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Yönetmelik 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

T R T Personel Yönetmeliği 

BİRİNCİ K I S I M 
G E N E L HÜKÜMLER 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve İstihdam Şekilleri 

Amaç 
Madde 1 — Bu yönetmeliğin amacı, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu personelinin 

işe alınmasında atanma, terfi, naki l , işe son verme, disiplin cezaları ile diğer özlük işlerindeki 
usul ve esasları belirlemektir. 

Kapsam 
Madde 2 — Bu yönetmelik, Kurumda aslî ve sürekli görevlerde çalışan personeli kapsar. 

İstahdam Şekilleri 
Madde 3 — Kurumun hizmetleri; memurlar, işçi sayılmayan sözleşmeli personel ve geçici 

personel eliyle gördürülür. 
a) Memur : Kurumun hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevlere, devamlı va

zife görmek üzere, Kurumun tabî bulunduğu personel mevzuatı hükümlerine göre atanan kim
selerdir., 

b) İşçi sayılmayan sözleşmeli personel : 
1. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Sözleşmeli Personel Yönetmeliği esaslarına göre, 
2. Borçlar Kanunu hükümlerine göre, 
3. 1101 ve 2333 sayılı Kanun hükümlerine göre, 

çalıştırılan kimselerdir. 
c) Geçici personel : Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Sözleşmeli Personel Yönet

meliği esaslarına göre, geçici hizmetlerin gördürülmesi amacıyla, bir yıldan az süreyle çalıştı
rılan ve işçi sayılmayan kimselerdir. 

b ve c bendlerinde belirtilenler hakkında ilgili yönetmeliklerde bu yönetmeliğe atıfta 
bulunulan hükümler dışında, bu yönetmeliğin diğer hükümleri uygulanmaz. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Personel Politikası, Personel Komisyonu 

Personel Politikası ve Esasları 
Madde 4 — a) Personel politikası, Kurumun kanun ile kendisine verilen görevleri en 

iyi şekilde yürütebilmesi için personelin seçiminde, dağılımında, eğitiminde ve istihdam şekil 
ve şartlarının tayininde uygulanacak yöntemi ifade eder. 

b) Kurum, personel politikasının tespitinde, aşağıdaki ilkeleri gözönünde bulundurur : 
1. Hizmet plânlamasına öncelik vermek, hizmetin istihdam şekillerinden hangisi ile 

daha iyi yürütüleceğini ve çeşitli hizmet dallarında çalıştırılacak personelde bulunması gerekli 
nitelikleri tespit etmek ve bu tespitleri bir hizmet plânlaması ile düzenlemek, 

2. Her hizmet birimini karşılayan kadronun niteliklerini, yetki ve sorumluluklarını tespit 
etmek, istihdamda personele, eğitim, bilgi ve yeteneğine göre âdil ve eşit imkânlar sağlamak, 
gerekli görülen dallarda hizmet öncesi eğilimine önem vermek, 

3. İlmî, teknik ve meslekî gelişmeleri zamanında izlemeyi gerekli kılan görevlerde bu
lunanlara öncelik tanımak suretiye, eğitim faaliyetlerini düzenlemek ve devamlılığını sağlamak, 

4. Aylık ücretinin dışında mevzuat gereğince yapılacak ödemelerde objektif esaslara 
bağlı kalmak, 
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5. Hizmetin gereklerine göre ve bu gereklere uygun olarak boş kadro bulunması hâ
linde askerliğini yapmış olanlara öncelik tanımak, 

6. Hizmetin gereklerine uygun olarak yurdun her yerinde personelin görev yapmasını 
sağlayacak şekilde kadro düzenlemesi yapmak, 

7. Başarılı personeli imkân ölçüsünde teşvik edecek, mükâfatlandıracak, yükselme ko
nusunda fırsat eşitliğini sağlayacak tedbirleri almak. 

Personel Komisyonu 
Madde 5 — Personel Komisyonu; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Başhu-

kuk Müşaviri, Genel Sekreter, Eğitim Dairesi Başkanı ve Personel Dairesi Başkanından oluşur. 

Personel Komisyonu; Genel Müdürün veya önceden tensip edeceği yardımcılarından 
birinin başkanlığında toplanır. Görev, hastalık, izin gibi sebeplerle komisyon toplantısına ka-
tılamayan üyelerin yerine vekilleri veya yardımcıları katılırlar. 

Personel Komisyonunun Görevleri 
Madde 6 — Personel Komisyonunun görevleri şunlardır : 
a) Kurumun personel politikasını tespit etmek, 
b) Kurum üniteleri ile yapılacak işbirliği ve hazırlanacak personel plân ve uygulama 

programlarının esasları hakkında görüş bildirmek, 
c) Genel Müdürün istediği konularda veya Kurumun diğer yönetmeliklerinde perso

nelle ilgili olan hususlarda karar vermek, 

d) Kadro cetvellerini hazırlamak. 

Çalışma Usulü 
Madde 7 — Komisyonun raportörlüğü ve diğer işlemleri Personel Dairesi Başkanlığınca 

yürütülür. 

Komisyonun toplantı tarihi ve gündemi Başkan tarafından tespit olunur. Ancak, Per-
sonel Komisyonu, gündemde olmayan konuların gündeme alınmasına veya gündemdeki ko
nulardan herhangi birisinin öncelikle görüşülmesine karar verebilir. 

Personel Komisyonunda kararlar üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit 
olması hâlinde Başkanın bulunduğu taraf çokluk sayılır. Çekimser oy kullanılamaz. 

Gene! Müdürün bulunmadığı toplantı kararları, Genel Müdür onayı ile kesinleşir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Haklar 

îşgüvenliği 

Madde 8 — Kanun veya yönetmeliklerle tespit edilmiş bir sebebe dayanmaksızın, per
sonelin işine son verilemez. 

Çekilme 

Madde 9 — Kurum personeli, bu yönetmelikte belirtilen esaslara göre yazılı olarak bil
dirmek suretiyle görevinden çekilebilir. 

Emekli l ik 

Madde 10 — Kurum personelinin, özel kanunda yazılı belirli şartlarla emeklilik hakkı 
vardır. 

i z in 

Madde 11 — Kurum personelinin bu yönetmelikte belirtilen süre ve şartlarla izin hak
kı vardır. 
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Müracaat, Şikâyet ve Dava Hakkı 
Madde 12 — Personel, Kurumla ilgili resmî veya şahsî işlerinden dolayı müracaat; âmir

leri veya Kurum tarafından kendilerine uygulanan idarî eylem ve işlemlerden dolayı şikâyet 
ve dava açma hakkına sahiptir. Müracaat ve şikâyetler söz veya yazı ile enyakın âmirden baş
layarak silsile yolu ile şikâyet edilen âmirler allanarak yapılır. Müracaat ve şikâyetler incele
nerek en geç bir ay içinde ilgiliye cevap verilir. Müracaat ve şikâyetlerle ilgili esas ve usuller 
Genel Müdürlükçe düzenlenir. Dava hakkı, mevzuatın öngördüğü usul ve sürelere uygun ola
rak kullanılır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yükümlülükler 

Görevlerin Yerine Getirilmesi 
Madde 13 — Kurum personelinin görevleri ve bu görevlerle ilgili yetki ve sorumluluk

ları, ilgil i mevzuata göre tespit edilir. Personel, görevini yaparken Anayasa, ilgli kanun, tü
zük, yönetmelik, genelge ve emirleri bilmekle; iş ilişkilerini hiyerarşik düzen içinde yürütmekle 
ve özellikle haber ve program hizmetlerinde görevli personel, ayrıca, yayıncılık geleneklerine 
bağlı olarak hizmet yapmakla yükümlüdür. Personel, mevzuata aykırı düşen davranışından 
sorumludur. 

Mevzuatta hüküm olmaması veya bir emrin bulunmaması dolayısiyle görevinin ifasın-
da tereddüte düşen personel i lk âmirine başvurur. İş, başvurmaya imkân vermeyecek kadar 
ivedi ise personel, kendiliğinden gerekli tedbiri almak ve durumu ilk fırsatla âmirlerine bildir-
mek zorundadır. Bu durumda, verilen karar ve uygulama sonuçlarından personel sorumludur. 

tk i veya daha fazla personelin birlikte görev yapmaları hâlinde, yetkili ve sorumlu ola
nı, görevi veren âmir tayin eder. 

Âmirlerin Görev ve Sorumlulukları 

Madde 14 — Âmir, maiyetindeki personele eşitlik ve hakkaniyetle davranır. Amir l ik 
yetkisini mevzuatta belirlenen esaslar içinde kullanır. Görevleri, zamanında ve eksiksiz olarak 
yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki personeli yetiştirmekten, hâl ve hareketlerini takip 
ve kontrol etmekten görevli ve sorumludur. Âmir, maiyetindeki personele mevzuata aykırı emir 
veremez ve maiyetindeki personelden özel menfaat sağlayacak bir talepte bulunamaz, hediye 
kabul edemez ve borç alamaz. 

Memurların Görev ve Sorumlulukları 
Madde 15 — Personel, âmirinden aldığı emirleri yerine getirmekle yükümlüdür. 
Personel, âmirinden aldığı emri, ilgili mevzuat hükümlerine aykırı görürse yerine getir

mez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak, âmir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı 
ile yenilerse, emir yerine getirilir. Bu takdirde sorumluluk emri verene aittir. 

Konusu suç olan emir yerine getirilmez ve yerine getiren kimse sorumlu olur. 
Personel, âmirinden aldığı emri, konusu suç olmadığı halde yanlış takdirle suç sayar 

ve emri yürütmezse, âmir gecikmenin zarar getirebileceği hallerde, hizmetin diğer bir görevli 
tarafından yapılmasını sağlar veya gerekirse kendisi yapar. 

Kurum Yararlarım Koruma ve Şahsî Sorumluluk 

Madde 16 — Personel, görevlerini dikkat ve itina ile zamanında yerine getirmek ve ken
disine teslim edilen Kurum malını iyi kullanmak, korumak ve her an hizmete hazır hâlde bu
lundurmak İçin gerekli tedbirleri almak zorundadır. 

Personelin kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu Kurum zarara uğratılmışsa, bu 
zararın ilgili personel tarafından rayiç bedel üzerinden tazmini esastır. 

Zararların tazmininde, bu konudaki genel hükümler uygulanır. 
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Davranış ve İşbirliği 
Madde 17 — Personel, resmî sıfatının gerektirdiği itibar ve güvene lâyık olduğunu hizmet 

içindeki ve dışındaki davranışlarıyla göstermek ve işbirliği içinde çalışmak zorundadır. 

İhbar 
Madde 18 — Mevzuata aykırılıktan veya yayın aksaklığından haberli olan personel, 

durumu bağlı bulunduğu âmirlere bildirmekle yükümlüdür. 
İhbarın yazılı ve imzalı olması esastır. Ac i l durumlarda sonradan yazılı hâle getirmek 

şartıyla sözlü ihbar yapılabilir. İhbar edenin, açık kimlik ve adresini bildirmiş bulunması şart
tır. Bu şartlara uymayan ihbarlar dikkate alınmaz. Ancak, açık kimlik, adres ve imza bulun
mayan yazılı ihbar mektuplarına, olayla ilgili olarak inandırıcı, yeterli bilgi ve belgeler eklenmiş 
ise, bu konuda herhangi bir işlem yapılıp yapılmaması Genel Müdürün takdirine bağlıdır. 

Haksız ihbarda bulunduğu anlaşılan personele, bu yönetmeliğin disiplin hükümleri uy
gulanır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Mecburiyet ve Yasaklar 

Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık 
Madde 19 — Personel, siyasî partiye üye olamaz; hernangi bir siyasî parti, kişi veya 

zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamaz; görevlerini yerine geti
rirken di l , ırk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamaz; hiç
bir şekilde siyasî ve ideolojik amaçlı beyan ve faaliyetlerde bulunamaz, eylemlere katılamaz. 

Personel, her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedir. Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasına ve Kanunlarına aykırı olan, memleketin bağımsızlığını ve bütünlü
ğünü bozan, Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bu
lunamaz. Aynı nitelikte faaliyet gösteren bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe 
katılamaz, bunlara yardım edemez. 

Göreve Devam 
Madde 20 — Personel, işin ve işyerinin özelliklerine göre, Genel Müdürlükçe tayin ve 

tespit edilen çalışma saatleri içinde, görevinin başında bulunur ve çalışma zamanının tümünü 
işine verir. 

Devam kontrolü ve şekli Genel Müdürlükçe düzenlenir. 

Günlük İşi Bitirme 
Madde 21 — Günlük işlerin çalışma saatleri içinde bitirilmesi esastır. Ancak, perso

nel, gerekli hâllerde, normal çalışma süresinden daha fazla çalıştırılabilir. Fazla çalıştırılan 
personele Fazla Çalışma Yönetmeliği hükümlerine göre ücret ödenir. 

İş gereği normal çalışma saatleri dışında veya millî bayram, genel ve hafta tatili günle
rinde çalışma zaruretinin doğması ve bu zaruretin ekip çalışmalarında bir genelge ile yahutta 
âmirler veya âmirler tarafından seçilen ekip sorumluları tarafından resen duyurulması hâlin
de, personelin bu emre uyması şarttır. Emre aykırı hareket edenler hakkında, bu yönetmeliğin 
disiplin hükümleri uygulanır. 

Devir ve Teslim 
Madde 22 — Başka bir göreve atanan veya görevinden ayrılan personel, zimmetinde 

bulunan para ve para hükmündeki değerleri, resmî belgeleri, araç ve gereçleri ve benzerlerini 
devir ve teslim etmedikçe görevinden ayrılamaz. 

Başka bir göreve atanan veya Kurumdan ayrılan personele onbeş güne kadar devir ve 
teslim süresi verilebilir. Onbeş günden fazla sürebilecek durumlarda bu süre Genel Müdür onayı 
ile uzatılabilir. Genel Müdür tarafından belirtilmediği takdirde, ünite âmirleri tarafından be-
lirlenen personele devir teslim yapılır. 

Devir ve teslim süresi, bu hususun devir ve teslim yapacak personele tebliği tarihinden 
itibaren başlar. 
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Devir Teslim Tutanakları ve İlişik Kesme Fişi 
Madde 23 — Nakledilen veya ayrılan personel, üzerinde bulunan devir ve teslim edil-

mesi gerekli parayı, para hükmündeki değerleri, araç ve gereçleri ve diğer evrakı, Kurumun 
göstereceği bir personelle birlikte tanzim ve imza edilecek devir teslim tutanağına bağlamak 
suretiyle devreder. 

Görevleri sona erenlerden, nakil ve emeklilik dahil, ilişik kesme fişi alınır. Bu ilişik kes
me fişinde, devir ve teslim tutanağıyla teslim edilenlerin dışında, personelin her türlü istihkak-
larından olan alacak ve borçları gösterilerek, tahakkuk ünitelerince tasdik edilir. 

Tahakkuk ünitelerince belirtilen tahsilat yapılmadıkça personelin ilişiği kesilmez. Bu 
hususlara riayet edilmemesi hâlinde yönetmeliğin disiplin hükümleri uygulanır. 

Askerl ik Durumu 
Madde 24 — Kurumda görev alacakların ilgili kanunlar gereğince askerlik görevini yap

mış veya tecilli olmaları veyahut askerlikle ilişkilerinin bulunmaması şarttır. 
İş isteminde bulunanların ve Kurum personelinin askerlik durumlarını ne şekilde belge

lendirecekleri, Genel Müdürlükçe belirlenir. 
Personel, askerlik durumu ile ilgili olarak istenilen belgeleri belirtilen şekilde ve zaman

da Kuruma getirmek zorundadır. Kurum, tecil süresi biten personel hakkında gerekli işlemi 
yapmak için ayrıca ihbarda bulunmak zorunda değildir. 

Askerlik görevini yapmak üzere Kurumdan ayrılanların, ayrılış tarihlerinden önce as
kere duhul etmeleri halinde, kendilerine bu süre için ödenen ücret duhul tarihine göre tahsil 
veya mahsup edilir. 

İstenilen şekilde ve zamanda belgelerini ibraz etmeyenlerin veya tecilli bulunup da ileri
de tekrar tecil belgesi alması gerekenlerin, bu belgelerini tecilli bulundukları bir önceki döne
min son onbeş günü içinde Personel Dairesi Başkanlığına göndermeleri, kendi yükümlülük 
ve sorumluluklarındadır. 

Yükümlülük ve sorumluluklarını yerine getirmeyenler hakkında bu yönetmeliğin disip
l in hükümleri uygulanır. 

Ma l Bildirimlerinde Bulunma 
Madde 25 — Kurum personeli, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının ta-

şınır ve taşınmaz mallan ile alacak ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uya-
rınca mal bildiriminde bulunur. 

Adres Bildirme 
Madde 26 — Kurum personeli, ikametgâhının veya bulunduğu yerin adresini ve bu ad

reslerdeki değişiklikleri ünitelerine bildirmek zorundadır. Üniteler, personelinin adres bi ldi
rimlerini en kısa zamanda Personel Dairesi Başkanlığına gönderirler. 

İzinli olarak görev yerinden ayrılacaklar da, ayrılmadan önce gidecekleri yerlerdeki ad
reslerini ve ayrıldıktan sonra doğacak adres değişikliklerini bildirmek zorundadırlar. 

Adres değişikliklerini bildirmeyen personelin daha önce Kuruma vermiş olduğu adrese 
yapılacak tebligat kendisine yapılmış sayılır. 

Sadakat 

Madde 27 — Kurum personeli, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve Kanunlarına sa-
dakatla bağlı kalmak ve milletin hizmetinde Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarını sadakatla uy-
gulamak zorundadır. 

Basına Bilgi Veya Demeç Verme, Giz l i Bilgileri Açıklama Yasağı 
Madde 28 — Kurum personeli; 
Basına veya haber ajanslarına bilgi veya demeç veremez, bildiri yayınlıyamaz. 
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Yaptığı görevle veya Kurum hizmetleriyle ilgili olarak öğrendiği gizli bilgileri görevin
den ayrılmış olsa bile açıklayamaz. 

Kurum hizmetleri veya radyo ve televizyon yayınları için derlediği bilgi, haber, dokü-
man ve görüntü malzemesi gibi yayında kullanılacak bilgi ve malzemeyi hiç bir kişi ve kurulu
şa veremez. 

Giz l i bilgilerin açıklanması, belge veya demeç verilmesi gibi hususlar Genel Müdürün 
iznine bağlıdır. Gizl i bilgilerin açıklanması için yazılı izin şarttır. 

Toplu Hareket Yasağı 
Madde 29 — Kurum personeli, toplu olarak söz ve yazı ile müracaat ve şikâyette bulu

namaz. Kurum hizmetlerini aksatacak şekilde kasıtlı olarak birlikte görevden çekilemez; aktif 
veya pasif direnişe geçemez. îşi yavaşlatamaz; Kurum içinde izinsiz toplantı düzenleyemez; 
gösteri yapamaz; afiş ve pankart asamaz. Görevlerine gelmemezlik edemez; Kurumun taraf
sızlığını veya itibarını zedeleyecek toplantı ve gösterilere katılamaz. 

Grev Yasağı 
Madde 30 — Kurum personeli, grev kararı veremez, tertipleyemez, ilân edemez; bu yolda 

propaganda yapamaz; herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılamaz, destekleyemez ve
ya teşvik edemez. 

Ticaretle Uğraşma Yasağı 
Madde 31 — Personel ticaretle uğraşamaz, esnaflık yapamaz, Kurumun açtığı ihalele

re katılamaz, Kurum ile ilişkileri olan iş sahiplerinden borç para alamaz, bunların kefilliğini 
kabul edemez ve bunlara kefil olamaz. 

Personel, eşinin, reşit olmayan veya kısıtlı bulunan çocuklarının, Ticaret Kanununa göre 
tacir veya esnaf sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunmaları, ticarî vekil veya kollek-
tif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olmaları, ticaret ve sanayi mües
seselerinde görev almaları hâlinde, durumu, bu faaliyetlere başlanmasından sonraki onbeş gün 
içinde, Kuruma bildirmek zorundadır. 

Hediye A lma ve Menfaat Sağlama Yasağı 
Madde 32 — Personel, görevle ilgili olarak gerçek ve tüzel kişilerden hediye kabul ede

mez ve herhangi bir menfaat sağlayamaz. 

Başka iş ve Hizmet Yasağı ve İstisnalar 
Madde 33 — a) Personel, kanunlarda öngörülen veya aşağıda belirtilen istisnalar dı

şında, ücretli veya ücretsiz, sürekli veya geçici bir hizmet kabul edemez, 
b) Personelin, esas görevlerini aksatmamak şartıyle, başka iş ve hizmet yasağının is

tisnaları şunlardır : 
1. Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun kararıyle, Kurumun aslî fonksiyon-

ları ile ilgili konularda üniversite ve yüksek okullar ile her derecedeki resmî öğretim kurumla
rında öğretim görevi almak, 

2. Yönetim Kurulunca tespit edilen esaslar çerçevesinde ve Genel Müdür tarafından 
görevlendirilme hâllerinde Kurumun müzik yayınlarındaki amaç ve politikaya uygun hizmet 
ve faaliyetlerde bulunmak, müziğin tanıtılıp yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak amacıyla kon
ser, festival ve benzeri sanat faaliyetlerinde görev almak, 

3. Yönetim Kurulu karan ile görevlendirildiği takdirde, Kurum ortaklıklarında hiz
met görmek, 

4. Kuruma bağlı radyo ve televizyon postalarında ilgili yönetmelik uyarınca, aslî gö-
revi dışında yayın hizmeti veya Kurumca açılacak kurslarda öğretmenlik yapmak, 

5. Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşlarında veya sosyal, meslekî ve benzeri 
kuruluşların yönetim ve denetim organlarında görev almak, 

6. İkamet ettiği apartmanda yöneticilik yapmak, 
7. Resmî merci kararı ile tevcih edilen bilirkişilik ve hakemlik görevini yapmak, 
c) Bu maddeye aykırı davranan personelin işine son verilir ve haklarında kamu iktisa-

dî kuruluşları personeline uygulanan genel hükümler uygulanır. 
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İKİNCİ K I S I M 
K A D R O L A R V E P E R S O N E L SAĞLANMASI 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kadrolar 

Kadro Cetveli ve Hazırlanması 
Madde 34 — Kurumdaki personelin sınıfı, adedi, ünvanı ve derecesi topluca kadro cet

velinde gösterilir. Genel Müdürlükçe hazırlanacak kadro cetveli Yönetim Kurulunun kararı 
ile kesinleşir. 

Kadro cetveli her yıl Kurumun bütçesine eklenir. Kadrosuz memur çalıştırılamaz. 

Kadro cetveline ilişkin tekliflerin usul ve esasları Genel Müdürlükçe belirlenir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Personel Sağlanması 

İş İsteme 
Madde 35 — Kurumda bir göreve atanmak isteyenler, hâl tercümelerini kapsayan iş 

isteme dilekçeleri ile Genel Müdürlüğe başvururlar. 

İşe Alınacaklarda Aranacak Şartlar 
Madde 36 — a) Genel Şartlar : 
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
3. 18 yaşını tamamlamış olmak (ancak, bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en 

az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununa göre kazaî rüşt kararı almak şartıy-
le meslekleri ile ilgili görevlere atanabilir.) 

4. Taksirl i suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa 
uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüş
vet, hırsızlık, dolandırıcılık, santecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı 
veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi 
ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hürri-

yeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak, 
5. Sakat personel çalıştırılması ile ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak şartıyla 

görevini devamlı şekilde yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sa
katlığı ile özürlü bulunmamak, 

6. Askerlik durumu itibariyle : Askerlikle ilişiği bulunmamak, askerlik çağına gelme-
miş olmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut askere alınma işlemi 
ertelenmiş bulunmak, 

7. Diğer kamu kurum veya kuruluşlarına karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunma
mak, mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş ve ilgili kurum veya kuruluşun muvafa
katini almış olmak, mecburi hizmet yükümlülüğü Kurum tarafından devir alınmış bulunmak, 

8. Kurum mevzuatına göre güvenlik soruşturmasını gerekli kılan kadrolarda görev
lendirilecekler için yaptırılacak güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak, 

b) Özel Şartlar : Herhangi bir kadroya atanacak kişide, genel şartlardan ayrı olarak 
ilgili yönetmeliğinde belirtilen özel şartları taşımak. 

Sınıflara İntibak, Hizmete Başlama Derece ve Kademesi 
Madde 37 — Kurumun haber ve program hizmetlerini doğrudan doğruya yapan ve yü-

rütenlerden yüksek öğrenim görmüş olanlar 8 inci derecenin ilk kademesinden işe başlarlar, 
1 inci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. Yüksek öğrenim yapmamış olanlar 
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10 uncu derecenin ilk kademesinden işi başlarlar 3 üncü derecenin son kademesine kadar yük
selebilirler. Ancak bu fıkra hükümlerine göre belirlenen giriş ve yükselebilme dereceleri, 657 
sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde belirlenen derecelerden aşağı olamaz. 

Diğer personelin sınıflara intibakı ile bu sınıflarda hizmete başlama ve yükselebilme derece 
ve kademeleri kamu iktisadî kuruluşlarında uygulanan genel esaslara göre tespit edilir. 

Sınıf Değiştirme 
Madde 38 — Personel bir sınıftan başka bir sınıfa geçebilir. Ancak, bu şekilde sınıf 

değiştirilebilmesi için, ilgili yönetmelikteki hükümler uygulanır. 
Kurum, personelini meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya ge

nel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgil i sınıfa görev ve unvan eşitliği gözetmeden 
kazanılmış hak aylık dereceleriyle atayabilir. 

Esk i sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre hizmete daha yüksek bir derece ve 
kademeden başlamış olup da sınıf değiştirenlerin yeni görevlerindeki ilk ilerleme süreleri eski 
sınıflarında kazandıkları derece ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılır. Bu süre ta-
mamlanıncaya kadar kendilerine sınıf değiştirmeleri sırasında bulundukları derecede kademe 
ilerlemesi verilmez. 

Diğer Hizmet Sınıflarında ,ken Haber ve Program Kadrolarına Atanma ve Ayrılma 
Madde 39 — Kurumun haber ve program hizmetlerini doğrudan doğruya yapan ve yü

rüten personelin bu kadroya atanmadan önce kazandıkları aylık derece ve kademeleri bu yö
netmeliğin 37 nci maddesinde belirtilen hizmete başlama derece ve kademelerinden aşağı olması 
hâlinde, bu derece ve kademelere yükseltilir. 

Bu görevlerde bulunduktan sonra, öğrenim durumu itibariyle hizmete giriş derece ve 
kademesi 37 nci maddede belirtilen giriş derece ve kademesinden aşağı olan sınıflardan birine 
geçenlerin ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanunî bekleme sürelerine kazandıkları süre kadar 
ilâve edilir. 

Boş Kadroların Duyurulması 
Madde 40 — Genel sınavla atama yapılması kararlaştırılan kadrolar, sınava girmek için 

Kuruma yapılacak başvurma süresinin bitiminden en az 15 gün önce duyurulur. Duyuruda 
şu hususlara yer verilir : 

a) Atama yapılacak boş kadroların sınıf ve dereceleri, 
b) Kadroların bulunduğu yerler, 
c) Alınacak personelin sayısı, 
d) Alınacak personelde aranılan nitelik ve şartlar, 
e) Başvurulacak merciler ve son başvurma tarihi, 
f) Yarışma sınavı ile atama yapılacaklarda sınavın yer ve zamanı. 

Giriş Sınavları 
Madde 41 — Genel sınavla personel alınması gereken kadrolara atanabilmek için giriş 

sınavını kazanmak şarttır. 
Genel sınavla atama mecburiyeti olmayan boş veya boşalacak kadrolara yapılacak ata

malarda hizmetin gereğine uygun seçim usulleri uygulanır. 
Devlet memuriyeti yapmamış olanlar giriş sınavını kazanmak, Devlet memuriyetinde 

bulunanlar veya evvelce Devlet memuriyeti yapmış olanlar ise, hizmetin gereğine uygun ve i l 
gili yönetmeliklerinde öngörülen seçim usulleri uygulanmak suretiyle, boş kadrolara atanabi-
lirler. 

Mesleklerini -ra için bir diploma ve özel ruhsata sahip olmaları kanunla şart kılınıpta 
Devlet memuriyeti yapmamış olanlardan hangilerinin Kuruma sınavsız olarak alınabileceği hu
susunda kamu iktisadî kuruluşları personeline uygulanan genel hükümler uygulanır. 

Kuruma karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunanlar giriş sınavına tabî tutulmadan ata-
nırlar. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9 



Sayfa : 10 RESMÎ G A Z E T E 20 Mayıs 1988 — Sayı : 19817 

Referans ve Soruşturma 
Madde 42 — Kurum, atanacaklar hakkında iş isteme dilekçelerinde adlarını bildirdik

leri kişilerden yazılı olarak bilgi alabilir. Gerektiğinde, adayın gösterdiği kişiler dışındaki kay
naklardan da bilgi toplayabilir, soruşturma yapabilir. 

İşe Alınacaklardan İstenecek Belgeler 
Madde 43 — ilk defa Kurumda hizmete alınacaklardan, atama işleminden önce aşağı

daki belgeler istenir : 
a) Nüfus cüzdanı aslı veya noter tasdikli örneği, 
b) Savcılıktan alınacak adlî sicil belgesi, 
c) öğrenim durumunu gösterir diploma aslı veya noterden tasdikli örneği, mecburi 

hizmetlilerin diplomaları veya mezuniyetlerini belirten resmî belgenin aslı, diplomaları henüz 
tanzim edilmemiş olanların sonradan ibraz etmek şartıyla, geçici mezuniyet belgeleri, 

d) E n geç üç ay önce çekilmiş 4,5 x 6 cm. boyutunda 8 adet, 6 x 9 boyutunda 2 adet 
fotoğraf, 

e) Askerlik durumunu bildirir belge, 
f) Alınacakları görevlerin gerektirdiği sağlık şartlarını haiz olduğunu gösterir tam te

şekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu, 
g) Kanuna uygun olarak doldurulmuş mal bildirimi, 
h) thtisas ve meslek sahibi olanlardan kanun gereğince alınacak belgeler, 
ı) Ölüm yardımı ödeneğinin kimlere verileceğini gösterir beyanname, 
j) Daha önce başka bir yerde çalışmış olanların hizmet belgeleri, 
k) Yukarıda sayılanlar dışında gerekli görülecek belgeler. 

Belgelerin İncelenmesi 
Madde 44 — Göreve atanacakların getirdikleri belgeler Personel Dairesince incelenir. 

İnceleme sonunda noksanlıklar olduğu anlaşılırsa tamamlanması için 15 gün süre verilir. Bu 
süre sonunda belgelerini tamamlamayanların veya getirdikleri belgelerden istihdama engel du
rumları olduğu anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. 

Daha önce memuriyet yapmış olanların, çalıştıkları yerlerdeki sicil özetleri veya dosya-
ları getirtilir. İlgilinin önceki memuriyetinden ayrılış sebepleri ile memuriyetleri arasında boş
luk bulunup bulunmadığı araştırılır. Boşluk varsa, ilgiliden bu süre içinde hangi işleri yaptığı 
ve bu işlerden ayrılış sebepleri hakkında yazılı bilgi ve belge istenir. 

Atanma için aranılan belgelerin tamamlanması ve istihdama engel bir durum bulunma
dığının bu belgelere dayanılarak tespit edilmesinden önce, hiçbir şekilde atama yapılamaz. 

Belgelerde yanlış bilgi verdiği sonradan anlaşılanlar hakkında, bu yönetmeliğin disiplin 
hükümleri uygulanır. 

ÜÇÜNCÜ K IS IM 
A T A M A , A D A Y L I K , VEKÂLET, Y E R DEĞİŞTİRME, İLERLEME V E YÜKSELME 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Atama 

Göreve Atanacaklarda Aranacak özel Nitelikler ve Şartlar 
Madde 45 — Kurumun boş kadrolarına açıktan veya naklen yapılacak atamalarda hiz

met tanımları, bu hizmetlere atanacaklarda aranılacak özel nitelikler ve alama sarıları hak
kında ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır, 

Boş Kadrolara Atama Teklifi 
Madde 46 — Ünitelerin, boş kadrolarına ilişkin atama tekliflerini ne şekilde yapacak

ları hususu Genel Müdürlükçe belirlenir. 
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Başka Kamu Kurum veya Kuruluşlarından Naki l 
Madde 47 — Başka kamu kurum veya kuruluşlarında görevli olanların Kuruma ata

nabilmeleri için : 
a) Ayrılacakları kuruluşların muvafakat vermesi, 
b) Sicil özetleri ile son ik i yıla ait gizli sicil raporlarının getirilip incelenmesi ve uygun 

bulunması, 

c) Aslî memurluğa geçirilmiş olmaları şarttır. 

Yeniden Atama 
Madde 48 — Memurluktan herhangi bir sebeple ayrılanlardan son ik i yılda olumlu si

cil alan ve atanacağı kadro için gereken nitelik ve şartları taşıyanların, boş kadrolara atamala-
rı yapılabilir. 

Hastalık izin süreleri içinde iyileşemedikleri için sağlık sebebiyle Kurumla ilişkileri ke-
silmiş olanlardan, sonradan hastalıklarının geçtiğini tam teşekküllü hastane sağlık kurulu ra
poru ile belgelendirenler yeniden atanabilirler. Sağlık kurulu raporunun T .C.Emekli Sandığınca 
kabul edilmesi şarttır. 

Göreve Başlama Süresi ve Başlamama Hâlinde Yapılacak İşlem 
Madde 49 — Kuruma ilk defa veya yeniden atananların, atamanın kendilerine tebliği 

tarihinden itibaren 15 gün içinde göreve başlamaları şarttır. 
Belge ile isbatı mümkün mücbir sebeplerle, bu süre içinde göreve başlamayanların mü-

racaatları hâlinde, ünitesinin de görüşü alınarak, Personel Dairesi Başkanlığınca en çok ik i 
ay daha ek süre verilebilir. 

Bu süreler içinde göreve başlamayanların atama işlemi iptal edilir. Bunlar bir yıl geç
meden Kurumdaki herhangi bir göreve atanamazlar. Ancak, Kurumca açılan sınav sonucun
da atanmasına karar verilenlerden, göreve başlayamadan silâh altına alınanların, durumlarını 
önceden bildirmeleri ve terhislerinden sonra en geç bir ay içinde müracaat etmeleri ve hizmet
lerine ihtiyaç olması şartıyla, varsa kazanmış oldukları sınavla ilgili boş kadrolardan birine 
atamaları yapılabilir. 

Atama kararları ilgili üniteye tebliğ edilmeden önce, atanan kimse işe başlatılamaz. 

İlk Dört Dereceli Kadrolara Atama 
Madde 50 — Kurumun 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, kamu iktisadî 

kuruluşlarına uygulanan genel hükümlere göre, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmak
sızın daha aşağı derecede bulunan personel atanabilir. Bu konudaki kanun ve kararnamelerle 
kazanılmış haklar saklıdır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Adaylık 

Adaylığa Kabul Edilme ve Adaylık Süresi 
Madde 51 — Memurluğa i lk defa Kurumda girecekler memur adayı olarak atanırlar. 

Adaylık süresi bir yıldan az, ik i yıldan çok olamaz. 

Adaylık Süresi İçinde Başarısızlık 
Madde 52 — Adaylık süresi içinde, Kurumun Eğitim Yönetmeliğinde öngörülen eği

tim safhalarının herhangi birinden başarısız olanlarla hâl ve hareketlerinde memuriyetle bağ
daşmayacak durumları veya göreve devamsızlıkları tespit edilenler Personel Dairesi Başkanlığına 
bildirilir, Genel Müdürün onayı ile Kurumla ilişkileri kesilir. 

Adaylık Süresi İçinde Askere Alınma 

Madde 53 — Aday memurların adaylık süresi içinde silâh altına alınmaları hâlinde, ta
mamlanmayan adaylık süreleri ve eğitimleri terhislerinden sonra tamamlattırılır. 
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Adaylık Süresi Sonunda Başarısızlık 
Madde 54 — Adaylık süresi sonunda olumlu sicil alamayanların Gene! Müdürün ona

yı ile Kurumla ilişkileri kesilir. Sağlık sebebleri hariç, adaylık süresi içinde veya sonunda K u 
rumla ilişkileri kesilenler üç yıl geçmeden Kuruma alınmazlar. 

Aslî Memurluğa Atanma 
Madde 55 — Adaylık süresi sonunda olumlu sicil alan adaylar, Genel Müdürün onayı 

ile ve onay tarihinden geçerli olmak üzere aslî memurluğa atanırlar. Aday memurlara, asalet
leri tasdik edilinceye kadar kademe ilerlemesi veya derece yükselmesi uygulanmaz. 

Aslî memurluğa atananların, adaylık ve askerlikte geçen süreleri kademe ilerlemesi ve 
derece yükselmesinde dikkate alınır. 

Kurumun aslî memurluklarına atananlar düzenlenecek merasimle yetkili âmirlerin hu
zurunda aşağıda metni yazılı yemini edip, yemin belgesini imzalayarak göreve başlarlar. Ye
min merasiminin zamanı ve şekli Genel Müdürlükçe düzenlenir. Yemin belgesi özlük 
dosyalarında saklanır. 

Yemin metni : "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk inkilâp ve ilkelerine, Ana
yasada ifadesi bulunan Türk milliyetçiliğine sadakatla bağlı kalacağıma; Türkiye Cumhuriye
ti kanunlarını milletin hizmetinde olarak tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak 
uygulayacağıma; Türk Mil let inin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimse
yip, koruyup bunları geliştirmek için çalışacağıma; insan haklarına ve Anayasanın temel ilke
lerine dayanan millî, demokratik, lâik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı 
görev ve sorumluluklarımı bilerek, bunları davranış hâlinde göstereceğime namusum ve şere
fim üzerine yemin ederim." 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Vekâlet 

Vekil Atanması 
Madde 56 — Kurum personelinin kanunî izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması 

veya görevden uzaklaştırma sebepleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları hâlinde yerlerine 
vekil personel atanabilir. 

Yukarıda sayılan hâller dışında da boş kadrolara gerekli görüldüğü takdirde ücretsiz 
olarak vekil atanabilir. 

Vekil personel bir zaruret hâli bulunmadıkça Kurum içinden atanır. Kurum içinde ve
kil atanmasında astın, üste vekilliği esastır. Veki l , asıl görevlinin yetki ve sorumluluklarına 
aynen sahiptir. 

Ami r mevkiinde bulunan ve aynı yetkiyi kullanacak yardımcısı bulunmayan kadrolar
da çalışanların üç aydan az bir süre ile ayrılmaları hâlinde, görevlerini yürütecek personeli, 
ayrılanın çalıştığı ünitenin en üst âmiri tespit eder. 

Vekâlet Aylığına Hak Kazanma ve Vekâlet Ücreti 
Madde 57 — Kurum içinde, 56 ncı maddenin birinci fıkrasında sayılan ayrımlar dola

yısıyla atanan vekil memurlara, vekâlet görevinden üç aydan fazla devam eden süresi için; 
Kurum dışından veya açıktan atananlarla, Kurum içinden veznedarlık görevine atananlara gö
reve başladıkları tarihten itibaren vekâlet aylığı ödenir. 

Bir göreve vekâleten atanan personele, vekâlet edilen görevin kadro derecesinin birinci 
kademesinin üçte bir i , açıktan atananlara ise üçte ikisi verilir. Bulundukları yerden başka yer
deki bir göreve vekâlet suretiyle atananlara, asıl görevlerinin karşılığı aylık ve diğer haklar 
dışında, sadece Harcırah Kanununun geçici görevle başka yere gönderilenler hakkındaki hü
kümleri uygulanır. Vekâlet görevinin fiilen yapılması şarttır. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa . 12 



20 Mayıs 1988 — Sayı : 19817 RESMÎ G A Z E T E Sayfa : 13 

Kurum içinden atanan vekile, vekâlet ettiği görevin gerektirdiği geçici görevler dışında 
izin veya diğer bir sebeple vekâlet ettiği görevin başında bulunmadığı günler için vekâlet ücreti 
ödenmez. Kurum içinde vekâlet görevi verilenlere, ancak asıl kadrolarının görevini de fiilen 
yürütmeleri hâlinde vekâlet ücreti ödenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Naki l , Görev Değiştirilmesi, Geçici Görev 

Naki l 
Madde ,58 — Kürüm, personelini veya başka kamu kurum veya kuruluşlarından nak

len alacağı memurları, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylıklarıyla, bulun
dukları kadro derecelerine eşit veya kazanılmış hak aylık derecelerine uygun veyahut bu 
yönetmeliğin 50 nci maddesindeki esaslar çerçevesinde daha üst, aynı yerdeki veya başka yer
deki kadrolara naklen atayabilir. 

Beşinci veya daha aşağı derecelerdeki kadrolara, öğrenim durumları itibariyle yüksele
bilecekleri en üst dereceyi ve kazanılmış hak aylık derecelerinin üç üst derecesini aşmamak 
kaydıyla atama yapılabilir. 

Personel, isteği üzerine, kazanılmış hak aylık derecelerinin en çok üç derece altında ay
nı veya başka yerdeki kadrolara atanabilir. Bunların, derece yükselmesindeki süre kaydı aran
maksızın eski derecelerine tekrar atanmaları mümkündür. 

Yukarıdaki fıkralara göre yapılan atamalarda personelin, kazanılmış hak aylık ve emek
lilik keseneğine esas aylıklarının tespiti ile atandıkları derecelerde geçirdikleri sürelerin değer
lendirilmesinde, kamu iktisadî kuruluşlarına uygulanan genel hükümler uygulanır. 

Diğer kamu kurum veya kuruluşlarından naklen gelenlerin hizmete başlama dereceleri-
nin, Kurumdaki hizmete başlama derecesinden yüksek olması hâlinde, ilk ilerleme ve yüksel
meleri için gerekli bekleme sürelerine, hizmete başlama dereceleri arasındaki süre kadar ilâve 
edilir. 

Kurum içi Yer Değiştirme 
Madde 59 — Kurum personelini, hizmet gereği, sağlık sebepleri veya personelin isteği 

üzerine yahutta görevinin veya görev yerinin değiştirilmesini gerektiren diğer hâllerde aynı ve
ya başka yerdeki kadrolara atayabilir. 

Hizmet Gereği Yer Değiştirme ve Rotasyon 
Madde 60 — Kurum personeli, hizmetin gelişmesi sebebiyle ortaya çıkan eleman nok

sanlığını gidermek, verimli çalışmayı sağlamak, iş gücü ihtiyacındaki gelişme ve değişmeleri 
karşılamak, mahrumiyet yerlerinde hizmet görülmesi mecburiyetini adil bir şekilde paylaştır
mak veya rotasyon uygulamasını gerçekleştirmek amaciyle aynı yerde veya başka yerlerdeki 
kadrolara naklen veya terfian atanabilir. 

Rotasyon usul ve esasları Genel Müdürlükçe tespit edilir. 

îstek Üzerine Yer Değiştirme 
Madde 6 i — Personelin nakil isteğinde bulunabilmesi için son atandığı mahalde en az 

üç yıl çalışmış olması şarttır. 

Kendisinin veya bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının sağlık bakımından bulunduk-
ları mahalden ayrılması mecburiyetine dayanan nakil isteklerinin gerçekleştirilebilmesi için bu 
durumun resmî sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi şarttır. 

Eşlerin aynı yerde yaşamaları gerekçesine dayanan nakil istekleri, kadro imkânları ve 
hizmet ihtiyaçları uygun olduğu takdirde, bir yıl içinde gerçekleştirilir. Personelin bu şekilde 
yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için, eşinin kamu kurum veya kuruluşlarında çalışmakta 
olması ve bu durumu belgelendirmesi şarttır. 
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Aynı hizmet sınıfında bulunanlardan aynı veya benzer ünvana sahip olanlar karşılıklı 
yer değiştirme talebinde bulunabilirler. Bu personelin istekleri uygun görüldüğü takdirde Har
cırah Kanunu hükümleri uygulanır. 

İkinci ve üçüncü fıkralardaki hâllerde birinci fıkradaki süre şartı aranmaz. 

Görev ve Görev Yerinin Değiştirilmesi 
Madde 62 — Aşağıdaki hâllerde, Genel Müdür onayı ile personelin görevi veya görev 

yeri değiştirilir : 
a) Teftiş veya tahkikat raporları ile, muayyen bir yerdeki göreve devamları hizmet ba

kımından yararlı görülmeyenlerle, hizmetteki tutum ve davranışları sebebiyle bulundukları görev 
veya yerde çalıştırılmamaiarı teklif edilenler, 

b) Bulundukları kadronun gerekli kıldığı nitelikleri kaybettikleri belgelerle tespit edi
lenler, 

c) Görevlerini yapamadıkları veya yapmadıkları belgelerle belirlenenler. 

Yeni Göreve Başlama Süresi 
Madde 63 — Yer değiştirme suretiyle aynı yerdeki görevlere atananlar, atama emirle

rinin kendilerine tebliğ gününü, başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendi
lerine tebliğ tarihinden 15 inci günü izleyen iş gününde yeni görevlerine başlamak zorundadırlar. 
İzinli ve raporlu olmak tebligatı engellememekle birlikte yukarıdaki süreler, hastalık veya di
ğer izinlerini kullananlar için izinlerin bittiği, vekiller ve geçici görevde bulunanlar için tebliğ 
edildiği, devir ve teslim mecburiyetinde bulunanlar için devrin sona erdiği tarihten başlar. 

Başka yerdeki görevlere atanan personele, atama emirleri tebliğ edilince, isteği üzerine 
yollukları avans veya kesin ödeme şeklinde ödeme emri aranmaksızın derhal verilir. 

Resmî belge ile ispat edilen zarurî sebepler dışında, belirtilen sürede yeni görevlerine 
başlamayan personel hakkında bu yönetmeliğin disiplin hükümleri uygulanır. Bu süre on gü
nü geçtiği takdirde atama emirlerinin tebliğ tarihinden itibaren görevlerinden çekilmiş sayılırlar. 

Yukarıdaki fıkralarda öngörülen esaslar, Kuruma başka kamu kurum veya kuruluşla
rından naklen gelenler hakkında da uygulanır. 

Geçici Görev 
Madde 64 — Aşağıdaki âmirler kendi görev alanları içinde katmak kaydıyla persone

lini bulunduğu şehirden başka bir mahalde görevlendirilebilirler. Bu şekilde görevlendirilme
lerde : Radyo, televizyon ve haber müdürleri 7 güne, bölge vericiler müdürleri kendi bölgeleri 
içinde kalmak kaydıyla 15 güne, başhukuk müşaviri, genel sekreter, 'savunma sekreteri, daire 
başkanları 20 güne, bölge müdürleri 30 güne, genel müdür ve genel müdür yardımcıları 6 aya 
kadar yetkilidir. 

Program ve haber hizmetleriyle teknik hizmetlerin 6 ayı geçmesi hâlinde Genel Müdür 
yetkilidir. 

Yurt dışına geçici görevle gönderme yetkisi Genel Müdüre aittir. 
Teftiş Kurulu Başkanının geçici görevlendirmeye ait yetkileri ilgili yönetmelikte göste

rilmiştir. 

Kadronun Kaldırılması 
Madde 65 — Kadrosu kaldırılan personelin memurlukla ilgisi, emekliliği, aylığı ve di

ğer özlük haklan ile yükümlülüğü devanı eder. 
Kadrosu kaldırılan personelin eski sınıfındaki dereceye eşit bir göreve atanması zarurî-

dir. Kadrosu kaldırıldıktan sonra atandığı göreve başlamayan personel çekilmiş sayılır. 
Kadrosu kaldırıldığı için açıkta kalan personelin sınıf ve derecesinde boşalma olursa, 

açık kadroya bu personelden başkası atanamaz. 
Kadrosunun kaldırılması sebebiyle açıkta kalan personel, bu yönetmeliğin 38 inci mad

desinde öngörülen esaslara uyulmak kaydıyla, diğer bir sınıftaki kadroya atanabilir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
İlerleme ve Yükselmeler 

Kademelerde İlerleme Şartları 
Madde 66 — Personelin kademe ilerlemesi için bulunduğu kademede en az 1 yıl çalış-

mış olması, o yıl içinde olumlu sicil almış ve işgal ettiği derecede, ilerleyebileceği bir kademe
nin bulunması şarttır. 

Personelden 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olanların aylık dereceleri
nin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır. 

Derece Yükseltilmesinin Şartları 
Madde 67 — Personelin derece yükselmesi için, üst dereceden boş bir kadronun bu

lunması, derecesi içinde en az üç yıl ve bu derecenin üçüncü kademesinde bir yıl çalışmış ol
ması, kadronun tahsis edildiği görev için gerekli nitelikleri taşıması ve sicil bakımından üst 
derecelere yükselebilecek vasıflara sahip olduğunun belirlenmiş olması şarttır. 

Yukarıda belirlenen şartları taşımakla birlikte üst derecelerde boş kadro olmadığı için 
derece yükselmesi yapamayan personelin kazanılmış hak aylıkları, öğrenim durumları itiba
riyle yükselebilecekleri dereceyi aşmamak şartıyla işgal etmekte oldukları kadroların bir üst 
derecesine yükseltilebilir. 

öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev ünvanları itibariyle azami yükselebilecek
leri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son altı yıllık sicil notu 
ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan son sicil notu olumlu bulunanların kazanılmış 
hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir. 

Yetki ve sorumlulukta bir değişiklik olmaksızın, kadro düzenlemesi suretiyle yeni açı
lacak üst derecedeki kadroya atama, yükselme için aranan diğer şartların bulunması hâlinde 
mümkündür. 

Derece Yükselmesi ve Kademe İlerlemesinde Usul ve Onay Merci i 
Madde 68 — Derece yükselmesi için belirlenmiş şartları taşıyanlardan, görev değişik

liği niteliğinde olmayan derece yükselmeleri, hak kazanılan tarihten geçerli olmak üzere ayda 
bir defa Genel Müdür onayı ile toplu olarak yapılır. 

Kademe ilerlemesi için belirlenmiş şartları taşıyanların kademe ilerlemeleri hak kazan
dıkları tarihten geçerli olmak üzere herhangi bir işleme gerek kalmaksızın yapılır. Kademe iler
lemesine hak kazanrnıyanlar her ay Genel Müdür onayı ile belirlenir. Kademe ilerlemesi yapmış 
sayılanlardan ilerlemeye müstehak olmadıkları sonradan tespit edilenlerin kademe ilerlemele
r i , ilerlemiş sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere iptal edilir. 

Kurumun 1 ilâ 4 üncü derecedeki kadrolarına atanmış olup da kazanılmış hak ve emek
lilik keseneğine esas aylık dereceleri daha aşağıda bulunanlardan, kademe ilerlemesi veya de
rece yükselmesine hak kazananların, kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık 
derecelerinin yükseltilmeleri veya kademe ilerlemeleri için bu durum devam ettiği sürece Ge
nel Müdür onayına gerek yoktur. 

DÖRDÜNCÜ K I S I M 

SİCİL, TAKDİRNAME, ÖDÜL V E ÖZLÜK D O S Y A L A R I 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Sicil Raporları 

Personelin Çalışmasının Değerlendirilmesi 

Madde 69 — Personelin çalışması, görevine ilişkin yetenekleri, genel durum ve davra
nışları ile olumlu ve olumsuz yönleri G iz l i Sicil Yönetmeliğindeki usul ve esaslara göre düzen-
lenen gizli sicil raporlarında belirtilir. 
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Sicil Raporlarının Dikkate Alınacağı Hâller 
Madde 70 — Sicil raporları, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesinde,yeniden veya 

yer değiştirme sureliyle yapılan atamalarda, takdirname verilmesinde, işten çıkarmada, hiz-
met içi eğitime alınmada, yurt dışına bilgi ve görgü artırmak için gönderilmelerde, adaylık 
süresi sonundaki değerlendirmelerde gözönünde tutulur. 

"Yetişmektedir" şeklinde sicil alanların altı ay geçmeden üst göreve atanmaları teklif 
edilemez. 

Olumlu sicil alan personelin, servis şefi ve daha üst yönetim kadroları dışında, bulun-
dukları sınıftan meslekleri ile ilgili sınıfa, yarışma veya yeterlik sınavlarını kazandıkları kad-
rolara atanmasında üst görev yapabilir şartı aranmaz. 

Olumsuz sicil alanların kademe ilerlemeleri veya derece yükselmeleri bir yıl ertelenir. 
Üst üste iki yıl olumsuz sicil alanların görevleriyle ilişkilerinin kesilmesine veya bir de

faya mahsus olmak üzere başka bir sicil âmirinin emrinde bir sicil dönemi daha çalıştırılması
na Değerlendirme Kurulunun önerisi ve Gene! Müdürün onayı ile karar verilir. Diğer bir sicil 
âmiri emrindeki üçüncü sicil döneminde de olumsuz sicil alan personelin, Genel Müdür onayı 
ile Kurumla ilişkisi kesilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Takdirname ve ödül 

Takdirname 
Madde 71 — Görevinde olağanüstü gayret ve başarılar görülen personele, âmirlerinin 

teklifi üzerine veya doğrudan Genel Müdür tarafından takdirname verilebilir. Takdirname si
cile geçer. 

Ödül 
Madde 72 — Görevlerinde olağanüstü gayret göstermek suretiyle verimlilik veya kâr

lılığı artıran, işletme faaliyetlerine yararlı buluş getiren, büyük zararların oluşmasını önleyen, 
hayat için tehlikeli şartlar içinde çalışarak yayının devamını sağlayan, hizmette estetik kaliteyi 
ve verimi artırarak üstün değerde program üreten personele, kamu iktisadî kuruluşlarına uy
gulanan hükümlere göre ödül verilebilir. Bu şekilde verilecek ödül, şahsî basarı ve yararlılığa 
bağlı olup genelleştirilemez. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Özlük Dosyaları 

Kütük Defteri 
Madde 73 — Şekli ve kapsamı Personel Dairesi Başkanlığınca belirlenecek bir kütük 

defteri tutulur. Kuruma ilk defa atanan personel, bu kütük deflerine kayıt olunur ve kendisi
ne bir sicil numarası verilir. Aynı numara birden fazla personele verilemez. Yazışmalarda ve 
müracaatlarda sicil numaralarının belirtilmesi şarttır. 

Özlük Dosyası 
Madde 74 — Her personel için bir özlük dosyası tutulur. Özlük dosyasında adaylık ve 

aslî memurluğa atanma ile ilgili belgeler, derece ve kademe ilerlemeleri, sınıf ve yer değişiklik-
leri, hizmet için eğitim durumu, siciline işaretlenmek üzere kendisi tarafından verilen yayın 
ve eserleri, aldığı takdirname ve ödüller, disiplin cezalan, herhangi bir suçtan ötürü hakkında 
dava açılmış ise hükümlülük veya beraat kararları, aldığı izinşer ve hastalık raporlarına ait 
belgeler bulunur. 

Sicil Özeti 
Madde 75 — Sicil özetinde, personelin kimliği, öğrenim durumu, medenî hâli, görev 

safahatı, sağlık durumu, aldığı takdirname ve ödüller, disiplin cezaları ve gerekli görülen di-
ğer bilgiler bulunur. Sicii özeti özlük dosyası ile birlikte saklanır. 

Y ü r ü t m e v e İ d a r e B ö l ü m ü S a y f a ; 1 6 



20 Mayıs 1988 — Sayı : 19817 RESMÎ G A Z E T E Sayfa : 17 

Özlük Dosyalarının Gizliliği ve Saklanması 
Madde 76 — a) Personelin özlük dosyalan " g i z l i " gizlilik derecelidir ve Personel 

Dairesinde saklanır. 

b) Özlük dosyalarını kimlerin görebileceği aşağıda gösterilmiştir : 
Genel Müdür bütün özlük dosyalarını görmeye yetkilidir. 
Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdürün izni ile kendilerine bağlı ünitelerde çalışan 

personelin özlük dosyalarını Personel Dairesi Başkanlığında görebilirler. 
Özlük dosyaları, incelenen k o n u ile i l g i l i olmak şartıyla toplantı hâlinde iken disiplin 

komisyonlarında veya değerlendirme kurulunda görülebilir. 
Tahkikatla görevli müfettiş veya soruşturma görevlisine, ilgili personelin özlük dosyası 

Genel Müdürün izniyle Personel Dairesi Başkanlığında gösterilir. 

Ayrılanların Özlük Dosyaları 

Madde 77 — Herhangi bir sebeple Kurumdan ayrılanların özlük dosyaları, Personel 
Dairesinde saklanır, 

Başka k a m u kurum ve kuruluşlarındaki memur kadrolarına atanan personelin özlük 
dosyaları atandıkları kurumlara devredilir. Bu personelden Kuruma mecburi hizmetle yükümlü 
bulunanların s ic i l öze t l e r i gönderilemez ve özlük dosyalan devredilemez. Ancak, mecburi hiz
metlerine karşılık tespit edilen borçların defaten ödenmesi veya Kurumun başka kamu ku
rum veya Kuruluşlarına mecburi hizmet devrini uygun bulması hâlinde bu hüküm uygulanmaz. 

Değişikliklerin Bildirilmesi 

Madde 78 — Personel, medenî halindeki, öğrenim; ikamet ve kimlik bilgilerindeki de-
ğişiklikleri ünitesi kanalı ile Personel Dairesi Başkanlığına bildirmek zorundadır. Bu bildirim, 
gerektiğinde ilgili belgelerin as ı l lar ı veya tasdikli suretleri eklenerek yapılır. 

Kiml ik Belgesi 

Madde 79 — Personelle. Personel Dairesi Başkanlığınca özlük dosyasındaki kayıtlara 
uygun olarak, fotoğraflı bir kimlik belgesi verilir. 

Kullanılamayacak h â l e gelen k i m l i k belgelerini iade eden veya kaybettiklerini dilekçe 
ile bildiren personele yenisi verilir. 

Ü n v a n ve yer diğişikliği ile kimliklerin temdit işlemleri ve kimlik bilgisindeki değişiklik-
lerin tasdiki, belgeye dayanılarak, personelin çalıştığı ünitenin üst âmiri tarafından, mühürle-
nerek ve imzalanarak yapılır. 

Hizmet Belgesi 

Madde 80 — Herhangi bir sebeple Kurumdan ayrılanlara, istekleri hâlinde hizmet bel
gesi verilir. 

BEŞİNCİ K I S I M 
İZİNLER 

İzinler 

Madde 81 — Personele verilebilecek izinler şunlardır : 
a) Yıllık izin, 
b) Mazeret izni, 
c) Hastalık izni, 
d) Aylıksız izin, 
e) Silah altına alınma hâlinde izin. 

İzin vermeye yetkili âmirler ve uygulama esasları Genel Müdürlük genelgesiyle tesbit 
edilir. 
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Yıllık İzin 

Madde 82 — Yıllık izin süresi: 
a) Hizmeti bir yıldan on yıla kadar, on yıl dahil, olanlar için yirmi gün, 

b) Hizmeti on yıldan fazla olanlar için otuz gündür: 

Yıllık izine esas hizmet süresi hesabında; sadece kamu kurum veya kuruluşlarında T . C . 
Emekli Sandığına veya Sosyal Sigortalar Kurumuna prim ödemek suretiyle geçen hizmetlerle 
askerlikte geçen süreler dikkate alınır. Aylıksız izinli iken primi ödenen süre bu hesapta dik
kate alınmaz. 

Yıllık İzine Hak Kazanma 
Madde 83 — Yıllık izine hak kazanmada dikkate alınacak hususlar aşağıda gösteril

miştir : 

Açıktan veya yeniden atananların yıllık izine hak kazanabilmeleri için, Kurumda en az 
bir yıl çalışmaları şarttır. 

Naklen atanan memurlardan, geldikleri kurumlarda yıllık izne hak kazanıp, izinlerini 
kullanmamış bulunanlara yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. Ancak, yıllık izin süresi ba-
kımından 82 nci maddeye tabidirler. 

Kurumda, sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken memur statüsüne geçenler
den, sözleşmeli-statüde bir yılını doldurmuş olanlara memuriyete geçtikleri yılın izni, bu süre
yi doldurmamış bulunanlara, yılı tamamladıkları tarihteki yılın izni verilebilir. Ancak, önceki 
statüde kullandıkları yıllık izin mahsup edilir. 

En çok altı aya kadar aylıksız izin kullananlara, izin dönüşlerinde, talep ettikleri tak
dirde o yılın izni verilebilir. Askerlik dahil, bu süreden fazla aylıksız izin kullananların yıllık 
izne hak kazanabilmeleri için, izin dönüşlerinden itibaren en az bir yıl çalışmış olmaları şarttır. 

Yıllık İzine Ayrılabilme Şartı 
Madde 84 — Hastalık, ölüm, kaza ve afet gibi zarurî hâller dışında, personel izne ay

rılacağı tarihten en az 7 gün önce bir dilekçe ile ilk âmirine başvurur, i lk âmir, talebi uygun 
bulup bulmadığını kaydederek, dilekçeyi izin vermeye yetkili makama iletir. Personel, izin ta
lebi yetkili makamca onaylanıp kendisine tebliğ edilmeden görevinden ayrılamaz. 

Yıllık izinlerin Kullanılışı 
Madde 85 — Yıllık izinlerin kullanılışında dikkate alınacak hususlar şunlardır : 
Yıllık izinler, iş durumu ve personelin talebi gözönüne alınarak izin vermeye yetkili âmirler 

tarafından toptan veya en çok üç defada verilebilir. İzin, ait olduğu yılın içinde kullanılır. A n 
cak hizmetin gerektirdiği hâllerde, Genel Müdürün onayı ile izin hakkı ertesi yıla devredilebi-
lir. Önceki yıllara ait kullanılmamış izin hakları düşer. 

Yıllık izinlerini görev yeri dışında, yurt içinde kullanacaklara iki gün, yurt dışında kul
lanacaklara dört gün yol izni verilir. 

Personelin; yıllık izin süresinin bitiminde görevine başlaması şarttır. Yıllık iznini kulla
nanlar, zarurî hâllerde, Harcırah Kanunu hükümlerine göre yolluk ödenmek kaydıyla, izin 
veren makam tarafından yazılı olarak göreve çağrılabilir. Personel kendi isteği ile, izin süresi
ni tamamlamadan göreve başladığı takdirde verilen iznin tamamını kullanmış sayılır. 

Personelin yıllık izni sırasında aldığı hastalık izin süresi; kalan yıllık izin süresinden çok 
ise hastalık izninin sonunda, kalan yıllık izin süresinden az ise yıllık izninin sonunda görevine 
başlaması esastır. Bu personelin hastalık izni sebebiyle kalan yıllık izinlerine devam edebilme
leri izin vermeye yetkili âmirin müsaadesiyle mümkündür. 

Mazeret İzinleri 

Madde 86 — Personele, mazeret izni verilebilecek hâller ve süreleri aşağıda gösteril-
miştir : 
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Kadın personele doğum yapmasından önce üç hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 
altı hafta müddetle izin verilir. Bu süreden sonra da altı ay süreyle günde birbuçuk saat süt 
izni verilir. 

Erkek personele karısının doğum yapması sebebiyle isteği üzerine üç gün izin verilir. 
Bu talebin doğum tarihinden itibaren en çok on gün içinde yapılması şarttır. 

Personelin isteği üzerine, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, 
eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde beş gün izin verilir. Bu talebin on gün için
de yapılması şarttır. 

Personele, âmirinin muvafakatıyla, yıllık izninden ayrı olarak, yukarıda belirtilen hâl
ler dışında ciddi bir mazereti çıkması sebebiyle, bir yıl içinde toptan veya parça parça on gün 
izin verilebilir. Zaruret halinde on gün daha aynı usulle izin verilebilir. Bu takdirde ikinci defa 
aldığı bu izin, hak ettiği veya edeceği yıllık izninden düşülür. 

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen mazeretlerin belgelendirilmesi şarttır. Belgelendirilme
mesi hâlinde verilen izinler hak edilen veya edilecek yıllık izinlerinden düşülür. Bu izinler sıra-
sında özlük haklarına dokunulmaz. 

Personele ünite âmirlerince veya yetkili kılacakları amirlerce, acil ihtiyaçları için ayda 
en çok sekiz saati geçmemek üzere izin verilebilir. Bu izin bir defada bir saatten az üç saatten 
fazla olamaz. 

Hastalık izni 

Madde 87 — Hastalanan personel, ünite amirlerince veya yetkili kılacağı amirlerce usu-
lüne uygun olarak hazırlanan belge ile muayeneye sevk edilir. Sevk belgesi, Kurum doktorla-
rına. Sağlık Bakanlığına bağlı Devlet hastanelerine veya bu Bakanlığın Devlet hastanesi 
niteliğinde saydığı döner sermayeli hastanelere, bunların bulunmadığı yerlerde de resmî sağlık 
kurumlan veya hükümet doktoruna hitaben yazılır. Sevk belgesinin gönderileceği makam ve
ya hastaneyi tespite Kurum yetkilidir. 

Personel, muayenesi sonunda aldığı raporu hastalık iznine çevrilmek kaydıyla, rapo
runda öngörülen süre kadar izini'" sayılır. Bu izinler sırasında özlük haklarına dokunulmaz. 

Bulundukları yerin belediye sınırlan dışına atanan personelin 63 üncü maddede belirti
len süreler içinde hastalanmaları hâlinde, merkezde bağlı oldukları ünitenin amirince, taşrada 
ise bölge veya il radyosu müdürlerince usulüne uygun olarak muayeneye sevk edilirler. 

Hastalık raporları ile ilgili diğer hususlar, Memurlara Hastalıklarından Dolayı Verile-
cek Raporların Verilme Şartları ve Resmî Tabip Raporları Hakkındaki Yönetmelik hükümle
rine uygun şekilde, Genel Müdürlükçe düzenlenir. 

Hastalık İzninin Süresi 

Madde 88 — Personele hastalıkları hâlinde verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üze
rine aşağıdaki esaslara göre izin verilir. 

a) On yıla kadar, on yıl dahi! hizmeti olanlara altı aya kadar, 
b) On yıldan fazla hizmeti olanlara oniki aya kadar, 
c) Kanser, verem ve akı! hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren has

talığa yakalananlara onsekiz aya kadar. 
Personelin, hastalıkları sebebiyle yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri teda-

vi süreleri hastalık izinlerine ait sürelerin hesabında dikkate alınır. 

İzin süresinin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmî sağlık kurullarının raporu ile 
tespit edilenlerin izinleri bir katına kadar uzatılır. Bu sürelerinin sonunda da iyileşmeyen per
sonel hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. 

Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmî sağlık kurullarınca tespit 
edilenler tekrar görev almak istedikleri takdirde, eski derece ve niteliklerine uygun görevlere 
öncelikle atanırlar. 
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Görevlerinden dolayı saldırıya uğrayan memurlar ile görevleri sırasında ve görevlerin-
den dolayı bir kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan personel iyileşinceye kadar 
izinli sayılırlar. 

Personelin, hastalık sebebiyle izinli sayıldığı hâllerde, aylık ve özlük haklarına doku
nulmaz. 

Hastalık izin sürelerine esas alınacak hizmetin hesabında, kamu kurum veya kuruluşla
rında emeklilik keseneği veya sigorta primi ödenmek sureliyle geçen süreler ile askerlikte ge
çen süre dikkate alınır. 

Aylıksız İzin 

Madde 89 — Personele, bakmaya mecbur olduğu veya refakat etmediği takdirde ha-
yati tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçir
mesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporlariyle 
belgelendirilmesi şartıyla istekleri ıızeıine, en çok allı aya kadar aylıksız izin verilebilir. 

İstekleri üzerine, doğum yapan personele en çok altı aya, yetiştirilmek üzere, (bursla 
gidenler dahil) yurt dışına gönderilen memurlara yurt içinde veya yurt dışında sürekli görevle 
atanan memurların eşlerine en çok üç yıla kadar aylıksız izin verilebilir. 

Yurt dışına yetiştirilmek üzere veya sürekli görevle atana n memurların eşleri bu haktan 
bir defadan fazla yararlanamazlar. Bunların kadrolarına hizmetin gerekli kılması sebebiyle 
bir atama yapılmış ise dönüşlerinde durumlarına uygun kadrolara atamaları yapılır. 

Müsaade süresinin bitiminden önce mazeretin kalkması hâlinde, personel derhal göre
vine dönmek zorundadır. Mazeret sebebinin kalkması hâlinde veya müsaade süresinin bi l i 
minde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılırlar. 

Yukarıdaki fıkralara göre aylıksız izin verilenlerin bu süreleri, keseneklerinin ve karşı-
lıklarının kendileri tarafından her ay T . C . Emekli Sandığına ödenmesi ve makbuzlarının Per
sonel Dairesi Başkanlığına ibraz etmeleri şartıyla, emeklilik yönünden, eski derecelerinde 
değerlendirilir. 

Muvazzaf askerliğe ayrılan personel, askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız 
izinli sayılır. Terhislerinden sonra otuz gün içinde müracaat edenler görevlerine başlatılır ve 
askerlikte geçen hizmet süreleri kademe ilerlemelerinde veya derece yükselmelerinde dikkale 
alınır. Bu süre içinde müracaat etmeyenlerin Kurumla ilişkileri kesilir. Bunlar için T .C . Emekli 
Sandığı Kanunu hükümleri saklıdır. 

Silâh Altına Alınma 

Madde 90 — Barışta ve seferde muvazzaflık hizmeti dışında silâh allına alınan perso-
nele aylık ve diğer özlük hakları yönünden ilgili Kanun hükümleri uygulanır. 

İzinlerin Takib i 

Madde 91 — Her ünite, personelinin izin durumunu takip eder. İzinlerle ilgili hüküm-
lere aykırı hareket edenler hakkında bu yönetmeliğin disiplin hükümleri uygulanır. 

A L T I N C I K IS IM 
S O S Y A L H A K L A R VE Y A R D I M L A R 

Sosyal Haklar ve Yardımlar 

Madde 92 — Personel, T .C . Emekli Sandığı ile ilgilendirilerek bu Kurumun Ö/el Ka-
nunu ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununca sağlanan her türlü haktan ya-
rarlandırılır. Personel ayrıca, kamu iktisadî kuruluşları personeline tanınan ve 2954 sayılı 
Kanunda yer almayan, diğer hak ve yardımlardan yararlanır. 
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YEDİNCİ K IS IM 
DİSİPLİN HÜKÜMLERİ, GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Disiplin Hükümleri 

Disiplin Cezası 
Madde 93 — Kurum hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla, ka-

nun, tüzük, yönetmelik, genelge, talimat ve emirlerin öngördüğü ödevleri yurt içinde veya yurt 
dışında yerine getirmeyen, mevzuatın gerekli kıldığı hususlara uymayan veya yasakladığı işle-
ri yapan personel hakkında bu yönetmelikteki usul ve esaslar içinde, durumun niteliğine ve 
ağırlık derecesine göre disiplin cezaları uygulanır. 

Disiplin Âmirleri 
Madde 94 — Sicil âmirleri, sicil raporu düzenlemeğe yetkili oldukları personelin disip

lin âmirleridir. 
Ek ip çalışmasında, çalışma süresince, ekibin yönetimiyle yazılı olarak görevlendirilen 

âmir, ekipdeki personelin disiplin âmiridir. 

Disiplin Cezalarının Çeşitleri 
Madde 95 — Personele uygulanabilecek disiplin cezaları şunlardır : 
a) Uyarma : Personele, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiği

nin yazı ile bildirilmesidir. 
b) Kınama : Personele, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bil-

dirilmesidir. 
c) Aylıktan kesme : Personelin brüt aylığından, 1/30 - 1/8 arasında kesinti yapıl-

masıdır. 
d) Kademe ilerlemesinin durdurulması : Fi i l in ağırlık derecesine göre personelin bu-

lunduğu kademe ilerlemesinin 1-3 yıl durdurulmasıdır. 
e) işten çıkarma : Personelin, Kurumda herhangi bir statüde bir daha çalıştırılmamak 

üzere Kurumla ilişiğinin kesilmesidir. 

Uyarma Cezası Verilecek Hâller 
Madde 96 — Uyarma cezasını gerektiren fiil ve hâller şunlardır : 
a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev yerinde Kurum

ca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmî belge, araç ve gereçle
rin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak, 
belirli bir süre ve hizmet için verilmiş olan demirbaş eşya, malzeme ve yayın dokümanlarını 
zamanında ve geçerli bir sebep olmaksızın iade etmemek, 

b) Özürsüz ve izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev yerini terk etmek, 
c) Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek, 
d) Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak, 
e) Memuriyet vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak, 
f) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak, 
g) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak, 
h) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak, 
ı) Mevzuatta açıkça belirtilmiş .hususları kasıtsız da olsa savsaklamak, gereksiz yere 

işi geciktirici yazışmalara yol açmak, 
j) Resmî yazışmada saygısız ibareler kullanmak veya yazılara belirli süre içinde cevap 

vermemek, 
k) Resmî veya şahsî işler için merci tecavüzünde bulunmak. 

Kınama Cezası Verilecek Hâller 
Madde 97 — Kınama cezasını gerektiren fiil ve hâller şunlardır : 
a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev yerinde Kurum

ca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmî belge, araç ve gereçle-
r in korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak. 
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b) Eşlerinin, reşit olmayan veya kısıtlı olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faali
yetlerini, belirlenen sürede Kuruma bildirmemek, 

c) Görev sırasında âmirine tutum ve davranışı ile saygısızlık etmek, 

d) Hizmet dışında, memuriyetin itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davra
nışlarda bulunmak, 

e) Hizmetle ilgili araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak, 

f) Hizmetle ilgil i belge ve defterler ile program metni, band, fil im, plâk gibi yayına 
ait dokümanlarla malzeme ve gereçleri başkasının kullanmasına elverişli kılacak veya kaybol
masına yol açacak bir durumda ortada bırakmak veya kaybetmek, 

g) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak, 

h) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak, 
ı) Görev yerinde genel ahlâk ve edep dışı davranışlarda bulunmak, bu türlü yazı yaz

mak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak, 
j) Verilen emirlere itiraz etmek, 
k) Borçlarını ödemeyerek hakkında kanunî yollara başvurulmasına sebep olmak, bu 

durumu itiyat hâline getirmek, 
1) Kurumun huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, 
m) Herhangi bir makamdan zaman belirtilerek sorulan hususlara bir özrü olmaksızın 

süresi içinde cevap vermemek veya istenilen bilgi ve dokümanı zamanında göndermemek, 
n) Görevini âmirlerinin izni olmadan başkasına devretmek, 

o) Görevliler ve nöbetçi memurlardan başkasının girmesi yasak olan yerlere girmek 
veya girilmesine göz yummak, 

p) Dikkatsizlik ve tedbirsizlikle Kurumun zararına yol açabilecek hareketlerde bu-
lunmak, 

r) Kullanılma veya saklanma sorumluluğu kendisine ait demirbaş eşya, malzeme ve 
yayın dokümanlarını bakım ve korunması için gerekli itinayı göstermeyerek bozulmasına, kı
rılmasına veya yok olmasına sebebiyet vermek, 

s) Geçerli bir sebep olmaksızın görevlilerin veya istihkak sahiplerinin istihkaklarını geç 
ödemek, yapılması ve verilmesi gereken her türlü belge, rapor, istatistik, cetvel, bilgi ve dokü-
manı belirli bir süre içerisinde merciine göndermemek, 

t) Ünitelerince arşiv ve diskoteğe alınması gerekli ve uygun görülen yayınlanmış ve 
yayınlanmamış her türlü fi l im, bant, program metni, belgeleri, resim ve benzeri yayın dokü-
manlarını zamanında teslim etmemek veya kullanılmaz hâle gelmesine yol açmak, 

u) Radyo ve televizyonların verici ve stüdyolarında zamanlı bakım ve kontrolleri ön-
görülen zamanda yapmamak, kendi ehliyet ve yetkisi içinde giderilmesi mümkün arızaları za
manında gidermemek veya giderilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını istememek. 

Aylıktan Kesme Cezası Verilecek Hâller 

Madde 98 — Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve hâller şunlardır : 
a) Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda belirlenen yayın esas ve görevleri ile Tür

kiye Radyö-Televizyon Kurumu programlarının Son Denetimi Hakkında Yönetmelikte belir
lenen ilkelere aykırı denetim yaptıkları, program, haber ve haber-programı metni yazdıkları 
veya program hazırladıkları yetkili âmir veya denetim görevlilerince düzenlenen raporlarla te-
spit edilmiş ve sözkonusu metin ve programlar daha sonra uygun hale getirilip yayınlanmış 
olsalar bile, bu fiiller dolayısiyle üç yıl içinde yazılı olarak ik i defa uyarılmış olmalarına rağ
men, bu fiilleri tekrar etmek, 
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b) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev ma-
hallinde Kurumca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmî belge, araç 
ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak, 

c) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek, 

d) Kuruma ait resmî belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kul
lanmak, 

e) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak, 
f) Görev sırasında âmirine sözle saygısızlık etmek, 
g) Görev yeri sınırları içerisinde herhangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlar

la izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak, 
h) İkâmet etliği il in hudutlarını izinsiz terle etmek, 
ı) Toplu müracaat veya şikâyette bulunmak, 

j) Hizmet içinde memuriyetin itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranış
larda bulunmak, 

k) Yasaklanmış her türlü yayını görev yerinde bulundurmak, 

1) Kurumun zararına yol açacak bir yolsuzluğu bildiği halde âmirlerine haber verme
mek, yetkili olduğu hâlde önleyici tedbir almamak, 

m) Disiplin suçu niteliğinde olmak üzere âmir ve arkadaşları hakkında uydurma şikâ
yetlerde ve ihbarlarda bulunmak, 

n) Kasıtlı olarak, Kuruma ait her türlü evrak ile bant, f i l im, plâk, yayın malzemesi 
olarak kullanılacak program ve haber metinlerinin her türlü malzeme, araç ve gerecin kaybı
na yol açmak, 

o) Geçerli bir özrü olmaksızın nöbetine veya program yapımı için görevlendirildiği hâlde 
görevine gelmemek veya geç gelmek, 

p) Mevzuatta öngörülen görevleri veya âmirlerinin mevzuata uygun emirlerini haklı 
bir sebebe dayanmaksızın yapmamak, noksan yapmak veya bu görev ve emirlerin yerine geti
rilmesini geciktirmek, 

r) Müfettiş ve muhakkiklerin inceleme veya soruşturma için gidecekleri yerleri, ora
daki personele bildirmek, 

s) Yetkililere resmî evrak ve işlemler hakkında kasıtlı olarak yanlış ve noksan bilgi 
yermek, 

t) Görevle ilgili olarak Kurumla iş ilişkisi bulunan kişi ve kuruluşlardan doğrudan ve
ya aracı eli ile hediye kabul etmek, 

u) 29S4 sayılı Kanunun 29 uncu maddesine göre yetmişbeşgün süre ile saklanması zo-
runlu olan bant ve tespitler ile benzerlerini, bu sürenin bitiminden önce silmek, sildirmek, kay
betmek, yoketmek, kaybolmasına veya yokolmasına sebebiyet vermek, 

v) Denetimden geçen metne aykırı program hazırlamak. Bu hükme göre cezalandırı-
lanlara, sebep oldukları zararlar ayrıca tazmin ettirilir. 

Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasının Verileceği Hâller 
Madde 99 — Kademe ilerlemesinin durdurulmasını gerektiren fiil ve hâller şunlardır: 

a) Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda belirlenen yayın esas ve görevleri ile Tür
kiye Radyo-Televizyon Kurumu programlarının Son Denetimi Hakkında Yönetmelikte belir
lenen ilkelere aykırı olarak hazırlanmış bulunan program, haber ve haber-programın deneti
minde ihmal göstererek yayınlanmasına sebebiyet vermek, 

b) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek, 
c) özürsüz ve kesintisiz Üç-Dokuz gün göreve gelmemek, 
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d) Âmirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hare-
ketler yapmak, Kurum yöneticileri veya personeli hakkında şeref ve haysiyet kırıcı eleştiriler
de bulunmak, 

e) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla 
izinsiz ve emir ve talimatlara aykırı olarak kullanmak veya kullandırmak, 

0 Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek veya bu tür belgeleri yarar sağlamak ama
cıyla kullanmak, 

g) Yetkili olmadığı hâlde, basına ve haber ajanslarına bilgi ve demeç vermek, icraatta 
bulunmak, açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak, 

h) Görevin yerine getirilmesinde di l , ırk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din 
ve mezhep ayırımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda.bulunmak, 

ı) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak, 
j) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakaret etmek ve bun

ları tehdit etmek, 
k) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak, 
1) Herhangi bir siyasî parti-yararına veya zararına faaliyette bulunmak, 
m) Görevle ilgili bir işi yapmak veya yapmamak karşılığında Kurumla iş ilişkisi bulu

nan kişi veya kuruluşlardan doğrudan veya aracı eli ile hediye istemek ve almak, görevi ile 
ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak, 

n) Cezaî bir suç isnadı niteliğinde olmak üzere Kurumun diğer görevlileri hakkında 
uydurma şikâyet ve ihbarda bulunmak, 

o) Kurum binalarında ve müştemilâtlarında Ceza Kanunu anlamında kumar veya ba-
his oynamak veya oynatmak, 

p) Kurum denetim kademelerince veya eser sahibince yahut yargı ve idarî organlar 
tarafından yayını yasaklanmış olan plâk, band, resim, filim ve benzerlerini yayınlamak, yayı-
nına izin vermek veya yayınına sebebiyet vermek, 

r) Bağlı oldukları en üst ünite amirlerince arşiv ve diskotek malzemesi niteliğinde gö-
rülüp, özel bir itina ile kullanımı hususunda ikaz ve işlem yapılmış bulunan, ender veya ikinci 
bir eşi veya kopyası olmayan ses bandı, görüntü bandı, f i l im, program metni ve belgeleri, re
sim, plâk ve benzeri yayın malzemelerinin kullanılmaz hâle gelmesine veya kaybına yol açmak, 

s) Güvenliği ile görevli olduğu yerde ve hizmette bulunmamak; sorumluluğuna veril
miş olan bina, tesis ve hizmetin güvenliğinin aksamasına ve zarara uğramasına tedbirsizlik se
bebiyle yol açmak; kendi imkânları içindeki güvenlik tedbirlerini almamak, 

t) Kendisine veya başkalarına yarar sağlamak amacıyla yetki ve nüfuzunu kötüye kul
lanmak veya alım, satım ve ihale işlerine hile ve fesat karıştırmak, 

u) Kurumun itibarını sarsacak veya menfaatlerini bozacak derecede beyan, isnat ve 
tahriklerde bulunmak, 

v) Kurum mallanın veya görevi dolayısıyla kendisine verilen eşya, alet, araç, gereç 
ve cihazları satmak, işletmek, kiraya vermek, 

y) İzin almadan ve devir teslim yapmadan görev yerini terk etmek suretiyle hizmetin 
durmasına veya aksamasına sebebiyet vermek, 

Bulundukları derecelerin son kademesinde olanlardan, öğrenim durumları itibariyle de
rece yükselmesi yapamayan personelin, yukarıda belirtilen fiil ve hâllerin vukuunda brüt aylı-
ğının 1/4 - 1/2'si kesilir. 

işten Çıkarma Cezası Verilecek Hâller 
Madde 100 — işten çıkarmayı gerektiren fiil ve hâller şunlardır : 
a) Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda belirlenen yayın esas ve görevleri ile Tür

kiye Radyo - Televizyon Kurumu Programlarının Son Denetimi Hakkında Yönetmelikte be
lirlenen ilkelere aykırı düşen, 
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1. Program, haber ve haber-programı meıni yazarak veya program hazırlayarak bun
ları, denetim için tespit edilen sürelerden daha geç denetim kademelerine intikal ettirerek yeni 
bir metnin yazılmasına veya programın hazırlanmasına da imkân vermemek suretiyle yayın
lanmaması sonucunda başka bir programın yayınına sebebiyet vermek, 

2. Bu ilkelere aykırı olarak hazırladığı programı denetim organlarına göndermeyerek 
denetimsiz yayınına sebebiyet vermek veya denetim formu aranmaksızın bu tür programı ya-
yınlamak veya yayınlatmak, 

3. Bu ilkelere aykırı olarak hazırlanmış bir programda denetim sonucunda düzeltil
mesi bildirilen hususları düzeltmeyerek yayınlatmak veya denetimden geçmiş şeklinde çıkar
ma yahut ilâve yapmak sureliyle programın yayınlanmasına sebebiyet vermek, 

4. Bu ilkelere aykırı programın denetiminde kasıtlı olarak gerekli işlemleri yapmaya
rak yayınlanmasına sebebiyet vermek. 

b) İdeolojik veya siyasî amaçlarla Kurumun huzur, sükûn ve çalışma düzenini boz
mak, boykot, işgal, engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaç-
larla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahıike teşvik etmek veya yardımda bulunmak, 

c) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasî veya ideolojik amaçlı bildiri , afiş, pan
kart, band ve benzerlerim basmak, çoğaltmak, dağılmak veya bunları Kurumun herhangi bir 
yerine asmak veya teşhir etmek, 

d) Siyasî partiye girmek, 
e) Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek, 
0 Amir in i , iş arkadaşlarını veya Kurum personelini silahla tehdit etmek veya bunlara 

silahsız da olsa fiilî tecavüzde bulunmak, göreve sarhoş gelmeyi itiyat hâline getirmek, 
g) Hırsızlık, görevi kötüye kullanma, sahtekârlık, dolandırıcılık, yalan yere tanıklık 

veya yemin, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet veya cürüm uydurma gibi memurluk sıfatıyla bağ-
daşmıyacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici suçlardan birisini işlediği idarî so-
ruşturma sonunda sabit olanlar, 

h) Görevine ilişkin gizli, açıklanması Kurum ve memleket için zararlı bilgi ve belgeleri 
veya gizlilik derecesi önceden belirtilmiş evrakı yetkisi ve ilgisi olmayanlara göstermek, açık
lamak, vermek, tahrifat yapmak veya yok etmek, 

ı) Siyasî ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek, 
j) Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum 

veya davranışlarda bulunmak, 
k) 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri 

işlemek, 

1) Devletin iç ve dış güvenlik ilkelerine aykırı yayın yapmak veya bu nitelikteki yayın
lara izin vermek, 

m) Belli bir saatte yapılması zorunlu olan yayın hizmetinde görevli iken, bu saatte gö-
rev yerinde bulunmamak veya bulunamayacağını idarenin tedbir almasına imkân sağlayacak 
kadar Önceden tedbir almak durumundaki yöneticiye haber vermemek; o saatteki yayınlana
cak program materyalini vermemek veyahut Kurum araç ve gereçlerinde meydana getirilecek 
arıza vesair sebeplerle radyo ve televizyon yayınlarının yapılmasını geciktirmek veya o saatle 
yayınlanması gerekli olan bir program yerine başka bir programın yayınlanmasına sebep olmak, 

n) Yayın, işletme, makine ve cihazlarını, hizmeti aksatmak amacıyla bozmak veya tahrip 
etmek, davranışlarıyla radyo ve televizyon yayınlarının durmasına sebebiyet vermek, 

o) Radyo ve televizyonlardan veya Kurumun yayın imkânlarından yararlanarak yayı-
nı yasaklanmış belli bir konuda memleketin iç ve dış emniyet ve asayişini bozucu nitelikte ya
yın yapmak veya bu nitelikteki yayınların yapılması için izin veya emir vermek, 
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p) Denetim kademelerince yayınlanmaz kararı verilen program ve haberleri Genel Mü 
dürün yazılı yayınlanma emri olmaksızın yayınlamak veya yayınlatmak, 

r) Savaş, olağanüstü hâl ve âfet gibi durumlarda atandığı yer ve görevi kabul etme
mek veya kabulünden kaçınmak veyahut emir almadan ve zorunlu olmadan görevini bırak
mak veya bu konularda verilen emir ve görevleri yapmamak, 

s) Personeli Kurum aleyhine kışkırtmak; verilen emirlere karşı çıkmak amacıyla top
lanıp haberleşme veya görüşmede bulunarak bir karar verip bu kararı y alnız veya toplu hâlde 
icraya teşebbüs etmek, 

t) Kuruma verilmesi zorunlu beyannamelerde kasten yanlış bilgi vermek veya sahte 
belge ibraz etmek veya gerçeğe aykırı belge kullanarak haksız ödemeye sebebıyet vermek 

u) Teftiş, Tahkikat, Disiplin veya Değerlendirme Kurulu kararları ile hizmetteki tu-
tum ve davranışları veya sicil raporları sebebiyle 3 üncu kez görev veya görev yeri değiştiril-
mesine karar verilmiş olmak, 

v) Kurum adına yapılacak her türlü harcamalarla çeşitli avanslar ve ıstihakaklar için 
düzenlenecek belge ve beyannameleri çıkar kastı ile gerçeğe aykırı düzenlemek, vermek veya 
bu belgeleri gerçeğe aykırı olduğunu bilerek kabul ve onaylamak veya kullanarak haksız öde
meye sebebiyet vermek, 

y) Kaçakçılık yapmak; kaçak ve yasak eşyayı Kurum araçları ile bilerek taşımak veya 
taşıtmak, 

z) Göreve alınmasına mani bir hâli bulunduğu sonradan sabit olmak. 

Zararın Tazmini ve Ödeme Yükümlülüğü 
Madde 101 — Disiplin cezasını gerektiren kusurlu hareketiyle bir zarara yol açan per

sonele, disiplin cezası yanında sebep olduğu zarar da o günkü tayiç üzerinden tazmin ettirilir. 
Görevinin fiil ve hareketlerinden doğan zararlar, usulüne göre ödettirilir. 

Savunma Hakkı 
Madde 102 — Savunma alınmadan disiplin cezası verilemez. 
Soruşturmayı yapanın veya Disiplin Kurullarının yedi günden az olmamak üzere verdi-

ği süre içinde veya belirtilen tarihte savunmasını yapmayanlar, savunma hakkından feragat 
etmiş sayılırlar. 

Hakkında işten çıkarılma cezası istenilen personel, kendisi veya vekili aracılığı ile su i ! 
dosyası dışındaki soruşturma evrakını inceleme, tanık dinletme, sözlü veya yazılı olarak sa-
vunma yapma hakkına sahiptir. 

Cezaî ve Disiplin Kovuşturmasının Birlikte Yürütülmesi 
Madde 103 — Aynı olaydan dolayı personel hakkında ceza mahkemesinde kovuştur

maya başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını geciktiremez. Personelin Türk Ceza Kanu
nuna göre mahkûm olması veya olmaması hâlleri, ayrıca disiplin cezası uygulanmasını 
engellemez. 

Adlî Kovuşturma ve Ceza 
Madde 104 — Personelin disiplin cezasını gerektiren fiilinde, adlî kovuşturmayı gerekli 

kılan bir suç unsuru bulunduğu takdirde, disiplin cezası uygulanmakla beraber, genel hüküm-
lere göre işlem yapılır. 

Cezanın Birden Fazla Olması Hâli 
Madde 105 — Personele, vukubulan olaydaki birden fazla fiili için çeşitli disiplin ce-

zalarının uygulanması gerektiği hâllerde, hareketlerine uyan cezalardan en ağırı verilir. 

Ceza Verileceği Sırada Ayrılma 
Madde 106 — Cezayı gerektiren bir fiilden sonra herhangi bir sebeple Kurumdan ay

rılmak, disiplin kovuşturmasına veya cezanın verilmesine engel olmaz. 
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Ceza Uygulaması 
Madde 107 — Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal 

uygulanarak ilgililere tebliğ edilir ve sicillerine işlenir. 
Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır. 
Bu yönetmeliğin yayımından sonra kendilerine disiplin cezası olarak aylıktan kesme veya 

kademe ilerlemesini durdurma cezası verilenler Müdür ve daha üst yönetim kadrolarına ata
namazlar. 

Disiplin Cezası Vermeye Yetkil i Âmir ve Kurullar 

Madde 108 — Uyarma ve kınama cezalarını vermeye disiplin âmirleri yetkilidir. 

Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını Genel Müdür resen verebilir. 

Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezaları Disiplin Kurulunca, iş
ten çıkarma cezası Yüksek Disiplin Kurulunca verilir ve Genel Müdürün onayı ile kesinleşir. 

Disiplin Kurulları teklif edilen cezayı kabul veya reddedebilir veyahut değiştirebilir. 

Disiplin cezası vermeye yetkili âmir ve kurullar, yetkileri dışındaki cezayı gerektiren fiil 
ve hâllere, hafifletici sebepleri dikkate alarak ceza veremezler. 

Genel Müdür,, disiplin kurullarınca verilen kararları aynen onaylayabileceği gibi, tek
rar incelenmek üzere bu kurullara iade edebilir; kurullarca verilen cezayı birer derece hafifle
terek veya ağırlaştırarak onaylayabilir. 

Disiplin Âmirleri ile İdareci Personelin Yetki ve Sorumlulukları 
Madde 109 — Disiplin âmirleri yetkileri dahilindeki cezaları vermeye, bir üst disiplin 

âmiri sıfatı ile uyarma ve kınama cezalarına karşı yapılan itirazları gözden geçirerek verilen 
cezayı aynen kabule, hafifletmeye veya tamamen kaldırmaya yetkilidirler. Disiplin âmirleri 
bu yetkilerini kullanırken, Kurum hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla 
personele karşı kanun, yönetmelik, genelge ve talimatlara uygun olarak davranmakla yü
kümlüdür. 

Muttali oldukları disiplin suçlarını mevzuat hükümlerine göre üç gün içinde işleme koy
mayan veya yetkililere haber vermeyen yönetici personel ile nöbetçi âmir ve memurları, ekip 
sorumluları hakkında bu yönetmeliğin disiplin hükümleri uygulanır. 

Disiplin Kurullarının Kuruluşu 

Madde 110 — Personelin disiplin işleriyle ilgili olarak, Disiplin Kurulu ve Yüksek D i 
siplin Kurulu kurulur. 

Disiplin Kurulu, Gene! Müdürün her yıl ismen tespit edeceği bir Genel Müdür Yardım-
cısının başkanlığında, Personel Dairesi Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürce ismen tespit edilen 
bir Hukuk Müşavirinden oluşur. 

Yüksek Disiplin Kurulu , Disiplin Kurulunda görevli olmayan ve Genel Müdürün her 
yıl ismen tespit edeceği bir Gene! Müdür Yardımcısının başkanlığında Başhukuk Müşaviri ve 
Personel Dairesi Başkanından oluşur. 

Disiplin Kurullarının Çalışma Usulü 

Madde 111 — a) Personelin disipline aykırı davranışları hakkında düzenlenen soruş
turma dosyalarının incelenmek üzere Disiplin Kurullarına intikaline Genel Müdür yetkilidir. 

b) Disiplin Kurulları, Başkanın talebi üzerine toplanır ve salt çoğunlukla karar verir. 
Çekimser oy kullanılamaz. 

c) Kurul üyeleri, görevde bulundukları ve çekilmeleri ile redleri sözkonusu olmadığı 
sürece, toplantılara katılmak zorundadırlar. Görevde olmayan, çekilen veya reddedilen üyele
rin yerlerine yardımcıları veya vekilleri katılır. 
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d) Çekilme ve red talepleri yazılı olarak ve gerekçeleri belirtilerek yapılır. Disiplin Ku-
rulundan çekilme ve red taleplerini Yüksek Disiplin Kurulu , Yüksek Disiplin Kurulundan çe
kilme ve red taleplerini ise Genel Müdür karara bağlar. Gerçeğe uymayan sebeplerle red talebinde 
bulunanlara ayrıca bu yönetmeliğin disiplin hükümleri uygulanır. 

e) Disiplin Kurulları, gerektiğinde ilgili gördüğü kişileri davet ederek bilgi ve görüş 
alabilir. 

f) Yüksek Disiplin Kurulu gerekli gördüğü takdirde, her nevî evrakı incelemeye, ta
nık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya yaptırma
ya yetkilidir. 

g) Disiplin Kurulları soruşturmanın genişletilmesine karar verebilir. 
h) İvedi veya öncelikle görüşülmesi kaydıyla gönderilen dosyalar, diğer dosyalardan 

önce gündeme alınarak görüşülür ve karara bağlanır. 
ı) Disiplin Kurullarının raportörlüğü Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür. 

Zamanaşımı 
Madde 112 — Bu yönetmelikte sayılan disiplin cezasını gerektiren fiil ve hâlleri işle

yenler hakkında, bu fii l ve hâllerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren; 
a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezaların

da bir ay içerisinde disiplin soruşturmasına, 
b) İşten çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına, 
başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. 
Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hâllerin işlendiği tarihten itibaren en geç iki yıl içinde 

disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar. 

Karar Süresi 
Madde 113 — Disiplin âmiri ve kurullarının karar süreleri aşağıda gösterilmiştir : 
Disiplin âmirleri, vermeye yetkili oldukları ceza ile ilgili soruşturmayı tamamladıkları 

günden itibaren 15 gün içinde karar vermek, yetkisi dışındaki cezalara ait soruşturma taleple
rini yine aynı süre içinde Genel Müdüre göndermek, 

Disiplin Kurulu, intikal eden soruşturma dosyasını usulüne göre tamamladığı tarihten 
itibaren 30 gün içinde inceleyerek karar vermek, 

Yüksek Disiplin Kurulu , intikal eden soruşturma dosyasını azamî altı ay içinde incele-
yerek karar vermek, 

zorundadır. 

Cezaların Hafifletilmesi 
Madde 114 — Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hâllere göre ceza tayini esastır. An-

cak, ceza tayinine yetkili mercilerin takdirine göre fiilde hafifletici sebepler olduğu kanısına 
varılırsa, bu sebep açıklanarak ceza bir derece hafifletilebilir. İlgilinin sicil durumu, geçmiş 
hizmetleri ve başarıları da hafifletici sebep olarak gözönünde bulundurulabilir. 

Cezaların Ağırlaştırılması 

Madde 115 — Personel, disiplin cezasını gerektiren fiil ve halleriyle; Yayının aksama-
sına sebebiyet vermiş ise bir üst ceza, yayının durmasına veya yapılmamasına sebebiyet vermiş 
ise iki üst ceza, bu hâllerde kasıt unsuru tespit edilmiş ise işten çıkarma cezası ile tecziye olunur. 

Tekerrür 
Madde 116 — Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil ve hâlin, cezaların sici

linden silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. 
Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya hâller sebebiyle verilen disiplin ce

zalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir. 
Bulundukları derecelerin son kademesinde olanlardan, öğrenim durumları itibariyle de

rece yükselmesi yapamayan personelin, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesini 
gerektiren fiil ve hâllerinin tekerrüründe işine son verilir. 
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Fi i l in Karşılığında Ceza Bulunmaması Hâli 
Madde 117 — Bu yönetmelikte sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve 

hâllere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer hâl ve fiillerde bulunanlara da aynı neviden disip-
lin cezası verilir. 

Cezalara İtiraz ve Yapılan İşlem 
Madde 118 — Disiplin âmirleri tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı 

itiraz, varsa bir üst Disipl in âmirine yoksa Disipl in Kuruluna yapılabilir. 
Disiplin âmirleri tarafından verilen disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre, 

kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Bu süre içinde itiraz edilmeyen disiplin 
cezaları kesinleşir. 

İtiraz hâlinde, itiraz mercileri kararı gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabul edebi
lecekleri gibi cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilir. 

İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin, kendilerine intikalinden itibaren 
otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadırlar. 

itiraz edilmeyen kararlar ile itiraz üzerine verilen kararlar kesindir. 
Uyarma ve kınama cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulamaz. 

Cezaların Sicilden Silinmesi 
Madde 119 — Disiplin cezaları p-rsonelin siciline işlenir, işten çıkarma cezasından başka 

bir disiplin cezası almış olan personel uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından beş se
ne, diğer cezaların uygulanmasından on sene sonra Genel Müdüre başvurarak, verilmiş olan 
cezaların sicilinden silinmesini isteyebilir. Personelin, yukarıda yazılan süreler içerisindeki dav
ranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine Disiplin 
Kurulunca karar verilerek bu karar siciline işlenir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Görevden Uzaklaştırma 

Görevden Uzaklaştırma 
Madde 120 — Görev başında kalmasında sakınca görülen personel ihtiyatî tedbir ola

rak görevden uzaklaştırılabilir. 

Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında alınabilir. 

Görevden Uzaklaştırmaya Yetkililer 

Madde 121 — Görevden uzaklaştırmaya Genel Müdür ve Kurum Müfettişleri yetkilidir. 

Görevden Uzaklaştırmayı Gerektiren Hâller 
Madde 122 — Aşağıdaki halleri görülen personel hakkında görevden uzaklaştırma ted-

biri alınabilir : 
a) Kasasını kontrol ettirmekten, para veya kıymetli evrakı ve bunların hesaplarını gös

termekten ve sorulara, kanunî bir sebep olmaksızın zamanında cevap vermekten kaçınanlar, 
b) Müsbit evrak ve senetler, bilanço, tutanak, rapor ve benzeri belge ve deflerler üze

rinde suç işlediklerine ilişkin ciddi delil bulunanlar, 
c) Zimmet, ihtilas, rüşvet, irtikâp ve hırsızlık gibi bir suçtan veya işlemlerinde suisti-

mali görülmesinden ölürü, haklarında soruşturma veya kovuşturma yapılması gerekli görülenler, 
d) Teftiş ve soruşturmayı zorlaştıranlar, 
e) Bu yönetmelikte öngörülen disiplin suçlarından herhangi birini işlemek suretiyle rad-

yo ve televizyon yayınlarının aksamasına veya yapılamamasına yahut durmasına sebebiyet ve-
renler, 

f) Uyarma ve kınama cezasını gerektiren ve (e) bendinde belirtilen hâller dışında bir 
disiplin suçu işleyenlerden âmirleri tarafından soruşturma sonuna kadar görevi başında kal
ması sakıncalı olduğu bildirilenler. 
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Görevden Uzaklaştıranın Sorumluluğu 
Madde 123 — Görevden uzaklaştırılan personel hakkında görevden uzaklaştırmayı iz

leyen on işgünü içinde soruşturmaya başlanması şarttır. 
Görevden uzaklaştırdıkları personel hakkında soruşturmaya başlamayan, keyfî olarak 

veya garez veya kini dolayısıyla bu tasarrufu yaptığı, soruşturma sonunda anlaşılan yetkililer 
hukukî ve cezaî bakımdan sorumludurlar. 

Görevden Uzaklaştırmada Usul ve Süre 
Madde 124 — Görevden uzaklaştırma, bir disiplin kovuşturması gereği olduğu takdir

de en çok üç ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde, 
personel görevine başlatılır. 

Bir ceza kovuşturması sebebiyle personelin görevinden uzaklaştırılması hâlinde, Genel 
Müdür Igilinin durumunu her iki ayda bir inceleterek, görevine dönüp dönmemesi hakkında 
bir karar verir ve ilgiliye tebliğ eder. 

Görevinden Uzaklaştırılan Personelin Hak ve Yükümlülükleri 
Madde 125 — Görevinden uzaklaştırılan personele bu süre içerisinde aylıklarının üçte 

ikisi ödenir. Ancak, tazminat ödenmez. Bu gibiler kanun ve yönetmeliklerde öngörülen sos
yal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler. 

128 inci maddede sayılan durumların gerçekleşmesi hâlinde bunların aylıklarından ke
silmiş olan üçte bir ile ödenmeyen tazminatın tamamı kendilerine ödenir. Görevden uzakta 
geçirdikleri süre, kademe ilerlemesinde ve derece yükselmesinde değerlendirilir. 

Tutuklanan veya Görevinden Uzak Kalan Personelin Hak ve Yükümlülükleri 
Madde 126 — Görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya 

gözaltına alınan personele bu süre içerisinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Ancak, tazminatı 
ödenmez. Bu gibiler kanun ve yönetmeliklerde öngörülen sosyal hak ve yardımlardan fayda
lanmaya devam ederler. 

Bu gibiler, tutukluluk veya gözaltına alınma hâllerinin kalkması veyahut muhakemele
rinin tutuksuz devam etmesi ve ünitelerine müracaat etmeleri şartıyla, Genel Müdürün onayı 
ile görevlerine başlatılabilirler. On gün içinde müracaat etmeyenler görevlerinden çekilmiş sa
yılırlar. Tutukluluk veya gözaltına alınma hâli kalktığı hâlde Genel Müdür tarafından işe baş
latılmasına müsaade edilmeyen personele aylıklarının üçte ikisinin ödenmesine devam olunur, 
bu sürede tazminatları ödenmez. 

128 inci maddede sayılan durumların gerçekleşmesi hâlinde bunlar görevlerine başlatı
larak aylıklarından kesilmiş olan üçte bir ile ödenmeyen tazminatlarının tamamı kendilerine 
ödenir. Görevden uzakta geçirdikleri süre kademe ilerlemesinde ve derece yükselmesinde de
ğerlendirilir. 

Personelin tutuklanmasının garaz veya mücerret hakaret için uydurma bir suç isnadı 
veya iftiradan doğduğu soruşturma veya yargılama sonunda anlaşılırsa, Genel Müdür isnad-
da veya iftirada bulunanlar hakkında kamu davası açılmasını Cumhuriyet Savcılığından iste
yebilir. 

Tedbirin Kaldırılması 
Madde 127 — Soruşturma sonunda, disiplin yönünden, Kurum ile ilişkisinin kesilme-

si veya hakkında cezaî bir işlem uygulanması gerekli görülmeyen personel için alınmış olan 
görevden uzaklaştırma tedbiri, Genel Müdür tarafından derhal kaldırılır. 

Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturma konusu fii l ve hâlleri personelin görevine 
devamı için sakıncalı görülmediği takdirde Genel Müdür tarafından her zaman kaldırılabilir. 

Göreve Tekrar Başlatılma Zorunluluğu 
Madde 128 — Aşağıdaki hâllerde ve haklarındaki kararların kesinleşmesi üzerine per

sonel görevine iade edilir : 
a) Haklarında işten çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler, 
b) Yargılamanın men'ine veya beraatine karar verilenler, 
c) Hükümden önce haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar, 
d) Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın, memuriyette kalmaları

na engel olmayan bir ceza ile hükümlü olup, bu cezası paraya çevrilenler ile cezası ertelenenler. 
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SEKİZİNCİ K I S I M 

PERSONELİN K U R U M L A İLİŞKİSİNİN S O N A ERMESİ 

Sona Ermeye Yo l Açan Hâller 

Madde 129 —Aşağıdaki hâllerde, personelin Kurumla ilişkisi sona erer : 

a) Çekilme veya çekilmiş sayılma, 
b) Üst üste olumsuz sicil alma, 
c) Adaylık devresinde başarısızlık, 
d) Sağlık yetersizliği, 
e) Mahkûmiyet, 
0 Disiplin cezası sonucu, 
g) Başka bir kuruluşa nakil , 
h) Emekli l ik, 
ı) Ölüm. 

Çekilme veya Çekilmiş Sayılma 

Madde 130 — a) Personel bağlı bulunduğu ünite âmirine yazılı olarak başvurmak su
retiyle çekilme isteğinde bulunabilir. Çekilme isteğinde bulunan personel, yerine atanan kim
senin gelmesine veya isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. 

b) Yukarıdaki şartlara uymayan veya sürekli şekilde on gün görevini terk eden veya
hut izninin bitiminde geçerli bir sebebe dayanmaksızın On gün içinde görevine dönmeyenler 
çekilmiş sayılırlar. 

c) Mecburi hizmetlilerin, Kuruma olan borçlarını ödeyenler hariç, çekilme isteği ka
bul edilemez. 

d) Çekilme isteğinde bulunan personel, yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği 
veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, i lk âmirine haber vererek görevini bırakabilir. Çe
kilmesi olağanüstü bir mazerete dayanan personel, ünite amirine haber vermesi şartıyla bir 
aylık süreye uymak zorunda tutulamaz. 

e) Devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu yönetmeliğin 22 nci maddesindeki esaslara 
göre devir ve teslim yapmadıkça görevlerini bırakamazlar. 

f) Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hâllerinde veya genel hayatta mü
essir afetlere uğrayan yerlerdeki personel yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevleri
ni bırakamazlar. 

g) Personelin, malî ve cezaî sorumlulukları saklı kalmak üzere; çekilme istekleri ka-
bul edilenler altı ay, çekilmiş sayılanlar ile (c) ve (d) bendi hükümlerine aykırı hareket edenler 
bir yıl, (e) bendi hükmüne aykırı hareket edenler 3 yıl geçmeden, (f) bendi hükmüne aykırı 
hareket edenler hiçbir surette Kuruma alınamazlar. 

Üst Üste Olumsuz Sicil A lma 

Madde 131 — Üst üste olumsuz sicil alan personel hakkında bu yönetmeliğin 70 inci 
maddesine göre işlem yapılır. 

Adaylık Devresinde Başarısızlık 

Madde 132 — Adaylık devresinde başarısız olanlar hakkında bu yönetmeliğin 52 ve 54 
üncü maddelerine göre işlem yapılır. 
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Sağlık Yetersizliği 

Madde 133 — Kurum, gerekli gördüğü hâllerde ve tarihlerde personeli resmî sağlık ku
ruluna muayeneye sevk edebilir. 

Muayeneleri sonunda verilen raporlara göre, hizmete elverişli olmadıkları anlaşılanlar
dan başka görev yapmaları da mümkün bulunmayanlarla bu yönetmeliğin 88 inci maddesine 
göre verilecek hastalık izninin sonuna kadar iyileşemediklerinden göreve başlayamayanların 
Kurumla ilişkileri kesilir. 

Kurumca sevk edildikleri halde muayeneye gitmeyenler hakkında bu yönetmeliğin di
siplin hükümleri uygulanır. 

Mahkûmiyet 

Madde 134 — Yargılanmaları sonunda haklarında, kesinleşen hapis cezası uygulanan
ların görevlerine son verilir. Bu gibilerden, durumu bu yönetmeliğin 36 ncı maddesinin (a) 
bendinin 4 üncü fıkrasına uyanların tekrar Kuruma alınıp alınmamasına Genel Müdür yetkilidir. 

Disipl in Cezası Sonucu Kurumla İlişiğin Kesilmesi 

Madde 135 — Hakkında işten çıkarma cezası verilenlerin Kurumla ilişkileri kesilir. 

Başka Bir Kuruluşa Nak i l 
Madde 136 — Genel Müdür tarafından muvafakat edilmek şartıyla, başka bir kurulu

şa naklen atanan personelin Kurumla ilişiği kesilir. 

Emeklil ik 

Madde 137 — Herhangi bir sebeple emekliye ayrılan personelin Kurumla ilişkisi kesilir. 

Ölüm 
Madde 138 — Ölüm hâlinde, T . C . Emekli Sandığı Kanunundaki özel hükümler uy-

gulanır. 

D O K U Z U N C U K I S I M 

MALİ E S A S L A R 

Aylık ve Ödeme Zamanı 

Madde 139 — Personele, aylıkları her ayın başında peşin ödenir. 
Emekliye ayrılma ve ölüm hâllerinde o aya ait peşin ödenen aylık geri alınmaz. 
Aylığa ait diğer hususlarda kamu iktisadî kuruluşlarına uygulanan genel hükümler uy-

gulanır. 

Ek Gösterge 

Madde 140 — Personele, 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu'nun 50 nci 
maddesi (0 bendi esaslarına göre ek gösterge uygulanır. Ek gösterge rakamları aylık gösterge 
rakamlarına ilâve edilmek suretiyle aylıkla birlikte ödenir. 

Görev Yeri Değiştirilen Personelin Aylıkları 

Madde 141 — Aynı veya başka mahaldeki görevlere nakledilen ve bu yönetmeliğin 63 
üncü maddesinde belirtilen süre içerisinde yeni görevlerinde işe başlayan personelin aylıkları, 
işe başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren yeni görev yerinde ödenir. 

Başka mahaldeki görevlere atananların, eski görevlerinden ayrılış tarihi ile yeni görev
lerinde aylığa hak kazandıkları tarih arasında geçen süreye ait aylıkları yeni görevlerinde kad
ro tasarrufundan karşılanır. 
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Kanunî izinlerin kullanılması sırasında görev yeri değiştirilen personelin aylıkları, izin
lerinin sona ermesine kadar eski görev yerlerinde kadro tasarrufundan ödenir. 

Başka Kamu Kurum veya Kuruluşlarından Naklen Atanan Personelin Aylıkları 
Madde 142 — Başka kamu kurum veya kuruluşlarından naklen atanan personelin ay

lığı, Kurumda işe başladıkları günden itibaren hesaplanır ve aysonunda ödenir. Ancak, mahal 
değiştirmek suretiyle naklen atanan personelin eski görevinden ayrılış tarihi ile yeni görevinde 
aylığa hak kazandığı tarih arasında geçen süreye ait aylığı, yeni görev yerinde kadro tasarru
fundan karşılanır. 

Açıktan veya Yeniden Atanmada Aylığa Hak Kazanma 

Madde 143 — Kuruma açıktan veya yeniden atanan personel, göreve başladıkları günden 
itibaren aylığa hak kazanırlar. Bu suretle göreve başlamada ilk aylık gün hesabıyla ay sonun
da ödenir. 

Başka Bir Sınıfa Geçmede Aylığa Hak Kazanma 

Madde 144 — Başka bir sınıfa geçen personel, görevine başladığı tarihi takip eden ay-
başından itibaren yeni sınıfının aylığına hak kazanır. 

Kademe ilerlemesinde Aylığa Hak Kazanma 

Madde 145 — Personel, kademe ilerlemesinde bu ilerlemeye müstehak olduğu tarihi 
takip eden aybaşından itibaren aynı derecenin bir ileri kademesine ait aylığa hak kazanır. 

Derece Değişikliğinde Aylığa Hak Kazanma 

Madde 146 — Derece yükselmesi suretiyle veya daha aşağı derecelere atanan personel, 
kamu iktisadî kuruluşlarına uygulanan genel hükümlere göre tesbit edilen derecenin kademe 
aylığına, ek gösterge dahil, yeni görevine başladığı tarihi takip eden aybaşında hak kazanır. 
Yürütülmekte olan görevin niteliğinde bir değişme olmaksızın derece yükselmesi yapan perso
nel, onayın geçerlilik tarihini takip eden aybaşından itibaren, yeni derecenin kademe aylığına 
hak kazanır. 

Tazminat 

Madde 147 — Personele, 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu'nun 50 nci 

maddesi (d) bendine göre tespit edilen tazminatı aybaşında aylıkla birlikte peşin olarak ödenir. 

Ödemelerde ve istirdatda aylığa ilişkin hükümler uygulanır. 

Tazminat ödenmesine ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe tespit edilir. 

İkramiye 

Madde 148 — Personele, yılda ik i aylık ücret tutarını aşmamak üzere Genel Müdürün 
teklifi ile Yönetim Kurulunun onayı ile ikramiye verilebilir. 

İkramiye ödeme zamanı ile ödeme ve istirdat esasları kamu iktisadi kuruluştan perso-
neline uygulanan hükümlere göre Genel Müdürlükçe belirlenir. 

Fazla Çalışma Ücreti 

Madde 149 — Personele, Kurumun Fazla Çalışma Yönetmeliğinde tespit edilen usu! 
ve esaslara göre fazla çalışma ücreti ödenir. 

Mahrumiyet Zammı 

Madde 150 — Personele, Kurumun Mahrumiyet Zammı Yönetmeliğinde tespit edilen 
usul ve esaslara göre mahrumiyet zammı ödenir. 

Yürütme ve İdare bölümü Sayfa . 33 
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Ayrılanların Borçlarının Tahsili 

Madde 151 — Her ne şekil ve surette olursa olsun, Kurumdan ayrılanların Kuruma olan 
borçlan geri alınır. Bunların tahakkuk etmiş veya edecek her çeşit istihkakı, özel kanunlarda
ki hükümler saklı kalmak şartıyla, isteklerine bakılmaksızın Kuruma karşı doğrudan veya her
hangi bir sebeple doğan ve paraya çevrilmesi mümkün olan borçlarına mahsup edilir. 

O N U N C U K I S I M 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

Madde 152 — Atama yapılacak boş kadroların duyurulması, yarışma ve yeterlik sınav
larının yapılmasına ilişkin esaslar, kurslar, eğitim plânı, personelin yurt içi ve yurt dışı eğitimi 
ile diğer eğitim esasları Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Eğitim Yönetmeliğine göre dü
zenlenir. 

Madde 153 — Kurum personeli hakkında bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 
kamu iktisadî kuruluşlarına uygulanan genel hükümler uygulanır. 

Madde 154 — 25 Ocak 1981 gün ve 17231 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye 
Radyo-Televizyon Kurumu Personel Yönetmeliği ile bütün ek ve tadilleri yürürlükten kaldı-
rılmıştır. 

ONBİRİNCİ K I S I M 
GEÇİCİ HÜKÜMLER 

Geçici Madde 1 — Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenmiş ve sonuç-
landırılmamış olan disiplin suçları hakkında, işledikleri tarihte yürürlükte bulunan yönetme
lik hükümleri uygulanır. 

Ancak, bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenmiş ve henüz sonuçlandı
rılmamış olan disiplin suçlan hakkında, işlendikleri tarihte yürürlükte bulunan yönetmelik hü
kümlerine göre verilmesi gereken ceza, aynı suç için bu yönetmelikte öngörülen cezadan fazla 
ise, lehteki hükümler uygulanır. 

Geçici Madde 2 — Hizmet tanımları ile ilgili yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten 
önce yapılmış bulunan sınavlar sonucu başarılı olup atamasına karar verilenlerden, ataması 
işlemde olanlar hakkında sınava girdikleri tarihteki tanımlara göre işlem yapılır. 

Geçici Madde 3 — Bu yönetmelikte Genel Müdürlükçe düzenlenmesi öngörülen ko-
nular hakkında yeni düzenleme yapılıncaya kadar, aynı konuda daha önce yayımlanmış bulu-
nan genelgelerin bu yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

Ek Madde 1 — Bu yönetmeliğin yayımı tarihinden önce başka iş ve hizmet yasağına 
aykırı davranışlarından dolayı işlerine son verilmiş bulunan personelden Genel Müdürlükçe 
uygun görülenler hakkında, bu yönetmeliğin 95 inci maddesinin (e) bendi hükmü uygulanmaz. 

ONİKİNCİ K I S I M 
S O N HÜKÜMLER 

Yürürlük 

Madde 155 — Başbakanlığın 13/7/1984 tarih ve 20-226-02901 sayılı yazısı ile 3011 sa-
yılı Kanun kapsamı dışında kaldığı gerekçesiyle iade edilmesi üzerine, T R T Genel Müdürlüğü 
Yönetim Kurulunun 26/7/1984 tarih ve 1984/157 sayılı Kararı île yürürlüğe konulan ve A n 
kara 3 üncü İdare Mahkemesinin 17/2/1988 tarih ve E . 1985/229, K. 1988/236 sayılı Kararı 
gereğince Resmî Gazete'de yayımlanan bu yönetmeliğin 36 ncı maddesinin (a) bendinin 4 uncu 
fıkrası, 66 ncı maddeye ek fıkra, 67, 68 ve 88 nci maddeleri, 130 ncu maddesinin f ve g bentle-
ri ile Ek - 1 inci madde 1/5/1985 tarihinde; diğer hükümleri 1/8/1984 tarihinden geçerli ol
mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
Madde 156 -~ Bu yönetmeliği Genel Mudur yürütür. 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI"NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 17 MAYIS 1988 TARİHİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

1- Üzerinde faiz kuponu bulunmayıp ıskontolu olarak Hazine ihalesi i l e 
alınan Devlet iç Borçlanma Senetlerinin değerleri aşağıdadır. 
(T:Devlet İç Borçlanma Tahvili. B:Hazine Bonosu) 
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER 
TARİHİ TANIM GÜN SAYISI (100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

18/05/88 12T 1 99.494 
18/05/83 9B 1 99.494 
15/06/88 12T 29 94.231 
15/06/88 9B 29 94.231 
13/0//88 12T 57 90.085 
13/07/88 98 57 90.085 
10/08/88 12T 85 86.397 
10/08/88 9B 85 86.397 
07/09/88 12T 113 82.990 
07 / 0 9 / 8 8 9B 113 82.990 
05/ 1 0 / 8 8 12T 141 79.785 
05/10 / 8 8 9B 141 79.785 
02/11/88 12T 169 76.738 
02/11/88 98 169 76.738 
30/11/88 12T 197 73.822 
30/11 / 3 8 9B 197 73.822 
28/12/88 12T 225 71.020 
28/12/88 9B 225 71.020 
25/01/89 12T 253 68.319 
25/01/89 9B 253 68.319 
22/02/89 12T 281 65.711 
22/03/89 12T 309 63.190 
19/04/89 12T 337 60.749 

2. Vadeleri yukarıdaki tarihlerle aynı olmayan fakat yukarıdaki tarihler 
arasında gelen.Uzerinde faiz kuponu bulunmayıp ıskontolu olarak alınan 
Devlet t p Borçlanma Senetlerinde vade t arihi olarak listede yer alan bir 
sonrak i tarih esas alınır. 

3. Üzerinde faiz kuponu taşıyan Hazine İha lesı i l e alınan Devlet İç Borçlanma 
Senetlerinin değerleri aşağıdadır. 

lesı i l e alınan Devlet İç Borçlanma 

VADE YILLIK KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER 
TARİHİ TANIM FAİZ ORANI (100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

14/07/88 18T2 40.50 113.685 
11/08/88 18T2 41.00 110.700 
07/10/88 18T2 42.50 104.528 
07/11/88 18T2 44.00 101.075 
07/12/88 18T2 46.50 120.455 
04/01/89 18T2 46.50 116.991 
21/01/89 24T2 40.00 112.747 
01/02/89 18T2 38.50 111.105 
21/02/89 24T2 42.00 109.807 
01/03/89 18T2 45.00 109.293 
26/03/89 18T2 48.50 106.722 
24/04/89 18T2 50.00 103.005 
14/05/89 24T2 44.50 100.242 
21/05/89 18T2 50.00 124.313 
14/06/89 24T2 46.50 119.565 
19/06/89 18T2 48.50 119.745 
11/07/89 24T2 46.00 115.924 
03/08/89 24T2 39.00 111.035 
05/09/89 18T2 59.00 111.543 
03/10/89 24T2 50.50 105.933 
31/10/89 24T2 50.00 102.175 
28/11/89 24T2 50.00 123.351 
26/12/89 24T2 48.00 118.623 
28/01/90 36T2 40.00 111.978 
28/02/90 36T2 41.50 108.893 
28/03/90 36T2 42.00 105.592 
22/04/90 24T2 59.00 103.869 
18/07/90 36T2 40.50 113.240 
25/07/90 36T2 38.50 111.846 
12/09/90 36T2 48.00 108.478 
07/11/90 36T2 50.50 101.235 
05/12/90 36T2 50.00 122.268 
01/01/91 36T2 47.00 117.560 
22/01/91 36T2 54.00 117.060 
08/04/91 36T2 59.00 106.125 
06/05/91 36T2 63.00 101.712 
4.Yukarıdaki maddelerde b e l i r t i l e n l e r dışında kalan Devlet İç Borçlanma 

Senetleri nominal değerleri Üzerinden değerlendirilecektir. 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 18 MAYIS 1988 TARİHİNDEKİ GUNLUK DEĞERLERİ: 

1- Üzerinde faiz kuponu bulunmayıp ıskontolu olarak Hazine İhalesi i l e 
alınan Devlet İç Borçlanma Senetlerinin değerleri aşağıdadır. 
(T:Devlet İç Borçlanma Tahvili, B:Hazıne Bonosu) 
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER 
TARİHİ TANIM GUN SAY ISI (100.000.-TL UZERtNDEM) 

15/06/88 12T 28 94.392 
15/06/88 9B 28 94.392 
13/07/88 12T 56 90.224 
13/07/88 9B 56 90.224 
10/08/88 12T 84 86.523 
10/08/88 9B 84 86.523 
07/09/88 12T 112 83.108 
07/09/88 9B 112 83.108 
05/10/88 12T 140 79.896 
05/10/88 9B 140 79.896 
02/11/88 12T 168 76.844 
02/11/88 9B 168 76.844 
30/11/88 12T 196 73.924 
30/11/88 9B 196 73.924 
28/12/88 12T 224 71.118 
28/12/88 9B 224 71.118 
25/01/89 12T 252 68.414 
25/01/89 9B 252 68.414 
22/02/89 12T 280 65.803 
22/03/89 12T 308 63.278 
19/04/89 12T 336 60.835 

2. Vadeleri yukarıdaki tarihlerle aynı olmayan fakat yukarıdaki tarihler 
arasında gelen,Üzerinde faiz kuponu bulunmayıp iskontolu plarak alınan 
Devlet iç Borçlanma Senetlerinde vade tarihi olarak listede yer atan b i r 
sonraki tarih esas ¡ alınır. 

3. Üzerinde faiz kuponu taşıyan Hazine ihalesi i l e alınan Devlet iç Borçlanma 
Senetlerinin değerleri aşağıdadır. 
VADE YILLIK KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER 

TARİHİ TANIM FAİZ ORANI (100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

H/07/88 18T2 40.50 113.796 
11/08/88 18T2 41.00 110.812 
07/10/88 18T2 42.50 104.644 
07/11/88 18T2 44.00 101.194 
07/12/88 18T2 46.50 120.582 
04/01/89 18T2 46.50 117.119 
21/01/89 24T2 40.00 112.857 
01/02/89 18T2 38.50 111.210 
21/02/89 24T2 42.00 109.922 
01/03/89 18T2 45.00 109.415 
26/03/89 18T2 48.50 106.854 
24/04/89 ı8T2 50.00 103.141 
14/05/89 24T2 44.50 100.363 
21/05/89 18T2 50.00 124.450 
14/06/89 24T2 46.50 119.692 
19/06/89 18T2 48.50 119.878 
11/07/89 24T2 46.00 116.051 
03/08/89 24T2 39.00 111.142 
05/09/89 18T2 59.00 111.703 
03/10/89 24T2 50.50 106.071 
31/10/89 24T2 50.00 102.312 
28/11/89 24T2 50.00 123.488 
26/12/89 24 T2 48.00 118.754 
28/01/90 36T2 40.00 112.088 
28/02/90 36T2 41.50 109.007 
28/03/90 36T2 42.00 105.706 
22/04/90 24T2 59.00 104.030 
18/07/90 36T2 40.50 113.351 
25/07/90 36T2 38.50 111.952 
12/09/90 36T2 48.00 108.608 
07/11/90 36T2 50.50 101.372 
05/12/90 36T2 50.00 122.405 
01/01/91 36T2 47.00 117.689 
22/01/91 36T2 54.00 117.208 
08/04/91 36T2 59.00 106.286 
06/05/91 36T2 63.00 101.883 
4.Yukarıdaki maddelerde bel i r t i l e n l e r dışında kalan Devlet iç Borçlanma 

Senetleri nominal değerleri Üzerinden değerlendirilecektir. 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 19 MAYIS 1988 TARİHİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

1- Üzerinde faiz kuponu bulunmayıp iskontolu olarak Hazine ihalesi i l e 
alınan Devlet İç Borçlanma Senetlerinin değerleri aşağıdadır. 
(T:Devlet İç Borçlanma Tahvili, BıHazine Bonosu) 
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER 
TARİHİ TANIM GÜN SAYISI (100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

15/06/88 12T 27 94.554 
15/06/88 9B 27 94.554 
13/07/88 12T 55 90.363 
13/07/88 9B 55 90.363 
10/08/88 12T 83 86.649 
10/08/88 9B 83 86.649 
07/09/88 12T 111 83.226 
07/09/88 9B 111 83.226 
05/10/88 12T 139 80.008 
05/10/88 9B 139 80.008 
02/11/88 12T 167 76.951 
02/11/88 9B 167 76.951 
30/11/88 12T 195 74.027 
30/11/88 9B 195 74.027 
28/12/88 12T 223 71.217 
28/12/88 9B 223 71.217 
25/01/89 12T 251 68.509 
25/01/89 9B 251 68.509 
22/02/89 12T 279 65.895 
22/03/89 12T 307 63.367 
19/04/89 12T 335 60.921 
2. Vadeleri yukarıdaki tarihlerle aynı olmayan fakat yukarıdaki tarihler 

arasında gelen,Üzerinde faiz kuponu bulunmayıp iskontolu olarak alınan 
Devlet İç Borçlanma Senetlerinde vade tarihi ı olarak listede yer alan bir 
sonraki tarih esas alınır. 

3. Üzerinde faiz kuponu taşıyan Hazine ihalesi i l e alınan Devlet İç Borçlanma 
Senetlerinin değerleri aşağıdadır. 
VADE YILLIK KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER 

TARİHİ TANIM FAİZ ORANI (100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

14/07/88 18T2 40.50 113.907 
11/08/88 18T2 41.00 110.924 
07/10/88 18T2 42.50 104.760 
07/11/88 18T2 44.00 101.313 
07/12/88 18T2 46.50 120.709 
04/01/89 18T2 46.50 117.247 
21/01/89 24T2 40.00 112.967 
01/02/89 18T2 38.50 111.315 
21/02/89 24T2 42.00 110.037 
01/03/89 18T2 45.00 109.537 
26/03/89 18T2 48.50 106.986 
24/04/89 T8T2 50.00 103.277 
14/05/89 24T2 44.50 100.484 
21/05/89 18T2 50.00 124.587 
14/06/89 24T2 46.50 119.819 
19/06/89 18T2 48.50 120.011 
11/07/89 24T2 46.00 116.178 
03/08/89 24T2 39.00 111.249 
05/09/89 18T2 59.00 111.863 
03/10/89 24T2 50.50 106.209 
31/10/89 24T2 50.00 102.449 
28/11/89 24T2 50.00 123.625 
26/12/89 24T2 48.00 118.885 
28/01/90 36T2 40.00 112.198 
28/02/90 36 T2 41.50 109.121 
28/03/90 36T2 42.00 105.820 
22/04/90 24T2 59.00 104.191 
18/07/90 36T2 40.50 113.462 
25/07/90 36T2 38.50 112.058 
12/09/90 36T2 48.00 108.738 
07/11/90 36T2 50.50 101.509 
05/12/90 36T2 50.00 122.542 
01/01/91 36T2 47.00 117.818 
22/01/91 36T2 54.00 117.356 
08/04/91 36T2 59.00 106.447 
06/05/91 36T2 63.00 102.054 
4.Yukarıdaki maddelerde bel i r t i l e n l e r dışında kalan Devlet İç Borçlanma 

Senetleri nominal değerleri Üzerinden değerlendin'lecektir. 
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TÜRKİYE eUMWWtYET "»ERKE2 SANKASt'NCA, BELİRLENEN DEVLET İÇ BORCUNU* SENET• 
LE f t l M t M T I P VE VJCELER İTİBARIYLA 20 HAY1S 1988 TARİHİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

V Uıerinde f a i r kuponu, bulunmayıp ıskontolu o l a r a k H a l i n e i h a l e s i i l e 
alınan D e v l e t I c Borçlanma S e n e t l e r i n i n d e l e r l e r i aşağıdadır. 
(T- . D e v l e t 1c 3crçlanma T a h v i l i , B:Haıine B o n o s u ) 
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ OEGER 

TARİHİ TANIM GÜN S A Y I S I (100.000.-İL ÜZERİNDEN) 

15/06/88 121 26 9 4 . 7 1 8 
15/06/68 98 25 94.718 
13/07/88 12T 54 90.50 3 
13/07/88 99 54 90.503 
10/08/68 121 82 8 6 . 7 7 6 
10/08/88 98 .32 86.776 
07/09/88 U T 110 83.344 
07/09/88 9B -.10 83.344 
C5/10/88 121 138 80.120 
05/10/88 98 138 80 ..120 
02/1 T/t» TÎT 166 77.058 
02/11/88 98 166 77;058 
3 0 / 1 1 / 8 8 121 194 7 4 . 1 2 9 
30/11/88 98 194 74.129 
22/12/8« 121 222 71.315 
23/12/88 9B 222 71.315 
25/01/69 121 250 68.604 
25/01/89 98 250 68.604 
22/02/89 1ÎT 278 65.986 
22/03/89 I 2 t 306 6 3 . 4 5 6 
19/04/89 121 334 6 1 . 0 0 7 
17/05/89 121 362 58.636 

2. V a d e l e r i yukarıdaki t a r i h l e r l e aynı o l m a y a n f a k a t yukarıda.ki t a r i h l e r 
arasında geler,'»serinde f a i l kupom: •julunmayıp I s k o n t o l u o l a r a k alınan 
D e v l e t l c Borçlanma S e n e t l e r i n d e v a d e t a r i h i o l a r a k l i s t e d e y e r a l a n bîr 
s o n r a k i t a r i h e s a s alınır. 

3. Üjerinde f a i l k u p o n u taşıyan H a l i n e i h a l e s i i l e alınan D e v l e t I c Borçlanma 
S e n e t l e r i n i n değerleri aşağıdadır. 
VADE YİLLİK KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ OEGER 

TA R I H I T A N I * FAİZ ORANI (100. 0 0 0 . - T L Ü Z E R I N D E N ) 

14/07/88 18T2 40.50 114.0 1 8 
11/08/88 1 8 1 2 41.00 1 1 1 . 0 3 6 
07/10/88 1812 42.50 1 0 4 . 8 7 6 
07/11/88 18T2 44.00 101.432 
07/12/88 1 8 1 2 46.50 1 2 0 . 8 3 6 
0 4 / 0 1 / 8 9 1 8 1 2 46.50 117.375 
21/01/8» 24T2 40.00 113.077 
0 1 / 0 2 / 8 9 18T2 38.50 111. 4 2 0 
2 1 / 0 2 / 8 9 24T2 42.00 110.152 
0 1 / 0 3 / 8 9 1ST2 45.00 1 0 9 . 6 5 9 
26/03/e» 1 8 1 2 48.50 107. f l 8 
2 4 / 0 4 /89 ,18T2 50.00 1 0 3 . 4 1 J 
14/05/89 24 T2 44.50 100.605 
2 1 /05/89 1812 50;00 1 2 4 . 7 2 4 
14/06/89 24 T2 46.50 119.946 
19/06/89 1ST2 48.50 120.144 
11/07/89 24 T2 46.00 116.305 
C3/08/89 2 4 1 2 39.00 11 1 . 3 5 6 
C5/09/89 18T2 59.CO 112.023 
0 3 / 1 0 / 8 9 2 4 1 2 50.50 1 0 6 . 3 4 7 
3 V 1 C / Î » 24T2 5 0 . 0 0 1 0 2 . 5 S 6 
2 4 /11/89 2-12 5 0 . 0 0 123.762 
2 6 /12/89 24T2 IB.OO 11?. "Ab 
28/01/90 3 6 1 2 40.00 1 1 2 . 3 0 8 
25/02/90 3 6 1 2 41.50 109.255 
28/03/90 3 6 1 2 42.00 105.534 
2 2 / 0 4 / 9 0 2 4 1 2 59.00 1 0 4 . 3 5 2 
18/07/90 Î6T2 4 0 . 5 0 113.573 
2 5 / 0 7 / 9 0 3 S I 2 .38.50 112.164 
•î/39/90 3612 4 8 . 0 0 1 0 S . 8 6 S 
0 7 / 1 1 / 9 0 3 6 1 2 5 0 . 5 0 101.646 
05/12/90 3 6 1 2 50.00 1 2 2 . 6 7 9 
C V 0 1 / 9 1 3 6 1 2 4 7 . 0 0 1 1 7 . 9 4 7 
22/01/91 3 6 1 2 54.00 117.504 
02/04/91 3 6 1 2 59.00 t 0 6 . 6 0 8 
06/05/91 3 6 1 2 63.00 1 0 2 . 2 2 5 
4.Yukarıda*i m a d d e l e r d e b e l i r t i l e n l e r dışında k a l a n D e v l e t t c Borçlanma 

S e n e t l e r i n o m i n a l d e j e r l e r i Uıerinden değerlendirilecektir. 
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T.C. 
Resmî Gazete 

Kurutuş Tarihi * (7 Teşrinievvel 13361 • 7 Ekim 1920 

20 Mayıs 1988 CUMA Sayı: 19817 

İLÂN BÖLÜMÜ 

Yargı İlânları 
Genelkurmay Askeri Mahkeme Kıdemli Hakimliğinden : 
E. No : 1988/561 
K. No : 1987/565 
Karar Tarihi : 17/11/1987 
Suç : Milli Müdafaaya Hıyanet 
Sanık : Caruttah Muhammet Selim Ahmet - Muhammet Selim oğlu, Havsa Muham

met'ten olma, 1943 D.lu, Irak uyruSlu, Mtnova bölgesi Musul Seyhan Kasabası Muzuli nahi
yesi, Porü köyü nüfusunda kayıtlı. Adana Cemalpaşa Baraj yolu, sondurakla mukim. 

Hüküm Özeti: 
Milli müdafaaya hıyanet suçundan sanık, Carullah Muhammet Selim Ahmet'in delil 

yetersizliğinden beraetine karat verilmiştir. 
Kendiliğinden ve temyiz yolu'açık olmak üfere ve sanığın yokluğunda karar verilmiş, 

bu güne kadar bilinen adreslerinde bulunamaması nedeniyle kemlisine tebliğ edilemediğinden 
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleıi uyarınca sözü geçen hüküm kendisi-, 
ne ilânen tebliğine ve Resmî Gazete'de ilân tarihinden 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılaca
ğına karar verildiği duyurulur. 6385 / 1-1 

Bitlis Sulh Ceza Hakimliğinden : 

E. No : 1987/944 
K. No : 1987/1295 
2918 sayılı yasaya muhalefet suçundan sanık Diyarbakır tli Merkez Cündoğuran ma

hallesine kayıtlı, Diyarbakır Merkez Muradiye mahallesi 18 sokak No : 8'de oturur. Hasan 
oğlu Emine*den olma 1961 D. lu, Hasip Aktay hakkında mahkememizce yapılan yargılaması 
sonunda; 

Mahkememizin 21/10/1987 tarih ve 1987/944 esas 1987/1295 sayılı karan ile sanığın 
cezalandırılmasına, karar verilmiş gıyabi karar sanığın bütün aramalara rağmen kendisine tebliğ 
edilemediği ve adresinin meçhul kaldığı, anlaşıldığından hükmün 7201 Sayılı tebligat kanunu
nun 28,29 ve 30 maddeleri uyarınca ilânen tebliğine karar verilmiş olduğundan hükmün Res
mî Gazete9de ilânen tebliğine, 

İlânın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına, ilânı ha
vi Resmî Gazete'nin savcılıktan istenmesine, mahkeme masrafı olarak ilân giderinin sanıktan 
tahsil edileceği, 

İlânen tebliğ olunur. 
6839 
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Tasarrufları Koruma Fonu Başkanlığı 6 Notu Banker Tasfiye Kurulundan Bildirilmiştir : 

AÇIK ARTIRMA Y O L U Y L A SATILACAK G A Y R İ M E N K U L U N SATIŞ İLANI 
Tasfiye işlemleri Kurulumuzca yürütülen Banker Zekeri ya Tuğlu'ya ait aşağıda nitelik 

ve bedelleri yazılı gayrimenkuller Kurulumuzca açık artırma yoluyla satılacaktır. 
Satışa Konu Gayrimenkulun Özellikleri 
Ankara t l i , Mamak ilçesi, Bayındır Köyü, Acıpınar mevkii 769 parselde 32550 MMik 

tarlanın; 
1. 1662 ve 
2. 2742 hisseleri Kurulumuzca satılacaktır. Gayrimenkul köyün doğu yönünde olup, 

köye takriben 500-600 m. mesafede, Bayındır Barajına nazır, meyilli tarım yapılabilir, ifraz 
yapılmadığı için kesin yer tesbiti yapılamamıştır. 

1987 Yılı Muhammen Bedelleri : 
1. 1662 m1x2.000 = 3.324.000.— TL. dır. 
2. 2742 max2.000 = 5.484.000.— TL. dır. 
Satış Şartlan : 
a) Gayrimenkullerin 1987 yılı muhammen bedeli karşılarında olup, hisse oranlan kar

şılarında gösterilmiştir. 
b) Satış peşin para, parseller tek tek ve açık artırma suretiyle yapılarak bedelleri satı

şın yapıldığı gün ve saatte tahsil edilecektir. 
c) Satışa katılacak olan kişiler muhammen bedelin % 10'u tutarındaki teminat karşı

lığı parayı satış öncesi Kurulumuza yatıracaklardır. 
d) Kamu Kurum ve Kuruluşlar satışa yukarıdaki bendde belirtilen teminat aranmak

sızın katılabilirler. 
e) 1 nci satışta muhammen bedellerinin % 75'inden aşağı satış yapılmıyacaktır. 
0 Satışın yapıldığı günü takibeden 7 gün içinde, saüş bedelinin % 15'inden aşağı ol

mamak üzere daha yüksek teklifte bulunulması halinde ilk alıcı ile sonradan teklifte bulunan
lar arasında satıştan sonraki 10 ncu günde bir defaya mahsus olmak üzere açık anırma yapılacak 
ve satış en çok aruranın üzerinde bırakılacaktır. 

Satıştan sonra teklifte bulunanlar, teklif ettikleri meblağ karşılığını peşin olarak nakit,-
banka teminat mektubu ve Devlet tahvili şeklinde kurulumuza veya gösterilecek banka hesa
bına yatıracaklardır. Aksi halde teklifleri kabul edilmeyecektir. 

Açık Artırmayla Yapılacak Satışın Günü-Saati ve Yeri : 
a) Açık artırmayla yapılacak satışlar 7/6/1988 günü 1. 14.00-14.30,2. 15.00-15.30 sa

atleri arasında Kurulumuzda yapılacaktır. 
b) 1 nci satışta °?o 75'ine fiyat bulmadığı takdirde 2 nci satış 17/6/1988 günü t.î.K.nun 

116 nci maddesi gereği % 50*den açılarak aynı yer ve saatlerde tekrar edilecektir. 
c) Tasfiye Kurullarında görevli olanlar satışa iştirak edemezler. 
d) Satışla ilgili masraflar alıcıya aittir. 
e) Satıştan satış bedelinin % İ2'si tutarında K.D.V. alınacaktır. 
f) Satışla ilgili şartname Kurulumuzdan temin edilebilir. 
g) Satışa iştirak edenler, gayrimenkulîeri görmüş olduğu haliyle almayı kabul ederler. 
h) Hisseli gayrimenkullerde hissedar olanların şufa haklarını kullanmaları için Resmî 

Gazete'de İlan tarihi tebliğ tarihi sayılacaktır. 
liân olunur. 



Tasarrufları Koruma Fonu Ankara 3 Nolu Banker Tasfiye Kurulu Başkanlığından 

tcra ve İflâs Kanunu'nun 206. ve 207 maddeleri gereğince düzenlenerek, aynı Kanun'un 232 ve 235. maddeleri ile 35 saydı K .H .K . ' n in 
değişik 15/1 maddesi uyarınca 2/12/1982 günla 17886 mükerrer, 31/5/1985 gün, 18770 sayılı Resmî Gazele'lerde yayınlanan Banker Odimaş-
Finansman Yatırımları ve Turizm Kaynaklarını Değerlendirme A.Ş.nin esas ve ek sıra cetvellerinin talep kabul ve red sütunları toplamlarında 
yapılan maddi'hataları düzeltmek ve Ödenen vergi alacağını reddetmek üzere düzenlenerek 35 sayılı K . H . K . ' n i n 15/3. maddesi uyarınca yayınla
nan Ek Sıra cetvelidir. 

Bankerin Unvanı : Odintaş-Finansman Yatırımları ve Turizm Kaynaklarını Değerlendirme A.Ş. 
İş Adresi : Atatürk Bulvarı No : '85/5 Kızılay-Ankara 

Sıra 
Cetveli Talep Edilen Kabul Edilen Reddedilen 
Sıra Alacaklının Anapara Faiz Ms. Anapara Faiz Ms. Anapara (;ıiz Mv Md.206 Tk 
No Adı Soyadı TL. TL. TL. TL. TL. . TL. T L . T L . T L . Sırası Kaı.ır 

Devreden yekûnlar 30.586,710 4.611.733 25.430 27.684.600 2.484.460 — 2.902.! 10 2.220.793 25.430 
126 Maltepe Em.V.D. 2.800 — — — — — 2.800 — - 5 Red 

GENEL TOPLAM 30.586.710 4.611.733 25.430 27,681.800 2.484.460 — 2.904.910 2.220.793 25.430 

Red Gerekçesi : 126. sıradaki alacak ödenmiş olduğundan reddedilmiştir. 

Not : İlgililerden bu ek sıra cetveline itirazda bulunacakların, 35 sayılı K . H . K . ' n i n 15/1. maddesi uyarınca, işbu ilân tarihinden iiıkuen 
15 gün içerisinde Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesine müracaat etmeleri gerekmektedir. 

İlân olunur. 
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Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları 

Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından : 

1 — thale İle İlgili Bilgiler: 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca, saat 12.00'ye kadar teklif vermeleri ve teminat

larını yatırmaları kaydıyla aynı gün saat 14.00'de Bankalara, Borsa Bankerlerine diğer Resmi 
Kuruluşlarla bunlar dışında kalan Tüzel Kişilere ve Hakik i Şahıslara aşağıda gösterilen senet
ler ihale sureliyle satılacaktır. 

A — İhale Tarihi 
İhraç Tarihi 
Kotasyon 
Satılacak Miktar 
Hangi Vade İle Satılacağı 

B — thale Tarihi 
Satış Tarihi 
Kotasyon 
Satılacak Miktar 
Hangi Vade İle Satılacağı 

2 — Yeni İhraçlar: 

20/5/1988 
25/5/1988 
22/2/1989/9B 
175 Milyar 
39 Haftalık 

20/5/1988 
27/5/1988 
28/11/1989/24T2 
10 Milyar 
1.5 Yıl 

50.00 

İhale Tarihi : 26/5/1988 
İhraç Tar ihi -.3/6/1988 
Kotasyon : 3/6/1991/36T2 
İhraç Miktarı : 30 Milyar 
Hangi Vade İle Satılacağı : 3 Yıl 

3 — Önceki İhraçlardan İleride Yapılacak İhaleler: 

İhale Tarihi : 25/5/1988 
Satış Tarihi : 1/6/1988 
Kotasyon : 30/11/1988/9B 
Hangi Vade İle Satılacağı : 26 Haftalık 

Gereğini ve tereddüt edilecek hususların İdare Merkezimiz Para Piyasaları ve Fon Yö
netimi Genel Müdürlüğü'nden sorulmasını rica ederiz. 

7942 / 1-1 

Kızılay Genel Müdürlüğünden : 

1 — Derneğimizce Araç üzerine 2 adet itfaiye arazözü imal ettirilecektir. 
2 — thaleye ait şartnameler "Karan f i l Sok. No: 7 A n k a r a " adresindeki Genel Müdür

lüğümüzden ve "Ebussud Cad. No: 2 Sirkeci/İstanbul" adresindeki Kızılay İstanbul Müdür
lüğünden 5.000,— T L . mukabilinde temin edilebilir. 

3 — İhaleye ait tekliflerin 25 Mayıs 1988 günü saat 14.00'e kadar Genel Müdürlüğü
müz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü'ne verilmiş olması gerekmektedir. 

4 — Teklifler aynı gün saat 14.30'da Genel Müdürlüğümüzde açılacaktır. 
5 — Postada meydana gelerek gecikmeler dikkate alınmaz. 
6 — Derneğimiz 2886 sayılı Kanuna tabii değildir. 6893 / 2-2 
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Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden : 

H U R D A ARAÇLARIN KESİM—SÖKÜM—AYIKLAMA V E M A L Z E M E 
CİNSLERİNE GÖRE (MKE) C E GÖSTERİLECEK S A H A L A R A 

NAKİİ İŞLERİ Y A P T I R I L A C A K T I R . 

1 — Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünün Kırıkkale 
Hurda Şantiyesi Kısım Müdürlüğündeki 24 Nolu parselde mevcut takriben 2500 Ton (İkîbin-
beşyü?) (—- % 25) hurda araçların şartnamesine göre kesim-söküm-ayıklama ve malzeme cins
ler ine göre (MKE) ce gösterilecek sahalara nakil işi şartnamesi esasları dahilinde kapalı zarfla 
teklif almak suretiyle ihaleye çıkılmıştır. 

2 — İhaleye iştirak edecek Firmaların bu işe ait şartnameyi Kurumun Ankara'da İs
tanbul Caddesi No: 30'daki Hurda İşletmesi Müdürlüğünden, Kırıkkale M K E . Kurumu Hur
da Şantiyesi Kısım Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edebilecekleri gibi posta ile adreslerine 
isteyebilirler. 

3 — Bu Kesim-Söküm-Ayıklama ve maden cinslerine göre (MKE)'ee gösterilecek sa
halara nakil ihalesi 25/5/1988 Çarşamba günü saat 14.00'de yapılacaktır. 

4 — Teklif mektuplarının engeç bu tarih ve saate kadar Kurumun Hurda İşletmesi Mü
dürlüğünde bulundurulması şarttır. 

5 — Firmalarda aranacak şartlar ve geçici teminat miktarı şartnamesinde mevcuttur. 

6 — Geç gelen teklifler dikkate alınmıyacaklır. 

Kurumumu? 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamak
ta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 6661 / 2-2 

Çorlu Askeri Satmalına Komisyon Başkanlığından : 

Askeri İhtiyaç İçin aşağıda yazılı mallar 61.P.Tüm.Sat.AL.Kom.Bşk.lığı ihale salonunda 
2886 Sayılı Kanunun Kapalı Teklif ile alınacaktır. Teklif Mektuplarının ihale günü saat 10.00'a 
kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi şarttır. Şartnameler Ankara ve İstanbul İç Tedarik 
Bölge Başkanlıkları ile Komisyonumuzda bedelsiz, görülebilir. 

İsteklilerden aranacak belgeler şartnamenin 3 ve 6 nci maddelerindeki belgelerdir. 

Cinsi : 1. Kuru Fasulye., Miktarı : 120 Ton. , Bedeli : 102.000.000,—TL., G . Temina
tı : 3.060 000,— T L . , İhale Tarihi ve Saati : 27 Mayıs 1988 — 10.30. 

6739 / 2-2 

Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğünden : 
Sarayönü/KONYA 

1 — Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğünün 1988 yılına ait tahminen 30.000 Ton hubu
bat, 15.000 tonda tohumluğun, Tahmil-Tahliye işi açık eksiltme suretiyle 23 Mayıs 1988 Pa
zartesi günü saat 14.00 de Konya'nın Sarayönü İlçesine 28 Km. mesafedeki İşletme merkezinde 
yapılacaktır. 

2 — İhaleye ait geçici teminat tutarı 1.764.000.— T L . dir. 

3 — Bu işe ait şartnamemiz Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde, Konya Bakanlık 
İl Müdürlüğünde, Sarayönü, Kadınhanı İlçe Müdürlüklerinde ve Konya Zirai Donatım Kuru
mu Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 

4 — İdaremiz 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa tabi değildir. 

5 — İhale herhangi bir nedenle yapılamadığı takdirde 30 Mayıs 1988 tarihinde ayni yer 
ve saatte yapılacaktır. 6559 / 2-2 
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Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.den : 

1 — Şirketimiz Kdz.-Ereğli'deki Entegre Demir ve Çelik Tesislerinin Üretim Kapasite
si ve kalitesini geliştirmek, maliyet ve enerji tüketimini azaltmak gayesiyle başlatılacak Kapa
site Geliştirme ve Modernizasyon (Capacity Improvement and Modernezation) projesinde yer 
alan muhtelif tesislerden aşağıdaki işlerin genel ve detay mühendislik hizmetleri ile imalat i^i 
ihaleye çıkarılmıştır. 

Projelerin Adı : 

A ) 2. ASİTLEME H A T T I MODERNİZASYONU 

Sıcak Haddehaneden çıkan bobinlerin haddelenmeden önce asitlenerek temizlenmesini 
sağlayan mecut 2. Asitleme Hattı, kapasitesi ve mamul kalitesi geliştirilerek modernize edile
cektir. Mevcut Asitleme Hattı'nın kapasitesi yaklaşık 450.000 metrik ton/yıl olup, 4 asitleme 
tankı, giriş ve çıkış depolama çukurları (looping pits), giriş kısmında tek mandreli, çıkış kıs
mında tek bobin sancısı vardır. Tank kısmındaki maksimum şerit hızı 110 m/dk'dır. Moder
nizasyon projesi ile hattın giriş kısmına ikinci mandrel, çıkış kısmına ikinci bobin sancı ilave 
edilecek, giriş ve çıkış kısımlarındaki depolama çukurları (Jooping pits) kaldırılarak araba tipi 
(loop car) şerit depolama sistemleri monte edilecek, tufal kırıcı/gerdirmeli düzeltici (scale bre-
aker/stretcheleveller) konulacaktır. Tüm yeni ekipmanlar mevcut bobin ağırlıklarının iki ka
tına göre dizayn edilecek, hat hızı tank kısmında 160 m/dk'ya yükseltilecektir. Hattın hedeflenen 
kapasitesi yaklaşık 800.000 metrik ton/yıl olup, sülfirik asit nötralizasyon ve geri kazanımı 
için komple yeni bir Asit Rejenerasyon tesisi kurulacaktır. 

B) BOBİN H A Z I R L A M A H A T T I 
Fabrika sahamızda yeni yapılacak bir bina içine kurulacak 600.000 ton/yıl kapasiteli 

tesiste sıcak haddelenmiş şeritler temperlenerek dalgaları düzeltilecek, metalurjik özelliklerin
de iyileşme sağlanılacak ve tufalları kırılacaktır. Bobin açıcı, temper haddesi, kenar kesine 
bıçakları, şerit makası, Gama-ray kalınlık ölçme cihazları, giriş ve çıkış konveyörleri, çember
leme ve yağlama teçhizatları, kantar, doğrutıucu, bobin sancı v.b. ekipmanlardan oluşmak
tadır ve hat çift bobin (azami 28.000 Kğ.) işleyecek kapasitede olacaktır. 

2 — Yukarıda A ve B paragraflarında belirtilen her iki projeye ait,ihale evrakı proje 
ismi belirtilmek suretiyle ERDEMİR'in Kdz-Ereğli'deki ve/nesine herbiri için 750.000,— Türk 
Lirasının yatırılmasını müteakip; E R D E M t R Saünalma Genel Mudur Yardımcılığı Dış Aiım-
lar Müdürlüğü (SA-17) Kdz-Ereğli adresinden alınabilir. 

3 — Her iki tesisle ilgili Tekli f Öncesi Toplantı ve Tesis Ziyaretleri sırasıyla 21 Tem
muz 1988 ve 4 Ağustos 1988 günleri yapılacaktır. 

Bu ihalelerin kapalı zarf usulü son teklif verme tarihleri sırasıyla 2 Eylül 1988 ve 16 
Eylül 1988 olup anılan tarihlere kadar Şirketimizin yukarıda belirtilen adresine teslim edilme
yen hiçbir teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4 — Şirketimiz işbu ihaleyi iptal etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte 
serbesttir. Teklilerin alınmış olması hiçbir suretle Şirketimizi taahhüt altına sokmayacaktır. 

5 — Finans kaynağı olarak Satıcı Kredisi veya Erdemir' in bulacağı Dış Kredi Kaynağı 
kullanılacaktır. 

6 — Teklif vereceklerin bir ticari firma olması halinde teklif sahibinin veya teknolojisi
ni kullandığı taşaronun, benzeri projelerin dizaynı, imalatı, ikmali ve işletmeye alınmalarında 
başarılı tecrübeleye sahip olmaları gerekmektedir. Gerek teklif verecek firmaların, gerek bu 
teknolojiye sahip firmalarca seçilecek taşaronların da kendi alanlarında tecrübeli firmalar ol
ması aranacaktır. İşbu uluslara-ası ihaleye katılacak firmaların tecrübeleriyle ilgili ve şartna
me ekindeki "ön-seçim Anket F o r m " larını doldurup sırasıyla 30 Haziran 1988 ve 13 Temmuz 
1988 tarihine kadar iade etmeleri gerekmektedir. İlgililerin bilgisine sunulur. 

6894 / 2-2 
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T C D D işletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Alım. Satım ve İhale Komisyonu Başkanlı
ğından : 

Fransızca olan "Tehl ikel i Maddelerin Uluslararası Demiryolu ile Taşınmasını Düzenle
yen Yönetmelik" tercüme ettirilecektir. 

1 — Tercüme edilecek katalog 1 cilt olup, tekli fiyatı orjinaline sadık kalınarak toplam 
üzerenden verilecektir. Sözkonusu cilt T C D D İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi 
Başkanlığı Giyim Satış Şube Müdürlüğünde görülebilir. 

2 — Teklifler en geç 30/5/1988 Pazartesi günü saat 15.00'e kadar Merkpz Alım Satım 
ve İhale Komisyonuna verilmiş olması şarttır. 

3 — Teklif bedelinin % 2,5 nispetindeki geçici teminat tekliflerle birlikte verilecek olup, 
geçici teminatı olmayan teklifler dikkate alınmayacaktır. 

4 — İş bitiminde Kuruluşumuzca yapılacak inceleme sonucu hatalı görülen kısımlar ve 
gerekirse katalogun tamamı bedelsiz olarak yeniden düzenlenecektir. 

5 — Sipariş bedelinin % 10 nispetindeki kesin teminat mektubu sözleşmenin imza aşa
masından alınacak ve tercümelerin kontrollerinin yapılmasını müteakip talimatımız üzerine 
serbest bırakılacak olup, teslim süresinden en az üç ay fazla vadeli olacaktır. 

6 — Tercüme en az 6 nüsha yapılaaktır. 
7 — Tercüme süresi tekliflerde bildirilecektir. 
8 — Tercüme edilecek olan kataloglardan örnek olarak v irilecek olan 3 sayfa fotokopi 

tercüme edilerek, teklifle birlikte Kuruluşumuza verilecektir. 
9 — Kuruluşumuz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi kısmen veya tamamen ya

pıp yapmamakta serbesttir. 
10 — Ödeme; katalogun 6 nüsha tercümesinin kuruluşumuza teslimini müteakip yapı

lacak nihai kontrolden sonra tanzim olunacak faturaya istinaden yapılacaktır. 

6895 / 2-2 

Etibank Küre Bakirl i Pirit İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden ; 

K O N S A N T R E B A K I R TAŞITTIRILACAKTIR 
1 — Müessesemiz Aşıköy-Küre işyerindeki stok sahasından, Etibank Ergani Bakır İş

letmesi Müessesesinin Maden/Elazığ'daki stok sahasına —, -t- % 25 toleranslı 30.000 ton ba
kır konsantresi doğrudan karayolundan kamyonlarla; kapalı zarf içerisinde teklif alma usulüyle 
yapılacak ihale ile taşıttırtlacaktır. 

2 — İhale 31/5/1988 Salı günü saat 14.30 da Müessesenin Küre-Kastamonu'daki idari 
binasında toplanacak Satınalma ve İhale Komisyonunda yapılacaktır. Son teklif verme zama
nı 31/5/1988 Salı günü saat 14.00'lür. Bu tarih ve saatten sonraki başvuru ve postadaki vaki 
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

3 — İşin geçici teminatı 30.000.000,— T L . olup, nakit Banka teminat meklubu veya 
Devlet tahvili olabilir. 

4 — Bu işe ait şartnameler 
a) Etibank Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, 
b) Etibank Küre Bakirl i Pirit İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü, 
c) Etibank İstanbul Alım Satım Müessesesi Müdürlüğü, 
d) Etibank İzmir Alım Satım Müdürlüğü, 
e) Etibank İskenderun İthalat-İhracat Müdürlüğü, 
0 Etibank Ergani Bakır İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü, 
g) Etibank Kastamonu, Samsun, Çorum, Amasya, Karabük, Bolu, Diyarbakır, Ela

zığ, İzmit, Konya, Eskişehir, Mersin, Malatya Şubeleri Müdürlüklerinden bedelsiz olarak te
min edilebilir. 

5 — Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 6896 / 2-2 
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Amasya İl Daimi Encümen Başkanlığından : 

1 — İl Özel İdare Müdürlüğüne bağlı Eski Çehek Kömür İşletmesi 55 nolu Açık Ocak 
sahasından her cins zemin ve her cins kömürün kazılması, taşıllara yüklenerek depo mahalle
rine nak.'i işi, 2886 Saydı D.İ.K.'nun 35. maddesinin (a) fıkrasına göre kapalı teklif usulü ile 
ihaleye konulmuştur. 

Söz konusu ihalede, 5 Mart 1988 tarih ve 19745 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan, Ba
yındırlık ve İskân Bakanlığının "Uygun Bedel'e ait Tebliğ Hükürrîleri (25 Mart 1988 tarih ve 
19764 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan değişiklik hükümlerine göre)" uygulanacaktır. 

2 — İşin tahmin edilen bedeli 1.000.000.000 — T L . dır. (Bir Milyar TL. ) 

3 — İhale 7 Haziran 1988 Salı günü saat 15.00'ıe Amasya Özel İdare Müdürlüğü bina
sındaki Encümen Toplantı Salonunda İl Daimi Encümenince yapılacaktır. 

4 — İhale Şartnamesi ile Özet Şartname ve diğer evraklar Amasya Özel İdare Müdür
lüğü ve Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir. 

5 — İstekliler, yapım işleri için Kapalı Teklif Usulü ile İhale Şartnamesine, Ek Özel Şart
nameye, Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğine ve uygun bedel tebli
ğine uygun olarak: 

A — İhaleye katılma belgesi almak için, müracaat dilekçesi ile birlikte; 

a) Bayındırlık ve İskân Bakanlığından alınmış (B) grubundan en az işin keşif bedeli 
kadar müteahhitlik karnesini (Aslının ibraz etmek şartıyla örneğini), 

b) Makina ve Teçhizat kapasitelerine ait yapı araçları belgelerini ve/veya taahhütna
mesini, 

c) Mal i güçlerine ait Mal i Durum Bildirisini ve belgelerini, 

d) Teknik Personel Beyannamesini ve Taahhütnamesini, 

e) Taahhüt Durumu Bildirisi ve Belgelerini, 
Vereceklerdir. 

B — İhaleye girebilmek için, teklif mektubu ile birlikte; 
a) İhaleye katılma belgesini, 

b) Başvuru yılına ait Ticaret ve/veya Sanayii Odası Belgesini, 
c) Noter tasdikli İmza Sirkülerini, 

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kim
selerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak eden noter tasdikli İmza Sirkülerini, 

e) Amasya İl Daimi Encümeninin adına alınmış 30.000.000,— T L . (Otuz Milyon TL. ) 
liralık Geçici Teminatına ilişkin belgeyi, 

f) Kanuni İkametgahlarına ilişkin belgeyi, 
g) Suluova İlçesinde bulunan Eski Çeltek Kömür İşletmesi Müdürlüğünden alınacak 

işyeri Görme Belgesini, 

h) İhale Şartnamesinde ve Şartnameye Ek Özel Şartnamede belirtilen (öngörülen) di
ğer belgeleri, 

Vereceklerdir, 

6 — İhaleye katılma belgesi almak için son müracaat tarihi 31/5/1988 Salı günü mesai 
saati sonuna kadardır. 

7 — İstekliler teklif mektuplarını 7/6/1988 Salı günü saat 14.00'e kadar makbuz karşı
lığında İl Daimi Encümen Başkanlığına vereceklerdir. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

Keyfiyet ilân olunur. 6853 / 1-1 
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Hacettepe Üniversitesi Satınalma Komisyonu Başkanlığından : 

C i n s i 
Tahmini 
Fiatı T L . 

Geçici 
Teminatı T L . 

İhalenin 
Günü ve Saati 

1 - Sığır ve Koyun Et i 
2 - Kahvaltılık 
3 - Kuru Gıda 
4 - Süt ve Yoğurt 
5 - Tuzlu ve Tuzsuz Ek . 
S - Yumurta ve Tavuk 
7 - Sebze ve Meyve 
8 - Yufka ve Kadayıf 

247.132.000 
65.985.000 
55.950.950 
32.460.000 
31.752,500 
15.745.500 
98.915.000 

1.140.000 

7.413.960 
1.979.550 
1.678.529 

973.800 
952.575 
472.365 

2.967.450 
34.200 

1.6.1988 
1.6.1988 
1.6.1988 
1.6.1988 
2.6.1988 
2.6.1988 
2.6.1988 
2.6.1988 

10.30 
10.45 
11.00 
11.15 
10.00 
10.15 
10.30 
10.45 

1 — Üniversitemiz Hastaneleri ile Ankara Devlet Konservatuarı için temini gerekli gö
rülen cinsi, muhammen bedeli ve muvakkat teminatı yukarıda yazılı gıda maddesi kapalı tek
lif usulü ile satın alınacaktır. 

2 — İhale yukarıda gösterilen gün ve saatte yapılacaktır. Fiatların rakam ve yazı ile be
lirtilmesi şarttır. 

3 — Şartnameler her gün için çalışma saatlerinde (Hacettepe Kampusünde İdari ve Mal i 
İşler Dairesi Başkanlığı'nda) görülebilir. 

4 — Bu madde için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre hazırlana
cak kapalı teklif mektublarının ihale saatinden bir saat evvelinden Komisyona makbuz muka
bilinde verilmesi şarttır. 

5 — 1988 yılı Ticaret Odası Kayıt Belgesi Geçici Teminat Mektubu veya Üniversite Say
manlığına yatırılacak Geçici Teminata ait nakit makbuzunun teklif mektubu ile dış zarfa ko
nulması ve zarfın üzerine açık adresi île teklifinin hangi satınalmaya ait olduğunun yazılması 
şarttır. 

6 — Postada olan gecikmeler geçersiz sayılır. 6849 / 1-1 

1 — Genel Müdürlüğümüzün ihtiyacına binaen Kütahya Manyezit İşletmeleri Genel Mü
dürlüğünden günde ortalama 150 ton olarak alınacak manyezitin, Müteahhitçe yükleme işi 
dahil olmak üzere damperli kamyonlarla K Y . 230 işletmesi yanındaki manyezit depolama sa
hasına nakledilerek boşaltılması ve deponun düzenlenerek, Tesisin 24 saat devamlı çalışması
nı sağlayacak şekilde taban bunkerinin periyodik olarak beslenmesi iş, şartname hükümlerine 
göre kapalı teklif almak suretiyle 1 yıl'müddetle ihale edilecektir. 

2 — Şartnameler bedelsiz olarak, Ankara 'da Gazi Mahallesi Konya Devlet Y o l u N o . 
70 adresindeki Teşekkül Genel Müdürlüğümüzden, İstanbul'da Karaköy Rıhtım Caddesi De
nizciler Sok. R. Han No. 8 adresindeki Satınalma Müdürlüğünden ve Kütahya'da Genel Mü
dürlüğümüz Ticaret Müdürlüğünden temin edilebilir. 

3 — Şartnameye göre hazırlanacak teklif mektupları engeç 8/6/1988 Çarşamba günü 
saat 16.00'ya kadar Genel Müdürlüğümüzde bulunacak şekilde gönderilebileceği gibi elden 
Genel Müdürlüğümüz Muhaberat ve Arşiv Şefliğine verilebilir. 

4 — Müddetinden sonra gelen ve postada geciken nazarı itibara alınmayacaktır. 

5 — Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna tabi değildir. 

Kütahya Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğünden : 

MANYEZİT NAKLİ Y A P T I R I L A C A K T I R . 

6850 / 1-1 
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Elektrik-Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi Genel 
Müdürlüğünden E G O : 

1 — Kuruşumu/ca aşağıda dosya numarası, cinsi ve miktarı yazılı malzemeler tekilf is
teme yöntemiyle satın alınacak ve satılacaktır. 

2 — Bu alımlarla ilgili Şartnameler Toros Sok .No : 20 Sıhhiye/ANKARA adresindeki 
İkmal İnşaat ve Tesis Dairesi Başkanlığı Ticaret Müdürlüğünde dosya numarası ile ücretli te
min edilebilir. 

3 — İhaleye işürek edeceklerin şartnamesine gore hazırlayacakları tekliflerin en geç 
30/5/1988 günü saat 10.00'da aynı adresteki İdari İşler Dairesi Başkanlığı Genel Evrak Şefli
ğinde bulunacak şekilde göndermeleri şarttır 

4 — Kuruluşumuz 2886 sayılı Yasaya bağlı değildir. 

5 — Teklif edilen fiallar hem yazı hemde rakamla açık olarak yazılacaktır. Aksine tek
lif verenlerin teklifleri değerlendirmeye almmavacaktır. 

6 — İhaleye girebilmek için; 

a) İsteklinin yasal ikametgahını göstemıey. (İdare dilerse yetkili yerlerden onaylı belge 
isteyebilir.) 

b) Geçici güvence İdari Şartnameye göre hesaplanarak yatırılacaktır. Alternatif teklif
lerde yüksek fiatlı olan malzeme güvence hesabında esas alınacaktır. 

c) İstekli gerçek kişi ise Ticaret ve Sanayi ile Esnaf Odalarından ve Mesleki Kuruluşlar
dan birine yılı içinde kayıtlı olduğuna dair belge tüzel kişi ise siciline kayıtlı olduğuna dair 
belge, tüzel kişi ise siciline kayalığı olduğu ticaret sicil belgesi ve şirketin siıküîeri teklif mek
tuplarına eklenecektir. 

d) Her dosya için ayrı zarfla teklif verilecektir. 

e) İdari ve Teknik Şartnameler imzalanacak teklif mektuplarına mutlaka eklenecektir. 

0 Malzemeye ait teknik özellikler marka ve menşei teklif mektubunda belirtilecektir. 

g) T S E veya eşdeğerli belgesi olan malzemeler tercih edilecektir. 

h) Fiatlara K D V . ilave edilmeyecektir. 

Dosya No M a l z e m e n i n C i n s i 

1. 66.88/MÇ 1975-1982 Model D0846 H M X H 590 11ü M A N , 1974 Model OM360—0302 
Mercedes araçlar için motor yatak malzemesi. 

2. 69-88/ZE 3,5 H P Motor Güçlü Motorundan tahrilki yürüyen benzin motorlu Çim Biçme 

Makinasi (1 Adet) 

3. 183 M H Oksit toprağı hurdası (satılacak) 100 Ton 

4. 64-88/YÇ Kauçuk malzemesi. 3 Kalem 

5. 10-88/YB İçme suyu alımı (damacana) 115.000 Adet 

6.74-88/MÖ 1987-88 Model 0302 12 RST Tipi Mercedes-Benz 

marka otobüsler için balata malzemesi 2 Kalem 

7. 72-88/KD Disket (8.inch, Duble side Duble donstıty) 200 Adet 

8. 34-88/MY Muhteli f çelik malzemesi. 12 Kalem 

6814/1-1 
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Orüs Kurumu Dursunbey İşletme Müdürlüğünden : 

5 — Orman işletmelerinden Fabrikamız tomruk parkına naklettirilecek tomrukların tah
minen 50.000 M ' çam tomruğun şartnamesinde belirtilen çap guruplarına göre ayrılarak istif
lenmesi işi ve istiflerdeki tomrukların tomruk transportuna yüklenerek imalathanedeki 
katraklara kadar verilmesi işi. 

2 — Tahminen 50.000 M ' çam tomruğun çap guruplarına göre istiflenmesi işi ile tom
rukların tomruk tranportuna yüklenerek imalathaneye verme işi, şartname esaslarına göre yap
tırılacaktır. 

3 — Bu işlerle ilgili ihale Orüs Kurumu Dursunbey İşletme Müdürlüğünde kapalı zarf 
usulü teklif almak suretiyle 30/5/1988 günü saat 15.00'de yapılacaktır. 

4 — Tomrukların istif işinin muhammen bedeli 500,— T l . / M J geçici teminatı 750.000,— 
T L . dır. Tomrukların tomruk parkından imalathane içine kadar taşınması işi muhammen be
deli 150,— T L / M ' geçici teminatı 225.000,— T L . dır. 

5 — İhaleye girecek isteklilerin İşletme yeterlik verme teknik komisyonundan yeterlik 
belgesi alması gereklidir. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 30/5/1988 günü saat 15.00'e kadar Orüs İşletme Mü
dürlüğüne teslim edeceklerdir. 

7 — Müdürlüğümüz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya 
kısmen yapmakta ve dilediğine ihaleyi vermekte serbesttir. 

8 — İhale konusu iş %10 (yüzde) noksan-fazla olabilir. 
İlân olunur. 6851 / 1-1 

T .E .K . İlgaz Elektrik Dağıtım Müessesesinden : 

İHTİYAÇ DIŞI KULLANILMIŞ M A L Z E M E S A T I L A C A K T I R . 
1 — Müessese Müdürlüğümüzce aşağıda cinsi, niteliği, takribi miktarı ve geçici temi

natları yazılı 9 kalem ihtiyaç dışı kullanılmış ve arızalı malzemelerin kapalı zarf usulü teklif 
almak şartı ile satışı yapılacaktır. 

S. Takribi Geç.Tem. 
No M a 1 z e m i n i n C i n s i v e N i t e l i ğ i Miktarı T L . 

1. tlkbank tipi sokak lambası (Kullanılmış-çıkma) 6^0 Kg. 5.500 
2. Al iminyum + Çeliközlü aliminyum iletken parçaları 400 Kg. 7.500 
3. Muhtelif kesitte bakır iletken kablo parçaları 200 Kg. 2.000 
4. Sayaç 3 fazlı (Arızalı) 20 A d . 1.500 
5. Muhtelif ebatta kullanılmış çıkma şalter ve parafadur 700 Kg. 1.500 
6. Muhtelif ebatta 6-15-35 Kv . îuk dahili, harici tip seksiyoner 

şaseleri. 2.179 Kg. 8.S00 
7. 15 Kv. Y G . sigorta buşonu (Atık) 1.500 A d . 16.000 
8. Kullanılmış ve imalat artığı demirler 10.000 Kg . 30.000 
9. Kullanılmış muhtelif makina parçalan 1.000 Kg. 2.000 

2 — Bu satışlara ait şartnameler T E K İlgaz Elektrik Dağıtım Müessesesi İnönü Mahal
lesi, İnebolu Yo lu , Karayolları mevkii Kastamonu adresindeki İhale ve Satınalma Servisinde 
görülebilir. 

3 — Teklifler en geç 3/6/1988 günü Saat : 14.00'e kadar aynı adresteki Muhaberat Ser
visine verilmiş olacak, aynı gün Saat : 15.00'de İhale Komisyonumuzca alenen açılacaktır. 

4 — Telgrafla müracaat ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
5 — Müessesemiz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yap

mamakta, dilediğine kısmen veya tamanen vermekte serbesttir. 
6690 / 2-1 
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izmir Merkez (Konak) ilçe Belediye Başkanlığından : 

1 — Aşağıda isimleri ve keşif bedelleri, geçici teminatları, yeterlik belgesi için son mü
racaat tarihleri ihale günü ve saatleri belirtilen sari sözleşmeli inşaat işleri 2886 sayılı Yasa ge
reğince ayrı ayrı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Bu işleri eksiltmeleri İzmir Merkez İlçe Belediyesi Encümen Salonunda isimleri kar
şılarında gösterilen gün ve saatlerde yapılacaktır. 

3 — Keşif ve eksiltme evrakları ile şartnameleri mesai saatleri içinde Merkez İlçe Bele
diyesi Encümen kaleminde görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için yeterlik belgesi alacak isteklilerin: 
Örneğe uygun dilekçe ile ilânda belirtilen günde mesai saati sonuna kadar müracaatta 

bulunulması ve dilekçeyle birlikte örneklerine uygun olarak; 
a) "Yapım araçları b i ld i r im i " ve belgelerini, 
b) Bu işler için düzenlenmiş "Teknik Personel B i l d i r im" ve belgelerini, (İşin adına 

noter tasdikli) 

c) İlgili Bankalarca işin ilk ilân tarihinden sonra düzenlenmlj'banka mektupları ile 
belgelendirilmiş " M a l i Durum Bi ld i r imi "n i , 

d) Son beş yılda bitirmiş oldukları ve katılma belgesi alma! için dilekçe verdikleri ta
rihte, adlarına taahhüde bağlanmış veya bağlanacak yapım işlerini gösteren (bu işler için) " T a 
ahhüt Durumu Bi ld i r imi "n j , 

e) Bayındırlık ve İskân Bakanlığından alınmış (B) Grubundan keşif bedeli itibariyle 
enaz, bu işin ihalesine girebilecek miktarda "Müteahhitlik Karnesini " 

0 Teçhizat Beyannamesi'ni (İşin adına noter tasdikli) 
g) Özel Taahhütnameyi', 
h) Kapalı zarflı eksiltme şartnamesinde istenilen diğer belgeleri, 
İhale tarihinden (5) iş günü önceden Fen İşleri Müdürlüğüne ibraz ederek ilgili Komis

yondan Yeterlik Belgesi almaları şarttır. 
5 — Tesbit edilen puanlama oranları şartnamenin (4-1) maddesinde gösterilmiştir. 
6 — İsteklilerin teklif mektuplarını şartnamenin 7/B fıkrasında yazılı belgeleri ihtiva 

eden hususlar da yerine getirilmek suretiyle hazırlayıp ihale saatinden bir saat önce makbuz 
karşılığında Encümen Müdürlüğüne vereceklerdir. 

7 — Noter veya Dairece tasdiksiz fotokopiler geçersiz olup, Telgrafla müracaat ve pos
tadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 

işin Adı : Karabağlar Sevgi Mah. Muh . Sokaklarda beton yol, tratuvar ve istinad du
varı yaptırılması işi, Keşif Bedeli : 134.850.345,— TL . , Geçici Teminatı : 4.045.520,— T L . , 
Son Müracaat Tarihi : 31/5/1988, İhale Tarihi : 7/6/1988, İhale Saat; : 15.00, Son Teklif 
Verme Saati : 14.00 6338 / 1-1 

ETİBANK Elektrometallurji Sanayii İşletme Müessesesi Müdürlüğünden : 
A N T A L Y A 

1 — Müessesemizde mevcut yeni durumda CRS 1110 kalite 0,50 mm. kalınlığında 26 
Cm. çapında yuvarlak D K P sac kapalı zarf teklif alma usulü ile satışa çıkarılmıştır. Miktar 
takriben 70 tondur. 

2 — Satış şartnamesi Müessesemizden alınabilir ve satışa konu malzeme Müessesemiz
de görülebilir. 

3 — İhale 30/5/1988 Pazartesi günü saat 13.00'de olup, iştirak etmek isteyenlerin şart
nameye göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı gün saat 12.00'ye kadar Müessesemiz
de bulundurmaları şarttır, 

,4 — Müessesimiz 2886 sayılı Yasaya tabi değildir. 6854 / 1-1 
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ORÜS Kurumu Düzce İşletme Müdürlüğünden : 

1 — Fabrikamız mamul madde ambarında mecut 3 parti kayın parke 84 parti kayın 
kereste olmak üzere toplam 87 parti orman emvali açık artırma suretiyle satışa çıkarılmış olup, 
bunun 1328.00 M 2 . s i kayın parke 1170.048 M'.ü kayın kerestedir. 

2 — İhale 31/5/1988 Salı Günü 14.00'de fabrikamız ihalen salonunda toplanacak ko
misyon huzurunda yapılacak olup, emvallerin % 25'i peşin <7o 75'i teminat mektubu karşılığı 
satılacaktır. 

3 — Aylık faiz % 4 den 6 aylık % 24 dür. Bu faiz vade bitiminde mektupla birlikte 
tahsil edilecektir. Teminatlar satış günü saat 13.00'e kadar müdürlüğümüz veznesine yatırıla
caktır. 

4 — Satışla ilgil i vergi ve resimler % 3 Öze! İdare °io 3 Bakanlık Fonu % 2 Dellaliye 
%03 Karar pulu % 12 K D V alıcısına, ilân masrafları işletmemize aittir. 

5 — Bu satışla ilgili şartname ve eb'aı listeleri Bolu'da bulunan ORÜS Kurumu Genel 
Müdürlüğü ile Kurumumuza bağlı Müessese Müdürlüklerinde ve İstanbul, Adapazarı, Bolu 
Orman Bölge Müdürlüklerinde, emvaller ise fabrikamız istif sahasında görülebilir. 

İlân olnur. 6689/1-1 
, — » w - _ _ 

M . K . E . Kurumu Uçaksavar Top Fabrikası Müdürlüğünden : 
ÇANKIRI 

Fabrikamız ihtiyacı 597 adet Eğit Çit Direği (Beton) "Kapalı zarf usulü teklif alınmak" 
sureti ile satın alınacaktır. 

1 — İhaleye katılmak isteyen isteklilerin kapalı zarf içerisindeki teklif mektuplarım 
7/6/1988 günü saat 16.00'ya kadar Fabrikamız Haberleşme servisine vermeleri gerekmek
tedir. 

2 — Bu işle ilgili ihale dosyası (İdari Şartname ile Liste) Çankın'daki Fabrikamız Tica
ret Kısım Müdürlüğü Alım Servis Şefliğinden temin edilecektir. 

3 — Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
4 — Fabrikamız (Kurumumuz) 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 

6563/1-1 
- — — - — # - — 

Afşin-Elbistan Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden : 

Müessesemizin Elbistan'da ikamet eden personelini iş yerlerimize getirip geri götürmek 
üzere, şartnamesine göre, en az 43 kişilik olmak üzere 29 (yirmidokuz) adet otobüs bir yıl müd
detle kiralanacaktır. 

1 — Bu işe ait şartnameler; 
a) Elbistan'da A E L Müessesesi Ticaret Şube Müdürlüğünden, 
b) Ankara 'da Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü K S T Ankara Şu

besi Yanı Hipodrum Kat : 11 'den, 
c) İstanbul'da G-62 Sokak Merkez Efendi Balıklı Yolu "Atatürk öğrenci Sitesi Karşısı" 

Zeytinbumu'nda TKİ İstanbul Satınalma Müdürlüğünden temin edilebilir. 
2 — Tekli f mektupları 6 Haziran 1988 günü saat 15.00'e kadar Afşin-Elbistan Linyit

leri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünün Genel Muhaberat Şefliğine, konusu teklif zarfının üze
rine yazılarak verilmiş olacaktır. 

3 — Teklif zarfları ihalenin yapılacağı gün saat 15.30'da Elbistan'da Afşin Elbistan L in 
yitleri İşletmesi Müessesesi Ticaret Şube Müdürlüğünde açılacaktır. 

4 — Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
5 — Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 

6565/1-1 
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M . K . E . Kurumu Uçaksavar Top Fabrikası Müdürlüğünden : 
ÇANKIRI 

Fabrikamız ihtiyacı 5 adet Su Tankerinin depo kısmı "Kapalı zarf usulü teklif alınmak" 
sureti ile yaptırılacaktır. 

1 — İhaleye katılmak isteyen isteklilerin kapalı zarf içerisindeki teklif mektuplarını 
7/6/1988 günü saat I6.00'ya kadar Fabrikamız Haberleşme Servisine vermeleri gerekmektedir. 

2 — Bu işle ilgili ihale dosyası (İdari ve Teknik Şartname) Çankırı'daki Fabrikamız T i 
caret Kısım Müdürlüğü Alım Servis Şefliğinden temin edilecektir. 

3 — Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

4 — Fabrikamız (Kurumumuz) 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 

6562/1-1 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Makina Fabrikası Müdürlüğünden : 

1 —Fabrikamız ihtiyacı muhtelif ölçü ve miktarlarda Elektrod malzemesi kapalı zarf
la teklif alma usulü ile satın alınacaktır. 

2 — İhale 1/6/1988 Günü saat 14.30'da Fabrikamızın Etimesguttaki Ofis binasından 
yapılacak olup isteklilerin teklif mektuplarını aynı gün en geç saat 14.00'e kadar muhaberat 
servisimize teslim etmeleri gerekmektedir. 

3 — İsteklilerin ihtiyacımız olan Elektrod malzeme listesini ve idari şartnamesini mesai 
saatleri dahilinde Ticaret Servisimizden bedelsiz olarak temin edebilirler. 

4 — İşin Geçici teminatı ihale tutarının Vo 5'i tutarında olup nakit, Banka Teminat mek
tubu veya devlet tahvili şeklinde olabilir. 

5 — Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya diledi
ğine dilediği miktarda yapmakta serbesttir. 

6743/2-1 

Bornova Belediye Başkanlığından : 

1 — Belediyemiz beton santralında kullanılmak üzere teknik şartamesinde nitelikleri 
belirtilen 30000 (Otuzbin) ton kum satın alınması işi 2886 sayılı Yasa'nın 35/a maddesi gere
ğince kapalı zarf eksiltme usulü ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — İhale 31/5/1988 günü saat 14.00'de Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. 

3 — tşîn tahmin edilen bedeli 108.202.200,— T L . dir. 

4 — İşin geçici teminatı 3.246.066,— T L . dir. 

5 — İsteklilerde arana belgeler şartnamesindedir. 

6 — Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilir. 

7 — Bu işin eksiltmesine iştirak etmek isteyenler ihale günü hariç en az 5 iş günü önce
den müracaat yeterlik belgesi almaları zorunludur. 

8 — Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

9 — Kapalı zarflar 31/5/1988 günü saat 12.00'ye kadar verilecektir. 

6564/1-1 
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Et ve Balık Kurumundan : 

S A L A M U R A K O Y U N DERİSİ S A T I L A C A K T I R 

1 — Kurumumuz işyerleri stoklarında bulunan ve ihale tarihine kadar üretilecek olan 
salamura koyun derileri kapalı zarf usulü ile teklif toplamak suretiyle satılacaktır. 

2 — İhale Ankara 'da Genel Müdürlükte yapılacaktır. 
3 — Son teklif verme 1 Haziran 1988 günü saat 15.30'a kadardır. 
4 — Talipler anılan gün ve saatte tekliflerin açılmasında hazır bulunabilirler. 
5 — Bu işe ait şartnameler Genel Müdürlüğümüz Pazarlama Şube Müdürlüğün'den ve 

Kombinalarımızdan bedelsiz olarak alınabilir. 
6 — Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından satışı yapıp yap

mamakta vaya dilediğine yapmakta serbesttir. 6485/1-1 

Makina ve K imya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

Kurumumuz Kapsül ve A v Fişek Fabrikası Müdürlüğünden ihtiyacına binaen 
" 6 5 . M A K . 2 5 1 " işaretli dosyamız konusu üstü (aklanmış krome karton'dan mamul, üzeri of
set baskılı 2 kalemde 750.000 adet fişek kutu imal ettirilecektir. 

Bu işe ait idari ve teknik şartnameler Ankara 'da M K E K Genel Müdürlük İç Alım Şube 
Müdürlüğü Tandoğan Meydanı/ANKARA, İstanbul'da İnönü Caddesi No : 88 Taksim/İS-
T A N B U L adresindeki İstanbul Şube Müdürlüğünden temin edilebilir. 

İhaleye iştirak edecek olan firmaların şartnamelerimize göre hazırlayacakları fiyatlı teklif 
mektuplarını kapalı bir zaf içerisinde engeç 2 Haziran 1988 günü saat 17.00'ye kadar Kuru
mumuz İç Alım Şube Müdürlüğüne göndermeleri şarttır. 

Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya ta
mamen yapıp yapmamakta veya siparişi dilediğine vermekte serbesttir. 

6742/1-1 

İzmir Merkez İlçe (Konak) Belediye Başkanlığından : 

Belediyemiz Asfalt Şantiyesi ve Şube Müdürlüklerinde kullanılmak üzere 63000 ton elemiş 
yıkanmış kum temini işi 2886 sayılı yasa hükümleri gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

Keşif bedeli 265.608.000,— T L . geçici teminatı 7.968.240,— T L . olup ihalesi 7 H a z i 
ran 1988 Salı günü saat 15.00'de Merkez İlçe (Konak) Blediyesi Encümen toplantı salonunda 
yapılacaktır. 

Keşif ve eksiltme evrakları ile şartnameleri mesai saatleri içinde Encümen kaleminde 
görülebilir. 

Eksiltmeye girebilmek için yeterlik belgesi alacak isteklilerin özel idari şartnamenin 3 
ncü maddesinde yazılı bulunan belgelerin dilekçelerine ekleyerek 31 Mayıs 1988 Salı günü me
sai bitimine kadar Fen İşleri Müdürlüğüne vererek ilgili komisyondan yeterlik belgesi almaları 
şarttır. 

isteklilerin dosya meyanında mevcut ihale şartnamesinin 3 ncü maddesinde yazılı bulu
nan belgeler ile birlikte ilân tahtasında örneği asılı teklif mektuplarını hazırlayıp ihale günü 
saat 14.00'e kadar makbuz karşılığında izmir Merkez tlçe (Konak) Belediyesi Encümen Mü
dürlüğüne vereceklerdir. 

Noter veya dairece tastiksiz fotokopiler geçersiz olup, telgraf ile müracat ve postadaki 
vaki gecikmeler kabul edilmez. 

ilân olunur. 6339/1-1 
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Çemisgezek Belediye Başkanlığından : 

Belediyemizin otel inşaatı işi, aşağıda yazılı şartlarla 2886 sayılı Yasanın 37. maddesine 
göre kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır. 

İŞTİRAK BELGESİ A L M A KOŞULLARI : 
1 — Müracaat dilekçesi (2886 sayılı Yasaya uygun), 
2 — Kati teminat nakit olarak alınacaktır. (Teminat mektubu ve benzeri kabul edilme

yecektir), 
3 — 1988 yılı vizeli Ticaret Odası belgesi, 
4 — Kanuni ikametgah belgesi, 
5 — Noter tasdikli imza sirküleri, 
6 — E n az keşif bedeli kadar süresini doldurmamış (B) grubu müteahhitlik karnesi ve 

bu işin keşif bedelinin ik i katı kadar iş bitirme belgesi, 
7 — İşyeri görme belgesi (Fen İşlerinden alınacak), 
8 — Taahhüt durum bildirimi, 
9 — Ma l i durum bildirisi, en az keşif bedelinin % 20'si oranında kullanılmamış nakit 

kredisi, Vo 2CPt>ranında teminat kredisini gösterir çift imzalı banka referans memtubu vere
ceklerdir. 

10 — Yapı araçları bildirisi, (özel şartnamede belirtilen niteliklerde), 
11 — Teknik personel bildirisi, (özel şartnamede belirtilen şekilde), 
12 — Bu ihalede 5 Mart 1988 tarih ve 19745 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan uygun 

bedelin tercihinde kullanılacak kriterler uygulanacaktır. 
13 — Belgelerdeki noter tasdikleri ilân tarihinden sonraki tarihli olacaktır. 

EKSİLTMEYE GİREBİLMEK İÇİN : 

A - Geçici teminat makbuzu, 
B - 1988 yılı vizeli Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, 
C - Fen İşlerinden alacakları yeterlik belgesi, 
D - Kapalı teklif mektubunu içeren teklif zarflarının 2 Haziran 1988 günü saat 14.00'e 

kadar Belediyemiz Fen İşlerine teslim edilmesi gerekir. 
E - Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
F - İstekliler düzenleyecekleri belgeleri işin adına ve noter tasdikli yapacaklardır. 
İlânen duyurulur. 6688 / 1-1 

P T T Genel Müdürlüğünden : 

Teşekkülümüz ihtiyacı için 15 adet orta boy, 12 adet büyük boy olmak üzere toplam 
27 adet aspiratörlü posta açma masası yaptırılacaktır. 

Bu işe ait şartname Ankara 'da Genel Müdürlük Malzeme Dairesi Başkanlığından, İs
tanbul'da P T T Bölge Başmüdürlüğü Malzeme Servisinden (KDV dahil) 5.000,— T L . bedel 
karşılığında temin edilebilir. 

Teklifler engeç 14/6/1988 günü saat 10.00'a kadar Genel Müdürlüğümüz Malzeme Dai
resi Başkanlığına verilmiş olacaktır. 6691 / 2-1 

İşin yeri ve adı 
1. keşif bedeli 
Geçici teminatı 
Son müracaat tarihi ve saati 
İhalenin tarihi ve saati 
İhalenin yeri 

Çemisgezek otel inşaatı, 
200.000.000,— T L . 

6.000.000,— T L . 
25 Mayıs 1988 Çarşamba günü saat 17,00 
2 Haziran 1988 Perşembe günü saat 15.00'de 
Belediye toplantı salonu 

• 
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Alanya Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden 

Deposunun Yol Cins ve Nevii Parti M i k t a r ı Muh.Bed. % 3 
Adı Durumu Boy ve Sınıfı Adedi Adet Hacim (TL.) Teminatı 

Sedre 
Incekum 
Sedre 

»» 

Incekum 

Asfalt 3.S.N.B. Çz. Tom. 

3.S.K.B. Çz. Tom. 
Çz. Sanayi Odunu 

71 
24 
30 

8 
8 

13537 
4421 
6939 
3449 
1909 

3062.050 
908.611 

1134.968 
377.177 
229.200 

106.000 
105.000 
93.000 
49.000 
49.000 

9.792.000 
2.875.000 
3.185.000 

689.000 
341.000 

T O P L A M 141 30255 5712.006 16,882.000 
1 — işletmemiz depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarı yazılı 141 parti orman 

emvali; tutar bedelinin % 50 si ile vergi ve resimleri peşin, mütebaki % 50 si ve % 40 vade 
faizi için limit dahili süresiz banka teminat mektubu veya istenildiğinde nakte çevrilebilen Devlet 
Tahvilleri, hazine bonoları ve Devlet Bankalarına ait tahviller karşılığında olmak üzere şart
namesi uyarınca 3 ay vadeli açık artırmalı satışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık artırma 6/6/1988 tarihine raslıyan Pazartesi günü saat 14.00'de İşletmemiz
de toplanacak Komisyon huzurunda satılacaktır. 

3 — Satışa ait ilân şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, A n 
talya Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya, Manavgat, Gazipaşa, Akseki , Cevizli, Elmalı, Kum
luca, Kaş, Serik, Konya, İsparta Orman işletme Müdürlükleriyle işletmemizde görülebilir. 

4 — Alıcıların belirli gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunmaları ve ihale saatinden 
bir saat öncesine kadar geçici teminatlarını işletmemiz veznesine yatırmaları, banka teminat 
mektubu verecek olanların teminat mektubunda işletme adı ve satış tarihini bildirmeleri ve 
satışa katılacakların teminat mektubu ile birlikte Komisyona başvurmaları şarttır. İlân olu
nur. 6687 / 1-1 

ğından 
M .S .B . Ankara tç Tedarik Bölge Başkanlığı 6 No . lu Satınalma Komisyon Başkanlı-

Aşağıda keşif bedelleri, geçici teminatları ve ihale günleri ile saatleri yazılı işlerin ihale
leri 2886 sayılı Kanunun 36 ncı maddesini göre kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. Dosyalar 
çalışma saatlerinde Ankara , İstanbul ve tzmir tç Tedarik Bölge Başkanlıklarında görülebilir. 
İsteklilerin en geç aşağıda gösterilen tarihte, M .S .B . inşaat Emlâk Daire Başkanlığına başvu
rarak yeterlik belgeleri almaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez, istekli
lerin, 2886 Sayılı Kanun gereğince hazırlayacakları teklif zarflarını, en geç ihale saatinden bir 
saat öncesine kadar makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. 

Yeterlilik Belgeleri ihale tarihinden -2- gün önce Komisyonca verilecektir. 
Keş.Bed. Geç.Tem. thale Son 

İhalenin Cinsi (TL.) (TL.) Tarihi Başvuru 

1. Ankara Devlet Mezarlığı 
Çevre Emniyeti İnşaatı 
2. Taşkızak Tersane K . lığı 4 
adet çelik atölyenin elektrik ve 
tes. yapımı inşaatı 

47.372.692 1.421.200 

198.918.580 5.967.600 

15/6/1988 
S. 11.00 

15/6/1988 
S. 15.00 

2/6/1988 
S. 17.30 
2/6/1988 
S. 17.30 

6686 / 1-

Istanbul Jandarma İkmal Merkezi Komutanlığı 1 No . lu thale Komisyon Başkanlı
ğından : 

Jandarma Birlikleri ihtiyacı için 100.000 adet haki er tire fanila 2886 sayılı kanunun 
36 ncı maddesine göre kapalı teklif usulü ile satınalınacaktır. Tamamı bir istekliye yapılacak 
ihalenin muhammen bedeli 200.000.000,— l ira, geçici teminatı 6.000.000,— liradır. Eksiltme 
1 Haziran 1988 Çarşamba günü saat 15.00'de İstanbul/Balmumcu 1 No. lu J . thale Kom. Bşk. 
lığı salonunda yapılacaktır. B u işe ait idari ve teknik şartname İstanbul, Ankara, tzmir J . İha
le Kom. Bşk. lıklarında görülebilir. İsteklilerin geçici teminatlarıyle, kanunen istenilen diğer 
belgeleri ve teklif mektublannı ihale saatine kadar Komisyonumuza vermeleri şarttır. Posta
daki ve hertürlü gecikmelerin kabul edilmeyeceği duyurulur. 

İlân Günü : 20 Mayıs 1988 Cuma 6486 / 1-1 
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Aliağa Petrokimya San. ve Tic.A.Ş. Genel Müdürlüğünden : 

Şirketimiz ihtiyacı olan aşağıda dosya numarası ile konusu belirtilen malzeme ile Nem
rut Koynunda L iman İşletmeciliği y apan S i m i m i z i n mecut hizmet gemilerinin personel dona
nımı hizmeti özel şartnameleri gereği kapalı zarf usulü teklif temin etmek ve teklif veren firmalar 
huzurunda açılmak sureti ile ihale edilecektir. 

Son Teklif Verme Günü 
Dosya No '. lalzeme - Hizmetin Cinsi ve Saaıi 

88/HA-9 Palamar Botu ve Römorkör İşletmeciliği 30/5/1988 günü 16.00 
88/SA-311 (3404) P V C + C T P Boru ve Borulama elemanları 30/5/1988 günü 16.00 

1 — İhaleye katılmak isteyen firmalar ilgili evrakları A L P E T Aliağa Petrokimya San.ve 
Tic. A.Ş. İç Alım Müdürlüğü Aliağa-İzmir adresinden temin edebilirler. 

2 — Tekliflerin ihale evraklarında belirtilen esaslar çerçevesinde Aliağa İş yerimizdeki 
Muhaberat Servisine teslim edilmesi gerekmekledir. 

Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
3 — İhaleye katılacak firmalar, 
— 88/HA-9 nolu dosya için 31/5/19S8 günü saat 10.30'da 
88/SA-311(3404) nolu dosya için 31/5/1988 günü saat 11.15 de toplanacak İç Alım Ko

misyonumuzda hazır bulunabilirler. 
4 — Şirketimiz 2886 sayılı kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta dilediğin

den kısmen veya tamamen almakta serbesttir. 
6816 / 2-1 

Tarım Orman veKöyişleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Köy Hizmetleri 
15. Bölge Müdürlüğü Köy Hizmetleri Burdur t l Mudurlüğü'nden : 

Aşağıda yeri, konusu, keşif bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı işler 2886 
sayılı Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile Burdur Köy Hizmetleri İl Mü
dürlüğünün Bahçeli Evler Mahallesi Emekevler yolu No : 1 (Eski Topraksu binası) adresinde
ki idare binasında eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Belge İçin 
Sıra Keş. Bed. Geç.Tem. Son Mür. İ H A L E 
No : İşin Yeri Konusu T L . T L . Tarihi Tarihi Saati 

1 Burdur Merkez 
İlyas Elekıropompaj 

Sul. Tes. İnş. 7S.406.284 2.352.189 27/5/1988 3/6/1988 11.00 
2 Burdur Ağlasun 

Merkez Başköy Sulama tesisi inş. 121.623.429 3.648.703 27/5/1988 3/6/1988 16.00 
3 Burdur Merkez 

İlyas Elektropompaj su 
lama tesisi (Mo-
lor-Pompa Gru
bu) projesi inş. 33.104.256 993.128 27/5/1988 6/6/1988 11.00 

Bu işlere ait ihale işlem dosyalan hergiin mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak Bur
dur Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü sulama ve Toprak İşleri Şube Müdürlüğünde görülebilir. 
İsteklilerin belge için son müracaat tarihinde saat 18.00'e kadar Burdur Köy Hizmetleri İl Mü
dürlüğüne müracaatla verecekleri dilekçelerine; 

1 — 1,2 sıra no.daki işler için en az keşif bedelleri kadar (C) grubu müteahhitlik karnesini, 
Sıra no 3'deki iş için (G) grubu müteahhitlik karnesi veya benzer iş bitirme belgesinin 

aslı veya noter tasdikli sureti ile Türk Standartlarına uygunluk belgesini (TS-268 veya 514) 
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veya bu standarda uygun olarak imalat yapıldığını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın
dan alınmış imalatçı firma belgesini veya TSE ye uygun (TSE 268 veya 514) malzeme vereceği
ni noterden taahhüt eden belgeyi (TSE normuna uygun malzeme vermeyi taahhüt eden imalatçı 
firmanın standartları ile ilgili belgesi ve müteahhit firma ile imalatçı firma arasındaki noter 
tasdikli taahhüt belgesi) 

2 — Yapı araçları bildirisi (örnek : 1) 
a) Miktarı ihale işlem dosyasında belirtilen iş makinalarına sahip olduğunu ve amor

tisman müddetlerini doldurmamış olduğuna dair noter tasdikli envanter ve demirbaş defteri 
ite maliyece veya vergi dairesince tasdik edilmiş son yıl blançosunun asılları veya noterden tas
dikli suretleri ile 1988 yılı için satın alınmış olan makinalara sahip olduklarını belirten fatura
larla birlikte kaydedildiği yevmiye defteri ve defteri kebirin asılları veya noter tasdikli suretlerini 
(Proforma fatura kabul edilmez) istekli şirket ise makinaların şirket adına kayıtlı olduğunu 
gösterir belgeleri. 

b) İş makinaları kiralık ise bu makinalara ait noter tasdikli iş adına ilk ilân tarihinden 
sonra alınmış kira mukavelesi ile bu makinaları kiraya veren şahsa ait olduğuna dair, kamyon 
ve traktörler için Trafik ruhsatnamesi aslı veya noterden tasdikli sureti, diğer iş makinaları 
ile alet ve ekipmanlar için ise fatura aslı veya noterden tasdikli suretini, (2a, 2b'de beyan edi
len makina ve ekipmanların halen bulundukları yerlerin adresleri açık ve kesin olarak bildiri
de gösterilecektir. Proforma fatura kabul edilmez. Bu isteklilerin birbirlerine verecekleri her 
türlü taahhütleri geçersizdir.) 

3 — İlân tarihinden sonraki tarihli ve en az keşif bedelinin % 10'u oranında kullanıl
mamış patik ve % 10'u oranında kullanılmamış teminat mektubu kredisi tutarında bankalar
dan alınmış banka kredisi mektuplarının ekli olduğu mali durum bildirisini (Örnek 2/a ve 2/b) 
istekli ortak girişim grubu ise her ortağın aşrı aya mali durumunun gösterilmesi ve banka na
kit ve kredi mektuplarının eklenmesi zorunludur.) 

4 — Müteahhidin bu işte çalıştıracağı ve işin adına düzenlenmiş teknik personele ait 
teknik personel bildirisini (Örnek : 3) 

5 — İsteklilerin iş yerini görüp tetkik ettiklerine dair işin ait olduğu idareden alınmış 
tasdikli iş yerini görme belgesini, 

6 — Karnesinin devrine muvaffakat veren ve bu işte çalışacaklar için 2531 Sayılı Kanu
na aykırı bir durumun olmadığına ilişkin beyannamelerini, 

7 — Kanuni ikametgah belgelerini ekliyerek her iş için ayrı ayrı yeterlik belgelerini al
maları şarttır. (İhalede kullanılacak kriter ve usuller için şartnamesinde bildirilmiştir.) 

Yukarıda 2,3 ve 4 no.da yazılı belgelerin bizzat müteahhit tarafından imzalanması ve 
yürürlükte olan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri ihalelerine katılma yönetmeliğine göre hazırlan
ması şarttır. 

İhaleye gireceklerin yeterlik belgeleriyle birlikte usulüne uygun olarak alınmış geçici te
minat makbuzunu veya banka mektubunu. 1988 yılı tasdikli Ticaret ve Sanayi Odası belgesi 
veya noterden tasdikli suretini istekli gerçek kişi ise imza sirkülerini, istekli bir ortaklık oldu
ğu takdirde bu belgelere ilaveten şirketin imza sirkülerini, isteklilerin ortak girişim olarak iha
leye katılmaları halinde gerçek ve tüzel kişilerin imza sirkülerini ve ayrıca ortaklık sözleşmelerini 
önceden düzenleyecek ortak girişim beyannamesi ile birlikte başvuru evrakına eklemeleri, usu
lüne ve şartnamesine göre uygun olarak 2886 Sayılı Kanun gereğince hazırlayacakları teklif 
mektuplarını gerekiyorsa vekaletnamelerini en geç ihale saatinden bir saat önce ihale komis
yonu başkanlığına vermeleri lazımdır. 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bu ihalede uygun bedel tercihinde kullanı
lacak kriterler ve tebliğ hükümleri uygulanmayacaktır. 

Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. Duyurulur. 
6852 / 1-1 
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Ege Üniversitesi Rektörlüğünden : 

1 — Rektörlüğümüze bağlı Basımevi Müdürlüğünün ihtiyacı olan (I) adet Ofset Baskı 
Makinası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/p maddesi uyarınca yurtdışından akreditif 
sureliyle saıınalınacaktır. 

2 — İsteklilerin bu iş için düzenleyecekleri; 
a) Kanuni İkametgah Belgesini, 
b) Türkiye'de tebligat için adres gösteren belgeyi, 
c) 1988 yılına ait Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini, 
d) İmza sirküleri veya gerekiyorsa vekâletnameyi, 
e) Teklif edecekleri bedelin % 3'ü oranında suresi/ Kontr garantili teminat mektubu

nu, (Teminatlarla ilgili yasaya göre hazırlaıracaklır.) 
f) 3 adet Proforma Fatura Orjinalini, 
g) 3 adet Proforma Fatura Tercümesini, 
h) Teklif edilecek cihazın Türkiye temsilcisi olduklarına dair mümessill'k belgesinin 

orjinalini ve Türkçe tercümesini ve cihazla ilgili orjinal ve Tıiı kçe açıklamalı prospektüs, ka
talog v.s. belgeleri, saunalmaya esas olacak şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarına ekle
yerek en geç 7/6/1988 günü, saal 15.00'e kadar Rektörlüğümüz Satmalına Şube Muduıluğune 
ulaştırmaları zorunludur. 

3 — Bu işe ait dosya (2 nci) maddede adı geçen Mudüılüğümü/de mesai saallaıı dahi
linde mümessillik belgesi ibraz edilmek sureliyle görülebilir. 

4 — İdaremiz postadaki kgecikmelerden sorumlu olmayıp, gelen teklifler arasında uy
gun olanını seçmekte ve ihaleyi yapıp yapmamakla seıbesııir. 

Önemli Not : Proforma faturasındaki opsi\on, (-4) aydan az olmayacaktır. 
6010 / 1 1 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Gene! Müdürlüğünden : 

Kurumumuz Kırıkkale Mühimmat Fabrikasının ihtiyacına istinaden 47.MAK.255 no.lu 
dosyadan + % 10 toleranslı 240 Kg. beyaz polyester dikiş ipliği satınalınacaktır. 

Bu i$e ait teknik ve idari şartnameler Ankara 'da Genel Müdürlük İç Alım Şube Müdür
lüğünden, İstanbul'da İnönü Cad. No : 88 Taksim/İstanbul adresindeki İstanbul Şube Mü
dürlüğünden temin edilebilir. 

İhaleye iştirak etmek isteyen firmaların şartnamelerine gore hazırlayacakları fiyaılı teklif 
mektuplarını en geç kapalı zarf içerisine 26 Mayıs 1988 tarihine kadar Ku amumuz Genel Mü
dürlük İç Alım Şube Müdürlüğüne göndermeleri şarttır. 

Kurumumuz 2SS6 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi kısmen veya tama
men yapıp yapmamakta veya siparişi dilediğine vermekle sesbesttir. 

7907 / 1-1 

Türkiye Şeker Fabııkaları A.Ş.'den : 

13.000 M E T R E BİTÜM İZOLELİ B O R U S A T I N A L I N A C A K T I R 
İlgililerin Mithatpaşa caddesi No : 14 Yenişehir/Ankara'daki Genel Müdürlüğümüz ile 

Kemeraltı Caddesi Tophane İşhanı Kat : 3 Karaköy/İstanbul'da mukim Alım-Satım Müdür
lüğümüz veznelerinden T L . / A d . 10.000,— karşılığında temin edecekleri şartnamemiz esasları 
dahilinde düzenleyecekleri kapalı zarf halindeki teklif mektuplarını engeç 6/6/1988 günü saat 
17.30'a kadar Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde olakcak şekilde gön
dermeleri duyurulur. 

Posta gecikmeleri kabul edilmeyecektir. 
2886 sayılı Kanuna tabi olmayan Şirketimiz ihaleyi kısmen ve tamamen yapıp, yapma

makta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 7903 / 1-1 
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Türkiye Denizcilik İşletmeleri Gene! Müdürlüğünden : 

Teşekkülümüze ait "İzmir Körfez Hattı işletmesi Üçkuyular Yolcu ve Araba Vapur İs
kelesi ile Yardımcı Üniteleri İşi Tatbikat Projelerinin Tanz im i " işi, kapalı zarfla bedel teklif 
edilmek üzere ihaleye çıkarılmıştır. 

Bu işe ait İhale Dosyası, "Mecl is i Mebusan Caddesi No : 52 Kat : 5 Sahpazan/İstanbul" 
adresinde bulunan Türkiye Denizcilik İşletmeleri Inşaat-Emlâk Dairesi Başkanlığı'nda ve İz
mir İl merkezinde bulunan İzmir Körfez Hattı İşletmesi Müdürlüğü'müzde incelenebilir. A n 
cak, İhaleye teklif vereceklerin, yukarıda yazılı ilk adrese müracaat ederek, K .D .V . dahil 
33.600,— T L . bedel karşılığında " D o s y a " satın almaları şarttır. 

İhaleye iştirak şartlan, " D o s y a " içindeki "Tek l i f A lma Şartnamesi"nin 4. maddesin
de mevcut olup, işin geçici teminatı 1.500.000,— T L . dır. 

Kapalı teklif zarfları, 31 Mayıs 1988 Salı günü saaı 12.00'ye kadar, yukarıda yazılı ilk 
adreste bulunan İnşaat-Emlâk Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri ve Haberleşme Şefliği'ne teslim 
edilecektir. 

Postada vaki olabilecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
Teşekkülümüz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tab : -almayıp, ihaleyi yapıp yapma

makta veya işi dilediğine vermekte tamamen serbesttir. 7898 / 1-1 

• 
Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığından : 

SAT IL IK A K A R Y A K I T İSTASYON YERİ 

1 — Mülkiyeli belediyemize ait tapunun Kayahbağ Mahallesi 817 Ada , 2 no.lu parsel
de kayıtlı 1.500. m ' Arsa (Şehrimizin lunapark yanındaki akaryakıt istasyonu yeri) 2886 Sayılı 
İhale yasasının 35/A maddesi uyarınca kapalı zarf artırma usulü ile satılacaktır 

2 — Bu yerin K . D . V Dahil Muhammen Bedeli 950.000.000 — T L . olup geçici teminatı 
28.500.000,— T L . dır. 

3 — Satış ihalesi 31 Mayıs 1988 Sah günü saat !5.00'de belediye encümen salonunda 
yapılacaktır. 

4 — İstekliler aynı gün engeç saat 14.00'e kadar tekliflerini encümen başkanlığına ver
meleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

5 — İstekliler ihale şartnamesini mesai saatlerinde Mal i İşler Satın A lma ve Bilgi İşlem 
Daire Başkanlığından temin edilebilir. 7906 / 1-! 

Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden : 

1 — Fabrikamız ihtiyacı ( + ) % 25 toleranslı 40.000 A d . amblemli el havlusu ile 200 
A d . amblemli banyo havlusu temini ihalesi 7/6/1988 Salı gunu saat 14.30'da kapalı zarf usu
lü ile ihale edilecektir. 

2 — Bu işle ilgili şartname fabrikamı/ ticaret servisinden temin edilebilir. 
3 — Bu işe ait muvakkat teminat teklif tutarının % 5'i olup kat'i teminat ise ihale ima

rının % 10'u kadardır. 

4 — Postadaki vaki gecikmeler nazarı iıibare alınmaz. 

5 — Fabrikamız 2886 sayılı kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya 
işi dilediğine yapmakta serbesttir. 

7904 / I-J 
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Kütahya İli Orman İşletme Müdürlüğünden : 
DOMANİÇ 

M u h . Bed. % 3 Tem. 
Cins ve Nev ' i Adet M ' D M 5 T L . T L . 

2.S.N.B.Ky. Tom. Soy. 38 47.173 182.800 259.000 
2.S.K.B.Ky. Tom. Soy. 25 26.747 163.900 132.000 
2.S.N.B.Ky. Tom. Kİ. 63 74.756 171.500 385.000 
2.S.K.B.Ky. Tom. Kİ. — 15.000 156.300 70.000 
3.S.N.B.Ky. Tom. Kİ. 308 188.642 121.500 688.000 
3.S.N.B.Ky. Tom. In. 438 172.166 97.800 505.000 
3.S.K.B.Ky. Tom. Kİ. 90 133.270 108.000 432.000 
3.S.K.B.Ky. Tom. İn. 103 40.713 88.800 108.000 
2.S.Ky. Maden Direk — 155.000 77.000 358.000 
2.S.N.B. Çam Tomruk 102 59.129 213.900 379.000 
3.S.N.B. Çam Tomruk 8121 1991.486 122.200 7.301.000 
3.S.N.B. Çam Tomruk 95 25.548 77.800 60.000 
3.S.K.B. Çam Tomruk 55 10.599 65.100 21.000 
3.S.K.B. Çam Tomruk 1083 217.580 112.000 731.000 
2.S. Çam Maden Direk 5945 288.323 79.100 684.000 
3.S. Çam Sanayi Odunu 585 48.949 50.500 74.000 

162 Parti 17.051 3495.081 12.187.000 
1 — İşletmemiz depolarında bulunan 162 parti orman emvali 31/5/1988 tarihine rasla-

yan Salı günü saat 14.00'de İşletmemiz Satış Salonunda 1 açık artırma ile satışı yapılacaktır. 
2 — Çam cinslerinin % 50'si banka teminat mektubu üç ay vade, kayın cinsleri ise % 

25'i peşin <% 75' banka teminat mektubu altı ay vadeli olarak ihaleye çıkarılmıştır. Mektup 
vade faizi °7b 40 olup, faiz karşılığı süresiz limitli banka teminat mektubu kabul edilir. 

3 — Bu satışa ait ilân bilgi cetveli şartname Orman Genel Müdürlüğü, Eskişehir Or
man Bölge Müdürlüğü ile civar işletme müdürlüklerinde görülebilir. 

4 — Tebligatın postaya verilmesini takip eden 7 gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayı
lır. Bu tarihten sonra satın aldığı malın bedelini 15 gün sonra işletmemize yatırması şarttır. 

5 — Alıcıların belirli gün ve saatte işletmemizde hazır bulunmaları ihale saatinden bir 
saat öncesine kadir geçici teminatlarım işletmemiz veznesine yatırmaları, Banka Teminatı Mek
tubu verecek olanların teminat mektubunda işletme adını ve satış tarihini bildirmeleri ve katı
lacakların teminat makbuzları ile birlikte komisyona başvurmaları ilân olunur. 

7905 / 1-1 

Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğünden : 

Fabrikamız ihtiyacı 9. Kalem muhtelif Hava Kompresör malzemeleri şartnameleri da
hilinde Müteahhit nam ve hesabına kapalı zarf teklif alma yöntemine göre satın alınacaktır. 

İhale 9/6/1988 günü Saat 15.00'de Fabrikamız Alım Satım ve ihale Komisyonu Baş
kanlığında yapılacaktır. 

Tekliflerin ihale Saatine kadar Komisyonumuza ulaşmış olması şarttır. 
Postada vaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
İhaleye katılabilmek için teklif tutarının % 2,5 oranında geçici teminat. Bu işe ait şart

nameler ücretsiz olarak A n k . Dmy. Fb. Alım, Satım ve İhale komisyonu başkanlığından te
min edilir. Tel : 222 20 67. 

Ankara Demiryol Fabrikası 2886 sayılı yasaya tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapma
makta veya kısmen dilediğine yapmakta tamamen serbesttir.. 

7899 / 1-1 
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Ankara Jandarma îkmal Merkezi 2 Nolu Jandarma İhale Komisyon Başkanlığından : 

Jandarma birlikleri ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler 2886 sayılı 
kanunun 37 nci maddesine göre kapalı teklif usulü ile satın alınacak olup, ihalesi Ankara-
Güvercinlik J . İkmal Merkezi 2 Nolu J . İhale Kom. Bşk. lığında yapılacaktır. Muhammen 
bedel tutarı, geçici teminatı, ihale gün ve saati hizalarında gösterilmiştir. Teknik ve Kapalı 
Zarf Şartnameleri iş günlerinde Ankara ve İstanbul J . İkmal Merkezi Komutanlıklarında gö
rülebilir. İsteklilerin yasal ve şartnamede istenen belgeleri ile örneğine uygun teklif mektupla
rını ihale saatinden bir saat öncesine kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, 
her türlü gecikmenin kabul edilmeyeceği duyurulur. 

Miktarı Muh.Bed. Geç.Tem. İhalenin Gün 
Malzemenin Cinsi (Kalem) Tut.(TL.) (TL.) ve Saati 

B M C 140-150 Motor Don. 
1. Grup 
2. Grup 

25 
23 

43.644.755 
56.143.441 

1.309.345 
1.684.305 

2/6/1988 
Perşembe 

11.00 

Muhtelif Balatalar 
1. Grup 
2. Grup 

13. 
7 

42.250.000 
50.000.000 

1.267.500 
1.500.000 

3/6/1988 
Cuma 
11.00 

Unimog-S-404 Motor Don. 
1. Grup 
2. Grup 
3. Grup 

9 
11 
7 

68.936.700 
61.924.000 
50.772.300 

2.068.110 
1.857.720 
1.523.170 

6/6/1988 
Pazartesi 

11.00 

Muh.Araçlara A i t Bilyalar 
1. Grup 
2. Grup 
3. Grup 

14 
36 
20 

64.719.030 
90.523.292 
68.427.645 

1.941.575 
2.715.700 
2.052.830 

7/6/1988 
Sah 

11.00 

Dodge Pikap Fren Don. 20 27.014.100 810.425 
8/6/1988 
Çarşamba 

11.00 
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• 
Milas Orman İşletme Müdürlüğünden : Parti M i k t a r ı Muh.Bed. % 3 Tem. 

Bölgesi Deposu Cins ve Nev' i Adedi Adet M ' (TL.) (TL.) 

Bodrum Çobanyatal a 3.S.Çz.Nr.B.Tom. 3 730 137.096 116.800 480.000 
»» »> 3.S.Çz.Ks.B.Tom. 13 3785' 671.542 103.800 2.091.000 

Depo Denizcik 3.S.Çz.Nr.B.Tom. 18 3835 826.438 116.800 2.896.000 
> * »> 3.S.Çz.Ks.B.Tom. 39 6680 1192.588 103.800 3.715.000 

ören Pinar 3.S.Çz.Nr.B.Tom. 8 1007 285.318 116.800 1.000.000 
1 ) »» 3.S.Çz.Ks.B.Tom. 16 2750 528.689 103.800 1.646.000 

Yukarıda müfredatı yazılı 97 parti orman emvali hizalarında yazılı muhammen bedel 
üzerinden 31/5/1988 Salı günü saat 13.30'da tşlatme Satış salonunda açık arttırma suretiyle 
satılacaktır. 

İhale satış bedeli tutarının *% 50'si ve vergileri peşin bakiye % 50 mal bedeli ve buna 
tekabül eden % 40 faizi için teminat mektubu alınarak % 50 mal bedeliyle beraber tahsil edil
mek üzere 3 ay vadeli müddetsiz limitli banka mektubu ve her zaman paraya çevrilebilen Dev
letçe kabul edilmiş Devlet İç İstikraz Tahvilleri karşılığında olmak üzere yapılacaktır. 

Satışa ait ilân satış öncesi bilgi cetveli ve satış şartnamesi Orman Genel Müdürlüğüne 
Muğla, İzmir, Denizli Orman Bölge Müdürlüklerinde ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğümü
ze bağlı İşletme Müdürlüklerinde görülebilir. 

Satışa iştirak edeceklerin E K N O : 1 model şartname esasları gereği istenilen belgeleri 
ibraz ederek satın alacakları partilerin teminatlarını yatırdıklarına dair makbuzla birlikte satış 
saatinde satış Komisyonu önünde hazu- bulunmaları ilân olunur. 
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M.S .B . Ankara İç Ted.Böl.Bşk. 5 No. lu Sat.Al.Kom.Bşk.Iığından : 

Aşağıda cinsi, miktarı, tahmini bedeli ve geçici teminatları yazılı 22 kalem Mlz .n in iha
lesi 2886/36 Kapalı Tekli f Usulü ile hizalarındaki gün ve saatlerde komisyon ihale salonunda 
yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde komisyonda ve İstanbul Bölge Başkanlı
ğında görülebilir. İsteklilerin yasal belgelerle hazırlayacakları teklif mektuplarını 1 saat önce 
makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri gerekir. Postada geciken teklifler dikkate 
alınmıyacaktır. 

Cinsi : Muhtelif İmmünolojik Ki t ve Malzeme, Miktarı : 22 Kalem, T.Bedeli : 
165.000.000.— T L . , G.Teminatı : 4.950.000.— T L . , İhale Gün ve Saati : 6 Haziran 1988 Pa
zartesi Saat : 11.00 
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Aşağıda cinsi, miktarı, tahmini bedeli ve geçici teminatları yazılı 18 kalem Mlz .n in iha
lesi 2886/36 Kapalı Tekli f Usulü ile hizalarındaki gün ve saatlerde komisyon ihale salonunda 
yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde komisyonda ve İstanbul Bölge Başkanlı
ğında görülebilir. İsteklilerin yasal belgelerle hazırlayacakları teklif mektuplarını Bir saat ön
ce makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri gerekir. Postada geciken teklifler dikkate 
alınmıyacaktır. 

Cinsi : Muhteli f Ria K i t len , Miktarı : 18 Kalem, T.Bedeli : 89.565.000.— T L . , G.Te-
minatı : 2.686.950.— T L . , İhale Gün ve Saati : 3 Haziran 1988 Cuma, Saat : 11.00 
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• 

M.S .B . İç Tedarik Bölge Başkanlığı 1 Numaralı İhale Komisyon Başkanlığından : 
İSTANBUL 

Tah.Tut. Geç.Tem. 
Cinsi Miktarı T L . T L . 

Yufka 92.000 Kg. 78.200.000 2.346.000 
K.Tel Kadayıf 46.000 Kg. 43.700.000 1.311.000 

121.900.000 3.657.000 

İhale Gün ve Saati : 2 Haziran 1988 Saat : 10.00 

Tah.Tut. Geç.Tem. 
Cinsi Miktarı T L . T L . 

Kavun 110.000 Kğ. 33.000.000 990.000 
Karpuz 110.000 Kğ. 24.750.000 742.500 
Taze Üzüm 110.000 Kğ. 55.000.000 1.650.000 

112.750.000 3.382.500 

İhale Gün ve Saati : 6 Haziran 1988 Saat : 10.00 

Açıklama : 
Bölge Başkanlığınca ikmalleri sağlanan Birl ik ve Kurumların ihtiyacı olan iki grup yi

yecek maddesi 2886 sayılı ihale kanununun 36 ncı maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile 
satın alınacaktır. Tekli f mektupları ihale saatine kadar 1 Numaralı İhale Komisyon Başkanlı
ğına verilmeli veya ulaştırılmalıdır. Teminata ilişkin esaslar ve isteklilerde aranacak belgeler 
kapalı teklif şartnamesinin 3 ve 6 ncı maddelerinde belirtilmiştir. Bu alıma ait şartnameler mesai 
saatleri dahilinde İstanbul-İzmir ve Ankara İç Tedarik Bölge Başkanlıklarında görülebilir. 
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2. Ordu Saünaima Komisyon Başkanlığından 

Malatya Garnizonu ( K A R A ) Birl ikleri ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı (Bir) 
kalem (Taze Kayısı) Kapalı Tekl i f Usulü ite hizalarındaki gün ve saatte ihale edilecektir. Evsaf 
ve şartnamesi mesai saatleri içerisinde Komisyonumuzda ve Ankara , İstanbul, İzmir tç Teda
rik Bölge Başkanlıklarında görülebilir. İsteklilerin genel şartnamenin 3 ncü Maddesinde belir
tilen belgelerle birlikte hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat öncesine 
kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri şartür. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
C i n s i : Taze Kayısı., Miktarı: 20.000 KĞ., Muh . Bedeli : 12.000.000,— Geçici Teminatı : 
360.000,— ihale Gün ve S a a t i : 1 Haziran 1988 11.30 
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Malatya Garnizonu (Kara) Birl ikleri ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı (Bîr) ka
lem (Patlıcan) Kapalı Tekli f Usulü ile hizalarındaki gün ve saatte ihale edilecektir. Evsaf ve 
şartnamesi mesai saatleri içerisinde Komisyonumuzda ve Ankara, İstanbul, İzmir Ic. Tedarik 
Bölge Başkanlıklarında görülebilir. İsteklilerin genel şartnamenin 3 ncü Maddesinde belirtilen 
belgelerle birlikte hazırlayacakları teklif mektuplannı ihale saatinden bir saat öncesine kadar 
Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Cinsi : Patlıcan., Miktarı : 65.000 KĞ., Muh . Bedeli : 16.250.000,— Geçici Teminatı : 
488.000,— İhale Gün ve Saati : 1 Haziran 1988 10.30 
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K.T.B.K.K.lığı ve Malatya Garnizon Birlikleri ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı ya
zılı (Bir) kalem (Makarna) Kapalı Tekli f Usulü ile hizalarındaki gün ve saatte ihale edilecek
tir. Evsaf ve şartnamesi mesai saatleri içerisinde Komisyonumuzda ve Ankara, İstanbul, İzmir 
İç Tedarik Bölge Başkanlıklarında görülebilir. İhaleye çıkarılan mallar bir istekliye ihale edi
lebileceği gibi, ayrı ayrı istekİilerede ihale edilebilir.İsteklilerin genel şartnamenin 3 ncü Mad
desinde belirtilen belgelerle birlikte hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat 
Öncesine kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Postadaki vaki gecikmeler kabul 
edilmez. 

M u h . Bed. Geç. Tem. 
Cinsi Miktarı T L . T L . İhale Gün ve Saati 

Makarna 300 Ton 180.000.000 5.400.000 7 Haziran 1988 10.30 
Makarna 100 Ton 60.000.000 1.800.000 7 Haziran 1988 10.30 

400 Ton 240.000.000 7.200.000 
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Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünden : 
İZMİR 

1 — Aşağıda adı ve keşif bedeli yazılı işler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 81 .b mad
desi gereğince taşaronlardan teklif almak suretiyle yaptırılacaktır. 

2 — Adı geçen işlerin dosyası ve katılma şartlan ilgili servisindeki dosyasında görülebilir. 
İlgilenenlere duyurulur. 

Keş.Bed. Geç.Tem. Son Mür. İ h a l e 
İşin Adı T L . T L . Tarihi Günü Saati Servisi 

1 - (tzmir-Bergama) Ayr . 
Foça y l . alttemel, temeı mal
zemesi nakli 66.729.600 2.001.890 31.5.1988 6.6.1988 11.00 Yapım 
2 - Kale-Muğla yolu alttemel 
malzemesi temini, alttemel, 
temel ve mıcır nakli 300.131.598 9.003.950 31.5.1988 6.6.1988 15.00 Yapını 
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Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden : 

Bayındırlık Bakanlığınca tespit ve tanzim edilen aşağıda isimleri belirtilen 1988 
Yılı Yapı İşleri Birim Fiyat ve Tarif Cetvelleri 9 Mart 1988 tarihinden itibaren satışa 
sunulmuştur. 

İlgililerin Bilgilerine Sunulur. 
1. Sıhhi Tesisat Birim Fiat ve Tarifleri 4.500,— T L . 
2. Kalorifer Tesisatı Birim Fiat ve Tarifleri 4.500,— T L . 
3. Müşterek Tesisat Birim Fiat ve Tarifleri 3.500,— T L . 
4. Havalandırma ve Klima Birim Fiat ve Tarifleri 2.000,— T L . 
5. Otomatik Kontrol Tesisatı Birim Fiat ve Tarifleri 2.000,— TL . 
6. Brülör Tesitası Birim Fiat ve Tarifleri 1.750,— TL . 
7. Mutfak Tesisatı Birim Fiat ve Tarifleri 1.750,— T L . 
8. Çamaşırhane Tesisatı Birim Fiat ve Tarifleri 1.750,— T L . 
9. Soğutma Tesisatı Birim Fiat ve Tarifleri 2.000,— TL . 

10. Hastahane Tesisatı Birim Fiat ve Tarifleri 1.750,— TL . 
13. Kuvvetli Akım İç Tesisatı Bir im Fiat ve Tarifleri 4.500,— T L . 
14. Zayıf Akım İç Tesisatı Birim Fiat ve Tarifleri 1.500,— T L . 
15. Telefon Santrallan Tesisatı Birim Fiat ve Tarifleri 750,— T L . 
16. Asansör ve Tesisatı Birim Fiat ve Tarifleri 3.000,— TL . 
17. Dizel Elektrojen Grupları Tesisatı Birim Fiat ve Tarifleri 750,— T L . 
18. Yıldırımdan Korunma Tesisatı Birim Fiat ve Tarifleri 750,— TL . 
20. Rayiç Cetveli 4.500,— TL . 
21. Birim Fiat Tarifleri Ek i Fiat Listesi 4.000,— T L . 
24. Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi (1987 Baskısı) 2.000,— T L . 

Kapalı Zarf Usulü ve Eksiltme Şartnamesi 1.500,— TL . 
Sözleşme Tasarısı 1.500,— TL . 
İhale Evrakları Takımı 4.000,— TL . 

İlgililere duyurulur. 

Resmî Gazete Fihristi 

Yürütme ve İdare Bölümü : „ „ 
Sayfa 

Bakanlar Kurulu Karan 

88/12755 Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin Merkezi Belçika'nın 
Brüksel Şehrinde Bulunan " O n i o n O f Industrial A n d Employer 
Confederations O f Europe ( U N I C E ) " Adlı Kuruluşla İşbirliği Yap
masına İzin Verilmesi Hakkında Karar 1 

Yönetmelik 

— T R T Personel Yönetmeliği 2 

— İlânlar 39 

BAŞBAKANLİK BASIMEVİ 




