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MADDE 1. — 6326 sayılı Kanunun 6987 sayılı Kanunla değiştirilmiş
takınan 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Madde 2. ,— Bu kanunun amacı, Türkiye Cumhuriyeti petrol kay
naklarının millî menfaatlere uygun olarak, hızla sürekli ve etkili bir şe
kilde aranmasını, geliştirilmesini ve değerlendirilmesini sağlamaktır.
MADDE 2. — 6326 sayılı Kanunun 3. maddesinin 6568 sayılı
Kanunla değiştirilmiş bulunan 8 inci fıkrasının (a) bendi ile 24, 25, 26,
27, 30, 34, 35 ve 36 nci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş aynı mad
denin 6558 sayılı Kanunla değiştiren 27 nci fıkrası (a) bendi olarak adlan
dırılarak fıkraya aşağıda yazıldığı şekilde (b) bendi ilâve edilmiş ve mad
deye ayrıca 41 inci fıkra eklenmiştir.
Madde 3. — 8. a) Arama, keşif, inkişaf, istihsal, tasfiye ile petro
lün ve petrol mahsullerinin depolanmasına, nakledilmesine ve satılma
sına; (Petrol mahsullerinin doğrudan doğruya tüketiciye perakende ola
rak veya tevzi müesseseleri tarafından satışı, satış için gerekli depola
ma ve nakliye işleri hariç)
24. İçsularrn, karasularının veya uluslararası anlaşmalara veya
teamüllere göre petrol ameliyatı amacı ile Türkiye'nin tasarruf edebile
ceği karasuları dışındaki suların altında aralıklı veya sürekli olarak ka
lan arazi de dahil olmak üzere Türkiye topraklarına «Arazi»;
25. a) Petrol hakkı sahibinin Türkiye'de ödemekle yükümlü ol
duğu Kurumlar Vergisi ve tevkifatı ile hissedarlar adına tevkif edilmesi
gereken Gelir Vergisi hariç, petrolle doğrudan doğruya ilgili vasıtalı
vergilerle, Gümrük ve resimleri dahil olmak üzere petrolün Türkiye
içinde veya dışında en yakın erişilebilir dünya piyasasında evsaf ve izafi
ağırlık bakımlarından normal olarak mutad ayarlamalara göre tespit
edilmiş serbest rekabet fiyatına; aynı evsafta petrolün dünya piyasasın
dan Türkiye'de teslim edildiği yere kadar getirilmesi için gerekli bütün
giderlerin eklenmesi ile elde edilen meblâğı veya erişilebilir dünya piya
sası mevcudolmadığı takdirde petrol hakkı sahibi tarafından Türkiye'de
teslim edildiği yerde fiilen uygulanan satış fiyatına «Piyasa fiyatı»; (Bu
fıkrada belirtilen serbest rekabet fiyatı ihtiyacın devamlı olarak temi
nine müsait bir piyasada fiilen sağlanabilen fiyattan yüksek olamaz.)
b) Tasfiye edilmiş petrol mahsûllerinden başka petrolün kuyu ba
şından Türkiye'de teslim edildiği yere kadar getirilmesi için Gelir ve
Kurumlar vergileri ile bu vergiler sebebiyle tevkif edilmesi gereken ver
gilerden gayri vasıtalı ve vasıtasız vergiler de dahil olmak üzere gereken
bilcümle masrafların piyasa fiyatından düşülmesi ile elde edilen raka
ma «kuyubaşı fiyatı»;

26. Miadı bir yıldan fazla olan malzeme ve tesisat masrafları ve
genel idare giderleri hariç olmak üzere arama maksadiyle yapılan mas
raflara «arama giderleri»;
27. a) Miadı bir yıldan fazla olup tesis edilmemiş veya kullanıl
mamış olan veya tesisinden veya kullanılmasına başlanmasından itiba
ren bir sene sonunda kullanılabilecek durumda olan veya hurda kıymeti
bulunan tesisat veya malzeme masrafları hariç olmak üzere kuyu, açma,
temizleme, derinleştirme, bitirme veya bu ameliyelere hazırlık için ve
bunlara müteferri olarak yapılan bilcümle işçilik, yakıt, tamir, bakım,
nakliye, ikmal ve malzeme masraflarına «sondaj fer'i giderleri»;
b) Sondaj aletleri ve benzeri teçhizat hariç olmak üzere sondaj
fer'i giderleri ile ekonomik miktarda petrol verimi olmayan kuyularm
açılmasında kullanılan veya gerekli olan herhangi bir maddî ekonomik
değer için yapılan masraflara «yurt ekonomisi yönünden verimi olma
yan kuyuların açılma giderleri»;
30. a) Menkul ve gayrimenkul mallara, sınaî haklara, menkul
kıymetlere ve bunlara taallûk eden her nevi hak ve menfaatlere «İkti
sadî kıymetler»;
b) Petrol hakkı sahibin in Türkiye'deki petrol ameliyatı ile ilgili
olarak kullanmaya tahsis ettiği sermaye mevcutlarının Vergi Usul Ka
nununa göre hesaplanmış kıymetine «sermaye mevcutları esası»;
c) Vergi Usul Kanununda değerlendirme ölçüleri gösterilen eko
nomik işletmelere dahil kıymetler ile petrol hakkı sahibinin aynı kanu
nun hükümleri gereğince sermaye hesabına alıp aktifleştırdiğı arama
giderleri, sondaj fer'i giderleri ve yurt ekonomisi yönünden verimi olma
yan kuyuların açılma giderlerine «sermaye mevcutları»;
34. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanına «Bakan»;
35. Bu kanunun uygulanması ile görevlendirilen kuruluşa «Pet
rol İşleri Genel Müdürlüğü»;
36. Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne «Genel Müdür»;
41. Millî ekonominin ihtiyaçları, petrol varlığının korunması ve
sahanın verimi göz önünde bulundurularak Petrol İşleri Genel Müdürlü
ğünce her bir kuyu itibariyle ekonomik olduğu kabul ve tespit edilecek
24 saatlik verime Ekonomik miktarda petrol»;
MADDE 3. — 6326 sayılı Kanunun 6 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir ;
Madde 6. — Devlet adına müsaade, arama veya işletme ruhsatna
mesi ile belge alma hakkı, 6327 sayılı Kanunla kurulmuş Türkiye Pet
rolleri Anonim. Ortaklığına aittir.
Bu kanundaki esaslara uygun olmak şartiyle, kollektif ve adi ko
mandit şirketler dışında kalan ve Türkiye Cumhuriyeti kanunları ile
yabancı devletler mevzuatına göre tacir olan tüzel kişilere de müsaade,
arama veya işletme ruhsatnamesi verilebilir.
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rıdan fazlası Devlete ait olmak kaydiyle ve Bakanlar Kurulu kararı ile
belge verilebilir.
MADDE 4. — 6326 sayılı Kanunun 12. nci maddesinin 2 nci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Madde 12, — 2. Bakanlar Kurulu karariyle bu hükme istisna ta
nınabilir. Bu karar aleyhine .1 inci fıkradaki şahıslar tarafından adli ve
idarî kaza mercilerine müracaait olunamaz.
MADDE 5. — 6326 sayılı Kanunun 17 nci maddesi aşağıdaki şekalde
değiştirilmiştir :
Madde 17. —• Bu kanunun ve petrol mahsulleri ile ilgili diğer mev
zuatın tatbiki ile görevli katma bütçeli ve tüzel kişiliği haiz olmak üzere
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlı bir Petrol İşleri Genel Mü
dürlüğü kurulmuştur.
MADDE 6. — 6326 sayılı Kanunun 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir :
Madde 18. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü bir Genel Müdürün
idaresi altında merkez kuruluşu ile merkez kuruluşu dışında bölge mü
dürlüklerinden teşekkül eder.
Merkez 'kuruluşu Genel Müdürün idaresi altında Genel Müdür Baş
yardımcısı ve yardımcıları ile teftiş kurulu başkanı ve müfettişlerden;
yeteri kadar teknik, hukuk ve ekonomi muşavirlerinden; başmühendis
ler ve mühendislerden, jeologlardan, jeofizikçilerden ve uzmanlar ile
ekonomistlerden, müdürler, kontrolörler ve diğer memurlardan terekküb
eder.
Bölge kuruluşu merkez kuruluşuna bağlı olup, Genel Müdürün tek
lifi ve Bakanın onayı ile münasip yerlerde kurulur. Her bölge müdürlüğü
bir müdürün idaresi altında müdür muavinleri ile teknik ve İdarî ele
manlardan teşkil olunur.
Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde sözleşmeli personel istihdamı ca
izdir. Ancak; hangi hizmetlerin sözleşme ile yürütüleceği Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanlığının teklifi üzerine Maliye Bakanlığı ile Dev
let Personel Dairesinin mütalâası alınmak süratiyle Bakanlar Kurulunca
tespit olunur.
MADDE 7. — ı 6326 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 1 inci fıkrası
aşağıdaki şeküde değiştirilmiştir :
Madde. 19. — 1. Petrol İşleri Genel Müdürü Bakanın inhası üze
rine Bakanlar Kurulu kararı ile tayin olunur.
MADDE 8. — 63216 sayılı Kanunun 6987 sayılı Kanunla değiştirilmiş
bulunan 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Madde. 213 — 1. Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün gelirleri :
a) Devlet bütçesinden yapılacak yardımlardan,
b) Petrol hakkı sahiplerinin ödeyecekleri Devlet haklarından terekkübeder.
2. Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yazdı gelirler her yıl
Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün bütçe kanununa bağlı (B) işaretli cet
velinde gösterilir.
MADDE 9 — 6326 sayılı Kanunun 6558 sayılı Kanunla değiştirilmiş
bulunan 24 üncü maddesine aşağıda yazılı 3 üncü fıkra eklenmiştir :
Madde 24 — 3 . Petrol hakkı sahibi Türkiye Petrolleri Anonim
Ortaklığı Bakanın göstereceği lüzum üzerine petrolle ilgili incelemelerle
petrol ameliyatının denetiminde Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne yardımcı
olmakla yükümlüdür.
MADDE 10 — 6326 sayılı Kanunun 26 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir:
Madde 26. •— Bu 'kanunun hükümlerine gore ikıtasabedUmiş veya
edilebilecek olan bilcümle haklarda müracaat veya hak sahipleri ara
sında çıkacak ihtilâfların Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından mü
zakere ve sulh yolu ile nailine çalışıur. İhtilâflann bu yolda halline im
kân bulunmadığı takdirde ihtilaflı konu (Bakana intikal ettirilir.
MADDE 11. •—• 6326 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin lı inci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
'Madde 27. —• l . Bakan ve Genel Müdür bu kanunun kendilerine
verdiği görevleri yaparken lüzumlu gördükleri her türlü soruşturmayı
yapmaya, delilleri tetkike ve soruşturma ile ilgili petrol müesseselerinin
bütün işlem, hesap ve kayıtlarını tetkike, petrol ameliyatı ve tesisatını
denetlemeye yetkilidirler.
MADDE 121. —• 6826 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi' aşağıdaki şe
küde değiştirilmiştir :
Madde 30. — Balkan kendisîne itiraz yolu ile veya Petrol İşleri Ge
nel Müdürlüğünden sulihen halledilemediği kaydiyle intikal eden İhtilâf
ları en çok 90 gün içinde karara bağlar ve Bakanın 'bu kararı Petrol
İşleri Genel Müdürlüğünce en çok 7 gün İçinde ilgililere tebliğ olunur.

MADDE 13. — i 6326 sayılı Kanunun 31 inci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir :
(Madde 91. —. Bu kanun hükümleri dairesinde itiraz etmek ve Danışbayda dava açmak müddeti kararların tebliğ tarihinden itibaren 30
gündür.
MADDE 14. — 6326 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin 1 inci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Madde 32. — 1. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkı ile
ilgili olup, kesinleşen hiç bir kararı Resmî Gazete'de ilân edilmedikçe
uygulanamaz. Ancak; Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün ciddî yahut gi
derilmesi mümkün olmayan, zarar doğuran veya doğurabilecek olan ful
leri ve israf hallerini önleyen kararları ile bir petrol hakkı üzerinde te
siri olmayan kararları bu hükme tabi değildir.
MADDE 15. — 6326 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştiril'miştir:
Madde 33. —- Petrol hakkı sahibinin talebi 'üzerine Genel Müdürlük
müsaade, arama ruhsatnamesi, işletme ruhsatnamesi veya belgenin ifa
sını emrettiği veya kanunen yapılması gerekli olan petrol ameliyatını,
haklı ve makul sebeplerin ortaya çıkması halinde 6 ay süre ile uzatabi
lir. Uzatma sebeplerinin ortadan kalkması veya bunların tamamen veya
kısmen varid olmadığının anlaşılması halinde Genel Müdürlük verilen
süreyi kısaltabilir veya büsbütün kaldırabilir. Yapılan uzatmalar ara
ma ve imletme ruhsatnamesi veya belgenin bu kanuna göre tespit edilmiş
bulunan azami müddetinin uzatılmasını gerektirmez.
(MADDE |1I6. — 6326 sayılı Kanunun 38 İnci maddesinin 1 inci fıkra
sının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Madde 38. — 1. — g) Müsaadeye taallûk edenler hariç olmak
üzere müracaatlar hakkında verilen kararları,
MADDE 17. — 6326 sayılı Kanunun 40 inci maddesi aşağıdaki şekü
de değiştirilmiştir :
Madde 40. — 39 uncu maddeye göre :
1. Petrol siciline tescil edilmiş adreste mümessile yapılan tebligat
.petrol hakkı sahibine yapılmış sayılır.
2. Adreste vukubulan değişiklik hemen bildirilmediği ve yenisi de
tebliğ memurunca tespit edilmediği takdirde tebliğ olunacak evrakın bir
nüshası eski adrese ait binanın kapısına, diğer nüshası da Genel Mü
dürlükte herkes tarafından görülebilecek bir yere asılır ve eski adresin
kapışma asılma tarihi tebliğ tarihi sayılır.
Bundan sonra tebliğler, yeni adres bildirilmediği müddetçe, yalnız
Genel Müdürlükte herkes tarafından görülebilecek bir yerdeki ilân tah
tasına asılmak suretiyle yapılır.
3. Adres gösterilmemişse, her türlü tebligat, tebliğ evrakı Genel
Müdürlükte herkes tarafından görülebilecek bir yerde 96 saat asık bu
lundurulmak suretiyle yapılır.
4. Yukardaki durumlar dışında Genel Müdürlükçe bu kanuna göre
yapılacak her türlü tebligat hakkında Tebligat Kanunu hükümleri uy
gulanır.
MADDE 18. — 6826 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin 1 inci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Madde 42. —. i , —> Bu kanunu uygulamıaikla görevli olanlar veya
bunların temsilcileri petrol ameliyatını, ameliyat esnasında elde edilen
verileri ve numuneleri, bilcümle belgeleri ve muhasebe .kayıtlarını denet
lemeye, kontrol etmeye ve .gerekli gördükleri verileri ve numuneleri ve
herhangi bir kaydın, hesabm, raporun ve belgenin suretini almağa ve
petrol ameliyatının normal seyrini aksatmaksızın muayene ve tecrübe
ler yapmağa yetkilidirler.
MADDE 19. —• 6326 sayılı Kanunun 6558 sayılı Kanunla değiştiril
miş bulunan 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Madde 43. — 1. — Bu kanun hükümlerine göre görevli kimseler, gö
revleri sebebiyle, öğrendikleri petrol ameliyesine ilişkin sırlarla malî ve
petrol faaliyeti ile ilgili teknik mahiyetteki sırlan, petrol hakkı sahibi
nin rızası olmadıkça, petrol hakkının devamı süresince gizli tutmakla
yükümlüdürler.
Petrol hakkı sahibinin petrol endüstrisinin her safhasında elde et
tiği tecrübe ve yaptığı işlem ve kurduğu iş .münasebetlerini ve benzer
lerini ilgilendiren ve yalnız .petrol hakkı sahibi ile, birlikte çalıştığı 'kim
selerce bilinen ve umuma veya her halde ilgili petrol endüstrisi kolunda
çalışanların büyük çoğunluğunca bilinmeyen her türlü teknik, ticarî ve
malî bilgiler sır teşkil ederler. Vergi Usul Kanunundaki özel hükümler
saklıdır.
2. Genel mahiyetteki teknik, malî ve jeolojik bilgilerle kuyu yer
leri, sondaj kesitleri, muhafaza boruları kayıtları ve genel üretim ve
satış rakamları sır sayılmaz.
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MADDE 20. — 6326 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin 2 ncı fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıda yazılı 4 üncü fıkra
eklenmiştir :
Madde 45. — 2. Bir bölge Bakanlar Kurulu karan ile tamamen
veya kısmen aramaya veya işletmeye açılabilir veya açık bir saka tadil
edilebilir veya kısmen veya tamamen kapatılabilir.
Bir bölgenin arama ıveya işletmeye kısmen veya tamamen kapalı ol
ması, o bölgenin uzantısını teşkil eden ve Türk (karasuları dışındaki su
larda arama veya işletme ruhsatnamesi verilmesine engel olmaz.
Karasuları dışında denizlerde arama ve işletme ruhsatnamesi ve
rilmesinde ve bu ruhsatlarla ilgili süreler ve yükümlülükler konusunda
uygulanacak hukukî rejim Bakanlar Kurulu tarafından tespit olunur.
4. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı kapalı bölgelerde de Ba
kanlar Kurulunun izni ile petrol ameliyatı yapabilir. Askerî yasak böl
gelerde yapılacak aramalarla ilgili müsaade verilmeden önce Genelkur
may Başkanlığının izni alınır.
MADDE 21. — 6326 sayılı 'Kanunun 50 nci maddesinin 4 üncü fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Madde 50. — 4. Bir keşfi müteakip işletme ruhsatnamesi talebin
de bulunmak haklarını verir.
Şu kadar ki verilecek arama ruhsatnamesine, kanunun maksadına
uygun şekilde, ameliye ile ilgili kayıt ve şartlar konabilir.
MADDE 22. — 63126 sayılı Kanunun 52 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir :
Madde 52. — Aynı arazinin bir kısmı veya bütünü için birden faz
la tüzel kişi tarafından arama ruhsatnamesi talebedilirse bu müracaat
lar ihtilâfı sayılarak bu kanunun ihtilâfların halline ait hükümleri ge
reğince işlem yapılabileceği gibi, icabında ihtilâfların halline ilişkin hü
kümlerin uygulanmasına gidilmeden de bir petrol hakkı iktisabı için ya
pılan bir talebin kabul veya reddedilmesinde göz önüne alınması gerekli
kıstaslara göre bir tercih yapümak suretiyle karar verilebilir.
MADDE 23 — 6326 sayılı Kanunun 6558 sayılı Kanunla değiştirilmiş
bulunan 53 üncü maddesine aşağıda yazılı 4 üncü fıkra eklenmiştir :
Madde 53. — 4. Kanunî süresi sona eren veya terkedilen bir ara
ma ruhsatnamesinin kapsadığı arama sahası için, Türkiye Petrolleri
Anonim Ortaklığı dışında, aynı tüzel kişi tarafından jeolojik 'istikşaf ya
pılmadıkça yemden müracaatta bulunulamaz.
MADDE 24. — 6326 sayılı Kanunun 6558 sayılı Kanunla değiştiril
miş bulunan 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye
aşağıda yazılı 5 inci fıkra eklenmiştir :
Madde 55. — 1. Bir arama ruhsatnamesinin süresi 3 yıldır.
2. Bir bölge dahilinde arama sahalarının herhangi birinde bu ka
nun hükümlerine riayet etmek suretiyle ve hüsnüniyetle aramaya devam
eden bir arayıcının o bölgedeki arama ruhsatnameleri süresi 2 yıh aş
mamak üzere uzatılabilir.
3. Bu madde hükümlerine göre yapılan uzatmalar 4 üncü fıkra
hükmü müstesna olmak üzere bir arama ruhsatnamesi süresinin ilk yü
rürlük tarihinden itibaren 5 yıldan fazla olamaz.
4. Bir arayıcı kendi araıma sahasında bir keşif yaptığı takdirde
Genel Müdürlük 3 yılı aşmamak üzere arayıcının petrollü araziyi tespit
etmesine imkân verecek yeterli bir zaman kadar ruhsatname süresini
uzatabilir.
5. Yukarda belirtUen süreler deniz aramalarında yüzde elli ora
nında artırılabilir.
MADDE 25. — 6326 sayılı Kanunun 6568ı sayılı Kanunla değiştiril
miş bulunan 56 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Madde 56. — Aracıyı her arama sahası için Devlet hakkı ödemekle
yükümlüdür.
Devlet hakkı arama sahasının, hektarı başına yılda :
1, 2, 3 üncü yıllar dıçin 2,50
4 ve 5 inci yıllar için 5,00
5 inci yıldan sonra her yü için 7,50 liradır.
Arayıcının bir yıl zarfında fiilen yaptığı jeolojik ve sondaj masraf
ları o yıl içinde ödeyeceği toplaım Devlet hakkından tenzil .edilir. Ancak
tenzil edilecek miktar toplam Devlet hakkının yüzde ellisinden fazla ola
maz.
Yukarda belirtilen Devlet hakkı deniz aramalarında; su derinliği
ve çalışma şartları gözönüne alınarak, Bakanlıkça yüzde elli oranında
azaltılabilir.
MADDE 26. — 6326 sayılı (Kanunun 6568 sayılı Kanunla değiştiril
miş bulunan 58 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir :

Madde 58. —• 1. Arayıcı aynı bölgeye dahil araıma şamalarının herbirinde o bölgeye ait en eski ruhsatnamenin tarihinden itibaren
en geç 2 yıl içinde arama sondajına başlamaya mecburdur. Bu süre Ge
nel M ü d ü r l ü k ç e en çok 1 yıl daha uzatüabilir.
2. Bir bölgedeki arama sahalarından birinde bir keşif yapan ara
yıcı keşfi takibeden 1 yıl içinde aynı bölgedeki diğer bir arama sahasın
da ve yine bu keşiften itibaren 3 yıl irinde de o bölgedeki mütebaki ara
ma sahalarında arama sondajlarına başlamaya mecburdur.
MADDE 27. — 6326 sayılı Kanunun 60 ncı maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir :
Madde 60. — Bir işletme ruhsatnamesi işletmeciye bu kanun hü
kümlerine tabi olmak kaydiyle, hakkı yürürlükte bulunduğu müddetçe,
ilgili bulunduğu sahada petrol aramak, inkişaf ettirmek, İstihsal etmek
ve nakletmek haklarım verir.
İşletmeci, tasfiye ameliyeleri ve işletme sahası dışındaki petrol
boru hattı hariç olmak üzere, belge almak suretiyle yapılması mümkün
olan diğer ameliyeleri yapmak hakkını haizdir.
MADDE 28. — 6326 sayılı Kanunun 6558 sayılı Kanunla değiştirilmiş
bulunan 63 üncü maddesine aşağıda yazılı 4 üncü fıkra eklenmiştir :
Madde 63. —• 4. İşletme ruhsatnamesi talebeden arayıcı ruhsat ta
lebine işletme sabasının geliştirilmesi ve üretimi ile ilgili bir programı
ekler. Genel Müdürlük bu programda petrol endüstrisinin gereklerine Ve
Türkiye ihtiyaçlarına uygun değişiklikler yapılmasını isteyebilir.
MADDE 29. — 6326 sayılı Kanunun 64 üncü maddesine aşağıda ya
zılı 5 inci fıkra eklenmiştir :
Madde 64. — 5. Şu kadar ki Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, mü
zayedeye çıkarmazdan önce, T. İP. A. O. na bu sahayı işletme ruhsatna
mesi konusu olarak 'isteyip istemediğini süre tayini suretiyle yazacağı
bir yazı ile T. P. A. O. dan sorar. T. P. A. O. nın talebi halinde saha mü
zayedeye çıkarılmaz ve işletme ruhsatı konusu olarak T. P. A. O. ya ve
rilir.
(MADDE 30. — 631216 sayılı Kanunun 65 dinci maddesinin 1 inci ve
3 üncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmilşitir :
MADDE 65. —. 1. Bir işletme rımsatnamesinin süresi yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren 20 yıldır.
3. Vecibelerini tamamen yerine getirmiş olan işletmecinin talebi
üzerine, işletme ruhsatnamesi Genel Müdürlük tarafından millî menfaat
lere, teknik ve ekonomik esaslara uygunluğu tespit ve teklif edilmek su
retiyle ve toplamı (10) ar yılı geçmemek üzere iki defa Bakanlar Ku
rulu karariyle uzatılabilir.
MADDE 31. — 6326 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin 6658 sayılı
Kanunla değiştirilmiş bulunan 1 inci fıkrası ile aynı maddenin 2 nci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
(Madde 68. —• 1. Bir işletmeci işletme ruhsatnamesinin alınmasın
dan başlıyarak bir yıl içinde işletme sahasından ekonomik miktarda
petrol istihsal etmediği takdirde Genel Müdürlük kendisine ekonomik
istihsal şartlarını da 'gözönünde tutarak 90 gün süre verir. İşletmeci bu
süre içinde de ekonomik miktarda petrol istihsalinde bulunmazsa işletme
hakkı düşer.
2. Bir işletme sahasında yapılanı ekonomik miktarda petrol istih
sali sonradan durduğu takdirde Genel Müdürlük işletme ruhsatnamesi
nin ilk bir yılı sona erdikten sonra en az 90 günlük bir süre vererek
işletmeciden ekonomik miktarda petrol istihsaline yeniden başlamasını
istiyebilir. İşletmeci bu tebligata rağmen mücbir sebep olmaksızın, eko
nomik miktarda petrol istihsaline başlamazsa verilen süre sonunda iş
letme ruhsatnamesi düşer.
Ancak, bu tebligat istihsalin durduğu (tarihten itibaren 3 ay Ve
işletme sahasında arama veya işletme sondajları hüsnüniyetle yapılmak
ta ise 1 yıl geçmeden icra edilemez.
MADDE 32. — 6326 sayılı Kanunun 69 uncu maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir :
Madde 69. —> 1. İşletmeciler her işletme sahası içüı bir Devlet
hakkı ödemekle mükelleftirler. Devlet hakkı işletme sahasının hektarı
başına yılda :
1 inci yıl için
15
2 nci yıl için
20'
3 üncü yıl için
25
4 üncü yıl için
30
5 inci yıl için
40ı
6 ncı ve müteakip
yıllar için
50 liradır.
2. Arama sahasındaki bir keşif dolayısiyle işletmeci mükellefiyet
lerine tabi bir arayıcının ödeyeceği Devlet hakkı arama sahasının' yarısı
için, arayıcı sıfatiyle Ödemesi gereken Devlet hakkından fazla olamaz.
Laaıgi
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MADDE 33 — 6326 sayılı Kanunun 6558 sayılı Kanunla değiştiril
miş bulunan 79 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Madde 79. — 1. Arayıcı ve işletmecilerin ödemekle mükellef bu
lundukları Devlet hakkı ve hissesi kendi beyanları üzerine tahakkuk et
tirildikten sonra maddî delillere veya kanunî ölçülere dayanılarak tes
pit olunan farklar üzerinden ikmalen Devlet hakkı ve hissesi tarhiyatı
yapmaya Genel Müdürlük yetkili ve görevlidir.
ılkmal tarhiyatma karşı ilgililerin IBakan nezdinde yapacakları iti
raz ihtilaflı kısmın tahsilini durdurur.
Bakan kararının taraflara tebliğinden sonra hu karar gereğince
tahsil edilecek miktar Genel Müdürlükçe ilgiliye tebliğ olunur.
Ikımalen tarh edilen Devlet hakkı ve hissesi yüzde yüz fazlası ile
alınır.
2. Devlet hakkı ve hissesi tahakkukun iligili bulunduğu takvim
yılını takibeden yıldan itibaren 6 yıl içinde tarh ve tebliğ olunmadığı
takdirde zamanaşımına uğrar.
3. Nakden ödenecek Devlet hakkı ve hissesi Genel Müdürlüğün
bulunduğu yer vergi dairesine ödenir. Devlet hakkı ve hissesinin beyan,
tarh, tahakkuk, ödeme, usul, şekil ve zamanı ile ikmalen tarhiyata ait
diğer hususlar nizamnamede gösterilir.
MADDE 34. — 6326 sayılı Kanunun 80 inci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir :
Madde 80. — Belge; yapılabilmesi müsaade, arama veya işletme
ruhsatnameleri istihsaline mütevakkıf [bulunan ameliyeler müstesna
olmak ve münhasıran belgede belirtilen işleri yapmak üzere sahibine bu
Kanun hükümleri dairesinde faaliyette bulunmak hakkım verir.
Belge süresi azamî 30 yıldır. Bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile
daha 10 yıl kadar uzatılabilir.
MADDE 35. — 6326 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin 1 inci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Madde 82. — 1. İki veya daha fazla müracaat veya bir müracaatla
bir belge veya bir arama veya işletme ruhsatnamesi :
a) Aynı arazinin bir kısmının veya tamamının münhasıran veya
birbiriyle telif olumamıyacak şekilde istimalini tazammun ediyorsa;
b) Aynı ihtiyacı temine matuf aynı hizmeti istihdaf ediyorsa;
c) Boru hatları güzergâhları birbirine tedahül ediyorsa;
İhtilaflı sayılarak bu Kanunun ihtilâfların halline ait hükümleri
dairesinde muameleye tabi tutulabileceği gibi, icabında ihtilâfların hai
line mütedair kanun hükümlerinin tatbiki cihetine gidilmeden, belge
iktisabı için yapılan bir talebin kabul veya reddinde gözönünde tutul
ması gereken kıstaslara göre bir karar da verilebilir.
MADDE 36 — 6326 sayılı Kanunun 86 nci maddesine aşağıdaki şe
kilde 2 nci fıkra eklenmiş ve mevcut hüküm 1 inci fıkra olarak adlan
dırılmıştır :
Madde 86. — 2. Petrol hakkı sahibi; petrol ameliyeleri dolayısiyle
kullanma hakkının taallûk ettiği gayrimenkule veya bunun üzerindeki
tesisler ile civarındaki gayrimenkul veya tesislere yaptığı zararı, kusur
olup olmamasına veya yapılan zararın önceden tahmini mümkün bulu
nup bulunmamasına bakılmaksızın, tam olarak tazmin etmekle mükel
leftir.
Bundan doğan tazminat alacakları haksız fiiler hakkındaki zaman
aşımına tabidir.
MADDE 37. — 6326 sayılı Kanunun 6987 sayılı Kanunla değiştiril
miş bulunan 87 nci maddesinin 1 inci fıkrası ile 2 nci fıkrasının (a) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Madde 87. — 1. Bir petrol hakkı sahibi; arama, işletme veya
belge sahasında veya civarında petrol ameliyatı için lüzumlu olan ara
zinin kullanıma hakkını, arazi özel mülkiyet konusu ise anlaşma veya
kamulaştırma yolu ile; arazi sahipsiz ise arama ruhsatnamesine, işletme
ruhsatnamesine veya belgeye kaydedilmek suretiyle iktisabedebilir.
Anlaşmaya dayanan kullanma hakkı 3 yıldan fazla sürdüğü takdir
de özel mülkiyet konusu arazinin mâliki de petrol hakkı sahibinden bu
arazinin kamulaştırılmasını isteyebilir.
Ancak; diğer kanunlarda aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde
petrol hakkı sahibi özel mülkiyet konusu arazinin sahibi ile anlaşmak
suretiyle mülkiyetini de iktisabedebilir.
2. a) Kamulaştırma kararı talep üzerine Genel Müdürlükçe ve
rilir. Bu kamu yararına ilişkin bir karar hükmünde olup müteakip iş
lemler İstimlâk Kanunu hükümleri dairesinde cereyan eder.
MADDE 38. — 6326 sayılı Kanunun 92 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir :
Madde 92. — Petrol hakkı sahibi; arama, işletme veya belge saha
sında yahut kullanma hakkına sahip olduğu arazide kurduğu veya bulun
durduğu tesislerle bunların mütemımim cüzlerini ve bu tesislerin tefer

ruatı sayılsın veya sayılmasın diğer bütün menkul mallarını, aşağıdaki
maddelerin hükümleri saklı kalmak kaydiyle her zaman kaldırabilir.
MADDE 39. — 6326 sayılı Kanunun '94 üncü maddesinin 1 - a bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Madde 94. — 1. a) Sona eren kullanma hakkının taallûk ettiği
arazide bir petrol hakkı sahibi tarafından vücuda getirilmiş bina ve di
ğer sabit tesisler;
MADDE 40. —• 6326 sayılı Kanunun 16658 sayılı Kanunla değiştiril
miş bulunan 95 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Madde 95. — 1. Petrol hakkı sahibi yürürlükte bulunan bütün
vergi, resim ve harç kanunları ile Vergi Usül Kanunu hükümlerine,
bunların ek ve tadillerine ve bunların yerine kaim olacak kanunlara
tabidir. Şu kadar ki; bunların safi kazançları üzerinden ödemekle mü
kellef bulundukları vergiler ve hissedarları adına yapmaları gereken'
gelir vergileri tevkif atı toplamı % 55' i geçemez.
2. Esas faaliyetleri bu kanuna göre petrol ameliyatı olan iki veya
daha fazla petrol hakkı sahibi aralarında bir iştirak teessüs etmiş olsa
bile ayrı ayrı vergiye tabi olurlar.
3. Bu Kanunda yazılı petrol ameliyeleri ile birlikte umumi hüküm
lere tabi diğer faaliyetlerde bulunan petrol hakkı sahipleri; petrol ame
liyelerine müteallik faaliyetleri için ayrı sermaye tahsis eder, bu mahi
yetteki muamelelerini tefrik etmek üzere ayrı kayıt ve muhasebe tutar
ve petrol ameliyelerinin netice hesaplarını diğer faaliyetlerin netice he
saplarına karıştırmaksızın ayrı bir beyanname ile bildirirler. Petrol
ameliyelerinden mütevellit neticeler müstakil olarak vergilendirilir.
MADDE 41. —• 6326 sayılı Kanunun 96 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir :
Madde 96. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 12 nci mad
desi 1 inci fıkrasındaki istisna ile ilgili hükümler petrol ve petrol mah
sullerinden elde edilen gelir ve kazanca uygulanmaz.
MADDE 42. — 6326 sayılı Kanunun 6558 sayılı Kanunla değiştiril
miş bulunan 97 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Madde 97. — 1. 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14 üncü
maddesi gereğince kurum kazancının tespitinde mükellefler tarafından
hâsılattan indirilebilecek giderlerden başka petrol hakkı sahipleri aşa
ğıdaki indirimleri de yapabilirler :
a) Petrol hakkı sahibi kurumların, Petrol Kanununun 56 nci mad
desinde değişiklik yapan bu Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen, mah
sup işleminden sonra, varsa, ödedikleri Devlet hakkı ve hisseleri,
b) Petrol hakkı sahibi kurumların ellerindeki sahanın terk edil
mesi gerşği olarak terk ettikleri ekonomik değerlerin henüz itfa edil
memiş bakiye değerleri,
c) Petrol hakkı sahibi kurumların aktifleştirmedikleri arama gi
derleri, sondaj fer'i giderleri ve ekonomik miktarda verimi olmayan ku
yuların açılma giderleri,
d) Tükenme payları.
2. Tükenme payı petrol hakkı sahibinin sermaye hesabına alarak
aktifleştirdiği arama giderleri, sondaj fer'i giderleri ve ekonomik mik
tarda verimi olmayan kuyuların açılma giderleri toplamlından ibaret
olup Vergi Usûl Kanununun 316 nci maddesi hükmüne kıyasla her saha
için ayrı ayrı olmak üzere, Maliye Bakanlığı ile Petrol İşleri Genel Mü
dürlüğünce müştereken belli edilecek nispetler üzerinden itfa edilir.
'Ancak; sahanın petrol istihsalinden başka bir maksada tahsis edilmiş
bulunan kısmının maliyet veya kıymeti ile petrol ameliyesinin sona er
diği tarihte bu sahanın petrol hakkı sahibi bakımından haiz olduğu ba
kiye değer tükenme payından indirilir.
MADDE 43. —• 6326 sayılı Kanunun 65158 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 98 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Madde 98. — Petrol hakkı sahibi kurumların ekonomik değerleri
Vergi Usûl Kanununda yer alan değerleme hükümlerine göre değerlendi
rilmekle beraber, (bu kurumların aküfleştirdakleri ve bu Kanunla tarif
leri ve esasları belirtilen arama giderleri, sondaj fer'i giderleri ve eko
nomik miktarda verimi olmayan kuyuların açılma giderleri kayıtlı de
ğerleri üzerinden değerlenir.
Bu değerler bu işler için yapılan gerçek giderlerden fazla olamaz.
Bu giderlerin aktifleştirilmesi ihtiyaridir. Tercih hakkı bu gruba
dahil masrafların yapıldığı ilk döneme ait vergi beyannamesinde kulla
nılır.
MADDE 44. — 6326 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir :
Madde 99. — Petrol hakkı sahibi tarafından aktifleştirilen arama
giderleri sondaj fer'i giderleri ve ekonomik miktarda verimi olmayan
kuyuların açılma giderleri dışındaki ekonomik değerin maliyeti ile bu
I ekonomik değerin elde edilmesi ve üzerindeki tesisatın kurulması ile
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ilgili masraflar amortisman yolu ile itfa olunur. Bunlara tatbik edilecek
amortisman nispetleri rezerv durumu dikkate alınarak Maliye Bakan
lığınca ayrıca tespit edilir.
MADDE 45. — ©326 sayılı Kanunun 6558 sayılı Kanunla değiştiril
miş bulunan 112 nci maddesinin 1 inci fıkrası ile aynı maddenin 6987
sayılı Kanunla değiştirilmiş ve ilâve edilmiş 2, 3 ve 4 üncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Madde 112. — 1. Bir petrol hakkı sahibi bizzat veya bir temsilcisi
veya Genel Müdürlükçe kabul edilmiş bir müteahhidi vasıtasiyle kendi
adına Türkiye'deki petrol ameliyeleri için - idarî faaliyetler ile bina
tesislerinin ve teçhizatının inşaası, kurulması ve işletilmesine ait mal
zemeler hariç olmak üzere - Genel Müdürlükçe lüzumlu görülen malze
meyi, münhasıran bu ameliyelerde kullanmak kaydiyle, Petrol Kanunu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 25 yıl müddetle gümrük ve diğer
ithal vergi ve resimlerinden muaf olarak İthal edebilir. Ancak; Bakanlar
Kurulu Türkiye'de istihsal veya imal edilen ve evsafı, mevcudu ve emre
amade miktan bakımından ithal edilen mümasil maddelerle kıyası ka
bil bulunan ve fiyatları ithal maddelerinin gümrüklü fiyatlarına kıyasla
% 25 ten daha yüksek bulunmayan maddelerin islimlerini muhtevi müfre
datlı bir liste neşrederek bu listede gümrükten muaf olarak ithal edil
mekte bulunan maddelerden hangilerinin Gümrük Vergisine ve diğer
İthal Vergisi ve resimlerine tabi tutulacağını tayin ve tespit edebilir. Bu
liste 6 şar aylık devrelerde yeniden gözden geçirilerek tadil olunabilir.
Listeler neşrolunduktan tarihte yürürlüğe girer. Ancak; listenin neşir
tarihinden önce Genel Müdürlüğe verilmiş dilekçelerle ithali istenilen
maddeler, bu Genel Müdürlükçe gerekliliği onaylanmak kaydiyle, listenin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde ithal edüdikleri takdirde,
muafiyetten faydalanırlar.
2. Petrol hakkı sahibi; hakkı yürürlükte bulunduğu müddetçe
kendi petrol ameliyesi için lüzumlu olan ve yerli kaynaklardan temini
mümkün bulunmayan hampetrolti piyasa fiyatı üzerinden Gümrük ve
diğer İthal Vergi ve resimlerinden muaf olarak ithal edebilir.
Bakanlar Kurulu ithal .edilen hampetrolün piyasa fiyatını serbest
rekabet emsal fiyatlarım gözönünde bulundurarak tespite yetkilidir.
3. Yukandaki fıkralar gereğince tanınan gümrük ve diğer ithal
vergi ve resimleri muafiyeti, bu malzemenin bir petrol hakkı sahibinden
petrol ameliyesinde kullanılmak üzere başka bir petrol hakkı sahibine
Genel Müdürlüğün müsaadesi ile devri halinde de, devam eder.
4 İkinci fıkra mucibince ithal olunan petrolden imal edilen pet
rol ürünleri ile petrol ameliyesinde kullanılmak üzere diğer bir petrol
hakkı sahibine devredilen malzemeler hariç, Gümrük ve diğer ithal vergi
ve resimlerinden muaf olarak ithal edilmiş olan malzeme, doğrudan doğ
ruya veya petrol ameliyesi sayılmayan bir faaliyet yolu ile Türkiye da
hilinde kullanılmak veya satılmak üzere devredildiği, devir tarihinde yü
rürlükte bulunan Gümrük Kanunu ve tarife cetvellerindeki hüküm ve şart
lar dahilinde gümrük ve diğer ithal vergi ve resimlerine tabi tutulur. Şu
kadar ki, petrol ameliyesi yönünden işe yaramayan malzeme için Genel
Müdürlüğüm teklifi üzerine Maliye ve Gümrük ve Tekel Bakanlıklarının
tasvibi suretiyle bu hükme bir istisna (tanınabilir.
MADDE 46. — 6326 sayılı Kanunun 115 inci maddesinin 1 ve 2 nci
fıkraları ile 6558 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 3 üncü fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Madde 115. — 1. Bir petrol hakkı sahibi Maliye Bakanlığına ve
Genel Müdürlüğe müracaatla ödenmesi gereken fakat henüz ödenmemiş
bulunan her türlü vergi, resim, harç, Devlet haklan ve Devlet hisselerinin
ödenmesi için gereken meblâğı hariç tutmak şartiyle;
a) Türkiye'de petrol ameliyelerinden başka kaynaklardan elde
ettiği nakdî fonlarla buna ait hakların bu kanuna ve Vergi Usûl Kanu
nuna göre tespit edilecek sermaye mevcutları esasından ibaret değerini
aşan kısmı hariç olmak üzere nakdî fonlarla buna müteallik haklarını;
b) Türkiye'de petrol ameliyelerinden başka kaynaklardan elde
ettiği kısma hariç bırakmak suretiyle sermaye mevcutları esasına dahil
diğer kıymetleri nakden veya aynen,
Vergiden muaf olarak harice transfer edebilir.
Şu kadar ki, ayın olarak gelen sermaye yine aynen çıkarılacak
durumda ise ayın olarak çıkarılır. Ekonomik değerlerin yurt içinde sa
tış veya devrinden doğan lehte farklar blokedir. Bedel yurt dışında alın
mışsa fark döviz olarak Türkiye'ye getirilip bloke hesaba alınır. Yurda
giren ve çıkan ayınlarm evsafa uygunluk ve müsaade konusu mallar
olup olmadığı, gerektiğinde, Maliye Bakanlığı ve Genel Müdürlük eksperlerince denetlenebilir.
2. Bir petrol hakkı sahibi Maliye Bakanının müsaadesi ile petrol
ameliyelerinden başka kaynaklardan elde edilmiş ekonomik değerleri
harice transfer ederek bunların karşılığında Türkiye'deki petrol ameli

yelerinde kullanılmak Üzere hariçten nakit, hizmet, malzeme veya diğer
bir ekonomik değer getirebilir.
Bu suretle harice transferine müsaade edilen ekonomik değerler
karşılığında hariçten temin edilen nakit, hizmet, malzeme veya diğer
ekonomik değerler petrol hakkı sahibince Türkiye'de petrol ameliyele
rinden başka kaynaklardan elde edilmiş sayılır.
3. Petrol hakkı sahipleri ithal edilmiş müseccel sermayelerine
mahsuben her zaman, ithal edilmiş sermayelerini aşan transfer edilebi
lecek net kıymetlerinin transferi için ise ancak Kurumlar Vergisi Be
yannamesinin verilme müddeti zarfında her beyannamenin verilmesini
takiben transfer talebinde bulunabilirler.
Müddetinde yapılmayan transfer talepleri ancak gelecek Kurumlar
Vergisi beyannamesi süresi içinde yapılabilir.
MADDE 47. — 6326 sayılı Kanunun 116 nci maddesinin 1 inci fık
rası ile aynı maddenin 6558 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 3 üncü
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Madde 116. —> 1. Petrol ameliyelerinde kullanılmak üzere Türki
ye'ye ithal edilmiş olan nakdî fonlar ve buna ait haklarla sermaye mev
cutlan esasının bir cüzünü teşkil eden malzeme veya diğer ekonomik
kıymetlerin değeri, ithalâtın yapıldığı dövize göre Türk parasının ithal
tarihinde carî resmî kambiyo kuru üzerinden tespit edilir.
Kıymet tayin ve tespiti, Maliye Bakanlığı ile müştereken Genel
Müdürlükçe yapılır.
3. Bu suretle yapılacak tevsik muameleleri üzerine Maliye Ba
kanlığı ile Gene] Müdürlük tarafından dövizin cinsi hakkında verilecek
kararda; petrol hakkı sahibinin ve transfer edilecek ekonomik kıymetle
rin değerinin hangi memlekete mensup olduklan hususu ile diğer ilgili
hususlann yazılması şarttır.
Hilâfına delil bulunmadıkça, nakdî fonlar ile buna müteallik hak
larda dahil olmak üzere transfer edilecek ekonomik kıymetlerin değeri,
karşılığında elde edildikleri kıymetlerin memlekete ithal tarihlerindeki
sıraya göre transfere tabi tutulur.
Yukarıdaki esaslara göre değeri tespit edilmiş nakdî fonlar ve buna
müteallik haklarla sermaye mevcutlan esasının bir cüz'ünü teşkil eden
diğer ekonomik kıymetlerin transferi ithal tarihinde carî olan resmî
kambiyo kuru üzerinden yapılır.
Bunlann dışında kalanlar transfer tarihinde carî olan resmî kam
biyo kuruna tabidir.
MADDE 48 — 6326 sayılı Kanunun 6558 sayılı Kanunla değiştiril
miş bulunan 118 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Madde 118. — Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki ka
nunlar ve bu kanunların ek ve tadilleri ile bunlara istinaden çıkarılan
karar ve tebliğler, bu kanun hükümleri saklı kalmak üzere, petrol hakkı
sahiplerine de uygulanır.
MADDE 49. — 6326 sayılı Kanunun 6558 sayılı Kanunla değiştiril
miş bulunan 120 nci maddesinin 1 inci fıkrası ile 6558 sayılı Kanunla
eklenen 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştinlmiştir :
Madde 120. — 1. İşletmeciler ve belge sahipleri istihdam ettikleri
yabancı şahıslar sayısının yüzde 25 inden aşağı sayıda olmamak üzere
Türk vatandaşlarının (Devlet memurları hariç) petrol amehyelerinin
her safhasında ihtisas kazanmalarını sağlamak için yabancı memleket
lerde veya Genel Müdürlükçe uygun görüldüğü oranda Türkiye'deki ilmî
ve meslekî kurum ve işletmelerde eğitim ve staj görmelerini, masraflannı üzerlerine almak suretiyle, temin ederler.
3. Bu suretle eğitim ve staj görenler masraflarını üzerlerine alan
petrol hakkı sahiplerine karşı mecburî hizmet veya iş mükellefiyeti ile
bağlı değildirler.
MADDE 50. •— 6326 sayılı Kanunun 121 inci maddesi 2 nci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Madde 121. — 2. a) Devlet adına faaliyette bulunan petrol hakkı
sahibi kuruluş, bu kanunun 53 üncü maddesinin 2 nci ve 3 üncü fıkrala
rına tabi olmamakla beraber bu kuruluş bir bölgede azamî 16 adet arama
ruhsatı alabilir.
Yine, aynı kuruluş 61 inci maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkraları, 74, 75
ve 80 inci maddelerinin de sınırlayıcı hükümlerine tabi değildir.
to) Petrol hakkı sahibi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı bu Ka
nunun 56 nci maddesinde öngörülen mükellefiyete tabi değildir.
MADDE 51. — 6326 sayılı Kanunun 124 üncü maddesinin 1 ve 2 nci
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Madde 124. — 1. Müsaade istihsal etmeden jeolojik istikşaf yapan
lar 5.000 liradan 10.000 liraya kadar hafif para ©ezası ile cezalandırılır
lar.
2. Arama ruhsatnamesi, işletme ruhsatnamesi veya belge almak
sızın jeolojik istikşaftan gayri petrol ameliyelerini yapanlar 5.000 liradan
25.000 liraya kadar ağır para cezası veya bir aydan altı aya kadar
hapis cezası veya her ikisi Ue birlikte cezalandırılırlar.
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MADDE 52. — 6326 sayılı Kanunun 125 inci maddesi aşağıdaki şe
kilde değştirilmiştir :
Madde 125. — 1. Bu Kanuna göre israf veya tehlikeli fiilleri ya
panlara, hu fiilleri tespit olunacak 'bir süre içinde durdurmaları içm,
Genel Müdürlük tarafından emir verilir. Bu sürenin sonunda israf veya
tehlikeli fiil devam ederse, devanı ettiği her gün için failleri 5.000 lira
ağır para cezası ile cezalandırılırlar.
2. Yukarıda yazılı fiillerden dolayı önemli ve tamiri kabil olmayan
bir hasar meydana gelmişse, failleri hakkında bir aydan altı aya kadar
hapis cezası veya fiilen devam ettiği her gün için 5.0'0O liradan aşağı
olmamak üzere ağır para cezası veya bu cezalardan her ikisine birden
hükmolunur.
MADDE 53. — '6326 sayılı Kanunun 6987 sayılı Kanunla değiştiril
miş bulunan 132 nci maddesinin 1, 3 ve 4 üncü fıkraları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir :
Madde 132. —• 1. Petrol hakkı sahibi bu kanuna, nizamnameye,
bunlara müstenit kararnamelere, emirlere veya müsaade, arama ruhsat
namesi veya işletme ruhsatnamesi veya belgede yazılı şartlardan her
hangi birine riayet etmediği takdirde Genel Müdürlük, kendisine 90 gün
zarfında bunlara riayeti aksi takdirde verilen müsaade, arama ruhsat
namesi veya işletme ruhsatnamesi veya belge ile ilgili ameliyelerin geçici
bir süre içinde durdurulabileceğini veya doğrudan doğruya fesih müeyyi
desinin uygulanacağım ihbar eder. Bu ihbara rağmen 90 günlük süre
nin bitiminde petrol hakkı sahibinin riayetsizliği devam ederse Genel
Müdürlük ameliyeyi 90' günden az ve 180 günden çok olmamak üzere
geçici olarak durdurabileceği gibi müsaade, arama ruhsatnamesi, işlet
me ruhsatnamesi veya belgenin doğrudan doğruya feshi için Bakana
teklifte bulunabilir.
3. Arama veya işletme ruhsatnamesi sahibi veya belge sahibi Ka
nunun 13, 57, 58, 619, 6'7 ve 85 inci maddelerinin hükümlerine riayet etme
diği takdirde, hakkında geçici durdurma tedbirine başvurulmaksızın, 90
günlük süre verilmek suretiyle doğrudan doğruya fesih müeyyidesi uygu
lanır.
4. Fesih kararı Genel Müdürün teklifi üzerine Bakan tarafından,
geçici durdurma karan ise Genel Müdür tarafından verilir.
MADDE 54. — 16558 ve 6987 sayılı Kanunlarla değiştirilmiş bulunan
6326 sayılı Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir :
ıBK MADDE 1« — 6326 sayılı Petrol Kanunu ile bu Kanunun bazı
maddelerini değiştiren 0558 ve 6987 sayılı Kanunlarda; İcra Vekilleri
Heyeti», «Vakü», «Vekalet», «Petrol Dairesi» ve «Reis» tabirleri sırası ile
«Bakanlar Kurulu», «Balkan», «Bakanlık», «Petrol İşleri Genel Müdürlüğü»
ve «Genel Müdür» olarak, 8 inci kısmının 1 inci bölüm başlığı «Personel
Eğitimi» ve aynı kışımın 2 nci bölüm başlığı «Kamu İktisadî Teşebbüsle
rinin yapacakları petrol ameliyeleri» olarak değiştirilmişlerdir.
EK MADDE 2. —> Bir belgeye dayanılarak petro - kimya tesisleri için
112 nci madde gereğince ithal edilen hammadde, yardımcı kimyasal
maddeler, işletme malzemeleri ve bünyesine giren diğer malzemelerle
imal olunan petro - kimyasal maddeler doğrudan doğruya veya petrol
ameliyatı sayılmayan bir faaliyet yoliyle Türkiye dahilinde kullanılmak
veya satılmak üzere devredildiği takdirde 112 nci maddenin 5 inci fıkrası
hükmü uygulanmaz.
MADDE 55. — 6326 sayılı Kanunla bu Kanunun ek ve tadillerinde
aşağıda belirtilen maddeler, fıkralar, bentler ve bölüm (başlıkları kaldı
rılmıştır :
6329 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi 37 nci fıkrası, 16 nci maddesi,
21 inci maddesi, 6987 sayılı Kanunla değiştirilen 22 nci maddesi, 27 nci
maddenin 4 üncü fıkrası, 28 inci maddesi, 29 uncu maddesi, 38 inci mad
denin 1 inci fıkrasının ı(d), >(f) Ve '(i) bentleri, 51 inci maddenin 4 üncü
fıkrası, 76 nıcı maddenin ikinci pragrafı, 100 üncü maddesi, 6558 sayılı
Kanunla değiştirilen 101, 1012, 103, 1014, 105, 106 ve 107 nci maddeleri,
108 inci raaddesi, 61987 sayılı Kanunla değişik 109 ve 110 uncu madde
leri, 6558 sayılı Kanunla değişik 111 inci maddesi, 117 nci maddenin 2
ncd fıkrası, 121 inci maddenin 3 üncü ve 4 üncü fıkraları ile 6 nci kı
sımdaki 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 neı bölüm başlıkları.
MADDE '56 — 6326 sayılı Kanunla bu Kanunun ek ve tadilleri olan
kanunlara aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir :
GEÇtCt MADDE 1 — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce
verilen arama ruhsatnamelerinin müddeti, verildiği tarihte yürürlükte
bulunan hükümlere tabidir. Arama ruhsatnamesinin kısmen veya tama
men devri halinde de hüküm böyledir.
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce
k«ndi arama sahasında keşif yapan arayıcıya Petrol Kanununun 55 inci
maddesinin 4 üncü fıkrası gereğince Petrol Dairesince tanınmış olan müd
det, kanun yürürlüğe girdiği tarihte bu kanunla kabul olunan 3 yılı aş
mış olsa bile devam eder.

GEÇİCİ MADDE 3. — İşbu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce
Kanunun 58 inci maddesi gereğince İşlemeye başlamış (bulunan müddetler,
eski hükümlere talbi'kalırlar. Şu kadar ki, sözü geçen müddetlerin geı i ka
lan kısmı, yeni Kanunun tayin ettiği müddetlerden uzun ise bu Kanunun
yürürlüğe girmesinden itibaren yeni müddetin geçmesi ile müddet ta
mamlanmış olur.
GEÇİCİ MADDE 4. — İşbu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce ve
rilen işletme ruhsatnamelerinin müddeti verildiği tarihte yürürlükte bu
lunan hükümlere tabidir. İşletme ruhsatnamelerinin kısmen veya tama
men devri halinlde de hüküm böyledir.
GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 5
yıl ve daha fazla nakledümiş olan zararlar müteakip yıllara devredile
mez.
GEÇİCİ MADDE 6. — < İşbu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce
Kanunun 68 inci maddesi gereğince işlemeye başlamış bulunan müddetler
eski hükümlere tabi kalırlar. Şu kadar kd, sözü geçen müddetlerin geri
kalan kısmı yeni kanunun tayin ettiği müddetlerden uzun ise, bu kanu
nun yürürlüğe girmesinden itibaren yeni müddetlerin geçmesi île tamam
lanmış olur.
GEÇİCİ MADDE 7. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce
verilmiş olan belgelerde yazılı müddetler, verildikleri tarihte yürürlükte
bulunan hükümlere tabidir.
GEÇİCİ MADDE 8. — ©558 ve 6987 sayılı Kanunla değişik 6326 sa
yılı Petrol Kanununun vergilendirme başlığını taşıyan 6 nci kısmında
yer alan hükümleri değiştiren ve kaldıran hükümler bu Kanunum yü
rürlüğe girdiği tarihi takibeden takvim yılı başında yürürlüğe girer. Bu
Kanunun yürürlüğünü takip eden takvim yılı basma kadar vergilen
dirme ile ilgili eski hükümlerin uygulanmasına devam edilir.
GEÇİCİ MADDE 9. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Petrol
Dairesi Reisliği ile Akaryakıt Dairesi Başkanlığı personelinin atanma
ları, müktesep hakları saklı kalmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu gereğince Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne tahsis edilen kadro
lara, bu Kanun hükümleri gereğince yapılır. Bu işlemler bir ay içinde
bitirilir.
GEÇİCİ MADDE 10. —> Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde teşkili ön
görülen Teftiş Kuruluna, öncelikle halen Akaryakıt Baş Kontrolörlüğü
ve kontrolürlüğü kadrosunu işgal eden elemanlar bir ehliyet sınavından
geçirilir ve kazananlar müfettiş olarak atanırlar.
MADDE 57. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 58. .— Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
13/4/1973
Düstut
Tertip

ıB&shğı

No.

Cilt

Sayfa

Resmî
Gazete
Sayı

İlgili Kanun :
6326
6987

Petrol Kanunu
16/3/1954
6326 sayılı Petrol Kanunu i l e W
kanunda
'değişiklimi
yapan 6558 sayılı Kanunun bazı maddelerinin tadili ve
bazı maddelerine fıkralar ilâve edilmesi hakkında kanun

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanu
nunun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının değiştirilmesi
hakkında Kanun
Kabul tarihi : 10/4/1973

Kanun No : 1703

MADDE 1 — 6219 sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim
Ortaklığı Kanununun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir :
MADDE 5 — Bankanın itibarî sermayesi her biri (500) beşyüz Türk
Lirası kıymetinde (200 000) iki yüz bin hisseye ayrılmış olarak
(100 000 000) yüz milyon Türk Lirasıdır. Bu miktar Bakanlar Kurulu
Kararı ile bir misli artırılabilir.
MADDE 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
13/4/1873
Bağlısı

No.

6219

Düstur
Tertip

ilgili
Kanun s
Türkiye
Vakıflar

'Harikası

Türk

Anonim

Ortaklığı
15/1/1951

Cilt

Sahlfe

Resmi
Gazete
Sayı

8608

—
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K A R A R ı N A M E L E RR
Karar Sayısı : 7/5954
ıl —• Türk ıStanıdartları Enstitüsü tarafından hazırlanan TS/&12
«Sıcak Haddelenmiş, Köşeleri Yuvarlatılmış Çelik U - Profilleri» Stan
dardının yayımı tarihinden bir yıl sonra yalnız üretim ve sataş safha
larında meclburî olarak uygulanması,
2 — Bu kararın yürürlüğe girdiği tarihte ellerinde ıbu standarda
aykırı mal bulunanların en geç 15 gün içinde iki nüsha beyanname ile
bunların cins ve miktarlarını Valiliklere bildirmeleri,
3 — Bu Standard hükümlerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca
yürütülmesi;
Bu Bakanlığın 19/2/1973 tarih ve 4/n-67121-912/04374 sayılı
yazısı üzerine, 1705 ve 301® sayılı Kanunlarla, 118/11/10611 tarifli ve 132
sayılı Kanuna 'göre, Bakanlar Kurulunca 28|/2/19l7t3 tarihinde kararlaştınlmıştır.
CUMHURBAŞKANI
C. SUN AY
Başbakan
F. MELEN

Devlet Bakamı
D. KİTAPLI

Devtat Balkanı
/. ARAR

Devlet Bakanı
Z. BAY KARA

J

Devlet Bakanı
Prof. I. ÖZTRAK

Adalet Bakanı

Adallet Bakanı
F.
ALPASLAN
F. ALPASLAN

Millî Savunma Bakanı
M. İZMEN

Bakanı
F. KUBAT

Dışişleri Bakanı
Ü. H. BAYÜLKEN

Maliye Bakanı
Z. MÜEZZİNOĞLU

tçişleıiıi

Millî Eğirim Bakanı
Prof. S- ÖZBEK
1

Sağ. ve Sos- Y. Balkan
Dr. K. DEMİR
Ulaştırma Bakanı
R. DANIŞMAN

Bayındırlık Bakam
M. ÖZTEKİN

Ticaret Bakanı
N. TALÜ

Güm. ve Tekel Bakanı
II. ÖZALP

Taran Bakanı
/. KARAÖZ

Çalışma Balkanı
A- R. UZUNER

En. ve Tafo. Kay. Bakanı
N. KODAMANOĞLU

Sanayi ve Tek. Balkanı
M. EREZ

Turizm ve Tan- Bakanı
E. Y. AKÇAL

Köy İşleri Balkanı
Prof. N- SÖNMEZ

Orman Bakanı
Prof. S. İNAL
T Ü R K

1 - SltNIFIiANDlRMA VE ÖZELdKLİER
1.1 - SINIFLANDIRMA
1.1.1 - Sınıflar
Bu standardın kapsamına giren U — profilleri, yapıldıkları mal
zemenin en küçük çekme dayanaımlarına göre:
~ Pe 34,
— Fe 37,
— Fe 42,
—' Fe 50,
— Fe 60 ve

— Fe 70
olmak üzere 6 ana sınıfa ayrılır.
1.1.2 - Tipler

TJ — Profilleri Italban (flanş) (genişliklerine göre :
•— Normal ve
— Dar

olmak üzere iki tipe ayrılır,
örneğin : U — 40 ve
U — 40x.20
40x20 gibi

1.2 - ÖZELİKLER
1.2.1 - Malzeme
¡1.2.1.1 - Mekanik özelikler
V —> Profilleri yapımında kullanılan çeliklerin mekanik özelikleri
Çizelge — 1 deki değenlere uygun olmalıdır.
ÇİZELGE: 1

İmar ve İskân Bakanı
T. TOKER
Genç. ve Spor Balkanı

A. KARAKÜÇÜK

S T A N D A R T L A R I

28/2/1913 tarih ve 1/5954 sayılı Kararnamenin ekidir.

Sıcak Haddelenmiş, Köşeleri Yuvarlatılmış
Çelik U — Profilleri
TS 912

0.3 - KAPSAM
İBu Standard, kütle ve kalite (gruıbu çeliklerden sıcak haddelenerek
yapılmış sanayide ve yapılarda ıkuUanüan yüksekliği 30 —• 40© mm olan,
köşeleri yuvarlatılmış, U —. profillerini kapsar. Kütle ve kalite gruıbu
çeliklerden başka malzemeden yapılmış U —> profilleri ile keskin köşeli
U — profillerini kapsamaz.

UDK 669.14423

10 - KONU, TARİF, KAPSAM
0.1 - KONU
Bu Standard, sıcak haddelenmiş köşeleri yuvarlatılmış çelik U —
Profillerinim tarifine, sınıflandırma ve özeliklerine, muayene ve deney
lerine, piyasaya arz şekli ile denetleme esaslarına dairdir.
0.2 - TARİFLER :
0.2.1 - U — Profili
U
Profili taban (Flanş) dış yüzeyleri birbirine paralel ve, en
kesiti U biçiminde olan profüdir.

Atana (i)
Çeliğin
Çekme
Sınırı
Kısa
Dayanımı (+2) kgf/mm (2)
Gösterilişi
kgf/mm
imin
Fe
Fe
Fe
Fe
Fe
Fe

34
37
42
50
60
70

0.2.3 - Sabit boy
tSafoit boy, U —• profilinin siparişte belirtilen boyudur.
0.2.1, - Tam boy
0.2.Jf - Tam boy

Tam b o y , U —-ı profilinin belirli ölçülerde kesildikten sonraki bo
Tam boy, U —> profilinin (belirli ölçülerde kesüldükten sonraki bo
yudur.
yudur.

34
37
42
50
60
70

— 42
— 45
— 50
— 62
— 72
— 815

21
24
26
30
34
37

Kopma
Uzaması
(I* = * d„)
%
nün
28
25
22
20
15
10

Katlama
Deneyinde
Burç (3)
Çapı
0,5 . a
1 .a
2 .a

1) Bu değerler, et kalınlığı 16 ıram., ye kadaır olan profiller 4çin
geçerlidir. Et kalınlığı 16 mm den büyük olan profillerde, bu değerler 1
kgf/mmz 'kadar düşük olabilir.
2) Bu değerler profilin boyu yönünde ahnaoak örnekler için ge
çerlidir.
3) a — örnek kahnhğı olup bükme açısı hepstalde 180" dtr.
1.2.1.2 - Kimyasal özelikler
U — Profillerinin yapımında kullanılan' çeliklerdeki C, P, S ve N
yüzdeleri bir fikir vermek üzere Çizelge — 2 de (gösterümiıştir.
ÇİZELGE — 2 U — Profillerinin, yapımında kullanılan çeliklerdeki
C, P, S ve N yüzdeleri

1

0.2.2 - Yapım boyu
Yapım boyu, U —• profilinin haddeden çıktıktan ve testerede kesüdâkten sonraki boyudur.

Mekanik özelikler

Bileşim Etemaentieri % (Ağırlık) (Parçada)
Çeliğin Kusa
Gösterilişi
Fe 34
Fa 37
Fe
Fe
Fe
Fe

42
50
60
70

C ortalama

P max

19 max

0,21
0,25
0,311

0,10 (0,063)
0,10 (0,063)
0,10 (0,063)
0,088 (0,055)
0,088 (0,065)
0,066 (0,055)

0,063
0,063
0,063
0,095
0,095
0,055

—

—

N, (1)
—
. —

—
—
•—'

0,008

1) Elektrik ark ocağı çeliği döküm anafizüılcte anot miktarı f/
0,012 olabilir.
NOT : U — Profilleri belli ortamlarda korozyona karsı dayanıklığmı arttırmak için ı% 0,25 — 0,35 .balkırlı (ortalaması % 0,30) olarak

0

— 8 —
yapılmış ise bu tür çeliklerin (kısa gösterilişi
belirtilmelidir.
Örneğin : Fe 42 — Cu 3 gibi

sonuna Cu 3 yazılarak

1.2.2 - Yapılış özeliği

1.2.2.1 - Genel
U — Profilleri, Çizelge — 1 deki çeliklerden, sıcak haddelenerek
yapılmalıdır.
1.2.2.2 - Yüzey Durumu
U — Profillerinin yüzeyleri göz ve elle muayene edildiğinde düz
gün olmalı ve çatlak bulunmamalıdır. Yüzeylerdeki çapak, tufal, kat
merler giderilmiş olmalıdır.
1.2.2.3 - Boyut ve Biçim Toleransları
U — Profilleri boyutları Föy — 1 de verilmiş olan değerlere uygun
olmalıdır.
TJ — Profillerinde, tabanların (flanşlann) paralellikten sapma de
ğerleri (k) Çizelge — 3 de gösterilen sınırlara uygun olmalıdır.

1.2.2.5 - Ağırlık ve Toleransları
U — Profilleri ağırlıkları, boyutlarına göre Föy 1 de gösterilen de
ğerlere uygun olmalıdır.
U — Profillerinin ağırlık toleransları:
— Toplam teslimatta
± %4
— Tek bir profilde
± %6
olarak kabul edilir.
'Bir teslimat içerisinde değişik yükseklikte U — Profilleri bulu
nabilir.
Buradaki ağırlık toleranslarından, mevcut boydaki profillerin Föy
— 1 e göre hesaplanan ağırlıkları ile fülî ağırlık arasındaki fark anla
şılmalıdır.
1.2.2.6 - Boy Toleransları
TJ — Profillerinin boy toleransları Çizelge — 6 da gösterilmiştir.
ÇİZELGE 6 — Boy

Boylar mm
Smır
Tolerans

Boyun adı ve
Kısa Gösterilişi
Yapım boyu
(y)
Sabit boy
(s)
Tam boy
(t)

ÇİZELGE S — Tabanların (Flanşlarm) paralellikten sapma değerleri

Tabanların OFlansların)
Parallellikten Sapma Değerleri
Taban (Flanş) Genişliği
b
mm

k

max
mm

100

100 — 110

1,0
b

nin 1

i

U — Profillerinde, gövdedeki eğrilik (f) Çizelge — 4 deki değerlere
uygun olmalıdır (Şekil — l e bakınız)
ÇİZELGE 4 — Gövdelerin Eğrilik

Yükseklik
h
mm

100

100 — 200
200 — 400

Toleransları

Boylar İçin Not

3.000 — 15.000
en çok
15 000
en çok
5.000
6.001 — 10.000
10 001 den yukarı

50

mm olarak is tenilen boyda

+ 10
± 25
50

mm olarak isteni
len boy ve isteni
len tolerans değe
rinde

2 — İHZAR VE İMALATA AİT MUAYENE V E DENEYLER :
2.1 - NUMUNE ALMA

Aynı dökümden (döküm numarası aynı) ve aynı kesitte olan U —•
Profillerin in her 20 tonu veya 20 tona kadar olanı bir parti sayılır.
Her partiden U — Profil sayısının % 5 i numune olarak gelişi gü
zel ayrılır. Kesirler tam sayıya yuvarlatılır. Numune sayısı 4 den aşağı
olamaz.
Alman numunelerden Madde 2.2 de belirtildiği şekilde gereken bo
yutta ve sayıda deney parçası kesilir.
2.2 - ÖRNEĞİN

YERİ

Çekme deneyi için örnekler imkân nispetinde Şekil — 3 deki yer
lerden alınmalıdır.

Değerleri

Gövdelerin Eğrilik Değerleri
f
max
mm

V3

0,5
1,0
1,5

1.2.2.4 - Doğruluk Toleransı
U — Profillerinde doğruluk toleransları (Şekil — 2) Çizelge — 5 de
gösterilmiştir.

2.3 - NUMUNELERİN
ZIRLANMASI

ÇİZELGE 5 — Boydaki Doğruluk Toleransı

Yükseklik
h
mm
400 e kadar

Doğruluk Toleransı
P
mm

0,0015 .1

(p)

ÇIKARILMASI

VE

ÖRNEKLERİN

HA-

Numunelerin çıkarılmasında, imkân nispetinde biçim değişikliğine
meydan verilmemelidir. Makas veya oksijenle kesmelerde, kesinlen
yerde, talaş alma için yeteri kadar işleme payı bırakılmalıdır. Oksi
jenle kesmede sertleşmeler, talaş kaldırma işlemini güçleştirirse, en
çok 550°C a kadar tavlamaya müsaade edilir. Eğrilmiş veya çarpıl
mış numunelerin soğuk olarak düzeltilmesine imkân görülmezse, an
cak normal tavlanmış olarak teslim edilecek profillerde, sıcak olarak
düzeltme yapılabilir. Bu işlemde sıcaklık derecesi 650? C ı geçmemelidir.

—9—
TS 138 e göre hazırlanacak «çekme örneği için genel olarak ölçme
boyu L — 5 d„ olan, kısa örnek seçilmelidir.
Deney neticeleri çok farklı bulunduğu ve tereddüt olduğu tak
dirde dikdörtgen kesitli çekme örnekleri kullanılmalıdır.
Bu takdirde dikdörtken kesitli çekme örneklerinde ölçü boyu L =
5,65 x y kesit alanı seçilmelidir.
Çekme örnekleri dikdörtken kesitli olacaksa haddeden çıkan yü
zeyler olduğu gibi bırakılmalıdır.
U — Profillerden boylamasına alman katlama örneklerinde de
haddelenme yüzeyleri olduğu gibi bırakılmalıdır.
0

Q

1

— Yüksekliği h — 40 mm ve taban (flanş) genişliği b — 20 mm
Fe 50 çeliğinden sıcak haddelenerek yapılmış, 25 ton, 8500 mm sabit
boyda (s) dar kenarlı bir U — Profili aşağıdaki gibi gösterilir.
25 t. U — 40 X 20 TS 912/1 — Fe 50 — 8500.3
— Yüksekliği h — 40 mm olan Fe 37 çeliğinden sıcak haddelene
rek yapılmış 30 ton, 10 mm toleranslı 9250 mm tam boyda (t) bir U —
Profili aşağıdaki gibi gösterilir.
30 t. U — 40 TS. 912/1 — Fe 37 — 9250 ± 10 t
4 - ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

2.4 — MUAYENELER
2.4.1 - Gözle ve elle muayene
Numune U — Profillerinin tümü, Madde 1.2.2.2 de açıklanan hu
suslar yönünden gözle muayeneden geçirilir.
24.2 - Boyut muayenesi
Numune olarak alınan U — Profillerinin Föy — 1 de ve Madde
1.2.2.3 —• 1.2I.2L6 da açıklanan özeliklerin uyup uymadığına bakılır.
2.5 - DENEYLER
2.5.1 - Çekme deneyi
Deney, 3 deney parçası üzerinde TS 138 de açıklanan esaslara göre
yapılır. Çekme deneyi sonunda bulunan değerlerin Çizelge — 1 e uyup
uymadığına bakılır.
2.5.2 - Katlama deneyi
Deney, 3 deney parçası üzerinde yapılır. Deney parçası Çizelge —
^ de gösterilen bir burç üzerinde 180° katlanır.
Katlama deneyi TS 205 de açıklanan esaslara göre yapılır. Kat
lama deneyi sonunda deney parçasında herhangi bir çatlama olup ol
madığına bakılır.
2.5.3 - Deneylerin tekrarlanması

4.1 - İmalâtçı veya satıcı, istendiğinde bu standarda uygunluk
beyannamesi vermek veya göstermek zorunluluğundadır. Bu beyanna
mede satış konusu malın,
a)

1. bölümde belirtilen özelliklerde olduğunun,

b) 2. bölümdeki deneylerin yapılmış ve olumlu sonuç alınmış
bulunduğunun,
belirtilmesi gerekir.
4.2 - Bu standarda göre imal edilecek mal üzerinde Madde 3.1 de
belirtilen Türkçe İşaretlerin yanı sıra ve Türkçesinden daha büyük ve
belirli olmamak üzere ihraç edilecekleri memleketlerin anlıyacağı dilde
de karşılıkları yazılabilir.
5 - TÜRK STANDARDLARINTN UYGULANMASI HAKKINDA
TÜZÜK HÜKÜMLERİNE GÖRE YAPILACAK İŞLEM
5.1 - Bu standardın kapsamına giren mallar üzerinde denetleme
görevi gözle ve ölçme yoluyla muayene edilmek, gerektiğinde deney
ler yapılmak veya yaptırılmak suretiyle yerine getirilir.
5.2 - Denetleme görevi yapılırken standardın 2.1 Maddesinde gös
terilen usul ve şekilde ayrılan numunelerden 4 tane alınır ve tüzük'ün
bu yöne ilişkin hükümleri yerine getirilir.

Deneylerde olumlu sonuç alınmazsa alınacak iki kat yeni deney
parçaları ile, olumlu sonuç alınmayan deneyler tekrarlanır. Bu yeni
deneylerde bütün deney parçalarının olumlu sonuç vermesi gerekir.
Aksi halde ilgili parti standarda uygun sayılmaz.

Sıcak Haddelenmiş Köşeleri Yuvarlatılmış Çelik
U — Profilleri

3 - PİYASAYA ARZ

TS 912/1

3.1 - İŞARETLEME
U — Profilleri üzerine, sıcak haddeleme sırasında, kabartma ola
rak, aşağıdaki bilgiler yazılır:
— Firmanın markası veya kısa adı
— Türk malı deyimi veya TM işareti
— TS işareti
Bu işaretler her U — Profilinde en az 1 tane bulunacaktır.

X

3.2 - AMBALAJ
U — Profilleri, genel olarak, aynı boyutta olanlar, bağ yapıla
rak piyasaya arz edilir. Bağlar üzerine takılacak etikete Madde 3.1 de
yazılı bilgilerden başka, ayrıca :
— Döküm numarası,
— Anma boyutu, mm,
— Çelik sınıfı,
— Yapım yılı,
— Bağ ağırlığı
da yazılır.
Başka ambalaj şekli, imalâtçı ile alıcı arasında kararlaştırılır.
3.3 - KISA GÖSTERİLİŞ
— U — Profülerinin Kısa Tanımlaması için örnekler
— Yüksekliği h — 180 mm Fe 42 çeliğinden sıcak haddelenerek
yapılmış, 150 ton yapım boyundaki (i) U — Profili aşağıdaki gibi gös
terilir.
150 t U — 180 TS 912/1 — Fe 42 — y

UDK 669.14-423

Ölçüler mm dir.
h = 300 mm yüksekliğinde, sıcak haddelenmiş, Ç37 malzemeden
yapılmış bir U — profilinin gösterilişi:
1) Müsaade edüen artı toleransı, ağırlık toleransları ile sınırlan
dırılmıştır.
2) 1 = Atalet momenti, W = Direnç momenti, 1 = Atalet yarı çap
ları, ait olduğu eğme eksenlerine göredir.
3) S = Yarım kesitin statik momenti.
4)

S = 1 : S = Basma ve çekme orta noktaları uzaklıkları.
X

X

X

5) X = M Makaslama orta noktasının y — y eksenine olan uzak
M

lığı.
»s

— İD —

Toplam

Bo yutlar
Kısa

i

i

Kesit

i

1

r

2

işaret
Tolerans

Tolerans

Tolerans

alanı

Tolerans'

F
cm

alanı

kg/m

4.5

4,5

2

2,21

1,74

30

30

33

5

7

7

3,5

5,44

4,27

0,174

4 0 x 20

40

20

~s~

5.5

5

2,5

3,66

2,87

0,142

40
50 x 25

40

35

5

7

7

3,5

6.21

4,87

0,199

25

5

6

50

50

38

5

7

60

60

30

6

65

65

42

5,5

80

80

45

6

8

100

100

50

6

8.5

120

120

55

7

140

140

60

7

10

160

160

65

7.5

10,5

180

180

70

8

11

200

200

75

8,5

220

220

80

9

240

240

85

9,5

13

260

260

90

280

280

95

300

300

320

320

350

350

380

380
400

102

400

±2,0

±3,0

± 0,5

İçişleri Bakanı
F-

KUBAT

Millî Eğitim Bakanı
Prof. S- Ö Z B E K

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı
Dr.

R.

DANIŞMAN

En. ve Tab. Kay. Bakanı
İV.

KODAMANOĞLU

15,9
—

3,86
5.59

0.181
0,232

6

6

3

6,46

5.07

0,215

16.8 6,73 1,85 2,49 1,48 0,71
26,4 10,6 1,92 9,12 3,75 1,13
31,6 10,5 2,21 4,51 2,16 0,84

7.5

7.5

4
4

9,03

7,09

0.273

57,5

11,0

8,64

0,312

106

13,5

10,6

0,372

26,5 3,10 19,4 6.36 1,33
206 41,2 3,91 29,3 8.49 1.47

24.5

4,5

17,0

13,4

0,434

364

5

16,0

0,469

605

60,7 4.62 43,2 11,1
36,4 5,45 62.7 14,8

1,59

20,4

1.75

10.5 5,5
11 5,5

24.C
28,0

18,8
22,0

0,546
0,611

925
135C

11.5

11.5

32,2

25.3

0,661

1910 191 7,70 148 27,0 2,14

114

12,5

12,5 6,5
13 6,5
14 7

37,4

29,4

0,718

2690 245 8,48 197

33,6 2,30

42,3

33,2

43,3

37,9

0,775
0,034

e

8.5 4,5

9

9

10

-1,0

6

11,8
13,3

1.75
1,84

3.37

116 6,21 85,3 18,3 1,89 68.8
150 6,95 114 22,4 2,02 89,6

15,1
16,8

1,92
2,01

3,75
3,94

146

18,5

2,14

179

20.1

2,23

4.20
4.39

221

21.8

2,36

. 4,66

266
316
413

23,6
25,4

2,53
2,70

5,02
5,41

26,3

459

26,6

2,60
2,40

4,82
4.45

507

31,1

2,38

456

32,9

2.65

5.11

8

58,8

46,2

0,950

8030 535 11.7

100

17,5

0,982

14

16

75,8
77,3

59,5

100

60,6

1,05

10870 679 12,1 597 80,6 2,81
12840 734 12,9 570 75,0 2,72

80,4

63,1

1.11

15 760 829 14,0 615 78,7

91,5

71,8

1,18

20 350 1020 14,9 846 102 3,04 618

8

2,47

3,03

16

9

1.37

1,60

16

18

1,34

10,0

10
14

16

0,81

51,4

0,890

110

2,32

36,3

41,8

-1,5

1,01

1,33

2,67
2,93

53,3

16
18

2.22

1,45
1,55

7,5

±0,7

1,31
0.67

6.42

15

13,5
14

0.52

1,50

14

±2,5

cm

0.74

2,60

2,52 14.1 5,07 1,25

15

17.5 8,75
16 8

cm

1,42

17,7

10

100

—

M

0,91

10
±2,0

cm

6.65

3600 300 9.22 248 39,6 2.42
4620 371 9,99 317 47,7 2,56
6280 448 10,9 399 57,2 2,74
495 67,8

2,90

277

3.56

boyutlara göre hesaplanmıştır.

28/2/1973 tarih ve 7/59614 sayılı Kararnamenin ekidir

Devlet Balkanı

Devlet Bakanı

D- K İ T A P L I

I. A R A R

Adalet Balkanı

SUN AY

Devlet Bakanı
Z.

BAYKARA

Millî Savunma Bakanı

F • ALPASLAN

M.

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

Bayındırlık Balkanı
M.

H-

MÜEZZİNOĞLU

Z.

Ticaret Bakanı

R.
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Köy İsleri Bakanı

Orman Bakanı
Prof. S. İ N A L

KARAÖZ

Sanayi ve Tek- Bakanı
M.

EREZ

Tane Büyüklükleri
Taneli Maddeleri Sınıflandırmak İçin
TS 1225
UDK 621.928.2
0 - KONU, TARİF, KAPSAM
0.1 - KONU

Bu standart, taneli madelen sınıflandırmakta kullanılan tane bü
yüklüklerine dairdir.
0.2 - TARİFLER
0.2.1 - Taneli Madde

Taneli madde, eşit veya farklı büyüklükteki tanelerin yığınıdır.
0.2.2 - Tane Büyüklüğü

Tane büyüklüğü, tanelerin geçebileceği en küçük deney eleği açık
lığının anma büyüklüğüdür.
0.2.3 - Tane Sınıfı (Tane Grubu)

Tane sınıfı, seçilen iki tane büyüklüğü sınırı arasımda olan bütün
büyüklüklerdeki tanelerin toplamıdır. Tane sınıfı seçilen bu tane 'bü
yüklükleri sınırları ile gösterilir ve her iki sınır değeri eğik bir çizgi
ile birbirinden ayrılır (Örneğin : Tamamı 4 mm açıklılkh elek üstünde ka
lan ve yine tamamı 16 mm açıklıklı elekten geçen bir taneli madde
4/16 şeklinde gösterilir). Tane sınıflarının gösterilişinde tane büyüklük
leri T3 989 daki değerlere uygun olarak yuvarlatılajbilir.
Çeşitli amaçlar için kullanılan' tane sınıfları, bu amaçlar için ha
zırlanan kendi standartlarında gösterilir. Bu standartlarda tane sınıf
larında alt sınırdan küçük ve üst sınırdan büyük taneler için ağırlık to
leransı verilebilir.

İmar ve İskân Bakanı

Y. A K Ç A L

Prof. N . S Ö N M E Z

TALÜ

Tarım Balkanı

UZUNER

Turizm ve Tam- Bakanı
E.

N.

ÖZALP

Çalışma Bakanı
A.

İZMEN

Maliye Bakanı

ÖZTEKİN

Güm. ve Tekel Bakanı

K. DEMİR

Ulaştırma Bakanı

3

4,92

C.

ÖZTRAK

7,58 3,79 1,44 1,14 0,86 0.56
14,1 7,05 1,50 6,63 3,08 1,04

cm

7,12

(CUMHURBAŞKANI

Devlet Bakam

'y
cm

3

3

2 — Bu Standard hükümlerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca
yürütülmesi;
Adı geçen Bakanlığın 17/2/1973 tarih, 4/U-67121-1225/04I161 sa
yılı yazısı üzerine, 1706 ve '3018 sayılı Kanunlarla, 18/11/1901 tarih ve
132 sayılı Kanuna göre, Bakanlar Kurulunca 28/2/1973 tarihinde ka
rarlaştırılmıştır.

Prof. ! .

cm'

3,5

1 — Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan T3/1225
«Tane Büyüklükleri (Taneli Maddeleri Sınıflandırmak İçin)» Standardı
nın yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra yalnız üretim ve satış safha
larında mecburi olarak uygulaması,

MELEN

cm

6

Karar Sayısı : 7/5964

F.

3

7

-0.5

Kesit, ağırlık, yüzey alanları üe statik değerler çizelgede gösteri len

Başbakan

%
cm

0,103

u

±1,5

'r

2,53 1,69 1,07 0,3S 0.39 0.42 I _
6,39 4,26 1,08 5,33 2,53 0,99

15

4

cm

arası

cm

30

±1,5

y-y
eksenleri

S.*

y-y
K

3,

i)

m /m

30 x 15

50

E ğ m « > e k s» n l e r i i ç i n

yüzey

S

6
]

U

Ağırlık

T.

TOKER

Genç. ve Spor Bakanı
A.

KARAKÜÇÜK

0.3 - KAPSAM

Bu standart, tane dağılımı eleme yolu ile tayin edilebilen her cins
taneli maddenin tane büyüklüklerini kapsar.
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1 - TANE BÜYÜKLÜĞÜ SERİLERİ

Bu standart metninde atıf yayılan diğer Türk Standartları

Tane büyüklükleri için "biri esas (R 20/3) ve diğeri yardımcı '(R 20ı)
olmak üzere iki seri verilmiştir (Çizelge - ıl). Tane büyüklüklerinin esas
seriden seçilmesine gayret edilmelidir. Ancak esas serinin ihtiyacı kar
şılamadığı özel hallerde yardımcı seri kullanılmalıdır.

Numarası
TS
TS
TS
TS
TS

Çizelge — 1 Tane büyüklükleri

Tane büyüklüğü ı)

Tane büyüklüğü *)

A

A

Esas seri
R2Û/3
m 2)

Yardımcı seri
R20
/im 2)

Esas seri
R 20/3
mm

20
22
25
28
32
36
40
45
50
56
63
71
80
90
100
112
125
140
160
180
200
224
250
280
315
355
400
450
500
560
630
7,10
800
900

45

63
90

125

180

250

355

50Û
710

Yardımcı seri
R20
mm
1

1,12
1,25
1,4
1,6
1,8
2
2,24
2,5
2,8
3,15
3,55
4
4,5
5
5,6
6,3
7,1
8
9
10
11,2
12,5
14
16
18
20
22,4
25
28
31,5
35,5
40
45
50
56
63
71
80
90
100
112
125

2,8

5,6

UL,2

16

22,4

31,5

45

63
!)

Tane büyüklüğü serileri
TS 299 ve TS 989 a
uymaktadır.
) lmm - 1000 ^m.

90

(125

NOT — Bu çizelgede verilen değerlerle ilgili toleranslar
TS ,1226 ve TS 1227 de gösterilmiştir.

Baskı yılı

209
300
989
1226
1227

1965
1965
1971
1973
1973

Karar Sayısı : 7/6229

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanmış ve Danıştay'ca
incelenmiş bulunan ilişik «Tababet Uzmanlık Tüzüğü» nün yürürlüğe ko
nulması; Bakanlar Kurulunca 5/4/1973 tarihinde kararlaştırılmıştır.
CUMHURBAŞKANI
F.

Başbakan,
F.

Devlet Bakanı

ÖZTRAK

F-

En. ve Tal>. Ray. Bakanı

N.

Köy İşleri Bakanı

Y.

İ.

M.

İNAL

EREZ

İmar ve İskân Balkanı

AKÇAL

P r o f . S.

KARAÖZ

Sanayi ve Tek Bakanı

UZUNER

Orman Bakanı

SÖNMEZ

TALU

Tarım Balkanı

Turizm ve Tan* Bakanı
E.

KODAMANOĞLU

Prof. N .

Ticaret Bakanı

ÖZALP

Çalışma Bakanı
A . R.

DANIŞMAN

MÜEZZİNOGLU

ÖZTEKİN

H-

İZMEN

Maliye Bakanı
Z.

Güm. ve Tekel Bakanı

DEMİR

Ulaştırma Bakanı

N.

M.

BAYÜLKEN

M.

ÖZBEK

Sağ. ve Sos- Y. Bakanı

R.

Millî Savurana Balkanı

Bayındırlık Balkanı

Millî Eğitim Bakanı

Dr. K .

Z. B A Y K A R A

ALPASLAN

Ü- H .

KUBAT

P r o f . S.

Devlet Bakanı

ARAR

Dışişleri Bakanı

İçişleri Bakanı
F.

t.

Adalet Balkanı

Devlet Bakanı
P r o f . 1.

Devlet Bakanı

D. KİTAPLI

MELEN

KORUTÜRK

T.

TOKER

Genç. ve Spor Balkanı
A.

KARAKUÇÜK

Tababet Uzmanlık Tüzüğü
Kapsam:

Madde 1 — Türkiye'de tababet dallarında uzman olmak ve uz
manlık belgesi almak bu Tüzük hükümlerine tabidir.
Asistan tanımı:

Madde 2 — Bu Tüzükte geçen asistan deyimi, tababet dallarından
birinde uzman olmak amacı ile 3 üncü maddede belirtilen sağlık kurum
larında bilgi ve becerisini geliştirmek için özel mevzuatma ve bu Tüzük
hükümlerine göre, öğrenim, eğitim ve pratik uygulama yapmak ve bi
limsel esaslara göre yetiştirilmek üzere atanan kişiyi ifade eder.
Ancak, yabancı uyruklular, bu Tüzükte kendileri için öngörülen şart
lar haiz olmak kaydı ile Türkiye'de asistanlığa kabul edilebilirler.
Uzman yetiştirmeye yetkili kurumlar :

Madde 3 — Uzmanlar; tıp fakülteleri, diş hekimliği fakülteleri,
Gülhane Askeri Tıp Akademisi ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanuğınca yetkili kılman sağlık kurumlarında yetiştirilir.
Asistanlücla bağdaşmayan görevler :

Bu standardın hazırlanmasında yararlanılan kaynaklar

İşareti
ISO
DİN

Numarası

Baskı yılı

565
66100

1972
1966

Madde 4 — Asistanlar, bu Tüzük hükümlerine göre saptanan, eği
tim, öğretim ve uygulama çalışmaları dışında kamu ve özel 'kuruluşlarda
aylıklı veya aylıksız hiç bir görev alamazlar, muayenehane açamazlar, ça
lıştıkları uzmanlık dalının uygulanmasından sayılmayacak işlerle görev
lendirilemezler.
Tababet uzmanlık dalları, yan dallan ve asistanlık süreleri,
Madde 5 — Tababet uzmanlık ana ve yan dallarındaki asistanlık
süreleri aşağıda gösterilmiştir :
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Ana Dallar

Süresi
Yılı

îç hastalıkları

Göğüs hastalıkları ve
Tütoerküloz

Rotasyonu
3 ay göğüs hastalık
ları ve Tüberkiloz da
lında
3 ay bakteriyoloji ve
İnfeksiyon hastalıkla
rında

3 Yıl
2 Yıl

* — Çocuk Kardiyolo Çocuk »ağlığı ve has
jisi
talıkları uzmanı olduk
2 — Andokrinoloji ve tan sonra
Metabolizma
hasta
lıkları
8 — Çocuk Nörolojisi
4 — Çocuk Hematolo
jisi
5 —• Nefroloji
6 — Allerjik hastalık
ları

2 Yü

3 ayı doğumevinde ve
ya hastanelerin kadın
hastalıkları ve doğum
servislerinde

6 ayı iç hastalıklarında 1 — Bpidemiyoloji

Bakteriyoloji ve infek
siyon hastalıkları uz
4 ayı çocuk sağlığı ve
manı olduktan sonra
2 — Allerjik hastalık- >
»
»
hastalıklarında
lar

3 3 ayı iç hastalıklarında
6 ayı ruh sağlığı ve
hastalıklarında
3 3 ayı iç hastalıklarında
3 ayı bakteriyoloji ve
infeksiyon
hastalık
larında
3 ayı kadın hastalık
ları ve doğumda
3 ayı Ürolojide
3 ayı ortopedi ve trav
matolojide
2 ayı anesteziyoloji ve
reanimasyonda

(Genel Şirürji uzman
ları için)
(Nöroloji
uzmanları
için)

2 Yıl

2 Yıl
2 Yıl

Nöroloji

(Genel Şirürji uzman
ları İçin)
Nöroşirurji

2 Yü
2 Yıl

»
»
s>
İlç hastalıkları uzmanı
olduktan sonra
4 6 ayı iç hastalıklarında 1 — Allerjik hastalık- Göğüs hastalıkları uız
3 ayı bakteriyoloji ve lar
manı olduktan sonra
İnfeksiyon hastalıkla
rında

3

(Genel Şirürji uzman
ları için)
Göğüs - Kalp ve da
mar Şirürjisi

2 — Gastroenteroloji
3 —• Andokrinoloji ve
Metabolizma hastalık
ları
4 —• Hematoloji
5 — Allerjik hastalık
la!

İç hastalıkları uzmanı
olduktan sonra

7 — Nefroloji
8 — Geriyatri

Ruh sağlığı ve hasta
lıkları

Çocuk Şirürjtei

—ı Kardiyoloji

2 Yıl

Bakteriyoloji ve İnfeksiyoh 'hastalıkları

Genel Şirürji

1

Rotasyonu

Süresi

6 — Rümatoloji

(İç hastalıkları uz
manla/n için)
Çocuk sağlığı ve has
talıkları

Deri ve Zührevi hasta
lıklar

Yan Dallar

3 ayı iç hastalıklarında
6 ayı nörolojide

22 ayı genel şdrürjide
2 ayı anesteziyoloji ve
reanimasyonda
22 ayı genel şirürjide
2 ayı anesteziyoloji ve
reanimasyonda
12 ayı genel şirürjide
10 ayı nörolojide
2 ayı anesteziyoloji ve
reanimasyonda
12 ayı nörolojide
24 ayı nöroşirurjide
12 ayı genel şirürjide
2 ayı anesteziyoloji ve
reanimasyonda
34 ayı nöKişirürjide

2 Yıl

3 ayı çocuk sağlığı
ve hastalıklarında
3 ayı deri ve zührevi
hastalıklarında
18 ayı allerjik hastalıkl arıda
3 ayı fizik tedavi ve
rehabilitasyonda
3 ayı ortopedi ve trav
matolojide

3 ayı çocuk hastalık*
larında
3 ayı deri ve zührevi
hastalıklarında
18 ayı allerjik hasta
lıklarda

2 Yıl
2 Yıl
2 Yü
2 Yıl
2 Yü

1 Yü
2 Yıl

il — Çocuk ruh sağ- Ruh sağlığı ve has
lığı ve hastalıkları talıkları uzmanı ol
duktan sonra

2 Yıl

1 — Allerjik hastalık - Deri ve zührevi has
lar
talıkları uzmanı ol
duktan sonra

2 Yü

Gastroenteroloji Şirür Genel Şirürji uzmanı
olduktan sonra
jisi

2 Yıl

3 ayı göğüs hastalık
ları ve tüberkülozda
3 ayı deri ve zührevi
hastalıklarında
18 ayı allerjide
Halk Sağlığında
3 ayı göğüs hastahklan ve tüberkülozda
3 ayı deri ve zührevi
hastalıklarında
18 ayı allerjik hasta
lıklarda

3 ayı iç hastalıklarmda
3 ayı çocuk sağlığı ve
flıastalıklarmda
18 ayı allerjik hasta
lıklarda
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Ana Dallar
Plastük ve Rekonsturiktif Şirürji
(Genel Şirürji uzman
ları için)
Ortopedi ve Travmato
loji
(Genel Şirürji uzman
ları için)
Anesteziyoloji ve Rearjımasyon
Kadın hastalıkları ve
doğum
Kulak Burun - Boğaz
hastalıkları
Göz hastalıkları
Üroloji
Fizik tedavi ve Rehabi
litasyon
Hidroklimatoloji
(Fizik tedavi ve reha
bilitasyon
uzmanları
için)
Radyoloji

Süresi
Yıh
4

12 ayı genel şirürjide

4

IX) ayı genel şirürjide
2 ayı fizik tedavi ve
rehabilitasyonda
ı2 2 ayı fizik tedavi ve
rehabilitasyonda
6 ayı genel şirürjide
2 ayı anesteziyoloji ve
reanimasyonda
3
3 6 ayı genel şirürjide
3 3 ayı nörolojide
1 —• Rumatoloji
3 ayı ortopedi ve trav
matoloji
3 ayı iç hastalıklarında
6 ayı fizik tedavi ve ıl —• Rumatoloji
rehabilitasyonda
6 ayı iç hastalıklarında

Farmakoloji
Adli Tıp
Anatomi
Fizyoloji
Histoloji ve Ambrivoloji
Tıp Tarihi ve Deonto
loji
Tibbi Genetik
Fizyopatolojl
Nükleer Tip

Fizik tedavi ve re
habilitasyon
uzmanı
olduktan sonra

2 Ysa

Hidroklimatoloji
uz'mam olduktan sonra

2 Yıl

Halk sağlığı uzmanı
olduktan sonra
2 — ftşçi sağlığı ve gü »
»
»
venliği
3 — Okul Hekimliği

1 Yü

4 — Askerî Sağlık
Hizmetleri Hekimliği

1 Yü

6 ayı iç hastalıkla
rında
2 ayı bakteriyoloji ve
infeksiyon hastalıkla
rında
2 ay bakteriyoloji ve
infeksiyon hastalıkla
rında
3 ay ortopedi ve travımatolojide

24 ayı radyodiyağnokstikte
24 ayı radyoterapide
1 yılın 6 ayı eğitim ve
öğretimde 6 ayı klinik
ve laboratuvar uygu
lamalarında
2ı. yıl, 1. yılın devamı
olarak eğitim kurum
larınca saptanacak halk
sağlığı hizmetleri bi
rimleri ve kliniklerinde
staj yapılarak.

1 —• Epidemlyoloji

1 Yü
1 Yü

2
31

6 ayı bakteriyoloji ve
infeksiyon hastalıkla^
rinda
6 ayı halk sağlığı uy
gulamalarında

Mikrobiyoloji

(Bakteriyoloji ve tnfeksiyon hastalıkları uz
manları için)
Biyokimya
Patolojik Anatomi

Rotasyonu

ISÜresi

Yan Dallar

2

Ortodonsi
Çene - yüz Protezi
Halk sağlığı uzmanlığı

ıSpor hekimliği
(Halk sağlığı uzmanları
için)
Hava Hekimliği
(Halk sağlığı uzmanları
için)
Deniz Hekimliği
(Halk sağlığı uzmanları
için)
Hijyen ve Koruyucu
Hekimlik

Rotasyonu

1 — Viroloji
2 — İmmünoloji
3; — Mikoloji
4 — Parazitoloji

3
3
3
2
2
2
2
2

2
3
3 6 ayı iç hastalıkla
rında
3 ayı bakteriyoloji ve
infeksiyon hastalıkla
rında
3 ayı blokimyada
3 ayı patolojik anato
mide
3 ayı radyolojide
uzmanları 18 ay

(Radyoloji
için)
(Diğer uzmanlar için) 24 ay

1 — Sitoloji

Mikrobiyoloji uzmanı
olduktan sonra

»
»

»

»
»

»

»
»

»

Patolojik anatomi uz
manı olduktan sonra

1 Yü
1 Yü
1 Yü
1 Yıl

1 Yü

Bakteriyoloji ve infek
siyon hastalıklarında
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Asistan olma şartlan:

Madde 6 — Asistanlığa atanabilmek için;
A - a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis yahut affa uğramış olsalar
bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sah ecılık,
inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı
hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
d) Askerlikle ilgili bulunmamak veya eylemli askerlik hizmetini
yapmış veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak yahut Askerlik Kanununun 86
ve 89 uncu maddelerinde öngörülen durumlardan birine girmemiş ve uz
manlık yapacağı dal için bu Tüzüğün 5 inci maddesinde gösterilen süre
lerin sonuna kadar 32 yaşından gün almayacak durumda olmak,
e) Asistanlığa başvurma veya asistanlığa atanma sırasında bağlı
bulunduğu meslek odalarınca geçici süreyle de olsa meslekten uzaklaştırıl
mış bulunmamak,
f) Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda
çalışmasına sağlık yönünden engeli bulunmamak,
B - Türkiye'de tabiplik yapmaya yetkili olmak veya;
a) Ortodonsi veya çene - yüz protezi asistanlığı için diş hekimliği
fakültesi veya diş hekimliği yüksek okulu,
b) Mikrobiyoloji asistanlığı için fen fakültesi biyoloji bölümü veya
veteriner fakültesi,
c) Biyokimya asistanlığı için fen fakültesi veya dengi fakültelerin
kimya veya biyoloji bölümü, kimya yüksek okulu, eczacılık fakültesi veya
eczacılık yüksek okulu veya veteriner fakültesi,
d) Farmakoloji asistanlığı için eczacılık fakültesi veya eczacılık
yüksek okulu, fen fakültesi kimya bölümü veya kimya yüksek okulu,
e) Patolojik anatomi, histoloji ve ambriyoloji asistanlıkları için, fen
fakültesi biyoloji bölümü veya veteriner fakültesi,
f) Fizyoloji asistanlığı için, fen fakültesi biyoloji veya kimya bö
lümleri veya kimya yüksek okulu veya veteriner fakültesi mezunu ol
mak;
C - Bakanlıklara ve kuruluşlara karşı yükümlü olduğu mecburî hiz
meti yapmış veya tazminat borcunu tamamen ödemiş olmak,
D - Asistanlık sınavını kazanmış olmak şarttır.
Ancak;
a) Mecburî hizmetlerini veya eylemli askerlik mzmetlerini sınav
gününden 3 ay sonra bitirecek durumda olanlar,
b) Tıp fakülteleri ile 6 nci maddede sayılan fakülte ve yüksek okul
ları pekiyi veya iyi derece Ue bitirmiş olup, göğüs hastalıkları ve tüberkü
loz, bakteriyoloji ve infeksiyon hastalıkları, cild ve zührevî hastalıklar,
radyoloji, anesteziyoloji ve reanimasyon, fizyopatoloji, patolojik, anatomi,
farmakoloji, hijyen ve koruyucu hekimlik, halk sağlığı, adli tıp, fizyo
loji, anatomi, histoloji ve ambriyoloji, dallarında uzmanlık yapmak iste
yenlerden ilgili bakanlık ve kuruluşların muvafakati ile mecburî hizmet
leri asistanlıklarının sonuna kadar ertelenmiş olanlar asistanlık sınavına
girebilirler.
Yabancıların asistanlıkları:

Madde 7 — Türkiye'de uzman olarak yetişmek isteyen yabancı uy
ruklular;
a) Türkiye veya yabancı ülkelerde resmen tanınmış bulunan tıp
fakültelerinden yahut 6 nci maddede yazılı fakülte veya yüksek okul
lardan mezun olmak,
b) Türkiye'de asistanlık yapmalarına engel halleri bulunmadığı
yetkili mercilerce saptanmış olmak,
c) Türkiye'de ikametlerine yetkili mercilerce izin verilmiş olmak,
d) Meslekî konuları izleyebilecek derecede Türkçe bilmek,
e) Asistanlık süresince kendilerine burs verileceğini veya Türki
ye'deki giderlerinin karşılanacağım gösterir bir belge vermek şartıyla
aylıksız olarak asistanhğa kabul olunabilirler.

lunacak şekilde yazılı olarak Bakanlığa başvururlar. Bu günden sonraki
başvurmalar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
İstekliler, başvurmalarında, asistan olmak istedikleri dalı ve sınava
girecekleri yabancı dili belirtirler. Sınava giriş fişi, smav gününden 15
gün önce kendilerine gönderilir veya verilir.
Sınavı kazandıkları bildirilenler, 6 nci maddede yazılı şartlan haiz
olduklarına ilişkin belgeleri, bildirim gününden itibaren 15 gün içinde Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığına verirler. Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığında görevli bulunanların sadece diploma ve sicil numaralarını bil
dirmeleri ve askerlik durumlannın 6 nci maddenin A fıkrası (d) bendinde
yazılı şartlara uygunluğunu belgelendirmeleri yeterlidir.
Sınav konusu ve kapsamı:

Madde 10 — Asistanlık sınavlan yabancı dil ve meslek grubundan
olmak üzere iki kısımdır. Önce yabancı dil smavı yapılır. Başaramıyanlar
meslek grubundan sınava giremezler. Meslek grubu sınavı yabancı dil
sınavından sonra en geç bir hafta içinde yapılır.
Yabancı dil smavı İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Rusça
ve İspanyolca'dan yapılır. Devlet yabancı dil sınavını vermiş olanlar ya
bancı dU sınavına tabî tutulmazlar.
Smavlarda başarılı sayılmak için meslek bilgisinden 100 puan üzerin
den en az 60 puan; yabancı dil için de 100 puan üzerinden,en az 50 puan
almak gerekir. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tespit edilen mah
rumiyet yerlerinde çalışmış olanlara meslek grubu sınavı puanlarına her
ay için 1 puan eklenir. Ancak ek puan toplamı 36 yı geçemez.
Halk sağlığı dallarında asistan olacaklar meslek grubu sınavına tabi
tutulmazlar.
Uzmanlık dalını değiştirmek isteyenler, yalnız meslek grubu sınavına
tabi tutulurlar.
Asistanlık sınav sorularının hazırlanması ve sonuçlarının
dirilmesi :

değerlen

Madde 11 — Asistanlık smav sorulannın hazırlanması ve sonuç
larının değerlendirilmesi, Tababet Uzmanlık Kurulunun saptayacağı esas
lara göre Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca çıkarüaeak bir yönet
melikte belirtilir.
Tıp fakülteleri, diş hekimliği fakülteleri ve Gülhane Askerî Tıp Aka
demisi bu hususu kendi mevzuatına göre düzenlerler.
Asistanlığa atanma:

Madde 12 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca açılan asis
tanlık sınavım kazananlara aşağıdaki işlem uygulanır :
Her uzmanlık dalı asistanlık sınavmı kazananlar için, meslek grubu
smavmda yüksek puan alanlardan başlayarak kadro sayısı kadar, asıl ve
yedek liste düzenlenir. Meslek grubu puanlarının eşitliği halinde yabancı
dil sınav puanı yüksek olanlara öncelik tanınır. Bunda da eşitlik olursa
kura çekilir. Hazırlanan bu listeler Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca
ilân olunur.
Listede asıl olarak adlan bulunanlar asistanlık yapmak istedikleri
kurum ve kuruluşlarının öncelik sırası da kaydetmek suretiyle hangi ku
rum veya kuruluşlarda görevlendirilmek istediklerini bir dilekçe ile ilânın
yapıldığı günden başlayarak 30 gün içinde Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına bildirmek zorundadrrlar.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı asistanlık yapmak istedikleri
yerleri gözönünde tutarak yüksek puan alanların asistanlık yapacaklan
yerleri saptar, sonucu ilgili kurum ve kuruluşlarla başvuranlara duyurur.
Puanı yüksek olmasına rağmen, dilekçesinde açıkladığı kurum ve ku
ruluşlarda başvurma sırasında açık yer bulunmaması nedeniyle atanamıyanlar istedikleri yerlerde açılmalar oluncaya kadar beklerler. Buralarda
açılma olunca yedeklerden önce atanırlar.
Tababet Uzmanlık Kurulu:

Asistanlığa giriş sınav yeri ve günleri :

Madde 8 — Asistanlığa giriş sınavları Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığınca yılda en az bir defa olmak üzere Ankara'da yapılır. Smav yer
ve günleri 3 ay önceden saptanarak bütün illere duyurulur. Gerekti
ğinde yayım yoluyla da ilân edilir.
Tıp fakülteleri, diş hekimliği fakülteleri ve Gülhane Askerî Tıp Aka
demisi ise sözü edilen giriş sınavlarını özel mevzuatına göre ve kendi ku
rumlarında yaparlar.
Asistanlık için başvurma:

Madde 9 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca açılan asistanlık
sınavlarına girmek isteyenler, smav gününden 30 gün önce Bakanlıkta bu

Madde 13 — Tababet Uzmanlık Kurulu, Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığının seçeceği 6, kuruluş tarihi sırasıyla 2 tıp fakültesinin 2 yılda
bir seçecekleri birer, Gülhane Askerî Tıp Akademisinin seçeceği 1, Sosyal
Sigortalar Genel Müdürlüğünün seçeceği 1 ve Türk Tabipler Birliği Mer
kez Konseyinin seçeceği 1 üyeden oluşur.
Yukanda adı geçen kurumlar asü üye sayısı kadar da yedek üye
bildirirler.
Tababet Uzmanlık Kurulu, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının
çağrısı üzerine toplanır. İlk toplantıda Kurul, başkanını kendi üyeleri ara
sından seçer. Toplantılar en az 8 üyenin katılması ile açılır ve kararlar
oy çokluğu Ue alınır. Oylarda eşitlik halinde, Başkanın bulunduğu tarafın
oyu üstün sayılır.
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Tababet Uzmanlık Kurulu üyelerinin nitelikleri, görev süreleri ve Ku
rulun çalışma şekli:

Madde 14 — Kurumlarınca Tababet Uzmanlık Kuruluna seçilecek
asıl ve yedek üyelerin asistan yetiştirmeğe yetkili uzman olması şarttır.
Bunların hizmet süreleri 2 yıl olup süresi bitenler tekrar seçilebi
lirler.
Tababet Uzmanlık Kurulunun çalışma şekli ve bununla ilgili diğer
hususlar 11 inci maddede sözü edilen yönetmelikte belirtilir.
Tababet Uzmanlık Kurulunun Görevleri :

Madde 15 — Tababet Uzmanlık Kurulunun görevleri, tıp fakülteleri,
diş hekimliği fakülteleri ve Gülhane Askerî Tıp Akademisi dışında;
a) Asistan yetiştirmeğe yetkili kılınacak sağlık kurum ve birimle
rinin niteliklerini,
b) Asistan yetiştirmeğe yetkili kılınacak uzmanların niteliklerini,
c) Asistanlık eğitimi plan ve programlarının esaslarını,
d) Asistanlığa giriş sınav sorularının hazırlanması ve sonuçlarının
hazırlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi esaslarını,
e) Uzmanlık sınav jürilerinin oluşum esaslarını,
f) Uzmanlık sınav şeklinin esaslarım,
saptamaktır.
Yetkinin kaldırılması:

Madde 16 — Tababet Uzmanlık Kurulunun koyduğu esaslara göre
niteliklerini kaybeden sağlık kurum ve birimleriyle uzmanlara tanınan
yetki, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca geri alınır ve buradaki asis
tanlar, durumu müsait olan diğer bir sağlık kurumu veya ,birimine nak
ledilirler.
.Yan dal asistanlığı:

Madde 17 — Yan dal için asistanlık sınavı yapılmaz. Şu kadar ki,
yan dal asistanlığına başvurmak için uzmanlık ana dalında ve yurt içinde
en az 2 yıl meslek uygulaması yapmış olmak şarttır.

Bu niteliği taşıyanlar asistan olmak istedikleri yan dal şefince uz
manlıktaki başarıları, uzman olduktan sonraki meslekî yayımları ve ya

bancı dil bilgileri gözönünde tutulmak suretiyle yapılacak teklif üzerine
kadro olanakları içinde atanırlar.
Asistanların yeterlik fişi:

Madde 18 — Asistan yetiştiren şefler asistanların birinci derecede
amiri olup 6 ayda bir bunların meslek bilgileri meslek uygulama, göreve

bağlılık, çalışma ve yönetme yetenekleri ile ahlâkî durumlarına dair ye
terlik fişlerine görüş ve kanaatlarmı yazıp gizli olarak sağlık kurumları
nın baştabip veya müdürlerine verirler. Bu fişler, tıp fakülteleri, diş
hekimliği fakülteleri ve Gülhane Askerî Tıp Akademisinde yetkili or
ganlara, diğer kurumlarda Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanliğına gizli ola
rak gönderilir.
Bu belgeler üzerinde yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucunda,
bir defa olumsuz not alan asistan yazı ile uyardır. Üst üste iki defa
olumsuz not alan asistanın çalıştığı sağlık birimi değiştirilir. Aynı ku
rumda başka birim olmaması halinde kurum değiştirilir.
Üç defa olumsuz not alan asistanın hizmet süresi ne olursa olsun asis
tanlıkla üişiği kesilir. Bu suretle asistanlıkla ilişiği kesilenler bir daha
aynı uzmanlık dalına asistan olarak almamazlar.
Asistanlıktan sayîlamıyacak süreler :

Madde 1© — Yıllık kanunî izin süresi dışmda, eylemli olarak asis
tanlıkta geçmiyen süreler, 5 inci maddede yazılan asistanlık sürelerine ek
lenir.
Asistan tezi:

Madde 20 — Asistanların, uzmanlık smavına girebilmek için, o uz
manlık dalına ait bir konu üzerinde tez hazırlamaları zorunludur. Tez ko
nusu, klinik veya laboratuvar şefi tarafından seçilir ve asistanlık süre
sinin en geç ilk yarı süresi sonunda asistana bildirilir. Tezler, uzmanlık
dalı ile ilgili orjinalliği haiz bilimsel bir inceleme ve araştırma niteliğinde
olur ve asistanlık süresinin bitiminden 4 ay önce değerlendirilmek üzere
tez değerlendirme jürisine verilir. Jüri, tezi >30 gün içinde inceleyerek gö
rüşünü bildirmek zorundadır.
Tez değerlendirme
mesi :

jürilerinin kuruluşu ve tezlerin

değerlendiril

Madde 21 — Tez değerlendirme jürisi 3 kişiden oluşur. Birisi ilgili
asistanın, şefidir; diğer iki üye baştabip veya müdür tarafından aynı dal
veya bu dala yakın dal şeflerinden seçilir. Jüri çalışma tarzım kendisi

düzenler. Kararlar çoğunlukla alınır. Jüri üyeleri çekimser kalamazlar.
Tezin reddi halinde yazılı gerekçeyle sonuç asistana bir hafta içinde bildirilir.
Tezi kabul edilmeyen asistanlar:

Madde 22 — Tezi kabul edilmeyen asistanlar, jürinin gerekçesindeki esaslara göre sonucun kendilerine tebliğinden itibaren en geç 6 ay
içinde gereken düzeltmeleri yaparak aynı tezi değerlendirme jürisine ve
rirler. Bu defa da tezi reddedilen asistanların asistanlıkla ilişküeri kesi
lir.
Uzmanlık sınav zamanı :

Madde 23 — Tıp Fakülteleri, diş hekimliği fakülteleri ile Gülhane
Askerî Tıp Akademisi dışmda uzmanlık sınavları yılda en az iki defa
olmak üzere Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca ilân edilen zaman
larda ve her bölgede, her uzmanlık dalı için saptanan uzmanlık sınav
jürileri tarafından yapılır. Smav sonuçları o yer Sağlık ve Sosyal Yar
dım Müdürlüğü yolu ile 15 gün içinde Bakanlığa bUdirilir.
Uzmanlık sınav jürisinin kuruluşu :

Madde 24 — Tıp fakülteleri, diş hekimliği fakülteleri ile Gülhane
Askerî Tıp Akademisi dışında uzmanlık sınavı jürinin kuruluşu, çalış
ma şekilleri ve bunlarla ilgili diğer hususlar, Tababet Uzmanlık Kuru
lunun saptayacağı esaslara göre 11 inci maddede sözü edilen yönetme
likte belirtilir.
Uzmanlık sınavına girebilme ve başarı durumunun saptanması:

Madde 25 — Uzmanlık sınavına girebilmek için asistanlık süresi
nin tamamlanması ve asistanlık tezinin tez değerlendirme jürisince ka
bulü gerekir.
Teorik ve pratik uzmanlık sınavının ne şekilde yapılacağı ve so
nuçların hangi ölçülere göre değerlendirileceği ve uzmanlık sınav tuta
nağının ne biçimde düzenleneceği Tababet Uzmanlık Kurulunun koya
cağı esaslara göre 11 inci maddede sözü edilen yönetmelikte belirtilir.
Uzmanlık sınavında başarı gösteremiyenler asistanlıkla ilişkileri
kesilmeksizin sonraki ilk dönemde uzmanlık sınavına girerler. Bu dö
nemde de başarısız olanların asistanlıkla ilişkileri kesilir.
Ancak, bunlar sonraki ilk dönemde bir defa daha sınava girerler.
Bunda da başarı gösteremeyenler artık o dalda uzman olamazlar.
Yabancı ülkelerde asistanlığa başlıyanlara ait işlem :

Madde 26 — Yabancı ülkelerin asistan yetiştirmeye yetkili bir
sağlık kurumunda asistanlık yapmış veya uzmanlık belgesi almış ol
makla beraber asistanlık çalışmalarının süresi ilgili dal için Tüzüğün
5 inci maddesinde öngörülen süreden az olan Türklerin aldıkları belge
ler Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca incelenerek aşağıdaki işleme
tabi tutulur :
a) Yabancı ülkede, ülkenin usullerine göre giriş sınavına tabi
tutulan kimselerin asistanlıkta geçirdikleri süre, bu Tüzüğün 5 inci
maddesinde belirtilen sürelerden eksik olduğu takdirde, ilgililer, gerekli
süreyi asistan yetiştirmeye yetkili sağlık kurumlarının ilgili birimlerin
de tamamlarlar.
Ancak, bunlardan yabancı ülkelerde asistanlığa giriş sınavından
geçmemiş olanların asistanlıkta geçirdikleri sürenin, ilgili dal için Tü
züğün 5 inci maddesinde öngörülen sürenin yarısından az olması halin
de, ilgililer, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı veya tıp fakülteleri ile
diş hekimliği fakültelerince genel asistanlık sınavı dışmda açılacak
asistanlık giriş sınavına tabi tutulurlar.
Bu sınavı kazananlar, geriye kalan sürelerini uzman yetiştirme
ye yetkili bir sağlık kurumunda tamamlarlar.
b) Yabancı ülkelerde asistanlıkta geçirdikleri süre, ilgili dal' için
bu Tüzüğün 5 inci maddesinde belirtilen süreye eşit olanlar, 23 üncü
maddede belirtilen uzmanlık sınavına girerler.
c) Asistanlığa yabancı ülkelerde başlıyan yabancı uyruklular bu
Tüzüğün ilgili hükümleri çerçevesinde Türkiye'de asistanlıklarını tamamlıyabüirler.
Yabancı ülkelerde uzman olan Türklere ait işlem ve uzmanlık un
vanı :

Madde 27 — Yabancı bir ülkenin uzman yetiştirmeye yetkili bir
sağlık kurumundan uzmanlık unvanını kazananların belgeleri, Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanlığınca incelenir.
Yapılan uzmanlık çalışmasının süresi, bu Tüzüğün S iaei madde
sinde öngörülen sürelere eşit ise, muvazzaf asker olmayan tabipler, Ba-
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üzmem yetiştirmeye yetkili bir sağlık kurumunun ilgili biriminde geçi
rirler. Ancak, asistanlık giriş smavı ile uzmanlık sınavına tabi tutul
mazlar.
Geçici Madde 5 — Bu Tüzüğün yayımından önce ortopedi uzmanı
olanlarla, halen bu dalda asistan olup, uzman olacaklar, ortopedi ve
travmotoloji uzmanı olarak tescil edilirler.
Genel şirürji uzmanı olup, bundan önceki tüzük ve değişiklikleri
hükümlerine göre travmotoloji yan dal uzmanı olanlar, uzman yetiştir
meye yetkili bir sağlık kurumunun ortopedi biriminden 2 yıl çalıştık
tan sonra ortopedi ve travmotoloji uzmanı olabilirler.
Ancak, bu gibiler başvurmalarını bu Tüzüğün yayımından sonra 6
ay içinde yapmak zorundadırlar. Bunlar asistanlık giriş sınavına ve uz
manlık sınavına tabi tutulmazlar.
Genel şirürji uzmanı olup bu Tüzüğün yayımından önce 8 yıldan
beri sürekli ve eylemli olarak bir kemik hastalıkları hastanesinde veya
bir sağlık kurumunun ortopedi biriminde çalışmış ve araştırma, ince
leme ve bilimsel yayımlarda bulunmak suretiyle ortopedi sahasmda be
ceri kazanmış olanlara, bu Tüzüğün yayımından sonra 6 ay içinde baş
vurdukları takdirde, belgeleri ve çalışmaları Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığınca kurulacak bir jüri tarafından incelenerek uygun görülmesi
şartıyla ortopedi ve travmotoji uzmanlık belgesi verilir.
Geçici Madde 6 — tç hastalıkları uzmanı olup, bu Tüzüğün' yayımın
dan önce 8 yıldan beri sürekli ve eylemli olarak nefrolojide; genel şirür
ji uzmanı olup 8 yıldan beri sürekli ve eylemli olarak gastroenteroloji
şirürjisinde; çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olduktan sonra 8 yıl
dan beri sürekli ve eylemli olarak çocuk kardiolojisi, andokrinoloji ve
metabolizma hastalıkları, çocuk nörolojisi ve çocuk hematolojisinde ça
lışmış olanlarla; ruhsağlığı ve hastalıkları uzmanı olduktan sonra ço
cuk ruh sağlığı yan dallarında çalışmış ve araştırma, inceleme ve bi
limsel yayımlarda bulunmak suretiyle bu dallarda beceri kazanmış olan
ların, bu Tüzüğün yayımından sonra 6 ay içinde başvurmaları halinde,
belgeleri ve çalışmaları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca kurula
cak bir jüri tarafından incelenerek uygun görülmesi şartıyla uzmanlık
belgelerine yan dal uzmanlığı ile ilgili meşruhat verilir ve gerekli tescil
yapılır.
Geçici Madde 7 — Bu Tüzüğün yayımından önce 10 yıldan beri
sürekli ve eylemli olarak nükleer tıpta çalışmış ve bu konuda araştır
ma, inceleme ve bilimsel yayımlarda bulunmak suretiyle beceri kazan
mış olanlara, bu Tüzüğün yayımından sonra 6 ay içinde başvurmaları
halinde, belgeleri ve çalışmaları Atom Enerjisi Komisyonu tarafından
incelenerek uygun görülmesi şartıyla nükleer tıp uzmanı belgesi verile
rek gerekli tescil işlemi yapılır.

kanlıkça saptanacak bir Türkiye tıp fakültesi öğretim üyelerinden, mu
vazzaf asker tabipler Gülhane Askerî Tıp Akademisi profesörlerinden
kurulu, en az 3 kişilik bir jüri tarafından sınava tabi tutulurlar.
Smavda başarı kazananların uzmanlık belgeleri Bakanlıkça tescil
edilir.
Yabancı ülkelerde halk sağlığı uzmanı olan tabiplerin uzmanlık ça
lışmalarının süresi bu Tüzüğün 5 inci maddesinde öngörülen süreye eşit
ise, belgeleri Bakanlıkça tescil edilir.
Yabancı ülkelerden aldıkları uzmanlık belgelerini yukarıdaki esas
lar çerçecesinde tescil ettirmiyenler uzmanlık unvanı kullanamazlar.
Tababet uzmanlık belgesi ve tescili:

Madde 28 — Uzmanlık belgesinin şekil ve kapsamı Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığınca saptanır. Bu şekil ve kapsama uymayan belgeler
geçersizdir.
Uzmanlık sınavım kazananların uzmanlık belgeleri, jürilerce tutu
lan tutanağa dayanılarak, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca dü
zenlenir ve tescil edilir.
Tescilin yapılmaması veya iptali :

Madde 29 — Asistanlığın bu Tüzükte belirtilen hüküm ve esaslara
uygun olarak yapılmadığının anlaşılması halinde Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı tescil işleminin yapılmamasına veya yapılmış ise iptaline
yetkilidir.
Uzmanlık yetkisi:

Madde 30 — Uzmanlık belgesi alan tabip ve diş tabipleri, kamu
ve özel sektöre ait klinik, enstitü, laboratuvar veya diğer sağlık kurum
larında uzmanlıkları ile ilgili tıbbî faaliyette bulunmak ve mesleklerini
serbest olarak uygulamak yetkisine sahiptirler.
Bu Tüzüğün 6 nci maddesi B bendinin b, c, d, e ve f fıkralarında
belirtilen fakülte veya yüksek okul mezunu olup da bu Tüzük hüküm
lerine göre uzmanlık belgesi alanıar uzmanlıkları ile ilgili çalışmaları
yapmaya yetkilidirler; hasta muayene ve tedavisi yapamazlar.
Geçici Madde 1 — Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği günden önceki
uzmanlık tüzüklerine göre kazanılmış bulunan uzmanlık hakları sak
lıdır.
Geçici Madde 2 — Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği günden önce yü
rürlükte bulunan tüzük hükümlerine göre asistanlık sürelerini tamam
layanların uzmanlık sınavları 17 Ağustos 1962 gün ve 6/821 sayılı Tü
zük ile ek ve değişiklikleri hükümlerine; uzmanlık belgelerinin verilmesi
işlemleri ise bu Tüzük hükümlerine göre yapılır.
Geçici Madde 3 — Bu Tüzüğün yayımlandığı günden önce yurt
içinde ve dışında eylemli olarak asistanlık yapmakta olanların uzman
lık belgelerinin verilmesine ilişkin işlemler bu Tüzük, bunun dışmdaki
işlemler asistanlığa başladıkları günde yürürlükte bulunan tüzük hü
kümlerine tabidir.
Bu Tüzüğün yayımlandığı günden önce asistanlık sınavını kazanıp
da fiilen asistanlığa başlamamış olanlar, bu Tüzük hükümlerine tabi
olurlar.
Geçici Madde 4 — Bu Tüzüğün yayımından önce yürürlükte bulu
nan tüzük ve değişiklikleri hükümlerine göre, bu Tüzükte birleştirümiş
olan dallardan birinde uzmanlık belgesi almış olanlar, birleşik dal ha
line getirilen dallardan kendi uzmanlık dalı dışında kalan dalda uzman
olabilmek için Tüzüğün yayımından itibaren 6 ay içinde başvurabilirler.
Bu gibiler, bu Tüzükte birleşik dal için öngörülen sürenin 1/3 ünü

Yürürlük hükümleri :

Madde 31 — 17 Ağustos 1962 gün ve 6/821 sayılı Kararname ile
yürürlüğe konulan Tababet Uzmanlık Tüzüğü ile bu Tüzüğün bazı hü
kümlerinin değiştirilmesine ilişkin 10 Ağustos 1963 gün ve 6/2061 sayılı,
4 Ağustos 1964 gün ve 6/3381 sayılı ve 28 Temmuz 1969 gün ve 6/12214
sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan Tüzükler yürürlükten kaldırıl
mıştır.
Madde 32 — 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı te
rasına Dair Kanunun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan ve Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmî Gazete ile yayımı
gününde yürürlüğe girer.
Madde 33 — Bu Tüzük hükümlerini Adalet, Millî Eğitim ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yürütür.

•

I L Â N L A RR
Çayırlı Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1972/321
Davacı Çayırlı Kazasının Balıklı Köyünden Muzaffer Kızgın vekili
Avukat Dalçın Bahadır'ın davalı aynı köyden Keriman Kızgm aleyhine
açmış olduğu boşanma davasının yapılan duruşması sırasında : Davalı Ke
riman Kızgm'ın adresi meçhul olduğu anlaşılmış olmakla davetiyenin ilâ
nen tebliğinp karar verilmiş bulunduğundan davalının duruşma günü olan
24 '4/1973 günü saat 9 00 da mahkemede hazır bulunması veya kendisini
bir vftkiUe temsil ettirmesi aksi takdirde hakkında gıyap karan çıkarı
lacağı davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
4693

Taşköprü Asliye Hukuk Hâkimliğinden :

1972/197
Davacı Taşköprü'nün Alaseki Köyünden Fatma Duman tarafından
davalı Ankara Demirlilbahçe Şafak Tepe Bölge 2 No. 232 de A l i Duman
aleyhine açtığı boşanma davasında.
Davalı Ali Duman'm açık adresi bilinımediğinden davetiye yerine
geçerli olmak üzere Resmî Gazete'nin 5 Aralık 1972 tarihli nühasmda
tebligat yapılmış duruşmaya gelmediğinden gıyap karan yerine kaim
olmak üzere ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş olduğundan
2/5/1973 Çarşamba günü saat 9.00 da mahkemede hazır 'bulunması duyu
rulur.
4698
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DSİ XTV. Bölge Müdürlüğünden:
İnşaat ilanı
1 — 287.000,— TL. keşif bedelli Ömerli Pompaj Tesisleri işletme
binası inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. Geçici te
minat 15.400 — TL. dır.
2 — Eksiltme dosyası Cihangir Süngü ıSok. No. 5-7 deki Bölge Mü
dürlüğümüz İhale Komisyonunda görülebüir. Ve eksıilltme şartnamesi ile
ekleri 20,— TL. ya almabilir.
3 — Eksiltme 2/5/1973 Çarşamba günü saat 14.00 de Bölge Mü
dürlüğü İhale Komisyonunca yapılacaktır.
4 — İsteklilerin 1973 yılı Ticaret Odası vizesini yaptırmış olmaları
ve böyle işleri 3 yıldan beri yapmış olmaları, bu boyutta bir işi en çok
dört ayda bitirip, kabulünü yaptıklarını belgelemeleri şarttır.
5 — IstekUlerin 27/4/1973 Cuma günü saat 14.00 de Bölge "Müdür
lüğümüze madde 4 deki 'belgelerle müracaat ederek yeterlik belgesi al
mış olması şarttır.
6 — Taliplerin bu işe ait teklif mektuplarını eksütmanin yapılacağı
gün, saat 12.00 ye kadar istenen bütün şartları yerine getirerek İhale
Komisyonuna makbuz mukabili vermeleri gerekmektedir. Postada vaki
gecikmeler kabul edilmez.
7 — Müdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5053 / 2-1
Toprak Mahsulleri Ofisi Konya Bölge Müdürlüğünden :
Nakliyat yaptırılacak
1 —' Yunak ve Çumra işyerlerimizden Ofisimize ait hububat, bak
liyat vesair maddelerin İzmir'e taşınması işi kısa vadeli olarak açık ek
siltmeye çıkarılmıştır.
2 — Eksiltmeler, işyerleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde Konya
Bölıge Müdürlüğü binasında teşekkül edecek Komisyon marifetiyle yapı
lacaktır.
3 — Eksiltmelere ortak olarak iştirak kabul edilmeyeceğinden, her

talip kendi adına teminat yatıracaktır.
4 — İsteklilerin, 'işyerleri itibariyle belirtilen miktarlardaki geçici
teminatlarını eksiltme saatinden bir saat önceye kadar Ofis veznesine
yatırmaları ve alacakları makbuzları ile Komisyona müracaat etmeleri
lâzımdır.
15 — Bu işlere ait şartname ile mukavele tasarısı, beş lira karşılığında
Konya Bölge Müdürlüğünden ve ilgili işyerlerinden temin edilebilir.
6 — Ofis, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta ser
besttir.
Nakliyatın
nereden nereye
yapılacağı

Taşınacak
miktar
Ton

Yunak-tzmir
Çumra-lzmir

13000
5000

Geçici
teminat
Lira Kr.

EKSİLTMENİN
Tarihi
Günü
Saati
19/4/1073 Perşembe
19/4/1973 Perşembe

10.00
.14.00

64.350,25.500,©067 /1-1

Avanos Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
1972/439
Avanos İlçesi Yukarı Mahallesinden Arife Şahin vekili Av. Eşref
Yazan tarafından aynı yerden Mehmet Bilen ve Avanos nüfus memur
luğu aleyhine açmış olduğu gaiplik davasının yapılan muhakemesinde:
Durumun Resmî Gazete ile ilânına karar verilmiş olduğundan;
Avanos'un Yukarı Mahalle 159 hane sahife 23 cilt 3 de kayıtlı Yusuf
ve Zarife oğlu 1314 doğumlu Hasan Biler.'in iddiaya göre seferberlikte
askerde bulunduğu bir daha dönmediği ve nerede olduğununda tespit
edilemediği binanaleyh gaiplik kararı verilmesi istendiğinden keyfi
yetin Resmî Gazete ile neşredilmesine ve gaibin sağ ise
kendisinin
veya bilenlerin ilân tarihinden itibaren biı yıl içerisinde Avanos Asliye
Hukuk Hâkimliğinin 1972/439 sayılı davasından bahisle müracaatla
rına karar verilmiştir.
3763

Kilis Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden :
Vadeli açık artırmalı orman emvali satışı
Deposu
Kazıklı
Alaca
Mitiloğlu
Kazıklı
Kazıklı
Kazıklı
Mitiloğlu

Orman emvalinin cinsi, nev'i, kalitesi
m . S. K. B . Çz. tomruk
IH. S. K. B. Çz. tomruk
m. S. K. B. Çz. tomruk
n . S. Çz. maden direk
Çz. sanayi odunu
Çz. sanayi odunu
Çz. sanayi odunu
Toplam

Kazıklı
Mitiloğlu
Alaca
Soğukprnar

Çz.
Çz
Çz.
Çz.

kabuklu
kabuklu
kabuklu
kabuklu

sanayi odunu
sanayi odunu
sanayi odunu
sanayi odunu

% T fi gttoicl
teminatı
Lira

Parti
adedi

Miktarı
M3 Ds3

Muh. Be.
Lira

3
1
5
2
S
2
0

154 784
7.993
217.865
22.005
222.290
52.841
479.251

275
275
275
260
250
250
250

3.050
200
4.600
450
4.250
1.000
9.150

140
140
,140
,140

22.700
6.250
9.700
550
250

27
12
1
.1

1157.089
583.000 St.
©41.500 »
51.000 »
23.000 »

SATIŞIN
Tarihi
Saati
27/4/1973

10.00

»
»

»
»

>

»

23
1598.500
16.750
»
Toplam
1 — Kilis Orman İşletmesi Müdürlüğünün muhtelif depolarında mevcut yukarıda miktarı ve nitelikleri yazılı 50 parti onman ürünleri
bedelleri üç ay vadeli olarak açık artırma suretiyle satılacaktır.
2 — SATIŞ : 27/4/1973 Cuma günü saat 10.00 da İşletme binasında Komisyon önünde yapüacaktvr.
3 — Satışa gireceklerde aranan şartlar : a) Kereste imalâtı yapan hızar atelyesi sahipleri, kereste imalâtçısı tüccar olduklarına dair son
senenin vizesi yapılmış ticaret veya sanayi odası belgesini,
b) İhtiyaç sahibi şahıslar, şirketler, yapı kooperatifi, hayır cemiyetleri ve derneklerde yapacakları inşaata lüzumlu tomruk miktarını
belirtilen Mahallî Bayındırlık Müdürlüğünden veya Belediyelerden tasdikli metraj cetveü,
d) Tomruk satışına girecekler son senenin vizesi yapılmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, bu yere kayıtlı olmayanlar mahallî orman
idaresinden aldıkları son sene vizesi yapılmış kapasite belgelerini ibraz etmeleri şanttır.
4 — Sanayi odunları satışlarına ambalaj sandiğı imalâtçıları girebilir.
5 — Mal tutar bedeli üzerinden hesap edilecek % S özel İdare hissesi, % 3,75 tellaliye, % 12,5 istihsal vergisi ve % 03 karar pulu gibi her
türlü vergi ve resim alıcılarınea ödenir.
16 — Vadeli almak isteyenlerin : Tebligatı müteakip 15 gün içlinde mal tutar bedelinin % 25 ile 3 aylık faizi, Özel İdare hissesi, tellaliye ve
istihsal vergisi tutarlarının bir defada nakit olarak işletmeye ödenmesi ve kalan mal bedeli içinde usule uygun düzenlenmiş müddetsiz banka
mektubu vermesi zorunludur.
7 — Alıcıların satış günü saat 9.30 a kadar iştirak edecekleri partilerin % 7,5 geçici teminatlarını yatırmaları ve şartnaımeyd imza edip
gereken belgelerle satış yerinde hazır bulunmaları.
8 — S%tışa ait şartname Orman Genel Müdürlüğünde, şartname ve ebat listeleri İşletmemiz Müdürlüğünde, Maraş Orman Başmüdürlü
ğünde. An takva. Adıyaman, Adana Orman İşletme Müdürlüklerinde görülebilir.
İlân olunur.
6051 / 1-1
1

1
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Kaman Asliye Hukuk Hâkimliğinden :

Diyarbakır Karayolları 9 uncu Bölge Müdürlüğünden :

1972/156
Maliye ve Millî Savunma Bakanlığı vekili Hazine Avukatı Rahmi
Ünal tarafından davalı Kaman'm Ömerhacılı Köyünden Kadir Şahın
aleyhine açmış olduğu tazminat davasının yapılan aleni muhakeme
sinde.
Davalı Kadir Şahin'in adresine çıkarılan davetiyenin adresinde
bulunmadığından bilâ tebliğ iade edildiği zabıtaca yapılan tahkikattada davalı Kadir Şahin'in tebligata açık adresinin bulunmadığı anla
şılmakla davetiyenin ilânen tebliğine karar verilmiş olduğundan.
Davalı Kadir Şahin'in idaresinde bulunan vasıta askerî araca
çarpma neticesinde askerî araçta bulunan Üzeyir Alpaslan'ın ölümüne
sebebiyet vermiş olduğundan bu şahsın ölümünden dolayı Millî Sa
vunma Bakanlığınca tazminat ve mahkeme masrafı vesair masraf
olarak 21.347,56 liranın ödenmiş olduğu bu meblağın davalı Kadir
Şahin'in vermesi için hakkında açılan davanın duruşması bulunan
26/6/1973 Salı günü saat 9.35 de hazır bulunması veya kendisini bir
avukatla temsil ettirmesi için işbu ilânın davetiye yerine kaim olmak
üzere ilân olunur.
3126

Bölgemiz işyerlerinde çalışan S/S personelin ihtiyacı olan muhtelif
tipte kumaşı idareden 2400 takım yazlık keten elbiseyle 200 adet resmî
kasket ve 200 adet uzun boy iş gömleğinin dikimi 2490/31 inci maddesine
göre kapalı zarf usulü eksiltme suretiyle yaptırılacaktır, işin muhammen
bedeli 396.000,— lira olup geçici teminatı 19.590,— liradır, ihale 5/5/1973
Cumartesi günü saat 11.00 de Müdürlüğümüz thale Komisyonunda yapıla
caktır. İhaleye iştirak edeceklerin kapalı teklif zarflarında 1973 yılı vizeli
ticaret odası belgesi veya esnaflık belgjesi, teminat ve bu iş için en az
45.000,— liralık buna benzer bir iş yaptığına dair resmî daire ve iktisadî
Devlet Teşekküllerinden alınmış bonservislerin ibraz etmeleri şarttır. (Or
taklık bonservisler kabul edilmiyecektir) Kapalı zarflar ihale günü saat
10.00 a kadar İhale Komisyonu Başkanlığına makbuz karşılığında verme
leri şarttır. 2490 sayılı İhale Kanununa göre hazırlanmamış kapalı teklif
zarflarla postada vukua gelecek gecikmeden dolayı Komisyona geç gelen
kapalı teklif zarfları nazarı itibare almmıyacaktır. İhale dosyası hergün
mesai saatlerinde Müdürlüğümüz Malzeme Servisinde görülebilir.
4579/4-3

DÜZELTME
21/3/1973 tarihli ve 144B3 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7/6044 sayılı Kararnamenin TCDD Genel Müdürlüğü ile PTT Genel Müdür
lüğü Bölümlerinde yapılması istenilen düzeltme 'Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Başkanlığının 9/4/1973 tarihli ve 21-111/3438 sayılı yazılarîyle istenilmiştir.
Düzeltilir.
TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YANLIŞ

DOĞRU

A

Makina ve İkmal Servis Müdürü
(Y. Müh., Müh.)
C Grubu
127) Başmakinıst, Makinist,
A Grubu
B
»

Adet

İş Güçlüğü
zammı -

İş Riski
zammı

2

700

—

608
878
558

200
200
200

—
—

92
210

200
250

A

Eleman
teminindeki
güçlük zammı

Adet

İş güçlüğü
zammı

İş Riski
zammı

Eleman
teminindeki
güçlük zammı

2

800

—

—

—.
—
—

608
878
558

200
200
200

200
200
200

—
—
—

—
—
—

92
210
101

200
20O
200

200,
200
200

—
—
—

354
982
679

20O
200!
200

200
200
20O

—
—
—

103)

C

128)

C

129)

»

Makinist Yardımcısı,
A Grubu
B
»
»

Ateşçi,
A Grubu
B
»
C

»

ıaı

3<0O

—

.—.

1

—.
—

—
—
354
20O
—
982
250
—
—
679
300
112 nci sıra numarasında (Teknikler) kelimesininde '(Tekniker) olarak;

PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YANLIŞ

Adedi
17 nci sayfada
PTT
Sıra No. : 13 - C • Radyolink Kuraruportör Peyk
Telefon, Telsiz
a) A Grubu
b) E Grubu
c) C Grubu
Sıra No. : 14 Y. Müh., Y. Mim. Müh., Mim.
A) Dış şebeke, iç şebeke Trans
misyon
a) A Grubu
b) B Grubu
c) C Grubu
B) Telefon santrallar,
Telgraf santrallar
a) A Grubu
b) B Grubu
c) C Grubu
18 inci sayfada
C) Radyolink, Kuranportör, Peyk
Telefon, Telsiz.
a) A Grubu
b) B Grubu
c) C Grubu

İşgüçlüğü

îş Riski

Eleman
teminindeki
zorluk

DOĞRU
A

İşgüçlüğü

İş Riski

Elemanı
teminindeki
zorluk

500
500
500

50O
500
500

500'
50O
50O

22
1'8
11

500
50O
500

500
500
500

50O
500
50'0

14
11
16

500
500
50O

500
500
500ı

500
50O
500

13
13
3

500
5C0
500

500
500
500

500'
500'
50O
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Kastamonu t l Daimî Komisyonundan :
Dizel Grubu satılacaktır.
1 — özel tdare Müdürlüğüne ait Tuğla ve Kiremit Fabrikasır.da
bulunan aşağıda markası, vasıfları ve muhammen bedelleri ile geçici
teminatları yazılı iki adet dizel grubu kapalı zarf usulü artırma sure
tiyle satılacaktır.
2 — Artırma 26 Nisan 1973 Perşembe günü saat 15.30 da H Daimi
Komisyon huzurunda yapılacaktır. Şartnamesi her gün mesai saatleri
dahilinde İl Daimî Encümen Kaleminde görülebilir. (İsteyene gönderilir.)
3 —• Grupların artırması ayrı ayrı yapılabileceği gibi her ikisi
birden de yapılabilir.
Taliplerin 2490 sayılı Kanunun 32 - 34 üncü maddelerine tevfikan
hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel mak
buz karşılığında Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır.
Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
Markası
M. A. N
Skoda

M. bedeli
Lira Kr.

Tipi

Gücü

G.8.V.33
8.S.160

310 PS
180 PS

Geçici teminatı
Lira Kr.

220.000 —
185.000,—

16.500 —
13.875,—
4449 / 4-3

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden :
Aşağıda gösterilen Hayvanat Bahçemizdeki damızlık hayvanlar
30/4/1973 günü saat 15.00 de açık arttırma usulü ile satılacaktır.

Cinsi
Erkek panter
Lama
Yeleli koyun
Oklu kirpi
Zebra melezi
Erkek geyik

Miktan

Fiyatı
Lira Kr.
12.500,—
2.000,—
400,—
250,—
1.500,—
1.000,—

Toplam

Tutarının
Teminatı
Muh. bed. Muvakkat
Kati
Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr.
12.500,8.0001.600,5001.500,1.00025.100,—

937,50
600 —
80,—
25,75,50,—
1.767,50

1250,—
800,—
120,—
37,50
112,50
75,—
2.395,-

Şartname Müdürlüğümüz Ticaret Şubesinde veya Hayvanat Bah
çesi Amirliğinde görülebilir.
Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
4835 / 2 2

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1 inci Bölge Mü
dürlüğünden :
Haydarpaşa - İzmit Ekspres yol asfalt temel ve asfalt betonu kap
sama inşaatı ve bu inşaatla ilgili müteferrik işler 3.533.583.03 lira keşif
bedelle 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü
İle eksiltmeye konulmuştur.
İhale 30 Nisan 1973 Pazartesi günü saat 11.00 de Bölge idare bina
sında eksiltme komisyonunca yapılacaktır. Geçici teminat 119.757.49 l i 
radır.
Bu işe ait ihale dosyası 50,— lira mukabilinde Bölge Müdürlüğünden
temin edilebilir. (Bu iş için daha önce satılmış dosyalar geçerlidir)
İstekliler en g;eç 24 Nisan 1973 günü saat 16,— ya kadar, Bölge Mü
dürlüğüne müracaatla verecekleri dilekçelerine : Bayındırlık Bakanlığının
«yapı tesis ve onarım işleri eksiltmelerine girme yönetmeliği» uyarınca
(B) grubu müteahhitlik karnesi, yapı araçları bildirisi, malî durum bil
dirisi, banka mektubu, teknik personel bildirisi, imza sirküleri ve iş yeri
görme belgelerini ekleyerek, bu iş için yeterlik belgesi almaları lâzımdır.
İhaleye gireceklerin yeterlik belgeleri ile birlikte geçici teminat, ticaret
ve sanayi odası ve kanunî ikametgâh belgelerini, istekli bir ortaklık ol
duğu takdirde bu belgelerine ilâveten şirketin imza sirküleri veya vekâlet
namesini ve şirketin, birinci ilânımızdan sonra alınmış hali faaliyet bel
gelerini hamil usulüne uygun olarak, 2490 sayılı Kanun gereğince hazırlaj'acakları teklif mektuplarmı en geç ihale saatinden bir saat önce Ko
misyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler nazan iti
bare alınmaz, duyurulur.
4548/4-3

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Merkez Alım ve Satım Komis
yonu Başkanlığından :
Çelik kütükten 1190 ton iki kalem çelik malzeme çektirilecektir.
1 —• Dahilden kapalı zarf usulü ile yukarıda cins ve miktan ya
zılı malzemenin kütükten çektirilme işi eksiltmeye konulmuştur.
2 — Tekliflerin en geç 8/5/1973 Salı günü saat 15.00 e kadar
Ankara'da Genel Müdürlük binasındaki Makina ve İkmal Grup Başkan
lığında toplanan Komisyonumuza gelmiş veya verilmiş olması şarttır.
3 — Bu işe ait şartnameler TCDD'nin Ankara'da Merkez ve istan
bul'da Sirkeci veznelerinden 25,— lira mukabilinde temin edilebilir.
4 — Verilen teklif zarflarının üzerine, teklifin hangi işe ait olduğu
yazılacaktır.
5 — TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta ve kısmen yapmakta veya
tercih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir.
4751/ 2-2

Ankara Belediye Başkanlığından:
Bayındırlık Bakanlığı Karayollan Genel Müdürlüğünden:
Tahmini bedeli 30.000,— TL. geçici teminatı 2.250,— TL. olan
73-2706-1 dosya numaralı 2.000 M , cam yünü (izolasyon maddesi)
nin satm alınması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
Eksiltmesi 2 Mayıs 1973 Çarşamba günü saat 16.00 da Ankara'da
Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şart
namesi aynı yerden dilekçeyle bedelsiz verilir.
istekliler 1973 yılı vizesi yapılmış
Ticaret, Sanayi Odası veya
esnaf belgesini, geçici teminat mektup veya makbuzunu ve alınan şart
namenin her sahifesini imzalıyarak dış zarf içine koymak
şartiyle
hazırlıyacakları teklif mektuplarını
eksiltmeyi açma saatindan bir
saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon
Başkanlığına
vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Duyurulur.
4560 /4-2
2

Balâ Belediye Başkanlığından:
1 — Belediyemize ait betonarma yedi adet hâl dükkânı 2490 sayılı
Kanununun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile artırmaya
konulmuştur.
2 — Beher dükkânın muhammen bedeli 30.000,— lira olup geçici
teminatı 2.250,— liradır.
3 — İhale 4/5/1973 Cuma günü saat 11.00 de encümen huzurunda
yapılacaktır.
4 — Birinci ihalede iştirakçi bulunmadığı takdirde ikinci ihale
11/5/1973 günü saat 11.00 de yapılacaktır,
5 — Buna ait şartname belediye muhasebesinde görülebilir.
4844 /4-2

Belediyemizce 500.000 adet 30 X 20 X 10 Cm. ebadında beton plak
satm alınacaktır.
Bu işin keşif bedeli 1.000.000 TL. sı olup, geçici teminatı 43.750
TL. sidir.
1 — Şartnameleri Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilir.
2 — İhalesi 15/5/1973 Salı günü saat 16.15 te Belediye Encüme
ninde yapılacaktır.
3 — Yeterlik belgesi için son müracaat tarihi 2/5/1973 Çarşamba
günü mesai saati sonuna kadar. (Fen İşleri Müdürlüğünde) yapılacak
tır.
4 — Bu işte 100.000 TL. lık nakit kredi ile teminat mektubu ve
serbest mevduat kredi toplamı 200.000 TL. lık banka referansı ile malî
durum bildirisi vermeleri
5 — Teklif mektuplannın en geç bir saat öncesine kadar Encü
men kalemine verilmesi zorunludur.
Postadaki gecikmeler nazara alınmaz.
4650 /4-2

Ankara Levazım Amirliği 4 No. la Satm Alma Komisyonu
Başkanlığından
Açık eksiltme suretiyle müteahhit namı hesabına iki kalem prevaz Şınnga iğnesi satm alınacaktır. Tahminî bedeli 506.770 lira olup,
geçici teminatı 24.025 liradır. İhalesi 3/5/1973 Perşembe günü saat
10.30 da Komisyonda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi her gün Komis
yonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Tamamı bir müte
ahhide ihale edilebileceği gibi her kalemin tamamı da ayrı ayn müte
ahhitlere ihale edilebilir.
4558 / 4-3
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Ankara Levazım Amirliği 1 No. İn Satın Alma Komisyonu
Başkanlığından
Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı
(iki) kalem (Yiyecek) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve
saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma
saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir, is
teklilerin kanunî şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale saatin
den bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına ver
meleri, Postada geciken mektuplar kabul edilmez.
Cinsi

T ah. fiyatı
M. bedeli G. tem.
İHALE
Lira Kr. Miktan Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati

Taze Patates

1^15

Taze Kayısı
,

2,15

150.000 Kg. 172-500,— 9,875,— 2/5/1973 11.00
Çarşamba
70.000 Kg. 150.500,— 8.775,— 2/5/1973 11.30
Çarşamba
4389/4-3

İmar ve İskân Bakanlığı Prefabrike İmalât Daire Başkanlığından :
1. Şartnamesine göre :
İşin cinsi : Elbise diktirilmesi, Miktan : 193 takım, Geçici temi
natı : 2.895,— TL., Tutarı : 38.600,— TL., ihale günü ve saati 19/4/1973
saat: 10.30 da.
2. Yukanda ihale günü ve saati belirtilen elbise diktirilmesi işine
ait ihale Beton Elemanları Başmühendisliği Etlik Eski Garajlar Arkası
Ankara adresinde yapılacaktır.
3. ihaleye iştirak etmek isteyen firmalar geçici teminatlarını be
lirtilen adresteki Başkanlık Veznesine yatıracakları ve ticaret odasın
dan alacakları bir belgeyi Komisyona ibraz edeceklerdir. İhale dosyası
Raportörlükte görülecektir.
4. İhale 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından İdare ihaleyi ya
pıp, yapmamakta ve dilediğine yapmakta serbesttir.
5. İhale Fon Sarf Yönetmeliğinin 35 inci maddesine göre açık ek
siltme usulü ile olacaktır.
6. Posta ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmez.
Keyfiyet ilgililere duyurulur.
4642 / S-3

Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünden:
1 — Giresun Deposu 600 M? lük fuel - Oil tankı ve köprü islâm işi
kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkanlmıştır.
2 — işin keşif bedeli 354.908,— geçici teminatı 17.946,32 TL. dır.
3 — İhaleye girebilmek için bu işe mahsus yeterlik belgesi ve ek
siltme şartnamesinde yazılı belgelerin ibrazı şarttır.
4 — Yeterük belgesi için dilekçeye malî durum bildirisi, banka re
ferans mektubu ile eksiltme şartnamesinde yazılı belgeler eklenecektir.
Belge İnşaat ve Tesisat Şube Müdürlüğündeki Komisyonca verilir. Mü
racaatlar ihale gününden tatil günü hariç 3 gün evveline kadar yapıla
caktır. Belge isteklinin kendisine verilecektir. Posta ile gönderilmez.
5 — İhale dosyası İnşaat ve Tesisat Şube Müdürlüğünde görülebi
lir.
6 — İhale 8/5/1973 günü saat 15.00 de Satınalma Komisyonu Baş
kanlığında yapılacaktır.
Zarflar engeç ihale saatinden bir saat evveline kadar Muhaberat
ve Arşiv Müdürlüğüne verilecektir.
Postada vaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz.
7 — Ofisimiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yap
mamakta veya en fazla indirim yapan teklif sahibine verip vermemek
te serbesttir.
4766/ 2-2
PTT Genel Müdürlüğünden :
Lüzumlu 981 tip 3.816 metre ve 11025 tip 17.550 metre bezi Teşek
külümüze ait olmak üzere 5000 adet taahhütlü gönderi torbası 10.000 adet
büyük 10.000 adet orta, 10.000 adet küçük boy uçak torbası depo teslimi
olarak diktirilecektir.
Bu işe ait şartname Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Dairesi
Başkanlığından, istanbul'daki Sirkeci Valde Han Kat 5 deki Tesellüm ve
Depo Müdürlüğünden TL. 65,— mukabilinde temin edilebilir.
Bu işe ait tekliflerin en gieç 8/5/1973 günü saat 10.00 a kadar Genel
Müdürlüğümüz Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olması gerekir.
4358/2-2

Ankara Belediye Başkanlığından:
Millî Savunma Bakanlığı Nato Enfrastrüktür Daire Başkanlığın
dan :
Kocaeli İli dahilinde tahmini keşif bedeli 35.000.000,— T L , (Yal
nız otuzbeş milyon liradır) olan betonarme iskele ve depo inşaatı tek
lif alma ve birim fiyat esası üzerinden ihaleye çıkanlmıştır. Bu işe ait
notifikasyonları, Nato emniyet belgesi olan firmalann 10 Mayıs günü
saat 17.00 ye kadar aşağıdaki adrese yazılı müracaatla bizzat almalan.
Adres :
M. S. B. Nato Enf. D. Bşk. Dz. Blm. Bşk. Aşağı Ayrancı, Şimşek
Sokak No. 23 - Ankara
4288 / 2-2

Belediyemizce 70 kalem kuru erzak 2490/40 sayılı Kanun gere
ğince kapalı zarf eksiltme sureti ile satm alınacaktır.
1 — Tahmini bedeli 976.026,— lira ve geçici
teminatı 42.791,04
liradır.
2 — Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir.
3 — İhalesi 30/4/1973 günü saat 15,40 da Encümen Salonunda
yapılacaklır.
4 — İstekliler teklif mektuplarını ihale saatinden en geç bir
saat evveline kadar Encümen kalemine vermeleri zorunludur.
Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
4651 /4-2

Ortaklar llköğretmen Okulu Müdürlüğünden :

CTNSİ

Miktan

Muhammen
tutan
Lira Kr.

Geçici
teminatı
Lira Kr.

î H A L
Şekli

E N î N
Günü
Saati

Parti: 1 — 79/81 randıman un
979 Çuval
Kapalı zarf usulü
27/4/1973
11.00
7.368.75
122.375 —
27 Kalem
389.775 —
19.641,—
»
> : 2 — Kuru erzak
»
»
3 — Salça - Turşu
3 »
28.500,—
2.137,50
»
»
>
3 »
38.000,—
2.850,—
»
» : 4 — Patates vs.
>
»
>
>
2 »
120 OOO —
7.250,—
» : 5 — Teneke Peyniri - Yoğurt
>
>
6 — Dana - Koyun eti
2 »
260.000 —
14.250,—
»
»
>
7 — Tavuk eti - Yumurta
2 »
56.000,—
4.075,—
»
»
»
8 — Tatlı maddeler
7 »
63.625,—
4.431,25
»
3 »
42.875,—
3.215,65
»
»
» : 9 — Temizlik malzemeleri
»
10 — Melâmin su bardağı
2000 Adet
11.000,—
825,—
>
11
Kefal balığı
3000 Kilo
60.000,—
4.250,—
»
»
»
12 _ Yakacak maddeleri
3 Kalem
92.250,—
5.862,50
»
»
>
13 — Elektrik ampulleri
4 »
10.125 —
759,50
»
Okulumuzun 1973 malî yılı ihtiyacı bulunan yukanda 13 partide gösterilen çeşitli malzemeler eksiltmeye çıkartılmıştır.
Muhammen bedel, geçici teminat, ihale şekli, tarih, gün ve saati hizalarında gösterilmiştir.
Eksiltme gösterilen tarihte Ortaklar llköğretmen Okulunda toplanacak Satm Alma Komisyonunca yapılacaktır.
Eksiltmeye iştirak edecek olanlar partilerin tamamına fiyat teklif vereceklerdir. Şartnameler her gün çalışma saatlan içinde Okulda görü
lebilir. Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı Kanuna göre tıazıriayaoaklan teklif mektuplarına 1973 yılı Ticaret Odası vesikasını
da koymak mecburiyetindedir. Teklif mektuplan ihale saatinden bir saat evvel Komisyon Başkanlığına makbuz karşılığında verilmiş olacaktır.
Postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
4535 / 4-3
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Sivas Askerî Savcılığından :

Ankara Belediyesi imar Müdürlüğünden:

ÎLÂNEN TEBLİĞ
Asta müessir fiil suçundan dolayı Çorlu Kemalettin Mahallesi No
32 de nüfusa kayıtlı istanbul Pendik İhlamur Sokak No. 3 de mukim. Halil
İbrahim oğlu 1945 doğumlu Tuncay Aker uzun zamandan beri yapılan
aramalara rağmen bulunamadığından 59 uncu Tümen Askerî Mahkeme
since gıyabında yapılan muhakemesi sonunda 13 Mayıs 1971 tarih ve
1971/8003 - 3 - 101 esas ve karar sayılı hükmü ile 40 gün hapis cezasına
mahkûm edilmiş ve bu mahkûmiyet hükmü kendisine tebüğ edilemediğin
den 720)1 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri gereğince ilânen tebliğ olu
nur. İlân tarihinden 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılır.
4839/1 - 1

Aşağıda ada ve parsel numaralan yazılı gayrimenkullere ait
64400 No. lu plan, Müdürlüğümüz ilân tahtasına asılmıştır,
îlânen ilgililere duyurulur.
359 ada No. lu Yenimahalle Semt Mezarlığı,
Parsel No. 125 hali araziden
4854 / 1-1

Ankara Levazım Amirliği 2 No. in Satın Alma Komisyonu
Başkanlığından
Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları
yazılı (Üç) kalem (Levazım maddesi) kapalı zarfla eksiltmeleri hiza
larında ki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve
şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım
Amirliğinde görülebilir.
İsteklilerin kanunî şekilde hazırlayacakları
teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz
karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektup
lar kabul edilmez.
M. bedeli G. teminatı
İHALE
C i n s i
Miktarı
Lira Kr. Lira Kr. Günü
Saati
Cimnastik çantası

3750 Adet

112.500,-

6.875,—

4 Mayıs 1973
Cuma
10.30 da

Beyaz dikiş
ipliği (40/2)

4000 Kilo

320.000,-

16.550,—

4 Mayıs 1973
Cuma
11.30 dy

Siyah dikiş
ipliği (40/2)

3000 Kilo

240.000-

13.250,—

4 Mayıs 1973
Cuma
15.30 da

İLÂNEN TEBLİĞ
Kayıt No : 1973/474 Teb.
Resmî sıfatı haiz memura hakaret ve taarruz ve müessir fiil suçla
rından sanık, Geyve İçdedeler Köyünde nüfusa kayıtlı ve mukim, ibrahim
oğlu, 1948 doğumlu Mehmet Coşkun uzun zamandan beri yapılan arama
lara rağmen bulunamadığından 59 uncu Tümen Askeri Mahkemesince gı
yabında yapılan muhakemesi sonunda 2 Şubat 1973 gün ve 1973/92 - 92
esas ve karar sayılı hükmü ile davanın görevsizliğine karar verilmiş. Bu
karar kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayıü Kanunun hükümleri ge
reğince ilânen tebliğ olunur. İlân tarihinden 15 gün sonra tebUğat yapılmış
sayılır.
4840/H

Et ve Balık Kurumu Zeytin/burnu Et Kombinası Müdürlüğünden :
Giyim eşyası satın alınacaktır,
ıl —• Kurumumuz ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı olan,
giyim eşyası satın alınacaktır.
a) Kısa konçlu lastik çizme
500 Çift
b) Uzun konçlu lastik çizme
3.500 Çift
c) Deri eldiven
750 Adet
d) Kürklü deri ceket
530 Adet
e) Plastik kumaş
4.300 Metre
f) Miflonlu deri başlık
300 Adet
g) Bisiklet fanilası
5.400 Adet
h) Naylon çorap
İÜ.500 Çift
i) Kravat
800 Adet
j) Orlon kazak
1.150 Adet
2 — Bu işe ait şartnameler bedelsliz olarak Zeytinburnu Et Kom
binası Müdürlüğü Malzeme Servisinden temin edilebilir.
3 — İhale 3/5/1973 günü saat 15.00 de Et ve Balık Kurumu Zey
tinburnu Et Kombinası Müdürlüğünde yapılacağından kapalı teklif mektuplarının aynı gün en geç saat 12I.0O ye kadar Kombinamız Yazı ve
Arşiv İşlerine tevdi edilmesi lâzımdır.
4 — Kurumumuz 2490' sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi
yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen yapmakta
serbesttir.
4359 /1-1

4778 / 4-1
PTT Genel Müdürlüğünden:
1) (1.317.765,— TL. keşif bedelli Viranşehir PTT binası inşaatı
işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.
Geçici teminatı (53.282,95) liradır.
2) Eksiltme dosyası Genel Müdürlüğümüz Yapı İşleri Dairesi
Başkanlığında ve Diyarbakır PTT Bölge Başmüdürlüğünde görülebilir.
3) Eksiltme 7/5/1973 Pazartesi günü saat 16.00 da Genel Müdür
lük eksiltme kurulunca yapılacaktır.
4) İsteklilerin 2/5/1973 Çarşamba günü saat 17.30 a kadar eksilt
me şartnamesinin 12 nci maddesinde istenilen belgelerle Genel Müdür
lüğe başvurarak iştirak belgesi almaları gerekmektedir.
5) Taliplerin bu işe ait teklif mektuplarını, eksiltmenin yapıla
cağı günü saat 15.00 e kadar İhale Komisyonu Başkanlığına tevdi edil
mek üzere Yapı İşleri Dairesine makbuz mukabilinde vermeleri gerek
mektedir.
6) Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine
ihale etmekte serbesttir.
4550 / 2-1

•• •
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürlüğünden:
Aşağıda keşif bedelleri, ihale gün ve saatleri, geçici teminat ve belge müracaat son günleri yazılı işler, 2490 sayılı Kanununun 31 inci
maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. Eksiltmeleri Bölge İdare binasında Eksiltme Komisyonunca yapılacaktır.
Bu işe ait ihale dosyalan Ankara'da Karayollan Genel Müdürlüğü Mlz. Şb. Md. de, İzmir'de Karayolları 2, istanbul - Küçükyalı'da 1. Bölge
Müdürlüklerinde görülebilir.
İstekliler en geç belge müracaat son günü saat 16.00 ya kadar Bölge Müdürlüğüne müracaatla verecekleri dilekçelerine; En az bu işin ilk
keşif bedeli kadar bu işin cins ve öneminde bir iş yaptığım belirten tasdikli belge, yapı araçlan bildirisi, malî durum bildirisi, banka mek
tubu, taahhüt bildirisi, imza sirküleri, kanunî ikametgâh belgesi ve iş yeri görme belgelerini ekliyerek, bu iş için yeterlik belgesi almaları
lâzımdır. İhaleye gireceklerin yeterlik belgeleriyle birlikte geçici teminat. Ticaret ve Sanayi Odası vesikası, istekli bir ortaklık olduğu tak
dirde bu belgelerine ilâveten şirketin imza sirküleri veya vekâletnamesini ve şirketin, birinci ilânımızdan sonra alınmış hali faaliyet belge
lerini hamil usulüne uygun olarak 2490 sayılı Kanun gereğince hazırlayacaklan teklif mektuplannı en geç ihale saatinden bir saat önce
Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz, duyurulur.
Keşif bedeli Geçici teminat
İ h a l e
Belge müra.
işin cinsi
Lira Kr.
Lira Kr.
günü
saati son günü
12. şube dahilindeki muhtelif yollann refüj ve diğer dikiıpı alanlannın
bakım işleri ile diğer müteferrik bakım işleri
14. şube dahilindeki Haydarpaşa - izmit yolunda refüj ve| diğer dikim
alanlarının bakım işleri ile diğer müteferrik bakım işleri}

305.061—

15.952,44

126.577,50

7.578,88

9 Mayıs 1973 Çarşamba 11.00
11 Mayıs 1973 Cuma

11.00

3/5/1973
5/5/1973

4739 / 4-1
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Bağ - Kur Genel Müdürlüğünden :
Kurumumuzca satın alınacak 10 harici hatlı 100 dahili aboneli ve
12 bağlama devreli Crossbar veya muadili bir adet santral, 150 adet
kadranlı otomatik tip (düğmeli) telefon makinesi ve montajı ile yap
tırılacak telefon tesisatı, kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.
İhale 25/4/1973 tarihinde ve saat 15.00 de Satm Alma Komisyo
numuzda yapılacaktır. Tekliflerin en son 25/4/1973 tarihinde ve saat
14.00 de Satın Alma Komisyon Başkanlığında bulunacak şekilde veril
mesi ya da posta ile gönderilmesi (Postadaki gecikmeler kabul edil
mez) gerekir.
Bu konuda hazırlanan idarî ve evsaf şartname, sözleşme örneği,
seridöpri ve keşif özeti Kurumumuz Malzeme Müdürlüğünde görüle
bilir.
Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yap
mamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
4656 / 1-1

Azot Sanayii T. A. Ş. Genel Müdürlüğünden :
Kütahya Azot İşletmelerimizin ihtiyacına binaen 10 'kalemde, muh
telif eb'at da 3250 metre spiral dikişli siyah çelik boru kapalı teklif usulü
ile imâl ettirilecektir.
Bu işe ait ihtiyaç listesi Ankara'da Genel Müdürlüğümüz Ticaret
Müdürlüğünden ve istanbul'da istanbul Büromuz Müdürlüğünden bedel
siz olarak temin edilebilir.
2/7/1973 tarihine kadar opsiyonlu kapalı teklif mektuplarının en
geç 2/5/1973 Çarşamba günü saat 17.00 ye 'kadar Genel Müdürlüğümüz
Haberleşme Müdürlüğüne elden verilmiş veya aynı tarihte Genel Müdür
lüğümüzde bulunacak şekilde postalanmış olması şarttır.
Bu tarihten sonra verilen teklifler veya postada vaki olacak gecik
meler nazarı itibara alınımıyacaktır.
Genel Müdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta, bölmekte veya
dilediğine yapmakta serbesttir.
4847 / 2-1

Sivas Askerî Cavcılığından :
Hanen tebliğ
Üste fiilen taaruz suçundan sanık, Dada İlçesi nüfûsunda kayıtlı
ve oturur. İsmail oğlu 1842 D. lu Hüseyin Danacı uzun zamandan beri
yapılan aramalara rağmen bulunamadığından 59 uncu Tümen Askerî
Mahkemesince gıyabında yapılan mahkemesi sonunda 3012/1072 'gün ve
119.72/465 - 458 esas ve karar sayılı hükmü ile 1.000 lira para cezasııyla
mahkûm edilmiş ve Ibu mahkûûmiyet hükmü kendisine tebliğ edilemedi
ğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun hükümleri gereğince ilânen tebliğ
olunur, ilân tarihinden 5 gün sonra tebligat yapılmış sayılır.
4838 / 1-1
Petrol Dairesi Reisliğinden :
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının V No. lu Siirt Bölgesinde Di
yarbakır ve Siirt İlleri hududu dahilinde sahip bulunduğu AR/TPO/674
hak sıra numaralı petrol arama ruhsatnamesinin temdidi edilmiş müddeti
11/4/1973 tarihinde sona ermiştir.
6326 sayılı Petrol Kanununun 48 ve 49 uncu maddelerinin yukarıda
ismi yazılı şirkete tahmü eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmeme
sinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve ha
sara ait tazminatın Petrol Nizamnamesinin 67 nci maddesi gereğince şir
ketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilân tarihinden iti
baren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp
Dairemize müracaat etmeleri ilân olunur.
4779

N. V. Turkse Shell Şirketinin V No. lu Sürt Bölgesinde iki adet petrol
arama ruhsatnamesi iktisabı için 3/4/1973 tarihinde müracaat ettiği Pet
rol Nizamnamesinin 25/2 nci maddesi mucibince ilân olunur.
4780
Ersan Petrol Sanayn Anonim Şirketinin V I No. lu Gaziantep Böl
gesinde sahip bulunduğu 21.144 hektar yüzölçümündeki İR/EPS/658 hak
sıra numaralı işletme ruhsatnamesi sahasından üç parça halinde toplam
14.084 hektarlık kısmını terk için 3/4/1973 tarihinde müracaat ettiği
Petrol Nizamnamesinin 25/2 nci maddesi mucibince ilân olunur.
4.7«.

Petrol Dairesi Reisüğinden :
Anadolu Tasfiyehanesi Anonim Şirketi ile Dairemiz arasında hasü
olan ve Şirketin Umum Müdürü ile Woodhaven rafinerisinde eğitim gören
Yüksek Mühendis Hüseyin Setenci için yapılan masrafların ithal edilmiş
sermayeden tenzili üe ilgili ihtilafın tetkik ve tahkikine ait Petrol Komi
seri raporu :
Kanaat ve Teklif :
/

1 —ı İtirazcı şirket genel idare masrafları içinde mütalaa edilmesi
gereken masrafları da ithal edilmiş sermaye olarak tescilini istemiş ve
bu talep Petrol Dairesince haklı olarak reddedilmiştir.
2 — Petrol Dairesinin red kararında Petrol Kanunu ve Nizamname
sine aykırı herhangi bir husus görülmemiş, aksine yetkilerini itirazcı
şirket lehine ve toleranslı olarak kullandığı müşahade edilmiştir.
3 — İtirazcı şirketin ithal edilmiş sermaye tescil talebinde hüsnüni
yetle hareket etmediği saptanmıştır.
4 — İtirazcı ATAŞ Anadolu Tasfiyehanesi Ananom Şirketine Petrol
Dairesi Kararının Kanun ve Nizamname metinlerine uygun olduğu kadar
ruh ve maksatlarına da uygun olduğu bildirilmelidir.
NOT : İş bu raporun tamamı Dairemizin ilân tahtasında ilân edil
diği gibi alâkalılar tarafından dosyasından da tetkik edilebilir.
4782

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR
No. 125 Tarihi : 23/3/1973
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, I No. lu Marmara Petrol Böl
gesinde sahip bulunduğu AR/TPO/819 hak sıra numaralı petrol arama
ruhsatnamesi hududu dahilinde açtığı Değirmencik - 2 lokasyon sahası ile
bu sahaya giden yolun bulunduğu Kırklareli İlinin Kavaklı Köyünde kâin
1.357, 1358, 1360, 1361 parsel numaralı 4 adet gayrimenkulun toplam 9000
m2. lik kısmı ile yine 1361 parsel numaralı gayrimenkulun baraka sahası
için lüzumlu 2650 m*, lik kısmının 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Ka
nununa tabi ve 25 sene müddetle takyitli olmaları dolayısıyle satm alın
ması mümkün olmadığından Petrol Kanununun 87 nci maddesi gereğince
toplam 900O m?, lik arazînin istimlâkine ve 2650 ntf. lik arazinin de irti
fak hakkı tesisi suretiyle istimlâkine karar verilmesini 12/1/1973 tarihli
dilekçesi ile talep etmiştir.
Yapılan tetkkat neticesinde Değirmencik - 2 lokasyon sahası ile bu
sahaya giden yol ve baraka yeri için lüzumlu olduğu anlaşılan ve 4753
sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununa tabi ve 25 yü müddetle tak
yitli olmaları sebebiyle satın alınması mümkün olmayan aşağıda müfre
datı ve ekli 1/50IOO ölçekli haritada hudutları gösterilen 4 adet gayrimenkulden toplam 9000 ntf. lik kısmının istimlâkine ve ayrıca 13Ö1 parsel numaları gayrimenkulun 2650 m2. lik kısmının da baraka sahası için irtifak
hakkı tesisi suretiyle istimlâkine Petrol Kanununun 87 nci ve İstimlâk
Kanununun 4 üncü maddeleri gereğince karar verildi.
İstimlâkine karar verilen arazinin :
: Kırklareli
Hi
: Merkez
İlçesi
: Kavaklı
Köyü
Mevkü
: Menekşe Dere
İrtifak
hakkı te
İstimlâ sisi için
kine ka istimlâki
rar veri ne karar
len mik verilen
Tapu kaydının
miktar
tar
Pafta No: Parsel No:
Maliki
Tarihi
(M2)
(M2)
24/2/1972

12

1357

24/2/1972

12

1358

24/2/1972

12

1360

24/2/1972

12

1361

720
Halim Tanyeli
(Salim oğlu)
Süleyman Taşkıran
1090
(Ahmet oğlu)
1/6 Süleyman Gültekin 1530
1/6 Recebiye
»
1/6 Seyide
»
1/6 Mehmet
»
1/6 Enver
»
1/6 Halime
»
Osman Baysak (Mustafa oğ.)
5660
Toplam :

9000

2650
2650
4783
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Aydın 2 nci Asliye Hukuk Hâkimliğinden :

Ankara Belediye Başkanlığından:

1964/441

Ayrılan tahsildar
Tahsildar Mitat Sezen'in Belediyemiz ile ilişiği kesilmiştir.
4769

Davacı : Domalan Köyünden Süleyman Sak veki Orhan özgedik ta
rafından davalılar Aydın Maliye Hazinesi ile Domalan Köyüne izafeten
muhtarı ve Domalan Köyünden Hasan Ali Yıldız, ve Aydın Ilıoabaşında
oturur Enver Sak vesaire aleyhlerine açılmış olan tescil davasının yapı
lan muhakemesi sonunda :
Davalılardan Enver Sakın gösterilen adresinde bulunamadığı ve ev
velce de bütün tebligatları ilânen yapılmış olup, bu kere temyiz ilâmının
da ilân tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde tashihi karar talebinde
bulunulmadığından temyiz ilâmının kesinleşmiş addolunacağı tebligat
makamıma kaim olmak üzere ilân olunur.
4816

Ayrılan tahsildar
Tahsildar Kazım Baytemur'un Belediyemiz ile ilişiği kesilmiştir.
4770

Ankara 4 üncü Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
1973/248
Davacı A. Hamdi Yağcıoğlu tarafından Aşağı Ayrancı Rüya Sokak
No. 2 de ikamet eden ismet Yağcıoğlu aleyhine ikame olunan yukarıda ya
zılı 2 numaralı daireden tahliyesi davasmm yapılan açık duruşması sıra
sında, davalının adresine çıkarılan davetiye bilâ tebliğ iade edilmiş ve sav
cılık vasıtasiyle yaptırılan araştırmalara rağmen yeni adresi de tespit
edilememiş olduğundan davetiyenin ilânen tebliğine karar verilmiş ve du
ruşma 4/5/1973 günü saat 9.35 e bırakılmasına karar verilmiştir. Tayin
edilen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya bir vekil göndermedi
ğiniz takdirde hakkmızda gıyap kararı çıkarılacağı davetiye yerine kaim
olmak üzere tebliğ ve hân olunur.
4849

Balâ Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
E. No : 1973/445
Ankara tli, Polatlı ilçesi, Sivri Köyü Hane: 19, Cilt: 18 Sahife: 38 de
kayıtlı Şıh Mehmet oğlu Kâmile'den olma 15/1/1944 asıl, 15/1/1940 tashih
doğumlu Ali Tetik'in soyadı Mahkememizin 31/3/1973 tarih ve 1973/445
esas 1973/333 karar sayılı ilâmı ile soyadı Çotukluoğlu olarak düzeltil
miştir, ilân olunur.
4822

TÜRK HAVA YOLLARI A. O.
31/12/1971 ve 31/12/1972 Tarihli Mukayeseli
1971

AKTİF
Carî Aktifler
Kasa ve Bankalar
Menkul Kıymetler
Alacaklar
ıStaklar
Peşin ödemeler
iştirakler
Özel Fonlar
Uçak Malzemesi
Diğer Malzeme

Bilanço

1971

1972

'P A 'S 1 F

Lira Kr.

Lira Kr.

44.231.604,93
573.130 —
109.301.657 65
90.310.882,18
6.043.579,37

,154.765.407,70
„ 1.148.970,—
128.337.858,40
114.082.892 63
6.075.909,69

250.460.854,13
2.659.500 —

405.311.038,42
2.659.500,—

Devlet Yatırım Bankası
Verile Emirleri
Vergi ve Kesimler
Diğer

47.506.422.79
5.643.890,78

525.660.056,04
622.991,36

Bir Yıl Sonra ödenecek Borçlar

2404 - 2620 No. lu Kredi

2974 No. lu Kredi
4224 No. lu Kredi

2404 - 2620 İNo. lu Kredi

53.160.313,57 İ52^«3.047V40
44.840,93
179.498,39

2974 No. lu Kredi
4224 No. lu Kredi

652.106.068,1:2 1.196.794.077,24
1.247.411,50
2.478.710,55
16.970.361,50
12.487.141,94
7.756.238.63
8 022.91971
7.920.828,49
10.501.443 28
30692.570 50
12.1103 520.83
8.060.410,76
4.050.290,88

Amortismanlar

697.651.490 39 1.253
55
230.706.417,09 284.204.471,12

ödenmemiş Sarmaye

466.945.073,30

969.291.922,4 3

Ödenmiş Sermaye

4.643.054,67

2.963.918,04

Yatırım Bankası

2.641.436,77

1.779.718',77
34.786.528,66
12.981.115,46
27.418.427,63

36 545 957 66
51.282, 475 28
59.854. 606.26
488, 321.25
108.852, C'87 58
37.076. 89S 88
4.853. 720.89

166.338.531,43

298.864.032,80

38.365 974.86
61.006.766,05

133.561.476,12
97.015.520,10
248.5192.549,66 189 394.924.39
— , — 993.751.402,47
498.321,25
—,—
382.652.347,03 1.280.161.847,05

ihtiyatlar

3.667.143,72

iSermaye

200.000.000,—

400.000.000,—

—,—

104.210.748,80

2flO.O00.0OO.—

296.789.251,20

25.380.271,88

24.164.921,68

Kâr

7.474.184,49

778.038.294,06 1.906.554.'267,22

778.038.294,06 1.906.554.267,22

Nazım [Hesaplar

1972
Lira Kr.

Bir Yıl liçinde Ödenecek
Borç ve Taahhütler

Faiz Karşılıkları
Sabit Kıymetler
Uçaklar
Uçak Motorları
Bina ve Araziler
Atelye ve Teçhizat
Mobilya ve Mefruşat
Yer Nakil Vasıtaları
Diğer

Sair Aktifler

Lira Kr.

'2.641.436,77

Nazım Hesaplar

3.064.776,32

3.064.776,32

•

TÜRK HAVA YOLLARI A. O.
31/12/1971 ve 31/12/1972 Tarihli Mukayeseli Kâr ve Zarar Cetveli
1971

GİDERLER
Genel ve idarî Giderler
işletme Giderleri
Bakım Giderleri
Trafik ve Satış Giderleri
Arızi ve Tali Giderler

Kâr

1972

Lira Kr.

Lira Kr.

47.857.797,60
259.817.700,63
91.951.146,94
181.275.413,70
15.603.360,97

¡63 446.5819.19
347.601.276,05
123.211.214,34
337.759.786,06
31.743.423,88

596.505.418,84

903.761.289,52

25.380:271,818

24.164.921,68

62.1.8185.690,72

927.926.211,20

1971

GELİRLER.
Yolcu Bilet Geliri
Posta Geliri
Kargo Geliri
Fazla Bagaj Geliri
Hususî Kira geliri
iptal Geliri
Arızi ve Tali Gelirler

1972

Lira Kr.

Lira Kr.

487.310.445.85 1586.776 807,05
14.078.834,48
14.1816.797,5."
17.575.876,09
20.609.566.95
6.602.053 68
8.609.179,3^
68.058.581,79 238.011.585,6.1
679.334 92
856 681.75
26.680.563,91
158.876.592,92

62ll.8l8l5.l690,72

927.926.211.r 1
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Korkuteli Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden :

Deposu
Korkuteli
»

Malın cinsi nev"i ve
Kalitesi

Parti
adedi

3. S. N. B.Çz. tomruk
3. S. K. B. Çz. tomruk
Çz. sanayi odunu

22
7
13

MİKTARI
Adet
M3 Dm3
4338
1393
4180

911.201
216.866
285.752

Muhammen
bedel
Lira
380
300
280

1 — Yukarıda müfredatı yazılı ©911 adede muadil 1413,819 ım3
muhtelif cins orman emvali 42 parti halinde 27/4/1973 tarihine rastla
yan Cuma günü saat 10.30 da Korkuteli Orman İşletmesi Müdürlüğü
satış salonunda toplanacak Komisyon huzurunda 15/B modeli vadeli
satış şartnamesine göre % 25 bedeli, nizamî vergi ve rüsumları peşin,
bakiyesi 90 gün vadeli müddetsiz ve fcat'i banka mektubu karşılığında
olmak üzere açık arıttırma suretiyle satılacaktır.
2 — Alıcıların ı% 7,5 geçici teminatlarını ihale saatinden evvel ya
tırmaları, banka mektubu vereceklerin işletme adı Ue almak istedikleri
parti numaralarını belirtmeleri, mektupların kat'i ve müddetsiz olması
şarttır.
3 —• Satışa ait ilân ve şartnamesi Orman Genel Müdürlüğü, Antalya
Orman Başmüdürlüğü, Ankara, Antalya, Adapazarı, Burdur, istanbul,
İsparta, İşletmeleri ile İşletmemiz Muhasebe Servisimde görülebilir.
4 — Taliplerin belirli gün ve saatte teminat mektuplarıyla müra
caatları ilân olunur.
5052/1-1
İskenderun İcra Memurluğundan:
1972/1377
ÖDEME EMRİNİN İLÂNEN TEBLİĞİ
Alacaklı : Ali Aşkar Ankara Palas oteU müsteciri İskenderun
Borçlu : Fatma Esen Soğukoluk Emin Turizm otelinde İskenderun.
Borç : 13.650 lira ve icra masrafları.
Yukarıda yazılı borcunuzdan dolayı hakkınızda yapılan icra takibinde
adresiniz meçhul kalmış zabıta marifetiyle yaptırüan adres tahkiki ne
ticesinde yine adresiniz tespit edilememiş olmakla ödeme emrinin ilânen
tebliğine karar verilmiştir.
15/6/1972 tanzim ve 20/7/1972 vade tarihli emre muharrer senede
müsteniden 13.650 lira ve masrafları borcunuzu ödeme emrinin ilânından
itibaren ödemeniz gereken 10 günlük süreye 15 gün daha ilâve edilerek
25 gün içinde ödemeniz takibin dayanağı senet kambiyo senedi vasfını
haiz değilse 20 gün içinde mercie şikâyet etmeniz, takip dayanağı senet
altındaki imza size ait değilse yine bu 20 gün içinde aynca ve açıkça bir
dilekçe ile icra Dairemize bildirmeniz aksi takdirde icra takibindeki kam
biyo senedi altındaki imzanın sizden sadır sayılacağı, imzanızı haksız yere
inkâr ederseniz, 100 liradan 5000 liraya kadar para cezası ile mahkûm
edileceğiniz borçlu olmadığınız veya borcun ifta veya imhal edildiği veya
alacağın zaman aşımına uğradığı hakkmda itirazmız varsa bunu sebepleri
ile birlikte 20 gün içinde tetkik mercine bir dilekçe ile bildirerek merciden
itirazınızın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya
devam olunacağı itiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde 25 gün
içinde 74 üncü madde gereğince mal beyanında bulunmanız, bulunmazsanız
hapisle tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya hakikata
aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırüacağmız ödeme emri teb
liği makamına kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
14460

Aşkale Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1971/127
Aşkale Abdalcık Köylü Mehmet Kara'nın aynı yerden Emine Kara
aleyhine açtığı boşanma davasmda :
Davalı Emine Kara'nm adresinin tespit edilememesi sebebiyle ken
disine vaki tebliğatm ilânen yapıldığı halde muayyen günde duruşmaya
gelmediğinden 29/5/1973 Salı günü saat 9.00 a talik edilmiştir. Mezkûr
günde de bulunmadığı veya bir vekUle kendisini temsil ettirmediği tak
dirde duruşmanın gıyabında yapılacağına karar verileceği gıyap karan teblüğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
4821
1970/445
Aşkale'nin Keror Köyünden Mukaddes Aslan'ın Aşkale Asliye Hukuk
Mahkemesine eşi Emir Aslan aleyhine açtığı boşanma davasında :
Davalı Emir Aslan'ın adresinin tespit edüemeyişi sebebiyle kendisine
vaki tebliğatm ilânen yapıldığı ve muayyen günde duruşmaya gelmediği

cihetle duruşma 29/5/1973 Salı günü saat 9.00 a talik edUmiş Olup mezkûr
günde de bulunmadığı veya bir vekille kendisini temsil ettirmediği takdirde
duruşmanın gıyabında yapılacağına karar verileceği gıyap kararı tebliği
yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
4820
Pazar Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1970/418
Davacı Besire Karadeniz vekili tarafından davalı Ayşe Enderoğlu
aleyhinde Mahkememizin 1970/418 esas numaralı dosyasmda açılmış olan
gaiplik davasmda, İlçemiz Hamidiye Köyünden llyas çocukları Sultan'dan
doğma Dursun, Yusuf, Süleyman, Emine, Hafiz Ayşe, Makbule ve Ümmühan'ın 1321 yılından önce Rusya'ya gittikleri ve kendilerinden 1926 yı
lından bu yana hiç bir haber alınamadığından bahisle adı geçenlerin ga
ipliğine karar verilmesi talep edilmiş ve Mahkememizin 5/4/1973 tarihli
ara karan Ue keyfiyetin ilânına karar verilmiştir.
Karar gereğince; yukarıda isimleri yazılı yedi gaip şahsın hayat ve
mematından haberdar olanların ve diğer UgUilerin iş bu ilânın yapıldığı
tarihten itibaren Mahkememizin 1970/418 esas sayılı dosyasına müracaat
ları Uân olunur.
4823
Petrol Dairesi Reisliğinden;
PETROL HAKKINDA MÜTEALLİK KARAR
No: 1256
Tarih : 7/4/1973
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
Şirketin adı
Ankara, Yenişehir Müdafaa Cad. No: 22
Merkezi
Ankara, Yenişehir Müdafaa Cad. No: 22
Türkiye'deki adresi
Müracaatın mahiyeti
Arama ruhsatnamesi
Bölgesi ve saha işareti
VI No. lu Gaziantep TPO/VI/Aİ
Vilâyeti
Gaziantep ve Adıyaman
Yüzölçümü
50.000 hektar
Hak sıra No:
AR/TPO/1479
Müracaat tarihi
5/8/1972
Arama ruhsatnamesinin hududu : (Dairemizde saklı haritasına göre)
1/25.000 ölçekli M 40 - d2 paftasındaki 668 metre rakımlı Heri Tepe ni
rengisinden N -143 derece 00 dakika istikamette ve 1190 metre mesafe
deki (a) köşesinden başlayarak 21975 metre güneyde (b) ye doğru hat,
(b) den 1610 metre batıda (c) ye doğru hat, (c) den 5040 metre güneyde
(d) ye doğru hat, (d) den 31590 metre batıda (e) ye doğru hat, «(e) köşesi
1/25.OO0 ölçekli N - 39 - bl paftasındaki 543 metre rakımlı Kızılyer Tepe
nirengisinden N - 354 derece 15 dakika istikamette ve 2295 metre mesa
fededir.» (e) den 5040 metre kuzeyde (f) ye doğru hat, (f) den 25200 metre
doğuda (g) ye doğru hat, (g) den 8800 metre kuzeyde (h) ya doğru hat,
(h) dan 14040 metre batıda (i) ye doğru hat, (i) den 6025 metre kuzeyde
(j( ye doğru hat, (j) den 2680 metre doğuda (k) ye doğru hat, (k) den
7150 metre kuzeyde (1) ye doğru hat, (1) den 19310 metre doğuda başlan
gıç noktası olan (a) ya doğru hat.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının; mevkii, hududu, yüzölçümü
yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatnamesi ve
rilmesi talebine ait evrakı incelenerek Petrol Kanunu ve Nizamnamesi hü
kümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten
sonra talip şirkete mezkûr sahaya şamil olmak üzere 6326 sayüı Petrol
Kanununun 51 ve 20 nci maddeleri gereğince petrol arama ruhsatnamesi
itasına karar verildi.
Yukarıda yazılı karar gereğince Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklı
ğına 11/4/1973 tarihinde bir adet petrol arama ruhsatnamesi verilmiştir.
4850
Ankara 2 nci Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
1973/198
Davalı: Hasan Turan adresi meçhul
Hikmet Kâtioğlu tarafından aleyhinize ikame edilen 209.113,— liralık
alacak davası nedeniyle, Mahkememizden evvelce verilen 3/11/1971 gün
228/929 sayılı nihaî Hükmün Yargıtay'ca bozularak dosyanın tekrar Mah
kememize iadesi sebebiyle, bozma dairesinde yeniden yapılan yargılama
sebebiyle duruşmanın atılı bulunduğu 4/6/1973 günü saat 10.30 da Mah
kememizde hazır bulunmanız, veya bir vekil marifetiyle kendinizi temsil
ettirmenize dair iş bu ilân, tarafmiza davetiye ve bozma kararı yerine kaim
olmak üzere Uânen tebliğ olunur.
4787
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Samsun 2 nci Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1970/244
Bayındırlık Bakanlığına izafeten Samsun Maliye Hazinesi avukat
larından Gönül Akalın tarafından Giresun'da Müteahhit Ahmet Köymen aleyhine, Samsun Eğitim Enstitüsü ve Kız llköğretmen Okulu Lojman
ve Spor Salonu inşaatından mütevellit fazla ödenen 25.531,44 Uranın
22/11/1969 tarihinden itibaren faiziyle birlikte tahsilini talep ve dava etmiş
ve duruşma sırasında davacı tarafça Teoman Günsav ve Ülkü Günsav'a
dava ihbar edilmiş olarak yapılan muhakeme sonunda: 10/5/1072 tarih
esas No. 1970/244 Karar 1972/434 sayı ile 25.531.44 liranın 7/11/1969
tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte ve 2553 lira ücreti vekâletin
484 lira mahkeme masrafının davalı Ahmet Köymen'den alınarak dava
cıya verilmesine bakiye 735 lira ilâm haremin da keza davalı Ahmet
Köymen'den tahsiline kabili temyiz olmak üzere karar verilmiştir. İş bu
karar kendilerine dava ihbar olunan Teoman Günsav ile Ülkü Günsav'm
ikametgâh adresleri meçhul olduğundan tebliğ edilemediğinden evvelce
davetiye ve gıyap kararlan da ilânen icra edilmiş bulunduğundan iş bu ka
rar Teoman Günsav ve Ülkü Günsav'a ilânen tebliğ olunur.
4826
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Gaziantep 1 inci Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1973/483
Davacı Mustafa Ülker tarafından davalı Gaziantep Boyacı Mah. Tevfik Hoca Sokak No. 25 de mukim karısı Rabiye Ülker aleyhine açılan
boşanma davasının yapılan duruşmasında :
Davalı Rabiye Ülker adına çıkartılan davetiyeye verilen meşruhatta
adı geçenin gösterilen adresten aynldığı ve adresi meçhul bulunduğundan
davetiye tebliğ edilememiştir.
Davalı Rabiye Ülker'in 14/5/1973 duruşmalı ve 1973/483 esas sayılı
dosyanın duruşmasında bizzat hazır bulunması veya kendisim bir vekille
temsil ettirmesi aksi takdirde duruşmanın gıyabında devam edileceği
davetiye yerme kaim olmak üzere ilân olunur.
4818

•
Konya 3 üncü Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1970/633
Maliye Hazinesi tarafından, Konya Tatlıcak Köyünden İbrahim Ba
şak, İbrahim Baş ve Mehmet Çağlayan aleyhlerine açılan meni müdahale
davasının duruşması sırasında, davalılardan İbrahim Başak ve Mehmet
Çağlayan'm 2/4/1973 Pazartesi günü saat 9.00 da Mahkememizde hazır
bulunması için kendilerine ilânen tebligat icra olunduğu halde duruşmaya
gelmediklerinden bu kere duruşmanın muallâk bulunduğu 17/5/1973 Per
şembe günü saat 9.00 da İbrahim Başak ve Mehmet Çağlayan'm bizzat
mahkemeye gelmesi veya kendisini temsilen bir vekil göndermesi, aksi
halde davanın gıyaplarında görüleceği hususu gıyap kararı yerine kaim
olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
4817

•

Ankara 12 nci Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1969/254
Davalı : Etlik Yukan Eğlence Atadan Sok. No. 13 de İsmet Kafal'ya
Davacı Melek Kınşak ve velayeti altında bulunan çocuklarına velâyeten vekilleri Avukat Feriha özgen tarafından davalı Hüseyin Ersoy ve
İsmet Kafalı aleyhine ikame olunan 64.000 liralık tazminat davasının
yapılan muhakemesi sonunda Mahkememizce ittihaz edilmiş bulunan
12/3/1973 tarih ve 1969/254 esas 1973/166 sayılı Kararla davanın kabulü
ile Melek için 27.000 lira, Sami için 2.578,90 lira Ayşe için 7.000 lira, Muallâ için 10.000 lira olmak üzere cem'an 46.578,90 lira Maddî ve Melek için
4.000 lira, 'Sami için 1.000 lira, Ayşe için 1,000 lira v e Muallâ için d e 1.000
lira cem'an 7.000 lira takdir olunan ımanevî tazminatın 30/6/lı9'69 dava ta
rihinden itibaren % 5 kanunî faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve
müteselsilen tahsili ile davacılara hisseleri oranında verilmesine üst kıs
mının reddine yargılama giderlerinin takdiren 27/32 nin davalılara ve
5/32 nin davacılara tahmiline Avukatlık Kanunu ve ücret tarifesi gere
ğince 4.735 lira vekâlet ücretinin davalılardan müştereken müteselsilen
tahsili ile davacıya verilmesine reddedilen kısım için de takdiren 893 lira
vekâlet ücretinin .davacıdan alınarak davalılardan Hüseyin Gürsoy'a v e 
rilmesine ve 1.607,40 lira ilâm harcının davalılardan alınmasına k a r a r v e 
rilmiş olup buna vaki olan itirazınız varsa yukarıda ad v e numarası ya
zılı mahkemeye bildirmeniz lüzumu kararın admıza tebliğ yerine kaim
olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
4786

Söke Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
197)1/336
Davacı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı vekili Söke Hazine Avu
katı Hale Sarıökmen tarafından davalı Havva Özkan ve Salih Tokma
aleyhine açılan tazminat davasının yapılan açık duruşmasında :
Davalılardan Havva Özkan'ın adresi meçhul kaldığından Resmî Gazete
ile ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla davalı Havva Öz
kan'ın duruşmanın bırakıldığı 30/4/1973 günü saat 11.00 de duruşma
salonunda hazır bulunması, 10 gün içinde davaya karşı cevap vermesi,
gelmediği veya bir vekil göndermediği takdirde gıyap kararı verilerek
gıyap kararı tebliğ edileceği, davetiye ve dava dilekçesinin yerine kaim
olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
4819
Kayseri Asliye 1 inci Hukuk Hâkimliğinden:
1970/81
Davacılar Mehmet Zeki Koçer, ismail Koçer, Behice Ketencioğlu
vekilleri Avukat Nuri Büyükkeçeri tarafından davalılar Hayriye
Demirel, Hayriye Altunoluk, Hatice Gülsoy, ikbal, Fatma, Meral, Ali
ye ve Metiye vesaire aleyhlerine açılan iptal ve tescil davasının yapı
lan açık muhakemesinde:
Davalılar İkbal Yalın, Fatma Sürgenegil, Meral Sürgenegil, Aiiye
Yalın ve Mete Sürgenegil'e çıkan davetiyelerin bilâ tebliğ iade edildiği
ve zabıtacada yaptırılan tahkikatta adreslerinin tespiti mümkün olma
dığından dilekçe ve davetiyenin ilânen tebliğine karar verilmiştir
Davalılar duruşmanın bırakılmış olduğu 8/5/1973 günü saat 9.00
da Kayseri Asliye 1 inci Hukuk Mahkemesinde hazır bulunmaları ve
hazır bulunmadıklarında kendilerini bir vekille temsil ettirmedikleri
takdirde adlarına gıyap kararı çıkarılacağı dilekçe ve davetiye yerine
kaim olmak üzere ilân olunur.
4662

Ankara 1 inci Sulh Ceza Hâkimliğinden :
E. No : 1972/550
K. No : 1972/1313
Hırsızlık suçundan sanık Mehmet Durmuş hakkında Mahkememizce
verilen 22/12/1972 tarih ve aynı sayılı gıyabî hükmün adı geçenin adresinin
bulunmaması sebebiyle tebliğ edilememiştir. Sanığın iş bu ilân tarihinden
itibaren bir ay zarfmda hükme karşı Kanun yollarına başvurmadığı tak
dirde gıyabî hükmün kendisine tebliğ edilerek kesinleşmiş sayılacağı ilân
tebliğ yerine kaim olmak üzere ilânen tebüğ olunur.
4788

Suşehri Asliye Ceza Hâkimliğinden :
E. No : 1969/29
K. No : 83
K. tarihi : 24/5/1972
Suç : 6136 sayılı Kanuna muhalefet ve tehdit
Suç tarihi : 20/2/1969
(Sanıklar : 1 — Yusuf Ağırman 2 — Mikail Ağırman 3 — Ahmet
Ağırman, Abdullah oğlu, Ruhsattan olma, 1927 doğumlu, Suşehri'nin
Bostancık Köyünden, 4 — İsmail Ağırman, Ahmet ve Elmastan olma,
1954 doğumlu Suşehri'nin Bostancık Köyünden,
Cümle sanıkların müşteki Celal Doğan'ın dükkânı kapısı önüne
giderek tehdit ettiklerine dair suçlan sabit olduğundan hareketlerine
uyan T. C. K. nun 64 üncü maddenin delaletiyle 191/son ve 5435 sayılı
Kanun gereğince 150 şer lira ağır para cezası ile tecziyelerine sanık
İsmail'in yaşı sebebiyle T. C. K. nun 54/3 maddesi gereğince yarısı in
dirilerek 75 lira ağır para cezası ile tecziyesine,
ıSanık Yusuf'un aynca taşınması yasak olan bıçağı taşımaktan do
layı eylemine uyan 6136 sayılı Kanunun 15 inci maddesi gereğince üç
ay hapis 100 lira ağır para cezası ile tecziyesine, sanıklann cezalannın
teciline T. C. K. nun 94 üncü maddesi gereğince ihtarat yapılmasına,
dokuz lira yargılama masrafının sanıklardan müteselsilen tahsiline dair
Yusuf'dan maadasının gıyabında verilen işbu karar sanık Ahmet Ağır
man ile İsmail'in adma çıkarılan tebliğ evrakının adreslerinin meçhul
olması nedeniyle tebliğ edilmediği gibi zabıtaca yapılan tahkikatta da
adı geçenlerin bulunduklan yer bilinmediğinden işbu karar 7201 sayılı
Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince ve kanun yolları açık
olmak üzere ilânen tebüğ olunur.
Not : Karardan sonraki tebliğ ve ilân masraflarınında her iki sa
nıktan tahsiline itirazı kabil olmak üzere karar verilmiş bulunduğuda
ayrıca ilânen tebliğ olunur.
4791
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Bolu Devlet Orman Kereste Fabrikası Müdürlüğünden:
Çelik Konstruktion inşaatı, emanet usulüyle
(Malzeme Daireden) yaptırılacakla,
1 — İnşaatlar iki bölüm halinde olup;
a) Kereste fabrikası imalathane binası inşaatı
Açıklık 27 metre, boy 56 metredir.
b) Yonga Levha Fabrikası atelye binası inşaatı
Açıklık 2 x 18 metre, boy 80 metredir.
2 — Betonarme Temeller Müdürlüğümüzce hazır hale getirilerek
teslim edilecektir.
3 — İnşaatın 1972 fiyatları ile °/o 5 karlı işçilik tutarı;
Yonga Levha Fabrikasında: 651.997,66 TL.
Kereste Fabrikasında; 444.098,04 TL.
4 — Eksiltme kapalı zarf usulüyle yapılacaktır.
5 — Eksiltmeye gireceklerde aranan belgeler:
Bayındırlık Bakanlığı, yapı, tesis ve onarım işleri eksiltmelerine
girme yönetmeliğindeki örneklere uygun,
a) E n az iki işin toplam tutan kadar taşaron yeterlik belgesi
b) Yapı araçları bildirisi,
c) Malî durum bildirisi,
d) Teknik personel bildirisi,

•••<

e) Taahhüt bildirisi,
6 — Eksiltmeye girmek için geçici teminat, vadesiz banka mek
tubu veya nakit olacak.
Yonga Levha Fabrikası için: 30.000 — T L .
Kereste Fabrikası için : 21.500,— TL. kadarı ayrı ayrı verilecektir.
7 — Teklif mektupları her iki inşaat için ayrı ayrı 27/4/1973
Cuma günü saat 14.00 a kadar Fabrikamız İnşaat Emanet Komisyonu
Başkanlığına verilmiş olacaktır.
8 — Bu işle ilgili şartname ve projeler Fabrikamız Müdürlü
ğünde mesai saatlerinde görülebilir.
9 — Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 4989
—
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.Yozgat lAsliye Hukuk Hâkimliğinden :

tLÖ72/60ı9
îbrahim Yalçın tarafından Mahkememize açılan 1&72/609 sayüı
tescil davasının lyıapıian yargılamasında :
Fadiş ve Arif Yurdadönen'in adreslinin meçhuliyetine binaen gıyap
kararının üânen tebliğine karar verilmiştir.
Adı geçenlerin 7/5/1973 günü duruşmaya gelmeleri veya vekil gön
dermeleri aksi halde duruşmanın 'gıyaplarında cereyan edeceği gıyap ka
rarı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
4)684
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'Çanakkale Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden :
Deposu

Oihs ve nev"i

Parti
adedi

Miktarı
M3
Adet

Muh. bedeli

% 7,5
teminat

Gökçalı, Nişankaya, Hamamyeri Naldöken, Alataş, Sarıkız
5115 896.103
416
3. S. N. B. Çz. Tomruk
14
28.300
Gökçalı, Nişankaya, Hamamyeri Naldöken, Alataş, Sarıkız
3. S. K. B. Çz. Tomruk
1'9
7581 999.603
312
23.850
Gökçalı, Nişankaya, Hamamyeri Naldöken, Alataş, Sarıkız
2. S. Çz Maden Direk
10
9558 476.001
ı306
11.100
Gökçalı, Nişankaya, Hamamyeri Naldöken, Alataş, Sarıkız
Çz. ıSanayi Odunu
İS
16313 825.277
242
15.200
Çamyurt
Kayın .Sanayi Odunu
1
,1038
26.793
235
500
Çatıdere, Kumludüz, Başkurtarıan, Ilgardere, Alataş
Kabuklu Çam Son. Od.
51
4356 Ster
100
33.000
Hamamyeri
Kabuklu Çam San. Od.
3
183 »
125
1.7ÖO
Çavuşköy
1
12 »
(Sterli Yap. San. Od.
120
660
Güreci, Taştepe
ISterli Kayın San. 'Od.
2
74 »
140
850'
Çatıdere
Çam odunu
1
102 »
30
260
Çatıdere, Kumludüz, Ilgardere Alataş
Çam odunu
20
2326 »
40
7.000
Gökçalı
Keçine
1
2O0O0 Kg.
5
7.600
1 —' Yukarıda müfredatı yazılı onman emvali hizalarında yazılı muhammen bedeller üzerinden açık arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.
2 —• Satış 26 Nisan İ1978 günü saat 14.30ı da İşletme Müdürlüğü binasında yapılacaktır.
'3 —> Eimval bedellerinin % 40 ı peşin ve bakiyesi 3 ay vadeli müddetsiz banka teminat mektubu karşılığında tahsil edilecektir.
4 —• Satış 'bedeli üzerinden alınacak İstihsal Vergisi, özel İdare hissesi karar pulu ve dellâliye resmi alıcıya aittir.
5 — 'Satışa kimlerin iştirak edebileceğini gösterir şartnamesi Orman Genel Müdürlüğünde, istanbul, İzmir, Keşan,, Bayramiç, Biga, İşlet
me Müdürlüklerinde, Eceabat, Gelibolu, 'Gökçeada, Tekirdağ, ve Uzunköprü Bölge Şeflikleri ile işletmemizde görülebilir.
6 — Taliplerin mezkûr gün ve saatde Satış Komisyonuna müracaatları rica olunur.
4954 / 1-1
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İzmir Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden :
1 — Bölgesi
Yamanlar
Yamanlar
Urla - Gaziemir
D. Dere - K. Paşa
Gaziemir
Urla - Gaziemir
K. Paşa - Karabel, Eriklibahçe
Yamanlar - Menemen
Değirmendere
Yamanlar
Urla
Urla
Urla
Karabel, Yamanlar, D. Dere, )
Menemen
f

İstif yeri
ErikUbahçe
Eriklibahçe
Belen, Taşhanm
G. Emir D. Dere
Gaziemir
Belen, Taşharım
Gaziemir
Suanası, Kanlıakavak Karabel.
Eriklibahçe, Arapdereli, Çamönü
Karain
Gaziemir
Taşharım
Belen
Urla
Karabel, Eriklibahçe Karagöl,
Çamönü, Gökkaya, Arpa Dere

Malın cins ve nev'i
HI. S. N. B. çam tomruk
m . S. K. B. çam tomruk
) Kaim çam sanayi odunu
\
Kaim çam sanayi odunu
) İnce çam sanayi odunu
\
~\
\ İnce çam sanayi odunu
j
İbreli karışık odun
İbreli dal odunu
İbreli dal odunu
İbreli dal odunu
) İbreli karışık odun
(

Parti
Adedi

Miktarı

Muh.
Bedel

Geçici
Teminat

1
3
26
1
15

2.287
111.249
996.043
42.744
945.5 St.

450 —
1350 —
300 —
160,—
Í125,—

77,20
2.920,30
22.561,—
512,95
8.864,35

13

924.5 St.

100,—

7.065,95

1
10
10
1
15

46 St.
580 St.
770 St.

55 —
55,—
55,—
55,—
40,—

189,75
2.392,65
3.178,45
24,75
4.763,80

est.

1632 St.

96
1152.323
4.904,—
52.551,15
TOPLAM
2 —• Yukarıda yazılı (96) parti orman emvalleri açık artırma suretiyle % 25 şi peşin bakiyesi % 75 şi 90 gün banka mektubu karşılığında
vadeli olarak artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.
2 — Açık artırma 26 Nisan 1973 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14.00 te Kemalpaşa Belediyesi Evlenme Salonunda Komisyon hu
zurunda yapılacaktır.
3 — Sanayi odunlarına ait partilere yalnız eüerinde kapasite belgesi olan imalâtçılar girebüirler. Kapasite belgesi otmıyanlar artırmaya
giremezler.
4 — Bu satışa ait müfredatlı liste İzmir Orman Başmüdürlüğü Ankara, istanbul, Aydın, Manisa, Bergama ve Bayındır Orman İşletme
Müdürlükleriyle Kemalpaşa, Karabel, Menemen, Yamanlar, Gaziemir, Değirmendere ve Urla Orman Bölge Şefliklerinde görülebilir.
5 — Taliplilerin orman emvallerini depolarda gördükten sonra satış yerinde hazır bulunmaları ilân olunur.
4064 /1-1
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Diyarbakır Karayollan 9 uncu Bölge Müdürlüğünden:
Bölgemiz (D. Bakır - Ergani) Ayr. Eğil yolunun 0 + 000-21 + 600
Km. leri arasına 17500 M . Çermik - Çüngüş yolunun 0 + 000 - 24 + 450
Km. leri arasına 27.384 M , stablize malzemenin nakliyesi, figüresi,
boşaltma işi 5539/26 nci maddesine göre bir müteahhide pazarlıkla yaptınlacaktır. Bu işlerin ceman keşif bedeli 607.448,52 lira olup geçici
• teminatı 28.047,95 liradır, pazarlık 28/4/1973 Cumartesi günü saat 11.00
de Müdürlüğümüz ihale komisyonunda yapılacaktır. Pazarlığa iştirak
etmek istiyenlerin 1973 yılı vizeli ticaret odası belgesi teminat ve müdür
lüğümüzden alınmış yeterlik belgesini ibraz etmeleri şarttır. İstekli
lerin yeterlik belgesini alabilmeleri için numunesine uygun müracaat
dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından alınmış A. B. G. gruplanndan
birinden enaz bu işin toplamı kadar miktan ihtiva eden müteahhitlik
karnesi veya enaz işin yarısı kadar aynı cins bir işi en geç üç yıl önce
yaptığına dair bitirme belgesi ilân tarihinden sonra alınmış 60.000,—
liralık banka referansı plan ve teçhizat beyannamesi taahhüt beyan
namesini evrakına noksansız olarak ekliyerek bu iş için yeterlik bel
gesi alıiıalan şarttır, yeterlik belgesi son müracaat günü 25/4/1973
günü mesai sonuna kadardır, pazarlık dosyası her gün mesai saatle
rinde Müdürlüğümüz Malzeme Servisinde görülebilir. Telle müracaat
kabul edilmez.
4987
3

3

Bölgemiz
(Mardin - Ömerli) Ayr. Savur - Epşi yolunun
44 + 400 - 81 + 400 Km. leri arasına 101750 M . Batman. Ayr. Hasankeyf yolunun 8 + 750-33 + 150 Km. leri arasına 24525 M . İdil - Cizre
yolunun 0 + 000-26 + 100 Km. leri arasına 29232 M . Cizre - Uludere
yolunun 0 + 000-94 + 000 Km. leri arasına 42375 M , lık alttemel mal
zemelerinin nakliyesi, figüresi boşaltma işi 5539/26 nci maddesine
göre bir müteahhide pazarlıkla yaptırılacaktır. Bu işlerin ceman keşif
bedeli 2.465.493,72 lira olup geçici teminatı 87.714,82 liradır, pazarlık
26/4/1973 Perşembe günü saat 14.00 de Müdürlüğümüz İhale Komis
yonunda yapılacaktır, pazarlığa iştirak etmek istiyenlerin 1973 yılı
vizeli ticaret odası belgesi, teminat Müdürlüğümüzden alınmış yeter
lik belgesini ibraz etmeleri şarttır. İsteklilerin yeterlik belgesini ala
bilmeleri için numunesine uygun müracaat dilekçelerine Bayındırlık
Bakanlığından alınmış A. B. C. gruplanndan birinden enaz bu işin
toplamı kadar miktan ihtiva eden müteahhitlik karnesi veya enaz
işin yansı kadar aynı cins bir işi en geç üç yıl önce yaptığına dair
bitirme belgesi ilân tarihinden sonra alınmış 200.000,— liralık banka
referansı plan ve teçhizat beyannamesi, taahhüt beyannamesini evra
kına noksansız olarak ekliyerek bu iş için yeterlik belgesi almalan
şarttır. Yeterlik belgesi son müracaat
günü 21/4/1973 günü mesai
sonuna kadardır, telle müracaat kabul eddlmez, pazarlık dosyası hergün mesai saatlerinde Müdürlüğümüz Malzeme servisinde görülebilir.
3

3

3

3
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Bayındır Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden :
1 — İşletmemizin Bayındırlık bölgesinin Karpuzlu, Ovacık böl
gesinin Ovacık, Tire bölgesinin Küçükkale orman dışı istiflerinden
1056 adede denk 215.873 M . I I I . S. N. B. çam tomruk M , ü 425-450,—
lira, Kiraz bölgesinin Akpınar orman dışı istifinden 192 adede^ denk
32.904 M . I I . S. N. B. çam tomruk 500,— lira, Bayındır bölgesinin Kar
puzlu, Ovacık bölgesinin Ovacık, Korucuk bölgesinin Kavakalan, Sel
çuk bölgesinin Eski Aydmyolu, Tire bölgesinin Küçükkale, Büyükkale
orman dışı istiflerinden 4251 adede denk 598.474 M . I I I . S. K. B. çam
tomruk M , ü 350.375.400,— lira, Kiraz Bölgesinin Akpınar orman dışı
istifinden 1043 adede denk 126.28o M . I I . S. K. *B. çam tomruk M , ü
400,— lira, Bayındır bölgesinin Karpuzlu, Alahkıyı, Kiraz bölgesinin
Akpınar, Ovacık bölgesinin Ovacık, Korucuk bölgesinin Kavakalan,
Selçuk bölgesinin eski Aydın yolu orman dışı istif yerlerinden 20852
adede denk 1262.847 M , çam sanayi odunu M , ü 270.275.300,— lira,
Bayındır bölgesini Karpuzlu, Alankıyı, Tire bölgesinin
Büyükkale,
Küçükkale, Selçuk bölgesinin eski Aydın yolu orman dışı istiflerinden
667 ster kabuklu ve yarma sanayi odunu steri 125,— lira, Tire bölgesi
nin Küçükkale orman dışı ve Başköy orman içi istiflerinden 603 ster
ibreli (karışık) ve.Şüceyrat odunu steri 45-55,— lira ve Korucuk böl
gesinin Korucuk orman dışı istifinden 3500 Kg. reçine kilosu 5.00 lira
dan olmak üzere % 25 peşin, % 75 i üç ay vadeli ve müddetsiz banka
mektubu karşılığı açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.
2 — Satış 25/4/1973 Çarşamba günü saat 14.00 te İşletme Müdür
lüğü binasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
3

3

3

3 — Çam sanayi odunların satışına kapasite belgesi ibraz eden
ambalaj atelyesi sahipleri iştirak edebileceklerdir.
4 — Tirç ve Selçuk bölgelerine ait emval yanık sahadan istihsal
edildiğinden bunların satışına, Tire'ye ait olanlar için Tire ve Selçuk'a
ait olanlar içinde Selçuk Kazası dahilinde oturan veya icrai faaliyet
eden hakiki ve hükmi şahıslar iştirak edemezler.
5 — Alıcıların saat 12.00 ye kadar % 7,5 teminatlarını yatırma
ları şarttır.
6 — Bu satışa ait şartname ve ebat listeleri İzmir Orman Baş
müdürlüğünde, İzmir, Aydın, Ankara İşletme Müdürlükleri ile İşlet
memizde, Bayındır, Ovacık, Ödemiş, Tire, Korucuk, Kiraz, Torbalı ve
Selçuk bölgelerinde görülebilir.
7 — Alıcılann mezkur gün ve saatte Komisyona müracaatları.
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Ardeşen Devlet Orman Kereste Fabrikası Müdürlüğünden:

Cinsi ve nev'i

Parti
adedi

I. I I . S. N. B. Ladin Ker.
1. I I . S. K. B. Ladin Ker.
İ I I . S . N . B . Ladin Ker.
İ I I . S . K . B . Ladin Ker.
1V.S.N.B. Ladin Ker.
İ V . S . K . B . Ladin Ker.
Çıta K. B.
Merkan. Çk. Kayın kereste
IV. S. Kayın kereste
I. S. K. Kayın kereste
II. S. K. Kayın kereste
I I I . S. K. Kayın kereste
IV. S. K. Kayın kereste
11. S. kayın parke
III. S. Kayın parke
IV. S. Kayın parke
Iskarta kayın parke

1
1
6
2
3
2
2
1
1
1
2
15
22
1
1
1
1

Cem'an

Miktarı
M.
adet
3

1248
2716
8324
20414
3443
6344
54870
5345
1897
765
1561
9163
11937
137 Pk.
523 »
711 »
140 »

125265 adede denk
1511 Paket »

52.963
26.393
385.876
145.268
162.559
79.920
57.898
14.074
18.875
28.537
67J36
482233
790.494
133.62 M2.
503.05 »
684.79 »
139.05 »

3

3

3

3

1.300
950
1.000
750
650
550
550
685
640
1.225
1.025
775
575
42
30
18
12
3

2312.426 M .
146051 M .
2

% 75
G. Tem.
Lira
5.175
1.800
28.930
8.200
7.550
3.290
2.400
700
950
2.650
5.200
27.825
34.335
450
1.100
950
125
129.005,—
2.625,—
131.630,—

1 — Yukarıda cins, evsaf ve kalitesi yazılı orman emvalleri peşin
bedelle açık artırma sureti ile satışa çıkarılmıştır.
2 — Satış 26 Nisan 1973 tarihine raslayan Perşembe günü saat
14.00 de Fabrika Müdürlüğünde toplanacak komisyon marifeti ile yapı
lacaktır.
3 — Banka teminat mektubu vereceklerin bankalardan alacak
ları teminat mektuplarının limit dahilinde olması limitsiz mektupla
rın kabul edilmiyeceği.
4 — Satışa ait ilân şartname ve ebat listeleri Trabzon, istanbul
Ankara, İzmir, Samsun Orman İşletmeleri ile Fabrikamız Müdürlü
ğünde görülebilinir.
5 — İhaleye iştirak edeceklerin belirli gün ve saatlerde teminat
makbuzlar ile birlikte komisyona müracaatları ilân olunur.

3

3

M.Bed
Lira
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>
Kocaeli 3 üncü Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
1972/923
Davacı Millî Savunma Bakanlığı tarafından davalılar ibrahim
Aydoğan ve Şaban Sankaya aleyhlerine açtığı tazminat davasının yapı
lan duruşması sırasında:
Davalılardan Şaban Sarıkaya'nm adresi meçhul
olduğundan
28/2/1973 tarihli duruşmada hazır bulunması
için 5/2/1973 gün ve
14489 sayılı Resmî Gazete ile davetiye yerine kaim olmak üzere ilâ
nen tebligat yapıldığı halde bizzat veya kendisini temsilen bir avuka
tı da göndermediğinden bu defa gıyap karan çıkarılmasına karar veril
diğinden, adı geçen davalı Şaban Sarıkaya'ya gıyap karan yerine
kaim olmak üzere 24/4/1973 tarihinde saat 9.00 da Mahkememizde
hazır bulunması ilânen tebliğ olunur.
2981
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Eskere Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden :

Beyağaç Belediyesi ıSatış salonunda toplanacak (Komisyon Önünde açık
aktırma suretiyle satılacaktır.
2 — Satışı yapılacak emvallerin % 25 i ve vergileri ile alınacak % 9
üzerinden faizleri peşin bakiyeleri banka teminat mektupları 'karşılığı üç
ay vade Ue satılacaktır.
3 — Satışa ait ilân ve şartname Orman Genel Müdürlüğünde; De
nizli Orman Başmüdürlüğünde, Denizli, Uşak, Afyon, İsparta, Kütahya,
Nazilli Aydm ve İzmir İşletmeleri ile Konya Orman Bölge Şefliği ve İş
letmemizde görülebilir.
4 — Ahcüarm belirli gün ve saate kadar almak istedikleri partile
rin geçici teminatını yatırmaları lâzımdır. <% 7,5 teminat olarak banka
mektubu vereceklerin mektuba işletme adı satış tarihini yazmaları ge
rektiği ilân olunur.
4918 /1-1

Satış tarihi : 25/4/1973 Çarşamba günü saat 13.00 de
Deposu Bölgesi
Eskere
Eskere
Eskere
Eskere

Merkez
Merkez
Merkez
Merkez

Parti
adedi Adet

Cins ve nev'i

Miktarı M. bed. Teminat
M3. DurA Lira
Lira

1. S. N. B. Çk. T.
2. S. N. B. Çk. T.
1. S. N. B. Çz. T.
2. ıS. N. B. Çz. T.

•32
5
2
1

2571
396
240
70

1252.595
183.817
104.577
30.706

Umumî Satış yekûnu

40

3277

1571.695

750
680
600
525

70.780
9.400
4.700
1.210
86.090

1 — Yukarıda cins ve miktarı yazılı Orman emvalleri hizalarında
gösterilen muhammen bedellerle 25/4/1973 Çarşamba günü saat 13.00 de

Orhaneli Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden:

Emvalin
cinsi nevi ve kalite

İstif yeri
Nalınlar
Orhaneli
Gökçedağ
Nalınlar
Orhaneli
Orhaneli
Gökçedağ
Nalınlar
Orhaneli
Erenler
Nalınlar
Nalınlar
Gökçedağ
Nalınlar
Orhaneli
Orhaneli
Orhaneli

Parti
adedi

S. 3. N. B. Çk. tomruk
S. 3. N. B. Çk. tomruk
S. 3. N. B. Çz. tomruk
S. 3. N. B. Çz. tomruk
S. 3. N. B. Çz. tomruk
S. 3. Ks. B. Çk. tomruk
S. 3. Ks. B. Çz. tomruk
S. 3. Ks. B. Çz. tomruk
S. 3. Ks. B. Çz. tomruk
Kaim kutur çam Md.
Kalın kutur çam Md.
Karaçam sanayii odun
Kızılcam sanayii odun
Kızılcam sanayii odun
Kızılcam sanayii odun
Düşük vasıf. S. 3. N. B. Çk.
Düşük vasıf, çam maden direk

Miktarı
adet
M . Dm .
3

3

2
5
3
11
3
1
3
3
2
1
1
1
2
1
1
1
1

395
1289
460
2942
593
214
539
830
547
139
686
99
695
349
337
192
151

81.933
248.768
144.771
565.376
113257
26.997
87.778
102203
62.269
12283
68269
7237
69.575
19.017
17.557
32.313
17.950

42

10457

1677.553

Muh. bedeli
Lira Kr.

% 7,5
teminatı
Lira K r .

475,—
475,—
400,—
400,—
400,—
375,—
300,—
300,—
300,—
325.—
325,—
230,—
230,—
230,—
230,—
427,50
292,50

2.950,—
9.000 —
4.400,—
17.150,—
3.450,—
800,—
2.050,—
2.300,—
1.450,—
300,—
1.700,—
150,—
1250,—
350,—
300,—
1.050,—
400,—
49.050,—

1 — Yukanda istif yeri cinsi ve miktan gösterilen Orman ürünü açık artırma suretiyle ve % 40 ı ve masraflan peşin bakiye % 60 ı
3 ay vadeli banka mektubu karşılığı satışa çıkarılmıştır.
2 — Artırma 27/4/1973 tarihine rastlayan Cuma günü saat 14.30 da İşletme Müdürlüğü satış salonunda toplanacak komisyon huzu
runda yapılacaktır.
3 — Artırmaya iştirak edeceklerden; şartnamenin 3 üncü maddesinde belirtilen belgeleri ibraz etmeye mecburdurlar.
4 — Satışa ait şartname ve çap listeleri Bursa Orman Başmüdürlüğü ile Ankara, Eskişehir, Kütahya, İnegöl, Bandırma, istanbul, Dursunbey, Adapazan, Geyve, İzmit, Tavşanlı ve İzmir İşletme Müdürlüklerinde görülebilir.
5 — Taliplilerin belirli gün ve saatte geçici teminatlan ile birlikte İşletmemiz Satış Komisyonuna müracaatlan ilân olunur.
4992
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Fethiye Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:

Bölgesi
Düzçam
»
»

Deposu
D. Başı
»
»
»
Yekûn

Emvalin cins ve nev'i
I I . S. Nor. Çz. tomruk
I I I . S. Nor. Çz. tomruk
I I . S. Kısa Çz. tomruk
I I I . S. Kısa Çz. tomruk

Parti
adedi

Miktarı
adet
M .
3

3
14
1
17

121
3899
118
7823

45.133
923.338
29.378
1325.873

35

11961

2323.722

Muh. bedeli
Lira Kr.

% 7,5 Geç.
teminatı
Lira K r .

500,—
450,—
450,—
350,—

1.692,—
31.163,—
992,—
34.808,—
68.655,—

1 — İşletmemizin Düzçam Bölgesi Değirmenbaşı satış deposunda mevcut yukarda müfredatı yazılı orman emvali (35) parti halinde
açık artırmalı ve 3 ay vadeli olarak satışa konulmuştur.
2 — Satış 27 Nisan 1973 tarihine raslayan Cuma günü saat 10.30 da İşletme Müdürlüğü satış salonunda toplanacak komisyon huzu
runda yapılacaktır.
3 — Satış model: 15/B şartnamesi esaslan dahilinde mal bedelinin °/o 25 ile sair vergiler peşin ve bakiye mal bedelinin % 75 de 3 ay
vadeli usulüne uygun olarak herhangi bir bankadan alınmış müddetsiz banka mektubu karşılığı yapılacaktır.
4 — Satışa ait tanzim olunan ilân verakası, parti tevhit listesi, model 15/B şartnamesi ve parti ebat listeleri Muğla Orman Başmü
dürlüğüne bağlı bütün işletmelerde her gün mesai saatleri içinde görülebilir.
5 — Satışa iştirak etmek istiyen ahcüann, alacaklann partilerin hizalannda yazılı % 7,5 geçici teminatı satış saatinden evvel işletme
miz veznesine yatınp, alacaklan teminat makbuzlan ile birlikte komisyona müracaatlan ilân olunur.
4993 / H
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T. C. Devlet Demiryolları İşletmesi Merkez Alım ve Satım Komis
yonu Başkanlığından :
Teklifleri 10 Mayıs 1973 Perşembe günü alınmak üzere ilân edilmiş
olan ray, çelik selet ve róndela şartnamesine ekli sipariş listesinin 5 inci
sahifesdne 7 nci madde olarak aşağıdaki kaydın ilâvesine zaruret görül
müştür.
Madde 7 : Listenin 6, 7 ve 8 inci kalemini teşkil eden üç cins rondelâlar, resim ve fennî şartnamesine uygun şekilde, profil çubuk (kan
gal) halinde de satın alınabilecektir. Bu takdirde poz 6 : 545 ton, poz
7 : 26,5 ton ve poz 8 : 5 ton olacaktır. Talip firmalar hem mamul róndela
ve hemde kangal halinde róndela çubuğu için teklif vereceklerdir. TCDD
alınan tekliflere istinaden kısmen veya tamamen, mamul veya kangal
halinde mi róndela alınması gerektiğine ihale sırasında karar verecek
tir.
Teklifci firmaların bu hususu mutlaka göz önünde bulundurmaları
gerekmektedir.
4928 / 2-1

•

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden:
1 — Kurumumuz ihtiyacı olan bir adet TV. alan şiddeti ölçü
aletleriyle mücehhez ölçü arabası ile TV. ölçü aletleri kapalı zarfla
teklif alma suretile satm aahnacaktır.
2 — Şartnameler 250,— TL. mukabilinde mümessillik belgesinin
ibrazı şartı ile Genel Müdürlük Alım ve ikmal İşleri Dairesi Başkan
lığından temin edilebilir.
3 — Teklifler en geç 30 Mayıs 1973 günü saat 14.00 e kadar «TRT
Kurumu Genel Evrak Müdürlüğü, Mithatpaşa Cad. No. 37 Ankara»
adresine makbuz mukabilinde teslim edilmiş veya iadeli taahhütlü
olarak posta ile gönderilmiş olacaktır. Postadaki gecikmeler nazarı
dikkate alınmaz.
4 — Kurumumuz ihaleyi yapıp yapmamakta kısmen veya dile
diğine yapmakta serbesttir.
5 — Kurumumuz Devlet Artırma - Eksiltme ve İhale Kanununa
»tabi değildir.
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Enerji ve Babü Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünden :
1 — Aşağıda, cinsi, miktarı, ihale tarihi ve saati, muvakkat temi
nat miktarı gösterilmiş olan malzemeler teklif isteme suretiyle satm alı
nacaktır.
Ş. bed. M. tem.
İhalenin
İhale No. ve Cinsi
Lira
Lira
tarihi ve saati

73 -72D- 004/1 Yağ Yakıt ve Hava
7/5/1973
Filtere Elemanları
10
4.500
15 00
73 -74D- 007/1 2 ad. Hidrolik Garaj
7/5/1973
Lifti
10
3.000
16 00
73 -54D- 012 Sondaj Makinaları ye
10/5/1973
dek parçalan
50
30.000
15 00
73 -72D- 014 Muhtelif Motor Silin
10/5/1973
dir Gömlekleri
25
12.000
16 00
73 -72D- 015 İnşaat Makinaları Yü
11/5/1973
rüyüş Takımı parçaları
(50
40.000
15.00
73 -54D- 016 Derinkuyu tul um bala
11/5/1973
larında kullanılan maneonlu Kolon Şaftları
150
42.000
16.00
73 -72D- 017 Traktör ve Yükleyici
lere ait Palet Pim ve
14/5/1973
Burçları
20
8.000
15.00
2 — İhaleler, yukarıda yazılı gün ve saatlerde DSÎ Makirıa ve İk
mal Dairesi Başkanlığında toplanacak Satın Alma Komisyonunda yapıla
caktır.
3 — Yukarıda bedelleri gösterilen şartnameler Ankara'da DSİ Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığından (Yücetepe Mahallesi Maltepe R/7
Ankara) İstanbul'da DSİ 14 üncü Bölge Müdürlüğünden (Firuzağa Sün
gü Sokak 3-5-7 Tophane-istanbul) adresinden temin edilecektir.
4 — İsteklilerin, teklif mektuplarını, idarî şartnamenin 9 uncu
maddesinde istenen vesaik ile birlikte en geç malenin yapılacağı saatten 1
saat evvel Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri
şartır.
5 — Postada vaki gecikmeler, telgrafla yapılacak müracaatlar ka
bul edilmez..
6 — Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
4927 / l - ı l

Etibank Alüminyum Tesisleri Grup Başkanlığından : ıSETDtŞEHÎR
EMAYE BOBİN TELLERİ SATIN ALINACAKTIR
1 — Başkanlığımız ihtiyacı için yuvarlak ve di'k dörtgen kesitli
muhtelif miktarlarda emaye bobin 'telleri satm alınacaktır.
2 — İhale 3 Mayıs 1973 Perşembe günü saat 15.00 de Etibank
Seydişehir Alüminyum Tesisleri Grup Başkanlığında yapılacaktır.
3 — İhale ile ilgili şartnameleri Etibank Seydişehir Alüminyum Te
sisleri Grup Başkanlığından Ankara İrtibat Bürosu Müdürlüğünden (Ba
yındır Sokak No. 13/2 Yenişehir - Ankara) istanbul Alım Satım Şubesi
Müdürlüğünden (Meşrutiyet Cad. Aşmalı Mescit 241/Tepebaşı - istanbul)
İzmir İrtibat Bürosu Müdürlüğünden (Fevzi Paşa Bulvarı Fişek Doğan
Han 01/4) adresinden temin edilebilir.
4 —• Başkanlığımız 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
4940 / 2-1
YER ALTT KABLOLARI SATIN ALINACAKTIR
1 — Başkanlığımız ihtiyacı için yer altı kabloları satm alınacaktır.
2 — İhale 27/4/1973 Cuma günü saat 15.00 de Etibank Seydişehir
Alıüminyum Tesisleri Grup Başkanlığında yapılacaktır.
3 — İhale ile ilgüi şartnameler Ankara İrtibat Bürosu Müdürlü
ğünden (Bayındır Sokak No. 1(3/2 Yenişehir-Ankara) istanbul Alım
ıSatun Şubesi Müdürlüğünden (Meşrutiyet Cad. Aşmalı Mescit 241/Tepebaşı-Isıtanbul) İzmir İrtibat Bürosu Müdıüriiiğünden ((Fevzi Paşa Bulvarı
Fişek Doğan Han 61/4 İzmir) adresinden temin edilebilir.
4 — Başkanlığımız 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
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ELEKTRİK İZALASYON MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
1 — Cam, Mikafolyum bant, cam mikafolyum levha, vernik emperye cam bant, cam elyaflı bant, vernikli muşamba bant vernikli bez
levha, şellaklı kâğıt bant, şellaklı kâğıt levha selefonlu pres bant volkanaze fiber levha, notex levha, teklif alma yolu ile satm alınacaktır.
2 — İhale 2 Mayıs 1973 Çarşamba günü saat 15.00 de Etibank
Seydişehir Alüminyum Tesisleri Grup Başkanlığında yapılacaktır.
3 — İhale ile ilgili teklif alma şartnameleri Etibank Seydişehir
Alüminyum Tesisleri Grup Başkanlığından, Ankara İrtibat Bürosu Mü
dürlüğünden (Bayındır Sokak No. 13/2 Yenişehir - Ankara)
istanbul Alım Satım Şubesi Müdürlüğünden (Meşrutiyet Cad. Aş
malı Mescit 241 Tepebaşı - istanbul
İzmir İrtibat Bürosu Müdürlüğünden (Fevzi Paşa Bulvarı Fişek
Doğan Han 61/4 İzmir) adresinden temin edilebilir.
4 — Başkanlığımız 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
4938 / 2-1
iSenirkent Devlet Hastanesi Satın Alma Komisyonu Başkanlığın
dan :
Cinsi

Miktarı

1 — Et

2 kalem

2 —•Ekmek

1 kalem

3 — İlâç

T. bedeli
Lira Kr.

İhale
şekli

İhalenin
günü ve saati

ıoo.ooo,— 6.250,— Kapalı 7/5/1973
26.180,—

105 kalem 111.807,50

4 — Bakkaliye

18 kalem

61.600,—

5 — Sebze

18 kalem

»6.150,—

1 kalem

14.000,—

6 —" Yumurta

T. tutarı
Lira Kr.

Pazartesi 10.30
Kapalı 7/5/1973
Pazartesi 11.30
6.850,— Kapalı 8/5/1973
Salı
10.30
4,330,— Kapalı 8/5/1973
Salı
11.30
1.961,25 Kapalı 9/5/1973
Çarşamba 10.30
9/5/1973
1.050 — Açık
Çarşamba 11.30
il .968,50

1 — Senirkenıt Devlet Hastanesi'nin 1973 malî yılı ihtiyacı olan
altı grup malzemenin hizasında gösterilen şekilde ihale edilecektir.
2 — ı İstekliler ilâç şartnamesini mesai saatlerinde Ankara, istan
bul, İzmir Sağlık Müdürlüklerinde ve diğerlerini Hastane idaresinde gö
rebilir.
3 — İhale Hastane Baştabiplik odasında yapılacaktır.
4 —• İhaleye gireceklerin kapalı zarf için teklif mektuplarını ihale
saatinden bir saat evvel Komisyona vermeleri,
6 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
4975/4-1

— 30 —
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden :
Judo minderleri satın alınacaktır
1 — 200 adet 10 X 10 ebadında judo minderi kapalı zarf usulü ile
yaptırılacaktır.
2 — Minderlere ait teknik ve İdarî şartname Beden Terbiyesi
Genel Müdürlüğü Malzeme Müdürlüğünden temin edilir.
3 — İhale 27/4/1973 Cuma günü saat 15.00 de Ankara Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğü binasında yapılacaktır.
4 — Geçici teminat tahminî bedelin % 4 dür. Kati teminat ise
ihale bedelinin % 8 i oranındadır. Geçici teminat mektubu ile birlikte
1973 yılı vizeli ticaret odası vesikasını ihtiva eden ve kapalı zarf usu
lüne göre hazırlanmış olan teklif zarflan 27/4/1973 Cuma günü saat
14.00 e kadar İhale Komisyonu Sekreterliğine makbuz karşılığında tes
lim edilecektir.
5 — İdare 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapma
makta, dilediğine yaptırmakta veya ayn ayrı firmalara yaptırmakta
serbesttir.
6 — Postadaki vaki gecikmeler nazara alınmaz.
4994 / 2-1

•

Et ve Balık Kurumu 'Genel Müdürlüğünden :
SELLÜLOZtK ET KUTUSU ALINACAKTIR
1 — Kurumumuz için 1/2 Kg. lık 4T5.000, 1 Kg. lık 3.737.000 adet
sellülozik et kutusu alınacaktır.
'2 — Bu ise 'ait idarî şartname Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme
Müdüxrlüğünden; Isıtanbul'da Beşiktaş'ta Balıkçılık Müessesi Müdürlü
ğünden bedeOsiz olarak temin edilebilir.
3 — Üzerinde (Sellülozik et kutuları) ibaresi yazılı kapalı teklif
mektuplarının en geç 4/5/1973 günü saat 15.00 e kadar Genel Müdürlük
Yazı İşleri 'Şefliğine verilmesi; veya aynı tarihte ele geçecek şekilde pos
talanması şarttır.
Postada vaki gecikmeler dikkat nazara alınmaz.
4 —• Kurumumuz ihalenin tamamım veya bir kısmımı yapıp yap
mamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
4037 /1-1

«

Denizli Belediyesi Esot İşletmesi Müdürlüğünden :
Pamukkale'de yaptırılmakta olan Motel ve Gazino ikinci kısım
inşaatı Dairesinde mevcut şartnameye göre, 561.248,81 lira keşif bedel
üzerinden 2490 sayılı Kanuna istinaden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye
çıkarılmıştır.
İhalenin 11 Mayıs 1973 Cuma günü saat 16.00 da Denizli Belediyesi
Encümen Salonunda yapılacağı, kapalı zarfların ihaleden bir saat önce
Encümene verilmesi, ihaleden üç gün evvel Belediye iştirak belgesi Ko
misyonundan iştirak belgesinin alınması gerektiği ilân olunur.
4955 /1-1
Eskişehir Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden :
1 — İşletmemizin Mihalıççık ve Sorkun Bölgelerinin Mihalıççık
deposunda mevcut 307 adet karşılığı 53.949. <W. 3. iS. K. boy çam tom
ruğunun metreküpü 325,—• liradan iki parti ve 1658 adet karşılığı
464.476 M?. 3. S. N. boy çam tomruğunun ise metreküpü 450,— liradan
yedi parti halinde, 8/5/1973 tarihine rastalayan Salı günü saat 14,00
de Mihalıççık Belediye binasında tojlanacak İşletmemiz Satış Komis
yonu huzurunda, açık arttırma suretiyle satılacaktır.
2 — Satışa konulan emvalin tutar bedelinin % 50 si peşin ve %, 50
si tmüddstsiz banka mektubu karşılığında ı% 0 faizini peşin ödemek kay
diyle 3 ay vade ile verilecektir.
3 — Bu satışa ait şartname ve ebat listeleri 'Eskişehir Orman Baş
müdürlüğü ile Ankara, istanbul, Bursa Afyon, Bilecik, Kütahya, İnegöl,
Gediz, Tavşanlı, Çatacık ve 'İşletmemiz Müdürlükleriyle MihaUıççık ve
Sorkun bölge şefliklerin ve emval yerinde görülebilir.
4 —• İsteklilerin 15/B 'Model şartnamesinin 3 üncü maddesinde belir:tilen ve satışa katılabilme şartlarına ait belgelerle aynı -gün ve ihale
saatine kadar ataıak İstedikleri partilerin geçici temirnatmı Mihalıççık
Belediye' binasında toplanacak İşletmemiz ıSatış Komisyonuna yatırmış
olmaları lâzımdır.
5 — Taliplilerin belirli gün ve saatinde teminat makbuzlariyle bir
likte mezkûr Komisyona müracaatları ilân olunur.
4974/1-1

Elazığ Şeker Fabrikası Müdürlüğünden :
1 —• Fabrikamızın 1:973 yılı kampanyası ihtiyacı 8000 ton kireçtaşı
kapalı zarf usuliyle ihale edilecektir.
2 — İhale 26/4/1S73 Perşembe günü saat 14.00 de Fabrikamız Ofis
binasında, yapılacaktır.
ı3 — Muvakkat teminat 14.000,r— TL. olup, nakit veya teminat
mektubuda olabiUr.
4 — Teminat makbuzunun veya mektubunun teklif ımektubuna ek
lenerek belirtilen gün ve saate kadar Fabrikamız Muhaberat Servisine
verilmesi icabettiğinden, vaki gecikmeler nazara alamayacaktır.
5 — Bu işe ait şartname Fabrikamız Ticaret (Servisinden temin edilebüir.
6 — Fabrikamız 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından, ihaleyi ya
pıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
4957 /1-1
Sümerbank Alım Satım Müessesesi Müdürlüğünden :
Kapalı zarf usuliyle Füter Prese ait bir kısım parçalar imal ettiri
lecektir.
1 — Kapalı zarf usuliyle '11 adet filter pres parçalan imal ettiri
lecektir.
2 — Kapalı zarfın üzerine AL. 1 Dosya No. 13332/Tarsus işareti
konulacak teklifler en geç 2ı7/4/l!9i73 akşamına /kadar Müessesemiz veya
istanbul Şubemizdeki alıım kutusuna atılacaktır.
3 — Teklifler teklif verme son gününden itibaren 2 ay opsiyonlu
olacaktır.
4 — Bu işe ait iştirak teminatı 10.000,— TL dır. Ayrıca siparişe
bağlanan firma, bedelin % '16 u nispetinde ıfcaü teminat verecektir.
5 —• Bu işe ait resim Al. 1. Gruptan 50,—• TL. mukabili temin edi
lebilir.
4956 /1-1

•

Balıkesir Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
1972/108
Davacılar Balıkesir 26 Evler 2 No. da Emine Ağabeyoğlu ve arkadaşlan vekili Avukat Fikret İSaltık tarafından davalılar Rıdvan Taşdemir
ve arkadaşlan aleyhine açılan Balıkesir 2 Aygören Mandıra Yolu mevki
inde pafta 1129 ada 947 parsel 1 Nb. daki arsanın izalei şüyu davasının
yapılan duruşmasında :
Davalılardan istanbul Beyoğlu Meşelik Sokak Dünya Han Kat 1 No.
18/2 de Mehmet Taşdemir İzmir 1048 Sokak No. 74 Balıkkuyu'da Mehmet
Hami adresleri büinemediğinden ilânen tebligat yapılmış duruşmaya gel
mediklerinden gıyap kararının da ilânen tebliğine duruşmanın 31/5/1973
günü saat 9J0O a bırakılmasına karar verilmiştir.
Mezkûr gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya kendinizi bir ve
kille temsil ettirmediğiniz takdirde duruşmanın gıyabınızda devam edeceği
gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
4891

'

•

Turgutlu Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
Davacı Naciye Biberci vekili Avukat Necdet Özdirlik tarafından da
valılar Ahmet Oğan ve Kerime Pehlivan aleyhine açılmış bulunan taksim
davasının yapılan ,açık duruşması sırasında :
Davalılardan Kerime Pehlivan'ın tebligata sarih adresi tespit edi
lemediğinden ilânen tebligat yapılmasına karar verilerek Kerime Pehli
van'ın duruşma günü olan 10/5/1973 günü saat 9.00 da mahkemede hazır
bulunması hususu ilânen tebliğ olunur.
4888
— —

Kırşehir Sulh Ceza Hâkimliğinden :
E. No: 1971/7971
K. No : 1971/814
Sanık : Tahir Kaygısız, Nevzat oğlu Şerife'den doğma 1951 doğumlu
Niğde Aksaray Paşacık Mah. nüfusunda kayıtlı Elmadağ Kazasında otu
rur,
Trafik Kanununa muhalefet suçundan 6085 sayılı Kanunun 232,
31,58/C maddeleri gereğince (15) gün hafif hapis ve 300 lira hafif para
cezasına mahkûm olduğuna dair gıyabî hüküm yapılan aramalara rağmen
gıyabî hüküm tebliğ edilemediği, cihetle 7201 sayılı Kanunun 29 uncu
maddesi gereğince ilânen tebliğine, ilânın yayın tarihinden itibaren 15 gün
sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilânen tebUg olunur. 4878

-31TÜRKİYE EMLÂK KREDİ BANKASI A. O. nul
31 Aralık 1972 Tarihli Bilançosu
AKTİF
ödenmemiş sermaye
Kasa

375.250.878,75
109.616.656,62
Serbest

T.C Merkez Bankası

42.541.596,86

Kanunî karşılıklar kasası
Munzam karşılıklar mukabili kıymetler
Diğer kanunî karşılıklar kasası
Bankalar
Röporlar
Tahviller ve hisse senetleri cüzdanı
Tahviller
Tasarruf bonoları
Hisse senetleri

PASİF

Lira Kr.

Bloke
58.548.024,94

16.006.420,08
310.084.1925,65.
33.364.281,164

3143.449.207,29

03.229.165.66
184.0S2.995İ4O

Avanslar
İştiraklerimiz
6J35©.769,72
Müesseselerimiz
İştiraklerimiz ve müesseselerimiz kefaletiyle
.Sair müşteriler

76.397..99|5,48ı

355.697.000,—

Taahhütlerimiz

270.741.710,92

T. C. Merkez Bankasına :
Avans, ve Rees. 4.095.226,78 252.583.143,03 257.578.369,81
5.666.441,08
Transfer.em.
4.236.225,67
1.430.215,41
7.496.900,03
Diğer taah.
115.063,37
7,381.836,66

6.355.760,72

Resmî mev. 2S1.771.978 13 377.892.145,63 659.663.723,76
Tic. mev.
145.577.686,0«
3.953.384,21 149.531.071,10
Banklar mev. 47.913.274,01 12.923.600,40 60.8316,874,41
869.030.163,68 598.597.867,681.467.628.031,36
4.736.225,83
1.904.517.637,60
24.817.213,—
1.453.200.653,41

Tediye emirleri
Muhtelif alacaklılar
Talep olunmamış -kıymetler
Diğer pasifler
Kâr

Geçen yıldan devreden
Bilanço yılı kârı
Yekûn

7.410.736.946,36

Nazım hesaplar

8.036.056.433,60'

Cirolarımız

Müessese ve teşebbüslerimiz
Bankalar Ka. m. 48. F. 1
Bankalar Ka. m. 48. F. 2

218.043.247,17

Merkez Bankası
Diğer

ıSabit kıymetler
314.544.067,46
Menkuller (14.889.160 97) TL. sına sigortalıdır.)
Gayrimenkuller (121.332.312,38 TL. sına sigortalıdır.).
Muhtelif borçlular
130.199.067,80
Diğer aktifler
2.092.118.219,87
İlk teslis masrafları
201.871,51
Zarar (x)
38.193.053,41
Geçen yıldan devreden zarar
20.530.072,96
(Bilanço yılı zararı
17.662.080,45 *(x)

Umumî yekûn

2.337.659.700,72
Vadeli

Vadesiz

121.1608.129,12

Yekûn

Vadeli

Mevduat

Müesseselerimiz
,—,.
iştiraklerimiz
Sair müşterilerve müesseselerimiz kefaletiyle
790.683.274,87
Ziraî krediler
ipotek mukabili krediler
2.1619.696.918,46
Meslekî krediler
İştiraklerimiz
146.675,650,'—
(Bankalar Ka. m. 48. F. 1
8.175.650,—
Bankalar Ka. m. 48. F. 2
138.500.000,—

Nazım hesaplar

9.557.112,57

Tedavüldeki tevillerimiz

Vadesiz

812.201.403,99

İştiraklerimiz

49.800.1602,31

Karşılıklar

Tas. mev.
Borçlu carî hesaplar

* 1.000.000.000,—
49.809.692,31

Sermaye
İhtiyat akçeleri
Kanunî ihtiyatlar
özel ihtiyatlar
Fevkalâde ihtiyatlar

165.808.155.40
119.064.840,—

Senetler cüzdanı
İştiraklerimiz
—,—.
Müesseselerimiz
—,—.
İştiraklerimiz ve müesseselerimiz kefaletiyle
<—,—
Sair müşteriler
76.397.995,48

Lira Kr.

7.410 736 946 36
8.036.056.433,60
15.446 793 379 96

218.043.247,17

Kefaletlerimiz

243.251.853,04

İştiraklerimiz
Müesseselerimiz
İştirak, ve mües. kef.
Sair müşteriler

20.001.104,06
223J250.658İ98

Diğer nazım hesaplar

7.574.761.333,39
Umumî yekûn

15.446.793.379,96

TÜRKİYE EMLÂK KREDİ BANKASI A. O. nin
31 Aralık 1972 Tarihli Kârve Zarar Hesabı Vaziyeti
BORÇLU HESAPLAR

Lira Kr.

Personel masrafları
Vergi ve harçlar
Verilen faiz ve komisyonlar
Kambiyo zararları
Tasarrufu teşvik ikramiyeleri
Amortisman ve karşılıklar
Diğer masraf ve zararlar

87.669.349,39
76.240.101,46
150.064.409,21
300,91
4.894.813,78
6.240.624,40
3©.788.7S4,12

Yekûn

370.898.563,27

ALACAKLI HESAPLAR

Lira Kr.

Alman faiz ve komisyonlar
211.128 858,07
Tahviller ve hisse senetleri cüzdanı .gelirleri
14.763.989,56
Banka hizmetleri karşılığında alman ücret ve komisyonlar 33.347.442,32
Kambiyo k&rları
3.095.594,24
İştiraklerimiz kârları
1.T59.232.90
Teşebbüslerimiz kârları
544,77
Muhtelif kârlar
818.239.920,96
Zarar
(x) 7.662.980,45
Yekûn

370 808.563,27

(x) 775 saydı Kanuna göre ödemek zorunda kalman fon karşılığının faizli tutarının Bankamıza ödenmesi yolundaki kanunî işlemin tekem
mül etmemesi nedeni ile aslında kârlı .olan bilançonun bu şekilde kapatıknası zorunluğu hasıl olmuştur.
4562 /1-1

— 32 —
PAMUKBANK T. A Ş .
31 Aralık 19 72 Bilançosu
AKTİF

No.

Lira Kr.

I Ödenmemiş sermaye
I I Kasa
I I I T. C. Merkez Bankası

IV Kanunî karşılıklar kasası
Munzam kar. imik. kıy.
Diğer kanunî kar. kasası

54.786.805İ88
27.689.673,74
Serbest

Bloke

1-9.116.267,77

8.573.405,97
98.996.120,78
2.740.030,46

13.490.701,72

V Bankalar
VI Röporlar
VII Tahviller ve his. sen. cüzdanı
Hazine plasman bon.
640.870,—
Tahviller
—,—<
Hisse senetleri
—',—
v m Senetler cüzdanı
İştiraklerimiz
Müesseselerimiz
İştiraklerimiz ve mües. kef.
Sair müşteriler

101.736.151,24

I640.870İ—

76.782.043,90

XI Ziraî krediler
X I I İpotek mukabili krediler
XIII Meslekî krediler
XIV İştiraklerimiz
Bankalar Ka. m. 48. F. 1
Bankalar Ka. m. 48. F. 2
XV Müessese ve teşebbüslerimiz
Bankalar Ka m. 48. F. 1
Bankalar Ka. m. 48. F. 2

25.000.000,—
4.587.561,42
2.739.508,29
1.848.053,13

I I I Karşılıklar
IV Tedavüldeki tahVillerliz
V Taahhütlerimiz

9.000.000,—
30.629.651İ89

T. C. Merkez Bankasına
Avanslar ve reeskont
Vadesiz

Vadeli
30.609.190,25
20.461,64

ettirilen sen. 30.609.190,25
Transfer em.
20.461,64
Diğer taah.
—,—

VI Mevduat
Res. mev.
578.338,56
Tic. mev. 133 759 792.43
Bank. mev. 8.934.431,49

76.782.043,90

Tas. mev.
216.607.914,36

Vadeli
578.338,56
4.971.202.01 138.730.994,44
7.032.380,82 115.966.812,31

904.096,74

4.973.1,50,—

4.053.143,03

Yekûn

576.210.922,45
975.411.779,57

Nazım hesajlar

XVI Sabit kıymetler
Menkuller (7.298 825 69) TL. sına Sigortalıdır.)
Gayriımenkuller (5.095.715,09) TL. sına sigortalıdır.)
XVTt Muhtelif Borçlular
XVHI Diğer aktifler
XIX İlk tesis masrafları
XX Zarar
Geçen yıldan devreden zarar
—,—
Bilanço yılı zararı
—,—

Cirolarımız
Merkez Bankası
iDiğer

18.339.692,20

Nazım Hesaplar

31.992.518,58

28.763.300 —
3.229.218,58

Kefaletlerimiz
172.501.137,40
îştirakelrimiz
—>
,—<
Müesseselerimiz
•—,—
İştiraklerimiz ve müessesele
rimiz kefaletiyle
28.990,—
Sair müşteriler
172.472.147,49

639.397,89
56.053.705,54
4.470.815,98

ıDiğer nazım hesaplar
Yekûn

19.415.370.09
534.986,76
3.807.086 17
4.053.143,03

Muhtelif alacaklılar
Talep olunmamış kıymetler
Diğer pasifler
Kâr
Geçen yıldan devreden
'Bilanço yılı kârı

495.000,—
4.478.150,—

478.279.026,35

218.673.628,81 104.3'29.252,23 323.002.881,04

VII Tediye emirleri
Vin
TX
X
XI

216.607.914,36

Lira Kr.

I Sermaye
II İhtiyat akçeleri
Kanunî ihtiyatlar
Özel ihtiyatlar
Fevkalâde ihtiyatlar

Vadesiz

IX Avanslar
iştiraki erimiz
Müesseselerimiz
İştiraklerimiz ve mües. kef.
Sair müşterilerimiz
X Borçlu carî hesaplar
İştiraklerimiz
Müesseselerimiz"
İştiraklerimiz ve mües. kef.
ISair müşteriler

PASİF

No.

770.918.12:3,50

576.210.922,45
975.411.779,57

Umumî yekûn

Umumî yekûn

1.551.622.702,02

1.551.622.702,02

PAMUKBA NK T. A. Ş.
31 Arahk 1972 Kâr ve Zarar Hesabı
No.

BORÇLU HESAPLAR

I Personel masrafları
I I Vergi ve harçlar
TU Verilen faiz ve komisyonlar
IV Kambiyo zararları
V Tasarrufu teşvik ikramiyeleri
VI Amortisman ve karşılıklar
VTI Müessese ve teşebbüslerimiz zararları
V m Diğer Masraf ve zararlar
IX Kâr
Yekûn

Lira Kr.
17.320.866.70
2.836.706.38
15.622.418,14
3.462,99
1.841.240 —
3.956.925,97
10.888 927'l7
4.053.143,03
56.523.690,38

No.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VTII

Lira Kr.

ALACAKLI HESAPLAR
Alman faiz ve komisyonlar
Tahviller ve hisse senetleri gelirleri
Banka hizmetleri karşüığmda alınan ücret ve kom.
Kambiyo kârları
İştiraklerimiz kârları
Müessese ve teşebbüslerimiz kârları
Muhtelif kârlar
Zarar
Yekûn

43.476.568 03
242.115.50
10.372.114,20
967.478,25
755.730,—
709.684,40

56.523.690,38
4729 / 1-1
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Sayı:14511

İÇİNDEKİLER
Kanunlar

Sayfa

1702 Petrol Reformu Kanunu

1

1703 Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 5 inci Maddesinin 1 inci
Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun

6

Kararnameler
7/5954 Sıcak Haddelenmiş Köşeleri Yuvarlatılmış Çelik U- Profilleri Standardı Hakkında
Kararname

7

7/5964 Tane Büyüklükleri Standardı Hakkında Kararname

10

7/6229 Tababet Uzmanlık Tüzüğü'nün Yürürlüğe Konulması Hakkında Kararname

11

İlanlar

16

