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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

Milletlerarası Andlaşma 
Karar Sayısı: 86/10644 

Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında yürütülen ve Hükü
metimiz adına 25 Mart 1986 târihinde imzalanan TUR/82/004 sayılı " M T A Eğitim ve Teknik 
Yardım" konulu ekli proje değişiklik belgesinin onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 22/4/1986 
tarihli ve EİGM/EİUE-IV: 733.235/TUR/82/004-1219-2098 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 
tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 29/4/1986 
tarihinde kararlaştırılmıştır. 

T. ÖZAL 
Başbakan 

İ. K. ERDEM 
Devlet Bak.Başbakan Yrd. 

A. TENEKECİ 
Devlet Bakanı 

i. S. GİRAY 
Milli Savunma Bakanı V. 

K. OKSAY 
Devlet Bakanı 

M. T. TİTİZ 
Devlet Bakanı 

Y. AKBULUT 
içişleri Bakanı 

A. M. YILMAZ 
Devlet Bakanı 

A. KAHAEVLİ 
Devlet Bakanı 

V. HALEFOĞLU 
Dışişleri Bakanı 

M. EMİROĞLU 
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 

V. ATASOY 
Ulaştırma Bakanı 

H. C. ARAL 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

i. S. GİRAY 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

H. H. DOĞAN 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 

S. N. TÜREL 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

M. V. DİNÇERLER 
Devlet Bakanı 

M. N. ELDEM 
Adalet Bakanı 

A. K. ALPTEMOÇİN 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

M. AYDIN 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

M. KALEMLİ 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

M. M. TAŞÇIOGLU 
Kültür ve Turizm Bakanı 
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Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
Proje Revizyonu 

Memleket: Türkiye 
Proje No : TUR/82/004/H/01/01 
Proje A d ı : M T A Eğitim ve Teknik Yardım. 
Ekteki proje bütçesi 1983 yılının henüz kesinleşmemiş harcamalarını belirtmek ve Dış

işleri Bakanlığının 23/12/1985 gün ve 733.235/G/4887 sayılı yazısı ile istendiği üzere projeyi 
1986 yılına uzatmak için revize edilmiştir. 
Proje Bütçesindeki BMKP Katkısındaki Değişiklik : 

Önceki Bütçe, Kodu " G " 
Revize Edilmiş Bütçe 
Kodu " H " 
Artış 

Sönmez KÖKSAL 
Ekonomik İşler Genel 
Genel Müdür Yardımcısı 

Proje Toplamı 
(madde 99 Toplam) 

329.929 

334.929 
5.000 

Masrafa Katılım 
(Madde 101 Toplam) 

142.354 

142.354 
nil 

B M K P Katkısı 
(madde 999 Toplam) 

187.575 

192.575 
5.000 

25/3/1986 

Hükümet Adına 

Mr.Beredjick'in MIN 1989 Teleksi 

Tarih 

8/2/1986 

U N / D T C D Adına 

Sarfraz Khan Malik 
Mukim Temsilci 

Tarih 

1/4/1986 

B M K P Adına Tarih 
B M K P Katkısını İçeren Proje Bütçesi (ABD Doları) 

Memleket : Türkiye 
Proje No : TUR/82/004/H/01/01 
Adı : M T A Eğitim ve Teknik Yardım 

TOPLAM 1982 1983 1984 1985 1986 
10. PROJE PERSONELİ 
11.01. Sondaj Uzmanı 90.288 65.505 15.466 9.317 
11.03. Danışmanlar 27.556 12.341 9.008 6.207 
15. Seyahat Masrafları 11.447 9.823 1.624 — 

16. Diğer Masraflar 1.609 — — 1.609 
19. Bölüm Toplamı 130.900 87.669 26.098 17.133 
30.EĞİTİM 
31. Burslar 21.757 13.602 1.855 6.300 
32. Gurup Eğitimi 51.282 31.419 14.863 5.000 
39. Bölüm Toplamı 73.039 45.021 16.718 11.300 
40. EKİPMAN 
41. Sarf Malzemesi 15.572 3.703 8.906 1.902 300 761 
42. Sarf Malzemesi Dışı 110.623 34.321 19.120 10.182 35.000 12.000 
49. Bölüm Toplamı 126.195 38.024 28.026 12.084 35.300 12.761 
50. ÇEŞİTLİ 
52. Rapor Masrafları 2.116 — — 116 — 2.000 
53. Diğer 2.679 770 1.143 566 100 100 
59. Bölüm Toplamı 4.795 770 1.143 682 100 2.100 
PROJE TOPLAMI 334.929 126.463 100.288 46.617 46.700 14.861 
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(Sadece BMKP'nın Kullanması için) 
Memleket : Türkiye 
Proje No : TUR/82/004/H/01/01 
Adı : M T A Eğitim ve Teknik Yardım 

TOPLAM 1982 1983 1984 1985 1986 

100 Masrafa Katılım 
101 Masrafa Katılım 142.354 43.308 99.046 
109 Bölüm Toplamı 142.354 43.308 99.046 
999 B M K P Toplamı 192.575 83.155 1242 46.617 46.700 14.861 

(Sadece BMKP'nın Kullanması İçin) 
Memleket: Türkiye 
Proje No : TUR/82/004/H/01/01 
Adı : M T A Eğitim ve Teknik Yardım 

Hükümet Katkısını İçeren Proje Bütçesi 
(ABD Doları) 

TOPLAM 1982 1983 1984 1985 1986 

100 M A S R A F A K A T I L I M 
101 Masrafa Katılım 142.354 43.308 99.046 
109 Bölüm Toplamı 142.354 43.308 99.046 

150 DESTEK TUTARI 
156 Destek Tutarı 19.929 6.063 13.866 
(Masrafa katılım) 
159 Bölüm Toplamı 19.929 6.063 13.866 

199 T O P L A M M A S R A F A 
K A T I L I M 162.283 49.371 112.912 

ÖDEME PROGRAMI : 
6 M T A Projesine ait kullanılmamış masrafa katılım ödentileri bu projeye aşağıdaki gi

bi transfer edilmiştir. 

Kullanılmamış 
PROJE NO VE ADI Masrafa Katılım 

TUR/75/009 Sondaj Elemanları Grup Eğitimi — 
TUR/75/064 Güney Enerjisi Ar-Ge Merkezi Kurulması 30.769 
TUR/76/002 Maden kaynaklarını Geliştirme Planı — 
TUR/77/004 Seçilmiş Metalik Maden Arama 63.224 
TUR/77/004 M T A Teknoloji Laboratuvarının 
Güçlendirilmesi 38.789 
TUR/77/005 Data Bankası Bilgi İşlem M . Kurulması 29.501 

T O P L A M 162.283 $ 
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UNITED NATIONS DEVELOPMENT P R O G R A M M E 
PROJECT REVISION 

Country : Turkey 
Project No : TUR/82/004/H/01/01 
Project Title : M T A Training and Technical Support 
The attached budget of this project is hereby revised to reflect the estimated expenditu

res of 1985 and to extend the project into 1986 as requested with the letter of the Ministry 
of Forcing Affairs, dated 23 December 1985 and coded 733.235/G/4887. 
The change to the project input total i s : 

Project Total 
(Line 99 Total) 

Previous Budget, Code " G " 329,929 
Revised Budget, Code " H " 334,929 
Increase 5,000 

Sönmez KÖKSAL 
Director General Economic Affairs 

Cost-sharing 
(Line 101 Total) 

142,354 
142,354 

nil 

UNDP Input 
(Line 999 Total) 

187,575 
192,575 
5,000 

25/3/1986 

Date 

8 Fabruary 1986 

Date 

1 Apr 1986 

Agreed on behalf of the Government 

Telex M I N 1989 from Mr. Beredjick 

Agreed on behalf of U N / D T C D 

Sarfraz Khan Malik 
Resident Representative 

Approved on behalf of UNDP Date 

PROJECT BUDGET COVERING UNDP CONTRIBUTION (In US Dollars) 
Country : T U R K E Y 
NUMBER : TUR/82/004/H/01/01 
TITLE : M T A Training and Technical Support 

TOTAL 1982 1983 1984 1985 1986 
10. PROJECT PERSONNEL 
11.01. Drilling Expert 90,288 65,505 15,466 9,317 
11.03 Consultants 27,556 12,341 9,008 6,207 
15. Travel Cost 11,447 9,823 1,624 — 

16. Other Costs 1,609 1,609 
19. Component Total 130,900 87,669 26,098 17,133 
30. TRAINING 
31. Fellowships 21,757 13,602 1,855 6,300 
32. Group Training 51,282 31,419 14,863 5,000 
39. Component Total 73,039 45,021 16,718 11,300 
40. EQUIPMENT 
41. Expandable Equipment 15,572 3,703 8,906 1,902 300 761, 
42. Non-exp. Equipment 110,623 34,321 19,120 10,182 35,000 12,000 
49. Component Total 126,195 38,024 28,026 12,084 35,300 12,761 
50. MISCELLANEOUS 
52. Reporting Costs 2,116 — — 116 — 2,000 
53. Sundry 2,679 770 1,143 566 100 100 
59. Component Total 4,795 770 1,143 682 100 2,100 
99. PROJECT TOTAL 334,929 126,463 100,288 46,617 46,700 14,861 
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FOR UNDP USE ONLY (In US Dollars) 
COUNTRY : TURKEY 
NUMBER : TUR/82/004/H/01/01 
Adi: MTA Training And Technical Support 

100 COST-SHARING 
101 Cost-Sharing 
109 Component Total 
999 UNDP TOTAL 

TOTAL 1982 1983 1984 1985 1986 

142,354 43,308 99,046 
142,354 43,308 99,046 
192,575 83,155 1,242 46,617 46,700 14,861 

(For UNDP Use Only) 
Country : TURKEY 
Number : TUR/82/004/H/01/01 
Title : MTA Training and Technical Support 

PROJECT BUDGET COVERING COST-SHARING COTRIBUTION 
(In US Dollars) 

TOTAL 1982 1983 1984 1985 1986 

100 COST-SHARING 
101 Cost-sharing 142,354 
109 Component Total 142,354 

150 SUPPORT COST 
156 Suppurt Cost (Cost-sharing) 19,929 
159 Component Total 19,929 
199 TOTAL COST-SHARING 162,283 

PAYMENT SCHEDULE : 

43,308 99,046 
43,308 99,046 

6,063 13,866 
6,063 13,866 

49,371 112,912 

Unutilized amounts of cost-sharing receipts of 6 MTA projects have been transferred 
into this project as follows 

Project Number and Title Unutilized Cost-Sharing ($) 

TUR/75/009 Group Training in Drilling Techniques — 
TUR/75/064 Establishment of Solar Energy R and D Centre 30.769 
TUR/76/002 Mineral Resources Development Planninq — 
TUR/77/003 Training in Exploration for Selected Metals 63.224 
TUR/77/004 Assistance to MTA Technological Laboratories 38.789 
TUR/77/005 Data Bank and Computer Centre 29.501 

TOTAL: $ 162.283 
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Bakanlar Kurulu Kararı 
Karar Sayısı: 86/10655 

Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununa tabi olarak faaliyetini sürdüren Hıckson's Emp-
renye Maddeleri Endüstrisi Limited Şirketinin ekteki şartlar dahilinde faaliyetine devam et
mesi ve 15/7/1972 tarihli ve 7/4655 sayılı Kararnamenin yürürlükten kaldırılması; Devlet Ba
kam ve Başbakan Yardımcılığı'nın 25/4/1986 tarihli ve 1929 sayılı yazısı üzerine, 6224 sayılı 
Kanun'un birinci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 6/5/1986 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

T ÖZAL 
Başbakan 

A K ALPTEMOÇİN 
Devlet Bak -Başbakan Yrd V. 

A TENEKECİ 
Devlet Bakanı 

Z YAVUZTÜRK 
Milli Savunma Bakanı 

M EMİROĞLU 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 

V ATASOY 
Ulaştırma Bakanı 

H C ARAL 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

K OKSAY 
Devlet Bakanı 

M T TİTİZ 
Devlet Bakanı 

Y AKBULUT 
İçişleri Bakanı 

A M YILMAZ 
Devlet Bakanı 

A KARAEVLİ 
Devlet Bakanı 

V .HALEFOĞLU 
Dışişleri Bakanı 

M V DİNÇERLER 
Devlet Bakanı 

M N ELDEM 
Adalet Bakanı 

A K ALPTEMOÇİN 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

I S GİRAY 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

H H DOĞAN 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 

S N TÜREL 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

M KALEMLİ 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı V 

M KALEMLİ 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

H H. DOĞAN 
Kültür ve Turizm Bakanı V 

6/5/1986 Tarihli ve 86/10655 Saydı Kararnamenin Ekidir 
1 — Şirket " H E M E L Emprenye Sanayi ve Ticaret A.Ş ." adı altında faaliyetini 

sürdürecektir. 
2 — Şirketin faaliyet sahası; Orman varlığı ve ahşap malzemenin ıslahına ve korunma

sına yönelik her türlü mamulün ve kimyevi maddelerin üretimi ve bunlara yönelik her türlü 
uygulama işleminin yapılması, imali, başkalarına imal ettirilmesi, ithali, ihracı, dahili alım sa
tım ve pazar lamasıdır. 

3 — Bu Şartlar dışında kalan diğer hususlar Yabancı Sermaye Başkanlığınca belirlenir. 

Yönetmelikler 
Başbakanlıktan : 

Başbakanlık Teftiş Kurulu Yönetmeliği 

BİRİNCİ KISIM 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 
Madde 1 — Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının teşkilât, görev, yetki ve sorum

lulukları; çalışma usûl ve esasları bu yönetmelikte belirtilmiştir. 
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Kapsam 
Madde 2- Bu yönetmelik; Başbakanlık Teftiş Kurulunun görevleri ile 

Teftiş Kurulu Başkanı, Müfettişler, Müfettiş Yardımcıları ve Teftiş Kurulu 
Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarını, teftiş edilenlerin so-
rumluluklarını, Teftiş Kurulu Başkam ile Müfettiş ve Müfettiş Yardımcı-
larının atanmalarını, özlük haklarını ve Teftiş Kurulu ile Müfettiş ve 
Müfettiş Yardımcılarının çalışma esas ve usullerini kapsar. 

Tanımlar 
Madde 3- Bu yönetmelikte geçen; 

Başbakanlık Makamı : Başbakanı ve Başbakanlık Müsteşarını. 
Teftiş Kurulu : Başbakanlık Teftiş Kurulunu, 
Kurul Başkanı : Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanını, 
Refakat Müfettişi : Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanına Yardımcı 

olmak üzere görevlendirilen Başbakanlık Müfet-
tişlerini, 

Müfettiş : Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanını, Başbakan-
lık Başmüfettişleri ve Müfettişlerini, 

Müfettiş Yardımcısı : Re'sen teftişe yetkili veya yetkisiz Başbakanlık 
Müfettiş Yardımcılarını, 

Şube Müdürlüğü : Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı Şube 
Müdürlüğünü, 

Şube Müdürlüğü Personeli : Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı Şube Mü-
dürlüğünde görevli Müdür, Şef, Memur, Sekreter 
ve Daktilograf kadrolarındaki memurları, 
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Teşkilât 

Teşkilât ve Bağlılık 
Madde 4- Teftiş Kurulu Başkanlığı; 

a) Başkan, 
b) Başmüfettişler, 
c) Müfettişler, 
d) Müfettiş Yardımcıları, 
e) Şube Müdürlüğünden, 
müteşekkil olup; doğrudan Başbakanlık Makamına bağlıdır. 

Görev Merkezi 
Madde S- Başbakanlık Teftiş Kurulunun görev merkezi Ankara'dadır. Bu 

Merkez, müfettişlerin de görev merkezidir. 
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Teftiş Kurulu Başkanlığı, Başbakanlık Makamının onayını alarak devamlı 
denetim ve tef t i ş i sağlamak amacıyla Müfettiş bulundurulmasını gerektiren büyük 
illerde görev merkezleri tesis edebilir. 

İKİNCİ KISIM 

Birinci Bölüm 

Teftiş Kurulu 

Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın Görevleri 

Madde 6- Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın görevleri şunlardır: 

a) Bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla, kamu iktisadi teşebbüs
lerinde teft işin etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda genel prensipleri tesbit 
etmek ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici tef t iş sistemini geliştirmek, 

b) 1. (a) bendinde sayılan kuruluşlarla, bunların iştirak ve or-
taklıklarında, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında, t e f t i ş , denetim 
veya bu maksatla kurulmuş olan birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarını haiz 
olarak her türlü inceleme, araştırma,soruşturma ve te f t i ş i yapmak veya yaptır-
mak, 

2. Vakıflarda, derneklerde, kooperatiflerde, her seviyedeki 
işçi ve işveren teşekküllerinde t e f t i ş , denetim veya bu maksatla kurulmuş olan 
birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarını haiz olarak gerektiğinde her türlü 
inceleme, araştırma,soruşturma ve te f t i ş i yapmak veya yaptırmak, 

3. Başbakanlık bağlı ve i l g i l i kuruluşlarında her türlü 
inceleme araştırma, soruşturma ve t e f t i ş , merkez teşkilatında ise soruşturma 
yapmak. 

4. Gerektiğinde,imtiyazlı ş i rke t le r le , özel kuruluşları mali 
yönden denetlemek ve tef t iş etmek. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Teftiş Kurulu Başkanı 

Teftiş Kurulu Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları; 

Madde 7- Teftiş Kurulu Başkanı Müfettiş sıfat ve yetkisine sahip olup 
aşağıdaki görevleri yapar. 

a) Teftiş Kurulu Başkanlığının 6 ncı maddede belirtilen görev-
erini Başbakanlık Makamının emir veya onayı üzerine Başbakan adına yürütmek, 
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b) Teftiş Kurulunu yönetmek, Müfettişlerin çalışmalarını düzen-
lemek ve denetlemek, 

c) Gerektiğinde bizzat teftiş, denetim inceleme ve soruşturma 
yapmak, 

d) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile bunların iştirak ve ortaklık-
lanndaki teftiş ve denetim organlarının programlarının hazırlanmasında gözönüne 
alınacak esasların tesbiti için yapılacak toplantılara başkanlık etmek, dönem 
çalışmalarını da değerlendirip Başbakanlık Makamına sunmak, 

e) Müfettişlerden gelen raporları ve fezlekeleri incelemek, 
eksikliklerinin giderilmesini sağlamak, ilgili mercilere göndermek, ilgililerce 
alınacak tedbirleri ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını takip etmek ve alınması 
gereken tedbirlerle ilgili tekliflerde bulunmak, 

f) Teftiş Kurulu Başkanlığına intikâl eden teftiş, denetim 
inceleme veya soruşturmayı gerektiren konuları ilgili Bakanlık ve Kuruluşlar 
denetim organlarına göndermek ve bunların sonuçlarını takip etmek, 

g) Müfettiş Yardımcılarının işe alınmasa ve 3 yıllık staj döne-
minde yetişmelerini sağlayıcı tedbirleri almak, 

h) Müfettişlerin mesleki ve ilmî çalışmalarını teşvik ve tanzim 
etmek, gerekirse başarılı tetkik sonuçlarının neşredilmesini sağlamak. 

ı) Kurulun çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporları düzenlemek 
ve Başbakanlık Makamına arzetmek, 

j) Mevzuatın, Müfettişler arasında değişik yorumlandığı hallerde 
görüş ve uygulama birliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almak, 

k) Başbakanlık Makamınca verilecek benzeri diğer görevleri 
yapmak. 

Teftiş Kurulu Başkanına Yardım 
Madde 8- Teftiş Kurulu Başkanı, .kendisine yardımcı olmak üzere yeterli 

sayıda Müfettişi "Refakat Müfettişi" olarak görevlendirebilir. 
Teftiş Kurulu Başkanına Vekâlet 

Madde 9- Kurul Başkanı; geçici sebeplerle görevden ayrıldığında, 
Başkanlığa tayin şartlarını taşıyan Refakat Müfettişlerinden birine Vekâlet 
görevi verir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Müfettişler 

Müfettişlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
Madde 10- Başbakanlık Müfettişleri Başbakanlık Makamına bağlı olup, 

Başbakan adına; 
a) Başbakanlık Teşkilâtı Hakkındaki Kanun ve Teftiş Kurulu 

Yönetmeliği hükümleri dairesinde; bütün kamu kurum ve kuruluşlarında, kamu ikti-
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Müfettişler 

Müfettişlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
Madde 10- Başbakanlık Müfettişleri Başbakanlık Makamına bağlı olup, 

Başbakan adına; 

a) Başbakanlık Teşkilâtı Hakkındaki Kanun ve Teft iş Kurulu 
Yönetmeliği hükümleri dairesinde; bütün kamu kurum ve kuruluşlarında, kamu ikti-
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sadi teşebbüslerinde ve bunların iş t irak ve ortaklıklarında, kamu kurumu n i t e l i ğ i n -
deki meslek kuruluşlarında, vakıflarda, derneklerde, kooperatiflerde, her seviyede-
ki i ş ç i ve işveren teşekküllerinde, t e f t i ş , denetim veya bu maksatla kurulmuş olan 
birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarını haiz olarak her türlü inceleme, a r a ş t ı r 
ma, soruşturma ve t e f t i ş yapmak, lüzumu halinde imtiyazlı ş i r k e t l e r l e özel kuruluş-
ları da mali yönden t e f t i ş etmek ve denetlemek, Başbakanlık bağlı ve i lg i l i kuruluş-
larında her türlü inceleme, araştırma, soruşturma ve t e f t i ş , merkez teşkilâtında ise 
soruşturma yapmak, 

b) Teft iş ve inceleme sırasında öğrenmiş oldukları ve görev emrinin 
dışında kalan yolsuzluklar i ç i n , sorumlular hakkında, tabi oldukları soruşturma usulü
ne uygun olarak, gecikmeden hadiseye el koyabilmek üzere durumu hemen Teftiş Kurulu 
Başkanına bildirmek, 

c) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak, 
görülecek yanl ı ş l ık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yo l lar ını araştırmak 
ve i ş l er in istenen seviyede yürümesini sağlamak için alınması gereken tedbirleri ve 
düşüncelerini raporla Teft i ş Kurulu Başkanlığına bildirmek, 

d) Çeş i t l i konularda yurt içinde ve dışında araştırmalar yapmak, 
görevlendiri ldikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak, 

e) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle i l g i l i çalışmalar ile Başkanlıkça 
verilecek diğer vazifeleri yapmak, 

ile görevli ve yetkilidirler. 

Müfettişler yaptıkları çalışmalar ve hazırladıkları raporlardan 
mer'i mevzuat çerçevesinde sorumludurlar. 

Müfettiş Yardımcılarının bu yetkilerini kullanabilmeleri ya da 
bağımsız olarak görev yapabilmeleri, belirli bir yetişme süresinin sonunda, kendi
lerine "Yetki" verilmesiyle mümkündür. 

Teftiş ve Tahkik Sırasında Memurları Görevden Uzaklaştırma ve Kanuni 
Takibat 

Madde 11- a) Teft iş ve tahkik sırasında suç delilleri henüz elde edilmemiş 
olmakla beraber işbaşında kalmasının tahkikatı güçleşt ireceği kanaatına varı lan, 

b) Teftiş neticesinde gizli veya açık zimmet ve i h t i l a s ı veya 
işlemlerinde önemli yolsuzluğu görülen veyahut para ve para hükmündeki kağıt lar 
ile ayniyat, defter ve belgeleri göstermeyen ve bunlarla i l g i l i soruları cevapla-
maktan kaçınan memur ve diğer personel, Başbakanlık memur ve personeli ise 
doğrudan doğruya Müfettiş tarafından; diğer Bakanlık, Kurum ve Kuruluşlara mensup 
iseler Müfettişin i s teği üzerine, 

Tayine yetkili amirleri tarafından usulüne göre derhal görev-
den u z a k l a ş t ı r ı l ı r . 

Görevden uzaklaştırma tedbiri, Teft iş ve tahkikatın her 
safhasında a l ı n a b i l i r . Ancak, görevden uzaklaştırı lan kişinin görevi başında 
kalmasının mahzurlu olduğunun açık bir şekilde ortaya konması gerekir. 
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Görevden uzaklaştırılma keyfiyeti; Müfettiş tarafından 
gerekçesiyle birlikte tayine yetkili amirine, Teft iş Kurulu Başkanlığına, Bakan-
l ığ ına ve diğer i lgil i lere yazıyla hemen b i ld i r i l i r . 

Teft iş ve Tahkikat neticesinde suçun iş lendiğinin anlaşılama-
dığı veya yeterli delil bulunamadığı hallerde; görevden uzaklaştırı lmış olan 
memur ve diğer personel Müfettişin derhal vereceği rapor üzerine, tayine yetki
l i amirlerince bekletilmeksizin görevine iade edilir. 

c) Görevden uzaklaştırılması gereken memurlar hakkında, iş ledik-
leri suçların nev'i ve mahiyetine göre kanuni esaslar dahilinde takibat y a p ı l ı r . 

Görevlilerin i ş l ed ik ler i suçlarla i l g i l i tahkikat raporları , 
Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı kanalı ile i l g i l i Bakanlık veya kuruma 
gönderi l ir . 

İ l g i l i Bakanlık veya Kurum, t e f t i ş ve tahkik üzerine aldığı 

karar ve yaptığı teb l igat ı Başbakanlığa bi ldir ir . 

Görevlendirme 

Madde 12- Başbakanlık Müfett i ş ler i , Başbakanlık Makamının emir ve onayı 

üzerine Teftiş Kurulu Başkanından aldıkları talimatla görev yaparlar. 

Aldıkları görevlerin neticelerini Teft iş Kurulu Başkanlığına 

bildirirler. 

Müşterek Çalışmalar 

Madde 13- Yıl l ık T e f t i ş , denetim, inceleme ve soruşturma programlarının 
gruplar halinde uygulanmasında her gruba dahil Müfettişlerden en kıdemlisi 
o grubun başkanı s ı f a t ı y l a çalışmaları düzenler. Grup başkanları, i şe başlarken 
ve çalışmaların devamı sırasında t e f t i ş ve tetkiklere verilecek en uygun yönü 
tayın , i ş l er in seyrini takip ve sonuç alınmasını sağlayabilecek f ikir ve tedbir
lerin uygulanmasını temin ederler. 

Grup Başkanları, çalışmaların seyri hakkında zaman zaman veya 
talep halinde Başkanlığa özet bilgi veya ara rapor verirler. Ayrıca grup faali
yetlerinin sona ermesini takip eden bir ay içinde çalışmaların neticelerini, 
düzenleyecekleri raporlarda belirtirler. 

Müfettişlerin Koordinasyon Görevi 

Madde 14- Başbakanlık Müfett i ş ler i , görevlendiri ldikleri konularda; i l g i l i 
Bakanlık, Kurum ve Kuruluşlarca başlat ı lmış olan t e f t i ş , tetkik ve tahkikatı koor-
dine ederek, lüzum gördükleri takdirde, daha önce yapılmış çalışmalar ile i l g i l i 
bilgi ve belgeleri devral ır lar . 

Bu durumda, hazırlanan rapor Başbakanlık Teft iş Kurulunun 
çalışma usul ve esasları dahilinde Başbakanlıkta neticelendirilir. 
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İş ler in Süresinde Bitirilememesi ve işin Devri 

Madde 15- a) Müfett iş ler , kendilerine verilen i ş l e r i , Tef t i ş Kurulu 
Başkanlığınca belirtilen süreler içinde bit ir ir ler . Süresinde tamamlanamayacaği 
anlaşı lan i ş l e r hakkında Teftiş Kurulu Başkanlığına zamanında b11g1 verip ala-
cakları talimata göre hareket ederler. 

b) Müfettişlere verilen iş in devredilememesi a s ı l d ı r . Müfettiş-
ler ellerindeki i ş l e r i , Tef t i ş Kurulu Başkanının y a z ı l ı emri veya müsaadesi ile 
başka bir Müfettişe devredebilirler. 

c) Devredilecek i ş l e r için devri yapacak olan Müfettiş 
bir "devir notu" hazırlar. En az üç nüsha olarak hazırlanacak devir notuna; 

- Devredilen i ş in ne olduğu, 
- Devir gününe kadar; 

işin hangi kısmının ne dereceye kadar incelendiği , 
iş hakkında ne gibi görüş veya kanaata v a r ı l d ı ğ ı , 
Beliren görüş ve kanaat olarak o işin öze l l i ğ ine göre bun-
dan sonraki en uygun inceleme ve soruşturma şeklinin ne 
olması gerekeceğe, 
hakkındaki düşüncelerini yazar. 

Bundan başka devredilen i şe ait bütün belgeleri s ıra numarası 
altında gösteren dizi pusulasının bir nüshasını, i ş e ait defter ve belgelerle 
birlikte, i ş i devralan Müfettişe imza karş ı l ığ ı verir. 

Devir notunun ve dizi pusulasının ikinci nüshası bir yazı ile 
devreden Müfettiş tarafından T e f t i ş Kurulu Başkal ığ ına gönderi l ir . Üçüncü nüsha 
devreden Müfettişte ka l ı r . 

Müfettişlerin Riayet Edecekleri Hususlar 

Madde 16- Müfett iş ler , bulundukları yerlerde görev ve s ı fa t lar ın ın 
önemine uygun bir ciddiyet ve vakar göstermek, münasebetlerinde nezaket kaidele
rine riayet etmek ve her ne suretle olursa olsun münakaşalara girmekten çekinmek 
zorundadırlar. 

Müfett iş ler, 

a) İcraya müdahale edemezler. 
b) Evrak, defter ve kayıtlar üzerine şerh, ilave ve tashihat 

yapamazlar. 
c) Teft işe tabi kimselerle hususi münasebetler tesis edemezler. 
d) Teft işe gidecekleri yerleri, yapacakları i ş l e r i muttali 

oldukları s ı r lar ı ifşa edemezler. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Teft iş Kurulu Şube Müdürlüğü 

Teft iş Kurulu Şube Müdürü ile Diğer Görevli lerin; Görev, Yetki ve 

Sorumlulukları 

Hadde 17- Şube Müdürlüğü, Teft iş Kurulu Başkanının emri altında bir 
Şube Müdürü ve yeterli sayıda personelden teşekkül eder. 

Teft iş Kurulu Şube Müdürlüğü'nün görevleri şunlardır: 

a) Teft iş Kurulu Başkanlığına intikal eden her türlü evrakın 
kaydını tutmak ve cevaplarını sevketmek, 

b) Müfettişlerden gelen rapor, fezleke ve tahkikat evrakını 
kayıt etmek ve i l g i l i olduğu yerlere vererek takip etmek, 

c) İş ler i biten rapor, fezleke ve evrakı düzenli bir şeki lde 
muhafaza etmek, 

d) Müfettişlerin çalışma ve hakediş cetvellerini zamanında 
inceleyerek tahakkuka ait işlemi hazırlamak, 

e) Teft iş Kurulunun çalışmaları ile i l g i l i kayıt ve dosyaları 
tutmak. 

f) Teft iş Kurulu Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri 
yapmak. 

Müdürlüğün idaresinden Başkan ve Başkana yardımla görevlendiri
len Müfettişlere karşı birinci derecede Şube Müdürü sorumludur. Şube Müdürü ve 
Şube Müdürlüğü personeli görevleri dolayıs ıy la edindikleri bilgileri açıklaya-
mazlar. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Teft işe Tabi Olanların Sorumlulukları 

Teft işe Tabi Olanların Sorumlulukları 

Madde 18- a) Teft işe veya tahkike tabi kurum ve kuruluşlarda bulunan 
görevli memur ve personel, para ve para hükmündeki kağıt lar ile ambar ve 
depolarında bulunan ayniyatı ve bunlarla i l g i l i belge ve defterleri, gizli de 
olsa bütün vesikaları ilk talepte Müfettişe göstermek, saymasına ve tetkik etmesi 
ne yardımda bulunmak zorundadır. 

Ancak; S i lahl ı Kuvvetler elinde bulunan ayniyat hakkında özel 
kanun hükümleri uygulanır. 

b) Teft işe veya tahkike tabi kurum ve kuruluşlarda görevli memur 
ve personel, Müfettişin gerekli gördüğü evrak, kayıt ve belgelerin suretlerini 
veya a s ı l l a r ı n ı vermek zorundadır. 
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Ası l lar ı alınan evrak ve belgelerin, Müfettişin mühür ve 
imzası ile tasdik edilmiş suretleri, dosyasında saklanmak üzere; evrak ve bel-
gelerin al ındığı kurum ve kuruluşlara veril ir. 

c) Teft işe veya tahkike tabi kurum ve kuruluşların y ö n e t i c i l e r i ; 
t e f t i ş hizmetlerinin gereklerine uygun biçimde yürütülebilmesi i ç i n , Müfettişlere 
görevleri süresince uygun bir yer sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak 
zorundadırlar. 

d) Teft iş veya tahkike tabi kurum ve kuruluşların görevl i ler ine 
verilmiş izinlerin kullanılması, hastalık ve bunun gibi mücbir sebepler dışında, 
Müfettişin i s teğ i üzerine t e f t i ş veya tahkik sonuna kadar durdurulur. 

İznini kullanmaya başlamış olan görev l i , Müfettişin i s teğ i 
üzerine geri ç a ğ r ı l ı r . 

Görevlerinin i fas ı sırasında Başbakanlık Müfett iş lerine; 
görev yaptıkları kurum t e ş k i l â t ı Mülki amirler ve i l g i l i kamu kurum ve kuruluş
ları gereken her türlü kolaylığı göstermek ve yardımda bulunmak mecburiyetinde
d i r . Ü Ç Ü N C Ü KISIM 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Başbakanlık Müfettişl iğine Giriş 

Başbakanlık Müfettişl iğine Giriş 

Madde 19- Başbakanlık Müfettiş l iğine doğrudan atama yolu ile veya 

Müfettiş Yardımcısı olarak g i r i l i r . 

Başbakanlık Makamınca gerekli görülen hallerde; 

a) Başbakanlık Teşkilatı dahil diğer Kamu Kurum ve Kuruluşların-

da birinci derece veya muadili kadrolarda üst kademe yönet ic i s i olarak görev 

yapanlar veya yapmış olanlar. (Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, 

Genel Müdür Yardımcısı ve Müstakil Daire Başkanı) 

b) Asgari 10 y ı l l ı k memuriyet hizmeti olmak şar t ıy l e enaz 

4 y ı l l ı k eğitim veren bir öğrenim kurumunu bitirmiş olup Bakanlıkların Merkez 
Teşkilât ları ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında yeterlik imtihanlarını vererek de-
netim elemanı olarak çal ışanlar veya çalışmış olanlar. 

doğrudan Başbakanlık Müfettiş l iğine atanabilirler. 

Başbakanlık Müfettiş Yardımcılığına tayin edilebilmek iç in 

yapılacak g i r i ş imtihanını kazanmak ş a r t t ı r . 

Müfettiş Yardımcılığı Giriş İmtihanı Kurulu 

Madde 20- Başbakanlık Müfettiş Yardımcılığı g i r i ş imtihanını yapacak 
kurul; Başbakanlık Makamının onayı ile Teftiş Kurulu Başkanının Başkanlığında 
dört üyenin işt iraki ile kurulur. Ayrıca üç yedek üye tesbit edil ir. 
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Başbakanlık Teftiş Kurulu Müfettişlerinin dışında; kurula 
Başbakanlık Merkez Teşkilâtı üst kademe yöneticileri arasından en çok ik i üye 
dahil edi lebi l i r . 

Yazılı veya sözlü imtihanın tamamına katıldığı hallerde Baş-
bakanlık Müsteşarı bu kurulun tabii Başkanıdır. 

Müfettiş Yardımcılığı Giriş İmtihanının İlânı 

Madde 21- Giriş imtihanlarının aç ı l ı ş tar ihler i , yapılacağı yerler ve g i r i ş 
şar t lar ı resmi ve günlük gazetelerle ilân olunur. 

İ lânlar, imtihan tarihinden en az bir ay önce yapı l ı r . 

Adayların müracaat ve kayıt süresi , imtihanların başlama tarihinden 
en çok 15 gün öncesine kadar devam edecek şekilde tesbit olunur. 

İmtihanlar, yürürlükteki i l g i l i mevzuat hükümlerine göre yapı l ı r . 

Müfettiş Yardımcılığı Giriş İmtihanı Şartları 

Madde 22- Başbakanlık Müfettiş Yardımcılığı imtihanına katılabilmek 
için; 

a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı n i 
te l ikler i haiz olmak, 

b) İmtihanın açıldığı yı l ın Ocak ayı başında 30 yaşını doldur
mamış bulunmak, (Askerliğini yapmış olanlar için bu sınıra ik i sene eklenir) 

c) Hukuk, Siyasal, İk t i sa t , İktisadi ve İdari İlimler Fakülte-
ler i i l e İktisadi ve Ticari tümler Akademilerinden veya muadili yerl i ve ya-
bancı bir Fakülteden birini bitirmiş olmak, 

d) Oçüncü defa Başbakanlık Müfettiş Yardımcılığı gir iş imti-
hanına katılmamış olmak, 

e) Başbakanlık Müfettişliği karakter ve vasıflarını haiz 
bulunmak gerekir. 

(d) ve (e) bendlerinde belirtilen hususlar Teftiş Kurulu 
Başkanlığınca yapılacak incelemelerle tesbit ed i l i r . 

Müfettiş Yardımcılığı Giriş İmtihanı Muameleleri 

Madde 23- İmtihana girmek isteyenler, Başbakanlık Teftiş Kurulu 
Başkanlığına bir dilekçe i le müracaat ederler. Dilekçeye isteklinin 1ş ve 
ikametgâh adresleri yazı l ı r ve aşağıdaki belgeler eklenir. 

a) Nüfus cüzdanının aslı veya tasdikli sureti, 
b) Yüksek öğrenim bitirme diploma sureti veya belgesi. 
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c) Sağlam ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı 
olduğuna dair tam teşekküllü resmi hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu. 
(Sağlık Kurulu raporu, imtihanı kazandıktan sonra da verilebilir.) 

d) Askerlik görevini yaptığını veya tecil durumunu göster ir 

belgenin a s l ı veya tasdikli sureti, 
e) 6 x 9 ebadında 6 adet fotoğraf. 
f) Sabıka kaydı belgesi. 
g) Kendi el yazıs ı ile hal tercümesi. 

(Bu hal tercümesinde baba ve ana adları ile meslek veya i ş l e r i ; 
i lk, orta ve yüksek tahsillerini yaptığı okulları ve yerleri, kendisi hakkında 
bilgi verebilecek iki kişinin ad lar ı , yüksek tahsilden sonra ne gibi i ş l e r yap
t ı ğ ı be l ir t i l i r . ) 

Müfettiş Yardımcılığı Giriş İmtihanı Yerleri 

Madde 24- Aranan şart ları haiz istekliler, yaz ı l ı ve sözlü olmak üzere iki 

imtihana tabi tutulurlar. 

Yazılı imtihanda başarı l ı olamayanlar, sözlü imtihana alınmazlar. 

Yazılı ve sözlü imtihanlar Ankara'da y a p ı l ı r . 
Müfettiş Yardımcılığı Giriş İmtihanı Adaylık Belgesi 

Adaylık Belgesi 
Madde 25- Müfettiş Yardımcılığı g i r i ş imtihanına işt irak edebileceklere 

Teftiş Kurulu Başkanlığınca fotoğrafl ı "Adaylık Belgesi" veril ir. İmtihanlara, 
ancak bu belgenin gösterilmesi suretiyle giri lebi l ir . 

Müfettiş Yardımcılığı Giriş İmtihanı Konuları 
Madde 26- Müfettiş Yardımcılığı g i r i ş imtihanı aşağıdaki konulardan 

seçilmek suretiyle y a p ı l ı r . 
A- HUKUK 

a) Anayasa Hukuku 
b) İdare Hukukunun genel e s a s l a r ı , idari kaza, 

idari t e ş k i l â t 
c) Ceza Hukuku (Genel Esaslar) 
d) Medeni Hukuk (Aile Hukuku Hariç) 
e) Borçlar Hukuku (Genel Esaslar) 
f) Ticaret Hukuku (Genel Esaslar) 
g) İcra İ f las Hukuku (Genel Esaslar) 

B- İKTİSAT 
a) İkt i sat Teorisi 
b) İktisadi Düşünceler ve Doktrinler Tarihi 
c) Para-Banka, Kredi ve Konjonktür 
d) Milli Gelir 
e) Milletlerarası İktisadi Münasebetler ve Teşekküller 
f) İşletme iktisadı 
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C- MALİYE 

a) Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası 
b) Türk Vergi Kanunlarının Esasları 
c) Kamu Giderleri 
d) Bütçe Teknikleri 
e) Genel, Katma, Özel ve Özerk Bütçeler 

D- MUHASEBE 

a) Genel Muhasebe 

b) Bilanço Analizi ve Teknikleri 

E- MATEMATİK 

a) Matematik 
b) Ticari Hesap 

c) İs ta t is t ik 

F- YABANCI DİL 

a) İngilizce 
b) Fransızca 
c) Almanca 

dillerinden b i r i s i . 

Müfettiş Yardımcılığı 

Giriş İmtihanı Notlarının Değerlendirilmesi 

Madde 27- Giriş imtihanında tam not yazılı imtihan gruplarında ayr ı , ayr ı , 
sözlü imtihanda tek olmak üzere 100 dür. 

Yazılı imtihanı başarmış sayılabilmek için yabancı dil dışındaki 
yazılı imtihan gruplarından alınan notlardan her birinin 60 tan ve ortalamasının 
da 65'ten aşağı olmaması gerekir. 

Yazılı imtihanda başarı gösterenler bir yazı i le sözlü imtihana 
davet ed i l i r . Sözlü imtihanda; adayların genel olarak Hukuki, İktisadi Mali ve Kamu 
Yönetimi b i lg i le r i i le zeka, intikal süra t i , ifade kabiliyeti , tavır ve hareket 
gibi şahsi vasıfları da gözönünde bulundurulur. 

Sözlü imtihanı başarmış sayılabilmek için bu imtihanda alınan 
notun 65 ten aşağı olmaması gerekir. 

Müfettiş Yardımcılığı imtihanını başarmış sayılmak için gir iş 
imtihan notunun 65 ten az olmaması gerekir. Giriş imtihanı notu, yabancı dil dışında 
yazılı imtihan notu ortalaması i le sözlü imtihan notu toplamının ikiye bölünmesi i le 
bulunur. 

imtihanda başarı gösterenlerin sayıs ı , kadro sayısından fazla olursa 
gir iş imtihanı notu üstün olanlar tercih ed i l i r . Giriş imtihanı notunun eş i t l iğ i 
halinde; yabancı di l notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için imtihan 
sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. 
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İmtihan sonuçları imtihan kurulu tarafından tutanakla» tesbit 
edilir. İmtihanı başaranlara Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gerekli tebligat 
y a p ı l ı r . 

Aynı g i r i ş İmtihanınında başarı gösterenlerin Müfettiş Yardımcı-
l ığ ına tayinleri imtihandaki derece sırasına göre y a p ı l ı r . 

Yeterlik İmtihanından önce Kuruldan Çıkarılma 

Madde 28- Müfettiş Yardımcılığı döneminde, Başbakanlık Müfettiş l iği 
karakter ve vas ı f lar ı ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar, 
"Yeterlik İmtihanı" beklenmeksizin Teft iş Kurulu dışında başka bir memuriyete 
nakledilirler. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Müfettiş Yardımcılarının Yetişt ir i lmesi 

Müfettiş Yardımcılarının Yetişt ir i lmesi 
Madde 29- Müfettiş Yardımcılarının yet iş t ir i lmesinde şu esaslara uyulur. 

a) Şahsiyetlerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre g e l i ş t i r -

mek, 
b) Yetki alanına giren Mer'ı mevzuat ile t e f t i ş ve tahkikat konula

rında tecrübe ve ihtisas sahibi olmalarını sağlamak, 

c) İlmi çalışma ve araştırma al ı şkanl ığ ını kazandırmak, 
d) Yabancı dil bilgilerinin gelişmesi hususunda imkan sağlamak. 

Müfettiş Yardımcılarını Yetiştirme Programı 

Madde 30- Müfettiş Yardımcıları, 3 y ı l l ı k yardımcılık döneminde aşağıdaki 
programa göre y e t i ş t i r i l i r l e r . 

a) Birinci Dönem Çalışmaları ; 
Bu dönem çal ışmaları , Teft iş Kurulu Başkanlığınca kurul yetki 

alanına giren t e f t i ş , denetim, inceleme, araştırma ye soruşturma ile i l g i l i mevcut 
mer'i mevzuatın yardımcılara öğret i lmesi , Lisan bilgilerinin g e l i ş t i r i l m e s i amaciyle 
hizmet iç i eğitim şeklinde düzenlenir. 

b) İkinci Dönem Çalışmaları; 

Bu dönem çal ışmaları , Başbakanlık bağlı kuruluşlarının te f t i ş inde 
grup halinde y a p ı l ı r . Bu t e f t i ş l e r , Müfettiş Yardımcılarını yetiştirmeye yönelik 
özel gayeli t e f t i ş l e r d i r . Yetiştirme görevi , müfettiş yardımcılarının sayısına göre 
bir veya birkaç müfettişe veri l ir . 

Grup Başkanları programlarını; mevzuat ve tatbikatının t e f t i ş ve 
tahkik usullerinin yeteri derecede öğrenilmesini sağlayacak şekilde düzenler ve 
uygularlar.Müfettişler, Müfettiş Yardımcılarının çalışmalarını en iyi şekilde ye-
tişmelerini sağlayacak tarzda düzenlerler. 
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c) Üçüncü Dönem Çalışmaları; 

Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarı ile bitiren 
Müfettiş Yardımcılarına, yanında ç a l ı ş t ı k l a r ı Müfettişlerin mütalâaları da alınarak, 
Teftiş Kurulu Başkanlığınca re'sen t e f t i ş , tetkik ve tahkik yetkisi verilebilir. 

Re'sen t e f t i ş , tetkik ve tahkike yetkili kılınan Müfettiş 
Yardımcıları; re'sen veya lüzumu halinde diğer yardımcılarla veya Müfettişlerle 
birlikte vazife görürler. 

Müfettiş Yardımcılarının üçüncü döneme ait çal ışmaları , 
yetişmelerinin tamamlanması hususu da gözönünde tutularak Teft iş Kurulu Başkanlı
ğınca düzenlenir. 

Müfettiş Yardımcılığı Dönemi ve Yeterlik İmtihanı 

Madde 31- Başbakanlık Müfettiş Yardımcıları üç y ı l l ı k bir staj döneminden 
sonra yeterlik imtihanına tabi tutulurlar. 

Bu imtihanda başarı gösterenler Müfettişliğe tayin edilirler. 
İmtihanda başarı gösteremeyenler Başbakanlık Teşkilâtında veya 

Bakanlıklarda başka görevlere naklen tayin edilirler. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Müfettişl iğe Tayın 

Müfettiş Yeterlik İmtihanı Kurulu 

Madde 32- Başbakanlık Müfettişl iği yeterlik imtihanım bu yönetmeliğin 
20 nci maddesinde bahsedilen kurul yapar. 

İmtihanlar yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre y a p ı l ı r . 

Yeterlik İmtihanı Programı 

Madde 33- Müfettiş Yardımcılarının üç y ı l l ı k dönemde kazandıkları mesleki 
bilgi ve tecrübe derecesinin anlaşılması için yapılacak yeterlik imtihanı programın-
da, aşağıda esasları açıklanan ' 'Mer' i mevzuat ve tatbikat" ile "Teftiş , tetkik ve 
tahkik usûl leri" yer a l ı r . 

A- Mevzuat ve Tatbikatı: 

a) Bakanlıkların Merkez ve Taşra Kuruluşlarına ait genel 
hükümler 

b) Kamu iktisada Teşebbüslerinin Yönetim ve Denetlenmesine 
ait hükümler 

c) Vakıf, Dernek, Kamu Kurumu nitel iğindeki meslek kuruluş-
ları ve i şç i ve işveren teşekküllerine ait genel hükümler 

d) Katma Bütçeli Kuruluşlar ile özel İdare ve Belediyeler 
ile i l g i l i genel hükümler 
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e) Devlet Plânlama Teşkilâtı ile i l g i l i hükümler 

f) Devlet Memurları Kanunu ile i l g i l i hükümler 

g) Muhasebe-i Umumiye Kanunu, Devlet İhale Kanunu 

h) Vergi, Resim ve Harçlar i le diğer devlet gelirlerine 
ait hükümler 

1) Kambiyo mevzuatı ile i l g i l i genel hükümler 
m) Sayıştay Kanunu 
n) Harcırah kanunu 
o) T.C.Emekli Sandığı Kanunu 
ö) Borçlar Kanunu 
p) Bankalar Kanunu 
r) Sermaye Piyasası Kanunu 

B- Muhasebe-

a) Genel Muhasebe 

,b) Şirket ler Muhasebesi 

c) Bilanço Analizi ve Teknikleri 
d) Devlet Muhasebesi 

C- Tetkik ve Tahkik Usulü 
a) Memurin Muhakematı Hakkında Kanun 
b) 1609 say ı l ı Kanun, 
c) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 
d) Türk Ceza Kanununun memur suçlarına dair hükümleri 
e) 1918 say ı l ı kaçakçılığın men ve takibi hakkında kanun 

hükümleri 

Yeterlik İmtihanı Notlarının Değerlendirilmesi 

Madde 34- Yeterlik imtihan notu, yaz ı l ı ve sözlü imtihan notu ile yetişme 
notundan meydana gelir. 

Tam not, yetişme notu ile y a z ı l ı imtihan gruplarında a y r ı , ayrı 
ve sözlü imtihanda tek olmak üzere 100 dür. 

Yeterlik İmtihanını başarmış sayılmak i ç i n ; 

a) Alınan notların her birinin 50'den, 
b) Yazılı imtihan gruplarından alınan notlar ortalamasının 65'ten, 
c) Yetişme notu ve yaz ı l ı imtihan grupları notları ile sözlü sınav 

notu ortalamasının 65'ten, 

aşağı olmaması gerekir. 

Yetişme Notu 

Madde 35- Yetişme notu aşağıda belirtilen konulardan herbiri iç in verilen 
notlar ortalaması alınarak tesbit edil ir. 

a) Kurs ve Seminer notu, (Kurs ve Seminerler sonunda aldıkları 
notlar ortalaması) 
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b) Etüt ve inceleme notu, (Müfettiş Yardımcılarına verilen etüt 
ve inceleme sonucu düzenledikleri raporlara verilen not) 

c) Teftiş ve denetim notu, (Yetkili Müfettiş Yardımcılarının 
yaptıkları t e f t i ş ve denetim sonunda düzenledikleri raporlara verilen not) 

d) Tahkikat Notu,( Yetkili Müfettiş Yardımcılarının yaptıkları 
soruşturma sonunda düzenledikleri rapor veya fezlekelere verilen not) 

c) Özel Not, (Müfettiş Yardımcılarının nitelikleri, tutum ve 
davranışları , meslek bi lgi leri , çal ışkanl ıkları ve mesleki liyakatleri hakkında 
yanında ç a l ı ş t ı k l a r ı Başbakanlık Müfettişleri ve Kurul Başkanı tarafından verilen 
notlar) 

Yeterlik İmtihanını Kazanamayanlar ve İmtihana Girmeyenler 

Madde 36- Yeterlik İmtihanını kazanamayan ya da mazeretsiz olarak imtihana 
girmeyenler Başbakanlık veya Bakanlıklarla,bunlara bağlı kurum ve kuruluşlarda 
durumlarına ve derecelerine uygun görülecek diğer bir göreve nakledilirler. 

DÖRDüNCÜ BÖLÜM 

Müfettişlerin Terfii 
Müfettişlerin Terfii 

Madde 37- Yeterlik imtihanını başarı ile verip Müfettişl iğe tayin edilen 
Başbakanlık Müfett iş lerinin, maaş dereceleri itibariyle müteakip terfi leri , genel 
hükümlere göre y a p ı l ı r . 

Müfettişl iğe tayin edilenlerin kıdemleri, yeterlik imtihanındaki 

başarı derecelerine göre tesbit edilir. 

Başmüfettişliğe Terfi 

Madde 38- Başbakanlık Başmüfettişliğine terfide esas; mesleki yetenek, 
kıdem, gayret ve başarı ile Teftiş Kurulu Başkanlığı nezdinde bırakılacak umumi 
intiba ve kanaatin müsbet olmasıdır. 

Başmüfettişliğe aday olabilmek i ç i n ; Müfettişin 1 inci derece 
kadroya tayin edilebilecek şartlara sahip olması gerekir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Teftiş Kurulundan Ayrılan Müfettişlerin Tekrar Kabulleri 

Kuruldan İstifa veya Nakil Suretiyle Ayrılmalar 

Madde 39- Başbakanlık Teftiş Kurulundan istifa suretiyle veya naklen ayrılan 
Müfettişlerin Teftiş Kuruluna tekrar kabulleri, Başbakanlık Makamının iznine 
bağl ıd ır . 

Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra Müfettişl iğe dönenler 
dönemlerinin en kıdemlisi s a y ı l ı r l a r . Aynı dönemde bu durumda birden fazla Müfettiş 
varsa, bunların kıdem sırasının tesbitinde müfettişl ik kıdemleri esas a l ı n ı r . 

Müfettişlik s ı f a t ın ı kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan 
Müfettişliğe dönenler, kıdem bakımından dönemlerinin sonuna a l ı n ı r l a r . 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Başbakanlık Müfettişlerinin Çalışma Esasları 

Başbakanlık Müfettişlerinin Çalışma Anlayışı ve Amacı 

Madde 40- Başbakanlık Müfett iş ler i ; esas itibariyle bütün Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarında ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinde t e f t i ş ve denetimin müessir bir 
şeki lde yürütülmesini engelleyen hususları tesbit etmek, hadiselerin ekonomik, 
sosyal, idari ve hukuki sebeplerini tahlil etmek, müesseselerle, sistemlerin 
ıs lahını ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici t e f t i ş sistemini g e l i ş 
tirmek için gerekli tedbirlerin alınması gayesini gözönünde tutarlar. 

Müfettişler bu gayeyle, çalışmaları esnasında tesbit ettikleri 
çal ışkan, b a ş a r ı l ı , devlet hizmetini gayret ve feragatla yapan, devlete sahip 
çıkan, yetkilerini kamu menfaati istikametinde kullanan, basiretli devlet memur
larının taltif edilmeleri için tekliflerde bulunurlar. İnceleme, araştırma, so-
ruşturma ve t e f t i ş faaliyetleri esnasında, çal ışanların morallerini bozmayacak 
ve i ş in verimini artıracak şekilde hareket etmeye itina gös ter i r l er . 

Başbakanlık Müfettişleri ifa edilmeyen veya sürüncemede bırakı
lan i ş l e r in ikmal edilmesine ve buna yol açanların cezalandırılmasına da önem 
verirler. 

Başbakanlık Müfet t i ş ler i , bu maksatlarla yaptıkları t e f t i ş , 
denetim tetkik ve tahkikatlarda; i ş in önemine ve n i t e l i ğ ine göre, ç e ş i t l i kade
melerdeki t e f t i ş elemanlarının çalışmalarından Başkanlığın izniyle faydalanır
lar. 

T e f t i ş , denetim veya bu maksatla kurulmuş birimler; Başbakanlık 
Teft iş Kurulu Başkanlığının y a z ı l ı taleplerini gecikmeden karş ı lar lar . 

Genel Teft iş Plan, Program ve Tatbikatı 

Madde 41- Bakanlıkların ç e ş i t l i kademelerindeki t e f t i ş , denetleme ve 
inceleme organlarına verilmiş olan görevlerin en tesirli ve verimli şeki lde 
yerine getirilmesini sağlamak maksadıyla; her y ı l Mart veya Nisan ayı içinde 
Başbakanlık Teft iş Kurulu Başkanının Başkanlığında; Başbakanlık Yüksek Denet-
leme Kurulu Başkanı, Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkanı, Bakanlıklar 
Teft iş Kurulu Başkanları, Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı'nın i ş t iraki ile bir 
veya birden fazla toplantı y a p ı l ı r . 

Bu top lant ı l ar la , önceki y ı l a ait t e f t i ş , denetleme, inceleme 
ve tahkik neticelerinin genel değerlendirilmesi y a p ı l ı r , cari y ı l a ait t e f t i ş , 
denetleme, inceleme ve tahkik iht iyaçlar ı ve bunlara ait esaslar ile koordinas-
yon prensipleri bir genel plân halinde tesbit edilir. 
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Genel Teft iş Plânı esas ları tesbit edilirken, memur ve yönetic i -
nin kusur ve hatalarını tesbit ve düzeltme faaliyeti yanında, gayret ve feragatla 
ç a l ı ş a n , vazifesine bağlı memur ve yönetic iye sahip çıkan ve taltif eden, yapıl-
mayan ve sürüncemede bırakılan i ş l e r i n murakebesine de ağır l ık veren bir sistemin 
ge l i ş t i r i lmes ine özen g ö s t e r i l i r . 

Tef t i ş ve denetleme organlarının y ı l l ı k t e f t i ş programlarının 
Genel Teft iş Planı'nda yer alan esas ve prensipler gözönünde-bulundurularak düzen-
lenmesi hususu Başbakanlık Makamının onayına sunulur. 

Bu toplant ı lar ın Sekreterya görevi , Başbakanlık Teft iş Kurulu 
Başkanlığı tarafından yürütülür. 

Teft iş Programının Uygulanması 

Madde 42- Başbakanlık Müfettişlerinin t e f t i ş programları, merkez emri t e f t i ş i 
esasına göre düzenlenir ve uygulanır. Uygulama esasları programda ayrıca be l ir t i l i r . 

Yabancı Memleketlerde Staj 

Madde 43- Bilgi ve görgülerini arttırmak, inceleme ve araştırma yapmak için 
Müfett iş ler; Kurul Başkanının teklifi ve Başbakanlık Makamının onaylaması şar t iy l e 
yurtdışına gönder i l i r ler . 

a) Bunun i ç i n , Yönetmeliğin 46 ncı maddesinde sözü edilen yabancı 
dil imtihanında başarı göstermek ş a r t t ı r . 

b) yabancı memleketlerdeki staj konuları ve çalışma programları 
Teft iş Kurulu Başkanlığınca tayin ve tesbit edil ir. Bu programlara göre Müfettiş
lerin, gönderildikleri memleketlerde ekonomik, mali ve sosyal konuları ve bunların 
uygulamasını incelemeleri esas olmakla beraber, mümkün olduğu takdirde Milletler
arası İktisadi ve Mali Kuruluşlarda çalışmaları da sağlanır. 

c) Staj neticeleri her konu için ayrı ayrı düzenlenecek rapor
larla Başkanlığa b i l d i r i l i r . Bu raporların staj yerinde düzenlenmesi e s a s t ı r . 
Zaruri sebeplerle ve mümkün olmadığı takdirde yurda dönüşten itibaren en geç 

üç ay içinde raporların Başkanlığa verilmesi gerekir. 

d) Müfettişler normal staj programları dışında şahsen ilgilene-
cekleri veya önemli gördükleri konuları da, programlarını aksatmamak şartı ile 
inceleyebilirler. 

e) Bu stajîardaki başarı derecesi, ileride yurt dışına Müfettiş 
gönderilmesinde ö z e l l i k l e gözönünde bulundurulur. 

Yabancı Dil İmtihanı 

Madde 44- Açılacak yabancı dil imtihanına gerenler 26 ncı maddede 

belirtilen dillerden birinden imtihan edilir. Bu imtihanda yabancı dilden 

Türkçeye tercüme ve konuşma y a p t ı r ı l ı r . 
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Yabancı dilde okuduğunu ve dinlediğini anlayabilecek ve 

i s t eğ in i anlatabilecek derecede yeterli olmadığı an laş ı lan lar , o di l i 

gereği kadar öğrenmedikçe yurt dış ı stajına gönderilmezler. Bunlar, her y ı l 

yeniden imtihana tabi tutulurlar. Bu imtihanlar Teft iş Kurulu Başkanlığınca 

teşki l edilecek üç k i ş i l i k bir kurul tarafından y a p ı l ı r . 

Yabancı Memleketlerde Teft iş 

Madde 45- Başbakanlık Müfet t i ş ler i , Başbakanlık Makamının lüzum görmesi 
halinde 6. maddede zikredilen kuruluşların yurt dışı teşki lât larında da t e f t i ş , 
inceleme, araştırma ve tahkikat yapabilirler, 

Yabancı memleketlerde yapılacak t e f t i ş i n süresi en fazla iki 
aydır. Lüzumu halinde, Başbakanlık Makamının onayı ile bu süre u z a t ı l a b i l i r . 

Müfettişlerin Kamu Kurum ve Kuruluşları İdari Kademelerinde Görevlendiril-

meleri 

Madde 46- Başbakanlık Müfett iş ler i ; Müfettişlik hakları saklı kalmak üzere 

Başbakanın oluru ile idari kademelerde geçici olarak görev lendir i l eb i l i r . 

BEŞİNCİ KISIM 

BİRİNCİ BÖLÜM 

RAPORLAR, FEZLEKE VE DEĞERLENDİRME BELGESİ 
Rapor Çeşit ler i 

Madde 47- Başbakanlık Müfettişleri çalışmalarının neticelerini, i ş i n 
öze l l iğ ine göre; 

a) Cevaplı Rapor 

b) İnceleme Raporu 
c) Genel Durum Raporu 
d) Değerlendirme Belgesi 
e) Tahkikat Raporu 
f) Fezleke 

ile tesbit ederler. 

Cevaplı Raporlar 

Madde 48- a) Cevaplı raporlar, yapılan t e f t i ş l erde noksan ve hatalı bulunan 
ve i l g i l i Kurum ve Kuruluşlarca düzeltilmesi gereken işlemler hakkında, esas i t i 
bariyle üç nüsha olarak ve her servis için ayrı ayrı düzenlenir. 

b) Raporun as l ı ile bir nüshası; a s l ı usulüne göre cevaplandırıl-
dıktan sonra geri gönderilmek, bir nüshası da t e f t i ş dosyasında saklanmak üzere 
rapor numarasını taşıyan birer yazıya ekli olarak i l g i l i yerlere tebl iğ olunur. 
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c) Cevaplı Raporlarda; 

c. 1- İşlemleri te f t i ş edilen memurların adlar ı , soyadları ve 
memuriyet ünvanları. Teftiş edilen servislere hangi tarihten hangi tarihe kadar 
bakıldığı, 

c. 2- Hatalı ve noksan görülen hususların hangi kanun, tüzük, 
yönetmelik ve genel tebliğlerin hangi maddeleriyle i l g i l i olduğu, 

c. 3- Raporun i lg i l i l e rce cevaplandırma süreler i , 

c. 4- Mevzuata göre yapılması gereken işlemler, 
b e l i r t i l i r . 

d) Cevaplı raporlar, Müfettiş tarafından belirti len süreler içinde, 
te f t i ş edilen memur ile birinci ve ikinci derecedeki amirleri tarafından cevaplan
dırıldıktan sonra Müfettişe iade olunur. 

Gelen raporlar en geç 30 gün içinde Müfettiş tarafından son 
mütalâası da eklenerek Teftiş Kurulu Başkanlığına tevdi ed i l i r . 

e) Cevaplı raporlara i lg i l i l e rce verilen cevapların Müfettişlikçe 
uygun görülmemesi halinde; son mütalaanın açık ve gerekçeli hazırlanmasına önem 
ve r i l i r . 

Hastalık, askerlik, yurdışı s taj ı gibi zaruri sebeplerle 
Müfettişçe cevaplandırılmayan raporların son mütalâaları, Başkanın görevlendirece-
ği bir Müfettiş tarafından yaz ı lab i l i r . 

f) Cevaplı raporların i lg i l i l e rce zamanında cevaplandırılması 
hususunu Müfettişler bizzat takip ederler. Haklı sebeplere dayanmadan süresinde 
cevaplandırılmayan raporlar hakkında gereği yapılmak üzere, Müfettişlerce Teftiş 
Kurulu Başkanlığına bi lgi ve r i l i r . 

g) Teftiş Kurulu Başkanlığı son mütalâaları yazılmış olarak 
gelen cevaplı raporları en kısa zamanda i l g i l i Kurum ve Kuruluşa gönderir ve 
sonuçlarını yakından iz le r . 

h) Cevaplı rapor tebliğine lüzum görülmeyen hallerde durum 
bir yazı i l e te f t i ş edilen Kurum ve Kuruluşa b i l d i r i l i r ve bu yazının bir nüshası 
Teftiş Kurulu Başkanlığına tevdi ed i l i r . 

İnceleme Raporu 

Madde 49- İnceleme Raporu; 

a) Mer'i Kanun, tüzük, yönetmelik, karar ve genel tebliğlerin 
uygulamalarında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yolları i l e 
yeniden konulması gereken hüküm ve usuller hakkında görüş ve tekl i f ler in , 

b) Teftişlerde cevaplı raporlara bağlanması gerekli görülmeyen 
hususların, 
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c) Başbakanlıkça tetkik ettirilen ç e ş i t l i konular hakkındaki 

düşüncelerin, 

d) Şikayet ve ihbarlar üzerine yapılan inceleme ve soruştur
malar sonucunda cezai takibatı gerektirir hal görülmediği takdirde yapılacak 
işleme esas görüşlerin, 

bildirilmesi maksadıyla düzenlenir. 

Başbakanlık Müfet t i ş ler i , bu raporları verilen görev gereği 
olarak düzenlerler. 

İnceleme raporları , konularının i lg i l endirdiğ i kurum ve 
kuruluşlar gözönünde tutularak, yeterli sayıda hazırlanır . Bu raporlar Baş
kanlıkça gereği yapılmak üzere i l g i l i kurum ve kuruluşlara gönderi l ir . 

Genel Durum Raporu 
Madde 50- Genel Durum Raporu, Tef t i ş ler in sonuçları hakkında Teft iş 

Kurulu Başkanlığına özet bilgi vermek maksadıyla düzenlenir. Bu raporlara aşa
ğıdaki hususlar y a z ı l ı r . 

a) Teft iş yeri, kurum ve kuruluşu, t e f t i ş i yapılan servisler 
ve yazılan raporlar. 

b) İhbar ve şikâyet konuları, bunlar üzerine yapılan tetkik 
ve tahkiklerin neticeleri. 

c) Başkanlıkça programla beraber veya sonradan gönderilen tet
kik konuları, yapılan incelemelerin neticeleri. 

d) Görevden uzaklaş t ır ı lan , Bakanlık veya i l emrine a ld ır ı lan 
memur varsa sayı ları ve sebepleri. 

e) Mevzuatın uygulanmasında görülen genel hata ve noksanlıklar. 
f) Teft iş edilen kurum ve kuruluşların kadro ve iş hacmi, kadro-

ların ve personelin sayı ve vas ı f lar ı yönünden yeterli olup olmadıkları. 

g) İşyerleri ve çalışma araçları ile diğer i h t i y a ç l a r ı . 

h) Teft iş olunan yerin verimlilik ve kâr l ı l ık vaz ıye t i . 

1) Teft iş y ı l ına ve gerekirse daha önceki y ı l l a r a ait prog
ramların t e f t i ş yerine ait kısımlarının gerçekleştiri lme safhaları hakkında b i l 
giler ve bu husustaki görüşlerle uygun ve zaruri görülen diğer hususlar. 

Genel durum raporları üç nüsha olarak düzenlenir ve Başkanlığa 
tevdi edilir. 

Değerlendirme Belgesi 

Madde 51- Değerlendirme belgesi, t e f t i ş edilen veya denetlenen birimlerin 
amir ve memurları hakkında Başbakanlık Müfettişlerinin görüş ve kanaatini belirten 
formlardır. 
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Bu formlarda; tef t iş edilen veya denetlenen birimlerin amir ve 
memurlarının; 

a) Mesleki b i l g i l e r i , mevzuata uyma dereceleri,. 
b) Çalışmaları, intizam ve enerjileri, yaş ve bünyeleri, 
c) Yaratıcı zeka ve kavrayış kabil iyetleri , 
d) Amir ve memurlarına, iş sahibi vatandaşlara karşı davranışları, 
e) Çevre i l e i l i şk i le r i ve yaşayış ş ek i l l e r i , 
f) İtimada şayan olup olmadıkları, 
g) Vazifelerinde başarı dereceleri, hangi vazifelerde başarılı 

olabilecekleri ve daha fazla sorumluluk taşıyan görevler yüklenip yüklenemiyecek-
1 e r i , 

h) Dirayetli olup olmadıkları, 

hususlarında Müfettişin objektif bilgi ve müşahadelere dayanan 
kanaatleri b e l i r t i l i r . Kifayetsiz, ve delilendirilememiş hususlarda görüş b e l i r t i l 
memesi esast ı r . 

Fezleke ve Tahkikat Raporları 

Madde 52- a) Memurin Muhakematı Hakkında Kanuna göre yapılan tahkikatın 
sonuçları "Fezleke"ye, bunun dışında kalan tahkikat sonuçları "Tahkikat Raporu"na 
bağlanır. 

b) Müfettiş; Fezleke ve Tahkikat Raporlarında, tahkik konularını ve 
işlenen suçların unsurları i le suçlular hakkında hangi kanun hükümlerine göre takibat 
yapılması gerektiğini, suçun tesbit edilememesi halinde muhakemenin men'ine karar 
verilmesini talep eder ve sebeplerini be l i r t i r . 

c) Müfettiş, inceleme ve soruşturmayı bitirdikten sonra en çok bir 
ay içerisinde Fezleke ve Tahkikat Raporunu tamamlayıp Teftiş Kurulu Başkanlığına 
vermek zorundadır. Teftiş Kurulu Başkanlığınca kabul edilen mazeretinin bulunması 
halinde bu süre birer ay olarak ik i sefer uzat ı labi l i r . 

d) Düzenlenen Fezleke ve Tahkikat Raporlarının as ı l la r ı kanunen 
verilmesi gereken makamlara gönderilmek üzere Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir. 

Raporun bir nüshası Kurul Başkanlığınca, bir nüshası da Müfettiş tarafından muhafaza 
ed i l i r . 

Raporlar üzerine Yapılan İşlemler 

Madde 53- a) Cevaplı raporlar i le inceleme raporları üzerine yapılması 
gereken işlemlerin i l g i l i Kurum ve Kuruluşlarda izlenmesi Teftiş Kurulu Baş
kanlığına a i t t i r . 

b) Raporlar üzerine i l g i l i üst Makamların uygulanmasını yerinde 
gördükleri işlemlere ai t b i ld i r i l e r , Teftiş Kurulu Başkanlığınca; raporu yazan 
Müfettişe, rapor birden fazla Müfettişe ait ise en kıdemlisine gönderilir. 
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c) Müfettişler yapılan tebl igat ı uygun ve yeterli buldukları 
takdirde "görülmüştür" notu ile Teft iş Kurulu Başkanlığına geri gönderirler. Aksi 
halde konu ile i l g i l i görüşlerini gerekçeleriyle birlikte en geç 30 gün içinde 
Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler. 

d) Müfettişlerin bu yeni görüşleri karsısında Kurum ve Kuruluş
ların kendi tutum ve işlemlerini değiştirmemeleri halinde Teftiş Kurulu Başkam 
konuyu gerekirse yeniden inceletir; veya gereğini bizzat yapar. 

ALTINCI KISIM 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Çeş i t l i Hükümler 
Maaş, Yolluk Diğer Hakların Alınması 

Madde 54- Müfettişler; maaş, yolluk ve diğer haklarını aybaşlarında Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı Saymanlıklarından çekle a l ı r l a r . Bunun iç in kendilerine bir 
kredi cüzdanı ve çek karnesi verilir; Kredi cüzdanı ve çek tamamen kullanıldıktan 
sonra yenisi alınmak üzere Teft iş Kurulu Başkanlığına iade edil ir . 

Kredi cüzdanı ile çeklerin kaybedilmeleri halinde durum derhal 
Teft iş Kurulu Başkanlığına b i ld i r i l i r . 

Çekilen paranın hak edilen miktarı aşmaması a s ı l d ı r . Ertesi aya 
zimmet devri ancak, ayın son günlerinde görevle i l g i l i olarak yolculuk yapılması 
halinde uygun görüleb i l i r . 

Çalışma ve Hakediş Cetveli 

Madde 55- a) Müfett iş ler, ça l ı şmalarını , maaş .yolluk ve diğer haklarını 
aylık olarak düzenleyecekleri "Çalışma ve hakediş Cetveli"nde gös ter i r l er . 

b) Bu cetvellerin alt olduğu ayı takip eden ayın ilk haftası 
içinde hazırlanarak Teft iş Kurulu Başkanlığına gönderilmesi gerekir. 

c) Çalışma ve Hakediş Cetvelinin birinci sahifesinde; çalışmalar 
günler i t ibar ıy la ve ana hatlarıyla be l ir t i l ir . Ayrıca ay içinde yazılan raporlar 
ve yapılan haberleşmelere yer veri l ir . 

Cetvelin ikinci sahifesinde Müfettişlerin yolculuklarına ait 

giderleri, aylık istihkakları ve bunlara karşı l ık alınan paraları gösteren tablolar 

doldurulur. 
d) Çalışma ve Hakediş Cetvellerine; 

- Müfettişin çektiği parayı göster ir çek, 
- Yolluk bildirimi, 
- P.T.T. Makbuzları ve Listesi, 
- Uçak bi let i , 

eklenir. 
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İzin Kullanılması 
Madde 56- Müfettişler, Devlet Memurları Kanununa göre aldıkları izin

le r i , bu izinlere hangi gün başladıklarını ve göreve dönüş tarihlerini Teftiş 
Kurulu Başkanlığına yazı ile bildirirler. 

Teftiş Kurulu Başkanlığından ayrıca müsaade alınmadıkça, iznin 
aralıksız kullanılması esastır. 

Müfettişlik Mühür ve Belgeleri, Demirbaşlar 
Madde 57- Başbakanlık Müfettişlerine ve Müfettiş Yardımcılarına mühür 

beratı ile birlikte birer resmi mühür ve Başbakan tarafından imzalanmış kimlik 
belgesi verilir. 

Müfettişlere, yazı ve hesap makinası, çanta gibi demirbaşlar 
Teftiş Kurulu Başkanlığınca sağlanır. 

Haberleşme 
Madde 58- a) Müfettişler; teftiş, tetkik ve tahkik çalışmaları ile i l g i l i 

olarak çeşitli daire ve makamlarla münasebetlerinde doğrudan doğruya veya Teftiş 
Kurulu Başkanlığı kanalı ile haberleşme yaparlar. Doğrudan haberleşme Başkanlığın 
izni ile mümkündür. 

b) Acele ve fakat gizli olmayan haberleşmelerde, duruma göre 
telgraf veya telefon kullanılabilir. 

c) Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilecek yazılardan diğer daire
lere ulaştırılması gerekli görülenler yeter sayıda hazırlanır. 

d) Müfettişler görevli gittikleri yerlere varış ve buradan ayrılış
larını aynı gün Teftiş Kurulu Başkanlığına telgrafla bildirirler. 

Kayıt ve Dosya İşleri 
Madde 59- a) Müfettişler, yazdıkları rapor, fezleke ve diğer yazıların 

birer nüshasını ve kendilerine gelen yazılarla resmi genelgeleri özel dosyalarında 
saklarlar. 

b) Rapor ve fezlekeler i l g i l i Makamlara birer yazıya eklenerek 
gönderilir. Bu yazılara rapor ve fezlekenin numarası verilir. 

c) Müfettişler, çeşitli Makamlara gönderdikleri rapor, fezleke 
ve yazılar ile kendilerine gelen yazıları bir "kayıt defteri"ne işlerler. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Yürürlük 

Dayanak 
Madde 60- Bu yönetmelik Başbakanlık Teşkilâtı Hakkındaki 3056 sayılı 

Kanunun 20 nci maddesine istinaden düzenlenmiştir. 
Yürürlük 
Madde 61- Bu yönetmelik neşredildiği tarihte yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 62- Bu yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür. 
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından : 

Devlet Konservatuvarlan Orta ve Lise Devreleri 
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç 
Madde 1 — Bu yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerin öğrencilere yük

lediği görevleri kurum içinde veya dışında yerine getirmeyen, uyulması gerekli hususlara uy
mayan, yasaklanan fiil ve davranışlarda bulunan veya öğrencilik sıfat, şeref ve haysiyeti ile 
bağdaşmayan hal ve hareketleri görülen öğrencilere verilecek disiplin cezaları ile usul ve teşki
lâta ilişkin hükümleri belirtmek amacıyla düzenlenmiştir. 

Kapsam 
Madde 2 — Bu yönetmelikte; yükseköğretim kurumlarına bağlı Devlet konservatuar-

larının orta ve lise devrelerinde eğitim-öğretim gören öğrencilere ilişkin disiplin suçları, disip-
lin cezaları ve bu cezaları vermeye yetkili disiplin âmirleri, disiplin kurulları ile disiplin soruş
turması, disiplin cezalarına itiraz ve bu cezaları uygulama usul ve esasları gösterilmiştir. 

Hukukî Dayanak 
Madde 3 — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 54. maddesi ile 65. maddesinin a/9 

bendi hükümleri, 2809 Sayılı Kanun'un konservatuvarları üniversitelere bağlayan ilgili mad
deleri ile aynı kanunun geçici 4.maddesi ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nun 33. 
maddesi bu yönetmeliğin hukukî dayanağını teşkil eder. 

Tanımlar 
Madde 4 — Bu yönetmelikte geçen; 
Kurum : Üniversitelere bağlı Devlet konservatuvarlarını, 
Disiplin Kurulu : Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulunu, 
Müdür : Devlet Konservatuvarı müdürünü, 
Öğrenci : Yükseköğretim Kurumlarına bağlı Devlet konservatuvarlarının orta ve lise 

devrelerinde öğrenim gören öğrencileri, ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Disiplin Cezaları ve Bu Cezaları Gerektiren Fiil ve Haller 

Disiplin Cezaları 
Madde 5 — Öğrencilere verilecek disiplin cezaları şunlardır; 
a) Uyarma : Öğrenciye, öğrencilik görevlerinde ve davranışlarında daha dikkatli ol-

ması gerektiğinin yazılı olarak bildirilmesidir. 
b) Kınama : Öğrenciye, öğrencilik görevlerinde ve davranışlarında kusurlu sayıldığı

nın ve tekrarından kaçınması gerektiğinin yazılı olarak bildirilmesidir. 
c) Bir Haftadan Bir Aya Kadar Uzaklaştırma : Öğrenciye, konservatuvardan bir haf-

tadan bir aya kadar uzaklaştırıldığının ve bu surede öğrencilik haklarından yararlanamayaca
ğının yazılı olarak bildirilmesidir. 

Bu cezanın uygulanmasında öğrenci, dersler ve sınavlar dahil olmak üzere kuruma bağlı 
yerlere giremez. Yatılı öğrenciler ailelerinin yanına gönderilirler. 

Bu ceza öğrencinin devamsızlığında "özürlü devamsızlık" olarak değerlendirilir. 
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ç) Bir Öğretim Yılı Uzaklaştırma : Öğrenciye, konservatuvardan bir öğretim yılı (iki 
yan yıl) uzaklaştırıldığının ve bu sürede öğrencilik haklarından yararlanamayacağının yazılı 
olarak bildirilmesidir. 

Bu cezanın uygulanmasında; 
1 — Ceza birinci yan yıl içinde onaylanmış ise, bu cezayı alan öğrenci o öğretim yılının 

tamamım kaybetmiş; ancak, okuma hakkını kullanmamış sayılır ve ertesi öğretim yılı başına 
kadar kurumdan uzaklaştırılır. 

2 — Ceza ikinci yarı yıl içinde onaylanmış ise, bu cezayı alan öğrenci ikinci yarı yıl ile 
ertesi öğretim yılının birinci yan yılını kaybetmiş; ancak, o öğretim yılında okuma hakkını 
kullanmamış sayılır ve ertesi öğretim yılı ikinci yarı yıl başına kadar kurumdan uzaklaştırılır, 
öğrencinin devam ettiği birinci yarı yıl notları ile ertesi öğretim yılında alacağı ikinci yarı yıl 
notlarına göre işlem yapılır. 

3 — Ceza ikinci yan yıl bitiminden sonra olmak üzere bir sınav döneminde onaylanmış 
ise, bu cezayı alan öğrenci birinci ve ikinci yan yıl notlan saklı olarak ertesi öğretim yılının 
aynı sınav dönenimin başına kadar kurumdan uzaklaştırılır ve o öğretim yılında okuma hak
kını kullanmamış sayılır. Cezanın onaylanması sırasında öğrencinin sınav döneminde girerek 
başardığı kültür dersleri notu saklı tutulur. 

Bu cezayı alan öğrenciler yatılılık ve bursluluktan çıkarılarak öğrenimlerine gündüzlü 
olarak devam ettirilirler. Ancak, bu öğrencilerin zorunlu hizmet yükümlülüğü saklı kalır. Öğ-
renimini sürdüremeyenlerden ise, tazminat alınır. 

d) Bir Öğretim Yılı Uzaklaştırma ve Zorunlu Kurum Değiştirme : öğrencinin (ç) fık-
rasında yazılı cezanın gerektirdiği şekilde konservatuvardan uzaklaştırıldığının ve cezalı bu
lunduğu sürenin sonunda başka bir konservatuvarda öğrenime devam etmek üzere kurumla 
ilişkisinin kesildiğinin yazılı olarak bildirilmesidir. 

Bu cezayı alan öğrenciler, nakledildikleri konservatuvarda cezalan kaldırılmadan ve en 
az bir takvim yılı geçmeden, önceki kurumlarına dönemezler; yatılılık ve bursluluktan çıkarı-
larak öğrenimlerine gündüzlü olarak devam ettirilirler. Ancak, bu öğrencilerin zorunlu hiz
met yükümlülüğü saklı kalır. Öğrenimini sürdüremeyenlerden ise, tazminat alınır. 

Aynı bölüm, dal, kol veya sınıfın diğer konservatuvarlarda bulunmaması halinde, bu 
cezanın "zorunlu kurum değiştirme" ile ilgili kısmı uygulanmaz. 

e) Konservatuvarlardan Çıkarma : Öğrencinin bu yönetmelik kapsamına giren Dev
let konservatuvarlarından herhangi birine bir daha alınmamak üzere öğrencilikten çıkarıldığı
nın yazılı olarak bildirilmesidir. 

Bu cezayı alan öğrenciler diğer orta öğretim kurumlarına usulüne uygun olarak kaydo-
lunabilirler veya cezayı aldıkları öğretim yılını izleyen en az iki öğretim yılı geçtikten sonra 
konservatuvarların kabul ve seviye sınavlarına girebilirler. 

Uyarma Cezasını Gerektiren Disiplin Suçlan 
Madde 6 — Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır : 
a) Öğrencilik sıfatının gerektirdiği vakara yakışmayan, itibar ve güven duygusunu sar

sacak tutum ve davranışlarda bulunmak, 
b) Öğretim elemanı veya kurum yöneticileri tarafından verilen ödevleri, sözlü uyarıya 

rağmen zamanında yapmamak veya başkasına yaptırmak, 
c) Toplu bir eylemle ilişkisi olmaksızın izinsiz olarak ve özür bildirmeden derslere de

vam etmemek, derse geç gelmek, görevlendirildiği prova, konser, temsil, sanat uygulaması ve 
benzeri faaliyetlere, uygulama programlarına, kurslara, kurum yönetimince düzenlenen tören 
ve toplantılara, anasanat dalı başkanlıklarınca hazırlanan ferdî ve toplu çalışmalara katılma
mak veya geç katılmak, 
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ç) Arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde kaba ve saygısız davranmak, toplantı, tören, kon
ferans, konser, temsil, prova ve benzeri faaliyetler sırasında veya yemekhane, yatakhane, derslik, 
atölye veya kurumun öteki kesimlerinde gürültü yapmak, bağırmak ve benzeri şekilde başka
larını rahatsız edecek davranışlarda bulunmak, 

d) Toplantı ve törenlerde öğretim elemanlarına veya davetlilere ayrılan yerleri işgal 
etmek, 

e) Kurum yönetiminin belirlediği kurallar dışında kuruma misafir getirmek veya ka
bul etmek, 

f) Kurumu ve çevresini kirletmek, 
g) Konservatuvar öğrenciliği ve sanatçı adayına yakışmayacak şekilde giyinmek, tu

valet ve makyaj yapmak. 

Kınama Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları 
Madde 7 — Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır : 
a) Kurumun duvarları veya demirbaş eşyaları üzerine yazı yazmak, işaret, resim ve 

benzeri şekiller çizmek; müstehcen nitelikteki yayınları, yazı ve resimleri, ses bandı, film, fo-
toğraf, diya ve benzeri araçları kuruma, kuruma bağlı yerlere sokmak veya yanında 
bulundurmak, 

b) Üzerinde veya okuldaki eşyası arasında kumar aracı bulundurmak, 
c) Kurum yetkililerine eksik veya yanlış bilgi vermek veya hiç vermemek, 
ç) Kurum yetkililerince tespit edilen yerler dışında ilân asmak, 
d) Ders, seminer, uygulama, laboratuvar, toplu çalışma ve konferans gibi çalışmala

rın huzur ve düzenini bozucu davranışlarda bulunmak, 
e) Kurumdaki memurlara kaba ve saygısız davranmak, 
0 Başkasına ait eşyayı, ders aracını veya müzik âletini sahibinin izni olmadan almak 

veya kullanmak, 
g) Kurumun izniyle asılmış duyurulan, program ve benzerlerini koparmak, yırtmak, 

değiştirmek, karalamak, veya kirletmek, 
ğ) İzinsiz olarak kamu sanat kurum ve kuruluşlarında sürekli veya geçici çalışmak ve

ya görev almak. 
Bir Haftadan Bir Aya Kadar Uzaklaştırma Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları 
Madde 8 — Konservatuvardan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezasını gerek

tiren fiil ve haller şunlardır : 
a) Arkadaşlarına veya kurum personeline sözle sataşmak, sarkıntılık etmek, hakaret 

etmek, başkalarını bu gibi davranışlara kışkırtmak, 
b) Katıldığı derslerden, ders ve sanat uygulamalarından, kurslardan, seminerlerden, 

laboratuvar ve toplu çalışmalardan, inceleme ve uygulama gezilerinden izin almadan ve özür 
bildirmeden toplu bir eylemle ilişkisi olmaksızın ayrılmak, 

c) Ders ve çalışma saatleri dışında olsa da kurumda bulunulması gereken zamanlar
da, kurumdan izinsiz ayrılmak; verilen izin süresini özürsüz olarak uzatmak; yatılı öğrenci 
ise gece izinsiz veya özürsüz olarak dışarda kalmak, 

ç) Öğretim elemanının iznini almadan ders notlarını çoğaltarak satmak, 
d) Kopya yapmak, kopya vermek, kopya yapılmasına yardım etmek veya başka bir 

yolla sınavda hile yapmak, 
e) Müdürden izin almadan konservatuvar adını kullanarak yurt içinde veya dışında 

toplu gezi, çay, eğlence, konser, temsil ve benzeri faaliyetleri düzenlemek; sergi açmak, yıllık, 
albüm, rozet vb. bastırmak, 
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f) Kurumun ilgili birimlerinden geçici süreyle aldığı müzik âleti, plâk, nota vb. araç, 
gereç ve malzemeleri zamanında geri vermemek, eksik olarak vermek veya satmak, 

g) Kurumun bina, tesis, taşınır ve taşınmaz mallarını kötü kullanmak, zarar vermek 
veya bunlara genel ahlâk ve adaba aykırı yazı yazmak, resim yapmak, bu tür yazı ve resimler 
ile afiş ve pankart asmak, veya yapıştırmak, 

ğ) Disiplin soruşturmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini engellemek, 
h) Kurum içinde veya dışında öğretim elemanlarına, yöneticilere ve Devletin kolluk 

kuvvetlerine hangi sebeple olursa olsun kaba ve saygısız davranmak, 
ı) Uyarıya rağmen yaşıtlarının gitmesi uygun bulunmayan yerlere gitmek, arkadaşla

rını böyle yerlere gitmeye zorlamak, 
i) Kumar oynamak veya oynatmak, 
k) Özel kurum ve kuruluşlardan; tiyatro, gazino, pavyon, diskotek, taverna, ruf, ge

ce kulübü ve benzeri yerlerde çalgıcı, şarkıcı, gösteri sanatçısı ve bunun gibi işlerde geçici veya 
sürekli olarak çalışmak, 

1) Törenlerde tören düzenini bozacak, tören programını ihlâl edecek davranışlarda 
bulunmak, 

m) Toplantı ve törenlerde öğretim elemanlarına veya davetlilere ayrılan yerleri, uya
rıya rağmen işgale devam etmek, 

n) Kuruma içkili gelmek veya ders, seminer, konferans ve uygulama faaliyetlerine iç
kili olarak katılmak, kurum içinde sigara içmek, 

o) Başkasına ait ders araç ve gereçlerini sahiplerinin izni olmadan almak suretiyle on
ların sınavlara hazırlanmasına engel olmak. 

Bir Öğretim Yılı Uzaklaştırma Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları 
Madde 9 —- Konservatuvardan bir öğretim yılı uzaklaştırma cezasını gerektiren fiil ve 

haller şunlardır : 
a) Kendi yerine başkasını sınava sokmak, başkasının yerine sınava girmek, 
b) Hırsızlık yapmak ve yüz kızartıcı suçları işlemek, 
c) Kurumda alkollü içki içmek, kuruma içkili gelerek olay çıkarmak, 
ç) Kurum binalarında yetkililerden izin almaksızın, toplantılar düzenlemek ve bu tür 

toplantılara katılmak; öğrencileri temsil yetkisi olmadığı halde öğrenci temsilcisi sıfatını takı
narak beyanatta bulunmak, bildiri yayınlamak veya dağıtmak, 

d) Kurum ile ilişiği olmayan kimseleri müdürlüğün iznini almadan kurumda veya ku
ruma ait yerlerde barındırmak, 

e) Tek başına veya toplu olarak Yükseköğretim Kurumları yöneticilerinin ve öğretim 
elemanlarının şahısları veya kararları aleyhine saldırgan nitelikte konuşmak, yayınlar yapmak, 
bunlar aleyhine öğrencileri kışkırtmak, verilen görevlerin yapılmasına engel olmak veya bu 
gibi fiillere teşebbüs etmek, 

0 Kurumca verilen kimlik kartı, paso, şebeke veya başka belgelerde değişiklik yap-
mak, sahte belge düzenlemek; sahte veya değiştirilmiş belgeler kullanmak, bunların sağladığı 
haklardan başkalarını yararlandırmak, 

g) Siyasi ve ideolojik amaçlar dışında boykot, işgal, engelleme gibi eylemlere teşeb
büs etmek suretiyle kurumunun hizmetlerini aksatacak davranışta bulunmak, 

ğ) Kurum içinde veya dışında konservatuvar öğrenciliği, sanatçı adaylığı ile ahlâk ku-
ralları ve toplumun değer yargılarıyla bağdaşmayan müstehcen yayınlar, yasaklanmış kitap, 
dergi, gazete, broşür, beyanname, ilân, bildiri ve benzerlerini okul araç ve gereçlerini kullana
rak veya kullanmadan dışarıda basmak, yayınlamak, 
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h) Kurum içindeki herhangi bir yeri kurum yönetiminin izni olmadan eğitim ve öğre-
tim amaçları dışında kullanmak veya kullanılmasına yardımcı olmak veya girilmesi yasak ol
duğu halde, bu karara itaatsizlik etmek veya yetkili organlarca kapatılan binalara girmek, za
rar vermek veya tahrip etmek, 

ı) Dil, ırk, renk, din ve mezhep açısından kutuplaşmalara yol açan faaliyette bulunmak, 
i) Öğrenme ve öğretme hürriyetini doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kısıtlamak, 
j) Dernek vb. kuruluşlarda faaliyette bulunmak, 
k) Yöneticilerin uygun bulduğu kişiler hariç olmak üzere öğrenciler arasında gruplaş

malara, sürtüşmelere ve çatışmalara sebep olabilecek (ölü veya sağ) kişilerle ilgili olarak ku
rum içinde veya dışında gösteri veya tören düzenlemek; bu kişilerin yazdıkları yazılar ile hak
larında yazılmış yazılan dağıtmak veya propagandalarını yapmak, 

1) Tehditle bir kimseyi veya grubu suç sayılan bir eylemi düzenlemeye, böyle eylemle-
re katılmaya, yalan beyanda bulunmaya, yalan ve yanlış delil göstermeye ve suçu yüklemeye 
zorlamak. 

Bir Öğretim Yılı Uzaklaştırma ve Zorunlu Kurum Değiştirme Cezasını Gerektiren Di
siplin Suçları 

Madde 10 — Konservatuvardan bir öğretim yılı uzaklaştırma ve zorunlu kurum değiş
tirme cezasını gerektiren disiplin suçları şunlardır; 

a) Kurumda veya kuruma bağlı yerlerde, yetkisi olmaksızın arama yapmak, bir kim
senin eşyasına el koymak, postalarını kasıtlı olarak açmak ve benzeri eylemler düzenlemek, 
kışkırtmak ve bu eylemlerde görev almak, 

b) Görevleri, yetkileri ve sorumlulukları kanunlarla belirtilmiş kimselerin görevlerini 
üstlenmek anlamına gelecek şekilde kişisel, toplu veya bir örgüt adına eylem düzenlemek, dü-
zenlenmesini kışkırtmak, bu eylemlerde görev almak, 

c) Kişileri veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep
lerine göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan, bölücü, kişisel, toplu veya örgütsel 
eylem düzenlemek, düzenlenmesini kışkırtmak, bu eylemlere etkin biçimde katılmak, 

ç) Başkalarının vicdan ve dini inanç hürriyetini engellemek, inanç ve istekleri dışında 
tören, toplantı yapmaya veya bu toplantılara katılmaya zorlamak. 

Konservatuvardan Çıkarma Cezasını Gerektiren Disiplin Suçlan 
Madde 11 — Konservatuvardan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: 
a) Zor kullanarak veya tehditle kopya yapmak veya yapılmasını sağlamak veya yeri

ne başkasını sınava sokmak, 
b) Disiplin soruşturması ile ilgili işleri veya disiplin kurulunun çalışmasını tehditle ve

ya zor kullanarak engellemeye çalışmak, 
c) Uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak, taşımak veya ticaretini yapmak, 
ç) Bir kimsenin iffet ve namusuna tecavüz etmek, 
d) Devlet güvenlik görevlileri tarafından aranan kişileri kurumda veya kuruma ait yer

lerde saklamak veya barındırmak, 
e) Kuruma, derslere ve sınavlara girilmesine, ders veya sınavların yapılmasına herhangi 

bir şekilde engel olmak, dersteki veya sınavdaki öğrencileri dışarı çıkarmak, çıkarmaya kış
kırtıcı veya zorlayıcı davranışlarda bulunmak, 

f) "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun"a muhale-
fet ederek ateşli silâh, mermi, bıçak, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış 
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bulunan diğer âletleri ve patlayıcı maddeleri taşımak, kurum içinde bulundurmak veya bu suç
lardan mahkum olmak, 

g) Kurum içinde veya dışında tek veya toplu halde kurumun yönetici, öğretim elema
nı ve diğer personeli ile devletin kolluk görevlilerine karşı fiili tecavüzde bulunmak veya bu 
gibi hareketleri kışkırtmak, 

ğ) Bir kişiye veya bir gruba hangi sebeple olursa olsun maddî ve manevî eziyet ve iş
kence yapmak veya yaptırmak, 

h) Yasa dışı kuruluş ve derneklere üye olmak, buralarda faaliyet göstermek veya pro
pagandalarını yapmak, 

ı) Kurumda siyasi ve ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini bu
lundurmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurum binalarına veya binalardaki eşyalar üze
rine yazmak, resimlemek, teşhir etmek, sözlü veya yazılı ideolojik propaganda yapmak, 

i) Kurumda siyasi ve ideolojik amaçlarla huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak 
veya boykot, işgal, engelleme, personelin işini yavaşlatma gibi eylemlere katılmak, bu amaçla
ra yönelik eylemleri tahrik etmek, 

j) Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümler sebebiyle cezalandırılmış olmak, 
k) Bayrak törenlerini engelleyici tutum ve davranışta bulunmak veya tören esnasında 

gereken saygıyı ideolojik amaçlarla ve kasden göstermemek, 
1) Kurum içinde veya bağlı yerlerde siyasi partilerin, bu partilerin yan kuruluşlarının, 

ideolojik amaçlı dernek, sendika,birlik ve benzeri kuruluşların siyasal ve ideolojik görüşleri 
doğrultusunda eylem düzenlemek, başkalarını bu gibi eylemler düzenlemeye kışkırtmak, dü
zenlenmiş eylemlere etkin biçimde katılmak, 

öngörülmemiş Disiplin Suçları 
Madde 12 — Yukarıda sayılanlar dışında kalan ve disiplin cezasını gerektiren fiil ve hal

lere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden disiplin ceza
sı verilir. 

Zarar Ödetme 
Madde 13 — Disiplin suçu işleyen öğrenci, disiplin suçunu işlerken maddî hasara da 

sebep olmuş ise, bu hasarın bedeli kendisine ödettirilir. 

Tekerrür 
Madde 14 — Hakkında bu yönetmelikte belirtilen cezalardan biri verilen öğrenci, uyar-

ma ve kınama cezalarında cezanın kesinleştiği, diğer cezalarda uzaklaştırmanın sona erdiği 
tarihten itibaren aynı türden bir fiili, uyarma ve kınama cezasını gerektiren hallerde iki, diğer 
cezaları gerektiren hallerde üç yıl içinde tekrar işlerse, son suç için öğrenciye verilecek ceza, 
o suç için öngörülmüş olan cezanın bir üstüdür. 

Bu maddenin uygulanmasında disiplin cezalarının silinmemiş olması gerekir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Disiplin Soruşturması 

Soruşturma Yaptırmaya Yetkili Âmir 
Madde 15 — Disiplin soruşturmasını yaptırmaya yetkili âmir, müdürdür. Müdür, so

ruşturmayı bizzat yapabileceği gibi, soruşturmacı veya soruşturmacılar tayini suretiyle de 
yaptırabilir. 

Soruşturmanın Süresi 
Madde 16 — Disiplin soruşturmasına, olayın öğrenilmesini izleyen ilk iş gününde baş

lanır, soruşturmanın soruşturmacı tayini suretiyle yapılması halinde, soruşturma kararı ge-
tiktirilmeden soruşturmacıya bildirilir. Soruşturmacı, soruşturmayı kararın kendisine tebliğinden 
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itibaren on beş gün içinde bitirir. Bu süre içinde soruşturmanın tamamlanamaması halinde, 
soruşturmacı gerekçeli olarak ek süre talebinde bulunur. Disiplin âmiri ek süre verebilir. 

Soruşturmanın Yapılış Şekli 
Madde 17 — Soruşturmacı tanık dinler, keşif yapabilir ve bilirkişiye başvurabileceği 

gibi, bunları gerektiğinde istinabe sureti ile de yaptırabilir. Her soruşturma işlemi bir tutanak
la tespit olunur. Tutanak; işlemin nerede ve ne zaman yapıldığını, işlemin mahiyeti, kimlerin 
katıldığı, ifade alınmış ise, sorular ve cevapları belirtilecek şekilde düzenlenir ve soruşturmacı 
ve kâtip ile ifade sahibi veya keşif sırasında hazır bulundurulanlar tarafından imzalanır. İsti-
nabe talimatında tanığın hüviyeti, adresi ve benzeri açıklayıcı bilgiler iyice belirtildiği gibi tanı
ğa sorulacak sorular, tanığa yemin ettirilmesi hususu belirtilir ve yaptırılacak yeminin şekli 
de yazılır. 

Yükseköğretim Kurumlarının bütün personeli, soruşturmacıların istedikleri her turlu 
bilgi, dosya ve başka belgeleri hiç bir gecikmeye mahal bırakmaksızın vermeye ve istenecek 
yardımları yerine getirmeye mecburdurlar. 

Savunma Hakkı 
Madde 18 — Hakkında disiplin soruşturması açılan öğrenciye işlediği iddia olunan suçun 

neden ibaret olduğu, savunmasını yapacağı tarihten en az üç gün önce yazılı olarak bildirilir. 
Bu yazıda öğrenciden savunmasını yapmak üzere belirtilen gün, saat ve yerde hazır bulunması 
istenir. Tebligat yapılmasının mümkün olmadığı hallerde, öğrencinin savunmasını yapmak üzere 
oruşturmacıya başvurması hususu, kurumun belirli yerlerinde ilân edilir. 

Öğrenciye yollanacak davetiyede, çağrıya özürsüz olarak uymadığı veya özürünü za-
manında bildirmediği takdirde, savunmadan vazgeçmiş sayılacağı ve diğer delillere dayanıl
mak suretiyle hakkında gerekli kararın verileceği kaydolunur. 

Makbul sayılan bir özür bildiren veya mücbir sebep dolayısıyla davete uymadığı anlaşı
lan öğrenciye yeniden uygun bir süre verilir veya belirtilecek bir süre içinde yazılı savunmasını gön
dermesi istenir. Tutuklu öğrencilere savunmalarını yazılı olarak gönderebilecekleri duyurulur. 

Her türlü tebligat işlerinde, bu yönetmeliğin 38. ve 40.maddeleri hükümleri uygulanır. 
Soruşturma, öğrencinin kendini gereği gibi savunmasına imkân verecek şekilde yürütü-

lür. Ancak, savunma bahanesiyle soruşturmanın uzatılmasına imkân verilmez. 

Soruşturma Raporu 
Madde 19 — Soruşturma sonuçlandığında bir rapor düzenlenir. Raporda; soruşturma 

onayı, soruşturmaya başlama tarihi, soruşturulanın kimliği, suç konulan, soruşturmanın saf
haları, deliller ve alınan savunma özetlenir. Her suç maddesi ayrı ayrı tahlil edilerek delillere 
göre suçun sabit olup olmadığı tartışılır ve uygulanacak disiplin cezası teklif edilir. Varsa, bel
gelerin asıl ve suretleri bir dizi pusulasına bağlanarak rapora eklenir. 

Soruşturma raporu, dosya ile birlikte geciktirilmeden müdürlüğe verilir. 

Soruşturma Sırasında Tedbir 
Madde 20 — Soruşturmacılar zorunlu gördükleri takdirde, haklarında soruşturma ya

pılan öğrencilerin soruşturma süresince kurum binalarına girmelerinin yasaklanması hususunda 
karar verilmesini müdürden isteyebilirler. 

Öğrencinin disiplin suçunu işledikten sonra yer değiştirmesi veya kurumdan ayrılmış 
olması, soruşturma açılmasına, devamına ve gerekli kararın alınmasına engel teşkil etmez. 

Ceza Kovuşturması ile Disiplin Soruşturmasının Bir Arada Yürütülmesi 
Madde 21 — Aynı olaydan dolayı öğrenci hakkında ceza kovuşturmasının başlamış ol

ması, disiplin soruşturmasını geciktirmez. 
Sanığın, Ceza Kanununa göre mahkûm olması veya olmaması disiplin cezasının uygu

lanmasına engel teşkil etmez. 
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Soruşturmanın Sonuçlandırılması 
Madde 22 — Soruşturma raporu ve dosyası müdür tarafından incelenerek ya doğru

dan sonuçlandırılır veya derhal yetkili disiplin kuruluna verilir. Disiplin kurulu en geç üç gün 
içinde toplanarak gerekli incelemelere girişir. 

Soruşturma dosyasını inceleyen müdür veya disiplin kurulu, gerekli görürse noksan say-
dığı belirli soruşturma işlemlerinin tamamlanmasını aynı soruşturmacıdan veya disiplin kuru-
lunun bir üyesinden isteyebilir. 

Müdür veya disiplin Kurulu, disiplin cezasını vermeden önce öğrencinin yeniden savun-
masını alır. Bu takdirde 18. maddedeki esaslara uyulur. 

Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar 
Madde 23 — Uyarma, kınama ve bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezalan doğ

rudan doğruya müdürce, bir öğretim yılı uzaklaştırma ve zorunlu kurum değiştirme cezaları 
ile konservatuvardan çıkarma cezası disiplin kurulunca verilir. 

Disiplin Kurulunun Toplanması 
Madde 24 — Disiplin Kurulu, başkanın çağrısı üzerine belirlenecek yer, gün ve saatte 

toplanır. 
Madde 25 — Toplantı gündeminin hazırlanması, ilgililere duyurulması, kurul çalışma

larının düzenli yürütülmesi başkan tarafından sağlanır. 

Toplantı Nisabı 
Madde 26 — Disiplin Kurulu olarak yönetim kurulunun toplantı nisabı, kurul üye tam 

sayısının yarıdan fazlasıdır. 

Raportörlük 
Madde 27 — Kurullarda raportörlük görevi başkanın görevlendireceği üye tarafından 

yürütülür. Raportör üye, havale edilecek dosyanın incelenmesini en geç iki gün içinde tamam-
lar ve hazırlayacağı raporu başkana sunar. 

Görüşme Usulü 
Madde 28 — Kurulda raportörün açıklamaları dinlendikten sonra işin görüşülmesine 

geçilir. Kurul, gerek görürse soruşturmacıları da dinleyebilir. Konunun aydınlandığı ve görüş-
melerin yeterliliği sonucuna varıldığında oylama yapılır ve karar başkan tarafından açıklanır. 

Oylama 
Madde 29 — Disiplin kurullarında çekimser oy kullanılmaz. 
Her üye, oyunu kabul veya red şeklinde vermekle görevlidir. Kararlar toplantıya 

katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, başkanın bulunduğu ta
rafın oylarına itibar edilir. Karar özeti üyeler tarafından imzalanan bir tutanakla tespit edilir. 

Karar 
Madde 30 — Disiplin cezası vermeye yetkili âmir veya disiplin kurulu, soruşturma ra

porunda önerilen cezayı kabul edip etmemekte serbesttir. Gerekçelerini göstermek kayıl ve 
şartıyla, lehe veya aleyhe başka bir disiplin cezası da verebilir. 

Karar Süresi 
Madde 31 — Disiplin cezası vermeye yetkili âmirler; uyarma, kınama ve bir haftadan 

bir aya kadar uzaklaştırma cezalarını, soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren beş gün 
içinde vermek zorundadırlar. 

Diğer disiplin cezalarının verilmesini gerektiren hallerde dosya, derhal disiplin kurulu
na havale edilir. Disiplin Kurulu dosyayı aldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde karar 
vermek zorundadır. 
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Kurul Çalışmalarının Düzenlenmesi 
Disiplin Cezası Verilirken Dikkat Edilecek Hususlar 
Madde 32 — Öğrencinin davranışının niteliğine, kendisinin kurum içinde ve dışındaki 

genel durumuna, yaşına, derslerindeki ilgi ve başarısına, aynı öğretim yılı içinde daha önce 
ceza alıp almadığına, davranışın ne gibi şartlar altında yapıldığına, bu davranışta bulunduğu 
zamanki psikolojik durumuna bakılarak ve varsa gereken durumlarda rehberlik servisinin ka
yıtlarından da yararlanılarak bir alt derece ceza verilebilir. 

Toplu olarak işlenen disiplin suçlarında, suçlular tek tek tespit edilmediği takdirde, top
luluğu oluşturan öğrencilerin her, birine yetkili âmir veya kurullarca uygun görülecek cezalar 
verilir. 

Tek başlarına ve kasıtsız olarak işlendikleri zaman yalın bir disiplin olayı görünümü-
nü verebilecek davranışlardan öğrenim özgürlüğüne, can güvenliğine ve kurum yönetiminin 
sağlıklı işleyişine doğrudan yönelik veya toplu bir eylemin parçası olarak yapıldığı tespit edi
lenleri işlemiş olan bir öğrenci ağır cezayı gerektiren davranışlarda bulunmuş sayılır ve nitelik
lerine göre 5. maddenin c, d, e, f fıkralarında gösterilen cezalardan biriyle cezalandırılır. 

Konservatuvarın orta devresinde kayıtlı ve 15 yaşından küçük olan öğrencilere uyarma, 
kınama ve bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezalarından başka ceza verilemez. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Uygulama ve İtiraz 

Cezanın Tebliği 
Madde 33 — Disiplin soruşturması sonunda verilen ceza soruşturma yaptırmaya yet

kili âmir tarafından: 

a) Hakkında disiplin soruşturması yapılan öğrenciye, 
b) Öğrencinin ana veya babası, yoklukları halinde öğrencinin göstermiş bulunduğu 

en yakın aile mensubuna, 
c) Ceza alan öğrenciye burs veya kredi veren kamu kuruluşu, özel kuruluş veya kişilere, 

ç) Yükseköğretim Kuruluna, 
d) Konservatuvardan çıkarma cezası verildiği takdirde yukarıdakilerine ilâveten: 
1) Bütün Konservatuvarlara, 
2) Emniyet Makamlarına, 
3) İlgili Askerlik Şubelerine, 
bildirilir. 

Disiplin cezası öğrenciye müdür tarafından gerekli eğitici konuşmalarla bildirilir. 
Disiplin cezaları, gerekirse ilgili kurumda veya bunlara bağlı kuruluşlarda ilân yoluyla 

da tebliğ edilebilir. 

Uygulama 
Madde 34 — Disiplin cezaları, yetkili âmir veya kurullarca verildiği tarihten itibaren 

hüküm ifade eder ve uygulanır. 

İtiraz Süresi ve İdarî Yargı Yolu 
Madde 35 — Disiplin âmirleri tarafından soruşturma dosyasına dayanılarak resen ve

rilen uyarma ve kınama cezaları kesin olup, bunlara karşı idarî yargı yoluna gidilemez. 
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Disiplin amirlerince verilen bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezalarına veya di
siplin kurullarınca kararlaştırılan bir öğretim yılı uzaklaştırma, bir öğretim yılı uzaklaştırma 
ve zorunlu kurum değiştirme cezalarına karşı, herhangi bir üst idarî mercie itiraz edilemez. 
Ancak, bu cezalara karşı İdarî yargı yoluna başvurulabilir. 

Disiplin kurulları tarafından verilen konservatuvardan çıkarma kararına karşı ise, on-
beş gün içinde üniversite yönetim kuruluna itiraz edilebilir. İtiraz halinde, üniversite yönetim 
kurulu, kararı inceleyerek verilen cezayı aynen kabul veya reddeder. 

Red halinde, disiplin kurulu veya yetkili disiplin âmiri, red gerekçesini de göz önünde 
bulundurarak verilecek cezayı tayin eder. Üniversite yönetim kurulunun kararına karşı idarî 
yargı yolu açıktır. 

Zamanaşımı 
Madde 36 — Bu yönetmelikte sayılan disiplin suçlarını işleyen öğrenciler hakkında, su

çun işlendiğinin soruşturmaya yetkili amirlerce öğrenildiği tarihten itibaren 
a) Uyarma, kınama ve bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezalarını gerektiren 

suçlar bakımından bir ay içinde, 

b) Bir öğretim yılı uzaklaştırma, bir öğretim yılı uzaklaştırma ve zorunlu kurum de
ğiştirme cezaları ile konservatuvardan çıkarma cezasını gerektiren suçlar bakımından altı ay 
içinde disiplin soruşturmasına başlandığı takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımı
na uğrar. 

Disiplin cezasını gerektiren suçların işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde disiplin ce
zası verilmediği takdirde ise, ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Ancak, disiplin âmir ve
ya kurulu tarafından bir adlî yargı hükmüne ihtiyaç duyulduğu hallerde bu zamanaşımı süre-
si, adlî yargı hükmünün kesinleştiği günden itibaren başlar. Anılan ihtiyaç, yetkili disiplin âmir 
veya kurulunun alacağı bir ara kararı ile tespit edilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Cezaların Öğrencinin Dosyasında Silinmesi 
Madde 37 — Ceza alan öğrencinin daha sonra durumunun düzeltildiği anlaşılır ve iyi 

davranışları tespit edilir ise: 
a) Uyarma, kınama ve konservatuvardan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma ce

zaları, müdürün teklifi üzerine en erken o öğretim yılı sonunda olmak üzere disiplin kurulu 
kararı ile, 

b) Bir öğretim yılı uzaklaştırma cezası ile bir öğretim yılı uzaklaştırma ve zorunlu ku
rum değiştirme cezası, ilgilinin başvurması veya disiplin kurulunun kararına dayanarak mü
dürün teklifi üzerine devre sonunda üniversite yönetim kurulu kararı ile silinebilir. 

c) Konservatuvardan çıkarma cezası kaldırılamaz veya değiştirilemez. 
ç) Bir öğretim yılı uzaklaştırma veya bir öğretim yılı uzaklaştırma ve zorunlu kurum 

değiştirme cezalarının sonucu olarak yatılılık veya bursluluktan çıkarılanlar, bu cezalarının 
silinmesi halinde, o sırada kontenjan bulunmadığı takdirde, en geç ertesi öğretim yılı başında 
haklarından yararlandırılırlar. 

Cezanın silinmiş olduğu, 33. maddede belirtilen kişi ve kurumlara bildirilir. 

Tebligat ve Adres Bildirme 
Madde 38 — Disiplin soruşturması dolayısıyla her turlu tebligat, öğrencinin konser-

vatuvara kayıt esnasında bildirdiği adrese yazılı olarak yapılmak, tebliğ varakası konservatu-
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varda ilân edilmek veya doğrudan doğruya zimmetle öğrenciye verilmek suretiyle tamamlan
mış sayılır. 

Konservatuvara kaydolurken verdikleri adresi değiştirdikleri halde, değişikliği bil
dirmeyen veya yanlış veya eksik adres vermiş olan öğrenciler, tebligatın kaydolurken 
verdikleri adreslerine yapılmış olması halinde, kendilerine tebligat yapılmadığını iddia ede-
mezler. 

Dosya Teslimi 
Madde 39 — Disiplin soruşturmasına ait dosyalar dizi pusulasıyla birlikte teslim edi

lir. Teslim alınan dizi pusulasının altında, teslim eden ve alanın imzalan bulunur. 

Yazışma Şekli 
Madde 40 — Kişilerle olan yazışmalar iadeli taahhütlü olarak yapılır. Evrakın elden 

verilmesi halinde, imzalı belge dosyasında saklanır. 
Tebliğlerde, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak, yönetmeliğin 38. 

maddesindeki tebliğ şekli saklıdır. 

Yasaklar 
Madde 41 — Soruşturmanın her safhasında gizlilik esastır. Buna uymayanlar hak

kında, idari işlemlerle birlikte duruma göre bu Yönetmeliğin veya "Yükseköğretim Ku
rumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği" nin hükümleri 
uygulanır. 

Yürürlük 
Madde 42 — Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer, 
GEÇİCİ M A D D E 1. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenmiş bulu

nan ve disiplin cezasını gerektiren suçlar hakkında bu konuları düzenleyen ve daha önce yü-
rürlükte olan ceza hükümleri uygulanır. 

Yönetmeliğin 36. maddesinde yer alan disiplin soruşturmasına başlama ile ilgili zamanaşımı 
sürelerine ilişkin hükümler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce işlenen suçlara uygulan
maz. Ancak bu Yönetmeliğin yayımlanmasından önce işlenmiş suçlara ilişkin işlemler, yayım 
tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde sonuçlandırılır. 

Yürütme 
Madde 43 — Bu Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından yürütülür. 
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ILÂN BÖLÜMÜ 

Yargı İlânları 
12 nci Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Hakimliğinden : 

AĞRI 

Esas No : 1985/95 
Karar No : 1985/197 
Suç : Askeri Eşyayı Kaybetmek 
Sanık : Yaşar Atabay-Mehmet Oğlu Selime'den olma 1962 doğumlu Bolu İli Göynük 

Ilç. Karaardıç Koyu Nuf.Kay.olupf'aynı yerde oturur. Bekar, okur-yazar T.C. İnşaat Elektrikçisi 
Suç Tarihi :24/5/1983 [ 
Karar Özü : As.C.K.nun 1Ö0 ncu maddesi gereğince Yedi Gun Sure ile Hapsine, 2788 

Sayılı Yasa ile değişik 647 sayılı Yasanın 4/2 nci maddesi gereğince para cezasına çevrilerek 
2.100,— TL. Ağır Para Cezasıyla Cezalandırılmasına, 647 Sayılı Yasasının 6 net maddesi ge
reğince para cezasının Ertelenmesine sanığın sebep olduğu 26.463.00,— TL. hazine zararının 
353 sayılı Yasanın 16 net maddesi gereğince sanıktan tahsiline, sanık terhisli bulunduğundan 
492 sayılı harçlar Yasasanın 1 sayılı tarifesine göre 793,00,— TL.si nisbi harç alınmasına yasa 
yolu açık olmak üzere sanığın yokluğunda karar verildi. 

Yukarıda kimliği ve suçu yazılı sanık hakkında açıklanan karar sanığın adresinde buluna
maması ve başka bir adresininde bilinmemesi nedeniyle tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 28, 29 ve mutakip maddeleri gereğince ilanen tebligatına tebliğ tarihinden itibaren 15 
gun sonra tebligatın yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 6633/1-1 

Ağrı 12 nci Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Hâkimliğinden : 

E. No : 1985/839 
K. No : 1985/868 
Suçu : İzin tecavüzü 
Sanık : Murat Teleman-Ismail oğ. 1961 doğ. Kırklareli İli Vize İlç. Kışlacık Köyü nuf. kay. 

olup, Halen: Silivri Kapı Tekke Sok. No : 37 Kocamustafapaşa/İstanbul adresinde oturur. Evli 
3 Çocuklu, Cahil Sabıkasız, T.C. İslam Kunduracı, Terhisli P. Er. 

Suç Tarihi : 10/12/1984 - 29/12/1984 
Karar Özü : As. C.K.nun 66/1-B maddesi gereğince Altı Ay Hapis Cizası ile Cezalandırıl

masına, T.C.K.nun 59 ncu maddesi uyarınca cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak Neticeten: 
Beş Ay Hapis Cezasıyla Cezalandırılmasına, sanığın askerlik hizmetinin 1/6 sının hizmetten sayıl
masına sanığın 29/12/1984 - 12/1/1985 tarihleri arasında yolda ve nezarette geçirdiği sürelerin 353 
sayılı Yasanın 251/1 maddesi gereğince mahkumiyet müddetinden mahsubuna, 

Yukarıda kimliği ve suçu yazılı sanık hakkında açıklanan karar sanığın adresinde buluna
maması ve başka bir adresininde bilinmemesi nedeniyle tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı tebligat 
Kanun 28,29 ve müteakip maddeleri gereğince ilânen tebliğine, tebligat tarihinden itibaren 15 gün 
sonra tebligatın yapılmış sayılacağına ilanen tebliğ olunur. 6634 / 1-1 



Karakocan İcra Memurluğundan : 

GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI 
Dosya No : 1985/35 Tal. 
Tasarrufları Koruma Fonu Ankara 6 Nolu Banker Tasfiye Kurulu Başkanlığınca tasfiyesine karar verilen Banker Süleyman Nazif Atilla'

nın borcundan dolayı Karakocan İlçesi Bulgurcuk Köyü ve Sarıcan Köyü hudutları dahilinde muhtelif parsellerde hisseli olarak bulunan ekli 
Üstede hisse miktarı toplamı, tahmin edilen kıymeti ve evsafı yazılı gayrimenkuller memurluğumuz vasıtasıyla açık artırma suretiyle satılacaktır. 

SATIŞ ŞARTLARI 
1 — Birinci satış günü 9/7/1986 günü Çarşamba günü saat 14.00'den 15.00'e kadar Karakocan İcra Dairesinde açık arttırma suretiyle 

yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin % 75'ini ve rüçhanlı alacaklıları varsa alacaklarının mecmununu ve satış masraflarını geç
mek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmadığı takdirde en fazla arttıranınTaahhudubaki kalmak şartı ile 16/7/1986 günü Çarşamba 
günü aynı yerde ve aynı saatte ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış masraflarını geçmek şartıy
la en çok arttırana ihale olunur. 

2 — Arttırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar Mill i bir Bankanın teminat 
mektubunu vermeleri gerekmektedir. Satış Peşin Para ile yapılacaktır. Alıcı istediği taktirde 20 günü geçmemek üzere mehil verilir. Dellaliye 
Resmi, İhale pulu, Tapu harç ve masrafları ile <7o 10 KDV alıcıya ait olacaktır. Bu miktarlar birikmiş satış bedelinden ödenir. 

3 — Satış bedeli hemen veya verilen süre içerisinde ödenmediği taktirde İİK.nun 133 maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasın
daki farktan °?o 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve ayrıca bir hükme hacet kalmadan kendilerinde tahsil edilecektir. 

4 — İhaleden sonra satışın tamamlanması için Tasfiye Kurulundan onay alınacaktır. 
5 — Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafları verildiği taktirde isteyene bir örneği postay

la gönderilecektir. 
6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve munderecatını kabul etmiş sayılacakları Başkaca bilgi almak isteyenlerin Memurluğu

muzdan 1985/35 T. sayılı dosya numarası ile başvurmaları ilan olunur. 
Hisseli Gayrimenkullerin Hisse Miktarı Toplamı : 34.155 M 2 . , Tahmin Edilen Kıymeti : 534.110,— TL. , Vasıfları : Sulu ve Susuz Tarla. 

Köyü 
Pafta 

No 
Parsel 

No Mevkii 
Yüzölçümü 

M 2 Cinsi Malikleri ve Hisse Oranlan 
S.Nazif Atilla 
Satılacak Hisse 

Kıymeti 
TL. 

Bulgurcuk 9 752 Kepur 26300 M 2 Tarla Birinci sahifedeki malikler 12/1152 2.740 
t f 9 754 Kepur 7700 M 2 » » >» 12/1152 800 
»» 9 756 Kepur 16.800 M 2 »> »t 12/1152 1.690 
t ) 9 757 Kepur 35650 M 2 »> 12/1152 3.710 
»1 9 780 Yazı 12300 M 2 »1 12/1152 1.280 
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Pafta Parsel Yüzölçümü 
Köyü No No Mevkii M 2 

Bulgurcuk 9 759 Kepur 18250 M 3 

Sarıcan 16 375 Yazı 10580 M 2 

15 377 Yazı 6200 M 2 

386 390 Yazı 8940 M 2 

18 399 Yazı 20820 M 2 

1 8 Vanağı 3880 M 2 

1 9 Varıağı 6440 M 2 

16 360 Yazı 8040 M 2 

16 363 Yazı 17220 M 2 

16 364 Yazı 6440 M 2 

16 371 Yazı 13280 M 2 

16 352 Yazı 28600 M 2 

18 380" Yazı 15760 M 2 

18 381 Yazı 23680 M 2 

Cinsi 

Tarla 

Tarla 

Malikleri ve Hisse Oranları 

Birinci sahifedeki malikler 
Bahattin 24/384 
Atiye Yazıcı 148/2240 
Behiye Ünlü Necip K. 28/2240 
Münüre Tayfur Necip K. 148/2240 
Zehra Yazıcı Necip K. 148/2240 
Nuriye Karınca Necip K. 148/2240 
Muhittin Yazıcı 30/2240 
Penah Duldal Ziya K. 160/2240 
Ayşe Behice Bahadır 160/2240 
Behiye Duldal Ahmet K. 160/2240 
Atiye Duldal Ahmet K. 160/2240 
Hatice Okçu Ahmet K. 160/2240 
Gönül Atilla Şükrü K. 88/2240 
S.Nazif Atilla 88/2240 
Bilsen Yazıcı Muhittin K. 73/2240 
Bilgi Yazıcı Muhittin K.73/2240 
Zekiye Okçu Muhittin K. 160/2240 
Seniha Duldal Ahmet Kızı 160/2240 

S.Nazif Atilla 
Satılacak Hisse 

12/1152 
88/2240 

Kıymeti 
TL. 

1.900 
8.320 

88/2240 4.880 
88/2240 7.020 
88/2240 16.360 

12/384 1.210 
12/384 2.010 

88/2240 6.320 
88/2240 13.520 
88/2240 5.060 
88/2240 10.440 
88/2240 22.480 
88/2240 12.380 
88/2240 18.600 
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Köyü 
Sarıcan 

Bulgurcuk 

Pafta Parsel Yüzölçümü 
No No Mevkii M 2 

18 383 Yazı 24080 M 2 

18 387 Yazı 18220 M ' 
18 390 Yazı 8940 M 2 

18 391 Yazı 41900 M» 
19 395 Yan 16420 M ' 
17 327 Yan 8780 M 2 

17 330 Yan 7200 M ' 
17 329 Yan 7940 M 2 

16 357 Yan 12680 M 2 

16 353 Yazı 2880 M 2 

17 333 tçoğlu 26600 M 2 

16 373 Yan 19000 M 2 

18 401 Yazı 14560 M 2 

18 402 Yazı 21140 M 2 

20 417 Germizağıt 14560 M J 

20 419 Germizağıt 27260 M 2 

20 422 Germizağıt 13180 M 2 

20 426 Germizağıt 13680 M 2 

20 427 Yazı 19040 M 2 

21 433 Germizağıt 24940 M 2 

19 412 Yazı 6360 M 2 

3 70 Yiğdur 15960 M 2 

Cinsi Malikleri ve Hisse Oranları 
Tarla Birinci Sahifedeki malikler 

M »» " 

»I » I , f 

» 1 » » 

Hayri Yazıcı Mehmet Oğ. 64/1152 
Tahsin Yazıcı Mehmet Oğ 64/1152 
İnci Yazıcı Mehmet Kızı 64/1152 
Sadbek: Mehmet Mehah Kızı 192/1152 
Şerife Mehmet Kızı 48/1152 
Mehmet Ünlü Mahmut 0. 64/1152 
Saadet Mehmet Kızı 48/1152 
Abdullah Aksoy Mehmet O. 12/1152 
Abdulbaki Aksoy Abdullah 0.36/1152 
Bahattin Sığmak Necip O. 24/1152 
Nuriye, Necip Kızı 24/1152 
Münüre, Necip Kızı 24/1152 
Behiye, Necip Kızı 24/1152 
Atiye, Necip Kızı 24/1152 
Zehra, Necip Kızı 24/1152 

S.Nazif Atilla Kıymeti 
Satılacak Hisse TL. 

88/2240 18.920 
88/2240 14.300 
88/2240 7.020 
88/2240 32.920 
88/2240 12.900 
88/2240 6.900 
88/2240 5.660 
88/2240 6240 
88/2240 9.960 
88/2240 16.400 
88/2240 20.900 
88/2240 14.920 
88/2240 11.440 
88/2240 16.520 
88/2240 11.440 
88/2240 10.710 
88/2240 5.180 
73/2240 8.920 
88/2240 7.480 
88/2240 19.600 
88/2240 5.000 

166 m 2 1.660 
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Pafta 
Köyü No 

Parsel 
No Mevkii 

Yüzölçümü 
M* 

Bulgurcuk 07 
7 
7 
6 
5 
5 
5 
5 
5 

14 
13 
6 
6 
6 
6 
8 

82 Yiğdur 6000 M 2 

92 Yiğdur 13125 M 2 

95 A.Zımak 13625 M 2 

149 Hop 7000 M 2 

210 Çanderesi 8200 M 2 

211 Çanderesi 1450 M 2 

214 A.Zımak 36500 M 2 

267 Beroç 12120 M 2 

314 Hasogölü 15140 M 2 

370 Rezançeşmesı 14375 M 2 

447 Kömüstü 5520 M1 

537 Gedikardı 13800 M 2 

548 Kavak tepe 11000 M 2 

553 Gedikardı 18300 M 2 

576 Gedikardı 12800 M 2 

657 Kırmızıgöl 13500 M 2 

Cinsi 

Tarla 

Malikleri ve Hisse Oranları 
Muhittin 6/1152 
Bilgi Muhittin Kızı 9/1152 
Bilsen Muhittin Kızı 9/1152 
Benah Dudal Ahmet Z.Kızı 32/1152 
Ayşe Behiye Bahadır 32/1152 
Semiha, Ahmet Z.Kızı 32/1152 
Behiye, Ahmet Ziya K. 32/1152 
Hatice Zekiye, A.Ziya Kızı 32/1152 
Adiye, Ahmet Ziya Kızı 32/1152 
Süleyman Şükrü oğlu 12/1152 
Münüre Şükrü Kızı 12/1152 
Mustafa 88/1152 
Tahsin Mehmet oğlu 36/1152 
Nezihe Mehmet Kızı 36/1152 
Zülfüye 16/1152 

S.Nazif Atilla 
Satılacak Hisse 

Kıymeti 
TL. 

12/1152 
12/1152 
12/1152 
12/1152 
12/1152 
12/1152 
12/1152 
12/1152 
12/1152 
12/1152 
12/1152 
12/1152 
12/1152 
12/1152 
12/1152 
12/1152 

620 
1.370 
1.420 

730 
850 

1.090 
3.800 
1.260 
1.580 
1.500 

570 
1.440 
1.150 
1.900 
1.330 
1.400 
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Pafta Parsel Yüzölçümü S.Nazif Atilla Kıymeti 
Of) 
ta Köyü No No Mevkii M 2 Cinsi Malikleri ve Hisse Oranları Satılacak Hisse T L . 

>< 
ST Bulgurcuk 8 663 Kırmızıgöl 6500 M 2 Tarla Zülfuye 16/1152 12/1152 680 

» » 8 669 Haraba 18750 M 2 » j 12/1152 1.950 
o\ 8 666 Harah» 14750 M 2 »i 12/1152 1.540 

*» 8 677 Harafc» 7625 M 2 " Üçüncü sahifede yazılanlar 12/1152 790 
»j 8 681 Haraba 6660 M 2 " 12/1152 690 

Bulgurcuk 2 685 Haraba 7960 M 2 " » » 12/1152 310 
Bulgurcuk 2 693 Haraba 5680 M 2 yi 12/1152 590 
Bulgurcuk 2 719 Kepur 12410 M 2 " » » 12/1152 1.290 
Bulgurcuk 2 722 Kepur 12130 M 2 » » 12/1152 1.260 
Bulgurcuk 2 728 Kepur 8100 M 2 » » 12/1152 840 
Bulgurcuk 9 729 Kepur 17100 M 2 " » » 12/1152 1.780 

m Bulgurcuk 9 730 Kepur 29300 M 2 " » » 12/1152 3.050 
C/l 

Bulgurcuk 9 742 Kepur 32200 M 2 " » » 12/1152 3.350 
Sarıcan 20 447 Yazı 4020 M 2 Oçünclfsahifede yazılanlar 88/2240 1.580 
Sarıcan 22 490 Gedikardı 23500 M 2 " 88/2240 9.230 

N 
m Sarıcan 25 491 Gedikardı 22220 M 2 88/2240 8.730 

Sarıcan 24 496 Gedikardı 15820 M 2 88/ 2240 6.220 
Sarıcan 24 498 Gedikardı 20820 M 2 88/2240 8.180 
Sarıcan 24 500 Gedikardı 8800 M 2 » » 88/2240 3.460 
Sarıcan 20 443 Yazı 21240 M 2 " » » 88/2240 8.340 

P> 

Sarıcan 16 356 Yazı 13020 M 2 " » 9 88/2240 10.240 ' 
•< 
cn Sarıcan 17 343 Yazı 12000 M 2 " » » 88/2240 9.420 
VO 

Sarıcan 24 509 Çakaran 16060 M 2 » » 88/2240 6.310 
OO 
o\ Sarıcan 24 508 Çakaran 6540 M 2 » İ 88/2240 2.570 
t Sarıcan 25 519 Gedikardı 7560 M 2 " >> 88/2240 2.970 

t/1 
Sarıcan 25 522 Gedikardı 8560 M 2 » » 88/2240 3.360 
Sarıcan 25 990 Gedikardı 4080 M 2 " 88/2240 1.600 
Sarıcan 25 515 Gedikardı 15420 M 2 » 1 88/2240 6.060 

00 
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Artırma, Eksiltme ve thale İlânları 
Dz.K.K. Taşkızak Tersanesi Döner Sermaye Genel Müdürlüğünden : 

Hasköy/ÎSTANBUL 

Genel Müdürlüğümüzce aşağıda belirtilen malzeme, ilgili idari ve Teknik Şartnamesi
ne göre kapalı teklif usulü ile satın alınacaktır. 

Malzemenin Cinsi : Dizel Motor, Miktarı : 2 Adet 
1 — Malzemenin Tahmini bedeli 53.000.000.— TL. (Elliüçmilyon) lira geçici teminatı 

ise, 1.590.000 TL (Beşyuzdoksanbin) Liradır. 
2 — Teklifler idari şartnamede belirtildiği gibi verilecektir. 
3 — Satınalınacak (1) kalem malzemeye ait idari ve teknik şartnameler Satınalma Ko

misyonu Başkanlığı ofisinden 2000,— TL (îkibin) lira Dz.Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına 
yardım makbuzu karşılığında temin edilir. 

4 — Genel Müdürlüğümüzce herhangi bir teklifin seçilmesi ve üzerinde muameleye ge
çilmesi Genel Müdürlük ile satışı arasında bağlantı garantisi yüklemez. 

5 - Geçici teminat olarak Tedavülde olan Türk parası, Türkivede'de faaliyette bulu
nan bankaların Verecekleri vadesiz teminat mektupları borsa'da kayıtlı esham ve tahvilattan 
Maliye Bakanlığınca tayin edilecek olanlar veya Devlet İç İstikraz tahvilleri Döner Sermaye 
Muhasebe Müdürlüğü veznesine makbuz karşılığı verilecek ve makbuz teklif zarfının içine 
konulacaktır. 

6 — Teklifler en son 6 Haziran 1986 Cuma günü saat 10.00'a kadar Donar Sermaye 
Satınalma Komisyonu ofisine kayıt ettirilerek verilecek ve aynı saatte Satınalma Komisyonu 
Başkanlığınca açılacaktır. 6879 / 2-2 

«, 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

1 — İdaremizce, yurt dışu dan aşağıda sipariş numarası ve cinsi belirtilen malzeme sa
tın alınacaktır. 

Sipariş No : 86-813-2, Konusu ; 1 adet iki renk basan 520x720 mm. boyutlu tabaka 
cfset baskı makinası, Son Teklif Verme Tarihi : 8/7/1986, İhale Tarihi : 9/7/1986, Şartname 
Bedeli : 2.500,— TL. 

2 — İşin ihalesi, 2886 sayılı Kanunun 51. maddesine göre teklif alınmak suretiyle pa
zarlık usulü ile yapılacaktır. 

3 — Teklifler, yukarıda belirtilen günde, saat 17.30'a kadar Karayolları Genel Müdür
lüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünde, İhale Komisyonu Başkanlığına verilmiş veya gönderil
miş olunacaktır. 

4 — Teklifler 9/7/1986 günü ve saat 10.00'da açılacaktır. 
5 — İstekliler, Teklif Verme Şartnamesi ve Teknik Şartnamede istenilen tüm belgeleri 

tekliflerine eklemek zorunluğundadır. 
6 — İhale, Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğü Yücetepe Anka

ra'da (A Blok 7. Kat 710 No.lu Oda) toplanacak İhale Komisyonun'da yapılacaktır. İstekli
ler, şartnameleri sipariş numarası ve hangi firmadan teklif getireceklerini açık adresleri ile be
lirttikleri antetli bir kağıda yazılmış dilekçeleri ile aynı adresten (708 No.lu Oda'dan) temin 
edebileceklerdir. Posta ile şartname gönderilmez. 

7 — Postadaki vaki gecikmeler, telgraf veya teleksle yapılacak teklifler kabul edilmez. 
6632 / 2-2 
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iller Bankasından : 

1 — Bankamızca iç piyasadan 9 adet 3 K V A . lık Dizel motorlu seyyar jeneratör satın 
alınacaktır. 

2 — Bu işe ait şartnameler Bankamız merkezinde veya İstanbul/Kartal-Maltepe'de Depo 
ve İkmal Müdürlüğümüzde görülerek 10.000,— TL . bedel karşılığında temin edilebilir. 

3 — Teklifler en geç 18/6/1986 günü saat 12.00 ye kadar Bankamızda bulundurulacak 
ve aynı gün saat 15.30 da Satınalma Komisyonunda açılacaktır. 

4 — Bankamız 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile bu Kanunun ek ve değişikliklerine 
tabi değildir. 

6849 / 1-1 

1 — Bankamızca iç veya dış piyasadan 4 adet seyyar kompresör satın alınacaktır. 
2 — Bu işe ait şartnameler Bankamız merkezinde veya İstanbul/Kartal-Maltepe'de Depo 

ve İkmal Müdürlüğümüzde görülerek 10.000,— TL. bedel karşılığında temin edilebilir. 
3 — Teklifler en geç 14/7/1986 günü saat 12.00 ye kadar Bankamızda bulundurulacak 

ve aynı gün saat 15.30 da Satınalma Komisyonunda açılacaktır. 
4 — Bankamız 2bv86 sayılı Devlet İhale Kanunu ile bu Kanunun ek ve değişikliklerine 

tabi değildir. 
6860 / 1-1 

1 — Bankamızca Iç Piyasadan 1 adet büyük ozalit makinası. 1 adet küçük ozalit maki-
nası, 1 adet Stensil makinası, 1 adet motorlu zımba ve konik kırma makinası, 1 adet kağıt 
kırma makinası ile 1 adet kalamoza ve delik köşe makinası satın alınacaktır. 

2 — Bu işe ait şartnameler Bankamız merkezinde ve İstanbul/Kartal-Maltepe'de Depo 
ve İkmal Müdürlüğümüzde görülecek 5.000,— TL . bedel karşılığında temin edilebilir. 

3 — Teklifler en geç 19/6/1986 günü saat 12.00 ye kadar Bankamızda bulundurulacak 
ve aynı gün saat 15.30 da Satınalma Komisyonunda açılacaktır. 

4 — Bankamız 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile bu Kanunun ek ve değişikliklerine 
tabi değildir. 

6848 / 1-1 

T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü Malzeme ve Satınalma Müdürlüğünden : 

1 — Bankamıza daha önceki yıllarda alınan yaklaşık 6200 adet 6-12 kg.lık Glöria, Sa
vaş, Yanarsan ve diğer marka yangın söndürme cihazlarının bakım, dolum ve test işlemleri 
yaptırılacaktır. 

2 — İhale kapalı zarf usulü teklif alınmak suretiyle Genel Müdürlüğümüz Satmalına 
Komisyonunca yapılacaktır. 

3 — Bu konudaki şartname Ankara'da Malzeme ve Satınalma Müdürlüğümüzün Var
lık Mahallesi Trafo Durağı karşısındaki hizmet binasından, İstanbul Mecidiyeköy'deki İstan
bul ve Trakya Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

4 — Şartnamede belirtilen hususlar dahilinde düzenlenecek teklif mektupları en geç 
16/6/1986 günü saat İS.30'a kadar Malzeme ve Satınalma Müdürlüğümüzün yukarıdaki ad
resine getirilerek makbuz karşılığında teslim edilecektir. 

5 — Bankamız 2S86 sayılı Yasaya bağlı değildir. 
6854 / 2-1 
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T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü Malzeme ve Satmalına Müdürlüğünden : 

1 — Bankamız ihtiyacı için 150 adet müşterek muhafaza kasası ile 100 adet servis kasa
sı yaptırılacaktır. 

2 — İhale kapalı zarf usulü teklif alınmak suretiyle Genel Müdürlüğümüz Satınalma 
Komisyonunca yapılacaktır. 

3 — Konu ile ilgili şartname Ankara'da Malzeme ve Satınalma Müdürlüğümüzün Var
lık Mahallesi Trafo Durağı karşısındaki hizmet binasından, İstanbul Mecidiyeköy'deki İstan
bul ve Trakya Bölge Müdürlüğünden izmir Alsancak'daki Ege Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

4 — Şartnamede belirtilen hususlar dahilinde düzenlenecek teklif mektupları en geç 
13/6/İ986 günü saat 15.30'a kadar Malzeme ve Satınalma MudurlnŞumüzun yukarıdaki ad
res'ne getirilerek makbuz karşılığında teslim edilecektir. 

5 — Bankamız 2886 sayılı Yasaya bağlı değildir. 
6853 / 2-1 

Sumerbank İzmir Basma Sanayii Müessesesinden : 

Y E M E K ARTIĞI SATILACAKTIR 
1 — Müessesemizde çıkan ekmek ve yemek artıkları kapalı zaıf usulü ile teklif alınmak 

suretiyle şartnamemiz dahilinde satılacaktır. 
2 — Teklif vermek isteyenlerin 2 Haziran 1986 Pazartesi gunu saat 17.00'ye kadar Tek

liflerini havi kapalı zarflarını müessesemiz haberleşme servisine vermiş olmaları lazımdır. 
3 — Müessesemiz teklifleri kabul edip, etmemekte veya işi dilediğine vermekte serbesttir. 

6398 / 1-1 

ARTIK M A M U L , H A T A L I M A M U L , PARÇA BEZLER, TELEF, ÜSTÜPÜ VE 
MUHTELİF H U R D A L A R SATILACAKTIR 

2 Haziran 1986 Pazartesi günü saat 10.00 da Telef, Üstupu, muhtelif hurdalar, 13.30'dan 
itibaren parça bezler-artık ve hatalı mamuller açık pazarlık suretiyle şartnamemiz esesları da
hilinde müessesemizde satışa arzedilecektır. 

Bu satışa ait şartname ve listeler müessesemizden temin edilebilir. 
Açık pazarlıkla ilgili teminatlar saat 10.00'a kadar müessesemiz veznesince tahsil 

edilecektir. 
Müessesemiz satışı yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

6397 / 1-1 
v 

İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığından : 

1 — Büyük Şehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerin temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere 
121 adet 4 m' kapasiteli çop kamyonu; 1.416.439.552.— TL. + KDV tahmin bedel dahilinde 
satın alınacaktır. İlk teminatı 42.493.186.— TL.dır. (Araç Gereç Satınalma Müdürlüğünde 
şartnamesi 100.000.— TL. karşılığı satın alınabilir veya görülebilir.) 

Tahmin bedel ve ilk teminat miktarı yukarıda yazılı iş 5 Haziran 1986 Perşembe günü 
saat 11.00 de İstanbul Büyük Şehir Belediye Encümeninde şartnamesi veçhile 2886/36 ncı mad
desine göre kapalı zarf eksiltmesi usulü ile ihale olunacaktır. 

Kapalı zarf eksiltmesine katılmak isteyenlerin ilk teminat makbuz veya banka teminat 
mektupları ve şartnamedeki diğer belgeler ile teklif mektuplarını içeren kapalı zarfları ihale 
günü saat 9.30 dan 10.00 a kadar İstanbul Büyük Şehir Belediye Encümenine vermeleri lazımdır. 

6514 / 1-1 
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İzmir Büyük Şehit Belediye Başkanlığından : 

1 — Egekent toplu konut alanı 2. Bölgede yol serbest kazısı ve istinat duvarı yaptırıl
ması işi ihale edilecektir. Tahmin edilen bedeli : 400.000.000,— T L . geçici teminatı : 
12.000.000,— T L . dir. 

2 — Egekent toplu konut alanı 1. Bölgede yol serbest kazısı ve istinat duvarı yaptırıl
ması işi ihale edilecektir. Tahmin edilen bedeli: 355.000.000,— T L . geçici teminatı : 
10.650.000,— TL. 

Yukarıda tahmin edilen bedelleri ile geçici teminatları yazılı işlerin ihaleleri 2886 sayılı 
Kanun Gereğince ayrı ayrı kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. Şartnameleri Kararlar ve Tuta
naklar Şube Müdürlüğü ihale bürosunda görülebilir. İhalesi (19/6/1986 Perşembe günü) sa
at : 15.00'de Belediye binasında toplanacak encümende yapılacaktır. İsteklilerin şartnamede 
yazılı belgelerle birlikte 6/61986 Cuma günü saat : 17.00'ye kadar Fen işleri daire başkanlı
ğına müracaatla yeterlik belgesi almaları şarttır. Teklif mektuplarının ihale günü en geç sa
at : 14.00'e kadar Encümen Başkanlığına verilmesi gerekir, postadaki vaki gecikmeler dikka
te alınmaz, ilân olunur. 6763 / 1-1 

Niğde Valiliği Edikli Belediye Başkanlığından : 

1 — Edikli Belediye Sosyal Tesisler (Fırın, Dükkanlar ve Otel) inşaatı işi, 2886 sayılı Dev
let İhale Kanununun 37. Maddesinin (a) fıkrasına göre, kapalı teklif usulü ile ihaleye 
konulmuştur. 

Bu ihalede 29/1/1986 tarih ve 19003 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığının tebliğ hükümleri uygulanacaktır. 

2 — İşin Keşif Bedeli 130.490.040, T L . sidir. 
-3 — İhale 13/6/1986 tarihine rastlayan Cuma günü saat 15.00'de Niğde İli Edikli Bele

diye Başkanlığı Makam odasında Encümen huzurunda yapılacaktır. 
4 — İhale şartnamesi ve diğer evraklar Belediye Fen Memurluğundan mesai saatleri içer

sinde 15.000,— TL.si bedel karşılığında alınabilir. 
5 — İsteklilerin İhale Şartnamesi ve eki özel şartname, yapı tesis ve onarım işleri ihale

lerine katılma yönetmeliğine uygun bedele ait kriterler tebliğine göre: 
A — İhaleye katılma belgesi almak için, müracaat dilekçesi ile birlikte 
a) Yapı Araçları 
b) Teknik Personel 
c) Mali Durum 
d) Taahüt durumu (daha önce yaptığı ve halen devam eden taahütleri için ayrı ayrı 

düzenlenecektir.) 
e) Bildirilerin bu iş adına alınması ve taahütnamelerin Noter tastikli olması, ayrıca 

teknik personelin ücretli, sözleşmeli olduğunu gösteren noter tastikli taahüt name, 
f) Bildirimi ve belgelerini (B) grubundan en az, işin keşif bedeli kadar müteahitlik kar

nesi (aslını ibraz etmek kaydıyla) suretini, 
B — İhaleye girebilmek için teklif mektubu ile birlikte; 
a) İhaleye Katılma Belgesi 
b) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi 
c) İmza Sirküleri 
d) Edikli Belediyesi adına yatırılmış 3.914.701.— T L lik geçici teminat ve istenilen di

ğer belgeleri verecektir. 
6 — İhaleye katılma belgesi almak için son müracaat 12/6/1986 Perşembe günü mesai 

sonuna kadardır. 
7 — İsteklilerin teklif mektuplarını 13/6/1986 Cuma günü saat 14.00'e kadar alındı kar

şılığında ihale komisyonu başkanlığına verecektir. 
8 — Telgraf ve Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilan olunur. 6762 / 1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü Barajlar ve Hidro
elektrik Santrallar Dairesi Başkanlığından : 

1 — DSİ XXII. Bölge Müdürlüğü sınırları içinde Gümüşhane İli, Kürtün Bucağının 2 km. 
mansabında Harşit Çayı üzerinde inşa edüecek "Kürtün Barajı ve Hes Tesisleri inşaatı" işi; 2886 
Sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile ve "Birim fiyatların her biri için geçerli 
olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle "Türk müteahhitleri arasında ihaleye çıkarılmıştır. 

Bu işin ihalesinde, 29 Ocak 1986 tarih ve 19003 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "2886 
Sayılı Devlet ihale Kanununun 28. Maddesine Göre İhalelerde Uygulanacak Azami İndirim Miktar 
veya Oranlan ile Uygun Teklifin Tercihinde Kullanılacak Kriter ve Usuller" tebliği uygulanacaktır. 

2 — İşin tahmin edilen bedeli 20.000.000.000,— TL. ve geçici teminat miktarı 600.000.000,— 
TL.dır. Geçici ve kesin teminat mektupları "limit içi" olacaktır. 

3 — İş, genel olarak aşağıdaki üniteleri kapsamaktadır: 
a) Derivasyon, 5,00 m. çapında 543,41 m. ve 640,97 m. uzunluğunda iki adet tünelle 

sağlanacaktır. 
b) 640,97 m. uzunluğundaki derivasyon tüneli dipsavak olarak kullanılacaktır. 
c) Dolusavak, karşıdan alışlı ve kontrollü olup 12,25 x 10,00 m. ebadında 3 adet radyal 

kapağı vardır. Enerji kırıcısı sıçratmah tipteder. 
d) Enerji tüneli 5,80-5,00 m. çapında ve 562,00 m. uzunluğunda beton ve çelik kaplamalıdır. 
e) Baraj gövdesi, kaya dolgu tipinde olup, talvegten yüksekliği 103,00 m. kret uzunluğu 

279,59 m. dir. 
0 Bu ihale ile takriben 5.000.000 m 3 kazı ve dolgu, 5.500 ton demir ve 25.000 m3 beton 

imalât işi yaptırılacaktır. 
4 — ihale, 27/6/1986 günü saat 15.00'te DSİ Genel Müdürlüğü Barajlar ve Hidroelektrik 

Santrallar Dairesi Başkanlığı'nın 803 No.lu odasında toplanacak İhale Komisyonunca yapılacaktır. 
5 — İhale dosyası, 180.000,— TL. (KDV hariç) karşılığında DSİ Genel Müdürlüğü Baraj

lar ve HES Dairesi Başkanlığından 26/5/1986 tarihinden itibaren temin edilebihr. 
6 — İsteklilerin, ihaleye katılabilmek için 6/6/1986 günü saat 17.00'ye kadar DSİ Barajlar 

ve Hidroelektrik Santrallar Dairesi Başkanlığına bir dilekçe ile başvurarak İhaleye katılma Belgesi 
istemeleri ve bu dilekçeye aşağıdaki belgeleri eklemeleri gerekmektedir. 

6. 1 — MÜTEAHHİTLİK KARNESİ: 
a) Müteahhitlik karnesinin (A) grubundan enaz 20.000.000.000,— TL.lık olması şarttır. 
b) İstekli ortak girişim grubu olduğu takdirde, pilot ortağın müteahhitlik karnesinin (A) 

grubundan enaz 20.000.000.000,— TL.lık olması şartür. 
c) Yapılacak başvurularda, yukarıdaki şartlara uygun müteahhitlik karnesinin bir sureti

nin eklenerek; karne asimin buşvuru sırasında DSİ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığındaki yetki
liye gösterilmesi ve bu hususun başvuru evrakına kaydettirilmesi şarttır. 

d) İstekli ortak girişim grubu olduğu takdirde, diğer ortaklann da müteahhitlik karneleri
nin bir suretinin eklenerek; karne asıllarının başvuru sırasında yetkiliye gösterilmesi ve bu hususun 
başvuru evrakına kaydettirilmesi şarttır. 

6. 2 — YAPI ARAÇLARINA AlT TAAHHÜTNAME: 
İstekli, bu iş için gerekli olan ve Sözleşmenin 20. maddesinde yazılı asgari makina ve teçhi

zatı; iş programına uygun olarak, zamanında ve çalışır durumda işyerinde bulunduracağına dair 
örneğine uygun tarzda düzenlenmiş Taahhütname'yi başvuru evrakına ekleyecektir. 

6. 3 — MALİ DURUM BİLDİRİMİ: 
a) İsteklinin, bu iş için asgari 1.600.000.000,— TL.lık kullanılmamış nakit kredisi ile asgari 
1.600.000.000,— TL.lık kullanılmamış teminat kredisine sahip bulunması şarttır. 

İstekli, sermaye ve kredi imkânlarını belirttiği mâli durum bildirimine banka kredi mektup
larını da ekleyecektir. 

b) isteklinin ortak girişim grubu olması halinde, her ortağın mali durumu ayrı ayrı göste
rilecek ve bunlara banka kredi mektupları eklenecektir. 

c) Banka kredi mektupları, bu iş'e ait ilânın Resmî Gazete'de yayınlanma tarihinden son
raki bir tarihli olacaktır 

6. 4 — TAAHHÜT BİLDİRİMLERİ: 
a) Daha önce yapılan işler bakımından; isteklinin müteahhit veya taşaron olarak Kamu 

Kurum ve Kuruluşlarına taahhüt ederek gecikme cezası almadan bitirip 1/1/1975 tarihinden sonra 
geçici kabulünü yaptırdığı veya halen gecikme cezasız olarak yürütmekte olup da keşif bedeline 
nazaran % 50'sini tamamlamış bulunduğu işlerden en büyüğünün (karne katsayıları vasıtasıyla iha
lenin yapılmakta olduğu yıla dönüştürülmüş) son keşif bedelini belgelerle kanıtlayan bildirimini 
başvuru evrakına ekleyecektir. 
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Yabancı ülkelerde bitirilmiş işlere ait belgelerin Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca onay
lanmış olması şarttır. 

b) Halen devam eden işleri bakımından; ihaleye başvuru tarihinden önce Kamu Ku
rum ve Kuruluşlarınca istekliye ihalesi kararlaştırılmış veya sözleşmesi yapılmış işlerin geriye 
kalan kısımlarına ait keşif bedellerinin (karne katsayıları vasıtasıyla ihalenin yapılmakta ol
duğu yıla dönüştürülmüş) tutarlarının toplamım belgelerle kanıtlayan bildirimini başvuru ev
rakına ekleyecektir. 

c) İsteklinin ortak girişim grubu olması halinde, yukarıda (a) ve (b) paragraflarında 
belirtilen taahhüt bildirimleri her ortak için ayrı ayrı düzenlenecektir. 

6. 5 — TEKNİK PERSONEL BİLDİRİMİ: 
a) İstekli, bu iş'te çalıştıracağı teknik personeli bildirerek kilit teknik personelin öz

geçmişlerini başvuru evrakına ekleyecek ve teknik personel bildirimindeki personelin 2531 sa
yılı Kanun hükümlerine uygun olduğunu tasrihen beyan ve tasdik edecektir. 

b) İsteklinin ortak girişim grubu olması halinde, yukarıda (a) paragrafında belirtilen 
teknik personel bildirimi her ortak için ayrı ayrı düzenlenecektir. 

6. 6 — ORTAK GİRİŞİM BEYANNAMESİ: 
İsteklinin ortak girişim grubu olması halinde ortaklık sözleşmesini önceden düzenleye

rek ortak girişim beyannamesi ile birlikte başvuru evrakına eklemesi şarttır. 
7 — Yukanda 6. maddede belirtilen Taahhütname, Mâli Durum Bildirimi, Taahhüt Bil

dirimleri, Teknik Personel Bildirimi ve Ortak Girişim Beyannamesi örnekleri DSİ Barajlar ve 
Hidroelektrik Santrallar Dairesi Başkanlığından temin edilecektir. 

8 — Değerlendirmeye esas olmak üzere ibraz edilen bilgi ve belegelerin gerçek dışı ol
duğunun tesbiti halinde, istekliler hakkında derhal Kanunî işlemlere başvurulacaktır. 

9 — Aşağıdaki istekliler "İhaleye Katılma Belgesi" alamayacaklardır. 
a) 6.1 maddesinde grubu ve miktarı belirtilen müteahhitlik karnesine sahip 

bulunmayanlar, 
b) 6.3. maddesinde belirtilen miktarlarda asgari kullanılmamış nakit kredisi ile temi

nat kredisine sahip bulunmayanlar, 
c) Yukarıda (a) ve (b) paragraflarında belirtilen durumlardaki pilot firmaya haiz or

tak girişim grupları, 
d) Hân'da öngöruln şartları yerine getirmeyenler ve istenen belgeleri vermeyenler, 
e) Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği uyarınca yeterlik bel

gesi alamayacak durumda olanlar. 
10 — KRİTER P U V A N L A R I VE BENZER İŞ: 
a) İhaleye katılmak üzere başvuran isteklilerden ihaleye katılma belgesi alan isteklile

ri , 29 Ocak 1986 tarih ve 19003 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan "2886 Sayılı Devlet İhale 
Kanununun 28.Maddesine Gore ihalelerde Uygulanacak Azami indirim miktar veya Oranları ile 
uygun teklifin tercihinde kullanılacak Kriterler ve Usuller" tebliğinin 5.maddesi uyarınca değerlen
dirilmek için aşağıda belirtilen kriter puvanları uygulanacaktır. 

Mali güçleri 25 Puvan 
(Nakit kredisi için 18 puvan, teminat kredisi için 7 puvan) 

Makina ve teçhizat kapasiteleri 0 Puvan 
Daha önce yaptıkları işler 35 Puvan 
Halen devam eden işleri 20 Puvan 
Sicil durumları ve iş tutumları 20 Puvan 

b) İlgili Tebliğ uyarınca yapılacak değerlendirmede, isteklinin 1/1/1975 tarihinden iti
baren kamu kurum ve kuruluşlarına gecikme cezasız olarak bitirip geçici kabulünü yaptırdığı 
"Baraj inşaatı İşleri", ihale konusu işle benzer nitelik taşıyan işler olarak kabul edilecektir. 

11 — İstekliler, İhaleye Katılma Belgesi alıp almadıklarını 24/6/1986 sabahından iti
baren DSİ Genel Müdürlüğü Barajlar Hidroelektrik Santrallar Dairesi Başkanlığından 
öğrenebilirler. 

12 — İhaleye katılacak isteklilerin, tekliflerini 27/6/1986 günü saat 14.45'e kadar DSİ 
Genel Müdürlüğü Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar Dairesi Başkanlığına makbuz mukabi
linde teslim etmeleri şarttır. 

13 — Telgrafla yapılacak başvurular postada olabilecek gecikmeler kabul edilmez. 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Su İşleri IX 
Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Elazığ DSİ IX. Bölge Müdürlüğü Bingöl İli sınırları dahilinde (Bingöl Kıjı-Adakh Su
laması İnşaatı) işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre ve 28. maddesinde be
lirtilen esaslar doğrultusunda kapalı teklif usulü ile (Bl) olarak ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — İnşaatın muhammen keşif bedeli (867.000.000,— TL.) olup geçici teminatı (26.010.000,— 
TL.) dir. (Yirmi altımilyon onbinliradır.) 

3 — İş için gerekli makina ve teçhizat listesi 
Cinsi Kapasitesi Adedi İşbaşında Bulunduracağı Tarih 

Ekskavatör 1,5 yd3 1 Sözleşmeni Sayıştay tescilinden itiba
ren 30 gün içinde 

2,5 yd3 1 »» • » * »t 

Dozer D-8 veva muadili 2 * ı ** »t 

Greyder 1 9 1 İ t 1J 

Yükleyici (951 veya 955) 2 t l »1 
" M 

** 
t» 

Kompresör Toplam 600 etm 
> * * t 

Keçi Ayağı Silindir ve »» 

Çekicisi (bir çift tambur) 1 İt I» t l 

Yıkama eleme tesisi 25 m'/saat 1 İt t» t t 

ayrıca kafi miktarda betoniyer, vibratör, kamyon, arazöz, motopomp ve lüzumlu diğer ekipman. 
4 — İhale 6/6/1986 Cuma günü saat (15)de DSİ IX. Bölge Müdürlüğü Misafirhane binası 

(Elazığ'da) İhale Komisyonu Başkanlığı tarafından yapılacaktır. 
5 — İstekli şahıs veya şirketlerin DSİ. IX. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlü

ğüne 2/6/1986 Pazartesi günü saat (17) "ye kadar bir dilekçe ile müracaat ederek ihaleye iştirak bel
gesi istemeleri ve bu dilekçeye aşağıdaki vesikaları eklemeleri gerekmektedir. 

a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış müteahhitlik karnesi aslı (A) gurubundan en az 
(867.000.000,— TL.)'lik, 

b) 1/1/1975 tarihinden itibaren gecikme cezasız bitirdiği ve geçici kabulünü yaptırdığı iş
ler ile bu tarihten sonra alınmış ve gecikme cezasız devam eden işlerin keşif bedeline nazaran %50'si 

tamamlanmış işlerin belirlenmesine yarıyan geçici veya kesin kabul tutanağı, işbitirme belgesi ve ha-
kediş raporlarının tevsik edilmesi, 

c) Halen taahhüdü altında bulunan veya sözleşmesi kararlaştırılmış işlerin geriyekalan iş 
miktarının keşif bedelinin 1986 yılına dönüştürülmüş tutarlarının belirlenmesine yarıyan hakediş 
raporu veya diğer evrakların tevsiki, 

d) 3. Maddede istenilen ve teçhizatın iş programına uygun olarak şantiyede hazır bulundu
racağına dair, hazırlanmış noter tasdikli taahhütname, 

e) Teknik Personel beyannamesi ve kilit teknik personelin biyografisi ve bu personelin 2531 
sayılı Yasaya uygunluğunun tevsik edilmesi, 

0 İsteklinin bu iş için (69.360.000,—)TL.lik kullanılmamış nakit kredisi ile asgari (69.360.000 — 
TL.)'lik kullanılmamış teminat kredisine sahip bulunmaları şarttır. 

6 — İstekliler iştirak belgesi alıp almadıklarını 5/6/1986 Perşembe günü sabahından itiba
ren DSİ IX. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğüne müracaat ederek öğrenebilirler. 

7 — İhaleye iştirak etmek isteyen şahıs veya şirketlerin teklif zarflarını 6/6/1986 Cuma gü
nü saat (14.45'e) kadar 4. maddede belirtilen adreste DSİ. IX. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu 
Başkanlığına makbuz mukabili teslim etmesi şarttır. 

8 — Telgrafla yapılan müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
9 — İhale tarihinden 12 ay önceden başlamak Üzere iştirakçinin uhtesinde kalan işler ve söz

leşmesi kararlaştırılmış işlerin belirtilmesi, 
10 — İsteklilerin değerlendirilmesinde kullanılacak kriter ve usuller 29/1/1986 gün ve 19003 

sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan tebliğe göre aşağıda görüldüğü gibi yapılacaktır. 
I - Mali Güçleri 25 Puvan 

Kullanılmamış Nakit Kredi 18 Puvan 
Kullanılmamış Teminat Kredisi 7 Puvan 

II - Makina ve Teçhizat Kapasitesi 0 Puvan 
III - Daha önce yaptıkları işler 35 Puvan 
IV - Halen devam eden işler 20 Puvan 
V - Sicil durumu ve iş tutumu 20 Puvan 

TOPLAM 100 Puvan 
6760 / 1-1 
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M . T . A . Genel Müdürlüğünden : 

1 — Müessesemiz ihtiyacı 91 kalem pancar tek silindirli E-89-Jeneratör motor yedeği, 30 kalem 
4 CYL pancar motor yedeği, 79 kalem Star tek silindir 7708-Model Jeneratör motor >edeğı satmalınacaktır. 

2 — Bu işe ait bilgi, idari şartname ve liste Alım Satım Şube Müdürlüğünden ücretsiz ola
rak temin edilebilir. 

3 — Teklif mektupları en geç 13/6/ 1986 tarih saat 16.30'a kadar Genel Müdürlüğümüz Ge
nel Haberleşme Şube Müdürlüğüne elden \eya P.T.T ile gönderilmiş olacaktır. 

4 — Iş ve ihale l7/6/1986 gunu saat 10.00'da Alım Satım Toplantı Salonunda yapılacaktır, 
ihaleye girebilme şartlarına uygun istekliler katılabilirler 

5 — Bu işe ait tahmini bedel 18.000.000,— TL olup Geçici güvencesi 540.000,— TL.dır 
Hanen duyurulur. 

• 
Gördes Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden : 

Yol Parti MİKTARI 
Deposu Durumu C i n s N e v ' ı ı Adedi Adet M \ D ' 
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Karakoy 
Karakoy 
Karakoy 
Kırkağaç 
Kırkağaç 
Kırkağaç 

Asfalt 
Asfalt 
Asfalt 
Asfalt 
Asfalt 
Asfalt 

3.S.N.B.Çz.To. 
3.SKB.Çz.To. 
Çz.Sanayi Odun 
3.S.N.B.Çz.To. 
3.S.K.B.Çz.To. 
Çz.Sanayi Odun 

9 
22 
24 

1 
9 
5 

1215 
8059 
12304 

320 
3823 
3355 

246.586 
1162.833 

882.0U3 
66.387 

470.040 
182.994 

Muh 
Bedeli 

T L . 

34.000 
24.500 
19.000 
34.000 
24.500 
,19.000 

Geç. 
Tem 
TL. 

254.000 
868.000 
511.000 
68.000 

351.000 
106.000 

Satış 
Tarihi 

17.6.1986 

Satış Yekunu.... 66 28756 3010.843 2.158.000 
Yukarıda müfredatı yazılı orman emvalleri 17/6/1986 gunu saat 14.00'de Akhisar Orman 

Bölge Şefliği binasında toplanacak komisyon huzurunda °7o 50'sı peşin % 50'side 3 ay vadeli niza
mi faizi peşin alınmak üzere veya Muddetsiz Banka Teminat Mektubu Tahvil karşılığında açık ar
tırma suretiyle vadeli olarak satılacaktır. 

Satışa iştirak etmek ıstiyenlerin Ek: No 1 Model şartnamede istenilen belgeler ile beraber 
komisyona müracaatları ilan olunur. 6851 / 2-1 

Kastamonu ili İhsangazi Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Deposunun CİNS NEVİ BOY Parti M i k t a r ı 
Adı Y.Dur. VE SINIFI Adedi Adet M ' .Dm J 

Muh. Sat 
Bed. 
(TL.) 

°7o 3 Geç. 
Teminat 

(TL.) 
Merguze 
Merguze 
Merguze 
Merguze 
Merguze 
Merguze 
Merguze 
Merguze 

Asfalt 
Asfalt 
Asfalt 
Asfalt 
Asfalt 
Asfalt 
Asfalt 
Asfalt 

H.S.K.B.Çam Tomruk 2 118 49.633 
II. S.N.B.Çam Tomruk 16 991 546.031 
III. S.K.B.Çam Tomruk 16 1253 334.185 
III.S.N.B.Çam Tomruk 62 6537 2167.629 
III.S.N.B.Çam Tomruk 4 441 174.056 
II.S.Çam Maden Direk 3 730 88.138 
Çam Sanayi Kalın Kutur 1 728 47.168 
ibreli YakaCak odun 11 — 990 Ster 

GENEL TOPLAM 

62.000 
69.000 
35.000 
47.000 
47.000 
32.000 
22.000 
4.000 

93.000 
1.132.000 

352.000 
3.055.000 
244.000 
84.000 
31.000 

120.000 
5.111.000 115 10.798 3406.840 

990 Ster 
1 — İşletmemiz Merguze son deposunda bulunan yukarıda cins ve miktarı yazılı 115 parti 

çeşitli cins orman ürünlerinin % 50'si ile % 40 faiz peşin, °7o 50'si 3 ay vadeli muddetsiz teminat 
mektubu karşılığında olmak üzere Model şartnameler uyarınca açık artırmalı satışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık artırma 13/6/1986 tarihine rastlayan Cuma gunu saat 14.00'de İşletmemiz Satış 
Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Bu Satışa ait ilân, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Mudurluğu, Kastamonu Or
man Bölge Mudurluğu, Araç, Azdavay, Daday, inebolu, Tosya, Taşköprü, Samatlar, Kastamonu, Kara
bük, Bolu, Ankara, İstanbul, izmir ve Adana Orman işletme Müdürlükleri ile işletmemizde görülebilir. 

4 — Alıcıların belirli gün ve saatte İşletmemiz satış salonunda hazır bulunmaları ihale saa
tinden bir saat öncesine kadar geçici teminatlarını İşletmemiz veznesine yatırmaları, Banka Mektu
bu verecek olanların teminat mektubunda işletme Adım ve Satış tarihini bildirmeleri ve katılacak
ların teminat makbuzları ile birlikte Komisyona başvurmaları şarttır. 6852/2-1 

Gördes Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden : 
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Konya Karapınar - Emirgazi Kasabast Belediyesi Baskanhğı.ıdan : 

1 — Kasabamız Camıikebir Mahallesi, Milli Egemenlik (..-, , i üzerinde Belediyemiz 
tarafından yaptırılacak olan Belediye Hizmet Binası yapımı 2886 saj»ıi basanın 35/A madde
si u>arınca kapalı teklif usulü ile ihaleye konmuştur. 

2 — İşın keşif bedeli 90.000.000 — liradır. Geçici teminatı 2.700.000,— TL.dır. 
3 — ihale Emirgazi Belediye Başkanlığı odasında Beledi ve Encümeni huzurunda 

23/6/1986 tarihine rastlayan Pazartesi gunu saat 14.00'de yapılacaktır. 
4 — ihaleye girebilmek için: isteklilerin; 
a) 2.700.000,— TL. geçici teminatı, 
b) 1986 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, 
c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (ihale şartnamesinde belirtilen ve usule 

uygun olarak hazırlanmış olan) plan ve teçhizat beyannamesini, sermaye ve kredi imkanlarını 
belirten mali durum bildirisi, teknik personel ve taahhüt beyannamesi, Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığından almış olduğu (B) grubundan işin keşif bedeli kadar ışın eksiltmesine girebile
ceklerini gösterir müteahhitlik karnesini ibraz etmek suretiyle Belediye Başkanlığından ala
cakları yeterlilik belgelerini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lazımdır. 

5 — İhale şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri içinde Belediye Fen Memurluğunda 
ücretsiz görülebilir. 

6 — İstekliler, teklif mektuplarını ihale gunu saat 13.00'e kadar makbuz karşılığında 
İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Yeterlilik belgesi almak için son müracaat tarihi 20/6/1986 Cuma gunu mesai saa
ti bitimine kadardır. 

' 8 — Telgraf ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 
6932 / 1-1 

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden : 

1 — Genel Müdürlüğümüze bağlı Ankara'da Büyük Tiyatro (Opera) binasının 
40.000.000,— TL'lık keşif bedelli onarım ve tadilat işi kapalı zarf usulü eksiltme suretiyle 
yapılacaktır. 

2 — İşin keşif bedeli 40.000.000,— TL. olup, geçici teminatı 1.200.000,— TL.'dır. Te
minat mektupları limit içi olacaktır. 

3 — İhale ile ilgili evraklar hergün mesai saatlerinde Ankara'da 2. Vakıf Apartmanı 
Kat l'de Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 

4 — İhaleye iştirak edeceklerin yeterlik belgesi alabilmeleri için istenen belgeleri 5/6/1986 
Perşembe günü mesai saati bitimine kadar Genel Müdürlüğümüze vermeleri gereklidir. 

5 — Yeterlik belgesi 13/6/1986 Cuma günü verilecektir. 
6 — İhale 17/6/1986 Salı günü saat 16.00'da Levazım Müdürlüğünde yapılacaktır. 
7 — Yeterlik belgesi alıpta ihaleye iştirak edeceklerin şartnameye uygun teklif mektup

larını ihale saatinden 1 saat öncesine kadar İhale Komisyonuna vermeleri gereklidir. Hertürlü 
gecikmeler nazara alınmaz. 

8 — Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ve dile
diğine vermekte serbesttir. 

6928 / 1-1 
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Çorum Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden : 

1 — Çorum Orman İşletme Müdürlüğü idare binası ek inşaatı yılı içerisinde bitirilmek 
üzere 2886 sayılı İhale Kanununun 29/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. 
İhale 1986 yılı Bayındırlık birim fiatları üzerinden olacaktır. 

2 — işin tahmini keşif bedeli 15.000.000,— TL. sidir. 
3 — İnşaat işi kısmen malzemeli olup işçilik yaptırılacaktır. (Taş, kum, çakıl, kireç, 

çivi vs.) 
4 — İhale 2/6/1986 günü Pazartesi saat 10.00'da İnşaat Emanet Komisyonu Başkanlı

ğında Çorum Orman İşletmesi Satış Salonunda yapılacaktır. 
5 — İhale şartnamesi, keşif özeti ve diğer evraklar Çorum Orman İşletmesi Amasya, 

Giresun, Ankara Bolgc Müdürlükleri ile Amasya, Tokat, Samsun, İskilip, Kargı İşletmelerin
de görülebilir. 

6 — İsteklilerin ihale şartnamesi Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yö
netmeliğine göre İhale Komisyonuna müracaatta; 

A - İhaleye katılma belgesi almak için müracaat dilekçeleri ile birlikte 
a) Yapı araçları bildirisi tastikli (noter) 
b) Teknik personel bildirisi tastikli (noter) 
c) Mali durum 
d) c gurubundan mütahitlik karnesi ibrazı 
B - İhaleye girebilmek için teklif mektbu ile birlikte 
a) İhaleye katılma belgesi, 
b) Ticaret ve sanayi odası belgesi, 
c) Çorum Orman işletmesi Müdürlüğü adına alınmış 450.000,— Lık. geçici teminat 

mektubu (limit dahili) suresiz veya işletme veznesine 450.000,— Lık geçici teminat için yatırı
lan nakte ait makbuz ibrazı. 

7 — İhaleye katılma belgesi almak için son müracaat 30/5/1986 Cuma gurıü mesai sa
ati sonuna kadardır. 

8 — İstekliler teklif mektuplarını 2/6/1986 Pazartesi günü saat 9.00'a kadar makbuz 
karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına verilecektir. 

9 — Posta ile müracaatlarda posta gecikmeleri kabul edilmez. 
10 — Keyfiyet ilân olunur. 6933 / 1-1 

T.K.İ. Mahdut Mesuliyetli Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi Müdürlüğünden : 

1 — Ankara Şubemiz kamyonlarından birine arazöz, birine ise akaryakıt tankeri yap
tırılması işi kapalı zarf usulü ile teklif alınmak suretiyle ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — Bu işe ait Muessesemizce onaylı şartnameler Müessesemiz Merkezi (Hipodrum Cad
desi Kömür Durağı Akkopru/Ankara) ve İstanbul Şubemizden (Balıklı Mevkii 32. Sokak Mer-
kezefendi/İstanbul)imza karşılığında temin edilebilir. 

3 — İsteklilerin kapalı zarf teklif mektuplarını engeç 16/6/1986 Pazartesi günü saat 
12.00'ye kadar Müessesemiz Muhaberat Servisine vermeleri veya belirtilen surede Müessese
mize ulaşacak şekilde göndermeleri gerekmektedir. 

4 — Telgraf ve telefonla yapılacak başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
5 — Müessesemiz 2886 sayılı Yasaya bağlı değildir. 

6936 / 2-1 
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TESTAŞ Türkiye Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden : 

Şirketimizin işlenmiş Silikon Dilimi (Yarı İletken Devre Elemanları) üretimi için gerekli 
aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme kapalı zarf teklif almak suretiyle satınalınacaktır. 

1 — İngilizce idari şartname bedeli (KDV hariç) 2000.—- TL. beher kalem malzeme için 
ingilizce teknik şartname bedeli (KDV hariç) 100 T L . olup, TESTAŞ Genel Müdürlüğü Meş
rutiyet Caddesi No: 41 Bakanlıklar/Ankara adresinden mesai günleri 9.30-12.00 ve 14.00-17.00 
saatleri arasında temin edilebilir. 

2 — Teklifler elden veya posta ile engeç 30 Haziran 1986 tarihinde saatl8.00'e kadar 
TESTAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma Komisyon Başkanlığı'na teslim edilecektir. Bu tarihten 
sonra elimize geçecek teklifler nazarı dikkate alınmayacaktır. 

3 — Kuruluşumuz 2886 sayılı Yasaya tabi değildir. 

1 — 
2 — 
3 -
4 — 
5 — 

6 — 
7 — 
8 — 
9 — 

l u 
l l — 

12 — 

13 — 

14 — 

15 — 

16 — 

17 
18 

19 

20 
21 
22 
23 
24 
25 • 
26 
27 • 

İşlenmiş Silikon Dilimi (Yarı İletken Devre Elemanları 
Üretimi İçin Gerekli Sarf ve Hammaddeleri 

- Silisyum Pullar (Silicon Wafers) 
- Altın-Arsenik Tel (Gold Arsenic Wire) 
- Altın Tel (Gold Wire) 
- Aliminyum Parçacıkları (Aliminum Slugs) 
- Serilen Arsenik Katkılama Solüsyonu ve İncelticisi 

(Arsenic Spin-On DopantSolution and Thinner) 
- Bor Nitrür Pulları (Boran Nitride Wafers) 
- Fosfor Oksiklorür (Phosphorus Oxychloride) 
- Bor Tribromür (Boron Tribromide) 
- Islatma Solüsyonu (Wetting Agent) 
- Negatif Fotorezist (Negative Photoresist) 
- Fenolsüz Fotorezist soyucu (Non-Phenolic photoresist 

stripper) 
Negatif Fotorezist Developman Sıvısı (Negative 
Photoresist Developer) 
Emulsiyonlu Maske Camlan (Emulsion Mask Plates) 
Emulsiyonlu Maske Camları Developman Sıvısı (EmuUıon 
Mask Plate Developer) 
Emulsiyonlu Maske Camı için Fixer 

(Emulsion mask plate fixer) 
Maske Camlarının Negatif Prosesinde kullanılmak were 
temizleme banyosu ve tazeleyici (Clearing bath and 
replenisher for negative processing of mask plates. 
Temiz Alan Deterjanı (Clean Room Detergent Cleaner) 
Silme Kağıdı ve Silikon Dilimi Ayırıcı 

(Wiper and Wafer Separator) 
Gaz Hatları için Kaçak Bulma Sıvısı 

(Leak Detector Solution for Gas Lines) 
Asetik Asit Clasial (Acetic Acid Clacial) 
Amonyum Florid (Ammonium Flonde) 
Hidroklorik Asit (Hydrochloric Acid) 
Nitrik Asit (Nitric acid) 
Fosforik Asit (Phosphoric Acid) 
Sulfuruk Asit (Sulfuric Acid) 
Hidrofluorik Asit (Hydrofluoric Acid) 
Hidrojen Peroksit (Hydrogen Peroxide) 

M i kt a r 

26800 Adet 
50 Gr 

150 Gr. 
6 Kg. 
2 Lt. 

200 Adet 
7500 CC. 
5000 CC. 

15 Lt. 
150 Lt. 

2500 Lt. 

3000 Lt. 
6000 Ad. 

1000 Lt. 
1000 Lt. 

1000 Lt. 
10 Galon 

220/100 Paket 

60 Ad. 4,Onsluk Şişe 

1500 Lt. 
6500 Lt. 
3000 Lt. 
1500 Lt. 
2500 Lt. 
4000 Lt. 
3000 Lt. 

100 Lt. 
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28 — 
29 — 
30 — 
i i -
32 — 

33 — 

34 — 
35 — 
36 — 
37 — 
38 — 
39 — 
40 — 

41 — 
42 — 
43 -
44 — 

45 — 

46 — 

47 — 
48 — 

49 — 

50 — 

51 — 

İşlenmiş Silikon Dilimi (Yarı iletken Devre Elemanları 
Üretimi İçin Gerekli Sarf ve Hammaddeleri 

- Krom Trioksit (Chromizim Trioxide) 
- Aseton (Aceton) 
- N-Butil Asetat (N-Butyı Acetate) 
- Trikloretilen (Trichloroethylene) 
- İsopiropil Alkol (2 Propanol) 

(Isopropylalcohol (2-Propanol) 
- Ksilen ve ksilen içinde % 5'lik HMDS (Xylene and 5 % 

HMDS in xylene) 
- Potasyom hidroksit çözeltisi (Potassium hydroxide solution) 
- Hidrojen gazı (Hydrogen gas) 
- Oksijen gazı (Oxygen gas) 
- Fosfin Gazı (Phospine gas) 
- Silisyum Tetraklorür (Silicon Tetrachloride) 
- Helyum Gazı (Helium Gas) 
- Forming Gazı (Azot içinde 15 Hidrojen) 

(Forming Gas 15 % HZ IN n2) 
- Hidrojen Klorur Gazı (Hydrogen Chloride Gas) 
- Dıboran Gazı (Diborane Gas) 
- Sılan Gazı (Sılane Gas) 
- Temiz Alın Kağıdı (Clean Room Paper) 
- Wafer Paketleme Süngerleri 

(Wafer Packaging Sponges) 
Wafer Probe Kart Lehimi 

(Probe Card Solder) 
Çeşitli Plastik Malzeme (Plasticware) 
Civa Ark Lambası (Mercury arc Lamp) 
Temiz Alan için Yapışkan Paspas 

(Adhesive Fab Mat For Clean Room) 
Özel Silikon Dilimi Temizlik Pamuğu 

(Cotton Swab) 
Wafer Mürekkebi (Marking Ink) 

M i kt a r 

10 Kg. 
1000 Lt. 
3000 Lt. 
500 Lt. 

5000 Lt. 

1000 Lt/500 Lt. 
80 Lt. 
20 Silindir 
20 Silindir 

3 Silindir 
10 Silindir 
2 Silindir 
6 Silindir 

10 Silindir 
4 Silindir 
2 Silindir 

30000 Sayfa 
8 Kutu 

5 Ad. l .Lt ' l ik Sarım 

Muh. Miktarda 
100 Ad. 

10000 Ad. 

10000 Ad. 

1,2 Şişe 

6929 / 1-1 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sağlık, Kultur ve Spor Daire Başkanlığından : 

1 — Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sağlık, Kultur ve Spor Dairesi Kafeterya ve Kan
tinler Müdürlüğünün bir yıllık SIM Deterjan ihtiyacı kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — Şartnameler Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kafeterya ve Kantinler Müdürlüğün
den dilekçe mukabilinde ücretsiz temin edilebilir. 

3 — İhaleye iştirak edecek firmalar teklif mektuplarını en geç 5/6/1986 ve saat 14.00'e 
kadar Kafeterya ve Kantinler Müdürlüğüne vereceklerdir. Postada vaki gecikmeler kabul 
edilmez. 

4 — Tekif mektupları 5/6/1986 gunu Kafeterya ve Kantinler Müdürlüğünde saat 
14.30'da komisyonca açılacaktır. Firma temsilcileri ihalede hazır bulunabilirler. 

5 — Tahmin edilen muhammen bedel 14.000.000,— TL.si olup geçici teminat 560.000,— 
TL.dir. 

6 — İhalesi yapılan malın miktarından "Jo 30 oranında eksik veya fazla alım yapılabilir. 
7 —.Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
Duyurulur. 6752 / 2-2 
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Ankara Çankaya Belediye Başkanlığından : 

İHALE İLÂNI 

Belediyemiz 1986 yılı yatırım programında yer alan Çankaya İlçesinin Gecekondu ma-
hallelerindeki imarlı ve imarsız muhtelif yolların mekanik stabilizasyon, sıcak karışım ve sathi 
kaplama 1. kısım yapım işi 2886 sayılı Yasanın 36. maddesi gereğince ihaleye çıkarılmıştır. 

Servisi : Fen İşleri Müdürlüğü 
İşin Adı : Çankaya İlçesi Gecekondu mahallerindeki imarlı ve 

imarsız muhtelif yolların mekanik stabilizasyon sıcak 
karışım ve sathi kaplama yapım işi (1. Kısım) 

1. Keşif Bedeli 
İşin Süresi 
Son Müracaat Tarihi 
İhale Tarihi ve Saati 
İhale Şekli 

1.675.730.196,— T L . + K D V . 
150 Takvim günü 
13/6/1986 Cuma günü mesai bitimine kadar. 
19/6/1986 Perşembe günü saat: 14.00'de 
2886 Sayılı İhale Kanununun 36. maddesi. 

İŞTİRAK BELGESİ A L M A KOŞULLARI 

1 — İhale yasasında belirlenen koşullara uygun müracaat dilekçesi (Müracaatlarda Be
lediyemiz kayıt tarihi geçerlidir). 

2 — 1986 yılı vizeli Ticaret Odası Belgesi. (İstekli şirket ise; şirketin sicilde kayıtlı ve 
halen faaliyette olduğuna dair bu eksiltmenin ilân tarihinden sonra alınmış belge ve şirketin 
sirkülerinin ve şirket adına tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin vekili olduğunu göste
rir noter tasdikli vekaletname). 

3 — Kanuni ikametgah belgesi. 
4 — Noter tasdikli imza sirküleri. 
5 — Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış (A) grubundan en az işin keşif bedeli 

kadar eksiltmeye girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesi ve en az işin keşif bedeli kadar 
yol temel üretim ve serilmesi veya asfalt betonu işleri yaptığına dair iş bitirme belgesi. 

6 — Yapı araçları bildirisi: Eksiltme şartnamesine ek özel şartnamede yazılı hususlara 
uygun. 

7 — Teknik personel bildirisi: Eksiltme şartnamesine ek özel şartnamede yazılı husus
lara uygun. 

8 — Taahhüt bildirisi. 
9 — Mali durum bildirisi: En az işin keşif bedelinin % 8'i oranında nakit kredisi ve 

% 8 oranında teminat kredilerini gösterir çift imzalı isim ve tanıtım kaşeli Banka teyid yazısı 
ekli referans mektubunu idaremiz adına ve işin adı belirtilerek vermesi. 

10 — İsteklilerin 200.000,— T L . karşılığında temin ettikleri ihale dosyasının alındı 
makbuzu. 

EKSİLTMEYE GİREBİLMEK İÇİN 
1 — Belge Komisyonundan alınmış iştirak belgesi. 
2 — İşin keşif bedelinin % 3'ü oranındaki 50.271.905,88 TL. ' l ik muvakkat teminatı 

Hesap İşlerine yaürdığına dair vezne alındısı veya Banka teminat mektubunu (limit için) vermesi. 
3 — İsteklilerin usulüne uygun olarak hazırlanan teklif mektuplarını ihale saatinden bir 

saat öncesine kadar Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır. 
4 — Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar dikkate alınmıyacaktır. 
İlânen duyurulur. 6978 / 1-1 
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İstanbul Deniz Teknik Satınalma Komisyonu Başkanlığından : 

— Deniz Birlikleri ihtiyacı için aşağıda, cinsi, miktarı, tahmin edilen bedeli, geçici te
minatı, ihale tarihi ve saati belirtilen malzemeler kapalı teklif usulü ile satın alınacaktır. 

— Teklif mektuplarının ihale saatine kadar Kasımpaşa'daki Komisyonumuza verilme
si şarttır. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 

— Şartnamesi mesai saatleri dahilinde Kasımpaşa'daki Komisyonumuzda görülebilir. 
— ihalenin yapılacağı yer, Deniz Teknik Satınalma Komisyonu Başkanlığı Kasımpaşa/istanbul. 
— İhaleye katılacakların şartnamede istenilen belgeleri ibraz etmeleri şarttır. 
Cinsi: Titandioksit (Rutil tip) Kuru boya pigmenti, Miktarı : 100.000 Kg., Tahmin edilen 

bedel : 230.000.000,— T L . , Geçici teminatı : 6.900.000,— TL. , İhale tarihi : 6 Haziran 1986 
Cuma, Saati : 10.00. 6931 / 1-1 

T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından : 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca 28 Mayıs 1986 Çarşamba gunu saat 12.00'ye 
kadar teklif verilmesi ve teminatın yatırılması kaydıyla, aynı gün saat 15.00'de Bankalara, Borsa 
Bankerlerine, Sigorta Şirketlerine, diğer tüzel kişilere ve asgari 50.0 milyon lira ile katılmak 
şartıyla hakiki şahıslara ihale suretiyle 35.0 milyar lira tutarında 6 ay vadeli 1986 üçüncü Ter
tip Hazine Bonosu ve 10.0 milyar lita tutarında 1 yıl vadeli 1986 Devlet İç Borçlanma Tahvili 
satılacaktır. Bu ihale ile ilgili açıklama ve teklif formu örneği T.C. Merkez Bankası Şubelerin
den temin edilebilir. 

Keyfiyet ilgililere duyurulur. 
NOT : İhaleye katılacak olanlar teklif verdikleri vade için ihaleyi kazanamadıkları tak

dirde diğer bir vade için tekliflerinin geçerli sayılmasını, teklif mektup veya telekslerinde bunu 
belirtmek ve o vade için fiyat vermek suretiyle isteyebileceklerdir. 6927 / 1-1 

Ankara Buyuk Şehir Belediyesi Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi Ge
nel Mudurluğu (E.G.O)den : 

1 — Kuruluşumuza ait Natoyolu 3. Bölge Mudurluğu İdari ve Sosyal binasının kalan 
işleri birim fiat esası üzerinden firmanın nam ve hesabına kapalı zarf usulü ile ihaleye 
çıkartılacaktır. 

2 — Bu işin keşif bedeli 65.000.000,— TL. olup geçici güvence 1.950.000,— TL.dır. 
3 — Bu işe ait şartnameler mesai saatleri içinde Kuruluşumuz Ticaret Müdürlüğünde 

görülebilir. 
4 — İlgililer Bayındırlık Bakanlığı 65.000.000,— TL. B grubu müteahhitlik karnesi ve 

şartnamelerde yazılı diğer belgelerle birlikte 6/6/1986 Cuma günü mesai bitimine kadar yeter
lilik belgesi için Kuruluşumuz Genel Evrak Şefliğine başvuracaklardır. 

5 — İlgililer şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarfları en geç 16/6/1986 Pazar
tesi günü saat 10.00'a kadar Kuruluşumuza vereceklerdir. 

7 — Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacağı gibi telgrafla yapılacak başvurular da 
kabul edilmez. 

7 — Kuruluşumuz 2886 sayılı Yasaya tabi değildir. 
8 — Her türlü yazışmalarda 9-85/FK.MÇ. referansı ile 14 Tic. Müdürlüğüne başvuru

lacaktır. 6930 / 1-1 
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Akseki Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Muh.Saı Geç.Tem. 
Deponun Emvalin Parti M i k t a r ı Bed. Gen. Yek. 

Adı Y.Dur. Cins ve Nev'i Adedi Adet MVSter (TL.) (TL.) 

Murtiçi Asfalt 3.S.N.B.Çz.Tomruk 41 8675 1678,556 42.000 2.115.000 
Murtiçi Asfalt 3.S.K.B.Çz.Tomruk 29 4666 898,346 32.000 869.000 
Murtiçi Asfalt İbreli Yak. Odun 12 — 1880 Ster 5.000 282.000 
Murtiçi Asfalt Yapraklı Yak.Odun 1 — 3 i Ster 5.700 5.000 

Geriş Orm.İçi Stablize İbreli Yak. Odun 3 370 Ster 3.800 42.000 

Satış Genel Yekünü Toplam 86 partide 13341 adet 2576,902 M ' , ve 228J ster olup 3.313.000 
1 — İşletmemiz Murtiçi ve Geriş bölgelerinin şon depo ve orman içi ara depolarında 

mevcut bulunan yukarıdaki cins, miktarı yazılı 86 partideki çeşitli orman ürünlerinin % 50 
si ile vergi, resim ve yasal faizi peşin °7o 50 si 3 ay vadeli kati müddetsiz limit dahili banka 
mektubu karşılığında model şartname uyarınca satışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık artırma 13/6/1986 tarihine raslayan Cuma günü saat 14.00 de İşletmemiz 
satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Bu satışa ait ilan ve şartname Orman Genel Müdürlüğümüzde, Antalya Orman 
Bölge Müdürlüğümüzde ve Bölge Müdürlüğümüze bağlı tüm İşletme Müdürlükleri ile Anka
ra, İstanbul, Konya, Adana, İzmir, Beyşehir, Mersin İşletme Müdürlükleri ile İşletmemize bağlı 
Bölge Şefliklerinde görülebilir. 

4 — Alıcıların belirli gün ve saatte teminatlarını İşletmemiz veznesine yatırarak banka 
mektubu vereceklerin ise kati limit dahili ve müddetsiz olması ile satış tarihi, İşletme adı ile 
birlikte iştirak edeceği partilerin mutlak parti nolarını belirtmeleri şart olup iştirakçilerin te
minat makbuzları ile birlikte komisyona müracaatları ilan olunur. 

6761 / 1-1 

• 
Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden : 

1 — Üniversitemiz Veteriner Fakültesi Araştırma Uygulama ve Deneme Çiftliğinin ih
tiyacı olan bir adet Balya Makinasının, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi ge
reğince kapalı teklif usulü ile ihalesi yapılacaktır. 

2 — İhale 6 Haziran 1986 Cuma günü saat 11.00'de Ankara Üniversitesi Rektörlüğün
de (Tandoğan-Ankara) yapılacaktır. 

3 — Bu işe ait şartnameler hergün saat 8.30 ile 17.30 saatleri arasında Rektörlüğümüz 
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından 2.000,— TL. karşılığında temin edilebilir. 

4 — Geçici teminatlar nakit, Devlet tahvili veya limit için süresiz banka teminatı olabi
lir. Nakit teminatlar ile devlet tahvilleri Rektörlüğümüz Saymanlığı Veznesine makbuz muka
bilinde yatırılacaktır. 

5 — İstekliler Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre hazırlayacakları kapalı zarf
larını (Ticaret Odası Belgesinin 1986 yılı tastikli olması zorunludur) en geç ihale günü saat 
10.00'a kadar Rektörlüğümüz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına makbuz mukabilinde tes
lim edeceklerdir. Teslim edilen kapalı zarflar geri verilmez. 

6 — Teklif mektuplarının posta ile gönderilmesi halinde, postadaki vaki gecikmeler ile 
telgrafla yapılan başvurular geçersizdir. 

İşin Nev'i: Balya Makinası, Miktarı: 1 Adet, Muhammen Bedeli: 6.000.000,— TL. , Geçici 
Teminat: 180.000,— T L . 6937 / 2-1 
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Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğünden ; 

PALETLİ DELİK D E L M E MAKİNASI İTHAL EDİLECEKTİR 
1 — Teşekkülümüze bağlı Konya Krom Mağnezit Tuğla Sanayii Müessesesi ihtiyacı için 

1 adet paletli delik delme makinası kapalı zarf usulü ile satınalınacaktır. 
2 — Teklif verme son günü 30/6/1986 saat 17.30'dur. Bu tarih ve saatten sonra gelen 

teklifler dikkate alınmayacaktır. 
3 — Bu konudaki şartnameler Genel MudurluğumuzunEskişehir Yolu 7. Km. Ankara'-

daki Merkezinde Ticaret Dairesi Başkanlığından veya istanbul Alım ve Satım Müdürlüğü, Sa-
lıpazarı, Dursun Han Kat 4 den temin edilebilir. 

4 — Teşekkülümüz 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta 
veya işi dilediğine vermekte serbesttir. 6935 / 2-1 

Zonguldak ili Bartın ilçesi ORÜS Kurumu Bartın Müessese Müdürlüğünden : 
Müessesemiz sahasında mevcut 91 parti halinde 29837 adete denk 1820.266 M ' , kayın 

keresteler ile 6 parti halinde 3149 pakete denk 3778.80 M 2 kayın masif parkeleri ile 3 parti 
halinde 582 pakete denk 1743.21 M 2 mozaik parkeler müessesemiz satış salonunda açık artır
malı satışa konulacaktır. 

Tum emvaller tutarlarının <Vo 25'i ile vergileri ve resimleri peşin, °7o 75'i 6 aya kadar 
vadeli ayda °7o 4 (Yıllık % 48) net faiz uygulamalı, limit dahili müddetsiz kat'i banka teminat 

- mektubu karşılığında satılacaktır. 
- Satış 5/6/1986 tarihine rastlayan Perşembe gunu saat 14.00'de olup, şartname ve eb'at 

listeleri; ORUS Kurumu Genel Mudurluğu ile civar ORÜS Kurumu Müessese ve İşletme Mü
dürlüklerinde görülebilir. 

Taliplilerin belirtilen gün saat 13.30'a kadar almak istedikleri partilere ait teminatlarını 
yatırarak, Komisyonumuza müracaatları ilân olunur. 

6934 / 1-1 

Afyon Belediye Başkanlığından : 
27 Mayıs 1986 Salı günü Kütahya Komur Ocakların'dan Afyon'a yapılacak olan nakli

ye ihalesine ait ilen geçersiz olup, aşağıdaki ilan metninde bulunan şartlara göre ihale 
yapılacaktır. 

1986-87 Kış sezonu için Belediyemiz'e tahsis edilen Komur'den 60.000 ton Seyitömer ve 
5000 ton Tunçbilek Komuru; 

a) Seyitömer Komur Ocakların'dan Afyon'a beher ton 3000 TL. muammen bedelle, 
b) Tunçbilek kömür Ocakların'dan Afyon'a beher ton 3500.— T L . muammen bedel

le, nakliyesi kapalı zarf usulü ihale edilecektir. 
Yapılacak nakliye işine ait şartname mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Hesap İşleri 

Mudurlüğu'nde ücretsiz görülebilir. 
Kütahya Komur Ocaklarından Afyon'a nakledilecek kömürün ihalesi 6 Haziran 1986 

Cuma gunu saat 15.00 de; Belediye Encümen odasında 2886 sayılı Kanunun 35/a maddesine 
göre yapılacaktır. 

Yapılacak Şehirdışı nakliye işinin muammen bedeli 197.500.000.— TL. olup geçici te
minat 5.925.000.— TL.dır. 

İsteklilerin : 
1 — 1986 yılı Ticaret Odası kaydı, 
2 — Kanuni ikametgah belgesi, 
3 — En az 30.000 tonluk nakliye işini başarıyla yaptıklarına dair belge, 
4 — Kendi üzerinde kayıtlı veya Noter'den 1986 yılında tasdikli en az 10 ay kira sözleş

mesi buluna, şehirdışı kömür nakliyesi için kamyonların listesini 3 Haziran 1986 Salı günü'ne 
kadar Belediye Başkanlığı'na vermeleri buradan aldıkları yeterlik belgesi ile birlikte geçici te
minat ve teklif mektuplarını 6 Haziran 1986 Cuma gunu saat 15.00 de Belediye Encümenine 
vermeleri gerekir. 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
Posta ve telgrafla yapılan müracaatlar geçersizdir. 
İlan olunur. 6275 / 1-1 
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D U Y U R U 

Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne ait 15 
Nisan 1986 tarih ve 19079 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yurtdışından temin etmek üzere 
açmış olduğumuz ve 17 Temmuz 1986 tarihinde sona erecek olan (4) kalem Kimyasal madde 
ile ilgili ihale yeniden piyasa araştırması yapılmak üzere iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 6926 / 2-2 

Çeşitli İlânlar 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden : 

Gümüşhane İli Kelkit İlçesi Belediye sınırları içerisindeki taşınmaz malların, 2613 sayılı 
Kanun uyarınca kadastrosu yapılacaktır. 

Keyfiyet sozu edilen Kanunun 8. maddesi gereğince ilân olunur. 
6513 / 1-1 

Petrol işleri Genel Müdürlüğünden 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının XIII No.lu Hatay Petrol Bölgesinde sahip bu
lunduğu AR/TPO/2419 hak sıra numaralı arama sahasının terkten sonra kalan kısmına 5816 
hektarlık saha ilave edilmesi için 28/4/1986 tarihinde müracaat ettiği Petrol Nizamnamesinin 
25/2. maddesi gereğince ilan olunur. ' 6923 

.Amoco Turkey Petroleum Company ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı IX No.lu 
Van Petrol bölgesinde Siirt Hakkari illeri sınırı dahilinde müştereken sahip bulundukları 
AR/ATP-TPO/2549 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatnamesini 9/5/1986 tarihinde terk 
etmişlerdir. 

6326 sayılı Petrol Kanununun 48 ve 49. maddelerinin yukarıda ismi yazılı şirketlere tahmil 
eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar gormuş olanlar varsa maruz 
kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın petrol nizamnamesinin 67. maddesi gereğince şirket
lerin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren iıir yıl zarfında 
selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri 
ilan olunur. 

6924 

IEDC (Turkey) Ltd. Şirketi ile Transtürk Petrol Arama ve işletme Anonim Şirketi X 
No.lu Siirt Petrol Bölgesinde % 90 ve % 10 hisselerle müştereken sahip bulundukları AR/TPİ-
ITL/2097, 2098,2099,2100, 2101, 2315 hak sıra numaralı altı adet petrol arama ruhsatname
sini 13/4/1986 tarihi itibariyle terk etmişlerdir. 

6326 Sayılı Petrol Kanununun 48 ve 49. maddelerinin yukarıda ismi yazılı şirketlere tahmil 
eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz 
kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Nizamnamesinin 67. maddesi gereğince şirket
lerin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilân tarihinden itibaren bir yıl zarfında 
selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri 
ilân olunur. 6925 > 

D U Y U R U 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Petrol Sicil Müdürlüğüne ait 11/5/1986 tarih ve 19104 

sayılı Resmî Gazete'de 5708/3 No.lu ilânlarının 8. satırında " L 46-a2 olması gerekirken " L 
47-a2" şeklinde yayımlanmıştır. 

Düzeltilerek ilgililere duyurulur. 5708 V 1-1 
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Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden : 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca tespit ve tanzim edilen ve Başbakan
lık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünce basımı yapılan 1986 yılı 
Birim Fiyat ve Tarif Cetvelleri Merkez ve Hisar binalarımızda satışa 
sunulmuştur. 

İstek sahiplerine duyurulur. 

Resmî Gazete ve Tutanak Dergisi Sayın Abonelerinin 
Bilgilerine Sunulur 

1 Temmuz 1985 tarihinden itibaren sayın abonelerimize İşletmemizce bil
dirilecek olan Resmî Gazete ve Tutanak Dergisi abone ücret farklarının Ziraat 
Bankası Dışkapı Şubesi - A N K A R A 30400 - 37 N o . lu hesaba yatırılması ve 
bu yatırımlara ait bir nüshanın veya fotokopisinin abone ücret farkı olduğunu 
belirten bir yazı ekinde İşletme Müdürlüğümüze gönderilmesi, abonelerimizin 
menfaatleri ve muhasebe kayıtlarımızın sağlıklı yapılması bakımından sayın abo
nelerimizin bilgilerine sunulur. 

Resmî Gazete'de yayımlanan ve İşletmemiz tarafından kitap haline geti
rilen Karayolları Trafik Yönetmeliği, Trafik Para Cezalan Karayolu Trafik Gü
venliği, Karayoiian kenarında yapılacak ve açılacak Tesisler ve Araçların mu-
ayeneleriyle ilgili Yönetmelikler Kitabı İşletmemiz Satış Bürolarında K D V . dahil 
1000,—TL. ya satılmaktadır. İlgililere duyurulur. 

NOT : Talepte bulunanların 250,— T L . Posta ücreti ile kitap bedelini 
T . C . Ziraat Bankası Ankara-Dışkapı Şubesi 30400/65 numaralı İşletmemiz he
sabına göndermelerini ve buna ait banka dekontunu veya suretini bir yazı ekinde 
İşletme Müdürlüğümüze bildirmelerini rica ederiz. 

Resmî Gazete Fihristi 
Yürütme ve İdare Bölümü : 

Milletlerarası Andlaşma Sayfa 

86/10644 M T A Eğitim ve Teknik Yardım Konulu Proje Değişiklik Belgesinin 
Onaylanması Kararı 1 

Bakanlar Kurulu Kararı 
86/10655 Hemel Emprenye Sanayi ve Ticaret A.Ş. Adı Altındaki Şirketin 

Faaliyeti Hakkında Karar 6 
Yönetmelikler 
— Başbakanlık Teftiş Kurulu Yönetmeliği 
— Devlet Konservatuvarlan Orta ve Lise Devreleri Öğrenci Disiplin Yönetmeliği 

6 
30 

— İlânlar 41 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 


