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K A N U N L A R 
171 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti 
Hakkındaki Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 

Kanun 

Kanun No. 1932 Kabul Tarihi: 19/1/1976 

MADDE 1. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti 
Hakkındaki Kanuna aşağıdaki başlık ve madde metni 7 nci madde olarak 
eklenmiştir. 

Tertip Heyeti ve Beyanname Verilmesi : 
Madde 7. — Bu Kanuna göre yapılacak toplantılar, medeni haklan 

kullanma yetkisini haiz en az üç kişiden oluşan bir tertip heyetince dü-
zenlenebilir. 

Tertip heyetini oluşturan üyelerden en az birinin toplantının yapı-
lacağı yerde ikametgâhının bulunması şarttır. 

Toplantı, toplantının yapılmasından en az 48 saat önce ve çalışma 
saatleri içinde, toplantının yapılacağı yerin bağlı bulunduğu en büyük 
mülkiye amirliğine, tertip heyetinden en az üç üyenin imzalayacağı bir 
beyannamenin verilmesinden sonra yapılabilir. 

Bu beyannamede 
a) Toplantının yapılacağı yer, gün ve saat, 
b) Toplantının amacı, 
c) Toplantıyı düzenleyen tertip heyeti üyelerinin açık kimlikleriyle 

ikametgâhları, 
Gösterilir. 
Beyannameye, tertip heyeti içinden veya dışından, toplantının dü-

zenini sağlamak üzere yönetici olarak görevlendirilecek en az üç kişinin 
açık kimliklerini ve imzalarım taşıyan bir belge de eklenir. 

Toplantıda yönetici olarak görevlendirilecek kişilerin medeni hak-
lan kullanma ehliyetim haiz olması ve en az birinin toplantının yapıla-
cağı yerde ikametgâhının bulunması şarttır. 

Bu beyanname karşılığında alındı belgesi verilmesi zorunludur. 
Bu beyanname en büyük mülkiye amiriliği tarafmdan kabul edil-

mez veya karşılığında alındı belgesi verilmez ise, keyfiyet biT tutanakla 
tespit edilir. Bu halde noter bulunan yerlerde noter vasıtasıyle ihbar 
yapılır; ihbar saati, beyanname verilme saatidir. Noter bulunmayan yer-
lerde tutanak yeter sayılır. 

İlmühaberlerde veya tutanakta beyannamenin verildiği gün ve saat 
gösterilir. 

Aynı yerde, aynı gün ve saatte toplantı yapmak üzere ayrı ayrı ter-
tip heyetleri tarafından beyanname verilmiş ise, ilk verilen beyanname 
muteber sayılır. Sonra beyanname verenlere keyfiyet hemen yazı ile bü-
dirilir. 

MADDE 2. — 171 sayıh Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti 
hakkındaki Kanuna aşağıdaki başlık ve madde metni 8 inci madde olan 
rak eklenmiştir. 

Toplantının Yapılması, Toplantı Yöneticilerinin Görev ve Sorum-
lulukları : 

Madde 8. — Beyannameye ekli belgede toplantı yöneticisi olarak 
bildirilenlerden en az üçü, yöneticilerin tümü tertip heyeti dışından 
seçilmişse, yöneticilerle birlikte tertip heyeti üyelerinden en az birinin 
toplantı yerinde bulunması zorunludur. 

Toplantı yöneticileri, toplantının sükûn ve düzenini ve beyanname-
de yazılı amaç dışına çıkılmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumludur-
lar. Bunun için gereken tedbirleri alır ve icabında zabıtanın yardımını 
isterler. Alınan tedbirlere rağmen sükûn ve düzenin sağlanamaması halin-
de toplantının dağıtılmasını Hükümet Komiserinden isteyebilirler. 

Tertip heyeti, yöneticilerden en az üçünün toplantı yerinde bulun-
masını sağlamak, bunun için gereken hallerde kendi üyeleri arasından 
veya dışardan, yöneticilerde aranan niteliğe sahip kişilerle yönetici sa-
yısını tamamlamak ve sonradan görevlendirilen bu kişilerin açık kimlik 
ve imzalarını taşıyan belgeyi Hükümet Komiserine vermek zorundadır. 

Tertip heyetinin ve toplantı yöneticilerinin sorumlulukları toplantı 
sona erinceye kadar devam eder. 

10 Şubat 1963 tarihli ve 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü 
Hürriyeti hakkmda Kanunun diğer maddelerinde geçen «İdare Heyeti» 
deyimi, bu kanunda yükümlülük ve sorumlulukları belirten toplantı yö-
neticilerini ifade eder. 

MADDE 3. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti 
hakkmdaki Kanuna 9 uncu madde olarak aşağıdaki madde eklenmiştir. 

Madde 9. — Mahallin en büyük mülkiye amiri, toplantıda hazır bu-
lunmak üzere hâkim sınıfından sayılanlar ve adUye memurları ile jan-
darma dahil askeri şahıslar ve emniyet mensupları dışından bir memu-
ru Hükümet Komiseri tayin eder. Hükümet Komiseri toplantı yerinde 
kendi seçeceği bir mahalde bulunur. 

Hükümet Komiseri toplantının safahatım teknik ses alma cihazları, 
fotoğraf ve film makineleri gibi araçlarla tespit ettirebilir. 

Hükümet Komiseri, 8 nci maddede yazılı tedbirlerin kifayet etme-
mesi dolayısiyle toplantı yöneticilerinin İsteği veya toplantının devamı-
nı imkânsız kılacak ve genel sükûn ve düzeni bozacak sözle veya fiille 
saldırılı bir şekil alması halinde toplantıyı dağıtmaya yetkilidir. 

Hükümet Komiserine, 1630 sayılı Dernekler Kanununun 68 nci mad-
desinde gösterilen ödenekten, aynı maddeye göre tespit edilecek mik-
tarda ücret ödenir. 

MADDE 4. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti 
hakkındaki Kanuna aşağıdaki başlık ve madde metni 10 ncu madde ola-
rak eklenmiştir. 

R 
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Toplantının Geri Bırakılması: 
Madde 10. — Toplantı, toplantının yapılacağı saatten evvel tertip 

heyetinin çoğunluğu tarafmdan, beyannamenin verildiği makama yazı ile 
bildirilmek şartiyle, bir defaya mahsus olmak ve 48 saati geçmemek üze-
re geri bırakılabilir. 

Mahallî mülkiye amiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, 
millî güvenliğin, kamu, düzeninin, kamu yararının, genel ahlakın ve ge-
nel sağlığın gerektirdiği hallerde toplantı ve gösteri yürüyüşünü, 10 günü 
aşmamak ve bir defaya mahsus olmak üzere, erteleyebilir. Erteleme ka-
rarı, gerekçesiyle birlikte tertip heyetine derhal tebliğ edilir ve İçişleri 
Bakanlığına da bilgi verilir. 

Bir il şuurları içinde aynı günde birden çok toplantı ve gösteri yü-
rüyüşü yapılmak istenmesi halinde vaU, emrindeki zabıta kuvvetleri ve 
gerektiğinde yararlanabileceği güçlerin bu toplantıların güvenlik içinde 
yapılmasını sağlamağa yeterli olmadığı kanaatına vardığı takdirde bu 
toplantı ve gösteri yürüyüşlerinden bir kısmım 10 günü aşmamak ve bir 
defaya mahsus olmak üzere erteleyebilir. 

Aym günde birden ziyade ilde toplantı ve gösteri yürüyüşü yapıl-
mak istenip de toplantı güvenliğini sağlamak üzere, ilgiU vaülerce içiş-
leri Bakanlığından takviye istenmesi halinde bu isteğin Bakanlıkça kar-
şılanamıyacağı kanaatına varılması halinde de bir kısım illerdeki top-
lantıların yapılmasını 10 günü aşmamak ve bir defaya mahsus olmak 
üzere ertelemeye İçişleri Bakanlığı yetkilidir. 

Valilerce veya İçişleri Bakanlığınca ertelenen toplantılara ilişkin 
erteleme kararları gerekçesiyle birlikte tertip heyetine derhal tebliğ edi-
lir. Vaülerce ertelenen toplantılar hakkmda İçişleri Bakanlığına da bilgi 
verilir. 

MADDE 5. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti 
hakkındaki Kanuna 11 nci madde olarak aşağıdaki madde eklenmiştir. 

Madde 11. — Şehir ve kasaba içindeki genel yollar üzerinde yapıla-
cak yürüyüşler 4, 7 ve 10 ncu maddeler hükümlerine tabidir. Yürüyüşe 
ait beyannamelerde, ayrıca, 4 ncü madde gereğince ilân olunan yollar ve 
istikametlere uyulmak şartıyle, yürüyüşe geçmek için seçilecek toplanma 
yeri ile takip olunacak yol ve dağılma yeri gösterilmek şarttır. 

Şehir ve kasabalar dışındaki genel yollarda yapılacak yürüyüşler 
de 7 ve 10 ncu maddeler hükümlerine tabidir. Yürüyüşe ait beyanname-
lerde, ayrıca, yürüyüşe geçmek için seçilecek toplanma yen, takip olu-
nacak yol ve dağılma yerinin gösterilmesi şarttır. Yürüyüş yapılacak yol 
birden fazla ilden geçiyorsa, bu beyanname yürüyüşün başlayacağı ilin 
valiliğine verilir. Beyannameyi alan valilik, yürüyüş yapılacak yollarm 
geçtiği illerin valileri ile temas ederek, yürüyüş yolunu, istikametini, da-
ğılma yerini ve trafik düzenini ve yürüyüşün güvenlik içinde yapılma-
sını sağlamak üzere lüzumlu tedbirleri tespit ve gerekçeü olarak yazı 
ile tertip heyetine duyurur. 

Tertip heyeti, toplantı yöneticileri ve Hükümet Komiseri hakkmda-
ki 8 ve 9 ncu maddeler hükümleri yürüyüşlere de uygulanır. 

MADDE 6. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti 
hakkındaki Kanunun 14 ncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekil-
de değiştirilmiştir: 

13 ncü maddede yazılı hallerden herhangi birinde mahallin en bü-
yük mülkiye âmiri veya yazılı yahut acele hallerde sonradan yazı ile 
teyit edilmek kaydiyle şifahî emirle görevlendireceği en büyük zabıta 
amiri veya zabıta amirlerinden biri toplantı veya yürüyüş yerine gelir. 
Gelişini münasip şekilde bildirir. Kalabalığa, kanuna uyarak dağılmala-
rım ve dağılmazlarsa zor kullanılacağını topluluğun duyabileceği vasıta-
larla ihtar eder. Kalabalık dağılmazsa zor kullanılarak dağıtüır. 

MADDE 7. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti 
hakkmdaki Kanunun 13 ncü maddesine (ç) ve (g) bentleri olarak aşağı-
daki bentler eklenmiştir: 

ç) 4, 7 ve 11 nci maddeler gereğince belirtilen yerler dışmda; 
g) Toplantı ve yürüyüşün 10 ncu maddeye dayanılarak valilik 

yahut İçişleri Bakanlığmca ertelenmesi halinde bu kararı veren merci-
lerce tespit edilen erteleme süresi sona ermeden; 

MADDE 8. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti 
hakkmdaki Kanunun 18 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir: 

7 nci madde gereğince verilecek beyannamede tertip heyeti üyesi 
olarak gösterilen veya toplantı yöneticisi olarak görevlendirilenlerden, 
aynı maddede belli edilen nitelikleri haiz bulunmayanlar, toplantı veya 
yürüyüşün yapılması halinde, üç aya kadar hapis ve beşyüz liradan bin-
beşyiiz liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

S nci maddede yazılı görevleri yerine getirmeyen toplantı yönetici-
leri ile aynı madde gereğince yöneticileri toplantı yerinde bulundurma-
yan tertip heyeti üyeleri hakkmda üç aydan altı aya kadar hapis ve bin 
liradan üçbin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Hükümet Komiserince toplantı veya yürüyüşün safahatının teknik 
araç ve gereçlerle tespiti için görevlendirilenlere, bu görevlerini yaptık-
ları esnada cebir ve şiddet veya tehdit veya nüfuz ve müessir kuvvet 
sarfetmek suretiyle mani olanlar hakkında, fiilleri daha ağır bir ceza-
yı garektirmediği takdirde altı aydan iki yıla kadar hapis ve bin liradan 
beşbin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

MADDE 9. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti 
hakkında Kanunun 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24 üncü maddelerinde yazılı 
hapis cezaları üçte bir nispetinde, para cezaları da üç misli artırılarak 
hükmolunur. Ancak, hükmolunan hapis cezası beş yılı geçemez. 

MADDE 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 11. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

28/1/1976 

926 Sayıh Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa 
31/7/1970 Tarih ve 1323 Sayıh Kanunla Eklenen Ek 2 nci 
ve Ek 3 ncü Maddeleriyle 136 ncı Maddesine Eklenen (e) 
Bendinin Değiştirilmesi ve Kanuna Ek Geçici Bir Madde 

Eklemesi Hakkında Kanun 
Kanun No. 1933 Kabul Tarihi: 20J1/1976 

'MADDE 1. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa 
31/7/1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 2, Ek Madde 3 
ve 136 ncı maddenin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve Kanuna 
Ek Geçici 24 ncü madde eklenmiştir : 

EK MADDE 2. — Subay, astsubay, uzman çavuş ve uzman jandar-
maların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. 

Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. 
Ancak 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun bu konu-
daki hükümleri saklıdır. 

EK MADDE 3. — Subay, astsubay, uzman çavuş ve uzman jandar-
malardan; 

Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara 
iş güçlüğü zammı, 

Hayat ve sağlık için tehlike arz eden hizmetlerde çalışanlara iş riski 
zammı, 

Temininde, görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam edil-
mesinde güçlük bulunan elemanlara temininde güçlük zammı, 

Sayıştaya hesap vermekle yükümlü olan saymanlara Malî sorum-
luluk tazminatı ödenir. 

Bu tazminat ve zamların hangi işi yapanlara, hangi görevde bulu-
nanlara ödeneceği, miktarları, ödeme usul ve esasları her yıl Genelkur-
may Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığmm müştereken lüzum gös-
termesi üzerine Maliye Bakanlığmm görüşü alındıktan sotıra Milli Sa-
vunma Bakanlığmm teklifi ile Bakanlar Kurulunca yılda bir defa tespit 
edilir. Ve bu tespiti izleyen malî yılbaşından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 136. — e) (1) İş güçlüğü zammı: Niteliği ve çalışma 
şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara ödenen parayı, 

(2) Iş riski zammı: Hayat ve sağlık için tehlike arz eden hiz-
metlerde çalışanlara ödenen parayı, 

(3) Eleman teminindeki güçlük zammı: Temininde, görevde tutul-
masında veya belü yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan ele-
mamar için ödenen parayı, 

(4) Malî sorumluluk tazminatı: Sayıştaya hesap vermekle yüküm-
lü saymanlara ödenen parayı, 

İfade eder. 
EK GEÇİCİ MADDE 24. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Per-

sonel Kanununun 1323 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle getirilen ek 
3 ncu maddesi 1/3/1976 tarihine kadar uygulanmaz. 

Şu kadar ki; bu tarihe kadar hangi işi yapanlara ve hangi görev-
de bulunanlara ne miktarda iş güçlüğü, iş riski, teminindeki güçlük 
zammı ve malî sorumluluk tazminatı verileceği Genelkurmay Başkan-
lığı ve Millî Savunma Bakanlığının müştereken lüzum göstermesi üzeri-
ne Maliye Bakanlığının görüşü alındıktan sonra Millî Savunma Bakanı-
nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca çıkarılacak ve yürürlüğü bu Ka-
nunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen aybaşından itibaren geçerli ola-
cak kararnameyle saptanır. Ve 1/3/1976 tarihine kadar yeni miktarlar 
üzerinden ödeme yapılır. 

MADDE 2. — Bu Kanım yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanunu Millî Savunma, İçişleri ve Maliye Bar 

kanları yürütür. 
23/1/1976 
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Anayasa Mahkemesi Kararı 
Esas sayısı : 1975/178 
Karar sayısı : 1975/195 
Karar günü : 30/9/1975 
İtiraz yoluna başvuran : Koyulhisar Asliye Hukuk Mahkemesi. 
İtirazın konusu : «Orman Kanununa bazı hükümler eklenmesine 

ve bu Kanunun 1 inci maddesinde değişiklik yapılmasına dair» 9/7/1945 
günlü, 4785 sayılı Kanunun ve özeüikle bu Kanunun 1 inci maddesi-
nin Anayasanın 38. maddesinin birinci fıkrasına aykırı olduğu kanısına 
varan Mahkeme, Anayasa'nın değişik 151. maddesi uyannca Anayasa 
Mahkemesine başvurmuştur. 

I — OLAY : 
a) Davacı köy adına muhtarı, 18/6/1966 günlü dava dilekçesiyle 

¿•dı geçen mahkemeye başvurmuş, davalılann köy merasını tarla ha-
line getirip ektiklerini öne sürerek elatmalarmm önlenmesine karar 
verilmesini istemiştir. 

b) Mahkeme 16/6/1969 günlü oturumda, davanm Orman İdare-
sine teşmiline karar vermiş, bu karar üzerine davacı köyün temsilcisi 
17/6/1969 günlü dilekçe ile başvurarak husumetin Orman idaresine 
teşmilini istemiş ve böylece orman idaresi bu davada davalı durumuna 
getirilmiştir. 

c) Yapılan yargılama sonunda mahkeme 11/4/1972 günlü, 
E: 1966/46, K: 1972/49 sayıh kararla: 

1 — Davacı köyün davasınm reddine, 
2 — Orman idaresi lehine, davalıların Devlet ormanına vaki mü-

dahalelerinin önlenmesine, 
Karar vermiştir. 
d) Davalıların temyizi üzerine Yargıtay Birinci Hukuk Dairesi, 

29/12/1972 günlü, 1972/11208-9082 sayılı kararla, «Orman idaresi tara-
fından usulüne uygun şekilde ve harcı ödenmek suretiyle açılmış bir 
o ava mevcut olmadığı halde yazılı olduğu şekilde karar verilmesi yol-
suzdur. Hükmün bu sebeple HUMK. 428. maddesi gereğince bozulma-
sına...» karar vererek dosyayı geri çevirmiş ve itiraz yoluna başvuran 
mahkemece 19/3/1974 günlü oturumda : 

«1 — Yargıtay bozma sebepleri dosyada mevcuıt ve varit görül-
düğünden bozma kararına uyulmasına, 

2 — Müdahil orman idaresi temsilcisine harç yatırarak aslî mü-
dahil olarak davaya katılması için bir hafta mehil verilmesine, bu 
iüre içinde dava haremi ikmâl eylemelerine, 

3 — Dosyanın hâkimlikçe tetkike alınmasına...» karar verilmiş, 
bunu kovalayan oturumlarda, 9/7/1945 günlü, 4785 sayılı Kanunu ve 
özellikle bu kanunun birinci maddesini kendiliğinden Anayasa'nın 38. 
maddesinin birinci fıkrasına aykırı bulan mahkeme, Anayasa Mahke-
mesine başvurulmasına ve verilecek karara kadar davanm geri bıra-
kılmasına karar vermiştir. 

II — ANAYASAYA AYKIRILIK İDDİASININ GEREKÇESİ : 
İtiraz yoluna başvuran mahkemenin Anayasa'ya aykırılık iddia 

sında öne sürdüğü gerekçe aynen ,şöyledir : 
«Davacı köy muhtarlığının dava konusu yerin köy mer'ası oldu-

ğunu iddia ettiği, mahallinde yapılan 20/7/1968 tarihli keşifte dinleni-
len yeminli mahallî bilirkişinin; kendisine okunan ve davalıların isti-
nat ettiği Mayıs 1926 tarih ve 75 No. lu tapu kaydının mahalline mevki 
ve hudutlar itibariyle uyduğunu söylediği, müdahil Orman İşletmesi 
temsilcisinin ise müdahale ederek dava konusu yerin 4785 sayılı 
Kanun'un 1. maddesi gereğince devletleştirilen yer olduğunu ve bu 
sebeple Devlet Ormanı bulunduğunu söylediğinden ve 4785 sayılı Ka-
nunun getirdiği hükümden başika yapılmış bir kamulaştırma işlemi 
bulunmadığından durumun Yüksek Anayasa Mahkemesine intikali ile 
verilecek kararm sonucununun beklenmesi Mahkememizce uygun gö-
rülmüştür. Zira, 4785 sayılı Kanunun 1. maddesi (Bu kanunun yürür-
lüğe girdiği tarihte var olan gerçek veya tüzel özel kişilere, vakıflara 
ve köy, belediye, özel idare kamu tüze' kişilerine ilişkin bütün orman-
lar bu Kanunun gereğince devletleştirilmiştir. Bu ormanlar hiçbir iş-
lem ve bildirime lüzum olmaksızın Devlete geçer) hükmünü taşımakta-
dır. Halbuki, Anayasamızın 1488 sayılı Kanunla değişik 38. maddesinin bi-
rinci fıkrası aynen (Devlet veya kamu tüzel kişileri kamu yararının ge-
rektirdiği hallerde karşılıklarını peşin ödemek şartiyle, özel'mülkiyette 
bulunan taşınmaz malları, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, 
tamamını veya bir kısmını kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idarî 
irtifaklar kurmaya yetkilidir) âmir hükmünü taşımaktadır. Bu sebeple 

4785 sayılı Kanunun ve özellikle bu Kanunun birinci maddesinin Anaya-
sanın 38. maddesine aykırı olup olmadığının görevli ve yetkili Yüksek 
Anayasa Mahkemesince tesbit edilebilmesi için yine Anayasamızın de-
ğişik 151. maddesinin birinci fıkrasının mahkemelere verdiği yetkiye 
istinaden durumun mahkememizce re'sen Anayasa Mahkemesine inti-
kaline ve Yüksek Mahkemece bu konuda verilecek kararın sonucunu 
beklemek üzere Mahkememizin 1973/91 esasında kayıtlı men'î müdaha-
le davasının yargılanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi usul 
ve kanuna uygun görülmüştür.» 

III — İLK İNCELEME : 

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 15. maddesi uyarınca 30/9/1975 
gününde yapılan ilk inceleme toplantısında aşağıdaki konu üzerinde 
durulmuştur. 

Anyasanın değişik 151. ve 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Ku-
ruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 27. maddeleri uya-
rınca, bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir kanunun 
hükümlerini Anayasaya uygunluk denetiminden geçirilmesi için Ana-
yasa Mahkemesine başvurmak yetkisine sahiptir. Oysa mahkemenin 
önün<i getirilen anlaşmazlık bir taşınmaza elatmanın önlenmesi dava-
sıdır ve mahkeme, bu davayı reddetmiş; ancak 16/9/1969 günlü karar 
üzerine verilen 17/6/1969 günlü dilekçe ile o davada davalı durumuna 
getirilmiş bulunan Orman İdaresi yararına; sanki bu İdare tarafın-
dan açılmış, bir tapu iptali davası varmışcasına, diğer davalıların 
adlarına olan tapu kayıtlarının anlaşmazlık konusu yere uyduğu ka-
rarda kabul edildiği halde onların elatmalarmm önlenmesine karar 
vermiştir. Yargıtay Birinci Hukuk Dairesi, Orman İdaresince usulüne 
uygut; şekilde açılmış bir dava olmadığı halde bu idare yararına karar 
verilmesini yolsuz bulmuş ve kararı bozmuştur. Mahkemece bozma 
kararma uyulmasına karar verilmiş bulunduğundan 29/12/1972 günlü 
Yargıtay ilâmı kesinleşmiştir. 

Bu durumda yani bozma ilâmına uyulup bu karar kesinleştiril-
dikten sonra «müdahil orman idaresi temsilcisine harç yatırarak 
aslî müdahil olarak davaya katılması için bir hafta süre verilmesi» 
yolundaki ara kararınıîi Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hü-
kümleri açısından bir değer ve görülmekte olan dava kavramını etki-
leyen bir nitelik taşımadığı ortadadır. Bu nedenle bu karardan son-
raki işlemler hakkındaki belge örneklerinin gönderilmemiş olması 
Anayasaya uygunluk denetimi yönünden bir noksanlık sayılmamıştır. 

Yukarıdan beri açıklanan nedenlerle görülmekte olan bu davada 
uygulanma yeri bulunmayan 4785 sayılı Kanunun Anayasaya uygun-
luk denetiminden geçirilmesine ilişkin itiraz, Mahkemenin yetkisizliği 
yönünden reddedilmelidir. 

İhsan Ecemiş, Ziya Önel, Abdullah Öner, Ahmet Koçak, Muhit-
tin Gürün ve Nihat O. Akçakayalıoğlu dosyada eksiklik bulunduğunu 
öne sürerek bu görüşe katılmamışlardır. 

SONUÇ: 
İtirazın, Mahkemenin yetkisizliği bakımından reddine, İhsan 

Ecemiş, Ziya Önel, Abdullah Üner, Ahmet Koçak, Muhittin Gürün ve 
Nihat O. Akçakayalıoğlu'nun dosyada eksiklik bulunduğu yolundaki 
karşıoylariyle ve oyçokluğuyla 30/9/1975 gününde karar verildi. 

\ 

Başkanvekili Üye Üye Üye 
Kâni Vrana İhsan Ecemiş Ahmet Akar Ziya Önel 

Üye Üye Üye Üye 
Abdullah Üner Ahmet Koçak Şekip Çopuroğlu Muhittin Gürün 

Üye Üye Üye Üye 
Lütfi Ömerbaş Hasan Gürsel Ahmet Salih Çebi Şevket Müftügil 

Üye Üye Üye 
Adil Esmer Nihat O. Akçakayalıoğlu Ahmet H. Boyacıoğlu 

KARŞIOY YAZISI 
Köy Tüzel kişiliği adına Muhtar tarafından, Köy otlakiyesine ya-

pılan müdahelelerinin önlenmesi için bazı kişiler hakkında Koyulhi-
sar Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılmış, Mahkemece yerinde 
yapılan keşif ve incelemede, anlaşmazlık konusu yerin davalıların da-
yandığı Tapu senedinin içinde bulunduğu, ancak bu yerin otlakiye de-
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ğil Devlet ormanı olduğu anlaşılması üzerine Orman idaresi davaya 
müdahil olarak alınmış ve duruşma sonunda: 

1 — Davacı Köyün davasının reddine, 
2 — Orman İdaresi lehine davalıların Devlet Ormanına vaki mü-

dahalelerinin önlenmesine, 
Dair verilen karar .davalıların temyizi üzerine Yargıtay Birinci 

Hukuk Dairesince incelenerek: «Orman idaresi tarafından usulüne 
uygun şekilde ve Harcı ödenmek suretiyle açılmış bir dava mevcut 
olmadığı halde yazılı şekilde karar verilmiş olması» nedeniyle bozul-
muş ve Mahkemece bozma kararına uyulduktan sonra «Müdahil Or-
man idaresi temsilcisine harç yatırarak aslî müdahil olarak davaya 
katılması için bir hafta mehil verilmesine, bu süre içinde dava har-
cını ikmal eylemelerine» biçiminde karar verildiği görülmüş ve bun-
dan sonra Orman İdaresi tarafından ne işlem yapıldığı eldeki belge-
lerden anlaşılamamış olmasına göre, Orman İdaresince bu evrede usu-
lüne uygun şekilde verilmiş ve harcı da yatırılmış bir dava dilekçesi 
mevcut olup olmadığının mahallinden sorulması, verilmiş böyle bir 
dava dilekçesi varsa örneğinin getirilmesi gerekmektedir. Çünkü: 
Orman idaresi tarafından, Yargıtayın ve Mahkemenin kararlan daire-
sinde usulüne uygun şekilde verilmiş ve harcı da yatırılmış dava di-
lekçesi varsa bu takdirde Mahkeme, elinde bakmakta olduğu davamn 
varlığı nedeniyle, 4785 sayılı Kanunu uygulama durumunda buluna-
cak ve Anayasanın 151. maddesi uyannca da Anayasa Mahkemesine 
başvurma yetkisini haiz olacaktır. 

Yukarıda yazılı husus aydınlığa kavuşturulmadan Mahkemenin 
yetkisizliğinden söz edilerek itirazm reddine ilişkin olarak verilen 
karara katılmıyorum. 

Üye 
Abdullah Üner 

Sayın Abdullah üner'in karşıoy yazışma katılıyorum. 
Üye 

İhsan Ecemiş 
KARŞIOY YAZISI 

İtiraz yoluna başvuran Koyulhisar Asliye Hukuk Mahkemesi ta-
rafmdan yapılan yargılama sonunda davalılarca el atılan yerin köy 
otlakiyesi değil, orman olduğunun anlaşılması üzerine davacı köyün 
davasının reddi ve davalılann Devlet ormanına el atmalarının önlen-
mesi karara bağlanmıştır. 

Bu karann davalılarca temyiz edilmesi üzerine Yargıtay Birinci 
Hukuk Dairesi «Orman idaresi tarafından usulüne uygun şekilde ve 
harcı ödenmek suretiyle açılmış bir dava mevcut olmadığı» gerekçe-
siyle Mahkemenin karanm bozmuş, Mahkemece de bu bozma kara-
rına uyularak «müdahü orman idaresi temsilcisine harç yatınp asit 

müdahil olarak davaya katılması için Bîr hafta mehil verilmesine, bu 
süre içinde dava harcını ikmal eylemlerine» karar verilmiştir. 

3u karardan sonra, orman idaresinin harç yatınp yatırmadığı ve 
aslî n-üdahil olarak dilekçe ile davaya katılıp katılmadığı hususlarını 
aydınhğa kavuşturacak begleler itiraz dosyasına bağlanmamıştır. 

Şu durum karşısında, görülmekte olan bu davada 4785 sayılı Kanu-
nun uygulanma yeri bulunup bulunmadığına Anayasa Mahkemesince 
karar verilmeden önce, yukarıda açıklanan konulara ilişkin onanh bel-
ge örneklerinin getirtilip incelenmesini ve bunun içinde dosyanın Mah-
kemeye geri çevrilmesini gerekli görmekteyim. 

Bu nedenle, itirazın mahkemenin yetkisizliği bakımından reddine 
ilişkin çoğunluk kararına katılmıyorum. 

Üye 
Ahmet Koçak 

KARŞIOY YAZISI 
Karara ilişkin karşıoyumun gerekçesi, Sayın Abdullah Üner ve 

Ahmet Koçak'm yukarıdaki açıklamalarının tıpkısı olduğundan tek-
rar edilmemiştir. 

Açıklanan bilgi ve belgeler görülmeden Mahkemenin yetkisizli-
ğinden söz edilmesine olanak bulunmadığından çoğunluk düşüncesine 
karşıyım. 

Üye 
Muhittin Gilrün 

KARŞIOY YAZISI 
itirazcı Mahkeme: 19/3/1974 günlü ara karan ile ve Yargıtay 

bozma ilâmına uyduktan sonra. Orman idaresinin gerekU dava har-
emi bir hafta içinde ödeyerek «aslî müdahale» de bulunabileceğini 
önermiş ve yargılamayı bir kaç oturum daha sürdürüp 8/4/1975 günü, 
uygulayacağı hükmün iptali dileği Ue Anayasa Mahkemesine başvur-
muş bulunmaktadır. Yani, yerel mahkemenin Anayasa Mahkemesine 
oaşvurması, «dava harcı» m ödemesi ve böylece görülmekte olan da-
vaya yeni boyutlar vermesi için Orman idaresine tanıdığı sürenin 
çok ötesindedir. 

Açıklanan durumda, bütünü ile incelenemeyen itirazcı mahkeme 
dosyasından diğer belge örnekleri de getirtilerek. Orman idaresinin 
«dava harcı» nı ödemediği saptanmadan ve «dava harcı» m ödemiş ise 
sayın çoğunluğumuzca ele alman safhasında davamn taraflan olanlara 
karşı doğrudan doğruya ortaya koyduğu hak iddiasını sürdürebUeceği 
gözetilmeden. 

Verilmiş karar, olaylan kapsamamaktadır. 
Bu nedenlerle çoğunluk görüşüne katUmıyoruz. 

Üy. Üye 
Ziya önel Nihat O. Akçakayalıoğlu 

• •• 

K A R A R N A M E L E R 
Karar Sayısı: 7/10976 

15-17 Ekim 1975 tarihleri arasında Ankara'da yapılan Türk-tran 
Ortak Komisyonu toplantısı sonunda imzalanan ilişik protokol'un 
onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 19/11/1975 tarihli ve ESİD: 450.276-
3/75-1179 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 
3 ve 5. maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 20/11/1975 tarihinde ka-
rarlaştırmıştır . 

Başbakan 
S. DEMlREL 

Devlet Balkanı 
Başbalkaıı Yardımcısı 

A. TÜRKES 

Devlet RnJcam 
Başbalkaın Yardımcısı 

t'rot. Or. N. ERBAKAA 

Devlet Balkanı 
C. ÖZTÜRK 

CUMHURBAŞKANİ 
FAHRİ i>. KURU T ÜRK 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardmcısı 

Prol• Or. 7. t EY '¿lUĞLb 

Devlet Baıkanı 
H. AKSAY 

Bakanlar Seviyesindeki Türk-İran Ekonomik ve Teknik 
İşbirliği Ortak Komisyonunun Birinci Toplantısı Protokolü 

Bakanlar Seviyesindeki Türk-Iran Ekonomik ve Teknik işbir-
liği Ortak Komisyonunun birinci toplantısı, 15-17 Ekim 1975 tarihle-
rinde Ankara'da yapılmıştır. 

Derlet Bakanı 
M. K- ERKOVAN 

Millî Savunma Batanı 
F- MELEN 

Maliye Bakkam V. 
H. BASOL 

Tii-Aret Bakam 
H RASOL 

Gıda - Tar. ve Hay. Bak. V. 
A. T. PAKSU 

Sanayi ve Tek- Bakanı 
A. DOĞRU 

tmar V3 İskân Baıkanı 
N- OK 

Genç. ve Spor Bakanı 
A. S. EREK 

Devlet Bakanı 
G. KARACA 

İçişleri Bakanı V. 
/ . MÜFTÜOĞLU 

Millî Eğitini Baıkanı 
A- N. LhDEM 

Sa&. ve Sos. Y- Bakanı 
Dr. K DEMİR 

Ulaştırma Bakanı 
N- MENİLŞE 

Eu, ve Tab. Kay. Bakanı 
S- KILIÇ 

Köy işleri Bakaııı 
V. POYRAZ 

Kültür Bakaını 
R. DANİŞMAN 

Adaleıt Bakanı 
t. MÜFTÜOĞLU 

Dtgdaleni Bakaııı Y. 
S. ÖZTÜRK 

Bayındırlık Bakanı 
F. ADAK 

Güm. ve Tekel Bakamı 
O. ÖZTRAK 

Çalışma Bale ani 
A. T. PAKSU 

Turizm ve Tan. Bakanı 
L- TOKOĞLU 

Onman Bakana 
T. KAP ANLI 

Sosyal Güvenlik Baıkanı 
A. M. ABLUM 

Protocol of the First Session of the Turkish - Iranian 
Ministerial Joint Commission for Economic and 

Technical Cooperation 
The First Session of the Turkish - Iranian Ministerial Joint Com 

mission for Economic and Technical Cooperation was held in Ankar« 
from October 15 to 17, 1975. 

R 
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Türk Heyetine Başbakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Turtıan Fey-
zioğlu, Iran Heyetine ise Ekonomik İşler ve Maliye Bakanı Sayın 
Husiıang Ansary başkanlık etmişlerdir. 

Heyetlerin listeleri Ek 1 ve Ek 2 de yer almaktadır. 
Bakanlar, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Fahri Korutürk'ün iran'ı 

ziyareti sırasında, 6 Haziran 1975 tarihinde iki ülke arasında imzalan-
mış olan Anlaşma ve Tutanağın uygulanmasına ilişkin hususları göz-
den geçirmişlerdir. Bakanlar, İran ve Türkiye arasındaki ticaret ve 
ekonomik işbirliğini bütünüyle mütalâa etmişler ve iki ülke arasında 
önemli işbirliği imkânlan bulunduğu hususunda mutabık kalmışlar-
dır. Bunlan dikkate alarak Bakanlar, aşağıdaki müşahade ve karar-
lara varmışlardır: 

KARAYOLLARI, LİMAN, DEMİRYOLLARI 
Karayolları: Komisyon, Türkiye.üzerinden geçen İran Karayolu 

transit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, aşağıda kayıtlı karayolları 
bölümlerinin ıslahı ve yapımı konusunda iki ülkenin işbirliği yapma-
lannı kabul etmiştir. 

Trabzon-Aşkale, 270 km. (ıslah), Aşkale - Gürbulak, 370 km. (yeni 
yapım), Silivri-Istanbul, 50 km. (yeni yapım, maliyetin 1/4 ü), Geb-
ze-İzmit, 50 km. (yeni yapım, maliyetin 1/4 ü). 

İran Tarafı, yukarıda anılan projelerin uygulanması için kredi 
vermeye hazır olduğunu ifade etmiştir. Verilecek kredilerin miktan, 
yukarıda kayıtlı projelerin herbiri için hazırlanacak fizibilite rapor-
lanndaki bulgulara bağlı olacaktır. Bununla beraber, yukanda adı 
geçen projeler için verilecek krediler, sırasıyle 138 milyon dolar, 302 
milyon dolar, 67 milyon dolar ve 67 milyon dolan aşmayacaktır. Kre-
dilerin şartları herbir proje için hazırlanacak fizibilite raporlarının 
tamamlanmasını takiben Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması ve 
buna ilişkin belgelerde kayıtlı hükümlerin ışığında kararlaştırılacak-
tır. 

Liman : İki Taraf, Trabzon limanının mevcut 500.000 tonluk ka-
pasitesinin 1 milyon tona yükseltilmesi konusunda da işbirliği yap-
mak hususunda anlaşmışlardır. İran Tarafı, bu projenin uygulanma-
sı için kredi vermeye hazır olduğunu ifade etmiştir. Kredinin mik-
tan, bu amaçla hazırlanacak fizibilite etüdüne bağlı olacaktır. Bu-
nunla beraber, kredi 20 milyon dolan aşmayacaktır. Kredinin şartla-
rı, hazırlanacak fizibilite raporunun tamamlanmasını takiben, Ekono-
mik ve Teknik işbirliği Anlaşması ve buna ilişkin belgelerde kayıtlı 
hükümlerin ışığında kararlaştırılacaktır. 

Türkiye, yukarıda sözü geçen karayolu projelerinin tamamlan-
masının, İran'ın karayolu transit nakliyatının (Türk-Bulgar smınn-
dan Türk-İran sınınna kadar) yılda iki milyon tona yükseltilmesine 
imkân vereceğini kabul etmiştir. Türkiye, aynca Trabzon limanında 
500.000 tonluk kapasitenin İran'ın transit ihtiyaçlan için kullanılma-
sını sağlayacaktır. 

Komisyon, karayollan ve Trabzon limanına ilişkin fizibilite ra-
porlannm Türk Tarafınca hazırlanması ve her iki tarafın onayına su-
nulması hususunda mutabık kalmıştır. 

Demiryollan: Van Gölü üzerindeki Türk demiryolu bağlantısının 
mevcut cer kapasitesinin günde 1000 tonun üzerine çıkarılması ama-
cıyla, İran, iki yeni feribot satm alınması için Türkiye'ye gerekli kre-
diyi vermeyi kabul etmiştir. Bu konudaki Anlaşma, bu Protokol'ün 
imzalanmasını izleyen 3 hafta içinde imzalanacaktır. 

Türkiye üzerinden İran'a giden mallann transitine ait cer ka-
pasitesinin daha da artmlması amacıyla, İran Tarafı, konu ile ilgili 
fizibilite raporunun hazırlanarak iki tarafça onaylanması kaydıyla, 
Van ve Tatvan arasındaki demiryolu bağlantısının yapımı için Tür-
kiye'ye miktan 130 milyon dolan aşmamak üzere kredi vermeyi ka-
bul etmiştir. 

İran Tarafı aynı zamanda, İran yüklerinin taşınması için Türk 
demiryollarının cer kapasitesinin daha da artmlması amacıyla Türk 
Tarafına gerekli kredilerin sağlanmasını da kabul etmiştir. Lokomo-
tif temini de dahil olmak üzere, bu husustaki bazı önemli dar boğaz-
lan tespit etmek amacıyla bir İran Uzmanlar Heyeti bu Protokol'ün 
imzasını izleyen iki hafta içinde Türkiye'yi ziyaret edecektir. Herhal-
de verilecek kredi 40 milyon ABD dolannı aşmayacaktır. 

İran Tarafı, karayollan, liman ve demiryolları ile ilgili olarak 
Türkiye'ye İran Tarafından verilecek yukanda sözü geçen kredilerin, 
İran'ın ödeyeceği karayolu geçiş ücreti hakkında İran ve Türk Hükü-
metleri arasında varılacak mutabakata bağlı olacağını önemle belirt-
miştir. 

Türk Tarafı, İran'ın kullandığı transit güzergahmdaki Türk yol-
lannın muntazaman bakımı ve temizlenmesinin sağlanması için, kış 
mevsiminden önce 30 milyon dolar tutannda bazı makina ve teçhi-
zata âcilen ihtiyaç bulunduğunu tebarüz ettirmiştir. 

Iran Tarafı, bu amaçla, yukanda belirtilen miktarda bir kredi-
nin Türkiye'ye verilmesini kabul etmiştir. 

The Turkish Delegation was headded by H. E. Prof. Dr. Turhan 
Feyzioğlu, the Deputy Prime Minister and the Iranian Delegation 
was 'ed by H. E. Hushang Ansary, the Minister of Economic Affairs 
and Finance. The lists of the two Delegations are contained in Anne-
xes I and II hereof. 

The two Ministers reviewed the implementation of the Agreement 
and the Proces Verbale signed between the two countries on June 6, 
1975 at the time of the visit to Iran of H. E. Fahri Korutürk, the Presi-
dent of the Republic of Turkey. They considered the overall trade and 
economic cooperation between Iran and Turkey, and agreed there 
was considerable scope for cooperation between the two countries. 
With these in view, they made the following observations and decisions: 

ROADS, PORT, RAILWAYS 
Roads: The Commission agreed that with a view to meet Iran's 

requirement for land transit through Turkey the two countries shall 
cooperate in the improvement and construction of the sections of 
the roads listed below: 

Trabzon-Aşkale, 270 km. (improvement); Aşkale - Gürbulak 370 
Km. (new construction); Silivri-Istanbul 50 Km. (new construction, 
1/4 of the cost) Gebze-İzmit 50 Km. (new construction, 1/4 of the 
cost). 

The Iranian side stated its readiness to extend credits for the 
implementation of the above projects. The amount of the credits 
shall be subject to the findings of the feasibility report to be pre-
pared for each of the above projects; however, the credit shall not 
exceed 138 million dollars, 302 million dollars, 67 million dollars, and 
67 million dollars, respectively for each project mentioned above. 
The terms and conditions of the credits shall be decided upon comp-
letion of the respective feasibility report in the light of the provisions 
of the credit hall b® subject to the feasibility study to be prepared 
related documents. 

Port: The two sides also agreed to cooperate in increasing the 
capacity of the Port of Trabzon from its present capacity of 500.000 
tons to one million tons. The Iranian Party stated its readiness to 
extend a credit for the implementation of this project. The amount 
of the credi tshall be subject to the feasibility study to be prepared 
for this purpose; however, the credit shall not exceed 20 million 
dollars. The terms and conditions of this credit shall be decided upon 
completion of the feasibilty report in the light of the provisions of 
the Agreement on Economic and Technical Cooperation and the rela-
ted documents. 

Turkey agreed that completion of the above road projects shall 
permit Iran to increase its transit land transport (from Turkish-Bul-
garian to Turkish - Iranian border) to two million tons per year. Tur. 
key shall further ensure the utilization of 500.000 tons capacity of 
the Port of Trabzon for the transit requirements of Iran. 

The Commission agreed that the feasibility reports for the roads 
and the Trabzon port shall be prepared by the Turkish side, and 
submitted for the approval of both Parties. 

Railways: With a view to expand the present haulage capacity 
of the Turkish rail link over Lake Van to over 1000 tons per day, 
Iran agreed to extend the necessary credit to Turkey for the purc-
hase of two new ferry boats. An Agreement to this effect shall be 
signed within three weeks of the signing of this Protocol. 

in order to further increase the haulage capacity of transit of 
goods through Turkey to Iran, the Iranian Party agreed to extend 
credits not exceeding 130 million dollars to Turkey for the construc-
tion of a railway link between Van and Tatvan, subject to a feasibi-
lity report to be prepared and approved by both Parties. 

The Iranian Party also agreed to provide the necessary credits 
to the Turkish side for further increasing the haulage capacity of 
the Turkish railways for the movement of the Iranian cargo. In order 
to determine certain essential bottleneck areas in this respect inclu-
ding the provision of locomotives, an Iranian expert team shall visit 
Turkey within two weeks from signing of this Protocol. At any case 
the credit shall not exceed 40 million US dollars. 

The Iranian side stressed that the extension of the above cre-
dits by Iran to Turkey concerning Roads, Port and RaUways will be 
subject to agreement of the Governments of Iran and Turkey on 
the Road toll to be paid by Iran. 

The Turkish side emphasized that certain machinery and equip-
ment amounting to about 30 million dollars are urgently needed be-
fore the winter season in order to ensure orderly maintenance and 
clearance of Turkish roads along the transit routes utilized by Iran. 

The Iranian Party agreed to extend a credit in the said amount 
to Turkey for this purpose. 
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Kredi şartlarım müzakere etmek ve bu konuda gerekli anlaşma-
ları sonuçlandırmak üzere, bir Türk uzmanlar heyetinin bir hafta için-
de İran'ı ziyaret etmesi kararlaştırılmıştır. 

SINIR KAPILARI 
Bazaran - Gürbulak sınır kapılarındaki trafik tıkanıklığını 

ortadan kaldırmak ve iki ülke arasmda gittikçe artmakta olan 
yol trafiğini kolaylaştırmak amacıyla, Komisyon, her iki taraf-
taki sınır kapılarının 24 saat davemlı açık tutulmakta olduğunu 
ve bunu sağlamak üzere her iki kapıda görevli personelin takviye edil-
miş bulunduğunu memnuniyetle kaydetmiştir. 

Komisyon, iki Tarafın aşağıdaki hususları deruhte etmesini ka-
bul etmiştir : 

a) Kamyon ve yolcu otomobili trafiğini birbirinden ayırmak 
üzere, her iki tarafta, mümkün olan en kısa zamanda bir ilâve smır 
kapısının açılmasının sağlanması. 

b) Pasaport ve gümrük formalitelerinin daha yeterli bir düzey-
de yürütülmesini teminen mevcut tesislerin yeniden tanzim ve terti-
bi. Bu husus, mümkün olan en kısa zamanda ve en geç 1976 yılının 
ronuna kadar gerçekleştirilecektir. 

SANAYİ 
Komisyon, iki ülke arasındaki sınaî işbirliği olanaklarını incele-

miş ve aşağıdaki hususları kararlaştırmıştır : 

1. Kuru meyvalarırı işlenmesi ve paketlenmesi: 
İki taraf, İran ve Türkiye'de ortak ihracata dönük kuru meyva 

işleme ve paketleme tesislerinin kurulması için ortak teşebbüslere 
girişmeyi prensip olarak kabul etmişlerdir. Ayrıca, iki ülke uzmanla-
rının iki ay içinde Tahran'da toplanarak biıi İran'da, diğeri Türki-
ye'de kurulacak tesislerin fizibilite etüdünün hazırlanması için gerek-
li tedbirleri almalan kararlaştırılmıştır. 

2. Kâğıt fabrikası : 
Taraflar, her iki ülkenin ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve aynı 

/•amanda üçüncü ülkelere ihracat yapabilecek azami 150 000 ton ka-
pasiteli bir kâğıt fabrikasının Türkiye'de kurulmasına dair ortak te-
şebbüsün yapılabilirliğini görüşmüşlerdir. Uzmanların bu alandaki 
işbirliği olanaklarını incelemeye devam etmeleri kararlaştınlmıştır. 

3. Otomotiv parça ve aksamı : 
Komisyon, her iki ülkedeki otomotiv sanayimin parça ve aksam 

mübadelesi için olağanüstü imkânlar arz ettiğini müşahade etmiştir. 
Bu durum gözönünde tutularak, taraflann, kendi sanayi kuruluşlannı, 
aynntılı spesifikasyonları, ihraç kapasiteleri, fiyatlar ve diğer bilgileri 
de kapsayacak şekilde, her ülke tarafından diğerine ihraç edilebile-
cek ürünlerin listelerini teati etmek üzere temasa geçmeye teşvik et-
meleri kabul edilmiştir. 

TABİİ GAZIN TRANSİT NAKLİYATI 

İran Heyeti, Türk uzmanlarının İran ile İran tabii gazının nakil 
ve sıvılaştınlması konsorsiyomu arasındaki bir toplantıya katılarak, 
İran tabii gazının Türkiye üzerinden tüketici ülkelere naklinin ekono-
mik yönlerine ilişkin her türlü bilgi ve verileri sunması yolundaki 
Türk önerisini kabul etmiştir. 

ELEKTRİK ŞEBEKELERİ ARASINDA BAĞLANTI 
Komisyon, İran ile Türkiye arasında elektrik enerjisi sistemle-

rinin birbirine bağlanması imkânlannı görüşmüş ve bu amaçla bir 
etüd hazırlanmasını kabul etmiştir. Bu konuda yetkili İran Kurulu-
şunun bir etüd hazırlaması, Türk Kuruluşlarının da İran'lılar tara-
fından hazırlanacak bir soru belgesine göre gerekli bütün bilgileri 
sağlaması kararlaştırılmıştır. Sözkonusu etüd, Türkiye'den istenilen 
bilgilerin alınmasından itibaren üç ay içinde tamamlanacaktır. 

Bu etüd daha sonra iki tarafın uzmanlarınca ortaklaşa incele-
necek ve izlenecek hareket tarzı tavsiye olunacaktır. 

TARIM SANAYİİ TESİSLERİ 
Taraflar, fizibilite etüdlerine bağlı olarak, bir et üretimi komp-

leksi kurulması için bir ortak teşebbüs meydana getirmeyi kararlaş-
tırmışlardır. Tesisin başlangıç kapasitesi yılda 100.000 büyük baş hay-
van ve 500.000 koyun olacak, son safhada ise 500.000 büyük baş hayvan 
ve 2 000 000 koyuna çıkanlacaktır. Fizibilite etüdünün, projenin bü-
yük baş hayvan ve koyun için ayrı ayrı yaşama gücü olacak şekilde 
hazırlanacağı kabul edilmiştir. Kompleks, mer'a, yem fabrikası, mez-
baha, soğuk depolama imkânları ve gerekli işleme ünitelerini ihtiva 
edecektir. j 

It was agreed that a team of Turkish experts shal Ivisit Iran 
within one week in order to discuss the terms and conditions of 
the credit and conclude the necessary agreements in this respect. 

BORDER POST 
With a view to eliminating traffic congestion at the Bazargan-

Giirbulak border post and facilitating the ever - increasing road 
traffic between the two countries, the Commission noted with satis-
faction that the border posts on both sides are kept open perma-
mentiy on a 24 hour basis and the personnel at both posts have been 
reinforced to make this possible. The Commission agreed that the 
two ¿ides shall undertake the following: 

a) To provide for one additional border gate on each side as 
soon as possible in order to separate truck and passenger car traffic. 

b) To rearrange existing physical facilities in order to carry 
out passports and customs formalities more adequately. This is to 
be done as soon as possible and not later than the end of 1976. 

INDUSTRY 
The Commission examined the possibilities of industrial coope-

ration between the two countries and agreed as follows : 
1. Dried - Fruits Processing and Packaging: 
The two Parties agreed, in principle, to enter into joint ventures 

for the establishment of driedfruits, processing and packaging plants 
in Iran and Turkey, for joint exports. It was further agreed that the 
experts of the two countries shall meet in Tehran within two months 
to arrange for the preparation of the feasibility study for a plant 
to be established in Iran and another one to be located in Turkey. 

2. Paper Mill: 
The two sides discussed the feasibility of a joint venture for the 

establishment of a paper mill in Turkey with a capacity of up to 
150.000 tons for meeting the requirements of both countries as well 
as for exports to third markets. It was agreed that the experts shall 
contnue to examine possibilities of cooperation in this field. 

3. Automotive Parts and Components: 
The Commission noted that the automotive industry in both 

countries offered exceptional opportunities for the exchange of 
parts and components. With this in view, it was agreed that both 
sides would encourage their respective industrial undertakings to 
establish contacts with one another for the purpose of exchanging 
the lists of products which could be exported by each country to the 
other, along with detailed specifications, export capacities, prices 
and other details. 

TRANSIT OF NATURAL GAS 
The Iranian side agreed with the Turkish proposal to have the 

the latter's experts participate in a meeting of the Iranian side with 
the consortium for liquefaction and transportation of Iranian natu-
ral gas, with a view to presentation of any information and data as 
regards the economics of transportation of Iranian natural gas to 
consuming countries through Turkey. 

INTERCONNECTION OF ELECTRICAL NETWORKS 
The Commission discussed the possibility of creation of an 

interconnection scheme with regard to the electric power system 
between Iran and Turkey and agreed that a study be undertaken for 
this purpose. It was agered that the appropriate Iranian agercy 
shall undertake such a study and that the Turkish side shall provide 
all the necessary information in this regand on the basis of a ques-
tionnaire to be provided by the Iranian side. The study shall be 
completed within three months from the date of receiving the requi-
red 'nformation from Turkey. 

The said study shall, subsequently, be examined jointly by the 
experts of the two sides and the necessary follow-up actions shall be 
recommended. 

AGRO. INDUSTRIAL COMPLEXES 
The twp sides agreed to form joint venture for the establish-

ment of a meat production complex, subject to feasibility studies^ The 
initial capacity of the complex shall be 100.000 cattle and 2.000.000 sheep 
to bo expanded at the final stage to 500.000 cattle and 2.000.000 sheep 
per year It was understood that the feasibility shall be prepared on 
the basis of viability of the project for cattle and sheep separately. 
The complex shall include feedlot, feedmill, slaughter house and cold 
storage facilities as well as relevant processing plants. 

The Iranian Pirty agreed in principle to finance to loan por-
tion of the project 
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Iran Heyeti bu projenin kredi bölümünü finanse etmeyi prensip 
olarak kabul etmiştir. 

Projenin yeri, tespit edilecek kuruluş yeri veya yerlerinin fizibi 
liteyi olumsuz yönde etkilememesi şartıyla, tercihan Türkiye'nin İran 
sınırına yakın kısımlarında ve tarafların mutabakatı ile seçilecektir. 
İki tarafın uzmanları Kasım 1975 ayında Türkiye'de toplanarak proje 
için muhtemel mahalleri seçeceklerdir. 

Komisyon, bu Protokol'ün imzalanmasını izleyen iki ay içinde 
tarafların yetkili kurumlarının Tahran'da toplanarak bir niyet mek-
tubu imzalamasını kararlaştırmıştır. Fizibilitte etüdlerinin hazırlan-
ması bu niyet mektubunda öngörülecektir. 

TİCARET 
Taraflar, iki ülke arasındaki ticareti daha da geliştirmek hu-

susundaki arzularını belirtmişlerdir. Bu çerçeve içinde Türkiye, İran'a 
uluslararası rekabet fiatlan üzerinden aşağıdaki maddeleri satmayı 
kabul etmiştir. 

Madde Miktar (000 Ton) Teslim zamanı 

Çimento 100 1976 (Mart-Temmuz) 
Et 10 1975 
Et 10 1976 
Meyvalar (Portakal, 
elma v.b...) 10 1976 
Soğan 5 1976 

Taraflar, yukandaki maddelerle ilgili nihaî mukavelelerin mü-
zakeresi ve sonuçlandırılması için iki ülke yetkili temsiliclerinin bu 
Protokol imzasını izleyen bir ay içinde Tahran'da buluşmalarını ka-
ı arlaştırmışlardır. 

Türk Tarafı aşağıda özellikleri ve miktarları gösterilen traktör-
leri İran'dan satın almak için ilgisini belirtmiştir. 

1975 1976 1977 

MF 135 ıooo 2000 2000 
MF 165 500 1000 1000 

Iran Tarafı, Türk taleplerinin inceleneceğini ve İran'ın bu trak-
törleri satma olanaklarının Türkiye'ye en yakın zamanda duyurulaca-
ğını bildirmiştir. 

Taraflar, ülkeleri arasındaki ticaretin dengeli bir şekilde geliş-
mesi gerektiğini kabul etmişlerdir. 

iki taraf, erken bir tarihte, iki ülke arasında yeni bir transit an-
laşması imzalanmasını kabul etmişlerdir. Türk'Tarafı bu konuda iki 
ülke uzmanlarının toplantısından bir ay evvel bir anlaşma tasansı 
sunacaktır. 

TELEKOMÜNİKASYON 
Komisyon, iki ülke arasında mevcut telekomünikasyon sistemi-

nin çalışma şeklini gözden geçirmiş ve tarafların, durumu iyileştir-
mek üzere acil tedbirler almasını kabul etmiştir. Bunu gözönünde tu-
tarak aşağıdaki hususlar kararlaştırılmıştır: 

1. İran 1200 kanallık mikro dalga sistemini Tebriz'den sınır böl-
gesine kadar uzatacak, Türkiye de Van'dan İran smınna kadar aym 
girişimde bulunacaktır. Taraflar, Protokol'ün imzasından itibaren al-
tı ay içinde iki hattın birleşmesi ile ilgili spesifikasyonlan beraberce 
hazırlayacaklardır. Kurulacak sistem telefon ve televizyon için yeterli 
RF kanalları ile teçhiz edilecektir. 

2. İki tarafın uzmanları 6 ayda bir ve Mayıs ile Kasımın ilk 
haftalarında sınır bölgesindeki tesisleri ortaklaşa teftiş ederek, kar-
şılıklı tesislerin tatminkâr şekilde işlemesini sağlayacaklardır. Sistem-
le ilgili teknik ve idarî sorunlann çözümlenmesi amacıyla uzmanlar 
yukarıda anılan teftişlerden önce sıra ile Tahran ve Ankara'da se-
minerler düzenleyeceklerdir. 

3. İki tarafın kurumları her yıl 4 haftalık bir süre için teknik 
elemanlarından bazılarım mübadele edeceklerdir. 

Komisyon, gelecek toplantısını 1976 yılında Tahran'da yapmayı 
kararlaştırmıştır. 

Ankara'da 17 Ekim 1975 tarihinde, her ikisi de eşit geçerlilikte 
olmak üzere, İngilizce dilinde iki nüsha halinde tanzim edilmiştir. 

Türk Heyeti Adına 
Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu 
Başbakan Yardımcısı 
İran Heyeti Adma 
Houshang Ansary 
Ekonomik İşler ve Maliye Bakam 

The site of the project shall be selected with the approval of 
both Parties, preferably in the border areas of Turkey with Iran, 
provided always that the choice of location or locations do not ad-
versely affect the feasibility of the project. A team of experts form 
both countries shall meet in Turkey in the month of November, 1975, 
in order to select possible locations for the project. 

The Commission agreed that a letter of intent shall be signed 
in Tehran between the respective agencies of the two sides within 
two months of the signing of this Protocol. The preparation of the 
feasibility studies shall be envisaged in the said letter of intent. 

TRADE 
The two sides expressed their desire to further promote trade 

between the two countries In this context the Turkish Part agreed 
to supply Iran, at competitive! international prices, the following 
items from Turkey: 

I t e m 
Quantity 
(000 tons) Delivery time 

Cement 100 1976 (March-July) 
Meat 10 1975 
Meat 10 1976 
Fmits (oranges, apples, etc.) 10 1976 
Onions 5 1976 

The two sides agreed that the representatives of the respective 
agencies of the two countries shall meet in Tehran within one month 
of signing this Protocol to negotiate and conclude the final contracts 
for the delivery of the above goods. 

The Turkish side expressed interest to purchase from Iran trac-
tors with the following specifications and quantities for the year 
indicated: 

1975 1976 1977 

MF 135 1000 2000 2000 
MF 165 500 1000 1000 

The Iranian side stated that the Turkish requirement shall be 
examined and the possibilities of Iran for the delivery of the above 
tractors shall be conveyed to Turkey as soon as possible. 

Both sides agreed that trade between the two countries should 
develop in a balanced manner. 

The two sides agreed to conclude a new transit agreement bet-
ween the two countries, at an early date. The Turkish side shall sub-
mit a draft proposal in this r̂egard one month prior to the meeting 
of experts of the two countries on this matter. 

TELECOMMUNICATIONS 
The Commission reviewed the performance of the telecommuni-

cation system between the two countries, and agreed that both sides 
should take immediate steps to improve the situation. 

With this in mind, they agreed as follows : 
1. Iran shall extend its 1200 cohannel microwave system from 

Tabriz to the border areas and Turkey shall undertake the same 
from Van to the Iranian border. Both countries shall jointly prepare 
the specifications of the connecting links within six months from 
the signing of this Protocol. The system shall be equipped with pro-
per RF channels for both telephone and TV transmission. 

2. The experts of the two sides shall undertake joint semi-
annual maintenance inspection of the border areas during the first 
week of May and the first week of November in order to ensure 
saticfactory performance of the respective facilities. With a view to 
resolving the technical and administrative problems of the system 
the experts shall hold seminars alternately in Tehran and Ankara 
prior to the above mentioned inspections. 

3. The agencies of the twp sides shall exchange few members 
of their technical staff every year for a period of four weeks. 

The Commission decided that its net session shall be held in 
Tehran in 1976. 

Done in Ankara on 17 th October 1975, in two originals in the 
English language, both being equally authentic. 

For the Turkish Delegation 
Prof. Dr. Turhan Feyzioglu 

Deputy Prime Minister 
For the Iranian Delegation 

Houshang Ansary 
Minister for Economic 

Affairs and Finance 
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EK: I ANNEX I 
TÜRK HEYETİ DELEGATION OF TURKEY 

— Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu Başkan H. E. Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu Leader 

Başbakan Yardımcısı Deputy Prime Minister 

— Ekrem Ceyhun 
Başbakanlık Müsteşarı 

Üye 
H. E. Mr. Ekrem Ceyhun 
Under Secretary to the Prim Minister 

Member 

Dışişleri Bakanlığı: 
Ministry of Foreign Affairs : 
H. E. Mr. Oğuz Gökmen » 

— Büyükelçi Oğuz Gökmen Director General for Economic and Social Affairs 
Ekonomik ve Sosyal İşler Genel Müdürü Mr. Metin Sirman » 

— Metin Sırman » Deputy to the Head of the Department of Bilateral 
İkili Ekonomik İşler Dairesi Reis Yrd. Economic Affairs 

— Şefik Onat » Mr. Şefik Onat » 

İkili Ekonomik İşler Dairesinde Şube Müdürü Chief of Section Department of Bilateral Economic İkili Ekonomik İşler Dairesinde Şube Müdürü 
Affairs 

Maliye Bakanlığı: Ministry of Finance : 
— Vural Güçsavaş » Mr.Vural Güçsavaş » 

Hazine Genel Müdür Baş Yardımcısı First Deputy to the Secretary General of the Treasury 
Bayındırlık Bakanlığı: Ministry of Public Works : 
— Nail Çalık » Mr. Nail Çalık » 

Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları Director General for the Construction of Railways, 
İnşaat Genel Müdürü Ports and Airports 

— Orhan Batı » Mr. Orhan Batı » 
Karayolları Genel Müdürü Director General for the State Highways 

Ticaret Bakanlığı: Ministry of Trade : 
— Macit Varlık » Mr. Macit Varlık Member 

Anlaşmalar Genel Müdürü Director General of International Agreements 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı: Ministry of Customs and Monopolies : 

— Cavit Gürocak » Mr. Cavit Gürocak » 

Müsteşar Under Secretary 

Gıda-Tartm ve Hayvancılık Bakanlığı: 

Üye 

Ministry of Food, Agriculture and Husbandry : 
Mr. İsmet Ağan » 

— İsmet Ağan 
Müsteşar Vekili 

Üye Acting Under Secretary 
Mr. Aziz Dabak » 

— Aziz Dabak » Acting Director General of the Turkish Meat and Fish 
Et ve Balık Kurumu Genel Müdür Vekili General Directorate 

Ulaştırma Bakanlığı: Ministry of Communications: 
— Ahmet Sarp » Mr. Ahmet Sarp » 

Müsteşar Under Secretary 
— Orhan Acarlar > Mr. Orhan Acarlar » 

TCDD Genel Müdürü Director General of Turkish State Railways 
— Adil Sözmen » Mr. Adil Sözmen » 

Kara Ulaştırması Genel Müdürü Director General of the Land Tansportation 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Ministry of Industry and Technology : 

—ı Mehmet Gölfaan » Mr. Mehmet Gölhan » 

Müsteşar Under Secretary Müsteşar 
Ministry of Energy and Natural Resources : 

Enerji ve Tabiî Kaynaklat Bakanlığı: Mr. Necdet Seçkinöz Member 
— Necdet Seçkinöz > Under Secretary 

Müsteşar Mr. Gültekin Yüksel » 
— Gültekin Yüksel » Deputy tho the Director General of Turkish Petroleum 

TPAO Genel Müdür Yardımcısı Company 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı: 
— Aydın Kezer 

Turizm Genel Müdürü 
» 

Ministry of Tourism and Information: 
Mr. Aydın Kezer 
Director General for Tourism 
State Planning Organization : 

» 

Devlet Planlama Teşkilâtı: Mr. Hikmet Çetin 9 
— Hikmet Çetin » Head of the Economic Planning Department 

İktisadî Plânlama Dairesi Başkanı 
EK: II ANNEX II EK: II DELEGATION OF IRAN 

İRAN HEYETİ H. E. Mr. Houshang Ansary Leader 
— Houshang Ansary Başkan Minister of Economic Affairs and Finance 

Ekonomik İşler ve Maliye Bakanı H. E. Mr. Pamz Adl Member 
— Parviz Adi Üye Director RCD Department Ministry of Foreign Affairs 

Dışişleri Bakanlığı H. E. Mr. Djavad Vafa » 
RCD Departmanı Direktörü Deputy Minister Ministry of Economic Affairs and 

— Djavad Vafa » Finance 
Ekonomik İşler ve Maliye Bakan Yrd. H. E. Mr. Mouhammed Hadi Ghavamian 

— Mouhammed Hadi Ghavamian » Deputy Minister Ministry of Agriculture and natural 
Tarım ve Tabiî Kaynaklar Bakan Yrd. Resources 

— Mehdi Gaffarzadeh » H. E. Mr. Mehdi Gaffarzadeh 
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Sanayi ve Maden Bakan Yrd. 
• Ali Mousavi Nasl 
Yollar ve Ulaştırma Bakan Yrd. 
Reza Ghannadian 
Ticaret Bakanlığı 
Dışticaret Genel Müdürü 
Rıza Ghaileghi Rad 
Ekonomik İşler ve Maliye Bakanlığı 
Dış Krediler Genel Müdürü 
Parviz Saldoughi 
PTT Bakanlığı Mikrodalga Genel Müdürü 
Hosseyen Kamali 
Ekonomik İşler ve Maliye Bakanı 
özel Kalem Müdürü 
Hosseyin Ma'soumi 
Ekonomik İşler ve Maliye Bakanlığı 
Batı Avrupa İşleri Dairesi Müdürü 

Karar Sayısı : 7/11235 

Üye 
Deputy Minister Ministry of Industry and Mines 
H. E. Mr. Ali Mousavi Nasi 
Deputy Minister Ministry of Roads and Transportation 
Mr. Reza Ghannadian 
Director General for Foreign Credist, Ministry of 
Commerce 
Mr. Riza Ghaileghi Rad 

Director General for Foreign Credits, Ministry of 
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İçişleri Bakanlığından: 

Karar Sayısı : 15729 
1 — Kars İli Ardahan İlçesi Hasköy Bucağına bağlı Tunçoluk 

(Panik) Köyü ile, 
Çıldır İlçesi Merkez Bucağına bağlı Gölbelen (Urta) Köyü böl-

gesindeki iki ilçe arası sınır, özel krokisinde de gösterildiği üzere; 
(Karaçıngıl «Yüksekçeğil» tepesinin en yüksek noktasından baş-

layarak, buradan bu tepenin Kuzeybatı eteğinde bulunan Çeşmeye-bu-
radan da Bina tepeye çekilecek hat) olarak tespit edilmiştir. 

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

3 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 
13/1/1976 

1 CUMHURBAŞKANI 
FAHRl S. KORUTÜRK 

Başbakan İçişleri Bakam 
S. DEMİREL O. ASlLTÜRK 

Karar Sayısı: 15733 
1 — Eskişehir İli Sivrihisar İlçesi Günyüzü Bucağına bağlı Ka-

yakent (Holanta) Köyü ile. 

Konya İli Yunak İlçesi Çeltik Bucağına bağlı Torunlar Köyü böl-
gesindeki iki il arası sınır, özel krokisinde de gösterildiği üzere; 

(893 rakımlı Kartal tepesinin takriben (500) metre Güneybatısın-
daki Gökpınar deresi üzerinde bulunan Holanta bent başından baş-
layarak, buradan Alaçorak denilen bataklığın Güneyindeki Kayalıklı-
burun tepesinin eteklerini önce Doğu, sonra Güney istikametinde taki-
ben 897 rakımlı Akdölek tepesinin en yüksek noktasına - buradan 903 
rakımlı Deliklikaya tepesinin en vüksek noktası ile Tekneboya tepesi-
nin Batısındaki 870 rakımlı noktayı birleştiren düz hattın tam orta-
sına-buradan da Doğu istikametindeki ve taraf köylerce Karaarkaç 
olarak bilinen 927 rakımlı tepeye çekilecek hat) olarak tespit edilmiş-
tir. 

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

3 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 
13/1/1976 

Başbakan 
S. DEMlREL 

İçişleri Bakam 
O. ASlLTÜRK 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRl S. KORUTÜRK 

Millî Eğitim Bakanlığından: 

Karar Sayısı: 15720 
1 — Açık bulunan birinci derece kadrolu Talim ve Terbiye 

Dairesi Üyeliğine; aynı Daire Üyesi Dr. Saim İlhan Sezgin'in 657 Sa-
yılı Devlet Memurları Kanununun değişik 68 inci maddesinin (B) ben-
di uyarınca atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür. 
13/1/1976 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRl S. KORUTÜRK 

Başbakan Millî Eğitim Bakfinı 
S. DEMİREL A. N. ERDEM 

Karar Sayısı: 15723 
1 — 1750 sayılı Kanunun 23 üncü ve geçici 10 uncu maddeleri 

i'e, «Üniversiteler Öğretim Üyelerinin Seçimleri ve Profesörlüğe Yük-
seltilmeleri Hakkında Tüzük» ün 19 uncu maddesi hükümleri uyarın-
ca Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fakülte Kurulunca seçilen ve seçi-
mi Üniversite Senatosunca kabul edilen,' aynı Fakülte Kâdın Hasta-
lıkları ve Doğum Kürsüsü Doçenti Dr. Mithat Yılmaztürk'ün, kad-
roya bağlı olmaksızın ve aylığını Doçentlik kadrosundan almak üze-
re Üniversite Profesörlüğüne atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür. 
13/1/1976 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRl S. KORUTÜRK 

Başbakan Millî Eğitim Bakam 
S. DEMİREL A. N. ERDEM 
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Y Ö N E T M E L I K L E R 
Maliye Bakanlığından : 

Devlet Muhasebesi Muamelât Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 

Madde 1 — Ek ve değişiklikleri ile yeniden derlenen Devlet Muha-
sebesi Muamelât Yönetmeliğinin 24 üncü maddesi 23 üncü maddesine 
dahil edilmek; 35, 60, 67, 83, 98 ve 102 nci madd.leri yürürlükten kalk-
mak; 132, 133 ve 134 üncü maddeleri ilişiği nedeniyle daha önceden der-
lenmiş bulunan Devlet Muhasebesi Genel Yönetmeliğine aktarılmış ol-
mak; nedenleriyle (Madde numaralan muhafaza edilmek suretiyle) Yö-
netmelikten çıkanlmıştır. 

Madde 2 — Devlet Muhasebesi Muamelât Yönetmeliğinin 1 inci ke-
siminde anlatılan kasa işlemlerine ilişkin 1 ve 2 nci, II. kesiminde anla-
tılan Banka İşlemlerine ilişkin 13, 14, 15 ve 16 nci maddeleriyle XI. ke-
siminde anlatılan İrsalat işlemlerine ilişkin 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 
81 ve 82 nci maddeleri aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir. 

I — KASA İŞLEMLERİ 
Madde 1 — Kasaca Yapılan Tahsilat ve Düzenlenecek Belgeler : 
Saymanlık kasalarmca tahsil olunan paralar ve bu tahsilatta esas 

olacak fiş, alındı ve icmal bordrolarının düzenlenme yer ve şekilleri aşa-
ğıda açıklanmıştır. 

A) Tahsilât Fişi (örnek: 1) 
Gerek bütçe geliri gerek diğer tahsilât olarak saymanlık kasalarm-

ca tahsü olunan (Başka saymanlıklar ya da vergi daireleri adına yapı-
lan tahsilât dahü) paralar için kullanılır. 

Bu fiş, parayı saymanlık kasasına teslim ettiren dairelerce üç nüs-
ha, tahsilât doğruca saymanlık tarafmdan yapılıyor ise iki nüsha ola-
rak düzenlenir. Tahsilâtı yaptıran dairelerce üç nüsha olarak düzenlenip 
saymanlık kasasına yatırılacak para ile birlikte gönderilen tahsilât fişinin 
2 nci nüshası saymanlıkça tasdik olunduktan sonra, saklanmak ya da 
kayıt kapatmakta kullanılmak üzere, tahsilâtı yaptıran daireye (Tapu, 
Vergi, Millî Emlâk İdareleri gibi) geri gönderilir. 

Tahsilât fişinin iki nüshası yapılan taıhsilâtm belgesi olarak say-
manlıkça alıkonulur. 

B) Vezne Alındısı (Örnek: 2) 
Yukarıda açıklanan tahsilât fişine dayanüarak nakten yapılan her 

türlü tahsüât (Başka saymanlıklar ya da vergi daireleri adına yapılan 
tahsilât dahil) karşılığında bir vezne alındısı düzenlenir. Biri dip koçanı 
diğeri asil olmak üzere veznedar tarafmdan, kasa işlemleri çok olan yer-
lerde ise saymanın görevlendireceği bir memur tarafmdan, doldurulan 
vezne alındısının veznedar ile sayman ya da vekil edeceği memur tara-
fmdan imza ve resmi mühürle tasdik edildikten sonra ash parayı kasaya 
teslim eden kimseye verilir. 

Para, başka bir saymanlık adma tahsil edilmiş ise, aynca bir 
«Mahsup alındısı» düzenlenerek adma tahsilât yapılan saymanlığa gön-
derilir. 

Yü sonunda elde bulunan vezne alındısı cildi üzerinde kalan yap-
raklar iptal edilmez, yeniden 1 den başlayan özel numara verilerek ertesi 
yıl kullanılmaya devam olunur. 

C) İcmal Bordrosu (Örnek: 54) 
Bir gün içinde kasaca nakten tahsil olunan vergi, resim ve harçlar 

il^ diğer çeşitli gelirler akşamları müfredat itibariyle icmal bordrosu-
na yazılır ve Kasa Defteri ile uygunluğu sağlandıktan sonra tahsilât fiş-
leri bu bordroya eklenerek, yevmiye kayıtlarına geçirilmek üzere, muha-
sebe servisine verilir. 

İomal bordrosunda gösterilen günlük tahsilât toplamı bir muhase-
be fişi (Örnek: 52/A) ile yevmiyede Kasa Hesabına zimmet, Bütçe Gelir-
leri ya da ilgiü hesaplara (Örneğin Adi Emanetler, Saymanlıklar Arası 
Para Akımı, Saymanlıklar Arası Tahsilât, Ödeme ve Mensuplar hesap-
lan gibi) matlup kaydolunur. 

Not: 1 — Saymanlıklarda, vezne alındısından başka, kullamlan di-
ğer alındı çeşitleri aşağıda sayılmıştır: 

a) Sayman mutemedi alındısı (Örnek: 4) 
Sayman adına tahsilât yapmağa yetkili mutemetlerce tahsil edilen 

paralar karşılığında düzenlenen bu alındının kullanılma yeri ve düzen-
lenme şekli Yönetmeliğin 11 inci maddesinde açıklanmıştır. 

b) Ayniyat, Esham ve Tahvilât Alındısı (Örnek: 5) 

Saymanlıklara teslim edüen esham ve tahvüât, teminat mektubu ve 
ipotek senedi, kıymetü ayniyat ve eşhasa ait kıymetü ayniyat karşılığın-
da verilir. Bu alındının düzenlenme yeri ve şekli Yönetmeliğin III nci 
maddesinde açıklanmıştır. 

c) Mahsup Alındısı (Örnek: 6) 
Düzenleme şekli ve kullanılma yerleri bu Yönetmeliğin ilgili mad-

delerinde açıklanmıştır. 
No : 2 — Muhasebe Fişi (Örnek : 52 ve 52/A) 
Muhasebe fişlerinin kullanılma yerleri aşağıda açıklanmıştır: 
a) Muhasebe Fişi (Örnek : 52) 
— Kasa fazlası olarak, teslimat müzekkeresi ile, bankaya yatınlan 

paralar; 
— Kasa ihtiyacı olarak bankadan çekle alınarak kasaya konulan 

paralar; 
— Tahsildar ya da vergi daireleri tarafmdan saymanlığın bankadaki 

cari hesabma yatırılan paralar; 
— Sandık açığı olarak gelen yada aktarılan paralar; 
— Eşhâs ve Bütçe Hizmetlerinden Doğma Eşhas Borçları Hesap-

larından aktanlan tutarlar; 
— Ay içinde Bütçe Hizmetlerinden Doğma Eşhas Borçlarından yapı-

lan tahsilât olarak ay sonlarında Bütçe Hizmetlerinden Doğma Eşhas 
Borçları Karşılığı Hesabına zimmet, Bütçe Gelirleri Hesabma matlup 
kaydolunan tutarlar; 

— Kasa sayımı sonunda noksan ya da fazla çıkan paralar; 
— Saymanlıkça teslim alınan esham ve tahvilât kıymetli ayniyat, 

eşhasa ait kıymetli ayniyat, ipotek senetleri ve teminat mektuplan; 
— Sayım sonunda noksan ya da fazla çıkan pul, kıymetli kâğıt, 

esham ve tahvilât, kıymetli ayniyat, eşhasa ait kıymetü ayniyat, teıminat 
mektuplan,ipotek senetleri; 

— Yoldaki Kıymetler Hesabına zimmet kaydıyla başka bir sayman-
lığa gönderilen para ve değerler ile başka bir saymanlık adına nakten ya 
da mahsuben yapılan tahsilât ve ödemeler için karşı saymanlıktan ge-
len alındılarda yazılı tutarlar; 

— Gelen ve tenkis olunan ödeme emirleri; tutan bu fişle muhase-
beleştirilir. <-

b) Muhasebe Fişi (Örnek : 52/A) 
— Kasaca tahsü olunan çeşitli gelirler; 
— Peşin para ile satüan ya da zimmetle verilen pul ve kıymetli 

kâğıtlar; 
— Anbarlara gelen, anbarlardan iade olunan pul ve kıymetü kâ-

ğıtlar; 
— Anbarlardan gönderilen pul ve kıymetü kâğıtlar ile, 
— Anbarlardan gönderilen pul ve kıymetli kâğıtlar karşılığında ge-

len alındılarda yazıh tutarlar bu fiş ile muhasebeleştirilir. 

Madde 2 — Kasadan Yapılacak ve Yapılmayacak Ödemeler ve Dü-
zenlenecek Belgeler: 

A — Kasadan Yapılacak Ödemeler : 
Veznedarlık işleri bankalarca yürütülen saymanlıkların, Bakanlık-

ça tayin olunan had dahüindeld ödemeleri (x) üe miktan ne olursa 
olsun : 

a) Alındığı gün verilen depozito, teminat ve bu nitelikteki paralar; 
b) Denetmenlere çek karşılığı ödenen paralar; 
c) Banka olmayan yerlerdeki saymanlıklarca başka bir sayman-

lığa gönderilecek paralar; 
Kasadan ödenir. 
B — Kasadan yapılmayacak ödemeler : 
Veznedarlık işleri bankalarca yürütülen saymanlıkların Bakanlıkça 

tayin olunan hadleri aşan ödemeleri (Maddenin A/a, b, ve c bentlerinde 
yazılı olanlar hariç) ile miktarı ne olursa olsun Okul Pansiyonları Cari 
Hesabından yapılacak ödemeleri bankadan yapılır, kasadan yapüamaz. 

C — Kasadan yapılacak ödemelerde aranılacak belgeler : 
Bütün ödemeler, Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği ile bu yö-

netmelikte örnekleri gösterilen belgelere dayanüarak yapılır. Örneğine 
uygun olmayan ve saymanın imzasını taşımayan bir belgeye dayanılarak 
kasadan ödeme yapılamaz, ödemenin kimlere yapılacağı Devlet Harcama 
Belgeleri Yönetmeliğinde yazılıdır. 

Bir gün zarfında yapılan tahsilât ve ödemelerin aym gün Kasa Def-
terine işlenmesi şarttır. Bu iş hiç bir sebep ve bahane ile geri bırakı-
lamaz. 
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II — BANKA İŞLEMLERİ 

Madde 13 — Bankam Yapılacak Teslimat : 
Tahsildar ve vergi dairelerinin tahsil ettikleri paralar ile sayman-

lık kasalarında tayin olunan hadden fazla bulunan paraların bankaya 
teslimi aşağıda açıklandığı şekilde yapılır. 

1 — Tahsildar tarafından tahsil olunan paralatın bankaya ya-
tırılması : 

Saymanlık yetkisi verilmemiş vergi dairelerinin tahsildarları ya da 
müstakil vergi dairesi bulunmayan yerlerde malmuduriugu tahsildarları 
tarafından tahsil olunan paralar için vergi dairesi ya da malmüdürlüğü 
tahsilat serVısince tahsildar irsaliyesine dayanılarak ıiç nüsha tahsilat 
fişi düzenlenerek saymanlığın muhasebe servisine verilir. Muhasebece 
bu tahsilât fişine dayanılarak düzenlenen teslimat müzekkeresinin (Ör-
nek : S) gün ve sayısı tahsilât fışme işlenip tasdik olunduktan sonra fi-
şin bir nüshası tahaüât servisine iade olunur. 

8 Örnök No.lu teslimat müzekkeresi biri sabit ikisi zımbalı olmak 
üzere üç nüshalıdır. Dip koçanı olan 3 üncü nüsıha muhasebede kalır ve 
diğer iki nüsha tahsildara verilerek para ile birlikte saymanlığın cari 
hesabının bulunduğu bankaya gönderilir. Teslimat müzekkeresinin birin-
ci nüshası bankaca alıkonulur. 2 nci nüsha da bankaca tasdik olunarak 
o günün akşamı günlük vaziyet cetveli ile birlikte saymanlığa iade olu-
nur. Teslimatın belgesini teşkil eden bu nüsha muhasebe fişinin merkeze 
gönderilecek nüshasına eklenir. 

Parayı teslim edene bankaca vezne alındısı verilir. 

2 — Saymanlık yetkisi olmayan müstakil vergi daireleri tarafın-
dan tahsil olunan paraların bankaya yatırılması: 

Bu çeşit vergi dairelerince tahsil olunan paralar düzenlenecek bir 
teslimat müzıekkeresi ile bağlı olduğu saymanlığın (Malmüdürlüğü veya 
ıl muhasebe müdürlüğü) cari hesabının bulunduğu Ziraat Bankasına 
yatırüır. 

Bu paralar için vergi dairesince tahsilât fişi düzenlenmez. Tesli-
mat müzekkeresinin dip koçanım teşkil eden 3 üncü nüshası vergi dai-
resinde kalır, diğer iki nüshası yatırılacak para ile birlikte bankaya gön-
derilir. Bundan sonra teslimat müzekkeresinin bankaya gönderilen 1 ve 
2 nci nüshaları üzerine bu maddenin 1 inci fıkrasında açıklandığı şekil-
de işlem yapılır. 

3 — Veznedarlar tarafından kasa fazlası paraların bankaya ya-
tırılması : 

a) Tek Hazine Hesabı Sistemine dahil (Malmüdürİlikleri, il muha-
sebe müdürlükleri, saymanlık yetkisi verilmiş vergi daireleri ve. icra say-
manlıkları) saymanlıklar ile cari hesabı ZiraaJt Bankalarında olan askerî 
ve mülki kurum saymanlıklarının yönetmeliğin 3 üncü maddesinde be-
lirtilen hadleri aşan kasa fazlası paraları veznedar adına düzenlenen 8 
örnek No.lu teslimat müzıekkeresi ile bankaya yatırılır ve teslimat mü-
zekkeresinin bankaya gönderilen 1 ve 2 nci nüshaları üzerine bu mad-
denin 1 inci fıkrasında açıklandığı şekilde işlem yapılır. 

b) Bu fıkranın (a) bendinde sayılanlar dışmda kalan ve cari he-
saplan Merkez Bankasında bulunan askerî ve mülki kurum saymanlık-
larının yönetmeliğin 3 üncü maddesinde belirtilen hadleri aşan kasa faz-
lası paralar, 7 örnek No.lu teslimat müzekkeresi düzenlenmek suretiy-
le veznedar tarafmdan bankaya yatırılır. 

7 örnek No.lu teslimat müzekkeresi biri dip koçanı olmak üzere 
4 nüshalıdır. Dip koçanı olan 4 üncü nüsha saymanlıkta alıkonulur ve di-
ğer nüshalar veznedar tarafmdan yatırılacak para ile birlikte bankaya 
götürülür. 

1 inci nüsha bankada alıkonulduktan sonra almdıyı teşkil eden 
3 üncü nüsha bankaca resmî mühür ve imza ile tasdik olunarak vezne-
dara verilir. 2 nci nüsha da bankaca tasdik olunarak o günün akşamı 
günlük vaziyet cetveli ile birlikte saymanlığa gönderilir. Bankaya yatırı-
lan kasa fazlası paraların belgesi olan bu 2 nci nüsha saymanlıkça dü-
zenlenen muhasebe fişinin merkeze gönderilecek nüshasına eklenir. 

Madde 14 — Bankadan Yaptırılacak Ödemeler : 
1 — Tek Hazine Hesabı Sistemi dışmda ¡kalıp cari hesapları T.C. 

Merkez Bankasında olan saymanlıklarca yaptınlacak ödemeler için ban-
kanın kendi çeki (Örnek : 9) düzenlenir. Bu çek yanyana iki parçadan 
meydana gelmiştir. Çekin taımamı saymanlıkça doldurulur. Dip koçanı 
imza ettirildikten sonra ikinci parçası parayı alacak kimseye verilir. 
Kesilen çekin numarası verile emrinin veya diğer 'ödeme belgelerinin özel 
sütununa yazılır. 

2 — Cari Hesaplan T.C. Ziraat Bankasında olan saymanlıklann 
kendi cari hesaplarında ya da Pansiyon Cari Hesabından yaptıracakları 

ödemeler için örnek 10 No. lu çek düzenlenir. Bu çek yanyana iki parça-
dan ibaret olup ikinci parçası ortasından ufki olarak zımbalıdır. Çekin 
dip koçanı ile ikinci parçasımn üst kısmı saymanlıkça doldurulur ve 
çekin numarası verile emrinin veya diğer ödeme belgelerinin özel sütu-
nuna yazılır. Çekin dip koçanı imza ettirilmek suretiyle ikinci parçası 
parayı alacak kimseye verilir. Banka parayı ödedikten sonra çekin ikin-
ci parçasmm boş bulunan alt kısmım doldurup tasdik ederek o günün 
akşamı günlük vaziyet cetveli ile birlikte saymanlığa iade eder. İade 
olunan bu parça saymanlıkça kayıtlarla karşılaştırıldıktan sonra ilgili 
belgelere bağlanır. 

Çeklerin rakam ve yazı ile ve okunaklı bir şekilde yazılmasına dik-
kat edilmesi gerekir. Herhangi bir nedenle düzeltilmesi gerek m çek ya 
iptal edilip yenisi düzenlenerek veya düzeltilip tasdik edilerek banka-
ya gönderilir. 

Bir kimseye aynı gün ödenecek olan birkaç verile emri muhtevi-
yatı birleştirilerek tutarı için bir çek düzenlenebilir. Bu takdirde düzen-
nenen çekin numarası ilgili verile emirleri veya diğer belgelerin özel sü-
tunlarına ayrı ayrı yazılır ve bankaca tasdik edilerek günlük vaziyet cet-
veli ile birlikte iade olunan çekin ikinci parçasmm alt kısmı ödenecek 
miktarı fazla olan belgeye bağlanarak diğer belgelerin üzerine «Çek 
yevmiye No. lu belgeye bağlanmıştır» açıklaması yazılır. 

Madde 15 — İl ve İlçe Merkezleri Dışında Yaptırılacak Ödemeler 
Veya Herhangi Bir Mutemet Adına Mahalli Veya Diğer Bankalar Nez-
dinde Açtırılacak Krediler: 

Saymanlıkça tahakkuk ettirildiği halde, sözleşmeleri gereğince, pa-
rası başka mahallerde ödenecek olan müteahhit veya diğer istihkak sa-
hiplerinin alacakları üe saymanlığın bulunduğu yerdeki herhangi bir ban-
ka nezdinde açtırılan krediler veya hesaba aktanlan paralar için ödeme 
mektubu (Örnek: 11) düzenlenir. 

Saymanlığın cari hesabı bulunan bankaya yazılan bu ödeme mek-
tubunda açtmlacak kredinin veya ödettirilecek paranın ne şekilde ve ne 
gibi belge karşılığında ödeneceği açıklanır. 

üç nüsha olan bu ödeme mektubunun bir nüshası dip koçanını teş-
kil etmek üzere zımbasız, diğer ikisi zımbalı olup, kopye kalemi ile dol-
durulur. Zımbalı olan iki nüsha saymanlığın cari hesabı bulunan banka-
ya gönderilir. Bankaca birisi alıkonulup diğeri paranın gönderilmesi veya 
istenilen hesaba aktarma edilmesinden sonra tasdik edilerek günlük vazi-
yet cetveli ile birlikte saymanlığa iade olunur. İade olunan bu nüsha il-
gili belgesine bağlanır. 

Bakanlıklar Muhasebe Müdürlüklerinin dış ödemelerinde (örnek: 
İl/a) ödeme mektubu kullanılır. 

Madde 16 — Saymanlıklarca - Sandık Açığı veya Sandık Fazlası 
Paralar Hakkında Yapüacak İşlemler: 

A — Tek Hazine Hesabı Sistemi Dışında Kalan Saymanlıklarda 
yapılacak işlemler: 

1 —- Tek Hazine Hesabı Sistemi dışmda kalan saymanlıklar için 
sandık (Nakit) açığı ya da sandık (Nakit) fazlası olarak cari hesaplan-
nın bulunduğu bankalara gelen paralar: 

Tek Hazine Hesabı Sistemi dışmda kalan askerî ve mülkî Ikurum 
saymanlıklarına Hazine İç Ödemeler Saymanlığından sandık açığı; bu 
saymanlıklardan Hazine İç Ödemeler Saymanlığına sandık fazlası olar 
rak gelen paralar için, cari hesaplarının bulunduğu bankalardan, ihbar-
name alındığında bu yönetmeliğin 118 ind maddesinde açıklanan Posta 
ve Banka İhbarnameleri Kayıt defterine (örnek: 36) kaydedüir ve ih-
barname düzenlenecek bir teslimat müzakeresi (Örnek: 7) ile birlikte 
veznedarla veya bir mektupla bankaya gönderilir. Bankaca resmî mühür 
ve imza ile tasdik olunan teslimat müzekkeresinin 2 nci nüshası o gü-
nün akşamı günlük vaziyet cetveli ile birlikte saymanlığa iade edildi-
ğinde tutarı bir muhasebe fişi ile yevmiyede Banka Cari Hesabına zim-
met, Saymanlıklar Arası Para Akımı Hesabına matlup kaydolunur ve tes-
limat müzekkeresinin 2 nci nüshası muhasebe fişinin merkez® gönderi-
lecek nüshasına eklenir. Alındı yerine geçmek üzere veznedara verilen 
teslimat müzekkeresinin 3 üncü nüshası ise bir yazıya bağlanarak para-
yı yollayan saymanlığa gönderilir. 

2 — Tek Hazine Hesabı Sistemi dışında kalan saymanlıklarca san-
dık açığı veya sandık fazlası, kredi ve sair suretlerle cari hesaplannm 
bulunduğu bankadan gönderilecek paralar: 

Tek Hazine Hesabı Sistemi dışmda kalan askerî ve mülkî kurum 
saymanlıklarınca Hazin® İç Ödemeler Saymanlığına sandık fazlası ya 
da Hazine İç ödemeler Saymanlığınca sözü edilen saymanlıklara sandık 
açığı olarak, cari hesaplarının bulunduğu bankalardan, gönderilecek olan 
paralar için irsalat emri (Örnek: 12) düzenlenir. 
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İrsalat emri dip koçanı zımbasız diğer ikisi zımbalı olmak üzere 
üç nüshadır. Düzenlenen irsalat emrinin zımbalı iki nüshası bankaya 
gönderilir. Bankaca birisi alıkonulup diğeri paranın gönderilmesinden 
sonra tasdik edilerek o günün akşamı günlük vaziyet cetveli ile birlik-
te saymanlığa iade olunur. Bunun üzerine saymanlıkça düzenlenen bir 
muhasebe fişi ile gönderilen para tutarı yevmiyede Saymanlıklar Arası 
Para Akımı Hesabına zimmet, Banka Cari Hesabına matlup, Yoldaki 
Kıymetler Hesabına zimmet, Yoldaki Kıymetler Karşılığı Hesabına mat-
lup kaydolunur ve irsalat emrinin bankadan iade olunan nüshası muha-
sebe fişinin merkeze gönderilecek nüshasına eklenir. 

Hazine İç Ödemeler Saymanlığınca sandık açığı olarak gönderilen 
para birden fazla' saymanlığı ilgüendiriyor ise, her saymanlık için ayrı 
ayrı değil, gönd.rilecek paranın tamamı için bir tek irsalat emri düzen-
lenerek buna hangi saymanlıklara ne miktar para gönderileceğini göste-
ren bir liste iliştirilir ve irsalat emrinin üzerine «Çeşitli saymanlıklara» 
ibaresi yazılır. 

Kredi ve sair suretlerle gönderilecek paralar için de aym şeküde 
işlem yapılır. 

Bu saymanlıklarca para gönd:rme işlemleri re'sen yapılır. Aynca 
verilmiş bir emir varsa irsalat emrine bağlanır. 

B — Tek Haşine Hesabı Sistemi Uygulayan Saymanlıklarca Sandık 
Açığı - Sandık Faslası Paralar Hakkında Yapılacak İşlemler: 

«Tek Hazine Hesabı Sistemi»nin esası, bu sistem kapsamına alına-
cak saymanlıkların yürürlükteki mevzuat uyarmca yapacakları ödeme 
ve gelir tahsili işlemleri sonunda ortaya çıkacak nakit fazlası veya nok-
sanlıklarının bankalar tarafmdan kendiliğinden merkeze dekont edilme-
sini sağlamaktır. 

Bu sistemi uygulayacak saymanlıklar, hesaplarında biriken nakit 
fazlasını Defterdarlığa (ya da Hazineye) gönderme; nakit noksanım 
Defterdarlıktan (ya da Hazineden) getirme işiyle ilgilenmeyecekler, bu 
işlem belli edilecek dönem sonundaki hesap durumuna göre, saymanlık-
lardan herhangi bir talimat beklemeksizin, banka tarafmdan otomatik 
olarak yapılacaktır. 

Sisteme dahil edilen saymanlıklar banka hesaplarında yeterli para 
olup olmadığım aramaksızın bütün ödemelerini bekletmeden yapacaklar 
ve bunun sonucu olaraK, saymanlık banka hesabı sırasmda alacak ba-
kiyesi verebilecektir. Ancak, il muhasebe müdürlükleri 300.000,—, mal-
müdürlükleri ile vergi dairesi saymanlıkları 100.000,— liranın üstünde 
yaptıracakları toplu ödemeler için bankayı önceden haberdar etmek zo-
rundadırlar. 

Bu sistemi uygulayacak saymanlıkların hangileri olacağı yer ve za-
man koşullariyle gereklere göre, Maliye Bakanı tarafından belirlene-
cektir. 

Bugünkü durumda, bütün il muhasebe müdürlükleri, malmüdür-
lükleri ve saymanlık yetkisi verilen v^rgi dairesi müdürlükleri sistem 
kapsamına alınmış bulunmaktadır. 

Sistem kapsamına alman saymanlıkların banka cari hesapları sade-
ce T. C. Ziraat Bankası şubelerinde açılır. 

Tek Hazine Hesabı sistemini uygulayan saymanlıklarca bankadan 
yaptırılacak ödemeler üe bankaya yatırılacak paralar ya da teslim etti-
rilecek tahsilât hakkında Yönetmeliğin 13, 14 ve 15 inci maddelerinde 
açıklandığı şekilde işlem yapılır. 

Bankadan yaptınlan ödemelerden arta kalan nakit fazlasının gön-
derilmesi ya da bankaya yatırılan paralan aşan ödemelerin yarattığı 
nakit ihtiyacının karşılanması işlemleri bu saymanlıkların cari hesapla-
rının bulunduğu Ziraat Bankalarınca aşağıda açıklandığı şekilde yapılır. 

Bu sistemin uygulanmasında, Perşembe günü başlayıp Çarşamba 
günü sona eren haftalık dönemler esas alınmıştır. 

¡Haftalık dönjmin son günü veya son günleri resmî tatile rastla-
dığı takdirde saymanlık nakit ya da il nakit hareket cetvelleri tatüi iz-
leyen ilk mesai günü ve fakat bitim günü yine Çarşamba olmak üzere 
düzenlenir. Birkaç günü resmi tatil olarak geçen haftalık dönem için 
düzenlenecek bu cetvellerde tatil günlerinin karşıları boş Dıra-
kılır. Ancak; bütçe yılının son günü haftalık dönemin son gününe (Çar-
şamba) rastlamıyor ise bütçe yılının son günü haftalık döneminde son 
günü kabul edilerek dönem kesilir ve ertesi günü yani yeni bütçe yılı-
nın ilk günü yeni haftalık dönem başlatılır, (örneğin, bütçe yılının son 
günü Salı ise, o haftalık dönemin bitim günü de Salı olacaktır. Yeni büt-
çe yılının ilk günü Çarşamba olduğundan yine bir gün için saymanlık 
nakit ya da ilk nakit hareket cetveli düzenlenecektir. 

Bu saymanlıklarca her günün akşamı, Yönetmeliğin 18 inci mad-
desinde nitelikleri anlatılan, günlük vaziyet cetveli alındıkça müfredatı 
kayıtlarla karşılaştırılıp varsa yanlışlıklar düzeltilerek tam bir uygun-

luk sağlanır. Bankadan Çarşamba günü alman günlük vaziyet cetvelinin 
bir özelliği vardır. Bu cetvelde Çarşamba günü akşamı itibariyle yapı-
lan ödemelerden arta kalan nakit fazlası olarak İl Muhabir Bankasına 
gönderilen ya da tahsilâtı aşan ödemeleri karşılamak üzere İl Muhabir 
Bankasından getirilen para miktarı gösterilir. Bankaca İl Muhabir Ban-
kasından getirilen ya da bankaya gönderilen para miktarı 1.000 liradan 
az ve küsüratlı olamaz. Örneğin; bir hafta zarfmda saymanlık adma ban-
kaya yatmlan para miktarı (Beş günün günlük vaziyet cetvellerine göre) 
20.236,25 lira ve ödettirilen para miktarı 15.842,35 lira ise banka, İl Mu-
habir Bankasına 20—15+5 bin lira göndermiş olacak ve Çarşamba gü-
nü düzenleyeceği günlük vaziyet cetvelinin ödemeler (Matlup) sütunun-
da 5.000 lira gösterecektir. 

Saymanlıkça Çarşamba günü bankadan alınan günlük vaziyet cet-
veline göre o gün çeklerle yaptırılan ödemeler yevmiyed; ilgiü hesap-
lara zimmet, banka cari hesabma matlup yazıldıktan başka bankaca İl 
Muhabir Bankasına gönderilen 5.000 lira da bir muhasebe fişiyle Sayman-
lıklar Arası Para Akımı Hesabına zimmet. Banka Cari Hesabına matlup; 
Yoldaki Kıymetler Hesabına zimmet, Yoldaki Kıyım: tler Karşılığı Hesa-
bına matlup kaydedilir. Verilen bu örnekte sözü geçen saymanlık il mu-
hasebe müdürlüğü ise, 5.000 lira yevmiyede Defterdarlık Hazine Cari He-
sabına zimmet. Banka Cari Hesabma matlup kaydedilir. Bu işlem ve ka-
yıt 11 muhasebe müdürlüğü bünyesinde olduğu için Yoldaki Kıymetler 
ve Karşılığı Hesaplan üe Saymanlıklar Arası Para Akımı Hesabı çalış-
tırılmaz. 

Bu muhasebe kayıtlanndan sonra Saymanlığın (Malmüdürlüğü) 
ya da İl Muhasebe Müdürlüğü) o haftalık dönem sonundaki banka cari 
hesabı (15 842, 35 + 5.000) - 20.236,26 = 606,10 Ura matlup artığı vere-
cektir. 

Yukanda açıklanaıi durumun aksine, örneğin; bir hafta zarfmda 
saymanlık adma bankaca yapılan ödemeler tutan 25 875,10 Ura ve bu 
karşılık yapılan tahsüât tutan 19 855,40 Ura olsa idi, banka İli Muhabir 
Bankasından 25 — 10 = 6 bin Ura getirmiş olacağından Çarşamba günü 
düzenliyeceği günlük vaziyet cetvelinin tasilât (zimmet) sütununda 
6.000 Ura gösterecektir. 

Bu duruma göre, saymanlıkça, Çarşamba günü çekle yaptınlan öde-
meler yevmiyede ilgiU hesaplara zimmet, Banka Cari Hesabma matlup 
yazıldıktan başka İl Muhabir Bankasından getirildiği belirtilen 6.000 
Ura bir muhasebe fişiyle Banka Cari Hesabına zimmet Saymanlıklar 
Arası Para Akımı Hesabına matlup kaydedilir ve düzenlenen mahsup 
alındısı bekletilmeksizin Defterdarlığa (İl Muhasebe müdürlüğü) gön-
derilir. Verilen örnekte sözü edüen saymanlık U muhasebe müdürlüğü 
ise 6.000 lira yevmiyede Banka Cari Hesabma zimmet, Defterdarlık Ha-
zine Cari Hesabına matlup, yazılır, mahsup alındısı düzenlenmez. 

Bu muhasebe kayıtlanndan sonra saymanlığın (Malmüdürlüğü ya 
İl Muhasebe Müdürlüğü) o haftalık dönem sonundaki Banka Cari Hesa-
bı (19 855, 40 + 6.000) — 25,675,10 = 180,30 Ura zimmet artığı verecektir. 

Not: Saymanlıklann bulunduğu yerde bir pansiyonlu okul varsa, 
bu okulun hesabı da saymanlığın cari hesabının bulunduğu T. C. Ziraat 
Bankası Şubesinde ve fakat faizli ayrı bir hesapta olacaktır. Banka 
Pansiyon Cari Hesabından yapılan ödemeler ve tahsilât için de aynca 
bir günlük vaziyet cetveli düzenliyerek saymanlığa verecektir. Banka-
daki bu cari hesaplar ayn olmakla beraber hem saymanlığın hem de 
pansiyonlu okulun bankaya yatmlan tasilât ve ödemeleri için sayman-
lıktaki sadece bir hesap, yani banka cari hesalbı tutulmakta olduğundan 
bu gibi hallerde haftalık dönem sonlarında saymanlığın yevmiyede ban-
ka cari hesabının artığı saymanlık cari hesabı artığı Ue pansiyonlu oku-
lun bankadaki cari hesabının artığı toplamı kadar olacaktır. Bu bakım-
dan, Saymanlığın bankadaki cari hesabı, birinci örnekte olduğu gibi ba-
zan matlup artığı (kırmızı bakiye) vermiş olmasına rağmen, pansiyonlu 
okulun aym bankadaki nakit mevcudu nedeniyle, saymanlıkça tutulan 
banka cari hesabı yevmiyede yine de zimmet artığı gösterecektir. 

Yukanda örnekleri gösterildiği üzere, saymanlık adına bankaca İl 
Muhabir Bankasından getirtilen paralar için teslimat müzekkeresi gön-
derilen paralar Uçn irsalat emri düzenlenmez; sadece muhasebe fişi dü-
zenlenir ve Saymanlık Nakit Hareket Cetvelinin merkeze gönderilecek 
nüshası bu fişin belgesini teşkil eder. 

Saymanlıklarca, Çarşamba günü günlük vaziyet cetveli alındıktan 
sonra, beş nüsha (İl Muhasebe Müdürlüğünce dört nüsha) Saymanlık 
Nakit Hareket Cetveli (Örnek: 62) düzenlenir. Bu cetvel, haftanın beş 
günü bankadan alman günlük vaziyet cetvellerine dayanüarak düzenle-
nir. örneğindende görüleceği üzere, günlük vaziyet cetvellerinin bir ic-
mali niteliğinde olan bu cetvelde yukandan aşağı doğru sırasiyle «gün 
no», «tarih», «dönem günleri», «gün içinde bankaya yatırılan» ve «gün 
içinde bankaya ödetilen» başlıklı sütunlar vardır. 
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İlk iş olarak geçen hafta sonu itibariyle devreden banka cari hesa-
bı artığı (duruma göre zimmet ya da matlup) İlgili sütuna kaydedilir 
Bundan sonra, Perşembe gününün günlük vaziyet cetveli toplamından 
başlanmak suretiyle, bankaya yatırılan, bankaya ödetilen paraların giin-
lık toplamları birer kalemde kaydedilerek «toplam» bulunur. Bundan 
sonra alttaki özel sütunlardan ilgilisine Çarşamba gününün günlük vazi-
yet cetvelinde ilmühabir bankasından getirtildiği ya da gönderildiği bil-
dirilen tutar yazılır, örneğin; yukarıda verilen iki örnekden birincisine 
göre, 5.000 lira dönem sonunda «Defterdarlığa gönderilen» tutar olarak 
matlup sütununa yazılır. Haftalık dönem sonundaki durum ikinci örnek-
teki gibi ise, 6.0000 lira bu defa dönem sonunda saymanlıkça «Defterdar-
lıktan getirtilen» tutar olarak zimmet sütununa yazılır. 

Saymanlık nakit hareket cetveli, saymanlık ile banka arasmda dü-
zenlenen bir haftalık uygunluk tutanağı niteliğinde olduğundan ayrıca 
banka tarafından da tasdik olunması zorunludur. 

Bankaca kayıtlara uygunluğu saptanarak tasdik olunduktan sonra. 
Cetvelin 2 ve 5 nci nüshaları bankada alıkonulur. Geri kalan üç nüsha-
dan 1 nci nüsha en geç o haftanın Cuma günü akşamına kadar Defter-
darlık adına postaya verilir. 3 ncü nüshası sarf evrakı ile merkeze gön-
derilmek ve 4 ncü nüshası da saklanmak üzere saymanlıkça alıkonulur. 
İl Muhasebe Müdürlüğünce dört nüâha olarak düzenlenen bu cetvelin 
2 ve 4 ncü nüshası bankada kalır. 3 ncü nüshası sarf evrakı ile merkeze 
gönderilmek ve 1 nci nüshası saklanmak üzere saymanlıkta alıkonulur. 

Haftalık dönemin bitim giinü ayın son günü ise Saymanlık Nakit 
Hareket Cetvellerinin 3 ncü nüshaları o aym sarf belgelerine eklenerek 
merkeze gönderilir. Haftalık dönemin bitim günü (Çarşamba) o aym 
son gününe rastlayıp ertesi aya geçiyor ise son haftanın cetveli ertesi 
aya ait sarf evrakı ile birlikte merkeze gönderilir. 

Böylece haftalık dönem sonunda, yani Çarşamba günü akşamı, dü-
zenlenen Saymanlık Nakit Hareket Cetvelleri gerek il belediye sınırlan 
içinde bulunan Malmüdüriükleri ve saymanlık görev ve yetkisi verilen 
Vergi Dairesi Müdürlüklerinden gerekse İlçelerdeki Malmüdüriükleri 
ve vergi dairesi saymanlık müdürlüklerinden en geç o haftanın Cuma 
günü akşamına kadar defterdarlığa (İl Muhasebe Müdürlüğüne) gönde-
rilmiş ve yukanda sayılan saymanlıkların bankalardaki cari hesap sonuç-
lan ile ilgili bankalarca kendiliğinden U muhabir bankasındaki Defter-
darlık Hazine Cari Hesabına aktarılmış olacaktır. 

Nezdinde Defterdarlık adma Hazine Cari Hesaibı açılmış olan İl 
Muhabir Bankası da kendisne bağlı Ziraat Bankası Şubeleri gibi, Def-
terdarlığa (tl Muhasebe Müdürlüğüne) her günün sonunda bir günlük 
vaziyet cetveli verecektir. 

Ancak; bu cetvelde, tahsilât ya da ödemelere ilişkin bir kayıt olmı-
yacağmdan, sadece il ve ilçelerdeki sisteme dahil saymanlıklar adma ca-
ri hesaplannm bulunduğu bankalara haftalık dönem sonlan itibariyle 
gönderilen ya da o bankalarda nakit fazlası olarak gelen paralar gös-
terilecektir. Eğer il muhalbir Bankası aym zamanda il muhasebe müdür-
lüğünün cari hesabının bulunduğu banka ise il muhasebe müdürlüğü 
cari hesapları sonuçlarım göstermek üzere aynca bir günlük vaziyet cet-
veli de verecektir. 

tl Muhasebe Müdürlüğünce Yapılacak İşlemler: 
Bir saymanlık olarak diğerlerinden farkı olmayan il muhasebe 

müdiirlüŞü yukanda anlatılanlardan ayrıca âşağıda açıklanan işlemleri 
de yapar: 

İl Muhasebe Müdürlüğü, bağlı saymanlıklardan o haftanın Cuma 
akşamına kadar gönderilmiş olan saymanlık nakit hareket cetvellerini 
ertesi hafta içinde aldıkça İl Muhabir Bankasından gelen günlük vazivet 
cetvellerivle kontrol edip varsa hatalan İl Muhabir Bankası ile karşılıklı 
olarak düzelterek günlük uygunluğu sağlar. 

İl Muhabir Bankasından alman günlük vaziyet cetvellerine göre: 
a) Bir saymanlığın cari hesabının bulunduğu bankaca il muhabir 

Bankasındaki Defterdarlık Hazine Cari Hesabına nakit fazlası olarak 
devredildiği bildirilen miktar, bir muhasebe fişi ile Defterdarlık Hazine 
Cari Hesabına zimmet Saymanlıklar Arası Para Akımı Hesabına matlup 
kaydedilir ve düzenlenecek mahsup alındısı bekletilmeksizin ilgili say-
manlığa gönderilir. (İlgili Saymanlık, bu mahsup alındısını geldiğinde, 
Yoldaki Kıymetler ve Karşılığı Hesaplannı ters kayıtla kapatarak sarf 
evrakı Ue birlikte merkeze gönderilecek muhasebe fişi nüshasına ekler) 

b) İl Muhabir Bankasınca Defterdarlık Hazine Cari Hesabından 
bir saymanlığın cari hesabının bulunduğu bankaya nakit ihtiyacı olarak 
devredildiği bildirilen miktar ise yine bir muhasebe fişiyle Saymanlıklar 
Arası Parş, Akımı Hesabma zimmet, Defterdarlık Hazine Cari Hesabma 
matlup, Yoldaki Kıymetler Hesabma zimmet, Yoldaki Kıymetler Karşı-
lığı Hesabına matlup kaydedilir, ilgili Saymanlıktan mahsup alındısı 

beklenir ve geldiğinde Yoldaki Kıymetler ile Karşılığı Hesaplan ters ka-
yıtla kapatılarak mahsup alındısı sarf evrakı ile birUkte merkeze gön-
derilecek muhasebe fişine eklenir. 

Nakit ihtiyacı karşılığı devredildiği bildirilen saymanlık U muha-
sebe müdürlüğü ise, devredilen miktar Ue muhasebe müdürlüğünce bir 
muhasebe fişi ile sadece Banka Cari Hesabma zimmet, Defterdarlık Ha-
zine Cari Hesabına matlup yazılacağı yukarıda belirtilmişti. 

İl Muhabir Bankasından dönem sûnu (Çarşamba) alman günlük 
vaziyet cetveline göre Defterdarlık Hazine Cari Hesabının sonucu : 

a) Nakit açığı olup bölge muhatap bankasından para getirilmiş 
ise o miktar Defterdarlık Hazine Cari Hesabma zimmet, Saymanlıklar 
Arası Para Akimi Hesabma matlup yazılır ve düzenlenecek mahsup alın-
dısı bekletilmeksizin Hazine İç Ödemeler Saymanlığına gönderilir. 

b) Hesabın sonucu nakit fazlası olup bölge muhatap bankasma 
gönderilmiş ise gönderilen miktar Saymanlıklar Arası Para Akımı He-
sabma zimmet, Defterdarlık Hazine Cari Hesabma matlup; Yoldaki Kıy-
metler Hesabma zimmet, Yoldaki Kıymetler Karşılığı Hesabma matlup 
kaydedilir. Hazine İç Ödemeler Saymanlığından mahsup alındısı bekle-
nir ve geldiğinde Yoldaki Kıymetler ve karşılığı hesaplan ters kayıtla 
kapatılarak mahsup alındısı merkeze gönderilecek muhasebe fişine ek-
lenir. 

İl Muhasebe Müdürlüğünce, haftalık dönem içinde ve sonunda İl 
Muhabir Bankasından gelen günlük vaziyet cetvellerine göre, Defterdar-
lık Hazine Cari Hesabmda görülen nakit hareketleri yevmiyede bu şe-
kilde hesaplara kaydedildikten sonra geçen haftaya ait olmak üzere say-
manlıklardan gelen nakit hareket cetvellerine dayanılarak bir il nakit 
hareket cetveli (Ömek 65) düzenlenir. Bu cetvel düzenlenmeden önce 
sırasiyle: 

1 — Saymanlık Nakit Hareket Cetvellerinin bütün saymanlık bi-
rimlerinden gelmiş olması aranır. 

2 — Saymanlık Nakit Hareket Cetvellerinde önceki haftadan aktar 
nlan, gönderilen veya getirtüen miktarın saymanlıkça doğru hesaplan-
mış olup olmadığına bakılır. 

3 — Ziraat Bankası tasdiklerinin tamam olup olmadığı kontrol 
edüir ve 

4 — Olabilecek yanlışlıklan ortaya çıkarmak için bir saymanlık 
Nakit Hareket Cetvelleri kontrol tablosu (ömek 64) düzenlenir. 

Bu kontrol tablosunda yukarıdan aşağıya doğru sırasiyle «Sayman-
lık adı», «Bankaya yatırılan», «Bankaya ödetilen», «Defterdarlıktan ge-
len», «Defterdarlığa gönderilen», «Bankaya yatırılan ve gelen paralar 
toplamı», «Bankaca ödenen ve gönderilen paralar toplamı», «Ertesi haf-
taya devreden cari hesap zimmet artığı», «Ertesi haftaya devreden cari 
hesap matlup artığı» başlıklı sekiz sütun vardır. 1 ve 2 nci sütunlara 
saymanlıklarca bankaya yatırılan ve bankaya ödetilen paralar aynen ya-
zılır 3 ve 4 ncü sütunlara kaydolunacak paralar binler itibariyle yazılır. 
5 nci sütuna 1 ile 3 ncü sütunlann; 6 ncı sütuna ise 2 ile 4 ncü sütunla-
rın toplanılan kuruşlu olarak yazılır. 7 nci veya 8 nci sütunlara ise 5 Ue 
6 ncı sütunlarda kayıtlı toplamların farkı yazılır. 

Kontrol tablosunun 3 ve 4 ncü sütunlarına kaydolunan tutarlar U 
muhasebe müdürlüğünün günlük vaziyet cetvellerine dayanılarak yev-
miyede Defterdarlık Hazine Cari Hesabına yapılmış olan kayıtlarla kar-
şılaştırılır ve varsa hatalar düzeltilerek tam uygunluk sağlanır. Bundan 
sonra yukanda sözü edilen İl Nakit Hareket Cetveli düzenlenir. 

örneğinden de görüleceği üzere bu cetvelde yukarıdan aşağı doğru 
sırasiyle «Saymanlığın adı, «Dönem içinde» Saymanlıkça bankaya yatı-
rılan», «Saymanlıkça bankaya ödetilen», Defterdarlıktan saymanlığa ge-
len» «Saymanlıktan defterdarlığa gönderilen başlıklı beş sütun vardır. 
2 ve 3 ncü sütunlara bankaya yatırılan ve ödetilen tutarlar aynen 4 ve 
5 nci sütunlara gelen ve gönderilen paralar binler itibariyle kaydolunur. 
2 nci sütunda yazılı tutar 3 ncü sütunda yazılı tutardan fazla ise aradaki 
binler farkı 5 nci sütuna; az ise 4 ncü sütuna yazılır. 

Saymanlıklar itibariyle alt alta işlenen bu kayıtlardan sonra 2 Uâ 
5 nci sütunların toplamları almır. Bu toplamdan sonra il muhasebe mü-
dürlüğünce yatırılan, ödetilen, gelen ve gönderilen paralar işlenerek bu 
defa genel toplam bulunur. 4 ncü sütunun genel toplamı 5 nci sütunun 
genel toplamından fazla ise aradaki fark il muhabir bankasınca bölge 
muhatap bankasından Defterdarlık Hazine Cari Hesabına getirtilen mik-
tarı göstereceğinden, cetvelin 5 nci sütununa «Hazine İç Ödemeler Say-
manlığından getirtilen» miktar olarak; aksi ise 4 ncü sütuna «Hazine İç 
ödemeler Saymanlığına gönderilen» miktar olarak kaydedilir. Bu yapı-
lan son kayıtların il muhabir bankasının Çarşamba günü il muhasebe 
müdürlüğüne gönderdiği günlük vaziyet cetvelindeki bölge muhatap ban-
kasına gönderildiği ya da getirtUdiği büdirUen tutara uygun olması şart-
tır. 
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İl Nakit Hareket Cetveli dört nüsha olarak düzenlenir. Il Muhahir 
Bankasınca tasdik edildikten sonra 2 nci nüshası bu bankaya verilir. 1 
nci nüshası en geç o haftanın Cuma günü akşamına kadar Baaknhğa 
(Hazine Genel Müdürlüğü ve MİÎT Genel Sekreterliği İç ödemeler Say-
manlık Müdürlüğü) adresine gönderilir. 3 ncü nüshası aylık sarf evrakı 
ile birlikte merkeze gönderilmek ve 4 ncü nüshası ise saklanmak üzere 
alıkonulur. 

İl Nakit Hareket Cetveü daima il itibariyle bir önceki haftalık dö-
nem sonuçlarım gösteren bir cetveldir. 

Hazine îç ödemeler Saymanlığınca yapılacak işlemler: 
İl Muhabir Banka Şubelerinden bölge muhatap banka şubelerine 

ve oradan da T. C. Merkez Bankası Şubeleri kanal ıjHa T. C. Merkez Ban-
kası Ankara Şubesine ulaşacak olan Defterdarlık Haçdne Cari Hesabı 
sonuçlan burada Hazine İç ödemeler Saymanlık Müdürlüğü Banka Cari 
Hesabma alınır ve bu hesabm artığı da Kısa VadeU Avans Hesabma ge-
çirilir. Merkez Bankası Ankara Şubesi söz konusu Defterdarlık Hazine 
Cari Hesabı sonuçlarım, bir yandan yukarıda açıklandığı şeküde işleme 
tabi tutarken diğer taraftan aym sonuçları Hazine İç Ödemeler Sayman-
lık Müdürlüğüne göndereceği Cuma gününe ait günlük vaziyet cetvelin-
de, iller itibariyle, ayn ayn gösterecektir. 

Bu günlük vaziyet cetvelinde gösterilen sonuçlara göre: 
1 — Nakit fazlası vermiş olup U muhabir bankasından bölge mu-

hatap bankasına aktanlan ve o ilin muhasebe müdürlüğünce yevmiyede 
Saymanlıklar Arası Para Akımı Hesabına zimmet. Defterdarlık Hazine 
Cari Hesabma matlup, Yoldaki Kıymetler Hesabma zimmet, Yoldaki 
Kıymetler Karşılığı Hesabına matlup kaydolunmuş bulunan miktar Har 
zine İç Ödemeler Saymanlığınca Banka Cari Hesabına zimmet, Sayman-
lıklar Arası Para Akımı Hesabına matlup kaydedilir ve düzenlenecek 
mahsup alındısı ilgili Defterdarlığa (İl Muhasebe Müdürlüğüne) bekle-
tilmeksizin gönderilir. 

2 — Nakit noksanı vermiş olup il muhabir bankasınca bölge mu-
hatap bankasından getirtüen ve o ilin muhasebe müdürlüğünce Defter-
darlık Hazine Cari Hesabma zimmet, Saymanlıklar Arası Para Akımı 
Hesabma matlup kaydolunmuş bulunan tutar bu defa Hazine İç Öde-
meler Saymanlığınca Saymanlıklar Arası Para Akımı Hesabma zimmet, 
Banka Cari Hesabına matlup; Yoldaki Kıymetler Hesabına zimmet. Yol-
daki Kıymetler Karşılığı Hesabına matlup kaydolunur. 

Hazine İç Ödemeler Saymanlığı, diğer taraftan, Defterdarlıklardan 
gelen İl Nakit Hareket Cetvellerini birleştirir ve T. C. Merkez Bankası 
Ankara Şubesinden gelen günlük vaziyet cetveU ile karşüaştırarak uy-
gun olup olmadığım kontrol eder. 

XI — SAYMANLIKLAR ARASI İŞLEMLER 

Madde 73 — Saymanlıklar Arası Tahsilât - Ödeme ve Mahsuplar ile 
Saymanlıklar Arası Para Akımı Hesaplarına Matlup Kaydı Suretiyle Alı-
nan, Tahsilît olunan paralar ve yapılan mahsuplar: 

A — Saymanlıklar Arası Tahsilât - Ödeme ve Mahsuplar Hesabına 
matlup kaydiyle nakten yapılan tahsilât ile yapılan kesinti ve aktarma-
lar: 

1 — Başka bir saymanlığa olan borcuna karşüık doğruca borçlu-
lar tarafmdan saymanlık veznesine yatmlan paralar; 

2 — Başka bir saymanlığa olan borçlarına karşılık tahsü dar ya da 
vergi daireleri tarafmdan borçludan tahsil edilerek saymanlık veznesine 
yatırılan paralar; 

3 — Herhangi bir hesabm matlubunda kayıtlı olup mahsuben baş-
ka bir saymanlığa ya da hazineye yapılan aktarmalar; 

4 — Başka bir saymanlığa olan borcun mahasuben borçlu memu-
run aylığından ya da diğer hakedişlerinden yapılan kesintiler. 

B — Saymanlıklar Arası Para Akımı Hesabına matlup kaydiyle 
gelen paralar: 

1 —• Sandık açığı veya sandık fazlası olarak başka saymanlıklar-
dan gelen paralar; 

2 — Tedavüle çıkarümak üzere Darphaneden saymanlıklara ve 
tedavülden kaldınlmak nedeniyle saymanlıklardan darphaneye gelen 
madeni paralar. 

Bunlardan A fıkrasının 1 ve 2 nci bentlerinde sözü edilen paraların 
saymanlık veznesince teslim almışı sırasmda yapılacak işlemler Yönet-
meliğin 1 nci maddesinin B fıkrasında; aym fıkranın 3 ncü bendinde 
sözü edüen mahsuben aktarmalar dolayısiyle yapılacak işlemler de 
Avans ve Krediler, Adi Emanetler, Okul Pansiyonlan gibi ügüi kesim-
lerde açıklanmış olduğundan bu kesimde tekrar edilmemiştir. A fıkrası 
4 ncü bendinde sözü edilen kesintüer ile B fıkrasmm 1 ve 2 nci bentle-
rinde yazılı paraların alınması dolayısiyle yapılan Saymanlıklar arası iş-
lemler aşağıdaki maddelerde açıklanmıştır. 

Madde 74 — Aylık ve Diğer Hakedişlerden Yapılacak Kesintiler: 

Memurun başka bir saymanlığa olan borcuna karşılık aylığından 
kesinti yapılması hakkında gelen haciz kararında belirtüen tutar önce 
Borçlular Defterine (örnek 3) kaydedüir. Her ayı memurun aylığından 
kesilecek para miktan aylık bordronun «kesintiler» tablosunun ilgili 
sütununda gösterilmesi gereği memurun bağlı olduğu dairesine büdiri-
lir. 

Kesinti yapılması bir haciz kararma dayanmıyor ise, gelen yazı 
borçlular defterine kaydedilmeden önce durum memurun bağlı olduğu 
dairesine duyurulur ve alınacak cevaba göre işlem yapüır. 

Bu suretle dairesince aylık bordroların UgiU kesinti sütununda gös-
terilen ve yevmiyede Saymanlıklar Arası Tahsilât - Ödeme ve Mahsuplar 
Hesabma matlup ve aym zamanda Yoldaki Kıymetler Hesabına zimmet, 
Yoldaki Kıymetler Karşılığı Hesabma matlup kaydolunan miktar borç-
lular defterine işlendikten sonra her memurun aylığından yapılan kesin-
ti için ayn bir mahsup alındısı (örnek 6) düzenlenir ve bir yazıya bağ-
lanarak adına mahsuben tahsilât yapılan saymanlığa gönderilir. Mahsup 
alındılarında haciz kararlarının gün ve sayısı belirtilir. Yazının bir örne-
ği de kesinti yapılmasını isteyen daireye gönderilir. Bu yazıya o daire-
den evvelce gelen yazının giin ve sayısı işaret edilir. 

Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı mensup-
larından Hazineye ait bina ve lojmanlarda kira ile oturanların aylıkların-
dan yapüan kesintilere ait olup müfredatı bordrolara bağlı bir listede 
gösterilen kiraların her biri için ayrı ayrı değil listede yazılı kiraların 
toplamı için bir tek mahsup almdısı düzenlenerek MilU Savunma Bakan-
lığı Merkez Saymanlığına (Jandarma Genel Komutanlığına bağh perso-
nelin kiralan için düzenlenenler İc İşleri Bakanlığı Merkez Saymanlı-
ğına) gönderilir. Bu merkez saymanlıklarmca sözü edilen mahsup alın-
dılan alındığında muhteviyatı Saymanlıklar Arası Tahsüât - Ödeme ve 
Mahsuplar Hesabma zimmet. Bütçe Gelirleri Hesabma matlup kaydolun-
duktan sonra düzenlenecek karşılığı mahsup alındısının bir nüshasının 
mahalli saymanlığa (mahsuben tahsilât yapan) gönderilir. 

(Not: Bazı saymanlarca bu çeşit paraların tahsil kaydı ilgüi say-
manlık adma yazılacağı yerde saymanlıkla ilgisi olmayan sadece para-
nın tahsiline aracılık eden Bakanlık Saymanlık Müdürlükleri, vergi dai-
releri adma yazıldığı görülmektedir. Tahsilât kayıtlarının paranın tahsi-
line aracılık eden daire adına değil bu paranın mahsubu hangi sayman-
lıkça yapılacak ise onun adma yazılması ve kesüecek alındının da yuka-
rıda işaret edildiği gibi paranın tahsiline aracılık eden vergi dairesine 
gönderilmesi; Bakanlık Saymanlık Müdürlüklerinden tahsüi büdirilen 
paralar ise merkezde bulunan Hazine İç ödemeler, Merkez veya Gelir 
Saymanlıklarından birini ügilendirdiğinden gelen haciz karan veya ya-
zılarda paranın hangi saymanlık adına tahsil edileceği hakkmda bir ka-
yıt yoksa önce bu kaydın konulması gerekir.) 

Madde 75 — Sandık Açığı veya Sandık Fazlası Olarak Başka Say-
manlıklardan Gelen Paralar • 

Sandık açığı veya fazlası paralar hakkmda yapılacak işlemler. Tek 
Hazine Hesabı sistemi uygulayan ve uygulamayan saymanlıklar itibar 
riyle, aşağıda açıklanmıştır. 

1 — Tek Hazine Hesabı sistemi dışmda kalan askeri ve mülki ku-
rum saymanlıklarının sandık ihtiyacı olan paraların alınışı sırasmda 
yapılacak işlemler bu yönetmeliğin 16 nci maddesinin A fıkrası 1 nci 
bendinde açıklanmıştır. 

2 — Tek Hazine Hesabı Sistemine dalül saymanlıkların (İl Muha-
sebe Müdürlükleri, malmüdürlükleri ve vergi dairesi saymanlıklan) 
Sandık ihtiyaçlarının karşılanma şekli ve buııa ilişkin işlemler yine bu 
yönetmeliğin 16 nci maddesinin B fıkrasında ayrıntılı olarak açıklan-
mıştır. 

Madde 76 — Tedavüle Çıkarılmak Üzere Darphaneden Gelen Ma-
denî Paralar: 

Darphaneden gelen madeni paralar bir muhaseibe fişi ile 'Kasa He-
sabına zimmet, Saymanlıklar Arası Para Akımı Hesabma matlup kay-
dolunarak düzenlenecek alındı Darphane ve Damga Matbaası saymanlı-
ğına gönderilir. 

Bu suretle kasaya giren paralar bankaların talebi üzerine kağıt pa-
ra üe değiştirilir. 

(İlçe malsandıklarının ihtiyabt olan madeni paralar ise bir çeşitti 
ödemeler ve iadeler fişi ile, Saymanlıklar Arası Para Akımı Hesabına 
zimmet, Kasa Hesabına matlup; Yoldaki Kıymetler Hesabına Karşılığı 
matlup kaydedilerek gönderüir.) 

İlçe malsandıklan gelen madeni parayı bir muhasebe fişi Ue Kasa 
Hesabma zimmet, Saymanlıklar Arası Para Akımı Hesabına matlup kay-
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dederek karşılığı alındısını Defterdarlığa (İl Muhasebe Müdürlüğü) gön-
derir İlçe malsandıöı bu paranın tamamını veya bir kısmını teslimat 
müzekkeresi ile bankaya yatırır. 

Madeni paraların Defterdarlığa gelişi ve malsandıklarına gönderi-
lişi sırasmda para bir kurul öniinde sayüarak almır ve sayüarak gönde-
rilir. 

(Not: Tedavülden kaldırılmak nedeniyle saymanlıklardan Darpha-
neye gelen madeni paralarda darphane saymanlığınca Tedavülden Çeki-
len Maijeni Paralar Hesabma zimmelt, Saymanlıklar Arası Para Akımı 
Hesabına matlup kaydolunur ve alındı parayı gönderen saymanlığa gön-
derilir.) 

Madde 77 — Saymanlıklar Arası Para Akımı ve Saymanlıklar Arası 
Tahsilât - Ödeme ve Mahsuplar Hesabına Zimmet Kaydıyla Gönderilen, 
Aktarılan, Ödenen Paralar ve Papılan Mahsuplar: 

A — Başka bir saymanlığa gönderilen paralar: 
1 — Sandık fazlası ya da açığı olarak 
a) Tek Hazine Hesabı Sistemi dışmda kalan askeri ve mülki ku-

rum saymanlıklarından gönderilen paralar; 
b) Tek Hazine Hesalbı Sistemi uygulayan saymanlıkların cari he-

saplarından banka aracılığı Ue Defterdarlığa ya da Hazine İç Ödemeler 
Saymanlığına aktarılan paralar : 

2 — Tedavülden kaldırılması nedeniyle Darphaneye gönderilen 
madeni paralar. 

B — Başka Saymanlık adma yapılan ödemeler: 
1 — Denetmenlere çekle ödenen paralar; 
2 — Harp gemileri mutemetlerine ödenen paralar; 
3 — İlçede görevle bulunan maliye kontrol memurlarına. Defter-

darlığın emri üe ödenen paralar; 
4 — Devlet Malzeme Ofisi Bölge depolarmdan illere ve iUerden 

Uçelers gönderilen kırtasiyenin taşıma giderleri karşılığı ödenen paralar; 
5 — Esham ve Tahvilâtın kupon bedelleri, ikramiye ve amorti kar-

şılıkları olarak ödenen paralar; 
6 — Maliye Bakanlığından (Muhasebat Genel Müdürlüğü) verilen 

emir üzerine herhangi bir istihkak sahibinin ıbaşka bir saymanlıkta olan 
alacağına karşılık ödenen paralar. 

C — Başka saymanlık adına mahsuben yapüan işlemler : 
1 — Başka bir saymanlıkça ilgili hesaplara zimmet, saymanlıklar 

arası tahsilâJt - ödeme ve mahsuplar hesabma matlup; Yoldaki Kıymet-
ler Hesabma zimmet, Yoldaki Kıymetler Karşılığı Hesabına matlup kay-
diyle nakden veya mahsuben yapılan tahsüât için düzenlenen mahsup 
alındüarı ile, 

2 — Başka bir saymanlık adına yapılan tahsilâta ilişkin olarak 
düzenlenip gönderilen ve fakat 'karşı sayamnlıkça ıborç kaydının daha 
önceden kapatılmış olması ya da borç kaydının bulunamaması neden-
leriyle kabul edümiyerek geri gönderilenmahsup alındıları hakkmda 
yapılacak işlemler Ue maddenin A ve B fıkralarmda çeşit ve nitelikleri 
sayılan paraların gönderilme, aktarılma, ödenme ve mahsübundaki özel-
likler aşağıdaki maddelerde sırasiyle açıklanmıştır. 

Madde 78 — Başka bir Saymanlığa Gönderilen Paralar: 
1 — Sandık fazlası ya da açığı olarak başka bir saymanlığa gönde-

rilen paralar, 
a) Tek Hazine Hesabı Sistemi dışmda kalan askeri ve mülkî ku-

rum saymanlıklarının sandık fazlası paralarının Hazine îç ödemeler 
Saymanlığına gönderilmesi, , 

Bu saymanlıklarca paranın bankadaki cari hesaplarından gönderil-
mesi sırasmda yapılacak işlemler yönetmeliğin 16 ncı maddesinin A fık-
rası 2 nci bendinde açıklanmıştır. 

b) Tek Hazine Hesabı Sistemi uygulayan saymanlıkların (Ü, Mu-
hasebe Müdürlükleri, Malmüdüriükleri ve vergi dairesi saymanlıkları) 
Sandık fazlası paralarının cari hesaplarının bulunduğu banka aracılığı 
ile Defterdarlık Hazine Cari Hesabına kaydolunmak üzere Defterdarlığa 
(İl Muhasebe Müdürlüğü) veya Genel Hazine Cari Hesabına kaydolun-
mak üzere Hazine İç Ödemeler Saymanlığına aktarılma şekli ve yapıla-
cak işlemler de yine 16 ncı maddenin B fıkrasında ayrıntılı olarak açık-
lanmıştır. 

2 — Tedavülden kaldırılan madenî paraların Darphaneye gönderil-
mesi; 

Madenî paralar ya bir alacak karşılığında tahsil etdildikçe tekrar 
tedavüle çıkarılmamak ya da üân edilen belirli bir süre içinde toplan-
mak suretiyle tedavülden kaldırılır. 

Tedavülden kaldırılan madenî paralar bu şekilde banka ve mal san-
dıklarınca toplandıktan sonra bankada biriken madenî paralar malsan-
dığma teslim edilir. Malsandığı bu paraları teslim aldığında Kasa Hesa-

bma zimmet, Banka Cari Hesabma matlup kaydeder. Böylece nihaî ola-
rak malsandığı kasasında toplanmış bulunan tedavülden kaldırılmış 
madenî paraların tamamı için bir muhasebe fişi (ömek: 52) düzenle-
nerek tutan yevmiyede tebdil edilen paralar hesabma zimmet, Kasa He-
sabma matlup ve Kasa Defterinde açılacak «tefbdil edüen paralar» baş-
lıklı partinin zimmet sayfasına kaydolunur. 

Bu konuda Bakanlıkça yapılacak tebliğde belirtüecek süre sonun-
da veya limite anlaşıldığında madeni paraların tamâmı için düzenlenecek 
bir muhasebe fişi ile tutan Saymanlıklar Arası Para Akımı Hesabına 
zimmet, Tebdil Edilen Paralar Hesabma matlup; Yoldaki Kıymetler He-
sabma zimmet, Yoldaki Kıymetler Karşılığı Hesabına matlup kaydolu-
nur. Ve paralar bir çıkın haline getirilerek veya ağırlığı dolayısiyle çı-
kın halinde gönderilmesi sakıncalı bulunursa yine torba içerisinde olmak 
kaydiyle mazibut bir sandığa konularak posta aracılığı İle Darphane ve 
Damga Matbaası müdürlüğüne gönderilir ve durum bir yazı ile aym mü-
dürlüğe bildirilir. Darphaneden Tedavülden çekilen Madenî Paralar He-
sabma zimmet, Saymanlıklar Arası Para Akımı Hesabma matlup kayde-
dildiğini gösteren mahsup alındısı geldiğinde tutan bir muhasebe fişi 
ile Yoldaki Kıymetler Karşılığı Hesabına zimmet, Yoldaki Kıymetler 
Hesabma matlup kaydolunur. 

Not: Tedavülden kaldınlan kâğıt paralar bankalar vasıtasiyle top-
lanır ve Ankara T.C. Merkez Bankasına gönderilir. 

Banka olmayan yerlerde malsaaıdıklarınca toplanan tedavülden 
kaldmlmış kâğıt paralar, madenî paralarda olduğu gibi, hesaplara alı-
narak posta aracılığıyle T.C. Merkez Bankasına gönderilir ve tutan biır 
yazı ile Maliye Bakanlığma (Hazine İç ödemeler Saymanlık Müdürlü-
ğüne) bildirilir. 

I26/10/19T1 gün ve 13998 sayüı 'Resmî Gazete'de yayınlanan suç eşyar 
sı yönetmeliğine göre: 

Mahkemelerce aynen muhafaza edilmek üzere malsandıklarına tes-
lim edilen geçerli yerli ve yabancı kâğıt paralardan tedavülden kaldınlanr 
larrn zamanında dğiştirilmelerini sağlamak amacıyle Saymanlar tara-
fmdan ilgili mahkemeye başvurulur ve mahkemelerce verilen karar 
üzerine gerekli değiştirme işlemi tamamlanır. 

Madde 79 — Başka Bir Saymanlık Adına Yapılan Ödemeler: 
Başka bir saymanlık adma ödenecek paralar ve ödeme şekilleri 

aşağıda sırası Ue açıklanmıştır. 
1 — Denetmenle!« Yapılacak ödemeler: 
Genel Bülçeye bağlı daireler kadrolarında bulunan Müfettiş, Hesap 

Uzmam, Bankalar Yeminli Murakıp ve Yardımcılan Ue Kontrolörlerin 
aylık ve yolluklan bulunduklan yer saymanlıklarına ibraz 1 edecekleri 
kredi cüzdanı ve düzenliyecekleri çek karşılığı ödenir. 

Her denetmende Maliye Bakanı ve Muhasebat Genel Müdürünün 
imzası ile denetmenin resmî ve tatbik imzası olan ve her ay başmda pe-
şinen alabilecekleri para miktarım gösteren bir kredi cüzdanı (Ömek 
61) bulunur. Alınmak istenilen para için de üç nüsha çek (ömek 62) dü-
zenlenir. 

Sayman, Kredi cüzdanım inceüyerek denetmenin mali yıl başından 
para almak için başvurduğu aym sonuna kadar çekebileceği para miktan 
ile o tarihe kadar aldığı para miktarını bulur. İkincisini birinciden dü-
şer. Kalan miktar çekte yazüı miktardan fazla ya da eşit ise istenilen 
parayı bir çeşitli ödemeler/iadeler fişi Ue Saymanlıklar Arası Tahsilât, 
ödeme ve mahsuplar hesabma zimmet, Kasa Hesabına matlup; YöldaM 
Kıymetler Hesabma zimmet, Yoldaki Kıymetler Karşılığı Hesabma mat-
lup kaydiyle öder. Ödenen para miktan denetmenin kredi cüzdanına 
rakam ve yazı ile yazılarak resmî mühür ve imza Ue tasdik olunur. Aym 
zamanda ibraz olunan çeklerden 3 ncü nüshası tasdik edilerek kredi 
cüzdanı üe birlikte denetmene iade edüir. Geri kalan çeklerden bir nüs-
hası aylık belgeler arasmda merkeze gönderilmek üzere çeşitli ödeme-
ler - ialdeler fişine bağlanır. Diğer ödemenin yapıldığı gün bir yazıya 
bağlanarak ügili Bakanlık Merkez Saymanlığına gönderilir. İlgiU Mer-
kez Saymanlığından karşılğı mahsup alındısı geldiğinde Yoldaki Kıy-
metler ve Karşılığı Hesapları ters kayıtla kapatılır. 

Kredi cüzdanının incelenmesi sırasmda mali yıl başından cüzdanın 
ibraz edildiği aym sonuna kadar verilmesi gereken para miktarının ta-
mamı ödenmiş olup denetmenin bir alacağı kalmamış ise MaUye Bakan-
lığından özel bir emir alınmadıkça çek muhteviyatı ödenmez, ödenmesi 
hakkmda Bakanlığın emri varsa gün ve sayısı kredi cüzdanına işaret 
olunur. 

Merkezde is© denetlemelerin aylık ve yollukları kukanda anlatılan 
esaslar dairesinde ilgili merkez saymanhklarmca bir çeşitli ödemeler/ 
iadeler fişi ile Müfettiş ve Kontrolörler Oari Hesabma zimmet, Kasa 
Hesabına matlup kaydiyle ödenir. 
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Denetmene yapılan ödemelere ilişkin olarak saymanlıklardan alı-
nan çek muhteviyatı ilgili merkez saymanlığınca Müfettiş ve Kontrolör-
ler Cari Hesabına zimmet, Saymanlıkları Arası Tahsüât - Ödeme ve Mah-
suplar Hesabına matlup kaydolunarak mahsup alındısı bekletilmeksizin 
ödemeyi yapan saymanlığa gönderilir. 

Bakanlık Muhasebe Müdürlüklerinden Denetmenlere ait bordro ve 
ilişiği hakediş belgeleri gekMğinde, ilgili merkez saymanlığınca, düzen-
lenecek bir tahakkuk müzakkeresi ve verile emrine (Mahsup dayanıla-
rak tamamı Bütçe Giderleri Hesabma zimmet, Kesintileri ilgili hesap-
lara ve denetmenlere çekle ödenmiş olan tutar Müfettiş ve Kontrolör-
ler Hesabma matlup kaydedilmek suretiyle mahsubu yapüır. 

2 — Harp gemileri mutemetlerine ödenen paralar: 
Harp gemilerinin ihtiyacı olan paralar gemi mutemetlerine herhangi 

bir saymanlıkça ödenebiür. 
Her geminin ayda ne kadar para alabileceğini gösterir, Donanma 

Komutanı ile Gölcük Deniz Filoları Saymam tarafmdan imza edilmiş 
bir kredi cüzdanı (ömek: 59) bulunur. Gemi mutemetlerine bir para-
lım ödenebilmesi için bu kredi cüzdanı ile birUkte istenilen para mik-
tarını gösterir mutemetçe düzenlenmiş ve Kortıutanla birlikte imzalan-
mış iki nüshalı bir alındının saymanlığa ibraz edilmesi gereklidir. 

Denetmen kredi cüzdanlarında olduğu gibi, bu cüzdanla saymanlığa 
başvurulduğunda da geminin ay sonuna kadar alabileceği para miktarı 
ile o güne kadar ödenen para miktan hesap ediUr ve aradaki fa,rk iste-
nilen miktardan fazla ya da eşit ise para bir çeşitli Ödemeler/iadeler 
fişi düzenlenerek Saymanlıklar Arası Tahsilât - Ödeme ve Mahsuplar he-
saibma zimmet, Kasa Hesabma maklup; Yoldaki Kıymetler Hesabma 
zimmet, Yoldaki Kıymetler Karşılığı Hesabına matlup kaydiyle ödenir. 
Ödenen para miktarı kredi cüzdanına rakam ve yazı Ue yazılarak resmî 
mühürle tasdik olunur. İbraz olunan alındıların bir nüshası geçici belge 
olarak saymanlıkta alıkonulur. Diğeri bir yazıya bağlanarak Gölcük 
Deniz Filoları Defterdarlığına gönderilir. 

(Gölcük Deniz iFlolan Defterdarlığına alındı geldiğinde muhtevi-
yatı Gemileri Cari Hesabma zimmet. Saymanlıklar Arası Tahsilât - öde-
me ve Mahsuplar Hesabına matlup kaydolunur.) 

Kredi cüzdanına göre geminin kredi Umiti dolmuş ise Donanma 
Komutanı üe Gölcük Deniz Filoları Defterdaraun müşterek imzasını ta-
şıyan özel bir yazı olmadıkça para ödenemez. Böyle bir yazı ya da tel-
graf alındığında bildirilen miktar ödenir ve durum geminin kredi cüzda-
nına yazılarak tasdik olunur. 

3 — İlçede görevli bulunan Maliye Kontrol Memurlarına, Defter-
darlığın emri ile ödenen paralar : 

İnceleme ve soruşturma yapmakla görevlendirilerek ilçelere gönde-
rilmiş bulunan Defterdarlık Kontrol Memurlarının aylık ve yolluklan, 
tayin edecekleri bir mutemede U merkezinde öldenebileceği gibi, Defter-
darlıktan miktarı belirtilmek şartı ile verilecek emir üzerine, Kontrol 
Memurunun bulunduğu yer saymanlığınca da ödenebilir. 

İkinci şekilde ödeme yapılmadan önce, İlçede görevle bulunan 
Kontrol Memurunun il merkezine bir bildirim göndermesi gerekir. 
Bu bildiri üzerine tahakkuk ettirilen yolluğu ile kadro karşılığı aylı-
ğının toplamı ile muhasebe müdürlüğünce düzenlenecek bir verile emrine 
dayanılarak Bütçe Giderleri Hesamma zimmet, Kontrol memuruna öden-
mesi gereken miktar Saymanlıklar Arası Tahsilât - ödeme ve Mahsupları 
Hesabına ve kesintileri ilgüi hesaplara matlup kaydedilerek düzenlenecek 
mahsup alındısı Kontrol Memurunun bulunduğu üçe saymanlığına gön-
derilir ve ödenecek para miktan telle ya da bir yazı ile bildirilir. > 

Verilmesi emrolunan miktar, Malmüdürlüğünce, Kontrol Memurun-
dan alınacak iki adet (Biri pullu) senet karşılığında ve düzenlenecek bir 
çeşitli ödemeler/iadeler fişine (dayanılarak Saymanlıklar Arası TahsUât 
ödeme ve mahsuplar hesabma zimmet. Kasa Hesabma matlup; Yoldaki 
Kıymetler Hesabma ztaımet, Yoldaki Kıymetler Karşılığı hesabına mat 
lup kaydiyle ödenir. Senedin pulsuz nüshası ve Defterdarlıktan gelen 
emrin bir örneği çeşitU ödemeler/iadeler fişine bağlanır. Yukarıda sö-
zü edilen mahsup alındısı geldiğinde de tutan Yoldaki Kıymetler Kar-
şılığı Hesabına zimmet, Yaldaki Kıymetler Hesabma matlup kaybedi-
lerek alındı düzenlenecek olan muhaseibe fişine bağlanır. Pullu senet 
bir yazıya bağlanarak Defterdarlığa gönderilir. İl Muhasebe Müdürlüğü 
ilçeden gelen pullu senedi verile emrine bağlar. 

4 — Kırtasiye taşıma ücreti olarak ödenen paralar : 

Devlet Malzeme Ofisinin ana ya da grup depolarından U, üçe veya 
saymanlıklara gönderilen kırtasiyenin taşıma ücretleri, kırtasiye bedel-
lerine dahil bulunması nedeniyle Devlet Malzeme Ofisi tarafmdan öden-
mesi gerekeceğinden, kırtasiyenin sipariş veren daireye kaldar taşmması 

için gerçekleştirilen giderler o yer saymanlığınca düzenlenecek bir çeşitU 
ödemeler/iadeler fişine dayanılarak Saymanlıklar Arası Tahsilât - ödeme 
ve mahsuplar hesabma zimmet, Kasa veya Banka Cari hesabma matlup; 
Yoldaki Kıymetler Hesabma zimmet, Yoldaki Kıymetler Karşılığı He-
sabına matlup kaydiyle ve taşımayı yapanlardan biri pullu olmak üzere 
alman iki adet senet karşılığında ödenir. Pulsuz senet çeşitU ödemeler/ 
iadeler fişine bağlamr. Pullu senet bir yazıya Uiştirilerek Devlet Mal-
zeme Ofisi Genel Müdürlüğüne gönderilir. Sonradan pullu senet Devlet 
Malzeme Ofisince ilgiü merkez saymanlık müdürlüğüne gönderiür. 

Senet ve yazıyı alan Merkez Saymanlığı ödenen kırtasiye taşıma 
ücretini Devlet Malzeme Ofisi Cari Hesabma zimmet, Saymanlıklar 
Arası Tahsilât - ödeme ve Mahsuplar Hesabına matlup kaydederek mah-
sup alındısını ödemeyi yapan saymanlığa gönderir. Mahsup alındısı 
geldiğinde ödemeyi yapan saymanlık Yoldaki Kıymetler Karşılığı 
Hesabına zimmet, yoldaki Kıymetler Hesabma matlup kaydederek ge-
len almldıyı muhasebe fişine bağlar. 

5 — Esham ve Tahvilatın kupon bedelleri, ikramiye ve amorti kar-
şılıkları olarak ödenen paralar: 

Vadesi gelen tahvillerin kupon bedelleri ile amorti edilen veya 
ikramiye isabet eden tahvillerin bedelleri T. C. Merkez ve Ziraat Ban-
kası olan yerlerde fou bankalarca, banka olmayan yerlerde malsandık-
larınca ödenir. Askeri ve mülki saymanlıklar bu işle ilgilenmez. 

a) Maî s andık! arınca yapılacak ödemeler : 
Vadesi gelen tahvil kuponları ile amorti edilen tahvil bedelleri ve 

ikramiyelere ait ibraz edilen tahvil ve kuponlar T. C. Merkez Bankasın-
dan doğruca malsandıklarma gönderilen üç nüsha bordroya yazılarak 
bordronun her üç nüshası da imza ettirildikten sonra bunlardan biri ile 
kupon veya tahvil bedeli ödenir. Saymanlıklarca ödenen miktar yevmi-
yede Saymanlıklar Arası Tahsilât - Ödeme ve Mahsuplar Hesabına zim-
met, Kasa Hesabına matlup; Yoldaki Kıymetler Hesabma zimmet Yol-
daki Kıymetler Karşılığı Hesabına matlup kaydolunur. (Hazineden kar-
şılığı almdı geldiğimle Yoldaki Kıymetler ve karşüığı hesapları ters 
kayıtla kapatılır.) Bordrolardan biri ödemenin geçici belgesi olarak 
aylık hesap evrakı ile merkeze, ikincisi kuponlarla birUkte resmi taah-
hütlü olarak Ankara T. C. Merkez Bankasına, üçüncüsü de kuponsuz ola-
rak Maliye Bakanlığma (Hazine Genel Müdürlüğü) gönderiür. Maliye 
Bakanlığma gönderilecek bordroya kuponların bankaya gönderildiği tar 
rih işaret olunur. Hangi tahvillerin kaç numaralı kuponlarının öde-
neceği daha önce MaUye Bakanlığından (Hazine Genel Müdürlüğü) bil-
dirilir. 

özel Kanunlarında sarahat varsa (Yani istikrazın aktine ait kanun-
larda) kupon ve taıhvil bedellerinin zamanaşımı süreleri hakkmda Özel 
Kanunlardaki o hükümlere göre hareket edilmesi gerekir, özel Kanun-
larında belirtümemişse Genel Muhasebe Kanununun 93 üncü maddesi-
nin son fıkrası hükmü uygulanır, örneğin: 1960 Kalkınma İstikrazı Hak-
kmdaki 1216 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde bu istikraza ait faiz ku-
pon bedellerinin ödenmesi gerektiği tarihten itibaren 5 yıl ve tahvil be-
dellerinin ise 10 yü sonra Hazine lehine zamanaşımına uğrayacağı be-
lirtildiğine göre, bu İstikraza ait kuponların ibrazında ödenmesi gereken 
tarihten itibaren 5 yü ve tahvUlerde, 10 yıl geçmemiş olmasına dikkat 
etmek gerekir. Bu süreler geçmiş ise ödeme yapılmaz. 

b) T. C. Ziraat Bankasınca öKlenen paralar: 
Bu bankaca ödenerek malsandıklarma ibraz olunan kupon ve tah-

villerin amorti ve ikramiye bedelleri ile bankaca eklenen kohıisyon ücreti 
malsandığınca Saymanlıklar Arası Tahsilât - ödeme ve Mahsuplar He-
sabına zimmet, Banka Cari Hesabına matlup; Yoldaki Kıymetler Hesa-
bma zimmet, Yoldaki Kıymetler Karşılığı Hesabına matlup yazılarak 
kuponlar, tahvüler ve bordrolar doğruca yukarıda açıklandığı şekilde 
resmi taahhütlü olarak T. C. Merkez Bankasına gönderilir ve durum 
Maliye Bakanlığına (Hazine Genel Müdürlüğü) bildirilir. 

6 — Maliye Bakanlığından (Muhasebat Genel Müdürlüğü) verilen 
emir üzerine ödenen paralar: 

Maliye Bakanlığınca herhangi bir hakedişln başka bir malsanldığı 
veya Saymanlık adına bir kişi ya da kuruma ödemesi emrolunduğunda 
ödenmesi bildirilen miktar, alınacak biri pullu diğeri pulsuz iki senet 
ya da bir almdı karşılığında, Saymanlıklar Arası Tahsilât ödeme ve 
Mahsuplar hesabına zimmet, Kasa veya Banka Cari Hesabına matlup; 
Yoldaki Kıymetler Hesabma zimmet, Yoldaki Kıymetler Karşılığı Hesa-
bin?, matlup kaydiyle ödenir. Pulsuz senet ya da alındının sureti verilen 
emrin bir örneğine bağlanarak geçici belge olmak üzere alıkonulur. 
Diğerleri para hangi malsanldığı ya da saymanlık adına ödenmesi emro-
lunmuş ise oraya gönderilir. Aynı zamanda durum Bakanlığa bildirilir. 
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Madde 80 — Başka Bir Saymanlık Adına Ödenen Veya Gönderilen 
Paralara Ait Alındılar: 

76, T7, 78, ve 79 uncu maddelerde anlatılan gönderme ve ödemeler 
karşılığında paranın gönderildiği saymanlıkça alındığına dair alındının 
veya adına ödeme yapılan saymanlıkça mahsubun yapıldığına dair mah-
sup alındısının doldurularak gönderilmesi; parayı gönderen ya |da ödeyen 
saymanlıkça da bu alındıların aranılması gerekir. 

Parayı 'gönderen veya ödeyen saymanlıklarca bu alındıların sıkı 
bir şekilde takip edilmesi ve belirli süre içinde alınmadığı takdirde du-
rumun bir yazı ile Bakanlığa (Muhasebat Genel Müdürlüğü) bildiril-
mesi gerekir. Karşılığı alındıları aramayan ya da aradığı halde alama-
dığını Bakanlığa billdlirmeyen saymanlar ile kendisine gelen senetler 
muhtaviyatmı zamanında mahsup etmeyen saymanlar hakkında kovuş-
turma yapılır. 

Alındılar aylık belgeler merkeze gönderilmeden önce gelirse, ilgi-
sine göre yukarıdaki maddelerde saymanlıkça alıkonulacağı tplirtilen 
belgelere bağlanır. Alındılar, aylık belgeler merkeze gönderildikten sonra 
geldiği takdirde, bu belgelere bağlanmak üzere Maliye Bakanlığına (Mu-
hasebat Genel Müdürlüğü) gönderilir. Gönderildiğine dair yazılacak 
yazıda ilgili saymanlıklar arası işlemin yevmiye gün ve sayısı belirtilir. 

Madde 81 — Mahsuben Yapılan İşlemler: 
Saymanlıklar Arası Tahsilât - Ödeme ve Mahsuplar Hesabma matlup 

kaydiyle tahsil olunan paralara ait alındılar, mahsubu yapacak olan 
saymanlığa, ya doğruca parayı tahsil eden saymanlık ya da vergi dairesi 
tarafından gönderilir. Alındı, parayı tahsil eden saymanlık tarafmdan 
gönderilmiş ise, önce bu tahsilâtın karşılığı olan alacağın hangi hesapta, 
hangi daire adma kayıtlı olduğu araştırılır. Alacak; Eşhas Borçları, 
Bütçe Hizmetlerinden Doğma Eşhas Borçları, Bütçeden Mütevellit 
Avans ve Krediler giibi hesaplardan birinde kayıtlı bir alacak ise gelen 
alındı muhteviyatı bu hesaplardan hangisini ilgilendiriyor ise ona mat-
lup, Saymanlıklar Arası Tahsilât --Ödeme ve Mahsuplar Hesabma zim-
met kaydolunmak suretiyle mahsup olunur. Ancak; Millî Emlâk, Mu-
hakemat gibi daireleri ilgilendiriyor ise gelen alındı bir yazı ile bu da-
irelere verilir. Sözü edilen bu alacaklı daireler tarafından alınldıida be-
lirtilen tahsilâtın gelir bütçesindeki tertilbi tespit edilerek saymanlığa 
bildirildiğinde Saymanlıklar Arası Tahsilât - Ödeme ve Mahsuplar He-
sabma zimmet, Bütçe Gelirleri Hesabına matlup kaydedilmek suretiyle 
mahsubu yapılır. 

Gerek bütçe gelirleri gerekse Idiğer alacaklı hesaplara matlup kay-
dıyla yapılan mahsuplar karşılığında düzenlenecek değişiği mahsup alın-
dısı parayı tahsil eden saymanlığa gönderilir. 

Mahsubu yapacak olan saymanlığa vergi dairesi tarafmdan gönde-
rilen alındılar üzerine yapılacak işlem bu Yönetmeliğin 94 üncü madde-
sinde açıklanmıştır. 

Mahsubu yapacak olan saymanlığa gelen alındılar üzerine borç 
kaydı bulunmadığı ya da o borca karşılık daha önce tahsüât yapılmış 
olduğu anlaşıldığı takdirde, alımdı, hiç bir işlem yapılmadan gönderen 
saymanlığa iade edilir. 

Gelen alındı muhteviyatı mahsubu yapacak olan saymanlığın hesap-
larında kavıtlı alacaktan fazla olduğu takdirde tamamı Saymanlıklar 
Arası Tahsilât Ödeme ve Mahsuplar Hesabma zimmet, alacağı karşılayan 
miktarı ilgüi hesaba ve fazlası Adi Emanetler Hesabına matlup kaydedi-
lir. Adi Emanetler Hesabına alman tahsilât fazlası için ayrıca bir mah-
sup alındısı düzenlenerek ügilisine verilmek üzere diğer alındı Ue birlik-
te parayı tahsü eden saymanlığa gönderilir. Almdı vergi dairesinden gel-
miş ise dertıal mahsubu yapılır, ve düzenlenen karşılığı mahsup alındısı 
mahalline gönderilmek üzere vergi dairesine verilir. 

Madde 82 — Hazineye Ait Binalarda Oturanlardan Tahsil Olunacak 
Kira Bedelleri: 

İl ve İlçelerde Hazineye ait binalarda oturanlardan tahsil oluna-
cak kira bedelleri Ue Ankara'da Namık Kemâl Mahallesinde oturanlar-
dan tahsü olunacak kira -bedelleri hakkmda aşağıda açıklandığı şekUde 
işlem yapüır. 

A — Hazineye ait oluphertıaragi bir il veya ilçe dahilinde bulunan 
binalar gerek askeri birliklerde bulunan subaylara gerek mülki kurum-
larda görevli memurlara tahsis edildiği ve bunlardan tahsiU gereken 
kira bedellerinin askeri ve mülki kurum saymanlıklannca taJhsUi cihe-
tine gidildiği takdirde, tahsili gereken paralar, o birlik veya kuruma ait 
aylık bordroların kesintiler tablosu ügüi sütununda subay ya da memu-
run adı karşısında gösterilir. 

Bordroda gösterilen miktarın (kaç kişiye ait olursa olsun) topla-
mı ilgili malsandığı adına Saymanlıklar Arası Tahsilât - Ödeme ve Mah-
suplar' Hesabına matlup ve aym zamanda Yoldaki Kıymetler Hesabına 
zimmet, Yoldaki Kıymetler Karşılığı Hesabına matlup kaydedilir ve bir 

mahsup almdısı doldurulur. Bu mahsup alındısına kaç kişiden kira be-
deli kesümiş ise, adı, soyadı, memuriyeti ve kesilen para miktarım gös-
teren iki adet liste bağlanarak adma mahsuben tahsilât yapılan sayman-
lığa gönderilir. Almdı ve listeleri alan saymanlıkça muhteviyatı sayman-
lıklar Arası Tahsilât - ödeme ve Mahsuplar Hesabma zimmet, Bütçe 
Gelirleri Hesabına matlup kaydedildikten sonra karşılığında her me-
mur için ayrı ayrı ve subaylar için 74 ncü maddede açıklandığı şeküde 
mahsup almdısı doldurulur. Bu alındılar, listelerden birine bağlanarak 
mahsuben tahsilâtı yapan saymanlığa gönderilir. Diğeri, kesilen alındı-
ların gün ve sayıları karşılığına işaret edilerek doğruluğu tasdik edildik-
ten sonra, kayıtları kapatılmak üzere mahaUi Millî Emlâk Dairesine 
verilir. 

B — Ankara'da Namık Kemâl Mahallesinde oturanlardan tahsü 
olunacak kira bedeUeri hakkmda aşağıda açıklandığı şeküde işlem ya-
pılır. 

Memur Konutları Yönetmeliği gereğince memura tahsis edilen dai-
reye ait ilk sözleşme yapıldığı zaman kıstelyevm olarak tahakkuk etti-
rilip peşinen kiracı tarafmdan verilmesi gereken kira bedeli Milli Emlâk 
Müdürlüğünce düzenlenecek tahsüât fişi ile doğruca Ankara İl Muha-
sebe Müdürlüğü Veznesine yatırılır ve verilen almdı ile kaydı kapatılır. 
Bundan sonraki aylarda yapılacak tahsilât ilgili Bakanlık Saymanlık 
Müdürlüğünce ya da tahsisi yapan dairelerce her ay ilgilUerin aylıkların-
dan kesilerek verile emrinin kesintiler sütununda gösterilir. Aynca ke-
sintilerin kimlere ait olduğunu gösterir müfredatlı bir liste bonctroya 
eklendikten sonra aylığı ödeyecek olan ilgili Bakanlık Merkez Sayman-
lığına ya da ilgili saymanlığa gönderilir. 

Memur avlıklarmın ödendiği savmanlıkca bütçe ifriderleri hesabma 
zimmet yazılmak suretiyle mahsuben tahsil olunön kira bedelleri Ankara 
İl Muhasebe Müdürlüğü adma bütçe giderleri hesabma zimet, Sayman-
lıklar Arası Tahsilât - ödeme ve Mahsuplar Hesabına matlup, Yoldaki 
Kıymetler Hesabma zimmet ve Yoldaki Kıymetler Karşılığı Hesabına 
matlup kaydedilerek doldurulacak almdı ile müfredatlı liste İl Muha-
sebe Müdürlüğüne gönderilir. Ankara İl Muhasebe Müdürlüğünce almdı 
muhteviyatı bu defa Saymanlıklar Arası Tahsilât - ödeme ve Mahsuplar 
Hesabına zimmet. Bütçe Gelirleri hesabına matluo kavdedilir ve listede 
adlan yazılı memurlar adma ayn ayrı mahsup almdısı doldurulur. Bu 
mahsup alındıları memurlara verilmek üzere ilgili Bakanlık Muhasebe 
Müdürlüklerine veya tahsisi yapan daireye gönderilmekle beraber alın-
dıların gün ve savısı kira bedellerini gösterir listeye de yazılarak doğ-
ruluğu tasdik edildikten sonra Milli Emlâk İdaresine verilir. Aylıklarım 
Kredi Cüzdanı ve çekle alan denetmenler ise kira bedellerini baKka bir 
saymanlığı ilgilendirmeksizm doğruca Ankara İl Muhasebe Müdürlüğü-
ne gönderirler. 

Madde 3 — Bu yönetmelik hükümlerini Mallve Bakanlığı yürütür. 
Madde 4 — Bu yönetmelik hükümleri 1/3/1975 tarihinde yürür-

lüğe girer. 
T C S01"1 No : 

. „ ÖDEME MEKTUBU _ , „ MALİYE BAKANLIĞI Genel No : 
özel No : 

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI MÜDÜRLÜĞÜNE 
A N K A R A 

SAYMANLIĞIN ADI 

Gönderilecek veya aktarma edüecek paranın 

ödeme yeri Kime ve ne iş için 
ödeneceği Cinsi Miktan 

l 

TOPLAM ) TOPLAM 

Hesabı carimizden işbu ödeme mektubunda yazılı paranın hizaların-
da gösterilen yerlere ödenerek dekontunun gönderümesi rica olunur. 

/ / 19 
Muhasebe Müdürü 

(örnek 11/a) 
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T. C. 
MALÎYE BAKANLIĞI ÖDEME MEKTUBU 

Seri No : 
Genel No: 
özel No ; 

Elçiliğine 
Konsolosluğuna 

SAYMANLIĞIN ADI 

Gönderilecek veya aktarma edilecek paranın 

Ödeme yeri Kime ve ne iş için 
ödeneceği Cinsi Miktan 

... ... 

1 

... ... 

TOPLAM (Yalmz ) 

Yukarıda gösterilen paranın ödenmesi, bugün bankaya büdirilm^şfcir. 
Bilgilerinize ara olunur. / /19 
(ömek 11/a) 
(İkinci nüsha) 

Muhasebe Müdürü 

T. C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

ÖDEME MEKTUBU 
Seri No : 
Genel No: 
özel No : 

PERSONEL DAİREISÎ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 
A N K A R A 

SAYMANLIĞIN ADI 

Gönderilecek veya aktarma edüecek paranın 

ödeme yeri Kime ve ne iş için 
ödeneceği Cinsi Miktan 

V V V V 

TOPLAM (Yalnız ) 

Yukanda gösterilen paranın ödenmesi, bugün bankaya büdirilmiştir. 
BUgUerinize arz olunur. / /19 
(örnek 11/a) 
(Üçüncü nüsha) 

T. C. 
MALÎYE BAKANLIĞI ÖDEME MEKTUBU Seri No : 

Genel No: 
Özel No : 

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI MÜDÜRLÜĞÜNE 
A N K A R A 

SAYMANLIĞIN ADI : 

Gönderilecek veya aktarma edüecek par&nın 

ödeme yeri Kime ve ne iş İçin 
ödeneceği Cinsi 1 

Miktarı 

... ... ... ... 

! 
TOPLAM (Yalnız ) 

xıvaauı (¿tuiiiıi2fucıı ı&vu ıruCTiıc İİİ̂A-İ/ULTLUİLU» yozun ¿nucuuıı ıiivaıcuı ııı-
da gösterilen yerlere ödenerek dekontunun gönderilmesi rica olunur. 

/ / 19 
(Örnek 11/a) Muhasebe Müdürü 
'Dördüncü nüsha) 
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SAYMANLIK NAKİT HAREKET 
CETVELİ 

Saymanlığın 
Adı : 

Kodu: 

Dönem Tarihleri 

./ /19... - / / I » -

Gün içinde 

(Zimmet) 
Bankaya' yatırılan 

Ura Krş 

(Matlup) 
Bankaya ödetilen 

Lira Krş 

Önceki dönemden devredilen 
Cari Hesap 

Zimmet Artığı . . 
Önceki dönemden devredilen 

Cari Hesap 
Matlup Artığı —-

Gün 
No. 

T A R İ H DÖNEM GÜNLERİ 

1 ..".../ / 19... Perşembe 

a 1 /19... Cuma 

3 / /19... Pazartesi 

4 / /19.t. Salı 

5 / /19... Çarşamba 

1 
T O P L A M 

1 

Dönem sonunda 

Defterdarlıktan 
getirilen 

- — ^ 

Dönem sonunda 
Defterdarlığa 

gönderilen - = = - — - r 

D Ö N E M T O P L A M I -

Ertesi Döneme devreden 
Cari Hesap 

Zimmet Artığı : —-" 11 — -Ertesi Döneme devreden 
Cari Hesap 

Matlup Artığı 1 = = 

Düzenleyen 
/ A10. 

Kayıtlara uygundur. 

Dönem sonu Saymanlık Nakit Hareket Cetveli Bankamız kayıtlarına uygundur. 

Zirat Bankası 

, Şb. 
İmza 

D.M.M.Y. Örnek No. 63 
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SAYMANLIK NAKİT HAREKET CETVELLERİ 
KONTROL TABLOSU 

Dönem Tarihi: / / 19... — / / 19... 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 + 3 2 + 4 (5 — 6) (5 — 6) 

Dönem sonunda Ertesi döneme 
devreden Cari 

Bankaya Bankaya 

Defterdar-
lıktan ge-

tirtilen 

Yatırılan ödetilen Hesap 

Saymanlığın Adı yatırüan ödetilen 
Defterdar-
lıktan ge-

tirtilen 

Defterdar-
lığa 

gönderilen 

ve getirti-
len paralar 

Toplamı 

ve gönderi-
len paralar 
Toplamı Zimmet 

Artığı 
Matlup 
Artığı 

(Kuruşlu) (Kuruşlu) (Binli) (Binli) (Kuruşlu) (Kuruşlu) (Krş. lu) (Krş. lu) 

\ 

D.M.M.Y. örnek Nb. 64 

İL NAKİT HAREKET CETVELİ 

İ L : Dönem Tarihleri : / / ,19... 1— / /19... 

SAYMANLIĞIN ADI 

D Ö N E M İ Ç İ N D E D Ö N E M S O N U N D A 

SAYMANLIĞIN ADI Bankaya 
Yatırüan 
(Kuruşla) 

Bankaya 
ödetüen 

(Kuruşla) 

Defterdarlıktan 
Getirtilen 

(Biıüi) 

Defterdarlığa 
Gönderilen 

(Binli) 

Toplam 

İl Muhasebe Müdürlüğünce 

Genel Toplam 

Hazine İç ödemeler Saymanlığından Getirtilen ~ S 

Hazine İc ödemeler Saymanlığına Gönderilen — 

Düzenleyen Kayıtlara uygundur. 
/ /19 İ m z a 

Defterdarlığının dönem sonu İl Nakit Hareket Cetveli 
bankamız kayıtlarına uygundur. 

Ziraat Bankası 
Şubesi 

D. M. M. Y. örnek No. 65 İ m z a 
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Gençlik ve Spor Bakanlığından: 

Gençlik ve Spor Akademilerarası Kurul Yönetmeliği 
BÖLÜM I 

GENEL HÜKÜMLER 
Kuruluş: 
Madde 1 — Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, 1739 sayılı Mil-

lî Eğitim Temel Kanuiıuna göre kurulmuş bulunan Gençlik ve Spor 
Akademilerinin yönetim, eğitim ve öğretimle ilgili problemlerini çö-
zümlemek üzere Gençlik ve Spor Akademilerarası Kurul teşekkül et-
tirilmiştir. 

Amaç: 
Madde 2 — Akademilerarası Kurul'un amacı, yüksek öğretim 

planlaması içinde, Akademiler arasında Akademik yönden koordinas-
yonu sağlamak, Akademilerin öğretim üyesi, öğretim görevlisi ihtiya-
cını karşılayacak tedbirleri almak, Akademilerin tümünü ilgilendiren 
kanun taşanları ile tüzük ve yönetmeliklerin hazırlanmasını sağla-
maktır. 

BÖLÜM II 
KURULUŞ ŞEKLİ VE GÖREVLERİ 

Madde 3 — Akademilerarası Kurul, Gençlik ve Spor Bakanının 
Başkanlığında, Akademi Başkanlan ve her Akademinin Yönetim Ku-
rulu tarafmdan salt çoğunlukla 2 yıl için seçilen teorik derslerden 
bir öğretim üyesi, uygulamalı derslerden bir öğretim görevlisi ile 
Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşan, ilgili Müsteşar Yardımcısı, Eği-
rim Genel Müdürü ve Beden Terbiyesi Genel Müdüründen teşekkül 
eder. 

Toplantı ve görüşmeler: 
Madde 4 — Akademilerarası Kurulun toplantılan, Gençlik ve 

Spor Bakanının çağnsı ile uygun göreceği yerde yılda en az iki defa 
yapılır. 

Akademilerarası Kurulun sekreteryalığını Eğitim Genel Müdür-
lüğü yapar. 

Görevleri: 
Madde 5 — Akademilerarası Kurulun görevleri şunlardır: 
a) Akademilerdeki eğitim ve öğretime üişkin esaslan tespit et-

mek, 
b) Gençlik ve Spor Akademilerince hazırlanan kanun, tüzük ve 

yönetmelik taslaklannı hazırlamak veya incelemek, görüşü ile birUk-
te Gençlik ve Spor Bakanlığına sunmak, 

c) Gerektiğinde Gençlik ve Spor konulannda hazırlanan kanun, 
tüzük ve yönetmelikler hakkında görüş bildirmek, 

d) Kurulacak Gençlik ve Spor Akademilerinin seçilecek yerleri 
ile ilgili, Bakanlığın onayına sunacağı ilkeleri tespit etmek, 

e) Yeni kurulacak Gençlik ve Spor Akademilerinde görevlendi-
rilecek, öğretim üyeleri ve yardımcıları hakkında önerilerde bulun-
mak. 

f) öğretim üyelerinin disiplin kurulu kararlarına karşı yapacak-
lan itirazlan incelemek ve karara bağlamak. 

g) Yüksek öğretim planlaması içinde Akademiler arasmda Aka-
demik yönden koordinasyonu sağlamak. 

h) Yönetmeliklerle verilen görevleri yapmak. 

BÖLÜM III 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

Yürürlük : 
Madde 6 — Bu yönetmeli!̂  yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme: 
Madde 7 — Bu yönetmeliği Gençlik ve Spor Bakanı yürütür. 

• 

Çukurova Üniversitesinden: 

Çukurova Üniversitesi Spor Merkezi Yönetmeliği 
I. BÖLÜM 

Amaç: 
Madde 1 — Çukurova Üniversitesi öğrencilerinin beden, ruh ve 

düşünce sağlıklannın korunması, devam ve geliştirilmesine en cazip 
araç ve etken olan spor faaliyet ve hizmetleri, Millî Eğitim Temel 
Kanununda öngörülen amaç ve ilkeler doğrultusunda Çukurova Üni-
versitesi Spor Merkezi tarafından bu yönetmeliğe göre düzenlenir. 

II. BÖLÜM 
Kuruluş: 
Madde 2 — Spor Merkezi: 
a) Spor Merkezi Müdürlüğü 
b) Teknik Üyeler 
c) Spor Koordinasyon Kurulu 
d) Spor Birlikleri 
e) Spor Birliği Yürütme Kurulundan oluşur. 
Madde 3 — Spor Merkezi Müdürlüğü: 
a) Spor Merkezi Müdürü 
b) Spor işleri Müdür Yardımcısı 
c) Teknik Üyeler 
d) Sekreter, tesis ve malzeme memurlarından oluşur. 
Madde 4 — Spor Merkezi Müdürü: 
Çukurova Üniversitesinde spor işlerini yürütmek ve amaca va-

rabilmek için tercihan beden eğitimi öğretmenliği formasyonu bulu-
nan Yüksek öğrenim görmüş bir eleman Üniversite Senatosunun ka-
rarı ile Rektör tarafından Spor Merkezi Müdürü olarakr a|anır. Spor 
Merkezi Müdürlüğü Üniversite Senatosunun karan ile geçici olarak 
öğretim üyelerinden birine de verilebilir. 

Spor îşldri Müdürü görevinde Çukurova Üniversitesi Rektörüne 
karşı sorumludur. 

Görevleri: 
a) Çukurova Üniversitesi Spor Merkezi Müdürlüğü örgütünün 

kurulduğunu Gençlik ve Spor Bakanlığına bildirilmesi ve tescili için 
Rektörlük nezdinde gerekli girişimlerde bulunur. 

b) Çukurova Üniversitesine bağlı Fakülte ve diğer kuruluşlarda 
Spor Birliklerinin kurulmasını sağlar. 

c) Yıllık çalışma program ve takvim taslağım hazırlıyarak öğ-
retim yılı başında Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne sunar. 

d) Gerekli görülecek tesislerin yapılması için ihtiyaç programı 
hazırlar, varsa mevcut tesislerin iyi işlemesi, korunması ve güven-
liğinin sağlanması için tedbirler alır. 

c) Çukurova Üniversitesindeki beden eğitimi ve spor görevlileri 
arasında görev ve iş bölümü yapar. 

f) Branşlar için yeteri kadar saha, salon ve antrenör temini 
için girişimlerde bulunur. 

g) Malzeme, araç, gereç standartlarım kontrol eder ve gelişti-
rilmesini sağlar. 

h) Çukurova Üniversitesi adına Rektörün onayı ile diğer yüksek 
öğretim kurumlan ile ilişkiler kurar. 

i) Üniversite içinde gerekli duyuru ve propaganda panolan ha-
zırlatır. 

j) Grup ve Türkiye Birinciliklerine katılacak kafile ve yönetici-
lerinin tespitini sağlar. 

k) Künye defteri tutar, lisanslan hazırlatır, vizelerini zamanın-
da yaptınr ve lüzumlu olan diğer kayıt ve dosyaların tutulmasını sağ-
lar. 

1) Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne ayhk ve yıllık faaliyet 
program ve raporlarını sunar. 

m) Demirbaşlann korunmasını sağlar. 
n) Yüksek öğrenim spor «Genel Kurul» toplantısında Çukur-

ova Üniversitesini temsil eder ve teklifleri getirir. 
ö) Seçildiği takdirde Yüksek öğrenim Spor Koordinasyon Ku-

tuluna üye olur. 
p) II tertip komiteleri toplantılanna Üniversite adma katılır. 
r) işlerin yürütülmesinde Müdür Yardımcısı, teknik üyeler, 

spor birlik başkanlanmn, Muhasip ve teknik üyelerin iştiraki ile ya-
pacağı Spor Koordinasyon Kurulu toplantısını yapar, alman kararlan 
uygulama safhasına koyar. 

Madde 5 — Spor Merkezi Müdür Yardımcısı: 
Spor Teknik Üyeleri arasından biri Spor İşleri Müdürünün tek-

lifi ve Rektörün onayı ile Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. 
Müdürün görevini yerine getirmede kendisine yardımcı olur. Müdür 
tarafından verilen görevleri yapar. Müdüre Rektörün onayı ile vekâ-
let eder. Müdür adma gerekli yönetim ve denetimleri yapar. 

Madde 6 — Üniversitenin maaşlı memurlarından biri Rektör ta-
rafından sekreter olarak görevlendirilir. 

Yönetim Kurulu kararlarının geçirileceği defter ve kayıtları tu-
tar, genelge ve duyurulann dağıtılmasını sağlar, lisans işlerini ve za-
manında vizelerini yapar, künye defterini tutar. 

Spor işleri Müdürlüğüne ait tesis ve malzemelerden sorumlu ol-
mak üzere Spor Müdürlüğü emrinde yeteri kadar tesis ve malzeme 
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memurlan bulunur. Tesislerin bakım, işletilme ve korunmasında, kul-
lanılacak malzemelerin dağıtım ve toplanmasını, bakım ve onarımını 
sağlarlar. 

Madde 7 — Teknik Üyeler : 
Spor görevlileri, antrenörler, monitörler v.s. olup Spor Merkezi 

Müdürlüğüne bağlı olarak Yönetim ve Eğitim işlerini yürütürler. 
Bu üyeler yüksek öğrenim yapmış, branşında ve tecrübeleri ile 

uzmanlaşmış kimseler arasından Spor Müdürünün görüşü alınarak 
Üniversite Genel Sekreterinin teklifi üzerine Rektör tarafından ata-
nırlar. 

Madde 8 — Spor Koordinasyon Kurulu: 
Spo> Merkez Müdürünün Başkanlığında, Başkan Yardımcısı, 

teknik v /eler ve spor birlik başkanlarından oluşur. 

Görevleri: 
a) Ayda en az bir defa toplantı yapar. Bu toplantılarda alınan 

kararlar öneri niteliğindedir. 
b) Yıllık faaliyet programım tespit ederek Üniversite Senato-

sunca onaylanması için rektörlüğe sunar. 
c) Çukurova Üniversitesinde uygulamak üzere hazırlıyacağı ve 

Üniversite Senatosunca onaylanan disiplin talimatı uyarınca gerekli 
ka'ar ve tedbirleri alır. 

d) Spor İşleri Müdürünün görevleri arasına giren bütün konu-
larda kendisine yardımcı olur. 

e) Kurumlararası müsabakalarda Çukurova Üniversitesinin iyi 
şekilde temsil edilebilmesi bakımından ilgili yöneticilerle işbirliği 
yapar. 

Madde 9 — Spor Birliklerinin kuruluş ve görevleri: 
Çukurova Üniversitesine bağlı Fakülte ve yüksek okullarda Spor 

Birlikleri kurulur. 
Spor Birlikleri: 
Spor Bjrliği Başkan - Sekreter - Malzeme sorumlusu - Branş kap-

tanlarından oluşur. 
a) Spor Birliği Başkam: İlgili kuruluşun kadrosunda bulunan 

ve tercihen sporla ilgili formasyonu olan bir eleman kuruluş yetkili-
since Spor Birliği Başkanı olarak görevlendirilir. Geçici bir süre için 
öğretim üyeleri veya yardımcılan arasından bir kişi de Ugili kurulu-
şun yetkili organlarınca bu göreve atanabiür. 

Görevleri: 
a) Öğrenciler arasından sekreter ve malzeme sorumlusunu ta-

yin eder. 
b) Spor Koordinasyon Kurulu toplantılarına kuruluşunu tem-

silen katılır. 
c) Sekreter, malzeme sorumlusu ve branş kaptanları ile birliğin 

spor hizmet ve faaliyetlerini, Spor Müdürlüğünce verilen direktifler 
ve Spor Koordinasyon Kurulu kararlan gereğince yürütür. 

d) Gerekli defter ve dosyalann tutulmasını sağlar. 
e) Spor faaliyetlerine katılacak öğrencilerin lisans çıkartma ve 

vize işlemlerini takip ettirir. 
f) Spor Birliğinin kuruluşunu tamamlayarak Üniversite Rek-

törlüğüne bildirilmek üzere ilgili kuruluş yetkilisine sunar. 

Branş kaptanları: 
Faal sporcu öğrenciler arasından spor birliği başkanınca tayin 

edilirler. 
Antrenörlerin tayin edilemediği anlarda takımlarının bütün so-

rumluluğunu taşırlar. 
Spor Birliği Yürütme Kurulu: 
Madde 10 — Her spor birliğinde spor birliği başkanının yöneti-

minde sekreter, malzeme sorumlusu ve faaliyet gösterilen branşların 
kaptanlarından oluşan bir Spor Birliği Yürütme Kurulu teşkil edilir. 

Görevleri: 
1 — Çukurova Üniversitesi Spor Koordinasyon Kurulunca plân-

lanan ve programında gösterilen kuruluşunun bölümler ve sınıflarara-
sı spor yarışmalarının zamanında yapılmasını sağlar, sonuçlar hâkkında 
rapor verir. 

2 — Organizasyon saha, tesis ve malzeme yönünden gereken tek-
lifleri Koordinasyon Kuruluna götürür. 

3 — Kuruluşuna ait salon-saha ve tesislerle malzemelerin kulla-
nılmasında birinci derecede sorumludur. 

Madde 11 — Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlandığı ta-
rihte yürürlüğe girer. 

Madde 12 — Bu Yönetmeliği Çukurova Üniversitesi Rektörü yürü-
rür. 

Çukurova Üniversitesine Bağlı Yüksek Öğretim ve Eğitim 
Kuruluşlarında Uygulanacak Öğretim ve Sınav 

Yönetmelikleri'nde Bulunacak Müşterek 
İlkelere Ait Yönetmelik 

1 — Amaç : 
Çukurova Üniversitesindeki Yüksek Öğretim ve Eğitim Kuruluş-

larında uygulanacak öğretim ve smav yönetmeliklerinde birliği sağla-
maktır. 

2 — Öğretim süresi : 
Çukurova Üniversitesi Yüksek Öğretim ve Eğitim Kuruluşların-

da öğretim süresi bir sömestre (Yarı dönem) içerisinde smavlar dı-
şında 13 haftadan az olamaz. 

Her Yüksek Öğretim ve Eğitim Kuruluşunun uygulayacağı öğre-
tim süresi Yüksek Öğretim ve Eğitim Kuruluşlanmn özelliklerine gö-
re yukanda belirtilen bu süreden az olmamak kaydiyle ilgili Yüksek 
öğretim ve Eğitim Kurulu teklifi üzerine Üniversite Senatosunca ka-
rarlaştırılır. 

3 — Üniversite yüksek öğretim ve eğitim kuruluşlarına kayıt: 
Çukurova Üniversitesi Yüksek Öğretim ve Eğitim Kuruluşlarına 

kayıt olmak isteyen öğrenciler. Üniversitelere giriş için gerekli olan ve 
ayrıca ilgili Yüksek Öğretim ve Eğitim Kuruluşlarının Kurullarınca 
aranan şartları taşımak zorundadırlar. 

4 — Alınacak öğrenci sayısı: 
Çukurova Üniversitesinin çeşitli Yüksek öğretim ve Eğitim Ku-

ruluşlarına alınacak yerli ve yabancı öğrenci sayısı; Yüksek Öğretim 
ve Eğitim Kurullannın teklifi üzerine senatoca kararlaştırılır. 

5 — Yatay geçişler 
Farklı Üniversitelerde aynı Yüksek Öğretim ve Eğitim Kuruluşu 

öğretim ve Eğitim programlarını izleyen öğrencilerin bir Yüksek Öğ-
retim ve Eğitim Kuruluşundan Çukurova Üniversitesindeki ügili bir 
Yüksek öğretim ve Eğitim Kuruluşuna yatay geçişleri şu şartlarla 
mümkündür: Öğrencinin geldiği Yüksek Öğretim ve Eğitim Kurulu-
şundaki son ders yılının bütün derslerini başan ile tamamlamış ol-
ması, Üniversiteye giriş puanının nakledeceği Yüksek Öğretim ve Eği-
tim Kuruluşunun giriş yılındaki taban puanından düşük olmaması, 
gireceği Yüksek Öğretim ve Eğitim programında smıfma karşılık olan 
zorunlu derslerin tamamını başarı ile tamamlamış olması, ayrıca geç-
mek istediği Yüksek Öğretim ve Eğitim Kuruluşunun ilgili sınıfında 
açık kontenjanın bulunması şarttır. Nakiller ancak ders yılı başmda 
ve dersler başlamadan önce yapılır. 

6 — Ders veya kredi sistemi: 
A. Çukurova Üniversitesi Yüksek Öğretim ve Eğitim Kuruluşla-

rında uygulanacak kredi-ders saati sistemi ilgili Yüksek öğretim ve 
Eğitim Kuruluşları Kurullannın önerisi üzerine Üniversite Senatosun-
ca kararlaştırılır. 

B. Her öğrencinin bir sömestre (Yan dönem) içerisinde alabi-
leceği en az ve en çok kredi -dens saati ile, diploma alabilmesi için 
gerekU toplam kredi ders saatleri ilgili Yüksek Öğretim ve Eğitim 
Kuruluşlan Kurullarının teklifi üzerine Senatoca kararlaştırılır. 

7 — Derse devam: 
Çukurova Üniversitesi Yüksek öğretim ve Eğitim Kuruluşların-

da ders ve uygulamalara en az devam süresi Yüksek öğretim ve Eği-
tim Kuruluşlarının Kurullarının önerisi ile Senatoca kararlaştınlır. 

8 — Sınavlar: 
Çukurova Üniversitesi Yüksek Öğretim ve Eğitim Kuruluşların-

da her sömestrede (Yan dönem) veya dört haftayı aşan ders kurulun-
da en az bir ara ve bir sömestre veya kurul sonu sınavı yapılır. Ara 
sınavlarının ders geçme notuna etkisi her Yüksek Öğretim ve Eğitim 
Kuruluşunun kendi öğretim ve smav yönetmeliğinde belirtilir. 

Çukurova Üniversitesi Yüksek öğretim ve Eğitim Kuruluşlarında 
öğrencinin sömestre (Yarı dönem) veya kurul sonu sınavına girebilmesi 



29 OCAK 1976 (Resmî Gazete) Sahife : 23 

için öngörülen esaslar, sınavların şekli, süresi, zamanı ve değerlendi-
rilme esasları, Yüksek öğretim ve Eğitim Kuruluşlarının kendi Yönet-
meliklerinde belirtiür. 

Çukurova Üniversitesi Yüksek Öğretim ve Eğitim Kuruluşların-
da her sömestre (Yarı dönem) veya akademik yılda okutulan derslerin 
veya ders kurullarının en az üç sınav hakkı verilir. Bu en az üç sınav 
hakkının uygulanma şekü ile üç sınav döneminde başarı gösteremiyen-
lere nasıl bir işlem uygulanacağı her Yüksek Öğretim ve Eğitim Ku-
ruluşunun kendi yönetmeliğinde belirtilir. Öğrencinin Yüksek Öğretim 
ve Eğitim Kuruluşundaki öğrenim süresi ile ilgili hususlar için Üniver-
siteler Kanununun ilgili madde hükümleri uygulanır. 

9 — Sınıf geçmede baraj : 

Çukurova Üniversitesi Yüksek Öğretim ve Eğitim Kuruluşların-
da iki veya daha üst sınıflara devam edebilmek ve sınavlara girebil-
mek için birinci sınıf, derslerinin tümünün başarılması şarttır. Ayrıca 
Yüksek Öğretim ve Eğitim Kuruluşları öğretim ve Sınav Yönetmelik-
lerinde öngördükleri akademik yıllarda baraj sistemi uygulayabilirler. 

10 — Geçme notu: 
Çukurova Üniversitesi Yüksek Öğretim ve Eğitim Kuruluşlarında 

sınavlar 100 puan üzerinde değerlendirilir. Ders geçme notu 55 ten 
az olmamak kaydıyla Yüksek Öğretim ve Eğitim Kuruluşlarının kendi 
yönetmeliklerinde belirtilir. Diplomaya, gerekirse öğrencinin aldığı 
notların ağırlıklı ortalaması ve derecesi yazılır. 

11 — Pratik çalışma ve s t a j : 
Çukurova Üniversitesi Yüksek Öğretim ve Eğitim Kuruluşlarında 

öğrencilerin mezun olabilmeleri için mezuniyet tezi veya proje hazır-
lamaları veya eğer varsa stajlarını tamamlamaları zorunludur. Bu 
i ez, proje ve eğer varsa staj çalışmalarının şekli, süresi, zamanı Yük 
sek Öğretim ve Eğitim Kuruluşlarının kendFYönetmeliklerinde belir-
lenir. 

12 — Yabancı di l : 

Çukurova Üniversitesini» bütün Yüksek Öğretim ve Eğitim- Ku-
ruluşlarında Öğrenciler Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinden 
birini, Yüksek Öğretim ve Eğitim Kuruulşunun kendi veya Çukurova 
Üniversitesinin ilgili Yönetmeliklerindeki esaslara göre takip ederler 
ve sınavlarını verirler. Diploma alabilmek için Yabancı Dil Sınavlarını 
başarmak gereklidir. 

13 — Türk Devrim Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Rejimi dersi: 

Çukurova Üniversitesi Yüksek Öğretim ve Eğitim Kuruluşlarında 
öğrencinin lisans diploması alabilmesi için bu dersin alınması ve 
başarılması gereklidir. Bu ders yabancı öğrencilerden istenmez. 

14 - Türk Dili dersi: 
Çukurova Üniversitesi Yüksek Öğretim ve Eğitim Kuruluşların-

da olanaklar uygun olduğu takdirde Türk Dili dersi okutulur. Yüksek 
Öğretim ve Eğitim Kuruluşları, Yönetmeliklerinde buna ait esasları 
koyabilirler. 

15 — Çukurova Üniversitesi Yüksek öğretim ve Eğitim Kuruluş-
larında okuyan öğrencilerin beden ve ruh sağlıklarını, güzel sanatlar 
ile müzik dallarında yeteneklerini geliştirmek ve kütüphanelerden is-
tifade yollarını öğretmek amacıyla beden eğitimi, müzik, folklor, kü-
tüphanecilik ve buna benzer dersler seçime tabiî deııs olarak Yüksek 
öğretim ve Eğitim Kuruluşları Yönetmeliklerinde yer alabilirler. 

16 — Yukanda verilen 14 üncü madde içerisinde belirtilmemiş 
olan Öğretim ve Sınav Yönetmelikleriyle ilgili konular yetkili kurul-
ların önerisi üzerine Üniversite Senatosunca karara bağlanır. 

17 — Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte yü-
rürlüğe girer. 

18 — Bu Yönetmeliği Çukurova Üniversitesi Rektörü yürütür. 

D Ü Z E L T M E L E R 

7/10720 sayılı Kararnamenin yayınlandığı 22/11/1975 tarih ve 15891 
sayıh Resmî Gazete'nin 9 uncu sahifesinin 7 nci grubunda mükerrer 
olan «Polonya» kelimesi «Meksika» olarak ve 13 üncü sahifenin 8 inci 
grubunda 8 inci derecenin 7 nci kademesine tekabül eden 4.65 emsali 
de 3.65 olarak, 

Düzeltilmiştir. 

22 Ocak 10716 ıgünlü ve 1(5476 sayüı Resmî Gazete'de yayınlanan 
Yüksek Seçim Kurulu'nun 10/12/1975 gün ve 509 sayıh Kararında gö-
rülen hatalar aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 
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I L Â N L A R 
Simav Merkez Belediye Başkanlığından: 

Belediye Encümeninin 15/1/1976 tarih 48 sayılı karan gereğince 
1964 modeli Tahames damperli kamyon 2490 sayılı Kanunim 31 inci 
maddesine göre kapah zarf usuliyle şartnamesinde belirtüen şekilde 
satılacaktır. 

1 — Kamyonun kapalı zarf usuliyle satışı 5/2/1976 Perşembe 
günü saat 15.00 de yapılaacktır. 

2 — Tahames kamyonun muhammen bedeü (Yüzbin) lira olup, 
geçici teminatı (6250,—) liradır. 

3 — Şartnamesinde de belirtildiği üzere Tahames kamyonun 
% 50 si peşin, % 50 si de 6 ayda eşit taksitlerle tahsü olunacaktır. 

4 — Satışa ait şartname her gün Belediye Kaleminde görüle-
büir, istiyenlerin adreslerine gönderilir. 

5 — İhaleye iştirak edeceklerin teklif mektuplanm ihaleden bir 
saat öncesi Encümen Kalemine verilmesi şarttır. Postada vaki gecik-
meler nazara alınmaz. İlân olunur. 768 /4-4 

YSE. İşleri XI. Bölge Müdürlüğünden: ELAZIĞ 

1. 2490 sayıh Kanunun 31 inci maddesine göre 
2. YSE. XI. Bölge Müdürlüğünce 125 ton normal meşe odunu sa-

tm alınacaktır. 
3. Bu miktar odunun muhammen bedeli 85.000 TL. dır. 

4. Şartname YSE. XI. Bölge Müdürlüğü Satm Alma Şefliğinde gö-
rülecektir. 

5. İhale 10/2/1976 Sah günü saat 14,30 da Bölge Müdürlüğü Satm 
Alma Şefliğinde yapılacaktır. 

6. İhale kapah zarf usulü ile yapüacaktır. 
7. Muvakkat teminat 5.500,— TL. olup, nakten yatırılacağı takdirde 

Elazığ Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılarak vezne makbuzu ibraz 
edilecektir. 

8. İhaleye girebilmek için ticaret odası vesikası istenilecektir. 
9. İhaleye girecekler teklif mektuplarını 10/2/1976 günü saat 14'e 

kadar thale Komisyonuna vereceklerdir. 
10. Postadaki gecikmeler kabul edilmiyecektir. 413/4-4 

Kocaeli 2. tş Mahkemesi Hâkimliğinden: 

1975/99 
Davacı S.S. Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından Hikmet Ton 

aleyhine açmış olduğu alacak davasının yapılan duruşmasında: 
Davalı Hikmet Ton Bursa Hoca Hasan Mahallesi Bahçeler So-

kak No. 66 da mukim iken halen adresi meçhul bulunan Hikmet Ton'a 
ilânen gıyap karan tebliğine karar verildiğinden, davalının duruş-
manın bırakıldığı 5/2/1976 günü saat 9.00 da Mahkeme salonunda ha-
zır bulunması veya kendisini temsilen bir vekü göndermesi gıyap 
karan yerine kaim olmak üzere ilânen tebUğ olunur. 610 
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Çatalzeytin Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 
I ' 
1974/123 
Orman idaresine izafeten Orman Takip Memuru Selim Tiryaki-

oğlu tarafından Çatalzeytin Karacakaya Köyünden Hüseyin oğlu Ah-
met Akıncı aleyhine açılan tazminat davasmm yapüan duruşmaları 
sırasında. 

Davalımn adresi meçhul bulunduğundan davalıya ilânen tebligat 
icrasına karar verilerek duruşma 21/1/1976 günü saat 10.00 a bırakıl-
mıştır. 

Davalının duruşmaya bizzat gelmediği veya kendini bir vekille 
temsil ettirmediği delilerinin engeç duruşma gününe kadar ibraz et-
mediği takdirde yargüamının yokluğunda yapılacağı ilânen tebliğ 
olunur. 944 

1975/41 
Orman İdaresine İzafeten Orman Dava Takip Memuru Selim 

Tiryakioğlu tarafmdan Çatalzeytin ilçesi Yunuslar Köyünden Mehmet 
oğlu Hüseyin Yalçınkaya aleyhine açılan tazminat davasınm yapılan 
duruşması sırasında. 

Davalının adresi meçhul bulunduğundan davalıya ilânen tebliğat 
icrasına karar verilerek duruşma 28/1/1976 günü saat 10.00 a bırakıl-
mıştır. 

Davalının duruşmaya bizzat gelmediği veya kendini bir vekille 
temsil ettirmediği delillerini en geç duruşma gününe kadar ibraz et-
mediği takdirde yargılamının yokluğunda yapılacağı tebliğ olunur. 

945 

1974/231 
Orman idaresine izafeten Ormaıi Takip Memuru Selim Tiryaki-

oğlu tarafından Çatalzeytin Hacıreissökü Köyünden Hamit oğlu Hasan 
özcan aleyhine açılan tazminat davasmm yapüan duruşması sırasın-
da. 

Davalının adresi meçhul bulunduğundan davalıya ilânen tebligat 
icrasına! karar verilerek duruşma 28/1/1976 günü saat 10.00 a bırakıl-
mıştır. 

Davalının duruşmaya bizzat gelmediği veya kendini bir vekille 
temsil ettirmediği, delillerini en geç duruşma gününe kadar ibraz et-
mediği takdirde yargılamanın yokluğunda yapılacağı ilânen tebliğ 
olunur. 946 

1975/37 
Orman idaresine izafeten Orman Takip Memuru Selim Tiryaki-

oğlu tarafından Çatalzeytin Çatak Köyünden Satı oğlu Salim öztürk 
aleyhine açılan tazminat davasının yapılan duruşması sırasmda. 

Davalının adresi meçhul bulunduğundan davalıya ilânen tebli-
gat icrasına karar verilerek duruşma 28/1/1976 günü saat 10.00 a bıra-
kılmıştır. 

Davalının duruşmaya bizzat gelmediği, veya kendini bir vekille 
temsil ettirmediği delillerinin engeç duruşma gününe kadar ibraz et-
mediği takdirde yargılamanın yokluğunda yapılacağı ilânen tebliğ 
olunur. 947 

1974/100 
Orman idaresine izafeten Orman Dava Takip Memuru Selim Tir-

yaki oğlu tarafmdan Çatalzeytin Karacakaya Köyünden Raif oğlu 
Hüseyin Taşkın aleyhine açılan tazminat davasının yapılan açık du-
ruşması sırasında. 

Davalının adresi meçhul bulunduğundan davalıya ilânen tebligat 
icrasına karar verilerek duruşma 18/2/1976 gühü saat 10.00 a bırakıl-
mıştır. 

Davalının duruşmaya bizzat gelmediği veya kendini bir vekille 
temsil ettirmediği delillerini engeç duruşma gününe kadar ibraz et-
mediği takdirde yargılamanın yokluğunda yapılacağı Uânen tebliğ 
olunur. 948 

1975/225 
Orman idaresini izafeten Orman Dava Takip Memuru Selim Tir-

yakioğlu tarafından Çatalzeytin Kaymazlar Köyünden ibrahim ve Ay-
şe oğlu 1933 D. lu Tahsin Özbay aleyhine açılan tazminat davasmın 
yapılan duruşması sırasında. 

Davalının adresi meçhul bulunduğundan davalıya ilânen tebligat 
icrasına karar verilerek duruşma 28/1/1976 günü saat 10.00 abırakıl-
mıştır. 

Davalının duruşmaya bizzat gelmediği veya kendini bir vekille 
temsil ettirmediği delillerini engeç duruşma gününe kadar ibraz etme-
diği takdirde yargılamanın yokluğunda yapılacağı ilânen tebliğ olunur. 

949 

1975/160 
Orman idaresine izafeten Orman Takip Memuru Selim Tiryaki-' 

oğlu tarafından Çatalzeytin ilçesi Piri Köyünden Hasan oğlu Mehmet 
özdemir Aleyhine açüan tazminat davasmın yapüan açık duruşmaları 
sırasında. 

Davalının adresi meçhul bulunduğundan davalıya ilânen tebligat 
icrasına karar verilerek duruşma 28/1/1976 tarihine saat 10.00 a bıra-
kılmıştır. 

Davalının duruşmaya bizzat gelmediği veya kendisini bir vekille 
temsil ettirmediği delillerini engeç duruşma gününe kadar ibraz et-
mediği takdirde yargılamanın yokluğunda yapılacağı ilânen tebliğ 
olunur. 950 

1975/276 
Orman idaresine izafeten Orman Dava Takip Memuru Selim Tir-

yakioğlu tarafından istanbul Fener Cebeci Mahallesinden Yaşar Şen-
oğlu aleyhine açılan tazminat davasının yapüan açık duruşması sıra-
smda. 

Davalının adresi meçhul bulunduğundan davahya ilânen tebligat 
icrasına karar verilerek duruşma 28/1/1976 günü saat 10.00 a bırakıl-
mıştır. 

Davalının duruşmaya bizzat gelmediği veya kendini bir vekille 
temsil ettirmediği, delillerini engeç duruşma gününe kadar ibraz et-
mediği takdirde yargılamanın yokluğunda yapılacağı ilânen tebliğ 
olunur. 951 

1975/72 
Orman İdaresine izafeten Orman Takip Memuru Selim Tiryaki-

oğlu tarafından Çatalzeytin Kirazlı Köyünden Emin oğlu Akif Demirci 
aleyhine açılan tazminat davasının yapılan duruşması sırasmda. 

Davalının adresi meçhul bulunduğundan davalıya ilânen tebligat 
itrasına karar verilerek duruşma 21/1/1976 günü saat 10.00 a bırakü-
mıştır. 

Davalının duruşmaya bizzat gelmediği veya kendisini bir vekille 
temsil ettirmediği delillerinin engeç duruşma gününe kadar ibraz et-
mediği takdirde yargılamanın yokluğunda yapılacağı ilânen tebliğ 
olunur. 952 

Ankara Birinci Iş Mahkemesi Hâkimliğinden : 

1872/7660 
Lütfi Demirbilek 
Aşağı Ayrancı Şefik Belendir Sokak No. 11/1, Ankara. 
Ankara Cumhuriyet Savcılığınca, aleyhinize açılan Kamu Hakkı 

Davasının yapılan duruşması sonunda : 
Mahkememizden verilen 26/11/1975 tarih ve esas 1972/7660, 

1975/2158 sayıh karar ile, Ankara kapıcı, kaloriferci ve ev hizmetleri 
sendikasının 274 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin 1 inci bendinin 
(a) fıkrası gereğince faaliyetten menine ve gereği yapılmak üzere ka-
rarın bir nüshasımn Ankara Cumhuriyet Savcılığına gönderilmesine 
dair davalının gıyabında temyizi kabil olmak üzere karar verildi. 

işbu karar tebliğ makamına kaim olmak üzere ilânen tebliğ olu-
nur. 12/1/1976 954 

Ankara Altıncı Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No. 1974/514 
K. No: 1975/253 
Yankesicilik ve dolandırıcılık suçlarından Mahkememizin 

26/6/1975 tarih, 74/514 sayılı ilâmiyle neticeden üç ay hapis, 249-90 
lira ağır para cezası ile mahkûmiyetine ve tutukluda geçen günleri-
nin mahsubuna karar verilen Nallıhan'ın Nallıkozlu Köyünden olup 
Ankara'da Altındağ Gökçenefe Mahallesi No. 48 de oturan Muharrem 
oğlu 1954 D. lu iskender Ekici'nin uzun zamandan beri aranmasına 
rağmen bulunamadığından işbu hüküm hulasasının 7201 sayılı tebligat 
Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince Resmî Gazete ile 
ilânen tebliğine ilân tarihinden itibaren onbeş gün sonra tebligatın ya-
pılmış sayılmasına karar verildi. 16/1/1976 955 
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Altındağ İkinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1972/1143 
Satılmış Ateş tarafından Elife Ateş aleyhine ikame olunan bo-

şanma davasının yapılan tensibinde, 
Davalının bulunduğu adresine davetiye çıkarıldığı, zabıta tahki-

katı yaptırıldığı halde bulunmadığından ilânen tebliğine karar veril-
miş olmakla, davalı Elife Ateş 20/2/1976 günü saat 10.00 da Mah-
kemmizde bizzat veya vekille kendisini temsil ettirmesi, aksi halde 
gıyap kararı çıkarılacağından davetiye yerine kaim olmak üzere ilâ-
nen tebliğ olunur. ' 918 

Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

E. No: 1974/538 
K. No: 1974/949 
Sarhoşluk suçundan sanık Kaman İlçesi Çiftlik Mahallesi nüfu-

sunda kayıtlı Ankara'da Dikmen Kooperatif Evleri 63/A da oturur, 
Kadir oğlu 1934 doğumlu Münür Aslan'ın T.C.K. nun 571. maddesi 
uyarınca 50,— Lira hafif para cezasıyla cezalandırılmasına dair Mah-
kememizden verilen 19/7/1974 gün 538-949 sayılı karar adı geçene 
tebliğ edilemediği gibi yaptırılan tahkikatlara rağmen adreside tes-
pit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve 31. maddeleri 
uyarınca Resmî Gazete ile ilânen tebliğine tebliğ tarihinden itibaren 
15 gün sonra tebligatm yapılmış sayılacağı tebligat yerine kaim olmak 
üzere ilân olunur. 866 

E. No: 1975/359 
K. No: 1975/566 
Saldırgan sarhoşluk suçundan sanık Kars İli Ortakapı Mah. Nü-

fusunda kayıtlı Yenimahalle Mohaç Sokak 3/3 de oturmakta iken 
bu adresinden aynlan Ruşen oğlu Nazhanım'dan olma 1950 doğumlu 
öztürk Bulakbaş'ın iki ay hafif hapsine dair Mahkememizden verilen 
10/7/1975 gün 359-566 sayılı karar adı geçene tebliğ edilemediğinden 
7201 sayılı Kanunun 28 ve 31. maddeleri uyarınca karar özetinin Res-
mî Gazete ile ilânen tebliğine, ilân tarihinden itibaren onbeş gün 
sonra tebligatm yapılmış sayılacağı tebligat yerine kaim olmak üzere 
ilân olunur. 867 

E. No: 1974/902 
K. No: 1974/1403 
Gıda maddeleri nizamnamesine muhalefet suçundan sanık Po-

Iat'Iı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi nüfusunda kayıtlı Ankara'da Bah-
çelievler 27. Sokak 16/9 da oturur, Osman oğlu Hakide'den olma 
1935 doğumlu Yılmaz Yıldız'ın T.C.K. nun 398, 402, 647 sayılı Kanu-
nun 4/1 ve T.C.K. nun 72. maddeleri uyarınca sonuç olarak 650,— lira 
ağır para, bir ay meslek ve sanatının tatiline, dair mahkememizden 
verilen 5/12/1974 gün 902-1403 sayılı karar adı geçene yaptınlan tah-
kikatlara rağmen telbiğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanu-
nun 28 ve 31. maddeleri uyarmca karar özetinin ilânen tebliğine ilân 
tarihinden itibaren onbeş gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağına 
tebligat yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 865 

E. No: 1974/175 
K. No: 1974/352 
Saldırgan sarhoşluk suçundan sanık Sivas Bezirci Mahallesi Nü-

fusunda kayıtlı Ankara Küçükesat Akyüz Sokak 27 numarada mukim, 
İbrahim oğlu Tamam'dan olma 1943 doğumlu İbrahim Özbek'in T.C.K. 
nun 572/1 647 sayılı Kanunun 4/1. maddeleri uyannca 600,— Lira ha-
fif para cezasıyla cezalandırılmasına dair Mahkememizden verilen 
10/5/1974 gün 175 - 352 sayılı karar adı geçene tebliğ edilemediğinden 
karar özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve 31. maddeleri 
uyarınca Resmî Gazete ile ilânen tebliğine ilân tarihinden itibaren 
15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı tebligat yerine kaim ol-
mak üzere ilân olunur. 869 

E. No: 1975/1167 
K. No : 1975/1132 
Mat. Karar No: 1976/10 
Hâkim: İsmail Mutluay 9452 
Kâtip : Neriman Kıymaz 
Mütecaviz sarhoşluk suçundan sanık Boğazlıyan İlçesi Sırçalı 

Köyü nüfusunda kayıtlı Bekir oğlu Gülüzar'dan olma 1938 doğumlu 
Cemallettin Yürekli'nin T.C.K. nun 572/1 ve 647 sayılı Kanunun 4/1 

maddeleri uyaruıca 600,— lira hafif para cezasıyla cezalandırılmasına 
dair Mahkememizden verilen 20/11/1975 gün 1167-1132 sayılı karar 
adı geçene tebliğ edilemediği gibi yaptınlan zabıta tahkikatlarına 
rağmen adreside tespit edilemediğinden karar özetinin 7201 sayıh 
Tebligat Kanunim 28 ve 31. maddeleri uyarınca Resmî Gazete ile ilâ-
nen tebliğine ilâm masrafınm sanıktan alınmasına gereği için karar 
ve ilân özetinin C. Savcılığına tevdiine 14/1/1976 tarihinden dosya üze-
rinde karar verildi. 871 

E. No : 1975/621 
K. No: 1975/569 
Müteceviz sarhoşluk suçundan sanık Kozaklı İlçesi Kafasenir 

Köyü nüfusunda kayıtlı Ankara'da Bahçelerüstü 588 no. da mukim 
Osman oğlu Akgül'den olma 1931 doğumlu Muhittin Başer'in T.C.K. 
nun 572 nci maddesi uyarınca iki ay müddetle hafif hapis cezasıyla 
cezalandırılmasına dair Mahkememizden verilen 10/7/1975 gün 621-569 
sayılı karar adı geçene yaptırılan zabıta tahkikatlarına rağmen teb-
liğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 31. madde-
leri uyarınca karar özelinin ilânen tebliğine ilân tarihinden itibaren 
onbeş gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağına tebligat yerine kaim 
olmak üzere ilân olunur. 870 

istanbul Onbirinci Asliye Ceza Hâkimliğinden: 

E. No : 1975/516 
K. No: 1975/664 
Hırsızlıktan Mahkememizin 11/11/1975 tarihli ilâmı ile (T.C.K. 

nun 491/4, 525 nci maddeleri gereğince bir sene hapis ve hapis cezası 
kadar emniyeti umumiye nezareti altında bulundurma cezası ile hü-
kümlü, istanbul - Gürün İş Hanı Kat. 4 de Abdullah Ezim yanında 
kebapçılık yapar, Gaziantep, Yavuzlar Mahallesi nüfusunda kayıtlı, 
Mehmet Hayri oğlu, 1955 doğumlu, sanık Mehmet Akçay hakkındaki 
gıyabî ilâm, bütün aramalara rağmen bulunup tebliğ edilemediğinden, 
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30, 31. maddeleri hükümleri 
gereğince ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 
15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılmasına karar verilmiştir. 

Keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 876 / 1 

E. No : 1975/377 
K. No: 1975/716 
Hırsızlıktan Mahkememizin 27/11/1975 tarihli ilâmı ile (T.C.K. 

nun 491/İlk, 62, 522 ve 525) nci maddeleri gereğince iki ay hapis ve ha-
pis cezası kadar emniyeti umumiye nezareti altmda bulundurulma ceza-
siyle hükümlü, istanbul - Zeytinburnu, Şabanağa, Telsiz Mahallesi 
305/2 Sokak, No. 36 da oturur, şişe suyu satar, Yusuf oğlu, 1953 do-
ğumlu, sanık Mehmet Soysal hakkındaki gıyabî ilâm, bütün arama-
lara rağmen bulunup tebliğ edilemediği cihetle, 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 28, 29, 30, 31 nci maddeleri hükümleri gereğince ilânen 
tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra 
muhataba tebliğ edilmiş sayılmasına karar verilmiştir. 

Keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 876 / 2 • • 

istanbul 9. Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

E. No : 1975/47 
K. No: 1975/394 
Hâkim: Seyfettin Aydın 13889 
Başkâtip : Hüseyin Özkol 
Davacı: K.H. 
Müşteki: Tenzile Çakır 
Sanık : Ünal Özdil, Ömer oğlu, 1943 doğumlu, Ayşe'den doğma 

Bursa İnegöl Osmaniye Mahallesi nüfusunda kayıtlı olup ikamet ad-
resi meçhul. 

Suç: Hırsızlık 
Suç Tarihi : 6/1/1975 
Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında işlediği hırsızlık suçun-

dan Mahkememizin 22/4/1975 tarihli kararı ile T.C.K. 491/İlk, 522, 59, 
525. maddeleri gereğince bir ay yirmi gün süre ile hapis o kadar 
müddetle emniyeti umumiye nezareti altmda bulundurulmasına dair 
işbu gıyabi hükmün adı geçen sanığa tebliği mümkün olmamış ikamet 
adreside meçhul kaldığından 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 31. 
maddeleri gereğince ilânen tebliğine ilân tarihinden itibaren onbeş 
gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı ilânen tebliğ olunur. 

877 
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Urla Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No: 1975/402 
K. No : 1975/407 
Davacı K. H. 
Sanık: Nazım Akay 
Recep ve Safiye'den 1943 tarihinde Pazar'da doğup, Pazar İlçesi 

Merdivenli Köyü nüfus sicillinin 26 hanesinde kayıtlı sabıkasız, Pa-
zar İlçesi Merdivenli Köyünde oturur. 

Suç: Tehlikeli vasıta kullanmak. 
Suç Tarihi: 29/6/1975 
Sanık Nazım Akay'ın tehlikeli vasıta kullanmak suçundan hare-

ketine uyan T.C.K. 565/1, 2, 59. maddeleri gereğince (5) gün hafif ha-
pis, (15) lira hafif para ve (15) gün meslek ve sanaatmın tatili ceza-
sına ait 19/8/1975 tarihli gıyabı karar sanığa tebliğ edilemediğinden 
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilânen 
tebliğine, aynı kanunun 31. maddesi gereğince ilânın yapıldığı tarihten 
15 gün içerisinde tebligatın yapılmış sayılmasına karar verildi. 

862 

Ankara Yedinci Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No: 1975/1294 
K. No : 1975/1175 
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan Mahkememizin 12/11/1975 

tarihli ilâmı ile C.K. 565/1, 647 Sa. Ka. 4. maddeleri gereğince otuz 

lira hafif para cezası ile hükümlü Emir oğlu 1'939 doğumlu Tahsis 
Vatanarttıran hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bu-
lunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın 
ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren onbeş 
gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisin-
den alınacağı ilân olunur. 872 

Kayseri 2. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No: 1974/276 
K. No : 1974/581 
Sanık : Birol Kaytan Mehmet va Macide'den olma 15 Mart, 1963 

doğumlu Edirne Merkez Umurbey Mah. Nüfusa kayıtlı istanbul Balat 
karşısı Kaya Gemi Caddesi No. 12 de oturur, 

Suç Tarihi: 21/7/1974 
Karar Tarihi: 31/10/1974 
Tatbik olunan Kanun maddesi: T.C.K. 492/761. 522. 54/3. 40. 647 

Sa. Kn. 4. 
Verilen ceza: 1 ay 10 gün hapis 1. gün 20 liradan hesap neticeten 

(800,—) Lira ağır para cezası; 
Yukarıda tefsilen hüviyeti yazılı maznun hakkında verilen gıyabî 

hüküm bunca aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı 
Kanunun 28. 29. 30. 31. maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen 
tebliğine, neşrinden 15 gün sonra karann kesinleşeceği ilân olunur. 

879 

Üsküdar Sulh Ceza Mahkemesi Hâkimliğinden: 

Maznunun adı ve soyadı Karar T. Esas No. Karar No. Cezanın nev'î ve Kanun Maddesi 

1 — Mustafa Sevinç 9/9/1975 1975/1440 1975/1532 Tehlikeli vasıta kullanmak T.C.K. 565/1, 59/2. İki lira elli kuruş hafif 
para cezası ile tecziyesine. 

2 — Metin Öntürk 29/9/1975 1975/1095 1975/1630 Tehlikeli vasıta kullanmak T.C.K. 565/1, 647/4 ceman onüç lira hafif 
para cezası 

3 — İsmail Bozkurt 10/9/1975 1975/1398 1975/1558 Emirlere muhalefet: T.C.K. 526/1, ikiyüzelli lira hafif para cezası 
4 — İsmail Bozkurt 8/7/1975 1975/1198 1975/1218 Selâhiyettar makamların emirlerine muhalefet: T.C.K. 526/1, mad. ge-

reğince ikiyüzelli lira hafif para cezası. 
5 — Mustafa Atay 14/7/1975 1975/1047 1975/1295 Tehlikeli vasıta kullanmak T.C.K. 565/1.647/4 onüç lira hafif para cezası 
6 — Mehmet Karaca 24/6/1975 1975/936 1975/1060 Tehlikeli vasıta kullanmak T.C.K. 565/1, 59/2. İki lira elli kuruş hafif 

para cezası ile tecziyesine. 
7 — Mehmet Ergün 2/7/1975 1975/896 1975/1162 1 — Kavgada bıçak çekmek : T.C.K. 466/1. Mad. gereğince bir ay hapis 

2 — Mütecaviz sarhoşluk : T.C.K. 572/1, iki ay hafif hapis. Cem'an 
bir ay hapis, iki ay hafif hapis cezası. 647/6 ile teciline. 

8 — Şükrü Günüşen 5/5/1975 1975/520 1975/672 Tehlikeli vasıta kullanmak T.C.K. 565/1, 2, 647/4 ceman onüç lira ha-
fif para cezası ve üç gün meslek ve sanat tatili. Cezası ile tecziyesine. 

Yukarıda mahiyeti yazılı gıyabî hükümlerin maznunların aranmasına rağmen bulunamaması sebebiyle tebliğ edilemediği cihetle 7201 
sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 874 

Maznunun adı ve soyadı Karar T. Esas No. Karar No. Cezanın nev'î ve Kanun Maddesi 

12/8/1975 1975/1253 1975/1436 Trafik Kan. Muhalefet: 6085 S. Kan. 58/B yüz lira hafif para cezası 
18/7/1975 1974/1459 1975/1362 Kumar oynamak : T.C.K. 568/1. Mad. gereğince birer gün hafif hapis 

ellişer lira hafif para cezası ile tecziyelerine ve 647/6 Mad. gereğince 
tecillerine. 

3/6/1975 1975/714 1975/857 Trafik Kanununa muhalefet: 6085 S. Kan. 58/B maddesi gereğince 
yüz lira hafif para cezası. 

10/10/1975 1975/434 1975/1641 Hırsızlık : T.C.K 491/4, 62, 522 525 iki ay yirmi gün hapis ve o kadar 
emniyeti umumiye cezası 647/6. Mad. gereğince teciline. 

25/3/1975 1974/2000 1975/447 1 — Hakaret: 489/99. Mad. gereğince düşmesine, 
2 — Mütecaviz sarhoşluk : T.C.K. 572/1. Mad. ile iki ay hafif hapis 
647/6 ile teciline. 

15/10/1975 1975/1327 1975/1684 Tehlikeli vasıta kullanmak: T.C.K. 565/1, 647/4 ile ceman onüç lira 
hafif para cezası. 

9/9/1975 1975/1467 1975/1523 Tehlikeli vasıta kullanmak : T.C.K. 565/1, 647/4 ile ceman onüç lira 
hafif para cezası. 

16/10/1975 1975/1421 1975/1697 Tehlikeli vasıta kullanmak: T.C.K. 565/1, 647/4 ile ceman onüç lira 
hafif para cezası ile tecziyesine. 

Yukarıda mahiyeti yazılı gıyabî hükümlerin maznunların bulunamaması sebebiyle tebliğ edilemediği cihetle 7201 sayılı Kanunun 29. 
maddesi gereğince neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 875 

1 — Memiş Bilgi Top 
2 — Osman Soysal ve Muzaffer 

Arslan 

3 — Yüksel ilhan 

4 — Arzu Yılmaz 

5 — Orhan Kılıç 

6 — Fevzi îskenderoğlu 

7 — Zekeriya Alp 

8 — Ergün Erdin 



29 OCAK 1976 (Resmî Gazete) Sahife : 27 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

I — Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı için aşağıda dosya numarası 
ve cinsi belirtilen malzeme dış memleketlerden teklif alma yolu ile 
satın alınacaktır. 

II — Şartname almak istiyen firmalar başlıklı kâğıtlarına mal-
zemenin sipariş numarasını, ismini ve malzeme ile ilgili olarak tem-
silcisi bulunduğu firmanın açık adresini belirten bir dilekçe ile şart-
nameleri Merkezde Malzeme Şubesi Müdürlüğünde A Blok 7. Kat 702 
numaralı odadan belirtilen bedel mukabilinde temin edebilirler. 

III — Tekliflerin en geç 12/3/1976 Cuma günü saat 17.30 da 
Genel Müdürlükte bulundurulması gerekir. Bu tarihten sonra verilen-
ler ile şartnamelerine uygun olmayan teklifler ve postadaki gecikme-
'er dikkate alınmaz. Posta ile şartname gönderilmez. 

Dosya numarası: 76-192-20, Cinsi: GM Motorlan için vedek par-
ça, Şartname bedeli 50,— TL. 1074 / 3-1 

• 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Mü-
dürlüğü Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı: 

1 — Ankara DSİ 5. Bölge Müdürlüğü hudutlan içerisinde bulu-
nan Ankara - Avas Asartepe sulaması (kanaletli) işi kapah zarf usulü 
ile ihaleye çıkanlmıştır. 

2 — İnşaatın muhammen keşif bedeli (50.000.000,—) TL. olup ge-
çici teminatı (1.513.750,—) TL. dır. 

3 — Müteahhitlikçe bu işte kullanılmak üzere iş programına uy-
gun olarak şantiyede çalışır vazivette; 

1 adet Kanalet Fabrikası (200 mt/gün kapasiteli), 1 adet yükle-
yici, 1 adet Yıkama-Eleme Tesisi, 1 adet Dozer (D8), 1 adet Grevder, 
2 adet kompresör, kâfi miktarda betoniver, vibratör, kamyon, arazöz, 
motonnmp kanalet" nakil aracı ve lüzumlu diğer ekipman bulunduru-
lacaktır. \ 

4 — İhale 13 Şubat 1976 Cuma günü saat 15 00 de Yiicetene Ma-
hallesi İsmet İnönü Bulvan Ankara, DSİ Proje Dairesi Başkanlığı ka-
tında toplanacak olan DSİ Merkez Eksiltme Komisyonu tarafından ka-
pah zarf usulü ile yapılacaktır. 

5 — İhale tasansı ve ekleri 600,— TL. mukabilinde 4. maddede 
yazılı adresten 29 Ocak 1976 tarihinden itibaren temin edilebilir. 

6 — İstekli şahıs veya şirketlerin DSİ Proje ve İnşaat Dairesi 
Başkanlığına 6/2/1976 Cuma günü saat 17.00 ve kadar bir dilekçe ile 
müracaat ederek ihaleye iştirak belgesi istemeleri ve bu dilekçeye aşa-
ğıdaki vesikalan eklemeleri lâzımdır. 

a) Bavmdırlık Bakanlığından alınmış müteahhitlik karnesi aslı, 
(A) grubundan en az (50 000.000,—) TL. lık, 

b) Bu güne kadar ikmâl ettiği ve halen taahhüdü altında bulu-
nan islerin hangi kuruluşa taahhüt edildiği, keşif bedelleri, ikmâl ta-
rihleri ve yapılan iş bedelleri, 

c) 3 üncü maddede istenilen makine ve teçhizatın kendisine ait 
olduğunu tevsik eden vesikalar, veya (kanalet fabrikası hariç) kiralı-
yacak ise, kiralayan şahıs veya firmadan alınmış Noterden tasdiki' 
taahhütname ile makine ve teçhizatın kiralayana ait olduğunu tevsik 
eden vesikalar ve iş programına üygun olarak şantiyede hazır bulun-
duracağına dair usulü veçhile tanzim edilmiş taahhütname. 

d) Teknik personel beyannamesi ve kilit teknik personelin biyog-
ı afisi, 

e) Bankadan alınmış banka kredi durumunu gösterir belgeler. 
2 — İstekliler, iştirak belgesi alıpalmadıklarmı 10/2/1976 sabahın 

dan itibaren DSİ Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığına müracaat ede-
rek öğrenebilirler. 

8 — 6 Şubat 1976 günü saat 17.00 ve kadar ihale tasansı ve ekle-
rini almamış olanlara iştirak belgesi verilmez. 

9 — İhaleye iştirak etmek isteyen şahıs veya şirketlerin teklif 
zarflarını 13 Şubat 1976 Cuma günü saat 14.45 e kadar 4 iincü madde-
de belirtilen adreste DSİ Merkez Eksiltme Komisyonu Başkanlığına 
makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 

10 — Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postada vaki "ec-ikmeler 
kabul edilmez. 992 / 2-1 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri İskenderun Demir ve Çelik 
Fabrikalan Müessesesi Müdürlüğünden : 

2221)00 ADET NAYLON TORBA SATIN ALINACAKTIR. 
13x50x90 Cm. eb'adındaki Amonyum Sülfat gübre torbası içine 

konulacak olan mezkûr torbaların imalinde taban genişliği ile yüksek-
lik ölçülerinin dikkate alınması gerekmektedir. 

Torbalar 0,35 - 0,50 mm. kalınlığındaki naylondan imal edilecek-
tir. İstekliler tekliflerinde birim fiyatıyla naylon kalınlığım, kg. üzerin-
den teklif verilmesi halinde ise yine naylon kalınlığı ile beher kg. da 
fcac adet torba verileceğini belirteceklerdir. 222.000 adet torbadan 
50.000 adedi siparişi müteakip 20 gün içinde, bakiyesi eşit miktarda 
siparis tarihinden itibaren 3 ay içinde teslim edilecektir. 

İhalemiz 13 Şubat 1976 Cuma günü saat 15.30 da Müessesemiz 
Satm Alma Komisyonunda yapılacağından tekliflerin B-0988 No.lu 
dosyayla ilgili- teklif mektubudur meşruhatlı olarak % 4 oranındaki 
muvakkat teminatla birlikte en geç aynı gün saat 14.30 a kadar Mü-
essesemiz Muhaberat Servisinde bulundurulması gerekmektedir. Mü-
essesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 991 / 2-1 

Eskisehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesi Alım Satım Ko-
misvonu Reislisinden: 

1000 ADET FIRÇA TAŞIYICISI SATIN ALINACAKTIR. 
1 — Müessesemiz ihtiyacı olan DE 24000 tipi Diesel Elektrikli Lo-

komotiflerin Cer Motorlanna ait Fırça Taşıyıcısı resim, teknik şartna-
me, tip mukavele ve eksiltme şartnamesine göre kapalı zarfla eksilt-
me suretivle teklif alınarak satm alınacaktır. 

2 — Eksiltmesi 13/2/1976 tarih Cuma günü saat 14.00 de Müesse-
semiz Alım Satım KomisvonluŞunda yapılacaktır. 

3 — Muvakkat teminat teklif tutannm % 7 sidir. 
4 — Talinlerin muvakkat teminatları ile birlikte kanalı teklif 

mektuplarını eksiltmenin yapılacağı gün ve saate kadar Komisyonumuz 
adına göndermeleri veva bizzat getirmeleri gerekmektedir. 

5 — Eksiltme saatine kadar Komisvonumuza teslim edilmeven 
veya muvakkat teminatı bulunmayan teklif mektupları geçerli değildir. 

6 — Bu isle ilgili şartnameleri bedelsiz olarak Komisvonumuzdan 
temin edilebileceği gibi istenildiğinde posta ilede gönderilecektir. 

7 — F.T.MS eksiltme veva arttırma mevzuunu teşkil eden işi ihale 
edip etmemekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale 
etmekte tamamen serbesttir. 815 / 2-1 

• 
Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Kızılay Derneği Genel Merkezinden Afvpnkarahisar Ma-
densuvu İşletmesinde bulunan üç grup bal renkli şişe dört grup ma-
densuyu ve soda kasası ve yeşil renkli şişe kırıkları kapalı zarf usulü 
;le satılacaktır. 

a) Bal renkli şişeler : 
I. Grup 50 cl. lik 820.997 adet şişe 

II. » 30 cl. lik 1.438.778 adet şişe 
III. » 20 cl. lik 2.676.631 adet şişe 
b) Madensuyu ve soda kasası 

I. Grup 20 ve 30 cl. lik 32 adetlik 220.109 adet kasa 
II. » 60 adetlik 3.524 adet kasa 

III. » 24 » 160 » » 
IV. » 12 » 791 » » 
c) 350-400 ton yeşil renkli şişe kırığı 
Taliplerin her grup malzeme için ayn ayrı teklif vermeleri gere 

kir. İsteyen bir grup malzemenin herhangi bir miktan için de teklif 
verebilir. 

Şartnameler istanbul'da; Kızılay istanbul Müdürlüğünden, Afyon-
da Kızılay Afyonkarahisar Madensuyu İşletmesi Müdürlüğünden İz-
mir'de Kızılay İzmir Şubesinden, Ankara'da Genel Merkez Veznesin-
den 10,— TL. sı karşılığında temin edilebilir. 

Teklif mektupları en geç 5/4/1976 Pazartesi günü saat 16.00 ya 
kadar Genel Müdürlüğümüz Muhaberat Müdürlüğüne tevdi edümiş 
olacaktır. 

Postada vaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
1130/ 10-1 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Basın-Yayın Genel Müdürlüğünden : 

Basın-Yayın Genel Müdürlüğünün Anafartalar Caddesi No. 35 te-
ki binasındaki bilumum eşyalar Kavaklıdere Atatürk Bulvan 203 No. 
lu binaya taşınma işi 265 sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince ka-
palı zarf usulü ve teklif almak suretiyle ihaleye çıkanlmıştır. 

Muvakkat teminat 5.000,— liradır. 
İhale 2/2/1976 Pazartesi günü saat 11.00 de Genel Müdürlük İda-

rî İşler Dairesinde yapılacaktır. 
İsteklilerin şartnamede istenilen vesikaları havi teklif mektupla-

rını aynı gün saat 10.00 a kadar imza mukabilimde vermeleri rica olu-
nur. 1138 / 2-1 
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Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından: 

İli: Kırşehir, ilçesi: Kaman, Köyü veya mevkii: Kargın, Made-
nin cinsi: Demir, Ruhsatnamenin tarihi: 29/8/1963, numarası: 67/80 

Hudutlan : Kuzeyi: Kargın Yenice Köyü okulundan «A» kesişme 
noktasına doğru hat, Doğusu : «A» Kesişme noktasından Benzer köyü 
okuluna doğru hat. Güneyi: Benzer köyü okulundan Ekizler (Geranlı) 
köyü camiine doğru hat. Batısı: Ekizler (Geranlı) köyü camiinden 
Kargın Yenice köyü okuluna doğru hat. 

«A» Kesişme Noktası: 
Kargın Yenice Köyü okulu - Kargın Kızıkozü Köyü camii hattı 

ile Benzer Köyü okulu Göktepe hattının kesiştiği noktadır. 
Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutlan yazılı bulunmuş Demir ma-

deni için Celelâttin Uslu uhdesine 10 yıl müddetle işletme ruhsatı ve-
rilecektir. 

itirazı olan'arın bu ilânın gazetede ilk yayınlandığı tarihden itiba-
ren onbeş gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eyleme-
leri lâzım geldiği bu müddetin hitamından sonra vukubulacak iti-
ı azların kabul edilmiyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55. madde-
si gereğince ilân olunur. 1129/2-1 

Sosyal Sigortalar Kurumu istanbul Hastanesi Başhekimliğinden: 

1 — Hastanemizin bir yıllık ihtiyacı 65 ton koyun ile 7 ton sığır 
eti 3 Şubat 1976 Perşembe günü saat 15.00 de kapalı zarf usulü ile 
ihale edilecektir. 

2 — Buna ait şartnameler Kocamııstafapaşa'da bulunan Hastane-
miz Komisyonundan ücretsiz alınabilir. 

3 — İhaleye iştirak etmek isteyenlerin hazırlayacakları kapalı 
zarflannı ihaleden bir saat öncesine kadar komisyona vermeleri ve-
ya bu saatten önce komisyonda olmak üzere posta ile göndermeleri 
şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

4 — Hastanemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 

1127/1-1 

Türkiye Şeker Fabrikalan A. Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Mü-
dürlüğünden : 

1 — Fabrikamız sahasında iki adet atelye holü ikmal inşaatı ka-
palı zarf usulü ile müteahhide ihale edilecektir. 

2 — İhale 20/2/1976 Cuma günü saat 15.00 de Fabrikamızda ya-
pılacaktır. 

3 — İşin muhammen bedeli TL. 1250.000,— ve geçici teminat TL. 
43.750,— dır. 

4 — İhaleye iştirak edecek olanlar Bavmdırlık Bakanlığının 1974 
yılına ait birim fiatlanna göre teklif vereceklerdir. 

5 — Şartname ve ihale dosyası resmî tatil günleri dışmda Fab-
rikamız inşaat servisincc görülebilir ve talipler ihale dosyasmı TL. 
150,— bedelle inşaat servisinden temin edebilirler. 

6 — İhaleye iştirak edecek olanlar yeterlilik belgesi almak üze-
re şartnamede belirtilen vesaikle birlikte 16/2/1976 Pazartesi gününe 
kadar Fabrikamıza müracaat edeceklerdir. 

7 — Talipler teklif mektuplarını geçici teminatlan ve Fabrika-
mızdan aldıkları ihale dosyalariyle birlikte, şartnamede belirtilen usûl-
lere uygun olarak 20/2/1976 Cuma günü saat 14.00 e kadar Fabrikamız 
Muhaberat servisine tevdi etmiş olacaklardır. 

8 — Şirketimiz 2490 sayılı Artırma, EksUtme ve İhale Kanununa 
tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya işi dilediğine ver-
mekte serbesttir. 1125/1-1 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından : 

İzmir İli dahilinde ve devren Balabandere Kömür Madeni Ltd. 
Ortaklığı uhdesinde bulunan 2/10501 kararname sayılı Maden Kömürü 
İşletme imtiyazının, 6309 sayılı Maden Kanununun 75 ve 99. maddele-
rine istinaden Bakanlar Kurulunun 4/8/1975 gün ve 7/10388 sayılı Ka-
ran ile, fesih edildiği, gösterilen adreste bulunamayan ve yeni adresi 
tespit edilemeyen adı geçen şirkete, tebliğ yerine kaim olmak üzere, 
Tebligat Kanununun ilgili hükümleri gereğince, ilânen duyurulur. 

1128/1-1 

Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi Müdürlüğünden: 
BAHÇEKAPI/ISTANBUL 

17 Ocak 1976 tarih - 15471 sayılı Resmî Gazete'nin 31. sayfasın-
da çıkan «500 ton karbon sülfür (CS2) maddesi satın alınacaktır.» 
ilânımızdaki g şıkkı: 

Destilasyon Fraksiyonları: 46-46,2 C* de % 94, 46,2-47 C° de % 
98,99 olacaktır. Keyfiyet tavzihan duyurulur. 

1126/1-1 

Altındağ İkinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1972/1143 
Satılmış Ateş tarafından Elife Ateş aleyhine ikame olunan boşan-

ma davasının yapılan tensibinde, 
Davalının bulunduğu adresine davetiye çıkarıldığı, zabıta tahki-

katı yaptırıldığı halde bulunmadığından ilânen tebliğine karar veril-
miş olmakla, davalı Elife Ateş 20/2/1976 günü saat 10.00 da Mahke-
memizde bizzat veya vekille kendisini temsil ettirmesi, aksi halde 
gıyap karan çıkarılacağından davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen 
tebliğ olunur. 918 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğünden : 
ADANA 

İş in Adı 

1) Adana 500 kişilik Toplum Polisi Sitesi 
2) Mersin E tipi Cezaevi İnşaatı 
3) İçel-Silifke Akkum İzcilik ve Boş Zamanlan 

Değerlendirme Kampı E. N. Hattı İşi. 

Keşif bedeli 
Lira Kr. 

25.000.000,— 
23.198.184,90 

451.635,— 

Geçici teminatı 
Lira Kr. 

763.750 — 
709.696,— 

21.816,— 

thale tarihi, saati ve son müracaat tarihi 

13/2/1976 Cuma 10.30 10/2/1976 Salı 
13/2/1976 Cuma 14.45 10/2/1976 Salı 

13/2/1976 Cuma 16.30 10/2/1976 Sah 
1 — Yukarıda isimleri belirtilen işlerin yapılması 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile sari olarak ayn ayn eksilt-

meye çıkartılmıştır. 
2 — Eksiltmeler Adana Yapı İşleri 14. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunda yukarıda belirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır. 
3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrakları Yapı İşleri 14. Bölge Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda görülebilir. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin her iş için ayrı ayrı olmak üzere : 
al Yukarıda belirtilen miktarda geçici teminatlannı, 
b) 1975 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (eksiltme şartnamesinde belirtilen vc usulüne göre hazırlanmış olan) a) Teknik personel 

beyannamesi, b) Yapı araçları beyannamesi, c) Taahhüt beyannamesi, d) Mali durum bildirisi ve eki, banka referansı, 1. ve 2. iş için Bayın-
dırlık Bakanlığında almış olduklan (B) grubundan keşif bedeli kadar. 3. iş için Bayındırlık Bakanlığından almış olduklan (H) grubundan 
keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnelerinin aslını dilekçelerine ekleyerek, Yapı İşleri 14. Bölge 
Müdürlüğü Belge Komisyonundan yeterlik belgesini almaları. 

5 — İstekliler teklif mektuplanm yukanda belirtilen ihale tarih ve saatinden bir saat evvel makbuz mukabili Eksiltme Komisyonu Baş-
kanlığına vereceklerdir. 

6 — Yeterlik belgesi alınması için mUracaat tarihi yukarıda bildirilen tarihlerin mesai saati sonuna kadardır. 
7 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 990/1-1 



29 OCAK 1976 (Resmî Gazete) Sahife : 29 

Koyulhisar Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

D. N O : 1975/332 
Davacı Koyulhisar Orman İdaresi temsilcisi Yıldırım Yıldırım ta-

rafından davah Koyulhisar Ikizyaka Köyünden Mustafa Güzel aleyhine 
açtığı tazminat davasının yapılan duruşmasmda: 

Davalının tebligata elverişli adresi bütün aramalara rağmen bulu-
namadığından, ilânen meşruhatlı davetiye tebliğine karar verildiğinden 
duruşmanın bırakıldığı 9/2/1976 günü saat 9.30 da duruşmada hazır 
bulunmanız ve bir vekille temsil edilmeniz, aksi taktirde HUMK. 'nun 
509 - 510. maddeleri gereğince ayrıca gıyap kararı çıkarılmadan davanın 
gıyabınızda görüleceği meşruhatlı davetiye yerine ilânen tebliğ olunur. 

1004 

1975/190 
Koyulhisar Orman İdaresi temsilcisi Yüdınm Yıdınm tarafmdan 

davalı Koyulhisar Ikizyaka Köyünden Mustafa Güzel aleyhine ikame 
olunan tazminat davasmm yapılan duruşmasında: 

Davalının tebligata elverişli adresi bütün aramalara rağmen bu-
lunamadığından, davalıya ilânen meşruhatlı davetiye tebliğine karar 
verildiğinden, duruşmanın bırakıldığı 9/2/1976 günü saat 9.35 de duruş-
mada hazır bulunmanız, veya bir vekille temsil edilmeniz, aksi taktirde 
H.U.M.K. nun 509-510. maddeleri gereğince aynca gıyap karan tebliğ 
edilmeden, davanın gıyabınızda görüleceği meşruhatlı davetiye yerine 
kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 1005 

1975/680 . 
Davacı Koyulhisar Or. İdaresi temsücisi Yıldırım Yıldınm tarafından 

davalı Koyulhisar Ortaseki Köyünden Durmuş Bayraktar aleyhine ika-
me olunan tazminat davasının yapılan duruşmasmda alınan karar ge-
ı eğince: 

Davalının tebligata elverişli adresinin tesbit edilemediği yapılan 
tahkikattan anlaşıldığından ilânen meşruhatlı davetiye tebliğine karar 
verildiğinden, duruşmanm bırakıldığı 1 6 / 2 / 1 9 7 6 günü saat 9.30 da duruş-
mada hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, 
aksi taktirde H.UJM.K . nun 5 0 9 - 5 1 0 . maddeler gereğince aynca gıyap 
kaıarı çıkanlmadan, davanın gıyabınızda görüleceği meşruhatlı dave-
tiye yerin kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 1006 

1975/514 
Davacı Koyulhisar Or. İdaresi temsücisi Yıldırım Yıldınm tarafmdan 

davah Adana İli Karahisarh İlçesi Etekliyağbasan Köyünden Kenan 
Güven hakkmda açtığı tazminat davasımn yapılan duruşmasında: 

Davalının tebligata elverişli adresinin tesbit edilemediği yapılan 
tahkikattan anlaşıldığından üânen meşruhatlı davetiye tebliğine karar 
verildiğinden duruşmanm bırakıldığı 9/2/1976 günü saat 10.55 de duruş-
mada hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, 
aksi taktirde H.U.M.K. mm 509-510. maddeler gereğince aynca gıyap 
kararı çıkanlmadan, hakkında hüküm verileceği meşruhatlı dave-
tiye yerin kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur, 

1007 

1975/576 
Davacı Koyulhisar Or. İdaresi temsilcisi Yıldırım Yıldınm tarafmdan 

davalılar Koyulhisar Çorak Köyünden İbrahim Kaynar, Ahmet Akpmar, 
Ali Akpınar, Yücel Akpmar, Belgüzar Akpmar haklannda yapılan du-
ruşmada : 

Davalılardan Ahmet Akpınar'ın tebligata elverişli adresinin bulu-
namadığı yapüan tahkikatdan anlaşıldığından, ilânen meşruhatlı dave-
tiye tebliğine karar verildiğinden, duruşmanm bırakıldığı 2/2/1976 günü 
saat 10.25 de duruşmada hazır bulunmanız, veya bir vekille temsil edil-
meniz, aksi taktirde H.U.MJK. nun 509-510. maddeleri gereğince aynca 
gıyap karan çıkartılmadan duruşmanm gıyabınızda görüleceği, meşru-
hatlı davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

1008 

1975/394 
Davacı Koyulhisar Orman İdaresi temsilci Yıldırım Yıldırım ta-

rafından davalı Zara ilçesi Kayadibi Köyünden Kâmil Soylu ve Muam-
mer İlhan haklannda açılan tazminat davasınm yapılan duruşma-
smda : 

Davalının tebligata elverişli adresinin bulunamadığı yapılan tahki-
kattin anlaşılmış olduğundan ilânen meşruhatlı davetiye tebliğine karar 
verildiğinden duruşmanm bırakıldığı 2/2/1976 günü saat 10.55 de duruş-
mada hazır bulunmanız, veya bir vekille temsil edilmeniz, aksi taktirde 

H.U.M.K. nun 509-510. maddeleri gereğince ayrıca gıyap kararı çıka-
rılmadan, davanın gıyabınızda görüleceği meşruhatlı davetiye yerine 
kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 1009 

1975/520 
Davacı Koyulhisar Or. idaresi temsücisi Yıldınm Yıldırım tarafmdan 

Sivas İli Eankalar Cad. den Kemal Koçak hakkında açtığı tazminat 
davasının yapılan duruşmasında : 

Davalının tebligata sarih adresinin tesbit edüemediği yapılan 
tahkikattan anlaşıldığından, ilânen meşruhatlı davetiye tebliğine karar 
verildiğinden duruşmanın bırakıldığı 2/2/1976 saat 10.05 de duruş-
mada hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, 
aksi taktirde H.U.M.K. nun 509-510. maddeler gereğince aynca gıyap 
karan çıkanlmadan, davanın gıyabınızda görüleceği meşruhatlı dave-
tiye yerin kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

1010 

1973/88 
Davacı Koyulhisar Orman İdaresi temsilcisi Yıldınm Yıldırım ta-

rafından davalılar Mesudiye Arpaalan Köyünden Halis Gültekin, Salim 
Gültekin, Osman Gültekin, Arslan Gültekin, Zihni Gültekin aleyhlerine 
ikame olunan tazminat davasının yapılan duruşmasmda: 

Davalılardan Zilini Gültekin'in tebligata elverişli adresinin bulu-
namadığı yapılan tahkikatdan anlaşıldığından, meşruhatlı davetiye teb-
1 iğine karar verildiğinden, duruşmanın bırakıldığı 9/2/1976 günü saat 
9.40 da duruşmada hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil 
ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K. nun 509 - 510. maddeleri gereğince 
ayrıca gıyap kararı çıkanlmadan davanın gıyabınızda görüleceği meş-
ruhatlı davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

1011 
• 

Bolu Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

1975/1345 
Hâkim : Sevinç İnan 14438 
Kâtip: Cemallettin Yapıcı 
Davacı K. H. 
Sınık: Rıphi Yusuf Ahmet Rabia, Yusuf oğlu 1946 doğumlu Ür-

dün Amman^Nüfusunda kayıtlı olup Zurka'da ikamet eder. 
Sanık: Ahmet Cemal Erdoğan, Mahmut oğlu 1950 doğumlu 

Mengen Gökçesu Nahiyesi Elemen Köyünden. 
Suç: Tehlikeli vasıta kullanmak. 
Suç Tarihi: 11/11/1975 
Tehlikeli vasıta kullanmaktan yukanda açık kimlikleri yazüı 

maznunlar hakkında yapılan duruşma sonunda maznunların suçları 
sabit görülmekle T.C.K. nun 565/1-2, 647/4. maddeleri gereğince neti-
ceden 115 er lira hafif para cezası ile cezalandınlmalarma dair veri-
len karar maznunlann gıyabmda olup, maznun Rıphı Yusuf Ahmet 
Rabia yabancı uyruklu olup açık adresi bilinemediğinden 7201 sayılı 
Tebligat Kanunun 28. ve 29. maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilâ-
nen tebliğine, bir nüshasının mahkeme divanhanesine asılmasına, aynı 
kanunun 31. maddesi gereğince ilân tarihinden 15 gün sonra tebliga-
tın yapılmış sayılacağına karar verilmiştir. 

Keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 863 

Manisa Asliye 2. Hukuk Hâkimliğinden: 

1975/366 
Davacılar Ahmet kızı Ayşe Pekişitir (Ocak) Manisa'nın Kaynak 

Mahallesinden ve yine Ahmet oğlu Halil Pekişitir aynı adreste oturur. 
Davacılar vekili Avukat Yıldınm Eğeli tarafmdan davalılar, Fatma 
kızı Fahriye Onay İzmir Dibekbaşı Mahallesinden, Fatma kızı Şefika 
Özgenoğlu, aynı yerden Fatma kızı Ayşe Demirtepe ve aym yerden Fat 
ma oğlu Ahmet İşçi ve aynı yerden Fatma oğlu Tevfik İşçi aleyhine 
açtığı gayrimenkulIerdeki hissesinin satış sebebiyle iptali davasının 
yapılan duruşmasında: 

Davalılar Fatma kızı Fahriye Onay, Fatma kızı Şefika özenoğlu, 
Fatma kızı Ayşe Demirtepe, Fatma oğlu Ahmet İşçi ve Fatma oğlu 
Tevfik İşçi'nin gösterilen adresten bugüne kadar aranmışlarsada bulu-
namadığı gibi tebliğe sarih açık adreslerininde bulunmadığı bu sebep-
le davetiyelerin kendilerine ilânen tebliğine ve bu nedenle duruşmanın 
27/2/1976 günü saat 9.00 a bırakılmasına karar verilmiştir. 

Keyfiyet davetiye makamuıa kaim olmak üzere ilân olunur. 
1017 



Sahife : 30 (Resmî Gazete) 29 OCAK 1976 

istanbul Üçüncü Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1974/466 
K. No: 1975/717 
Sav. No: 1974/10684 
Hâkim : Nevzat Ersan 10468 
Kâtip: Sırrı Töreli 
Zinadan maznun olup Bayburt Yukarı Kışla Köyü H. 8 de nü-

fusa kayıtlı, Eyüp Alibeyköyü Haydar Sokak No. 13 de mukim, Fevzi 
kızı 1935 doğumlu Nemide Yaşar (Değer) hakkında Mahkememizden 
verilen gıyabî ilâmm sanığa tebliğ edilemediği C. Savcılığından iade 
edilen muameleli evraklardan anlaşılmış olmakla dosya tetkik edilip : 
J cabı düşünüldü: Maznuna isnad edilen zina suçundan dolayı T.C.K. 
nun 441/2. maddesi gereğince 6 ay hapis cezası ile tecziyesine ve 647 
sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince hapis cezasının paraya çev-
rilerek 3.600,— lira ağır para cezası ile tecziyesine mütedair Mahkeme-
mizden 4/11/1975 tarih ve 1974/466 esas 1975/717 karar sayüı hükmün 
7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 nci maddesindeki sarahat dairesinde 
tebligat çıkarılmasına rağmen tebliğ edilemediği gibi zabıtacada ad-
resinin meçhul kaldığı anlaşılmakla mezkûr Kanunun 28, 29, 30 ve 31 
nci maddeleri gereğince hüküm hülasasının ilânen tebliğine ve ilân 
tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına, iti-
razı kabil olmak üzre 14/1/1976 tarihinde karar verildi. 

878 
• 

Erzurum Asliye Ceza Hâkimliğinden: 

E. No: 1974/634 
K. No: 1975/282 
Sanık: İbrahim Düdükçüoğlu, Nizamettin oğlu Aşağı Mumcu Ma-

hallesi Morali Sokak 20 
Suç: Grev yapmak 
Hüküm özeti: 
Eylemine uyan 275 sayılı Kanunun 54/2. maddesi gereğince 10,— 

lira ağır para cezasiyle tecziyesine ve cezanın teciline 28/5/1975 günü 
karar verilmiştir. 

Sanığın adresi meçhul kaldığından adına ilânen tebligat yapıl-
masına, neşri tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış 
sayılmasına dair işbu karar özeti tebliğ yerine kaim olmak üzere 
ilân olunur. 873 

> 

Midyat Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

E. No: 1974/139 
K. No: 1974/228 
C. S. No: 1974/323 
Hâkim : Hulusi Coşkun 15334 
Kâtip : M. Tahir Gökalp 
Davacı: K.H. 
Sanık: 1. Perişan Genç, Mecit ve Halime'den 1940 doğumlu Sil-

van İlçesi Kepo Köyü 42 hanesinde kayıtlı gezici çingene 
2. Beniye Gezer, İsmail ve Cvahir'den 1952 doğumlu Gercüş İlçesi 

Hisar Köyünde kayıtlı gezici çingene, 
Suç: Hırsızlık 
Suç Tarihi: 11/10/1974 
Tevfik Tarihi: (Her iki sanık için) 11/10/1974 
Tahliye Tarihi: (Her iki sanık için) 16/10/1974 
Hüküm Hülasası: 
Sanıkların subut bulan eylemlerinden dolayı T.C.K. nun • 491 (4, 

61, 522, ve 59. maddeleri gereğince neticeten birer ay yirmişer gün 
müddetle hapislerine mütedair mahkûmiyet kararı, sanıkların yapı-
lan aramalarda adreslerinde bulunamamaları ve gezici çingene ola-
rak adresleri meçhul olduğu bildirildiğinden tebliğ edilemiyen gıyabî 
hükmün, 7201 sayılı Kanun gereğince ilânen tebliğine, ve ilân tarihin-
den itibaren bir hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebligat ye-
rine kaim olmak üzere ilân olunur. 880 

• 
Mut Sulh Hukuk Mahkemesinden: 

D. No : 1975/239 
Davacı Mut Orman İşletmesi Müdürlüğü vekili Avukat Mehmet 

Bazgü tarafından davalı Mut İlçesi Bozdoğan Köyünden İbrahim oğlu 
1952 doğumlu Mustafa Kılıç hakkında açılan 578,70 TL. tazminat dava-
sının yapılan duruşmasında verilen karar uyarınca: 

Davalıya çıkan tebligat adresinde bulunamadığından bila tebliğ 
iade olunduğundan, duruşmanın talik olunduğu 13/2/1976 günü saat 
9.00 da yapılacak duruşmada hazır bulunulması, bulunulmadığı, dilekçe 
ile mazeret bıidırılmedıgı veya bir vekilde gönderilmediği takdirde, gıyap 
Kararı çıkarılmaksızın duruşmaya devam olunacağı işbu üan meşruhutlı 
tebligat yerine kaim olmak üzere H. M. U. K. nun 509 ve 510. madde-
leri gereğince ilân olunur. 1003 

Bozkır Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1975/164 
Davacı Bozkır Orman İdaresi tarafından davalı Bozkır Kınık Kö-

> ünden Mehmet oğlu Mevlüt Gül hakkında açılan tazminat davasının 
Bozkır Sulh Hukuk Hâkimliğinde yapılan duruşması sırasmda ara ka-
rarı gereğince: 

Davalı Mevlüt Gül'ün adresi meçhul olduğundan adma ilânen teb-
ligat yapılmasına, duruşma günü olan 16/2/1976 tarihinde gelmedikleri 
takdirde gıyaplarında duruşma icrasma karar verileceği ilân olunur. 

1012 

1975/178 
Davacı Bozkır Orman İdaresi tarafından davalı Manavgat Sülek 

Köyünden Hasan oğlu Mustafa Vural hakkında açılan tazminat dava-
sının Bozkır Sulh Hukuk Hâkimliğinde yapılan duruşması sırasmda 
ara kararı gereğince: 

Davalı Mustafa Vural'ın adresi meçhul olduğundan adına ilânen 
tebligat yapılmasına, duruşma günü olan 16/2/1976 tarihinde gelme-
dikleri takdirde gıyaplarında duruşma icrasma karar verileceği ilân 
olunur. 1013 

1975/91 
Davacı Bozkır Orman İdaresi tarafından davalı Bozkır Çat Kö-

yünden Mehmet oğlu Mahmut Akgül hakkında açılan tazminat dava-
sının Bozkır Sulh Hukuk Hâkimliğinde yapılan duruşması sırasında 
ara karan gereğince: 

Davalı Mahmut Akgül'ün adresi meçhul olduğundan adma ilânen 
tebligat yapılmasına duruşma günü olan 16/2/1976 tarihinde gelmedik-
leri takdirde gıyaplarında duruşma icrasına karar verileceği ilân olunur. 

1014 

1975/123 
Davacı Bozkır Orman İdaresi tarafından davalı Manavgat Taşke-

siği Köyünden Ahmet oğlu Osman Çakal hakkında açılan tazminat da-
vasının Bozkır Sulh Hukuk Hâkimliğinde yapılan duruşması sırasında 
ara karan gereğince: 

Davalı Osman Çakal'm adresi meçhul olduğundan, adına ilânen 
tebligat yapılmasına, duruşma günü olan 16/2/1976 tarihinde gelmedik-
leri takdirde gıyaplannda duruşma icrasına karar verileceği ilân olunur. 

1015 
• 

Adana 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1974/346 
Davacı Şükriye Bayram tarafmdan açılan gaiplik davasının yapı-

lan duruşması sonunda : 
Davacının kocası bulunan Gazi Bayram'ın gaipliğine 29/12/1975 

tarih ve 1975/771 sayılı ilamla karar verilmiş olduğundan hükmün 
ilânı ile duyurulur. 1016 

Çayırlı Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1968/134 
Tercan İlçesi Kötür Köyünden, davalılar İsmail Efe, Mehmet Ali 

Doğan, Hasan Doğan ve Mehmet Efe'nin aleyhine Çayırlı Hazinesi 
adına Malmüdürlüğünün açmış olduğu kayıt tescil ve men'î müdahale 
davasının yapılan duruşmasmda: 

Davalılar Mehmt Ali Doğan, İsmail Efe, Hasan Doğan ve Mehmet 
Efe'nin tebligata salih adresinin meçhûl olduğundan gıyap karannm 
•lânen yapılmasına karar verilmiştir. 

Davalılar Mehmet Ali Doğan, Hasan Doğan, İsmail Efe ve Meh-
met Efe'nin duruşmanın atılı bırakıldığı 17/2/1976 tarih Salı günü 
saat 9.10 da mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerim bir ve-
kille temsil ettirmeleri gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilânen 
tebliğ olunur. 1020 



29 OCAK 1976 (Resmî Gazete) Sahife : 31 

¿%MKara Jbevazun Amirliği 3 .No. iu Satm Alma Komisyona 
Başkanlığından 

Aşağıda yazılı (19) kalem oto dış ve iç lastikleri 2490 sayılı Ka-
nunun 31 inci maddesine göre kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında 
gösterilen gün ve saatlerde Komisyonda yapılacaktır. Evsaf ve şart-
namesi Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebüir. Tek-
lif mektuplarının ihale saatinden bir sat evveline kadar makbuz kar-
şılığı Komisyon Başkanlığına verilmesini, postada gecikmeler kabul 
edilmez. 

Her grubun tamamı veya bir veya bir kaç grubun tamamı ayrı 
ayrı ihale edilebilir. 

M. Bedeli G. Tem. İ h a l e 
Cinsi Miktarı Ölçüsü Lira Lira Kr. tarih gün saat 

OTO DIŞ LASTİK 

590-13 Kat 4 150 Adet 
640-13 » 4 600 9 
750-14 » 6 200 » 
800-14 » 6 100 » 
,10-15 » 6 100 » 
760-15 » 6 300 » 
600-16 » 6 200 » 
750-16 » 8 200 » 
T a m a m ı : 8 Kal. 
OTO İÇ LASTİK 

590-13 50 Adet 
640-13 200 » 
750-14 100 » 
800-14 50 » 
710-15 50 » 
760-15 150 » 
750-16 100 » 
T a m a m ı : 7 Kal. 
CTO DIŞ LASTİK 

670-15 Kat 6 100 Adet 
650-16 » 6 500 » 
825-20 » 12 600 » 
900-20 » 12 400 » 
T a m a rriı : 4 Kal. 

808.650,— 36.100,— 

12 Şubat 1976 
Perşembe 11.00 

36.900,— 2.770,— 

1.874.100,— 69.975,— 784 /4-2 

Köy İşleri Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlü-
ğünden : 

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

Sıra no : 1, Malzemenin cinsi: Portatif tip silindir honlama tez-
gâhı, Miktarı : 84 adet, Tahminî bedeli TL.: 2.352.000,—, Geçici temi-
natı TL.: 84.310,—, İhalenin tarihi: 12/2/1976, saati: 15.00 

2 — Eksiltme ve ihalesi karşısında gösterilen tarih ve saatde 
Ankara'da Köy İşleri Bakanlığı Binasının 10. katında YSE Genel Mü-
dürlüğü Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığında toplanacak komisyon 
tarafmdan yapılacaktır. 

3 — Şartnameler dilekçe karşılığında aynı yerden 50,— TL. be-
delle verilir. 

4 — İsteklilerin şartnamede istenilen vesaik ile geçici teminat 
mektup veya makbuzlarmı koymak suretiyle hazırlayacakları teklif 
mektuplarım ihaleden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde ko-
misyon Başkanlığma teslim etmeleri şarttır. (8 No. lu oda). 

5 — Postadaki gecikmelerle telgrafla yapılacak tekliflerin kabul 
edilmeyeceği ilân olunur. 814/4-2 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri 
Müdürlüğünden : 

Genel Müdürlüğü 16. Bölge 

1 — Tokat-Zile Cezaevi (150 kişilik) inşaatı işi 2490 sayılı Ka-
nun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli 18.000.000,— liradır. 
3 — Eksiltme Sivas'ta Yapı İşleri 16. Bölge Müdürlüğü Eksiltme 

Komisyonunda 20/2/1976 (Cuma) günü saat 15.00 da yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak adı geçen Müdürlükte 

görülebüir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 

A) Yapı işlen 16. Bölge Müdürlüğü adma, (553.750,—) liralık 
geçici teminatım, 

B) 197 b yılına ait ticaret veya sanayi odası belgesini, 
C) (Başvurma dilekçeleri ile birlikte verecekleri, eksiltme şart-

namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan, Yapı Araç-
ları bildirisini, teknik personel bildirisini, sermaye ve kredi olanak-
larını açıklayan malî durum bildirisi ile banka referans mektuplarım, 
Bayındırlık Bakanlığından almış olduklan (B) grubundan keşif be-
deli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik 
karnesini aslını ve dilekçe veriliş tarihinde elinde bulunan işleri açık-
layan taahhüt bildirisini vermek suretiyle, Yapı İşleri 16. Bölge Mü-
dürlüğünden alacaklan), yeterlik belgesini, teklif mektuplan ile bir-
likte zaıfa koymalan gerekmektedir. 

6 — İstekliler; teklif mektuplanm 20/2/1976 (Cuma) günü saat 
14.00 a kadar makbuz karşılığında Eksiltme Komisyonu Başkanlığına 
vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son başvurma tarihi 18/2/1976 
(Çaı şamba) günü çalışma saati sonuna kadardır. 

Telgrafla yapılacak başvurmalar ve postada olacak gecikmeler ka-
bul edilmez. İlgililere duyurulur. 975/4-8 

Bergama Kaymakamlığından: 

1 — Bergama Örenyerleri 1975-1976 yıllan geçici yüklenimli ona-
rımı işi 2490 sayıh Kanun hükümleri dahilinde kapalı zarf usulü ile 
26/1/1976 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle eksUtmeye kon-
muştur. 

2 — İşin birinci keşif tutan (1.000.000,—) lira olup geçici temi-
natı (43750) liradır. 

3 — ihale (16/2/1976 Pazartesi günü saat 10.00 da Bergama Mü-
zesi Müdürlüğü binasında toplanacak Onanm İhale Komisyonu tara-
fından yapılacaktır. 

4 — Bu işe ait şartnameler, sözleşme projesi ve ekleri Bergama 
Müzesi Müdürlüğü ile Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Ge-
nel Müdürlüğünde görülebilir. 

5 — İsteklilerin Resmî Gazete'nin 24/3/1972 gün ve 14138 sayılı 
nüshasında intişar etmiş olan Eksiltmelere İştirak Yönetmeliğinin 3. 
maddesinde belirtilen : 

A) İnşaat belgesini (Aslı) 
1 — Belge bir kalemde (750.000,—) liralık benzeri bir Eski Eser 

Onarımı işini muvaffakiyetle başarıp kabulünü yaptırdıklanm veya 
idare ve denetlediklerini ifade edecektir. 

2 — Asgari (1.000.000,—) TL. tutan (D) grubu müteahhitlik kar-
nesi (Aslı). 

BJ Yapı araçları bildirisini (örnek: 1) 
C) Sermaye ve kredi olanaklarım açıklayan malî durum bildiri-

sini (Örnek : 2 ve 2 a) 
D) Teknik personel bildirisini (Örnek: 3) 
E) Dilekçenin veriliş tarihinde elinde bulunan işleri bildirir 

taahhüt bildirisini (örnek: 4) dilekçesine ekliyerek, resmî tatil gün-
leri ile ihale tarihi ve son müracaat günü hariç en geç altı gün ev-
vel Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne mü-
racaat ederek yeterlik belgesi almalan şarttır. 

Dilekçelere belgeler ve beyannameler eklenmesi mecburiyeti se-
bebleriyle telgrafla yeterlik belgesi talebi kabul edilmez. 

6 — İstekliler tekif mektuplarına yeterlik belgesi, ticaret odası 
vesikası ve teminat mektuplarmı ekliyerek eksiltme saatinden bir 
saat evvel Onarım İhale Komisyonuna makbuz mukabilinde vermeleri 
lâ?mıdır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. 

7 — 1710 sayılı Kanunun 19. maddesi gereğince idare Yeterlik 
Belgesi verip vermemekte serbesttir. 976/4-3 

Balâ Sağlık Merkezi Baştabipliğinden: 

Balâ Sağlık Merkezinin 27.615,98 lira keşif bedelü kalorifer tesisatı-
nın onanm işi 2490 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre açık eksiltme 
ile 11 Şubat 1976 Çarşamba günü saat 11.00 de Sağlık Merkezi Baştabip-
lik odasmda İhale olacaktır. Geçici teminatı 2.072,— liradır. Şartname ve 
diğer evrak her gün mesai saatlerinde Balft Sağlık Merkezinde görülebi-
lir isteklilerin Bayındırlık Müdürlüğünden bu işi yapmaya ehli oldukla-
rına dair alacakları belge ve geçici teminatlarım Maliye veznesine ya-
tırdıklarına dair makbuzla ihale günü ve saatinde ihale yerinde hazır 
bulunmalan ilân olunur. 810 /4-4 



Sahife : 32 

Başbakanlık Basımevi İşletme Müdürlüğünden : 

1 — Yılda temini tahmin olunan seksen ton kırpıntı kâğıt, oniki-
bin adet ambalaj tahtası kapalı zarf usuliyle satılacaktır. 

2 — Kâğıdın ihalesi 23/2/1976, tahtaların 24/2/1976 günleri saat 
15.00 te İşletmede yapılacaktır. 

3 — Geçici teminat kâğıdın 4.800,— lira, tahtanın 4275,— liradır. 
4 — Şartname ücretsiz İşletmeden alınabilir. 
5 — İsteklilerin ihale günleri saat 14.30 a kadar İşletme Müdür-

lüğüne tekliflerini vermeleri ilân olunur. 

Baymdırhk Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden : 

1 — Sivas Hükümet Konağı kaba inşaatı işi 2490 sayıh Kanun 
hükümlerine göre kapalı zari usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşli bedeü (12.050.000,—) liradır. 
3 — Eksütme Ankara'da Yapı İşleri Genel Müdürlüğü îhale Ko-

misyonunda 10/2/1976 Salı günü saat 11.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Genel Müdür-

lükte görülebilir. 
5 — Eksütmeye girebilmek için isteklilerin; 
A - Bayındırlık Bakanlığı namına (375.250,—) liralın geçici temi-

natını, 
B - 1975 yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesini, 
C - (Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri eksiltme şartna-

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan Yapı Araçlan bü-
dirisi, sermaye ve kredi olanaklarım açıklayan malî durum büdirisi, 
teknik personel büdirisi, taahhüt bildirisi, Bayındırlık Bakanlığından 
almış olduklan (B) grubundan keşif bedeli kadar İşın eksiltmesine gi-
rebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesi aslını ibraz suretiyle Yapı 
İşleri Genel Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları) eksiltmeye 
girme belgesini, 

Teklif mektuplan üe birlikte zarfa koymalan lâzımdır. 
6 — İstekUler teklif mektuplarım 10/2/1976 Sal: günü saat 10.00 a 

kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 
7 — Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 

4/2/1976 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar. 
Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet üân olunur. 444/4-3 • 

Genelkurmay Başkanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığından: 

1 — Hava birlikleri ihtiyacı için 8 adet voltaj kaydedicisi ithal 
yolu Ue satın alınacaktır. İthal muamelesi 1601 sayılı Kanunun bazı 
maddelerini değiştiren 1904 sayıh Kanun ve 7/6946 sayıh Kararname 
hükümlerine göre yapılacaktır. 

2 — Birinci maddede yazılı voltaj kaydedicilerinin teküf verme 
yetkisi, bu tip cihazlann âmili mütehassıs firmaları veya bu firma-
ların sırf bu teklif için yetkili olduklan mümessilleri tarafından verile-
bilecektir. İthalât veya aracılar teklif verme veya şartname isteme 
yetkisine haiz olamayacaklardır. 

3 — Adı geçen cihazların teknik vasıflarım tespit eden pruspek-
tüsler ve yardımcı belgeler teklife eklenecektir. Bu cihazlara ait tek-
nik şartname ve teslimata mütedair idarî şartnameler Hava Kuvvet-
leri Tedarik Daire Başkanlığınca firmalar tarafından yapüacak resmî 
müracaatlar veya mümessillikler tarafmdan ibraz edüecek yetki bel-
geleri karşılığında isteklilere verilir. Ancak teklif verecek firmalar 
ilân tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde müracaatlarım yapmış 
olacaklardır. 

4 — Yapılacak tekliflere eklenecek belgeler arasında, (Teknik 
şartnameye) uygunluk derecesi de yazılmış olacaktır. Verilecek teklif-
ler en geç 15 Mart 1976 tarihine kadar Hava Kuvvetleri Tedarik Daire-
sinde bulundurulacak ve bu tarihten sonra gelecek teküfler nazarı 
itibare alınmayacaklardır. 

5 — Yapılacak teklifler herhangi bir taahhüdü tazammun etme-
diği gibi teklifleri inceleyecek heyet de zaman bakımından kayda tabi 
olmayacak ve yapacağı tercihte serbest olacaktır. 

İlân olunur. 899 / 3-3 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 5. Bölge Mü-
dürlüğünden : ANKARA 

1 — Ankara Cebeci BaşkomiserUği binası inşaatı işi 2490 sayıh 
Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıka-
nlmıştır. 

29 OCAK 1976 

2 — İşin keşif bedeU 5.000.000,— liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü EksUtme 

Komisyonunda 9/2/1976 Pazartesi günü saat 11.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksütme şartnamesi ve diğer evraklar Yapı İşleri 5. Bölge 

Müdürlüğü Eksiltma Komisyonunda görülebilir. 
5 — Eksütmeye girebilmek için iatekUlerden: 
A - Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü namına 

163.750,— liralık geçici teminatlarım, 
B -1975 yıhna alt ticaret veya sanayi odası belgesini, 
C - (Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri eksütme şartna-

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçları bildi-
risi, sermaye ve kredi olanaklarını açıklıyan, malî durum bildirisi, bunu 
belirten banka referansını, teknik personel bildirisi, taahhüt bildirisi. 
Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları en az bu işnı keşif bedeU 
kadar işin eksiltmesine girebüeceklerini gösterir «C» grubumdan müte-
ahhitUk karnesi aslını dilekçelerine ekliyerek Yapı İşleri 5. Bölge Mü-
dürlüğü Belge Komisyonundan yeterlik belgelerini almalarım) eksilt 
meye girme belgesini, teklif mektuplarıyla birUkte zarfa koymaları lâ-
zımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarmı ihale günü saat 10.00 a kadar 
makbuz karşılığında Eksiltme Komisyonu Başkanlığına -vereceklerdir. 

7 — Eksiltmeye girme belgesi için son müracaat tarihi 4/2/1976 
Çarşamba günü mesai saati sonuna kadardır. 

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

Keyfiyet ilân olunur. 724/4-3 

T. C. Enerji ve Tabü Kaynaklar Bakanlığından: 

İli: Tekirdağ, İlçesi: Hayrabolu, Köyü veya mevkü: Kalbahöyük, 
Madenin cinsi: Maden Kömürü, Ruhsatnamenin tarihi: 12/6/1953, Nu-
marası: 200/327 

HUDUTLARI: 
Kuzeyi: Demirlik Ayazmasından Tekke (Kabahöyük) Tepesinde 

dikili beton sütuna doğru hat. 
Doğusu: Tekke (Kabahöyük) Tepesine diküi beton sütundan çifte 

(İkizhöyükler) Tepeye dikili beton sütuna doğru hat. 
Güneyi ve batısı: Çifte (İkizhöyükler) tepeye dikili beton sütun-

dan hudut başlangıcı olan Demirlik Ayazmasına doğıu hat. 
Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutlan yazılı bulunmuş Maden Kö-

mürü için Kudret önbay uhdesine 10 yıl müddetle işletme ruhsatı veri-
lecektir. 

İtiraz: olanların bu ilânın gazetede ilk yayınlandığı tarihten itiba-
ren onbeş gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri 
lâzım geldiği bu müddetin hitamından sonra vukubulacak itirazların 
kabul edilmiyeceği 6309 sayıh Maden Kanununun 55 inci maddesi gere-
ğince ilân olunur. 746 /2-2 

— — • 
Ankara Sular İdaresi Genel Müdürlüğünden j 

1 Ankara'dan boş klor tüp ve tankı alınacak - İzmit Petkim ve 
Koruma Tanm Fabrikalanna verilecek dolan tüp ve tanklar Ankara'ya 
nakli işi fiyat ve teklif alma usuliyle ihale edilecektir. 

2 — Naküye ile ügili şartname mesai satleri içinde İdare'de gö-
rülür. 

3 — Teklif edilecek bedel üzerinden en az % 7,5 geçici teminat 
verilecektir. 

4 — İhale Genel Müdürlük binasında toplanacak Alım Satım Ko-
misyonu huzurunda 2/2/1976 günü saat 15.00 de yapılacaktır. 

5 — Geç gelen, teminatı olmayan teklifler kabul edilmez. 
6 — İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta 

serbesttir. 898 /3-3 
* 

PTT. Genel Müdürlüğünden : 

1 — Teşekkülümüz ihtiyacı için 2 küogramhk 100 adet ibreU oto-
matik veya yarım otomatik terazi kapah yazıh teklif nimay suretiyle sa-
tm alınacaktır. 

2 — Bu alıma ait şartname Ankara'da PTT. Genel Müdürlüğü Mal-
zeme Dairesi Başkanlığından, istanbul'da PTT. Bölge Başmüdürlüğü Mal-
zeme Servisinden TL. 45,— mukabilinde temin edilebilir. 

3 — Teklifler en geç 17/2/1976 günü saat 10.00 a kadar Genel Mü-
dürlüğümüz Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır. 

4 — Postada vaki gecikmeler kalbul edilmez. 
556/2-2 

(Resmî Gazete) 
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Kanunlar                         Sayfa 

 
1932 171 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Hakkındaki Kanuna Bazı  
         Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun                1 
 
1933 926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa 31/7/1970 Tarih ve 1323 
         Sayılı Kanunla Eklenen Ek 2 nci ve Ek 3 ncü Maddeleriyle 136 ncı Maddesine  
         Eklenen (e) Bendinin Değiştirilmesi ve Kanuna Ek Geçici Bir Madde 

Eklemesi Hakkında Kanun                  2 
 
Anayasa Mahkemesi Kararı 
 
Anayasa Mahkemesinin E:1975/178,K:1975/195 Sayılı Kararı             3 
 
Kararnameler 

 

7/10976 Bakanlar Seviyesindeki Türk-İran Ekonomik ve Teknik İşbirliği Ortak  
              Komisyonunun Birinci Toplantısı Protokolü Hakkında Kararname           4 
 
7/11235 Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı Genel Müdür Yardımcılığına  
              Bahattin Canbaş'ın Atanması Hakkında Kararname              9 
 
İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarına Ait Kararnameler              9 
 
Yönetmelikler 
 
Devlet Muhasebesi Muamelât Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik         10 
 
Gençlik ve Spor Akademilerarası Kurul Yönetmeliği              21 
 
Çukurova Üniversitesi Spor Merkezi Yönetmeliği               21 
 
Çukurova Üniversitesine Bağlı Yüksek Öğretim ve Eğitim Kuruluşlarında Uygulanacak  
Öğretim ve Sınav Yönetmelikleri'nde Bulunacak Müşterek İlkelere Ait Yönetmelik         22 
 
Düzeltmeler 

 
(7/10720 Sayılı Kararname Yüksek Seçim Kurulu'nun  509 Sayılı Kararı ile İlgili)         23 
 
İlanlar                    23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




