
Re 
T . C 

smı Gazete 
Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 

r 
Yönetim ve yazı işleri için 

Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat 
Genel Müdürlüğüne 

başvurulur 

24 EYLÜL 1973 

PAZARTESİ Sayı: 14665 

K A R A R N A M E 
Karar Sayısı : 7/7090 

İlişik «Basın Kartları Yönetmeliği» nin yürürlüğe konulması; Dev
let Bakanlığının 28/6/1973 günlü ve 2606-4168 sayılı yazısı üzerine, 265 
sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 8/9/1973 
tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S- KORUTÜRK 

Başbakan 
N. TALÜ 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

N. ERKMEN 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

K. SATIR 
Devlet Bakanı 

/. H. TEKİNEL 

Dıavfet Bakanı 
Prof. İ. ÖZTRAK 

İçişleri Bakanı 
M. ÖZTEKİN 

Millî Eğitim Bakanı 
O. DENGİZ 

Sağ. ve Sos- Y. Balkanı 
Dr. V. TANIR 

Ulaştırana Bakanı 
Prof. S- ÖZBEK 

En. ve T ab. Kaıy. Bakanı 
Dr. K- DEMİR 

Köy İsleri Bakanı 
O- KÜRÜMOĞLU 

Adalet Bakam 
H- MUMCUOĞLU 

ı 
Dışişleri Bakanı 

Ü. H- BAYÜLKEN 

Bayındırlık Bakanı 
N. OK 

Güm. ve Tekel Bakanı 
F • ÇELİKBAS 

Çalışma Bakanı 
A. N. ERDEM 

Turizm ye Tan- Bakanı 
Dr. A. 1. KIRIMLI 

Orman Bakanı 
/. BİNGÖL 

Millî Savunma Balkanı 
/. SANCAR 

Maliye Bakanı 
S- T. MÜFTÜOĞLU 

Ticaret Bakanı 
A. TÜRKEL 

Tarım Bakanı 
A. N. TUNA 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
Dr. N. BAY AR 

İmar ve iskân Bakanı 
M. N. OKTAY 

Genç. ve SI>OT Bakanı 
C. COŞKUN 

Basın Kartları Yönetmeliği 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

YETKİ; 

Madde 1 — Basın Kartları, Türk ve yabancı yayın organları men
suplarına, 27/7/1963 tarihli ve 265 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uya
rınca hazırlanan bu Yönetmelik hükümlerine göre, 13/9/1946 tarihli ve 
4951 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak 27/2/1968 tarihli 
ve 4/136 sayılı Cumhurbaşkanlığı onamı ile kurulan Başbakanlık Basın-
Yayın Genel Müdürlüğünce verilir. 

Basın kartı çeşitleri: 

Madde 2 — Basın Kartları üç çeşittir: 
A - Sarı Basm Kar t ı : Durumları bu Yönetmelik hükümlerine uyan 

Türk Yayın Organları mensuplarına, yabancı yayın organlarım Türkiye'de 
temsil eden ve durumları bu Yönetmelik hülriimlerine uygun olan Türk 
Vatandaşı gazeteciler ile durumları bu Yönetmelikteki şartlara uyan 
diğer kişilere, 

B - Basın Şeref Kar t ı : Durumları bu Yönetmelik hükümlerine uyan 
emektar Türk Gazetecilerine, 

C - Mavi Basm Kart ı : Yabancı yayın organlarım Türkiye'de tem
sil eden yabancı uyruklu gazetecilerle Türkiye'de yabancı dilde yayım
lanan gazetelerin Türk Vatandaşı olmayan mensuplarına, 
verilir. 

Basın Kartlarının Sağladığı Kolaylıklar : 

Madde 3 — Basın Kartları, sahiplerine aşağıdaki kolaylıkları sağ
lar : 

Kart sahipleri, 
A - Devlet ve belediyelerin veya bunlara bağlı kurumların, şehir 

içinde veya dışında işlettikleri belli tarifeli taşıt araçlarında, bu konuda 
yerleşmiş usul ve adetlere göre indirimli veya parasız olarak sağlaya
cakları ulaşım kolaylıklarından faydalanırlar. 

B - Resmî makamlarca yönetilip girilmesi ücrete bağlı bulunan 
müze, galeri, sergi, stadyum ve hipodrumlarla, bunlara benzer yerlere 
parasız olarak girerler. 

C - Kanunî veya idarî sebeplerle gizli yürütülen bir işlem yapılma
yan her türlü olay ve toplantı yerlerine serbestçe girip çıkarlar. 

D - Özel nitelikte olmayan her türlü törenlere kabul olunurlar ve 
görevlerini en kolay yapabilecekleri yerleri alırlar. Davetiye gönderilmiş 
olması, gireceklerin sayısının kısıtlandığım gösterir. 

E - Kartlarım göstererek yerleşmiş usul ve adetlere göre P.T.T. 
merkezlerinden gazetelere, ajanslara ve mensup oldukları kurumlara 
indirimli tarife ve öncelikle telgraf çekmek ve telefon etmek hakkından 
yararlanırlar. 

P - Kart taşıyanlara istedikleri zaman, yerleşmiş usul ve adetlere 
göre, adlarına indirimli tarife ile telefon verilir ve konuşma ücretlerine 
indirimli tarife uygulanır. 

G - Sarı Basm Kartı taşıyanlar, bunları her İstedikleri yerde «Kim
lik Belgesi» olarak kullanabilirler. 

MÜEYYİDE : 

Madde 4 — Basm Kartları kişiye özel olup başkaları tarafından 
kullanılamaz. Kullanma hakkım kaybettikleri halde kartlarını geri ver-



meyenler veya süresi biten kartları kullanmakta devam edenler veya 
başkalarının kartlarını kulananlar hakkında bu Yönetmelikteki hükümler 
saklı kalmak şartiyle Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre kovuşturma 
yapılır. 

Renk, dizgi, fon, tertip, şekil bakımlarından veya «Basın Kartı» 
adı kullanmak suretiyle, Başbakanlık Basın - Yayın Genel Müdürlüğünce 
verilen Basın Kartları ile karıştırmaya ve benzetmeye imkân verecek 
biçimde üyelik veya kimlik kartı düzenleyen yayın organları ve meslek 
kuruluşları sahip ve sorumluları ile bu gibi kartları kullananlara San 
ve Mavi Basm Kartı verilmeyeceği gibi, bunlara daha önce kart veril
miş ise bu kartlar derhal iptal edilir. Bu gibilere beş yıl süreyle yeniden 
Basın Kartı verilmez. Türk Ceza Kanununun bu konudaki hükümleri 
saklıdır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

San Basın Kartı 

I — Yayın organlarının nitelikleri ve kontenjanları 

ORTAK HÜKÜM : 

Madde 5 — Sahip ve mensuplarına Sarı Basın Kartı verilebilecek 
yayın organlarının nitelikleri aşağıdaki maddelerde gösterilmiştir. 

Bu Yönetmeliğin çeşitli maddelerinde belirtilen sayfa yüzölçümle-
rinden 1.35 metrekare: 68x100 Sm. lik bir veya 57x82 Sm. lik birbuçuk 
yaprak kâğıt, 0,90 metrekare: 57x82 Sm. lik bir yaprak kâğıt, 0,68 met
rekare : 68x100 Sm. lik yarım yaprak kâğıt, 0,45 metrekare : 57x82 Sm. 
lik yarım yaprak kâğıt olarak hesaplanır. 

Günlük siyasî gazeteler: 
Madde 6 — Ofset - rotatif veya rotatif gibi sistemlerle basılan 

günlük siyasî gazetelerden sayfalarının yüzölçümü toplamı: 
A - 1.35 metrekareden az olmayan günlük siyasî gazetelerin sahibi, 

genel yayın müdürü, müessese veya idare müdürü ile gazetenin yayın
landığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürü, sekreter (Sorumlu 
müdür yardımcısı), istihbarat şefi, başyazar, yazar, muhabir, foto mu
habiri, musahhih, ressam veya desinatör, grafikçi, karikatürist, mütercim, 
sekreter yardımcısı. Bölge veya İl temsilcisi sıfatlariyle çalışanlara. (Ay
lık tirajı 2,5 milyon sayıyı geçen gazetelerde ayrıca idare müdürü veya 
idare şefi sıfatiyle çalışanlardan beş kişiye), 

B - Of set - rotatif veya rotatif gibi sistemlerle basılan günlük si
yasî akşam gazetelerinden sayfalarının yüzölçümü toplamı 1.35 metre
kareden az olmayanların: 

Sahibi, genel yayın müdürü, gazetenin yayınlandığı yerde oturan 
sorumlu yazı işleri müdürü ile ayrıca müessese veya idare müdürü, 
sekreter (Sorumlu yazı işleri müdür yardımcısı) istihbarat şefi, baş
yazar, yazar, muhabir, foto muhabiri, karikatürist, ressam, desinatör, 
grafikçi, mütercim ve musahhih sıfatiyle çalışanlardan toplam olarak 
yirmi kişiye, 

C - Düz makinada basılan gülük siyasî gazetelerden her sayısındaki 
sayfaların yüzölçümü toplamı: 

1.35 metrekareden az olmayanların sahibi, genel yayın müdürü, 
gazetenin yayınlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürü ile ayrıca 
müessese veya idare müdürü, başyazar, sekreter (Sorumlu yazı 
işleri müdür yardımcısı) istihbarat şefi, yazar, muhabir, foto muhabiri, 
ressam, desinatör, mütercim ve musahhih sıfatiyle çalışanlardan toplam 
olarak onbeş kişiye, 

D - 0,90 metrekareden az olmayanların: 
Sahibi ve gazetenin yayınlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri 

müdürlerinden biri ile ayrıca baş yazar, yazar, muhabir, foto muha
biri, musahhih, mütercim sıfatiyle çalışanlardan toplam olarak altı ki
şiye, 

E - 0,68 metrekareden az olmayanların sahibi ile gazetenin yayın
landığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürlerinden birine ve mu
habirlerinden üçüne, 

F - 0,45 metrekareden az olmayanların sahibi ile gazetenin yayın
landığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürlerinden birine, muha
birlerinden ikisine 

Sarı Basm Kartı verilir. 

Günlük ticaret, meslek ve spor gazeteleri: 
Madde 7 — A - Mesleki, ticarî haber, tercüme ve makalelerle, ya

zarlarının görüş ve incelemelerini yayınlayan günlük ticaret veya meslek 
gazetesi niteliğini taşıyan ve her sayısındaki sayfalarının yüzölçümü 
toplamı 1,35 metrekareden az olmayan günlük gazetelerin: 

a) Sahibi, genel yayın müdürü ve gazetenin yayınlandığı yenle 
oturan sorumlu yazı işleri müdürlerinden biri ile ayrıca sekreter (So
rumlu yazı işleri müdür yardımcısı) başyazar, istihbarat şefi, yazar, 
muhabir, foto muhabiri, mütercim, ressam, desinatör, musahhih sıfa
tiyle çalışanlardan toplam olarak onbeş kişiye, 

b) Aylık fiilî satışı 200 bin sayıyı geçenlerde sahibi, genel yayın 
müdürü ve gazetenin yayınlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri 
müdürlerinden biri ile ayrıca, sekreter (Sorumlu yazı işleri müdür yar
dımcısı), başyazar, istihbarat şefi, yazar, muhabir, foto muhabiri, mü
tercim, ressam, desinatör, musahhih sıfatiyle çalışanlardan toplam ola
rak yirmi kişiye, 

B - Özellikle sporla ilgili haber ve makalelerle yazarlarının görüş 
ve incelemelerini yayınlayan günlük spor gazetesi niteliğim taşıyan ve 
her sayısındaki sayfalarımn yüzölçümü toplamı 1.35 metrekareden az 
olmayan günlük spor gazetelerinin sahibi, gazetenin yayınlandığı yerde 
oturan sorumlu yazı işleri müdürlerinden biri ile ayrıca genel yayın 
müdürü, sekreter (Sorumlu yazı işleri müdür yardımcısı), istihbarat 
şefi, yazar, muhabir, foto muhabiri, mütercim, ressam, karikatürist, 
desinatör, musahhih sıfatiyle çalışanlardan toplam olarak onbeş kişiye. 

Sarı Basın Kartı verilir. 
Bu madde hükmü gereğince Sarı Basın Kartı verilebilmesi için 

gazetelerin fikir işçisi kadrolarında çalışanların en az yarısının kıdemli 
gazeteci (Beş yıllık gazeteci) olması şarttır. Bu şartın belgelendirilme-
sinde sigorta prim tahakkuk cedvelleri esas alınır. 

Ancak kıdemli gazetecilerden işsiz bulunmadığının belgelendirilmesi 
halinde bu hüküm uygulanmaz. 

Haftada bir veya daha az ara ile çıkan siyasî gazete ve dergiler : 
Madde 8 — Haftada bir veya daha az ara ile çıkan siyasî gazete 

ve dergilerden, sayfalarının yüzölçümü toplamı: 
A - 1,35 metrekareden az olmayanların sahibi ve yayınlandığı yerde 

oturan sorumlu yazı işleri müdürlerinden biri ile ayrıca genel yayın 
müdürü, baş yazar, istihbarat şefi, yazar, muhabir, foto muhabiri, mü
tercim, desinatör, grafikçi, karikatürist, musahhih sıfatiyle çalışanlar
dan toplam olarak on kişiye, (Aylık fiilî satışı 30 bin sayıyı geçenlerde 
yukarıda belirtilen on kişilik kontenjan aynı sıfatlarla çalışmak kay-
diyle onbeşe, 40 bin sayıyı geçenlerde yirmiye çıkarılabilir.) 

B - 0,90 metrekareden az olmayanların sahibi ve yayınlandığı 
yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürlerinden biri ile yazarlarından 
birine ve muhabirlerinden birine, 

C - 0,68 metrekareden az olmayanların sahibi ile yayınlandığı yer
de oturan sorumlu yazı işleri müdürüne ve muhabirlerinden birine, 

San Basın Kartı verilir. 

Günlük, haftada bir veya daha az ara ile çıkan ve siyasî olmayan 
gazete ve dergiler: 

Madde 9 — Günlük, haftada bir veya daha az ara ile çıkan ve her 
sayısındaki sayfaların yüzölçümü toplamı 1,35 metrekareden az olmayan 
gazete ve dergilerden: 

A - Haftalık veya daha az ara ile çıkan spor gazete ve dergilerinin 
sahibi ve yayınlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürlerinden 
biri ile foto muhabirlerinden ikisine, muhabir veya yazarlarından 
birine, 

B - Günlük ve haftalık magazinlerin sahibi ve magazinin yayın
landığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürlerinden biri ile ayrıca 
sekreter (Yazı işleri müdür yardımcısı), yazar, muhabir, foto muhabiri, 
ressam veya desinatör, mütercim, musahhih sıfatlariyle çalışanlardan 
toplam olarak beş kişiye. 

Aylık tirajı 250.000 sayıyı geçen magazinlerde sahibi ve yayınlan
dığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürü ile ayrıca genel yayın mü
dürü, müessese müdürü, İl temsilcisi, yazar, muhabir, foto muhabiri, 
karikatürist, ressam, desinatör, grafikçi, mütercim ve musahhih sıfat
lariyle çalışanlardan toplam olarak kırk kişiye, 

C - Mizah dergilerinin sahibi, yayınlandığı yerde oturan sorumlu 
yazı işleri müdürlerinden birine ve yazar, karikatürist Ue musahhihlerin
den yedi kişiye, 

D - Haftalık veya daha az ara ile çıkan meslekî gazete ve dergi
lerle, çocuk, kadın, moda, radyo, tiyatro, sinema ve zabıta dergilerinin 
sahibi, yayınlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürlerinden 
biri ile bir yazarına ve bir muhabirine. 

Aylık tirajı 100.000 sayıyı geçenlerde sahibi ve yayınlandığı yerde 
oturan sorumlu yazı işleri müdürlerinden biri ile ayrıca yazar, muha
bir, foto muhabiri, karikatürist, ressam veya desinatör, grafikçi, mü
tercim, musahhih sıfatiyle çalışanlardan toplam olarak on kişiye, 

Sarı Basın Kartı verüir. 
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Onbeş günlük ve aylık gazete ve dergiler: 

Madde 10 — Onbeş günde veya ayda bir defa yayınlanan ve her 
sayısındaki sayfalarının yüzölçümü toplamı 1,35 mertekareden az ol
mayan gazete ve dergilerin sahibiyle yayınlandığı yerde oturan sorumlu 
yazı işleri müdürlerinden birine, 

Sarı Basın Kartı verilir. 

Türk Haber Ajansları: 

Madde 11 — Türk Haber Ajanslarından: 
A - Ofset - rotatif ve rotatif gibi sistemlerle basılan en az on adet 

günlük siyasî gazete (TRT. dahil) ile günün rayicine göre paralı haber 
verme anlaşması bulunduğunu ve günde en az 20 sayfalık haber bül
teni yayınladığını, 
veya, 

B - Ödenmiş sermayesinin 250.000 liradan az olmadığını ve maaşlı 
kadrosunda daha önce sarı basın kartı taşımış en az on gazeteci bulun
duğunu belgelendirmeleri şartiyle, 

Sahibi, aslî kadrolarında aylıkla çalışan başyazar, genel müdür, ge
nel müdür yardımcısı, müessese veya idare müdürü, haberlerle ilgili 
bölge ve şube müdürü, müdür yardımcısı, sorumlu müdür, sekreter 
(Sorumlu müdür yardımcısı), istihbarat şefi, muhabir, foto muhabiri, 
yazar, mütercim, haber kameramanı, bülten tashih görevlisi (Musahhih) 
sıfatiyle çalışanlara, 
veya, 

C - Paralı haber verme anlaşması yaptığı yayın organlarının gün
lük tiraj toplamının 250.000 den az olmadığını ve aylıklı kadrosunda daha 
önce sarı basın kartı taşımış en az beş gazeteci bulunduğunu belgelen
diren ajansların sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürlerinden biri ile ay
rıca sekreter (Sorumlu müdür yardımcısı), yazar, muhabir, foto muha
biri sıfatiyle çalışanlardan toplam olarak on kişiye, 

D - Ticarî ve ekonomik haber ajanslarından aylıklı kadrosunda 
daha önce sarı Basın Kartı taşımış en az üç gazeteci çalıştırdığını, gün
lük en az beş sayfalık haber bülteni yayınladığını, çalışma alamna giren 
çeşitli konularda ayda en az 250 sayfalık bülten yayınladığım ve bülten
lerine en az 1500 paralı abone anlaşması yaptığını belgelendirenlerin 
sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü ile ayrıca yazar, muhabir, müter
cim ve musahhih sıfatiyle çalışanlardan toplam olarak beş kişiye. 

Sarı Basın Kartı verilir. 

TÜRKİYE RADYO - TELEVİZYON KURUMU: 

Madde 12 — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunda: 

A - Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları ile Yönetim Kurulu 
üyelerine, 

TRT Genel Müdürlüğü daimî kadrolarında bilfiil ve devamlı ola
rak çalışanlardan: 

B - Genel Sekretere, Halk ve Basınla İlişkiler ve Dış İlişkiler Mü
dürlerine, 

C - Haberler Dairesi Başkanlığında: Başkan ve Yardımcısı ile Ha
ber Müdürü ve Haber Müdürü Yardımcısına, Haber Müdürlüğüne bağlı 
habercilikle doğrudan doğruya ilgili şube ve bölüm müdürleriyle bun
ların müdür yardımcılarına (İdarî İşler, Arşiv ve Dokümantasyon Mü
dürlükleri hariç), haber şeflerine, yorumculara, muhabirlere ve foto mu
habirlerine, redaktörlere, redaktör spikerlere (Metin okuyucular ve de
vam spikerleri hariç) haber mütercimlerine, haber ve yayın araştırmacı
larına, düzeltmelere (musahhih), Haber Müdürlüğü kameramanlarına, 

D - Yurt Dışı Yayınlar Dairesi Başkanlığında: Başkan ve Baş
kan Yardımcılarına, Yayın Hizmetleri, Planlama ve Değerlendirme, Ha
ber Yayınları, Türkçe Yayınlar, Yabancı Dil Yayınları Şubeleri müdür
lerine ve bu şubelerin müdür yardımcılarına. Haber Redaksiyonu, din
leme bölümleri müdürlerine ve bu bölümlerin müdür yardımcılarına, 
yabancı dil yayınları masa şerefine ve şef yardımcılarına, muhabirlere, 
redaktörlere, mütercimlere, yorumculara, araştırmacılara, denetçilere 
(Yayınla ilgili), prodüktörlere, 

E - Televizyon Dairesi Başkanlığında: Başkan ve Başkan Yardım
cısına, TV Program ve Yayın Planlama, Program Değerlendirme Plan
lama ve Yayın Müdürlerine ve Müdür Yardımcılarına, Ankara TV Mü
dürü ile Müdür Yardımcısına, öteki illerde TV Prodüksiyon Müdürle
rine, TV Program, TV Ön Denetim ve Redaksiyon, Eğitim, Kültür Şu
beleri Müdürleriyle bu Şubelerin Müdür yardımcılarına, bu şubelere 
bağlı bölümlerin müdürlerine ve şeflerine (Arşiv, Reklâm, Transkripsi
yon, Yayın Yönetim, Film Seslendirme Artistik Hizmetler, Teknik ve Sa
vunma birimlerinde çalışanlar hariç), bu birimlerdeki kadrolarda ça

lışan prodüktörlere, (Reklâm prodüktörleri hariç), stüdyo dışı kamera
manlara, Film Çekim Servisi Şefine, foto muhabirlerine (Fotoğrafçı
lara), haber ve yayın araştırmacılarına, yayınla ilgili denetçilere, naklen 
yayın spikerlerine, 

F - Genel Müdür Program Yardımcılığına bağlı birimlerde : 
Program Planlama Dairesi Başkan ile Başkan Yardımcısına, Pro

gram Planlama Müdürü ile Müdür Yardımcısına, İnceleme ve Araştırma 
Müdürü ile Müdür Yardımcısına, Radyo Program Yapım ve Yayın Dai

resi Başkan ve Başkan Yardımcısına, Merkez Eğitim ve Kültür, Kültür 
Yayınları, Eğitim Yayınları Müdür ve Müdür Yardımcılarına, bu birim
lerdeki (Reklam Yayınları Müdürlüğü hariç) kadrolarda çalışan araş
tırmacı ve prodüktörlere, programlarla ilgili Denetim Müdürü ve Müdür 
Yardımcısına ve programlarla ilgili denetmenlere (Denetçiler), 

G - Radyo Müdürlüklerinde: Radyo müdürlerine ve müdür yar
dımcılarına, program müdürlerine ve müdür yardımcılarına, İl Rad
yoları Program Servisi Şeflerine, radyolardaki eğitim, kültür şubeleri 
müdürlerine ve müdür yardımcılarına, bölge radyoları söz yayınları 
bölüm müdürlerine (Reklam birimleri hariç) ve söz yayınları prodük
törlerine (Reklam prodüktörleri hariç), radyoların naklen yayın spiker
lerine, 

Sarı Basın Kartı verilir. 

Mensuplarına Sarı Basın Kartı verilmeyecek Süreli Yayınlar: 
Madde 13 — Aşağıda yazılı şekillerle basılan ve yayınlanan süreli 

yayınların sahip ve mensuplarına Sarı Basın Kartı verilmez : 
A - Çıktığı yerdeki matbaalarda basılmayan günlük, haftada bir 

veya daha az ara ile çıkan gazete ve dergiler, (Birkaç yerde baskı ya
panlar hariç,) 

B - Prova tezgâhı veya teksir makinasıyla basılan süreli yayınlar 
(Ajans bültenleri hariç), 

C - Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre düzenli yayınlanmayan 
veya 15 inci maddesine göre yayınlarına ara vermiş sayılan süreli ya
yınlar, 

D - Yazılarının 1/3 nden fazlası sayfa düzeni, başlık, metin ve 
punto bakımından aynı olan ve ayrı ayrı adlar altında yayınlanan süreli 
yayınlar, 

E - Genel ve katma bütçeli dairelerle, i l özel idareleri, belediyeler, 
köyler ve iktisadî devlet teşekkülleri tarafından çıkarılan süreli yayın
lar, (Ancak bu süreli yayınlarda Sarı Basın Kartı taşıyan gazeteci çalış
tırılması halinde bunların bu Yönetmelik hükümleri gereğince başka 
bir süreli yayından Sarı Basın Kartı alma hakları saklıdır.) 

F - Sayfalarının yüzölçümü toplamı 0,45 metrekareden az olan 
günlük ve sayfalarının yüzölçümü toplamı 0,68 metrekareden az olan 
haftalık veya daha az ara ile çıkan süreli yayınlar ile 1,35 metrekare
den daha az onbeş günlük veya aylık süreli yayınlar, 

G - Yüzölçümü bu Yönetmelik hükümlerine uymakla beraber için
de en az üçte bir oranında haber ve memleket konularıyla ilgili yazı 
bulunmayan günlük ve haftalık gazeteler (Bu bendde söz konusu edi
len 1/3 oram o süreli yayının normal yüzölçümü dikkate alınarak he
saplanır.) 

H - İçindekiler, haberleşme, fikir ve sanat açısından yeterli bir 
yayın organı (Gazete ve dergi) niteliğini taşımayan süreli yayınlar. 

Düzenli yayınlanma şartı: 
Madde 14 — Kanunî sebepler ve belgelendirilen tabiî afetler dı

şında, her ne sebeple olursa olsun, bir yıl içinde günlük gazetelerin 15, 
haftalık ve daha sık ara ile çıkanların 6, onbeş günlüklerin 3, aylıkla
rın 1, haber ajanslarının 15 sayıdan fazla yayınlarına ara vermemeleri, 
yayın tarihlerinde düzensizlik göstermemeleri şarttır. Dergilerde de ay
nı şart aranır. (Kanunî ve belgelendirilmiş tabiî afetler sebepleriyle de 
olsa süreli yayınların 1 yıldan fazla yayınlarına ara vermeleri halinde, 
sahip ve mensuplarının Sarı Basın Kartları hükümsüzdür. Bunlar iptal 
edilir.) 

Yayma ara vermiş sayılma: 
Madde 15 — Gazeteler Basın Kanunu hükümlerine göre vermiş 

oldukları beyannamelerde belirtilmiş ise haftada bîr gün yayınlanmaya
bilirler. Ancak: 

A - Birden fazla sayısı birlikte yayınlanan süreli yayınlar ile, 
B - Sayfalarının yüzölçümü toplamı 1,35 metrekareden az olan 

günlük gazetelerden bir sayısının 1/3'den, haftalık, 15 günlük ve aylık
larda 2/3 den fazla oranda sayfa düzeni, yazıları, başlık ve puntoları 
bakımından birbirinin aynı olan veya reklâm - röportajlara, ilânlara, 
klişe veya hazır kalıplara, tefrikalara yerveren veya normalin üstünde 
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yan boşlukları bulunan ve okunmayacak şekilde basılan süreli yayınlar, 
yayınlarına ara vermiş sayılır. Bu ara verme günlük yayınlar için bir 
yılda 10, haftalık ve daha az süre ile çıkanlar için 4, onbeş günlükler 
için 2, aylıklar için 1 sayı itibariyle hesaplanır. 

Bu maddenin (B) bendinde söz konusu edilen oranlarda, o süreli 
yayının normal asgarî-yüzölçümü esas alınır. 

Süreli yayınların gönderilmesi zorunluluğu: 
Madde 16 — Sahip ve mensuplarına Sarı Basın Kartı verilebilme

si için süreli yayınların, her sayısından birer tanesinin Başbakanlık 
Basın-Yayın Genel Müdürlüğü Haber ve Yayın Hizmetleri Dairesi Baş
kanlığına gönderilmesi şarttır. 

Gazete, dergi ve ajansların yayınlarına ara verip vermedikleri, ya
yın tarihlerinde düzensizlik gösterip göstermedikleri gönderilen bu sa
yılara dayanılarak Başbakanlık Basın-Yayın Genel Müdürlüğünce tu
tulacak kayıtlardan tespit edilir. Düzenli gönderilmeyen süreli yayınla
rın sahip ve mensuplarına Sarı Basın Kartı verilmez. 

Günlük gazeteler 15, haftalık veya daha az ara ile çıkanlar 6, onbeş 
günlükler 3, aylıklar 1, haber ajansları 15 den fazla sayılarını gönder
medikleri takdirde bunların sahip ve mensuplarına verilmiş olan San 
Basın Kartları iptal edilir. Bu süreli yayınların mensupları eksikleri 
kendileri gönderirlerse, bunların kartları iptal edilmez. Ancak, mensup
larını gazete göndermek durumunda bırakan gazete sahiplerinin kart
ları, tekrar hak kazansalar dahi üç ay geçmedikçe yenilenmez. 

Bu sebeple kartları iptal edilenlere 43'üncü maddenin «A» bendi 
hükümlerine göre yeniden Sarı Basm Kartı verilebilir. 

Süreli Yayın Sahibi, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Muhabirleri 
Kimlerdir? : 

Madde 17 — Bu Yönetmelikte anılan süreli yayınların sahibi ve 
sorumlu Yazı İşleri Müdürleri ile Muhabirleri yürürlükteki Basın Kanunu 
ile ek ve değiştirgelerinde nitelikleri belirtilen kimselerdir. 

II — Yayın Organları Sahip ve Mensuplarının Nitelikleri : 

Mahkûmiyet ve meslekle bağdaşmayacak işlerde çalışmak hali : 
Madde 18 — Sarı Basın Kartı verilecek yaym organları sahip ve 

mensuplarmm : 
A - Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamaları, 
B - Ağır hapis, beş yıldan fazla hapis cezalarından biri ile veya 

yaym tehdidi ile para ve çıkar sağlama, katillik, hırsızlık, dolandırıcı
lık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, yalancı tanıklık, yalan yere 
and içmek, iftira, suç uydurma, resmî mercileri iğfal, fuhşa tahrik, hi
leli iflâs suçlarından biri ile hükümlü olmamaları, 

C - Basm mesleğinin şerefi ve itibarı ile bağdaşmayacak herhangi 
bir işle meşgul olmamaları, şarttır. 

Süreli yayın sahipliğine ortaklık hali : 
Madde 19 — Gazetecilerin, yayın organlarının daimî kadroların

da aylık ücretle çalışmaları, yayın organı sahipliğine ortak olmamaları, 
».Anonim şirketlerle kooperatiflerde ortaklık ve komandit şirketlerde 
komanditer ortaklık, bu hükmün dışındadır) şarttır. 

Gazetecilik mesleğinde çalışma: 
Madde 20 — A - Sarı Basın Kartı verilecek gazetecilerin, mensu

bu oldukları yayın organında fiilen ve devamlı şekilde, çalışmaları ve 
gazetecilik mesleği dışında herhangi bir resmî, özel veya ticarî kuru-
ruluşta ücretli veya ücretsiz görev almamaları veya bu nitelikte herhan
gi bir kuruluşun sahibi veya ortağı (Anonim şirketlerle kooperatiflerde 
ortaklık ve komandit şirketlerde komanditer ortaklık hariç) olmama
ları, 

B - Gazete, dergi veya matbaada esas gazetecilik görevinden ayrı 
olarak ücret karşılığı olsun veya olmasın gazetecilik dışmda iş görme
meleri, 

C - Borsalar, odalar, bankalar ve benzeri kuruluşlar tarafmdan 
çıkarılan süreli yayınların sahip ve mensuplarımn, bu kuruluşlarda üc
retli veya ücretsiz ayrıca görevli olmamaları, 
şarttır. 

İstisna : 
Madde 21 — A - Her sayısındaki sayfalarmın yüzölçümü toplamı 

0.90 metrekareden az olmayan günlük gazete sahipleri 20 nci madde hü
kümlerinden istisna edilmişlerdir. 

B - Ankara, istanbul ve İzmir illeri belediye sınırları dışmda ya
yınlanan ve her sayısındaki sayfalarının yüzölçümü toplamı 0.68 metre

kareden az olmayan günlük siyasî gazete sahipleri için gezetesini bas
tığı kendi matbaasında matbaacüık yapmak basm dışında iş sayılmaz. 

C - Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmak, i l veya belediye 
meclisi, belediye daimî encümeni, gazetecilik mesleği temsilcisi sıfatiyle 
kooperatiflerde, maaşlı memur bulunmamak şartı ile Basın-İlân Ku
rumu ve Basın Şeref Divanında görevli olmak, TRT de gazetecilikle i l 
gili bir işte çalışmak, gazetecilik mesleği ile ilgili okullarda gazetecilik 
mesleğine ek olarak ders vermek, beş yıl devamlı San Basın Kartı ta
şımış olmak şartıyla geneL katma ve özel bütçeli dairelerde, iktisadî 
devlet teşekküllerinde, sermayesinin yarısından çoğu bu daire ve teşek
küllere ait resmî ve özel kuruluş ve şirketlerle kanunla kurulmuş teşek
küllerde ve ödenmiş sermayesi en az 20 milyon lira olan kuruluşlarda 
basın müşavirliği görevinde bulunmak basm dışında bir iş sayılmaz. 

Bekleme süresi : 
Madde 22 — San Basm Kartı alabilmek için : 
A - Habercilik ve gazetecilikle ilgili olduğu Başbakanlık Basın-

Yaym Genel Müdürlüğünce kabul olunup öğrenim derecesinin yüksek 
olduğu Millî Eğitim Bakanlığınca tasdik edilen fakülte veya yüksek 
okul mezunlarının 1 yıl, 

B - Diğer fakülte ve yüksek okullar ile lise ve eşiti okul mezunla
rının 2 yıl, 

C - Daha aşağı derecede öğrenim yapanların 3 yıl, 
süre ile yaym organında veya mensubuna Sarı Basın Kartı verile

bilecek kuruluşta çalışmış olmaları zorunludur. 
Bu süre istek sahibine ait Sarı Basın Kartı Beyannamesinin Basın 

-Yayın Genel Müdürlüğünde veya bu Genel Müdürlüğün İl Temsilcilik
lerinde kaydolunduğu tarihten itibaren hesap edilir. İstek sahibi iş de
ğiştirdikçe Sarı Basın Kartı Beyannamesiyle aynı şekilde müracaat et
mekle yükümlüdür. 

Hizmet Süresinin belgelendirilmesinde Sarı Basın Kartı Beyanna
mesinden başka herhangi bir belgeye itibar edilmez ve askerlik görevi 
süresi gazetecilikteki hizmet süresinden sayılmaz. 

İstisna : 
Madde 23 — TRT Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcıları ile 

Yönetim Kurulu üyeleri, Anadolu Ajansı, Basın-İlân Kurumu Genel 
Müdürleri ile 33 üncü maddenin «B/2,», «C», «D», «F/a» bendlerinde 
anılanlar ve daha önce Sarı Basm Kartı taşımış olanlar için 22 nci 
maddede belirtilen bekleme süreleri aranmaz. 

22'nci maddede belirtilen bekleme süresine tabi olmaksızın süreli 
yaym sahibi sıfatiyle daha önce Sarı Basm Kartı almış olanların ise 
kart taşıdıkları süre, söz konusu bekleme süresinin hesabında dikkate 
alınır. 

24'üncü madde hükümleri saklıdır. 
Madde 24 — Süreli yayın sahipleri için bekleme süresi, bu Yönet

meliğin 15 inci ve 16 nci maddeleri hükümleri gereğince, süreli yayınla
rı aralıksız yayınlamak şartıyle: 

A - 6 nci maddenin «A», «B» ve «C» ve 7 nci maddede nitelikleri 
belirtilen gazete sahipleri ile 11 inci maddede nitelikleri belirtilen Türk 
Haber Ajansları sahipleri için 3 ay, 

B - 6 nci maddenin «D», ve «E» ve «F» bendlerinde nitelikleri be
lirtilen gazetelerin sahipleri için 6 ay, 

C - Haftada bir veya daha sık ara ile yayınlanan süreli yayınla
rın sahipleri için 1 yıl, 

D - Onbeş günlük veya aylık olarak yayınlananların sahipleri için 
2 yıldır. 

Süreli yayın sahipliğinin değişmesi halinde 6 nci maddenin «A» 
bendinde nitelikleri belirtilen gazetelerin yeni sahipleri ile 11 inci mad
dede nitelikleri belirtilen Türk Haber Ajanslarının yeni sahipleri için 
bekleme süresi aranmaz. Öteki süreli yayınların yeni sahipleri için bu 
maddenin ilgili diğer hükümleri uygulanır. 

Bu sürelerin hesaplanmasında Sarı Basm Kartı Beyannamesinin 
Basın - Yaym Genel Müdürlüğünde veya bu Genel Müdürlük İl Temsil
ciliklerinde kaydedildiği tarih esas alınır. 

Asgarî ücret: 
Madde 25 — Gazetecinin ücretinin 5953 sayılı Kanun ile ek ve de

ğiştirgeleri, 1475 sayılı Kanunun hükümleri ve varsa toplu sözleşme hü
kümleri gereğince tespit edilmiş olan asgarî ücretlerin altmda olmama
sı şarttır. 

Öğrenim durumu: 
Madde 26 — Sorumlu müdürlerle muhabirlerin öğrenim derecele

rinin Basın Kanunun hükümlerine uygun olması şarttır. 
III — Basın Şeref Kartları : 
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Nitelik : 
Madde 27 — Aşağıdaki niteliklere sahip Türk uyruklu emektar 

gazeteciler a aşağıdaki maddeler hükümlerine göre «Basm Şeref Kartı» 
verilebilir. 

Bu nitelikler şunlardır : 
A - En az 18 yıl fasılasız surette San Basm Kartı taşımış olmak 

veya, 
B - En az 20 yıl Türkiye'de yayınlanan gündelik gazetelerle haf

talık dergilerde, bu Yönetmelikte nitelikleri sayılmış haber ajansların
da veya gazetecilikle ilgili kuruluşların Sarı Basın Kartından faydala
nılan hizmetlerinde çalışmış olmak, (Bu sürenin en çok 5 yılı 15 günlük 
veya aylık süreli yayınlarda geçmiş olabilir.) 

C - Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamaları, 
D - Ağır hapis, beş yıldan fazla hapis cezalarından biri ile veya 

yayın tehdidi ile para ve çıkar sağlama, katillik, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, yalancı tanıklık, yalan yere and 
içmek, iftira, suç uydurma, resmî mercileri iğfal, fuhşa tahrik, hileli 
iflâs suçlarından biri ile hükümlü olmamaları, 

E - Basın mesleğinin şerefi ve itibarı ile bağdaşmayacak herhan
gi bir işle meşgul olmamaları, 

şarttır. 

Müracaat : 

Madde 28 — Basm Şeref Kartı isteğinde bulunanlar, niteliklerini 
belirten belgeleri, dolduracakları Sarı Basm Kartı beyannameleri ile 
birlikte Başbakanlık Basın - Yayın Genel Müdürlüğüne doğrudan doğ
ruya gönderirler. 

Komisyonun kuruluşu ve yetkisi: 

Madde 29 — 23 inci maddeye göre yapılacak müracaat ve gönde
rilecek belgelerle istek sahiplerinin durumları 13 üyelik bir komisyon
ca incelenir ve karara bağlanır. 

Bu komisyon: 
A - Başbakanlık Basın - Yayın Genel Müdürlüğünce Basın Şeref 

Kartı sahipleri arasından seçilecek bir gazetecinin, 
B - Kamu yararına çalıştığı bu Yönetmeliğin yayınlanmasından 

önce Bakanlar Kurulunca kabul edilmiş dört basın meslek teşekkülü
nün yönetim kurullarınca bu teşekküller üyeleri arasından seçilecek 
birerden 4 temsilcinin, 

C - Basın mesleğinde fikir işçisi olarak çalışanları memleket ölçü
sünde en geniş şekilde temsil ettiği, bünyesindeki San Basın Kartı veya 
Basm Şeref Kartı sahibi fikir işçisi sayısı ile tespit olunan gazeteci sen
dikaları merkez örgütü yönetim kurulunun sendika üyeleri arasından 
seçeceği 2 kişinin, 

D - Gazeteci işveren sendikalarından mesleği yurt ölçüsünde en 
geniş şekilde temsil yeteneğine sahip iki sendikanın yönetim kurulla
rınca seçilecek birer kişinin, 

E - Ankara, istanbul ve İzmir Belediyeleri sınırlan dışında çıkan 
gazeteler mensuplarını en geniş şekilde temsil ettikleri, Sarı Basm Kar
tı ve Basın Şeref Kartı sahibi üyesi en çok olduğu tespit edilmek su
retiyle anlaşılan üç cemiyetin yönetim kurullarının Başbakanlık Basın -
Yayın Genel Müdürlüğünün çağrısı üzerine her yılın Mart ayının ilk 
yarısı içinde Ankara'da yapacakları ortak toplantıda bu üç dernek 
mensupları arasından bir yıl için seçecekleri iki kişinin, 

P - Başbakanlık Basın-Yayın Genel Müdürlüğünden iki temsilci 
nin 
katılmasıyla kurulur. 

«E» bendinde söz konusu gazeteci meslek derneklerinden bu bent
te belirtilen toplantıya temsilci göndermek isteyenler ayrıca bir çağrıya 
gerek kalmaksızın her yılın Şubat ayının ilk yarısı içinde Başbakanlık 
Basın-Yayın Genel Müdürlüğüne isteklerini yazılı olarak bildirirler ve 
bu müracaatlarına Sarı Basın Kartı sahibi üyelerinin ad ve soyadlarıyla 
Sarı Basın Kartı numaralarım ve yönetim kurulu üyelerinin ad ve soy
adlarını belirten belgeleri eklerler. Başbakanlık Basın - Yayın Genel 
Müdürlüğü temsilci seçimi için toplantı çağrısını bu müracaatların in
celenmesi sonucuna göre yapar. Hiç bir müracaat olmaması halinde 
komisyonun diğer bendlerde sayılan üyelerle toplanması uygundur. 

«B», «C», «D» ve «E» bendlerinde sayılan temsilcilerin, en az beş 
yıllık gazeteci olmaları şarttır. 

Komisyonun toplantı nisabı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. 
Komisyon bir başkan ve bir başkan vekili ile bir raportör seçtikten 
sonra istek sahiplerinin gönderecekleri belgeleri, bu Yönetmeliğin ilgili 

maddelerinin hükümlerini de gözönünde tutarak, müracaat sahibi ga
zetecinin örnek mesleki tutumu ile temayüz etmiş olma durumunu in
celeyip kendisine Basın Şeref Kartı verilip verilmemesini veya daha 
önce Basın Şeref Kartı almış olup da kartın verilmesinden sonra nite
liklerini kaybedenlerin kartlarının iptalini, mevcut üyelerin salt çoğun
luğu ile takdir edip karara bağlar. Oylar gizli verilir, açık sayılır. Lehte 
ve aleyhte oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı tarafın kararı esas 
alınır. 

Komisyonun sekreterya işleri Başbakanlık Basm - Yayın Genel Mü
dürlüğünce yürütülür. 

Komisyonun memur olmayan üyeleri hakkında 6245 sayılı Harcı
rah Kanununun 8 inci maddesi hükümlerine göre işlem yapılır. 

Komisyonun toplantı yeri ve süresi : 
Madde'30 — 29 uncu maddede anılan komisyon, yapılan müracaat

ların sayısı gözönünde tutularak veya gerektiğinde Başbakanlık Basın-
Yayın Genel Müdürlüğünün çağrısı üzerine Başbakanlık Basın - Yayın 
Genel Müdürlüğünde yılda en az ik i defa toplanır. 

Emekli gazeteciler: 
Madde 31 — Durumları bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinin «C», 

«D» ve «E» bendlerine uygun olup da 5953 sayılı Kanun ile ek ve değiş
tirgeleri hükümleri gereğince çalışanlardan: 

A - Günlük gazetelerle haftalık dergilerde bilfiil ve devamlı şekil
de 15 yıl hizmetten soma emekliye ayrılanlara, 

B - Görev sırasmda gazeteciliğe devam edemeyecek derecede ma
lûl kaldığı ilgili kanun hükümleri gereğince kabul edilenlere, 

Bu durumlarını belgelendirmeleri şartıyle ve 29 uncu maddede 
belirtilen komisyonun olumlu karan üzerine «Emekli gazeteci» sıfatiyle 
Sarı Basm Kartı verilebilir. 

Bu gazeteciler müracaatlarını 28 inci maddede belirtilen şekilde 
yaparlar. Sarı Basın Kartlarının toptan yenilenmesinde de bu emekli 
gazetecilerin beyanname vermeleri zorunludur. Ancak kartların yemlen
mesinde 29 uncu maddede anılan komisyona aksine bir müracaat olma
ması halinde, yeniden komisyon kararı alınmaz. 

Basın meslek kuruluşları: 
Madde 32 — A - Kamu yararına çalıştığı Bakanlar Kurulunca ka

bul edilen ve merkezleri Ankara, istanbul ve İzmirde bulunan basın 
meslek kuruluşlarının daha önce sarı basm kartı taşımış olmak şartıy
le başkanlarına, varsa başkan yardımcılarına, profesyonel genel sekre
terlerine, idare müdürlerinden birer kişiye, 

B - Yaym organlarında çalışanların kurdukları sendikalardan, 
Sarı Basm Kartı taşıyan üyesi en fazla bulunan gazeteciler sendikası
nın Genel Yönetim Kurulu kararıyle teklif edeceği daha önce san basın 
kartı taşımış fikir işçisi profesyonel yöneticilerinden en çok 10 kişiye, 

C - 6 nci maddenin «A» fıkrasında nitelikleri sayılan günlük siyasî 
gazetelerden en az on gazeteyi temsil eden gazete sahipleri sendikala
rından bu sendikalar yönetim kurullarınca teklif edilecek ve bu sendika
larda görevli daha önce Sarı Basın Kartı taşımış birer kişiye, 

D - Basın-İlân Kurumu Genel Müdürüne, Genel Müdür Yardım
cısına, Ankara, istanbul ve İzmir Şubeleri Müdürlerine, 

Sarı Basm Kartı verilir. 
Bu madde gereğince Sarı Basın Kartı alacakların ( «D» fıkrası ge

reğince kart alacaklar ve fahri görev yapan cemiyet başkanları ve yar
dımcıları hariç) sözleşme ile çalışmaları ve sigorta primlerinin tahakkuk 
ettirilmesi şarttır. Müracaatlar Sarı Basm Kartı beyannamesi ile ve 
doğrudan doğruya Başbakanlık Basın - Yaym Genel Müdürlüğünde ya
pılır. 

Bu madde gereğince Sarı Basın Kartı almış olup da görevlerinden 
aynlanların kartları, ayrılış tarihinden itibaren hükümsüzdür. Geri ve
rilmeyen kartlar iptal edilir ve durum ilgili yerlere duyurulur. 

Devlet Enformasyonu Hizmetleri: 
Madde 33 — Basının kolay ve çabuk haber almasını sağlayıcı görev

lerde çalışanlardan: 
A - Türkiye Büyük Millet Meclisi Basm Müşavirine, 
B - 1 — Başbakanlık Basm Merkezi Başkanına, 2 — Bu Başkanlıkta 

basmla doğrudan doğruya ilgili işlerde bilfiil ve devamlı olarak çalışan
lardan en çok beş kişiye, 

C - Genelkurmay Başkanlığının Basm ve Halkla İlişkiler Şubesi 
Müdürü ile Genelkurmay Başkanlığınca ad ve unvanları bildirilecek aynı 
işlerle görevli en çok 3 kişiye, 

D - Millî Savunma Bakanlığı Basm İrtibat Şubesi Müdürü ile Yar
dımcısına, 
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E - Devlet Enformasyon hizmetlerinin koordinasyonu hakkındaki 
19/2/1972 gün ve 7/3938 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince Başba
kanlık Basın-Yayın Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapmakta olan Basın 
ve Halkla İlişkiler birimi kurmuş Bakanlıklarda, bu birimlerin başkanına 
ve kıdemli gazeteci (En az beş yıllık) olmak ve yalnız bu Bakanlıkta 
görevli bulunmak kaydiyle Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirlerine, 

F - Başbakanlık Basın - Yayın Genel Müdürlüğünde : 
a) Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarına, 
b) Müdürler Kurulu Üyelerine, İl Temsilcileri ile Merkezde Basın 

Müşaviri ve Basın Ataşelerine, 
c) Habercilik, devlet enformasyonu, haber mütercimliği, sarı ve 

mavi basın kartları, yayın, enformasyon, halkla ilişkiler, haber ve yayın 
araştırmacılığı, foto, film, televizyon işlerinde bilfiil ve devamlı olarak 
çalıştıkları Genel Müdürlükçe kabul edileceklere. 

Sarı Basın Kartı verilebilir. 
«C» fıkrasının uygulanmasında, bu bentte sayılan görevlerin ana ni

telikleri gözönünde bulundurulur, laborantlık, ışıkçılık ve benzeri yan ve 
destek görevler dikkate alınmaz. 

Bu madde gereğince Sarı Basın Kartı almış olup da görevlerinden 
ayrılanların kartları, ayrılış tarihinden itibaren hükümsüzdür. Geri veril
meyen kartlar iptal edilir ve durum ilgili yerlere duyurulur. 

IV - Müracaat, Kartların Düzenlenme, Değişim ve İptal İşlemleri: 
Müracaat Şekli: 
Madde 34 — Sarı Basın Kartı alabilmek için: 
A - Yayın organları sahip ve mensupları Başbakanlık Basın - Yayın 

Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Sarı Basın Kartı Beyannamesini 
ik i nüsha halinde eksiksiz ve doğru olarak doldurup fotoğraflarını yapış
tırır, tarih koyar ve imza ederler. 

B - Yayın organları sahipleri veya beyannameleri tasdike yetkili ol
dukları yazıyla Başbakanlık Basın-Yayın Genel Müdürlüğüne bildirilen 
sorumlu kişiler bu beyannameleri imzalarlar, tarih koyarak mühürle 
tasdik ederler. 

C - Beyannameler, gazetecilerin 5953 sayılı Kanunla ek ve tadil
lerine göre işverenle imzaladıkları sözleşmenin iki tarafında imzalarını ta
şıyan tarihli ve tasdikli suretleri ve iki fotoğrafla birlikte, Ankara'da otu
ranlar için doğrudan doğruya Başbakanlık Basın-Yayın Genel Müdürlü
ğüne, Genel Müdürlüğün temsilciliği bulunan illerde oturanlar için bu 
temsilciliklere, diğer yeryerde ise valiliklere verilir. 

İlk defa sarı basın kartı alanlarla yayın organı değiştirenler için söz
leşmenin tasdikli örneğinin gönderilmesi şarttır. Sarı Basın Kartı taşı
makta olup da yayın organı değiştirmeyenler için, beyannamelerinde eski 
sözleşme veya toplu sözleşme hükümlerinin yürürlükte olduğunun tasdikli 
bir notla belirtilmesi yeterlidir. Bunlarda, gazetecinin ücreti olarak be
yannamede gösterilen miktar, sigorta primlerinin tahakkuk ettirilip etti-
rilınediğinin tahkikinde esas alınır. 

D - Valilikler ve i l temsilcilikleri Basın Kartı Beyannamesinin ar
kasına görüşlerini yazdıktan sonra, bir tanesini kendi dosyalarında alıko
yarak aslını ekleri ile birlikte geciktirmeksizin Başbakanlık Basın - Yayın 
Genel Müdürlüğüne gönderirler. 

E - TRT mensuplarının Sarı Basın Kartı Beyannameleri, gerekli 
belgelerle birlikte Genel Müdür veya bu işle yetkili yardımcısı tarafından 
imzalanmış ve tarihi konularak mühürle tasdik edilmiş olarak Başba
kanlık Basın - Yayın Genel Müdürlüğüne gönderilir. 

5953 sayılı Kanunun 212 sayılı Kanunla değiştirilen 9 uncu madde
sinin, sözleşmelerle ilgili beyannamelerin Mülki Amirleri tarafından Ba
sın-Yayın Genel Müdürlüğüne hemen gönderilmesi zorunluluğuna dair 
hükmü saklıdır. 

Gerçeğe Aykırı Beyanname Dolduranlar: 

Madde 35 — Beyannamelerin gerçeğe aykırı olarak doldurulması 
halinde gerek beyanname sahipleri, gerek beyannameyi onaylayanlar hak
kında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre kovuşturma yapılır. 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğu anlaşılan beyannameyi onayla
yanlar bir yıl için Sarı Basın Kartı taşıma hakkını kaybederler. Beyan
name sahibinin kartı hemen iptal edilir ve Sarı Basın Kartı almalarına 
engel olan durumları ortadan kalksa bile, engel durumun ortadan kalktığı 
tarihten itibaren üç yıl geçmedikçe yeni kart verilmez. 

Bu hüküm Sarı Basın Kartı almak için müracaat etmiş olup da sü
resini doldurmayı bekleyenlere de uygulanır ve ceza süreleri bekleme sü
relerine eklenir. 

Yapılacak İnceleme ve Komisyonun Yetkisi: 

Madde 36 — 34 üncü madde hükümlerine göre düzenlenerek Başba
kanlık Basın-Yayın Genel Müdürlüğüne gönderilen beyannameler incele

nir ve gazeteci meslek kuruluşlarından müracaat sahibinin durumu ve fii
len gazetecilik yapıp yapmadığı hakkında bilgi istenir. 

Ayrıca gerektiğinde: 
a) Valiliklerden, 
b) Genel Müdürlük İl Temsilciliklerinden, 
c) Vergi dairelerinden ve Sosyal Sigortalar Kurumundan, 
d) Basın - İlân Kurumundan, 
e) İlgili diğer kuruluşlardan, bilgi ve mütalaa istenebilir. 
Gazetecilik meslek kuruluşları durumu tetkik ederek en geç 30 gün 

içinde cevap verirler. Meslek kuruluşları isteklinin basın kartı almasına 
engel bir durumu hakkında bilgi sahibi iseler bunu gerekçeli, açık ve se
çik olarak bildirirler. 

Başbakanlık Basın-Yayın Genel Müdürlüğü bu görüş ve cevaplara 
göre istekliye Basın Kartı verilip verilemeyeceğini bu yönetmelik hüküm
lerine göre tayin eder. 

Müracaatta veya ilgili daire ve teşekküllerden verilen cevaplarda 
çelişkiler olması veya Başbakanlık Basın - Yayın Genel Müdürlüğünce te
reddüde düşülmesi halinde durum 29 uncu maddede belirtilen komisyona 
intikal ettirilir. Karar bu komisyonca verilir. 

Madde 37 — Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra Sarı Ba
sın Kartlarının toplu olarak her değiştirilişinde Sarı Basın Kartı veri
lenlerin ve mensup oldukları yayın organlarının adlarını gösteren birer 
liste, eskiden verilmiş basın kartlarının hükümsüz olduğunu bildirmek 
üzere yapılacak ilânda belirtilecek tarihten itibaren en çok üç ay içinde 
29 uncu maddede belirtilen komisyonda temsil edilen basın meslek kuru
luşlarına Basın - Yayın Genel Müdürlüğünce gönderilir. Yıl içinde veri
lecek basın kartları hakkında da üç ayda bir aynı işlem yapılır. 

Bu kuruluşların yetkili organları listeler üzerinde yapacakları ince
lemeler sonunda ve en geç bir ay içinde, yönetmelik hükümlerine aykırı 
olarak veya gerçeğe aykırı beyan sonucu veya basın kartı taşıması mes
lek bakımından sakıncalı görülecek kimseler olduğu kanısına varırlarsa 
bunların adlarını ve bu kamlarının ayrıntılı ve gerekçeli sebep ve delil
lerini açık ve seçik olarak kuruluş adına yazı ile Basın-Yayın Genel 
Müdürlüğüne bildirirler. 

a) Basın - Yayın Genel Müdürlüğü, yukarıda belirtilen bilgiler olum
suz ise bunları ilgiliye ve onun mensup olduğu yayın organının sahip veya 
yetkili temsilcisine intikal ettirerek en geç 15 gün içinde verecekleri ce
vaplarını alacağı gibi ayrıca yetkili devlet kuruluşlarına da durumu tahkik 
ettirir ve alınacak cevaplara göre gerektiğinde söz konusu basın kartları
nın iptaline karar verir ve sonucu ilgili basın meslek kuruluşlarına bildi
rir. 

b) Çeşitli yerlerden alınacak cevapların Basın-Yayın Genel Müdür
lüğünce değerlendirilmesinde, bu cevaplardaki çelişkiler bakımından te
reddüde düşülmesi halinde veya Genel Müdürlükçe gerekli görüldüğünde 
durum 29 uncu maddede belirtilen komisyona intikal ettirilir. Sözkonusu 
komisyon durumu inceleyerek ilgiliye kart verilip verilmemesini karara 
bağlar. 

Kartların Yayım Organları Mensuplarına Ulaştırılması: 
Madde 38 — Sarı Basın Kartları Ankara'da Genel Müdürlük, tem

silcilik bulunan vilâyetlerde bu temsilcilikler, diğer yerlerde valilikler 
aracılığıyla sahiplerine gönderilir. Valilikler ve temsilciliklerce varsa eski 
kart alınarak yeni kart verilir ve durum Genel Müdürlüğe bildirilir. 

İşlerinden Ayrılanlar: 
Madde 39 — A) Sarı Basın Kartı sahibi veya Sarı Basın Kartı 

almak üzere usulünce müracaatta bulunmuş olan yayın organları men
suplarının işlerinden ayrılmaları halinde, durumun 5953 sayılı Kanunun 
212 sayılı kanunla değiştirilen 9 uncu maddesinde yazılı mercilerden 
başka ayrıca yayın organları sahibi (TRT ve Anadolu Ajansı mensupları 
için bu Genel Müdürlüklerce) ve işinden ayrılan yayın organları men
subu tarafından onbeş gün içinde Başbakanlık Basın - Yayın Genel Mü
dürlüğüne taahhütlü mektupla bildirilmesi zorunludur. Askerlik görevi 
sebebiyle işten ayrılanlar için de bu bildirim şarttır, 

B - İşinden ayrılan gazetecilerin taşıdığı Sarı Basın Kartım ayrılış 
tarihinden itibaren üç ay içinde geri vermesi zorunludur. 

Ancak, meslek dalında iş bulma imkânının bulunmaması halinde, du
rumları 29 uncu maddenin «B» ve «C» bentlerinde belirtilen gazeteci 
meslek örgütlerinden en az ikisince belgelendirilenlerden : 

a) Kıdemi 5 yıla kadar olanlara 3 ay, 
b) Kıdemi 5-10 yıl olanlara 6 ay, 
c) Kıdemi 10 yıldan fazla olanlara 12 ay, daha Sarı Basın Kartı ta

şıma hakkı tanınabilir. Bu hakkın tanınabilmesi için yukarıda anılan ba
sın meslek teşekkülleri aracılığı ile usulüne göre beyanname vermek su
retiyle müracaat yapılması şarttır, 
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Bu gibilere ellerindeki eski kartlar alınarak tanınan «Geçici» süre 
için geçerli olmak üzere «Serbest gazeteci» sıfatiyle Sarı Basın Kartı 
verilir. Bu gazetecilerin işe girmeleri halinde derhal usulünce Basın - Ya
yın Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri zorunlu olduğu gibi tanınan 
süre içinde basın dışında bir iş yapmamaları da şarttır. Aksi halde kart
ları hükümsüzdür ve bu kartlar derhal iptal edilir. 

Askerlik görevi sebebiyle işten ayrılanların, Sarı Basın Kartlarım 
derhal iade etmeleri zorunludur. Sahibi bulunduğu süreli yayını başka
sına devreden veya yayınına son verenler için Sarı Basm Kartını geri 
verme süresi devir veya yayına son verme tarihinden itibaren 1 aydır. 

Görev Değiştiren Gazetecilerle Süresi Değişen Süreli Yayın Men
supları : 

Madde 40 — Mensubu bulundukları yayın organlarını veya aynı ya
yın orgamndaki görevlerini değiştirenlerin Sarı Basın Kartları varsa bun
ları bir ay içinde geri vererek, yeniden beyannameyle müracaatta bulun
mak suretiyle yeni görevlerinden Sarı Basın Kartı almaları, kartları 
yoksa, bekleme sürelerinin hesaplanması için yeni görevlerini yine Sarı 
Basın Kartı Beyannamesiyle usulüne uygun şekilde 34 üncü maddenin 
«C» bendinde belirtilen yerlere bildirmeleri şarttır. 

Sahibi bulunduğu süreli yayını devrederek başka sıfatla Sarı Basın 
Kartı isteğinde bulunanlar hakkında 22 nci madde hükümleri, sahibi bu
lunduğu mevkutenin yayın süresini değiştirenler hakkında da 24 üncü mad
de hükümleri uygulanır. Bu uygulamada süreli yayın sahibi sıfatiyle veril
miş olan ilk beyannamenin Basın - Yayın Genel Müdürlüğünde veya temsil
ciliklerdeki kayıt tarihi esas alınır. 

Kartını Kaybedenler: 
Madde 41 — Sarı Basın Kartım kaybeden yayın organları mensup

ları durumu mahallî gazetelerden birinde ilân ettirdikten sonra bu ilâ
nın çıktığı gazeteyi, 2 fotoğrafı ve aynı yayın organında çalıştıklarını be
lirten belgeyi ekleyecekleri bir dilekçeyle Başbakanlık Basın-Yayın Ge
nel Müdürlüğüne müracaat ederek yeni kart isteğinde bulunurlar. 

Kartların iptali: 
Madde 42 — B u yönetmelikte belirtilen niteliklere sahip olmadık

ları veya bu nitelikleri kaybettikleri anlaşılan kişilere verilen basın kart
ları, Genel Müdürlükçe iptal edilir ve durum bir genelge ile PTT, THY, 
merkez ve bölge müdürlükleri, Denizcilik Bankası, Beden Terbiyesi, Ba
sın İlân Kurumu, 29 uncu maddede sözü edilen Basın Meslek Kuruluş
ları ve diğer ilgili yerlere duyurulur. 

Kartları iptal edilenlerden : 
A - Görevinden veya mensubu bulunduğu yayın organından ayrılan 

ve bir ay içinde başka bir görevden veya yayın organından müracaatla 
kart istemeyenlerin kartları (Süreli yayın sahipleri hariç) ayrılış tari
hinden itibaren 3 aym sonunda, 

B - Sahibi bulunduğu süreli yayını başkasına devreden süreli yayın 
sahibinin kartı devir tarihinden itibaren bir ayın sonunda, süreli yayının 
devriyle birlikte 5953 sayılı Kanunla ek ve değiştirgelerine göre yeni sa
hibe devredilmeyen o süreli yayın mensuplarının kartları, devir tarihinden 
itibaren üç aym sonunda, 

C - Yayınına son veren süreli yayın sahibinin kartı kapanış tarihin
den itibaren bir ayın sonunda, diğer mensuplarının kartları ise aynı ta
rihten itibaren üç ayın sonunda, 

D - 15 inci maddede ve 16 ncı maddenin ikinci fıkrasında anıldığı 
şekillerde yayınlarına ara veren süreli yayın sahiplerinin kartlan, son ara 
veriş tarihinden itibaren bir ayın sonunda, öteki mensuplarının kartları 
ise aynı tarihten itibaren üç ayın sonunda, 

E - 39 uncu maddede yazılı süreler içinde gerekli bildirimleri yap
mayanların kartları, bu sürelerin sonunda, 

P - Kendisinin veya mensubu bulunduğu yayın organının durumu bu 
yönetmeliğin diğer hükümlerine uymayanlardan süreli yayın sahiplerinin 
kartları bu durum öğrenildiği zaman derhal, yayın organı mensuplarının 
kartları ise bu durumun doğuşundan itibaren üç ayın sonunda, 

G - Basın Kartı olup da 20 nci madde hükümlerine aykırı olarak iş 
sahibi olanlardan bir hafta içinde Başbakanlık Basın - Yayın Genel Mü
dürlüğüne kartını geri vermeyenlerin derhal iptal olunur. 

H - Askerlik sebebiyle işinden ayrılanların basın kartları hüküm
süzdür ve iptal edilir. 

İ - Kaybedilen kartlar sahibinin müracaatı üzerine derhal iptal edi
lir ve durumu yönetmelik hükümlerine uygun ise yeni kart verilir. 

Bu madde hükümlerinin uygulanmasında 39 uncu madde ile basında 
çalışanlara tanınan haklar saklıdır. Ancak geçici süreli kart taşıdığı süre 
içinde basın dışında iş alıp da bu durumu bildirmeyenler hakkında da bu 
maddenin «G» bendi hükmü uygulanır. 

Kartı iptal edilenler: 

Madde 43 — San Basın Kartı iptal edilenlere kart almaya engel 
olan halleri ortadan kalksa bile, iptal tarihinden itibaren üç ay; iptal 
edilen kartı, iptalin genelge ile duyurulma tarihinden itibaren 15 gün içinde 
Başbakanlık Basın - Yayın Genel Müdürlüğüne geri vermeyenlerle, hüküm
süz olan kartları geri vermeyenlere, usulüne uygun şekilde yeniden kart 
istedikleri tarihten itibaren bir yıl geçmedikçe yeni kart verilmez. (Bu hü
kümden kartlarını kaybedenlerle, haklarında 44 üncü madde hükmü uy
gulanarak kartları iptal edilmiş olanlar müstesnadır.) 

Ancak: 
A - 16 ncı maddenin ikinci fıkrası hükmü gereğince kartları iptal 

edilenlerden süreli yayınlarını zamanında gönderdiklerini resmî belge
lerle ispat eden süreli yayın sahipleri ile süreli yayının 14 üncü madde 
uyarınca düzenli yayınlandığını belgeleyen mensuplarına derhal yem kart 
verilir. 

B - Haklarında 42 nci maddenin <ıG» bendi hükmü uygulananlarla 
Sarı Basın Kartım kullanma hakkını kaybettikleri halde kullanmakta 
devam eden veya başkalarının kartlarım kullananlara Sarı Basın Kartı al
malarına engel teşkil eden halleri ortadan kalksa büe engel hallerin orta
dan kalktığı tarihten itibaren beş yıl geçmedikçe yeni kart verilmez. 

Her yılın sonunda beyanname: 

Madde 44 — Bu yönetmelik hükümlerine göre verilmiş bulunan Sarı 
Basın Kartlarının kullanılmaya devam edilebilmesi için, her yılın Aralık 
ayı içinde, 34 üncü maddede belirtildiği şeküde yeni beyanname verilmesi 
şarttır. 

Beyannamesi eksik olarak düzenlenenlerin durumu kendilerine bil
dirilir ve Sarı Basın Kartları, eksiklikler düzeltilmezse bildirinin taşıdığı 
tarihten itibaren 15 gün sonra iptal edilir. 

Kartların toptan değiştirilmesi : 

Madde 45 — San ve Mavi Basm Kartları bir takvim yılı için ve
rilir. Başbakanlık Basm - Yayın Genel Müdürlüğü gerekli görürse Sarı Ba
sın Kartlarının geçerlik süresini en çok bir takvim yılı için uzatabilir. Bu 
takdirde durum ilgili yerlere zamanında genelge ile bildirilir. 

Kartlar değiştirildiği zaman yeni kartların örnekleri gönderilmek 
suretiyle yürürlük tarihi ilgililere bir genelge üe büdirilir. Bu genelgede 
kartları imzaya yetkili kılınanların imza örnekleri de gösterilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Mavi Basın Kartı 

I — Ortak hükümler 
Yetki: 
Madde 46 — Yabancı yayın organlarını Türkiye'de temsil edenlerle, 

Türkiye'de yabancı dillerde çıkan yayın organlarının Türk vatandaşı 
olmayan mensuplarına daimî veya geçici Mavi Basın Kartı, aşağıdaki 
maddelerde yazılı esaslara göre verilir. 

Mavi Basın Kartının verilip verilmemesi hususunda Başbakanlık 
Basın-Yayın Genel Müdürlüğü takdir hakkına sahiptir. 

Yabancı yayın organları mensupları: 
Madde 47 — Bu Yönetmelikte anılan yabancı yayın organları men

supları, yabancı memleketlerdeki gazeteleri, dergileri, haber ve fotoğraf 
ajanslarını, radyo ve televizyonları ve aktüalite filmi çeken kuruluşları 
Türkiye'de temsil edenlerdir. 

Türkiye hakkında eser yazmak veya konferanslar hazırlamak veya 
aktüalite filmi çekmek maksadiyle veya yabancı resmi enformasyon ku
ruluşlarının temsilcisi olarak geçici bir zaman için gelecekler; Başba
kanlık Basm-Yayın Genel Müdürlüğünce yabancı yayın organları men
supları gibi kabul edilebilir. 

Yabancı dillerde çıkan yayın organları mensupları: 
Madde 48 — Türkiye'de yabancı dillerde çıkan yayın organla. m:n 

yabancı memleketlerden çağırdıkları Türk vatandaşı olmayan uzman 
mensuplarına Mavi Basm Kartı verilebilmesi için, kendilerinin sözleş
meli olarak çalışmaları, bulundukları İl'in fikir işçisi asgarî ücretinin 
üstünde ücret almaları ve gazetecilik dışında başka bir iş görmemeleri 
mensubu bulundukları yayın organlarının her sayısındaki sayfalarının 
yüzölçümü toplamının 1,35 metrekareden az olmaması ve günlük gazete 
niteliğinde bulunması şarttır. 

Yabancı yayın organlarının Türk uyruklu mensupları: 
Madde 49 — Yabancı yayın organlannı Türkiye'de temsil eden veya 

yabancı uyruklu temsilciye yardımcı olarak çalışan Türk uyruklu gaze-
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tecilere San Basın Kartı verilir. Ancak bunların, basın dışında işi olma
maları, basındaki ücret rayicine göre sözleşmeli çalışmaları şarttır ve 
haklarında 18 inci ve 22 nci madde hükümleri ile Sarı Basın Kartı taşı
yanlar hakkındaki müeyyide hükümleri aynen uygulanır. 

Mavi Basın  Kartı verilmeyecekler: 
Madde 50 — Türkiye'de yabancı elçilik, konsolosluk veya resmî 

heyet memur ve mensuplarına Mavi Basın Kartı verilmez. 

Müracaat şekli: 
Madde 51 — Basm Kartı alabilmek için: 
A - 47 ve 48 inci maddelerde anılan yaym organları mensupları, 

Başbakanlık Basm-Yaym Genel Müdürlüğü tarafmdan hazırlanan iki 
Mavi Basm Kartı beyannamesini 49 uncu maddede belirtilen basm men
supları iki adet San Basm Kartı beyannamesini, eksiksiz ve doğru ola
rak doldurup fotoğraflarım yapıştırır, tarih koyup imza ederler. 

Bu beyannamelere: 
a) Adıgeçen yaym organı tarafından görevlendirildiklerini belir

ten belgeleri, 
b) Yabancı yaym organlarının yayınlandığı memleket büyükelçi

lik veya elçiliklerinden alınacak takdim mektuplarını, 
c) Vesikalık dört fotoğraf, 
d) Temsü ettikleri yaym organlannda ücretle çalıştıklarım belir

ten belgeleri, 
iliştirirler. 

B - Beyannameler ekleriyle birlikte Ankara'da Başbakanlık Basın-
Yaym Genel Müdürlüğüne, Genel Müdürlüğün temsilcisi bulunan yerlerde 
bu Temsilciliklere, verilir. Temsilcilikler, kendi müteaalalarını bildirmek 
suretiyle, beyannamelerden bir tanesini ve eklerini Başbakanlık Basın-
Yaym Genel Müdürlüğüne gönderirler. 

Basın kartı isteklilerinin niteliklerinin belgelendirilmesi bakımın
dan Başbakanlık Basm-Yayın Genel Müdürlüğü, gerekli göreceği bütün 
belgelerin, her türlü bilginin verilmesini ilgililerden daima isteyebilir. 

Gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılan müracaat sahiple
rine beş yıl için san ve mavi basm kartı verilmez. 

—  Yıllık Mavi Basın Kartı 

Kimlere Kart verilebilir: 
Madde 52 — Yıllık Mavi veya Sarı Basm Kar t ı : 
A - Bu Yönetmeliğin 47 nci maddesinde anılan yayın organlarından: 

Gazete, dergi, siyasi haber ve fotoğraf ajansı, aktüalite filmi, radyo - tele
vizyon kuruluşlarım Türkiye'de daimî ve ücretli olarak temsil eden ve 
basın dışında işi olmayanlara, 

B - 48 inci maddede tarifi yapılan yaym organları mensuplarına; 
kart verilebUir. 

İlk defa Kart verilmesi: 
Madde 53 — 52 nci maddenin «A» bendinde anılan yayın organları 

mensuplarından Mavi Basın Kartını ilk defa alacaklara, Türkiye hakkın 
da kendileri tarafından yazılmış ve yayınlattırılmış en az 3 makale veya 
en az 6 haber kupürü vermeleri veya memleketimiz hakkında malzemesi 
kendileri tarafından sağlanmış en az 3 radyo veya televizyon yayını yap
tıklarını veya bir aktüalite filmi çevirerek gösterdiklerini belgelendirme
leri üzerine başlangıçta üç aylık bir süre için geçerli olacak bir kart 
verilebilir. Bu kimseler karim verildiği tarihten itibaren geçecek ilk üç 
aylık süre içinde Türkiye hakkında en az 3 makale veya en az 6 haber 
veya fotoğraf yayınlattıklarmı veya en az 3 radyo - televizyon yayını 
yaptıklanm veya bir aktüalite filmi gösterdiklerini belgelendirdikleri 
takdirde kartları o yılın sonuna kadar uzatılabilir. 

İstisna : 
Madde 54 — Yabancı yayın organını daimî muhabir sıfatiyle tem-

süle görevlendirilen ve daimî muhabir sıfat ve vazifesi dışında herhangi 
bir işi bulunmayanlardan, ilk defa Mavi Basın Kartı alacak olanlara, 
53 üncü madde hükümleri uygulanmaksızın doğrudan doğruya yıl so
nuna kadar geçerli Mavi Basm Kartı verilebilir. 

Siyasî haber  ajanslarının kontenjanı: 
Madde 55 — Yabancı siyasî haber Ajanslarının Türkiye'deki teşki

lâtında daimî ve ücretle çalışan gazeteci mensuplarından en çok 5 kişiye 
Basın Kartı verilebilir. 

Diğer yayın organlarının kontenjanı: 
Madde 56 — 52 nci maddedeki diğer yayın organları mensupların

dan ilgili yayın organının teklif edeceği en çok iki kişiye Mavi Basın 
Kartı verilebilir. 

Kartların geri verilmesi: 
Madde 57 — Yıllık Mavi Basm Kartı almış olan kimselerin men

subu bulundukları yayın organlarındaki görevlerinden ayrılmaları veya 
bu organların kapanmaları veya durumlarının yönetmeliğin ilgili hü
kümlerine uymaması halinde; taşımakta oldukları Mavi Basın Kartlarım, 
bu durumun doğuşu tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde Başba
kanlık Basın-Yaym Genel Müdürlüğüne geri vermeleri zorunludur. 

Kartların yenilenmesi: 
Madde 58 — 52 nci madde gereğince verilmiş bulunan yıllık Mavi 

Basın Kartlarının her yenilenmesi sırasında veya gerektiğinde nitelikle
rinin Yönetmelik hükümlerine uyduğunun yeniden belgelendirilmesi veya 
«A» bendine dayanılarak kart verilenlerden bir önceki yıl içinde men
subu bulundukları yaym organlarından; 

A - Gazete, dergi, siyasî haber veya fotoğraf ajanslarında Türkiye 
hakkında en az 12 makale veya en az 24 haber veya fotoğraf yayınla
dıklarının, 

B - Radyo, televizyon ve aktüalite filmi kuruluşlarında Türkiye 
hakkında malzemesi kendileri tarafından sağlanmış en az 12 yayının 
yapıldığının veya aktüalite filminin gösterildiğinin belgelendirilmesi is
tenebilir. 

Kartların iptali: 
Madde 59 — Mavi Basm Kartı taşımakta olan yayın organlan 

mensuplarının: 
A - Ellerinde bulunan kartlarım 57 nci madde hükümlerine göre 

geri vermedikleri, 
B - 58 inci madde hükümlerine göre verdikleri cevaplar yeterli 

görülmediği, 
C - Kendisinin veya mensubu bulunduğu yayın organının durumu 

bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uymadığı; 
takdirde kartları iptal edilir ve durum ilgililere duyurulur. 

Kartları iptal edilenlere kart almaya engel teşkil eden durumları 
ortadan kalksa dahi, iptal tarihinden itibaren 1 yıl geçmedikçe yeni kart 
verilmez. 

/// — Geçici Mavi Basın Kartı 

Kimlere kart verilebilir: 
Madde 60 — Bu Yönetmeliğin 47 nci maddesinde anılan yabancı 

yayın organlarının mensuplarından geçici bir zaman için Türkiye'ye ge
leceklere; inceleyecekleri konu ve görecekleri iş için Başbakanlık Basın-
Yayın Genel Müdürlüğü tarafından süresi belli Geçici Mavi Basın Kartı 
verilebilir. 

Sürenin uzatılması: 
Madde 61 — Geçici Mavi Basın Kartlarının geçerlik süresi, Başba

kanlık Basın - Yayın Genel Müdürlüğünce uzatılabilir. Bu işlem kartla
rın yenilenmesi suretiyle yapılır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Kazanılmış haklar 
Madde 62 — A - 1 Ağustos 1954 - 1 Ağustos 1959 tarihleri arasında 

kesintisiz olarak Sarı Basın Kartı almış olan gazeteciler «basın dışında 
işi olmamak» şartına bağlı değildirler. 

B - Daha önce Basm Şeref Kartı almış olanların kazanılmış hak
ları saklıdır. 

C - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yürürlükte olan 
Yönetmeliğin 25 inci maddesinde belirtilen sürelerde Sarı Basın Kartı 
almış olanların bekleme süresi bakımından kazanılmış hakları saklıdır. 

D - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce Sarı Basm Kartı 
almak üzere usulünce müracaat etmiş olanlar müracaatları sırasında 
yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen bekleme sürelerine 
tabidirler. 

BEŞÎNCÎ BÖLÜM 

Geçici hükümler ve yürütme 

Yürürlükte bulunan kartların geçerlik süresi : 
Geçici Madde 1 — 28/2/1964 tarihli ve 6/2760 sayılı Bakanlar Ku

rulu karariyle yürürlüğe konulmuş olan «Basın Kartları Yönetmeliği» 
ile 22/1/1965 tarih ve 6/4237 sayılı kararla yürürlüğe konulan ve bu Yö-
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netmeliğin bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı maddeler eklenmesi 
hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre verilmiş kartlar Başbakanlık 
Basın-Yayın Genel Müdürlüğünce bildirilecek tarihe kadar geçerlidir. 

Hizmet süresinin belgelendirilmesi: 

Geçici Madde 2 — 5953 sayılı Kanunla ek ve tadilleri hükümlerine 
veya toplu sözleşmeye göre asgarî ücretin tespit edildiği yerlerde çalışan 
yayın organları mensupları, bu Yönetmeliğin Resmî Gazete'de yayınlan
dığı tarihten itibaren üç ay içinde, 22 nci maddede gösterilen hizmet 
sürelerini, adıgeçen kanun hükümlerine uygun şekilde daha önce düzen
lenmiş sözleşmelerinin asıllarını veya noterce onaylı örneklerini gönde
rerek sözleşme esasına göre sigorta primlerinin tahakkuk ettiğini Sosyal 
Sigortalar Kurumu aracılığı ile belgelendirdikleri takdirde, bir defaya 
mahsus olmak üzere 22 nci maddenin «Hizmet süresinin belgelendirilme-
sinde Sarı Basm Kartı Beyannamesinden başka herhangi bir belgeye iti
bar edilmez» hükmünden istisna edilirler. 

Ancak bu hizmet süresi içindeki durumlarının 20 nci madde hük
müne uygun olduğunu belgelendirmeleri şarttır. 

Geçici Madde 3 — 29 uncu maddenin «E» bendi gereğince Ankara, 
istanbul ve İzmir Belediyeleri sınırlan dışında çıkan gazeteler mensup
larını temsil eden basın meslek demeklerinin Başbakanlık Basın-Yayın 
Genel Müdürlüğüne müracaatları 1972 yılı için bu Yönetmeliğin yayını 
tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde yapılır. Aynı bentde sözü 
edilen temsilci seçimi toplantısı tarihi ise, bu bildirimlere göre ve yal
nız 1972 yılı için Yönetmeliğin yayını tarihinden itibaren en geç üç ay 
içinde olmak kaydiyle Başbakanlık Basın-Yaym Genel Müdürlüğünce 
tespit edilir. 

Yürürlükten kalkan yönetmelik: 
Madde 63 — 28/2/1964 tarihli ve 6/2760 sayılı «Basm Kartları Yö

netmeliği» ile ek ve değiştirgeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük: 
Madde 64 — Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayınlandığı tarihte 

yürürlüğe girer. 
Madde 65 — Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakanlık Basm-Ya

ym Genel Müdürlüğü yürütür. 

• • • 

Y Ö N E T M E L I K L E R 
Orman Bakanlığından : 

Orman Bakanlığı Dış İlişkiler Müdürlüğü Görev ve Çalışma 
Yönetmeliği 

I. BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Kuruluş 

Amaç : 

Madde 1 — Bu Yönetmelik, 8/6/1972 gün ve 1595 sayılı Orman Ba
kanlığı Kuruluş ve görevleri hakkındaki kanunun 4 üncü madde onbi-
rinci fıkrası ile kurulan Dış İlişkiler Müdürlüğünün görev, yetki, so
rumlulukları ve çalışma şekil ve esasları ile bu kuruluşta görev alan 
personelin niteliği ve diğer hususlan düzenlemek amacıyla, aynı Kanu
nun 9 uncu maddesi uyarınca hazırlanmıştır. 

Kapsam: 

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Bakanlığın görev alanına giren konu
ların gerektireceği Dış İlişkiler hizmetlerinin düzenlenmesirde uyula
cak esasların, Dış İlişkiler Seçim ve Değerlendirme Kumlu ve Dış İliş
kiler Müdürlüğü hizmetlerinin yürütülmesindeki iş ve işlemlerin genel 
çerçevesini, bu hizmetler yönünden Bakanlık ve buna bağlı Kuruluşlar 
arasındaki iş ilişkilerinin tanziminde gözetilecek hususları kapsar. 

Kuruluş: 

Madde 3 — Dış İlişkiler Müdürlüğü hizmetleri. 
A) Dış İlişkiler Seçim ve Değerlendirme Kurulu, 
B) Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Buna bağlı Tercüme Bürosu ile 
1 — Dış Krediler, Özelfon Projeleri ve Dış İlişkiler Şefliği, 
2 — Eğitim ve Burslar Şefliği, 
3 — Protokol, Program ve Oriyantasyon Şefliği, 
4 — Tanıtma, Yayın ve Enformasyon Şefliği, ile yeteri kadar per

sonelden ibaret bir kumluşla yürütülür. 
Madde 4 — Dış İlişkiler Seçim ve Değerlendirme Kumlu, Bakan

lık Başmüşavirlerinden birinin başkanlığında, Bakanlık Araştırma Plân
lama ve Koordinasyon Dairesi Başkanı, Bakanlık Personel ve Sosyal 
İşler Dairesi Başkam, konu ile ilgili Bakanlık birim Başkanları ile Ge
nel Müdürlüklerden birer Genel Müdür Muavini ve Dış İlişkiler Müdü
rünün iştirakiyle kurulur. 

Dış İlişkiler Seçim ve Değerlendirme Kurulunun çalışma şekli : 

Madde 5 — Dış İlişkiler Seçim ve Değerlendirme Kumlu, Dış İliş
kiler Müdürlüğünün teklifi ve Başkanın daveti üzerine toplanır. Müza
kere sonuçlarına ait kararlar Dış İlişkiler Müdürlüğünce yazılı metin 
haline getirilerek bir sıra numarasına göre muhafaza edilir. Alınacak 
kararlar Bakanlık Makamının onayı ile Dış İlişkiler Müdürlüğünce yü
rürlüğe konur. 

II. BÖLÜM 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

Dış İlişkiler Seçim ve Değerlendirme Kurulunun Görev ve Yetkileri: 

Madde 6 — Dış İlişkiler Seçim ve Değerlendirme Kumlunun gö
rev ve yetkileri: 

a) Yıl içerisinde dış ülkelerde tertiplenen Kongre, Konferans, Se
miner ve Simpozyumlardan hangilerine iştirak edilmesinin uygun ola
cağının tayin ve tespitini yapmak, 

b) Birinci fıkrada belirtilen toplantılara iştirak edeceklerin ve
recekleri tebliğ ve raporların gözden geçirilmesi suretiyle ormancılık 
uygulamalarımız ve geliştirilmesi ile ilgili tutarlılığını sağlamak, 

c) 657 sayılı Kanunun 78 inci maddesine göre yurt dışma eğitil
mek, yetiştirilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere gönde
rileceklerin seçilme usul ve şartları hakkında aynı Kanunun 80 inci 
maddesi gereğince çıkarılacak tüzük esaslarına göre, Kongre, Konfe
rans, Seminer, Simpozyum, Toplantı, münferit veya toplu inceleme ge
zilerine katılacakların, Bakanlıkça bu konuda hazırlanacak esaslara 
göre seçimlerim yapmaktır. 

Dış İlişkiler Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri : 
Madde 7 — Dış İlişkiler Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlar

dır : 
a) Ülkemiz ormancılığım yurt dışında tamtmak, yurt içi ve 

yurt dışı kuruluşlarla iş birliği yapmak, 
b) Birleşmiş Milletlere bağlı veya Bölgesel FAO, İLO, CENTO, 

ECE, OEEC, OECD, GATT, HCD, AET v.b. uluslararası kummlar ile 
Bakanlık arasında temas ve iş birliğini sağlamak, 

c) Uluslararası ve İkili anlaşmalarla sağlanan teknik ve ekono
mik yardım çalışmalarına ve projelerine ait gerekli iş ve işlemleri yap
mak, bununla ilgili olarak Bakanlık Üniteleri ile iş birliğinde bulunmak, 
yeni dış yardım imkânları araştırıp geliştirmek, 

d) Bakanlık ve Bakanlığa bağlı Kuruluşlarla Uluslararası Ku
rumların temas ve iş birliğini sağlamak ve sağlanmasına yardımcı ol
mak, 

e) Bakanlığa bağlı Kuruluşlarla ilgili incelemelerde bulunacak 
yabancı uzman ve şahıslarla yapılan temas ve münasebetleri ilgilendi
ren protokol işlerini düzenlemek ve izlemek, 

f) Bakanlıkça yabancı ülkelere ve Uluslararası Kuruluşlara ile
tilecek ormancılık bilgilerim (Kitap, Dergi, Broşür, Doküman v.b.) der
lemek, dış kuruluşlardan istenen istatistiki bilgileri göndermek ve dış 
ülkelerle kuruluşlardan gelen yabancı dillerdeki yayın ve dokümanın 
değerlendirilmesini sağlamak ve teknolojik gelişmeleri belirten rapor
ları ilgili kumluşlara iletmek, 

g) İkili anlaşmalar veya teknik yardım programlan çerçevesin
de, yabancı ülkeler ve uluslararası teşekküllerden burs temini ile özel 
ton projelerinde yer alan, Millî Eğitim ve Dış İşleri Bakanlıkları, DPT, 
CENTO, RCD v.b. çeşitli kaynaklardan sağlanan bursların ilân, dağıtım 
ve adaylarla ilgili iş ve işlemlerim yapmak. 

— 9 — 
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(Bakanlığa bağlı Birim ve Kuruluşların burs istekleri Bakanlık 
Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ile iş birliği yapılmak 
suretiyle tespit ve değerlendirilir) 

h) Uluslararası Kurumların iş birliği ile dış ülkelerde tertiple
nen Kongre, Konferans, Kurs, Staj, Seminer, inceleme gezisi ve sim-
pozyum gibi toplantılara Bakanlık adına katılacaklara ait iş ve işlem
leri yapmak, 

i) Bakanlık ve Bakanlığa bağlı Kuruluşların eğitim birimleri ile 
iş birliği halinde dış ülkelere öğrenim, hizmet içi eğitim ve ihtisas yap
mak üzere öğrenci, personel ve işçi gönderilmesi iş ve işlemlerini yap
mak, 

j) Dış ülkelerden getirilecek veya çeşitli projeler gereğince yur
dumuza gelecek uzmanların kabulü, geliş, gidiş, süre uzatımı, 

Dışişleri Bakanlığının kabulüne (vizesine) tabi olarak inceleme ve 
araştırma maksadıyla gelecek yabancı uyruklu kişilerin gelişi, gezi prog
ramları ve kalışları, 

IAESTE kanalı ile ülkemize çalışmak maksadıyla gelecek yabancı 
uyruklu öğrencilerin geliş ve kalışları, ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, 

k) Ülkemize gelecek heyetlerin ormancılığı ilgilendiren konular
daki temas, çalışma, bilgi toplama, gezi programı, geliş ve dönüşlere 
ait her türlü iş ve işlemleri yapmak, 

1) Bakanlıkta veya bağlı Kuruluşlarda görev alan yabancı uyruk
lulara karşı Bakanlık Koruyucu Güvenlik Özel Talimatı Hükümlerini 
uygulamak, 

m) Belirli konularda dış ülkelere gönderileceklerin eğitimi ve di
ğer programlarının tanzim edilmesini sağlamak ve gidilecek ülke hak
kında bilgi vermek, 

n) Orman ürünleri ihraç edecek Bakanlık Kuruluşlarına dış iliş
kiler bakımından yardımcı olmak, dış ülkelerden gelecek orman ürün
lerine ait talepleri ilgili kuruluşlara iletmek, 

o) Yurdumuzda yapılacak Uluslararası toplantıların tertiplen
mesinde konu ile ilgili kuruluşlara dış ilişkiler yönünden yardımcı ol
mak, 

p) Uzman raporlarının ve dış ülkelere giden elemanlarm vere
cekleri raporların, Bakanlıkça tespit edilecek esaslar dahilinde tetkikini, 
değerlendirilmesini ve arşivlendirilmesini sağlamak, 

r) Bakanlık ve bağlı kuruluşların tercüme işlerini yapmak veya 
yapılmasını sağlamak, 

s) Bakanlık Genel Bütçesine ait dış ilişkilerle ilgili her türlü ma
lı ve idari iş ve işlemleri yapmak, aynı işlerle ilgili olarak Mülhak ve 
Döner Sermaye Bütçelerinin tanziminde kuruluşlarla iş birliği yapmak, 

t) Yurt içi ve yurt dışı kurumlarla olan üyelik işlemlerini mev
cut mevzuata göre yürütmek, 

Dış İlişkiler Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları : 
Madde 8 — Dış İlişkiler Müdürü, 
a) Dış İlişkilerle ilgili iş ve işlemlerin verimli bir şekilde yürü

tülmesi için bu Yönetmelikle Müdürlüğe verilmiş olan görevleri Kanun, 
Mevzuat, Plan, program ve Bakanlıktan alacağı emir ve direktifler da
hilinde yerine getirmek, 

b) Müdürlüğe bağlı şeflerin, tercüman ve mütercimlerle büro 
personelinin hizmetlerine ilişkin görevleri gereği gibi yapmalarını sağ
layacak kontrol ve murakabeyi temin etmek, 

c) Müdürlüğü dahilinde her türlü koordinasyonu ve izlemeyi ya
parak ahenkli iş düzeninin kurulmasını sağlamak ve uygulamalarda 
belirecek güçlükleri giderici tedbirleri almak, 

d) Hizmetlerin görülmesi ile ilgili olarak Bakanlık Birimleri ve 
bağlı Kuruluşlarıyla iş birliği yapmak, 

e) Dış İlişkiler Seçim ve Değerlendirme Kurulunun toplantıları
nı organize etmek ve Kurulda alınacak kararları Bakanlığa sunmak, 

f) Bakanlıkça lüzum görülecek toplantılar ile Başbakanlıkta ya
pılacak dış ülkelere gönderilecek elemanlarla ilgili toplantüara Bakan
lığı temsilen katılmak, ile görevli ve yetkilidir. 

Müdüre verilmiş olan bu görev ve yetkilerden dolayı Bakanlığa 
karşı sorumludur. 

Dış İlişkiler Müdür Yardımcısının Görev, Yetki ve Sorumlulukları: 
Madde 9 — Dış İlişkiler Müdür Yardımcısı, 
a) Müdür tarafından kendisine verilecek görevleri yapmak, 
b) Müdürün bulunmadığı zamanlarda müdürlük görevini yürüt

mek, 
c) Müdürlük yazışmalarının zamamnda yapılmasını sağlamak, 
d) Personelin özlük işlerine ilişkin işlemleri yapmak ile görevli 

ve yetkilidir. 

Müdür Muavini kendisine verilmiş olan bu görev ve yetkilerden 
dolayı Müdüre karşı sorumludur. 

Tercüman ve Mütercimlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları: 
Madde 10 — Tercüman ve mütercimlerin görevleri, 
a) Dış ülkelerden gelen veya dış ülkelere gönderilecek olan, yazı, 

rapor, doküman v.b. nin Türkçe'den yabancı dile, yabancı dilden Türk
çe'ye çevirisini yapmak, 

b) Bakanlık bünyesinde yabancı uyruklu kimselerle yapılacak top
lantılarda tercümanlık yapmak, 

c) Ülkemizde yabancı dilde tertiplenen ve Bakanlık elemanları
nın katılacağı kongre, Konferans ve toplantılara gözlemci olarak işti
rak etmek, 

d) Yabancı uyruklu kimselerin ülkemizde yapacağı inceleme ge
zilerine, Bakanlıkça lüzum görüldüğü takdirde katılmak, 

e) Yurt dışında yapılacak grup halindeki gezi ve incelemelere, Ba
kanlıkça lüzum görüldüğü takdirde katılmak, ile görevli ve yetkilidir
ler. 

Tercüman ve Mütercimler kendilerine verilmiş olan bu görev ve 
yetkilerden dolayı Müdüre karşı sorumludurlar. 

Dış Krediler, Özel Fon Projeleri ve Dış İlişkiler Şefinin Görev, 
Yetki ve Sorumlulukları: 

Madde 11 — Dış Krediler, Özel Fon Projeleri ve Dış İlişkiler Şefi, 
a) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin b, c, n, s ve t fıkralarında 

belirtilen görevlerle ilgili her türlü iş ve işlemleri kanun ve mevzuat hü
kümlerine göre yürütmek, 

b) Şefliğine bağlı bölümlerin hizmetleri ile ilgili çalışmalarını 
takip ve kontrol ederek zamanında noksansız görülmesini sağlamak, 

c) Bakanlık Levazım ve diğer birimlerle işbirliği yapmak sure
tiyle müdürlüğün büro hizmetlerini yürütmek, 

d) Demirbaş kayıtlarının tutulması, büroda mevcut makine ve 
mefruşatın bakım ve onarımının zamamnda yapılmasını sağlamak, 

e) Müdürlüğün her türlü evrak, dosya, daktilo baskı gibi işlerini 
yaptırmak, 

f) Çalışmalar hakkında Müdürlüğe bilgi vermek ve önerilerde bu
lunmak. 
ile görevli ve yetkili olup müdüre karşı sorumludur. 

Eğitim ve Burslar Şefinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları: 
Madde 12 — Eğitim ve Burslar Şefi, 
a) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin g, h, ve i fıkralarında belir

tilen görevlerle ilgili her türlü iş ve işlemleri kanun ve mevzuat hüküm
lerine göre yürütmek, 

b) Şefliğine bağlı bölümlerin hizmetleri ile ilgili çalışmalarını ta
kip ve kontrol ederek zamanında noksansız görülmesini sağlamak, 

c) Çalışmalar hakkında Müdürlüğe bilgi vermek ve önerilerde 
bulunmak, 
ile görevli ve yetkili olup Müdüre karşı sorumludur. 

Protokol, Program ve Oryantasyon Şefi'nin Görev, Yetki ve So
rumlulukları : 

Madde 13 — Protokol, Program ve Oryantasyon Şefi, 
a) Bu Yönetmeliğin 7 nci madde e, j , k, 1, m, ve o fıkralarında 

belirtilen görevlerle ilgili her türlü iş ve işlemleri kanun ve mevzuat hü
kümlerine göre yürütmek, 

b) Şefliğine bağlı bölümlerin hizmetleri ile ilgili çalışmalarını ta
kip ve kontrol ederek zamanında noksansız görülmesini sağlamak, 

c) Çalışmalar hakkında Müdürlüğe bilgi vermek ve önerilerde 
bulunmak, 
ile görevli ve yetkili olup Müdüre karşı sorumludur. 

Tanıtma, Yayın ve Enformasyon Şefi'nin Görev, Yetki ve Sorum
lulukları : 

Madde 14 — Tanıtma, Yay m ve Enformasyon Şefi, 
a) Bu Yönetmeliğin 7 nci madde a, d, f ve p fıkralarında belirti

len görevlerle ilgili her türlü iş ve işlemleri kanun ve mevzuat hüküm
lerine göre yürütmek, 

b) Şefliğine bağlı bölümlerin hizmetleri ile ilgili çalışmalarım 
takip ve kontrol ederek zamanmda noksansız görülmesini sağlamak, 

c) Kitaplık ve arşiv işlerini düzenlemek. 
d) Çalışmalar hakkında Müdürlüğe bilgi vermek ve önerilerde 

bulunmak ile görevli ve yetkili olup, Müdüre karşı sorumludur. 
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III. BÖLÜM 

Personel Nitelikleri 
Dış İlişkiler Müdürünün Nitelikleri : 
Madde 15 — Bu kadroya atanacaklarda; 
a) Orman Fakültesinden mezun olmak, 
b) Yöneticilik ve liderlik vasıflarına sahip olmak, 
c) Modern idare gereklerini bilmek, 
d) Personel istihdam politikasını, kariyer ve liyakat sistemlerini 

uygulama becerisi bulunmak, 
e) Gerekli yabancı dillerden birini iyi derecede bilmek, 
f) Mesleğinde en az 10 yıl başarılı hizmet görmüş olmak şartları 

aranır. 

b) 
c) 
d) 
e) 

aranır. 

Dış İlişkiler Müdür Yardımcısının Nitelikleri: 

Madde 16 — Bu kadroya atanacaklarda; 
a) Orman Fakültesinden mezun olmak, 

Yöneticilik ve liderlik vasıflarına sahip olmak, 
Modern idare gereklerini bilmek, 
Geçerli yabancı dillerden birini iyi derecede bilmek, 
Mesleğinde en az 7 yıl başarılı hizmet görmüş olmak şartları 

Tercüman ve Mütercimlerin Nitelikleri : 

Madde 17 — Tercüman kadrolarına atanacaklarda; 
a) Yabancı dilde eğitim yapan lise veya dengi okul veya yüksek 

okul veya üniversite mezunu olmak, 
b) Yabancı dili iyi derecede bilmek, yabancı dilden Türkçe'ye 

Türkçe'den yabancı dile yazılı olarak süratle çeviri yapabilmek, 
c) İyi derecede yabancı dilde konuşma yeteneğine ve Pratik tec

rübeye sahip olmak, 
Şartları aranır 
Madde 18 — Mütercim kadrolarına atanacaklarda; 
a) Yabancı dilde eğitim yapan lise veya dengi okul veya yüksek 

okul veya üniversite mezunu olmak, 
b) Yabancı dilden Türkçe'ye ve Türkçe'den yabancı dile yazılı 

olarak çeviri yapabilmek, 
c) Bildiği yabancı dilde yeteri derecede konuşabilmek şartları 

aranır. 
Madde 19 — Aynı derecede dil bilen tercüman ve mütercimler ara

sında yüksek okul veya üniversite mezunun olanlar tercih edilir. 

Dış Krediler, Özel Fon Projeleri ve Dış İlişkiler Şefi'nin Nitelikleri : 
Madde 20 — Bu kadroya atanacaklarda, 
a) Orman Fakültesinden mezun olmak, 

Yöneticilik vasıflarına sahip olmak, 
Modern idare gereklerini bilmek, 
Geçerli yabancı dillerden birini iyi derecede bilmek. 
Mesleğinde en az 5 yıl başarılı hizmet görmüş olmak şartları 

b) 
c) 
d) 
e) 

aranır. 

b) 
c) 
d) 
e) 

aranır. 

Eğitim ve Burslar Şefi'nin Nitelikleri: 

Madde 21 — Bu kadroya atanacaklarda, 
a) Orman Fakültesinden mezun olmak. 

Yöneticilik vasıflarına sahip olmak, 
Modern idare gereklerini bilmek, 
Geçerli yabancı dillerden birini bilmek, 
Mesleğinde en az 5 yıl başarılı hizmet görmüş olmak şartları 

b) 
c) 
d) 
e) 

aranır. 

Protokol, Program ve Oryantasyon Şefi'nin Nitelikleri: 
Madde 22 — Bu kadroya atanacaklarda; 
a) Orman Fakültesinden mezun olmak, 

Yöneticilik vasıflarına sahip olmak, 
Modern idare gereklerini bilmek. 
Geçerli yabancı dillerden birini bilmek, 
Mesleğinde en az 5 yıl başarılı hizmet görmüş olmak şartları 

Tanıtma, Yayın ve Enformasyon Şefi'nin Nitelikleri: 
Madde 23 — Bu kadroya atanacaklarda; 
a) Orman Fakültesinden mezun olmak, 
b) Yöneticilik vasıflarını haiz olmak, 
c) Modern idare gereklerini bilmek, 

d) Geçerli yabancı dillerden birini bilmek, 
e) Mesleğinde en az 5 yıl başarılı hizmet görmüş olmak şartları 

aranır. 
Madde 24 — Bu Yönetmelikte aranan lisan yeteneği makamca 

tensip olunacak bir komisyonca tespit olunur. 

IV. BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 
Madde 25 — Her çeşit kongre, konferans ve toplantılara katılacak 

elemanların verecekleri tebliğ ve raporlar ilgili Genel Müdürlüklerin 
görüşü belirtilmek suretiyle Dış İlişkiler Müdürlüğüne intikal ettirilir. 
Bu tebliğ ve raporlar Dış İlişkiler Seçim ve Değerlendirme Kurulu'nun 
incelemesinden geçirildikten sonra gerekli yerlere gönderilir ve arşiv-
lenmesi sağlanır. 

Madde 26 — Her çeşit Kongre, Konferans ve toplantırlara iştirak 
eden. Kurs, Eğitim veya Burslu olarak yurt dışında bulunan elemanla
rın verecekleri raporlar ile yabancı uzmanların verecekleri raporlar, i l 
gili Bakanlık birimlerince incelendikten sonraJJış İlişkiler Müdürlüğü 
tarafından Bakanlıkça gerekli görülen yerlere veya kuruluşlara iletilir. 

Madde 27 — Yabancı devletlerle bunların temsilcilikleri ve temsil
cileri, Milletlerarası kurumlarla bunların temsilcilikleri ve temsilcileri 
ile yapılacak temas ve müzakereler 1173 sayılı Kanun gereğince Bakan
lık adına Dış İlişkiler Müdürlüğü kanalıyla Dış İşleri Bakanlığınca yü
rütülür. Bu nedenle Dış İlişkiler Müdürlüğünün bilgisi dışmda dış tem
silciliklerle veya uluslararası kuruluş ve temsilcilerle Bakanlık adına 
hiç bir temas ve işlem yapılamaz. 

Geçici madde 1 — Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin c fıkrası 
birinci bendinde belirtilen tüzük'ün çıkmasına kadar yurt dışına gönde
rilecekler hakkında aynı madde ve fıkranın ikinci bendi uygulanır. 

V. BÖLÜM 

Yürürlük Hükmü 

Madde 28 — Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayınlanmasını mü
teakip yürürlüğe girer. 

Madde 29 — Bu Yönetmeliği Orman Bakam yürütür. 

Orman Bakanlığı 
Dış İlişkiler Müdürlüğü 

Kuruluş Şeması 

B A K A N 

MÜSTEŞAR 

MÜSTEŞAR MUA. 

Dış İlişkiler Seçim ve 
Değerlendirme Kurulu 

Dış İlişkiler Müdürü 

Müdür Yardımcısı 

Tercüme 
Bürosu 

Protokol 
Program ve 
Oryantf syon 

Şefliği 

Dış Krediler 
Özelfon ve 
Dış İlişkiler 

Şefliği 

E ğ i t i m ve 
Burslar Şef

liği 

Tanıtma Ya
yın ve Enfor
masyon Şef

liği 
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Orman Bakanlığı Teknik Araştırma Hizmetlerinin Yürü
tülmesine ve Teknik Araştırma Dairesi'nin Görev ve Ça

lışmalarına Ait Yönetmelik 
BÖLÜM I 

Amaç - Kapsam - Kuruluş 
Amaç : 
Madde 1 — Bu Yönetmelik, Orman Bakanlığının amaçlarına ulaş

ması ve görevlerinin Millî Ormancılık Politikası ilkelerine uygun olarak 
görülmesine ilişkin teknik, uygulamalı ve geliştirici araştırma sorunla
rına ait genel ilkeleri, koordinasyon esaslarını, bu konularla ilgili iş 
ve işlemlerin görülme şekil ve prensiplerini düzenler. 

Kapsam: 
Madde 2 — Bu Yönetmelik, Orman Bakanlığı Teknik Araştırma 

Dairesi Başkanlığı ile Araştırma Konseyi ve Araştırma Enstitülerinin 
çalışma alanlarım kapsar. 

Kuruluş : 
Madde 3 — Orman Bakanlığı Araştırma hizmetleri; Araştırma 

Konseyi, Bakanlık Teknik Araştırma Dairesi Başkanlığı, Araştırma Ens
titülerinden ibaret birbiri ile ilişkili üçlü bir kuruluşla yürütülür. 

A — Araştırma Konseyi : 
1 — Bu Konsey Orman Bakanlığı Müsteşarının yönetiminde: 
a) Orman Fakültelerinden, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştır

malar Kurumundan davet edilecek birer kişi (Temsilci Üyeler) ile; 
b) Bakanlık Yüksek Fen Kurulu Başkanı, Bakanlığa bağlı Genel 

Müdürler, Bakanlık Teknik Araştırma Dairesi Başkanı, Bakanlık Plan
lama ve Koordinasyon Dairesi Başkanı, Araştırma Enstitüleri Müdürleri 
ile Bakanlıkça belirtilecek iki Orman Başmüdüründen (Tabii Üyeler) 
teşekkül eder. 

2 — Konsey çalışmaları için gerekli görülen hallerde konuyla i l 
gili Bakanlık Uzman ve Teknisyenleri ile; Enstitülerle ilgili konularm 
görüşülmesinde bunların uygun görülecek uzmanları da toplantılara 
davet edilebilir. 

3 — Orman ürünleri işleme sanayiine müteallik Bakanlık görev
lerinin çözümüne ışık tutacak araştırma konularının verilmesinde; or
man ürünleri sanayiinde organize edilmiş özel sektör ve kamu kuruluş
larının bu yöndeki araştırma sorunlarına da gerekli ağırlığı verebilmek 
ve bedeli mukabili yapılması muhtemel araştırma konularım ortaya 
koymak amacı ile, gerektiğinde T.K.İ., D.D.Y., SEKA, Sanayii ve Tekno
loji Bakanlığı, İmar İskân Bakanlığı, Ticaret ve Sanayii Odaları, Millî 
Prodüktivite Merkezî ve benzeri kuruluşlardan gerekli görülen konuyla 
alâkalı kimseler; araştırma konularının seçimi ve öncelik tayini hu
suslarına inhisar etmek kaydıyla ve görüşlerinden faydalanılmak üzere 
konseye davet edilebilirler. Ancak, bunların konsey üyeliği vasıfları bu
lunmaz ve toplantılara katılma masrafları kendi kuruluşlarına ait olur. 

4 — Araştırma Konseyinin sekreterlik hizmetlerini Bakanlık Tek
nik Araştırma Dairesi yürütür. 

B — Bakanlık Teknik Araştırma Dairesi Başkanlığı : 
1 — Bu daire; bir başkanm yönetiminde, bir Başkan Yardımcısı 

ve, 
a) Problem Derleme ve Programlama Müdürlüğü, 
b) Proje İnceleme ve Değerlendirme Müdürlüğü, 
c) Yayın ve İzleme Müdürlüğü ile 
d) Merkezî Büro Şefliğinden teşekkül eder. 
2 — Her Müdürlükte; Bir uzman, bir uzman yardımcısı ve bir tek

nik eleman ile merkezî büroda bir şef yönetiminde yeteri kadar ev
rak, dosya, ayniyat memuru, daktilo ve benzeri tali personel bulunur. 

BÖLÜM II 

Görev - Yetki ve Çalışma Şekli 

Madde 4 — Araştırma Konseyinin Görev ve Yetkileri: 
1 — Millî planın ormancılık sektörü için öngördüğü temel ilkeleri 

ve ormancılık ana planında saptanacak dar boğazlarm giderilmesini 
hedef alan, ülke koşullarına en uygun ormancılık araştırma ilkelerini 
saptamak, bunların plan ve programlara bağlanması, koordinasyonu, 
uygulama ve izlenmesine ait en uygun teknik ve ekonomik yol ve yön
temleri göstermek, 

2 — Araştırma konularının seçilmesi, önceliklerinin tespiti, proje
lere bağlanması hususunda teknik araştırma Dairesince getirilen teklif
leri incelemek ve görüşünü saptamak, 

3 — Enstitülerce yürütülerek sonuçlandırılmış ve Teknik Araştır
ma Dairesince incelenen proje sonuçlarının yayınlanması ve uygulama
ya konulmasına ait görüş ve önerileri saptamak, 

4 — Araştırma Enstitülerinin geliştirilmesine ait dış finansmanla 
ilgili teknik yardım projelerinin tanzimi ve uygulanması hakkında gö
rüş ve tavsiyelerini belirtmek, 

5 — Yurt dışı ormancılık araştırma örgütlerinin uluslararası müş
terek projelerinde; ülkemizin de yer alması ve memleket içinde uygu
lanması gerekecek bölümü hakkmda dairesince getirilecek önerilere gö
re, görüş ve tavsiyelerini belirtmek, 

Madde 5 — Konseyin çalışma şekli: 

1 — Konsey çalışmalarını Müsteşar yönetir. Bulunmadığı hallerde, 
Bakanın uygun göreceği bir Müsteşar Yardımcısı Konseye Başkanlık 
eder, Konseyin görüş ve tavsiyeleri karar haline getirilerek Bakan'a su
nulur. 

2 — Konsey; birisi yatırım projelerinin Devlet Planlama Teşkilâ
tınca öngörülen tarihte yetiştirilmesini sağlayacak şekilde ve program 
ve bütçe teklifleri döneminden önce olmak üzere yılda iki defa topla
nır. 

3 — Toplantının gündemi ve süresi, dairesinin inceleme ve öneri
leri gözönünde tutularak, Bakanlıkça saptanır, toplantı gündemi, yeri 
ve tarihi, toplantıdan en az bir ay önce Bakanlıkça üyelere ve diğer i l 
gililere duyurulur. Gündem ile birlikte; görüşülecek konuları açıklayan 
bir not gönderilir. 

4 — Konsey gündemindeki konuların sıra ve sürelerinde temsilci 
ve tabii üyelerin çoğunluğunun isteği üzerine değişiklik yapılabilir. Kon
sey görüşme sonuçları bu iki grup üyelerin oy çoğunluğu ile karara bağ
lanır. Eşitlik halinde Başkanın oyu iki sayılır. Alâkalı madde hükümle
rine göre Konsey toplantılarına katılan ve fakat üyelik vasfı bulunma
yanlar oylamaya katılamazlar. 

Madde 6 — Teknik Araştırma Dairesi Başkanlığının Görev ve Yet
kileri : 

Orman Bakanlığı hizmet alanına giren ormancılık problemlerinin 
çözümlenmesine ve gelişmesine yön verecek her türlü uygulamalı 
ve geliştirilmeli, ormancılık araştırma işlerinin yürütülmesini sağla
mak maksadı i le : 

1 — Araştırma sorunlarını derlemek, gruplandırmak, değerlendir
mek, hangi araştırma birimince yürültmesinin gerektiğini saptamak ve 
bu konudaki görüşün tespiti için, araştırma konseyine götürülmesini 
sağlamak. 

2 — Önceliği ve uygulanacak araştırma ünitesi belli edilmiş pro
je konularını yerlerine intikal ettirmek, standart esaslara uygun tip 
projeler haline gelmesini sağlamak, 

3 — Bakanlığın kısa ve uzun dönemli araştırmalarını plan ve 
programlar haline getirmek. 

4 — Bakanlık Planlama Dairesi ile işbirliği halinde; Türkiye or
mancılık araştırmalarının makro seviyedeki bir planmı meydana getir
mek üzere bu konuda D.P.T., TÜBİTAK, Orman Fakülteleri ve gereken 
diğer kuruluşlarla iş ilişkileri kurmak, 

5 — Uygulanacak projelerin yıllık dilimleri esas alınmak ve diğer 
cari ve yatırım harcamalarını da kapsayacak şekilde düzenlenen ens
titüler yıllık bütçe tekliflerini incelemek, alâkalı bulunduğu Genel Mü
dürlükler bütçelerine ayrı birer bölüm halinde konulmak üzere ilgili 
kuruluşlara intikalini sağlamak. 

6 — Enstitülerce hazırlanan bir önceki yıla ait çalışma raporları 
ile, gelecek yılın çalışma programı tekliflerini incelemek; görüşünü be
lirtmek suretiyle uygun görülecek sonucu, uygulamaya konulmak üze
re enstitülere intikal ettirmek, 

7 — Araştırma Enstitülerince yürütülen projelerin uygulamadaki 
seyrini izelemek, tespit edeceği aksamalar hakkındaki bilgileri ilgililere 
ulaştırmak, 

8 — Proje uygulama sırasında elde edilen ara ve nihai bilgilerin 
gerektiğinde bilgi işlem tesislerinde değerlendirilmelerini yaptırmak, 

9 — Sonuçlanmış projelerden uygun görülenlerin yayınlanmasını 
sağlamak, 

10 — Yeni buluş ve teknolojilerin tatbikatçıya gösterilmesi ve uy-
gulatılmasım sağlayıcı yönde çeşitli ekskürsiyonlar tertiplemek üzere 
ilgili Genel Müdürlüklere görev verilmesini sağlamak ve araştırma ens
titülerine görev vermek, 

11 — Araştırma birimlerinin örgütlenmesi, donatımı, işbirliği ve 
koordinasyonunda ortaya çıkan sorunları gidermek açısından gerekli 
çalışmalar yapmak. 
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12 — Araştırma maksatları için yurt içi ve dışı kurumlarla ilişki
ler kurmak ve bu konuda teknolojik gelişmeleri yakından izlemek, araş
tırma hizmetlerinin geliştirilmesine yardımcı olmak üzere, gerekli bil
gileri derlemek ve ilgili yerlere intikalini sağlamak, 

13 — Enstitülerce teklif edilen personel kadrolarını tetkik ederek 
yıllık proje faaliyetlerinin gerektirdiği personelin sağlanması yönünde, 
Personel ve Sosyal İşler Dairesi ile işbirliği yapmak, 

14 —• Araştırma hizmetlerinde görev alacak araştırıcı personelin 
nitelikleri, eğitimi ve geliştirilmesi esaslarının tesbitine yarıyacak çalış
malar yapmak, 

15 — Konseyin sekreterya hizmetlerinin gerektirdiği her türlü iş 
ve işlemleri yapmak ve gerekli yerlerde izlemek, 

16 — Konsey toplantılarına katılacak temsilci ve tabiî üyelerin 
yolluk ve tazminatlarının tahakkuk ve tediyesine dair gerekli işlemlerin 
yapılmasını temin etmek, 

17 — Araştırma Enstitülerince hazırlanacak yönetmelik, el kitabı, 
teknik yardım projesi ve yıllık faaliyet rapor taslaklarını incelemek, 
uygulamaya intikali hususunda gerekli iş ve işlemleri yapmak, 

18 — Araştırma hizmetlerinin daha iyi bir şekilde yürültmesini ve 
inkişafını sağlamak amacıyla etütler yapmak, toplantılar tertip etmek, 
planlar ve tasarılar hazırlamak suretiyle Bakanlığa önerilerde bulun
maktır. 

19 — Araştırma projelerinin gereği olarak, dış ülkelerden sağlan
masına ihtiyaç duyulacak burs, uzman, alet, malzeme ve benzeri ihtiyaç
ların temini yolunda lüzumlu çalışmaların yürütülmesini sağlamak. 

Madde 7 — Teknik Araştırma Dairesi Başkanının Görev ve Yetki
leri : 

Teknik Araştırma Dairesi Başkanı bu Yönetmeliğin 6 nci madde
sinde açıklanan görevleri, Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Bakanlığın 
emir ve direktifleri dairesinde yürütülmesini sağlar. 

Madde 8 — T.A.D. Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri : 
1 — Daire Başkanının yardımcısı olarak kendisine verilen görev

leri yapmak, 
2 — Başkanın bulunmadığı zamanlarda, Daire Başkanlığı görevim 

yürütmek, 

Madde 9 — Problem Derleme ve Programlama Müdürünün Görev 
ve Yetkileri: 

1 — Bakanlığa bağlı kuruluşlardan, Genel Müdürlüklerden, Tica
ret ve Sanayii Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinden, Orman Fakül
telerinden, Araştırma Kurumlarından, Meslekî kuruluşlardan ve diğer 
ilgililerden; Ormancılık Araştırma sorunlarını derlemek, 

2 — Derlenen araştırma sorunlarını, konularına ve karekterlerine 
göre gruplandırmak, öncelik sıralarına koymak, görüş tespit edilmek 
üzere konseye götürülme hazırlıklarını yapmak, 

3 — Görüş tesbitini takiben, projelere bağlanması uygun görülen 
sorunların ilgili Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerine dağıtım işlerini 
yapmak, 

4 — Araştırıcıları tarafından süresi içinde düzenlenen proje taslak
larını derlemek, istatistikî tertiplerini incelemek; Bakanlıkça uygun gö
rülenleri uygulamaya konulmak üzere görevlendirilen Araştırma Ensti
tüsü Müdürlüklerine iletmek, 

5 — Araştırma sorun ve problemleriyle ilgili olarak yapılan işlem 
veya alınan karar sonuçlarına göre teklif sahibi kuruluşlara bilgi ver
mek, 

6 — Araştırma Enstitülerinden gelecek bütçe, personel, araç, ge
reç ve benzeri konulardaki tekliflerle ilgili her türlü işleri yürütmek, 

7 — Enstitülerin araştırma projelerini de dikkate alarak dış ül
kelerden uzman, alet, malzeme ve benzeri ihtiyaçların temim hususları
nı gerçekleştirmek üzere gereken her türlü çalışmaları yapmak, 

8 — Bakanlığın vereceği, bölümüne ilişkin, diğer hizmetleri yap
mak. 

Madde 10 — Proje İnceleme ve Değerlendirme Müdürünün görev 
ve yetkileri: 

1 — Araştırma projelerinin istatistik! tertiplerim kontrol etmek 
ve projelerin elektronik bilgi işlem tesislerinde değerlendirilecek şekil
de usulüne uygun düzenlenmesini sağlamak, 

2 — Onaylanan projeleri, uygulanması için ilgili enstitülerine 
göndermek; yürütülmekte olan projeleri programlarına göre gerektiğin
de izlemek, önrilerde bulunmak, 

3 — Proje uygulamaları sırasında derlenen ve daireye gönderil
mesi gerekli görülen ara ve nihaî bilgileri elektronik bilgi işlem mer

kezinde değerlendirmek, istatistiki analizlerini yapmak ve ait olduğu 
enstitülere gönderilmesini sağlamak, 

4 — Projelerin değerlendirilmesinde; istatistiki analizlerinin ya
pılmasında, Bakanlık bünyesindeki kompitürlerden veya lüzumu halinde-
diğer birimlerde mevcut elektronik bilgi işlem tesislerinden yararlan
mak ve daireye ait bilgi işlem ve dokümantasyon hizmetlerini usulüne 
uygun yürütmek, 

5 — Başkanlığın vereceği, bölüme ilişkin, diğer hizmetleri yapmak
tır. 

Madde 11 — Yayım ve İzleme Müdürünün Görev ve Yetkileri : 
1 — Araştırma Enstitülerinde elde olunan araştırma sonuçları ile 

Teknik Araştırma Dairesine verilen diğer yayım işlerini yürütmek, 
2 — Araştırma sonuçlarının uygulamaya konulmasını sağlamak, 

uygulama sonuçlarını izlemek ve aksaklıkların giderilmesi hususunda 
Başkanlığa önerilerde bulunmak, 

3 — Gerektiğinde araştırma sonuçlarının uygulayıcılara tanıtımı 
için iligili Genel Müdürlüklerle işbirliği yaparak demonstrasyonlar, 
kurslar, seminerler ve ekskürsiyonlar düzenlenmesini sağlamak, 

4 — Araştırma amaçları için yurt içi ve yurt dışı kurumlarla iliş
kiler kurmak ve teknik gelişmelerin izlenmesini sağlamak; Ormancılık 
Araştırmaları ile ilgili literatür ve bilgilerin toplanmasını temin etmek, 

5 — Yurt içi ve yurt dışı araştırma birimlerinin tertipledikleri 
Kongre, Konferans ve benzeri toplantılara ilgili elemanların iştirakini 
sağlamak, 

6 — Başkanlığın vereceği, bölümüne ilişkin, diğer hizmetleri yap
maktır. 

Madde 12 — Uzman, Uzman Yardımcısı ve Teknik Personelin Gö
rev ve Yetkileri: 

Görevli bulundukları Müdürlüğün çalışma konularma giren her 
türlü Teknik ve İdarî iş ve işlemleri; Müdürlerinden alacakları direk
tifler dahilinde ihtisas bölümlerinin gerektirdiği teknik ve bilimsel ku
rallarla, diğer mezuat hükümlerine göre yapmaktır. 

Madde 13 — Büro Şefinin Görev ve Yetkileri: 

1 — Daire Başkanlığının ve Müdürlüklerinin gelen - giden evrak, 
kayıt ve dosyalama, daktilo edilme, basım ve çoğaltma, demirbaş ay
niyat, kırtasiye temin ve tevzii işlerini yönetmek, 

2 — Bakanlık Levazım Müdürlüğü ve gerekli diğer birimler ile iş 
ilişkileri kurmak suretiyle büro faaliyetlerinin verimli şekilde yürütül
mesi için başkanlığa tekliflerde bulunmak, 

3 — Kitaplık ve arşiv işlerinin tanzimini sağlamak, demirbaş ka
yıtlarının tutulmasını temin etmek, 

4 — Büroda görevli personel arasındaki iş ilişkilerini Başkanlığın 
vereceği direktife göre düzenlemek ve koordine etmek, 

5 — Başkanlığa ait mutemetlik işlerini yürütmek, 
6 — Demirbaş malzeme, mefruşat, büro makinalarmın bakım ve 

onarımlarının zamanında yapılmasını ve diğer büro hizmetlerirün 
ahenkli şekilde yürütülmesini sağlamaktır. 

Madde 14 — Büro Personelinin Görev ve Yetkileri: 

Büro hizmetleri bölümleri içinde Daire Başkanlığının ve Büro Şe
finin yapacağı iş dağıtımına göre; 

Evrak kaydı, tevzii, dosyalama, arşivleme, yazıları daktilo etme, 
basım ve çoğaltma işlerini yapmak, demirbaş ve sarf malzelerinin ka
yıtlarını tutmak, ihtiyaç sahiplerine dağıtmak; demirbaş eşya ve mal
zemelerin bakım ve temizliklerini sağlamak, ve büro ile ilgili diğer iş
leri yürütmektir. 

BÖLÜM III 

Personel Nitelikleri 

Madde 15 — Daire Başkanının Nitelikleri: 

1 — Ormancılık lisans öğrenimi görmüş olmak ve ormancılık ko
nularında tercihan lisans üstü öğrenim ve eğitim görmüş bulunmak; 

2 — Mesleğin araştırma ve diğer dallarında en az 15 yıl süre ile 
çalışmış, bir araştırma projesini yürüterek sonuçlandırmış ve mesleğin
de temayüz etmiş olmak; 

3 — Yabancı bir dili literatür takip edecek derecede bilmek; 
4 — Şevki idarenin gerektirdiği vasıfları ve temsil yeteneğim haiz 

olmak. 

Madde 16 — Başkan Yardımcısının Nitelikleri: 
1 — Ormancılık lisans öğrenimi görmüş bulunmak; 
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2 — Mesleğin araştırma ve diğer dallarında en az 12 yıl çalışmış, 
bir araştırma projesini yürüterek sonuçlandırmış ve mesleğinde tema
yüz etmiş olmak; 

3 — Yabancı bir dili literatür takip edecek derecede bilmek; 

4 — Şevki idarenin gerektirdiği vasıfları haiz olmak. 

Madde 17 — Problem Derleme ve Proglamlama Müdürünün Ni
telikleri : 

1 — Ormancılık lisans öğretimi görmüş olmak; 

2 — Araştırma ve mesleğin diğer dallarında en az 10 yıl başarıyla 
çalışmış bulunmak; 

3 — Araştırma sorunlarının derlenmesi, değerlendirilmesi, prog
ramlanması konularında inceleme ve araştırma yeteneği bulunmak, 

4 — Bir yabancı dili literatür takip edecek seviyede bilmek. 

Madde 18 — Proje İnceleme ve Değerlendirme Müdürünün Nite
likleri : 

1 — Ormancılık lisans öğrenimi görmüş olmak ve Matematik - İs
tatistik dalında tercihan lisans üstü öğrenim ve eğitim görmüş bulun
mak; 

2 — Araştırma ve mesleğin diğer dallarında en az 10 yıl başarıyla 
çalışmış olmak; 

3 — Araştırmaların projelendirme teknikleri, Matematik - İstatis
tik değerlendirmeleri yönünden yeterli bilgileri bulunmak, 

4 — Bir yabancı dili literatür takip edecek seviyede bilmek. 

Madde 19 — Yayım ve İzleme Müdürünün Nitelikleri : 

1 — Ormancılık lisans öğrenimi görmüş olmak, 

2 — Araştırma ve mesleğin diğer dallarında en az 10 yıllık tecrü
besi bulunmak, 

3 — Araştırmaların yayın ve yayımı, izlenmesi konularmda yeterli 
bilgileri olmak, 

4 — Bir yabancı dili literatür takip edecek seviyede bilmek. 

Madde 20 — Uzmanların Nitelikleri: 
1 — Ormancılık veya uzmanlık konusunun gerektirdiği lisans öğ

renimi görmüş olmak, 

2 — Matematik - İstatistik uzmanlığı için en az 5 yıllık, diğer uz
manlık dalları için asgarî 7 yıllık meslekî tecrübesi bulunmak. 

(Çalışacağı uzmanlık dalmda mezuniyet sonrası eğitim veya kurs 
görmüş olmak ve bir yabancı dili literatür takip edecek seviyede bilmek 
tercih sebebidir). 

Madde 21 — Uzman Yardımcısı ve Teknik Elemanların Nitelikleri: 

1 — Ormancılık veya uzman yardımcılığı konusunun gerektirdiği 
lisans öğrenimi görmüş olmak, 

2 — Araştırma konularına ilişkin sür'atle kavrama ve ekip halinde 
çalışma yeteneği bulunmak, 

3 — Uzman yardımcılığı için en az 3 yıllık, meslekî tecrübesi bu
lunmak. (Teknik elemanların atanmasında süre kaydı aranmaz). 

Madde 22 — Bu Yönetmeliğin 15, 16, 17, 18, 19, 20. maddelerinde 
bahsi geçen lisan yeteneği ve yeterlik durumları; makamca tensip oluna
cak bir komisyonca tespit olunur. 

BÖLÜM IV 

Malî Esaslar 

Madde 23 — Teknik Araştırma Dairesinin bu yönetmelikle belirti
len görevlerinin yürütülmesinde; Daire Başkanlığı ile Araştırma Ensti
tüleri ve Genel Müdürlükler, Genel Müdürlüklerle Enstitüler arasındaki 
malî ilişkilerin ne suretle tanzim ve tertip edileceği Teknik Araştırma 
Dairesince; diğer ilgililerin de iştiraki suretiyle hazırlanacak ve makamca 
onaylanaoak bir yönetmelikle belli edilir. 

Madde 24 — (23). maddedeki yönetmelik çıkıncaya kadar, Ensti
tülerin Araştırma Proje harcamaları ile yatırım ve cari giderlerinin ta
mamım kapsıyan yıllık Enstitü bütçeleri; ilgili Genel Müdürlükler büt
çelerinde ayrı birer bölüm olarak yer alır ve Enstitülerin bütçe harca
malarına ilişkin malî iş ve işlemlerim ilgili Genel Müdürlükleri yürütür. 

BÖLÜM V 

Çeşitli Hükümler 

Madde 25 — Araştırma Enstitülerinin görev ve çalışma yönetme
likleri, bu yönetmelik esaslarına uygun olarak T. A. Dairesince; diğer Ge
nel Müdürlük ve Enstitü Müdürlüklerinden ilgililerin iştiraki ile yeni
den düzenlenir. 

Madde 26 — Bu yönetmelikte belirtilen görevlerin taşrada izlenmesi 
konusunda yapılacak incelemelere, genel müdürlükler taşra ilgilileri, talep 
halinde katılır ve gereken kolaylığı gösterirler. 

Madde 27 — Bakanlık dışı özel, tüzel ve kamu kuruluşlarının ihti
yaç duyacakları ve uygulamaya alınacak araştırma projelerinin bedelle
rinin nasıl tespit ve tayin olunacağı, masrafların ilgililerden alınma usul 
ve esasları ayrı bir. yönetmelikle belli edilir. 

Madde 28 — Daire Başkanlığı ihtiyaçları için yıllık bütçe teklifle
rinde yer alacak kadrolar; bu yönetmeliğe ilişik şemada gösterilen kadro, 
unvan ve dereceleri gözönünde tutularak Daire Başkanlığınca Bakanlık 
Makamından alınacak onayla tespit edilir. 

Geçici Madde 1 — Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, T. A. 
Daire Başkanlığı kuruluşunu tamamlamak üzere yapılacak atamalar için, 
aranılan nitelikte eleman bulunmadığı takdirde, atama yapılması zo
runlu kadrolarda, Bakanlık ve bağlı kuruluşlardaki teknik elemanlardan 
bu kadrolara ilişkin görev ve hizmetleri yürütme yeteneği olanlar istih
dam edebilir. 

BÖLÜM VI 

Yürürlük Hükümleri 

Madde 29 — 1595 sayılı Kanunun 3 ve 9. maddeleri uyarınca hazırla
nan bu yönetmelik Resmî Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 30 — Bu yönetmeliği Orman Bakam yürütür. 

• 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Radyo • Televizyon Kurumu Hukuk Müşavirliği 
Yönetmeliği 

KURULUŞ: 

Maddç 1 — Hukuk Müşavirliği aşağıdaki ünitelerden kurulmuş^ 
tur. 

I — Hukuk Baş Müşavirliği Bürosu, 
II — Mütalâa Dava ve Komisyon Hizmetleri Şubesi, 

III — Sözleşmeler ve Mevzuat Hazırlama Şubesi, 

IV — Fikir Hakları Şubesi, 
V — Radyo ve Televizyon Kuruluşları Avukatlıkları. 

Hukuk Müşavirliği çalışmaları, Hukuk Baş Mâşavirinin gözetimi 
ve denetimi altında, sınıf, derece ve adetleri Kurum Kadro Cetvelinde; 
belirli Hukuk Müşavirleri, Avukatlar, Raportörler ve Büro HizmetlL-
lerince yürütülür. 

Hukuk Müşavirliğini Hukuk Baş Müşaviri temsil eder. Çalışma--
iarmı düzenler ve yönetir. Hukuk Baş Müşavirinin bulunmadığı za
manlarda bu görev Genel Müdürce tensip olunacak bir Hukuk Müşa
viri tarafından yerine getirilir. 

Hukuk Müşavirliği bünyesindeki şubeler Hukuk Baş Müşavirine 
karşı sorumlu olarak ilgili Hukuk Müşavirince yönetilir. 

Bu yönetmelikte öngörülen haller dışında Hukuk Müşavirliği 
Büro ve Şubelerinin çalışma düzeni, uygulanacak esaslar ve şubeler-



arası koordinasyon, Hukuk Baş Müşavirince hazırlanıp, Genel Müdür 
tarafından onaylanacak bir «îç Talimat» ile gösterilir. 

Aynı talimatta Hukuk Müşavirliği ile Radyo ve TV. Avukatlıkları 
arasındaki ilişkiler vc bunların çalışma düzeni ayrıntılı olarak gös
terilir. 

GÖREV: 
Madde 2 — I) Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır : 
A - Kurumun çeşitli faaliyetlerine ilişkin hukuki konularda Ge

nel Müdürlüğü aydınlatmak, 
B - Genel Müdürün doğrudan doğruya veya ünitelerin makama 

yapacakları talebi dikkate alarak isteyeceği konular hakkında hukuki 
görüş bildirmek, gerektiğinde Genel Müdürlük direktiflerine uygun 
olarak bunlara ilişkin işlemleri yürütmek, 

C - Kurum tarafından veya Kurum aleyhine açılan davalarla icra 
takiplerini ve vergi, resim ve harçlarla ilgili itirazları Kurumun ve
ki l i olarak adli, idarî ve malî yargı organları hakem veya hakem ku
rulları önünde takip etmek ve sonuçlanmasını sağlamak, 

D - Her türlü dava, takip ve itirazlarla ilgili dosyaları düzenle
mek, kayıtlarını tutmak, bunlarla ilgili tahsilat ve ödeme işlerinin za
manında ve hızla yapılması için ilgili dairelere gerekli uyarmaları 
yapmak, 

E - Kuı umun münhasıran hukuki işlemlerini düzenleme ama
cını güden yönetmelik ve genelge tasarılarını hazırlamak, 

F - Ünitelerle işbirliği yaparak, Kurumla ilgili kanun taslaklarını 
hazırlamak, Kurum ünitelerinin, kendi çalışmaları ile ilgili olarak ha
zırlayacakları yönetmelikleri incelemek, görüş bildirmek, Genel Mü
dürlükçe gerekli görüldüğünde veya ilgili ünite tarafından talebedil-
diğinde bu yönetmeliklerle ilgili çalışmalara katılmak, 

G - Kurumun sözleşme düzeni ve uygulamasının esas ve unsur
larım tespit etmek, yayın hizmetleriyle ilgili istihdam taahhüt ve fi
kir haklarını kapsayan tip sözleşmeleri hazırlamak, Kurumun çalışma 
alanına giren diğer konularda ilgili ünitelerce hazırlanacak sözleşme 
tasarılarını incelemek, görüş bildirmek, bu tasarılara son şeklini ver
mek, ünitelerce talep olunduğu takdirde sözleşme hazırlık çalışma
larına katılmak, toplu sözleşme görüşmelerinin yürütülmesinde ilgili 
ünitelerin iştirakini ve üniteler arası koordinasyonu ve toplu söz
leşme uygulamasının düzenli olarak yürütülmesi için hukuki konu
larda ilgili ünitelere talimat verilmesini sağlamak, 

H - îş Hukuku ve sosyal sigortalar mevzuatının uygulanmasın
dan dolayı Kurum ve sendikalar veya diğer ilgililer arasında mey-
o.ana gelebilecek uyuşmazlıkların yargı organları veya hakem kana-
lıyle çözümlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak, toplu - iş sözleş
mesi görüşmelerine katılmak, Genel Müdürün vereceği yetkiye göre 
iş uyuşmazlıklarının çözümünde Kurumu temsil etmek, 

İ - Yönetmeliklerde veya Genel Müdür tarafından öngörülen hal
lerde komisyonlara katılmak, 

J - Genel Müdürün gerekli görmesi halinde veya ilgili ünitelerce 
talep edildiğinde, yayın hizmetleri hakkında sözlü veya yazılı görüş 
bildirmek, Denetim Müdürlüğünce taleb edilmesi halinde mütalâasını 
bildirmek, 

K - Kurumun üyesi bulunduğu Uluslararası kuruluşların hukuki 
faaliyetleri ile ilgili çalışmalar yapmak, bu kuruluşlarca alman ka
rarların Kurumca uygulanmasının sağlanması için gerekli teklifleri 
Genel Müdürlüğe sunmak, 

L - Fikir hakları ile ilgili çalışmalar yapmak, sonuçlarını Genel 
Müdürlüğe bildirmek, fikir haklarına ilişkin yayın konularında i lgi l i 
ünitelerle işbirliği yapmak, uygulayıcı üniteleri uyarmak, 

M - Kamulaştırma ve Kurumun aynı haklarla ilgili çeşitli konu
lardaki çalışmalarda görevli ünitelerle işbirliği yapmak, 

N - Kurumla ilgili mevzuatı toplamak, tasnif etmek, Resmî Ga-
zete'de yayınlanan ve Kurumla ilişkisi bulunan kanun, tüzük, yönet
melik, kararname ve Yüksek Mahkemeler kararlarını açıklamalarıyle 
birlikte Kurum ünitelerine duyurmak, 

O - Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak, 

II) Hukuk Müşavirliğinin (I). fıkrada tesbit olunan görevleri, 
Hukuk Baş Müşavirinin gözetim ve denetimi altında «Mütalâa, Dava 
ve Komisyon Hizmetleri», «Sözleşmeler ve Mevzuat Hazırlama», «Fi
kir Hakları» şubelerince yerine getirilir. 

Bu şubelerin görevleri 1 inci maddede belirtilen «İç Talimat» ile 
ayrıntılı olarak düzenlenir. 

S O R U M L U L U K : 
Madde 3 — Hukuk Müşavirliğinin yönetim ve yürütme kademe

lerinde çalışan personel, bu yönetmelikte Hukuk Müşavirliğine veri

len görevlerin yerine getirilmesinden, görevlerin yerine getirilmesini 
sağlayacak tedbirleri almaktan sorumludur. 

Bu yönetmelikle verilen görevleri yapmaya, görevlerle ilgili ka
tarlar almaya, uygulamaya Müşavirliğin yönetici personeli yetkilidir. 
Yönetmelikle veya amirlerce verilen görevlerin yapılmaması veya 
yetki sınırlarını aşan tasarrufta bulunulması sorumluluğu gerektirir. 

Müşavirlik hizmetlerinin yönetmelik esaslarına uygun olarak ve 
düzenli bir şekilde yürütülmesinden, kendi görev alanları çerçeve
sinde bütün personel sorumludur. 

H U K U K BAŞMÜŞAVİRİ, H U K U K MÜŞAVİRLERİ, AVUKAT
LAR ve RAPOTÖRLERİN GÖREV ve YETKİLERİ : 

Madde 4 — I) Hukuk Başmüşavir i : 
A - Hukuk Başmüşaviri, Hukuk Müşavirliğinin en üst yönetici

yidir. Bu sıfatı ile, Hukuk Müşavirliğine Kuruluş ve Görev Yönetme
liği ve Kurumun diğer yönetmelikleri ile verilen görevlerin en iyi ve 
düzenli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve görevlerin yerine 
getirilmesinde Hukuk Müşavirliği üniteleri ve personeli arasında iş
birliğini kurmakla yükümlüdür. 

B - Hukuk Başmüşavirinin başlıca görevleri şunlardır : 
1) Müşavirlik ünitelerinin görev alanlarını ve çalışma esasla

rım, bu yönetmelik hükümlerine göre düzenlemek, çalışmalarını 
kontrol etmek, gözetmek, değerlendirmek, gerekli tedbirleri almak, 

2) Hukuk Müşavirliği üniteleri ve Hukuk Müşavirliği ile Kuru
mun diğer üniteleri arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, 

3) Hukuk Müşavirliği ve Radyo - T V Avukatlıklarının persone
linin tayin ve seçiminde Genel Müdüre teklifte bulunmak, 

4) Hukuk Müşavirliğinin verimli ve düzenli bir şekilde çalışa
bilmesi için gerekli plan, program ve kadroyu tanzim ve Genel Mü
düre teklif etmek, onayı takiben uyguîamasım sağlamak, 

5) Hukuk Müşavirliğince verilen çeşitli raporları incelemek, 
değerlendirmek, uygulama için gerekli tedbirleri almak, 

6) Müşavirlik ünitelerinin çalışmalarını yıllık raporlarla Genel 
Müdüre sunmak, 

7) Radyo ve TV Avukatlıklarının çalışma esaslarını bu yönet
meliğe uygun olarak tespit etmek, Hukuk Müşavirliği ile Radyo ve 
TV Avukatlıklarının uygulamaları arasında birliği sağlamak, bunların 
çalışmalarım kontrol etmek, değerlendirmek, gerekli tedbirleri al
mak, 

8) Hukuk Müşavirliği çalışmalarının hiyerarşik düzen içeri
sinde yürütülmesini sağlamak, 

9) Kuruluş ve Görev Yönetmeliği, bu yönetmelik ve Kurumun 
diğer yönetmelikleri ile Hukuk Başmüşavirine verilen görevleri yap
mak, 

10) Genel Müdürlük emirleri ve mevzuata uygun olarak Müşa
virlik personelinin disiplinli ve düzenli davranış içerisinde bulunma
larını sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak, Mevzuat ve Ge
nel Müdürlük emirlerine aykırı hareket eden personel hakkında Per
sonel Yönetmeliği hükümlerini uygulamak, uygulanmasını sağlamak, 

11) Hukuk Müşavirleri, Avukat ve Raportörlerin çalışmalarını 
gözetmek, gerekli emirleri vermek, bunlar tarafından hiyerarşik dü
zende yapılacak teklifleri, görüşleri değerlendirmek, çalışma konuları 
ile ilgili talimat vermek, 

12) Genel Müdürce verilecek diğer işleri yapmak, 
C - Hukuk Başmüşaviri yukarıda belirtilen görevlerin yerine 

getirilmesinden Genel Müdüre karşı sorumludur. Bu görevler Hukuk 
Başmüşavirinin yetkilerini gösterir. 

II) Hukuk Müşavirleri : 

Hukuk Müşavirleri, Kuruluş, Görev Yönetmeliği ile bu yönetme
likte Hukuk Müşavirliğine verilen görevlerin yerine getirilmesinde 
Hukuk Başmüşavirinin Yardımcısı ve Hukuk Müşavirliği şubelerinin 
üst yöneticileridirler. 

Hukuk Müşavirlerinin başlıca görevleri şunlardır : 
A - Üst yöneticisi bulundukları şubelerin, bu yönetmelikte gös

terilen görevlerinin en iyi ve düzenli bir şekilde «Hukuk Müşavirliği 
hizmet bütünlüğü» anlayışı içerisinde yapılmasını sağlamak, 

B - Hukuk Başmüşavirince tespit olunan esaslar içerisinde, 
Müşavirliğin diğer şubeleri ile koordineli bir çalışma düzeni kurmak, 

C - Bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak Müşavirler Ku
rulunca uygun bulunan ve Hukuk Başmüşavirince onaylanan yıllık 
iş ve çalışma programı esaslarını gerçekleştirecek bütün tedbirleri 
almak, şube avukat ve raportörlerinin çalışmalarını düzenlemek, yö
netmek ve gözetmek, 
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D - Şube çalışmaları hakkında üç ayda bir Hukuk Başmüşavi-
rine rapor vermek, 

E - Hukuk Başmüşavirine verilecek diğer görevleri yapmak, 
Hukuk Müşavirleri Hukuk Başmüşavirine karşı sorumlu ve yu

karıdaki görevlerin yapılmasında yetkilidirler. 

III) Müşavirler Kurulu : 
Hukuk Müşavirliği Müşavirler Kurulu, Hukuk Başmüşavirinin 

başkanlığında Hukuk Müşavirlerinden oluşur. Kurul, Hukuk Baş-
müşavirnin gerekli gördüğü zamanlarda ve onun çağırışı üzerine ve 
her halde haftada en az bir defa toplanır. Müşavirler Kurulunda ge
rektiğinde avukat ve raportörler de hazır bulunur. 

Müşavirler Kurulu'nun görevleri şunlardır : 
A - Hukuk Müşavirliğinin iş ve çalışma programını ve bütçesini 

tespit etmek, üç aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, çalışma 
sonuçlarını değerlendirmek, gerekli tedbirleri almak veya alınmasını 
temin için Genel Müdürlüğe arzetmek, 

B - Hukuk Başmüşaviri veya müşavirlik şubeleri tarafından Ku
rulda görüşülmesi gerekli görülen konular hakkında inceleme yap
mak, karar vermek, Müşavirlik görüşünü tespit etmek, 

C - Gerektiğinde Kurum tarafından veya Kurum aleyhine açılan 
ya da açılacak olan davaların takibine yön vermek, 

D - Müşavirlik personelinin bilgi ve görgüsünün arttırılması için 
gerekli tedbirleri almak. Genel Müdürlüğe teklifte bulunmak, 

E - Müşavirlik personelinin genel durumları, çalışmaları ve 
meslekî eğilimleri ile ilgili olarak Hukuk Müşavirleri tarafından ha
zırlanan raporları incelemek, gerekli tedbirleri almak, 

F - Hukuk Başmüşavirinin vereceği diğer görevleri yapmak. 

IV) Avukatlar : 
Avukatların başlıca görevleri şunlardır : 
A - Kendilerine havale olunan her türlü dava ve icra takiplerini 

en iyi ve düzenli bir şekilde yürütmek, verilecek talimatlara uygun 
hareket etmek, 

B - Takip ettikleri davalar hakkında Hukuk Başmüşavirine tes
pit olunacak esaslar ve süreler içerisinde bağlı bulundukları Hukuk 
Müşavirlerine bilgi ve rapor vermek, 

C - Hukuk Başmüşaviri ve Hukuk Müşavirlerine verilecek diğer 
görevleri yapmak, 

Avukatlar kendilerine verilen görevleri yönetmelik esaslarına 
uygun olarak yapmakla yükümlüdürler. Takip ettikleri davalarda ve 
icra takiplerinde kendilerine Genel Müdürlükçe verilen vekâletname
lerin çerçevesi içinde avukatlık mesleğinin gerektirdiği bütün yetki
lere sahip olarak görev yaparlar. Dava ve icra takipleri dışında avu
katların yetkileri kendilerine verilen görevler ile sınırlıdır. Avukatlar 
bağlı bulundukları Hukuk Müşavirine ve Hukuk Başmüşavirine karşı 
sorumludurlar. 

V) Raportörler : 
Raportörler bağlı bulundukları şubelerin Hukuk Müşavirlerinin 

kendilerinden talep ettikleri inceleme ve araştırmaları yaparlar, ra
portörler yaptıkları inceleme ve araştırmaları dolayısiyle ilgili Hu
kuk Müşavirine karşı sorumludurlar. 

VI) Avukat ve Raportörlerin görev yerlerinin tespiti : 

Avukat ve raportörlerin çalışacakları şubeler Hukuk Başmüşa
viri tarafından tespit olunur. 

Kurum avukatları, dava ve takipler dışında, bu yönetmelikle 
Hukuk Müşavirliğine tevdi olunan diğer görevlerin yerine getirilme
sinden de sorumludurlar. 

Avukatlar, Hukuk Başmüşavirince birinci fıkra gereğince yapı
lacak görev ayırımından sonra, bağlı bulundukları şubelerin sorum
lusu Hukuk Müşavirince dava ve takipler dışında verilecek diğer gö-
ı evleri yaparlar. 

Görev alanına giren konuların hukuk müşavirliğine gelişi : 
Madde 5 — I) Kuruluş ve Görev Yönetmeliği ve bu yönetmelikle 

Hukuk Müşavirliğine verilen görevleri kapsayan konular : 
A - Doğrudan doğruya Genel Müdür tarafından, 
B - Genel Müdürlük ünitelerinin Genel Müdürlük Makamına ar-

zedecekleri yazıların Genel Müdür tarafından Hukuk Müşavirliğine 
havalesi ile, 

Hukuk Müşavirliğine gelir. 
C - Genel Müdürlük üniteleri hukuki bir konu hakkında Hukuk 

Müşavirliğinin mütalâasının alınmasını veya aynı konuda bir işlemin 

Hukuk Müşavirliğince yapılmasını gerekli gördükleri takdirde du
rumu yazı ile Genel Müdürlük Makamına arzederler. 

Yazıda, olay açıklanmakla beraber, mütalâa istenilen konunun 
veya yapılacak işlemin nelerden ibaret olduğu ve ünitenin görüşü 
açıklanır ve olayla ilgili evrak da yazıya bağlanır. Yazılar Genel Mü
dürlüğün havalesi ile Hukuk Müşavirliğine gelir. 

D - Radyo ve TV Müdürlüklerinde, Radyo ve TV Avukatlıkları
nın bu yönetmelikle tespit olunan görevlerinden, dava ve icra takip
leri dışında kalanları kapsayan konular, Radyo ve TV Müdürü tara
fmdan doğrudan doğruya veya ilgili ünite isteğinin havalesi suretiyle 
Radyo ve TV Avukatlıklarına gönderilir. Radyo ve TV ünitelerinin 
mütalâa istekleri, bu yönetmeliğin 37 nci maddesi esaslarına uygun 
olarak, Radyo ve TV Müdürlüğü tarafından ya Hukuk Müşavirliği
ne havale talebi ile Genel Müdürlüğe veyahut Radyo ve TV Avukat
lığına havale olunur. 

Radyo ve TV Avukatlığının bu mütalâa isteğini Hukuk Müşavir
liğine göndermesi mümkündür. 

II) Hukuk Müşavirliği (A) fıkrası dışında kalıp da kendi gö
rev alanına giren diğer konular hakkında, Genel Müdürün onayını-
sldıktan sonra gerekli işlemleri yapar. 

III) (I) ve (II) nci fıkraları dışında kalan ve Kurumun diğer 
Yönetmelikleri ile Hukuk Müşavirliğine verilen görevler hakkındaki 
işlemler ilgili ünitenin talebi üzerine Hukuk Müşavirliğince yürütü
lür. 

Sözlü Danışma : 
Madde 6 — Yazı ile mütalâa alınması gecikmeyi gerektirebile

cek acele hallerde ünite yetkilileri Hukuk Müşavirliği ile görüşüp 
olayı izah ederek danışmada bulunabilirler. Danışma üzerine ilgili 
ünitece hazırlanacak yazılardan Hukuk Müşavirliği parafile tevsik 
edilmesi Genel Müdürlükçe faydalı görülenler parafe edilir. Danışma 
sırasında ilgili ünitenin verdiği bir yazı ile Hukuk Müşavirliğine bil
dirilerek danışma sonucunun teyidi istenir. 

Müşavirlikçe tamamlayıcı bilgi istenmesi : 
Madde 7 — Hukuk Müşavirliği mütalâa sorulan konu veya yapı

lacak işlem hakkında tamamlayıcı açıklama ve bilgi verilmesini, bu 
hususlarla ilgili diğer belgelerin gönderilmesini gerekli gördüğü tak
dirde, ait olduğu daire ile doğrudan doğruya temas eder. 

İlgili daire, Hukuk Müşavirliğinin isteklerini süratle cevaplan
dırmak ve talen olunan belgelerin asıllarını veya tasdikli nüshalarını 
göndermekle yükümlüdür. 

Müşavirlikçe yapılacak işlem : 
Madde 8 — Hukuk Müşavirliğine gelen evrak, Müşavirlikçe bu 

isle görevlendirilen memur tarafından teslim alınır. Memur, yazının 
ilişiklerinin tamam olup olmadığını inceler, evrakın evveliyatı var ise 
bunları da başladıktan sonra Hukuk Başmüşavirine veya görevlen
dirilen Hukuk Müşavirine tevdi eder. 

İlk inceleme, belgelerin ilgili şubeye verilmesi : 
Madde 9 — Hukuk Başmüşaviri, belgeleri inceledikten sonra 

va bizzat kendisi cevanlandırır, veyahut da gerekli talimat ile birlikte 
ilgili şubeye havale eder. 

Mütalâa istekleri ile dava, icra takipleri ile ilgili vazılar, müta
lâa, dava ve komisyon hizmetleri şubesine havale olunur. Diğer şu
belerin görev alanına giren dava ve mütalâa talepleri bu sube sorum
lusu Hukuk Müşaviri tarafından ilgili şubelerine gönderilir. Gerekli 
gördüğü hallerde Hukuk Başmüşaviri bu nitelikteki evrakı doğrudan 
doğruya ilgili şubeye havale edebilir. 

Şubelerde yapılacak işlem : 
Madde 10 — İlgili şube sorumlusu Hukuk Müşaviri, cevabı ken 

disi hazırlayabileceği gibi şubede görevli avukat veva raportörlere 
evrakı havale edebilir. Kendilerine evrak havale edilenler, Hukuk 
Müşavirinin talimatı dahilinde bu evrakın gereğini yaparlar. Acele 
ve müddetle işlere öncelikle bakılır. Herhangi bir mütalâayı ge-
•ektiren yazılarda Hukuk Müşavirinin görüşü ve mutabakatı alınır. 

Hukuk Müşavirince lüzum görüldüğü takdirde konu Müşavirler 
Kuruluna getirilir, kurulun kararma göre müşavirlik görüşü hazırla
nır. Hukuk Başmüşaviri gerekli hallerde cevabın hazırlanmasından 
önce Genel Müdürle temas ederek görüşünü alır. 

Madde 11 — Şubelerce hazırlanan cevaplar, şube sorumlusu Hu
kuk Müşaviri tarafından ya doğrudan doğruya imzalamak, veyahut 
'mza için Genel Müdüre arzolunmak üzere Hukuk Başmüşavirine 
i'erilir. Yazıların metni yazanın ve sorumlu Hukuk Müşavirinin paraf
larını taşıması şarttır . 
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Madde 12 — Evrak imzalandıktan sonra, bunları teslim alan me
mura iade edilir. Bu memur, ilişiklerin tamam olup olmadığını kont
rol ettikten sonra sevk işlemini yapar. Sevk edilecek evrakın karşılığı 
beklenecekse, işin mahiyetine göre tekit müddeti dosyasında kalacak 
süre üzerine yazıyı hazırlayan tarafından işaret edilir. 

Hukuk müşavirliği büro işleri : 

Madde 13 — Hukuk Müşavirliği evrakı, Genel Müdürlükçe ka
bul edilen dosyalama sistemine göre tanzim ve tasnif edilir. 

Madde 14 — Hukuk Müşavirliğine bağlı Büro, Müşavirliğin ya
zışmalarını, evraklarını, dosyalarının tasnifini ve defterlerin tutul
masını düzenler. Büroda, dava kayıt defteri, icra defteri, duruşma ta
lik defteri, dava fihrist defteri ve gelen, giden evrak defterleri bulu
nur. İşlerinin gelişimine ve konuların artışına göre yeni defter ve dos
yaların açılması, Hukuk Başmüşavirinin talimatı ile olur. 

Büro, Hukuk Başmüşaviri veya görevlendireceği bir Hukuk Mü
şavirinin denetimi altında vazife görür. Büro işleri Büro Şefi tarafın
dan yürütülür. Büro şefinin emrinde, büro işlerinin gerekli kıldığı 
miktarda memur, daktilo muakkip bulunur. 

Madde 15 — Dava ve icra takipleri ilgili defterlere sıra numarası 
-.le ve her yıl 1 den başlayan numara verilmek suretiyle kaydolunur ve 
dosya numaraları sene olarak gösterilir. 

Avukatlarla ilgili hükümler: 

Madde 16 — Kurum avukatları, kadrolu ve sözleşmeli olmak 
üzere, iki gruba ayrılırlar. Kadrolu avukatlar, TRT Kadrolar Yönet
meliğinde belirtilen kadrolara tayin olunan avukatlardır. 

Madde 17 — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu kadrolu avu
katları, bu yönetmeliğin 4 üncü maddesinin IV üncü bendinde belir
tilen görevleri, aşağıdaki esaslara ve Hukuk Başmüşaviri veya ilgili 
Hukuk Müşavirleri tarafından verilecek talimata uygun olarak yapar
lar. 

Madde 18 — Kurum aleyhine veya Kurum tarafından açılan da
valar, avukatlar ve gerektiğinde Hukuk Başmüşaviri ve Hukuk Mü
şavirleri tarafından takip olunur. 

Madde 19 — Kurum aleyhine açılan davalar ile Kurum tarafın
dan açılan davaların ve icra takiplerinin genel dağılımı, dava konu
ları ve Müşavirlik şubelerinin görevleri dikkate alınarak, Hukuk Baş-
müşavirince yapılır. Dava ve takipler sorumlu Hukuk Müşavirince 
avukatlara verilir. Bir davada birden fazla avukat görevlendirileceği 
gibi, ilgili Hukuk Müşavirinin talebi ve Hukuk Başmüşavirinin onayı 
ile bir dosyanın takip eden avukattan alınarak diğerine verilmesi 
mümkündür. 

Birden fazla şubeyi ilgilendiren davalar, ilgili şube Hukuk Mü
şavirinin müştereken tespit edecekleri esaslara ve verecekleri tali
mata göre yürütülür. 

Madde 20 — Müşavirlikçe bir davada birden fazla avukatın gö-
ı evlendirilmesi veyahut, bir dosyanın, takip eden avukattan alına
rak diğerine verilmesi mümkündür. 

Madde 21 — Avukatların tutacakları dosyalarda işin kendilerine 
verilişini gösteren belge, merciine verdikleri arzuhal ve lâyihalar su
retleri ile karşı tarafın verdiği usuli evrak ve dosyaya konulması 
icabeden diğer evrak ve belgeler bulunur. 

Madde 22 — Avukatlar, kendilerine verilen iş hakkında gerekli 
gördükleri takdirde Hukuk Müşavirleri ile istişare ederler ve direktif 
alırlar. Dava takip eden avukatlar davalarının safahatını ve dava ile 
ilgili görüşlerin Hukuk Başmüşavirinin uygun göreceği zamanlarda 
Müşavirler Kuruluna açıklarlar. 

Madde 23 — Avukatlar kendilerine verilen dava ve icra takiple
riyle vergi ihtilâfları üzerine, görevli ve yetkili merci nezdinde gere
ğini vaktinde yapmakla beraber, işin dosyasını açarlar ve gerekli ih
tiyati tedbirlerin alınmasını da gözönünde tutarlar. Bundan sonraki 
safhaları avukatlar takip eder. İşlemler hakkında izahat ve belge is
tedikleri takdirde Müşavirlik kanalı ile, ilgili servisten talep ederler 

Madde 24 — Avukatlar, işbu Yönetmelik gereğince, kendilerine 
verilen işler hakkında tutacakları dosyaların düzenli ve tamam olma
sından sorumludurlar. Bu dosyalar Müşavirlik Bürosunda muhafaza 
edilir. Duruşmalardan bir hafta önce dosya avukata verilir ve du
ruşmayı takip eden bir hafta sonunda Büroca yapılacak işleri belir
ten bir müzekkere ile iade olunur. 

Madde 25 — Avukatlar, her duruşma sonunda bağlı oldukları 
Hukuk Müşavirine duruşma safahatını, alınan kararları ve yapılacak 
işlemleri belirten bir rapor verirler. Bu rapor Müşavirlikçe hazırlana
cak forma göre düzenlenir ve Müşavirlikçe özel dosyada saklanır. 

Madde 26 — Dava veya icra takipleri avukata, gerekli talimatı 
belirten bir yazı ve Müşavirliğe intikal etmiş konu ile ilgili belgeleri 
ihtiva eden dosya dizi pusulası ile verilir. Dizi pusulası iki nüsha ola
rak tanzim olunur ve bir nüshası alındığına dair imzalatılarak her 
avukat için bu amaçla tutulan özel dosyada saklanır. 

Madde 27 — Dava ve icra takiplerinin durumları üç ayda bir ra
porla Müşavirliğe bildirilir. 

Madde 28 — Kendisine dava ve icra dosyası verilen avukat işi 
önce zaman aşımı yönünden gözden geçirerek gerekli tedbirleri alır. 
Dava ve icra takiplerinin, dosyanm tevdii tarihinden itibaren en kısa 
zamanda görevli ve yetkili merciler nezdinde açılması ve yapılması 
mecburidir. 

Madde 29 — Kurum avukatları, kendilerine verilen davalarla 
icra takiplerinin icap ettirdiği masrafları karşılayacak miktarda 
avans alırlar. 

Madde 30 — Hukuk Müşavirleri ve avukatların Baro aidatları 
Kurum tarafından ödenir. 

Madde 31 — Avukatlar, dava ve icra takipleri dışında, Müşavir
likçe kendilerine verilecek bütün işleri yapmakla yükümlüdürler. 

Vekâlet ücretinin dağıtımı: 

Madde 32 — Avukatlarca takip olunan her çeşit davalardan do
layı Kurum lehine tahsil olunan vekâlet ücretleri, dava ve icra takip
lerinin kesin olarak sonuçlanmış ve alacağın tahsilatı tamamlanmış 
bulunmak kaydı ile, Hukuk Başmüşaviri, Hukuk Müşavirleri, Avu
katlar, Raportörler ve Müşavirlik personeli arasında aşağıdaki nis-
betler dahilinde tevzi olunur. 

I — Bir avukat tarafından takip olunan dava ve icra takiple-
ı mden tahsil olunan vekâlet ücretinin % 30 u o avukata verilir. 

II — Takip birden fazla avukat tarafından yapılmış ise bu % 
30 nisbet, avukatların davadaki çalışmaları dikkate alınarak Hukuk 
Baş Müşavirince tevzi olunur. 

III — Vekâlet ücretinin geri kalan % 70i Hukuk Müşavirliği 
personeli arasında aşağıdaki şekilde tevzi olunur. 

A - % 30 Hukuk Başmüşaviri ve Hukuk Müşavirlerine, 
B % 20 dava takip eden avukat veya avukatlar dışında kalan 

diğer avukatlara, 
C - % 10 Raportörlere, 
D - °/o 10 Büro personeline, 
E - Yukarıda belirtilen hisselerin nispetleri Hukuk Başmüşa-

virince tespit olunur. 
IV — Sözleşmeli avukatlara vekâlet ücreti ödenmez. Bunlar ta

rafından tahsil edilen vekâlet ücretleri, Müşavirler Kurulunca tayin 
olunacak nispet dahilinde Müşavirlik personeline tevzi edilir. 

V — Avukatların hisseleri verildikten sonra geriye kalan % 70 
lekâlet ücreti ve sözleşmeli avukatlarca takip olunan davalara ait 
vekâlet ücretleri toplamı muayyen zamanlarda III üncü fıkra esas
larına göre tevzi olunur. 

VI — Radyo ve TV avukatlıklarınca tahsil olunan vekâlet üc
retlerinin % 40 ı takip eden avukata, % 20 si var ise diğer avukatlara, 
% 10 u diğer personele, ünite sorumlusu tarafından tevzi olunur. Ba
kiye % 30 Hukuk Müşavirliğine gönderilir. Tek avukat bulunan Radyo 
ve TV avukatlıklarında bu tevziat, % 40 ı takip eden avukat, % 20 
rliğer personel, % 40 Hukuk Müşavirliği şeklinde yapılır. Hukuk Mü
şavirliğine gönderilen miktar, Müşavirler Kurulu tarafından tespit 
olunacak esaslara göre Müşavirlik personeline tevzi olunur. 

Sözleşmeli avukatlar: 
Madde 33 — Kurumca gerekli hallerde ve yıllık «Sözleşmeli per

sonel planında» öngörüldüğü takdirde, sözleşme ile avukat istihdam 
olunabilir. 

Madde 34 — Sözleşmeli avukatların statüleri, hazırlanacak tip 
sözleşmede belirtilir. 

Madde 35 — Sözleşmeli avukatlar bu Yönetmelik hükümlerine 
aynen uymakla yükümlüdür. 

Madde 36 — Kurum avukatları tarafından yapılması fazla mas
rafı gerektiren, müdeabihi 10.000,— TL'nm altında bulunan Ankara 
ve Radyo ve TV Kuruluşları avukatlıklarının bulunduğu şehirler 
dışında kalan davaların takipleri, Hukuk Başmüşavirinin teklifi ve 
Genel Müdürün onayı ile tanzim edilecek sözleşme örneğine göre 
mahallî avukatlara verilebilir. Bu avukatların tabi olacakları statü 
tıp sözleşmede belirtüir. Kendisine sözleşme ile iş tevdi olunan avu
kat bu Yönetmelikle kurum avukatlarına yüklenilen vecibelere aynen 
uymakla yükümlüdür. 
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Radyo ve TV avukatlıkları: 

Madde 37 — Radyo ve TV Avukatları idarî yönden bünyesinde 
bulundukları Radyo ve TV Müdürlüklerine, meslek ve görev yönün
den Hukuk Başmüşavirine karşı sorumlu olarak görev yaparlar. 

I) Radyo ve TV Avukatlıkları çalışmaları, Hukuk Başmüşavirinin 
teklifi ve Genel Müdürün onayı ile tespit olunacak bir avukatın göze
tim ve denetimi altında, adetleri Kurum kadro cetvelinde belirli avu
katlar, raportörler ve büro hizmetlerince yürütülür. 

II) Radyo ve TV Avukatlıklarının başlıca görevleri şunlardır : 
A - Hukuk Başmüşavirliğince tespit olunacak esaslar içerisinde 

bağlı bulundukları radyo ve televizyon kuruluşlarının isteyeceği konu
lar hakkında hukukî göşlerini bildirmek, 

B - Genel Müdürlükçe veya Genel Müdürlük aleyhine açılan ve 
bağlı bulundukları Radyo ve TV Kuruluşlarını ilgilendiren veyahut 
Hukuk Başmüşavirliğince takip görevi kendilerine verilen her türKi 
hukuk, ceza, vergi davaları ile idarî davalar, vergi, resim ve harçlarla 
ilgili itirazları adlî, idarî, malî yargı organları, hakem kurtulan 
önünde takip etmek, sonuçlanmasını sağlamak, dava safhalarını ve 
sonuçlarını Hukuk Müşavirine bildirmek, 

C - Her türlü dava, takip ve itirazlarla ilgili dosyalarını tutmak, 
bunlarla ilgili tahsilat ve ödeme işlerinin zamanında ve hızla yapıl
ması için ilgili şubelere gerekli uyarmaları yapmak, 

D - Yönetmeliklerde veya radyo veya televizyon kuruluşu mü
dürü tarafmdan öngörülen hallerde komisyonlara katılmak, 

E - Radyo ve televizyon kuruluşu hizmetleri ile ilgili olarak ya
pılan sözleşmelerin uygulanmasını denetlemek, 

F - Bütün meslekî çalışmalarda, Hukuk Müşavirliği ile koordi -
nasyonu sağlamak, Hukuk Başmüşavirince bu konuda verilecek tali
matlara ve bu Yönetmelikte tespit olunan esaslara uygun hareket 
etmek, 

G - Hukuk Başmüşavirince verilecek diğer görevleri yapmak. 
III) Radyo ve TV avukatlıkları, bu Yönetmelikle kendilerine 

verilen görevlerin yerine getirilmesinde bu görevler ve Genel Müdür
lükçe verilecek emirler çerçevesinde yetkili ve meslek çalışmaları yö
nünden Hukuk Başmüşavirine karşı sorumludur. 

IV) Radyo ve Televizyon kuruluşları avukatları kendilerine gelen 
mütalâa isteklerini Müşavirler Kurulunun görüşünü almak için Hukuk 
Başmüşavirine intikâl ettirebilirler. 

V) Bu Yönetmeliğin 17-31 inci maddeleri hükümleri Radyo ve 
TV Avukatları hakkında da uygulanır. 

Dava ve icra takipleri: 

Madde 38 — Kurum tarafından bir dava veya icra takibinin açıl
ması veya vergi itirazında bulunması Genel Müdürlüğün emri ile olur. 

a) Genel Müdürlük'e bağlı ünitelerden Hukuk Müşavirliğine 
gerekli belgeleri ile birlikte gönderilen dava konuları, Müşavirlikçe 
gerekçeleri ile birlikte Genel Müdürlüğe arzolunur ve Genel Müdür
lükçe verilecek emirle dava veya icra takibi açılır. 

b) Kesinleşmiş ilâmların icra takibine konulması ve Kurum 
aleyhine açılmış bulunan dava ve icra işlerinin takibi, Genel Müdür
lükten ayrıca bir emir alınmaksızın Hukuk Müşavirliğince yürütülür. 

c) Hukuk Müşavirliği, Kurum aleyhine açılan ve Müşavirlik 
tarafından takip olunan davalar hakkında sık sık Genel Müdürlüğe 
bilgi verir. 

d) Vergi ihbarnameleri, evrak kanalı ile Muhasebe ve Malî 
İşler Dairesi Başkanlığına sevk olunur. Başkanlık bunlar içersinde 
itirazı mucip görülenleri, lüzumlu belgeleri ve mucip sebepleri ile 
birlikte ve Genel Müdürlük kanalı ile Hukuk Müşavirliğine gönde
rir. Bu vergi ihbarnamelerinin tebellüğ tarihinden itibaren azamî 5 
gün içerisinde Hukuk Müşavirliğine gönderilmiş olması gerekir. Vergi 
ihbarnameleri ile ilgili itirazlar Hukuk Müşavirliğince yürütülür. 

e) Müddeabihi 1.000 TL. sının altındaki davalar doğrudan doğ
ruya Hukuk Başmüşavirinin emri ile açılabilir. Ancak, bu miktarı 
aşmayan davaların Kurum personeli aleyhine açılması halinde Genel 
Müdürlük izni alınması şarttır. 

Madde 39 — Hukuk Müşavirliği bir davanın açılmasını veya icra 
takibinin yapılmasını faydasız gördüğü takdirde, durumu gerekçesiyle 
ve sorumluluğu gerektirir yönler varsa, bunları ve sorumlu şahısları, 
sorumluluğu icap ettirir bir durum veya sorumlu şahısları takibe 
hukukî veya maddî imkân yok ise, bunları belirterek Genel Müdür
lüğe arzeder ve Genel Müdürlük gereğini yapar. 

Madde 40 — Her dava ve icra takibi derecattan geçirilir. Bun-
lann derecattan geçirilmemesi, feragatlar, kabuller ve yargı organ
larına intikal etmiş veya etmemiş uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, 
Yönetim Kurulunca bu konuda alınacak karara bağlıdır. Hukuk Müşa
virliğince davanın veya icra takibinin derecattan geçirilmemesi ile ilgili 
olarak yapılan talep hakkında Yönetim Kurulu kararı, geciktiği tak
dirde, Müşavirlikçe müddeti zarfında derecattan geçirilmesi için 
gereği yapılır. Bilâhare, bildirilecek Yönetim Kurulu kararma göre 
hareket olunur. Tashihi karar ve iadei muhakeme yapılması gerekli 
görüldüğü takdirde, Hukuk Müşavirliği, konuyu gerekçesi ile birlikte 
Genel Müdürlüğe arzeder ve Genel Müdürlük emri ile bu yollara gi
dilir. 

Avukatlar, tashihi karar ve iadeyi muhakeme, yazılı emirle 
bozma yollarına gidilmesi için kanunî sebepler gördükleri takdirde, 
mütalâalarını Hukuk Müşavirliğine bildirmekle beraber, müddetin 
muhafazası için gerekli tedbirleri alırlar. Cevap, müddetin alınma
dığı takdirde, birinci fıkra hükmü uygulanır. 

Davalarda karşı tarafa yemin teklifi veya yapılan yemin teklifi
nin kabulü Genel Müdürlüğün muvakatına bağıldır. 

Radyo ve TV Avukatlarının bu işlemleri nasıl yapcakları, «İç 
talimat» da belirtilir. 

Madde 41 — Hukuk Müşavirliğinde her dava ve icra takibi için 
ayrı bir dosya açılır ve dava ve icra takpileri, dava defterine, icra 
defterine sıra numarası verilerek kaydolunur. Dosya Hukuk İşleri 
Büro Şefi tarafmdan açılır. Dosyaya, işin avukata verilişini gösteren 
belge, avukatın merciine verildiği dilekçe ve layiha suretleri, karşı 
tarafın verdiği usuli evrak bu Yönetmelik gereğince avukatın doldu
racağı belgeler konur. Dosyalar Hukuk Müşavirliği Bürosunda mu
hafaza olunur. 

Madde 42 — Açılan her dava dosyasında daktilo ile yazılmış 
bir sahife sıra numarasını takip eden bir zabıtname bulundurulur. 
Bu zabıtta dava, icra takibi ve vergi uyuşmazlığı hakkında yürütülen 
işlemler, duruşmalarda tarafların ileri sürdükleri iddia ve savunma
lar ve merciin verdiği karar gösterilir ve altı ilgili avukat tarafından 
parafe edilir. 

Her dava dosyasında dosya içindekileri gösterir bir fihrist bulun
ması lâzımdır. 

Madde 43 — Davalar kesin sonuca bağlanınca avukatlar, durumu 
Hukuk Müşavirliğine bildirirler ve bu kararların tebliğ ve icra işlem
lerini takip ederler. 

Madde 44 — Mahkemeye veya icraya intkâl etmiş ve edecek olan 
ihtilaflı işlerin dosyası, işlemin safhaları, işle ilgili mevzuat hükümle
riyle, işin teknik yönlerini ve şubenin görüşünü bildiren bir yazıya 
bağlanarak Genel Müdürlük kanalı ile Hukuk Müşavirliğine gönderilir. 
Dava ile ilgisi olup da dosyada bulunmayan kayıt ve belgelerin tas
dikli birer örneği dosyaya konulur. Bu kayıt ve belgelerin asıllarının 
ve ihtilaflı iş dolayısiyle tetkikine lüzum görülen diğer evrakın talep 
edilmesi takdirinde, bunlar da dizi pusulası ile birlikte ve imza mu
kabilinde Hukuk Müşavirliğine tevdi olunur. 

Hukuk Müşavirliğine verilen dosya ve bilginin kayıt belgelerin 
yanlış veya noksan olmasından yahut geciktirilmesinden, o işle ilgili 
şubenin amiri sorumludur. 

Madde 45 — Aciz vesikasına bağlanan takiplerde, borçluların mal 
iktisap edip etmedikleri zaman zaman araştırılmak ve icabında İcra 
ve İflâs Kanununun 143 ncü maddesi gereğince işlem yapılmak üzere bu 
vesikalar takibin yapılmasını istemiş olan servise tevdi olunur. Ancak, 
borçlunun vaziyeti veya alacağın azlığı dolayısiyle yukarıdaki fıkra 
dairesinde muamele yapılmasına lüzum görülmeyen, aciz vesikalarına 
müstenit alacaklar, Yönetim Kurulu kararı alınarak terkin oluna
bilir. 

Madde 46 — Bir dava veya icra dolayisiyle tahsiylât, Hukuk Mü
şavirliğinin isteği üzerine Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca 
yapılır. Tahsis olunan vekâlet ücrteleri, Hukuk Müşavirliğince tevzi 
olunana kadar bloke edilir. Adı geçen Başkanlık, her ay sonunda bloke 
hesabının son durumunu Hukuk Müşavirliğine bildirir. 

Madde 47 — 14/6/1968 tarih ve 12924 sayılı Resmî Gazete'de yayım
lanan «Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Hukuk Müşavirliği Yönet
meliği» yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 48 — Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Müdür yürütür. 

Madde 49 — Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte 
yürürlüğe girer. 



Y ü k s e k S e ç i m K u r u l u K a r a r l a r ı 
Karar No. : 1349 

İtiraz No. : 292 
Mardin Milletvekili ve o yer C. Senatosu üyesi adayı Esat Kemal 

Aybar'ın Mardin İl Seçim Kurulu Başkanlığının 11/9/1973 günlü ve 73 
sayılı yazısına ek olarak gönderilen 11/9/1973 günlü dilekçesinde; 14 
Ekim 1973 gününde yapılacak C. Senatosu kısmî yenileme seçiminde 
Adalet Partisi Mardin listesinin birinci sırasında Merkez kontenjan adayı 
olarak gösterilen Sait Mehmetoğlu'nun Millî Eğitim Bakanlığı İlk öğ
retim Genel Müdürü olduğunu, daimî görev yeri Ankara olmakla bera
ber Hazioan 1973 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığının özel onayı ile Mar
din'deki Yatılı Bölge Okullarının teftişi ile görevlendirildiğini ve Hazi
ran 1973 sonlarına yakın günlere kadar teftiş görevi yaptığım, bu süre 
içinde YSE Lojmanında ikamet ettiği gibi Millî Eğitim Müdürlüğünün 
hizmet arabasıyla ilçeleri ve yatılı bölge okullarını teftiş ettiğini, bu 
durumun adıgeçenin adaylığına mani olduğunu; 306 sayılı Milletvekili 
Seçimi Kanununun 17 nci maddesi gereğince istifa etmeksizin aday ola
mayacağını; bu hususları belirtmek suretiyle Mardin İl Seçim Kuruluna 
itiraz etmişse de itirazının reddedildiğini beyanla İl Seçim Kurulunun 
bu kararına itiraz etmiş ve Sait Mehmetoğlu'nun adaylığının iptalini 
istemiş oimakla gereği görüşülüp düşünüldü: 

334 sayılı T. C. Anayasa'sınm 68 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında 
«Aday olmak, memurluktan çekilme şartına bağlanamaz. Seçim güvenli
ği bakımından hangi memurların ne gibi şartlarla aday olabilecekleri 
kanunla düzenlenir.» hükmü yer almış ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi 
Kanununun 17 nci maddesinde de görevlerinden çekilmedikçe aday gös-
terilemiyecek memur ve hizmetliler gösterilmiştir. Sözü edilen maddenin 
2 nci fıkrasında « görevli bulundukları seçim çevresinden adaylıkla
rını koyamazlar, aday gösterilemezler ve seçilemezler» denilmiştir. Bu 
hükümlerin yazılışından, 17 nci maddede yer alan memur ve hizmetli
lerin, adaylıklarını koydukları seçim çevresinde görevli bulunmaları 
halinde istifa zorunluğuna bağlı tutuldukları anlaşılmaktadır. Bu zo-
runluğu, görevinin niteliği itibariyle yetkisi bütün Türkiyeyi veya mem
leketin birkaç çevresini etkileyecek memurlara uygulamak mümkün de
ğildir. Nitekim bu 17 nci maddenin Temsilciler Meclisinde yapılan mü
zakeresi sırasında genel müdürler, müsteşarlar gibi görevlerinin niteliği 
itibariyle yetkileri birden fazla seçim çevresine veya bütün Türkiye'ye 
yaygın bulunan memurların memurluk durumları nedeniyle ellerinde 
bulunan imkânları kullanacakları ve bu suretle seçim yarışmalarında 
adaylar srasında eşitsizlik doğacağı ileri sürülmüş ve tasarıdaki bu 
hüküm bu gibi memurların görevlerinin tesir edebileceği hiçbir seçim 
çevresinde istifa etmedikçe adaylıklarını koyamayacakları şeklinde de
ğiştirilmesi istenmiş, komisyon sözcüsü; seçim çevresinde görevli bulu
nan memur ve hizmetliler hakkında konulan bu yasağın genişletilmesinde 
bir yarar bulunmadığını açıklayarak bu görüşe katılmadıklarını bildirmiş 
ve maddenin bu şekilde değiştirilmesine ilişkin olarak verilen önerge ka
bul edilmemiştir. Yine bu görüşme sırasında, tasarıda yer alan hükmün 
i l sınırları içinde bulunan bütün memurları aynı hükme tabi tuttuğu, 
oysa bir vali veya emniyet müdürü ile bir köy öğretmeninin bir tutula
mayacağı, bu itibarla memurların etki dereceleri bakımından bir ayırıma 
tabi tutulması gerektiği ileri sürülmüş ve tasarıdaki istifa zorunluğunım, 
illerin genel idare kuruluşlarında millî idare ile atanan memurlar ve bele
diye başkanlarına hasredilmesi istenerek bu hususta önerge verilmiş, 
fakat bu önergeye komisyon katılmamış ve bu önerge de reddolunarak 
halen yürürlükte bulunan madde metni kabul edilmiştir. (Temsilciler 
Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt 5, sahife 186 - 189 ve 381 - 362) 

Görülüyor k i bu madde, bir memura görev yaptığı seçim çevresinde 
istifa etmeksizin adaylık yolunu kapatmıştır. 

Hernekadar Genel Müdürlerin görev ve yetkileri genellikle bir çok 
seçim çevrelerini kapsaması itibariyle bunların ellerindeki olanakları 
seçim yarışmalarında kullanmaları ve bu suretle adaylar arasındaki 
eşitliği ve dolayısiyle seçim güvenliğini bozmaları düşünülebilirse de az 
önce belirtildiği gibi Meclis görüşmeleri sırasında geçen konuşmalardan 
ve reddolunan önergelerden kanun koyucunun amacı belirmiştir. Bu 
durumda, seçim güvenliği bakımından bu hüküm görev ve yetkileri 
bir-çok seçim çevresine yayılan memurlara uygulanması mümkün bu
lunmamaktadır. 

Öte yandan, aynı Kanunun 656 sayılı Kanunla değişik 18 inci mad
desi subay, askerî memur, askerî hâkim ve astsubayların görevli olduk
ları veya emirleri altındaki askerî birlik ve müesseselerin bulunduğu 

seçim çevrelerinde adaylıklarını koymaları veya gösterilmeler hakkında 
belli bir süre içinde ayrılma isteğinde bulunmalarını öngörmüştür. Ka
nun Koyucu isteseydi etki dereceleri çok geniş olan bu kabil memurlar 
içinde 17 nci maddeye, 18 inci madde gibi açık bir hüküm koyardı. 
17 nci maddeye böyle bir hükmün konulmaması da bu hükmün ancak 
kendi seçim çevresinde görev yapan memurları kapsadığı yolundaki 
görüşü doğrulamaktadır. 

Bundan başka 17 nci maddede yazılı «görevli bulundukları seçim 
çevresi» ibaresinden daimî olarak görev ifa edilen il ' in kastedildiği ge
çici görevle bulunulan yerlerin bu hükmün kapsamı dışında kalacağı 
açıkça anlaşılmaktadır. 

Yukarıdan beri açıklanan nedenlerle Adalet Partisi Mardin Cum
huriyet Senatosu üyesi aday listesinin birinci sırasında merkez konten
jan adayı olarak gösterilmiş bulunan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim 
Genel Müdürü Sait Mehmet oğlu'nun aday gösterilmesi için görevin
den istifa etmesi gerekmediği gibi, adı geçenin Haziran 1973 ayında Mar
din İlin'den geçici görevle bulunmuş olması da aday gösterilmesine en
gel teşkil etmeyeceği ve Mardin İl Seçim Kurulunun 11/9/1973 gün ve 
15 sayılı kararı yerinde görüldüğü cihetle itirazın reddine karar verilme
lidir. 

Sonuç: 1 — C. Senatosu Mardin Adalet Partisi adayı Esat Kemal 
Aybar'ın itirazının reddine, 

2 — Kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasına, 
3 — Kararın birer örneğinin dilekçi Esat Kemal Aybar'a ve Mar

din İl Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine, 
13/9/1973 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

Karar No : 1418 
İtiraz No : 314 
Celal Aral imzasiyle ve Yozgat İl Seçim Kurulu Başkanlığı aracı

lığı ile Kurulumuz Başkanlığına gönderilen 13/9/1973 günlü dilekçede; 
Yozgat İl Seçim Kurulunun adaylığa ilişkin 11/9/1973 gün ve 21 sayılı 
Kararma süresi içinde ve belgeleri eklenmek suretiyle itiraz edilmiş ve 
ayrıca 10 liralık posta pulu gönderilmiş olmakla, gereği görüşülüp dü
şünüldü : 

İtirazcı tarafından Yozgat İl Seçim Kuruluna 8/9/1973 tarihinde ve
rilen dilekçede, Yozgat Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili adaylığını 
birinci sırada kazanan Nedim Korkmaz'ın nüfus kaydındaki adının 
Saim Nedim Korkmaz olduğu halde Nedim Korkmaz yazılı oy pusu
lalarının da adı geçene verildiğinin kabul edildiği ileri sürülerek, söz 
konusu oy pusulalarının iptali; ayrıca yalan yere yemin etmekten hak
kında dava açılması nedeniyle de adaylığının iptali istenilmiştir. 

İl Seçim Kurulunca, birinci itiraz sebebinin aday yoklamalarına 
ilişkin olup, 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 1783 sayılı Kanunla 
değişik 50 nci maddesinin son fıkrası hükmünce, süresinden sonra iti
raz edilmiş olduğu; ikinci itiraz sebebinin ise henüz dava açılmamış ol
ması itibariyle seçilme yeterliğine engel bulunmadığı nedenleriyle red
dine karar verilmiştir. 

İl Seçim Kurulunca, her iki itiraz sebebine karşı gösterilen gerekçe 
ve itirazların reddine karar verilmesi Kanun hükümlerine uygun bu
lunmaktadır. 

O halde, Yozgat İl Seçim Kurulunun 11/9/1973 gün ve 21 sayılı 
Kararma karşı ileri sürülen itirazların reddine karar verilmelidir 

Sonuç : 1) İtirazın reddine, 
2) Kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasına, 
3) Karar örneğinin itirazcıya ve bilgi için Yozgat İl Seçim Kurulu 

Başkanlığına gönderilmesine, 
4) Kullanılmayan 10 liralık posta pulunun dilekçiye geri veril

mesine, 
15/9/1973 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

Karar N o : 1458 
İtiraz No : 321 
Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat İli Milletvekili adayı Ali Aktaş'ın 

İl Seçim Kurulu aracılığı ile gönderdiği ve İl Seçim Kurulunun millet
vekili adayı Fikret Hokkaömeroğlu'nun adaylığına karşı yaptığı iti
razın reddine ilişkin 13/9/1973 günlü ve 22 sayılı Kararma karşı itirazı 
kapsayan 14/9/1973 günlü dilekçesi ve ekleri incelendi, gereği görüşüldü: 

_ 19 — 
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25/5/1961 günlü ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 
14/7/1965 günlü ve 656 sayılı Kanunla değişik 39 uncu maddesi uyarınca, 
adaylıkların geçici olarak ilânından itibaren iki gün içinde İl seçim ku
ruluna itiraz edilebilir. İtirazlar, İl Seçim Kurullarında, en geç, oy-
verme gününden önceki otuzikinci gün akşamına kadar karara bağla
nır. İlgililer, bu kararlara karşı, iki gün içinde Yüksek Seçim Kuruluna 
itiraz edebilirler. Yüksek Seçim Kurulu, üç gün içinde ve en geç ke
sin aday listelerinin ilânı gününe kadar bu itirazı karara bağlar. 

İtirazcı, adayların geçici olarak ilânından sonra İl Seçim Kuruluna 
verdiği 10/9/1973 günlü dilekçe ile itirazda bulunmuş, Yozgat İl Seçim 
Kurulu 13/9/1973 günlü ve 22 sayı ile itirazın reddine karar vermiş, iti
razcı Al i Aktaş bu karara karşı 14/9/1973 günü itiraz etmiş, itiraz evrakı 
17/9/1973 tarihinde Kurulumuza ulaşmıştır. 

Kurulumuzca milletvekili kesin aday listesi 17/9/1973 günlü ve 14658 
sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. 

306 sayılı Kanunun değişik 39 uncu maddesinin son fıkrası ve Ku
rulumuzun ilke kararı uyarınca adaylığa itiraz üzerine İl Seçim Kurul
larınca verilen kararlara karşı ileri sürülen itirazlarm Yüksek Seçim 
Kurulunca kesin listelerin ilânından önce karara bağlanması gerekir; 
bu günden sonra böyle bir itiraz Yüksek Seçim Kurulunca, gecikme se
bebi ne olursa olsun karara bağlanamaz. 

O halde itirazın reddine karar verilmelidir. 
Sonuç: 1 — Yukarıda açıklanan nedenlerle itirazın reddine, 
2 — Kararın Resmî Gazete'de yayınlanmasına, bir örneğinin iti

razcı Al i Aktaş'a gönderilmesine, 
17/9/1973 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

Karar No : 1414 
Millet Partisi Çankırı adayı Halit Cebi tarafından Karabük Noter

liği aracılığı ile Kurulumuza gönderilen 13/9/1973 günlü dilekçede; 
Milletvekili adaylığından istifa ettiği bildirilerek gerekli işlemin yapıl
ması istenilmiş olmakla, gereği görüşülüp düşünüldü: 

1 — Dilekçenin istifa dilekçesinin Kurulumuza 15/9/1973 gününde 
ulaştığı, kayıtların incelenmesinden anlaşılmıştır. 

2 — 25/5/1961 günlü ve 306 sayılı Milletvekili seçimi Kanununun 
13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında, «Siyasi Partilerin aday listelerin
de, yapılan itirazlar üzerine eksiklik husule geldiği takdirde Yüksek Se
çim Kurulunun tebliğinden itibaren iki gün içinde bu eksikler tamam
lanır.» denilmiştir. 

Yüksek Seçim Kurulunun, (Mayıs 1961 - Şubat 1962 dönemi İlke 
Kararları) kitabının 136 nci sayfasında yer alan Kurulumuzun 31/10/1961 
günlü ve 377 sayılı kararında da, geçici aday listeleri Yüksek Seçim 
Kuruluna verildikten sonra partilerce bu listelerde herhangi bir deği
şiklik yapılamıyacağı, ancak, itiraz yolu ile verilecek kararlar sonunda 
ve birde adayların, listelerin kesinleşmesinden önce adaylıktan çekil
meleri halinde değişiklik olabileceği öngörülmüştür. Bu durumda, parti 
listelerindeki eksikliğin tamamlanması için adayların istifa dilekçeleri
nin en geç listelerin kesinleşmesinden iki gün önce Kurulumuza ulaş
tırılması zorunlu bulunmaktadır. 

3 — Aynı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasında da, «aday
lıklar kesinleştikten sonra, Yüksek Seçim Kurulu bütün adayları oy ver
me gününden önceki yirmi yedinci gün, seçim çevreleri itibariyle Rad
yo ve Resmî Gazete ile ilân eder.» Hükmü yer almıştır. Buna göre, 
14 Ekim 1973 günü yapılacak Yasama Meclisleri seçimlerine ilişkin 
aday listeleri, 16 Eylül 1973 günü saat 17.00 de kesinleşmekte ve kesin
leşen listelerin, Kurulumuzca, 17 Eylül 1973 günü Radyo ve Resmî Ga
zete ile ilân edilmesi gerekmektedir. 

Açıklanan yasal hükümler ve Kurulumuzun ilke karan bir arada 
değerlendirildiğinde, kesinleşmeden iki gün önce gönderilen ve aday
lıktan çekilme dilekçesi Kurulumuza ancak, 15/9/1973 gününde ulaşan 
Millet Partisi Çankırı adayı Halit Çebi'nin istifasının, maddî imkân
sızlık nedeniyle, kabulüne olanak bulunmamaktadır. Zira, son bir gün
lük süre içerisinde dilekçinin durumunun Kurulumuzca incelenip ka
rara bağlandıktan sonra ilgili parti genel merkezine tebliğ edilerek, par
tiye bu eksikliği tamamlamak üzere Kanunun öngördüğü iki günlük sü
re verilmesine maddî olanak bulunmamaktadır. 

4 — Öte yandan, anılan Kanunun 23 üncü maddesinin 1 inci fık
rasında, «aday listelerinin kesinleşmesinden sonra, adaylıktan istifa, se
çim sonuna kadar nazara alınamaz ve o adaym bulunduğu listede de
ğişiklik yapılamaz» denildikten sonra, 2 nci fıkrada, «ancak bu gibiler 
seçim sonunda, milletvekilliğine seçilmiş bulunurlarsa, istifaları hüküm 
ifade eder ve yerlerine listede sıra itibariyle kendilerinden sonra gelen
ler seçilmiş olurlar.» Hükmü konmuştur. Bu hükümlere uygun olarak 
Kurulumuzca verilen ve Yüksek Seçim Kurulunun, (Mart 1964 - Aralık 

1965 dönemi İlke Kararları) Kitabının 254 üncü sayfasmda yer alan 
20/9/1965 ve 540 sayılı kararında, milletvekili adaylıklarının kesinleşme
sinden önce yapılmış geçerli istifa dilekçesinin Yüksek Seçim Kuruluna 
herhangi bir sebeple aday listelerinin kesinleşmesinden sonra ulaşma
ları halinde de, aday listelerinin kesinleşmesinden sonra yapılmış çe
kilmelere ilişkin hükümlerin uygulanması zorunlu görülmüş ve geç 
ulaşmanın, çekilmelerin geçersiz sayılmasını gerektirmeyip ancak mer
ciine ulaştığı günde uygulanması gereken Yasa hükmüne (anılan 23 ün
cü maddeye) göre işleme tabi tutulmuştur. 

Bu itibarla, anılan bu hükümlerle ilke kararına, 2 ve 3 üncü mad
delerde açıklanan gerekçelere dayanılarak, aday listelerinin kesinleş
mesinden en geç iki gün önce Yüksek Seçim Kuruluna ulaştırılmayan 
istifa dilekçelerinin, listelerin kesinleşmesinden önce gönderilmiş ol
ması halinde de 1 inci maddede belirtilen maddî imkânsızlık nedeniyle, 
anılan ilkenin uygulanması, aday listelerinin kesinleşmesinden sonra 
Kurulumuza ulaşmış bir çekilme dilekçesine uygulanan işleme tabi tu
tulması uygun bulunmuştur. 

Sonuç: 1 — Açıklanan nedenlerle, Millet Partisi Çank;rj Milletve
ki l i adayı Halit Çebi'nin istifa dilekçesi, 15/9/1973 gününde kurulumu
za ulaşmış bulunmasına göre geçerli sayılan bu dilekçesi hakkında bir 
işlem yapılmasına ve listeden çıkarılmasına yer olmadığına, adaylıktan 
çekilmesinin, seçim sonunda milletvekilliğine seçildiği takdirde hüküm 
ifade etmesi gerekeceğine, 

2 — Kararm Resmî Gazete'de yayınlanmasına, 
3 — Kararın birer örneğinin, anılan 23 üncü madde uyarınca iş

lem yapılmak üzere Çankırı İl Seçim Kurulu Başkanlığma ve bilgi için 
Millet Partisi Genel Başkanlığı ile dilekçiye gönderilmesine ve bir 
örneğin de kesin aday dosyasına konulmasına 

15/9/1973 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

Karar No. : 1444 
14 Ekim 1973 Pazar günü yapılacak Yasama Meclisleri Seçimlerinde 

bağımsız adaylara ait oy pusulaları arasmda (Evet) mühürü basılmış 
oy pusulası çıktığı takdirde sandık kurullarınca bu oy pusulalarının ge
çerli sayılıp sayılmayacağı hususunda tereddütler devam etmekte oldu
ğundan, bu konuda evvelce verilmiş olan 12/9/1965 gün ve 479, 22/9/1969 
gün ve 1330 sayılı kararlar da gözden geçirilmek suretiyle gereği görü
şülüp düşünüldü: 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 298 
sayılı Kanunun 78 inci maddesinin 656 sayılı Kanunla değişik (7) sayılı 
bendinde, oyunu siyasî partilerden biri lehine kullanmak isteyen seçme
nin kapalı oy verme yerinde, birleşik oy pusulası üzerinde, o partiye ait 
oy pusulasına (Evet) mührünü basacağı hükmü yer almış bulunduğu 
gibi aynı Kanunun 533 sayılı Kanunla değişik 103 üncü maddesinin 656 
sayılı Kanunla değişik (7) sayılı bendinde, hiçbir yerine (Evet) mührü 
basılmamış birleşik oy pusulaları ile birden fazla siyasî partinin oy pu
sulasına sirayet etmiş (Evet) mühürlü oy pusulalarının geç'erü olmaya
cağı hükmü konulmuş ve böylece birleşik oy pusulalarına (Evet) müh
rünün basılması pusulanm geçerlik şartı olduğu gibi bu mührün basıl
mamış veya hatalı basılmış olması da pusulanın geçersizliği sonucunu 
doğurmaktadır. 

Bir işlemin hukuken geçersiz sayılması ve bunun sonucu olarak 
bir hakkın ortadan kaldırılması bu yolda objektif bir düzenlemenin var
lığı veya işlemin geçersiz sayılması gereğinin, genel hukuk kuralları kar
şısında işlemin niteliğinden açıkça anlaşılabilmesi halinde mümkündür. 

298 sayılı Kanunun yukarıda sözü edilen 103 üncü maddesinde 
(Evet) mührüne siyasî partiler bakımından yer verilmiş, birleşik oy pu
sulasında (Evet) mührünün basılması pusulanm geçerlik şartı olduğu 
gibi bu mührün basılmamış veya hatalı basılmış olduğu oy pusulaları 
da geçersiz sayılmıştır. Buna karşılık bağımsız adayların oy pusulalarma 
(Evet) mührü basılması öngörülmemiş, başka bir deyişle, böyle bir ge
çerlik şartı konulmamıştır. Bu durumda (Evet) mührünün kullanıl
ması veya kullanılmaması pusulanm geçerlik şartı olmadığına göre ge
çersizlik şartı da olamaz. 

Kanunun 103 üncü maddesinin (3) numaralı bendinde imzalı veya 
mühürlü veya seçmenin kim olduğunu belirten herhangi bir işaret taşı
yan oy pusulalarının geçerli olmayacağı öngörülmüş ise de; burada 
sözü geçen mühürden maksadın imza yerine kaim olmak üzere kul
lanılan mühür olduğu, üzerine (Evet) mührü basılmış oy pusulasının 
imzalı veya mühürlü veya seçmenin kim olduğunu belirten herhangi 
bir işaret taşıyan oy pusulaları olarak sayılamyacağı, bu durumda bir
leşik oy pusulalarına (Evet) mührünün basılmasının pusulanm geçerlik 
şartı olduğu yolunda bilgi sahibi bulunan seçmenlerin bağımsız oy pu
sulalarına da bu mührün basılması gerektiği kanısında olmaları do-
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layısıyle, bu gibi oy pusulaları sandığa atılmış olacağı cihetle, üzerinde 
(Evet) mührü basılmış olan bağımsız adaylara ait oy pusulalarının ge
çerli sayılmasına ve Kurulumuzun 12/9/1965 gün ve 479 sayılı, 22/9/1969 
gün ve 1330 sayılı Kararlarının kaldırılmasına karar verilmelidir. 

Sonuç: 1) Yasama Meclisleri Seçimlerinde üzerinde (Evet) müh
rü basılmış olan bağımsız adaylara ait oy pusulalarının geçerli sayıl
masına ve Kurulumuzun 12/9/1965 gün ve 479 sayılı, 22/9/1969 gün ve 
1330 sayılı Kararlarının kaldırılmasına, 

2) Kararın Resmî Gazete'de yayınlanmasına, bir genel yazı halinde 
İl ve İlçe Seçim Kurullarına duyurulmasına, 

16/9/1973 gününde oyçokluğuyla karar verildi. 

Karar No : 1457 
İtiraz No : 320 
Cumhuriyet Halk Partisi Mardin İli Cumhuriyet Senatosu Üyesi 

adayı Mehmet Ali Arıkan'ın İl Seçim Kurulu aracılığı ile gönderdiği ve 
İl Seçim Kurulunun bağımsız Cumhuriyet Senatosu adayı Doktor Va
hap Dizdaroğlu'nun adaylığına karşı yaptığı itirazm reddine ilişkin 
11/9/1973 günlü ve 17 sayılı kararma karşı itirazı kapsayan 14/9/1973 
günlü dilekçesi ve ekleri incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü: 

25/5/1961 günlü ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 
14/7/1965 günlü ve 656 sayılı Kanunla değişik 39 uncu maddesinin son 
fıkrası hükmünce, adaylığa itiraz üzerine i l seçim kurullarınca verilecek 
kararlara karşı ileri sürülecek itirazların Yüksek Seçim Kurulunca 

en geç kesin aday listelerinin ilâmna kadar karara bağlanması zorunluğu 
vardır; bu süre geçtikten sonra böyle bir itiraz Yüksek Seçim Kurulunca 
gecikme sebebi ne olursa olsun artık karara bağlanamaz. 304 sayılı 
Kanunun değişik 1 inci maddesinin yaptığı gönderme nedeniyle yuka
rıda anılan 39 uncu madde Cumhuriyet Senatosu Üyeleri seçimlerinde 
de uygulanır. 

İtirazcı adayların geçici olarak ilânmdan sonra i l seçim kuruluna 
verdiği 10/9/1973 günlü dilekçe ile itirazda bulunmuş, Mardin İl Seçim 
Kurulu 11/9/1973 günlü ve 17 sayı ile itirazın reddine karar vermiş, bu 
karar kendisine 14/9/1973 günü tebliğ edilmiş olan itirazcı, 14/9/1973 
günlü dilekçe ile itiraz etmiş, itiraz evrakı 17/9/1973 günü Kurulumuza 
ulaşmıştır. 

Kurulumuzca, Cumhuriyet Senatosu Üyesi kesin aday listesi 
17/9/1973 günlü ve 14658 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmak suretiyle 
ilân edilmiştir. Böylece itiraz evrakı kesin aday listesinin ilân edildiği 
gün Kurulumuza gelmiştir. 

Bu durumda, Kurulumuzca kesin aday listesinin ilân edildiği, 
17/9/1973 gününde veya daha sonra ulaşmış bulunan itirazların esası 
üzerine karar vermek mümkün bulunmamaktadır. Zira, listeler kesinleş
miştir. 

O halde, itirazın reddine karar verilmelidir. 
Sonuç: 1 — Yukarda açıklanan nedenlerle itirazm reddine, 
2 — Kararın Resmî Gazetede yayınlanmasına, bir örneğinin itirazcı 

Mehmet Ali Arıkan'a gönderilmesine, 
17/9/1973 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

• 

G E N E L G E L E R 
Ticaret Bakanlığından : 

Dışticaret İşlerine Dair Sirküler 
İthalât: 73/28 

11 Eylül 1973 tarihli ve 14652 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 
Dışticaret İşlerine Dair İthalât 73/27 sayılı Sirkülerle değiştirilen, 13 
Ocak 1973 tarihli ve 14420 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dıştica
ret İşlerine Dair İthalât 73/8 sayılı Sirkülerin 4-II/A ve 7-A, B maddeleri 
aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 4 — II/A) Kamu Sektörünün II sayılı Liberasyon Liste
sinde yer alan maddeler ile Tahsisli İthal Malları Listesinde ve Anlaş
malı Memleketler İthal Listelerinde müracaat ve inceleme makamı 
gösterilmiş olan sanayici veya ithalâtçı kotaları ile ilgili ithal talepleri; 
bu makamlardan alınacak uygun mütalâa ve İthalât Yönetmeliğine ör
neği ekli Döviz İstek Formu ile birlikte doğrudan doğruya Maliye Ba
kanlığına yapılır. Bu Bakanlıkça gerekli incelemeyi müteakip uygun 
görülen talepler Ticaret Bakanlığına intikal ettirilir. Ticaret Bakanlığı, 
Maliye Bakanlığının görüşünü esas alarak bu talepleri sonuçlandırır ve 
Maliye Bakanlığına bilgi verir. 

Madde 7 — A) Kamu Sektörünün II sayılı Liberasyon Listesinde 
yer alan maddeler ile Tahsisli İthal Malları Listesinde müracaat ve in
celeme makamı gösterilmiş bulunan Sanayici ve İthalâtçı kotalarından 
vaki ithalâtında, ithal süresine ek olarak mahiyeti itibariyle ayrı bir 
imal süresini gerektiren mallar için Maliye Bakanlığına yapılacak mü
racaatlarda bu hususun yazılı beyanı gerekir. Bu kabil ithalâtta sonra
dan yapılacak imal süresi talepleri dikkate alınmaz. 

B) Yukarıda (A) bendi dışında kalan ithal taleplerinde İthalât 
Yönetmeliğinin 15. maddesinin 1. fıkrasındaki süreler içinde yapılacak 
imal süresi talepleri ilgili Kamu Kuruluşlarının yazılı beyanı üzerine 
Merkez Bankasınca İthal Müsaadesinin yürürlük süresine eklenir. 

Dışticaret İşlerine Dair Sirküler 
İhracat: (73/13) 

Yürürlükteki 19 Haziran 1973 tarihli İhracat Rejimi Kararma ekli 
İhracı Lisansa Bağlı Mallar Listesine «Domates Salçası» ilâve edilmiştir. 

• 
İ L A N L A R 

Afyon Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1971/256 
Davacı Balı Karabıyık ve arkadaşları tarafından davalı Hasan Eser 

ve arkadaşları aleyhine açılan izaleyi şüyu davasında davalılardan Afyon 
Hacıaftal Mahallesinden Emine Koç'un adresi meçhul olduğundan du
ruşmanın atılı bulunduğu 22/10/1973 Pazartesi günü saat 9.00 da mah
kemede bizzat hazır bulunması veya bir vekille kendisini temsil ettir
mesi lüzumu ilânen tebliğ olunur. 13449 • 

Arsin Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Arsin Yeşilce Mahallesinden İrfan Ustaömeroğlu vekili Av. Bedahat 
Malkoç tarafından davalı Adapazarı Aslanlar Köyünde Mukim Ali kızı 
Nazmiye Ustaömeroğlu aleyhine açılan boşanma davasının yapılan du
ruşmasında : 

Davalı Nazmiye Ustaömeroğlu'na gıyap kararının ilânen tebliğine 
karar verilmiş olup duruşma 15/11/1973 Perşembe günü saat 9.30 a bı

rakılmıştır. Duruşma günü Mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde 
veya kendinizi bir vekille temsil ettirmediğiniz takdirde gıyabınızda ka
rar verileceği gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

8757 
— — • 

Eyüp 1 inci Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1968/752 
Davacı Mil l i Savunma Bakanlığma izafetle istanbul Defterdarlığı 

Muhakemat Müdürlüğü vekili Avukat Sadi Örsal tartından davalı Eyüp 
İslambey Caddesi No. 92/5 de oturan İbrahim Yüksel aleyhine açılan 
alacak davasında : Davalının gösterilen adreste bulunamadığı ve gittiği 
yer adresininde meçhul bulunduğu anlaşıldığından adı geçene davetiyenin 
ilânen tebliğine karar verilmiştir. Duruşma günü olarak tayin edilmiş 
bulunan 22/10/1973 günü saat 9,30 da bizzat mahkemeye gelmesi veya 
bir vekil ile kendisini temsil ettirmesi lüzumu İbrahim Yüksel'e tebliğ 
yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 13452 



Ankara Levazım Amirliği 3 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda yazılı (11) kalem muhtelif malzeme 2490 sayılı Kanunun 
31 inci maddesine göre kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında gösterilen 
gün ve saatlerde Komisyonda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi Komis
yonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Teklif mektuplarının 
ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon 
Başkanlığına verilmesini, postada gecikmeler kabul edilmez. Mikalı Oto 
camı ile boyanın her kalemi de ayrı ayrı istekliye ihale edilebilir. 

İ H A L E 
Günü Saati C İ N S İ 

M . bedeli G. tem. 
C İ N S İ Miktarı Lira Kr . Lira Kr . 

Çelik Ranza 33 Tk. 99.000,— 6.200,— 
2/1 Şef Sekreter tipi te 5 Ad. 20.000 — 1.500,— 
lefon 
3/16 Bakır Boru 1000 Kg. 70.000,— 4.750,— 
1/4 Bakır Boru 1500 » 105.000,— 6.500,— 
5/16 Bakır Boru 1000 » 70.000,— 4.750,— 
3/8 Bakır Boru 1000 » 70.000,— 4.750,— 
1/2 Bakır Boru 1000 ~ » 70.000,— 4.750,— 

TAMAMI 5 Kalem 385.000,— 19.150,— 

Mikalı oto camı 85x160 50 M2 9.500,— 713,— 
Mikalı oto camı 90x160 50 » 9.500,— 713 — 
Mikalı oto camı 60x160 20 » 3.800,— 285,— 
Mikalı oto camı 75x160 100 » 19.000,— 1.425,— 

TAMAMI 4 Kalem 41.800,— 3.136,— 

Sah 
11.00 
11.30 

11.00 
Çarşamba 

3/10/1973 11.30 
Çarşamba 
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Aşağıda yazılı (18) kalem muhtelif malzeme 2490 sayılı Kanunun 
31 inci maddesine göre kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında gösterilen 
gün ve saatlerde Komisyonda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi Komis
yonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Teklif mektuplarının 
ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon 
Başkanlığına verilmesini, postada gecikmeler kabul edilmez. 

C 1 N S I 
M . bedeli G. tem. 

Miktarı Lira Kr . Lira Kr . 
I H A L E 

Günü Saati 

90.000,— 

168.000,— 

Tuzla Jeep ön köprü aks 
tamir takımı 600 Tk. 
Tuzla Jeep şanzuman 2 
inci vites dişlisi 600 Ad. 
4x2 Kaizer Jeep arka 
köprü aks ve istavroz 
dişli 
4x4 Kaizer Jeep arazi 
şanzuman grup dişlisi 
4x2 Kaizer Jeep şanzu
man prizdirek dişlisi 
Tuzla Jeep şanzuman priz
direk dişlisi 
4x2 Kaizer Jeep T - 89 E 
şanzuman kamalı mili 
4x4 Kaizer ön köprü mah-
rudi dişli takımı 
4x4 Kaizer Jeep arazi şan
zuman ön kamalı mili 
4x4 Kaizer Jeep arka ka
malı mili 
4x2 Kaizer Jeep T 98 A 
şanzuman 3 üncü 4 üncü 

aks rulman yatağı 
4x4 Kaizer Jeep ön ka
malı mil seyyar dişlisi 
4x4 Kaizer Jeep ön köprü 
sağ tas başı 
Kaizer Jeep şanzuman 2 
nci vites komple senkro-
manç 
4x2 Kaizer Jeep T - 89 - D 
şanzuman grup dişlisi 
4x2 Kaizer Jeep arka köprü 
ayna ve mahruti dişli Tk, 50 Tk. 
Tuzla Jeep el fren balata 
Takımı 2000 Tk. 70.000,— 

5.750,— 4/10/1973 11.00 

9.650— Perşembe 11.30 

100 Tk. 75.000,— 5.000,— 5/10/1973 11.00 

100 Ad. 100.000,— 6.250 — Cuma 11.30 

50 Ad. 40.000,— 3.000,— 9/10/1973 11.00 

600 Ad. 240.000 — 13.250 — Salı 11.30 

50 Ad. 35.000,— 2.625 — 10/10/1973 11.00 

60 Tk. 84.000,— 5.450,— Çarşamba 11.30 

100 Ad. 50.000,— 3.750,— 11/10/1973 11.00 

100 Ad. 50.000,— 3.750,— Perşembe 11.30 

100 Ad. 80.000,— 5.250 — 12/10/1973 11.00 
1 
400 

Ad. 40.000,— 3.000,— Cuma 11.30 

100 Ad. 50.000 — 3.750,— 16/10/1973 11.00 

30 Ad. 16.500,— 1.240 — Salı 11.30 

100 Ad. 75.000,— 5.000,— 17/10/1973 11.00 

100 Ad. 100.000,— 

75.000,-

6.250,— Çarşamba 11.30 

5.000,— 18/10/1973 11.00 

4.750,— Perşembe 11.30 
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İmar ve İskân Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünden: 

1 — Kayseri İli Sarız İlçesi Pettahdere Köyünde 70 konutun inşaat 
ihalesi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli 2.240.000,— TL. sidir. 

3 — ihale; Merkez İhale Komisyonunca Bakanlık binasının 7 nci 
katındaki toplantı salonunda 2/10/1973 Salı günü saat 15.00 tedir. 

4 — İhale dosyaları aynı binanın 6 nci katındaki 603 nolu odada 
görülebilir. 

5 — İhaleye girebilmek için isteklilerin; 
a) Sarız İlçesi Fettahdere Köyü 70 konut'a 80.950,— TL. lık geçi

ci teminat vermeleri, 
b) 1973 yılı vizesi yapılmış Ticaret Odası vesikasını 
c) İhaleye iştirak belgesi plan ve teçhizat beyannamesi Personel 

ve taahhüt beyannamesi 
Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum beyannamesi, 
Banka referans mektubu, Bayındırlık Bakanlığı Karne Komisyo

nundan alınmış ve halen geçerli bulunan işin keşif bedeli kadar (B) 
grubu müteahhitlik karnesi ve bu miktar kadar iş bitirme belgesini mü
racaat dilekçesine eklemek suretiyle, Merkez Yeterlik Belge Komisyo
nundan alacakları yeterlik belgesini, teklif mektupları ile birlikte zarfa 
koymaları lazımdır. 

6 — İsteklilerin teklif mektuplarmı 3 üncü madde de belirtilen 
ihale saatinden bir saat önce makbuz mukabilinde Komisyon raportör
lüğüne vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi almak için son müracaat 28/9/1973 Cuma gü
nü saat 17.30 a kadar Bakanlık binasının 8. inci katmdaki Genel Müdür
lük evrakına yapılacaktır. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul 
edilmez. 

Keyfiyet ilân olunur. 13372 /2-2 

1 — Çorum İli Sungurlu İlçesi A. Fındıklı Köyünde 220 konutun 
inşaat ihalesi kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli; 
Sungurlu İlçesi A. Fındıklı Köyü 200 konutun 6.400.000,— TL. si

dir. 
3 — İhale; Merkez İhale Komisyonunca Bakanlık Binasının 7 nci 

katındaki toplantı salonunda 5 Ekim 1973 Cuma günü saat 15.00 te iha
le edilecektir. 

4 — İhale dosyası aynı binanın 6 nci katındaki 603 no.lu odasında 
görülebilir. 

5 — İhaleye girebilmek için isteklilerin; 
a) Sungurlu ilçesi A. Fındıklı Köyünde 200 konuta 205.750,— TL. 

hk geçici teminat verilmesi. 
b) 1973 vizesi yapılmış Ticaret Odası vesikasmı, 
c) Yeterlik Belgesini, teklif mektupları ile birlikte zarfa koymala

rı lâzımdır. 
6 — İstekliler, teklif mektubu 3 üncü madde de belirtilen günde 

ihale saatinden 1 saat önce makbuz mukabilinde İhale Komisyonu ra
portörlüğüne vereceklerdir. 

7 — Yeterlik Belgesi almak için; plan ve teçhizat beyannamesi, 
personel ve taahhüt beyannamesi, banka referans makbuzu, Bayındırlık 
Bakanlığı Karma Komisyonundan alınmış ve halen geçerli bulunan, 
işin keşif bedeli kadar B. grubu müteahhitlik karnesi ve bu miktar iş 
bitirme belgesini müracaat dilekçelerine eklemek suretiyle en son 2 
Ekim 1973 Salı günü saat 17.30 a kadar Bakanlık binasının 8 inci katın
daki Genel Müdürlük Evrakına müracaat edebilirler. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul 
edilmez. 

Keyfiyet ilân olunur. 13373 / 2-2 

Ankara Belediye Başkanlığmdan: 

1 — Belediyemizce aşağıda yazılı 2 kalem 2490 sayılı Kanun gere
ğince kapalı zarf eksiltme suretiyle encümen salonunda ihalesi yapıla
caktır. 

2 — Şartnamesi ve numuneleri Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 
3 — İstekliler teklif mektuplarını engeç ihale saatinden bir saat 

evveline kadar Encümen Kalemine vermeleri zorunludur. 
Postada gecikmeler dikkate alınmaz. 

M . bedeli G. teminatı İ H A L E 
C İ N S İ Miktarı Lira Kr . Lira Kr . Tarihi Saati 

1 - Firkete örgü kafes 
teli 
2 - Muhtelif eldiven 

3000 M* 
7768 Çf. 

150.000 — 
248.365,— 

8.750 — 
13.668,25 

8/10/1973 
8/10/1973 

13095/4-3 

15.00 
15.10 
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Ankara î>.vnam Amirliği 1 No. 1« Satın Alma Komisyona 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı 
(Onüç) Kalem (Yiyecek) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve 
saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma 
saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İs
teklilerin kanuni şeküde hazırlıyacakları teklif mektuplarını üıale saatin
den bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına ver
meleri, Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Miktarı M . bedeli G. teminatı İ h a l e 
C i n s i (Kg.) Lira Kr . Lira Kr . günü saati 

Kuru fasulye 
Kuru fasulye 

Kuru fasulye 
Kuru fasulye 

Kuru fasulye 
Kuru fasulye 

Kuru fasulye 

Tamamı: 
Dermason kuru fasulye 
Nohut 
Nohut 

110.000 
110.000 

Tamamı: 
75.000 
75.000 

Tamamı: 
48.000 
48.000 

Tamamı: 
38.000 

Nohut 
Nohut 
Nohut 

504.000 
25.000 
75 000 
75.000 

Tamamı : 
58.000 
16.000 
30.000 

Tamamı : 254.000 

660.000 — 30.150,— 
680.000 — 30.150,— 

1.320.000,— 53.350,— 
450.000,— 21.750,— 
450.000 — 21.750,— 

900.000,— 39.750,— 
288.000,— 15.270,— 
288.000 — 15.270,— 

576.000,— 26.790,— 
228.000,— 12.650,— 

3.024.000,— 104.470,— 
187.500,— 10.625,— 
375.000,— 18.750,— 
375.000,— 18.750,— 

750.000,— 33.750,— 
290.000,— 15.350,— 
80.000,— 5.250,— 

150.000,— 8.750,— 

1.270.000,— 51.850,— 

4 Ekim 1973 
Perşembe 

11.00 

4 Ekim 1973 
Perşembe 

11.30 
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Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı 
(Yedi) kalem (Yiyecek) maddesi kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki 
gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi ça
lışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görüle
bilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına 
vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

M . Bedeli G. Tem. İ H A L E 
Cinsi Miktarı Lira Kr . Lira Kr . Günü Saati 

Kırmızı mercimek 60000 Kg 
Kırmızı mercimek 16000 » 
Kırmızı mercimek 24000 » 
Kırmızı mercimek 9000 » 

Tamamı: 

Yeşil mercimek 
Yeşil mercimek 
Yeşil mercimek 

30000 Kg. 
16000 » 
10000 » 

408.000,— 
108 800,— 
163.200,— 
61.200,— 

741.200,— 

180.000,— 
96.000,— 
60.000,— 

20.070,— 
6.690,— 
9.410,— 
4.310,— 

33.400,— 

10.250,-^ 
6.050,— 
4.250,— 

Tamamı: 336.000,— 17.190,— 

5/9/1973 Cuma 11.00 

12953/4-3 

Ankara Sular İdaresi Genel Müdürlüğünden : 

1 — Şehrin muhtelif semtlerinde yaptırılacak boru hendek haf
riyatları aşağıda gösterilmiş olup, kapalı zarf suretile ihale edilecek
lerdir. 

2 — İhale ile ilgili keşif vc şartnameleri mesai saatleri içinde 
idaremiz İnşaat Başmühendisliğinde görülür. 

3 — Teminat ihale gün ve saatleri aşağıda gösterilmiştir. 
4 — Kapalı zarfların ihale saatinden bir saat önce komisyona 

ibrazı ve teminat verilmesi şarttır. 
5 — îha'.e Genel Müdürlük binasında toplanacak komisyon hu

zurunda yapılacaktır. 
6 — İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta 

tamamen serbesttir. 
K . bedeli G. Temi. İ h a l e 

İ ş i n m e v z u u Lira Kr . Lira Kr . Günü Saati 

1 — Süzgeç, Karayolları 4. Bölge 
arası boru hendek hafriyatı 

2 — Bademlik deposu ile Badem
lik Mahal, arasında yapılacak 
boru hendek hafriyatı 

12.006,18 900,— 28/9/1973 16.00 

36.098,36 2.707,— 1/10/1973 16.00 
13430/3-2 

Ankara Levazım Amirliği 1 No. Iu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (Beş) kalem (Yiyecek kapalı )zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün 
ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalış
ma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görüle
bilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkan
lığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

C İ N S İ 

Portakal (Öğrenci) 
Portakal (Er) 

Mandalina 

Muz 
Karnabahar 

Miktarı 

~ 100.000 Ad, 
400.000 Ad. 

Tamamı 
400.000 Ad. 

20.000 Kg. 
35.000 Kg. 

M . bedeli 
Lira Kr . 

75.000,— 
160.000,— 

235.000 — 
140.000,— 

160.000 — 
87.500,— 

G. teminatı 
Lira Kr . 

İ H A L E 
Günü Saati 

5.000,— 9/10/1973 11.00 
9.250,— Sah 

13.000,— 
8.250,— 9/10/1973 11.30 

Salı 
9.250,— 10/10/1973 11.00 
5.625,— Çarşamba 11.30 

13113/ t-2 

Ankara Levazım Amirliği 3 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, teminat ve ihale günü ve saatleri yazılı mal
zemeler açık eksiltme suretiyle müteahhit namı hesabına satın alınacak
tır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda ve istanbul 
Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte Komis
yona gelmeleri. 

M . bedeli G. tem. İ H A L E 
C İ N S İ Miktarı Lira Kr . Lira Kr . Günü Saati 

Sellülozîk oto boyası siyah 400 Kg. 
Sellülozik oto boyası beyaz 200 » 
Sentetik oto boyası beyaz 200 » 
Sentetik oto boyası kır
mızı 
Sentetik oto boyası san 
Sentetik oto boyası siyah 
Sellülozik astar boya 
gri (Mat) zöü » 
Sentetik martella boya gri 50 » 
Sentetik martella boya yeşil 50 » 
Sentetik martella boya mavi 50 » 

2/10/1973 10.30 
Salı 

200 

200 
150 
200 

250 

TAMAMI 1750 Kg. 48.852,50 3.665,— 
12777 /4-4 

Köy İşleri Bakanlığı Yol, Su, ve Elektrik İşleri Genel Müdürlü
ğünden : 

1 — Aşağıda 10 grup halinde gösterilen dış ve iç lastikler karşı
larında yazılı tahmini bedeller üzerinden her grup ayn bir ihale mevzuu 
olmak üzere 6200 sayılı Kanununun 34 esaslarının 8 inci maddesi gere
ğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

MİKTARI T. tutarı G. tem. 
Grup No. Lastik Eb'adı Dış Iç Lira Kr . Lira Kr . 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

9.00X20—14 500 
9.00X20—14 500 
9.00X20—14 500 

10.00X20—14 500 
10.00X20—14 500 
10.00X20—14 500 
13.00X24—12 500 
13.00X24—12 400 
13.6 / 12—36—6 20 
16.9 / 14—30 70 

250 
250 
250 
150 
200 
200 
200 
200 

10 
35 

630.500,— 
630.500,— 
630.500,— 
766.050 — 
771.400,— 
771.400,— 

1.154.000,— 
930.000,— 

23.350,— 
99.050,— 

28.970 — 
28.970,— 
28.970,— 
34.392,— 
34.606,— 
34.606,— 
48.370,— 
40.950,— 

1.751,25 
6.202,50 

Ankara'da 
toplanacak 

2 — Eksiltme ve ihalesi 1/10/1973 günü saat 16.00 da 
Köy İşleri Bakanlığı (Ulus-Anafartalar İşhanı Kat 10 da) 
Satın Alma Komisyonu tarafından yapılacaktır. 

3 — Gruplardan birinin, bir kaçının veya hepsinin eksiltmesine 
iştirak edilebilir. 

4 — Şartnamesi dilekçe karşılığında aynı yerden bedelsiz verilir. 
5 — Geçici teminat makbuz veya banka mektuplarmm ayrı ayrı 

alınması şart olup bu husus şartnamenin 32 nci maddesinde belirtilmiştir. 
6 — Teklif mektupları ile dış zarfların nasıl hazırlanacağı, ihtiva 

edeceği bilgi ve belgeler şartnamenin 9 ve 33 üncü maddelerinde izah 
edilmiştir. 

7 — Bu şekilde hazırlanacak teklif zarflarının eksiltme saatinden 
bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına 
verilmesi, postadaki gecikmelerle telgrafla yapılacak tekliflerin kabul 
edilmiyeceği ilân olunur. 13052/4-4 
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Ankara Levazım Amirliği 1 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda, cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı 
(Altı) kalem (Yiyecek) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarmdaki gün ve sa
atlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma sa
atlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İstek
lilerin kanunî şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığma verme
leri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi Miktarı 
M . Bedeli 
Lira Kr . 

G. Tem. 
Lira Kr . 

İ H A L E 
Günü Saati 

Aşurelik buğday 7500 Kg. 24.375 — 1.830,— 8 Ekim 1973 
Fındık içi 4000 » 104.000,— 6.450,— Pazartesi 
Ceviz içi 4000 » 96.000 — 6.050,— Saat :11.00 
Kuş üzümü 3000 » 24.000 — 1.800,— 
Cam fıstığı 3000 » 162.000,— 9.350,— 
Kuru incir 4000 » 24.000 — 1.800,— 

Tamamı: 434.375,— 21.125,— 
13112 / 4-2 

• 
Ankara Levazım Amirliği 4 No. lu Satın Alma Komisyona 

Başkanlığından 
Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı 

(Yedi) kalem (Boş ilâç ampulü) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarmdaki 
gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi ça
lışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. 
İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarmı ihale saa
tinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına 
vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. Boş ilâç ampulünün 
tamamı bir müteahhide ihale edilebileceği gibi her kalemin tamamı da 
ayrı ayrı müteahhitlere ihale edilebüir. Geçici teminat listesi şartname
sinde eklidir. 

Cinsi : Boş ilâç ampulü. Miktarı: 7 Kalem, M . Bedeli Lira K r . 
431.440, G. Teminatı Lira K r . : 20.050, İhale Günü Saati: 8/10/1973 Pazar
tesi Saat: 11.00 13188 / 4-2 • 

Deniz Kuvvetleri K . G.ölcük Tersanesi Komutanlığı Döner Sermaye 
Genel Müdürlüğünden: 

1 — Tersanemizde inşa edilecek olan 18000 DWT. luk Cevher gemi
lerinin ana-yardımcı makine ve aksesuvarları kapalı zarf teklif alma 
suretiyle ithal edilecektir. 

2 — Bu işe ait teknik ve idarî şartnameler Gölcük Tersanesi Döner 
Sermaye Sat. Al . Koms. Bşk. lığından temin edilebilir. 

3 — İhale 20 Kasım 1973 Salı günü saat 14.00 de Gölcük Tersanesi 
Döner Sermaye Sat. Al . Koms. Bşk. lığında yapılacaktır. 

4 — En son teklif verme günü 20 Kasım 1973 Salı günü saat 12.00 ye 
kadardır. 

5 — Posta ile şartname gönderilmez, postada vaki gecikmeler nazarı 
dikkate alınmaz. 

6 — Gölcük Tersanesi Döner Sermaye Genel Müdürlüğü 2490 sayılı 
Kanuna tabi değüdir. 

7 — Teklifler teknik ve idarî şartnamedeki madde numaralarına 
göre beş'i Türkçe ve beş'i İngilizce olmak üzere 10 nüsha olarak veri
lecektir. 13264/2-2 

Ziraî Mücadele İlâç ve Aletleri Enstitüsü Müdürlüğünden: 

1 — Tarım Bakanlığı Ziraî Mücadele İlâç ve Aletleri Enstitüsü için 
Laboratuvar cihazları ve malzeme mübyaasıişi 2490 sayılı Kanunun 31 
inci maddesine göre kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur 

2 — Işın muhammen bedeli 980.000 (Dokuzyüzseksenbin) Türk 
lirasıdır. 

3 — Eksiltme Ankara'da Ziraî Mücadele İlâç ve Aletleri Enstitüsü 
Satın Alma ve Eksiltme Komisyonunda 9/10/1973 Sah günü saat 15.30 
da yapılacaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi, teknik şartnameler ve diğer evraklar 
Enstitüsü Satın Alma ve Eksiltme Komisyonunda görülebiür. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
a) 1973 yılma ait ticaret odası belgesini; 

b) 42.950 (Kırkikibindokuzyüzelli) liralık geçici teminatı; 
c) Müracaat dilekçesine, eksiltme şartnamesinin 5 inci maddesinde 

sayılan belgeleri de eklemek suretiyle Komisyon Başkanlığından alacak
ları ihaleye iştirak belgesini; 
teklif mektuplariyle birlikte zarfa koymaları lâzımdır 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 9/10/1973 Salı günü saat 14.30 a 
kadar makbuz mukabilinde Satm Alma ve Eksiltme Komisyonu Başkan
lığına vereceklerdir. 

7 — Eksiltmeye iştirak belgesi almak için isteklilerin dilekçelerine 
ekliyecekleri belgeleri ihale gününden en az 4 gün önce 5/10/1973 Cuma 
günü mesaî saati sonuna kadar Enstitü Satın Alma ve Eksiltme Komis
yonu Başkanlığına vermeleri gerekir. 

Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 13307 / 4-2 

• 

Köy İşleri Bakanlığı Topraksu Makine İkmal Müdürlüğünden : 

1 — 2490 sayılı Kanun hükümleri gereğince içten yanmalı mo
torlara ait 15 kalem silindir gömlekleri kapalı zarf usulü ile satın alı
nacaktır. 

2 — Satın alınacak 15 kalem silindir gömleklerinin muhammen 
bedeli (371.140,—) lira olup, muvakkat teminatı (18.596,—) liradır. 

3 — 15 kalem silindir gömleklerine ait idarî ve fennî şartname
ler. Müdürlüğümüzden (Ankara'da Keçiören yolu üzerinde Türkiye 
Ziraî Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü) karşısında mesai saatleri 
dahilinde temin edilebilinir. 

4 — 15 kalem silindir gömleklerinin ihalesi 28/9/1973 cuma 
günü saat 11.00 de Müdürlüğümüz binasında toplanacak komisyonda 
yapılacaktır. 

5 — Eksiltmeye girmek isteyenler 2490 sayılı Kanunun 2, 3 ve 32 
nci maddeleri gereğince hazırlayacakları vesikalarla birlikte kapalı 
zarflarını en geç eksiltme saatinden bir saat evveline kadar makbuz 
karşılığında Komisyon Başkanlığma vermeleri, 

6 — Postada vaki gecikmelerin kabul edilemeyeceği, 
İlân olunur. 12928/ 4-4 

Terme Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1972/47 
Davacısı Samsun Reşadiye Mahallesinde mukim Hanife Arık tara

fından davalıları Terme'nin Altunlu Köyünden Ali kızı Safiye Kılıç ve şe
rikleri aleyhine taksim ve izalei şüyuu davasının açıldığı, ancak davalı 
adı geçen Safiye Kılıç'ın bunca davetiyelere ve zabıtaca yaptırılan tahki
kata göre adresinin temini mümkün bulunmadığından tebligat yapılama
mıştır. 

Adı geçen Safiye Kılıç'ın duruşmanm bırakıldığı 5/11/1973 günü saat 
9.00 da mahkemede hazır bulunması veya kendisini bir vekille tevsik et
mesi aksi halde adına gıyap kararı çıkarılacağı davetiye yerine kaim ol
mak üzere ilân olunur. 1334S • 

Edremit Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1973/49 
Hüseyin Topaloğlu vekili tarafmdan Burhaniye'de Hüseyin Sarar 

nezdinde Fatma Topaloğlu aleyhine açılan boşanma davasında kendisine 
tebliğatm yapılamadığı gibi adresi de tespit edilemediğinden hakkındaki 
davetiyenm ilânen tebliğine karar verilerek duruşma 4/10/1973 saat 
9.00 a talik edilmiştir. Belli günde bizzat veya bilvekâle kendisini temsü 
etirmesi için davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

13145 

Aksaray Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1972/593 
Niğde - Aksaray 'm Zafer Mahallesinden Lütfi kızı Günay (Semiha) 

Bostancı vekili Avukat Sinan Kalyon tarafmdan aynı yerden Bayram 
oğlu Ali Bostancı aleyhine açmış olduğu nafaka davasımn yapılan mu
hakemesi sırasmda: 

Davalının 17/5/1973 tarih ve 14538 sayılı Resmî Gazete ile davet 
edilmesine rağmen gelmediğinden gıyap çıkarılmasına karar verildiğinden 
davalının 5/11/1973 günü mahkemede bulunması veya kendisini temsü 
edecek vekil göndermesi aksi halde duruşmanın gıyabmda bakılacağın
dan gıyap yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 13346 
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Ankara Levazun Amirliği I No. lu Satm Alma Komisyonu 
Başkanl ığ ından 

Aşağıda cins, miktarı, Muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (sekizi kalem (yiyecek maddesi) kapalı zarfla eksiltmeleri hiza
larındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve 
şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Lv. Amirliğinde 
görülebilir, isteklilerin kanunî şekilde tanzim edecekleri teklif mektup
larını ihale saatinden bir evveline kadar makbuz karşılığı Komsiyon 
Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

M . bedeli G. Tem. İ h a l e 
C i n s i Miktarı Lira Lira Günü Saar i 

Şekerpare kuru kayısı 25000 Kg. 400.000 19.750 3/10/1973 Çarş. 
Saat: 11.00 

Tahin helvası 50000 Kg. 475.000 22.750 3/10/1973 Çarş 
Tahin helvası 14000 Kg. 133.000 7.900 Saat: 11.30 
Tahin helvası 18000 Kg. 171.000 9.800 
Tahin helvası 9000 Kg. 85.500 5.525 

TAMAMI 864.500 38.330 
Ayşekadın Fasulye Kon. 
Türlü sebze konservesi 
İç bezelye konservesi 

TAMAMI 

110000 Kutu 1.100.000 
100000 
40000 

1.000.000 
360.000 

46.750 3/10/1873 Çarş. 
43.750 Saat : 15.30 
18.150 

2.460.000 87.550 
12950 /4-4 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Birinci Böl^e 
Müdürlüğünden : 

Keşen - Gelibolu yolu 112+000—42+000 Km. arası sanat yapıları ve 
çeşitli işleri, 2.191.067,— TL. keşif bedelle 2490 sayılı Kanununun 31 inci 
maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. İhale 
22 Ekim 1973 Pazartesi günü saat 11.00 de Bölge İdare binasında eksilt
me Komisyonunca yapılacaktır. Geçici teminat 79.482,01 liradır. 

Bu işe ait ihale dosyası Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü 
Malzeme Şb. Müdürlüğünde, İzmir'de Karayolları 2 nci istanbul - Küçük
yalı'da 1 inci Bölge Müdürlüklerinde görülebilir. 

İstekliler engeç 16 Ekim 1973 günü saat 16.00 ya kadar Bölge Mü
dürlüğüne müracaatla verecekleri dilekçelerine: Bayındırlık Bakanlı
ğının «Yapı Tesis ve Onarım İşleri eksiltmelerine girme yönetmelisi» 
uyarınca (C) grubu müteahhitlik karnesi yapı araçları bildirisi, (Bildi
ride ana inşaat makinalarının sahibi olduklarına dair belgeleri ibras 
etmeleri, kira ile harçten temin edilecek ana inşaat makinaları için be
yanda bulunmamaları) malî durum bildirisi, banka mektubu, teknik perso 
nel bildirisi, taahhüt bildirisi, imza sirküleri, kanunî ikametgâh belcesi 
ve iş yeri görme belgelerini ekliyerek bu iş için yeterlik belgesi almaları 
lâzımdır. İhaleye gireceklerin yeterlik belgeleri ile birlikte geçici te
minat, 1973 yılı ticaret ve sanayi odası vesikası, vekaleten ihaleye »ire
ceklerin vekâletnamelerini, istekli bir ortaklık oldğu takdirde bu bel
gelerine ilâveten şirketin imza sirküleri veya vekâletnamesini ve şikelin 
birinci ilânımızdan sonra alınmış hali faaliyet belgelerini hamil usulü
ne uygun olarak 2490 sayılı Kanun gereğince hazırlayacakları teklif mek
tuplarını en geç ihale saatinden bir saat önce Komisyon Başkanlığına 
vermeleri lâzımdır, Postadaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 

Duyurulur. 13105 / 4-2 

Manisa Kız İlköğretmen Okulu Müdürlüğünden: 

Okulumuzun 29.978,07 lira keşifli badana ve tamirat işleri 2490 
sayılı Kanunun 41 inci maddesinin (D) fıkrası gereğince 5 Ekim 1973 
Cuma günü saat 15.00 te Okulumuz Müdürlüğünde toplanacak Komis
yon huzurunda yapılacaktır. 

Bu işe ait geçici teminat akçesi (2.248,35) lira olup şartnamesi 
mesai saatleri içinde Okulumuzda görülebilir. 

Taliplerin belirli gün ve saatte 1973 yılı ticaret odası belgesi, en 
az bu kadar keşifli resmî bir taahhüdü ikmal ettiğine dair belge ve 
geçici teminat makbuz veya mektupları ile birlikte Komisvona müra
caatları ilân olunur. 13010 / 4-3 

Köy İşleri Bakanlığı YSE. Genel Müdürlüğü 3 üncü Bölge Müdürlüğünden: 

1 — Aşağıda yazılı işler 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye komnuştur 

î L î İ Ş İ N A D I 
Keşif bedeli 

Lira Kr . 
G. teminatı 
Lira Kr . 

İ H 
Tarihi 

L E N 
Günü 

İ N 
Saati 

1 — Denizli 

2 — Aydın 

3 — Denizli 

4 — Muğla 

5 — Manisa 
6 — Uşak 

7 — İzmir 

8 — Uşak 

Çal - Dağmarmara ve Çardak Çambaşı Grup Köprü 
İnşaatı 
Merkez İlçesi Arzular - Eğrek köyyolu üzerinde eğrek 
(I ve II) Grup Köprü İnşaatı 
Acıpayam - Dalaman ve Kale Yenidere Grup Köprü 
İnşaatı 
Fethiye - Çalca - Kösebükü ve Eldirek Grup Köprü 
İnşaatı 
Soma - Dualar ve Selendi Tahtacı Grup Köprü İnşaatı 
Ulubey - Aksaz, Banaz Ayrancı ile Banaz Grup Köprü 
İnşaatı 
Bergama ve Ödemiş İlçeleri Güneşli ve Mescitli Grup 
Köprü İnşaatı 
YSE. Müdürlüğü garaj sahası Atelye, kalorifer, brülör 
sıhhi tesisat ve elektrik işleri inşaatı 

925.000,— 40.750,— 9/10/1973 Salı 11.00 

575.000,— 26.750,— 9/10/1973 Salı 15.00 

1.020.000,— 44.350,— 10/10/1973 Çarşamba 11.00 

730.000,— 
1.215.000,— 

32.950,— 
50.200,— 

10/10/1973 
11/10/1973 

Çarşamba 
Perşembe 

15.00 
11.00 

1.190.000,— 49.450,— 11/10/1973 Perşembe 15.00 

755.000,— 33.950,— 12/10/1973 Cuma 11.00 

1.332.000,— 53.710,— 12/10/1973 Cuma 15.00 

2 — Eksiltme hizalarında yazılı gün ve saatlerde 847 nci Sokak No. 6 İzmir YSE. 3 Bölge Müdürlüğü binasında Eksiltme Komisyonu ma
rifetiyle yapılacaktır. 

3 — İşlerin eksiltme şartnameleri ile diğer evrakları işin ait olduğu YSE. Müdürlüğünde, YSE. Genel Müdürlüğü Köyyolları Dairesi Baş
kanlığında ve YSE. 3 üncü Bölge Müdürlüğü Malzeme Amirliğinde görülebilir. 

4 — a) İştirak belgesi alabilmek için 
En geç 4/10/1973 günü mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile İzmir YSE. 3 üncü Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve dilekçelerine 

Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve süresi dolmamış, işlerin hizalarında yazılı keşif bedellerini havi miktarda (B) grubundan müteahhitlik 
karnesi, benzeri iş yaptıklarına dair resmi makamlardan alınmış bir belge, yapı araçları bildirisi, 2 ve 2/a formuna uygun malî durum bil
dirisi, teknik personel bildirisi, taahhüt bildirisini eksiksiz olarak bağlıyarak her iş için ayrı ayrı müracaatta bulunarak yeterlik belgesi alma
ları. 

b) Eksiltmeye girebilmek için : 
İsteklilerin 1973 yılma ait ticaret ve sanayi odası belgesi, şirketlerin ilk ilân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet belgesi ile şirketin sir

küleri ve işlerin hizalarında yazılı teminatları İzmir Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırmaları veya kanunî şekilde hazırlanmış 
(Limit dahili) banka teminat mektubu vermeleri. 

5 — İsteklilerin eksiltme şartnamesine göre hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat öncesine kadar makbuz mukabi
linde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır 

Postada gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 13308 / 4-2 
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Manavgat Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

1 — İşletmemizce aşağıda beyanı gösterilen orman emvali açık 
ar t ı rma suretiyle satışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık art ırma 3/10/1973 Çarşamba günü 11.00 de İşletme
mizde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

3 — Satışa konulan emvalden Karaçamlardan % 40, Kızılçam-
lardan % 25 i peşin ve bakiyesi 3 ay vadeli müddetsiz banka mektubu 
karşılığı satılacaktır. 

4 — İhaleye iştirak edecekler her parti için aynı gün saat 10.00 
a kadar % 7,5 teminatlarını İşletmemiz veznesine yatırmış olmaları. 

5 — İlân ve şartname Antalya Orman Başmüdürlüğümüzde, Ak
seki, Alanya, Serik, Antalya, Bucak, İsparta, Burdur İşletme Müdür
lükleri ile Konya, Burmahan, Taşağıl Orman Bölge Şefliklerinde ve 
İşletmemizde görülebilir. 

6 — İsteklilerin belirli gün ve saatte teminat makbuzları ile ko
misyona müracaatları. 

Parti Miktarı M . bedeli 
Deposu Cins ve nev'i adedi M 3 . Lira K r . 

Olukköprü 3. S. N . B. Çk. tomruk 8 360.663 450,— 
» 3. S. K. B. Çk. tomruk 1 46.975 300,— 

Güvercinlik 3. S. N . B. Çz. tomruk 30 1220.856 350,— 
Olukköprü 3. S. N . B. Çz. tomruk 35 1388.732 320,— 
Güvercinlik 3. S. K . B. Çz. tomruk 3 95.206 300,— 
Olukköprü 3. S. K. B. Çz. tomruk 12 417.331 275,— 

» Çam sanayi odun 2 48.193 250 — 
Güvercinlik İnce Çap. sanayi odun 3 131 Ster 100,— 

13493 /1-1 

istanbul Topraksu III üncü Bölge Müdürlüğünden: 

1 — Aşağıda iş yeri, keşif bedeli ve geçici teminatı belirtilen is
tanbul - Çatalca - Çiftlikköy projesi 2490 sayılı Kanun hükümlerine 
göre, kapalı zarf usulü ile Topraksu III üncü Bölge Müdürlüğü Mesih-
paşa Cad. 38 Lâleli - istanbul adresinde karşısında gösterilen gün ve 
saatte kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Bu işe ait şartname, proje ve diğer evrak iş saatleri dahi
linde Bölge Müdürlüğümüzde görülebilir. 

3 — İsteklilerin iş için karşısında gösterilen tarihe kadar müra
caatları ile, A - B - C grubu karneleri veya o iş için benzeri iş yaptı
ğına dair vesikalarını, yapı araçları bildirgesini, sermaye ve kredi ola
naklarını gösterir malî yeterlik belgesini noterden tasdikli teknik per
sonel bildirgesini, taahhüt beyannamesini 1973 yılına ait ticaret odası 
belgesini ibraz ederek yeterlik belgesi almaları. 

4 — Hazırlanacak teklif mektuplarını ilânda işin karşısında gös
terilen ihale saatinden bir saat öncesine kadar yeterlik belgesi, geçici 
teminat mektubu, ticaret odası vesikasını ihtiva eden zarfa makbuz 
karşılığı İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmekte
dir. 

5 — Yeterlik belgesi için son müracaat aşağıda yazılı tarih me
sai saati sonuna kadardır. 

6 — Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edil
mez. 

7 — İlân olunur. 
İşyeri ve a d ı : istanbul - Çatalca - Çiftlikköy sulama tesisi inşaatı, 

Keşif bedeli: 515.877 — TL., Geçici teminat bedeli: 24.375,— TL., Son 
müracaat tarihi: 6/10/1973, İhalenin tarihi - saati: 9/10/1973 saat 
15,00 de, 13496 /4-1 

Gümrük ve Tekel Bakanlığından : 

Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilâtında çalıştırılmak üzere 
açık olan 10 uncu dereceli Genel İdare Hizmetleri sınıfındaki ve 12 
ile 13 üncü dereceli Teknik Hizmetler sınıfındaki kadrolara sınavla 
memur alınacaktır. 

Aranılan şartlar : 
1 — Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki Genel 

şartlara haiz olmak. 
2 — Askerlik görevini yapmış veya tecilli olmak. 
3 — 10 uncu dereceli kadrolar için Hukuk, İktisat, İşletme, İdari 

Bilimler, Siyasal Bilgiler, 1. T. î. Akademileri ve Fakülteleri ile bu 

Fakülte ve Akademilerin muadili Yüksek okul mezunu olmak. 
4 — 12 ve 13 üncü dereceli kadrolar için Erkek Sanat Enstitüsü 

Motor ve Elektrik bölümü mezunu olmak. 
5 — 35 yaşını geçmemiş olmak. 
6 — 20/10/1973 Cumartesi günü 9.30 da Bakanlık Merkezinde İz

mir, Mersin, istanbul Gümrükleri Başmüdürlükleri ile Erzurum Güm
rük İdare Memurluğunda yapılacak yazılı sınavı kazananların Bakan
lık Merkezinde yapılacak söziü sınavda başarı kazanmaları şarttır. 

7 — İsteklilerin 6 adet vesikalık fotoğraf, diploma, askerlik ter
his veya tecil belgesi, nüfus cüzdanı aslı veya noterden tasdikli su-
:eii ile birlikte en geç 13/10/1973 Cumartesi günü saat 00.13 e kadar 
dilekçe ile sınava katılacakları yere müracaat etmeleri gerekmekte
dir. 

İlân olunur. 13480 / 1-1 
• 

Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesinden : 

Piston torna tezgahı satın alınacaktır 
1 — Müessesemizce, 1 adet piston torna tezgâhı (Asgari 125 mm. 

çapında piston imal edebilecek kapasitede) dış firmalardan teklif 
alma usulü ile satın alınacaktır. 

2 — Bu işe ait idarî şartname, Müessesemiz Dış Ticaret İşleri 
Müdürlüğü Dış Ticaret Bürosundan ücretsiz olarak alınabilir. 

3 — Teklif verecek firmalar tezgâhın modelini, markasını bil
direcekler ve kullanma katalogları ile parça kataloglarını ve bilu
mum prospektüsieri teklifleri ile birlikte göndereceklerdir. 

4 — İlgililerin tekliflerim en geç 22/10/1973 günü saat 17.30a 
kadar Müessesemizde olacak şekilde göndermeleri veya Müessesemiz 
Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır . 

5 — Bu iş için gerekli döviz Müessesemizce sağlanacaktır. 
6 — Postada meydana gelecek gecikmeleri kabul edilmeyecek-

lir. 
7 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 

13481 / 1-1 

Aybastı Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

Davacı Aybastı Orman Bölge Şefliğinin davalı Osman Karakuş 
ve arkadaşları alenine açtığı meni müdahale davasının yapılan duruş
malarında : 

Davalı Pelitözü Köyünden Osman Karakuş'un adresi meçhul olup 
davetiye tebliği edilemediğinden mahkemece ilânen tebligat yapılma
sına karar verildiğinden davalının 28/9/1973 günü saat 9.00 da mahke
mede hazır bulunması veya kendisini kanuni bir vekille temsil ettir
mesi gelmediği takdirde hakkında gıyab kararı çıkarılacağı davetiye 
yerine kaim olmak üzere ilânen tebliği olunur. 13522 

0 
Ankara 4 üncü Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1973/620 
Davacı hazine vekili Avukat Özden Sezer tarafından davalı Metin 

Özdemir aleyhine açılan hasar bedelinden mütevellit 624,30 liralık ala
cak davasının yapılmakta olan duruşmasında : 

Davalının Küçük Esat Bağlar Caddesi No. 74/4 adresine çıkartılan 
davetiyesi bilâ tebliğ gelmiş olduğundan, davetiyesinin ilânen tebliğine 
karar verilmiştir. 

İşbu ilânın davetiye yerine kaim olmak üzere davalıya tebliği, 
22/10/1973 günü saat 9,40 da duruşmaya gelmediği veya bir vekilde gön
dermediği takdirde usulün 509, 510 uncu maddelerinin tatbik edileceği 
ilân olunur. 13485 

Kırşehir Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1973/95 
K . No : 1973/367 
Yaralamak suçundan sanık Çiçekdağı İlçesi Soluk Uşağı Köyün

den Nuri oğlu Esma'dan doğma 1951 doğumlu Kaplan Gökgün'ün suçu 
sübut bulduğundan Mahkememizin 18/7/1973 günlü ilâmı ile Ceza Ka
nunun 456/4 maddesi gereğince 200 lira ağır para cezası ile mahkûmiye
tine dair gıyabî hüküm tebliği için bütün aramalara rağmen bulunama
dığı ve kendisine tebliğ edilemediği cihetle 7201 sayılı Tebligat Kanunun 
28, 29, 30, 31 inci maddeleri gereğince ilânen tebliğine hüküm fıkrasının 
neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olu
nur. 13514 
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Millî Eğitim Bakanlığından: 

Ankara Dikmen Ortaokulu Müdürlüğünün : 
Okulumuz binasında yaptırılacak 51.683,— TL. lık onarım işi 

2-190 sayılı Kanunun 7 nci maddesine müsteniden kapalı zarf usulü 
ıJe 10 Ekim 1973 Çarşamba günü saat 15.00 de Okulumuz Müdürlü
ğünde kurulacak komisyon marifeti ile ihale olunacaktır. 

Taliplerin 1973 yılı tasükli ticaret odası belgesi ile teminat akçe
lerini Ankara Millî Eğitim Merkez Saymanlık Müdürlüğü veznelerine 
Yatırdıklarına dair makbuzu veya banka teminat mektuplarını ve ay
rıca aynı emsal ve vasıfta bir işi başarı ile yaptıklarına dair belgeyi 
yukarıda belirtilen gün saat 14.00 e kadar komisyona vermiş olmaları 
gereklidir. 

İşin gerici teminatı 3.876,25 TL. sidir. 
Bu işe ait şartname mesai saatlerinde Müdürlüğümüzde görüle

bilir. İlân olunur. 13482/4-1 

TCDD İşletmesi istanbul Aalım ve Satım Komisyonu Başkanlı
ğından : 

Muhtelif hurda malzeme satılacaktır 
1 — Aşağıda yazılı hurdalar hizalarında gösterilen gün ve saat

lerde Sirkeci'deki Komisyonumuzda kapalı zarf usulü ile satılacaktır. 
2 — Tekliflerin art t ırma saatinden yarım saat evvel Komisyona 

verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 
3 — Muvakkat teminatı teklif edilen bedel tutarının yüzde beşi

dir. 
4 — Şartnameler komisyondan bedelsiz alınabilir. 
5 — TCDD satışı yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve 

tercih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir. 

Sıra 
No. C İ N S İ 

Artırma 
Günü Saati 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 8 inci Bölg
e 

Müdürlüsünden : 

20050 Kg. hurda ahşap travers 10/10/1973 15.00 
2500 adet boş boya ve yağ tenekesi 15/10/1973 15.00 

120 Kg. hurda bayrak ile 83 adet işçi pantolonu 18/10/1973 15.00 

13494 / 2-1 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapı İşleri 
4 üncü Bölae Müdürlüğünden: - Kütahya 

1 — Uşak İlk Öğretmen okulu spor ve toplantı salonu iş atelyesi 
4 lü lojman inşaatı 2490 sayılı Kanunun 51 inci maddesi uyarınca mü
teahhit nam ve hesabına açık eksiltme usulü ile ihaleye çıkarılmış
tır. 

2 — Keşif bedeli 259.593,97 TL. dır. 
3 — Eksiltme Kütahya Belediye Meydanı Çizmecioğlu Ap. Kat 2 

de Yapı İşleri 4 üncü Bölge Müdürlüğünde 22/10/1973 günü saat 15.00 
de yapılacaktır. 

4 — Eksiltme şartname ve diğer evrak mezkûr Müdürlükte gö-
ıülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
a) 14.134,— TL. lık geçici teminatı, 
b) 1973 yılma ait ticaret ve sanayi odası vesikasını, 
c) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan : 
a) Plan ve teçhizat beyannamesi, 
b) Teknik personel beyannamesi, 
c) Taahhüt beyannamesi, 
d) Sermaye ve kredi imkanlarını bildirir malî durum bildirisi 

ve banka referans mektubu : 
e) Aynı çap ve karakterde bu kabil işlerde başarılı iş yaptık

larım gösterir belgeleri ibraz etmek suretiyle Yapı İşleri 4 üncü Bölge 
Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgesini açık 
eksiltmede İhale Komisyonuna ibraz etmeleri lâzımdır. 

6 — Açık eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin yukarıda yazılı 
belgeleri ile ihale gün ve saatinde İhale Komisyonunda bulunmaları, 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 18/10/1973 
Perşembe günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 13498 / 4-1 

1 — İsimleri, vesair ilgili bilgileri aşağıda yazılı işler, kapal
ı 

<arf usulüyle ihale edilmek üzere eksiltmeye konulmuştur. 
2 — Eksiltme, Samsun Kaptanağa Sok. No. 4 de Yapı İşler

i 8 

inci Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunda aşağıda belirtilen tari
h 

ve saatlerde yapılacaktır. 
3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mesai saatlerinde Yap

ı 

işleri 8 inci Bölge Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
a) Aşağıda belirtilen geçici teminatlarını, 
b) 1973 yılı vizeli ticaret ve sanayi odası belgesini, 
c) Eksiltmeye girebileceklerini gösterir yeterlik belgesini, '<İşb

u 

yeterlik belgesi müracaat dilekçesine ekli olarak, eksiltme şartname


sinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış bulunan plan ve teçhizat
, 

teknik personel, taahhüt bildirisi ve malî durumunu gösterir bank
a 

.eferansı ile malî durum bildirisi ve Bayındırlık Bakanlığından almı
ş 

oldukları (C) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebi


leceklerini gösterir müteahhitlik karnesini Yapı İşleri 8 inci Bölg
e 

Müdürlüğüne vererek alacaklardır.» Zarfa koymaları lâzımdır. 
5 — İstkliler, teklif mektuplarını havi zarflarını ihale saatinde

n 

bir saat öncesine kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Baş


kanlığma vereceklerdir. 
6 — Yeterlik belgesinin verilmesi için 8 Ekim 1973 Pazartes

i 

günü saat 17.00 den sonra yapılacak müracaatlarla, telgrafla yapıla


cak müracaatın ve postada vaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği ilâ
n 

olunur. 

Eksilt, konulan iş Samsun Bay. 
Bak. Bölge 
binası İnş. 

Samsun Kolej 
İkmal İnş. 

Ordu - Üny
e 

Stad İk. İnş
. 

Keşif bedeli 
Geçici teminatı 
İh. Uygula. Kanun 
İh. tarihi ve saati 

1973 yılı ödeneği 
1974 yılı ödeneği 

1.800.000,— TL. 2.382.000— TL. 
67.750— TL. 85.210— TL. 

2490 2490 
10/10/1973 
saat 11.00 

330.000— TL. 
Kalanı 

10/10/1973 
saat 15.00 

500.000 — 
Kalanı 

TL. 

750.000— TL
. 

30.000,— TL
. 

3530 
11/10/1973 
saat 11.00 
Tamamı 

13497 / 4-1 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Karayollar
ı 

ı7 nci Bölge Müdürlüğünden : — Ortaköy - istanbul 

1 — istanbul Çevreyolu, Halıcıoğlu - Meciûiyeköy arasında yapı


lacak asfalt betonu için (Aşınma tabakası) lüzumlu agrega işi 249
0 

sayılı Kanun hükümleri gereğince kapalı zari usulü ile eksiltmeye
 çı

karılmıştır. 
2 — İşin birinci keşif bedeli: 4.907.311,— TL. dır. 
3 — Eksiltme 15/10/1973 Pazartesi günü saat 15.00 de 17 nc

i 

Bölge Müdürlüğü binasında toplanacak İhale Komisyonu tarafında
n 

yapılacaktır. 
4 — Bu işe ait ihale dosyası 50,— TL. karşılığı Bölge Müdürlüğ

ü 

-Malzeme Amirliğinden temin edilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin eksiltme şartnamesi



nin 3 üncü maddesinde yazılı istenilen işlemleri yapmaları ve bu me
-

yanda, 
a) İsteklilerin yeterli güç ve nitelikte konkasör, 1 adet kompre



sör, 1 adet yükleyici, 1 adet dozer, kendisinin ise noterden tasdikl
i 

amortisman defteri, değilse fatura ve amortisman defteri ile bu ma
-

kinalara sahip olan şahısla yapılmış noterlikçe tastikli kira mukave


lesi veya suretleri. 
b) İsteklilerin bu kabil işler yaptığına dair belge veya suretler

i 

v ukar ıda istenilen belgeler eksiksiz olarak dilekçelere ekleyip 8/10/197
3 

î'azartesi günü mesai sonuna kadar Bölge Müdürlüğüne müracaa
t 

ederek yeterlik belgesi istemeleri lâzımdır. (Telgraflarla yapılan mü


racaatlar geçerli değildir.) 
6 — İsteklilerin ihale günü ihale saatinden bir saat evveline

 ka

nar 1973 vizeli Ticaret odası vesikası, yeterlik belgesi, l imitl i temina
t 

-nektubu veya vezne alındısı ile dosyasını ihtiva eden zarfla birlikt
e 

2490 sayılı Kanuna göre hazırlayacakları kapalı zarflarını, istanbu
l -

Grtaköy Muallim Naci Caddesi No. 101 de 17 nci Bölge Müdürlüğ
ü 

îhale Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri ilâ
n 

olunur. 
7 — Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 13495 / 4-1 
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65 inci Tümen Komutanlığı Nezdinde Kurulu Askeri Mahkeme 
Kıdemli Hâkimliğinden : 

E. No : 1972/75 
K. No : 1972/278 
Davacı: Kamu H . 
Sanık : Baki Karabudak: Arif ve Ceçminaz oğlu 1950 doğumlu 

İmranlı - Yeniköy nüfusunda kayıtlı ve aynı yerde mukim 3. Top. Tb. 
Kh . B l . den terhisli er. 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında vazife ve hizmette 
tekasülle harp malzemesinin mühimce hasarına sebebiyet vermek 
suçundan 65 inci Tümen Komutanlığı nezdinde kurulu askerî mah-
kemce 1/12/1972 tarihinde 1972/75 esas, 1972/78 karar sayılı ilâmı 
ile As. C. K . nun 137 nci maddesi gereğince 7 gün hapis, hazine zararı 
572,79 TL. sı ile birlikte 15.00 TL. sı nispî harç alınmasına, ancak sa
nık hakkında muayyen hapis cezasının 647 sayılı Kanunun 6 nci mad
desi gereğince teciline, dair gıyabî hükmün sanığa tebliği mümkün 
olmadığından, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve 30 uncu madde
leri gereğince tebligatın Resmî Gazete ile neşir suretiyle ilânen yapıl
masına, aynı Kanunun 31 inci maddesi gereğince ilân tarihinden iti
baren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağına 5/9/1973 tarihinde 
karar verildiği ilân olunur. 13413 / 1-1 • 

Bigadiç Belediye Başkanlığından: 

Belediyeye ait Ova Ucu parkında petrol ofisi akaryakıt satış ve 
servis istasyonu yanında yeni inşa edilen motel ve lokanta tesisleri 
işletmeciliği 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi ve şartnamesi ge
reğince kapalı zarf art ırma usulü ile 3 sene müddetle kiraya verile
cektir. 

Muhammen aylık kira bedeli 1.000,— lira, geçici teminatı 2.700,— 
liradır. 

İhalesi 8/10/1973 Pazartesi günü saat 15.00 de Belediye Encü
meni huzurunda yapılacaktır. 

Taliplilerin usulüne uygun hazırlıyacakları teklifleri ihale saa
tinden 1 saat önce Belediye Başkanlığına tevdi etmeleri ilân olunur. 

13438 / 4-1 • 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Maden Dairesi Başkanlı

ğından : 

Vilâyeti: Eskişehir, Kazası: Merkez, Köyü veya Mevkii : Margı, 
Madenin Cinsi: Lületaşı, Ruhsatnamenin Tarihi Numarası: 15/7/1947 
200/50 

Hudutları : 
Kuzeyi: Margı Köyü Camiinden Karadere Tepesine doğru hat. 
Doğusu: Karadere Tepesinden başlayıp Çoban Tepesinden geçerek 

Kemikli Tepesine kırık hat. 
Güneyi: Kemikli Tepesinden başlayıp Çoban Bayırı Tepesinden 

geçerek Tevfik Kışla Tepesine kırık hat. 
Batısı: Tevfik Kışla Tepesinden başlayıp Karaali Kuyusu yanın

daki beton sütunundan geçerek hudut başlangıcı olan Margı Köyü Ca
miine doğru hat. 

Sahanın Genişliği: 312.325 hektar. 
Yukarıda mevkii ile birlikte ruhsatname numarası ve hudutları 

yazılı sahadaki bulunmuş lületaşı madeninin işletilmesi için 6309 sayılı 
Maden Kanununun 64 üncü maddesinde gösterilen hükmî şahıslara aynı 
Kanunun 54 üncü maddesi ile mahsus yönetmelik hükümleri uyarınca 
çıkacak talibine 40 yıl müddetle işletme imtiyazı verilecektir. 

İşletme Şart lar ı : 
1 — Bu sahadaki lületaşı madeninin işletilmesi için asgarî 150.000 

(Yüzellibin) Türk Lirası sermaye tahsis edilecektir. 
2 — Mezkûr sahadan yılda asgarî (500) sandık lületaşı istihsal ve 

imrar edilecektir. İşletme hakkını iktisap edecek olan, işletme hakkının 
tescili tarihinden itibaren bir yıl zarfında yukarıda miktarı belirtilen 
500 sandık lületaşı madeninin istihsali için lüzumlu bulunan dahilî ve 
hariciî tesisleri kuracak ve gerekli teçhizatı temin edecektir. Aynı müd
det zarfında İşçilerin sağlığını, emniyetini ve sosyal ihtiyaçlarım karşı
layacak tesisleri kuracaktır. 

3 — Şartname hükümlerinin yerine getirilmesinin temini maksa
dıyla (3000) lira nakdî teminat verilecektir. 

4 — Bahse konu sahadaki lületaşı madeninin ihaleye çıkarılması 
için Maden Kanununun 54 üncü maddesi gereğince yapılan bu ilânlara 
ait tahakkuk edecek, ilân ücretlerini, bu sahanın işletme hakkım iktisap 

edecek olan ödeyecektir. Bu husustaki ilân ücretinin tutarı olacak 
meblağ, verilecek üç aylık mehil içinde ödenmediği takdirde alınan te
minat irat edilecek ve ihalenin feshi cihetine gidilecektir. 

5 — Bu hususta daha geniş bilgiyi havi mukavelename ve şart
name, Ankara'da Maden Dairesi Başkanlığında, istanbul'da Bölge Sa
nayi Müdürlüğünde ve Ankara ile Eskişehir irtibat memurluklarında 
çalışma saatleri içerisinde görülebilir. 

6 — Bu ilândaki ve şartnamesindeki şartları kabul etmek sure
tiyle mezkûr madeni işletmeye talip olanların en geç 15 Kasım 1973 ta
rihine rastlıyan Perşembe günü çalışma saati hitamına kadar doğrudan 
doğruya Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Maden Dairesi Başkan
lığına bir dilekçe ile müracaat etmeleri lâzımdır. Mezkûr tarih ve saate 
kadar Bakanlık Umumî Evrak Bürosuna intikal etmemiş olan (yani 
tespit edilen tarihten sonra tevdi edilen) dilekçeler kabul edilmiye-
cektir. Bu hususta postada gecikme ve kayıplar nazarı itibare alınmı-
yacaktır. 

7 — Müddetinde dilekçe ile müracaat eden taliplerin Maden Ka
nununun 54 üncü maddesi ve mahsus yönetmeliği hükümleri gereğince 
teklifte bulunmak ve icabında çekilecek kur'aya iştirak etmek üzere 
7/12/1973 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 10.30 da tam selâhiyeti 
haiz mümessillerinin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Maden Dai
resi Başkanlığında hazır bulunmaları şarttır. Yukarıda belirtilen gün ve 
saatte tam selâhiyeti haiz temsilcileri tarafmdan temsil edilmiyen ta
lip, talebinden vazgeçmiş sayılır. 

8 —Bu madeni işletmek üzere müracatta bulunacak şirketlerin sta
tüsünde madencilikle iştigal edeceği hükmî bulunması şarttır. 

9 — Bu madenin işletmesine talip olanların vaki olacak müraca
atları ile birlikte (3000) Üçbin lira nakdî teminatm Bakanlığımız namma 
Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığına yatırılması ve buna alt makbu
zun (Teminat Vilâyet Mal Sandığına yatırıldığı takdirde müracaat hü
kümsüz sayılacaktır) müracaat dilekçesinin ekinde Bakanlığımıza tevdi 
etmeleri şarttır. 

Müracaat dilekçesine eklenecek vesikalar 
1 — Şirket statüsü veya şirketin tescil ve ilânını havi sicilli ticaret 

gazetesi, 
2 — İmza sirküleri, 
3 — Şirketi temsil belgesi, 

4 — (3000) liralık teminat makbuzu, 11461/3-2 

Ankara Valiliğinden : Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün: 
1 — Ankara Esenboğa Gümrük binası onarımı işi 2490 sayılı 

Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile ek
siltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli 333.909— liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da İskitler Caddesi üzerindeki Bayındırlık 

Müdürlüğü Eksiltme ve İhale Komisyonunda 1 Ek im 1973 Pazartesi 
günü saat 15.30 da yapılacaktır. 

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

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 
a) 1973 yılına ait ticaret veya sanayi odası belgesini, 
b) 17.106,36 liralık geçici teminatını, 
c) Müracaat dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından almış ol

dukları (C) grubundan en az bu işin keşif bedeli kadar işin eksiltme
sine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini veya işbitirme 
belgesini plan ve teçhizat beyannamesini, teknik personel ve taahhüt 
beyannamesini sermaye ve kredi imkanlarım bildiren mali durum 
beyannamesi ile banka referans mektubunu bağlamak suretiyle An
kara Valiliğine müracaatla Bayındırlık Müdürlüğü Belge Komisyo
nundan alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte 
zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İsteklilerin teklif mektuplarını 1 Ekim 1973 Pazartesi günü 
saat 14.30 a kadar makbuz mukabilinde İhale Komisyonu Başkanlığına 
vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi almak için isteklilerin dilekçelerini 27 Ey
lül 1973 Perşeme günü mesai saati sonuna kadar Ankara Valiliği ve 
Bayındırlık Müdürlüğü kayıtlarına intikal ettirmeleri gerekir. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul 
edilmez. 

Keyfiyet ilân olunur. 12814/4-4 



îller Bankasından: 

1 — Bankamızın ihtiyacı için 2750 adet seksiyoner satın alınacak
tır. 

2 — Bu işe ait şartnameler Bankamız Malzeme Dairesi Reisliğin
den 100,— TL. bedelle temin edilebilir. 

3 — Teklifler malzeme bedeline uygun geçici teminatla birlikte 
en geç 11/10/1973 günü saat 17.00 ye kadar Bankamızda bulundurula
caktır. 

4 — Teklifler 12/10/1973 günü saat 15.00 de Satın Alma Komis
yonunda açılacaktır. 13270 / 1-1 

Ankara Levazım Amirliği 1 No.lu Satın Alma Komisyonu Başkan
lığından : 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı 
(Bir) kalem (Sıra Yumurta) müteahhit namı hesabına (Açık eksiltme) 
usulü ile satın almcaktır. Bu işe ait evsaf ve şartname mesai dahilinde 
istanbul ve Ankara Levazım Amirliklerinde görülebilir. 

İsteklilerin belli gün ve saatte Komisyonda hazır bulunmaları ilân 
olunur. 

Cinsi: Sıra yumurta, Miktarı: 400.000 Adet, M . bedeli. 340.000 — 
TL., G. teminatı: 17.350,— TL., İhale günü ve saati: 9 Ekim 1973 Salı, 
Sat: 15.30 da. 13271 / 4-1 

Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi Umum 
Müdürlüğünden : 

TORNA TEZGAHI SATIN ALINACAKTIR 
1 — Müessesemizce, 2 adet torna tezgahı (1500 mm. lik.) teklif al

ma usulü ile ve Türk parası karşılığı satın alınacaktır. 
Bu işe ait şartname Müessesemiz İç Ticaret Müdürlüğünde görü

lebilir. 
3 — İlgililer hazırlıyacakları tekliflerini % 7,5 muvakkat teminat, 

katalog veya prospektüsleri ile birlikte engeç 6/10/1973 Cumartesi günü 
saat 13.00 e kadar Müessesemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderecekler
dir. 

Teklifler 6/10/1973 tarihinden itibaren 30 gün opsiyonlu sayılacak
tır. 

4 — Teslim müddeti kısa olan teklifler tercih sebebi sayılacaktır. 
5 — Postada vaki gecikmeler nazarı itibare alınmıyacağı gibi telg

rafla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. 
6 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 

13309 /1-1 

Manisa Sanat Enstitüsü Müdürlüğünden: 

1 — Manisa Sanat Enstitüsü atelye ve çevre duvarı onarım işi 
95.000,— l ira keşif bedelle kapalı zarf usulü gereğince ihaleye çıkarıl
mıştır. Geçici teminatı 6.000,— liradır. Keşif ve şartname hergün me
sai saatleri dahilinde Manisa Sanat Enstitüsü Müdürlüğünde görüle
bilir. 

2 — İhaleye istekli olanların ihale gününden en geç üç gün ev
vel Vilâyete müracaatla Bayındırlık Müdürlüğünden gerekli yeterlik 
belgelerini almaları şarttır. 

3 — İhalesi 15/10/1973 Pazartesi günü saat 11.00 de Sanat Ens
titüsü Müdürlüğü odasında toplanacak komisyon huzurunda yapıla
cağından isteklilerin 2490 sayılı Kanunun 31. ve müteakip maddelerine 
göre hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç ihale günü saat 10.00 
a kadar Komisyonumuza vermeleri. 

3 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 13434 / 1-1 

Aydın Valiliğinden : 

1 — Aydın Cumhuriyet Kız Lisesi donatım malzemeleri 2490 
sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul
muştur. 

2 — İşin keşif bedeli 195.265,— liradır. 
3 — Eksiltme 15 Ekim 1973 Pazartesi günü saat 11.00 de Millî 

Eğitim Müdürlüğü odasında yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Millî Eğitim Müdür

lüğünde görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 
A -11.013,25 liralık geçici teminatını 
B - 1973 yılı vizeli ticaret veya sanayi odası belgesini 
C - Müracaat dilekçeleri ile birükte verecekleri eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan: 

a) Teknik personel beyânnamesini 
b) Taahhüt beyannamesini 
c) Sermaye ve kredi imkanlarını bildiren malî durum bildirisi 

ve banka mektubu 
d) En az bu işin keşif bedeli kadar benzeri bir işi başarmış ve 

kabulünü yaptırmış olduklarına dair belgeyi ibraz etmek suretiyle 
Bayındırlık Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları yeterlik bel
gesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 15 Ekim 1973 Pazartesi günü 
saat 10.00 a kadar İhale Komisyonu Başkanlığına verilecektir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 10 Ekim 
!973 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadardır. 

8 — Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edil
mez. 

Keyfiyet ilân olunur. 13435/ 1-1 
• 

Urfa Beden Terbiyesi Bölge Başkanlığından: 

90.000 lira keşif bedelli Urfa Şehir Stadyumu ihata duvarı ona
nını inşaacı 2490 sayılı Kanuna göre 15 Ekim 1973 Pazartesi günü saat 
11.00 de Urfa Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğünde kapalı zarf usulü 
ile eksiltme suretiyle ihale edilecektir. 

Taliplerin 5750 liralık geçici teminat mektup veya makbuz ile 
Urfa Bayındırlık Müdürlüğünden bu iş için ihaleden üç gün evveline 
kadar alacakları yeterlik belgesi ve Kanunun tarifine göre hazırlıya
cakları teklif mektupları ihale saatinden bir saat önce Beden Terbi
yesi Bölge Müdürlüğüne vermeleri, posta dahil hertürlü gecikmenin 
kabul edilmiyeceği. 

Bu işe ait dosyanın mesai saatleri dahilinde Urfa Beden Terbi
yesi Bölge Müdürlüğünde görülebileceği ilân olunur. 13432 / 1-1 

Ankara Çocuk Islahevi Mümessilliğinden : 

Satın alınacak olan malın cinsi : Komple taban lastiği (Ökçe, fi-
yapa, taban), Miktar ı : 10000 çift. 

1 — Müessesemiz ihtiyacı için yukarıda cins ve miktarı yazılı 
kundura imalinde kullanılmak üzere (Komple) taban lastiği kapalı 
zarf usulü ile teklif almak suretiyle satın alınacaktır. 

2 — İhale 2/10/1973 Ealı günü saat 15.00 te Ankara Kalaba Ço
cuk Islahevi Müessesesinde yapılacaktır. 

3 — Bu işe ait geçici teminat teklif edilecek olan fiyat üzerin
den tutarının % 7,5 miktarı olup müessesemize tevdi edilecektir. 

4 — Numune ve şartname Müessesemizde mesai saatlerinde gö
rülebilir. 

5 — Dairemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp 
yapmamakta veya beğendiği malı almakta serbesttir. 

13433 / 1-1 • 
istanbul Sıkıyönetim Komutanlığından: 

istanbul Sıkıyönetim K . lığı 2 nolu Askerî Mahkemesinin 
22/8/1973 gün ve 1973/89 esas, 1973/68 sayılı gerekçeli hükmü ile 171 
sayılı Kanunun 18 inci maddesini ihlâl suçundan sanık Ahmet oğlu 
1934 doğumlu istanbul Zeytinburnu Yeşiltepe 53 Sokak No. 57 de mu
kim, Şevket Ayvaz'm fiilde Sıkıyönetim ilânına ilişkin ve Sıkıvöne-
lim faaliyetleri ile alakalı bir husus görülmediğinden ve bu davanın 
Sıkıyönetimde görülmekte olan davalarla alakası bulunmadığından 
Mahkememizin görevsizliğine temyiz yolu açık olmak üzere verilen 
karar 353 sayılı Kanunun 52 nci maddesi gereğince tebliğ verine kaim 
olmak üzere ilân olunur. 13436 / 1-1 

Denizcilik Bankası T. A. O. Genel Müdürlüğünden: 

Bankamız Eminönü 12 No. lu ambar binalarının çatı onarımı iş
leri kapalı fiyat teklifi alınmak suretiyle yaptırılacaktır. 

İşin keşif bedeli 300.000,— l ira olup geçici teminatı 15.000,— lira
dır. 

Eksiltme dosyası Bankamızın Sahpazarı Orta Blok 4. katta bu-
ıtman İnşaat İşleri Müdürlüğünden 50,— l ira mukabilinde temin edi
lebilir. (Dosya aynı mahalde bedelsiz olarak tetkik edilebilir. Ancak 
teklif verecekler dosya satın almak zorundadırlar.) 

Tekliflerin en geç 1/10/1973 tarihine rastlayan Pazartesi günü 
saat 12.00 ye kadar yukarıda adı geçen Müdürlüğe verilmesi şarttır. 

2490 sayılı Kanuna tabi olmayan Bankamız ihaleyi yapıp yap
mamakta ve teklifler arasında tercih hakkını kullanmakta veya dile
diği ile pazarlık yapmakta tamamen serbesttir. 13412 / 1-1 

— 29 — 



— 30 — 

Ankara Levazım Amirliği 4 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı 25 kalem Cerrahi iğne kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün 
ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalış
ma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebi 
lir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını iha
le saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Baş
kanlığına vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Cerrahi 
iğnenin tamamı bir müteahhide ihale edilebileceği gibi her kalemin ta
mamı da ayrı ayrı müteahhitlere ihale edilebilir. Geçici teminat listesi 
şartnamesinde eklidir. 

Cinsi : Cerrahi iğne, Miktarı : 25 kalem, M . bedeli : 1.020.652,50 
TL., G. teminatı 44.400,— TL., İhale Günü Saati : 10/10/1973 Çarşamba 
11,00 13310/4-1 

Denizcilik Bankası T.A.O dan: 

Aşağıda yazılı malzeme alınacaktır. 
1 — Tik ağacı : Son teklif verme tarihi 16/10/1973 dür. 
Dos. No : 1973/3044 - 13 
2 — Kompresör : Son teklif verme tarihi 18/10/1973 dür. 
Dos. No : 1973/3069 
Şartnameleri Malzeme Müdürlüğünden temin edilebilir. Teklifler 

Bahçekapı 27 Mayıs Han Kat 3 de Satmalma Komisyonu Başkanlığma 
verilecektir. 13355 /1-1 

Etibank Genel Müdürlüğünden: 

İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 
Bankamızca Murgul Bakır İşletmesinde yaptırılacak olan muhte

lif inşaat ve tesisat işleri, sabit birim fiyat esasına göre ihaleye çıkarıl
mıştır. 

1 — İhale 25/10/1973 Perşembe günü saat 15.00 de Etibank Genel 
Müdürlüğünde yapılacaktır. 

2 — İşin ilk keşif tutarı 1.270.000,— TL. olup, geçici teminatı, 
51.850,— TL. dır. 

3 — Eksiltmeye girmek için iştirak belgesi alınması şart olup, is
teklilerin : 

a) B grubundan enaz 1.300.000,— TL. lık müteahhitlik karnesi, 
b) Benzeri bir işi bir defada taahhüt suretiyle yaptığına dair bel

ge, 

c) Eksiltme şartnamesinin 8 inci maddesinde belirtilen vesikalar, 
ile birlikte Eksiltmeye iştirak belgesi almak üzere 2/-1Û/1973 Salı günü 
saat 17.00 ye kadar Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri lâzımdır. 
Bu tarihten sonra veya telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmez. 

4 — Eksiltmeye iştirak belgesi 19/10/1973 Cuma gününden itibaren 
Etibank İnşaat Dairesi Başkanlığmdan alınacaktır. 

5 — Tekliflerin, ihale günü saat 14.00 e kadar Bankamız Umumî 
Muhaberat servisine verilmiş veya gönderilmiş bulunması lâzımdır. 

Postada vaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
6 — Eksiltme dosyası, Bankamız İnşaat Dairesinde ve Murgul Ba

kır İşletmesi Müdürlüğünde görülebilir. 
7 — Teklif verebilmek için eksiltme dosyası alınması şart olup, 

dosyalar ihale günü saat 12.00 ye kadar Bankamız İnşaat Dairesinden 
200,— TL. mukabilinde satın alınır. 

8 — Bankamız 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yap
mamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 
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Akseki Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

Deposu 

Cevizli 

Cins ve nev'i 
Parti 
adedi 

M i k t a r ı 
Adet M 3 . Dm 3 . 

M . Bed. 
Lira 

% 7,5 
Tem. 
Lira 

II. S. K. B. Çk. Ç. To. 1 88 23.920 500 1.000 
II. S. N.B.Çk.Ç. To. 12 2692 801.936 650 39.600 

III. S. N . B. Çk. Ç.To. 22 6332 1551.076 500 61.000 
III. S. K. B. Çk. Ç. To. 4 678 196.907 350 5.700 
III. S. N . B. Çz. Ç. To. 4 1053 236.059 380 6.800 
I I I .S .K.B.Çz .Ç .To . 1 88 14.476 320 350 
I I I .S .N .B .Kök . To. 1 194 47.139 400 1.400 
III. S. N . B. Sed. To. 1 148 28.060 600 1.300 
Sedir sanayi odunu 1 249 35.140 315 850 
Ardıç odunu 1 209 Ster 80 1.300 

Yekûn 48 11522 2934.723 119.300 

Yukarıda müfredatı gösterilen emvaller açık art ırma suretiyle 
şartnamesi gereğince Akseki İlçesine Bağlı Cevizli Bucak Merke
zinde 5/10/1973 Cuma günü saat 10.00 da Cevizli Bölge binasında 
îoplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

Taliplilerin belirli gün ve saatte teminatlarını yatırarak temi
nat makbuzlarıyla komisyona müracaatları ilân olunur. 

13437 / 1-1 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 1 inci Bölge Müdürlüğünden: 

1 — Aşağıda isimleri, müteakip yıllara sarilik durumları, keşif bedelleri geçici teminatları, karne grupları, ihaleye esas kanun numara
ları yeterlik belgesi için son müracaat tarihleri ihale gün ve saatleri be lirtilen işler kapalı zarf usulü ile ihaleye konulmuştur. 

2 — Bu işlerin eksiltmeleri Mete Caddesi No : 12 Seyran Ap. Taksim'de Yapı İşleri 1 inci Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunda isimleri kar
şılarında gösterilen gün ve saatlerde yapılacaktır. 

3 — Eksiltme Şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Müdürlükte görülebilir. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 
a) Karşılarında yazılı gececi teminatının 
b) 1973 yılma ait Ticaret veya Sanayi Odası Belgesini 
c) Müracaat dilekçesi ile birlikte verecekleri (Eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) 
Plan ve Teçhizat beyannamesi, 
Teknik Personel Beyannamesi, 
Taahhüt Beyannamesi 
Sermaye ve Kredi imkânlarının bildirir Malî durum bildirisi ve banka referans mektubu, 
1. No. lu iş için Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları isimleri karşılarında gösterilen gruptan en az keşif bedeli kadar işin eksiltme

sine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesi, 2 ve 3 No. lu işler için de aynı çap ve karakterde iş bitirme belgesinin aslı veya Noterden 
tasdikli suretini ibraz suretiyle Yapı İşleri 1. Bölge Müdürlüğünden alacakları Yeterlik Belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları 
gerekir. 

5 — İstekliler teklif mektuplarını ihale saatlerinden bir saat öncesine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 
6 — Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 

K . bedeli Geç. tem. İh. Es. Yet. bel. İHALENİN 
İşin Adı Lira Kr . Lira Kr . Karne grubu Kanun son mür. ta. Günü Saati 

1 — ist. Resim ve Heykel Müzesi onarımı inş. 1.000.000,— 43.750 — D 2490 5/10/1973 10/10/1973 15.00 1 — ist. Resim ve Heykel Müzesi onarımı inş. 1.000.000,— 43.750 — 
Cuma Çarşamba 

2 — Edirne Erkek San'at Enst, Yapı Atelyeleri ikmal inş. 300.000,— 15.750 — İş bi. belgesi 2490 5/10/1973 10/10/1973 15.30 2 — Edirne Erkek San'at Enst, Yapı Atelyeleri ikmal inş. 15.750 — İş bi. belgesi 
Cuma Çarşamba 

3 — ist. Gümrük Baş. Müd. Asansör işi 382.000,— 19.030,— İş bi. belgesi 2490 6/10/1973 11/10/1973 15.00 3 — ist. Gümrük Baş. Müd. Asansör işi İş bi. belgesi 
Cumartesi Perşembe 
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1 — İşin keşif bedeli 400.000— TL. olup, geçici teminatı 19.750,— 
TL. dır. 

2 — Eksiltme 8/10/1973 Pazartesi günü saat 15.00 de yapılacaktır. 
3 — Bu işe ait ihale dosyası Tandoğan Meydanı Fen Fakültesi 

Durağmdaki Ankara Üniversitesi İnşaat Dairesinde görülebilir. 
4 — Eksiltmeye iştirak edeceklerin en geç 5/10/1973 Cuma günü 

mesai saati sonuna kadar şartnamede istenilen evrakı ekledikleri bir di
lekçe ile İnşaat Dairesine müracaat etmeleri şarttır. 

5 — Eksiltme şartnamesinde istenilen evrakı tam olarak eklemi-
yerek müracaat edenlere iştirak belgesi verilmez. 

6 — Teklif zarfları en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar 
Rektörlük binasındaki Eksiltme Komisyonu Başkanlığına verilmelidir. 
Bu saatten sonra verilen zarflar ve postada olan gecikmeler kabul edil
mez. 13258 +-2 • 

Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi Başkanlığından 

1 — Akademimizin ihtiyacı olan yabancı dildeki neşriyatın te
mini işi 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksilt
meye konulmuştur. 

2 — İşin tahmini bedeli 270.000 (İkiyüzyetmiş bin) liradır. 
3 — Eksiltme Akademimizin İhale Komisyonunca 3 Ekim 1973 

Çarşamba günü saat 11.00 de Akademi Başkanının odasında yapılacaktır 
4 — Eksiltme şartnamesi, mukavele örneği ve diğer evrak Akade

mimiz Muhasebe ve Tahakkuk Servisinden temin edilebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerden: 
a) 13.300 (Onüçbinüçyüz) liralık geçici teminat 
b) Şimdiye kadar yılda en az 250.000 (İkiyüzellibin) liralık yabancı 

neşriyat ithâl ettiğini gösteren belge, 
c) 3490 sayılı Kanun ile şartnamede gösterilen diğer belgelerin 

ibrazı istenir. 
6 — İstekliler teklif mektuplarını en geç 3 Ekim 1973 Çarşamba 

günü saat 10.00 a kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkan
lığına vereceklerdir. Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler 
kabul edilmez. 

Keyfiyet ilân olunur. 13015/4-3 
a 

Karakocan Yatılı Bölge Okulu Satm Alma Komisyonu Başkanlı
ğından : 

Ankara Akşam ve Pratik Sanat Okulu Müdürlüğünden: 

1 — Meslekî ve Teknik Öğretim Okulları hizmetlerinde kullanıl
mak üzere 2490 sayılı Kanun hükümleri gereğince aşağıda 15 ayrı grup
ta belirtilen tezgâh, cihaz ve malzemeler kapalı zarfla eksiltme suretiy
le satın alınacaktır. 

2 — Satın alınacak tezgâh, cihaz ve malzelerin muhammen bedel
leri ve muvakkat teminat miktarları hizalarında gösterilmiştir. 

3 — Ker grup ihalenin yapılacağı tarih ve saati aşağıda belirtil
miştir. 

4 — Her grup ihaleye ayrı kapalı teklif mektubu verilecektir. 
5 — İhaleler Ankara Çankırı Caddesi No : 45 (Yıba Çarşısı) K a t : 

4'deki Okulumuz Müdürlüğünde yapılacaktır. 
6 — Bu ihaleye ait şartnameler hergün mesai saatleri içinde Oku

lumuzda görülebilir. 
7 — Taliplerin banka teminat mektupları veya muvakkat teminat

larını Ankara Okullar Saymanlığına yatırarak alacakları makbuz ile 
1973 yılı tasdikli Ticaret Odası belgelerim teklif mektupları ile birlikte 
ihaleden bir saat önce makbuz mukabili Satmalma Komisyonu Başkan
lığma vermeleri lâzımdır. 

8 — Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Grup M . bedeli M . teminat İHALENİN 
No: Cinsi Lira Kr . Lira Kr . Tarih ve Saati 

1 Torna tezgâhı 1.190.000,— 49.450,— 10/10/1973 -15.00 
2 Masa matkap tezgâhı 106.250,— 6.562,50 » 15.15 
3 a) Sabit rayba, 

b) Ayarlı rayba (kovansız) 136.000,— 8.050,— » 15.30 
4 Metrik ve Withworth kla-

vuz, pafta lokmaları 276.300,— 14.802,— » 15.4S 
5 a) Mikrometre 75 - 100 

b) Mikrometre 50 - 75 34.500,— 2.587,50 » 16.00 
6 a) 

b) 
Elektrikli breyiz 
Satıh taşlama motoru 

c) Salome takımı 220.625,— 12.281,25 11/10/1973 -15.00 
7 a) Kompresör (dökümhaneler 

için) 
b) Kopmresör 360.000,— 18.150,— » 15.15 

8 Elektrik motoru 71.000,— 4.800,— » 15.30 
9 a) 

b) 
c) 

Ateşleme avan tabancası 
Silindir kompratörü 
Kopmrasyon manometresi 

d) Torkmetre 90.450,— 5.772,50 » 15.45 
10 Balata perçinleme, sökme 

havsa açma, taşlama tez. 408.000,— 20.070 — » 16.00 
11 Hidrolik pres 450.000,— 21.750,— 12/10/1973 -15.00 
12 Garaj krikosu 210.000,— 11.750,— » 15.15 
13 Akü redresörü 90.000,— 5.750,— » 15.30 
14 a) Metrik anahtar takım san. 

b) İnç anahtar takım san. 480.000,— 22.950,— » 15.45 
15 Marangoz tezgâhı 35.000,— 2.625,— » 16.00 
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Ankara Vilâyeti Daimî Encümeninden: 

31 kalem evrakı matbua ve defterlerin yapımı işi «Kâğıdı ve mu
kavvası idareden verilmek kaydiyle» kapalı zarf usulüyle ihaleye çıka
rılmıştır. Muhammen bedeli 33.240,— lira olup, geçici teminatı 2.493,— 
liradır. İhalesi 10/10/1973 Çarşamba günü saat 11.00 de Vilâyet Kona
ğında Daimî Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. Şartname Daimî 
Encümende görülebilir. 

İsteklilerin belirli gün saat 10.00 a kadar teminat, makbuz veya 
mektubu, 1973 yılı ticaret odası vesikasını havi usulüne göre hazırlan
mış kapalı zarflarını makbuz mukabilinde Encümene vermeleri gerekir. 

Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 13232 / 4-1 
e 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Ziraat Sanatları Kürsüsü Meyve Su
yu Ünitesi ilâvesi işi 2490 sayılı Kanun uyarınca kapalı zarf usulüyle 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 — 175.000,— lira muhammen bedelli 500 ton Şırnak Linyit As-
faltit kömür ihtiyacı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Eksiltme 3/10/1973 Çarşamba günü saat 15.00 de Karakocan 
Yatılı Bölge Okulunda toplanacak olan Satm Alma Komisyonunda ya
pılacaktır. 

3 — Geçici teminat miktarı 10.000,— liradır. 
4 — İstekliler, mukavele ve eksiltme evrakı ile şartname ve diğer 

evrakı her gün mesai saati içinde Karakocan Yatılı Bölge Okul Müdür
lüğünde görebilirler. 

5 — Eksiltmeye gireceklerin muayyen gün ve saatte geçici teminat 
makbuzlarım, 1973 yılma ait ticaret odası belgesini veya bu işi yapa
bilir diğer sair kuruluşlardan almış olduğu belgeyi ve ikametgâh ilmü
haberim teklif mektupları ile birlikte eksiltme günü en geç saat 14.00 e 
kadar makbuz mukabilinde Komisyona vermeleri şarttır. 

6 — Postada vaki olacak gecikmeler kabul olunmaz. 
7 — Keyfiyet ilân olunur. 12880 / 4-4 • 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünden: 

1 — İçme suyu tesisi için boru ve pompa grubu kapalı zarf usulüyle 
eksiltmeye konulmuştur. Tamamı için teklif verilebileceği gibi borular 
için ayrı pompalar için ayrı verilecek tekliflerde kabul edilir. 

2 — a) Boruların muhammen bedeli 802.100 TL. 
b) Pompalarm muhammen bedeli ise 121.300 TL. dır. 
3 — a) Geçici teminat borular için 35.835 TL. 
b) Pompalar için 7.315 TL. dır. 
4 — Bu işe ait şartnameler Genel Müdürlük Ekonomi ve Dağıtma 

İşleri Müdürlüğünden temin edilir. 
5 — İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 5 Ekim 1973 Cuma günü 

saat 11.45 e kadar vermeleri şarttır. 
6 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 13111 / 4-2 
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Tarım Bakanlığı Veteriner Malzeme Deposu Müdürlüğünden : j 

1 — Kapalı zarf usulü ile (18) kalem ilâç eksiltmeye çıkarılmıştır, i 
Muhammen bedel (1.426.560,— ) TL. geçici teminat (93.013,15) TL. dır. ] 

2 — Her ilâç çeşidi için ayrı ayrı tespit olunan nitelik, miktar, mu
hammen bedel ve geçici teminat şartnamenin 6. madesinde açıklanmıştır. 

3 — Eksiltme, 10 Ekim 1973 Çarşamba günü saat 15.00 te Veteri
ner Malzeme Deposu Müdürlüğünün Ankara - Etlık'teki idare binasında ya
pılacaktır. 

4 — Şartname, hergün çalışma saatleri içinde Ankara'da : Etlikte Ve
teriner Malzeme Deposu Müdürlüğünde, istanbul'da: Veteriner Başmü
dürlüğünde görülebilir. j 

5 — İsteklilerin, teklif mektuplarım eksiltmenin yapılacağı saatten 
bir saat öncesine kadar Satın Alma Komisyonuna vermeleri ve gönder
meleri şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 12945 / 4-3 • 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapı İşleri 4. 
Bölge Müdürlüğünden: KÜTAHYA 

1 — Aşağıda keşif bedelleri, ihale bedeli, cinsi, ihale gün ve saat
leri, geçici teminatları yazılı işler ayrı ayrı 2490 sayılı Kanunun hukum 
lerme göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Eksiltme Kütahya Yapı işlen 4. Bölge Muaurluğü 'Belediye 
Meydanı Cizmecıoğlu Ap. Kat : 2) de Bölge Eksiltme Komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 — Eksiltme, şartname ve diğer ihale evrakı mezkûr Müdürlük
te görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
a) Aşağıda gösterilen geçici teminatlarım, 
b) 1973 yılı Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan plan teçhizat be
yannamesi, teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi, aynı j 
çap ve karakterde bu kabil işlerde başarılı iş yaptıklarını gösterir) bel- ' 
gelen ibraz etmek suretiyle Yapı İşleri 4üncü Bölge Müdürlüğü Belge 
Komisyonundan alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları ile bir
likte zarfa koymaları lâzımdır. 

5 — istekliler teklif mektuplarını 16/10/1973 Salı günü makbuz 
karşılığında Afyon İl Eğitim Araçları Merkez Başkanlık binası için saat 
14.00 de, Kütahya 200 kişilik lise pansiyon binası noksan ve kusurların 
yapımı için de saat 15.00 de İhale Komisyonu Başkanlığına verecekler
dir. 

6 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 12/10/1973 
Cuma günü mesai saati sonuna kadardır. 

7 — Telgrafla müracatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edJ 
mez. 

Keyfiyet ilân olunur. 

Keşif Geçici 
bedeli teminatı İ H A L E 

İşin yeri ve cinsi Lira Lira tarihi ve saati | 

1 — Afyon İl Eğitim Araçları Merkez 
Başkanlık binası ikmal inşaatı 349.858 17.745 16/10/1973 

Saat: 15.00 
2 — Kütahya 200 kişilik lise pansiyon 

binası noksan ve kusurların yapı
mı (Bu iş müteahhit nam ve hesa
bına yapılacaktır.) 91.800 5.840 16/10/1973 

Saat: 16.00 
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Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

1 — Burdur Ticaret Meslek Lisesi inşaatı işi 2490 sayılı Kanun hü
kümlerine göre kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — tşin keşif bedeli (4.350.000,—) liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı İşleri Genel Müdürlüğü İhale Komis

yonunda 3/10/1973 Çarşamba günü saat 11.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Genel Müdürlükte 

görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
A - Bayındırlık Bakanlığı namına (144.250,—) liralık geçici temina

tını, 
B - 1973 yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası Belgesini, 
C - (Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri eksiltme şartname

sinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan plan ve teçhizat beyan
namesi, sermaye ve kredi imkânlarının bildiren malî durum bildirisi, tek

nik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi, Bayındırlık Bakanlığın
dan almış oldukları (C) Grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine 
girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesi ibraz suretiyle Yapı İşleri 
Genel Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları) Yeterlik Belgesini, 

Teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 
6 — İstekliler teklif mektuplarım 3/10/1973 Çarşamba günü saat 

10.00 a kadar makbuz karşılığında ihale Komisyonu Başkanlığına vere
ceklerdir. 

7 — Yeterlik Belgesi alınması için son müracaat tarihi 28/9/1973 
Cuma günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 12697 /4-4 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünden : 

1 — Aşağıda yeri yazılı Çiftliğimizdeki iş 2490 sayılı Kanuna göre 
kapi.li zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulan iş : İğdır D. Ü. Ç. (Kars) 
Hayvancılık tesisleri ikmal inşaatı, Keşif bedeli: 364.906,82 TL., 
Geçici teminatı: 18.346,27 TL., İştirak belgesi için müracaat son günü : 
1/10/1973 saati 12.00, Eksiltme tarihi günü : 2/10/1972 Saati: 15.00 

Eksiltme dosyası her gün mesai saatlerinde Genel Müdürlük Ya
pım ve Bakım Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No. 123/7 de görülebilir. 

Gerek ihaleye iştirak şartlan gerekse proje ve keşifler dosyasında 
görülebilir. 

Telgrafla müracaat ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
13040/ 4-3 

• 
Tire Belediye Başkanlığından: 
Kapalı zarf usulüyle, BMC Marka 4100 Dev/Dk. 50 BHP gücünde 4 

silindirli ve özel teknik şartnamesindeki niteliklere göre yapılmış bir 
adet yeni cenaze otomobili satın alınacaktır. Muhammen bedeli 74.000,— 
TL. geçici teminatı 4.950,— liradır. İhalesi 3/10/1973 günü saat 10.30 
da Belediyemiz Encümeninde yapılacaktır. İsteklilerin 2490 sayılı Ka
nuna göre hazırlayacakları teklif mektuplarını belirli günde en geç iha
le saatmdan bir saat öncesine kadar Belediyemiz Encümeni Başkanlı
ğına vermeleri şarttır. Bu işe ait şartnameler ve ihale dosyası Beledi
yemizde görülebilir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Encümeni
miz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 12772 / 4-2 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 5 inci Bölge 
Müdürlüğünden: ANKARA 

1 — Ankara Zonguldak - Karabük Kız Enstitüsü İkmal inşaatı 527 
sayılı Kanununa göre 1974 yılma sarı olarak 2490 sayılı Kanunun 31 inci 
maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — İşin keşif bedeli 1.829.897,— liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da 5 inci Bölge Müdürlüğü Eksiltme Komis 

yoııunda 1/10/1973 günü saat 11.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar 5 inci Bölge Müdürlü

ğü eksiltme Komisyonunda görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
A - 68.647,— liralık geçici teminatını, 
B - 1973 yılma ait ticaret odası belgesini, 
C - Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) 
a) Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisi 

ve bunu belirten Banka Referansım, 
b) Teknik personel beyannamesini, 
c) Yapı araçları bildirisi, 
d) Taahhüt beyannamesi, 
e) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan ke

şif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir Müteahhitlik 
karnesi, 
dilekçelerine ekliyerek 5 inci Bölge Müdürlüğü belge Komisyonundan 
alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koyma
ları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarım 1/10/1973 Pazartesi günü saat 
10.00 a kadar makbuz mukabilinde Eksiltme Komisyonu Başkanlığına 
vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 26/9/1973 
Çarşamba günü mesai saati sonuna kadardır. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edil
mez. 

Keyfiyet ilân olunur. 12822/ 4-4 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 
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