak Genel Mü
dürlükçe gerekli görülen dava, icra, vergi ve sair uyuşmazlıkların çözümü 
ve takibi tek iş esası üzerinden ve Avukatlık Ücret Sözleşmesi yapılmak 
suretiyle serbest avukatlara da gördürülebilir. 

Özel uzmanlığı gerektiren işlerde Hukuk Müşavirliği'nin uygun gö
rüşü ve Genel Müdürlüğün «Olur» ları ile bir kişi veya birkaç kişilik ku
ruldan yazılı görüş alınabilir. Görüşü alınacaklara verilecek ücret, her defa
sında ayrı olarak ve işin nitelik ve önemine göre beş bin TL. ye kadar Ge
nel Müdürlük onayı, fazlası Yönetim Kurulu kararı ile belli edilir ve öde
nir. 

Kısım 2 — Görev ve Sorumluluk : 
Madde 5 — Hukuk Müşavirliği örgütünün görevleri aşağıda belirtil

miştir. 

A - Hukuk Müşavirliğinin Görevleri: 

1 — Genel Müdürlük tarafınran re'sen veya Daire Başkanlıklarıyla 
Genel Müdürlük Merkez Şubelerinin aydınlatılmasını istedikleri hukukî 
konular hakkında görüş bildirmek, 

2 — Kuruma ait davalar ile icra işlerini ve vergi uyuşmazlıklarım 
takip ve sonuçlandırmak, 

3 — Kuruma gelen mektuplardan ilgileri dolayısiyle Hukuk Müşa
virliğine havale edilen işler hakkında gerekli işlemleri yapmak, 

4 — Kurumun bağlı Hukuk Örgütlerinin hukuk ile ilgili işlemlerini 
Genel Müdür adına denetlemek, düzenlediği raporları Genel Müdüre sun
mak, 

5 — Dava, icra ve vergi uyuşmazlıklarının kârlılık ve verimlilik i l 
kelerime uygun şekilde takip ve sonuçlandırılması hususunda gerekli 
etüdleri yapmak, bağlı hukuk örgütleri ile gerekli işbirliği esaslarını tes
pit etmek ve yürütmek, 

6 — a) Davayı kabul, davadan feragat ve sulh tekliflerini, Tem
yiz ve itirazdan feragati gerektirenler hakkında uygun gördüklerini yetki 
durumlarına göre Genel Müdürlük ile Yönetim Kurulunun tasviplerine 
sunmak, 

b) Kuruma bağlı hukuk örgütlerinden alınan konularla ilgili olarak 
gelen İstekleri inceleyip uygun bulduklarını (a) fıkrasındaki esaslara göre 
sonuçlandırmak, 

7 — Dava, icra ve vergi uyuşmazlıkları hakkındaki kayıtları tut
mak, muhafaza etmek, uyuşmazlık sonuçlarına göre Genel Müdürlüğe 
teklifte bulunmak, 

8 — Kurumca düzenlenecek, sözleşme, yönetmelik, yönerge ve genel
gelerin hukukî yönleri hakkında ilgililere yardımda bulunmak ve görüş-
bildirmek, 

9 — Yönetmelik, sirküler hükümleri uyarınca veya Genel Müdür
lükçe gerekli görülecek komisyonlara ve toplantılara katılmak ve hu
kukî yardımda bulunmak, 

10 — Dava, icra ve vergi uyuşmazlıkları ile sair faaliyetler hakkında 
üç ayda bir düzenliyecekleri rapor ve cetvelleri Genel Müdürlük maka
mına sunmak, görevleriyle yükümlüdür. 

B - Merkez Dışındaki Hukuk Örgütlerinin Görevleri: 
Madde 8 — 1 — Bağlı bulunduğu Daire Başkanlığı, Bölge Müdür

lüğü, işletme veya teşebbüs işletmesinin bilcümle dava, icra ve vergi uyuş
mazlıklarını takip ve sonuçlandırmak, 

2 — Bağlı olduğu örgütün aydınlatılmasını istediği konular hak
kında hukukî görüş bildirmek, kendilerine ilgisi dolayısiyle havale edilen 
işler hakkında gerekli işlemleri yapmak, 

3 — Hukuk Müşavirliğince tespit olunacak işbirliği esaslarına göre 
uygulama yapmak. 
havale edilecek işleri takip ve sonuçlandırmak, 

4 — Dava, icra ve vergi uyuşmazlıkları ile sair faaliyetler hak
kında 3 ayda bir düzenleyecekleri rapor ve cetvelleri Hukuk Müşavirli
ğine göndermek, 

5 — Ayrıntılı sebepleri gösterilmek ve sürelere uyulmak suretiyle 
davayı kabul, davadan feregat, temyiz ve itirazdan vazgeçme gibi Yö
netim Kurulunun yetkilerine giren hususlar hakkında Hukuk Müşavirli
ğine teklifte bulunmak, 

6 — Dava, icra ve vergi uyuşmazlıkları hakkında gerekli dosya ve 
kayıtları muntazam olarak tutmak, muhafaza etmek, 

7 — Genel Müdürlükçe veya teşkilât şeması icabı kendilerine sair 
görevler verilmiş ise bunları ifa etmek, görevleriyle yükümlüdür. 

Madde 7 — Kurumun Hukuk Örgütünde çalışan Hukuk Müşaviri', 
Hukuk İşleri Müdürleri, Müdür Yardımcıları, Müşavir Avukatlar, Avu
katlar, Raportör Avukatlarla sair memur ve hizmetliler kendilerine veri
len işlerde gerekli dikkat, basiret, gizlilik ve çabukluğu göstemekle yü
kümlü olup, aksine hareketten şahsen sorumludurlar. 

Madde 8 — a) Hukukî bir konu hakkında, Hukuk Örgütlerinden 
veya müstakil avukattan görüş istenmesi, Merkezde Genel Müdürlük, 
Daire Başkanlığı ve müstakil müdürlük kanalı ile, Merkez dışında ise, 
hukuk örgütünün veya müstakil avukatın bulunduğu ünitenin amirinden 
geçirilmek suretiyle yapılır. 

b) Hukukî bir konu hakkında hukuk örgütlerinin veya müstakil 
avukatın bir işlem yapması gerekli görüldüğü hallerde bu istekler Mer
kezde Genel Müdürlükten, Merkez dışında hukuk örgütünün veya müs
takil avukatın bulunduğu ünitenin amirinden geçirilmek suretiyle ya
pılır. İstek yazılarında, olay açıklanır, ünite görüşü bildirilir ve tereddüde 
düşülen husus açıkça belirtilir. 

Madde 9 — Hukuk Örgütleri kendilerine gelen işlerden gerekli gör
düklerini Genel Müdürlük kanaliyle, diğerlerini de doğrudan doğruya mu
hatap mercilere gönderir. 

Kurumun bütün örgütleri dava ve takip işlerinin gerektirdiği çabuk
luğu sağlamak amacıyla Hukuk Örgütü ilgilileri tarafından kendilerine 
vaki yazılı veya sözlü talepleri olumlu karşılayıp, gereken her türlü yar-
dımı yapacaklardır. 

Madde 10 — Kuruma bağlı ünitelerce Hukuk Müşavirliği elemanla
rının iştiraki ile hazırlanan yazılar hariç diğer yazılara Hukuk örgütle
rinden paraf istenmez. 

Yazı ile görüş alınması gecikmeyi gerektirecek ivedi hallerde muha
tap Ünite olayı açıklayarak danışmada bulunabilir. 

Bu takdirde ilgili Ünitece danışma sırasında anlatılan olay en kısa 
zamanda yazılı hale getirilir ve Hukuk Örgütünden danışma sonucunun 
yazılı teyidi istenir. 

Madde 11 — Dava, icra takibi veya vergi uyuşmazlıklarının açıl
ması, merkezde Genel Müdürlüğün, diğer Ünitelerde yetkili Müdür «Olur» 
lan ile mümkündür. 

Vergi ihbarnameleri ve vergiye ait ödeme emirleri Muhaberat Ser
visinden ilgili Muhasebe Şubesine sevkedilir. Muhasebe Şubesince itiraz 
sebebi görüldüğü takdirde, bu sebep açıklanır ve evrak, 9. maddede yazılı 
esaslarla tebellüğünden itibaren en geç 5 gün içinde ilgili Hukuk Örgü
tüne gönderilir. 

Kurumca tebellüğ edilmiş ilâmların icraya konulması ve Kurum 
aleyhine açılmış dava ve icra işleri, ilgili Hukuk Örgütünce herhangi bir 
emir alınmaksızın yürütülür. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Avukatlık Ücretinin Dağıtımı Esas lar ı : 
Madde 12 — Kurumla ilgili olup, kesin şekilde sonuçlanmış bulunan 

dava ve icra takiplerinden ve mürafaalardan dolayı tahsil olunan avukat
lık ücretleri 440 sayılı Kanunun 31. ve 30/12/1972 tarihinde yayımlanan 
Kanun Hükmündeki K. H . K . 2 sayılı Kararnamenin ek geçici 21. ve 1327 
sayılı Kanunun değişik 146. maddeleri uyarınca aşağıdaki şekilde dağıtı
lır. 

Madde 13 — Merkez Hukuk Müşavirliğinde : 
A - Tahsil olunan avukatlık ücretinin; 

I - % 30 u Hukuk Müşaviri, Hukuk İşleri Müdürleri ve ücretli 
büro personeli, 

II — % 70 i avukatlar, (avukat deyimi, Müdürler, Müdür Yardımcı
ları ve Müşavir Avukatları da kapsar) paylarıdır. 

B - Bu paylar aşağıdaki şekilde dağıtılır. 
a) % 30 payın dağıtımı: 
I — % 10 u Hukuk Müşavirine, 
II — % 6 sı Hukuk İşleri Müdürlerine 
III — % 14 ü Hukuk Müşavirinin tayin edeceği oranda büro per-

soneline, 
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b) % 70 payın dağıtımı: 
I — Davalarda % 10 u, icralarda % 5 1 takibi yapan Hukuk Müşa

viri, Hukuk İşleri Müdürleri, Müdür Yardımcıları, Müşavir Avukat ve 
Avukatlara emekleri oranında, 

II — Davalarda % 60 ı, icralarda % 65 i , takibi yapan avukat veya 
avukatlarla, Hukuk İşleri Müdür ve Yardımcıları da dahil olmak üzere 
bütün avukatlar arasında Hukuk Müşavirinin tayin edeceği oranda, dağı
tılır. 

c) Hukuk Müşaviri, Hukuk İşleri Müdürlerinin bizzat veya müşte
reken takip ve intaç ettikleri ücreti vekâletten pay almak veya bu paya 
iştirak etmek hakkı saklıdır. Şu kadarki; bunlar (13 - B - b - II) maddede 
yazılı genel dağıtımdan faydalanamazlar. 

Madde 14 — Merkez Haricindeki Ünitelerde Çalışan Avukatlıklarda : 
A - Tek Avukat Çalıştırılan Ünitelerde : 
a) Avukat tarafından takip edilerek sonuçlandırılan davalardan, 

yapılan icra takiplerinden doğup tahsil olunan, avukatlık ücretinin % 70 i 
bu avukata verilir. 

b) Avukat hissesi ayrıldıktan sonra kalan % 30 miktarındaki üc
rette Merkez Hukuk Müşavirliğine aittir. 

Şu kadarki; tek avukat çalıştırılan ünitelerde müstakilen dava ve icra 
işlerinde görevli personel bulunduğu ahvalde Merkeze gönderilen hisse
den Hukuk Müşavirinin tayin edeceği miktarda bir meblağ mezkûr per
sonele ödenir. 

B - Birden Fazla Avukat Çalıştırılan Ünitelerde: 
a) Dava açıp sonuçlandıran avukata tahsil olunan ücretin % 30 u 

verilir. Davanın açılıp sonuçlandırılmasında birlikte veya birbiri ardına 
birkaç avukatın hizmeti geçmiş ise, hisse her avukatın hizmet ve karara 
tesir derecesine göre imza yetkisini haiz Avukat veya Servis Şefince pay
laştırılır. 

b) Tahsil olunan ücretin % 40 ı davayı açıp sonuçlandıran avukat 
veya avukatlarda dahil olmak üzere diğer Müşavir Avukat ve Avukat
lar arasında eşit olarak dağıtılır. 

c) Tahsil olunan ücretin % 5 i Hukuk Servislerinden dava ve icra 
işlerinde çalışan ücretli personel hissesidir. Bu meblağ, çalışma ve sorum
luluk durumlarına göre, bağlı olduğu Hukuk Servisi Şefi veya imza yet
kisini haiz avukatın takdir edeceği oranda paylaştırılır. 

d) Mütebaki % 25 nispetindeki ücret de Hukuk Müşavirliği hissesi 
olarak Merkeze gönderilir. 

e) Sözleşmeli Avukatlar, sözleşmedeki hükümlere göre avukatlık 
ücreti alıp, bakiyesi Hukuk Müşavirliği hissesi olarak Merkeze gönderilir. 

Madde 15 — Hukuk Müşavirliği payı olarak Merkeze gönderilen 
ücreti vekâletten % 70 i Müşavir Avukat ve Avukatlar arasında Hukuk 
Müşavirinin tayin edeceği oranda (Müdür Yardımcıları dahil) % 30 u da, 
13-B-a-I, 13-B-a-II, 13-B-a-III maddeleri esasları dahilinde Hukuk Müşa
viri, Hukuk İşleri Müdürleri ve büroda çalışan ücretli personele dağıtılır. 

Madde 16 — Hukuk Müşavirliğinde ve Hukuk Servislerinde görevli, 
kadrolu Hukuk Müşaviri, Hukuk İşleri Müdürleri, Müdür Yardımcıları, 
Müşavir Avukatlar, Avukatlarla dava ve icra işlerinde görevli Ücretli 
personele bu Yönetmelik hükümlerine göre dağıtılan avukatlık ücretleri 
kanunen tayin edilen limiti aşamaz. 

Madde 17 — Merkezde Hukuk Müşaviri, Hukuk İşleri Müdürleri, 
Müdür Yardımcıları, Müşavir Avukat ve Avukatlarla ücretli büro perso
nelinden limiti dolduranlar o yıl içinde yapılacak dağıtımdan yararlana
mazlar. Bunlardan artan paralar, limiti dolduramayan diğer Ünitelerdeki 
avukatlara Hukuk Müşavirinin mesai durumlarını gözönünde tutarak tak
dir edeceği oranda dağıtılır. 

Merkez haricinde çalışan Avukat ve Müşavir Avukatların limiti 
doldurmaları halinde ise, artan ücretler Hukuk Müşavirliğine gönderilir, 
Hukuk Müşavirliğinde çalışan Avukatlardan Müşavir ve Müdürler de da
hil limiti doldurmamış bulunanlara, durumlarına göre Hukuk Müşavirinin 
tayin edeceği miktarda paylaştırılır. 

Teşkilâta dahil bütün Avukatların limiti doldurmaları halinde artan 
ücretler Hukuk Müşavirinin takdir edeceği oranda limiti doldurmayan mer
kez ve merkez haricindeki büroda dava ve icra işlerinde çalışan ücetli 
personele dağıtılır. 

Bunların da limiti doldurmaları halinde artan miktar Kuruma irat 
kaydedilir. 

Madde 18 — Kurumda görevli Hukuk Müşaviri, Müdürler, Müdür 
Yardımcıları, Müşavir Avukatlar ve Avukatlarla ücretli personelin yıllık 
izin, mazeret izni, hastalık veya geçici görev sebebiyle işlerinden uzak kal
maları avukatlık ücretinden yararlanmalarını engellemez. 

Madde 19 — Avukatlık ücretinden yararlanmak için Hukuk Müşa
viri, Hukuk İşleri Müdürlükleri, Müdür Yardımcıları, Müşavir Avukat ve 
Avukatlara ait belirli kadrolarda fiilen çalışmak şarttır. Mezkûr kadro
lara vekâlet etmek ücret istemeye hak vermez. 

Bu hüküm Hukuk Müşavirliği bürosunda çalışan personele de şamil
dir. 

Görevlerinden ayrılan Hukuk Müşaviri, Müdürler, Müdür Yardımcı
ları, Müşavir Avukat ve Avukatlar, görevli iken münhasıran açıp, kesin 
olarak sonuçlandırdıkları dava ve icra takiplerinden dolayı tahsil edilen 
avukatlık ücretinin takipçi avukat hissesinden yararlanırlar, genel dağı
tıma katılamazlar. 

Bu konudaki hak beş yıl geçmekle sakıt olur. 
Madde 20 — Hukuk Müşavirliği ile merkez harici Üniteler avukat

lıklarına Kurum dışından yeniden atama veya başka bir teşekkülden na
ki l suretiyle atanan Müşavir Avukatlarla, Avukatlar, yeni görevlerine 
başladıkları tarihten itibaren altı ay geçmedikçe genel dağıtımdan yarar
lanamazlar. 

Madde 21 — Avukatlık ücretlerinden tahsil olunanlar ilgili Muhasebe 
Müdürlük veya Servislerince ayrı bir hesapta toplanır ve Hukuk Müşa
virliğinin tevzi listesine göre alakalılara ödenir. Yapılan bu ödemelerden 
personel Şubesinde bilgi verilir. 

Madde 22 — Dava ve icra takipleri başladıktan sonra taraflar uyuş
mazlığı sulhen hallettikleri takdirde anlaşmaya varılan müddeabih üze
rinden avukatlık ücreti tahakkuku ettirilir. 

Davadan veya icradan vazgeçmede de aynı şekilde işlem yapılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Madde 23 — Dava, icra takibi ve vergi uyuşmazlıklarının dere-
cattan geçirilmesi esastır. Bunların derecattan geçirilmesi, vazgeçme ve 
kabullerle, yargı mercilerinde bulunan veya bulunmayan uyuşmazlıkların 
sulh yoluyla halli Genel Müdürlük Makamı veya Yönetim Kurulu kara
rıyla mümkündür. 

Madde 24 — Kuruma bağlı kuruluşların Hukuk Örgütleri veya 
münferit avukatları hukukî bakımdan aydınlatılmasını istedikleri konu
larda Genel Müdürlük Hukuk Müşavirliğinden görüş isteyebilirler. 

Sözü geçen isteklerde olay açıklanır. Tereddüde düşülen husus belir
tildikten sonra ilgili Müdürlük veya Avukatlık görüşü de bildirilir. 

Madde 25 — Kuruma bağlı kuruluşların Hukuk Örgütleri veya 
münferit avukatları sonuçlandırdıkları uyuşmazlıklar hakkında Hukuk 
Müşavirliğine bilgi vermekle beraber, sonucuna ait kararların tebliği ve 
icra takibi işlerini yürütürler. 

Madde 26 — Aci2 vesikasına bağlanan alacaklarda, borçluların mal 
edinip edinmedikleri fasılalarla araştırılmak ve gerekirse İcra İflas Ka
nununun 143. maddesi hükmünce işlem yapılmak üzere, bu vesikalar icra 
takibini isteyen Şubelere gönderilir. 

Ancak, borçlunun durumu veya alacağın azlığı sebebiyle yukarıdaki 
fıkra hükmünce işlem yapılması gerekli görülmeyen alacaklar Genel Mü
dürlük veya Yönetim Kurulu kararı ile silinebilir. 

Madde 27 — Kuruma bağlı kuruluşların Hukuk Örgütleri ve mün
ferit avukatları, dava ve icra takipleri ve vergi uyuşmazlıklarında, malî 
yasaların ve sözleşmelerin uygulanması bakımından ilgili merciler veya 
üçüncü şahıslarla vaki uyuşmazlıkların ve bu konudaki aldıkları tedbir
leri Hukuk Müşavirliğine bildirirler. 

İlgililer bu konuda görüş istedikleri takdirde hukukî ve teknik hu
suslardaki kendi görüşlerini de yazılarında belirtirler. 

Bu gibi uyuşmazlıklar hakkında Hukuk Müşavirliğince re'sen de 
görüş bildirilebilir. 

Madde 28 — Kuruma bağlı kuruluşların Hukuk Örgütleri veya 
münferit avukatlar tarafından açılan her dava, icra takibi, vergi uyuş
mazlığı dosyası, merciine verilen dilekçeler ve cevaplarıyla, karşı tarafın 
savunmaları ve olay ile ilgili olup, dosyaya konulması gereken diğer ev
rak ve vesikaları kapsar. 

Ayrıca bu dosyalarda daktilo ile yazılmış ve sahife sıra no. lu bir 
tutanak pusulası yer alır. Bu pusulaya uyuşmazlık safhaları ve merci
lerden alman kararlar ilgili Avukat tarafından işlenir. 

Davalara ait dosyalarda dava ile ilgili tüm vesikalar ve yazışmalar 
yanında Duruşma Tutanak Örneklerinin de bulundurulması gereklidir. 

İcra takibi dosyalarında ise, 1. fıkra kapsamındaki vesikalar ile bir
likte icra daireleri dosyalarına karşılık olarak yürütülen işlemler belir
tilmek üzere, yeterli Tutanak Föyü bulundurulur. Bu föyler ilgili avukat-
larca işlenir. 

Madde 29 — Hukuk Örgütleri ile münferit avukatlar görülen işlerle 
ilgili olarak düzenlenmiş her türlü yazı, dilekçe savunma ve cevaplardan 
bir örneği yıl esasıyla tutulacak bir dosyada saklanır. 

Bu dosyaların düzenlenmesi ve saklanması sorunluluğu görevli per
sonele aittir. 

Madde 30 — Hukuk Örgütleri ile münferit avukatlarca aşağıdaki 
yazılı defterler tutulur. 

1 — Dava, icra ve vergi essa defteri, 
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2 — Dava. vergi ve icra takiplerinde davacı, davalı, borçlu ve ala
caklılarının isimlerini kayda ait kartoteks veya alfabetik' fihrist, 

3 — Duruşma gün ve saatlerini kaydetmeye mahsus defter, 
4 — İlgililerine verilen evraka dair zimmet defteri, 
5 — Gelen ve giden evrakın kaydına ait defterler, 
6 — Yazışmalarda cevapların çabuklaştırılmasını takip için tutu

lacak tekit defteri, 
7 — Hukuk Müşavirliğince ihtiyaca göre tayin edilecek sair def

terler. 
Bu defterlerin düzenlenmesi ve saklanması sorumluluğu görevli per

sonele aittir. 
Madde 31 — Hukuk Örgütleri ve münferit avukatlarca düzenlenen 

her türlü dava. icra takibi ve vergi uyuşmazlıkları dosyalan (günlük ya
zışma ve danışmanlara ait olanlar hariç) görevli personel tarafından ve 
onun zimmetinde saklanır. 

Ancak, avukatlar bu dosyalan aynı personele geri vermek üzere is
teyebilirler. 

Madde 32 — Dava. icra takibi ve vergi uyuşmazlıkları için avukat
lara veya görevli personele aşağıdaki yazılı iş avansları verilir. 

1 — Miktarı her yıl başında ilgili Hukuk Örgütlerinin teklifi ile ait 
olduğu makamlarca tayin olunacak gerekli miktarda iş avansları, 

2 — Bir defada masraf yapılmasını gerektiren hallerde yukarıdaki 
fıkra hükmünde yazılı esaslarla verilecek iş avansları. 

Birinci fıkrada yazılan avanslar kapatılmadıkça yenisi verilemez. 
İkinci fıkrada yazılı avansın en geç 3 gün içinde kapatılması gere

kir. Üç gün içinde sarfedilmeyen iş avansı geri verilir. 
İlgili avansların tediye ve mahsupları görevli Muhasebe Örgütlerince 

takip edilir. Avansların kapatılmasında yapılan masraflara ait merciin 
makbuz veya faturası eklenir. 

Avanslardan doğan birinci derecede sorumluluk bunları saklamak ve 
harcamakla yükümlü şahıslara aittir. 

Madde 33 — Bu Yönetmeliğin kabulünden itibaren bu yönetmeliğin 
maddelerine aykırı olan Kurumun bütün yönetmelik, tüzük, yönerge ve 
mevzuat hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 34 — a) Bu yönetmeliğin avukatlık ücretinin dağıtım esas-
larına ait hükmü o zaman mevcut örgüte göre 31/12/1972 tarihinden iti
baren, 

b) 5 numaralı Yönetmeliğin bazı maddelerini değiştiren ve bazı 
maddeler ilâve edilen hükümleri ise Yönetim Kurulunun 10/3/1973 tarih 
ve 1973/15 - 21 sayılı karariyle yürürlüğe konmuştur. 

Yönetim Kumlu Kararı : 
Tarihi : 15/3/1973 
Sayısı : 1973/15 - 21 8003 

Köy İşleri Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel M ü d ü l ü -
lüğünden : 

1 — Döviz temini ve ithalâtı İdaremizce yapılmak üzere 321 
kalem rulman dış memleketlerden teklif isteme suretiyle satın alına
caktır. 

2 — Bu ihaleye ait sipariş dosya numarası 73-1301 -1 
3 — Son teklif verme tarihi 16/7/1973 Pazartesi günü saat 17.30 

dur. 
4 — İstekliler antetli kağıda yazılmış bir dilekçe ve mümessi l l ik 

belgeleriyle birlikte Ulus Anafartalar İşhanı kat 10 daki Satın Alma 
Komisyonu Başkanlığına müracaat ederek şartname alabilirler. Dilek
çelerinde şartname numarasını ve teklif getirtecekleri firmanın sarih 
adresini belirteceklerdir. 

5 — Teklifler en geç üçüncü maddede yazılı gün ve saatte Satın 
Alma Komisyonu Başkanlığına verilmiş veya intikal ett iri lmiş ola
caktır. Bu saatten sonra verilenlerle postada vaki gecikmeler ve tel-
rafla yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

6 — Tekliflerin geçerli olabilmesi için şartnamelerin yukarıda 
belirtilen esaslar dairesinde Satın Alma Komisyonu Başkanlığından 
:emin edi lmiş olması gereklidir. 

7 — Teklif zarfları 17/7/1973 Salı günü saat 15.00 de Satın Alma 
Komisyonu huzurunda açılacaktır. 

Duyurulur. 8011/1-1 

Samsun Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

1 — İşletmemizin Terme - Gölardı Bölge Şefliğinin 1973 yılı ter
tibine dahil olup, henüz istihsali yapı lmamış olan 500 M 3 Kibritlik 
kavak tomruğun beher M 3 ü 450,— lira muhammen bedel üzerinden 

% 50 peşin ve % 50 üç ay vadeli, isteklerine göre istihsali yapılmak 
üzere alivreli açık arttırma suretile satışa çıkarılmıştır. 

2 — Satış 22 Haziran 1973 tarihine tesadüf eden Cuma günü 
saat 14.00 de Termede - Gölardı Bölge Şefliği binasında toplanacak 
komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Alıcılar satış saatinden evvel almak istedikleri partinin 
teminatlarını, banka mektubu vereceklerin iş letme adının belirtilmesi 
ve mektupların müddetsiz olmaları lâzımdır. 

4 — Satışa ait ilân ve şartname Orman Genel Müdürlüğünde, 
Amasya Başmüdürlüğünde ve Bursa ile Istanbul İş letme Müdürlük
lerinde, Terine - Gölardı Bölge Şefliğinde görebilirler. 

5 — Alıcıların belirli gün ve saatte Terme - Gölardı Bölge Şef
liği binasında toplanacak Komisyona müracaatları ilân olunur. 

8010/1-1 

İzmir Val i l iğ inden: 

1) İzmir Bergama Pratik Sanal Okulu Elektrik Atelyesi inşaatı 
2490 sayılı Kanun hükümlerine göre 1974 malî yılına sari taahhüt 
olarak kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2) İşin keşif bedeli 1.500.000— liradır. 
3) Eksiltme İzmir Gazi Bulvarı No. 5 Nur Han'da İzmir Bayın

dırlık Müdürlüğü odasında İl Bayındırlık İhale Komisyonunda 2 
Temmuz 1973 Pazartesi günü saat 11.00 de yapılacaktır. 

4) Eksiltme evrakı mesai saatleri içinde İzmir Bayındırlık 
Müdürlüğünde görülebilir. 

5) Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
A) 68.750,— liralık geçici teminatını, 
B) 1973 yılına ait Ticaret Odası vesikasını, 
C) Müracaat dilekçeleriyle verecekleri (Eksiltme şartname

sinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve teçhizat 
beyannamesi, teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi, 
malî yeterlik belgesi, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) 
grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gös
terir müteahhitlik karnesi ibraz suretiyle İzmir Bayındırlık Müdür
lüğünden alacakları yeterlik belgesini, teklif mektupları ile birlikte 
zarfa koymaları lâzımdır. 

6) İstekliler teklif mektuplarını 2 Temmuz 1973 Pazartesi günü 
saat 10.00 a kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına 
vereceklerdir. 

7) Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 27/6/1973 
Çarşamba günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaat ve postada vaki olacak gecikmeler kabul edil
mez. 

Keyfiyet ilân olunur. 8009 / 1-1 

P T T Genel Müdürlüğünden : 
1) 891.883.80 T L keşif bedeli Ümraniye Tesellüm Depo Müdürlüğü 

3 adet hangar tipi çelik baraka montaj ikmal inşaatı işi kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Geçici teminat (39.425.35) liradır. 
2) Eksiltme dosyası Genel Müdürlüğümüz Yapı İşleri Dairesi Baş

kanlığında ve Istanbul PTT Bölge Başmüdürlüğünde görülebilir. 
3) Eksiltme 9/7/1973 Pazartesi günü saat 16.00 da. Genel Mü

dürlük Ekşil ime Kurulunca yapılacaktır. 
4) isteklilerin 1/7/1973 Çarşamba günü saat 17 30 a kadar ek

siltme şartnamesinin 12 nci maddesinde istenilen belgelerle Genel Müdür
lüğe başvurarak iştirak belgesi almaları gerekmektedir. 

5) Taliplerin bu işe ait teklif mektuplarını eksiltmenin yapılacağı 
günü saat 15.00 e kadar İhale Komisyonu Başkanlığına tevdi edilmek 
üzere Yapı İşleri Dairesine makbuz mukabilinde vermeleri gerekmektedir 

6) Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine ihale 
etmekte serbesttir. 7871 / 2-1 

Ankara 6 ncı İş Mahkemesi Başkanlığından : 

1973/744 
Davalı : Hüseyin İbilioğlu. Bestekâr Sokak No. 72/3 Ankara. 
Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından Hüseyin 

İbilioğlu ve SAK Türkiye Şubesi aleyhine ikame olunan 126 381.59 kuruşluk 
rücuan tazminat davasının rüyeti sırasında davalı Hüseyin İbilioğlu adına 
tebligat yapılamadığından duruşmanın bırakıldığı 5/7/1973 günü saat : 
11.00 de Mahkememizde hazır bulunması tebligat yerine geçmek üzere ilân 
olunur, 7956 



— 81 — 

T. C. Devlet Demiryolları istanbul Alım ve Satım Komisyyonu 
Reisliğinden : 

1 — Aşağıda yazılı malzeme hizalarındaki gün ve saatlerde Sirke
cideki Komisyon binasında kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. Teklif
lerin en geç ihale saatine kadar Komisyona verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. 

2 — Geçici teminat teklif edilen bedelin yüzde beşi olup şartna
meler Komisyondan bedelsiz alınabilir. 

3 — TCOD. ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve 
tercih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir. 

C İ N S İ Miktarı Günü Saati 

1 — İki parçalı cer motor kömürü 4800 Ad. 25/6/19T3 15.00 P tesi 
2 — Torba 70 x 40 Cm. «0000 Ad. 27/6/1973 15.00 Perş. 
3 — 3 kalem telefon kablosu ve dış 

tesisat kablosu 54500 Mt. 29/6/1973 15.00 Cuma 
7872 / 2-2 • 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 5 inci Bölge 
Müdürlüğünden: 

1 — Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümü trübün 
ve basket sahaları onarımı işi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi 
gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — İşin keşif bedeli 99.806,76 liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı İşleri 5 inci Bölge Müdürlüğü 

Eksiltme Komisyonunda 26/6/1973 Salı günü saat 11.00 de yapılacak
tır. 

4 — Eksiltme Şartnamesi ve diğer evrakları Yapı işleri 5 inci 
Bölge Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
A — 6.241,— liralık geçici teminatını, 
B — 1973 yılma ait Ticaret odası belgesini, 
C — Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme Şart

namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) 
a) Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisi 

ve bunu belirten banka referansını, 
b) Teknik personel beyannamesini, 
c) Taahhüt beyannamesini, 
d) En az bu işin keşif bedeli kadar buna benzer bir işi başar

mış ve kabulünü yaptırmış olduklanna dair belgeyi, 
dilekçelerine ekliyerek Yapı İşleri 5 inci Bölge Müdürlüğü Belge 
Komisyonundan alacakları yeterlik belgelerini teklif mektupları ile 
birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — istekliler teklif mektuplarını 26/6/1973 Salı günü saat 
10.00 a kadar makbuz mukabilinde Eksiltme Komisyonu Başkanlığına 
vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 22/6/1973 
Cuma günü mesai saati sonuna kadardır. 

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

Keyfiyet ilân olunur. 7661 /*-3 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünden : 

Ankara Levazım Amirliği 2 No. İn Satın Alma Komisyona 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları 
yazılı (iki) kalem (Levazım maddesi) kapalı zarfla eksiltmeleri hiza
larındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve 
şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım 
Amirliğinde görülebilir, isteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacaklan 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz 
karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, Postada geciken mektup
lar kabul edilmez. 

M. fiyatı G. teminat t h a 1 e 
C i n s i Miktarı Lira Kr . Lira Kr . Günü Saati 

\ azlık Subay iskar
pini 45.000 Çift 4.950.000,- 162250,— 22 Haziran 1973 

Cuma 10.30 
Örme palaska 50.000 Adet 850.000,— 37.750,— 22 Haziran 1973 

Cuma 11.30 

7561 /4-4 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları 
yazılı (Bir) kalem (Şerit zımpara) kapalı zarfla eksiltmeleri hiza
larındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve 
şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım 
Amirliğinde görülebilir, isteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacaklan 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz 
karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, Postada geciken mektup
lar kabul edilmez. 

Cins i : Şerit zımpara (4 Cm. eninde). Miktarı: 6.000 metre. Muh. 
bedeli: 24.000,— TL., Geç. teminatı: 1.800,— TL., ihalenin günü saati: 
22 Haziran 1973 Cuma 15.00 de. 7562/4-4 

• 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Kayseri 6. Bölge Müdürlüğün
den : 

1 — Yozgat - Çorum II hududu ve Sorgun - Eymir yoluna çekile
cek 35.815,53 M 3 stabiize malzemesinin ihzarı, yükleme, nakil, boşaltma 
ve figüresi işi 18/6/1973 Pazartesi günü saat 15.00 de pazarlık suretiyle 
Bölgemiz Komisyonunca eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Muhammen bedeli 499.62623 lira olup, muvakkat teminatı 
23.750,00 liradır. 

3 — Buna ait şartname ve ekleri Bölgemiz Malzeme Servisinde 
görülebilir. 

4 — isteklilerin en geç 14/6/1973 Perşembe günü saat 17.00 ye 
kadar bir dilekçe ile Bölgemize müracaat ederek, dilekçelerine en az 
muhammen bedelin yansı kadar benzeri iş yaptığım gösterir belge 
veya muhammen bedel kadar (C) grubu müteahhitlik karnesi, banka 
referans mektubu, bunu tevsik eden malî durum bildirisi, yapı araç-
lan ve taahhüt bildirilerini ekliyerek iştirak belgesi almaları. 

5 — İsteklilerin 1973 ticaret odası vesikası, iştirak belgesi ve 
teminatları ile birlikte Komsiyonumuza müracaatlan ilân olunur. 

8057 /1-1 

1 —• Aşağıda yerleri yazılı çtötliklerimizdeki işler 2490 sayılı Kanuna göre kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
iştirak belgesi için 

Kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulan işler 

Acıpayam D. Ü Ç. (Denizli) 
1000 başlık Hindi kümesi, 10.000 başlık Hindi palazı büyütme yeri, 150 
baş. kapalı ahır (müştemilâtlı) ve idare binası tevsii 
Ceylanpmar D. Ü. Ç. (Urfa) 
Sağım binasına 24 ünitelik sağım durağı ilâvesi ve su kulesi, 1 adet 
1000 başlık kümes 
Gökhöyük D. Ü. Ç. (Amasya) 
1000 başlık Hindi kümesi, 10.000 başlık palaz büyütme yeri ve kuluçka-
hane 
Koçaş D. Ü.Ç. (Niğde) 
1 adet 1000 baş. kapalı ahır (müştemilâtsız) 
Ulaş D. Ü. Ç. (Sivas) 
Hayvancılık sitesinde işçi koğuşu (50 kişilik) 

(K. bedeli 
Lira Kr. 

1.593.563,73 

620.660,30 

602.028,77 

58&.000,—< 

370.00O,— 

G. teminatı 
Lira Kr. 

61.556,91 

28.576,41 

27.831,15 

27.270,— 

18.550,— 

müracaat son günü 

20/6/1972 Çarşamba 
Saat 12.00 de 

Eksiltme 
tarih gün ve saati 

22/6/1973 Cuma 
Saat 15.00 de 

Eksiltme dosyaları her gün mesai saatlerinde Genel Müdürlük Yapım ve Bakım Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No. 123/7 de görülebilir. 
Gerek ihaleye iştirak şartları gerekse proje ve keşifler dosyalarında görülebilir. 
Telgrafla müracaat ve postadaki g,ecikmıel«r kabul edilme». 7980/4-3 
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Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden: 

RESMÎ GAZETE'nln P E R A K E N D E SATIŞ YERİ 
ABONE V E İLÂN TARİFESİ 

1 — Resmî Gazete'nin yıllık abone bedeli 150 lira olup bedelin İşletmemize geliş tarihini takip eden aybaşından itibaren 
kaydı yapılır. 

2 — Resmî Gazete'nin günlük perakende satış fiyatı 50 kuruş, günü geçmiş nüshalarından mevcutlarının satış bedeli 100 
kuruştur. 

Taşraya gönderme için yapılacak ambalaj masrafı ile posta ücreti alıcıya aittir. 
3 — Resmî Gazete çalışma saatleri içinde Ulus'ta İşletmemizde ve Başbakanlık binasının altındaki Resmî Gazete Dağıtım 

Deposunda perakende olarak satılmaktadır. 
4 — Resmî Gazete, Millî Eğitim Bakanlığının Adana, Afyon, Ankara (Ulus), Ankara, (Maltepe), Çanakkale, Diyarba

kır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, istanbul, İzmir Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van illerindeki Ya -
ymevlerinde de perakende satılmaktadır. 

5 — Her ne sebeple olursa olsun 10 gün içinde alınmayan ve talep olunmayan Resmî Gazete'ler ücrete tabidir. 
6 — Resmî Gazete ilân ücreti, ortalama 8 kelime bir satır ve her satırı (Satırlar tek kelime dahi olsa) 10 liradır. 
7 — Türkiye Büyük Millet Meclisi, Millet Meclisi ve C. Senatosu Tutanak Dergilerinin abone bedeli ayrı ayrı 150 şer lira 

olup, Resmî Gazete aboneleri, bir teşriî devre için abone kaydolunur. 
8 — İşletmemize olan borca karşılık gönderilen paraların mahsup işleminin yapılabilmesi için ait olduğu faturamızın gün 

ve numarasının da mutlaka bildirilmesi gerekmektedir. 
9 — Bedellerin gönderme masrafı verilmeksizin Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün T. C. Ziraat 

Bankası Dışkapı - Ankara Şubesindeki 640/37 numaralı hesabına gönderilmek üzere mahallî T. C. Ziraat Bankasına yatırıl
ması ve durumunda bir yazı ile bildirilmesi gerekmektedir. 

MEVCUT DÜSTURLAR V E DİĞER YAYINLARIMIZIN 
SATILDIĞI Y E R L E R 

1 — Mevcut Düstur ve diğer yayınlarımız Ulusta İşletmemiz Veznesinde satılmaktadır. 
2 — Taşradan istenilecek kitapların bedel ve posta masrafının İşletmemizin T. C. Ziraat Bankası Dışkapı Şubesindeki 

640/37 sayılı hesabına aktarılması için mahallî T. C. Ziraat Bankasına yatırılması ve durumun da bir mektupla İşletmemize bil
dirilmesi gerekmektedir. İlân olunur. 

Bi r inc i Tertip Düstur Üçüncü Tertip Düstur Beşinci Tertip Düstur 

Bedeli P. ücreti Bedeli P. ücreti Bedeli P. ücreti Bedeli P. ücreti Bedeli P. ücreti 
Cilt L. Kr. L. Kr. Cilt L. Kr. L. Kr. Cilt L. Kr. L. Kr. Cilt L. Kr. L. Kr. Cilt L. Kr. L. Kr. 

5 2 00 3 00 1-4 4 00 3 00 17 3 50 3 00 38 10 00 4 00 1 12 50 3 00 
6 2 75 4 00 5 17 00 3 00 18 3 50 2 50 39 11 00 3 00 2 25 00 4 00 
7 2 50 3 00 6 3 00 2 50 19 5 50 3 00 40 12 50 4 00 3 40 00 6 03 
8 3 25 3 00 7 4 00 4 00 20 8 50 3 00 41 7 50 3 00 4 40 00 6 00 

8 3 00 3 00 21 10 00 3 00 Fihrist I. 15 00 2 50 5 40 00 5 00 
9 2 50 3 00 22 8 00 2 50 Fihrist II. 6 00 2 00 6 38 00 5 00 

10 5 50 3 00 23 12 00 3 00 Fihrist III. 35 00 4 00 7 48 00 6 00 
11 5 00 3 00 24 20 00 2 50 8 47 00 5 00 
12 3 00 2 50 25 14 00 2 50 Dördüncü Tertip 9 54 00 5 00 
13 25 00 3 00 34 7 50 4 00 Düstur 10 70 00 6 00 
14 4 00 3 00 35 7 50 4 00 

Düstur 
11 70 00 6 00 

15 4 50 O 00 36 10 00 5 00 1 26 00 6 00 
16 i 00 3 00 37 10 00 5 00 

1 26 00 6 00 

Mevcut Düsturlara ait fiyat listesi 

Y A Y I N A D I 

1) Gecekondu Kanunu 
2) Kat Mülkiyet Kanunu 
3) Avukatlık Kanunu 
4) Türk Silâhlı Kuvvetler Personel Kanunu 
5) Kooperatifler Kanunu (Mevcudu kalma

mıştır.) 
6) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü 
7) Iş Kanunu (Kanun No : 1475) 
8) T. C. Anayasasının Bazı Maddelerinin 

Değiştirilmesi hakkındaki 1488 sayılı 
Kanun 

,9) Gerekçeli, Notlu ve Alfabetik Endeksli 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 2 nci 
Baskısı 

10) Noterlik Kanunu 
11) Emlâk Vergisi Tüzüğü 
12) Sosyal Sigortalar K. Tüzüğü 
13) Sosyal Sigortalar Sağlık işlemleri 

Tüzüğü 
14) Emlâk Vergisi Kanunu 
15) Dernekler Kanunu 

Bedeli 
Kuruş 

5Ö~ 
150 
300 
150 

150 
300 
250 

250 

1500 
250 
150 
200 

300 
300 
200 

DİĞER YAYINLARIMIZ 

Posta ücreti 
Kuruş Y A Y I N A D I 

Bedeli 
Kuruş 

125 
125 
160 
160 

125 
160 
150 

150 

300 
175 
140 
150 

200 
200 
150 

16) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Kuvvetinde Kararname 

17) 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nuna ek 1425 sayılı Kanun 

18) Özel Yüksek Okul öğrencileri hakkın
daki 1472 sayılı Kanun 

19) Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağım
sız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu 1479 sayılı Kanun 

20) Türk Ceza Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkındaki 1490 sayılı 
Kanun 

21) 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun bazı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bazı maddeler 
eklenmesine dair 1696 sayılı Kanun 

22) Türk Parası Kıymetini Koruma hak
kında 17 sayılı Karara ilişkin ihracat 
Seri : n Ek : 3 Tebliğ 

23) Petrol Kanunu 
24) Devlet Memurları Kanunu intibak Yönet

meliği 

200 

100 

100 

150 

100 

150 

200 
200 

200 

Posta ücreti 
Kuruş 

200 

125 

125 

125 

125 

125 

125 
125 

12S 
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                                                                İÇİNDEKİLER 
 

 

Kararnameler                                                                                                                Sayfa 
  
7/6069  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalyan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İki  
             Ülkeyi Bağlayacak Bir Denizaltı Telefon Kablosunun Gerçekleştirilmesi İçin Yapılan 
             İkraz Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Kararname      1 
 
7/6467  Chrıst Has Returned Adlı İngilizce Broşürün Türkiye'ye Sokulması ve Dağıtılmasının 
             Yasaklanmasına Dair Kararname          3 

3 
 
7/6450 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki 
             23 Aralık 1968 Tarihli Ticaret Anlaşmasına Ek Protokolün Onaylamasına Hakkında  
             Kararname             4 
 

Milli Savunma, İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarına Ait Kararnameler     5 
 
Yönetmelikler 
 
Yatılı Bölge Okulları ile Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Mahsus Okulların Döner Sermaye 
Yönetmeliği              7 
 
Sağlık İdaresi Yüksek Okulu Genel Yönetmeliğinin 22 nci Maddesinin 1 inci Fıkrası ile 24 üncü 
Maddesini Değiştiren Yönetmelik           9 
 
Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklar Çıktığında Alınacak Tedbirlere Uyulmaması Halinde Uygulanacak 
Ceza Yönetmeliği             9 
 
Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklar Çıktığında Alınacak Tedbirlere Uyulmaması Halinde Uygulanacak 
Ceza Yönetmeliği             9 
 
Damızlık Sığır ve Koyun Dağıtımı Yönetmeliği         10 
 
Orman Genel Müdürlüğü Orman Uygulama Memurları Görev Yönetmeliği     10 
 

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı 
 
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı           13 
 

Yüksek Seçim Kurulu Kararı 
 
Yüksek Seçim Kurulunun 516 Sayılı Kararı         13 
 

İlanlar             15 
 

7/6514 İzmir Belediyesi Elektrik, Su, Havagazı, Otobüs,Troleybüs İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü ile Adana Belediyesi Elektrik İşletme Müessesesi Müdürlüğünde  
1,2,3 ve 4 üncü Derecelere Girecek Görevlerin ve Ek Göstergelerin Saptanması  
Hakkındaki İlişik Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Kararname 

 




