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16 Temmuz 1974 tarihinde Pekin'de imzalanan ilişik «Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tica
ret Anlaşması» nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 29/8/1974 günlü 
ve ESİD: 667.004-1/74-1461 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 günlü ve 244 
sayılı Kanunun 3 ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 
27/9/1974 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Ticaret Anlaşması 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükü
meti, iki ülke arasında ticari ilişkileri, eşitlik ve karşılıklı menfaat 
esaslarına göre, geliştirmek arzusu ile aşağıdaki hususlarda mutabık 
kalmışlardır. 

MADDE I 

Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ticarî mübadeleler her 
iki ülkede yürürlükte bulunan genel ithalât ve ihracat rejimleri dahi
linde cereyan edecektir. 

MADDE II 

Âkit Taraflar, her ik i ülkede yürürlükte bulunan ithalât, ihracat, 
kambiyo ve sair mevzuat çerçevesi içinde, ülkeleri arasındaki malların 
değişimini sağlamak için azamî kolaylığı gösterecekler ve ik i ülke ara
sındaki ticaretin geliştirilmesi amacıyla uygun görülen tedbirleri ala
caklardır. 

MADDE III 

Âkit Taraflar aralarındaki ticari mübadelelere tatbik edilmekte 
olan gümrük vergisi ve diğer vergi ve resimler ile ilgili olarak birbir
lerine karşılıklı en çok kayrılan ülke muamelesini uygulayacaklardır. 

Yukarıdaki paragraf hükümleri, 
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Trade Agreement 
Between 

The Government Of The Republic Of Turkey 
And 

The Government Of The People's Republic Of China 
The Grovemment of the Republic of Turkey and the Government 

of the People's Republic of China, desirous of promoting commercial 
relations between the two countries on the basis of equality and mutual 
benefit, have agreed as follows: 

ARTICLE I 
The exchange of goods between Turkey and the People's Republic 

of China shall be carried out in conformity with the general import and 
export laws, rules and regulations in force in each country. 

ARTICLE II 
Both Contracting Parties, subject to their respective import, export, 

foreign exchange and other regulations in force shall grant maximum pos
sible facilities for the exchange of goods of their respective countries 
and take appropriate measures to promote trade between the two 
countries. 

ARTICLE III 
The two Contracting Parties shall grant each other most favoured 

nation treatment on the basis of full reciprocity with respect to customs 
duty and other taxes and duties applicable to trade exchanges between 
the two countries. 

The provisions of the preceding paragraph shall not apply to : 

Yönetim ve yazı işleri için 8 OCAK 1975 
Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat 

Genel Müdürlüğüne ÇARŞAMBA Sayı: 15112 
başvurulur 

ÇARŞAMBA 

E 

15112 

/. H. BİRLER 



a) Sınır ticaretini kolaylaştırmak amacıyla, ik i ülkenin komşu
larına tanıdıkları veya tanıyacakları imtiyaz ve avantajlara, 

b) Âkit Tarafların, taraf bulunduğu veya taraf teşkil edebileceği 
gümrük birlikleri, serbest mübadele bölgeleri ve bölgesel ekonomik 
gruplaşmalardan doğan imtiyazlar ve avantajlara, 

uygulanmayacaktır. 

MADDE IV 

Bu Anlaşma uyarınca, ihracatçı ülkenin yetkili makamlarınca, 
ihraç mallan için bir menşe şahadetnamesi düzenlenecektir. 

MADDE V 

Âkit Taraflar arasındaki bütün ödemeler, her ik i ülkede yürürlükte 
bulunan kambiyo mevzuatı uyarınca, hem T. C. Merkez Bankası'nın 
ve hem de Çin Halk Bankası'nın kabul edeceği konvertibl dövizlerle 
icra edilecektir. 

MADDE VI 

Âkit Taraflar, işbu Anlaşmanın uygulanmasını kolaylaştırmak ve 
uygulama ile ilgili sorunlara çözüm yolu bulmak amacıyla her iki Tara
fın temsilcilerinden oluşan ve Taraflardan birinin talebi ile, karşılıklı 
olarak kararlaştırılacak tarihlerde sırası ile Ankara ve Pekin'de topla
nacak bir Karma Komite kurulması hususunda anlaşmaya varmışlardır. 
Karma Komite, aynı zamanda, iki ülke arasında mevcut ticareti geliş
tirmek amacıyla tavsiyelerde bulunabilecektir. 

MADDE VII 

İşbu Anlaşma, Âkit Taraflardan her birinin kendi usullerine uygun 
şekilde nihaî onayı ile, imzası tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve 
bir yıl süre ile yürürlükte kalacak, yürürlük süresinin bitiminden ik i 
ay önce, Taraflardan birince feshi ihbar edilmediği takdirde, birer yıl
lık süreler için kendiliğinden yenilenmiş kabul edilecektir. 

Pekin'de 16 Temmuz 1974 tarihinde, her üçü de aynı derece geçerli 
olmak üzere, Türkçe, Çince ve İngilizce dillerinde iki nüsha olarak dü
zenlenmiştir. 

Anlaşmanın yorumuna ilişkin çıkabilecek uyuşmazlıklarda, İngi-
lizce metin geçerli olacaktır. 

Dış Ticaret Bakam 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

adına 
Dışişleri Bakam 

Prof. Dr. Turan Güneş 

Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
adına 

Li Chiang 

Sayın Bakan, 
Metni aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı size 

bildirmekle şeref duyarım. 
«Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükü

meti arasında Temmuz 1974 tarihinde imzaladığımız Ticaret Anlaşması'-
nın III. maddesinde öngörülen gümrük vergileri ve diğer vergi ve re
simlere ilişkin olarak dostane görüşmeler sonucu karşılıklılık esasına 
dayanarak her iki tarafın kabul ettiği «en çok kayrılan ülke» kuralının 
aşağıdaki hususlara uygulanmayacağım teyid etmekten şeref duyarım: 

«Âkit Taraflardan herhangi birinin taraf bulunduğu veya taraf 
olabileceği gelişme yolundaki ülkelerin iştirakine açık bulunan ve bu 
ülkeler arasındaki ticaretin geliştirilmesi ve ekonomik işbirliğine matuf 
düzenler çerçevesinde tanınan veya tanınacak olan ayrıcalıklara ve 
avantajlara.» 

Yukarıdaki hususun kabulü Ekselansları tarafından teyid edildi
ğinde, işbu yazı ve cevaplan, Türkiye ile Çin arasındaki mezkûr Tica
ret Anlaşması'nın bir parçasını teşkil edecektir. 

'Sayın Bakan, en yüksek ihtiramatımın teydini lütfen kabul edin.» 
Yukarıda belirtilen hususun tarafımızdan kabul edildiğini teyid 

etmekle şeref duyarım. 
Sayın Bakan, en yüksek ihtiramatımın teydini lütfen kabul eden. 

Sayın Prof. Dr. Turan Güneş 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
Dışişleri Bakanı 

Li Chiang 
Çin Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti Dışticaret 

Bakam 

a) Preferences and advantages which either of the two countries 
has granted or may grant neighbouring countries in order to facilitate 
their frontier trade. 

b) Preferences and advantages which result from any customs 
unions or free trade areas or regional economic groupings to which 
either of the two Contracting Parties is or may become a party. 

ARTICLE IV 

Pursuant to this Agreement, the competent Authorities of the expor
ting country shall issue certificates of origin for its exports. 

ARTICLE V 

All payments and charges between the two countries will be made 
in convertible currencies accepted by both the Central Bank of Turkey 
and the People's Bank of China in accordance with the foreign exchange 
laws, rules and regulations in force in each country. 

ARTICLE VI 

The two Contracting Parties agree to set up a Joint Committee 
comprising of their representatives, to meet upon the request of either 
party, in Ankara and Peking alternately at a mutually agreed date, in 
order to facilitate the implementation of the present Agreement and to 
find solutions to the problems relevant to its application. The Joint 
Committee shall also recommend measures aiming at the promotion of 
trade between the two countries. 

ARTICLE VII 

The present Agreement shall come into force from the date of its 
signature subject to its final ratification in accordance with the respec
tive procedures of each Contracting Party, and shall remain in force for 
a period of one year and shall thereafter be automatically renewed for 
further similar periods, unless a written notice of termination is given 
by either party two months prior to the expiry of the Agreement. 

Done in Peking on July 16, 1974 in two copies, in Turkish, Chinese 
and English languages, all the three texts being equally authentic. 

In case of discrepency with regard to the interpretation of the Ag
reement, English text shall prevail. 

For the Government 
of the Republic of Turkey 

Prof. Dr. Turan Güneş 
Minister of Foreign Affairs 

For the Government 
of the People's Republic of China 

Li Chiang 
Minister of Foreign Trade 

Peking, 16 July, 1974 

Excellency, 
I have the honour to acknowledge the receipt of Your Excellency's 

note dated 16 July, 1974, which reads as follows: 
«1 have the honour to confirm that through friendly negotiations, 

both sides have agreed that the most favoured nation treatment on the 
basis of full reciprocity with respect to customs duty and other taxes 
and duties as provided in the Article III of the Trade Agreement between 
the Government of the Republic of Turkey and the Government of the 
People's Republic of China, which we have signed on 16 July 1974, shall 
not apply to : 

«preferences and advantages accorded under any scheme for expan
sion of trade and economic cooperation among developing countries 
which is open for participation by all developing countries and to which 
either of the Contracting Parties is or may become a member.)) 

If the above mentioned point receives Your Excellency's confirma
tion, the present note and your reply shall form part of the afore-said 
Trade Agreement between China and Turkey.)) 

I confirm that the contents of Your Excellency's note correctly set 
out the understanding reached between us. 

Please accept, Your Excellency, the assurances of my highest consi
deration. 

His Excellency Mr. Turan Güneş, 
Minister of Foreign Affairs of the 
Republic of Turkey. 

Sgd. L i Chiang, 
Minister of Foreign Trade of 

the People's Republic of China 
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Y Ö N E T M E L İ K L E R 
Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından : 

Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü 
Veteriner Hakimliği Uzmanlık Yönetmeliği 

BÖLÜM : 1 
Amaç, kapsam ve tanım 

Madde 1 — Bu Yönetmelik 6343 sayılı Kanunun 7. maddesinin 
verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır. 

Madde 2 — 3203 sayılı Kanunun 9. maddesi ve öteki kanun ve 
mevzuatla tespit edilmiş kamu hayvancılık hizmetlerinin gerektirdiği 
uzmanlaşmış teknik iş gücünü karşılamak amacı ile bu Yönetmelik 
hükümleri dahilinde ve belirtilen uzmanlık dallarında lisans üstü öğ
retimle Uzman Veteriner Hekimler yetiştirilir. 

Madde 3 — UZMAN VETERİNER HEKİM : Bu Yönetmelikte 
öngörülen nitelikleri kazanıp adaylık sınavını ve eğitim süresini başarı 
ile ikmal ederek nihai uzmanlık bilim sınavında yeterliğini kabul etti
rip, dalında ehliyet ve liyakatla çalışabileceğini gösteren ve diploma 
alan Veteriner Hekimlere denilir. 

Madde 4 — Uzmanların yetiştirilmelerinde, sınavlarında, tezleri
nin hazırlanmasında Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Veteriner İş
leri Genel Müdürlüğü, A. Ü. Veteriner Fakültesi Hayvan Yetiştiriciliği 
ve Sağlık Bilimleri Uzmanlık Yüksek Okulu Müdürlüğü ile yakın işbir
liği kurar. 

BÖLÜM : 2 
Bilimsel konular ve uzmanlık dalları 

Madde 5 — Veteriner Hekimliği sahasının aşağıda belirtilen bi
limsel bölüm ve dallarında uzmanlık eğitimi yaptırılır. 

— Bakteriyoloji-Mikoloji ve Salgın Hastalıklar 
— Viroloji 
— Farmakoloji ve Toksikoloji 
— Besin Kontrolü ve Teknolojisi 
— Süt Muayene - Kontrol ve Teknolojisi (Bakteriyolojik, kalite) 
— Yapağı - Tiftik - Deri Muayene, Kontrol ve Teknolojisi 
— Klinikler (İç hastalıkları, şirurji, travmatoloji ve ortopedi, -

doğum ve jinekoloji) 
— Biyokimya 
— Parazitoloji ve Paraziter Hastalıklar 
— Patoloji 
— Sığır Yetiştirme ve Yetiştirme Hastalıkları 
— Koyun ve Tiftik Keçi Yetiştirme ve Yetiştirme Hastalıkları 
— Kümes Hayvanları Yetiştirme ve Yetiştirme Hastalıkları 
— At Yetiştirme ve Yetiştirme Hastalıkları 
— Pazarlama ve Hayvancılık İşletme Ekonomisi 
— Yem Maddeleri, Hayvan Besleme ve Besleme Hastalıkları 
— Sun'i Tohumlama, Genetik ve Tenasül Biyolojisi 
— Su Ürünleri ve Hastalıkları 
— Arıcılık ve Arı Hastalıkları 
— Tavşan ve Kürk Hayvanları Yetiştirme ve Yetiştirme Hasta

lıkları 

BÖLÜM : 3 

Uzmanlık eğitimi işlemleri ve safhaları 
Madde 6 — Bu Yönetmeliğin 5. maddesinde sayılan uzmanlık dal 

larında uzman Veteriner Hekimlerin yetiştirilmeleri aşağıda belirtilen 
şekilde yürütülür. 

Madde 7 — Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Veteriner İş
leri Genel Müdürlüğü, her yıl ihtiyacı olan uzmanlık dallarında konten
janları tesbit ederek teşkilâtına ve A. Ü. Veteriner Fakültesi Uzmanlık 
Yüksek Okuluna Mart ayı içerisinde bildirir. 

Madde 8 — Öngörülen süre içerisinde başvuranların durumları 
Bakanlıkça incelenir. Sonuçlar dilekçelerine cevaben ilgililere, aranan 
nitelikleri taşıyanların isimleri ile girecekleri yabancı dil ve uzmanlık 
dallan, Uzmanlık Yüksek Okulu Müdürlüğüne bildirilir. 

Madde 9 — Uzman adaylığı sınavları A. Ü. Veteriner Fakültesi 
Uzmanlık Yüksek Okulu Yönetmeliğinin 4. maddesinin c ve d bentleri 
hükümleri dahilinde Uzmanlık Yüksek Okulunca Nisan ayı içerisinde 
yapılarak sonuçlar süratle Bakanlığa bildirilir. 

Madde 10 — Sınavlarda başarılı olanların sayısı, tesbit edilen kon 
lenjanlardan fazla ise, uzmanlık dalı sınavı başarı sırasına göre kon
tenjan kadar aday alınır. Diğerlerinin gelecek yıllarda uzman adayı 
olabilmeleri için, yeniden başvurarak sınavlara katılmaları gereklidir. 

Madde 11 — Sınava katılmaları uygun görülen Veteriner Hekim
lere yolluk ödenmez ancak gerekli zaman dikkate alınarak bağlı ol
dukları amirliklerce izinli sayılırlar. 

BÖLÜM : 4 
Adaylık için gerekli nitelikler 

Madde 12 — Veteriner Hekimliği sahasının bu Yönetmeliğin 5. 
maddesinde sayılan bilimsel dallarının birisinde uzmanlık eğitimi ya-
pabilmek için aşağıdaki nitelikleri taşımak gereklidir. 

— Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilâtında görevli olmak, 
— Türkiye Veteriner Fakültelerinin birinden mezun olmak (Ya

bancı Veteriner Fakültesi veya Yüksek Okullarından mezun olanlar-
dan denklik ve collegium sınavları belgeleri istenilir.) 

— 35 yaşını aşmamış olmak (Sınav tarihinde) 
— Askerlik görevini yapmış bulunmak 
— Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına mecburi hizmetle yü-

k'ümlü olanların 36 ay süre ile Bakanlık hizmetlerinde görev yapmış 
olmak (Erkeklerin askerlik süreleri bu müddete dahildir.) 

— Kendi adına veya başka bir kurum adına öğrenim yapmış Ve
teriner Hekimler için askerliklerini yapmış olmak ve Bakanlığın bir 
hizmetinde görevli bulunmak, 

BÖLÜM : 5 
İhtisas kurumlarına atama ve uzmanlık eğitimi 

Madde 13 — Beşinci madde de sayılan uzmanlık dallarının her 
birinde uzmanlık eğitim süresi üç yıldır. 

Madde 14 — Uzman adaylığı, kurumlarda uzmanlık eğitimine 
başlanılan tarihten itibaren geçerlidir. 

Madde 15 — Uzmanlık Yüksek Okulunun bildiriceği sınav sonuç
larına göre başarılı Veteriner Hekimler Bakanlıkça 1 Haziranda göreve 
başlayacak şekilde dalları ile ilgili uzmanlık kurumlarına atanırlar. 

Madde 16 — Atandıkları kurumlarda, kurum yöneticileri, şube, 
Laboratuvar ve seksiyon şefleri ve uzmanları, uzman adayları ile ya
kından ilgilenir ve iyi yetişmeleri için gerekli kolaylık ve çabaları 
gösterirler. 

Madde 17 — Uzman adayları üç yıllık eğitim süresi içerisinde 
her yıl bir ay'ı geçmemek üzere Uzmanlık Yüksek Okuluna gönderile
rek, Okul Yönetmeliğinin 9. maddesinde öngörülen yoğun eğitime tabi 
tutulurlar. Ve aynı Yönetmeliğin 11. maddesinde belirtilen teorik ve 
pratik kredilerini tamamlarlar. 

Madde 18 — Uzman adaylığına aynı zamanda başlayanlar, Uz
manlık Yüksek Okuluna aynı zamanda gönderilirler. İki ayrı devre 
uzman adayları birlikte gönderilemez. 

Madde 19 — Uzman adayları eğitim süreleri içinde kurumlarda, 
konusu kurum yetkilileri ve adayın yönetici öğretim üyesince verile
cek bir tezi hazırlamakla yükümlüdürler. 

Tez konusu kurumun çalışma konulan ve imkânları dahilinde 
tesbit olunur. 

Tez'in yürütülmesi ilgili laboratuvar veya seksiyon şefinin sorum
luluk ve nezareti altında yapılır. Her altı ayda bir tez'le ilgili gelişme
ler ve sorunlar dal yöneticisi, laboratuvar veya seksiyon şefi ve uz
man adayının katılacağı bir toplantıda gözden geçirilir. 

Madde 20 — Hazırlanan tez'in dört sureti Yüksek Okul Müdür
lüğüne, bir sureti Kurum Müdürlüğüne, bir suretide Bakanlığa verilir. 

Madde 21 — Uzman adayları, atandıkları Kurumların çalışma dü
zenine uymaya ve çalışmalarında üstlerinin gösterdikleri görevleri yap
maya zorunludurlar. Aksine hareket edenler, devlet memurları Kanu
nuna göre disiplin cezalan alanlar, çalıştıkları kurumdan alınarak 
başka bir ihtiyaç yerine atanırlar ve bir daha uzmanlık öğrenimine 
talip olamazlar. 

Madde 22 — Uzman adaylarının yetişmelerinde, eğitim progra
mının yürütülebilmesi amacı ile kurumların genel düzeni içerisinde 
çalışma programı hazırlanır. 

Madde 23 — Uzman adaylarının teorik ve pratik yetişmeleri ve 
yabancı dil öğrenmeleri için, program çalışmaları dışında, kurslar, 
konferanslar düzenlenir veya bu tip çalışmalara katılmaları sağlanır. 
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Madde 24 — Uzmanlık öğreniminin ikinci ve üçüncü yıllarında 
adayların, diğer kurumlan ve çalışma tekniklerim görüp tanıması ve 
öğrenmesi için eğitim yaptığı kurum müdürünün teklifi ve belirli sü
relerle öteki kurum ve kuruluşlara görevlendirilebilirler. 

Madde 25 — Uzman adayları öğrenim süreleri içinde yabancı 
memleketlere gönderildikleri taktirde, dış ülkelerdeki çalışma, öğre
nim ve stajları uzmanlık bilim dalına uygunsa, geçirilen süre öğrenim 
süresinden sayılır. Aksi halde bu süre öğrenim süresinden çıkarılır. 

BÖLÜM : 6 
Uzmanlık sınavları ve uzmanlık diploması 

Madde 26 — Üç yıllık uzmanlık öğrenim süresini başarı ile biti
ren, kredilerini tamamlayan ve tezini kabul ettiren uzman adayları, 
uzmanlık bilim sınavına alınırlar. 

Madde 27 — Uzmanlık bilim sınavları, Uzmanlık Yüksek Okul Yö
netmeliğinin 17. maddesi 2. bendi esasları uyarınca yüksek okulca Ha
ziran ay'ı içerisinde yapılır. Sonuçlar notlarla birlikte Bakanlığa bildi
rilir. 

Madde 28 — Uzmanlık bilim sınavlarında başarılı olanlara Yük
sek Okul Uzmanlık Yönetmeliğinin 19. maddesi uyarınca okulca düzen
lenen uzmanlık diploması verilir. Diplomalar Bakanlıkça tescil edilir. 

Madde 29 — Uzmanlığını başarı ile bitirenler, Bakanlıkça dalları 
ile ilgili ve bulundukları kurumların dışında ihtiyaç yerlerine atanır
lar. (Bakanlık Atama Yönetmeliği hükümleri saklıdır.) 

BÖLÜM : 7 
Geçici hükümler 

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürülürğe girdiği tarihte, 1 Kasım 
1970 gün ve 8 sayılı Vetiriner Hekimliği Uzmanlık Yönetmeliği yürür
lükten kalkar. 

Madde 2 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girişi tarihinden uzman
lık eğitimine devam eden adayların uzmanlık bilim sınavları bu Yö
netmelik hükümleri dahilinde Uzmanlık Yüksek Okulu tarafından ya
pılır ve uzmanlık diplomalarıda bu okul tarafından düzenlenir. 

Madde 3 — Evvelce özel fon projeleri için sınavla seçilen ve Is-
tanbul - Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü ile Dericilik 
Araştırma ve Eğitim Enstitüsüne atanan Veteriner Hekimlerin seçim 
sınavları adaylık sınavı olarak kabul edilir. Uzmanlık sınavları ise 
tesbit edilecek bir tarihte bu Yönetmelik hükümleri dahilinde Uzman
lık Yüksek Okulu tarafindan yapılır ve uzmanlık diplomalarida bu 
Okul tarafından düzenlenir. 

BÖLÜM : 8 
Yürürlük hükümleri 

Madde 30 — Bu Yönetmelik hükümleri Resmî Gazete'de yayım
landığı tarihte yürürlüğe girer. 

Madde 31 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda-Tarım ve Hay
vancılık Bakanı yürütür. 

İmar ve İskân Bakanlığından: 

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri ile 
Döner Sermayesinin Harcama Usulleri ve Arsa İşlerine 
Dair Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 

Ait Yönetmelik 

Madde I — Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri ile 
döner sermayesinin harcama usulleri ve arsa işlerine dair yönetmeliğin 
(8-9-12-41-49-52-53-54-55-56) maddeleri aşağıda yazılı şekilde değiştiril-
miştir. 

Madde 8 — 7. madde de belirtilen kaynaklarla kurulan döner 
sermayeden yapılacak: 

a) Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak her türlü satın alma, 
mübadele, irtifak hakkı tesis etme, kiralama, taşıma, inşa, onarım, 
imal, tesis keşfettirme, yıktırma, satma, kiraya verme, kamulaştırma, 
devir alma, harita ve hava fotoğrafları, etüd, imar planı proje her tür
lü kadastro işleri, yol, meydan, kanalizasyon, su elektrik ve benzen 
kamu hizmetlerinin proje ve yapımı, taşıt alımı gibi işler, 

b) Yukarıdaki işlerde görevlendirilecek personelin maaş, ücret 
ve yevmiyeleri ile bu personelin istihdam şekline göre bağlı oldukları 
mevzuat gereğince yapılması mümkün diğer ödemeler ve harcamalar, 
1164 sayılı Kanunun uygulamasının gerektirdiği diğer bütün giderler, 

c) Kıymet farkının gerektirdiği bütün giderler, iktisab olunan 
bütün taşınır ve taşınmaz mallarla ilgili vergi, resim, harç, sigorta üc
reti, şerefiye ve katılma payı, yayım ve reklâm giderleri ve benzeri 
giderler, 

d) Satma, satın alma ve kamulaştırma amacı ile avans alma ve
ya avans ve bankalarda açtırılacak krediye dayanarak Genel Müdür
lükçe en çok 20.000.000 — liraya kadar ipotekli ve ipoteksiz borç alma 
gibi işlerin gerektirdiği gelir ve giderler, 

Bu yönetmelik hükümlerine gör yürütülür. 
Madde 9 — Arsa Ofisi döner, sermayesine ait paralar T. C. Mer

kez Bankasına, T. C. Ziraat Bankasına ve Türkiye Emlâk Kredi Ban
kasına yatırılabilir. 

Kasalarda gerek ve ihtiyaca göre 5.000,— TL. ya kadar para bu
lundurulabilir. Ancak hizmetlilerin ücretleri ile işçi yevmiyelerinin 
ödenmesi sırasında kasadaki para tutarı bunlara yetecek miktara çı-
kartılabilir. 

Madde 12 — Merkezde döner sermayedeki paralardan yapılacak 
8. maddenin (a) bendinde belirtilen işlere ait ödemeler Merkez Komis
yonu Kararına ve Genel Müdürlük Olurlarına göre düzenlencek ta-
tahakkuk evrakına dayanarak Genel Müdür veya Genel Müdürün yet
ki l i kılacağı kimse ile hesap işleri müdürünün ortak imzalarını taşı
yan ödeme mektupları veya çeklerle hak sahiplerine veya mutemede 
banka tarafından ödenir, veya havale olunur. 

8. ci maddenin (a) bendinin dışındaki bendlerde yazılı işlerle il
gili harcamalar için Merkez Komisyon kararına gerek yoktur. 

Madde 41 — Yapılmış nazım ve imar planında veya yapılacak na
zım plan kararlarından faydalanılarak veya Genel Müdürlükçe konut, 
turizm, sanayi ve diğer kamu tesisleri için planlamayı öngördüğü ve 
bu kanunun amaçlarında kullanılmak üzere arazi ve arsalar, araştır
ma komisyonu tarafından seçilir. 

Bu araştırma komisyonu ile birlikte mülkiyet araştırması komis-' 
yonunda çalışarak mülkiyet araştırmalarını bitirir. 

Bu esas alınarak planlanmış alanlar içinde kalan özel ve tüzel ki-
şliere ait arazi ve arsalar bunların içerisinde ve üzerinde bulunan bi
na vesair tesisleri İmar ve İskân Bakanlığı Arsa Ofisi adına kamulaş-
tırmaya karar verdiği takdirde, ilgili tapu dairesince tapu kütüğüne 

«İmar ve İskân Bakanlığınca Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü adına kamu-
laştırılacaktır.» şerhi konur. 

Madde 49 — Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünce anlaşma, satın alma, 
kamulaştırma, veya devir alma, irtifak hakkı tesisi ile iktisap olunan 
ve kiralama yolu ile kullanılan ve bu kanun amaçlarında kullanıla
cak arazi ve arsaların satışına ve devrine, tanzim satışına, tahsisine, 
kiralanmasına ve irtifak hakkı tesisine esas olan maliyeti aşağıdaki 
şekilde hesap edilir. 

a) Arazi ve arsanın iktisap bedeli ile bu iktisap dolayısıyla ya
pılan araştırma, inceleme, şantiye, mahkeme giderleri ve her ne ad 
altında olursa olsun bunlarla ilgili harcamalar, 

b) Arazi ve arsanın haritasının alınması, imar planının yapılma
sı ve kamu tesisleri projeleri için harcanan paralar, 

c) Yol, kanalizasyon, su ve elektrik gibi kamu tesislerinin yapıl
ması için harcanan paralar, 

d) Satış tarihine kadar ödenmiş bulunan her türlü vergi, resim 
ve harçlar, 

Toplamına, genel gider olarak % 10 eklenerek, iktisap tarihinden 
itibaren geçen sürenin tamamı için ayrıca faiz ve değer artışı karşı
lığı olarak yıllık % 10 eklenerek bulunacak bedel; 

Bu alanın imar planına göre zaiyat hesabı yapılmış ise zaiyat çık
tıktan sonra kalan miktara, yapılmamış ise arazinin tamamma bölü
nerek m 2 satış fiatı saptanır. 

Madde 52 — Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, bu kanun amaçlarında 
kullanılmak üzere sağlıyacağı arazi ve arsaların harita ve imar planla
rını yaptırarak ve bu plana uygun olarak yol, kanalizasyon, su, elek
trik gibi kamu tesislerini kısmen veya tamamen yaptıktan veya yap-
tırdıktan sonra veya hiç yaptırmadan kıymet takdir komisyonlarınca 
yerinde yapılan inceleme ve saptanan değer kıymeti üzerinden, şayet 
bu kıymet 49. maddeye göre hesap edilen maliyetten düşük ise 49. 
maddeye göre hesap olunan maliyeti esas alınarak, arsaların aşırı fiat 
artışlarını önlemek amacı ile genel müdürlükçe satış ve kiralama yö
netmeliğinde delirtilecek öncelik esaslarına göre saptanacak ihtiyaç 
sahiplerine satışı yapar. 

Madde 53 — Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, elindeki konut yapma
ğa elverişli arsaları 54. maddeye göre ilânını yaparak halk tipi konut 
yapacaklara 49. madde gereğince hesaplanan maliyet değeri üzerinden 
öncelikle yapı kooperatiflerine, satış ve kiralama yönetmeliğinde be-
lirtilecek öncelik esaslarına göre saptanacak diğer ihtiyaç sahiplerine 
satar. 

Aynı arsaya, eşit önceliğe sahip birden fazla istekli olması halin
de, aralarında, noter önünde kur'a ile hak sahibini saptar. 
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Madde 54 — Genel müdürlükçe satışa veya kiralamaya hazır 
hale getirilmiş arsaların özellikleri ile satış veya kira şartları ve baş
vurma süresi mahalli gazetelerde 10 gün ara ile en az i k i defa yayım
lanmak sureti ile yapılır. 

Madde 55 — İmar ve İskân Bakanlığınca sanayi ve turizm ihti
yaçları için planlanmış alanlardaki arazi ve arsalar, Arsa Ofisi Genel 
Müdürlüğünce bu kanun amaçlarında kullanılmak üzere sağlandıktan 
sonra haritası, imar planı ve kamu tesisleri kısmen veya tamamen ya
pılarak veya yaptırılmadan kıymet takdir komisyonlarınca yerinde ya
pılan inceleme sonucunda saptanan takdir kıymeti üzerinden, şayet 
bu takdir kıymeti 49. maddeye göre bulunan değerden küçük ise bu 
Yönetmeliğin 49. maddesine göre hesap edilen maliyeti esas alınarak 
54. maddeye göre ilânı yapıldıktan sonra, satış yönetmeliğinde belirti
len öncelik esaslarına göre saptanacak ihtiyaç sahiplerine satışı yapılır. 

Ayrıca arsaya eşit önceliğe sahip birden fazla istekli olması ha-
linde noter önünde aralarında kur'a çekmek suretiyle hak sahibi sap-
tanır. 

Madde 56 — Arsa ofisinin mülkiyetindeki arazi ve arsalar, İmar 
ve İskân Bakanlığınca saptanan esaslara göre planlandıktan sonra, 
planda belirtilen kullanım amacına uygun tesis yapılmak üzere, yö
netmeliğin 49. maddesine göre hesap edilen maliyetinin % 2,5 undan az 
olmamak şartıyla tespit edilecek bedel karşılığı satış ve kiralama yö
netmeliğinde belirtilen esaslara göre kiraya verilebilir. Genel Müdür
lükçe kiralanmaya hazır hale getirilmiş arazi ve arsaların kiraya ve
rilmesinde bu yönetmeliğin 53, 54, ve 55. maddelerin hükümleri uy
gulanır. 

K i ra sözleşmesi 60 yıldan fazla olamaz. Ancak her yıl sonunda 
bu alanın kıymeti yeniden aynı yöntemle hesap edilerek yeni kirası 
saptanır. 

K i ra süresinin sonunda arsa üzerine kiracı tarafından yapılmış 
olan tesisler bedelsiz olarak Arsa Ofisine geçer. 

Kira süresi içinde, kiracının, kiralanan yeri başkasına devretme-
si Arsa ofisinin iznine bağlıdır. 

Kira süresinin dolmasından önce sözleşmenin kiracı tarafından 
bozulmasına sebebiyet verilmesi halinde, genel hükümlere göre alına
cak tazminata halel gelmemek şartıyla, arsa üzerinde yapılan tesisler 
aynen, bedelsiz olarak arsa ofisine, geçer, kiracı sözleşme koşullarına 
uymadığı takdirde genel hükümler uygulanır. 

Arsa ofisi, ilk on yıl içinde kira sözleşmesini fesh edemez, ettiği 
takdirde genel hükümler içinde kiracıya tazminat öder. İlk on yıldan 
sonra, kira süresi sona ermeden ofis, kira sözleşmesini feshederse, ki
racının tesisleri yaptığı tarihte ofise bildirdiği maliyet bedeli, sözleş
me süresine bölünüp sürenin bitimine kadar kalan yıl miktarı ile 
çarparak tutarı kiracıya ödenir. 

Arsa ofisi her ne suretle olursa olsun mülkiyetine geçen arazi ve 
arsaları planlanması yapılmadan evvel veya yapıldıktan sonra da 1 
yıl süreli olarak ve iktisap maliyetinin yüzde oranına bağlı olmak
sızın emsal kira bedeli üzerinden ilân yapılmasına gerek kalmaksızın 
kiraya verebilir. Kiracının bu arsa ve arazi üzerinde geçici olarak yap
tığı tesisler kira süresi sonunda kiracı tarafından yıkılır ve arsa ofisi
ne eski hali ile teslim edilir. Aksi takdirde yıkım gideri % 10 fazla
sıyla kiracıdan alınır. 

Madde II — Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde III — Bu yönetmelik hükümlerini İmar ve İskân Bakan

lığı yürütür. 

c) Geçici Personel: 
Bankanın hizmet özelliklerine göre devamlılık göstermeyen, hiz

metin mahiyeti itibariyle bir yıldan az süreli ve mevsimlik işlerde 
geçici olarak çalıştırılan personeldir. 

d) İşçiler: 
İş Kanunları ile bu husustaki mevzuat karşısında işçi sayılan 

kimselerdir. 

Kapsam: 
Madde 3 — a) Bu Yönetmelik hükümleri T. C. Ziraat Bankasın

da çalışan ve işçi olmayan personele uygulanır. 
b) Sözleşme ile çalıştırılacak personel sözleşme hükümlerine 

tabi olmakla beraber, sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, bu 
Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ayrıca Banka uygun gördüğü tak
tirde yapılacak sözleşmelerde bu Yönetmelik hükümlerine de atıfta 
bulunabilir. 

c) Geçici personelin tabi olacağı hükümler, hangi işlerde geçici 
personel çalıştırılacağı, çalışma müddetleri, verilecek ücret ve istih
dam şartları Genel Müdürlükçe tespit olunur. 

Personel politikası: 
Madde 4 — T. C. Ziraat Bankasının personel politikası Genel 

Müdür tarafından tayin ve tespit olunur. Hedefleri ve esasları yazılı 
bir plan halinde hazırlanan bankanın personel politikası, Personel Ko
misyonunun görüşü alındıktan sonra Yönetim Kurulunun onayı ile 
kesinleşir. 

Personel politikasının geliştirilmesi ve uygulanması: 
Madde 5 — Personel politikasının geliştirilmesinden Genel Mü

dür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı ve Personel Müdürü, uygulan
masından da bütün banka yöneticileri sorumludur. 

Personel politikasının ilkeleri : 
Madde 6 — T. C. Ziraat Bankası personel politikasının dayandığı 

başlıca temel ilkeler şunlardır : 

Banka : 
a) Bütün personelin ehliyet ve kabiliyetine göre, çalışma şart

ları, yetişme ve gelişme yönünden adil ve eşit imkânları sağlar. 
b) Bütün personelin kişiliğine saygı duyar, maddî ve manevî 

bakımdan haklarını korur. 
c) Personelini teşvik eder, bilgi ve görgülerini artırmalarını 

sağlamaya çalışır, başarılı olanları imkân ölçüsünde mükâfatlandırır. 
d) Bütün yöneticiler, personel üzerinde çalışma şevk ve heve

sini geliştirici bir iş ortamı ve iyi beşeri ilişkilerin kurulmasına gay
ret sarfeder. 

e) Personelini kendilerini ilgilendiren konulardan, zamanında 
haberdar eder. Personelin görüş ve fikirlerini idareye kolaylıkla bil
dirmelerini sağlamak amacıyla da, her türlü haberleşme usul ve kay
naklarını geliştirir. 

f) Yaptıkları işin niteliğine uygun olarak personeline rahat ve 
emniyetli iş şartlarını sağlar. 

Personel komisyonu: 
Madde 7 — Personel Komisyonu, Genel Müdürün veya Genel Mü

dürün görevlendireceği bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığı al-
tında, diğer Genel Müdür Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, Perso
nel Müdürü ve Hukuk İşleri Müdüründen kurulur. 

Gerektiğinde diğer seksiyon müdürleri de komisyonun toplantı
sına katılmak üzere çağrılır. 

Personel komisyonunun görevleri: 
Madde 8 — Personel Komisyonu: 
a) Bankanın personel politikası ile ilgili görüşünü Genel Müdüre 

bildirir 
b) İlgili birimlerin teklifleri gözönüne alınarak Personel Mü

dürlüğü tarafından hazırlanan iş gücü ihtiyaç planı ile Eğitim Müdür
lüğü tarafından hazırlanan eğitim planını inceliyerek görüşlerini Genel 
Müdüre iletir. 

c) Genel Müdür tarafından havale edilen diğer işler hakkında 
görüşlerini belirtir. 

Komisyonun toplanması: 
Madde 9 — Komisyonda görüşülecek konular ve toplantı tarih

leri, Komisyonun Başkanı tarafından tespit edilerek üyelere bir gün
demle duyurulur. 

Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde 
Komisyon Başkanının katıldığı taraf çoğunluk kazanmış sayılır. 
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Ticaret Bakanlığından : 

T. C. Ziraat Bankası Personel Yönetmeliği 

BÖLÜM: I 
Genel hükümler 

Amaç: 
Madde 1 — Bu Yönetmelik T. C. Ziraat Bankası personelinin hak 

ve yükümlülükleri ile çalışma şartlarını düzenler. 

İstihdam şekilleri: 
Madde 2 — T. C . Ziraat Bankasında hizmetler devamlı personel, 

sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle yürütülür. 
a) Devamlı Personel: 
Banka hizmetlerinin gerektirdiği asıl ve sürekli görevlerde de

vamlı vazife görmek üzere atanan personeldir. 
b) Sözleşmeli Personel: 
440 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi hükmüne göre sözleşme ile 

çalıştırılan personeldir. 



Komisyonun raportörlüğü Personel Müdürlüğünce düzenlenir. 
Genel Müdürde gerekli gördüğü hallerde Komisyonu toplantıya 

davet eder. 

BÖLÜM: II 
Personel ihtiyacının tespiti 

Kadroların tespiti: 
Madde 10 — T. C. Ziraat Bankasında yapılan hizmetlerin gerek

tirdiği bütün görevler için görev tarifelerine uygun olarak sınıf, adet 
ve dereceleri belirtilmek suretiyle kadrolar tespit olunur. 

Geçici veya iş Kanununa tabi olarak çalıştırılan personel ile söz
leşmeli personel kadroları da ayni hükümlere tabidir. 

Görev özelliklerinin belirtilmesi: 
Madde 11 — Her kadro için o kadroya atanacak şahısta bu Yö

netmeliğin 18 nci maddesinde yazılı genel şartlara ek olarak, aranacak 
nitelikler ile görevlerin özellikleri bir Yönetmelikle belirtilir. 

Kadroların tespitinin kimin tarafından yapılacağı : 
Madde 12 — Kadroların tespiti birimlerin teklifleri de gözönüne 

alınmak suretiyle Personel ve Metod ve Araştırma Müdürlüklerinin iş
birliğiyle yapılır. 

Kadroların Yönetim Kurulunca onaylanması: 
Madde 13 — Yukarıdaki hükümlere uygun olarak hazırlanan 

kadrolar Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer. 

Kadro ihtiyacının kontrolü: 
Madde 14 — Personel Müdürlüğü, Metod ve Araştırma Müdür

lüğü ve ilgili birimlerin işbirliği ile hazırlanacak bir plan gereğince, 
Bankanın kadro ihtiyacı bu işle görevli ekipler tarafından devamlı ve 
sistemli bir şekilde kontrol edilir. 

Kadro ihtiyacının kontrolünde, iş analizi, iş ölçülmesi ve iş basit
leştirilmesi tekniklerinden yararlanılır. 

İş gücü ihtiyacının planlanması: 
Madde 15 — Personel tedarikine esas olmak üzere, Personel 

Müdürlüğü tarafından her yıl, hizmet gruplarının özellikleri gözönün-
de tutulmak suretiyle ileriki yıllların işgücü ihtiyacı hakkında, nitelik 
ve sayı bakımından sistemli tahminler yapılır. Bu ihtiyacın teşekkül 
içinden veya dışından hangi kaynaklardan, nasıl sağlanacağı, bir plana 
bağlanır. 

İşgücü planının nasıl yapılacağı: 
Madde 16 — İş gücü ihtiyaç planının hazırlanmasında : 
a) Bankanın faaliyet alanının, gelecek yıllar içinde gelişme veya 

daralma yönünden değişip değişmiyeceği, 
b) Her yıl yapılan kadroların hazırlanmasında ortaya çıkacak 

yeni ihtiyaçların nazara alınıp alınmadığı, 
c) Bankanın teknik, meslekî ve idarî personel ihtiyacının gele

cek yıllarda gerçekleşmesi düşünülen teknik, sosyal gelişme ve değişik
liklere uygun olup olmadığı, 

d) Gelecek yıllarda emeklilik, çekilme gibi çeşitli nedenlerle 
boşalması muhtemel kadroların bulunup bulunmadığı, 

e) İşgücü ihtiyacının karşılanması için bankada ne gibi bir 
eğitim sistemine ihtiyaç olduğu, hususları gözönünde tutulur. 

İşgücü planının onaylanması: 
Madde 17 — Yukarıdaki maddelere göre hazırlanan planlar, per

sonel komisyonunca görüşülüp tespit edildikten sonra Yönetim Kuru
lunun onayına sunulur. 

BÖLÜM : III 

Personel sağlanması 

İşe alınmada aranacak genel şartlar: 
Madde 18 — Bankaya ilk defa işe alınacaklarda aşağıdaki genel 

şartların bulunması gereklidir : 
a) Türk vatandaşı olmak, 
b) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 30 yaşından yukarı olmamak, (İş 

özelliklerine göre bu şarta tabi olmaması gerektiği Yönetim Kurulu 
kararı ile tespit olunan görevler hariç), 

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
d) Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsa

lar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahte
cilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı bir ey
lemden dolayı hürriyeti kısıtlayıcı bir cezadan hükümlü bulunmamak. 

e) Askerlik durumu itibariyle : 
1 — Askerlikle ilgili bulunmamak, 
2 — Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, 

3 — Askerlik çağına gelmiş ise eylemli askerlik hizmetini yap-
mış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak, 

f) Yurdun her yerinde görevini yapmasına engel olabilecek be-
den veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmadığını 
resmî sağlık kurulu, raporu ile tevsik etmek, 

g) Diğer resmî kurumlara veya teşekküllere mecburi hizmet 
yükümlülüğü bulunmamak veya mecburi hizmet borcunu ödemeyi 
kabul etmiş olmak, yahut da yükümün bankada yapılmasına, ilgili 
ve yetkili kurumca muvafakat edilmiş olmak. 

İşe alınmada aranacak özel şartlar : 
Madde 19 — Yeni alınacakların, madde 18 de sayılan genel şart

lar dışında, öğrenim derecesi, eğitim ve tecrübe, yaş haddi ve diğer 
niteliklerle ilgili olarak, hizmet görecekleri kadroların görev özellik-
lerinde belirtilmiş olan özel şartları da taşımaları gereklidir. 

Kadrolara atama şartı : 
Madde 20 — Bankaca ancak görev tarifleri, kadro unvanları ve 

görev özellikleri tam olarak tespit edilmiş bulunan kadrolara atama 
yapılabilir. 

İş için müracaat edenleri gösterir liste: 
Madde 21 — Personel Müdürlüğü tarafından, iş istemek için mü-

racat edenlerin ad ve soyadlarını, adreslerini, yaş, cinsiyet, öğrenim 
ve eğitim durumlariyle iş tecrübelerini gösteren bir liste tutulur. 

Girişte boş kadroların duyurulması : 
Madde 22 — Girişte atama yapılacak boş kadrolar, belirli devre

lerde Personel Müdürlüğü tarafından uygun araçlarla kamuya duyu
rulur. 

Duyuruda kadrolar hakkında aşağıdaki bilgiler yer alır : 
a) Atama yapılacak boş kadroların sınıf ve dereceleri, 
b) Kadrolara alınacak personel sayısı, 
c) Alınacak personelin genel ve özel şartları, 
d) Başvurulacak merciler ve en son başvurma tarihi, 
e) Yarışma sınavı ile atama yapılacaklarda ayrıca sınav yer ve 

zamanları, 

f) Kadroların bulunduğu yerler ve aylık tutarları. 

İş isteme dilekçesi: 
Madde 23 — İş istemek için müracaat edenler kendilerine verile

cek iş isteme formunu bütün soruları açıkça cevaplandırmak suretiyle 
doldurur ve imzalarlar. 

Atananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan an-
laşılanlar olursa haklarında gerekli kovuşturma açılır. 

Giriş dışındaki boş kadrolara atama: 
Madde 24 — Giriş dışındaki boş kadrolara atama; ilgililerin ya

pacakları tayin, nakil talepleri de gözönünde tutulmak suretiyle 
yapılır. 

Bu kadrolara teşekkül içinden atama yapılamayan hallerde dışar
dan personel sağlanmasına gidilir. 

BÖLÜM : IV 
Seçim ve atama 

Giriş sınavları: 
Madde 25 — Girişte boş kadrolara atanabilmek için sınava girip 

kazanmak şarttır. 
Sınavlar yeterlik veya yarışma şeklinde olur. Boş kadrolara alı-

nacak personel sayısı kadar veya daha az istekli çıktığı takdirde yeter
lik sınavı, boş kadrolara kadro sayısından fazla istekli olduğu tak
dirde de yarışma sınavı yapılır. -Bu sınavları kazananlar gerektiğinde 
mülakata tabi tutulabilirler. 

Giriş kadroları dışında, belli kadrolara yapılacak atamalarda, hiz-, 
metin gereğine uygun seçim usulleri uygulanır. 

Doktor ve avukatlarla, mühendis, mimar v. s. teknik elemanlar 
Bankaya ilk girişte yalnız mülakata tabi tutulabilirler. 

Ön inceleme: 
Madde 26 — Bankada görev almak isteyenlerden bu Yönetmeliğin 

18 ve 19 uncu maddelerinde yer alan şar t lan taşımayanlar yarışma 
sınavına katılmazlar. Bu amaçla istekliler bir ön incelemeye tabi 
tutulur. 

Sınavların duyurulması: 
Madde 27 — Sınavlar, boş kadronun sınıfı, derecesi, sayısı, un

vanı, imtihan konuları, bu hususta başvurulacak merciler, alınacak 
personelde aranacak genel ve özel şartlar, başvurma süresi belirtil
mek suretiyle sınav tarihinden en az 15 gün önce ilân yoluyla duyu-
rulur. 
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Personel ihtiyacının tespiti 

Görev özelliklerinin belirtilmesi : 

Kadroların tespitinin kimin tarafından yapılacağı : 

Kadroların Yönetim Kurulunca onaylanması : 

Kadro ihtiyacının kontrolü : 

Iş gücü ihtiyacının planlanması : 

İşgücü planının nasıl yapılacağı : 

İşgücü planının onaylanması : 

Personel sağlanması 

İşe alınmada aranacak genel şartlar : 

İşe alınmada aranacak özel şartlar : 

Kadrolara atama şartı : 

İş için müracaat edenleri gösterir liste : 

Girişte boş kadroların duyurulması : 

İş isteme dilekçesi : 

Giriş dışındaki boş kadrolara atama : 

Seçim ve atama 
Giriş sınavları : 

Ön inceleme : 

Sınavların duyurulması : 



Sınavların yürütü lmes i : 
Madde 28 — Sınavlar, Sınav Yönetmeliğindeki esaslara göre, 

Personel Müdürlüğünce yürütülür. 

Sınavda başarı gösterenler listesi: 
Madde 29 — Sınavdaki başarı sırasına göre Personel Müdür

lüğünce bir liste hazırlanır ve sonuçlar ilgililere iadeli taahhütlü mek
tupla duyurulur. 

Boş kadrolara atamalar, bu listedeki sıraya göre yapılır. Kadro 
yetersizliğinden atanamayanlara sınavı kazanmış olmak, ileride boşa
lacak kadrolara atanmak için, kazanılmış hak teşkil etmez. 

Referanslar: 
Madde 30 — Personel Müdürlüğü tarafından, sınavda başarı 

gösteren adaylar hakkında objektif ve geniş kapsamlı istihbarat ya
pılır. 

İşe alınacaklardan istenecek belgeler: 
Madde 31 — Bankada ilk defa hizmete alınacaklardan istenecek 

belgeler: 
a) Nüfus kâğıdı veya tasdikli örneği, (Yaş ve isim tashihlerine 

ait mahkeme karar sureti), 
b) 18 inci maddenin (d) fıkrasında yazılı suçlardan mahkûmi

yeti bulunmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından alınacak belge, 
c) Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya noterden tas

dikli örneği, 
d) Vesikalık fotoğraf, 
e) Askerlik durumunu bildirir belge, 
f) Tam teşekküllü hastane veya sağlık kurulundan alınacak sağ

lık raporu, 
g) Resmî veya özel yerlerde çalışmış iseler, buradaki görev un

vanları, işe başlama ve ayrılma tarihleri ve ayrılma nedenleri, aldığı 
aylık ve ücret, aylığında değişiklik yapılmışsa miktar ve tarihini 
gösterir hizmet belgelerinin asılları veya tasdikli suretleri, 

h) 5440- sayılı Kanuna uygun olarak doldurulmuş malbeyanna 
mesi, 

i) Aiie dunumu föyü ve aile durumu sual varakası, 
j) İhtisas ve meslek sahibi olanlardan kanunen aranması gere

ken belgeler, 
k) Yukarıda sayılan belgeler dışında, görev alacağı kadronun 

özelliklerine uygun olarak Bankaca istenilmesi yararlı ve gerekli 
görülen diğer belgeler, 

1) Ev l i olup çocuğu varsa, çocuk zammı beyannamesi, eşi ile 
çocuklarının nüfus cüzdanlarının aslı veya tasdikli örnekleri ve ge
rekli görülen diğer belgeler, 

m) Bekçi, şoför ve kaloriferci olarak görevlendirileceklerden 
maaşlarının beş katı nispetinde örneği ekli kefillik senedi, 

Bu maddenin (h), (i) ve (1) bentlerinde yazılı belgeler göreve 
başladıktan sonra istenir. 

Atamaya yetkili merciler: 

Madde 32 — Bankada görevlendirilecek personele ilişkin atama 
yetkisi Yönetim Kurulu ile Genel Müdürlüğe aittir. 

1 — Yönetim Kurulu: 

Yönetim Kurulu, atama yetkisi olan en yüksek organdır. Ancak; 
Yönetim Kurulu yetkilerinin bir kısmını alt kademelere devredebilir. 

A — Yönetim Kurulu tarafından atanması yapılacak personel 
şunlardır : 

Genel Müdürlük ve Seksiyon Müdürlükleri müşavirleri, seksiyon 
müdürü, ikinci müdür ve müdür yardımcıları, başmüfettiş, müfettiş 
ve müfettiş yardımcıları, bölge müdürleri, bölge müdür yardımcıları, 
birinci sınıf şube müdür, ikinci müdür, müdür yardımcıları, muhase
beciler, muhasebeci yardımcıları, başkontrolör, kontrolör ve kontro
lör yardımcıları, ikinci sınıf şube müdür ve muhasebecileri, amir, şef, 
şef muavini, vezneci gibi imza yetkisini haiz olan veya bu unvanda 
olup da imza yetkisi bulunmayanlarla aylığı 6 ncı veya daha yukarı 
derecedeki personel, memuriyete giriş derecelerinin dışındaki kadro
lara hariçten yapılan atamalar, sözleşmeli personel. 

B — Her türlü imza değişiklikleri ile bu konuda yeniden verile
cek veya kaldırılacak imza yetkileri hakkında Yönetim Kurulundan 
karar alınması şarttır. 

2 —• Genel Müdürlük : 

Yönetim Kurulunca atananların dışında kalan personelin atan-
ması Genel Müdürlük tarafından yapılır, Ancak; bu atamalar hak-

kında (Yardımcı hizmetler sınıfına atananlar hariç) Genel Müdürlükçe 
Yönetim Kuruluna bilgi verilir. 

BÖLÜM: V 
Adaylık 

Adaylığın t a n ı m ı : 
Madde 33 — Adaylık hizmete yeni giren personelin işe intibakını 

sağlamak ve işe devamında fayda olup olmadığına karar verebilmek 
için uygulanan bir deneme süresidir. 

Adaylığın s ü r e s i : 
Madde 34 — İlk defa işe alınacak personel aday olarak atanır. 

Adaylık süresi en az altı ay ve en çok ik i yıl olmak üzere hizmetin 
özelliklerine göre tespit edilir. 

Adayların yet i ş t i r i lmes i : 
Madde 35 — Adaylar, adaylık süresi içinde ilgili birimlerce ha

zırlanacak bir program dahilinde yetiştirilir. 

Sorumluluk: 
Madde 36 — Adaylık devresi içinde, adayın yetiştirilmesi ve işe 

hazırlanmasına ilişkin sorumluluk birinci derecede adayın yanında 
çalıştığı birimin müdürüne aittir. 

Adayların başarılarının değerlendiri lmesi : 
Madde 37 — Adaylık süresi sonunda, çalıştığı birimin müdürü, 

adayın işindeki başarı derecesi hakkında bir değerlendirme yapar ve 
görüşünü yazılı olarak Personel Müdürlüğüne bildirir. 

İkinci adaylık devresi: 
Madde 38 — İlk adaylık devresi sonunda yapılan değerlendir

mede başarı gösteremiyenler mevcut kadro imkânları gözönüne alın
mak kaydıyle, başka bir işte altı aylık ikinci bir adaylık süresine tabi 
tutulabilir. 

Adaylığın sona ermesi: 
Madde 39 — İkinci deneme devresi sonunda da başarısız görü

len adayların, ilgili birim müdürünün Personel Müdürlüğüne teklifi 
ve tayinine yetkili makamın onayı ile görevlerine son verilir. 

Adaylık süresi içinde göreve son verme : 
Madde 40 — Sağlık, karakter, çalışma durumu ve diğer nitelik

leri bakımından bankaya yararlı olamıyacağı anlaşılan adayların banka 
ile ilgileri kesilir. 

Adaylıktan asilliğe g e ç m e : 
Madde 41 — Adaylık süresini doldurmuş ve yapılan sınav veya 

değerlendirme sonunda işindeki başarısı tespit edilmiş olan adayın, 
ilgili birimin teklifi ve atamaya yetkili makamın onayı ile asil personel 
olarak atanması yapılır. 

Adayların 18 nci maddenin (e) fıkrasındaki şartlara uygun ola
rak askerliklerini yapmamış olmaları asil personel olmalarına engel 
teşkil etmez. 

BÖLÜM: VI 
Hizmet içi eğitim 

Tanım ve uygulama: 
Madde 42 — Hizmet içi eğitim, Banka personelinin işleriyle ilgili 

pratik ve teorik bilgilerinin artırılması, işe ait beceriler kazandırıl
ması, davranışlarının olumlu yönde geliştirilmesi için yapılan ve bu 
suretle hizmette verim, ekonomi ve etkenlik sağlayan çalışmalardır. 
Hizmet içi eğitim «Eğitim Yönetmeliğine» göre yapılır. 

BÖLÜM: VII 
Personelin çal ışmasının değerlendirilmesi 

(Sicil raporu) 
T a n ı m l a m a : 
Madde 43 — Personelin çalışmasının değerlendirilmesi ; işiyle 

ilgili yetenekleriyle genel durumu ve davranışları bakımından bir yıl 
içindeki olumlu ve olumsuz niteliklerinin, sicil amirleri tarafından 
sicil raporu halinde belirtilmesidir. 

Sicil raporlarının şekli : 
Madde 44 — Değerlendirmede kullanılacak sicil raporları, hiz

met gruplarının özelliklerine uygun olarak hazırlanır ve Personel Ko
misyonunda görüşülerek son şekli verilir. 

Sicil raporlarının kullanıldığı yerler : 
Madde 45 — Sicil raporları aşağıdaki işlemlerde kullanılır. 
a) Ücret bareminde öngörülen esaslar içinde ücret artışı, 
b) Terfi ve nakil kararları. 
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c) Mükâfatlandırma, 
d) Disiplin cezaları, işten çıkarmalar, 
e) Hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının tespiti, 
f) Emeklilik 

Sicil amirleri: 
Madde 46 — Birinci sicil amir i : 
Hakkında sicil raporu verilmek suretiyle bir yıllık çalışması 

değerlendirilecek personelin, çalışmasından sorumlu olan ve ona ne
zaret eden üsttür. 

İkinci sicil amiri: 
Birinci sicil amirinin görev ve yetki bakımından bağlı bulun

duğu bir üst görevlidir. 

Üçüncü sicil amiri: 
Birinci ve ikinci sicil amirlerinin yaptıkları değerlendirmede 

aralarında önemli görüş ayrılıkları olması halinde başvurulan ve ikin
ci sicil amirinin bir üstü olan görevlidir. 

Personelin işgal ettiği kadronun özellikleri de nazarı itibare alına
rak 1, 2 ve 3 üncü sicil amirlerinin kimler olacağı Genel Müdürlükçe 
tespit olunur. 

Hiçbir sicil amiri yanında altı aydan fazla bir süre çalışmayan 
personel için sicil dolduramaz. 

1 nci ve 2 nci tezkiye âmirleri, yanlarında çalışan eşleri, çocuk
ları ve kardeşleri için tezkiye dolduramaz. Bunların tezkiye amirleri, 
hısımları olan 1 nci ve 2 nci tezkiye amirinden sonra gelen bir üst 
makamdır. 

Sicil raporlarının do ldurulmas ı : 
Madde 47 — Her yıl Ocak ayında, bu Yönetmelik kapsamına giren 

bütün personel için sicil amirleri tarafından sicil raporu verilir. 
Ayrıca Müfettişler ile Başkontrolör ve kontrolörler tarafından 

gizli teftiş raporu düzenlenebilir. 
Sicil raporları, adilâne ve objektif kıstaslara dayanılarak doldu-

rulur, İçindeki kanaati ar açıklanamaz. Herhangi bir etki altında ve 
hissi düşüncelerle gerçeğe aykırı surette sicil doldurulduğu anlaşılırsa 
(Müfettişler de dahil olmak üzere) bunu dolduranlar, kanaat ve dü
şüncesinin ilgili personelin durumuna yapacağı tesir derecesinde X V 
nci bölümdeki cezalardan biriyle cezalandırılırlar. 

Birinci sicil amiri tarafından doldurulan rapor, tamamlanmak 
üzere ikinci sicil amirine verilir, İkinci sicil amiri ilgili hakkındaki 
görüş ve kanaatını yazdıktan sonra sicil raporlarını kapalı bir zarf 
içinde Personel Müdürlüğüne gönderir. 

Sicil raporlarında, Personel Müdürlüğü tarafından görülen nok
sanlar sicil amirlerine tamamlattırılır. 

Personel Müdürlüğünde yapılan incelemede iki sicil amiri ara
sında önemli derecede görüş ayrılığı tespit edilen hallerde, üçüncü 
sicil amirinin görüşü alınır. Bu halde üçüncü sicil amirinin kanaatine 
itibar olunur. 

Sicil Raporlarının değerlendir i lmesi : 
Madde 48 — Sicil raporlarının değerlendirilmesi, Genel Müdür

lükçe tespit edilecek esaslara göre yapılır. 
Değerlendirme sonucuna göre raporlar; 
1 — Çok iyi 
2 - İyi 
3 — Orta 
4 — Yetersiz olarak dört gruba ayrılır. 
Sicil raporları çok iyi, iyi veya orta olarak değerlendirilmiş 

olan personel, genel davranışları bakımından da kusurları ve eksiklik
leri yoksa «olumlu sicil» aksi takdirde «olumsuz sicil» almış sayılırlar. 

Yapılan değerlendirmede Personelin (Olumsuz sicil) alması ha
linde, çalışmasının olumsuz yönleri bakımından kendini uyarmak, 
olumsuz yönlerini belirtmek ve ilerde başarılı şekilde çalışmaya teş
vik gayesiyle keyfiyet Personel Müdürlüğünce şahsına yazılacak özel 
bir yazı ile duyurulur. 

Bu hususta personelin itiraz hakkı saklıdır. 

Üst üste yetersiz sicil alanların durumu: 
Madde 49 — İki defa üst üste olumsuz sicil alan personel başka 

bir sicil amiri yanında denenir. Üçüncü defa olumsuz sicil aldığı tak
dirde 141 nci madde gereğince işlem yapılır. 

Sicil raporlarının gizl i l iği : 
Madde 50 — Sicil raporlarının gizliliği esastır. Raporlar 154 ncü 

maddede sayılanlar dışında kimseye verilemez ve gösterilemez. 

Sicil raporlarının s a k l a n m a s ı : 
Madde 51 — Sicil raporları, Personel Müdürünün sorumluluğu 

altında ve kil i t l i bir yerde saklanır. 
Başka bir teşekküle nakledilenlerin gizli sicil raporları teşekkülün 

isteği üzerine alâkalı kuruma devrolunur. 
Ölenlerle emekliye ayrılanların veya işine son verilenlerin gizli 

sicil raporları bunları saklamakla sorumlu olan Personel Müdürlüğü 
tarafından son üç yıla ait sicil raporları hariç olmak üzere imha edi

lir. 
BÖLÜM: VIII 

Yükselmeler 
Görevde yükse lme : 
Madde 52 — Görevde yükselme, yetki ve sorumluluk bakımın

dan daha üst bir göreve geçmektir. 

Yükse lme şart lar ı : 
Madde 53 — Personelin yükselmesi için : 
a) Üst görevin gerektirdiği ehliyet ve liyakate sahip olması, 
b) Terfi edilecek kadro için tespit edilmiş olan görev özellikle

rini taşıması, 
c) Genel Müdürlüğün almış olduğu prensip kararma göre bulun

duğu kadroda gerekli en az hizmet süresini tamamlamış olması, 
d) Sicil raporlarında bir üst görev için yeterli bulunduğunun 

belirtilmiş olması, 
e) Personelin yükseleceği görev için boş kadronun bulunması, 

gereklidir. 
Yükselmede usul : 
Madde 54 — Ehliyet ve liyakatin tespiti, sözkonusu kadronun 

özelliklerine göre, seçme yahut sınav yoluyla yapılır. 

Adayların tespiti: 
Madde 55 — Boş kadroların banka içinden yükselme suretiyle 

doldurulmasında, bu Yönetmeliğin 24 ncü maddesi de gözönünde bu
lundurularak bu kadrolara ilerliyecek nitelikte olanlar Personel Mü
dürlüğü tarafından tespit edilir ve gerekli seçim yapılmak üzere Ge
nel Müdürlüğe sunulur. 

Genel Müdürlük tespit edilen adayların durumunu inceleyerek 
lüzum görürse bir sınav yapılmasına karar verebilir. 

Seçme veya sınav sonuçları, atamaya yetkili makamın onayı ile 
kesinleşir. 

Ücret ilerleme ve y ü k s e l m e s i : 
Madde 56 — Ücret ilerleme ve yükselmesi görev ve sorumluluk

larda herhangi bir artma olmaksızın ilgili kanunlardaki esaslara göre 
yürütülür. 

BÖLÜM: IX 
Nakil 

T a n ı m : 
Madde 57 — N a k i l ; Personelin görev, sorumluluk, ücret dere

cesi değişmeksizin aylık bakımından birbirine benzer bir kadrodan, 
ayni yerde veya başka bir yerdeki diğer bir kadroya atanmasıdır. 

Hizmet gereği nakil: 
Madde 58 — Hizmet gereği nakil işlemi: 
a) İşgücü ihtiyacındaki değişmelerin karşılanması, 
b) Yeni işe alınan elemanların banka içinde çeşitli görevlerde 

denendikten sonra kabiliyetlerine en uygun işe verilmeleri, 
c) Üst görevlere yükselmeye ehil kişileri farklı hizmetlerde gö

revlendirmek suretiyle bankayı çeşitli yönleriyle tanımaları, 
d) Mahrumiyet yerlerinde hizmet görme zorunluğunun personel 

arasında adil bir şekilde paylaştırılması, 
e) Teftiş veya soruşturmanın selâmetle yürütülmesi veya görev 

yerinde çalışmayı güçleştiren bir durumun önlenmesi, 
f) İnceleme ve soruşturma raporları üzerine veya âcil hallerde 

bilâhare raporlar gereğince işlem yapılmak üzere, idarece lüzum gö
rülmesi amacıyla yapılır. 

Personel isteği üzerine nakil: 
Madde 59 — Banka içinde bir kadro boşaldığında, personel ara

sında gerekli nitelikleri taşıyan ve bu kadroya naklen gelmek isteyen
lere öncelik tanınır. 

Sağlık ve kan ile kocanın ayrı yerde bulunması nedeni ile yapı
lan nakil isteklerine öncelik verilir. Sağlık nedeni ile nakillerde alâ
kalı personel tam teşekküllü hastahaneden sağlık kurulu raporu al
mak zorundadır. 

Yukarıdaki nedenler dışında, nakil isteğinde bulunabilmek için 
asgarî ik i yıl aynı görevde kalmış olmak şartı aranır. 
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Yerinin değiştirilmesini isteyen personel dileğini bir dilekçe ile 
üstüne bildirir, üstü bu nakil dileği hakkındaki düşüncelerini belirt
mek suretiyle dilekçeyi Genel Müdürlüğe yollar. 

Karşılıklı yer değiştirme : 
Madde 60 — Başka başka yerlerde ayni veya benzer nitelikteki 

görevlerde bulunan personelin anlaşarak yaptıkları karşılıklı yer 
değiştirme istekleri, atamaya yetkili makamlar tarafından da uygun 
görülmek şartiyle yerine getirilir. 

İlk defa veya yeniden veyahut naklen atamalarda göreve baş
lama süres i : 

Madde 61 — A. İlk defa veya yeniden bir göreve atananlar: ata
ma emrinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde; 

Naklen bir göreve atananlar ; yeni görev yerleri ayni belediye 
sınırları içerisinde ise, nakil emirlerinin kendilerine tebliğ edildiği 
tarihi takip eden iş günü içinde, belediye sınırları dışında bir göreve 
nakledilenler, kararın kendilerine tebliğinden sonra, yolluklar hakkın
da özel Kanunda belirtilen yol süresi dışında en çok 15 gün içinde 
atandıkları görevlerine başlamak zorundadırlar. 

B. Ancak aşağıdaki hallerde bu süreler: 
1 — 12 nci bölümde yazılı izinlerin kullanılması veya geçici bir 

görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan personel için 
iznin veya geçici görevin bitimi, 

2 — Devir ve teslim zorunluğunda bulunanlar için devrin sona 
ermesi, 

3 — Eski görevlerine devamları yazılı olarak kendilerine tebliğ 
edilenler için, yerlerine atanan memurun gelmesi veya yeni görev ma
hallerine hareketlerinin tebliğ tarihinde başlar. 

C. Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebep olmaksızın yukarıda 
belirtilen süreler içinde yeni görevlerine başlamayanların atanmaları 
iptal veya banka ile ilişkileri kesilir. 

Kamu kuruluşları arasında nak i l : 
Madde 62 — Diğer kamu kuruluşlarından, bankaya geçmek iste

yenlerin işe alınabilmesi kuruluşlarının muvafakatına bağlıdır. 
Bu şekilde atananların aylık durumları ilgili kanunlardaki esas

lara göre tespit olunur. 
Bankadan diğer kamu kuruluşlarına geçmek yine atamaya yetkili 

makamın muvafakati ile olur. 

Görevlerinden çekilenlerin yeniden a tanmalar ı : 
Madde 63 — Görevlerinden kendi istekleriyle ve bankanın da 

muvafakatı ile çekilenlerden tekrar görev almak isteyenler, nitelikle
rine uygun boş kadro bulunmak şartiyle atanabilirler. 

Bu şekilde yeniden hizmete alınacaklar girecekleri kadro için 
öngörülen yarışma seçmesine veya sınavına tabi tutulurlar. 

BÖLÜM: X 

Mükâfatlandırma 
Teşekkür: 
Madde 64 — Başarılı çalışmaları ve örnek tutumları görülenlere 

amirlerinin teklifi üzerine veya doğrudan doğruya Genel Müdürlükçe 
teşekkür mektubu yazılır ve bu mektup ilgilinin siciline işlenir. 

Takdirname: 
Madde 65 — Görevlerinde olağanüstü gayret ve başarıları görü

len personele ilgil i seksiyon veya şube müdürünün yahut Genel Mü
dürlüğün teklifi üzerine, atamaya yetkili makamlar tarafından tak
dirname verilebilir. 

Görevini zamanında ve noksansız olarak yerine getirmek perso
nelin aslî vazifesidir, ayrıca mükâfatlandırmayı gerektirmez. 

Takdirnamenin hangi hallerde verileceği: 
Madde 66 — Aşağıda yazılı hallerde takdirname verilebilir. 
a) Banka Kanunundaki amaçlar gözönünde tutularak kredilerin 

memleket tarımına ve ekonomisine yararlı veya üretime faydalı şe
kilde kullanılmasında birinci derecede etkili olmak, 

b) Memlekete ve bankaya yararlı olacak şekilde bulunduğu biri
min bir evvelki yıla nazaran kaynak, gelir ve iş hacmini arttırmak, 

c) Günün ekonomik şartlarına göre zamanında ve azamî mik
tarda tahsilat yapılmasını sağlamak, 

d) Deprem, yangın, sel ve diğer afetler ile fevkalâde haller kar
şısında normalin ve beklenilenin üzerinde bir fedakârlık göstermek 
suretiyle banka menfaatlerini koruyup muhtemel zarar ve ziyanları 
önlemek. 

Haklar : 
İş güvenliği: 
Madde 70 — Haklı bir sebebe dayanmaksızın personelin işine 

son verilemez. Bu Yönetmeliğin 58 ve 59 uncu maddelerinde yazılı 
sebepler ve tayin, nakil Yönetmeliği hükümleri dışında yeri değiştiri
lemez. 

Esas olan, personelin hizmetine ihtiyaç olduğu ve hizmeti yararlı 
bulunduğu sürece görevinin devam etmesidir. 

Çekilme (İstifa) : 
Madde 71 — Banka personeli yetkili mercilere yazılı olarak ha

ber vermek suretiyle görevinden çekilme hakkına sahiptir. 

Sosyal güvenlik: 
Madde 72 — Banka personeli, özel Kanunlar ile Devlet Memur

ları Kanununda yazılı her türlü sosyal hak ve yardımlardan yararla-
nır. 

İzin : 
Madde 73 — Bankada çalışanların bu Yönetmelikte belirtilen 

süre ve şartlarla izin hakkı vardır. 
Banka personelinin kanunların cevaz verdiği meslekî teşekkülleri 

kurması ve üye olması': 
Madde 74 — Banka personeli, kanunların cevaz verdiği dernekler 

ile, personelin meslekî menfaatlerini korumak ve geliştirmek amacını 
güden kuruluşları kurabilir ve buralara üye olabilir. 

Şikâyet ve dilekler : 
Madde 75 — Kendisine uygulanan eylem ve işlemlerde bir hak

sızlık yapıldığını düşünen personel yetkili mercilere şikâyet etme ve 
dava açma hakkına sahiptir. 

Personel dileklerini, yazı ile ve üstleri kanaliyle Genel Müdür-
lüğe bildirir. Başkalarının ve banka dışından kimselerin aracılığıyla 
yapılan dilekler gözönüne alınmaz. 

Sorumluluklar: 
Görevlerin yerine getirilmesi: 
Madde 76 — Banka personeli, görevlerini dikkat ve itina ile 

yerine getirmekle, ilgili mevzuatı, usulleri ve iş ilişkilerini öğrenmekle, 
görevlerinin en iyi şekilde yapılması için gerekli bilgileri elde etmekle, 
görevlerini mevzuat hükümlerine göre yapmakla, görev sırasında bir
birlerine yardım etmekle yükümlüdürl 

Kanun, tüzük, genelge emir, kararlar ve talimatta açıklık olma
yan veya işin uygulanışıyla ilgili emir bulunmayan veya uygulanma
sında tereddüt edilen işlerde personel yetkili makama başvurarak ala
cağı emre göre işi yapar. 

Yetkili makama başvurmaya vakit bulunmıyacak kadar acele 
olan ve beklenmesi mümkün olmayan hallerde, personel kendi sorum
luluğu altında durumun gerektirdiği tedbiri alır ve işlemi hemen yet
ki l i makama bildirir. 

Emirlerin yürütülmesi — Kanunsuz emir : 
Madde 77 — Personel, üstünün verdiği emri yerine getirmekle 

ödevlidir. 
Personel, aldığı emrin Anayasa, Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve 

genelge hükümlerine aykırı olduğunu veya buna uymanın banka için 
açıkça zararlı bulunduğunu görürse yerine getirmez. Bu aykırılığı 
veya zararlı durumu derhal o emri verene bildirir. Üst direnir ve bu 
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İkramiye tekliflerinde usul : 
Madde 69 — İkramiye tekliflerinde mezvuatın ilgili hükümle

rinde aranılan şartlar ayrıntılı olarak belirtilir. 

BÖLÜM: X I 

Personelin hak ve sorumlulukları 

İkramiye : 
Hangi hallerde ve kimin tarafından verileceği : 
Madde 68 — Personel, Yönetim Kurulunun teklifi ve ilgili Ba

kanlığın onayı ile en çok üç aylık, Bakanlar Kurulunun karan ile en 
çok altı aylık ücret tutarına kadar Kanun ve diğer mevzuatın tespit 
ettiği şekil ve esaslar dahilinde ikramiye ödenmek suretiyle mükâfat-
landırılabilir. 

Kıdemde ve diğer şart larda eşitlik halinde takdirname üstünlük, 
sebebi olur. 

Takdirname sicile geçer ve görevde yükselmelerde gozonuncle 

Takdirnamenin görevde yükse lmeye etkisi: 
Madde 67 — Takdirname verilmesine sebep olan hizmet 
takdirnamede belirtilir. 

ve ba
san 

tutulur.. 
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emrini yazı ile yenilerse personel emri yerine getirir ve hemen bir üst 
makam aracılığı ile durumu Genel Müdürlüğe bildirir. Sorumluluk 
emri verene aittir. 

Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; 
Kanunsuz emri yapan kimse üstüne uyduğu gerekçesiyle sorumluluk
tan kurtulamaz. 

Personel üstünden aldığı emri, konusu suç olmadığı halde yanlış 
takdir ederek suç sayar ve emri yürütmez ise; üst işin başka bir gö
revli tarafından yapılmasını sağlar veya işi kendisi yapar. Kasıt tes
pit edilemediği sürece yanlış takdirinden dolayı personel sorumlu 
tutulamaz. 

Uygulamada görüş ayrılığı: 
Madde 78 — Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve emirlerin uygulan

masında idareciler arasında görüş farkı olduğu zaman, müdürün karşı 
olduğu işler üzerinde işlem yapılmaz. II. Müdür, Müdür yardımcısı 
veya muhasebecinin karşı olduğu işlerde görüş ayrılığının sebepleri 
imzadan önce yazılmak suretiyle işlem yapılır. İşlemin önemine göre, 
ilgili personel durumu gerekçeli bir mektupla Genel Müdürlüğe bildi
r i r ve o işlemi müdürün tek olarak sorumluluğuna bırakabilir. 

Şube müdürünün bulunmadığı zamanlar müdürlük işlerini yapa
cak olanlar: 

Madde 79 — Şube Müdürünün yokluğunda II. Müdür, yoksa 
Müdür yardımcıları arasından Müdürün seçeceği bir Müdür yardım
cısı oda yoksa, muhasebeci Müdür tarafından görevlendirilir. 

İşlemlerden sorumluluk: 
Madde 80 — Müdür yönetimi kendisine verilmiş olan birimin 

düzenle işlemesinden, her türlü tehlikeye karşı gerekli tedbirlerin alın
masından, işlerin zamanında ve gereği gibi sonuçlandırılmasından 
birinci derecede sorumludur. 

II. Müdür, Müdür Yardımcıları ve Muhasebeciler, iş bölümüne 
göre kendilerine verilmiş bütün işlerden müdürle birlikte ; amirler, 
şefler ve şef muavinleri servislerini ilgilendiren veya birim başları ta
rafından verilen diğer işlerden Müdür, II. Müdür veya Müdür Yar
dımcıları ile birlikte sorumludurlar. Memurlar da üstleri tarafından 
kendilerine ayrılan işlerden sorumludur. 

İş sahipleriyle ilişkiler: 
Madde 81 — Personelin iş sahipleriyle ilişkilerinde dürüst, ağır 

başlı ve nazik hareket etmesi, işinde sürat ve kolaylık göstermesi ve 
vatandaşlara eşit işlem yapması görevi icabıdır. 

Tarafsızlık: 
Madde 82 — Banka personeli siyasî partilere üye olamaz, bir 

siyasî partinin veya kişinin, yararını veya zararını hedef tutan bir 
davranışta bulunamaz, görevlerini yerine getirirken, dil, ırk, cinsiyet, 
siyasî düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ayırımı yapamaz. 

Banka yararlarını gözetme: 
Madde 83 — Personel; görevini yaparken gereken gayret ve ba

sireti göstermek kârlılık ve verimlilik ilkelerini gözönünde bulundur
mak. Banka yararlarını ön planda tutmakla yükümlü ve Kanun, Tü
zük Yönetmelik, Banka usul ve mevzuatı ile görev ve yetki dışı dav
ranışlarından ve zarar verecek her türlü işlem ve eylemlerden kaçın
mak zorunda olup aksine davranışlardan, Borçlar Kanununa göre so
rumludur. Hukukî sorumluluk, personeli cezaî ve inzibatî sorumlu
luktan kurtarmaz. 

Devam mecburiyeti: 
Madde 84 — Banka personeli, Genel Müdürlük tarafından tespit 

edilen çalışma saatleri içinde görevinin başında bulunur, çalışmasının 
tümünü işine hasreder ve görevi dışında başka işlerle meşgul olamaz. 

Devir ve teslim : 
Madde 85 — Sürekli veya geçici olarak görevinden ayrılan per

sonel saklamakla sorumlu olduğu para ve para hükmündeki değerleri 
devir ve teslim etmedikçe görevinden ayrılamaz. 

Devir ve teslim görevinin yerine getirilmemesinden dolayı banka 
bir zarar görecek olursa, sebebiyet verenler hukuk ve ceza bakımından 
sorumlu tutulurlar. 

Ticaretle uğraşma yasağı: 
Madde 86 — Banka personeli, ticaretle meşgul olamaz. Bankanın 

açtığı her türlü eksiltme ve artırmalara, dolaylı veya dolaysız olarak 
katılamaz, banka ile menfaat ve kredi ilişkileri olan iş sahiplerinden 
borç para alamaz ve bunların kefilliğini kabul edemez, bankadan doğ
rudan doğruya veya muvazaalı yollarla kredi alamaz. 

Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları yasaklanan 
faaliyetlerde bulunan personel bu durumu 15 gün içinde bankaya 
bildirmekle yükümlüdürler. 

Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı: 
Madde 87 — Banka personeli, görevleriyle ilgili olarak hakikî 

ve hükmî şahıslardan hediye kabul edemez ve herhangi bir menfaat 
sağlayamaz. 

Sır saklama: 
Madde 88 — Banka Personeli, sıfat Ve vazifeleri dolayısıyle öğ

renmiş oldukları, bankaya ve bankanın müşterilerine ait sırları veya 
açıklanmasında sakınca bulunan hususları her ne suretle olursa olsun 
yetkili mercilerden gayrisine açıklayamaz. 

Başka iş ve hizmet yasağı : 
Madde 89 — Banka personeli yürürlükte bulunan Kanunlar ve 

aşağıda belirtilen istisnalar dışında, ücretsiz de olsa sürekli veya ge
çici hiç bir hizmet kabul edemez. 

İs t i snalar : 
a) Bankanın faaliyetleri ile ilgili sosyal, meslekî ve benzerî ku

ruluşlarla, banka mensuplarının sosyal ve yardım gayesi ile kurduk
ları dernek, sandık ve benzerî kuruluşların yönetim ve denetim organ
larında görev almak, 

b) Sahip olduğu gayrimenkulleri doğrudan doğruya veya baş
kaları aracılığı ile işletmek, 

c) Ücret mukabili ve herhangi bir menfaat karşılığı olmamak, 
mesai saatleri haricinde çalışmak şartiyle, hayır kurumlarında, bilim
sel ve sosyal kurumlarda çalışmak, 

d) Resmî merci kararı ile tevcih edilen bilirkişilik ve hakemlik, 
e) Kooperatiflerde idare meclisi üyeliği ve denetcilik yapmak, 
f) Banka ile bankaya bağlı müesseselerde Kanunî hükümler 

dairesinde vekâleten deruhte edilecek görevler, 
g) Üniversite veya yüksek okullarda öğretim üyeliği, orta dere

celi okullarda ve bu okullara bağlı birlik ve kurumlarda öğretmenlik 
veya banka tarafından açılacak olan kurs ve seminerlerde öğretmen
lik yapmak, 

h) Banka iştiraklerinden yalnız birinin Yönetim ve Denetim 
Kurulu üyeliği, veya tasfiye memurluğunda bulunmak, 

g ve h fıkralarına giren hallerde Yönetim Kurulunun onayı şart-
tır. 

a, g, ve h fıkralarındaki görevler asıl görevin yapılmasını aksat
mamak kaydiyle yürütülebilir. 

Birlikte çekilme yasağı : 
Madde 90 — Bu Yönetmeliğe tabi personel, Bankanın hizmetle

rini aksatacak şekilde görevden birlikte çekilemezler. 

Greve katılma yasağı; 
Madde 91 — Banka daimî personeli, herhangi bir greve veya 

grev teşebbüsüne katılamaz, destekleyemez veya teşvik edemez ve bu 
yolda propaganda yapamaz. 

Banka işlemleri ite ilgili yayın ve beyanat yasağı: 
Madde 92 — Banka personeli, Banka ile ilgili konular hakkında 

Genel Müdürlüğün müsaadesi olmadıkça basına, haber ajanslarına, 
radyo ve televizyon kurumlarına bilgi, beyanat ve demeç veremezler. 

BÖLÜM : XI I 
İzin 

Yıllık i z i n : 
Madde 93 — Yıllık izin, bir yıllık çalışma döneminde personelin 

hak kazandığı, ücretli dinlenme süresidir. 
Yıllık izin süresi, toplam kamu hizmeti bir yıldan on yıla (on yıl 

dahil) kadar olanlar için 20 gün, on yıldan fazla olanlar için 30 gün
dür. 

Yıllık izinlerini görev yeri dışında kullanmak isteyenlere ayrıca 
gidiş dönüş için en çok ikişer gün yol izni verilebilir. 

Bankaya ilk girenlerin, yıllık izine hak kazanabilmeleri için en 
az bir yıl bankada çalışmış olmaları gerekir. 

Devlet dairelerinden veya başka kamu kuruluşlarından naklen 
gelenlerin (Sigorta primi ödemeyenler hariç) kullanılmamış izin hak-
ları saklıdır. 

Yıllık iznin kullanılışı ve izin tecavüzü: 
Madde 94 — Yıllık izinler, iş durumu ve personelin istekleri 

gözönüne alınarak yetkili merciler tarafından kararlaştırılan, tarihlerde 
tam olarak veya kısmen kullanılabilir. 

Yıllık izinlerin kullanılmasında işin aksamaması esastır. 

Ücret mukabili ve herhangi bir menfaat karşılığı olmamak, 

Resmî merci kararı ile tevcih edilen bilirkişilik ve hakemlik, 
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Birbirini izleyen ik i yıla ait yıllık izinlerin tümünü veya bir 
kısmını birleştirerek kınanmak mümkündür. 

İzinli memurun, izininin sonunda görevi başında bulunması şarttır. 
İzinlerinin sonunda görevi başında bulunamayacaklar, bunu acele ola
rak üstlerine bildirir ve dönüşlerinde gecikme sebebine ait muteber 
belgeleri verirler. 

Özürlerini haber vermeden ve belgelemeden iznini kesintisiz ola
rak on beş gün geçiren memurlar hakkında Yönetmeliğin ilgili mad
delerindeki hükümler uygulanır. İzinli ayrılan personele gerektiğinde 
hemen işlerine dönmeleri için yetkili üstleri tarafından gerekli emir 
verilir. Bu sebeple, izinli personel, iznini geçireceği yerdeki açık adre
sini görevinden ayrılmazdan evvel üstüne bildirmekle ödevlidir. 

Geri çağrılmaları dolayısiyle izinlerinden bir kısmını kullanama
yan personel geri kalan izinlerini, iş durumunu bozmamak şartıyla uy
gun tarihlerde kullanabilir. 

Yetkili merciler: 
Madde 95 — Bankada yıllık izin vermeye yetkili merciler ile 

bunların kimlere izin verebilecekleri aşağıda gösterilmiştir. 
I — Genel Müdürlükte : 
Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcıları : 
a) Seksiyon Müdürü, İkinci Müdür ve Müdür Yardımcılarına, 
b) Birinci sınıf şube Müdürlerine, şubede Müdür bulunmadığı 

takdirde (İkinci Müdür veya Müdür Yardımcılarına). 
c) Genel Müdürlük personeline (ilgili seksiyonlarca Mart ayı 

sonuna kadar alınacak toplu bir onayla) 
II — Şubelerde : 
1 — Birinci sınıf şube müdür ler i : 
a) Birinci sınıf şube (II nci Müdür ve Müdür Yardımcıları da

hil) personeline. 
b) İkinci sınıf şube müdürleri ve muhasebecilerine, 
2 — İkinci .sınıf şube müdür ler i : 
İkinci sınıf şube personeline, 
(Mart ayı sonuna kadar düzenlenecek bir cetvelle) 
izin vermeye yetkilidirler. 

Teftiş sırasında i z i n : 
Madde 96 — Şubelerin teftişi sırasında izin sırası gelmiş olan 

memurlar için müfettişin muvafakatinin alınması gereklidir. Şube Mü
dür, 2 nci Müdür, Müdür Yardımcısı ve muhasebecileri, teftiş zama
nında müfettiş lüzum gösterdiği takdirde izinli olarak ayrılamazlar. 
Bu sebeple izin kullanma zamanlarında değişiklik olursa, durum izin 
vermeye yetkili mercilere bildirilir. 

İdarî i z i n : 
Madde 97 — İdarî izin, personele zorunlu nedenlerin varlığı 

halinde yıllık izin dışında ve kısa sürelerle verilen izindir. 
Mazeretleri açıklanmak suretiyle üstlerince bir yıl içinde toptan 

veya parça parça olarak personele (ayda üç defayı geçmemek üzere 
verilen ikişer saatlik mazeret izinleri de dahil olmak üzere) on gün 
için idarî izin verilebilir. 

Zaruret halinde on gün daha aynı usulle idarî izin verilebilir. Bu 
takdirde ikinci defa verilen izin yıllık izinden düşülür. 

Evlenme - doğum ve ölüm halinde izin : 
Madde 98 — Evlenme, doğum ve ölüm halinde aşağıdaki esas-

lar dahilinde izin verilir. 

Evlenme : 
Personele, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde isteği 

üzerine üç gün izin verilir. 

Doğum: 
a) Kadın personele, doğumdan önce üç hafta ve doğumdan son-

ra altı hafta, bu izni takip eden altı aylık sürede de emzirmek için 
günde bir saat, süt izni verilir. (Doğum öncesi kullanılmayan izinler 
doğum sonrası kullanılamaz). 

b) Karısı doğum yapan erkeğe, isteği üzerine üç gün, izin ve
rilir. 

Ölüm: 
Anne, baba, eş, çocuk veya kardeşin ölümü halinde, istek üze

rine üç gün izin verilir. 

Hastalık i zn i : 
Madde 99 — Hastalanan personele hekim raporu üzerine verilen 

ücretli izindir. 
Hastalık izni, banka doktoru, banka doktorunun bulunmadığı hal

lerde resmî sağlık kurumları ve hükümet doktorları tarafından verilir. 

a) Sağlık Kurulları, hastalığın gereğine göre lüzum gördükleri 
süre, 

b) Tek doktor yirmi güne, 
c) Resmî veya özel doktor bulunmaması veya ulaşım imkân

sızlığı nedeni ile hastaya ilk müdahaleyi yapan sağlık memuru, hem
şire, ebe yedi gün kadar hastalık izni verebilir. 

Hastalığın devamı halinde; sağlık kurumu olmıyan yerlerde veya 
hastanın nakline imkân olmıyan hallerde, doktorlar yirmi güne kadar 
sağlık memuru, hemşire, ebe yedi güne kadar istirahate lüzum göste
rebilirler. Bu takdirde birinci ve ikinci defa verilen hastalık izin belge
lerinin geçerli olabilmesi için bunların o yerin bağlı bulunduğu sağlık 
ocağı veya hükümet doktorluğunca onaylanması şarttır. 

Hastalık iznin süres i : 
Madde 100 — Banka personeline verilecek hastalık izninin aza

mî süreleri aşağıdadır. 
a) Hizmeti beş yıldan az olanlara üç ay, 

î b) Hizmeti beş yıldan on yıla kadar olanlara altı ay, 
c) Hizmeti on yıldan fazla olanlara on ik i ay, 
d) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir teda

viye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlara onsekiz ay, 
Sağlık kurullarından alınan raporla, hastalığın devamının tespit 

edildiği hallerde, yukarıdaki süreler bir katına kadar daha uzatılır. 
Bu süreler sonunda da iyileşmeyen personel hakkında 5434 sayılı 

Kanunun maluliyet hükümleri uygulanır. 
Yukarıda belirtilen en uzun süreler kadar hastalık izni alan per

sonelin göreve başlıyabilmesi için, yurt içinde sağlık kurulundan, yurt 
dışında mahallî usule göre, iyileştiğine dair sağlık kurulu raporu 
almış olması gerekir. 

Görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı bir kazaya uğrayan 
veya bir meslek hastalığına tutulan personel, hizmet süreleri ne olur
sa olsun, iyileşinceye kadar ücretli izinli sayılır. 

Sıhhî izin sürelerine esas hizmetin hesabında 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 87 nci maddesinde sayılan kurumlarda emekli 
keseneği veya sigorta primi ödemek suretiyle geçen süreler ile asker
likte geçen süre dikkate alınır. 

Yukarıda 93, 97, 98 ve 99 uncu maddelerde yazılı izinler Genel 
Müdürlük birimleriyle şubelerimiz tarafından her şahıs için ayrı ayrı 
tanzim edilecek 2 şer nüsha izin bildirim fişlerine günü gününe işle
nir ve müteakip yılın Ocak ayında birer nüshası toplu halde Genel 
Müdürlüğe (Personel Müdürlüğü) gönderilir diğer nüshasıda ilgili
nin gizli sicil zarfına konur. 

Tayin ve nakillerde izin fişleri mensubun yeni görev mahalline 
gönderilir. 

Ücretsiz i z i n : 
Madde 101 — Personelin bakmaya mecbur olduğu veya refakat 

etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları 
ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir has
talığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendiril 
mesi şartiyle, personelin yazılı isteği üzerine, atamaya yetkili makam-
larca en çok üç aya kadar ücretsiz izin verilebilir. 

Ücretsiz izin süresince, personelin bu Yönetmelikte belirtilen 
yükümlülükleri devam eder. Yalnız ücret ve ücrete ilişkin diğer hak
ları işlemez. 

Müsaade süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebe 
o in kalkması halinde, ilgili derhal görevine dönmek zorundadır, Ma-
zeret sebebinin kalkması halinde veya müsaade süresinin bitiminde 
görevine dönmeyenlerin görevine son verilir. 

BÖLÜM: XII I 
Vekâlet işleri 

Vekil çalıştırılabilecek durumlar: 
Madde 102 — Atamaya yetkili makamlar: 
a) Yıllık, hastalık veya idarî izinlerini kullanan, 
b) Görevden uzaklaştırılan, 
c) Geçici süreyle askere alınan, 
d) Görevle dış ülkelere giden, 
e) Yurt içinde geçici görevle işinden ayrılan, 
f) Özel Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak başka bir kamu 

kuruluşunda görevlendirilen personelin yerine vekil atayabilirler. 
Açık olup da asil olarak atama yapılmayan kadrolara da banka 

içinden veya dışından vekil atanabilir. 
Vekil olarak atanacak personelin bu Yönetmeliğin 18 ve 19 ncu 

maddelerinde belirtilen genel ve özel şar t lan taşımaları gerekir. 

iyileştiğine dair sağlık kurulu raporu 
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Vekâlet ücreti ve süres i : 
Madde 103 — Vekâletin süresi ve verilecek ücretler hakkında 

ilgili kanunlarda uygulanan esaslar dahilinde işlem yapılır. 

BÖLÜM: X I V 
Askerlik işlemleri 

Muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına a l ınma: 
Madde 104 — Muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah 

altında alınan personelin banka ile ilişkileri kesilir. 

Muvazzaf askerlik hizmetini bitirdikten sonra bankaya dönmek 
isteyenler: 

Madde 105 — Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra, terhisle
rinden itibaren ik i yıl içinde bankaya dönmek isteyen personele işe 
alınmada öncelik tanınır. 

Kıdeme eklenecek askerlik sü res i : 
Madde 106 — Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra bankada 

görev alan personelin askerlikte geçirdiği süre kıdemine eklenir. 
Muvazzaf askerlik hizmeti dışında silah altına alınma ile kademe 

ve derece ilerlemeleri, kıdemleri, int ibakları : 
Madde 107 — Hazarda ve seferde muvazzaf askerlik hizmeti dı

şında silah altına alınan banka personeli, silah altında bulunduğu 
sürece izinli sayılır. 

Silah altına alınanların kademe ve derece ilerlemeleri, kıdemleri, 
intibakları ile Eğitim ve manevra için askere alınanların aylıklarının 
ödenmesi hakkında Devlet Memurlarına uygulanan esaslar dahilinde 
işlem yapılır. 

BÖLÜM : X V 
Disiplin 

Disiplin cezaları: 
tanımlama ve çeşitleri: 
Madde 108 — Banka amaçlarına uygun olarak (Yurt içinde veya 

yurt dışında) genel yönetimin gereği gibi yürütülmesini sağlamak için 
bu Yönetmeliğe tabi personelin Kanun, Tüzük, Yönetmelik, genelge 
hükümlerine aykırı ve görevleriyle i lgil i fi i l ve hareketleri sebebiyle 
verilen idarî cezalardır. 

Disiplin cezaları şunlardır : 
1 — Uyarma: İlgiliye görevinde daha dikkatli davranmasının 

gerektiğini yazı ile bildirmektir. 
2 — Kınama : İlgiliye, görevinde ve davranışlarında kusurlu sa

yıldığını yazı ile bildirmektir. 
3 — Kısa süreli durdurma : İlgilinin bulunduğu kademede ilerle

mesinin dört ay için durdurulmasıdır. 
4 — Uzun süreli durdurma: İlgilinin bulunduğu kademede ilerle

mesinin oniki, onaltı veya yirmi ay durdurulmasıdır, 
Bu ceza, o süre içinde derece yükselmesi için yarışma sınav ve 

seçmelerine girmeyi de önler. 
5 — Geçici olarak görevden ç ıkarma: İlgiliyi, kadrosu saklı kal

mak kaydıyle, bir aydan altı aya kadar aylıksız olarak geçici süre ile 
görevinden çıkarmaktır. 

6 — Görevden ç ıkarma: Bir daha banka hizmetinde kullanılma
mak üzere görevden çıkarmaktır. 

DİSİPLİN CEZALARI VERİLMESİNİ GEREKTİREN H A L L E R : 
Uyarma: 

Madde 109 — Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlar-
d ı r : 

a) Göreve karşı kayıtsızlık ve görevde düzensizlik göstermek, 
b) İş sahipleri ve görev nedeniyle gelenlerden başka kimselerle 

iş başında görüşmeyi alışkanlık haline getirmek, 
c) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine 

kırıcı veya saygısız davranışta bulunmak, 
ç) Vekara uymayan durum ve davranışları görülmek, 
d) Kanun, Tüzük, Yönetmelik, karar ve emirlerde açık olarak 

gösterilen konularda, işi uzatacak ve israfa sebep olacak şekilde ya
zışma ve görüşmelerde bulunmak, 

e) Sorulan konuları sebepsiz yere zamanında cevaplandırma
mak, 

f) Özürsüz olarak göreve geç gelmek ve görevden erken ayrıl
mak, 

g) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranış
larda bulunmak, 

Kınama: 

Madde 110 — Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır : 
a) İzinsiz ve bankaca kabul edilen özürü olmaksızın bir gün 

göreve gelmemek, 
b) Hizmet dışında, resmî sıfatlarının gerektirdiği itibar ve gü

ven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak, 
c) Görev başında amire saygısızlık etmek; 
ç) Bankaya ait araç ve gereçleri özel işlerde kullanmak, 
d) Bir işleme ait evrakı kasıt olmaksızın kaybetmek, 
e) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine 

kötü muamelede bulunmak, 
f) Bu Yönetmeliğin 86 ncı maddesinde belirtilen kazanç getirici 

faaliyetlerin eş, reşit olmayan veya mahcur çocuk tarafından yapıl
ması halinde bu durumu 15 gün içerisinde bildirmemek, 

g) Özel Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerinde ceza tertip edilen 
haller dışında; Kanun Tüzük ve Yönetmeliklere göre verilmesi gere
ken görevle ilgili bilgi ve belgeleri yetkili kişi ve mercilere süresinde 
vermemek, 

h) Zaruret olmadığı halde iş ilişkilerinde mercii tecavüzünde 
bulunmak, 

Kısa süreli durdurma: 
Madde 111 — Kısa süreli durdurma cezasını gerektiren fiil ve 

haller şunlardır : 
a) İzinsiz veya Bankaca kabul edilen özürü olmaksızın, kesinti

siz 2-5 gün göreve gelmemek, 
b) Hizmet içinde resmî sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güven 

duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak, 
c) Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere uygun olarak verilen emir

leri yerine getirmemek, 
ç) Bu Yönetmeliğin 86 ve 89 ncu maddesinde yasaklanan husus

lara aykırı hareket etmek, 
d) Yetkili kılınmadığı halde görevleri hakkında basına, haber 

ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç 
vermek, 

e) Görevle ilgili belge, araç ve gereçleri görevin sona ermesine 
ve Bankaca yazı ile istenmesine rağmen geri vermemek, 

f) Doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemek ve görev 
sırasında olmasa dahi çıkar sağlamak amacı ile hediye kabul etmek 
veya iş sahiplerinden borç istemek ve almak, 

g) Yükümlü bulunduğu halde devir ve teslim işlerini tamam
lamadan yeni görev yerine gitmek, 

Uzun süreli durdurma: 
Madde 112 — Uzun süreli durdurma cezasını gerektiren fiil ve 

haller şunlardır : 
a) İzinsiz veya bankaca kabul edilen özürü olmaksızın 6-10 

gün göreve gelmemek, 
b) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk cinsiyet, siyasal düşün

ce, felsefi inanç, din ve mezhep ayırımı yapmak, 
c) Görevin yerine getirilmesinde keyfi olarak veya garez yahut 

kin dolayısiyle kişilerin gereksiz şekilde yarar veya zararını hedef tu
tan davranışlarda bulunmak, 

ç) Denetimi altında bulunan veya kendi görev veya banka ile 
ilgili olan bir teşebbüsten doğrudan doğruya veya aracı eliyle her ne 
ad altında olursa olsun, bir çıkar sağlamak, 

Geçici olarak görevden ç ıkarma: 
Madde 113 — Geçici olarak görevden çıkarma cezasını gerekti

ren fii l ve haller şunlardır : 
a) Amirine veya iş arkadaşlarına görevi sırasında fiilî saldırıda 

bulunmak. 
b) Bu Yönetmeliğin 90 ve 91 inci maddelerinde yazılı birlikte 

çekilme ve greve katılma yasaklarına aykırı hareket etmek, 
Görevden çıkarma : 
Madde 114 — Görevden çıkarma cezasını gerektiren fi i l ve haller 

şunlardır : 
a) Banka personeli sıfatı ile bağdaşmayacak utanç verici hare

ketlerde bulunmak, 
b) Yetkil i kılınmadığı halde görevi ile ilgili sırları açığa vur-

mak, 
c) Savaş halinde, olağanüstü hallerde veya genel hayata mü

essir afetlere uğrayan yerlerde yerine atananlar gelip işe başlamadan 
görev yerinden ayrılmamaları kendilerine tebliğ edildiği halde bu 
emre uymayarak yahut emir almadan veya mutlak zaruret bulunma
dan görev yerini terketmek, 

ç) Özel çıkar karşılığı, bankayı yahut bankadan faydalanacak
ları zarara sokacak surette görevini kötüye kullanmak, 

d) Banka müşterileri ile ortaklık yapmak, 

tertip edilen 

Zaruret olmadığı halde iş ilişkilerinde mercii tecavüzünde 
bulunmak, 

Kısa süreli durdurma: 
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e) İzinsiz veya bankaca kabul edilir özürü olmaksızın bir yıl 
içinde toplam olarak 30 gün göreve gelmemek, 

Tekerrür : 
Madde 115 — Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil 

veya halin cezaların sicilinden silinmesine ilişkin süre içinde tekerrü
ründe bir derece ağır ceza, ayni derecede cezayı gerektiren fakat ayrı 
fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulanma
sında bir derece daha ağır ceza, verilir. 

Takdir hakkı : 
Madde 116 — Personelin bankadaki geçmiş hizmetlerinin olumlu 

oluşu gözönünde tutularak verilecek cezanın bir derece hafif olanı uy
gulanabilir. 

Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve merciler: 
Madde 117 — Disiplin cezaları Yönetim Kurulunca atanan per

sonel için bu kurulca ve diğer personel için atamaya yetkili amirler 
tarafından verilir. 

Uyarma ve kınama cezaları bir derece aşağısı ayrık olmak üze
re, Genel Müdürlükte Seksiyon Müdürleri, şubelerde şube Müdürleri 
tarafından da verilebilir. 

Kısa ve uzun süreli durdurma ve geçici olarak görevden çıkarma 
cezalarının verilebilmesi için banka disiplin Kurulunun görüşü, görev
den çıkarma cezasının verilebilmesi için ise Yüksek Disiplin Kurulu
nun kararı şarttır. 

Uyuşmazlık : 
Madde 118 — Kısa ve Uzun süreli durdurma ve geçici olarak 

görevden çıkarma cezalarını vermeye yetkili amirin kararı ile disip
lin kurulunun görüşü arasında uyuşmazlık olduğu hallerde karar 
mercii Yüksek Disiplin Kuruludur. 

DİSİPLİN KURULLARININ TEŞEKKÜLÜ: 
Yüksek disiplin kurulu: 
Madde 119 — Genel Müdürlükte bir Yüksek Disiplin Kurulu 

bulunur. Bu kurul Genel Müdürün veya seçeceği Genel Müdür Yar
dımcılarından birinin başkanlığında, diğer Genel Müdür Yardımcıları 
ile Teftiş Kurulu Başkanı, Hukuk İşleri Müdürü ve Personel Müdü
ründen teşekkül eder. 

Disiplin kurulu: 
Madde 120 — Genel Müdürlükte bir Disiplin Kurulu bulunur. Bir 

başkanla iki üyeden kurulur, başkan ve biri müfettişlerden, biride 
müşavir avukatlarından olmak üzere üyeler Yönetim Kurulunca ata
nır. 

Disiplin Kurulunun yetkisi: 
Madde 121 — Disiplin Kurulu verdiği disiplin kararlarından ata-

ması Yönetim Kurulunun onayına bağlı olanları Yönetim Kurulunun, 
Genel Müdürlüğün onayına ait olanları da Genel Müdürün onayına 
sunar. 

DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİNDE U S U L : 
Sicil amirlerinin yapacağı işler: 
Madde 122 — Disiplin kovuşturmasını gerektiren hallerde du

rumdan haberdar olan disiplin cezası vermeğe yetkili sicil amiri 15 
gün içinde : 

a) Ya bizzat yahut görevlendireceği bir personel vasıtasiyle, 
ilgililerin ifadelerinin de alınması suretiyle soruşturma dosyasını ta
mamlar, 

b) Herhangi bir disiplin cezası verilmesini gerektirmeyen hal
lerde takipsizlik kararı verir, 

c) Disiplin suçu sabit görüldüğü takdirde, kusurlu hareket uyar
ma veya kınama cezasını gerektiriyorsa bu cezalardan birini re'sen 
verebilir, 

d) Kusurlu hareket uyarma ve kınama cezalarından birinin 
verilmesini gerektirdiği halde re'sen bir ceza vermezse yahut daha ağır 
bir disiplin cezasının verilmesini gerektirirse, soruşturma dosyasını 
bir yazı ile atamaya yetkili amire intikal ettirir, 

Atamaya yetkili amirlerce yapılacak işler: 
Madde 123 — Atamaya yetkili amir, soruşturma dosyasını aldığı 

tarihten itibaren bir ay içinde: 
a) Soruşturma dosyasında gördüğü noksanları tamamlatır, 
b) İlgili personel hakkında, disiplin cezasını gerektiren suçla

rın durumuna göre uyarma ve kınama cezalarını verir, 
c) Daha ağır bir cezanın verilmesini gerektiren hallerde soruş

turma dosyasını bir yazı ile ilgili Disiplin Kuruluna gönderir, 
Disiplin Kurulunda yapılacak işler: 

Madde 124 — Disiplin Kurulu soruşturma dosyasını aldığı tarih
ten itibaren bir ay içinde : 

a) Soruşturma dosyasını inceler ve noksan kısımlarını tamam-
lar, 

b) Suçu sabit gördüğü takdirde, ilgililer hakkında kısa ve uzun 
süreli durdurma veya geçici olarak görevden çıkarılma cezalarının 
verilebilmesi hususunda görüşünü atamaya yetkili amire gönderir, 

c) Personelin kusurlu hareketi için daha hafif bir disiplin ceza
sının verilmesi kanaatine varırsa soruşturma dosyasını mütalâası ile 
birlikte atamaya yetkili amire iade eder, 

d) İlgili personel hakkında görevden çıkarma cezasının verilme
sini gerektiren hallerde soruşturma dosyasını Yüksek Disiplin Kurulu
na intikal ettirir, 

Yüksek Disiplin Kurulunda yapılacak işler: 
Madde 125 — Yüksek Disiplin Kurulu, ilgili hakkında, görevden 

çıkarma cezasının verilmesi mütalâasını havi soruşturma dosyasını 
aldığı tarihten itibaren bir ay içinde: 

a) Soruşturma dosyasını genişletir, gerekli görürse ilgililerin 
yeniden ifadesini alır, 

b) Suçu sabit görülen personel hakkında görevden çıkarma ce
zası verilmesine karar verir ve soruşturma dosyası ile birlikte karar 
tutanağını onaylamak veya Yönetim Kuruluna sevkedilmek üzere Ge
nel Müdüre gönderir, 

c) Daha hafif cezanın verilmesini gerektiren hallerde soruştur
ma dosyasını mütalaasıyla birlikte ait olduğu Disiplin Kuruluna veya 
amire iade eder, 

Dosyanın teftiş kurulundan intikali: 
Madde 126 — Teftiş sırasında disiplin cezası verilmesi gerekli 

görülürse dosya, müfettişin buna ait mütalâasiyle birlikte Teftiş Ku
rulu Başkanı tarafından disiplin cezası vermeye yetkili amir veya Di
siplin Kuruluna intikal ettirilir. 

Disiplin Kurullarının toplanması : 
Madde 127 — a) Disiplin Kurulları kendileri tarafından karar

laştırılan günlerde çağrısız olarak, acele ve gerekli hallerde ise Disip
lin Kurulu Başkanının çağrısı üzerine toplanır. 

b) Disiplin Kurulu Başkanının da görüşü alınmak suretiyle 
toplantı gündemi ve raportörlük işleri personel ünitesi tarafından ya
pılır. 

c) Disiplin Kurulu görüşmelerinde en az üç kişi bulunur. 
d) Kararlar oy çokluğu ile alınır. 
e) Oylarda eşitlik halinde Başkanın katıldığı taraf çoğunluk ka

bul edilir. 
Vekâlet edenlerin toplantıya katılması: 
Madde 128 — Disiplin Kurulu Başkan ve üyelerinin bulunmadık

ları zamanlarda toplantılara bunların esas görevlerine vekâlet eden
ler katılırlar. 

Savunma hakkı: 
Madde 129 — Savunması alınmadan personel hakkında disiplin 

cezası verilemez. 
Savunmasını yapmayan personel savunma hakkından vaz geçmiş 

sayılır. Soruşturmanın müfettişlikçe yapılması halinde savunma hakkı 
ile ilgili işlemler Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümlerine göre yürü
tülür. 

Uyarma ve kınama cezasını vermeye yetkili seksiyon veya şube 
müdürünün savunma alması halinde 7 günden az olmamak üzere veri
len süre içerisinde yazılı olarak ilgilinin savunmasını yapması istenir. 

Savunmasını yapmayan personel savunma hakkından vazgeçmiş 
sayılır. Savunma hakkı ile ilgili işlemler Teftiş Kurulu Yönetmeliği 
dahilinde yürütülür. 

İtiraz : 
Madde 130 — Sicil amirleri tarafından verilen cezalara karşı iti

raz, varsa bir üst sicil amirine, yoksa disiplin cezası vermeğe yetkili 
amire yapılabilir. 

Bir üst sicil amirinin kararına karşı, disiplin cezası vermeğe yet
kil i amire başvurabilir. 

Disiplin cezası vermeğe yetkili amirin doğrudan doğruya veya 
onayı ile verilen disiplin cezalarına ve Devlet Memurluğundan çıkarma 
cezasına karşı Danıştaya başvurabilir. 

İtiraz süresi: 
Madde 131 — Disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazların ve 

inceleme talebinin disiplin cezasının ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren 
on gün içinde yapılması gerekir. 

Bu süre içinde itiraz edilmeyen disiplin cezalan kesinleşmiş 
olur. 
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Ceza kovuşturması ile disiplin kovuşturmasının bir arada yürü-
tülmesi : 

Madde 132 — Bir personel hakkında, ayni olaydan dolayı mah
kemede kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını önle-
mez ve geciktirmez. 

Personelin mahkûm olması veya hakkında beraat, men'i muha
keme yahut takipsizlik kararı verilmesi ayrıca disiplin cezasının uygu
lanmasına engel olmaz. 

Ancak; beraat, men'i muhakeme yahut takipsizlik kararı, suçun 
o şahıs tarafından değil de, başkası tarafından işlendiği sonucunu or
taya çıkarıyorsa, bu takdirde ilgili hakkında disiplin kovuşturması ya
pılamaz ve disiplin cezası verilemez. 

Görev veya görev dışı bir sebeple tutuklanan veya hapis edilen
lerin aylıkları: 

Madde 133 — Görevle ilgili veya görev dışı bir sebeple tutukla
nan veya göz altına alınanların maaşlarının üçte ikisi ödenir. Ancak; 
tutukluluk veya göz altına alınma hali kalkan veya muhakemesi gayri 
mevkuf olarak devam eden kimsenin işe başlattırılması Genel Müdür
lüğün müsaadesi ile olabilir ve kendisine görevine başladığı tarihten 
itibaren maaşı ödenir. Tutukluluk hali kalktığı halde Genel Müdür
lükçe işe başlattırılmasma müsaade edilmeyenler hakkında 149 uncu 
maddeye göre işlem yapılır. 

Yargılama sonunda; 
a) Yargılamanın men'ine veya beraatine karar verilenlerin, 
b) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kal

kanların, 
c) Görevlerine ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel ol

mayacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenlerin, aylıkların
dan kesilmiş olan üçte biri kendilerine ödenir ve görevden uzakta 
geçirdikleri süre, derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve bu sürenin 
derece yükselmesi için gerekli en az bekleme süresini aşan kısmı, üst 
dereceye yükselmeleri halinde bu derecede kademe ilerlemesi yapıl
mak suretiyle değerlendirilir. 

Disiplin cezalarının sicile geçmesi: 
Madde 134 — Kesinleşen disiplin cezaları personelin siciline işle

nir. 
- Görevden çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarp-

tırılmış olan personel «Uyarma ve Kınama» cezalarının kesinleşmesin
den üç yıl, diğer cezaların kesinleştiği tarihten beş yıl sonra atamaya 
yetkili mercie bir dilekçe ile başvurarak hakkında verilmiş olan disip
lin cezasının sicilinden silinmesini isteyebilir. 

Personelin yukarıda yazılı süreler içerisindeki davranışları bu is
teğini haklı kılacak nitelikte görülürse cezanın sicilinden silinmesine 
karar verilir ve sicil dosyasındaki disiplin bölümü yeniden düzenlenir. 

Fakat, kusurlu hareketiyle, bir zarara yol açan ilgili tarafından 
bir tazminat ödenmiş ise, iadesi veya malî mesuliyet mevcutsa bunun 
kaldırılması söz konusu değildir. 

Zararın tazmini: 

Madde 135 — Disiplin cezasını gerektiren kusurlu hareketleriyle 
bir zarara yol açan personele, disiplin cezası verilmekle birlikte sebep 
olduğu zararlar da tazmin ettirilir. 

Uygulama : 
Madde 136 — Disiplin cezaları kesinleşme tarihinden itibaren 

hüküm ifade eder ve uygulanır. 

BÖLÜM: X V I 

Personelin banka ile ilişiğinin sona ermesi ilişiğin sona ermesine 
yol açan haller: 

Madde 137 — Aşağıdaki hallerde, personelin banka ile ilişiği 
sona erer: 

1 — Çekilme, 
2 — Çekilmiş sayılma, 
3 — Re'sen veya istek üzerine emeklilik, 
4 — Sicillen emeklilik, 
5 — Malulen emeklilik, 
6 — Disiplin cezası alarak görevden çıkarma, 
7 — Başka bir kuruluşa nakil, 
8 — Görevi terk, 
9 — İşe alınma şartlarından birini kaybetme, 

10 — Ölüm 
Çekilme: 
Madde 138 — Banka personeli, yetkili makamlara yazılı olarak 

haber vermek suretiyle çekilme isteğinde bulunabilir. 

Çekilmek isteyen personel, idarenin gerekli görmesi halinde ye
rine atanacak kişinin işe başlamasını bekler. 

Ancak; bekleme süresi müracaat tarihinden itibaren bir ayı ge
çemez. 

Çekilmiş sayılma: 
Madde 139 — Görevinden ayrılmak hususunda vermiş olduğu 

dilekçenin sonucunu beklemeden veya bir aylık süre dolmadan ayrı
lanlar çekilmiş sayılırlar. 

Bankanın izni olmaksızın çekilenler bankada tekrar göreve alın
mazlar. 

Re'sen veya istek üzerine emeklilik: 
Madde 140 — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun ek ve 

tadillerine göre banka personeli sözü edilen Kanunda gösterilmiş bu
lunan süreleri ikmal ettiklerinde: 

A — Re'sen emekliye ayrılmalarına lüzum görülmesi halinde; 
Atamaya yetkili makamın, 

B — İsteği üzerine ve yaş haddi sebebiyle emekliye sevki halin-
de de Genel Müdürlüğün, onayı ile emekliye sevk edilirler. 

Sicillen emeklilik: 
Madde 141 — Banka personeli 2 defa üst üste olumsuz sicil al

dığı takdirde başka bir sicil amirinin yanında denenir ve durum ken
disine yazı ile bildirilir, 3 üncü defa olumsuz sicil aldığı takdirde ata
maya yetkili makamın onayı ile sicillen emekliye sevk edilir. 

Malulen emeklilik: 
Madde 142 — A) Adi Malullük : 
Hastalık nedeni ile görevine devam edemeyen personel; Yönet

meliğin 100 üncü maddesinde belirtilen sürelerden fazla devam eden 
hastalığı dolayısiyle raporlarının T. C. Emekli Sandığı Sağlık Kurulu
nun tasdiki şartı ve Genel Müdürlük onayı ile adi malul olarak, 

B) Vazife Malullüğü: 
Personelin hastalığı veya maluliyeti: 
(A) Bendinde yazılı hastalıklar dışında; 
1 — Vazifesini yaptığı sırada vazifesinden, 
2 — Vazifesi dışında Bankanın verdiği herhangi bir işi yaparken 

bu işten, 
3 — Bankanın menfaatini korumak maksadı ile bir iş yaparken,, 
4 — İşe başlamadan evvel, iş sonunda veya işi bitirdikten sonra 

o iş yerinde husule gelen veya çalışma konusundan ileri gelen kaza
dan, 

doğmuş olursa, T. C. Emekli Sandığının kabulü ve tasdiki şartı 
ve Genel Müdürlüğün onayı ile vazife malulü olarak, emekliye sevk 
edilir. 

Disiplin cezası olarak görevden çıkarma: 
Madde 143 — Bu Yönetmeliğin 114 üncü maddesinde belirtilen 

ve görevden çıkarmayı gerektiren fiil ve hareketlerde bulunduğu sabit 
olanların görevlerine Genel Müdürlük veya Yönetim Kurulu karariyle 
son verilir. 

Başka bir kuruluşa nakil suretiyle ilişiğin sona ermesi: 
Madde 144 — Yönetmeliğin 62 nci maddesinde belirtildiği gibi 

atamaya yetkili makam tarafından muvafakat edilmek suretiyle başka 
bir kuruluşa nakli yapılan personelin Banka ile ilişiği kesilir. 

Görevi terk suretiyle ilişiğin kesilmesi: 
Madde 145 — Bu Yönetmeliğin 94 ve 101 nci maddelerinde belir

tilen süreler içinde görevine dönmeyen veya üstlerini haberdar etme
den görevini terk eden personel çekilmiş sayılır ve banka ile ilişiği 
kesilir. 

İşe alınma şartlarından birini kaybetme: 
Madde 146 — İşe alınma şartlarından herhangi birini taşımadığı 

sonradan anlaşılan veya görevi sırasında bu şartlardan birini kaybe
den personelin banka ile ilişiği kesilir. 

BÖLÜM : X V I I 
Görevden uzaklaştırma 

Tanımlama: 
Madde 147 — Teftiş veya soruşturma sırasında, görevi başında 

kalması sakıncalı görülen personel, Genel Müdürlük veya acele haller
de müfettiş tarafından ihtiyati bir tedbir olarak görevden uzaklaştı-
rılabilir. 

Hangi hallerde uygulanacağı: 
Madde 148 — Görevden uzaklaştırma aşağıdaki personele uygu

lanır : 
a) Zimmet, ihtilas, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik gibi yüz kızartıcı 

bir suçtan dolayı haklarında soruşturma açılmasına lüzum görülen
ler, 
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b) Teftiş ve soruşturmayı önemli derecede güçleştirenler, 
c) İşyerinde kişilere ve mallara karşı ağır zararda bulunacağı 

hakkında kuvvetli işaretler bulunanlar, 

Görevden uzaklaşt ırmada usul: 
Madde 149 — Görevden uzaklaştırma kararı, gerekçesi ile birlik

te, yazılı olarak ilgiliye bildirilir. 
İşten uzaklaşt ırma; bir disiplin kovuşturması icabından olduğu 

takdirde süresi 3 ayı geçemez. Bu süre sonunda hakkında bir karar 
verilmediği takdirde personel görevine başlatılır. 

Bi r ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde, görevden uzak
laştırmaya yetkili amir (müfettişlerin görevden uzaklaştırdıkları me
murlar hakkında atamaya yetkili merciler) ilgilinin bu durumunu 2 
ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmiyeceği hakkında bir karar 
verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder. 

Görevlerinden uzaklaştırılan personele bu süre içerisinde aylık
larının üçte ikisi ödenir. B u gibiler sosyal hak ve yardımlardan fay
dalanmaya devam ederler. 

Yapılan soruşturma neticesinde haklarında göreve son verilme
den başka bir disiplin cezası verilenler hakkında görevden uzaklaştır
ma tedbiri kaldırılır ve bunlara kesilmiş olan aylıklarının kalan kısmı 
ödenir. 

Ancak; görevden uzaklaştırma kararı verilen personele, gerekli 
görülürse başka bir yerde geçici olarak görev verilebilir. Bu takdirde 
aylıklarını tam olarak alırlar. 

Görevinden uzaklaştırılan personel hakkında görevden uzaklaş-
laştırmayı takibeden 10 iş günü içinde soruşturmaya başlanması şart
tır. 

Personeli görevden uzaklaştırdıktan sonra, hakkında derhal soruş
turmaya başlamayan, keyfi olarak veya garez veya kini dolayısıyla bu 
tasarrufu yaptığı, yaptırılan soruşturma sonunda anlaşılan amirler, 
hukukî, malî ve cezai sorumluluğa tabidirler. 

BÖLÜM: XVI I I 
Siciller 

Özlük d o s y a s ı : 
Madde 150 — Bankada görevli her personel için bir özlük dos 

yası açılır. Bu dosyada şu yazı ve belgeler bulundurulur. 
a) İş isteme dilekçesi, 
b) Atama, yükselme, nakil, izin, vekâlet vs. olurları ve bun

larla ilgili yazışmalar, personelin şahsı ile ilgili her türlü haberleşme 
yazıları, 

Gizli sicil d o s y a s ı : 
Madde 151 — Her personel için bir gizli sicil dosyası bulundu

rulur : 
Bu dosyaya personelle ilgili olarak aşağıda yazılı belgeler konur: 
a) Yönetmeliğin 31 inci maddesinde gösterilen işe alınanlardan 

istenen belgeler, 
b) Gizli sicil cüzdanına işlenmesi gereken her türlü bilgiye ait 

tescil fişleri, 
c) Sicil raporu, 
d) Gizli teftiş raporları, 
e) Mahkeme kararlarının özeti ve aldığı ceza, 
f) Mükâfatlandırma, 
g) Gizli olması gereken diğer yazılar, 
h) Sınav kâğıtları, her beş yılda bir alınacak mal beyanname

leri, 

Gizli sicil c ü z d a n ı : 

Madde 152 — Her personel için kişisel ve görev durumlarıyla 
ilgili bilgilerin ve değişikliklerin kaydedileceği bir gizli sicil cüzdanı 
tutulur. Bu cüzdana belgesiz söz üzerine hiç bir bilgi yazılamaz. Bu
radaki bilgilerin Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu kararlarına veya 
bir belgeye dayalı olması lâzımdır. 

Bu cüzdanda, personelin bankadaki hizmet safahatı, son üç yıla 
ait sicil raporu, gizli teftiş raporu, aile durumu föyü ve personelin 
şahsı ile ilgili kısa toplu bilgi bulunur. 

Özlük dosyaları- ve gizli sicil cüzdanlarının ö n e m i : 
Madde 153 — Personelin atanması, yükselmesi, ücreti, nakledil

mesi, emekliye çıkarılması veya görevden çıkarılmalarında özlük dos
yaları ve gizli sicil cüzdanları, başlıca dayanaktır. 

Gizli'1 sicil dosyaları ve sicil cüzdanlarının g iz l i l iğ i : 
Madde 154 — Sicil dosyalarının gizliliği esastır. Atamaya yetkili 

merciler ve amirler ile bunların muvafakatıyla disiplin kurulları, mü-

fettiş ve tahkikle görevli olanların dışında kimseye verilemez ve gös
terilemez. 

S i c i l ö z e t i : 
Madde 155 — Personelin başka bir kuruluşa geçmek istemesi 

üzerine alâkalı kuruluş tarafından muvafakat istenmesi ve atamaya 
yetkili makamlarca bu isteği uygun görülmesi halinde, önce tasdikli 
sicil özeti gönderilir. Diğer kuruluştan atamanın yapıldığının bildiril
mesinden sonra dizi pusulası yapılarak sicil raporları ve dosyası 
devredilir. 

Sicil numarası : 
Madde 156 — Her personele bir sicil numarası verilir. Perso

nelle ilgili yazışmalarda sicil numarası da belirtilir. Sicil dosyaları 
bu numaraya göre sıraya konur. 

Özet sicil cüzdanı - hizmet belgesi: 
Madde 157 — Çalışan personele kişisel, öğrenim ve eğitim, hiz

met, mükâfat ve ceza v. s. durumlarını gösteren (Sicil özeti nite
liğinde) bir özel sicil cüzdanı, bankadan ayrılanlara da fotoğraflı 
bir hizmet belgesi, verilebilir. 

Gizli sicil zarfı ve f i ş i : 
Madde 158 — Şubelerce, her personel için ayrı bir g)lzli sicil 

zarfı tutularak buraya memurun fotoğraflı nüfus cüzdanı örneğiyle 
memur hakkındaki gizli mektuplar, yapılan teklifler ve Genel Müdür
lükten o memur için gelen emirler konur. 

Ayrıca personelin nüfus cüzdanı örneği, tahsil durumu, görevi, 
aylığı, tayini, bunlarla ilgili Genel Müdürlük emirlerinin tarihi, numa 
rası, işe başlama ve ayrılma tarihi ve izin durumunu gösterir bir 
sicil fişi de tutulur. 

Kimlik kartı : 
Madde 159 — Personele isteği üzerine fotoğraflı ve tasdikli bir 

kimlik kartı verilir. 
Kimlik kartını kaybedenler bir dilekçe ile Personel Müdürlüğüne 

başvurarak yenisini alırlar. Kimlik kartları üzerinde kazıntı, silinti 
yapanlar hakkında kovuşturma açılır. Genel Müdürlükte çalışanlar 
kimlik kartlarını Personel Müdürlüğünden, diğerleri şubelerden alır-
lar. 

Herhangi bir sebeple bankadan ayrılanlar kimlik kartını iade 
ederler. 

Bankadan ayrılanların dosya lar ı : 
Madde 160 — Herhangi bir sebeple bankadan ayrılanların dosya

ları arşive kaldırılır. 
Başka kuruluşa naklen gidenlerin sicil dosyaları 155 inci madde 

uyarınca devredilir. 

Fotoğraf verme: 
Madde 161 — Her personel göreve başladığı tarihten itibaren 

sonu 1 ve 6 ile biten yıllarda Genel Müdürlüğe 6x9 ebatında 2 adet 
fotoğraf vermekle yükümlüdür. 

BÖLÜM: X I X 
Geçici h ü k ü m l e r 

Geçici madde 1 — Bu Yönetmelikte yer alan Tayin ve Nakil 
Yönetmeliği, Sınav Yönetmeliği, görev tarifleri ve özelliklerine ait 
yönetmelik ile Disiplin Kuruluna bağlı büronun çalışma düzeni hak
kındaki iç yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar eski hükümlere göre 
uygulama yapılır. 

Geçici madde 2 — Değerlendirmede kullanılacak sicil raporları, 
hizmet gruplarının özelliklerine uygun olarak ilgili birimlerin görüşü 
alınmak suretiyle, Metot ve Araştırma Müdürlüğünce hazırlanır ve 
Personel Komisyonunda görüşülerek son şekli verilinceye kadar eski
leri kullanılır. 

Geçici madde 3 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten 
önce işlenmiş ve sonuçlandırılmamış olan disiplin suçları hakkında iş
lendikleri tarihte yürürlükte bulunan yönetmelik hükümleri uygu
lanır. Uygulanan yönetmelik hükümlerine göre verilmesi gereken ceza 
aynı suç için bu Yönetmelikte öngörülen cezadan fazla ise, lehteki 
hükümler uygulanır. 

BÖLÜM: X X 
Kaldırılan hükümler, yürürlük ve yürütme 

Kaldırılan hükümler : 

Madde 162 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren 1236 sayılı Genelge eki T, C. Ziraat Bankası Memur ve Hizmet-
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liler Yönetmeliği ve tadilleri ile bu Yönetmeliğe aykırı genelge ve 
emirler yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürür lük: 
Madde 163 — Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe 

girer. 

Yürütme: 
Madde 164 — Bu Yönetmeliği T. C. Ziraat Bankası Genel Müdür

lüğü yürütür. 

Bekçiler ile (Bekçilik görevini de yapacak odacılar dahil) 
şoför ve kaloriferciler den alınacak kefillik senedi örneği 

KEFİLLİK SENEDİ 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
gece bekçiliğinde, şoförlüğünde, kaloriferciliğinde çalıştırılmak üzere 
idarenize aldığınız oturan Türk vatandaşı 

'a verilen işleri kusurlu hareke
tiyle veya gerek kasıtla, gerekse yanlışlıkla ihmal ve dikkatsizliği 
dolayısiyle veya herhangi bir suretle yapmaktan ve peşin aldığı ücreti 
hak etmeden görevini bırakmasından veya bankaca işine son veril
mesinden ve kendisine verilen giyim eşyasını geri vermemesinden 
dolayı Bankanızın uğrayacağı hasar ve zarar bedelinin 
liraya kadar, borçlu ve kefil hakkında herhangi bir işleme ve ihtar
name gönderilmesine ve kanun yollarına gitmeğe hacet kalmaksızın 
ilk isteğinizde derhal Bankanıza ödemek için adı geçene zincirleme 
borçlu sıfatiyle kefil olduğumu ve bu kefilliğimin gayri mahdut müd
det devam edeceğini, ilk üç yıl ve daha sonraki üç yıllık devreler 
sonunda Borçlar Kanununun 495 inci maddesiyle taşıdığım bozma 
yetkisini kullanmadığım ve bunu Bankanıza bildirmediğim takdirde her 
defasında kendiliğinden üç yıl için yenilenmiş olacağını bildirir ve 
kabul eylerim. 

Adres : 
No t : Bu senet notere tasdik ettirilecektir. 

İ L Â N L A R 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından: 

Gaziantep İli, İslâhiye İlçesi, Köklü Köyü, Alüminyum madeni 
Ruhsatname tarihi ve No . su : 21/5/1953, 109/176 

Hudut lar ı : 
Kuzeyi ve Doğusu: Keseli dağ tepesinden, Köklü Köyü çeşme

sine doğru hat. 
Güneyi: Köklü Köyü çeşmesinden, Tandır Köyü pınarına doğru 

hat. 
Batıs ı : Tandır Köyü pınarından, hudut başlangıcı Keseli dağ 

tepesine doğru hat. 
Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş alüminyum 

madeni için Etibank Genel Müdürlüğü uhdesine 10 yıl müddetle 
işletme ruhsatı verilecektir. 

İtiraz olanların bu ilânın gazetede ilk yayımlandığı tarihten iti
baren onbeş gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eyle
meleri lâzım geldiği, bu müddetin hitamından sonra vukubulacak 
itirazların kabul edilmiyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55 inci 
maddesi gereğince ilân olunur. 241 / 2-1 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 4 üncü Bölge 
Müdürlüğünden : 

1 Bölge Hududu Ankara Asfalt Betonu Şantivesi için alçak geri
lim elektrik direkleri kapalı zarf usulü ile yaptırılacaktır. Keşif be
deli 143.000,— lira olup, geçici teminatı 8.400— TL. dır. Eksiltme 
15/1/1975 Çarşamba günü saat 11.00 de Bölgede yapılacaktır. Şartname 
Malzeme Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin teminat, Ticaret Odası 
belgeleri ile kapalı teklif mektuplarını ihale saatinden 1 saat evvel Ko
misyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler nazara 

alınmaz. 17041 /4-4 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Mü
dürlüğünden : 

1. Bölge hududu Ankara Asfalt Betonu Şantiyesi için alçak geri
lim elektrik direkleri kapalı zarf usulü ile yaptırılacaktır. Keşif bedeli 
143.000,— lira oulp, geçici teminatı 8.400— TL. dır. Eksiltme 15/1/1975 
Çarşamba günü saat 11.00 de Bölgede yapılacaktır. Şartname Malze
me Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin teminat. Ticaret Odası belge
leri ile kapalı teklif mektuplarını ihale saatinden 1 saat evvel Komis
yon Başkanlığına vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler nazara alın
maz. 17040 / 4-4 • 

Ankara 10. Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E . : 1974/1141 
K . : 1974/1124 
Sarhoşluk suçundan mahkememizin 25/10/1974 tarihli ilâmı ile 

C. K. 571 maddeleri gereğince 200 lira hafif para cezası ile hükümlü 
Mehmet oğlu 1937 doğumlu Cuma Karaduman hakkındaki gıyabi ilâm 
bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edileme
diğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ncu maddesi gereğince 

adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının ne
şir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayıla
cağı ilân ücretinin sanıktan alınacağı ilân olunur. 

72 

E. : 1974/879 
K . : 1974/1140 
Müessir fii l suçundan mahkememizin 5/11/1974 tarihli ilâmı ile 

C. K. 456/4, 457/1, 647 sayılı Kanunun 6. maddeleri gereğince 600 lira 
ağır para cezası ile hükümlü Veli oğlu 1949 doğumlu Zöhre Tamkan 
hakkındaki gıyabi ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve 
kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. 
maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine, hü
küm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba teb
liğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin sanıktan alınacağı ilân olunur. 

73 

E. : 1974/791 
K . : 1974/798 
Kumar oynamak suçundan mahkememizin 29/7/1974 tarihli ilâ

mı ile C. K. 368, 647 sayılı Kanunun 4/1 maddeleri gereğince 225 lira 
hafif para cezası ile hükümlü Hüseyin oğlu 1946 doğumlu Cemal Kut
lu hakkındaki gıyabi ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve 
kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. 
maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine, hü
küm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba teb
liğ edlimiş sayılacağı ilân ücretinin sanıktan alınacağı ilân olunur. 

74 

E. : 1974/619 
K . : 1974/761 
Kumar oynamak suçundan mahkememizin 9/7/1974 tarihli ilâ

mı ile C. K . 568, 647 sayılı Kanunun 4/1 maddeleri gereğince 60 l ira 
hafif para cezası ile hükümlü Bayram oğlu 1949 doğumlu Mehmet Al i 
Kılıçaslan hakkındaki gıyabi ilâm bütün aramalara rağmen buluna
madığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Ka
nununun 29 ncu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilâ-
nen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün 
sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin sanıktan alı
nacağı ilân olunur. 75 

Of Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1973/106 
Karayolları Genel Müdürlüğü adına Trabzon 10. Bölge Müdür

lüğü vekili avukat Kenan Atasoy tarafından davalılar Ahmet Üstün 
ve Tahsin Kopuz aleyhine açtığı tazminat davasında: Davalılardan 
Tahsin Topuz'un adresi meçhul olduğundan alman ilânen tebligat 
çıkarılmasına karar verilmiş olup bu kerre adı geçen şahsın 14/3/1975 
günlü duruşmada hazır bulunması bulunmadığı takdirde usulün 509, 
510 ncu maddeleri gereğince duruşmanın yokluğunda devam edeceği 
gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 78 

R 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

1 — Eksiltmeye konulan iş : Akhisar - Balıkesir IB yolunun tak
riben km. 56+067-60+234 G/58 + 906 1-83 + 900 kesiminde yaptırılacak 
«Tesviye, sanat yapıları, köprü, üstyapı vs.» işleri olup keşif bedeli 
51.000.000,— liradır. 

2 — Eksiltme günü: 24/1/1975 tarihine rastlayan Cuma günü 
saat 15.00 de Ankara'da Genel Müdürlüğümüz binasında Yapım Dairesi 
Başkanlığı odasında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 — Eksiltme dosyası: Vezneye yatırılacak 500,— lira bedele ait 
makbuz mukabilinde Genel Müdürlüğümüz Keşif ve şartname Fen 
Heyeti Müdürlüğünden alınacaktır. (İştirak belgesi müracaatından 
önce eksiltme dosyası almak şarttır.) 

4 — a) İştirak belgesi alabilmek için : 
İsteklilerin en geç 16/1/1975 Perşembe günü mesai saati sonuna 

kadar bir dilekçe ile Genel Müdürlüğümüze müracat etmeleri, (Müra
caatta Genel evrak kaydı tarihi muteberdir.) Dilekçelerine; (B) gru
bundan en az bu işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesinin aslını, 
eksiltme dosyasındaki örneklere uygun (1-Yapı araçları bildirisini, 
2- Malî durum bildirisini, 3- Banka mektubunu, 4- Teknik personel 
bildirisini, 5- Taahüt bildirisini, 6- İsteklilerin; «Gerçek tek kişi 
olması halinde imza sirkülerini, şirket olması halinde şirket sirküle
rini, 7 - İş yerini görüp tetkik ettiklerine dair işin ait olduğu Karayol
ları Bölge Müdürlüğünden alınmış tasdikli bir belgeyi, 8- Vekâletna
meyi - gerekiyorsa-») eksiksiz olarak ekleyip bu iş için iştirak belgesi 
almaları, (1, 2, 4 ve 5 de yazılı belgelerin bizzat müteahhit tarafından 
imzalanması şarttır, vekâleten imza edilenler geçerli sayılmaz. İştirak 
belgesi için telgrafla müracaat kabul edlimez.) 

b) Eksiltmeve girebilmek için : 
İsteklilerin 1974 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi ile 

şirketlerin ; sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış hali 
faaliyet belgesi. Genel Müdürlüğümüzden alınacak iştirak belgesi ve 
usulü dairesinde 1.543.750.— liralık geçici teminat vermeleri. (Temi
nat mektup olarak verildiği takdirde bu mektupların müddetsiz veya 
son müracaat gününden itibaren en az üç ay müddetli ve Maliye Ba
kanlığının 12/1/1956 gün ve 5297-15/1723 sayılı tamimine uygun olma
ları.) 

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

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 

16942 /4-4 

Elazığ YSE XI . Bölge Müdürlüğünden: 

İ Ş İ N A D I 
K. bedeli G. teminatı 

TL. TL. İhale tarihi 
İhale 
saati 

1 - Tunceli - Nazmiye - Dere-
ova - Yayıkağıl - Sarıyayla 
Köyyolu üzerinde Dereova 
köprüsü 

2 - Bingöl - Merkez - Aşağıköy 
Köyyolu üzerinde Aşağı
köy köprüsü 

3 - Adıyaman - Gölbaşı - Hacı 
lar - Savran Köyyolu üze
rinde Savran köprüsü 

4 - Elazığ - Merkez - Harput -
Kurtdere Köyyolu üzerinde 
Kurtdere köprüsü 

5 - Elazığ - Baskil - Topaluşağı 
Köyyolu üzerinde Şahaplı 
II. Köprüsü 

315.000— 16.350,— 

310.000,— 16.150 — 

620.000,— 28.550,-

378.000,— 18.870,-

370.000— 18.550-

20/1/1975 11.00 

20/1/1975 15.00 

21/1/1975 11.00 

21/1/1975 15.00 

22/1/1975 11.00 

1 — Yukarıda ismi ve karşısında keşif bedeli, muvakkat teminatı, 
miktarı, ihale günü ve saati bildirilen köprü inşaatı 2490 sayılı Kanu
nun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

2 — Eksiltme YSE. XI . Bölge üdürlüğünde yapılacaktır. 
3 — Taliplilerce işe ait eksiltme dosyası her gün mesai saatleri 

dahilinde YSE. Genel Müdürlüğü Köprüler Dairesi Başkanlığında, 
YSE. XI . Bölge Müdürlüğünde, Tunceli -Bingöl- ve Adıyaman YSE. 
Müdürlüklerinde görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için; 
a) Kanunî geçici teminatı, 

b) 1975 yılına ait ticaret odası vesikası, 
c) 17/1/1975 günü mesai saati sonuna kadar YSE. XI . Bölge 

Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesi (Yeterlik belgesi almak için 
Bayındırlık Bakanlığı inşaat, Tesisat ve Onarım İşleri İhalesi iştirak 
Yönetmeliğinde yazılı belgeler ile Bayındırlık Bakanlığından alınmış 
en az (C) grubu müteahhitlik karnesi ekliyerek müracaat gereklidir. 

5 — istekliler eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 
hazırlıyacakları teklif mektuplarım mevzuata uygun şekilde ihale 
saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına makbuz 
mukabilinde verilmesi lâzımdır. 

Telgrafla müracaat ve postadaki gecikmeler nazara alınmaz. 
Keyfiyet ilân olunur. 17132/4-4 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı işleri Genel Müdürlüğünden: 

1 — Sivas Hükümet Konağı inşaatı işi 2490 sayılı Kanun hüküm
lerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli (22.000.000,—) liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı işleri Genel Müdürlüğü ihale Ko

misyonunda 16/1/1975 Perşembe günü saat 11.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Genel Müdür

lükte görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
A — Bayındırlık Bakanlığı namına (673.750,—) lralık geçici temi

natını, 
B —1974 yılma ait Ticaret veya Sanayi Odası Belgesini, 
C — (Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri eksiltme şart

namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan Yapı araçları 
bildirisi, sermaye ve kredi olanaklarını açıklayan malî durum bildi
risi, teknik personel bildirisi, taahhüt bildirisi, Bayındırlık Bakanlığın
dan almış oldukları (B) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltme
sine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesi ibraz suretivle Yapı 
İşleri Genel Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları) eksiltmeye 
girme belgesini, 

Teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 
6 — İstekliler teklif mektuplarını 16/1/1975 Perşembe günü saat 

10.00 a kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına ve
receklerdir. 

7 — Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 
10/1/1975 Cuma günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 16655 /4-4 

Bavındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Mü
dürlüğünden : 

(Silivri - Çorlu) ay. - Çerkezköy - Saray yolu onarımına lüzumlu 
ham taş ve kum ihzarı işi, 1.794.000,— lira, keşif bedelle 2490 sayılı 
Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeve kon
muştur. İhale 23 Ocak 1975 Perşembe günü saat 11.00 de Bölge idare 
binasında Eksiltme Komisyonunca yapılacaktır. Geçici terninat 
67.570,— liradır. 

Bu işe ait ihale dosyası Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü 
Malzeme Şubesi Müdürlüğünde, izmir'de Karayolları 2., istanbul - Kü
çükyalı'da 1. Bölge Müdürlüklerinde görülebilir. 

İstekliler en geç 16/1/1975 günü saat 17.30 a kadar Bölge Müdür
lüğüne müracaatla verecekleri dilekçelerine; Bu işin ilk keşif bedelinin 
en az yansı kadar aynı mahiyette iş yaptığına dair belge üe (bu işin 
en az ilk keşif bedeli kadar A, B ve C grubu karnesi olanlardan bu 
belge aranmaz) Yapı araçlan bildirisi (bildiride ana inşaat makînala-
rının sahibi olduklanna dair belgeleri ibraz etmeleri, kira ile hariçten 
temin edilecek ana inşaat makinalan için beyanda bulunmamalan) 
malî durum bildirisi, Banka mektubu (banka mektuplannda selahiyetli 
kişilerin imzalan banka mühürü ile tasdikli olacak banka limiti yazı
lacak) teknik personel bildirisi, taahhüt bildirisi, aslı veya noterden 
tasdikli imza sirküleri, kanunî ikametgâh belgesi ve işveri görme bel
gelerini ekliyerek bu iş için yeterlik belgesi almalan lâzımdır, ihaleye 
gireceklerin yeterlik belgeleri ile birlikte geçici teminat, ash veya no
terden tasdikli 1974 yılı Ticaret ve Sanayi Odası vesikası, vekaleten 
ihaleye gireceklerin vekaletnamelerini, istekli bir ortaklık olduğu tak
dirde bu belgelerine ilaveten şirketin imza sirküleri veya vekaletna
mesini (fotokopi kabul edilmez) ve şirketin birinci ilânımızdan sonra 
alınmış hali faaliyet belgelerini hamil usulüne uvgun olarak 2490 sayılı 
Kanun gereğince hazırlıyacakları teklif mektuplannı en geç ihale saa
tinden bir saat önce Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Pos
tadaki gecikmeler nazan itibare almmaz. 

Duyurulur. 17117/4-4 
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Ankara Valiliğinden: 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün: 
1 — Yenimahalle Kız Enstitüsü binası onarımı işi 2490 sayılı Ka

nunun 31 inci maddesi hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksilt
meye konulmuştur. 

2 — işin keşif bedeli 100.000,— liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da iskitler Caddesi üzerindeki Bayındırlık 

Müdürlüğü Eksiltme ve İhale Komisyonunda 20/1/1975 günü saat 15.00 
de yapılacaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Bayındırlık Müdür
lüğü Koordinasyon Şefliğinde görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
a) 1974 yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesini, 
b) 6.250,— liralık geçici teminatını, 
c) Müracaat dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından almış olduk

ları (C) grubundan en az bu işin keşif bedeli kadar işin eksiltmesine 
girebileceklerini gösterir Müteahhitlik karnesini, teknik personel V3 
kredi imkânlarını bildiren malî durum beyannamesi ile Banka refe
rans mektubunu bağlamak suretiyle Ankara Valiliğine müracaatla Ba
yındırlık Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belge
sini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — isteklilerin teklif mektuplarım 20/1/1975 Pazartesi günü saat 
14.00 e kadar makbuz mukabilinde İhale Komisyonu Başkanlığına ve
receklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi almak için isteklilerin dilekçelerini 17/1/1975 
Cuma günü mesai saati sonuna kadar Ankara Valiliği ve Bayındırlık 
Müdürlüğü kayıtlarına intikal ettirmeleri gerekir. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul 
edilmez. 

Keyfiyet ilân olunur. 17058 / 4-3 

Urfa Valiliği Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğün
den : 

1 — Urfa Akçakale gümrük memurları konutu inşaatı işi 2490 
sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıka
rılmıştır. 

2 — Eksiltme Urfa Bayındırlık Müdürlüğü odasında ihale komis
yonunca (24/1/1975) Cuma günü saat 15.00 de yapılacaktır. 

3 — işin keşif bedeli 1.500.000— TL. dir. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr müdürlükte gö

rülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
A) 58.750,— TL. geçici teminatını, 
B) 1974 yılma ait ticaret veya sanayi odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleriyle verecekleri (eksiltme şartnamesinde 

belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış) plan ve teçhizat, teknik per
sonel, taahhüt bildirileriyle sermaye ve kredi imkânlarını gösterir ma
lî durum bildirimi ve eki banka referans mektubunu, Bayındırlık Ba
kanlığından almış oldukları (c) grubundan keşif bedeli kadar işin ek
siltmesine girebileceklerini gösterir mütaahhitlik karnesini aslı ibraz 
suretiyle, Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini tek
lif mektuplariyle birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 22/1/1975 
Çarşamba günü mesai saati sonuna kadardır. 

7 — İstekliler teklif mektuplarını 24/1/1975 Cuma günü saat 
14.00 e kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına ve
receklerdir. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 17136/4-2 

Bayındırlık Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydan
ları inşaatı Genel Müdürlüğünden : 

«Van Hava Meydanı çevre tel örgüsü inşaatı» ihalesine teklif ve
recek mütaahhitlerin seçimi ile ilgili ilân : 

Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık Bakanlığınca «Van Hava Mey
danı çevre tel örgüsü inşaatı» işi 5367 sayılı Kanun hükümlerine gö
re 703.459,92 TL. tahmini keşif bedeli üzerinden ve kapalı zarf için
de, teklif alma suretiyle pazarlıkla ihaleye çıkartılacaktır. 

1 — Bu ihaleye iştirak etmek için yeterlik belgesi almak isteyen 
firmalar, ihaleye girebilme şartlarını kapsıyan başvurma bildirilerini 
6 Ocak 1975 Pazartesi günü saat 10.00 dan itibaren resmî tatil gün
leri hariç mesai saatleri dahilinde «Karayolları Sitesi B Blok, Yüce-

tepe Ankara adresindeki D.L. H. İnş. Genel Müdürlüğü Müşterek Tek
nik Hizmetler Dairesi Başkanlığına dilekçe ile müracaat ederek ala
bilirler. 

2 — ihaleye iştirak etmek için yeterlik belgesi almak isteyen fir
malar, başvurma bildirisinde belirtilen bilgi ve belgeleri 16 Ocak 
-Perşembe günü saat 17.00 ye kadar aynı adrese yazı ekinde vermeli
dirler, Postada vaki olacak gecikmeerl mazeret teşkil etmiyecektir. 

3 — Belgelerin incelenmesini müteakip ihaleye iştiraki uygun 
görülen firmalara gerekli tebligat yapılacak ve eksiltme evrakı verile
cektir. 

Keyfiyet ilgililere ilân olunur. 133/4-2 

Türkiye Kızılay Derneği Genel Merkezinden : 

1 — 30 ton kuru fasulye satın alınacak, 
2 — 150.000 adet Mineli kan damlası rozeti yaptırılacaktır. 
30 ton kuru fasulyeye ait şartnameler Ankara'da Genel Merkez 

Veznesinden, istanbul'da istanbul Müdürlüğümüzden, Mersin'de Mer
sin Kızılay Şubemizden, 

150.00 adet Mineli kan damlası rozetine ait şartnameler Ankara'da 
Genel Merkez Veznesinden, istanbul'da istanbul Müdürlüğümüzden 
temin edilebilir. 

Teklifler en geç 16/1/1975 Perşembe günü saat 16.00 ya kadar 
Genel Merkez Muhaberat Şefliğine teslim edilmiş olacaktır. Şartna
melerin beheri 20,— TL. dır. 

Postada vaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
Derneğimiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 

17207 /4-3 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Mü
dürlüğünden : 

Aşağıda keşif bedelleri, ihale gün ve saatleri, geçici teminat ve 
belge müracaat son günleri yazılı işler 2490 sayılı Kanunun 31 inci mad
desi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. Eksiltme
leri Bölge İdare binasında Eksiltme Komisyonunca yapılacaktır. Bu 
işe ait ihale dosyaları Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malze
me Şube Müdürlüğünde, izmir'de Karayolları 2., İstanbul - Küçükyalı'
da 1. Bölge Müdürlüklerinde .görülebilir. İsteklilerin belge müracaat 
son günü saat 17.30 a kadar Bölge Müdürlüğüne müracaatla verecek
leri dilekçelerine; Bu işin ilk keşif bedelinin en az yarısı kadar aynı 
mahiyette iş yaptığına dair belge ile (bu işin en az ilk keşif bedeli kadar 
A, B ve C grubu karnesi olanlardan bu belge aranmaz) Yapı araçları 
bildirisi (bildiride ana inşaat makinalarınm sahibi olduklarına dair 
belgeleri ibraz etmeleri, kira ile hariçten temin edilecek ana inşaat 
makinaları için beyanda bulunmamaları) malî durum bildirisi Banka 
mektubu (banka mektubunda selahiyetli kişilerin imzaları banka mü
dürü ile tasdikli olacak banka l imiti yazılacak) taahhüt bildirisi, aslı 
veya noterden tastikli imza sirküleri, kanunî ikametgah belgesi ve 
işyeri görme belgelerini ekliyerek bu iş için yeterlik belgesi almaları 
lâzımdır. İhaleye gireceklerin yeterlik belgeleri ile birlikte geçici te
minat, aslı veya noterden tastikli 1974 yılı Ticaret ve Sanayi Odası ve
sikası, vekaleten ihaleye gireceklerin vekaletnamelerini istekli bir or
taklık olduğu taktirde bu belgelerine ilaveten şirketin imza sirküleri 
veya vekaletnamesini (fotokopi kabul edilmez) ve şirketin birinci ilâ
nımızdan sonra alınmış hali faaliyet belgelerini hamil usulüne uygun 
olarak 2490 sayılı Kanun gereğince hazırlayacakları teklif mektuplarını 
en geç üiale saatinden bir saat önce Komisyon Başkanlığına verme
leri lâzımdır. Postadaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. Duyurulur. 

İs ın cinsi 

Keşif Geçici 
bedeli teminatı 
Lira Lira 

İhale 
günü, saati 

Belge 
müracaat 
son günü 

1- Tekirdağ-Hayrabolu-
Aîpuîlu yolu onarımı
na lüzumlu ağreganm 3.124.270 
ihzar edilmesi işi. 

2- Sirkeci-Yeşiltyurt ve 
kavşakları sıcak ka
rışım kaplamaya lü
zumlu agreganın 3.225.844 
ihzar edilmesi işi 

107.478 16/1/1975 11.00 9/1/1975 
Perşembe 

110.526 21/1/1975 11.00 14/1/1975 
Şah 

16990 /4-4 
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Sümerbank Bozüyük Seramik Sanayi Müessesinden : 

ET SATIN ALINACAKTIR 
Müessesemizin bir yıllık 11000 Kg. et ihtiyacı şartnamesi esasları 

dahilinde 13/1/1975 Pazartsi günü saat 15.00 e kadar kapalı zarfla tek
lif almak suretiyle taahhüde bağlanacaktır. 

- Kapalı teklif mektuplarının muvakkat teminat ile birlikte belirti
len gün ve saate kadar müessesemiz haberleşme servisine teslim edil
mesi gerekmektedir. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

Bu işe ait şartname Müessesemiz Ticaret Servisinden temin edi
lebilir. 

Müessesemiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğinden almak
ta serbesttir. 176 /1-1 

Zonguldak İli Bartın İlçesi Devlet Orman Kereste Fabrikası Mü
dürlüğünden : 

VADELİ KAY IN KERESTE V E PARKE SATIŞ İLÂNI 
Fabrikamız sahasında mevcut 48525 adede denk 2106.694 M 3 , ka

yın kereste ile 6550 adede denk 6998.81 M 2 kayın parkeler Bartın Bele
diyesi satış salonunda açık artırma ile keresteler % 100 yüz vadeli 
parkeler ise % 50 si peşin % 50 si 6ay vadeli ve l imitl i banka mek
tubu karşılığında satışa çıkartılmıştır. 

Satış 16/1/1975 Perşembe günü saat 14.00 de olup, şartname ve 
ebat listeleri Orman Ürünleri Sanayi Genel Müdürlüğü, civar işletme 
ve fabrika müdürlükleri ile fabrikamızda görülebilir. Taliplilerin be
l ir l i gün ve saatte almak istedikleri partilere ait % 7,5 teminat mak
buzları ile komisyonumuza müracaatları ilân olunur. 

177 / 1-1 
• — ; — 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İşleri 
Genel Müdürlüğünden : 

1 — Aşağıda yazılı malzeme 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi 
gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Bartın Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

% 7,5 

Bölgesi Deposu Cinsi ve nev'i 
Parti 
adedi 

M i 
Adet 

k t a r ı 
M 3 Dm 3 

M. bedeli 
Lira 

Teminatı 
Lira 

Ardıç Gazi 2. S. N. B. Kayın Tomruk 1 6 7.772 650,— 400,— 
» » 3. S. N. B. » » 13 161 176.136 500,— 6.870 — 
» » 3. S. N. B. » » 24 810 851.811 300,— 19.700 — 

Yenihan Yenihan 2. S. N. B. » » 1 28 17.577 650 — 900 — 
» » 3. S. N. B. Meşe » 1 178 42.749 255,— 800,— 
» » 3. S. N. B. Kavak » 7 1.124 320.657 252,— 6.095,— 

» 3. S. N. B. Gürgen » 4 216 62.783 209 — 995 — 
» » 3. S. N. B. Meşe » 1 101 21.111 255 — 425,— 

Kozcağız Kozcağız 2. S. N. B. Kayın » 1 100 86.020 650,— 4.200,— 
» » 3. S. N. B. Gürgen » 2 132 45.711 209 — 730 — 
» » 3. S. N. B. Kavak » 1 36 17.873 252,— 300,— 

Kumluca Kumluca 2. S. N. B. Kayın » 19 684 526.479 650 — 25.800,— 
Sökü Helkeme 2. S. N. B. » » 1 180 153.413 650,— 7.500,— 
Arıt Arıt 3. S. N. B. Gürgen » 7 490 181.916 209,— 2.885 — 

» » 3. S. N. B. Akçaağaç 3 121 62.751 252,— 1.125,— 

Malzemenin cinsi : Filitre Elemanları, Miktarı : 70 kalem, Tah
mini bedeli TL. 1.664,080, Geçici teminatı TL. : 63.672,40, İhalenin ta
r i h i : 21/1/1975 saati: 15.00 

2 — Eksiltme ve ihalesi karşısında gösterilen tarih ve saatte An
kara'da Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı binasının 10. Katında 
Y.S.E. Gene] Müdürlüğü İdarî ve Mal' İşler Dairesi Başkanlığında 
toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. 

3 — Şartnamesi dilekçe karşılığında 100,— TL. bedelle ayni yer
den temin edilebilir. 

4 — İstekliler, şartnamede istenilen vesaik ile geçici teminat 
mektup veya makbuzlarını koymak suretiyle hazırlayacakları tek
lif mektuplarını ihaleden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde 
Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri şarttır. (8 Nolu Oda) 

5 — İhaleye iştirak edecek istekliler imal ettikleri malzemelere 
ait ilgili mühendisler Odasından almış oldukları kalite belgesini sa
tıcı firmalar ise teslim edecekleri malzemelere ait imalâtçı firmanın 
kalite belgesini ve imalâtçı firmanın yetkili satıcısı olduğunu tevsik 
eden resmî belgeyi ibraz edeceklerdir. 

6 — Postadaki gecikmelerle telgrafla yapılacak tekliflerin kabul 
edilmiyeceği ilân olunur. 17094/4-4 

A. Ü. Tıp Fakültesi Dekanlığından : 

Eleman alınacaktır 
Fakültemiz için Genel İdare Hizmetleri ve Sağlık Hizmetleri Sı

nıflarında açık bulunan kadrolara 1327 sayılı Kanun gereğince naklen 
veya yeniden eleman alınacaktır. 

a) Sağlık Hizmetleri olarak hemşire ve hemşire yardımcısı alı
nacaktır. 

b) Memur olarak alınacakların askerliğini yapmış ve hiçbir 
okulla ilişiği bulunmaması gereklidir. 

İsteklilerin Personel Müdürlüğünden alarak dolduracakları form 
la 22/1/1975 Çarşamba günü saat 17.00 ye kadar A. Ü. Tıp Fakültesi 
Dekanlığına başvurmaları. İmtihan 24/1/1975 Cuma günü saat 9.30 da 
Dekanlık Morfoloji binasında yapılacaktır. 

Duyurulur. 102 

Y E K Û N 86 4.367 2.574.759 78.725 — 
İşletmemiz depolarında mevcut muhtelif cins orman emvalleri aşağıdaki şartlar dahilinde açık artırmalı olarak satışı yapılacaktır. 
1 — Yukarıda yazılı emvaller hizalarındaki muhammen bedeller üzerinden kayınlar, % 25 peşin, % 75 i müddetsiz banka mektubu kar

şılığı (6) ay vadeli, göknarlarda % 50 si peşin, diğer emvallerde % 25 i peşin, (3) ay vadeli olarak açık artırmaya çıkarılmıştır. 
2 — Açık artırma Ardıç, Yenihan, Kozcağız, Kumluca, Sökü ve Arıt Bölgelerine ait emvaller olup, 15 Ocak 1975 tarihine rastlayan 

Çarşamba günü saat 14.00 de Ulus Orman İşletmesi satış salonunda toplanacak Komisyon huzurunda icra edilecektir. 
3 — Bu satışa her isteyen iştirak edebilir. 
4 — Teminatını banka mektubu olarak vereceklerin, banka mektuplarına işletme adı, ihale tarihi ile teminat miktarlarını yazdıracak-

lardır. 
5 — İsteklilerin muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları, o partiye muhammen bedel üzerinden satın almayı kabul etmiş olmaları 

demektir. 
6 — Saat 12.00 den sonra teminat kabul edilmez. 
7 — Bu satışa ait şartname, Ankara, Orman Genel Müdürlüğünde, Zonguldak Orman Bölge Başmüdürlüğünde, Karabük, Zonguldak, 

Devrek, Ulus, Ankara, istanbul, Bolu, Düzce ve Adapazarı İşletmeleriyle Bolu, Zonguldak, Bartın Ticaret Odaları Başkanlıklarında görüle
bilir. 

8 — İsteklilerin belirli gün ve saatlerde Satış Komisyonuna müracaatları ilân olunur. 178 / 1-1 
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Türkiye Elektrik Kurumundan : 

5 adet çekici ve semi treyler satın alınacaktır 
1 — Kurumumuzun Köy Elektrifikasyonu hizmetlerinde kulla

nılmak üzere 5 adet kombine kater halinde çekici ve semi treyler, ka
palı zarf usulü teklil almak suretiyle ve bedeli Türk parası karşılığı 
ödenmek kaydiyle şartnamesi gereğince satmalmacaktır. 

2 — Bu konu ile ilgili şartnameler : 
a) T. E. K. Köy Elektrifikasyonu Finansman - Malzeme Dairesi 

Başkanlığı «Ziya Gökalp Cad. Anadolu Han 14/4 Ankara» 
b) T . E . K . Köy Elektrifikasyonu 12. Bölge Müdürlüğü «Millet 

Caddesi No : 324/1 Topkapı/Istanbul» 
adreslerinden 50,—TL. bedel mukabilinde temin edilebilir. 
3 — Bu husustaki teklifler en geç 21/1/1975 günü saat 14.00 e 

kadar T. E. K. Köy Elektrifikasyonu Finansman - Malzeme Dairesi Baş
kanlığı Muhaberat Servisine «Ziya Gökalp Caddesi Anadolu Han No : 
14/1 Yenişehir/Ankara» adresine verilmiş olacaktır. 

4 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
167 / 2-1 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Y. S. E. 5. Bölge Müdür
lüğünden : 

1 — 4.000.000,— TL keşif bedelli Ankara Ş. Koçhisar Acıöz grubu 
içmesuyu inşaatı 6200 sayılı Kanunun 34. maddesi hükümlerine göre 
kapalı zarf usulü ile ihaleye konulmuştur. 

2 — İhale 20/1/1975 Pazartesi günü saat 16.30 da Ankara Y. S. E. 
5. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Şartnameler ve diğer evraklar mezkûr Bölge Müdürlüğü 
İçmesuları Şefliğinde görülebilir. 

4 — İsteklilerin, 
a) Teknik personel bildirisi, 
b) Araç ve teçhizat bildirisi, 
c) Taahhüdü altında bulunan işler bildirisi, 
d) Malî durum bildirisi 
e) İlân tarihinden sonra alınmış banka referansı 
f) Bayındırlık Bakanlığından alınmış asgarî bu iş için keşif 

bedeli tutarında B grubundan müteahhitlik karnelerini, 
İhaleye iştirak belgesi almak üzere verecekleri dilekçeye ekleme

leri şarttır. 
5 — İhaleye iştirak belgesi almak için son müracat tarihi 

16/1/1975 Perşembe günü saat 17.30 da istekliler belge alıp almadık
larını 17/1/1975 Cuma günü saat 13.30 da öğrenebilirler. 

6 — İhaleye girmek isteyen şahıs ve şirketlerin geçici teminat 
vermeleri ve Ticaret Odası Belgesini tekliflerine eklemeleri şarttır. 

İstekli şirket olduğu takdirde ayrıca siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret Odasından veya sair resmî makamdan şirketin kayıtlı ve ha
len faaliyette olduğuna dair bu eksiltmenin ilân tarihinden sonra alın
mış bir belgeyi ibraz etmesi; şirketin sirkülerini veya şirket adına 
tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin vekili olduğunu gösterir 
noterlikten tastikli vekâletnameyi haiz olmak lâzımdır. 

7 — İsteklilerin, teklif zarflarını ihale saatinden 30 dakika evve
line kadar, makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri 
şarttır. 

8 — Postada vaki gecikmeler ve telgrafl ile yapılacak müracaat
lar kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 148 / 2-1 • 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden : 
KARABÜK 

1 — Genel Müdürlüğümüzce ; 
Tuzla araç yenileştirme Fabrikası inşaatında kullanılmak üzere 

100 kalem elektrik tesisatı malzemesi satmalmacaktır. İstekliler bu 
malzemenin yerine montesi için alternatif teklifte bulunabileceklerdir. 

2 — Bu işe ait şartname; 
a) Karabük'te : Genel Müdürlüğümüz Malzeme İkmal Müdür

lüğünden, 
b) istanbul'da : Taksim, Lamartin Cad. Doğu Palas No. 7 deki 

Mümessilliğimizden, 
c) Ankara'da : Yenişehir, Karanfil Sokak No. 30/7 deki İrtibat 

Büromuzdan, 
bedelsiz olarak temin edilebilir. 
3 — İsteklilerin şartnamemiz esasları dahilinde hazırlıyacakları 

kapalı teklif mektuplarını muvakkat teminatlarıyla birlikte en geç 
21/1/1975 Salı günü saat 14.00 e kadar Genel Müdürlüğümüz Haber
leşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları şarttır. 

4 — Postada vaki gecikmeler ile telgrafla yapılan teklifler dik
kate almmıyacaktır. 

Genel Müdürlüğümüz Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununa tabi 
değildir. 159 / 1-1 

• : 
Türkiye Elektrik Kurumundan : 
Kurumumuz Şebeke Tesis Dairesi Başkanlığınca, 105 kalem muh

telif volt ve amperde oto akümülatörü kapalı zarf usulü teklif mek
tubu alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

Teklif mektupları 24 Ocak 1975 günü saat 14.00 e kadar ilgili 
başkanlığa verilmiş olmalıdır. Postada vaki gecikmeler nazarı itibare 
alınmaz. 

Bu işe ait şartname Emek İş Hanı Kat : 16 Kızılay/Ankara adre
sindeki Başkanlığımızdan temin edilebilir. 

Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 147 / 2-1 

Kurumumuz Şebeke Tesis Dairesi Başkanlığınca, muhtelif ebatta 
oto iç lastiği, kapalı zarf usulü teklif mektubu alınmak suretiyle satın 
alınacaktır. 

Teklif mektupları 24 Ocak 1975 günü saat 14.00 e kadar ilgili 
başkanlığa verilmiş olmalıdır. Postada vaki gecikmeler nazarı itibare 
alınmaz. 

Bu işe ait şartname Emek İş Hanı Kat ; 16 Kızılay/Ankara adre
sindeki Başkanlığımızdan temin edilebilir. 

Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 146 / 2-1 

istanbul Telefon Başmüdürlüğünden : 

Hurda telefon makinaları satılacaktır 
1 — Başmüdürlüğümüz Topkapı anbarmda bulunan takribi 6000 

kilo hurda telefon makinaları kapalı teklif alma suretiyle satılacaktır. 
2 — Bu işe ait şartname Gayrettepe Yıldız Posta Caddesindeki 

binamız 3. Katında Malzeme Amirliğimizden temin edilebilir. 
3 — Muvakkat teminat şartnamesinde yazılı nisbetlere göre veri

lecektir. 
4 — İstekli olanların bu işe ait kapalı teklif mektuplarını en geç 

30/1/1975 Perşembe günü saat 14.00 e kadar Malzeme Amirliğimize 
tevdi etmeleri ilân olunur. 158 / 1-1 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığından : 

16/12/1974 gün ve 15094 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan, Fakül
temiz B.Y. Y.O'da Radyo - Televizyon stüdyosu kurulmasına ilişkin 
ilânda belirtilen ihaleye katılma süresi, 2 Ocak 1975 tarihinden 31 
Ocak 1975 tarihine ertelenmiştir. 161 / 1-1 

• — • — 
Türkiye Elektrik Kurumundan : 

Büro makinaları satın alınacaktır 
1 — Kurumumuz Köy Elektrifikasyonu ihtiyacı için 1 adet tek

sir, 2 adet fotokopi, 4 adet ozalit ve 10 adet hesap makinası kapalı zarf 
usulü teklif almak suretiyle satmalmacaktır. 

2 — Bu konu ile ilgili şartnameler: 
a) T . E . K . Köy Elektrifikasyonu Finansman - Malzeme Dairesi 

Başkanlığı «Ziya Gökalp Cad. Anadolu Han 14/4 Ankara« 
b) T . E . K . Köy Elektrifikasyonu 12. Bölge Müdürlüğü «Millet 

Caddesi No : 324/1 Topkapı/Istanbul» 
adreslerinden bedelsiz olarak temin edilebilir. 
3 — Bu husustaki teklifler en geç 23/1/1975 günü saat 11.00 e 

kadar T. E. K. Köy Elektrifikasyonu Finansman - Malzeme Dairesi Baş
kanlığı Muhaberat Servisine «Ziya Gökalp Caddesi Anadolu Han. No : 
14/2 Yenişehir/Ankara» adresine verilmiş olacaktır. 

4 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
169 /1-1 

• — • — 

İnegöl Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1974/649 
İnegöl Orman İşletmesi Müdürlüğü tarafından Fehmi Pekinaslan 

aleyhine açılan tazminat davasında davalı adresini terk ettiğinden 
dilekçeli davetiye tebliğ edilememiştir. 

Taraflar arasındaki duruşma 4/2/1975 Salı saat 10.10 a bırakıl
dığı, mezkûr günde mahkemede hazır bulunması hususu davalıya 
davetiye ve dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olu
nur. 151 
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TCDD işletmesi Merkez Alım ve Satım Komisyonu Başkanlığın
dan : 

usulüne göre imzalı olarak verilmesi. 
E — «A» grubundan inşaat işinin eksiltmesine girebileceğini gös

terir, Bayındırlık Bakanlığından (Bayındırlık Bakanlığı ile Bakanlığa 
bağlı idarelerin eksiltmesine iştirak yönetmeliğine uygun alınmış 
müteahhitlik karnesi (aslı) ile ayrıca bu önemde benzer tünel inşaa
tını fiilen yapmış olduğuna dair belgeleri ibraz edilmesi gerekmek
tedir. 

F — TCDD yeterlik belgesi verip vermemekte serbesttir. 
5 — Bu işin muvakkat teminatı 1.836.894,— liradır. 
6 — Yeterlik belgesi almış olan taliplerin eksiltme şartnamesine 

göre hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 10 Şubat 1975 Pazar
tesi günü saat 15.00 e kadar TCDD İşletmesi Merkez Alım ve Satım 
Komisyonu Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

7 — Telgrafla yapılacak müracatlar ve psotada vukubulacak ge
cikmeler kabul edilmez. 

8 — Teklif zarflan üzerine, «Ömerli - Çatalca arasında 1310 Mt. 
lik Tünel inşaatına ait teklifin» diye yazılması şarttır. 

9 — TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine ihale et
mekte tamamen serbesttir. 140 / 2-1 

Eskişehir Asliye 2. Hukuk Hâkimliğinden: 

1974/285 
Davacı Gülay Hasnalbantlar vekili Avukat İlhan Erdal tarafın

dan Eskişehir Hoşnudiye Mahallesi Altun Sokak 101 numarada mu
kim davalı Şeref Hasnalbantlar aleyhine açılan boşanma davasının 
yapılmakta olan duruşmasında: Davalının yapılan bütün araştırma
lara rağmen adresi tespit edilemediğinden kendisine dava dilekçesi 
ve davetiye 14/12/1974 günlü ve 15092 sayılı Resmî Gazete ile ilânen 
tebliğ edilmiş, davalı 30/12/1974 günlü duruşmaya gelmediğinden hak-
kmma muamelesiz gıyap kararı verilip olup, • duruşma 27/1/1975 
günü saat 10.45 e talik edilmiştir. Adı geçen gün ve saatte davalının 
Mahkememizde hazır bulunması veya bir vekil göndererek kendisini 
temsil ettirmesi, aksi takdirde duruşmanın gıyabında yapılacağı 
gıyap kararı yerine kaim olmak üzere davalı Şeref Hasnalbantlar'a 
ilânen tebliğ olunur. 125 / 1-1 

Trakya'da Ömerli - Çatalca arası K im. 48 + 695—50+005 de (1310 Mt.) 
Demiryolu tüneli yaptırılacaktır. 

1 — Yukarıda yazılı inşaat işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 — Eksiltme 10 Şubat 1975 Pazartesi günü saat 15.00 de TCDD 
işletmesi Genel Müdürlüğü binası içinde Malzeme Dairesi Başkan
lığında toplanacak Merkez Alım ve Satım Komisyonunca yapılacaktır. 

3 — Bu işe ait eksiltme şartnamesi TCDD'nin Ankara'da Merkez, 
istanbul'da Sirkeci veznelerinden 150,— lira mukabilinde temin edile
bilir. 

4 — Eksiltmeye gireceklerde aranacak şartlar: 
Bu işe girmek isteyenlerin, yeterlik belgesi almak üzere en geç 

30 Ocak 1975 Perşembe günü saat 17.00 ye kadar Komisyonumuz Baş
kanlığına bir mektupla müracaat etmeleri lâzımdır. 

Yeterlik belgesi verilebilmesi için, bu mektupla birl ikte: 
A — Kanunî ikametgâh bildirilmesi, 
B — 1975 yılma ait ticaret ve sanayi odası belgesi ibraz edil

mesi, 
C — Teklif sahibi şirket olduğu takdirde; 
a) Sicilinde kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasının veya 

resmî bir makamdan şirketin halen faaliyette bulunduğuna dair 
vesika ibraz edilmesi. 

b) Şirket sirkülerinin veya şirket adına teklifte bulunacak kim
selerin, bu şirketin vekili olduğunu gösterir noterden tasdikli vekâ
letname ibrazı. 

D — Şartnamemize merbut 2 No. lu formüle uygun asgarî 
1.200.000,— TL. lık malî yeterlik belgesi, (bu belgenin teminat mek
tubu vermeye yetkili bir bankadan ve işin ilân tarihinden sonra alın
mış olması şarttır.) 

a) Sözleşmeye ekli olan 1 No. lu formüle göre hazırlanmış yapı 
araçları bildirisinin, 

b) Keza şartnamemize ekli 4 No. lu numuneye göre hazırlanmış 
taahhüt beyannemisinin, 

c) 3 No. lu örneğe uygun şekilde hazırlanmış teknik personel 
beyannamesinin, 

6 0 0 - -

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğünden : KASTAMONU 

Keşif bedeli G. teminatı İ H A L E N İ N Son müracaat 
İŞYERİ V E ClNSt Lira Kr . Lira Kr . Tarihi Günü Saati tarihi 

II — 

III 

3.203.275,— 109.848,25 23/1/1975 Perşembe 

95.571,56 23/1/1975 Perşembe 

24/1/1975 Cuma 
inci madesi gereğince 

11.00 

16.00 

11.00 

20/1/1975 

20/1/1975 

20/1/1975 
kapalı zarf usuliyle ayrı ayrı 

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Malzeme Amir-

I — Devrek - Zonguldak 1. Kısım yolu temel kap
lama altı ve mıcır malzemeleri ihzarı, nakli 
işi 
Taşköprü - Boyabat yolunun 58+700—96+440 
Km. 1er arasında temel ve mıcır malzemesi 
ihzar ve nakli işi 2.727.385,40 
Kastamonu - Safranbolu yolunun 95+500— 
110 + 000 Km. 1er arası temel malzemesi ve 
asfalt rriıcın ihzan nakli işi 1.151.870,80 48.306,12 

1 — Yukarıda yazılı işler 1975 yılına sari olmak üzere 2490 sayılı Kanunun 31 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — işlerin eksiltmesi yukarıda hizalarında yazılı gün ve saatlerde Kastamonu'da 
liginde yapılacaktır. 

3 — Bu işlere ait evraklar her gün mesai saatleri dahilinde Kastamonu'da Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Malzeme Amirliğinde 
görülebilir. 

4 — İştirak belgesi alabilmek için: 
İsteklilerin en geç yukarıda işlerin hizalannda yazılı son müracaat tarihi mesai saati sonuna kadar; a) Bir dilekçe ile Bölge Müdür

lüğüne müracat ederek (Müracaatlarda Bölgemiz kayıt tarihi muteber olup, her iş için ayrı ayn dilekçe ve belgelerle müracaat edilecektir), 
b) İstekli şirket ise şirket imza sirkülerini, c) İşin keşif bedeli ka^ar Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve süresi dolmamış (C) grubu 
müteahhitlik karnesi veya işin en az keşif bedelinin yansı kadra aynı mahiyette iş yaptığına daiı resmî dairelerden alınmış iş bitirme bel
gesi, d) Taahhüt bildirisi, e) işyerinin görüldüğüne dair Bölge Müdürlüğünden alınmış tasdikli-belge, f) Malî durum bildirisi, g) Yapı 
araçları bildirisi, h) i lk ilân tarihinden sonra alınmış banka mektubunu ekliyerek iştirak belgesi almaları, (d, f, g fıkralarındaki belge
lerin bizzat müteahhit tarafından imzalanması şarttır.) Vekâleten imzalananlar kabul edilmez. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için : 
İsteklilerin 1974 yılı vizeli ticaret ve sânayi odası belgesi ile şirketlerin ilk ilân tarihinden sonra alınmış faaliyet belgesi, Bölge Müdür

lüğünden alınmış iştirak belgesi ve 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre hazırlanmış yukanda işlerin hizalarında yazılı miktar kadar 
geçici teminat vermeleri şarttır. 

6 — İştirak belgesi alan taliplilerin yukarıda işlerin hizalarında yazılı ihale gün ve saatlerinden bir saat önce eksiltme şartnamesin-
deki izahat dairesinde hazırlayacakları teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri ilân olunur. (Postada vaki gecikmeler ve telg
rafla müracaat kabul edilmez.) 66 / 4-1 
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Türkiye Çimento Sanayii T. A. Ş. Alım ve Satım Müdürlüğünden: 
İSTANBUL 

DEĞİRMEN CIVATASI İMAL ETTİRİLECEKTİR 
Şirketimize ait Pmarhisar Çimento Fabrikamızın ihtiyacına bi

naen muhtelif ebat ve miktarlarda 6.900 adet somunlu değirmen 
civatası kapalı teklif alınmak suretiyle imal ettirilecektir. 

Bu işle ilgili hitiyaç listesi ve teknik resimler mesai saatleri dahi
linde Karaköy Salıpazarı Dursun Han Kat 4 deki Müdürlüğümüz Tica
ret Servisinden temin edilir. 

Kapalı tekliflerin en geç 15 Ocak 1975 günü saat 17.00 ye kadar 
Müdürlüğümüz Muhaberat Servisinde bulundurulacak şekilde veril
mesi gerekmektedir. 

Şirketimiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığı gibi postada vaki 
gecikmeler dikkate alınmaz. 138 /1-1 

MAKAS KATLARI İMAL ETTİRİLECEKTİR 
Şirketimize ait Pınarhisar Çimento Fabrikamızın ihtiyacına bi

naen muhtelif tip ve miktarda damperli Henschel kamyon ön ve 
arka makas katları kapalı teklif alınmak suretiyle imal ettirilecektir. 

Bu işle ilgili ihtiyaç listesi ve teknik resimler mesai saatleri dahi
linde Karaköy Saılpazarı Dursun Hat Kat 4 deki Müdürlüğümüz 
Ticaret Servisinden temin edilir. 

Kapalı tekliflerin en geç 15 Ocak 1975 günü saat 17.00 ye kadar 
Müdürlüğümüz Muhaberat Servisinde bulundurulacak şekilde veril
mesi gerekmektedir. 

Şirketimiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığı gibi postada vaki 
gecikmeler dikkate alınmaz. 139 / 1-1 

« 
Denzicilik Bankası T. A. O. dan : 

AŞAĞIDA YAZILI MALZEME ALINACAKTIR 
1 — Balıkçı yaka yün kazak: 3.600 adet 

V yaka yün kazan : 200 adet 
En geç teklif verme tarihi 17/1/1975 günü mesai saati sonuna 

kadardır. Mühürlü numunesi Malzeme Müdürlüğünde görülebilir. 
Dosya No : 1974/1376 
2 — 1 adet 5 tonluk tam mobil dizel mekanik, dizel elektrik ve 

dizel hidrolik tip seyyar vinç: En geç teklif verme tarihi 20/1/1975 
günü mesai saati sonuna kadardır. Dosya No : 1974/1360 

Şartnameleri Malzeme Müdürlüğü veznesinden temin edilir. 
Teklifler Bahçekapı 27 Mayıs Han 3. Katta Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığına verilecektir. 121 / 1-1 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Mü
dürlüğünden : 

Asfalt 1-2-3-4 tankerleri personeli ihtiyacı için 1975 malî yılma 
ait 109 kalem gıda maddesi alınması işi, 898.041,— lira keşif bedelle 
2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. İhale 30 Ocak 1975 Perşembe günü saat 11.00 
de Bölge idare binasında Eksiltme Komisyonunca yapılacaktır. Ge
çici teminatı 39.672,— liradır. 

Bu işe ait ihale dosyası Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü 
Malzeme Şubesi Müdürlüğünde, İzmir'de Karayolları 2., istanbul -
Küçükyalı'da 1. Bölge Müdürlüklerinde görülebilir. 

ihaleye girecekler; geçici teminat ile (teminat banka mektubu 
ise salahiyetli kişilerin imzaları banka mühürü ile tasdikli olacak ve 
banka l imiti yazılacak) aslı veya noterden tasdikli 1975 yılı ticaret 
ve sanayi odası vesikası veya esnaf belgesini, vekâleten ihaleye gire
ceklerin vekâletnamelerini istekli bir ortaklık olduğu takdirde bu 
belgelerine ilâveten şirketin imza sirküleri veya vekâletnamesini 
(fotokopi kabul edildez) ve şirketin birinci ilânımızdan sonra alın
mış hali faaliyet belgelerini hamil usulüne uygun olarak 2490 sayılı 
Kanun gereğince hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç ihale 
saatinden bir saat önce Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 
Postadaki gecikmeler nazarı itibara alınmaz. 

Duyurulur. 122 / 4-1 
e 

Ziraî Mücadele İlâç ve Aletleri Enstitüsü Müdürlüğünden: 

1 — Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ziraî Mücadele İlâç 
ve Aletleri Enstitüsü için aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli 
ve geçici teminatları yazılı olan laboratuvar cihaz ve malzemeleri 
mubayaası işi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Eksiltme Ankara'da Ziraî Mücadele İlâç ve Aletleri Ensti
tüsü Satın Alma ve Eksiltme Komisyonunda 29/1/1975 günü saat 
10.30 da yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi, teknik şartnameler ve diğer evraklar 
Enstitü Satın Alma ve Eksiltme Komisyonunda görülebilir. 

4 — İstekliler mubayaa edilecek cihaz ve malzemelerin bir veya 
bir kaçma veya hepsine, ayrı ayrı olmak üzere teklif verebilirler. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
a) 1975 yılma ait ticaret odası belgesini, 
b) Teklif verecekleri cihaz ve malzemelerin geçici teminatını, 

teklif mektuplarıyla birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 
6 — İstekliler teklif mektuplarını 29/1/1975 günü saat 9.30'a ka

dar makbuz mukabilinde Satın Alma ve Eksiltme Komisyonu Başkan
lığına vereceklerdir. 

Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edi l - ' 
mez. 

Keyfiyet ilân olunur. 

MUBAYAA EDİLECEK CİHAZ V E MALZEME 

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

İklim dolabı 5 Adet 150.000,— 8.750,— 
Balon çalkalama cihazı 2 » 30.000 — 2.250,— 
Benmari 2 » 16.000,— 1.200,— 
Hassas terazi 3 » 54.000 — 3.950,— 
Mikser 1 » 6.500,— 487,50 
Mikro - ApplikatöV 2 » 55.000,— 4.000,— 
Cop. Süzme elek takımı 20 Takım 150.000,— 8.750,— 

98 / 4-1 

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden: 

1/2 litrelik süt şişelerini koymaya mahsus 3.000 adet tel kasa 
20 Ocak 1975 günü saat 15.00 de Müdürlük binasında kapalı zarf usu
liyle ihale edilerek yaptırılacaktır. 

Adedi 55,— TL. dan tamamının muhammen bedeli 165.000,— TL. 
olup, muvakkat teminatı 12.250,— ve katî teminatı 17.875,— TL. dır. 

Şartname ve numune Müdürlüğümüz Ticaret Şubesi ile Süt 
Fabrikamızda görülebilir. 

Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
17209 / 2-1 

Gemlik Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1974/120 
Davacı Yusuf Dursun vekili Avukat Hali l Seymen tarafından da

valı Erdem Akçam aleyhine açtığı izaleyi şüyu davasının yapılan 
açık duruşması sırasında: 

Davalı bulunamadığından hakkında davetiye yerine kaim olmak 
üzere Resmî Gazete'de ilân yapılmışsa da duruşmaya gelmediğiniz gibi 
kendinizi bir vekille de temsil ettirmediğinizden hakkınızda ilânen 
gıyap karan tebliğine karar verilmekle duruşma 27/1/1975 Pazartesi 
günü saat 9.00 a bırakılmıştır. Bu duruşma gününe gelmediğiniz veya 
bir vekil de göndermediğiniz takdirde hakkınızda gıyabî hüküm veri
leceği gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

1 4 3 • 
Marmaris Sulh Hukuk Hâkimliğinden; 

Davacı Marmaris Orman İdaresi tarafından davalılar Ayşe Yiğit 
ve arkadaşları aleyhlerine açılan tazminat davasının yapılmakta olan 
muhakemesinde: 

Davalılardan Marmaris'in Ada Köyünden olup, Marmaris Kemer-
altı Mahallesinde mukim Hurşit oğlu Arşları Yiğit ile aynı yerden Hur-
şit oğlu Günay Yiğit'e evvelce davetiye tebliğ edilmiş ise de gıyap 
Karan adresinin meçhul kalmış olması sebebiyle gıyap kararının ilâ
nen tebliğine karar verilmiş olmakla; duruşmanın muallâk bulunduğu 
5/3/1975 günü saat 9 .00 da Marmaris Sulh Hukuk Mahkemesinde ha
zır bulunmanız veya bir vekille de temsil ettirmediğiniz takdirde mu
hakemenin gıyabınızda devam edeceği, gıyap kararı yerine kaim ol
mak üzere ilânen tebliğ olunur. 142 
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Kartal Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

1974/883 
Davacı Necati Akın tarafından sanık Rıza Kahraman aleyhine 

açılan hakaret ve dövme davasında: 
Bunca aramalara rahmen bulunamayan ve kendisine davetiye 

tebliğ edilemeyen Kartal Tuzla Köyü Yayla arsalarında inekçi olarak 
çalışan davacı Necati Akm'a davetiye yerine kaim olmak üzere du
ruşma günün tebliğine karar verilmiş olmakla kendisine 27/2/1975 
saat 10.00 daki duruşmasının tebliği ilân olunur. 144 

Silifke Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1974/127 
Davacı Keben Köyü Değirmendere Mahallesinden Osman Sarı-

kaya tarafından davalı aynı yerde oturur, Suzan Sankaya aleyhine 
açmış olduğu boşanma davasının duruşmasında: 

Davalı Suzan Sankaya aramalara rağmen adreste bulunmamış 
ve adresi meçhul bulunduğundan dava dilekçesi ile duruşma gününün 
ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Karar gereğince duruşmanın bırakıldığı 19/3/1975 Cuma günü 
saat 9.15 de Mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmanız veya 
kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi halde hakkında gıyap 
kararı çıkarılacağına karar verileceği davetiye yerine kaim olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 14084 

Altındağ 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 

E. No : 1974/75 
K. No : 1974/216 
Ölümle tehdit ve gasp suçundan sanık Mahir Mutlu hakkında 

icra kılman muhakeme sonunda: 
Sanık Mahir Mutlu'nun mahkememizin 17/9/1974 günlü 1974/216 

sayılı ilâmı ile T. C. K. nun 498, 61 ve kazanılmış hak gözönünde bu
lundurularak neticeten 1150 lira ağır para cezası ile tecziyesine ancak 
1803 sayılı Af Kanunun 2/B, 2/A maddesi delaletiyle T .C .K . nun 97. 
maddesi uyarınca ortadan kaldınlmasına dair verilen hükmün müda-
hi l Yenimahalle Akın Caddesi 68/4 de oturan Mehmet kızı 1929 do
ğumlu Fikriye Yurdal'a tebliğ edilemediği gibi müdahilin adresinin 
tespiti de mümkün olamamış ve böylece meskeni meçhul kalmış bu
lunmakla 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri 
gereğince hüküm hülasasının Resmî Gazete ile ilânına ve ayrıca Al
tındağ Adliyesi divanhanesine asılmasına, son ilân tarhun den 15 gün 
sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar verilmiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 77 

Terme Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/60 
Davacı Terme Orman idaresine izafeten Avukat Orhan Orak ta-

tafından davalı Terme'nin /nesüllü (Gölyazı) Köyünden Hami oğlu 
1/4/1947 doğumlu Hami Eker aleyhine mahkememize açılan Orman 
toprağına el atmaktan ve orman evmallerini tahrip etmekten' müda-
helesinin men'ine ve açılan sahanın ağaçlandırılması için tazminata 
hükmedilmesi için mahkememizde yapılan açık duruşması sırasında: 

Davalı Hami Eker adına çıkarılan davetiyeye verilen meşruata 
göre köyde bulunmadığı gibi nerede bulunduğu da zabıtaca tespit edi
lemediğinden bu kerre davetiyenin ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Karar gereğince davalı Hami Eker'in 11/3/1975 günü saat 9.00 
da mahkememizde hazır bulunması veya kendisim bir vekille tevsik 
etmesi için davetiye yerine kain olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

80 • 
Şereflikoçhisar 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

Avşar Köyünden Mehmet Yılmaz tarafından aynı köyden Akif 
Öztürk ve Yaşar Öztürk aleyhine açılan tazminat davasının yapılan du
ruşması sırasında. 

Davalıların adresleri meçhul olduğundan adlarına davetiye teb
liğ edilememiş olup davetiyenin ilânen tebliğine karar verildiğinden 
davalılar Akif Öztürk ve Yaşar Öztürk'ün 14/4/1975 tarihinde mahke
mede hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmele
r i , aksi takdride gıyap kararında ilânen tebliğ edileceği davetiye ye
line geçerli olmak üzere ilân olunur. 81 

Suluova Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1974/1570 
Davacı Osman kızı Şerife Ünlü tarafından davalılar Naciye Diri 

ve arkadaşları aleyhine açılan yüz ölçümü ve hudut tashihi davası
nın yapılan duruşmasında davalı Arucak Köyünden Naciye Diri'nin 
adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma gününün ilâ
nen tebliğine karar verilmiş olup davalı Naciye Diri'nin duruşma gü
nü olan 10/2/1975 günü saat 9.00 da mahkemede hazır bulunması da
vetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

82 • 
Şereflikoçhisar Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Gazi Sankaya tarafından Alime Gülderen, Navruz San
kaya, Müşerref Büyükatak ve Selâhattin Akdoğan aleyhine açılan ta
pu iptali davasının yapılan duruşması sırasında: 

Davalılardan ilçenin Sankaya Mahallesinden Müşerref Büyük-
atak'm adresi bil i olmadığından adına davetiye tebliğ edilememiş, teb
ligatın ilânen yapılmasına karar verildiğinden adı geçen davalının 
16/4/1975 günü mahkemede hazır bulunması veya kendisini bir vekille 
temsil ettirmesi, aksi takdirde H .U. M. K. nun 509 ncu maddesi gere
ğince duruşmanın gıyabında yapılacağı davetiye yerine geçerli ol
mak üzere ilân olunur. 83 

Osmaniye Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Emine Taş tarafından Mehmet Taş aleyhine açılan bo
şanma davasının mahkememizde yapılan duruşması sırasında dava
lının bulunamadığından adına dava dilekçesinin ilânen tebliğ edildiği 
adı geçen bu defada duruşmaya gelmemiş bulunduğundan adına gı
yap kararının ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

İslahiye'nin Pınarbaşı Mahallesinden davalı Mehmet Taş'ın du
ruşmanın bırakıldığı 4/4/1975 günü saat 9.00 da mahkememizde ha
zır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdir
de duruşmanın gıyabında yapılacağı hususu gıyap kararı yerine ka
im olmak üzere tebliğ olunur. 84 

Adana Asliye 2 inci Hukuk Hâkimliğinden : 

1973/731 
Davacı Cahit Karabulut ile davalı Hatice Karabulut arasında ya

pılan boşanma davası neticesinde : 
Davacı ile davalının Adana'nın Çandıroğlu Mahallesi hane 10 

cilt 55 sahife 133 de evliliklerinin kayıtlı olduğu ve davalı Hatice Ka
rabulut ilânen davetiye ve gıyap kararma rağmen duruşmaya gelme
diği cihetle iddia veçhiyle davalının kabulüne ve taraflann boşanma
larına 24/6/1974 tarihinde temyizi kabil olmak üzere karar verilmiş-
tir. İlânen tebliğ olunur. 79 

Eskişehir 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1974/55 
Davacı Ahmet Aktaş tarafından Nallıhan Ankara, Kuzucular 

Köyünde Durmuş Gültekin eliyle davalı Fatma Aktaş aleyhine açılan 
boşanma davası sebebiyle; 

Dava dilekçesi evvelce davalı Fatma Aktaş'a yukarıda gösterilen 
adreste tebliğ edilmiş duruşmaya gelmediğinden adına çıkartılan gı
yap kararı bilâ tebliğ iade edilmiş bulunduğundan adına ilânen gıyap 
kararının tebliğine karar verilmiştir. 

Duruşma günü olan 20/2/1975 günü saat 9.00 za bırakılmış olup, 
davalının duruşmanın bırakıldığı 20/2/1975 günü saat 9.00 da mah
kememizde hazır bulunması veya bir vekil göndermesi gelmediği ve 
vekil göndermediği takdirde duruşmaya gıyabında devamına karar 
verileceği hususu ilânen tebliğ olunur. 89 

Adana Asliye 2. Hukuk Hâkimliğinden : 

1974/112 
Davacı: Gülerkurç ile davalı Hüsniye sağlam ve Veysel Kurt 

arasında yapılan tazminat davasının duruşmasında : 
Davalı: Hüsniye Sağlam ile Veysel Kurt'un adresine davetiye 

tebligatın bilâ tebliğ iade edildiğinden ilânen davetiye tebliğine ka
rar verilmiştir. Tayin edilen 5/2/1975 günü saat 9.00 da mahkemeye 
gelmedikleri veya bir vekilde göndermedikleri takdirde davetiye ye
rine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 88 
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Eskişehir 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden': 

1972/1075 
1974/471 
Davacı İsa Fındık vekili Avukat Şahap Demirer tarafından Fev

zi Akkaya, Hasan Kapubağ aleyhlerine açılan tazminat davasının ya
pılmakta olan duruşmasında davalılardan Hasan Kapubağ'ın adresi
nin meçhul olması nedeniyle dava dilekçesi ve gıyap kararı ilânen 
tebliğ edilerek duruşmaya devam olunmuş ve mahkemece 6/11/1974 
tarih ve numarası yukarıda yazılı karar ile 21.507,30 lira maddi taz
minat ile taktir edilen 6.000 lira manevî tazminat k i cem'an 27.507,30 
lira tazminatın dava tarihi olan 4/12/1972 gününden itibaren % 5 
kanunî faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tah
siline ayrıca 1224 lira mahkeme masrafından takdiren 325 lira ile 
birlikte her ik i davalıdan tahsiline 2750,73 lira nisbi ücreti vekâletin 
tayinine karar verilmiştir. 

Davalılardan Hasan Kabubağ'm adresinin meçhul olması nede
niyle işbu ilânın hüküm tebliği yerine kaim olmak üzere 15 gün tem
yiz müddeti ve 15 günde ilân müddeti k i cem'an 1 ay içinde davalı 
Hasan Kabubağ'm bizzat kendisi veya bir vekil ile kanun yoluna baş
vurmadığı takdirde hakkındaki hükmün kesinleşmiş olacağını bildi
rir ilândır. 87 

Feke Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1969/48 
K. No : 1973/41 
Müessir fii l suçundan T. C. K. nun 456/4-51 inci maddeleri ge

reğince bir ay 15 gün hapis cezasına hükümlü Saimbeyli İslâm Ma
hallesinden Zeynel oğlu 1969 doğumlu Yusuf Davulcu bütün aramalara 
rağmen bulunamadığından ve adresi de meçhul olduğundan ilâm ye
rine kaim olmak üzere Resmî Gazete'de tebligat yapılması karar al
tına alındığından kanunî süre içinde temyiz hakkı mahfuz olmak üze
re duyurulur. 46 • 

İspir Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

İspir'in Yukarı Ozbağ Köyünden Ahmet oğlu Hüseyin Çelik ve
ki l i Abdullah Kaya tarafından, İspir'in Aşağı Özbağ Köyünden Ali 
Şimşek ve arkadaşları aleyhine açılan tapu iptali davasının yapılan du
ruşmasında : 

Davalılardan bir kısmının adreslerinin meçhul bulunması sebe
biyle 7201 sayılı Tebligat Kanununun hükümleri gereğince tebligat 
yerine kaim olmak üzere ilân yapılmasına karar verilmiştir. 

İspir'in Kân Köyü hudutları dahilinde kain ve İspir tapusunun 
Ağustos 89 yoklama tarih, cilt 9, sahife 80 ve 33 numarasında kayıtlı 
taşınmazın tapudaki yüzölçümünün tezyidi sırasında çok fazla oluşu 
sebebiyle kendilerine ait taşınmazı da tapu kapsamı içerisine aldığın
dan bu tapunun 3860 M 2 Iik kısmının iptali hususunda açılan dava 
dilekçesini davalılardan Koksal Akgül, Hüseyin Şimşek, Hi lmi Şimşek, 
Firdes Şimşek, Feride Akgül, Hatice Şimşek, Mahmut Tekin, Musta
fa Diler Hüseyin Diler adreslerinde bulunmadığından ve adresleri 
meçhul olduğundan bu davalılara 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31. 
maddesi gereğince dava dilekçesinin tebliği yerine kaim olmak üze
re ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ yapılmış sayılmasına 
ve belirtilen günde İspir Asliye Hukuk Mahkemesinin 1974/65 sayılı 
dosyanın 24/1/1975 Cuma saat 9.00 da bulunmadığınız takdirde hak
kınızda gıyap kararı çıkarılacağının bilinmesi ilân olunur. 

90 

Ankara 5. Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1974/332 
Davacı Seyfullah Nejat Taşhan vekili tarafından davalı Hasan 

Tacetin Yavuz ve arkadaşları aleyhine açılan izalei şuyu davasının 
yapılan duruşmasında: 

Davalılardan Çiçekdağı Mahsenlik Köyünde oturan Hasan Aygü-
ne davetiye tebliğ edilememiş ve zabıtaca da adresi tespit edilemedi
ğinden davalı Hasan Aygüne gazete ile ilânen davetiye tebliğine ka
rar verilmiş ve duruşma 22/1/1975 günü saat 10.00 na talik edilmiş 
olduğundan duruşma gününe kadar ibraz etmek istediğiniz vesika 
ve delilleri göstermeniz ve gelmediğiniz takdirde H. U. M. K. nun 509, 
510 ncu maddeleri gereğince gıyabınızda karar verileceği ilânen ta
rafına tebliğ olunur. 65 

Antakya 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1974/452 
Köy İşleri ve Kooperatifler başkanlığına izafeten Hatay Defter-

liği adına hazine vekili Avukat Al i Bahadır tarafından Ramazan Aba
cı varisleri aleyhine ikame olunan tapu iptali ve istihdat davası ne
deniyle Akcurun Köyünde ikamet etmekte iken halen adresi meçhul 
bulunan varislerden davalı Ramazan oğlu Hasan Abacı'ya ilânen da
vetiye tebliğine karar verilmiş ve duruşma 10/2/1975 Pazartesi saat 
10.00 na talik edilmiştir. 

Muayyen gün ve saatte mahkememizde hazır bulunmanız aksi 
takdirde hakkınızda gıyap kararı ittihaz olunacağı davetiye tebliği 
yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 86 

Zonguldak 4 ncü İş Mahkemesi Hâkimliğinden: 

1972/924 
Davacı Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü vekili Avu

kat Ataman Altan tarafından davalı: Ankara - Yenişehir, İzmir Cad
desi No. 47/3 de Sınai Tesisler İnşaat ve Ticaret Kollektif Şirketi, 
aelyhine açılan rücu davasının tahkikatı sırasında: 

Adı geçen davalı adresine, davetiye çıkarıldığı halde adresinde 
bulunamadığından ve adresinin meçhul olduğundan davetiyenni bilâ 
tebliğ iade edildiği ve başka adresi de tespit edilemediğinden dave
tiyenin Resmî Gazete ile, ilânen tebliğine, karar verilmiş olmakla, 
tahkikatın bırakıldığı 6/3/1975 günü saat 9.00 da bizzat kendisi ve
ya kendisinin bir vekille temsil ettirmesi lüzumu davetiye yerine 
kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 27 

Samsun İş Mahkemesi Hâkimliğinden : 

E. No : 1973/1748 
K. No : 1974/3816 
Davacı Karadeniz Bakır İşletmeleri A. Ş. vekilleri tarafından 

davalı Aydın Karakuş aleyhine ikame olunan ihbar tazminatı davası 
sonucunda, 5.956,56 liranın 12/1/1973 tarihinden itibaren kanunî faizi 
ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, Avukatlık asgarî 
ücret tarifesi gereğince 595 lira vekâlet ücretinin ve 573,50 TL. lık ilk 
dava ilânen davetiye ve gıyap masrafı bilirkişi ücreti ve posta mas
rafı tutarıyla birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, peşin 
yatırılan 37 lira harcın mahsubu ile bakiye 112 lira ilâm harcının da
valıdan alınmasına, temyiz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir. 
Tebliğ yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 134 

Şerefli Koçhisar 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

İlçenin Sankaya Mahallesinden Hasan Yavuz ve Mustafa Yavuz 
tarafından ayni mahalleden Gazi Yavuz, Rıfat Yavuz, Abdurrahman 
Yavuz ve Zeynep Güvenç aleyhine açılan tapu iptali davasının yapılan 
duruşması sırasında. 

Davalılardan Abdurrahman Yavuz ve Zeynep Güvenç'in adres
leri belli olmadığından adlarına tebligat yapılamamış olup davetiye
nin ilânen tebliğine karar verildiğinden davalılar Abdurrahman Ya
vuz ve Zeynep Güvenç'in 14/4/1975 günü mahkemede hazır bulunma
ları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri aksi takdirde H. U. 
M. K. nun 509 uncu maddesi gereğince duruşmanın gıyaplarında yapı
lacağı ilânen tebliğ olunur. 123 • 

Antalya Asliye İkinci Hukuk Hâkimliğinden : 

E. No : 1972/895 
K. No : 1974/411 
Davacı Durmuş Yıldız tarafından davalı Şerife Yıldız hakkında 

açılan zina ve şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davasının yapı
lan açık muhakemesi sonunda: Dava sabit görülerek tarafların boşan
malarına, davalının Medenî Kanunun 142 nci maddesi gereğince bir 
sene müddetle evlenmekten memnuiyetine, davacı tarafından yapılan 
541 lira mahkeme masraflarının davalıdan tahsili ile davacıya veril
mesine dair 25/9/1974 tarihinde 1974/411 karar sayı ile karar verilmiş 
ve davalınmın adresi meçhul bulunduğundan gerek dava dilekçesi ve 
gerekse gıyap kararı ilânen tebliğ edilmiş ve kararında ilânen tebli
ğine mahkemece karar verildiğinden hüküm metnini ihtiva eden işbu 
ilânın ilân tarihinden itibaren 15 gün içerisinde davalı tarafından tem
yiz edilmediği takdirde hüküm kesinleşeceği ilâm yerine kaim olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 14897 
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Kula Kadastro Hâkimliğinden : 

E. No : 1961/611 
K. No : 1968/59 
Muterziler : 1— Mehmet Soysatıcı, Hacı Ahmet oğlu, İzmir Ha

l i l Rıfat Sokak 274, 12/A da mukim. 
2 — Osman Muin Güneş, A l i Kâzım oğlu, İzmir Karşıyaka 2006 

Sokak 11/3 No da ikamet eder. 
3 — Sultan Ergül, Nurullah kızı, Kula'mn Kenger Köyünden. 
Vekili : İzzet Ergül, Al i oğlu Salihli İlçesinde ikamet eder. 
Davalılar : Şerafettin Akça ve 3 arkadaşı Kula'mn Kenger Kö

yünden. 
Dava : Tespite itiraz 
Kula'mn Kenger Köyünde yapılan kadastro tespitinde 1310, 1311, 

1312, 1313 Nolu parsellere muterizler tarafından itiraz edilmiş olmakla 
Kula Kadastro Mahkemesinde yapılan duruşma sonunda : 

Müterizlerden Osman Muin Güneş ile Sultan Ergül itirazların
dan feragat etmiş olduklarını ve davanın yanlış açtıklarım beyanla 
itirazlarının reddine, tapulamaca yapılan tespit gibi nizalı 1310 No. lu 
gayrimenkulun davalı Al i Akça üzerine, nizalı 1311 No. lu parselin da
valı Yunus Akça üzerine, nizalı 1313 No. lu parselin davalı Ahmet üzer
lerine tapuya tesciline, Tapulama Kanunun 74 üncü maddesi gereğince 
kabulleri veçhile 40 lira ilâm harcının davalılardan musavaten tah
siline, geri kalan 13 liranın muteriz Mehmet Soysatıcı'dan tahsiline, 
Tapulama Kanunun 75 nci maddesi gereğince yapılan (100) Lira 
(22) Kuruş mahkeme masrafının 2/3 si olan (66) Lira (82) Kuruşun 
kabulleri veçhile davalılardan musavaten tahsiline, 1/3 r i olan (33) 
Lira (40) Kuruşun muteriz Mehmet Soysatıcı'dan tahsiline dair veri
len 19/4/1968 günlü hüküm bunca aramalara rağmen muterizlere teb
liğ edilememiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince Resmî Gazete'de ilânen 
tebliğine, ilân yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebligatın mu
terizler Mehmet Soysatıcı'ya, Osman Muin,Güneş'e ve Sultan Ergül 
vekili İzzet Ergül'e yapılmış sayılacağına karar verilmiş olduğu ilânen 
tebliğ olunur. 16636 

E. No : 1961/618 
K. No : 1965/95 
Muterziler : 1— Mehmet Soysatıcı, Hacı Ahmet oğlu, İzmir Ha

l i l Rıfat Sokak 274, 12/4 de mukim. 
2 — Osman Muin Güneş, Al i Kâzım oğlu, İzmir Karşıyaka 2006 
3 — Sultan Ergül, Nurullah kızı, Kula'mn Kenger Köyünden. 

Sokak 11/3 No da ikamet eder. 
Vekili : İzzet Ergül, Al i oğlu Salihli İlçesinde ikamet eder. 
Vekil i : İzzet Ergül, Nurullah kızı, Kulanın Kenger Köyünden. 
Davalılar : Şerafettin Akça ve 3 arkadaşı Kula'nın Kenger Kö

yünden. 
Dava : Tespite itiraz 
Kula'mn Kenger Köyünde yapılan kadastro tespitinde 1314, 1345, 

1346, 1347 Nolu parsellere Muterizler tarafından itiraz edilmiş olmakla 
Kula Kadastro Mahkemesinde yapılan duruşma sonunda : 

Muteriz Sultan Ergül ile vekili İzzet Ergül itirazlarından vaki 
feragatlarma binaen itirazlarının reddine, nizalı 1345 No. lu parsel 
gayrimenkulun davalı Al i Akça üzerine, nizalı 1314 No. lu parselin 
davalı Yunus Akça üzerine, nizalı 1346 parsel sayılı gayrimenkulun da
valı Şerafettin Akça üzerine ve nizalı 1347 sayılı parselin davalı Meh
met Akça üzerine tapuya tesciline, kabulleri veçhile Tapulama Kanu
nun 74 üncü maddesi gereğince 40 lira ilâm harcının ve ayrıca ayni 
Kanunun 75 inci maddesi gereğince sarfedilen 13 lira 22 kuruşun mu
savaten ve müteselsilen davalılardan tahsiline dair Mahkememizden 
verilen 14/12/1965 günlü hüküm bunca aramalara rağmen muteriz 
Mehmet Soysatıcıya tebliğ mümkün olamamıştır. 

7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince Resmî Gazete'de ilânen 
tebliğine ve ilân yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebligatın 
muteriz Mehmet Soysatıcıya tebliğ edilmiş sayılacağına ilânen tebliğ 
olunur. 16637 

E. No : 1966/88 
K. No : 1969/111 
Muteriz ve davalı : Mehmet Yapıcı Kula'mn Menye Nahiyesinden 
Davalı : Hüseyin Berber, Kulanın Gökçeören Nahiyesinden 
Ölümü ile mirasçıları : 
- — Naciye Berber, Hüseyin kızı, Kula'mn Menye Nahiyesinden. 
2 — Özen Berber, Hüseyin kızı, ayni yerden, 
3 — Nihayet Berber, Hüseyin kızı, ayni yerden. 

4 — Meftune Berber, Hüseyin kızı, ayni yerden. 
5 — Yüksel Berber, Hüseyin oğlu ayni yerden. 
6 — Cennet Berber, İbrahim kızı, ayni yerden ve 6 arkadaşı. 
Dava : Tespite itiraz 
İtiraz tarihi : 12/11/1963 
Kula'mn Menye Nahiyesinde Tapulama Kanunu hükümleri ge-

ğince yapılan tapulamada, 519 No. lu parsele muteriz Mehmet Yapıcı 
tarafından itiraz edilmiş olmakla Kula Kadastro Mahkemesinde yapı
lan duruşma sonunda : 

Muterizin itirazından kısmen feragatına ve davalı Hüseyin Ber
ber mirasçısı Cennet Berber'in itirazı kabul etmesi sebebiyle itirazın 
kısmen kabulüne ve kısmen reddine, tespitin iptaline, nizalı gayrimen
kulun 132 sehim itibariyle 99 sehiminin muteriz ve kısmen davalı Meh
met Yapıcı üzerine 3 er hisseden 33 hissesinin de davalı Hüseyin Ber
ber mirasçıları (evlâtları) Şükriye, Necati, Akif, Özen, Nihayet, Mef
tune, Naciye, Yüksel, Hatice, Sevil ve Engin üzerlerine tapuya tesci
line Tapulama Kanunun 74 üncü maddesi gereğince 10 lira ilâm harcı 
ile ayni Kanunun 75 nci maddesi gereğince yapılan 122 lira 12 kuruşun 
davayı kazanma oram nazara alınarak 1/4 nün davalı Hüseyin Ber
ber mirasçıları Cennet Berber 3/4 nün muteriz ve davalı Mehmet Ya-
pıcı'dan tahsiline dair Mahkememizden verilen 2/7/1969 günlü hüküm 
bunca aramalara rağmen davalı Hüseyin Berber mirasçıları Naciye 
Berber, Özen Berber, Nihayet Berber, Meftune Berber ve Yüksel Ber-
ber'e tebliğ mümkün olmamış olduğundan Resmî Gazete ile ilânına 
karar verilmiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri gereğince ilânen tebliğine 
ve ilân yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebligatın davalı Hü
seyin Berber mirasçıları Naciye Berber, Özen Berber, Nihayet Ber
ber, Meftune Berber ve Yüksel Berber'e tebliğ edilmiş sayılacağı ilâ
nen tebliğ olunur. 16635 

E. No : 1959/166 
K. No : 1961/129 
Muteriz ve kısmen davalı : Nurullah Sever, Kulanın Saraçlar 

Köyünden 
Davalılar : Cennet Bakirli , Mustafa kızı, Kulanın Saraçlar Kö

yünden. 
Alime Ayaz, Al i kızı, Kulanın Saraçlar Köyünden ve 23 arkadaşı 
Dava : Tespite itiraz 
Dava tarihi : 6/10/1958 
Kulanın Saraçlar Köyünde Tapulama Kanunu hükümleri gere

ğince yapılan tapulamada 801 sayılı parsele itiraz edilmiş olmakla 
Kula Tapulama Mahkemesinde yapılan duruşma sonunda : 

Yapılan duruşmaya göre kadastroca yapılan tespitin iptaline ve 
nizalı 801 no. lu parselin 7680 sehim itibar edilerek 640 kar sehimden 
1920 sehiminin davalılar Fadime evlâtları ve Hüseyin'den olma Ali Os
man Berber, Hali l Berber ve Neslihan Berber'e, 1920 sehim Şerif kızı 
davalı Fadime Sever'e, 960 sehim Hasan oğlu davalı Mehmet Sever'e, 
2880 sehim muteriz ve kısmen davalı Nurullah Sever'e olmak üzere 
hisseleri nisbetinde tapu tesciline, harç ve masraf alınmasına mahal 
olmadığına dair Mahkememizden verilen 25/11/1961 gün hüküm dava
lılardan Cennet Berber ile Alime Ayaz'a bunca aramalara rağmen 
tebliğ mümkün olmadığından Resmî Gazete ile ilânına karar veril
miştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri gereğince ilânen tebliğine 
ve ilân yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebligatın Cennet Ba-
kır'lı ile Alime Ayaz'a tebliğ edilmiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur. 

16634 

Denizli İkinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Buldan İlçesi Yeni Mahallesinden Rızvan namı diğer Rıd
van oğlu 1308 doğumlu Ahmet Akabil ile davalı Ceyhan İlçesi Mithat-
paşa Mahallesi 100 üncü Sokak No : 4 de iken halen adresi meçhul 
Hüsnüye Akabil aralarında yapılmakta olan boşanma davası duruş
ması sırasında: 

Davacının davalıdan boşanmasına, 23/10/1974 gün ve 1973/156-431 
karar sayımızla boşanmalarına karar verilmiş ve davalıya adresi meç
hul olduğundan ilâm yerine kaim olmak üzere Resmî Gazete ile ilânen 
tebligat yapılması karar altına alındığından kanunî süre içinde tem
yiz hakkı mahfuz olmak üzere ilân tarihinden itibaren bir ay zarfında 
Kanun yoluna baş vurulmadığında hükmün kesinleşeceği ilân olunur 

15697 



Kula Kadastro Hâkimliğinden : Kula Tapulama Hâkimliğinden : 

E . No : 1966/23 
K . No : 1969/139 
Muteriz ve davalı : Abdurrahman Berber, Kulanın Menye Nahi

yesinden 
Muteriz : Safiye Alemdar, Kulanın Menye Nahiyesinden. 
Davalılar : 1 — Hüseyin Berber, Süleyman oğlu, Salihli Ayhan 

Sokak No : 15 
Ölümü ile mirasçıları : 
a) Meftune Berber, Hüseyin kızı, ayni yerde mukim, 
b) Nihayet Berber, Hüseyin kızı, ayni yerde mukim. 
c) Necati Berber, Hüseyin oğlu, ayni yerde mukim. 
d) Cennet Berber, İbrahim kızı, ayni yerde mukim, küçük ço

cukları Yüksel, Sevil ve Engin Berber'e velâyeten 
Dava : Tespite itiraz 
Dava tarihi : 25-30/11/1963 
Kula'nm Menye Nahiyesinde Tapulama Kanunu hükümleri gere

ğince yapılan tapulamada 125 no. lu parsele itiraz edilmiş olmakla 
Kula Tapulama Mahkemesinde yapılan duruşma sonunda : 

Muteriz Safiye'nin itirazından feragat sebebiyle itirazının reddine, 
davalılar Abdurrahman Berber'in itirazını kabul ettiklerinden itirazın 
kabulü ile tespitin iptaline, nizalı gayrimenku 1704 sehim itibariyle 
536 sehiminin muteriz ve davalı Abdurrahman Berber üzerine 21 er 
sehimden 168 sehiminin muteriz ve davalı Hüseyin Berber mirasçı
ları evlâtları, Şükriye, Hatice, Naciye, Necati, Akif, Özen, Nihayet ve 
Meftune üzerlerine tapuya tesciline, Tapulama Kanunun 74 üncü mad
desi gereğince 10 lira ilâm harcı ile ayni Kanunun 75 nci mauaesi 
gereğince sarfedilen 218 lira 52 kuruş masrafın kabulü veçhile mute
riz ve kısmen davalı Abdurrahman Berber'den alınmasına dair Mah
kememizden verilen 19/9/1969 günlü hüküm bunca aramalara rağmen 
Hüseyin Berber mirasçılarından Meftune, Cennet, Nihayet ve Necati 
Berber'e tebliğ edilememiş olduğundan Resmî Gazete ile ilânına karar 
verilmiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri gereğince ilânen tebliğine 
ve ilân yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebligatın Hüseyin 
Berber mirasçıları Meftune Berber, Nihayet Berber, Necati Berber ve 
çocuklarına velâyeten Cennet Berber'e tebliğ edilmiş sayılacağı ilâ
nen tebliğ olunur. 166.33 

E. No : 1966/126 
K . No : 1973/16 
Muteriz davalı : Süleyman Açıkel, Mehmet Al i oğlu, Menye-Kula 
Vefatiyle mirasçıları : 
Ayşe Açıkel İsmail kızı, Menye-Kula ve 2 arkadaşı 
Davalı : Fadime Açıkel, Süleyman kızı Menye - Kula 
Vefatiyle mirasçıları : 
Şükrü Açıkeı, buıeyman oğlu Menye - Kula ve 2 arkadaşı Hasan 

Açıkel, Mehmet Ali oğlu, Menye-Kula 
Vefatiyle mirasçıları : 
a) Zekiye Koca, Hasan kızı, 1947 doğumlu, Kocaçeşme Mah. 

Acısu Sokak No : 11 Salihli 
b) Emine Türkeli, Mehmet Al i kızı, Saruhan Mahallesi Kırk 

Basamak Yokuşu Aralık Sokak No : 6 Manisa ölümü ile mirasçıları, 
oğlu Arif, kızı Hanife Suna, oğlu Kasım kızı Türkân. 

c) Feride Açıkel, Hasan kızı, Menye - Kula. 
Dava : Tespite itiraz 
Dava tarihi : 30/11/1963 
Kulanın Menye Nahiyesinde tapulama Kanunu hükümleri gere

ğince yapılan tapulamada, 727 sayılı parsele itiraz edilmiş olmakla, 
Kula Kadastro Mahkemesinde yapılan duruşma sonunda : 

Muteriz - davalı Süleyman Açıkel'in itirazı usul ve Kanuna uy
gun görüldüğünden tapulama tutanağının iptaline ve muterizin vefatı 
sebebiyle dosyada mevcut veraset kararı gereğince nizalı olan 727 
no. lu parselin 8 sehim itibar edilerek 2 sehiminin Ayşe Açıkel, 3 sehi
minin Şükrü Açıkel, 3 sehiminin A l i Açıkel adına tapuya tesciline ka
rar verilmiş ve Mahkememizden verilen 5/6/1973 günlü hüküm bunca 
aramala -a rağmen adresleri meçhul olduğundan davalı Hasan Açıkel 
mirasçısı Zekiye Koca ile Emine Türkeli mirasçılarına tebliğ edile
memiş olduğundan Resmî Gazete ile ilânına karar verilmiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri gereğince ilânen tebliğine 
ve ilân yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebligatın Hasan 
Açıkel mirasçısı Zekiye Koca ile Emine Türkeli mirasçıları Arif, Hani
fe Suna, Kasım. \ ° , Türkân'a tebliğ edilmiş sayılacağı ilânen tebliğ 
olunur. 16632 

E. No : 1961/176 
K. No : 1966/18 
Muteriz : Ayşe Gökc^lan, Ali kızı, Kulanın Gölde Köyünden 
Muteriz ve nemde da\alı : Mehmet Ali Gündoğdu, Hüseyin oğlu, 

Kulanın Gölde Köyünden 
Davalılar 1 — Kadriye Karaman, Mehmet kızı, 1339 doğumlu 

ayni yerden ölümü ile mirasçıları : Oğlu Mehmet, kızı Hayriye, oğlu 
Ramazan ayni yerden. 

2 — Şerif Argaç, Mehmet oğlt: Kulanın Gölde Köyünden 
3 — Dudu Argaç, Osman kızı, ayni yerden. 
4 — Fadime, Mehmet kızı, 1931 doğumlu ayni yerden. 
5 — Hatice Yatkın, Mehmet kızı ayni yerden ölümü ile miras

çıları : 
a) İbrahim Yatkın, Mustafa oğlu, 1949 doğumlu, Alaşehir Ke

maliye Köyünden ve 3 arkadaşı. 
6 — Gülsüm Esen, Mehmet kızı ayni yerden ve 2 arkadaşı ayni 

yerden. 
Dava : Tespite itiraz 
İtiraz tarihi : 28-30/1/1961 
Kulanın Gölde Köyünde Tapulama Kanunu hükümleri gereğince 

yapılan tapulamada 271 no. lu parsele itiraz edilmekle Kula Tapulama 
Mahkemesinde yapılan açık duruşma sonunda : 

271 no. lu parsel için yapılan itirazın yersiz olduğu ve tapulama 
tespitinin doğru olduğu, yalnız Al i kızı Hatice'nin mirasçıları yanlış 
tespit edildiğinden bu sebepten tapulamaca yapılan tespitin iptaline 
ve itirazlarında reddine, nizalı gayrimenkul 768 sehim itibariyle 384 
sehiminin Mehmetali Gündoğdu'ya, 24 sehim Hatice'nin kocası Mus
tafa Yatkın'a, (105) şer sehim Hatice'nin evlâtları Gülsüm Esen, 
tseıius rvaygısız'a, (9) zar sehimden 45 sehiminin Hatice'nin kocası 
Mehmet'in Gülsüm'den olma evlâtları Kadriye, Fadime ile Şerif Ar
gaç ve Ayşe ile torunu Zekiye'nin evlâtlığı Ahmet Başoğluna, (27) şer 
sehimden (81) sehiminin Hatice'nin çocukları Mehmet Yatkın, Ayşe 
Özdemir ve İbrahim Yatkın'a, (24) sehim Dudu Argaç'a olmak üzere 
tapuya tesciline 509 sayılı Tapulama Kanunun 75 üncü maddesi gere
ğince (10) lira ilâm harcı ile ayni Kanunun 75 nci maddesi gereğince 
Mahkeme ödeneğinden sarf edilen 760' kuruş masrafın musavaten ve 
müteseisilen muterizlerden tahsiline dair Mahkememizden verilen 
18/2/1966 günlü hüküm tarailarm bazılarına adreslerinin meçhul ol
maları sebebiyle tebliğ mümkün olmadığından Resmî Gazete ile ilâ
nına karar verilmiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri gereğince Resmi Gazete'
de ilânına ve ilân tarihinden 15 gün sonra Kadriye Karaman mirasçı
ları Şerif Argaç, Dudu Argaç ile davalı Fadime (Mehmet kızı), ile Ha
tice Yatkın mirasçıları İbrahim Yatkın'a tebliğ edilmiş sayılacağı ilâ
nen tebliğ olunur. 16931 

Kayseri 1. Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1974/475 
Davacı Abdurrahman Karahançer vekili Avukat Hasan Şafak 

tarafından, davalı Tevflk Eroğlu ve arkadaşları aleyhine ikame edi
len izalei şuyu davasının yapılan muhakemesinde : 

Davalılardan Hamza Uzun, Hali l Çağlar, Hüseyin Korkmaz, Ömer 
Korkmaz, Mustafa Özcan, Mustafa Güldaş, Şevki Öztürk, Hakkı Ka-
rabek, Duran Sipahi, Mansur Şahin, Necdet Kahraman, Keziban Gök
su, İsmail Hakkı Özden Numan Aktunç, Hacı Aktunç, Hakkı Arslan, 
Haydar Ersoy, Bilal Öztürk, İsmail Öztürk, İkbal Nasuhoğlu, A l i Uslu, 
Mehmet Gözüküçük, Ayşe Şahinin adına çıkarılan tebligatın bilâ teb
liğ iade edilip, j'apılan aramada da bulunamadıkları anlaşıldığından, 
ilânen tebliğine karar verilmiş olup, duruşmanın bırakıldığı 14/2/1975 
günü saat 8.00 e kadar delil ve vesikalarını ibraz etmedikleri ve dü
ve ilânen tebliğ olunur. 15500 

Çaykara Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1974/152 
Uzungöl Köyü Yeni Mahallede arsa, iki katlı ahşap bina Doğuda 

Mustafa Zengin Batıda Gülname Ünal tarlası, evi Güneyde yol Ku
zeyi aile mezarlığı ile çevrili bulunan arsa ve üzerindeki ik i katlı ah
şap binanın tescilini talep eden Selahattin Zengin tarafından Çaykara 
Asliye Hukuk Mahkemesine Uzungöl Belediyesi Başkanlığı ile Çaykara 
Mal Müdürlüğü aleyhine tescil davası açılmıştır. Hak iddia edenler 
varsa üç ay içinde Mahkememize müracaatları ilân olunur. 

9090 
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Kula Tapulama Hâkimliğinden: 

E. No : 1961/442 
K. No : 1969/55 
Muteriz ve davalı : Fatma Halkacı (Coşkun) İbrahim kızı, 1306 

doğumlu Kenger Köyü Kula 
Ölümü ile mirasçıları : 
1 — Yunus Yavaş, Kula'nm Kenger Köyünden. 
2 — Hakkı Coşkun, Hüseyin oğlu, 1326 doğumlu ayni yerden ve 

2 arkadaşı. 
Davalılar : 1 — H. Hüseyin Uysal, Mehmet oğlu, Kula'nın Ken

ger Köyünden 
2 — Alaaddin Karaman, İbrahim oğlu, 1336 doğumlu ayni yerden 
3 — Hüseyinali Demirkol, Al i oğlu, Salihli Kaplan Köyünden 
4 — Sebahattin Karaman, Emi noğlu, Kula'nm Kenger Köyün 

den. 
5 — Mithat Karaman, Emin oğlu, Kula'nm Kenger Köyünden 
6 — Leylâ Karaman, Emin kızı aynı yerden ve 13 arkadaşı. 
Dava : Tespite itiraz 
İtiraz tarihi : 3/2/1961 
Kula'nm Kenger Köyünde Tapulama Kanunu hükümleri gereğin

ce yapılan tapulamada 254 no. lu parsele itiraz edilmiş olmakla, Kula 
Tapulama Mahkemesinde yapılan duruşma sonunda : 

Nizalı 254 no. lu parsel' hakkındaki itirazın doğru olduğu ve tes
pitin yanlış olduğundan tespitin iptaline, (16) sehim itibar edilerek 
(4) sehim tam mülkiyet ile (8) sehim intifa hakkının Hakkı Coşkun'a, 
(2) sehim tam mülkiyet ile (4) sehim çıplak mülkiyetin Emine Ak-
güne, (1) erden (2) sehim tam mülkiyet ile (2) serden (4) sehim çıp
lak mülkiyetin Yunus Yavaş ile İbrahim Yavaş üzerlerine tapuya tes
ciline, Tapulama Kanunun 74 üncü maddesi gereğince alınması lâzım 
gelen 10 lira harç ile Mahkemece res'en yapılan (107) lira (72) kuruş 
masrafın davalılardan musavaten ve müstelsilen tahsiline dair Mah
kememizden verilen 10/4/1969 tarihli hüküm taraflardan bazılarına 
tebliğ edilmesi mümkün olmadığından Resmî Gazete ile ilânına karar 
verilmiş olmakla, 

7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri gereğince Resmî Gazete 
ile ilânına ve ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra taraflardan Hakkı 
Coşkun, H. Hüseyin Uysal, Alaaddin Kahraman, Hüseyinali Demirkol, 
Sabahattin Kahraman, Mithat Kahraman ve Leylâ Kahraman'a tebli
gatta yapılmış sayılacağı ilânen tebliğ olunur. 16930 

E. No : 1961/439 
K. No : 1969/66 
Muteriz ve davalı: Fatma Halkacı (Coşkun) İbrahim kızı, 1306 

doğumlu, Kula'nm Kenger Köyünden 
Ölümü ile mirasçıları : 
1 — Yunus Yavaş, Kula'nm Kenger Köyünden. 
2 — Hakkı Coşkun, Hüseyin oğlu, 1326 doğumlu ayni yerden 
3 — İbrahim Yavaş, Mehmet oğlu, 1339 doğumlu ayni yerden 
4 — Emine Akgün, İbrahim kızı, ayni yerden. 
Davalılar : 1 — Yunus Barış, Mustafa oğlu, 1938 doğumlu, Kula 

Kenger Köyünden 
2 — Al i Yağız, Musa oğlu, 1932 doğumlu, Kula'nın Kenger Kö

yünden. 
3 — Mithat Karaman, Emin oğlu, Kula'nm Kenger Köyünden 
4 — Leylâ Karaman, Emin kızı, Kula'nm Kenger Köyünden 
5 — Sabahattin Karaman, Emin oğlu, Kula'nın Kenger Köyün

den ve 13 arkadaşı. 
Dava : Tespite itiraz 
İtiraz tarihi : 3/2/1961 
Kula'nm Kenger Köyünde Tapulama Kanunu hükümleri gereğin

ce yapılan tapulamada 239 no. lu parsele itiraz edilmiş olmakla Kula 
Tapulama Mahkemesinde yapılan açık duruşma sonunda : 

Nizalı olan 239 sayılı parselin itirazın doğru, tespitin yanlış ol
duğundan tespitin iptaline, (16) sehim itibar edilerek (4) sehiminin 
tam mülkiyet ile (8) sehim intifa hakkının Hüseyin oğlu Hakkı Coş
kun'a, (2) sehim tam mülkiyet ile (4) sehim çıplak mülkiyetin Emine 
Akgün'e, (1) erden (2) sehim tam mülkiyet ile (2) serden (4) sehim 
çıplak mülkiyetin Yunus Yavaş ile İbrahim Yavaş üzerlerine tapuya 
tesciline, Tapulama Kanununun 74. maddesi gereğince 10 lira harç ile 
Mahkemece res'en yapılan (17) lira (22) kuruş masrafın davalılardan 
musavaten ve müstelsilen tahsiline dair Mahkememizden verilen 
18 /4 /1969 günlü hüküm taraflardan bazıların adresleri meçhul ol
ması sebebiyle tebliğ edilememiş bulunduğundan Resmî Gazete ile ilâ
nına karar verilmiş olmakla, 

7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri gereğince Resmî Gazete 
ile ilânına, ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligat yapılama
yan Hakkı Coşkun, Al i Yağız, H. Hüseyin Uysal, Sabahattin Karaman, 
Nihat Karaman, Leylâ Karaman'a tebligat yapılmış sayılacağı ilânen 
tebliğ olunur. 16929 

Mihalıçık Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1974/17 
Davacı Köy İşleri Bakanlığı vekili Avukat Ayten Altok'un davalı 

Mihalıççık İkipınar Köyünden Recep oğlu Mahmut Yanar aleyhine 
açmış olduğu tapu iptali ve tescil davasının Mahkememizce icra kılı
nan duruşması sırasında : 

Karar gereğince: Mahkememizden verilen 14/12/1972 tarihli hü
küm davacı vekili tarafından temyiz ediımiş temyiz mahkemesi 5nci 
Hukuk Dairesinin 16/10/19/3 tarih ve 15983/14709 sayılı ilâmı ile bozu
larak Mahkememize iade edilmiş olup davacı vekili davasını yenile
miş olup yenileme dilekçesi bütün araştırmalara rağmen davalının ad
resi tespit edilemediğinden tebliğ edilemedğinden kendisine yenileme 
dilekçesi ve davetiyenin ilânen tebliğine karar verilmiş olup duruşma 
6/2/1975 günü saat 12,05 e talik edilmiştir duruşma günü ve'saatinde 
davalının Mahkememizde hazır bulunması veya bir vekil göndererek 
kendisini temsil ettirmesi lüzumu yenileme dilekçesi davetiye yerine 
kaim olmak üzere davalı Mahmut Yanar'a-ilânen tebliğ olunur. 

16352 

Ürgüp Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

E. No : 1973/328 
K. No : 1974/151 
Davacı Ürgüp ilçesi Sofular Köyünden Süleyman Yaman'm ayni 

Köyden Şadiye Yaman aleyhine açmış olduğu boşanma davasının 
yapılan duruşması sonunda : 

Mahkememizden sadir olan 17/7/1974 tarih ve ayni sayılı kararla 
tarafların boşanmalarına davalı kusurlu olduğundan ve boşanmaya 
sebebiyet verdiğinden bir sene müddetle evlenmekten memnuiyetine 
292 lira 50 kuruş mahkeme masrafı 650 lira vekâlet ücretinin davalı
dan alınarak davacıya ödenmesine taraflardan olma 4/1/1963 doğumlu 
Hüseyin, 4/2/1959 doğumlu Miyase, 13/5/1970 doğumlu Ilhami ile 
14/6/1972 doğumlu Yusuf Yaman'm velayetlerinin davacıya verilme
sine taraflar ayni şehirde otururlarsa Pazar günleri Ağustos ayının 
25 inden Eylül ayının 25 ine kadar davalı annesi yanma aldırılmasına 
karar verilmiş olup karar davalıya posta vasıtaslyle tebliğ için gönde-
rilmişsede davalı adresini terk ederek semti meçhule gittiğinin bildi
rilmiş olmakla 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 inci maddesine göre 
tebliğ yerine kâin olmak üzere ilânın tebliğ olunur. 14515 

• 
Sındırgı Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1974/87 
Davacı, Sındırgı'nın Karaağaç Köyünden, Mehmet Zeybek tara

fından, davlılar İzmir - Çamdibi Kemalpaşa Caddesi No : 9 da mukim 
Veli Aslan ile Hasan Aslan aleyhine ikame eylenen tazminat davasının 
yapılmakta olan muhakemesinde : 

Davalıların adreslerinin meçhul bulunduğu yapılan zabıta tahki
katından anlaşılmış olmakla, işbu ilânın davalıların duruşmada bulun
maları için davetiye yerine kaim olmak üzere duruşmasının ise 
13/2/1975 günü sat 9.00 da muallak bulunduğu ilân olunur. 

16728 

Ankara 3. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1972/1298 
Davacı : Hidayet Armağan. 
Vekili : Avukat Fuataker 
Davalı : Selahattin Uzel. Adresi meçhul 
Dava : Alacak 
Davacı tarafından davalı aleyhinde ikame olunan alacak davası

nın yapılan yargılaması sonunda : 
44.720 liranın 255,90 tespit masrafı vekâlet ücreti ve faizi ile bir

likte davalıdan tahsiline 22/2/1974 tarihinde karar verilmiş davalının 
adresi meçhul olduğundan mahkeme karanım ilânen tebliğ gerekmiş
tir. 

İşbu ilân mahkeme kararı yerine kaim olmak üzere davalı Sela
hattin Uzel'e ilânen tebliğ olunur. 100 
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Murgul Etibank Genel Müdürlüğü Bakır İşletmesi Müessesesi 
Müdürlüğünden : 

Sönmemiş kireç satmalmacaktır 
1 — Müessesemiz ihtiyacı 1650 ton sönmemiş kireç kapalı zarf 

usulü ile ihale edilecektir. 
2 — İhale 16/1/1975 günü saat 15.30 da Müessesemiz Satın Alma 

ve İhale Komisyonunda yapılacaktır. 
3 — Muvakkat teminat 30.650— TL. dır. 
4 — Bu işe ait şartname Etibank Genel Müdürlüğünde, Etibank 

istanbul Alım-Satım Şubesinde Erzurum, Etibank Bankacılık Şubesi 
ile Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünde görülebilir. 

164 / 1-1 

Türkiye Elektrik Kurumundan: 

Murgul Etibank Genel Müdürlüğü Bakır İşletmesi Müessesesi 
Müdürlüğünden : 

Bakir l i cevher naklettirilecektir 
1 — Karadeniz Bakır İşletmeleri Damar Tesisleri Müdürlüğü 

Madenden İşletmemize nakledilecek 150.000 ton bakirli cevher nakliye 
işi kapalı zarf usulü ile bir müteahhide ihale edilecektir. 

2 — İhale 15/1/1975 günü saat 15.30 da Murgul Bakır İşletmesi 
Müdürlüğü Satmalına ve İhale Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Muvakkat teminat 197.250,— TL. dır. 
4 — Bu işe ait şartname Etibank Genel Müdürlüğünde, Etibank 

istanbul Alım Satım Şubesi Müdürlüğünde, Etibank Erzurum, Trab
zon, Rize, Samsun Bankacılık-Şubelerinde ve İşletmemiz Ticaret Mü
dürlüğünde görülebilir. 165 / 1-1 

(Köyl elektrik şebekeleri ve ENH.ları montaj işçiliği yaptırılacaktır.) 
1 — Kurumumuzca aşağıda i l i , ilçesi, grubu, takribi keşfi, geçici teminatları ile adetleri belirtilen köylerin ve müstakil E N H . larmın 

elektrifikasyon montaj işçilikleri, kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle, şartnamesi gereğince ihaleten yaptırılacaktır. 
2 — a) Elektrifikasyon montaj işçiliği yaptırılacak köyler: 

E N H . nın Takribi İşçilik Geçici 
Köy karekteristiği Tutan Teminat 

İ l i İ l ç e s i Adedi Grubu ve uzunluğu Lira Kr. Lira Kr. 

1 — Tokat Reşadiye 13 73-13-97 44 Km. 3 AWG. 617.985 — 25.000 — 
2 — Konya Merkez-Beyşehir Seydişehir 10 73-15-46 70 Km. » 903.221,— 35.000 — 
3 — Kastamonu Merkez 11 73-1-128 17 Km. » 439.888,— 20.000 — 
4 — Erzurum Tortum 7 73-14-58 56 Km. 1/0+3 » 497.276,— 22.500 — 
5 — Çanakkale Gelibolu 10 73-3-28 28 Km. 3 AWG. 613.173 — 25.000 — 
6 — Edirne Enez 7 73-12-80 6 Km. » 449.655,— 20.000,— 
7 — Çanakkale Gelibolu 11 73-3-29 20 Km. » 631.648 — 25.000 — 
8 — Kırklareli Pmarhisar 7 73-12-69 17 Km. » 456.322 — 20.000,— 
9 — Yozgat Boğazlıyan 8 74-9-12 32 Km. » 641.541 — 25.000 — 

10 — Trabzon Merkez 15 73-10-92 18 Km. » 1.924.307 — 70.000,— 
11 — Çanakkale Lapseki-Biga 25 73-3-25 71 Km. » 1.355.389 — 52.500 — 
12 — Bursa Orhaneli-M. Kemalpaşa 

Yenişehir 19 73-3-23 41 Km. » 1.020.644,— 45.000 — 
13 — Çanakkale Merkez-Ezine 10 74-3-48 12 Km. » 519.379,— 22.500,— 
14 — Samsun Bafra 26 74-13-114 79 Km. 2.670.467,— 90.000 — 

TOPLAM 179 
b) Elektrifikasyon montaj işçiliği yaptınlacak E N H . ve kesici kabin inşaatı. 

E N H . nın Takribi İşçilik Geçici 
karekteristiği Tutan Teminat 

İ 1 i E N H . nın İ s m i Grubu ve uzunluğu Lira Kr . Lira Kr. 

1 — Kütahya Simav-Dağardı E N H . 
2 — Kırşehir Merkez, Kocabey köyü Br. 

Ecikagıl-Plupınar köy iletim 
hattı. 
Mucur, İnanç-Avcıköy Br. 
Aydoğmuş Br. Aksaklı köy Br. 
iletim hattı Br. dahil 

3 — Niğde Ulukışla ilçesine bağlı 
E N H . lan (Brş. dahil) 
2 Ad. Kesici ölçü kabini 

4 — Ankara Nallıhan ve Ayaş ilçelerine bağlı 
E N H . lan (Brş. 1ar dahil) 
2 adet K. ö. K. 

73-11-113 76 Km. 1/0+3 AWG. 904.932 — 35.000 — 

74-9-18 32 Km. 3 AWG. 

73-9-22 112 Km. 1/0+3 AWG. 

462.558,-

1.244.048,-

74-1-40 117Km.3/0+l/0+3AWG. 1.943.256,— 

20.000,-

50.000,— 

70.000,— 
teklif isteme şartnameleri: 
Elektrifikasyonu Finansman - Malzeme Dairesi Başkanlığı Ziya Gökalp Caddesi, Anadolu Han No : 14/1 Yenişehir -

3 — Bu işle ilgili 
— TEK Köy 

Ankara. 
— T E K 12. Bölge Müdürlüğü Millet Caddesi No : 324/1 Topkapı - istanbul, 

adreslerinden 100,— TL. bedel mukabilinde temin edilebilir. 
4 — İştirak belgesi hususundaki müracaatlan, engeç 20/1/1975 günü saat 14.00 e kadar «Ziya Gökalp Caddesi Anadolu Han 14/2 Ankara» 

adresinde TEK Köy Elektrifikasyonu Muhaberat Servisine, şartnamesinde istenen belgeler eklenmek suretiyle, yapılmış olacaktır. İştirak 
belgeleri 24/1/1975 tarihinden itibaren verilecektir. 

5 — Teklifler engeç 6/2/1975 günü saat 14.00 e kadar adı geçen Muhaberat Servisine verilmiş olacaktır. 
6 — Her grup ayn bir ihale konusu olduğundan iştirak belgesi müracaatlarının her grup için ayrı ayn yapılması ve tekliflerin her grup 

için ayrı ayrı verilmesi gereklidir. 
7 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 

168 / 2-1 
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D Ü Z E T M E 
18/12/1974 günlü 15096 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan «Pamuk 

Araştırma Konseyi Yönetmeliği» nde görülen yanlışlıklar aşağıdaki 
şekilde, 

Düzeltilir. 

Sahife Sütun Sütundaki 
No. No. Satır No. Y a n l ı ş D o ğ r u 

1 . 49 Olanakalarını 
2 23 Konseyi 
2 27 Yerde yapılır 

Olanaklarını 
Konsey 
Yerde de yapılabilir 

19/12/1974 günlü 15097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan «Pamuk 
Çalışma Grupları Yönetmeliği» nde görülen yanlışlıklar aşağıdaki şe
kilde, 

Düzeltilir. 
Sahife Sütun Sütundaki 
No. No. Satır No. Y a n l ı ş D o ğ r u 

24 1 41 Gruplarının Grupları 

20/12/1974 günlü 15098 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan «Pamuk 
Çeşit Denemeleri Komitesi Yönetmeliği» nde görülen yanlışlıklar aşa
ğıdaki şekilde, 

Düzeltilir. 

Sahife 
No. 

18 
18 

Sütun Sütundaki 
No. Satır No. Y a n l ı D o ğ r u 

14 
21-22 

18 
18 
18 

26 

3 
9 

14 

Bulunmaktadır. 
Pamuk Çeşit Denemeleri 
Bölüm Başkanlığı veya 

Ziraat İşler Genel Mü
dürlüğünün temsilcisi, 

Tesjit 
Şubeleriyle 
Şubelerince yürütülür 

Bulunmaktır. 
İbaresi mükerrer ya
zıldığından tamamı çı
karılmıştır. 
Ziraat işleri Genel Mü
dürlüğünün Bölge Çe
şit Denemeleri Müdür
lüğü temsilcisi, 
Tesbit 
Şubelerince 
Yapılır 

16762/1-1 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden : 

1 — Toprak Mahsulleri Ofisinin aşağıda isimleri yazılı işyerlerine 
Ofisimize ait hububattan hizalarında gösterilen mahallere Karayolun
dan kamyonlarla taşınması işi açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Eksiltme aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde istanbul Böl
ge Müdürlüğü binasında teşekkül edecek komisyon marifetiyle yapıla
caktır. 

3 — İsteklilerin işyerleri itibariyle belirtilen miktardaki geçici te
minatlarını eksiltme saatinden bir saat önceye kadar Ofis veznesine 
yatırmaları ve alacakları makbuzları ile Komisyona başvurmaları lâ
zımdır. 

4 — B u işlere ait şartname ve eki mukavele tasarıları 5,— lira 
karşılığında istanbul Hububat Şube Müdürlüğünden temin edilebilir. 

5 — Ofis 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 

Taşınacak 
Sevk edecek Sevk edilecek hububat 

işyeri işyeri miktarı Ton 

Eksiltmenin 
yapılacağı 

tarih saat 

Geçici 
teminat 

Lira 

Hayrabolu Tekirdağ 
Muratlı Tekirdağ 
Malkara Tekirdağ 
Uzunköprü Tekirdağ veya 

Gelibolu 

5.000 10/1/1975 10.00 12.500,-
5.000 10/1/1975 14.00 7.500,-
5.000 10/1/1975 15.00 11250,-

5.000 10/1/1975 16.00 17.500,-
179/1-1 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri 8. Bölge Müdürlüğünden: 

1 — Çorum - Veteriner Sağlık Kontrol Laboratuvarı İnşaatı işi 
2490 sayılı Kanun hükümleri dahilinde, kapalı zarf usulüyle ihale edil

mek ve ihale bedelinin 10.000,— lirası 1974, 800.000,— lirası 1975 ve ka
lanı 1976 yılında ödenmek üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli 3590.000,— TL. dır. 
3 — Eksiltme, Samsun Kaptanağa Sokak No. 4 de Yapı İşleri 

8. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunda 27 Ocak 1975 Pazartesi gü
nü saat 15.00 de yapılacaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mesai saatlerinde Yapı 
İşleri 8. Bölge Müdürlüğünde görülebüir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklüerin; 
a) 121.450,— TL. lık geçici teminatını, 
b) 1975 yılma ait Ticaret Odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçesi üe birlikte (eksütme şartnamesinde belir

tilen ve usulüne göre hazırlanmış bulunan) plan ve teçhizat beyanna
mesini, teknik personel beyannamesini, taahhüt beyannamesini, ser
maye ve kredi imkânlarını bildiren örnek 2 ve 2 a normlarına uygun 
malî durum bildirisini, banka referansını (referansın bankaca mühür
lü olması şarttır). Bayındırlık Bakanlığından almış olduklan (C) gru
bundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir 
mütaahhitlik karnesini ibraz suretiyle Yapı İşleri 8. Bölge Müdürlü
ğünden alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zar
fa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler, teklifleri havi mektuplarını ihale saatinden bir 
saat öncesine kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlı
ğına vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesinin almması için Yapı İşleri 8* Bölge Mü
dürlüğüne yapılacak son müracaat tarihi 24/1/1975 Salı günü saat 
17.30 a kadardır. 

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

Keyfiyet ilân olunur. 181 / 4-1 

Nevşehir Valiliğinden: 

1. Aşağıdaki iş 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince 
kapalı zarf usulü ile 300.000,— TL. sı 1974 malî yılında, geri kalan kıs
mı 1975 yılına sari olmak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

İl i : Nevşehir ilinde, İşin adı: 11 adet 53 Km. Köy yoluna stabli-
ze malzeme nakli işi., Keşif bedeli: 1316.140 TL., Geçici teminatı: 
53.235,— TL., Eksiltme tar ihi : 27/1/1975, İhale günü: Pazartesi, Saati: 
14.00 

2. Eksiltme 27/1/1975 Pazartesi günü saat 14.00 de Nevşehir 
Y. S. E. Md. lüğünde yapılacaktır. 

3. İhale dosyalan Nevşehir Y. S. E. Md. lüğünde ve Kayseri 
Y .S . E. 9. Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 

4. Eksiltmeye girebilmek için a) İsteklilerin 1975 yılına ait Ti
caret ve Sanayi Odası belgesi, şirketlerin hali faaliyet belgesi ve bu 
iş için 53.235,— TL. geçici teminat vermeleri, b) En geç müracaat ta
rihi olan 24/1/1975 Cuma günü saat 17.00 ye kadar bir dilekçe ile 
Nevşehir Y. S. E. Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve dilekçelerine bir 
defada benzeri iş yaptığına dair en az yukarıda yazılı keşif bedelinin 
% 80 ini ihtiva eden miktarda belge, plan ve teçhizat, çalıştırabile
ceği makinaları gösterir taahhüt beyannameleri ile ilân tarihinden 
sonra alınmış banka referansını eksiksiz olarak bağlıyarak bu iş için 
Nevşehir Y . S . E . Müdürlüğünden yeterlik belgesi almalan şarttır. 

5. İsteklilerin eksiltme şartnamesine göre hazırlayacakları tek
lif mektuplarını ihale saatinden 1 saat öncesine kadar makbuz mu
kabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

Postada gecikmeler ve telgraflar müracaatlar kabul edilmez. 

180/4-1 

T. E. Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

500.000 ADET İZOLATÖR SATIN ALINACAKTIR 
Muhtelif E. N. Hatlan için Hiz. 23 numaralı şartname esaslan 

dahilinde 500.000 adet yüksek gerilim izolatörü iç ve dış piyasadan 
teklif alma suretiyle satın alınacaktır. 

Son teklif verme tarihi 28/1/1975 günü saat 14.00 olup, bu işe 
ait şartnameler Tek, Şebekeler Dairesi Başkanlığı, Necatibey Cadde
si No. 3-5 Sıhhiye - Ankara adresinden temin edilebilir. 

Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
İsteklilerin imalâtçı firma katalogu ve mümessillik belgesi ile 

müracaatlan gereklidir. 
124/3-2 
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Turgutlu Belediye Başkanlığından: 

Turgutlu Belediye Meclisinin 
1 Temmuz 1974 Tarihli Oturumunda 

Kabul Edilen Toptancı Sebze ve Meyve Hal Talimatnamesi 

Tarih : 1 Temmuz 1974 No : 38 
I — Umumî bilgiler : 
Madde 1 — Turgutlu şehrinde toptan satışa arzedilecek meyve ve 

sebze için kurulan toptancı hali, Belediyenin murakebesi altında Be
lediye tarafından idare edilir. 

Madde 2 — Toptan satışlarda ölçü birimi emtianın içine kon
muş olduğu kaptır. Bağ ile satışlarda en az 25 adet, dökme satışlarda 
en az 25 kg. adet ile satışlarda en az 50 adet toptan sayılır. 

Madde 3 — Belediye sınırları içinde meyve ve sebzelerin hal dı
şında satılması yasaktır. Ancak kendi ürettiği malı şehrin pazar yerin
de bizzat satan üreticiler bu hükme tabi değildir. 

// — Yer tahsisleri ve yer tahsisinden istifade edecek tüzel ve 
özel kişilerin vasıfları ve ibraz edecekleri vesikalar: 

Madde 4 — Hal satış yerleri aşağıdaki sıraya tabi olarak tahsis 
edilir. 

A — Meyve ve Sebze Satış Kooperatifi, 
B — Meyve ve Sebze Kooperatifi Birliği, 
C — Meyve ve Sebze Müstahsili, 
D — Meyve ve Sebze Komisyoncusu, 
Madde 5 — Halde yer tahsisi aşağıda yazılı esaslar dairesinde ya

pılır. 
A — Kooperatif ve Kooperatif Birliğinin meyve ve sebze mevzu'u 

ile işgal ettiğine dair nizamnamesinin tastikli bir örneği, 
B — Müstahsilin meyve ve sebze ziraati ile meşgul olması, hale 

devamlı surette mal temin etmesi ve bunu Belediye veya mesleki te
şekküllerden alacağı bir belge ile tevsik etmesi şarttır. Ayrıca senede 
100 ton sebze ve meyve ürettiğini belirten bir belgeyi aynı teşekküller
den alıp getirmesi şarttır. 

C — Komisyoncu, kendi namına ve kendisine mal gönderen hesa
bına komisyon karşılığında bir ticari muamelelerinin ifasına aracılık 
eden kimsedir. Bu hüviyeti altında komisyoncular kendi sermayeleri 
ile mal getirip satamazlar. Komisyoncunun Ticaret Odasından faaliyet 
belgesi alıp ibraz etmesi şarttır. 

D — Aranacak vesikalar. 
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
b) Reşit ve mümeyyiz olmak, 
c) Hırsızlık, dolandırıcılık, Emniyeti suistimal, kaçakçılık, sah

tekârlık ve karaborsacılık gibi suçlardan biri ile mahkum olmamış ol
mak, 

d) İyi ahlâklı ve dürüst tanınmış olmak, 
e) İflas ve konkordatoya maruz kalmamak ve hileli iflas suçu ile 

mahkum olmamak, 
Aym şart Kooperatif ve Kooperatif Birl ikleri mümessilleri içinde 

aranır. 
f) Belediye kanunları ve diğer kanunların tahmil etmiş oldukları 

mükellefiyetleri yerine getirmiş olmak, 
g) Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Belediye Riyaseti tara

fından ittihaz olunan her türlü emir ve kararlara, hal talimatnamesine 
riayet edeceğine dair bir taahhütname imza ederek hal idaresine ver
miş bulunmak, 

h) Lehlerine yer tahsis edilen tüzel ve özel kişilerin bu yerlerde 
faaliyete geçebilmeleri için Belediye Kanununa göre kuşat ruhsatı al
maları şarttır. 

Yer tahsis muamelesinin iptali kuşat ruhsatvmnda iptalinede mu
cip olur. 

III — Halde satış müsaadesini haiz olanların riayet edecekleri 
hususlar: 

Madde 6 — a) Satışa arzedilen malın kabı üzerinde markanın, 
yazıhane numarasının ve daranın doğru ve okunaklı bir şekilde yazıl
ması şarttır. 

b) Satış müsaadesini haiz olanlar kendilerine gelen malların her 
prati malın datışmm neticelenmesini takip eden 7 gün içinde hesap 
çıkartıp kendilerine mal yollıyana göndermeye, hesabı carilerine işle
meye müracaatlarda faturasını göstermek suretiyle bedelini ödemeye 
mecburdurlar. 

c) Satış müsaadesine haiz olanlar yanlarında istihdam ettikleri 
kiseleri hal idaresine bir yazı ile bildirmeye mecburdurlar. Bu kimse
lere hal görevlileri tarafından istendiğinde gösterilmek üzere resimli 

birer kart verilir. Halde istihdam edilenler hırsızlık suçu işlemedikle 
ıine dair bir belge ile Belediye tabipliğinden alınacak bulaşıcı bir has
talığı bulunmadığına dair bir belgeyi hal idaresine vermeğe mecburdur
lar. 

d) Hal satış müsaadesini alanlar bu satış selahiyetlerini her 
hangi bir kimse veya firmaya devredemezler. 

Bastırdıkları faturaları başkalarına vermek suretiyle kendi yer
lerine ve namlarına sattıramazlar. Aksine hareket edenler hakkında ve 
yönetmelikte yazılı cezai müeyyideler uygulanmakla beraber satış mü-
saadeleride iptal edilir. 

e) Halde satış müsaadesi verilenlerin kendi sermayeleri ile ken
dilerine yer tahsisi yapılmak suretiyle satış müsaadesi verilenler vasıf
larım kaybettikleri takdirde, aynı müstahsil sıfatıyla satış müsaadesi 
alıpta bilahare müstahsillikten çıkanlarla komisyoncu olarak çalışırken 
kendi sermyaeleri ile kendi nam ve hesaplarına mal satanlarla koope-
latif ve Kooperatif Birlikleri gayesi dışında kalarak halde satış müsa
adesi verilenlerden mal alıp satmak suretiyle hileli satışa tevessül 
edenler ve müstahsille belirtilen müddet içinde borcunu ödemiyenler 
hakkında Kanun ve Yönetmeliğin cezai müeyyideleri tatbik olunur. 

f) Her hangi bir sebepde terki ticaret edenler keyfiyetleri hal 
idaresine derhal bildirmeye ve derhal yerlerini tahliye etmeye mec
burdurlar. 

g) Halde satış müsaadesi verilenlerin dışında hiç bir kimse satış 
yapamaz. 

h) Halde hiçbir suretle satış faturası olmayan ve fatura ile uy
mayan mallar dışarıya çıkarılamaz. Satışlar bizzat satış müsadesi ve
rilenler tarafından veya yanlarında çalıştırdıkları idarece tescil edil
miş kişiler tarafından yapılır. Bunlardan gayri kimse satış yapamaz 
ve fatura kesemez. 

Madde 7 — Komisyoncular tesbit olunan halleri tecavüz etmemek 
üzere alacakları komisyon miktarları ve parça başı hamaliye ücretini 
yazıhanelerinin dışında görünür bir yerde ilânla mükelleftirler. 

Madde 8 — Hale getirilen malların altının ve üstünün bir olması 
şarttır. Buna riayet etmeyen müstahsiller ve standart olmayan malları 
hal idaresine bildirmeyen yer tahsis sahiplerine Yönetmeliğin cezai 
müeyyideleri tatbik edilir. 

Madde 9 — Kabın arazi sebeplerle üzerinde yazılı daradan fazla 
gelmesi halinde fark yer tahsis sahibi tarafından alâkalı şahsa ödenir. 

Madde 10 — Yer tahsis sahipleri senede asgari 750-1000 ton sebze 
ve meyve satmağa kavun ve karpuz işi görenler senede 250 ton kavun 
ve karpuz satmağa mecburdurlar. Aksi halde yer tahsis muamelesini 
iptalini mucip olur. 

Madde 11 — Yer tahsis sahiplerinin fiyatları yüksek tutmak gaye
siyle malların belirli ellerde toplanması stok edilmesi, imha edilmesi 
gibi faaliyetlerde bulunmaları ve bu maksatla propaganda yapmaları 
yasaktır. Yer tahsis sahipleri kendilerine tahmil olunan mükellefiyet
lerin ifasından ve istihdam ettikleri şahısların ifa eyledikleri işlerden 
doğrudan doğruya sorumludurlar. 

Madde 12 — Yer tahsis sahipleri müstahsil faturası ve bordro-
suyla satış faturası tutmaya ve komisyoncu tanzim edeceği müstahsil 
faturasına göre tahakkuk eden hal resmini resmen müstahsilden Be
lediye nam ve hesabına faturada göstermek suretiyle tevkife bu suretle 
tanzim edilecek fatura ile bu fatura muhteviyatını günlük birer kalem 
halinde mahsus bordrosuna geçirerek ertesi günü sabahleyin hal ida-
esine tevdie mecburdurlar. 

Madde 13 — Numunesine göre komisyoncular tarafından tab etti
rilecek müstahsil ve satış faturalramm mutlak surette Belediyeye tas
tık ettirilmesi mecburidir. 

Madde 14 — Müstahsil ve satış faturaları, kantardan çıkan veya 
adet ve bağ ile satılan malın bütün tafsilat ve müfredatı ile kaydına 
mahsus ve yer sahibinin patentini havi 3 nüsha ve kopyalı olacaktır. 
Aynı zamanda satış faturalarının 2 nüshası alıcıya verilecek alman 
mallar halde çıkarken bir nüshası hal idaresine verilecektir. 

Madde 15 — Müstahsil faturalarına göre işlenecek olan günlük 
bordro muhteviyatının kaydına mahsus ve numunesine göre yaptırıla
cak defter hal idaresi tarafından yevmiye şeklinde işlenecektir. 

Madde 16 — Hal resmi her günlük müstahsil faturalarındaki mik
tar tutarı ertesi sabah hal tahsildarlarına makbuz mukabilinde öden
mesi mecburidir. 

Madde 17 — Halde tahsis edilen yerler için Belediye Encümenin
ce tayin edilen ücretler aylık hesabı ile peşin olarak hal tahsildarına 
ödenir. 
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IV — Yer tahsis muamelesi, faaliyetten men'de tasfiye hüküm
leri : 

Madde 18 — Belediye müstahsil ve halden mal alanların menfaat
lerini korumak için halde yer tahsisi yapılanlardan işe başlamadan 
önce 5üC0,— liralık teminat akçesini veya bu miktarda süresiz mek
tubu alır. Yatırılan teminat Kanun ve Yönetmelik hükümlerine ve 
Belediye Encümeni veya mahkeme kararlarına istinaden herhangi bir 
sebeple mahsup veya iray kaydedildiğinden tüzel ve özel kişiler bir 
hafta zarfından teminatlarını 5000,— liraya çıkaracaklardır. 

Madde 19 — Bir aydan az faaliyetten men edilenlerin yerleri men 
müddetince mukayyet olmak üzere muvakkaten tasfiyede görevlendiri
lecek yer tahsis sahibine verilir. 

Madde 2U — Bir aydan az iaaliyetten men edilenler kararın tebli
ği tarihinden itibaren 48 saat içinde mallarını tasfiye ile mükelleftir
ler. Hal idaresi men kararının tebliğinin hemen akabinde ilgili müstah
silleri men edilen hesabına en seri vasıta ile durumdan haberdar ede*. 
48 saatlik müddetin hitamında kararın infazına geçilir. 

Madde 21 — Bir aydan az faaliyetten men edilenlerin 48 saatlik 
müddet sonunda malları tamamen tastıye edilmiş ise bu müddet zar
fında fiilen yola çıkarılan mallarda şamil olmak üzere tasfiye işi Be
lediye Riyasetinin muvafakati alınarak durumu en ziyade itimat bah
şeden yer tahsis sahipleri arasında hal idaresince seçilecek bir tüzel 
veya özel kişiye tevdi olunur. 48 saat müddet içinde tasfiye edilmemiş 
olan mallar, hal idaresinden bir kişi, men kararı alan yer sahibi ve 
tasfiye ile vazifelendirilen özel veya tüzel kişiden müştekil bir heyetçe 
zabıt tesbit edilir. Zabtın bir nüshası hal idaresine, bir nüshası men 
kararı alana ve bir nüshasıda tasfiye ile vazifelendirilene verilir. 

Madde 22 — Tasfiye ile vazifelendirilen tüzel veya özel kişi tas
fiye mevzuuna giren mallar için faaliyetten men edilen tahsis sahibinin 
bütün hak ve vecibelerine sahip olur. Tasfiye işi bittikten sonra men 
müddeti sonuna kadar bu yerde Yönetmelik hükümleri dahilinde isti
fade eder. 

Madde 23 — B i r aydan fazla faaliyetten men edilen tüzel veya 
özel kişiler men kararının tebliği tarihinden itibaren 48 saat içinde 
mallarını tasfiye ile mükelleftirler. Hal idaresi men kararının tebliğini 
Lemen akabinde en seri vasıta ile ve men edilen hesabına durumu 
ilgili müstahsillere bildirilir. 48 saatlik müddet hitamında men kararı 
infaz olunur. 

Madde 24 — Bir aydan fazla faaliyetten men edilenlerin yerleri 
80 sayılı Kanunun 2 nci maddesindeki önceliklere uyarak sıradaki ta
leplerine verilir. 

Madde 25 — Bir aydan fazla faaliyetten men edilenlerin malları 
tamamen tasfiye olmamışsa «48 saat içinde» bü müddet zarfında yold? 
bulunan veya yola çıkarılmış bulunan mallarada şamil olmak üzere tas
fiye işi kendisine 24 üncü madde hükmünce tahsis yapıl m özel veya 
tüzel kişi tarafından yapılır. Tasfiye ile görevlendirilen özel veya tüzel 
kişi tasfiye mevzuuna giren ve 21 inci madde kabul olunan usule göre 
zabıtla tesbit edilmiş bulunan ve yolda veya yola çıkarılmış bulun
makla ileride tasfiye mevzuuna girecek mallara münhasır olmak üzere 
men kararı alan tahsis sahibinin bütün hak ve vecibelerine sahip olur. 

Madde 26 — Bir aydan fazla faaliyetten men edilene ait yerin 
24 üncü madde mucibince tahsis yapılacak kimse yoksa tasfiye işi 
21 inci madde hükümlerine göre ceryan eder. 

Madde 27 — B i r aydan fazla men kararı alan tahsis sahibi müd
detin hitamında yeniden tahsis talebinde bulunursa talebi diğer talep
ler meyanında nazara alınır. 

V — Nakliye ve hamaliye ücretleri : 
Madde 28 — Hale gelecek malların ve çıkacak malların nakliye 

tahmil ve tahliye, hamaliye ücretleri Belediye Encümenince tayin olu
nur. 

VI — Müteferrik hükümler : 
Madde 29 — Yer tahsis sahibinin vefatı üzerine mirasçıları ara

sında aynı işi bizzat yapmağa talip ve Yönetmeliğin koyduğu evsafı 
haiz kimse varsa yer tahsisi tercihan ona yapılır. 

Madde 30 — Yer tahsis sahipleri hiç bir veçhile ortak olamazlar. 
Madde 31 — Yer tahsis sahiplerinin bu Yönetmelik hükümlerine 

göre tutmağa mecbur oldukları defterlerin ve faturaların 5 sene müd
detle muhafazası zorunludur. 

Madde 32 — Yer tahsis muamelelerinin ikmal ve tahsis talebinde 
bulunanların ibraz edecekleri belgelerin hazırlanması için Yönetmelimin 
bu hususa ait hükümleri bir defaya mahsus olmak üzere Yönetmeliğin 
mer'iyetinden 15 gün sonra tatbik olunur. 

Madde 33 — Halden mal alanlarla yer tahsis sahipleri arasında 
çıkan tartı hilafı hal idaresinin görevlendireceği bir memur nezaretin
de hakem kantarında halledilir. 

Madde 34 — Belediye sınırları içinde hal dışında toptan satış ya
panlar hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

Madde 35 — Hale birinci ve ikinci kalite halinde ayrılarak geti
rilen malların halde mal alıp, dışarıya sevk edenler tarafından karşı
laştırılarak ambalajlanması yasaktır. Aksine hareket edenler hakkında 
bu Kanun ve Yönetmeliğin cezai müeyyideleri tatbik olunur. 

Madde 36 — Halde yer tahsis sahipleri tarafından alınacak ko
misyon ücreti ve parça başına tahmil tahliye, hamaliye ücretleri Be
lediye Encümenince 80 sayılı Kanuna uygun olarak tesbit edilir. 

Madde 37 — Kazamız haricindeki bahçelerden götürü hesabıyla 
alınıp kamyon vesair vasıtalarla şehrimize getirilerek parekende satışa 
arz olunur. Meyve ve yaş sebze tacirleriyle yine hariçten kendi malım 
aynen naklederek parekende satış yapmak isteyen müstahsiller ve Be
lediye sınırları içindeki bahçesinin ürününü tohum olarak bahçe sa
hiplerinden usulüne göre hal resmi alınır. 

Madde 38 — Parekendeciler tarafından Belediye sınırları içindeki 
bahçelerden mal alınıp pazar yerinde satışa arzedilmesi yasaktır. An
cak müstahsillerin şehrin Pazartesi gününe rastlayan pazarında kendi 
malını parekende olarak pazar yerinde satmasına izin verilir. 

Madde 39 — Kuru soğan ve patatesinde yaş sebzeler meyanında 
kabul edilerek bu maddelerin toptan satışları toptancı halde yapılır. 

Madde 40 Malmı kendisi indiren mal sahibinden komisyoncular 
tarafından hammaliye ücreti kesilmesi yasaktır. 

VII — Hal kadrosu ve görevleri: 
Madde 41 — a) Hal Müdürü: 
Halde intizamı temin, yer tahsis sahiplerinin hal idaresiyle birbir

leriyle, ücretleriyle, halden mal alanlarla ve halde çalışan şahıslarla 
münasebetlerini tanzim, aralarındaki ihtilafları halletme, hale giren 
çıkan malları kontrol, gece ve gündüz halin ve halde kalan malların 
muhafazası için gerekli tedbirleri alma, Kanun ve Yönetmelik hüküm
lerine göre yer tahsis sahiplerinin faaliyetlerini denetleme ve her 
türlü intizabı ve idareye uygun olarak yürütülmesini temin yer tahsis 
sahiplerinin kestikleri faturaları, bilumum defter ve evraklarım tet
kik, şikâyetleri mahallinde incelemek, yer tahsis sahiplerinin mer'i 
mevzuata ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun hareket edip etmedik
lerini kontrol etmek ve bu hususlara dair rapor tanzim etmekle gö
revlidir. 

b) Tahsildar: 
Yer tahsis sahipleri tarafından her türlü hal müdürlüğüne veri

len müstahsil faturalarına göre tahakkuk eden hal resmini, yer tahsis 
ücretini diğer Belediye gelirlerini makbuz mukabili tahsil etmekle gö
revlidir. 

c) Hal Kâtibi: 
d) Üç Hal Bekçisi: 
Hal mesai saatleri içinde halde bulunan malların muhafazasın

dan yer tahsis sahipleri mesai saatleri dışında hal idaresi sorumludur. 
Madde 42 — Halde mal taşıyan nakil vasıtalarından alınacak çıkış 

ücretleri Belediye Meclisince tesbit edilir. 
Madde 43 — Halde kullanılan kap tipleri hal idaresinin teklifiyle 

Belediye Encümeni tarafından tesbit edilir. Yer tahsis sahipleri bu ka
rara uymaya mecburdurlar. 

Madde 44 — Yer tahsis sahipleri yazıhanelerinin bulunduğu alanı 
ve bunun dışında satış için malları koydukları alanları temiz tutmaya 
mecburdurlar. 

Madde 45 — Toptancı haldeki yer tahsis sahipleri Belediyelerce 
kurulan toptancı hallerinin idaresi hakkındaki 80 sayılı Kanuna ve bu 
Kanuna istinaden hazırlanan toptancı hali Yönetmeliğine, zabıta tali
matnamesine, gıda maddesi nizamnamesine, Belediye Meclisi ve En
cümeni Kararlarına, Belediyece verilecek emirlere ve alakalı bilcümle 
mevzuata uygun hareket etmeğe mecburdurlar. 

Belediye Meclisinin 1/7/1974 tarihli oturumunda ittihaz olunur. 
Turgutlu Belediyesi Toptancı Sebze ve Meyve Hali Talimatnamesi itti
fakla kabul olunmuştur. 12527 

Çemişgezek Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1972/6 
Çemişgezek Medrese Mahallesinden Cevdet Er tarafından Tahsin 

kızı Raciye mirasçıları Çelik Parkan vs. aleyhine açılan tapu iptali 
ve tescil davasında, ilân yoluyla yapılan tebligat üzerine duruşmaya 
gelmeyen davalı Çelik Parkan'a ilânen gıyap kararı tebliğine karar ve
rilmiştir. Çelik Parkan'm duruşmanın 3/3/1975 günü saat 9.00 da du
ruşmaya gemlesi veya bir vekille kendisini temsil ettirmesi, aksi halde 
gıyabında karar verileceği gıyap kararına kaim olmak üzere ilân olu
nur. 108 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A. ; 

I. Lirası 
A K T İ F 

Altın mevcudu (Beynelmilel ayarlı) : 
Serbest Safi Kg 107.821,314 
Merhun » » 

Döviz borçluları (Konvertibl) : 
Ufaklık para: 
Dahildeki muhabirler : 
Kesini Dankaiar 
Diğer bankalar 

Eeeskoat ve senet üzerine avans : 
A-Hazine kefaletini haiz bo

nolar : 
a) Katma bütçeli idareler ... 2.235.000.000 — 
b) iktisadî devlet teşekülleri: 
1 — Toprak Mahsulleri Ofisi 

Hububat alımları finans- 6.700.000.000 — 
2 — Dıger —,— 8.935.O00.O0O,-

27 Aralık 1974 Vaziyeti 

T. Lirası 

2.048.997.433,30 
—,— 2.048.997.433,30 

21.629.159.483,30 
63.919.149,32 

6.546.518,45 
ly.47ü,07 6.565.997,52 

B - Ticarî senetler : 
a) İktisadî devlet teşekülleri: 1.097.0OO.0OO — 
b) Özel sektör senetleri 
1 — T. C. Ziraat Bankasınca 

ibraz edilen Tarım Satış 
Kooperatifleri Birlikleri 
senetleri 10.751.713.963,97 

2 — Bankalarca ibraz edilen 
diğer senetler 7.546.823.281,09 19.395.537.245,06 

C - Zirai senetler : 
a) T. C. Ziraat Bankasınca 

İbraz edilen senetler: 
1 — Tarım Kredi Kooperatif

leri senetleri 2.831.112.000,— 
2 —Diğer ziraî senetler ...... 237.436.918,53 
b) Diğer bankalarca ibraz 

edilen senetler _ 85.310.386,06 

P A S İ F 
T. Lirası 

Tedavüldeki Banknotlar: 
Döviz alacaklıları <• Konvertibl) : 
Mevduat: 
A - Resmi mevduat: 
a) Hazine ve genel butçeii 

idareler 287.038.092,90 
b) Kat. Büt. 1da 425.253.317,05 
c) iktisadı devlet teşebbüsleri 143.550.128,02 
d) Diğer amme müesseseleri 249.722.092y63 
e) San 78.364.040,33 

X. Lirası 

33.477.033.142,50 

375.379.034,29 

1.183.927.670,93 

B - Bankalar : 
a) Resmi bankalar 92.989.257,32 
D) Diğer bankalar 1.476.733.719,03 
o vun dışındaki Ban 1.196.667,28 
d) Bankalar tasfiye fonu 

(153 S. Kanun) —.— 
e> Mevduat karşılıkları (1211 

S. Kanun Mad. 40) 19.783.748.249,97 21.354.667.893,60 

C - Muhtelif 
ct Bloke 220.648.843,84 
O) Diğer 1.431.321.474,92 1.651.970.318,76 

3.153.859.304,59 31.484.396.549,65 

Diğer avanslar: 
A - Hazineye kısa 

avans 
B - Tahvil üzerine avans 
a) Resmi bankalara 
b) Hususi bankalara ..... 

vadeli 
12.183,400.000,— 

C - Altın ve 
avans: 

a) Resmî sektör 
b) Hususi sektör 

döviz üzerine 

147.704.827,40 
118.190.015,62 

459.530,23 

D - Bankalar Tasfiye Fonu 
İkrazları (153 sayılı K.) 

E - Mevduat karşılıklarından : 
a) Zirai finansman (1211 S 

K. Mad. 40) 649.943.748,91 
b) özel finansman (1789 S. 

K. M. 11 ve 1823 S. K M. 
70) 5.836.658.448,— 

Tahviller cüzdanı: 
Devlet tahvilleri 
Diğer resmî tahviller 
Resmî bankalar tahvilleri 
Hususî bankalar tahvilleri 
İtfaya tabi hesaplar: 
Tahkim olunan alacaklarımız 
karşılığı Hazine tahvilleri 
(154 S. K. madde 2, 3 ve 4) 
Değerlendirme farkı karşılığı 
Hazine bonosu (65 S. K. 
madde 5) 
Tasfiyeye tabi tutulan alacak
larımız (1211 S. K. G. Mad. 5) 
1211 S. K. nun 61 Mad. Ger. 
değerlerdirme farkı 

GayrhnenkuIIer ve demirbaş: 
Muhtelif: 
a) Altın: (Meşkûk ve düşük 

ayarlı) Safi Kg. 
b) Döviz: 

Hariçteki muhabirler 207.581.772,64 
Diğer döviz hesaplan 1.412.892.805,48 

c) Dahildeki hususî .banka 
larla yapılan röpor mua
meleleri 

d) Sair hesaplar 

Yekûn 

265.894.843,02 

459.530,23 

208.074.813,66 

6.486.602.196,91 19.144.431.383,82 

60.186.373,97 
1.061.890,41 
3.000.000,— 

-,— 64.248.264,38 

5.275.700.000,— 

99.446.335,92 

372.573.395,50 

469.170.000 — 

3.202,678 60.862.540,89 

1.620.474.578,12 

2.668.902.511,33 4.350.239.630,34 

-,— 27.998.421,81 24.218.564.305,10 

1.833.410,37 

25.000.000,— 

D - Milletlerarası müesseseler 
ve dış yardım karşılıkları: 
Milletlerarası müesseseler 24.221.640,89 
Dış yardım karşımdan: 

H) Amerikan yardım karşı-
üklan 3.776.780,92 

b) Diğer yarenin karşılıkları 

Altın alacaklıları: 
Hazine Safi Kg. 96,477 

Sermaye: 
ihtiyat akçesi .-
Adı ve fevkalâde 964.417.026,74 
Hususî (Bankamız Kanunu 
madde 59) 4.415.766,34 
İleride vukuu muhtemel za
rar karşılığı (Bankalar Ka
nunu madde 35) 25.000.000 — 993.832.793,08 

Provizyonlar: 425.987.184,07 
Muhtelif: 
s) ödenecek senet ve hava

leler 81.674.558,37 
O) Muhtelif karşılıkla'1 (Ak

reditif ve iç istikraz Kar.) 295.800.774,46 
c) Muhtelif mahiyette depo

zitolar 977.088.166,47 
d) Dövıa: 

Hariçteki muhabirler 334.180.851,28 
Diğer döviz hesaplan 19.902.640.417,89 20.236.821.269,17 

Ö) Sair nesaplar 

1'eikiı a 
4.102.272.585,92 25.693.657.354,39 

85.211.287.223,80 

6.216.889.731,42 _ 
1 Ekim 1974 tarihinden itibaren 

202.439.600,75 " 
Reeskont haddiyle avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlan: 
Genel olarak % 9,00 
İhracat, küçük sanayici, sanatkâr, esnaf ve esnaf teşekkülleri, 
belgeli ihracat hazırlık ve imalât, taran kredilerinde % 8,00 
Orta vadeli kredilerde: 
a) Genel olarak % 10.50 
b) Tarım kredilerinde % 8,00 

Tahvil üzerine avans İşlemlerinde % 11,00 

85.211.287.223,80 6 "~ -̂ tm ttserine avans İşlemlerinde % 7,00 

3 — 

4 — 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 

- -
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ithalât işlerine dair Sirküler 

 

 

 

 

  

 

                                                             İÇİNDEKİLER 

 

  
 

Kararnameler                                                                    Sayfa 

 

 

7/9020  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret 

             Anlaşması Kararnamesi           1 

 

 

Yönetmelikler 
 

 

Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü Veteriner Hekimliği Uzmanlık Yönetmeliği     3 

 

 

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri ile Döner Sermayesinin Harcama Usulleri ve 

Arsa İşlerine Dair Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Ait Yönetmelik   4 

         

 

T. C. Ziraat Bankası Personel Yönetmeliği          5 

 

 

 

İlanlar                16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

          

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 




