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K A R A R N A M E L E R 
Karar Sayısı: 7/8258 

İlişikteki «Arsa Sayılacak Parsellenmemiş Arazi Hakkında Karar» 
m yürürlüğe konulması; İmar ve İskân ve Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanlıklarının uygun görüşlerine dayanan Maliye Bakanlığının 21/3/1974 
tarihli ve 2433114-1/16980 sayılı yazısı üzerine, 29/7/1970 tarihli ve 1319 
sayılı Kanunun 1610 sayılı Kanunla değişik 12 nci maddesinin 3 üncü 
fıkrasına göre, Bakanlar Kurulunca .16/5/1974 tarihinde kararlaştırıl
mıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S- KORUTÜRK 

Devlet Bakanı 
Barbakan 'Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

B. ECEVİT Prof-Dr. N. ERBAKAN O. EYÜBOĞLU İ. H. BİRLER 

16/5/1974 Tarih ve 7/8258 Sayılı Kararnamenin Ekidir. 

Arsa Sayılacak Parsellenmiş Arazi Hakkında Karar 
Madde 1 — a) Son nüfus sayımına göre nüfusu 100.000 in üs

tünde olan belediyeler ile nüfusu 100.000 in altında olmakla beraber 
sınaî veya turistik önemi veya hızlı şehirleşme faaliyeti nedeniyle 
İmar ve İskân Bakanlığının önerisi üzerine, Bakanlar Kurulu Kararı 
ile saptanan belediyelerin, 

b) (a) bendinde belirtilen belediyelerin İmar Kanununa göre 
saptanan mücavir alanlarının, 

c) Nüfusu 100.000 in üstünde olan belediyelerin veya bu bele
diyelerin mücavir alanlarının sınırlarına bitişik belediyeler (nüfusu 
ne olursa olsun) ile bunların mücavir alanlarının, 
sınırları içinde imar planı ile iskân sahası olarak ayrılan, 

d) Nüfusu 100.000 in altında olan belediyelerin ve varsa mü
cavir alanlarının sınırları içinde imar planı ile iskân sahası olarak 
ayrılmış olupta meskûn halde bulunan, 

e) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında olup da deniz, 
nehir göl ve ulaşım yolları kenarında veya civarında bulunması veya 
sınaî veya turistik önemi yahut hızlı şehirleşme faaliyetleri nedeniyle 
ve İmâr ve İskân Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulu Ka
rarı ile saptanan alanların sınırları içinde- imar planı ile iskân sa
hası olarak ayrılan, 
yerlerdeki parsellenmemiş arazi ve arazi parçaları arsa sayılır. 

Madde 2 — 1 inci maddenin kapsamı dışında kalan diğer yer-
leşim birimlerinde yerleşim topluluğunu meydana getiren yapıların 
kapladığı alan içerisinde bina yapımına ayrılmış veya ticarî veya 
sınaî bir faaliyetin icrasına tahsis edilmiş bulunan arazi ve arazi par
çaları da arsa sayılır. 

Madde 3 — 1 inci maddenin (a), (b) ve (c) fıkraları kapsamına 
giren belediyeler, belediye ve varsa mücavir alan sınırları içinde, 
imar planıyla iskân sahası olarak ayrılan yerlerin, aynı maddenin 
(d) fıkrasına giren belediyeler de, belediye ve varsa mücavir alan sı
nırları içinde imar planıyla iskân sahası olarak ayrılan yerlerde mes
kûn alan olarak gösterilen yerlerin sınırlarını, bu kararın yayımı ta
rihinden itibaren iki ay içinde, imar planından çıkartılmış ölçekli ve 
koordineli paftalar üzerinde göstermek suretiyle, yetkili vergi daire
lerine bildirmekle yükümlüdürler. 

imar ve yol istikamet planı mevcut olmayan belediyeler bu bil
dirimi. İmar Kanunu hükümlerine göre anılan planın yapılıp yürür
lüğe konulmasını izleyen iki ay içinde yaparlar. 

Belediye bulunmayan yerlerde bu bildirim, imar planının yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren en çok iki ay içinde valilikler veya vali
liklerce yetkili kılınanlar tarafından yerine getirilir. 

İmar planındaki iskân sınırlarında yapılacak değişiklikler, deği
şikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde ve yu
karıda belirtilen şekilde yetkili vergi dairelerine bildirilir. 

Geçici Madde — Bu karar hükümleri uyarınca arsa sayılan yer
lerin arazi olarak beyan edilmiş olması halinde vergileme, ilgili vergi 
dairelerince re'sen düzeltilir ve eksik alınmış vergiler cezasız ikmal 
edilir. 

Madde 4 — 19/8/1972 gün ve 7/4892 sayılı karar yürürlükten kal
dırılmıştır. 

Madde 5 — Bu karar 1/3/1974 tarihinden itibaren uygulanmak 
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı 
S. A. EMRE Ş- KAZAN H. ISIK 

İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı 
0. AStLTÜRK Prof. Dr. T. GÜNEŞ Doç. Dr. D. BAY KAL 

Millî Eğiltiim Bakanı Bayındırlık Balkanı /Ticaret Bakanı 
M. ÜSTUNDAĞ E. ÇEVİKÇE F. ADAK 

Sağ- ve Sos- Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı Gıda - Tarım ve Hav- Bakanı 
S. CİZRELlOĞLU' M. TÜRKMENOĞLU Prof. K. ÖZAL 

Clıaşlınma Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi ve Teık. Bakanı 
F. GÜLEY Ö. SAV A. DOĞRU 

En. ve Tab- Kay. Bakanı Turfcm ve Tan. Bakam İmar ve iskân Bakam 
C KAYRA 0. BtRGlT A. TOPUZ 

Köy Is- ve Koop. Bakanı Orman Bakanı Gene- ve Spor Bakanı 
M. OK A. ŞENER M. Y. METE 

R. 



Karar Sayısı • 7/8289 Karar Sayısı : 7/8306 

Çay Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Maliye Bakanlığı 
üyesi Ali Gürtunca'nın başka bir göreve atanmak üzere, bu görevinden 
alınması; Maliye Bakanlığının 30/4/1974 tarihli ve HAZMİİT - KKÎD -
(TKS) 52700 10/20491 sayılı yazısı üzerine, 6/12/1971 tarihli ve 1497 sa
yılı Kanunun 10 uncu, 12/3/1964 tarihli ve 440 sayılı Kanunun 8 inci 
maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 17/5/1974 tarihinde kararlaştırıl
mıştır. 

CUMHURBAŞKANİ 
F A H R İ S. K O R U T Ü R K 

Devlet Bakanı 
Başbakan Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

B. E C E V İ T Prof. Dr. N. E R B A K A N O. E Y Ü B O Ğ L U İ. H. B İ R L E R 

Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı 
S. A. EMRE S- KAZAN H. IŞ IK 

İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı 
0. A S İ L T Ü R K Prof. Dr. T. GÜNEŞ Doç. Dr. D. B A Y K A L 

Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Balkanı Ticaret Baıkanı 
M. Ü S T Ü N D A Ğ E. Ç E V İ K Ç E F. ADAK 

Sağ. ve Sos- Y. Baıkanı Güm- ve Tekel Bakanı Gıda - Tarım ve Hay. Baıkanı 
S. C İ Z R E L İ O Ğ L U M. T Ü R K M E N O Ğ L U Prof. K. Ö Z A L 

Ulaştırana Bakanı Çalışma Baıkanı Sanayi ve Tok. Bakamı 
F. G Ü L E Y O- SAV A. DOĞRU 

En ve Tab Kav- Bakam Turizm ve Tan- Bakanı İmar ve iskân Baıkanı 
C- KAYRA 0- B İ R G İ T A. TOPUZ 

Kov İs- ve Koop. Bakanı Orman Bakanı Genç. ve Spor Bakanı 
M. OK A. ŞENER M. Y. METE 

Karar S a y ı s ı : 7/8291 

Çay Kurumu Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) Ümit Ünlü'nün 
başka bir göreve atanmak üzere bu görevden alınması ve yerine Sam
sun Gelemen Tarım Meslek Lisesinde görevli Ziraat Yüksek Mühendisi 
Mevlüt Kinez'in atanması; Gümrük ve Tekel Bakanlığının 14/5/1974 
tarihli ve KI/390-2/162651 sayılı yazısı üzerine, 6/12/1971 tarihli ve 1497 
sayılı Kanunun 16 nci, 12/3/1964 tarihli ve 440 sayılı Kanunun 10 uncu 
maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 20/5/1974 tarihinde kararlaştı
rılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
F A H R İ S. K O R U T Ü R K 

Başbakan 
B. E C E V İ T 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. N. E R B A K A N 
Devlet Bakanı 

O- E Y Ü B O Ğ L U 
Devlet Bakanı 

/. H. B İ R L E R 

Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı 
S. A. EMRE Ş. K A Z A N H. IŞ IK 

İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı 
0. A S l L T Ü R K Prof. Dr- T. GÜNEŞ Doç. Dr. D. BAY K A L 

Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Baıkanı Ticaret Bakanı 
M- Ü S T Ü N D A Ğ E. Ç E V İ K Ç E F. ADAK 

Sağ- ve Sos- Y. Bakanı Güm- ve Tekel Bakanı Gıda - Tarrm ve Hay. Baıkanı 
S. C İ Z R E L İ O Ğ L U M . T Ü R K M E N O Ğ L U Prof. K. Ö Z A L 

Ulaştırma Bakamı Çalışma Bakamı Sanayi ve Tok. Bakanı 
F- GÜLEY Ö. SAV A. DOĞRU 

En. ve Tab- Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakanı imar ve iskân Balkanı 
C- KAYRA O- B İ R G İ T A .TOPUZ 

Köy İş- ve Koop- Bakanı Orman Bakanı Genç. ve Spor Bakanı 
M. OK A. ŞENER M. Y. M E T E 

31/1/1973 tarihli ve 7/5745 sayılı Kararnameye ektir. 
Federal Almanyada bulunan Thyssen Stahlunion-Export G. m. b. H . 

Firmasının yerli ortaklarla birlikte kurduğu Makina-Takım Endüstrisi 
A. Ş.'nin tevsi yatırımını gerçekleştirmek üzere sağlayacağı 800.000,— 
(Sekizyüzbin) Federal Alman Markı tutarındaki dış krediye ekteki ko
şullar uyarınca, 6224 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasının onan
ması; Maliye Bakanlığının ve Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı
nın uygun görüşlerine dayanan Ticaret Bakanlığının 18/3/1974 tarihli 
ve 24-4-31/3447 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun birinci, 28/7/1967 
tarihli ve 933 sayılı Kanunun altıncı maddelerine göre, Bakanlar Kuru
lunca 22/5/1974 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
F A H R İ S. K O R U T Ü R K 

Başbakan 
B. ECEVIT 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. N- E R B A K A N 
Devlet Bakanı 
O. E Y Ü B O Ğ L U 

Devlet Bakanı 
İ• H. B İ R L E R 

22/5/1974 gün ve 7/8306 sayılı Kararname'nin ekidir. 

Makina-Takım Endüstrisi A. Ş.'nin tevsi yatırımını gerçekleştir
mek üzere yabancı ortağın sağlayacağı dış krediye 6224 sayılı Kanun 
hükümlerinin uygulanmasında uyulacak koşullar: 

1 — Tevsi yatırımın konusu: 

a) Mevcut tesislerde üretimdeki dar boğazların giderilmesi, üre
timin rasyonelleştirilmesi, mamul kalitesinin yükseltilmesi ve kapasi
tesinin arttırılması ve 

b) Ayrıca sert maden uçlu kesici takımlar, modül ve azdırma 
freze çakıları, çeşitli vida tarakları, marangoz planya bıçakları, metal 
daire ve kütük testereleri üretimidir. 

c) Tevsiat sonunda ulaşılacak üretim kapasitesi projede belirle
nen miktarla sınırlıdır. 

2 — Tevsi yatırımının tu ta r ı : 

a) Tevsiat için gerekli yaklaşık 17.129.900,— Türk lirası sabit ol
mak üzere toplam 33.129.000,— Türk liralık yatırımın 4.200.000,— Türk 
liralık kısmı şartları aşağıda belirlenen dış kredi ile arta kalanı iç kredi
lerle ve/veya firmanın öz kaynaklarıyla karşılanacaktır. 

b) Tevsi yatırımı için ithali zorunlu makina ve teçhizat tutan 
15.323.000,— Türk lirasıdır. 

c) Firmaya makina ve teçhizat ithali için özel sektör yatırım ko
tasından 7.O0O.000,— Türk lirası tutarında döviz tahsisi yapılacaktır. 

d) 800.000,— Federal Alman Markı tutarındaki dış kredi yabancı 
ortaktan veya diğer bir Federal Alman Firmasından sağlanacaktır. Dış 
kredi anlaşması, kredi şartlarının Maliye Bakanlığınca onaylanması halin
de yürürlüğe girecektir. 

Dış kredi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında açılacak konver-
tibl hesaba yatırılacaktır. Bu hesaptan Ticaret Bakanlığının izni ile ithal 
edilecek makina ve teçhizatın, ekspertiz ve fiyat kontrolü yapılmak su
retiyle tespit edilecek değeri üzerinden Maliye Bakanlığınca tescil işlemi 
yapılacaktır. 
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Devlet Bakanı Adalet Bakam Millî Savunma Bakanı 
S. A. E M R E Ş. K A Z A N H - I Ş I K 

tçiçleri Balkanı Drçaşteri Bakanı Maliye Bakam 
0. A S t L T Ü R K Prof. Dr. T. GÜNEŞ Doç. Dr. D. BAY K A L 

Millî Eğirim Bakanı Bayındırlık Bakanı Ticaret Balkanı 
M. Ü S T Ü N D A Ğ E- Ç E V İ K Ç E F- ADAK 

Sağ- ve Sos. Y- Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı Gıda - Tarım ve Hay- Bakanı 
S. C İ Z R E L l O Ğ L U M- T Ü R K M E N O Ğ L U Prof. K- Ö Z A L 

Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi ve Teık Bakam 
F. G Ü L E Y ö . SAV A. DOĞRU 

En. ve Tab- Kay- Bakanı Turizm ve Tan. Bakanı İmar ve Islkân Bakanı 
C KAYRA 0. B lRGlT A. TOPUZ 

Köy îş- ve Koop- Bakam Orman Bakam Genç. ve Spor Bakanı 
M. OK A. ŞENER M. Y. M E T E 



e) Firmanın artakalan 4.123.000,— Türk lirası tutarındaki makina 
ve teçhizat ithali için, kararnamenin 2.d bölümünde belirtilen meblâğın 
konvertibl hesaba yatırılmasını müteakip, özel sektör yatırım kotasından 
döviz tahsisi yapılacaktır. 

3 — Özel koşul: 
Tevsi yatırımı Kararnamenin yayınından sonra en geç 18 ayda ger

çekleştirilecektir. 

Başbakanlıktan: 

Karar Sayıs ı : 13493 
1 — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığında açık bulunan 

1 inci derece kadrolu Genel Sekreterliğe Avukat Şinasi Çolakoğlu'nun 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 68 inci maddesinin bi
rinci ve ikinci bentleri ile aynı Kanunun değişik 92 nci maddesi uya
rınca terfian atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı Başbakan yürütür. 
22/5/1974 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Başbakan 
B. ECEVİT 

Maliye Bakanlığından : 

Karar Sayısı : 13468 
1 — Açık bulunan 2 nci derece Hazine Genel Müdürlüğü ve Mi l 

letlerarası İktisadî İşbirliği Teşkilâtı Genel Sekreterliği Genel Mü
dür Başyardımcılığına, aynı Teşkilât Genel Müdür Yardımcısı Saba
hattin Özsaraç'ın 657 sayılı Kanunun 2 sayılı Kanun Hükmüde Karar
name ile değişik 68 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü bendleri ge 
reğince atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı Maliye Bakanı yürütür. 
21/5/1974 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S- KORUTÜRK 

Başbakan Maliye Bakanı 
B. ECEVİT Doç. Dr. D. B A Y K A L 

Millî Eğitim Bakanlığından : 

Karar Sayısı : 13457 
1 — Açık bulunan 1 inci derece kadro aylıklı Talim ve Terbiye 

Dairesi Üyeliğine; 
2 nci derece Talim ve Terbiye Dairesi Üyesi Dr. Ferhan Oğuz-

kan'ın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 68 inci mad
desinin 3 ve 4 üncü bentleri gereğince atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür. 
21/5/1974 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S- KORUTÜRK 

Başbakan Millî Eğitim Bakanı 
B. ECEVİT M. ÜSTÜNDAĞ 

Karar Sayısı: 13480 
1 — istanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesinde açık bulunan 1.100 lira 

aylıklı, İkinci Cerrahi Kürsüsündeki Profesörlüğe, Fakülte Kurulu tara
fından seçilen ve seçimi Üniversite Senatosunca uygun görülen, aynı Fa
külte İkinci Cerrahi Kürsüsünde Üniversite Profesörü Dr. Bedrettin Gör
gün, 1750 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi gereğince alabileceği aylıkla 
atanmıştır. 

2 — Bu kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür. 
24/5/1974 

CUMHURBAŞKANİ 
FAHRİ S- KORUTÜRK 

Başbakan Millî Eğitim Bakanı 
B. ECEVİT M . ÜSTÜNDAĞ 

Karar Sayısı: 13481 
1 — istanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesinde açık bulunan 2.000 lira 

aylıklı, Kulak-Burun Boğaz Hastalıkları Kürsüsündeki Profesörlüğe, 

Fakülte Kurulu tarafından seçilen ve seçimi Üniversite Senatosunca uygun 
görülen, aynı Fakülte Kulak - Burun - Boğaz Hastalıkları Kürsüsünde Üni
versite Profesörü Dr. Sedat Katırcıoğlu, 1750 sayılı Kanunun 24 üncü 
maddesi gereğince alabileceği aylıkla atanmıştır. 

2 — Bu kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür. 
24/5/1974 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Başbakan Millî Eğitim Bakanı 
B. ECEVİT M. ÜSTÜNDAĞ 

Karar Sayısı: 13482 
1 — istanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesinde açık bulunan 2.000 lira 

aylıklı, Kulak - Burun - Boğaz Hastalıkları Kürsüsündeki Profesörlüğe, 
Fakülte Kurulu tarafından seçilen ve seçimi Üniversite Senatosunca uy
gun görülen, aynı Fakülte Kulak - Burun - Boğaz Hastalıkları Kürsüsünde 
Üniversite Profesörü Dr. Vecdet Kayhan, 1750 sayılı Kanunun 24 üncü 
maddesi gereğince alabileceği aylıkla atanmıştır. 

2 — Bu kararı Mi l l i Eğitim Bakanı yürütür. 
24/5/1974 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Başbakan Milli Eğitim Bakanı 
B. ECEVİT M . ÜSTÜNDAĞ 

Karar Sayısı: 13483 
1 — istanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesinde açık bulunan 2.000 lira 

aylıklı, Birinci Cerrahi Kürsüsündeki Profesörlüğe, Fakülte Kurulu tara
fından seçilen ve seçimi Üniversite Senatosunca uygun görülen, aynı Fa
külte Birinci Cerrahi Kürsüsünde Üniversite Profesörü Dr. Kaya Çilingir-
oğlu, 1750 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi gereğince alabileceği aylıkla 
atanmıştır. 

2 — Bu kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür. 
24/5/1974 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Başbakan Millî Eğitim Bakam 
B. ECEVİT M . ÜSTÜNDAĞ 

Ulaştırma Bakanlığından: 

Karar Sayısı : 13467 
1 — Boş bulunan 1 inci derece kadrolu Deniz Ulaştırması Ge

nel Müdürlüğüne, 3 üncü derece kadroda 1 inci derecenin 1 inci ka
demesinden maaş alan Başmüfettiş Adnan Özarer'in 657 sayılı Kanu
nun değişik 76 ncı maddesi gereğince naklen ve terfian atanması uy
gun görülmüştür. 

2 — Bu karan Ulaştırma Bakanı yürütür. 
21/5/1974 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Başbakan Ulaştırma Bakanı 
B. ECEVİT F. GÜLEY 

İmar ve İskân Bakanlığından: 

Karar Sayısı : 13463 
1 — Açık bulunan 3 üncü derece kadrolu Afet İşleri Genel Mü

dür Yardımcılığına halen mezkûr Genel Müdürlükte Müşavir olarak 
çalışmakta olan Özcan Tokyürek'in 657 sayılı Kanunun 2 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile değişik 68 inci maddesinin üçüncü ve 
dördüncü bentleri gereğince naklen ve terfian atanması uygun görül
müştür. 

2 — Bu kararı İmar ve İskân Bakanı yürütür. 
21/5/1974 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Başbakan İmar ve İskân Bakanı 
B. ECEVİT A. TOPUZ 
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İmar ve İskân Bakanlığından: 

Karar Sayıs ı : 13464 
1 — Açık bulunan 3 üncü derece kadrolu Mesken Genel Müdür 

Yardımcılığına, halen Planlama ve İmar Genel Müdürlüğünde Bölge 
Plancısı olarak çalışmakta olan Yüksek Mimar Önder Şenyapılı'nın 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile değişik 68 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü bentleri 
gereğince naklen ve terfian atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı İmar ve İskân Bakanı yürütür. 
21/5/1974 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S- KORUTÜRK 

Başbakan İmar ve İskân Bakanı 
B. ECEVİT A. TOPUZ 

Karar Sayısı : 13465 
1 — Açık bulunan 2 nci derece kadrolu Planlama ve İmar Ge

nel Müdürlüğü Genel Müdür Başyardımcılığına, mezkûr Genel Mü
dürlük Metropoliten Planlama Dairesi Başkanı Melih Doğan'ın 657 sa

yılı Kanunun 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 76 ncı 
maddesi uyarınca naklen atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı İmar ve İskân Bakanı yürütür. 
21/5/1974 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S- KORUTÜRK 

Başbakan İmar ve İskân Bakanı 
B. ECEVİT A. TOPUZ 

Karar Sayısı : 13466 
1 — Açık bulunan 3 üncü derece kadrolu Başmühendisliğe Mü

hendis Burhan Konaç'ın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 68 inci maddesinin 
üçüncü ve dördüncü bentleri gereğince atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı İmar ve İskân Bakam yürütür. 
21/5/1974 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S- KORUTÜRK 

Başbakan İmar ve İskân Bakanı 
B. ECEVİT A. TOPUZ 

Yargıtay içtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu 
Kararı 

E. No : 1974/1 ÖZET: Bir kimsenin; mirasçısını miras hakkın-
K . No : 1974/2 dan yoksun etmek amacıyla; gerçekte bağışla

mak isteği tapu sicilinde kayıtlı taşınmaz malı 
hakkında Tapu Sicil Memuru önünde iradesini 
satış doğrultusunda açıklamış olduğunun ger
çekleşmiş bulunması halinde, saklı pay sahibi 
olsun ya da olmasın miras hakkı çiğnenen tüm 
mirasçılarının, görünürdeki satış sözleşmesinin 
Borçlar Kanununun 18. maddesine dayanarak 
muvazaalı olduğunu ve gizli bağış sözleşmesinin 
de şekil koşulundan yoksun bulunduğunu ileri 
sürerek dava açabileceklerine ve bu dava hakkı
nın geçerli sözleşmeler için söz konusu olan 
Medenî Kanunun 507 ve 603. maddelerinin sağ
ladığı haklara etkili olmayacağı hakkında. 

Bir kimsenin; mirasçısını miras hakkından yoksun etmek amacıy
la; tapu sicilinde kayıtlı taşınmaz malım, gerçekte bağışlamak istediği 
halde, Tapu Sicil Memuru önünde iradesini satış biçiminde açıkladığı
nın gerçekleşmiş olması durumunda, saklı pay sahibi olan mirasçıların, 
tenkis ya da mirasta iade davası açmak haklarını kullanmayıp Borçlar 
Kanununun 18. maddesine dayanarak muvazaa nedeniyle tapu kaydının 
iptalini isteyebilip isteyemiyecekleri ve saklı pay sahibi olmayan mirasçı
ların da aynı davayı açmak yetkisine sahip olup olmadıkları ve miras bı
rakanın bu davranışının, Medenî Kanunun 603. maddesinin 2. fıkrası 
gereğince o taşınmazı iade etmekten ayrık tutmuş bulunduğu anlamına 
gelip gelmediği konusunda Yargıtay İkinci Hukuk Dairesinin 22/12/1964 
gün 6411 esas ve 6298 karar sayılı ve 1/10/1973 gün 528 esas 5437 karar 
sayılı ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 4/5/1960 gün 2/24 esas ve 
24 karar sayılı ve 21/2/1968 gün 2/1510 esas 99 karar sayılı kararları ara
sında içtihad aykırılığı bulunduğu ve bu aykırılığın İçtihatların Birleş
tirilmesi yoluyla giderilmesi gerektiği, İkinci Hukuk Dairesi Başkanı ta
rafından Yargıtay Birinci Başkanlığına bildirilmesi üzerine, Yargıtay 
Kanununun 20. maddesinin 2. fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Başkan
lık Divanı işi incelemiş ve içtihadın birleştirilmesi yoluna gidilmesi ge
rektiğine karar vermiş olduğundan Yargıtay Birinci Başkanlığınca Yar
gıtay Kanununun 18. ve 19/7. maddeleri uyarınca Yargıtay Büyük Genel 
Kurulunun 11/3/1974 günü saat 9.00 da toplanması uygun görülmüş ve 
böylece yapılan toplantı ve görüşmeler sonucunda İkinci Hukuk Dairesi 
ile Hukuk Genel Kurulunun söz konusu kararları arasında içtihad aykı
rılığı bulunduğuna oybirliğiyle karar verilmiş ise de, konunun esası ba
kımından bir görüş doğrultusunda üçte iki oy çoğunluğu elde edilemediği 
için Birinci Başkanlıkça, uygun görüldüğü üzere ikinci toplantı 1/4/1974 
günü saat 9.00 da yapılarak konu görüşülmüştür. 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun kararlarında; mirasçıyı miras 
hakkından yoksun etmek amacıyla miras bırakanın muvazaalı olarak 
yapmış olduğu tasarruf işlemlerinin iptalim dava etmek hakkı, saklı pay 
sahibi olsun ya da olmasın tüm mirasçılara tanınmış ve tenkis ve mi

rasta iade ile ilgili hükümleri aslında geçerli tasarruflar için uygulana
bileceği açıklanmıştır. Yargıtay İkinci Hukuk Dairesi kararlarında ise, 
böyle bir dava hakkı tanınmamış; sadece saklı pay sahiplerinin Medenî 
Kanunun 507. maddesinin 4. fıkrası gereğince tenkis davası açabilecek
leri ve miras bırakanın bu davranışının Medenî Kanunun 603. maddesi
nin 2. fıkrası gereğince o taşınmazı iade etmekten ayrık tuttuğu anlamı
na geldiği kabul edilmiştir. İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulun
da konu, sadece sevkedildiği olayla sınırlı olarak ele alınmıştır. Daha 
açık bir deyimle; tasarruf işleminin Tapu Sicilinde kayıtlı olan, taşınmaz 
malın, görünüşte satış ve gerçekte ise hibe biçiminde oluştuğu olayıyla 
sınırlandırılmıştır. 

Görüldüğü gibi Hukuk Genel Kuruluyla İkinci Hukuk Dairesi karar
ları arasında temelde yer alan uyuşmazlık, dava hakkının varlığında top
lanmaktadır. Bu nedenledir ki , görüşmeler sırasında muvazaa iddiasının 
isbatı ve ispat biçimi, İçtihadı Birleştirmenin kapsamı dışında kaldığı 
kabul edilmiştir. 

Gerek İkinci Hukuk Dairesi Başkanlığının düşünce yazılarında, ge
rekse görüşmeler sırasında, Hukuk Genel Kurulu kararlarına karşı ileri 
sürülen görüş özetle şu gerekçelere dayanmıştır: 

«a - Borçlar Kanununun 18. maddesinde yer alan akdin yorumu ve 
muvazaa ile Medenî Kanunun 507/4. maddesine dayanan saklı pay sahi
bi mirasçıya tanınmış olan tenkis davası hakkı, ayrı ayrı hukuksal mües
seselerdir. Bir akitten doğan hukuk bağı, yalnız o aktin taraflarını ve onla
rın külli haleflerini bağlar. Bir aktin tarafı olmayan kimse, başkaları
nın yaptığı akte dayanarak onlar arasında doğan hukuk bağının açacağı 
davaya dayanak yapamaz. Hal böyle olunca Borçlar Kanununun 18. 
maddesine göre mirasçıların muvazaa iddiasında bulunmaları olanak
sızdır. Muvazaa iddiası ancak sözleşmenin tarafı olan kimse ya da külü 
halefi tarafından ileri sürülebilir. Bu ilkenin ayrık halleri kanunda sınır
lı olarak gösterilmiştir. (Örneğin: İcra ve İflâs Kanununun 277 ve Me
denî Kanunun 690. maddeleri) 

b - Miras hukukunun özellikleri nedeniyle Medenî Kanunun 507/4. 
maddesinde getirilen hüküm, özel bir hüküm niteliğini taşır. Oysa ki, 
Borçlar Kanununun 18. maddesi hükmü, genel hüküm niteliğindedir. 
Özel hüküm varken genel hükme gidilemez. Bu nedenle dava hakkının 
varlığı, biçimi ve sınırı Medenî Kanunun 507/4. maddesi hükmü çevre
sinden çizilmek gerekir. 

c - Medenî Kanunun 508. maddesinde iyi niyetli kişi; o şeyi elinden 
çıkarmışsa, ölüm gününde elinde kalan değer tenkise esas olur hükmü 
yer almıştır. Muvazaalı işlemlerde iyi niyet söz konusu olamıyacağına 
göre 507/4. maddesinin muvazaayla ilişkisinin bulunmadığı kendiliğin
den ortaya çıkar. 

d - Medenî Kanunun 507/4. maddesinin dayanağı, ölenin son arzu
larına saygı ilkesidir. Bu tür olaylarda Borçlar Kanununun 18. maddesi 
hükmü gereğince dava hakkı tanındığı takdirde bu ilke zedelenmiş olur. 

Bir kimsenin; mirasçısını 
la; tapu 

günü saat 9.00 da yapılarak konu görüşülmüştür. 



e - Hukuk Genel Kurulu k a r a r l a r ı n d a yer alan temel g e r e k ç e , gizli 
akdin b i ç i m k o ş u l u g e r ç e k l e ş m e d i ğ i n d e n g e ç e r s i z o l d u ğ u d o ğ r u l t u s u n d a 
7/10/1953 g ü n 8/7 s a y ı l ı İ ç t i h a d ı B i r l e ş t i r m e k a r a r ı n d a yer alan gerek
çedir . Oysa ki, gizli akit ş e k l e b a ğ l ı olsa dahi g e ç e r l i d i r . Nitekim 
27/3/1957 g ü n ve 12/2 s a y ı l ı şuf'a ile ilgili İ ç t i h a d ı B i r l e ş t i r m e K a r a r ı ile 
bu g ö r ü ş b e n i m s e n m e m i ş t i r . 

f - G e r ç e k t e m i r a s ç ı n ı n b a ğ ı ş l a m a k i s t e d i ğ i t a ş ı n m a z ı n ı , Tapu Me
muru ö n ü n d e s a t m ı ş gibi ifade eden k i ş i n i n bu d a v r a n ı ş ı M e d e n î Kanu
nun 603. maddesinin 2. f ı k r a s ı g e r e ğ i n c e o t a ş ı n m a z ı iadeden a y r ı k tut
mak i s t e d i ğ i a n l a m ı n a gel i r .» 

B o r ç l a r Kanununun 18. maddesine dayanan muvazaa ile M e d e n î 
Kanunun 567/4. maddesine dayanan tenkis d a v a s ı n ı n a y r ı a y r ı hukuk 
m ü e s s e s e l e r i o l d u ğ u y ö n ü n d e n g ö r ü ş l e r a r a s ı n d a bir u y u ş m a z l ı k bulun
m a m a k t a d ı r . M e d e n î Kanunun 5 inci maddesi h ü k m ü n c e s ö z l e ş m e l e r i n 
d o ğ u m u n a , h ü k ü m l e r i n e ve sukutu nedenlerine i l i ş k i n olup B o r ç l a r kıs
m ı n d a yer alan genel k u r a l l a r ı n M e d e n î hukukun d i ğ e r k ı s ı m l a r ı n d a da 
u y g u l a n m a s ı ö n g ö r ü l m ü ş t ü r . O halde B o r ç l a r Kanununun genel h ü k ü m 
leri a r a s ı n d a yer alan 18. maddenin miras hukukunda da u y g u l a n m a s ı 
d o ğ a l d ı r . 

Miras h ü k ü m l e r i a r a s ı n d a bu k u r a l ı engelleyecek bir h ü k m e de yer 
v e r i l m e m i ş t i r . M e d e n î Kanunun 507/4. maddesinin miras k ı s m ı n d a yer 
a l m a s ı , m i r a s ç ı n ı n B o r ç l a r Kanununun 18. maddesine dayanan dava 
h a k k ı n ı engelleyecek bir s o n u ç d o ğ u r m a z . Y u k a r ı d a d e ğ i n i l d i ğ i ü z e r e , 
her iki maddenin a y r ı a y r ı hukuk m ü e s s e s e l e r i n i d ü z e n l e m i ş o l m a s ı kar
ş ı s ı n d a sorunun b a ş k a t ü r l ü d ü ş ü n ü l m e s i de o l a n a k s ı z d ı r . O halde B o r ç 
lar Kanununun 18. maddesinin miras ile ilgili s ö z l e ş m e l e r d e de uygulan
m a s ı gerekir. 

K a r ş ı g ö r ü ş t e b e l i r t i l d i ğ i gibi m u v a z a a l ı satış i ş l e m i y l e miras hak
k ı n d a n yoksun edilen kimse küll î halef olarak d e ğ i l , d o ğ r u d a n d o ğ r u y a 
ü ç ü n c ü k i ş i olarak dava a ç m a k h a k k ı n a sahiptir. Ç ü n k ü bu ü ç ü n c ü k i ş i 
nin h a k k ı , miras b ı r a k a n l a a l ı c ı t a r a f ı n d a n birlikte y a p ı l a n hukuk işle
miyle ç i ğ n e n m i ş t i r . B ö y l e bir durumda ü ç ü n c ü k i ş i n i n dava h a k k ı n ı n 
v a r l ı ğ ı , ' kanunda belli konulara h a s r e d i l m e m i ş t i r . İ s v i ç r e Federal Mah
kemesi de k a r a r l ı i ç t i h a d l a r ı y l a konuyu bu d o ğ r u l t u d a ç ö z ü m e b a ğ l a 
m ı ş t ı r . 

Muvazaa nedeniyle satış s ö z l e ş m e s i g e ç e r s i z s a y ı l s a bile gizli hibe 
akdi g e ç e r l i o l a c a ğ ı n d a n m i r a s ç ı n ı n B o r ç l a r Kanununun 18. maddesine 
dayanarak açacağı davada yarar b u l u n m a d ı ğ ı ve bu nedenle bir s o n u ç 
d o ğ u r m a y a c a ğ ı d ü ş ü n c e s i n i de kabul etmek o l a n a k s ı z d ı r . G e r ç e k t e n böy
le bir d a v a y ı a ç a c a k kimsenin, davada y a r a r ı n ı n b u l u n m a s ı zorunludur. 
Ve ilke olarak da gizli akit g e ç e r l i d i r . Ancak gizli aktin g e ç e r l i s a y ı l a b i l -
mesi i ç i n t ü m k o ş u l l a r ı n o l u ş m u ş o l m a s ı zorunludur, i ç t i h a d ı Birleştir
meye konu, tapuda k a y ı t l ı bir t a ş ı n m a z m a l ı n m u v a z a a l ı olarak s a t ı ş ı d ı r . 
B ö y l e bir durumda gizli akdin g e ç e r l i s a y ı l a b i l m e s i i ç i n gizli akit, b i ç i m 
k o ş u l u n a ( ş e k i l ş a r t ı n a ) b a ğ l ı ise b i ç i m k o ş u l u n u n da g e r ç e k l e ş m i ş ol
m a s ı n d a zorunluluk v a r d ı r . Aksi durumda hibe s ö z l e ş m e s i n i n v a r l ı ğ ı n 
dan s ö z edilemez. Ç ü n k ü Tapu Memuru ö n ü n d e a ç ı k l a n a n irade, bir ivaz 
k a r ş ı l ı ğ ı m ü l k i y e t i n a k t a r ı l m a s ı iradesidir ki, sadece bu iradeye resmi
yet v e r i l m i ş t i r . S a t ı ş a i l i ş k i n r e s m î i ş l e m i n gizli akti de i ç i n e alacağı ka

bul edilemez. Nitekim İ s v i ç r e Federal Mahkemesinin k a r a r l ı i ç t i h a d l a r ı 
ve yerli ve y a b a n c ı bilimsel h â k i m g ö r ü ş l e r de bu d o ğ r u l t u d a y e r l e ş m i ş 
tir. A y r ı c a 7/10/1953 g ü n 8/7 s a y ı l ı Y a r g ı t a y İ ç t i h a d ı B i r l e ş t i r m e k a r a r ı n 
da bu temel g ö r ü ş b e n i m s e n m i ş t i r . Sonradan ç ı k a r ı l a n 27/3/1957 g ü n ve 
12/2 s a y ı l ı İ ç t i h a d ı B i r l e ş t i r m e k a r a r ı ise, şuf'a ile ilgilidir. G ö r ü ş m e l e r 
s ı r a s ı n d a ileri s ü r ü l d ü ğ ü gibi bu karar, 1953 g ü n l ü İ ç t i h a d ı B i r l e ş t i r m e 
nin kabul e t t i ğ i ilkeyi de b o z m a m ı ş t ı r . S ö z ü edilen 27/3/1957 g ü n l ü İç
t i h a d ı B i r l e ş t i r m e K a r a r ı n d a : Ş u f ' a y ü k ü m l ü s ü t a ş ı n m a z sahibinin yap
t ı ğ ı satış akdinin, a s l ı n d a hibe o l d u ğ u n u iddia etmesi k a r ş ı s ı n d a b ö y l e 
bir dava h a k k ı n ı n b u l u n d u ğ u ve i s p a t l a n d ı ğ ı takdirde şuf'a h a k k ı n ı n var 
s a y ı l a m ı y a c a ğ ı b e l i r t i l m i ş t i r . Burada hibenin g e ç e r l i l i ğ i d e ğ i l s a t ı m söz
l e ş m e s i n i n g e ç e r l i l i ğ i ele a l ı n m ı ş t ı r . H i ç k u ş k u s u z b ö y l e bir olayda hibe
nin de g e ç e r l i l i ğ i ileri s ü r ü l m ü ş olsa, hibe s ö z l e ş m e s i de g e ç e r s i z olaca-
c a ğ ı n d a n t a ş ı n m a z şuf'a y ü k ü m l ü s ü n e geri d ö n e r ki, Ş u f ' a h a k k ı b a k ı 
m ı n d a n sonucun d e ğ i ş m i y e c e ğ i d o ğ a l d ı r . 

B o r ç l a r Kanununun 18. maddesine g ö r e m i r a s ç ı y a t a n ı n a c a k iptal 
d a v a s ı h a k k ı n ı n , M e d e n î Kanunun 507/4. maddesinin u y g u l a n m a s ı n a yer 
b ı r a k m a y a c a ğ ı d o ğ r u l t u s u n d a k i d ü ş ü n c e l e r i de kabul etmek o l a n a k s ı z 
d ı r . Ç ü n k ü M e d e n î Kanunun 507/4. maddesindeki dava h a k k ı , a s l ı n d a 
g e ç e r l i i ş l e m l e r i ç i n t a n ı n m ı ş bir dava h a k k ı d ı r . B o r ç l a r Kanununun 18. 
maddesine dayanan dava h a k k ı ise, i ş l e m i n a s l ı n d a g e ç e r s i z l i ğ i nedenine 
d a y a n ı r ; onun i ç i n d i r ki, M e d e n î Kanunun 508. maddesinde iyi niyetli 
olan ve kendisine teberruda bulunulan kimse k o r u n m u ş t u r . 

Miras hukuku, miras b ı r a k a n ı n iptali m ü m k ü n ö l ü m e b a ğ l ı tasar
r u f l a r ı n d a bile onun son a r z u l a r ı n a d e ğ e r v e r m e m i ş t i r . ( M e d e n î Kanu
nun Md. 493 ve 500.) ö l e n i n son a r z u l a r ı n a s a y g ı ilkesi ancak onun hu
kuka uygun t a s a r r u f l a r ı i ç i n s ö z konusudur. Bu b a k ı m d a n miras huku
kunda ö l e n i n son isteklerine s a y g ı s ı z l ı k gibi bir d ü ş ü n c e de kabul edile
mez. 

M e d e n î Kanunun 603. maddesi h ü k m ü de a s l ı n d a g e ç e r l i tasarruf
lara k a r ş ı m i r a s ç ı l a r ı n miras p a y ı n ı d i ğ e r m i r a s ç ı l a r a k a r ş ı koruyan bir 
h ü k ü m d ü r . G e ç e r s i z tasarruf miras p a y ı n a etki y a p m ı y a c a ğ ı n d a n , miras
ç ı n ı n bu h ü k m e d a y a n m a s ı n d a bir yarar yoktur. B ö y l e bir tasarrufla 
miras b ı r a k a n ı n a ç ı ğ a vurulan iradesi de h u k u k ç a d e ğ e r t a ş ı m a z . 

Bu nedenlerle Y a r g ı t a y İ k i n c i Hukuk Dairesinin g ö r ü ş ü n ü ve o 
d o ğ r u l t u d a ileri s ü r ü l e n k a r ş ı g ö r ü ş l e r i kabul etmek o l a n a ğ ı bulunma
m ı ş t ı r . 

S o n u ç : Bir kimsenin; m i r a s ç ı s ı n ı miras h a k k ı n d a n yoksun etmek 
a m a c ı y l a , g e r ç e k t e b a ğ ı ş l a m a k i s t e d i ğ i tapu sicilinde k a y ı t l ı t a ş ı n m a z 
m a l ı h a k k ı n d a Tapu Sicil Memuru ö n ü n d e iradesini satış d o ğ r u l t u s u n d a 
a ç ı k l a m ı ş o l d u ğ u n u n g e r ç e k l e ş m i ş b u l u n m a s ı halinde, s a k l ı pay sahibi 
olsun ya da o l m a s ı n miras h a k k ı ç i ğ n e n e n t ü m m i r a s ç ı l a r ı n ı n , g ö r ü n ü r 
deki satış s ö z l e ş m e s i n i n B o r ç l a r Kanununun 18. maddesine dayanarak 
m u v a z a a l ı o l d u ğ u n u ve gizli b a ğ ı ş s ö z l e ş m e s i n i n de ş e k i l k o ş u l u n d a n 
yoksun b u l u n d u ğ u n u ileri s ü r e r e k dava a ç a b i l e c e k l e r i n e ve bu dava hak
k ı n ı n g e ç e r l i s ö z l e ş m e l e r i ç i n s ö z konusu olan M e d e n î Kanunun 507. ve 
603. maddelerinin s a ğ l a d ı ğ ı haklara etkili o l m a y a c a ğ ı n a Y a r g ı t a y İ ç t i h a t 
l a r ı B i r l e ş t i r m e B ü y ü k Genel Kurulunun 1/4/1974 g ü n l ü ikinci t o p l a n t ı 
s ı n d a o y ç o k l u ğ u y l a karar verildi. 

Y Ö N E T M E L I K L E R 
İ ç i ş l e r i B a k a n l ı ğ ı n d a n : 

Madde 1 — 12 Ocak 1973 g ü n ve 14419 s a y ı l ı R e s m î Gazete'de ya
y ı m l a n a n İ ç i ş l e r i B a k a n l ı ğ ı N ü f u s M ü d ü r l e r i Atama ve yer d e ğ i ş t i r m e 
Y ö n e t m e l i ğ i n i n 5. maddesi (b) bendi a ş a ğ ı d a k i ş e k i l d e d e ğ i ş t i r i l m i ş t i r . 

b) Hizmetin niteliği ve süresi: 

1 — K a y m a k a m l ı k ve Hukuk İ ş l e r i M ü d ü r l ü k l e r i n d e bulunmak 
veya İ ç i ş l e r i B a k a n l ı ğ ı Merkez ve İ l l e r N ü f u s ö r g ü t l e r i n d e g ö r e v l i y ü k 
sek ö ğ r e n i m kurumu mezunu olmak, 

2 — N ü f u s i ş l e r i n d e en az 8 y ı l ç a l ı ş m ı ş lise, o l m a d ı ğ ı takdirde 
ortaokul mezunu bulunmak. 

Madde 2 — Bu y ö n e t m e l i k R e s m î Gazete'de y a y ı m ı tarihinde y ü 
r ü r l ü ğ e girer. 

Madde 3 — Bu Y ö n e t m e l i k h ü k ü m l e r i n i İ ç i ş l e r i B a k a n ı y ü r ü t ü r . 

G ü m r ü k ve Tekel B a k a n l ı ğ ı n d a n : 

3/2 1973, 17/2/1973 günlü ve 14437, 14451 mükerrer sayılı 
ve 20/7/1973, 8/10/1973 tarihli ve 14600, 14679 sayılı 
Resmî Gazetelerde yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 
1362. maddesinin l /b bendinin değiştirildiği ve 1374. 
maddesinin 2. fıkrasına 1 paragraf eklendiğine dair 

Yönetmelik 
Madde 1 — 3/2/1973, 17/2/1973 g ü n l ü ve 14437, 14451 m ü k e r r e r 

s a y ı l ı ve 20/7/1973, 8/10/1973 tarihli ve 14600, 14679 s a y ı l ı R e s m î Gaze-
te'lerde y a y ı m l a n a n G ü m r ü k Y ö n e t m e l i ğ i n i n 1362. maddesinin l/b bendi 
d e ğ i ş t i r i l m i ş ve 1374. maddenin 2. f ı k r a s ı n a 1 paragraf e k l e n m i ş t i r . 

II — T a a h h ü t n a m e l e r 

Madde 1362 — 1) T ü r k i y e ' y e ; 

a) Ç a l ı ş m a k ü z e r e gelen y a b a n c ı uyruklu şahıs ile çal ışt ığı ö z e l 
ve r e s m î k u r u l u ş l a r d a n , ( K u r u l u ş l a r d a k i yetkili k i ş i l e r i n i m z a s ı n ı ta
ş ı m a k ş a r t i y l e ) bir n ü s h a t a a h h ü t n a m e a r a n ı r . (EK 38, 39 ve 40). 
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b) Tahsil yapmak için gelen yabancı uyruklu öğrencilerden ve ay
rıca Türkiye'deki Resmi Kuruluşlardan bağlı bulunduğu öğrenci müfet
tişliğinden, mensup olduğu elçilikten veya Türkiye'de oturan ve güm
rükçe yapılacak araştırmada güvenilir olduğuna kanaat getirilen mu
teber iki Türk şahıs tarafından müşterek olarak verilecek noterden tas
dikli bir nüsha taahhütname aranır (EK 41, 42). 

c) Tetkik için gelen yabancı uyruklu şahıslardan, durumu ilgili 
makamlar veya mensup olduğu elçiliklerden alacağı belge ile tevsik 
edilmek şartıyle alınacak bir nüsha taahhütname ile yetinilir (EK 43). 

2) Elçilik, Konsolosluk, CENTO ve benzeri Uluslararası Kuruluş
larda çalışan diplomatik statüyü haiz bulunmayan veya yabancı İşçi 
İrtibat Bürolarında çalışan yahut Teknik İşbirliği ve Benzeri Anlaşma
lar dahilinde gelen şahıslar için yalnız bu şahıslardan alınacak bir 
nüsha taahhütname ile yetinilir. Ayrıca çalıştığı Elçilik veya Kuruluşun 
taahhütnamesi aranmaz (EK 44). 

Taşıtsız Çıkacak Şahıslar 
Madde 1374 — 1) Elçiliklerde, Konsolosluklarda, CENTO ve Ben

zeri Uluslararası Kuruluşlar ile Yabancı İşçi İrtibat Bürolarında görevli 
yabancı uyruklu şahısların veya Teknik İşbirliği ve benzeri Anlaşmalar 
uyarınca gelen yabancı uyruklu uzmanların geçici olarak çıkışlarında 
taşıtları gümrük sundurmasına alınmaz ve adı geçen kuruluşlarca dü
zenlenip, müstakil Gümrük Müdürleri ile Gümrükler Başmüdürlerinin 
kayıt ve onayını taşıyan belgelerin görülmesi ile yetinilir. Bu şahısların 
taşıtsız olarak süresi içinde müteaddit defalar çıkış ve girişlerine bu 
belgelere dayanılarak izin verilir (EK 46). 

2) Yukarıda bahsedilenler dışında kalan diğer şahısların taşıtsız 
çıkışlarında, taşıtlarım mutlaka en yakın gümrüğe teslim etmeleri ge 
rekir. Başka bir yere bırakılan taşıtın sahibinin çıkışma hiç bir şekilde 
izin verilmez. 

Ancak; taşıt sahibinin evli olması halinde dönüşünde tekrar pasa
portuna işlenilmek üzere pasaportundaki otomobil meşruhatı eşinin 
pasaportuna işlenerek şahsın taşıtsız çıkışı sağlanır. 

Madde 2 — Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte 
yürürlüğe girer. 

Gençlik ve Spor Bakanlığından : 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Devlet Memurluğuna Atana
cak İçin Zorunlu Yeterlik ve Yarışma Sınavları Özel 

Yönetmeliği 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel hükümler 
Amaç ve dayanak: 
Madde 1 — Bu yönetmelik Gençlik ve Spor Bakanlığına Devlet Me

muru olarak ilk defa gireceklerin memuriyete giriş sınavlarını düzenle
mek, sınav kurullarının kuruluş ve çalışma usullerini, yapılan sınavların 
ne şekilde değerlendirileceğini, sınav sonuçlarının ilânını ve bu sonuç
lara yapılacak itirazların nasıl inceleneceğini saptamak amaciyle Baş
bakanlık Devlet Personel Dairesince hazırlanan ve 29 Ocak 1974 tarih ve 
14783 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan «Devlet Memurluğuna Atanacak
lar için Zorunlu Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği» esas
ları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu kanunu değiştiren Ka
nun hükmündeki Kararnamelerin ilgili maddeleri dikkate alınarak nazır-
lanmıştır. 

Madde 2 — Sınavlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 
36 ncı maddesinde tespit edilen ve bu sınıflara gireceklerde aranması ge
rekli öğrenim şartları ile diğer nitelikler gözönüne alınarak düzenlenir. 

Memuriyete girişte yapılacak sınavlar: 
Madde 3 — a) Yeterlik Sınavları: 
Memuriyete girmek için başvuranların sayısının boş kadro sayısı ka

dar veya boş kadro sayısından az olması halinde Yeterlik sınavı yapılır, 
b) Yeterlik ve Yarışma Sınavları: 
Memuriyete girmek için başvuranların sayısı boş kadro sayısından 

fazla ise, Yeterlik ve Yarışma sınav yapılır. 
Sınavların açılma zamanı : 
Madde 4 — a) Genel İdare Hizmetleri sınıfına gireceklerden Lise 

veya dengi okullarla, Üniversite ve Yüksek Okul mezunlarına giriş dere 
cesindeki kadrolar için, Temmuz, Kasım ve Mart aylarında olmak üzere 
yılda üç defa sınav açılır. 

b) Genel İdare Hizmetleri sınıfına gireceklerden ilk ve ortaokul 
mezunlarına giriş derecesindeki kadrolar için ihtiyaç duyulduğunda 
ve yılda ik i defa sınav açılır. Ancak Ortaokul mezunlarından müracaat 

edenlerin sayısı boş kadro sayısına denk veya boş kadro sayısından faz
la olduğu takdirde ilkokul mezunları sınava alınmazlar. 

c) Diğer hizmet sınıfları için ihtiyaç duyulduğunda giriş dere
celerindeki kadrolar için sınav açılır. 

Yeterlik ve yarışma sınavına tabi tutulmadan memuriyete atana
caklar . 

Madde 5 — a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 
59 uncu maddesindeki istisnai memurluklarla, aynı Kanunun 224 üncü 
maddesinde belirtilen mecburî hizmetle yükümlü olanlar, Yeterlik ve 
Yarışma sınavına tabi tutulmadan memuriyete atanırlar. 

b) Devlet Memurluğuna atanacaklar için Zorunlu Yeterlik ve Ya
rışma sınavları Genel Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) fıkrasında 
sayılan hizmet sınıflarına, bu fıkrada saptanan şartları taşımak kay-
diyle ve müracaatçı sayısı boş kadro sayısından az olduğu takdirde ye
terlik sınavına tabi tutulmadan personel atanabilir. 

Ancak, müracaatçı sayısı, boş kadro sayısından fazla olduğu tak
dirde bu sınıflara atanacaklar yarışma sınavına tabi tutulurlar. 

Sınav yapılması gerektiğinde, sınavın tarihi, yeri ve zamanı mü
racaatçılara yazı ile duyurulur. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Yeterlik ve yarışma sınavlarının hazırlanmasına ilişkin esaslar 
Duyurma : 
Madde 6 — Bakanlık Merkez Teşkilâtında görev alacakların, atan

maları merkezden yapılması uygun görülen taşra teşkilâtı elemanları
nın sınavları merkezde, bunların dışında kalanların da illerde veya Böl
gelerde yapılır. 

Madde 7 — Sınavların açılışı başvurma süresinin bitiminden en az 
15 gün önce: 

a) Merkeze atanacaklar için Resmî Gazete veya Bakanlık ilân tah
tasında, 

b) Atamaları merkezden yapılacak taşra teşkilâtı elemanları için 
Resmî Gazete veya Bakanlık ilân tahtası veya atamanın yapılacağı ma
halde uygun görülecek vasıtalarla Bakanlıkça, 

c) Bunlar dışında kalan taşra teşkilâtı elemanları için görevlendi
rileceği mahalde varsa Bakanlık Teşkilât Yöneticisi, Yoksa o yerin 
Mülkî amiri tarafından uygun görülecek vasıtalarla duyurma yapılır. 

Madde 8 — Yapılacak bütün bu duyurmalarda boş kadroların un
vanı, sınıfı, derecesi, sayısı bulundukları yer ve aylık tutarları, alına
cak personelde aranacak genel ve özel şartlar, baş vurulacak merci ve 
en son başvurma tarihi ile sınavın yapılacağı yer ve zamanı gösterilir. 

Madde 9 — Sınavsız girilebilecek memuriyetlerde aynı şekilde du
yurulur ve duyuruda bu memuriyetlere ihtiyaçtan fazla istekli çıktığı 
takdirde yarışma sınavı yapılacağı belirtilir. 

Memurluğa atanacaklarda aranacak şartlar: 
A — Genel şart lar : 
1 — Türk Vatandaşı olmak 
2 — 657 sayılı Kanunun değişik 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarım 

taşımak, 
3 — Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
4 — Ağır hapis, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile 

zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekârlık, 
inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dola
yı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, 

5 — Askerlik durumu itibariyle: 
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, 
b) Askerlik çağma gelmemiş bulunmak, 
c) Askerlik çağına gelmiş ise, eylemli askerlik hizmetini yapmış 

yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 
6 — Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl 

hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak, 
B — Özel şartlar : 
1 — Hizmet göreceği sınıf için 657 sayılı Devlet Memurları Kanu

nunun' değişik 36 ve 41 inci maddelerinde belirtilen öğretim ve eğitim 
kurumlarının birinden diploma almış olmak, 

2 — Erkekler için fiili askerlik hizmetini yapmış yahut yedek sı
nıfa geçirilmiş olmak, 

3 _ Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartlan ha
iz bulunmak, 

Genel ve özel şartların belgelendirilmesi 
Madde 10 — Memur olarak atanacaklar durumlarını: 
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«Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Zorunlu Yeterlik ve Yarış
ma Sınavları Genel Yönetmeliği» nin 8 inci maddesinin (A) ve (B) fık
ralarında açıklandığı şekilde belgelendirirler. 

Sınavların uygulanmasına ilişkin esaslar 

Başvurma : 
Madde 11 — Memur olarak atanmak üzere sınava girmek isteyen

ler, özlük İşleri Müdürlüğünden alacakları iş isteme formu'nu, köşesine 
yeni bir vesikalık fotoğraflarını yapıştırıp doldurduktan sonra duyurma 
tarihinden itibaren 15 gün içinde Bakanlık Genel evrakına mesai saat
leri içinde teslim ederek kayıt numarası alırlar. 

İş isteme formuna: 
a) Öğrenim belgesinin aslını veya noterce onanmış suretini, 
b) Nüfus hüviyet cüzdanını veya yetkililerce onaylı suretini, 
c) Savcılıktan alacakları iyi hâl kâğıdını, 
d) En son çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraflarım eklemeleri ge

rekmektedir. 
Formların incelenmesi: 
Madde 12 — İş isteme formları başvurma süresinin bitiminden 

itibaren 10 gün içinde ilgililerce incelenir ve sınava girebilme şartlarım 
taşıyanlarla, taşımayanlar tespit edilir. 

Sonuç : 
Durum şartları taşıyanlara yazı ile, taşımayanlara da yine yazı ile 

ve gerekçeli olarak bildirilir. 

Sınav kurulları: 
Madde 13 — Sınav konularını, bu Yönetmelikte saptanan esaslara 

göre tespit etmek, hazırlamak, değerlendirmek ve gerektiğinde itiraz
ları incelemek üzere Merkezde Eğitim Genel Müdürlüğünün Taşrada 
Bakanlığa bağlı Ünite Amirinin teklifi, atamaya yetkili amirin onayı ile 
«Bir Sınav Kurulu» teşkil olunur. 

Madde 14 — Sınav Kurulu, bir başkan, ik i asil ve bir yedek üye
den oluşur. 

Sınav şekilleri: 
Madde 15 — Yeterlik veya Yarışma sınavları boş kadroların bulun

duğu sınıf ve atama yapılacak görevin özellikleri dikkate alınarak yazı
lı, sözlü, test, uygulamalı ve mülakat şekillerinden bir veya birkaçı ile 
yapılır. 

Sınav şekilleri sınav komisyonu tarafından tespit edilir. 
Madde 16 — Yazılı sınavı veya test uygulamasını kazananlar mü

lakata alınırlar. 

Sınav soruları : 
Madde 17 — Sorular, başvuranların girecekleri sınıf ve kadronun 

gerektirdiği öğrenim kurumlarının müfredat programlarındaki konu 
lardan ve seviyeli olmak üzere, bilgilerini, yetenek ve becerilerini ölçe
cek şekilde aşağıdaki konularda hazırlanır. 

Sınav konuları: 
Madde 18 — A) İlkokul mezunları için 
1 — Sosyal Bilgiler (Yurttaşlık Bilgisine ağırlık verilir.) 
2 — Matematik 
3 — Türkçe Kompozisyon 
B) Orta ve dengi okul mezunlar için : 
1 — Sosyal Bilgiler (Yurttaşlık Bilgisine ağırlık verilir.) 
2 — Matematik 
3 — Türkçe Kompozisyon 
C) Lise ve dengi okullar mezunları için: 
1 — Türkçe - Kompozisyon 
2 — Matematik (Edebiyat kolunda okutulan) 
3 — Sosyal Bilgiler - Türk Devrim Tarhi'nden 
D) Üniversite ve Yüksek Okul mezunları için: 
1 — Türkçe Kompozisyon 
2 — Türk Devrim Tarhı 
3 — Gençlik, Beden Eğitimi ve Spor Sorunları ile ilgili genel gö 

rüş ve kültürü tespite yarayacak konulardan seçilir. 

Sınavların yürütülmesi: 
Madde 19 — Yazılı sınav soruları ve cevap anahtarı sınav komisyo

nu tarafından, sınavın başlamasından 1 saat önce hazırlanır. 
Madde 20 — Yazılı sınavlarda Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 

bastırılan köşesi kapalı sınav kâğıtları kullanılır. 
Madde 21 — Sınavlara girebilecek durumda olanlara Merkezde 

Öz'ük İşleri Müdürlüğünce, Taşrada ilgili üniteler amirliğince fotoğraflı 
ve tasdikli sınava giriş belgesi verilir. Komisyon sınava girecekleri bu 
belgeye göre sınav yerine alır. Belgesi olmayanlar sınava alınmazlar. 

Madde 22 — Sınavlarda kopya yapanlar veya kopyaya teşebüs 
edenler hakkında komisyonca bir tutanak tanzim edilerek ilgilinin sı
navları geçersiz sayılır ve bu konuda itiraz kabul edilmez. 

Madde 23 — Sınavların düzenli bir şekilde yürütülmesinden sınav 
kurulu başkanı sorumludur. 

Tutanaklar: 
Madde 24 — Sınavlar ilân edilen saatte başlar ve süresi sınav ku

rulu tarafından tespit edilerek katılanlara duyurulur. 
Madde 25 — a) Sınavın başlama saatini, sınava girenlerin öğre 

nim durumlarına göre sayısını, 
b) Sınavın bitiminde, sınavın süresi içinde bitirildiği, kaç tane 

sınav kâğıdı kullanıldığı, sınavın ceryan tarzını bildiren birer tutanak 
tanzim ve sınav kurulu tarafından imza edilir. 

Madde 26 — Sınavlarla ilgili evrak bir yıl süre ile merkezde Eği
tim Genel Müdürlüğünce, taşrada ilgili ünite amirliğince saklanır. 

Değerlendirme: 
Madde 27 — Sınav sonuçları (10) on tam not üzerinden değerlen

dirilir ve (10) üzerinden (6) altı alanlar yeterlik sınavını, kazanmış sayı
lırlar. 

Madde 28 — Sınav notlan yazılı ve sözlü sınavlar için yukardaki 
esaslara göre kurul üyeleri tarafından müştereken tespit edilir, ihtilâf 
halinde sınav kurulu üyelerinin herbirinin yazılı ve sözlü sınavlara ait 
verecekleri notların aritmetik ortalaması sınavın kesin notu olarak sap
tanır. 

Başarı listesi: 
Madde 29 — Sınav kurulu tarafından yapılan sınav değerlendirme 

sonuçları, en yüksek nottan başlamak üzere sıraya konarak bir başarı 
listesi hazırlanır. 

Sınav kurulu üyeleri ve başkam tarafından imzalanıp özlük işleri 
Müdürlüğüne teslim edilir. 

Madde 30 — Sınavda basarı gösterenler Merkezde Özlük İşleri Mü
dürlüğünce Bakanlık ilân tahtasında, Taşrada ilgili ünite amirliğince 
uygun görülecek yerde ilân edilir ve ayrıca ilgililere yazı ile bildirilir. 

Madde 31 — Merkezde Özlük İşleri Müdürlüğünce Taşrada ilgili 
ünite amirliğince en yüksek not alandan başlamak suretiyle açık kadro
lara atama yapılmak üzere gerekli belgeler istenir. 

Sınav sonuçlarına itiraz: 
Madde 32 — Sınava katılanlar sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. 

İtirazlar yazılı olarak sınav sonuçlarının bildirilmesinden itibaren 7 gün 
içinde bir dilekçe ile Merkezde Eğitim Genel Müdürlüğüne, Taşrada ilgili 
ünite amirliğine yapılır. Bu itirazlar sınav kurulu tarafından incelenir; 
bu ikinci incelemeden sonra verilen notlar kesindir. 

Madde 33 — İtiraz sonunda bir düzeltme olduğu ve bu hal basan 
listesini etkileyecek biçimde sonuçlandığı takdirde durum merkezde 
Özlük İşleri Müdürlüğüne taşrada ilgili ünite amirliğine bildirilir. Bu 
sebeple Merkezde Özlük İşleri Müdürlüğü, taşrada ilgili ünite amirliği 
atanma ile ilgili işlemleri itiraz suresinin bitiminden sonra yapar. 

Madde 34 — Sınav kurulu üyelerine verilecek ücretin tahakkuku, 
bütçe Kanununda tespit edilen esaslara göre Merkezde Özlük İşleri Mü
dürlüğünce Taşrada ilgili ünite amirliğince yapılır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 
Madde 35 — Bu Yönetmelik 29 Ocak 1974 tarih ve 14783 sayılı 

Resmî Gazete'de yayımlanan «Devlet Memurluğuna Atanacaklar için 
Zorunlu Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği» esasları dik
kate alınarak hazırlanmıştır. 

Madde 36 — Bakanlık Müfettişlerinin atanmasına dair «Gençlik ve 
Spor Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği» ndeki hükümler saklıdır. 

Madde 37 — Bakanlığın Taşra Ünitesi bulunmayan İl ve İlçe Mer
kezlerinde sınavlar, o mahallin Mülki Amiri tarafından, bu Yönetmelik 
esasları dikkate alınarak yaptırılır. 

Madde 38 — Bakanlığımız teşkilâtında ilk defa memuriyete gire 
•eklerin başka kurumlardan alacakları imtihan başarı belgeleri dikkate 
ılınmaz. 

Yürürlük 

Madde 39 — Bu Yönetmelik 1/4/1974 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
Madde 40 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakam 

yürütür. 
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Toprak ve Tanırı Reformu Müsteşarlığından : 

26 Nisan 1974 tarih ve 14869 sayılı Resmî Gazete'de 
yayımlanan Hazine Arazisinin Kiralanması Hakkındaki 
Yönetmeliğe bir madde eklenmesi hakkında Yönetmelik 

Madde 1 — Hazine Arazisinin Kiralanması hakkındaki Yönet
meliğe aşağıdaki ek madde 1 eklenmiştir. 

Kuruyan veya kurutulan göl veya bataklıklardan elde edilen ara
zinin kiralanması: 

Ek Madde 1 — Kuruyan veya kurutulan göl veya bataklıklara 
mücavir köylerin ve beldelerin hudutnameleri göl veya bataklık ara
zisi içine kadar uzatılmak suretiyle İl ve İlçe İdare Heyetlerince tes
pit edilip kesinleşmemiş ise; eski hudutnamelerinin bir sınırında g ö r 
veya bataklık okunan veya bulunan köy ve beldelerdeki bütün hak sa
hipleri yönetmelikteki sıraları gözönünde bulundurmak suretiyle ku
ruyan veya kurutulan tüm araziden yararlanacak şekilde kiralama 
uygulaması yapılır. 

Madde 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

TRT Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Tazminat Yönetme
liğine Bağlı «Ek Cetvel» deki Bazı Unvan ve Göstergelerin 
Değiştirilmesi ve Bu Cetvele Yeni Unvan ve Gösterge İlâ

vesi Hakkında Ek Yönetmelik 
Madde 1 — 10 Mayıs 1974 tarih ve 14882 sayılı Resmî Gazete'de ya

yımlanan «Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Tazminat Yönetmeliği» ne 
Ek Cetvelde yer alan ve aşağıda gösterilen unvanlar ve göstergeler şu şe
kilde değiştirilmiştir: 

Madde 2 — Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Tazminat Yönetme
liği'ne Ek Cetvel'e aşağıdaki unvan ve karşılarındaki göstergeler ilâve 
olunmuştur. 

Madde 3 — Bu Ek Yönetmelik 1 Mayıs 1974 tarihinden itibaren 
geçerli olmak üzere uygulanır. 

Madde 4 — Bu Ek Yönetmeliği Genel Müdür yürütür. 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu İstisna Sözleşmesi Yö
netmeliğinin ve Bu Yönetmeliğe Ek Tarifenin Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi ve Yeni Madde ve Fıkralar Eklenmesi 

Hakkında Ek Yönetmelik 

MADDE 1 — Türkiye Radyo Televizyon Kurumu İstisna Sözleşmesi 
Yönetmeliği'nin 14 üncü maddesinin (C) bendine aşağıdaki fıkra eklen
miştir. 

Yapımcı bu ruhsat veya belgeyi getirmediği takdirde Kurum, bu 
Yönetmeliğe ek Tarife'de belirtilen bedelin % 50'sini eser sahibinin muh
temel talebini karşılamak üzere bloke edebilir. 

MADDE 2 — İstisna Sözleşmesi Yönetmeliği'ne ek Tarife'nin 1, 
2-a, d, 4-a, b, c, d, e, 11, 15-a, f, h, 18-a, 19-a, 19-b, 20-a, 21/A-b, 21/A-l, 24-c, 
25/E, 27/A-b, 27/B-a-b-c, 29 ve 32 nci maddeleri aşağidaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 1 — Kurum dışı kişilere İstisna Sözleşmesi Yönetmeliği'ne 
uygun olarak gerçekleştirmeyi taahhüt ettikleri yapım konusuna göre 
bu Tarife'de belirtilen bedeller ödenir. 

Bu tarife'de tespit edilen bedeller, ödenebilecek azamî hadleri gös
terir. Yapımcıya ödenmesi öngörülen bedel Radyo ve Televizyon Mü
dürlüklerinde ilgili yayın müdürünün teklifi ve Radyo ve Televizyon Mü
dürünün onayı ile, Genel Müdürlük ünitelerinde ilgili yayın müdürünün 
teklifi ve daire başkanının onayı île tespit edilir. Bu tespite göre ödeme 
emirleri Radyo ve Televizyonlarda Radyo ve Televizyon Müdürleri, Ge
nel Müdürlükte Daire Başkanları tarafından verilir. 
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Türk Halk Müziği ve Oyunları Şube Müdürlüğü Şefleri 
(Prodüktör) 210 
Çağdaş Türk Sanat Müziği ve Çok Sesli Müzik Şubesi 
Müdürlüğü Şefleri (Prodüktör) 210 

istanbul Radyosu Müdürlüğü 
Türk Sanat Müziği ve Modal Tek Sesli Müzik Şubesi 
Müdürlüğü Şefleri (Prodüktör) 210 
Türk Halk Müziği ve Oyunları Şubesi Müdürlüğü 
Şefleri (Prodüktör) 210 
Çağdaş Türk Sanat Müziği ve Çok Sesli Müzik Şubesi 
Müdürlüğü Şefleri (Prodüktör) 210 

İzmir Radyosu Müdürlüğü 
Türk Sanat Müziği ve Modal Tek Sesli Müzik Şubesi 
Müdürlüğü Şefleri (Prodüktör) 210 
Türk Halk Müziği ve Oyunları Şubesi Müdürlüğü Şefi 210 
Çağdaş Türk Sanat Müziği ve Çok Sesli Müzik Şubesi 
Müdürlüğü Şefleri (Prodüktör) 210 

Eski şekil Yeni ş e k i l 

Unvan 
Teknik Uzman 210 Uzman 210 
Uzman 140 Uzman (Genel Sekreterlik ve 

Teknik Yardımcılığa bağlı 
İdari Uzmanlar) 130 

Gümrükçü 120 Gümrük Memuru 120 
TV. Dairesi Bşk. Materyal Yayın Materyal Servisi 
Hizmetleri Şefi 140 Şefi (TV. Dai. Bşk.) 140 
TV. Dai. Bşk. Denetim TV. Dai. Bşk. Denetim 
Bölüm Müdürü 200 Bölüm Müdürü 210 
TV. Dai. Bşk. Dış ve İç TV. Dai. Bşk. Dış ve İç 
Kaynaklar Servis Şefleri 120 Kaynaklar Şefleri 140 
Ankara TV. Yayın Yönetim Ankara TV. Yayın Yönetim 
Yönetim Uygulama Uygulama Servis Ş e f i 
Servis Şefi 140 (Prodüktör) 210 Madde 2 — Senfoni Orkestrası: 

a) Orkestra yöneticisi 750.— 
d) Orkestra üyelerinin herbiri 200,— 
Madde 4 — Oda Orkestrası: 
a) Orkestra yöneticisi 750 — 
b) Baş kemancı 250 — 
c) Grup şefleri 225,— 
d) Orkestra üyelerinin her biri 200 — 
e) Orkestramn eşlik ettiği solistler 750,— 
Madde 11 — Opera: 
a) Şef 500.— 
b) Baş kemancı 250,— 
c) Grup şefleri 225 — 
d) Orkestra üyelerinin herbiri 200,— 
e) Solistler 
1. Solist 750,— 
2. Solist 400.— 
3. Solist 300.— 
f) Koro şefi 400.— 
g) Koro üyeleri 200.— 
Madde 15 — Türk Halk Müziği: 
a) Açıklamalı program hazırlayarak yönetenler 400.— 
f) Hem çalıp hem söyleyen mahallî sanatçılar 400.— 
h) Mahallî ses sanatçısı 400.— 
Madde 18 — Nota yazma ve çoğaltma: 
a) Çini mürekkebi ile aydınger kâğıdı üzerine nota yazan 
(satır başına) (Güç notalarda 15,— TL. na kadar ödeme 
yapılabilir) 10 — 
Madde 19 — Millî Oyunlar: 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 
Müfettiş Yardımcısı 210 

Haber Dairesi Başkanlığı 
Teleks Servis Şefi 140 
Stüdvo Servis Şefi 140 
Banyocu 95 
Karanlık Oda görevlisi 95 
TV. Dairesi Başk. Film TV Dairesi Bask. Pilim 
Götürme elemam 110 Gösterme elemanı 110 

Televizyon Dairesi Başkanlığı 
Başmontajcı 170 
Makyajcı 95 
istanbul Televizyon Prodüksiyon Müdürlüğü Kültür Eğitim 
Belçesel Program Servisi Şefi (Prodüktör) 210 
istanbul Televizyon Prodüksiyon Müdürlüğü Dekor ve 
Grafik Servisi Şefi (Prodüktör) 210 
izmir Televizyon Prodüksiyon Şubesi Müdürlüğü Program 
Servisi Şefi (Prodüktör) 210 

Araştırma İmalât ve Televizyon Bakım Onarım Daire Başkanlığı 
Araştırma Müdürü 350 
İmalât Müdürü 350 

Ankara Radyosu Müdürlüğü 
Muhasebe Müdür Yardımcısı 140 
Türk Sanat Müziği ve Moda) Tek Sesli Müzik Şubesi 

140 

Müdürlüğü Şefleri (Prodüktör) 210 



a) Mahallî oyunları oynayanların herbiri (Her program 
için) 150,— 
b) Mahallî oyunları oynayanlara eşlik eden saz sanatçıla
rının herbiri 150,— 
Madde 20 — Klâsik ve diğer türdeki danslar: 
a) Koreograf 600.— 
Madde 21 — Sunucular ve konuşmacılar: 
A — Sunucular: 
b) Yarışma programları, eğitici, kültürel, aktüalite ve spor 
konularında program sunanlar 700.— 
ı) Konulu, dokümanter veya dramatize TV filmini dudak 
senkronlu olarak seslendirenler (film başına) 500.— 
— Başrol 500.— 
— Yardımcı rol 400.— 
— Figüranlar 150,— 
— Düz seslendirme yapanlar 200.— 
(Filmin uzunluğu dikkate alınmak ve bu rakkamlar tavan 
kabul olunmak sureti ile ilgili ünite tarafından bedel tayin 
edilir. Filmde dublaj güçlüğü mevcut olduğu takdirde Daire 
Başkanlığının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile bu bedeller 
% 50 ye kadar arttırılabilir.) 
Madde 24 — Gösteri sanatçıları: 
c) Pantomim sanatçıları (Program başına) 500.— 
Madde 25 — Oyunlar : 
E — Televizyon oyunları: 
a) Rejisörler 600.— 
b) Yardımcılar 200.— 
c) Birinci derecede rol 500.— 
d) İkinci derecede rol 400.— 
e) Figüranlar 75.— 
Madde 27 — Oyun yazarları: 
A — TV Oyunları 
b) Hikâye, roman gibi daha önceden yazılmış metinlerden 
TV'ye uygulanan oyun veya film senaryolarının 
— Önceden yazılmış metin, kanunî himaye süresi dışında 
ise veya uygulayıcısı ruhsat getirdiği takdirde (dakikası) 100.— 
— Himaye süresi içinde ve ruhsat getirilemez se : Uygu
layıcıya 75,— 
Eser sahibine 50,— 
B — Radyo oyun ve dramatize programlan 
a) Radyo için doğrudan doğruya yazılan telif oyununun 
dakikası 150,— 
b) Hikâye, roman gibi daha önceden yazılmış ve çevril
miş metinlerden radyoya yapılan uygulama için 
— Önceden yazılmış metin, kanunî himaye süresi dışında 
ise veya uygulayıcısı ruhsat getirdiği takdirde (dakikası) 100.— 
— Himaye süresi içinde ve ruhsat getirilemez se; Uygu
layıcıya 75,— 
Eser sahibine 50,— 
c) Yabancı bir eseri çevirip radyoya uygulayana 
dakikası 100.— 
Madde 29 — Yapımcının görevine ilişkin konularda Kurum ola

rak malzeme veya hizmet temini gerektiği hallerde bu işlemlerden 
(10.000.—) liraya kadar olanlar için TRT Ahm ve Satım Yönetmeliği 
uygulanmayabilir. 

Yapımcı, Kurum tarafından verilen malzemeleri lâyık olan bütün 
ihtimam ile kullanmak ve bundan dolayı hesap vermek ve artanı Ku-
rum'a iade etmekle yükümlüdür. 

Madde 32 — Son Hükümler: 
B —- Bu Tarife'de öngörülmeyen ancak hizmetin gelişmesine pa

ralel olarak gerçekleştirilmesi zaruri olan bir yapım için ödenecek be
del -ilgili yayın müdürünün teklifi, Radyo ve Televizyon Müdürlükle
rinde Radyo ve Televizyon Müdürünün, Genel Müdürlük ünitelerinde 
Daire Başkanının onayı ile bu Tarife'de en yakın yapıma konulan be
del dikkate alınarak tespit edilir. 

MADDE 3 — İstisna Sözleşmesi Yönetmeliği'ne ek Tarife'nin 16, 
20 ve 23 üncü maddelerine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

Madde 16 — 
b) Kariyer olarak sanat konseri sanatçıları 2.500.— 
c) Olağanüstü hallerde Genel Müdür onayı ile bu madde
deki bedellerle bağlı olmaksızın ödeme yapılabilir. 
Madde 20 — Klâsik ve diğer türdeki danslar 
f) Bu tür dansları icra edenleri çalıştıran müzisyenler 200.— 

800,— 
750,— 
500,— 

Madde 23 — Tercüme hizmetleri 
g) Konusu yönünden özel bir ihtisası gerektiren tercümelerde yu

karıdaki bedellerin bir misline kadar ödeme yapılabilir. 
Madde 4 — TRT İstisna Sözleşmesi Yönetmeliğine ek Tarifeye 

aşağıdaki ek maddeler ilâve edilmiştir. 
«Ek Madde 1 — Müzik eserleri siparişi 
a) Opera, oratoryo gibi büyük çaplı eserlerin dakikasına 1.000,— 
b) Senfonik şiir, konçerto gibi büyük orkestra eserlerinin 

ve oda müziği kompozisyonlarının dakikasına 
c) Koro eserleri, şarkı gibi küçük çaplı eserlerin dakikasına 
d) Çok sesli çocuk ve okul eserlerine parça başına 
e) Bu sipariş ve ödemeler ilgili daire başkanının teklifi ve 

Genel Müdürünün onayı ile yapılır. 
Not: (Yukarıda gösterilen bedellere telif hakkı ücretleri ve 
yayın tekrarı haki da dahildir.) 
f) Yukarıdaki fıkralarda sözü edilen eserlerin metinleri 
varsa metin yazarına, besteciye ödenen bedelin % 30'na ka
dar ödeme yapılabilir. 
Ek Madde 2 — TV. ve Radyo bandına tespit çalışmaları ne
deni ile ilgili ünite amirinin teklifi ve ilgili Daire Başkanının 
onayı ile bu Tarifede belirtilen bedellerin ik misline kadar 
ödeme yapılabilir. 
Ek Madde 3 — Mevcut bir besteyi radyoya ve TV'ye uygula
yan aranjöre dakika başına 150,— TL. ödenir. 
Ek Madde 4 — Tonmaysterler: 
a) Montajsız kayıt yapan Tonmaysterlere program başına 
b) Montajlı kayıt yapan Tonmaysterlere program başına 
Ek Madde 5 — TV'nın görüntüye ilişkin hizmetlerinde bu 
tarife, ünite amirinin teklifi ve TV Daire Başkanının onayı ile 
% 50 nispetine kadar zamlı uygulanabilir.» 
Madde 5 — İstisna Sözleşmesi Yönetmeliğine ek Tarifenin 16. mad

desinin (a) fıkrası kaldırılmıştır. 
Madde 6 — Bu Ek Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
Madde 7 — Bu Ek Yönetmeliği Genel Müdür yürütür. 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 

100,-
250,-

Istanbul Üniversitesi İhale Yönetmeliği 

BİRİNCİ BÖLÜM 

ESAS HÜKÜMLER 

Kapsam: 
Madde 1 — Üniversiteler Kanunun 73 üncü maddesinin son fık

rası gereğince istanbul Üniversitesinin ve buna bağlı Fakülte, Yük
sek Okul ve kurumların inşaat, makine ve teçhizatının alımı ile etüd 
ve proje yaptırılması bu Yönetmeliğe göre yürütülür. 

Görevli organlar: 
Madde 2 — 
a) Rektör Üniversite memurları arasından birini, bu Yönetme

lik kapsamındaki işlerden Rektörlük bütçesini ilgilendirenleri yürüt
mek üzere Üniversite alım - satım müdürü olarak görevlendirir. 

b) Rektörlük alım - satım komisyonu, Rektörün görevlendireceği 
bir öğretim üyesi başkanlığında Üniversite Genel Sekreteri, alım - sa
tım müdürü, saymanlık müdürü veya saymanlık müdürünün katıla
madığı hallerde saymanlığı temsil edecek bir memurdan kurulur. Fa
külte ve Yüksek Okulları ilgilendiren işlerde, işle ilgili Fakülte Dekanı 
veya görevlendireceği bir öğretim üyesi veya Yüksek Okul Müdürü 
komisyona asli üye yetkisi ile katılır. 

c) Fakülte ve Yüksek Okulların alım, satım komisyonları De
kanın veya Yüksek Okul Müdürünün tayin edeceği bir öğretim üyesi 
başkanlığında Dekan veya Yüksek Okul Müdürünün görevlendireceği 
iki öğretim üyesi ile Fakülte Sekreteri Üniversite saymanlık, müdürü 
veya onun yetkili kılacağı bir saymanlık memurundan kurulur. 

d) İnşaat komisyonu Rektör veya bir Rektör yardımcısının baş
kanlığında alım satım müdürü, saymanlık müdürü, yapı işleri başkanı 
ve yapı işlerinden yetkili bir teknik elemandan kurulur. B i r Fakülte 
veya Yüksek Okul'a ait işlerde ilgili Fakülte Dekanı,, yahut Dekanın 
görevlendireceği bir öğretim üyesi, Yüksek Okul Müdürü komisyona 
asli üye yetkisi ile katılır. 

9 • 



— 10 — 

Toplama ve karar alma usulü: 
Madde 3 — Bu Yönetmelikte adı geçen komisyonlar, başkanları

nın çağırışı üzerine üyelerinin tam sayış ile toplanır ve kararlar, ko
misyon tam sayısının yarıdan bir fazlasının oyları ile alınır. Kararlara 
muhalif kalan üyeler muhalefet sebeplerini karar defterine yazmak 
zorundadırlar. 

Yetkileri: 
Madde 4 — 
a) Makine, teçhizat alımlarında teklifler Rektörlükte Rektör 

Yardımcısı veya Genel Sekreter, Rektörlüğe bağlı kuruluşlarda bu ku
ruluşun sorumlusu, Fakülte ve Yüksek Okullarda ilgisine göre bölüm 
kürsü, enstitü başkanları Rektör, Fakülte Dekanları, Yüksek Okul Mü
dürleri tarafından yapılır. 

b) 500.000 liraya kadar olan makine, teçhizat, alım - satım iş
leri Rektörlükte Rektörlük alım - satım komisyonu Fakülte ve Yüksek 
Okullarda Fakülte veya Yüksek Okul alım - satım komisyonunun ka
ran, ilgisine göre Rektör, Dekan veya Yüksek Okul Müdürünün onamı 
ile yapılır. 

500.000 liranın üstündeki makine, teçhizat, alım - satım işleri 
Rektörlükte Rektörlük alım - satım komisyonunun Fakülte ve Yüksek 
Okullarda Fakülte veya Yüksek Okul alım - satım komisyonunun ka
ran, Üniversite Yönetim Kurulunun onamı ile yapılır. 

c) 50.000 liraya kadar olan inşaat ve onarımlar Rektörlükte Rek
törlük alım - satım komisyonu, fakülte ve yüksek okullarda Fakülte 
veya Yüksek Okul alım - satım komisyonunun kararı üzerine ilgisine 
göre Rektör, Dekan veya Yüksek Okul Müdürünün onamı ile yapılır. 

50.001 - 500.000 lira arasındaki inşaat ve onarımlar inşaat komis
yonunun kararı, üzerine Rektörün onamı, 500.000 liranın üzerindeki 
inşaat ve onarımlar inşaat komisyonu kararı üzerine Üniversite Yöne
tim Kurulunun onamı ile yapılır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
ALIM - SATIM VE İHALE USULLERİ 

Usuller: 
Madde 5 — Birinci maddede yazılı işler, aşağıda usullerden bi

risine göre yapılır. 
a) Teklif isteme, 
b) Pazarlık, 
c) Açık artırma ve eksiltme, 
d) Kapalı zarf, 
e) Devlet dairelerinden, sermayesinin yarısından fazlası Devlete 

ait olan kuruluşlardan, iktisadî Devlet Teşekküllerinden sağlama, 
f) Emanet, 
Teklif isteme usulü: 
Madde 6 — Teklif isteme aşağıdaki şekillerde yapılır, 
a) Makine, teçhizatın yurt içi ve yurt dışından alımlarında en 

az üç firma veya müesseseden teklif istenir 
b) 25.000 TL. sına kadar onarım inşaatlarda en az üç firma veya 

müesseseden teklif istenir, 
c) Proje yaptırma işlerinde en az üç firma veya müesseseye, 

işin idarece önceden tespit edilen fenni ve hususi şartlan bildirilerek 
teklif istenir. 

d) Bütün teklif isteme ve teklif vermeler yazı ile yapılır. 

Pazarlık usulü : 
Madde 7 — Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü uygulanır. 
a) 25.001 - 100.000 TL. sı arasında, onarım ve inşaatlarda, ve 

eksiltmb) Teklie f isteme, kapalı zarfla teklif isteme, açık arttırma ve 
eksiltme usulü ile yapılacak alım - satım ve ihale işlerine istekli çık
maması veya kabul edilmeyecek tekliflerin ileri sürülmesi halindemüm, 

kün ç) Ancak bir firmadan veya müesseseden sağlanmasının müm-

kün olduğu Ticaret ve Sanayi Odalarınca tevsik edilen malzeme ve 
işlerde 

d) Ödetmenin feshi üzerine acele yapılması gereken işlerde, 

Açık arttırma ve eksiltme usulü: 
Madde 8 — Aşağıda belirtilen hallerde açık artırma ve eksiltme 

usulü uygulanır. 
Pazarlık usulü ile yapılmasında fayda görülmeyen 25.001 - 100.000 

lira arasındaki inşaat onarım işleri ile kapalı zari usulü ile yapılma
sında fayda görülmeyen 100.001 - 250.000 lira arasındaki inşaat, ona
ran işleri. 

Kapalı sarf usulü: 
Madde 9 — 100.000 liranın üstündeki alım satım ve ihale işlerinde 

uygulanacak olan bu usulde, teklif mektubu bir zarf içine konularak 
kapatılır. Zarfın üzerine teklif sahibinin adresi yazılır ve teminata ait 
makbuz veya banka mektubu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte 
başka bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine yalnız teklif 
mektubunun hangi işe ait olduğu kaydedilir. Teklif mektupları ihale 
saatinden 15 dakika öncesine kadar komisyona makbuz mukabilinde 
teslim edilir. Bu saatten sonra gelen teklifler ve postadaki gecikmeler 
kabul edilmez. Teklif mektubunda ihale evrakı ve şartnamesinin ta
mamen okunup kabul edildiğinin belirtilmiş olması ve teklif olunan 
fiyatların hem yazı, hem de rakamla açık olarak yazılması, kazıntı ve 
silinti bulunmaması lâzımdır. 

ihalenin yapılacağı gün ve saatte Komisyonca kaç zarfın geldiği 
bir tutanakla tespit edildikten sonra, dış zarflar numara sırası ile ha
zır bulunan isteklilerin önünde birer birer açılarak içindekiler tetkik 
olunur. 

Aranılan genel ve özel şartların yerine getirilmiş ve teminat ile 
istenilen belgelerin verilmiş olup olmadığına bakılarak kimlerin tek
liflerinin usulüne göre yapıldığı ve dikkate alındığı Komisyon Başkam 
tarafından bildirilir. Usulüne uygun olarak yapılmamış tekliflerin iç 
zarfları işleme konmaz ve keyfiyet tutanağa geçirilir ve iç zarf açıl-
madan teklif sahibine geri verilir. Usulüne uygun olarak yapıldığı tes
pit edilen tekliflerin teklif mektubunu havi iç zarfı hazır bulunanların 
önünde numara sırası ile açılıp okunur. İlân veya şartnameye uyma
yan şartname dışı hükümler taşıyan teklifler kabul edilmeyerek bu 
husus tutanağa geçirilir. İhale evrakında şekle ait aksaklıklar görül
düğü takdirde komisyonca sahiplerine tamamlattırılır. Dış zarfın içine 
konulması unutulmuş fakat ihale günü ihale saatinden komisyonca 
hemen verilebilecek belgelerle teminat makbuzu veya banka teminat 
mektubu kabul edilir. 

Üzerinde teklif zarfı olduğunu gösterecek kayıt ve işaret bulun
mamasından dolayı yanlışlıkla açılan zarflar başka bir zarfa konula
rak komisyonca bir tutanakla tespit ve dış zarfı muhafaza edilir. 

Teklifin incelenmesi ile varılan sonuç bir tutanakla tespit olunur. 
İşin İhalesi karar verildiği takdirde, gerekli işlemler yapılır. Komisyon 
lüzum gördüğü halde ihaleyi dilediğine yapmağa veya gerekçelerini 
kararında belirtmek suretiyle ihale yapmağa yetkilidir. 

Resmî veya özelliği olan müesseselerden sağlama: 

Madde 10 — Yapılması istenen iş veya alım resmi müesseseden, 
İktisadî Devlet Teşekküllerinden, sermayesinin yarısından fazlası Dev
lete ait olan kuruluşlardan bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin (a) fık
rası gereğince teminat aranmamak kaydı ile aşağıdaki şekilde sağlanır. 

a) İşin verilmesi düşünülen bu kurum veya kuruluşlardan, ye
rine getireceği bütün teknik ve idarî hususları da ihtiva eden ayrın
tılı teklif alınır. Bu teklif ilgili komisyona incelenir. Komisyon, işin 
teklif sahibi kurumca yerine getirilmesinde Üniversite için yarar ol
duğu hakkında olumlu rapor verdiği takdirde sözü geçen kurum ile ko
misyon arasında düzenlenecek protokol, ita amirinin imzasından sonra 
geçerli olur. 

b) Bu kurum ve kuruluşların 792 sayılı koordinasyon kurulu ka
rarı kapsamına girenlerden söz konusu 792 sayılı karar hükümleri da
hilinde ita amirinin onayı ile mal ve iş sağlanabilir . 

Emanet usulü: 
Madde 11 — Eksiltmeye konan, inşaat, tesisat, onarım değişiklik ve 

imalât işlerine ilân sonucunda istekli çıkmaması veya kabul edilmeyecek 
teklifler ileri sürülmesi nedeni ile ihalenin yapılması mümkün olmadığı 
ve işin pazarlık suretiyle yapılması lüzumlu görülmediği haller ile mik
tarına bakılmaksızın Üniversitenin menfaati bulunduğuna Üniversite Yö
netim Kurulunca karar verilen hallerde emanet usulü uygulanır. Emanet 
suretiyle yapılacak işin gerektirdiği işlemler Emanet Komisyonunca yü
rütülür. 

Emanet Komisyonu Rektörün görevlendireceği bir öğretim üyesi 
başkanlığınca, Üniversite Yapı İşleri Başkanı, veya görevlendireceği bir 
teknik eleman, Üniversite Saymanlık Müdürü veya görevlendireceği bir 
memur, işin ait olduğu kurumun yetkili bir temsilcisinden kurulur. 

Emanet Komisyonları emrine yeter sayıda teknik ve idarî eleman 
verilir. 

Emanet suretiyle sağlanacak işçilik, malzemeli işçilik ve emanet işi 
ile ilgili malzeme, tümüyle veya lüzumlu halinde ayrı ayrı olmak üzere 
taşaronlara verilir. Emanet Komisyonunca lüzum görülen hallerde (Re-

d) Bütün teklif isteme ve teklif vermeler yazı ne yapılır. 

Pazarlık usulü: 
Madde 7 — Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü uygulanır. 

d) sözleşmenin feshi üzerine acele yapılması gereken işlerde, 

Madde 8 — Aşağıda belirtilen hallerde açık artırma ve eksiltme 
usulü 

inşaat onarım işleri ile kapalı zarf usulü ile yapılma-
suda i 
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kabet ve aleniyetin sağlanması amacı ile) işin gereğine ve mahiyetine 
göre gerekli ilân yapılır. İşin hangi şartlarla yapılacağını Emanet Komis
yonu karar verir. 

Gerekli görülen hallerde bu Yönetmeliğin 15 ve 17 nci maddeleri 
uyarınca şartnamesinde ve ilânda belirtilen teminat alınır ve taşaronla 
sözleşme yapılabilir. 

Götürü iş verilen taşaron bu Yönetmeliğin kendisi ile ilgili hüküm
lerini yapacağı iş hakkında Emanet Komisyonu tarafından ayrıca tesbit 
edilecek şartları ve tahminî bedelde yapılan fiyat tenzilâtını kabul etti
ğine dair komisyon başkanlığına hitaben bir taahhüt mektubu vermekle 
yükümlüdür. Taahhüt mektubunun alınması komisyonu bir yükümlü
lüğe sokmaz. Komisyonun göstereceği lüzum üzerine ita amirinin onayı 
ile taşaronun işine her an son verilebilir. 

Taşaronlar çalıştırdıkları işçilerin istihkakları ile her türlü vergi, 
resim, harç ve sigorta primlerini zamanında ödemek veya ilgili mercie 
yatırmakla yükümlü olup, bu yükümlülüğü yerine getirdiklerini zama
nında Emanet Komisyonuna ispata mecburdurlar. 

Emanet Komisyonu, yapacağı denetleme sonunda söz konusu yü
kümlülüklerin yerine getirilmediğini tespit ederse, taşaronun teminatın
dan veya istihkakından borçlu olduğu miktarı alıkoyarak ilgili alacaklı
lara taşaron adına ödemeye yetkilidir. 

İşin bitiminden Rektörün kuracağı kabul heyeti tarafından işyerinde 
yapılacak tetkik, inceleme ve ölçme sonunda düzenlenecek keşif ve ka-
bu raporu ile emanet işinin ve bu işe tahsis olunan malzemenin mahsubu 
yapılır. Emanet Komisyonları bu raporlar üzerine ibra edilmiş olurlar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Müşterek Hükümler 
Şartnameler ve bedel tahmini: 
Madde 12 — Üniversitenin ihtiyacı için yapılacak olan ihalelerde 

idarî şartnameler ve ihaleye yarıyacak diğer belgeler Yapı İşleri Başkan
lığınca ve gerekli hallerde ilgili komisyonlarca hazırlanır. 

Şartnamede işin niteliği, nev'i, miktarı, işin yapılma yeri, teslim 
etme şartları; ödeme yeri ve şartları; vergi, resim ve harçlarla diğer gi
derlerin kimin tarafından ödeneceği; gerekirse tahmin edilen bedel ve 
geçici teminat miktarları; isteklilerden aranan şartlar ve belgeler; işe 
başlamaya ve işi tamamlama günü; gecikme halinde alınacak cezalar iha
leyi yapıp yapmamakta ve eksiltmelerde en uygun bedellerin tespitini 
idarenin serbest olduğu belirtilir. 

İlân işleri : 
Madde 13 — Bu Yönetmeliğin alım-satım ve ihale usullerine ait 5 

inci maddesinin (c) fıkrasındaki açık arttırma ve eksiltme usulü ile sağ
lanacak işler ile (d) fıkrasındaki kapalı zarf usulü ile sağlanacak alım-
satım işleri, bu işlerin her tür lü işlemi tamamladıktan sonra ilân edilir. 

İhalenin yapılacağı günden en az onbeş gün evvel, işin mahiyetine 
göre Alım-Satım Komisyonu Başkanlığınca lüzum görülecek yerlerde 
çıkan en az iki gazetede ve 500.000 lirayı geçen ihalelerde Ankara ve is
tanbul'da çıkan gazetelerden birinde ikişer defadan az olmamak üzere 
ilân olunur. 

Gerekli görülürse ita amirinin onayı ile ilân süresi kısaltılabilir ve 
ilân sayısı azaltılabilir. 

Memleket içinden sağlanmasına imkân olmayan yabancı kaynaklı 
malzeme ve işe ait ihaleler için yabancı gazeteler ile de ilân yapılabilir. 

İlânda belirtilecek hususlar : 
Madde 14 — Yapılacak ilânlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi 

zorunludur; 
İşin mahiyet ve miktarı, keşif veya tahmin edilen bedeli, şartname, 

sözleşme tasarısı, proje numune ve diğer evrakın (Bedelli veya bedelsiz) 
temin edileceği makam, 

İhalenin yapılacağı gün, tarih, saat ve yeri. 
İhalenin hangi usulle yapılacağı, 
Teminat isteniyorsa miktarı. 
İstenecek lüzumlu belgeler. 
Kapalı zarf usulü ile yapılacak ihalelerde teklif mektuplarının hangi 

tarih, gün ve saate kadar nereye verileceği veya gönderileceği, 
Üniversitenin yeterli belgesi verilip verilmemekte, ihale yapıp yap

mamakta veya dilediğine yapmakta serbest olduğu. 
İşin özelliğine göre diğer hususlar. 
İhale tarihinden evvel şartname ve eklerinde değişiklik yapılmasına 

lüzum ve zaruret görüldüğünde, son duruma göre yeniden ilân yapılır. 
Çıkan ilânlarda yanlışlık görülürse ihale 13 üncü maddedeki şartlarla ye
niden ilân yapılır veya ihale gününden ik i gün evvel aynı gazetede bir 
defa düzeltme ilâm yapılır. 

Geçici teminat: 
Madde 15 — İhaleye gireceklerden aşağıdaki nisbetler üzerinden 

geçici teminat alınır: 
a) Tahmin veya keşif bedeli 2.000.000 TL. na kadar olan işler

den % 4, 

b) Tahmin veya keşif bedeli 2.000.000 TL. dan fazla olan işlerden 
2.000.000 TL. sı için % 4, miktarı aşan kısım için % 2, 

c) Emaneten yapılmasında karar verilen işlerle, teklif isteme usulü 
ile sağlanacak işlerin tahmini bedeli 2.000.000 TL. na kadar olanlarından 
% 4, 2.000.000 TL. nın üstünde olanlardan 2.000.000 için % 4, bu miktarı 
aşan kısım için 22 geçici teminat alınır. 

d) Tahminî bedeli bildirilmeden kapalı zarfla teklif istenilmesi 
halinde teklif olunacak fiyatların % 4 ölçüsünde geçici teminat yatırılır. 
Bu hallerde alınan geçici teminat (Tahakkuk eden bedel üzerinden 15 
inci maddede yazılı hallerin 2 katı ölçüsünde hesaplanarak her istihkakın 
% 10 u emanet hesabına alınmak suretiyle kesin teminata yükseltilir. 

Geçici teminat tarz ı : 
Madde 16 — Türk parası, geçici teminat olarak: 
Türkiye'de mevcut bankaların limit için süresiz teminat mektupları, 
Bütün devlet iç istikraz tahvilleri ile hususî kanunlarında teminat 

olarak kabul edileceği tasrih edilen tahviller, 
Borsada kote edilmiş esham ve tahvilât (Borsa kıymetlerinin % 15 

noksanı ile) kabul edilir. 

Kesin teminat: 
Madde 17.— Kesin teminat, ihale bedeli üzerinden 15 inci maddede 

gösterilen nisbetin iki katı olarak hesap edilir. Müteahhit ihale kararının 
kendisine veya kanunî ikametgâhına veya yetkili temsilcisine tebliğ tari
hinden itibaren tatil günleri hariç 10 gün içinde geçici teminatım kesin 
teminat miktarına yükseltmeye ve sözleşmeyi yapmaya mecburdur. Mü
teahhit bu görevini yerine getirmediği takdirde geçici teminat gelir kay
dedilir. Verilmiş olan geçici teminat, müteahhidin istihkakına karşı veri
lecek paralardan % 10 alıkonulmak suretiyle kesin teminata yükseltile
bilir. Müteahhit dilerse istihkakından kesilecek miktarı nakit olarak bir 
defada verebilir. 

Kesin teminat verildikten sonra bu teminatı, ita amirinin uygun 
bulması ile 16 ncı madedeki teminat çeşitlerinden birisi ile değiştirile
bilir. İstihkaklardan % 10 alıkonulmak suretiyle alınan teminat bu hük
mün dışındadır. 

Özel haller: 
Madde 18 — Aşağıdaki hallerde 15 inci madde ile 17 nci maddenin 

teminat alınmasına ilişkin hükümleri uygulanmaz; 
a) Devlet daire ve teşekkülleri ile sermayesinin yarısından fazlası 

amme kuruluşlarına ait olan kuruluşlara veya iktisadi devlet teşekkülle
rince yapılacak işler, 

b) Araya bir aracı girmeksizin doğrudan doğruya yabancı memle
ketteki firma veya fabrikadan yapılacak her çeşit malzeme ve teçhizat 
alımları, 

c) Zaruret hasıl olmadıkça 25.000 TL. na kadar olan işler. 

Teminatın yatırılacağı yer: 
Madde 19 — Teminat olarak verilecek nakit esham ve tahviller 

Üniversite Saymanlık Müdürlüğü veznesine makbuz karşlıığı yatırılır. 
İhaleden sonra Saymanlık veznesine makbuz karşılığı yatırılmak kaydıyla 
ilgili komisyonlara yalnız banka teminat mektupları verilebilir. 

Teminatın iadesi: 
Madde 20 — Kesin teminatın % 50 si geçici kabulden sonra, geri 

kalan % 50 si de kât'i kabulden sonra iade edilir. 

Sözleşme: 
Madde 21 — Bu Yönetmeliğin teklif isteme usulüne ilişkin 6 ncı 

maddesi, açık artırma ve eksiltmeye ilişkin 8 inci maddesi ve kapalı zarf 
usulüne ilişkin 9 uncu maddesi gereğince yapılan ihalelerde noterlikçe 
tasdikli sözleşme yapmak şarttır. Hemen teslim edilecek veya mahiyeti 
sözleşme yapılmasını gerektirmeyen işlerde sözleşme yapılmayabilir. 

İhaleye girmeyecekler: 
Madde 22 — Aşağıda yazılı kimseler doğrudan doğruya veya bir 

vasıta ile ihaleye giremezler: 
Kanunlarla ve hükümet karan İle geçici veya devamlı olarak genel 

katma ve özel bütçelerle idare olunan müesseselerin ve hususî kanunlarla 
kurulmuş bankalar ve iktisadî devlet teşekküllerinin ihalelerine girmek
ten menedilmiş olanlar, 
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Üniversitenin aylık, ücret ve yevmiye ile çalışan bütün mensupları, 
Üniversite Merkez örgütü yöneticileri ile bu Yönetmelikteki komisyon 
üyelerinin ana, baba evlât, karı, koca, kardeş, damat, kayınpeder, kayın
valide, kayınbirader, baldız ve bacanakları ile bunların ortaklan. 

İhalenin kesinleşmesi : 
Madde 23 — İhaleler 4 üncü madde hükümlerine göre kesinleşir. 

Dördüncü maddede kesinleşme kararını vermeye yetkili organ ile alım-
satım komisyonu en ucuz fiyatı teklif edene ihaleyi yapıp yapmamakta 
veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

Bu hallerde yetkili organlar ve komisyon en ucuz fiyatı teklif edene 
ihalenin yapılmaması sebebini kararında ayrıntılı gerekçe ile belirtir. 
Kendisine ihale yapılmayan isteklilerin teminattan iade edilir. 

İhalenin müteahhide tebliği: 
Madde 24 — İhalenin yapıldığı en geç 15 gün içinde müteahhide 

tebliğ edilir ve sözleşme yapmağa, geçici teminatını kesin teminata yük
seltmeğe davet edilir. Tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde bu vecibe
ler yerine getirilmediği takdirde, geçici teminat irat kaydedilir. 

İhalenin bedelinde yapılacak azaltma veya çoğaltma: 
Madde 25 — İhale kesinleştikten sonra kabul edilen bedelde çoğalt

ma ve azaltma teklifi yapılamaz; ancak ihale kararı verilip de henüz teb
liğ edilmemiş işlerde kabul edilen bedel üzerinden kesin teminat yatırıl
mak şartı ile % 5 den aşağı olmamak üzere teklif olunan azaltma ve ço
ğaltmalar kabul edilebilir. Bu gibi teklifleri kabul veya red hususunda 
komisyon yetkilidir. Teklifin kabulü halinde üzerine ihale yapılmış olan 
istekliye durum bildirilir ve muayyen bir gün tayin edilerek aralarında 
yazı ile bir oturuma mahsus olmak üzere açık arttırma veya eksiltme 
yapılacağı taraflara tebliğ edilir. Bu oturumda komisyon en çok azaltma 
veya çoğaltma teklifinde bulunana ihaleyi yapar. Bundan sonra yapıla
cak azaltım ve çoğaltım teklifleri kabul edilmez. 

Eksik veya fazla i ş : 
Madde 26 — Şartname ve sözleşmelere konulacak hükme istinaden 

taahhüdü azami miktarından eksik veya fazla iş yaptırılması veya mal
zeme alınması Üniversite, Fakülte veya Yüksek Okulu sa t ınalma komis
yonları tarafından gerekli görüldüğünde % 30 a kadar eksik veya fazlası 
Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır. 

Gecikme : 
Madde 27 — Gecikme için şartname ve sözleşmeye aşağıdaki hü

kümler konulur. 
a) - Gecikme halinde uygulanacak cezai müeyyideler: 
b) Taahhüdünü yerine getirmeyen müteahhit firma, müessese ve 

taşaronların kesin teminatlarının hüküm almaya hacet kalmaksızın irat 
kaydedileceği, nam ve hesaplarına bu Yönetmeliği uygun görülecek usul
lerinden biri ile yeniden ihale yapılıp, iki ihale arasından idare aleyhine 
husule gelecek zarar ile ihale masraflarının müteahhit firma müessese 
ve taşaronlardan hükmen tahsil edileceği, zarar kesin teminat miktarın
dan az olsa da kesin teminattan artan farkın iade edilmiyeceği. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 
Gizl i l ik: 
Madde 28 — Üniversitenin satın alacağı ve satacağı maddelere ait 

listeler firmalardan gelecek teklif mektupları, proforma faturalar bun
lar üzerinde verilecek kararlar, emirler ve yapı lacak yazışmalar gizlidir. 
Şu kadar ki azaltma veya çoğaltma teklifinde bulunmak isteyene karar
laştırılan bedel açıklanır. Taahhüdün tamamen ifası süresince bunlara 
ait hususları açıklayan veya gizlilik icaplanna riayet etmeyen memur ve 
müstahdemler, menfaat kasdi olmasa dahi, ilgili mevzuat hükümlerine 
göre cezalandırılırlar. 

Vekil l ik: 
Madde 29 — İstekliler artırma ve eksiltmelere ya bizzat veya vekil 

yahut mümessiller vasıtasiyle katılabilirler. 
Devir yasağı: 
Madde 30 — Sözleşmeye bağlanan iş, ilgili komisyonun muvafakati 

olmadıkça başkasına devredilemez. Aksi takdirde sözleşme bozulur. Mu-
vafakatsiz devir sebebi ile sözleşme bozulursa 27 nci maddenin (b) fık
rası hükümleri uygulanır. 

İflas, ölüm ve mahkûmiyet : 
Madde 31 — Müteahhit iflâs ederse sözleşme bozulur. Bundan bir 

zarar doğarsa 27 nci maddenin (b) fıkrası hükümleri uygulanır. 
Müteahhidin ölümü halinde teminat varislerine geri verilir. Bu du

rumda ilgili komisyon, sözleşmeyi yok saymaya veya bir hafta içinde o 
iş için gerekli teminatı vererek taahhüdün yapılmasına istekli olan va
rislere devre yetkilidir. Müteahhit 6 aydan fazla hapis cezası veya sürgün 
ile mahkûm olursa, ilgili komisyonun kabul edebileceği bir vekil göste
rilmek suretiyle iş devam eder. Aksi takdirde mukavele bozulur ve yal
nız teminat irat kaydolunur. 

Mücbir sebep: 
Madde 32 — Müteahhit veya taşaron, taahhüdünün kısmen veya ta

mamen yerine getirmemesinin mücbir sebeplerden ileri geldiğini iddia 
ettiği ve taahhüdün yerine getirilmesine imkân bırakmayan sebeplerin, 
tabiî afetten, müteahhidin iradesi dışında husule gelen kara, deniz, ve 
hava kazaları, harp hali, sözleşme yapıldıktan sonra neşrolunan mevzuat 
ve hükümet emirleri gibi olaylar olduğu anlaşılırsa, bu sebeplerin tak
diri ve bu gibi mücbir sebeplerle geçen müddetin sözleşme müddetine 
eklenmesini ilgili komisyon kararı ile mümkün olacağı şartname ve söz
leşmede belirtilir. Sözleşme ve şartnamelerde yazılı olmayan diğer müc
bir sebeplerin takdiri ve bu kabil sebeplere sözleşmelerde yapılacak de
ğişikliklere veya müddetin uzatılmasına veya sözleşmenin karşılıklı ola
rak tasfiyesine ait hususlara, ilgili komisyon karar verir. Mücbir sebep
lerin vukuu ve buna ait belgelerin yurt dışında mahallin Türkiye mümes-
silliğince ve yurt içinde ise en büyük mülkî makamca tasdik edilmesi 
şarttır. 

Yürürlük: 
Madde 33 — Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayınlandığı tarihten 

itibaren yürürlüğe girer. 

G E N E L G E 
Ticaret Bakanlığından: 

Dışticaret İşlerine Dair Sirküler 
İthalât: (74/16) 

1974 Yılı I Sayılı Liberasyon Listesinde yer alan 29.16.41 pozisyonlu asit sitrik, bu listeden çıkarılarak müracaat ve inceleme makamı Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı gösterilmek suretiyle II Sayılı Liberasyon Listesine ilâve edilmiştir. 

T E B L I Ğ L E R 
Maliye Bakanlığından: 

Tahsilat Genel Tebliği 
Seri No: 348 

Defterdarlık: 
Cumhuriyetimizin 50 nci Yılı Nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların affı 

hakkındaki 1803 Sayılı Kanun 18/5/1974 tarih ve 14890 sayılı Mükerrer 
Resmî Gazete'de yayınlanmak suretiyle aynı gün yürürlüğe girmiş bulun
maktadır 

Adı geçen kanun aynı zamanda bir kısım âmme alacaklarını da affa 
tabi tuttuğundan Bakanlığımız yönünden bazı konuların açıklanması ye
rinde görülmüştür. 

A) Para cezalarının affı: 
1 — Kanunun 1 inci maddesinin (B), 2 nci maddesinin (A) bendi

nin birinci kesimi ile 4 üncü maddesinin (B) bendinin 2 nci fıkrasında 
sözü edilen para cezaları ceza mahkûmiyetinin bütün sonuçlarım da kap
samak üzere affedilmiştir. 

R 

E 



— 13 — 

Bu nedenle; sözü edilen bendlerde deyinilen para cezalarından ka
nunun yürürlük tarihi olan 18/5/1974 gününe kadar tahsil edilmemiş olan
lar artık bundan sonra takip ve tahsil edilmiyecektir. 

Kanunun 3 üncü maddesi ile bir kısım para cezaları affın kapsamı 
dışında tutulduğundan bunların takip ve tahsiline devam edilecektir. 

2 — Türk Ceza Kanununun 120 nci maddesi gereğince affın kişisel 
haklara bir etkisi olmadığından mahkemelerle, askeri adlî amirlikler ta
rafından, zarar gören taraf sıfatı ile Hazine lehine verilen ve Hazinenin 
kişisel hakkını ilgilendiren kararların uygulanmasına devam edilecektir. 
(Kanunun 17 nci maddesi kapsamına girenler hariç) 

3 — Ayrıca Türk Ceza Kanununun 120 nci maddesi gereğince genel 
aftan doğan sukut; Hazinenin yargılama giderlerini isteme olanağını da 
ortadan kaldırdığından genel aftan istifade edenlerin yargılama harç ve 
giderlerinden olan borçları da affa tabi tutulacaktır. (Yalnız bu affın 
yukarda işaret edildiği gibi kişisel haklara bir etkisi yoktur.) Bu durum
daki kişilerin 18/5/1974 tarihine kadar tahsil edilmemiş olan harç ve gi
derleri takip ve tahsil edilmiyecek, bunlar para cezalarında olduğu gibi 
kayıtlardan çıkarılacaktır. 

4 — Kanunun birinci maddesinin (C) bendi, ikinci maddesinin (A) 
bendinin son fıkrası, 4 üncü maddesinin (B) bendinin son fıkrasında gös
terilen para cezaları affedilmiştir. Yalnız bu para cezaları ve ilgili olduğu 
suçlar tüm sonuçları ile affedilmediğinden bu fıkralarda sözü edilen af, 
genel olmayıp özel niteliktedir. 

Türk Ceza Kanununun 100 üncü maddesi gereğince özel af, mütem
mim ve fer'i cezaları etkilemiyeceği, yargılama giderlerini isteme hakkım 
da düşürmeyeceğinden, bu hükümden yararlanan kişilerin yargılama harç 
ve giderlerinden olan borçlarının takip ve giderlerinden olan borçlarının 
takip ve tahsiline devam edilecektir. (9 uncu maddenin (A) bendi hükmü 
saklı) 

Kanunun para cezalarının affına ilişkin bu hükümlerinin uygulan
masında tereddüde düşülmesi halinde, mahallî savcılıklardan bilgi alın
ması ve buna göre işlem yapılması gerekir. 

5 — Genel Af, Türk Ceza Kanununun 120 nci maddesine göre Hu
kuk Mahkemelerince hükmedilen yargılama harç ve giderlerini kapsama
dığından bunların (9 uncu maddenin (A) bendi ile affı öngörülen 250 
liraya kadar olanlar hariç) takip ve tahsiline devam edilecektir. 

B) Vergi cezalan, gecikme zammı ve faizlerin affı: 
6 — Kanunun malî afla ilgili 9 uncu madesinin (A) bendi ile 1973 

takvim yılı sonuna kadarki dönemlere (beyana dayanan vergilendirme
lerde 31/12/1973 tarihine kadar verilmesi gereken beyannamelere) ilişkin 
âmme alacaklarına ait vergi cezası, gecikme zammı ve faizler affedil
miştir. 

Bu duruma göre, beyana dayanan vergilendirmelerde 31/12/1973 ta
rihine kadar beyan edilmesi gereken matrahlar üzerinden tarh edilecek 
vergilere ait ceza, gecikme zammı ve faizler affın kapsamına girmektedir. 

örneğin beyannameleri 31/12/1973 tarihine kadar (bu gün dahil) 
verilmesi gereken 1972 takvim yılına ait gelir, kurumlar vergileriyle be
yana tabi diğer vergilerin ceza gecikme zammı ve faizleri affa dahildir. 

1973 takvim yılına ait gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri 1974 
Mart ve Nisan ayları içinde verileceğinden, bu döneme ait cezalar affın 
kapsamına dahil değildir. 

1973 yılına ait Emlâk Vergisi, bu vergiye ait genel beyan 31,12/1973 
tarihinden önce yapılmış olduğundan, affın şümulüne girmektedir. 

Ancak, af 31/12/1973 tarihine kadar olan vergilendirme dönemlerini 
kapsadığından, bütçe yılı esasına göre tahakkuk ettirilen 1973 Motorlu 
Kara Taşıtları Vergisi ile götürü ücret erbabından alınan Gelir Vergisine 
ilişkin ceza, gecikme zammı ve faizler affın dışında kalmaktadır. 

Yukarıda belirtilen dönemlere ait âmme alacaklarından borçlu olup 
kanunun yürürlüğü tarihine kadar (18/5/1974 dahil) borçlarını ödememiş 
bulunanlar borç asıllarını, bu tarihten başlıyarak 8 ay içerisinde 
(18/1/1975 günü akşamına kadar) ödedikleri takdirde, bu alacak asılla
rına ilişkin ceza, gecikme zammı ve faizler affa tabi tutulacaktır. 

7 — Kanunda geçen ceza deyimi; vergi cezaları ile (Kaçakçılık, ku
sur ve usulsüzlük) bunlar dışında kalan ve belli bir oranda veya maktu 
olarak kesilen cezaların tümünü kapsamaktadır. 

8 — Af Kanunu ile getirilen esasa göre, alacak aslının, kanunda ön
görülen sürede ödenen veya tahsil edilen kısmına (Kanunun yürürlüğün
den önce ödenen ve tahsil edilenler dahil) ilişkin ceza, gecikme zammı 
ve faiz affedileceğinden, borç aslının ödenen veya tahsil edilen kısmına 
düşen ceza, gecikme zammı ve faiz affa tabi tutulacaktır. 

9 — Aftan faydalanmak bakımından, âmme alacağı aslının rızaen 
ödenmesi ile cebren tahsili arasında herhangi bir fark gözetilmemiş ve 
cebren tahsil halinde de borçluların aftan yararlanabilecekleri öngö
rülmüştür. 

Uygulamada bu noktaya dikkat edilmesi gerekir, 
10 — Maddede sözü edilen 8 aylık süre borçlulara tanınmış bir 

ödeme süresi olmayıp aftan yararlanma için kabul edilmiş bir mehil 
niteliğindedir. 

Bu nedenle anılan mehil içinde icraî takip ve tahsile başvurulma
sını önleyici bir hüküm mevcut değildir. 

11 — 31/12/1973 tarihine kadar ki dönemlere ilişkin ceza, gecikme 
zammı ve faizler affedilmiş bulunduğundan, kanunda öngörülen şartlar 
yerine getirildiği takdirde, 31/12/1973 tarihine kadar geçen süre için uy
gulanması gereken gecikme zammı ve faizler affa tabi tutulacaktır. 

31/12/1973 tarihinden sonraki sürelere (8 aylık süre dahil) ilişkin 
gecikme zammı ve faizler ise affın kapsamı dışında kaldığından, bu sü
reler için normal olarak gecikme zammı ve faiz uygulanacak ve tahsil 
olunacaktır. 

12 — Kanunun 9 uncu maddesinin (A) bendinde belirtilen dönem
lere ilişkin olarak bir asla bağlı olmaksızın müstakilen kesilen ve kesi
lecek olan vergi cezalan ile para cezaları" affın kapsamına dahil edildi
ğinden, bunlardan kesilmiş olanlar tahsil edilmeyecek ve bu tarihten 
sonra kesilmesi gereken vergi cezaları salınmayacaktır. 

13 — Aynı bent hükmüne göre herhangi bir şart aranmaksızın 
gecikme zammı, vergi cezası, faiz, muhakeme harç ve giderleri ile ye
meklik ve yiyecek bedelleri gibi müteferrik alacaklardan 250 liraya ka
dar (250 TL. dahil) olanları (hukuk muhakemeleri tarafından verilenler 
dahil) affedilmiştir. 

Bu durumda, affa dahil edilecek bu gibi âmme alacaklarından 250 
liraya kadar olanları (250 lira dahil) affa tabi tutulacak, 250 lirayı aşan 
bu gibi âmme alacaklarının tamamı usulü dairesinde takip edilerek tahsil 
olunacaktır. 

250 liranın hesabında gecikme zammı ve faiz nazara alınmaya
caktır. 

14 — Yine aynı bent hükmü ile 6933 sayılı Kanuna göre alınan 
Hazine hissesi ile her türlü aşar bedelleri affa tabi tutulduğundan, hâ
len kayıtlarda mevcut bulunan bu gibi alacaklar takip ve tahsil edil
meyecektir. 

15 — Aynı bent hükmü ile 31/7/1973 tarihine kadar Maliyeye dev
redilmesi gereken tavizat bedellerinden doğan borçların 1000 lirası ile 
kadastro harçlarının tamamı affa tabi tutulmuştur. (Bu haddin hesa
bına faizler dahil değildir.) 

Bu hükme göre gerek 3242 ve 5254 sayılı Kanunlara ve gerekse 
tabiî afetlerden zarar görenlere kararnamelere dayanılarak verilmiş totf-
lunan tavizat bedellerinden borçlu kişilerin bu borçlarının 1000 liralık 
kısmı affa tabi tutulacak, kalanı takip ve tahsil olunacaktır. 

Kadastro harçları için herhangi bir had belirtilmemiş olduğundan 
1973 takvim yılı sonuna kadar tahakkuk ettirilip de henüz tahsil edilme-
miş bulunan kadastro harçlarının tamamı affın kapsamına sokulacaktır 

C) Af dönemlerine ilişkin olarak kanunun yürürlüğünden sonra 
kesilecek vergi cezaları: 

16 — Kanunun 9 uncu maddesinin (B> bendi ile af dönemlerine 
ilişkin olmak üzere kanunun yürürlüğü tarihinden sonra kesilecek vergi 
cezalarının bu cezalara ilişkin âmme alacağı aslı ilgililerine tebliğ edil
diği tarihten başlayarak 8 av içinde itiraz edilmeyerek ödendiği takdirde 
affa tabi tutulması öngörülmüstür. 

Bu duruma göre, sözü edilen cezalı tarhiyatlara ilişkin âmme ala
cağı asılları kısmen veya tamamen bu kanunda belirtilen 8 aylık süre 
içinde ödendiği veya tahsil edildiği takdirde, bunlara tekabül eden vergi 
cezaları kısmen veya tamamen affedilecektir. 

17 — 9 uncu maddenin (B) bendinde mevcut parentez içindeki 
hükme göre, af kanununun yürürlüğe girdiği tarihten sonra af dönem
lerine ilişkin olarak ödeme emri tebliği ve haciz tatbiki yolu ile mut
tali olunan vergi cezaları ve gecikme zamları da aftan yararlandırıla
caktır. 

Bu tür âmme alacaklarından ilân yolu ile tebliğ edilip de itirazsız 
kesinleşmiş olanlara ait vergi cezaları ile bu alacaklara uygulanması 
gereken gecikme zamları da affa dahil edilmiştir. Bu borçlarını ödeme 
emri tebliği veya haciz tatbiki sırasında öğrenenler, borç asıllarını 
ödeme emrinin tebliği veya haciz tarihinden itibaren 8 ay içinde öde
dikleri (cebren tahsil edilenler dahil) takdirde aftan faydalandırıla-
caklardır. 

D) İhtilaflı âmme alacaklarına ilişkin vergi cezaları ve gecikme 
zamlarının affı 

18 — Aynı maddenin (C) bendi hükmüne göre bu kanunun yü 
rürlüğe girdiği tarihte ihtilaflı bulunan veya ihtilaflı hale getirilen âmme 

18 — Aynı maddenin (C) bendi hükmüne göre bu kanunun yü 
rürlüğe girdiği tarihte İhtilaflı bulunan veya İhtilaflı hale getirilen âmme 



alacakları asıllarını ihtilâfın kesin hükme bağlandığı tarihten itibaren 8 
ay içinde ödeyen mükellef ve sorumlular da (A) bendinde belirtilen 
esaslar dairesinde aftan yararlandırılacaklardır. 

Bu Kanunun uygulanmasında, kesin hüküm, ihtilâfın ıbulunduğu 
merci tarafından verilen ve aleyhine üst mercie gidilmeyen kararı ifade 
eder. 

Ancak; müteakip hükümle söz konusu alacaklara ait ihtilâfları 
kanunun yürürlüğe girmesinden sonra sürdüren veya ihdas eden mükel
lef ve sorumlulardan ihtilâfın kesin hükme bağlanmasından sonra beli
recek âmme alacağı asıllarının, kaçakçılık halinde °/o 50, diğer hallerde 
% 20 faziasiyle tahsil edilmesi öngörülmüştür. 

Bu hükümde yer alan «ihtilâfı sürdürme» deyimi; bir üst malî 
veya idari yargı merciine başvurmayı ifade eder. Örneğin, itiraz tamis-
yonu kararma karşı Temyi2 Komisyonuna, Temyiz Komisyonunun kara
rma karşı Danıştay'a gitme ihtilâfı sürdürmektir. 

«İhtilâlin ihdası» tâbiri ise; bu Kanunun -yürürlüğü tarihinden 
once veya sonra yapılmış olan cezalı tarhiyat için kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten sonra itiraz komisyonlarına başvurmayı ifade eder. 

Örneğin; kanunun yürürlüğünden önce tebliğ edilmiş ve fakat iti
raz süresi geçmemiş bulunan bir cezalı tarhiyat için itiraz komisyonuna 
gidilmesi ihtilâfın ihdası anlamını taşır. Kanunun yürürlük tarihinden 
sonra af dönemleri için yapılan bir tarhiyata karşı itiraz komisyonuna 
başvurma da ihtilâfın ihdasıdır. 

Aynı şekilde,"kanunun yürürlüğünden önce uzlaşma komisyonları
na başvurulmuş cezalı tarhiyatlar için, uzlaşmaya varılmaması nedeni 
ile, kanunun yürürlüğünden sonra itiraz komisyonuna müracaat edilme
si de ihtilâfın ihdası anlamına gelir. 

Keza, kanunun yürürlüğünden önce itiraz suresi içinde verilmiş ve 
vergi dairelerince reddedilmiş düzeltme taleplerinin kanunun yürürlü
ğünden sonra itiraza dönüştürülmesi, ihdas sayılır. 

Bu durumda, kanunun yürürlük tarihi olan 18/5/1974 tarihinde 
ihtilaflı bulunan veya en geç bu tarihte ihtilaflı hale getirilmiş olan 
amme alacakları için ihtilâfın bulunduğu kaza mercii tararfından veri
lecek karar dairesinde yapılacak tebliğden itibaren 8 ay içinde, alacak 
asîmin ödenmesi veya tahsil edilmesi halinde her hangi bir zam söz 
konusu olmaksızın aftan faydalanmak mümkündür. 

ihtilâfı sürdüren veya ihdas eden mükellefler ise, kaza mercilerin
ce verilecek kesin hükümle beliren vergi aslını, bunun tebliğinden itiba
ren 8 ay içinde ödedikleri takdirde aftan faydalanmakla beraber, ken
dilerinden alacak aslı kaçakçılık halinde % 50 ve diğer hallerde % 20 
tazlasiyle tahsil olunacaktır. 

Mükellefler veya sorumlular, kaza mercilerinde bulunan ihtilâf
lardan vazgeçmek kaydiyle bu mercilerin kararım beklemeksizin (A) 
bendindeki süre İçinde alacak asıllarını ödemek suretiyle aftan yararla
nabilirler. 

Ancak, vergi dairesi ihtilâfa devam ettiği veya merci kararını bek
lemeyi tercih ettiği takdirde ilgili kaza mercilerince verilecek kesin ka-
lara göre belirecek amme alacağı aslı için her hangi bir zam uygulan
madan, aftan yararlanılır. 

19 — İhtilâfı sürdüren veya ihtilâf ihdas eden mükellef veya so-
ıumlulann borçlarına uygulanacak % 20 veya % 50 oranındaki zamların 
ne kadar süre içerisinde ödeneceğine ait kanunda bir hüküm yoktur. Bu 
sebeple, sözü edilen zamların ihtilâfın kesinleşmesini müteakip vergi 
dairesince borçluya V. U. Kanunu hükümleri dairesinde tebliği ve 8183 
sayılı Kanunun 37 nci maddesi uyarınca bir aylık ödeme müddetine bu 
tebliğ tarihinin başlangıç olarak alınması uygun görülmüştür. 

Sözü edilen zamların ödeme süreleri bu şekilde tespit edilecektir. 
E) Af Kanununun uygulanmasında «Tectl» hükümlerinden fayda

lanma ; 

20 — Kanunun % uncu maddesinin (D) bendi borçluların «Tecil» 
hükümlerinden faydalanmalarının aftan yararlanmalarına engel olma
yacağını hükme bağlamıştır. 

Bu duruma göre, Af Kanunu ile öngörülen 8 aylık sürede borçlu
lar vo mükellefler af konusu borçlarının tecili mümkün bulunmaktadır. 

Amme borcunun bu sureler içinde ödenmesi veya tahsili amme 
borçlusunu veya mükellefi çok zor duruma düşürecekse, 6183 sayılı Ka
nunun tecil hükümlerinden yararlandırılabilecektir. 

F) Pişmanlıkta af: 

21 — 9 ncu maddenin (E) bendinde; affın kapsamına giren dö
nemlere ilişkin olarak kanunun yürürlüğü tarihinden başlayarak bir 
yıl içmde yapılacak pişmanlık talepleri üzerine salman vergi, resim ve 
harçlar haber verme tarihinden itibaren 8 ay içinde ödendikleri takdir
de bunlara vergi cezası kesilmeyeceği ve pişmanlık zammının da uygu
lanmayacağı hükme bağlanmıştır. 

Bu 8 aylık süre, yukarıda belirtilen sürelerden ayrı olatfak sırf piş
manlık yoluyla beyan edilecek matrahlara ilişkin vergi, resim ve harç
ların cezasız ve zamsız ödenebilmesi için özel mahiyette kabul edilmiş 
bir ödeme süresidir. Bu bakımdan anılan süre içinde pişmanlıkla be
yanda bulunanlar hakkında herhangi bir icraî takibat yapılmayacaktır. 

Mükellefler bu süre içinde borçlarım ödedikleri takdirde kendile
rinden vergi cezası ve pişmanlık zammı aranmayacaktır. 

Bu süre içinde borçlarım ödemedikleri ahvalde ise pişmanlık hü
kümlerinden istifade sözkonusu olmayacağından normal hükümler 
dairesinde gerekli cezalı tarhiyat yapılacaktır. Bu ,tur cezalı tarhiyatla-
rın (B) bendindeki esaslar uyarınca aftan faydalanacağı tabidir. 

GJ Affa tabi tutulan âmme alacaklarının kayıtlardan çıkarılması : 

22 •— Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde affa tabi tutulan ver
gi cezası, gecikme zammı ve faiz gibi amme alacakları için hesap, tah
silat ve muhasebe servislerince alacak çeşitleri itibariyle ayrı birer cet
vel düzenlenecektir. 

Ayrıca; 
a) Deneme uygulaması yapmayan vergi dairelerinde bu cetvelle

re dayanarak esas ve yevmiye defterleri kayıtlarından tenzil ve" mükel
lef hesap kartları ile hesap defterlerinde borçluların hesapları karşısına, 

b) Deneme tatbikatı yapan vergi dairelerinde ise bu cetvellere da
yanılarak gerçekleştirilen gelirler hesabına zimmet ve gerçekleştirilen 
gelirlerden borçlular hesabına matlup kaydedilmekle beraber mükellef 
hesap kartıyle hesap defterinde borçluların hesapları karşısına, gerekli 
meşruhat verilmek suretiyle kayıtlardan çıkarılacaktır. 

Bilgi edinilmesi ve ayrıca ilçelere de gönderilmiş bulunan bu genel 
yazı hükmünün ilgililere duyurulması ve gereğince işlem yapılması tebliğ 
olunur. 

9 

Maliye Bakanlığından: 

VERGI USUL KANUNU GENEL TEBLIĞI 
SıRA NO: 122 

Borsada rayici olmayan yabancı paralara ait kurlar hakkında, Ver
gi Usul Kanunu 119 No.lu Genel Tebliğe ektir. 

Amerikan Dolarının, 213 sayılı Vergi üsül Kanunu gereğince yapı
lacak değerlemesine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280 inci madde
sinin 2 ve 3 üncü fıkraları hükümlerine dayanılarak Bakanlığımızca tes
pit edilen kuru aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir. 

Bu para ve bu para ile olan senetli ve senetsiz alacak ve borçla
rın değerlendirilmesine, '14/5/1974 tarihinden itibaren aşağıdaki kur uy
gulanacaktır. 

Sıra No 
119 No.lu 

G. T. Sıra No : Dövizler 
Kur 

Kuruş 

1 1 Amerikan Dolan 1350,00 

Malatya Asliye 1 inci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Malatya'nın Kale Bucağı Kale Köyü hane 15, cilt 2, sayfa 167 nü
fusunda kayıtlı Ahmetturan oğlu,-1948 doğumlu, Sıddık Kaçar ile eşi 
Saadet Kaçar aralarındaki boşanma davasında, davalının adresi meç
hul olup, Resmî Gazete ile davetiye ve gıyap kararı tebliğ edilen davalı 

Saadet Kaçar'ın gıyabında davacı ile boşanmalarına 2/3/1971 tarih ve 
1969/849 esas 1971/56 sayılı kararı ile boşandıkları, davalının kusurlu 
olduğundan bir sene müddetle evlenmekten memnuniyetine, 15 lira ilâm, 
harcı ile 90 lira mahkeme masrafının davalıdan tahsiline karar veril
diğinden ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde temyiz edilmediği tak
dirde bunu takip eden 15 gün sonra kararın kesinleşeceği karar tebli 
yerine ilân olunur. 6496 

cr 
o 

_ 14 — 
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B u nedenle; sözü edilen bendlerde deyinilen para cezalarından ka
nunun yürürlük tar ih i olan 18/5/1974 gününe kadar tahsil edilmemiş olan-
lar artık bundan sonra takip ve tahsil edilmiyecektir. 

Kanunun 3 üncü maddesi ile b ir kısım para cezaları affın kapsamı 
dışında tutulduğundan bunların takip ve tahsiline devam edilecektir. 

2 — Türk Ceza Kanununun 120 nci maddesi gereğince affın kişisel 
haklara b i r etkisi olmadığından mahkemelerle, askeri adlî amir l ik ler ta-
rafından, zarar gören taraf sıfatı ile Hazine lehine verilen ve Hazinenin 
kişisel hakkım ilgilendiren kararların uygulanmasına devam edilecektir. 
(Kanunun 17 nc i maddesi kapsamına girenler hariç) 

3 — Ayrıca Türk Ceza Kanununun 120 nci maddesi gereğince genel 
aftan doğan sükut; Hazinenin yargılama giderlerini isteme olanağını da 
ortadan kaldırdığından genel aftan istifade edenlerin yargılama harç ve 
giderlerinden olan borçları da affa tabi tutulacaktır. (Yalnız bu affın 
yukarda işaret edildiği gibi kişisel haklara b i r etkisi yoktur.) B u durum
daki kişilerin 18/5/1974 tarihine kadar tahsil edilmemiş olan harç ve gi
derleri takip ve tahsil edilmiyecek, bunlar para cezalarında olduğu gibi 
kayıtlardan çıkarılacaktır. 

4 — Kanunun b ir inc i maddesinin (C) bendi, ik inc i maddesinin (A) 
bendinin son fıkrası, 4 üncü maddesinin (B) bendinin son fıkrasında gös
terilen para cezaları affedilmiştir. Yâlnız bu para cezaları ve i lg i l i olduğu 
suçlar tüm sonuçları ile affedilmediğinden bu fıkralarda sözü edilen af, 
genel olmayıp özel nitel iktedir. 

Türk Ceza Kanununun 100 üncü maddesi gereğince özel af, mütem
m i m ve fer'i cezaları etkilemiyeceği, yargılama giderlerini isteme hakkım 
da düşürmeyeceğinden, bu hükümden yararlanan kişilerin yargılama harç 
ve giderlerinden olan borçlarının takip ve giderlerinden olan borçlarının 
takip ve tahsiline devam edilecektir. (9 uncu maddenin (A) bendi hükmü 
saklı) 

Kanunun para cezalarının affına ilişkin bu hükümlerinin uygulan
masında tereddüde düşülmesi halinde, mahal l i savcılıklardan bi lg i alın
ması ve buna göre işlem yapılması gerekir. 

5 — Genel Af, Türk Ceza Kanununun 120 nci maddesine göre Hu-
kuk Mahkemelerince hükmedilen yargılama harç ve giderlerini kapsama
dığından bunların (9 uncu maddenin (A) bendi ile affı öngörülen 250 
l iraya kadar olanlar hariç) takip ve tahsiline devam edilecektir. 

B) Vergi cezaları, gecikme zammı ve faizlerin affı: 
6 — Kanunun malî afla i lg i l i 9 uncu madesinin (A) bendi ile 1973 

takvim yılı sonuna kadarki dönemlere (beyana dayanan vergilendirme-
lerde 31/12/1973 tarihine kadar verilmesi gereken beyannamelere) ilişkin 
âmme alacaklarına ait vergi cezası, gecikme zammı ve faizler affedil-
miştir. 

B u duruma göre, beyana dayanan vergilendirmelerde 31/12/1973 ta
rihine kadar beyan edilmesi gereken matrahlar üzerinden tarh edilecek 
vergilere ait ceza, gecikme zammı ve faizler affın kapsamına girmektedir. 

Örneğin beyannameleri 31/12/1973 tarihine kadar (bu gün dahil) 
verilmesi gereken 1972 takvim yılına ait gelir, kurumlar vergileriyle be
yana tabi diğer vergilerin ceza gecikme zammı ve faizleri affa dahildir. 

1973 takvim yılına ait gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri 1974 
Mart ve Nisan avları içinde verileceğinden, bu döneme ait cezalar affın 
kapsamına dahil değildir, 

1973 yılına ait Emlâk Vergisi, bu vergiye ait genel beyan 31/12/1973 
tarihinden önce yapılmış olduğundan, affın şümulüne girmektedir. 

Ancak, af 31/12/1973 tarihine kadar olan vergilendirme dönemlerini 
kapsadığından, bütçe yılı esasına göre tahakkuk ettiri len 1973 Motor lu 
K a r a Taşıtları Vergisi ile götürü ücret erbabından alınan Gel ir Vergisine 
ilişkin ceza, gecikme zammı ve faizler affın dışında kalmaktadır. 

Yukarıda belirti len dönemlere ait âmme alacaklarından borçlu olup 
kanunun yürürlüğü tarihine kadar (18/5/1974 dahil) borçlarını Ödememiş 
bulunanlar borç asıllarını, bu tarihten başlıyarak 8 ay içerisinde 
(18/1/1975 günü akşamına kadar) ödedikleri takdirde, bu alacak asılla
rına ilişkin ceza, gecikme zammı ve faizler affa tabi tutulacaktır. 

7 — Kanunda geçen ceza deyimi; vergi cezalan ile (Kaçakçılık, ku
sur ve usulsüzlük) bunlar dışında kalan ve bel l i b ir oranda veya maktu 
olarak kesilen cezaların tümünü kapsamaktadır. 

8 — Af Kanunu ile getirilen esasa göre, alacak aslının, kanunda ön-
görülen sürede ödenen veya tahsil edilen kısmına (Kanunun yürürlüğün
den önce ödenen ve tahsil edilenler dahil) ilişkin ceza, gecikme zammı 
ve faiz affedileceğinden, borç aslının ödenen veya tahsil edilen kısmına 
düşen ceza, gecikme zammı ve faiz affa tabi tutulacaktır. 

9 — Aftan faydalanmak bakımından. âmme alacağı aslının rızaen 
ödenmesi ile cebren tahsili arasında herhangi bir fark gözetilmemiş ve 
cebren tahsil halinde de borçluların aftan yararlanabilecekleri öngö-
rülmüştür. 

Uygulamada bu noktaya dikkat edilmesi gerekir. 
10 — Maddede sözü edilen 8 aylık süre borçlulara tanınmış bir 

ödeme süresi olmayıp aftan yararlanma için kabul edilmiş bir mehil 
niteliğindedir. 

B u nedenle anılan mehil içinde icraî takip ve tahsile başvurulma
sını önleyici b i r hüküm mevcut değildir. 

11 — 31/12/1973 tarihine kadar k i dönemlere ilişkin ceza, gecikme 
zammı ve faizler affedilmiş bulunduğundan, kanunda öngörülen şartlar 
yerine getirildiği takdirde, 31/12/1973 tarihine kadar geçen süre için uy
gulanması gereken gecikme zammı ve faizler affa tabi tutulacaktır. 

31/12/1973 tarihinden sonraki sürelere (8 aylık süre dahil) ilişkin 
gecikme zammı ve faizler ise affın kapsamı dışında kaldığından, bu sü
reler için normal olarak gecikme zammı ve faiz uygulanacak ve tahsil 
olunacaktır. 

12 — Kanunun 9 uncu maddesinin (A) bendinde belirtilen dönem
lere ilişkin olarak bir asla bağlı olmaksızın müstakilen kesilen ve kesi-
lecek olan vergi cezaları ile para cezaları affın kapsamına dahil edildi
ğinden, bunlardan kesilmiş olanlar tahsil edilmeyecek ve bu tarihten 
sonra kesilmesi gereken vergi cezaları salınmayacaktır. 

13 — Aynı bent hükmüne göre herhangi bir şart aranmaksızın 
gecikme zammı, vergi cezası, faiz, muhakeme harç ve giderleri ile ye-
meklik ve yiyecek bedelleri gibi müteferrik alacaklardan 250 liraya ka
dar (250 TL. dahil) olanları (hukuk muhakemeleri tarafından verilenler 
dahil) affedilmiştir. 

B u durumda, affa dahil edilecek bu gibi âmme alacaklarından 250 
liraya kadar olanları (250 l i ra dahil) affa tabi tutulacak, 250 lirayı aşan 
bu gibi âmme alacaklarının tamamı usulü dairesinde takip edilerek tahsil 
olunacaktır. 

250 liranın hesabında gecikme zammı ve faiz nazara alınmaya
caktır. 

14 — Y ine aynı bent hükmü ile 6933 sayılı Kanuna göre alman 
Hazine hissesi ile her türlü aşar bedelleri affa tabi tutulduğundan, hâ
len kayıtlarda mevcut bulunan bu gibi alacaklar takip ve tahsil edil
meyecektir. 

15 — Aynı bent hükmü ile 31/7/1973 tarihine kadar Maliyeye dev
redilmesi gereken tavizat bedellerinden doğan borçların 1000 lirası ile 
kadastro harçlarının tamamı affa tabi tutulmuştur. (Bu haddin hesa-
bına faizler dahil değildir.) 

B u hükme göre gerek 3242 ve 5254 sayılı Kanunlara ve gerekse 
tabiî afetlerden zarar görenlere kararnamelere dayanılarak verilmiş bu
lunan tavizat bedellerinden borçlu kişilerin bu borçlarının 1000 liralık 
kısmı affa tabi tutulacak, kalanı takip ve tahsil olunacaktır. 

Kadastro harçları için herhangi b ir had belirtilmemiş olduğundan 
1973 takvim yılı sonuna- kadar tahakkuk ettir i l ip de henüz tahsil edilme
miş bulunan kadastro harçlarının tamamı affın kapsamına sokulacaktır. 

C) Af dönemlerine ilişkin olarak kanunun yürürlüğünden sonra 
kesilecek vergi cezaları: 

,16 — Kanunun 9 uncu maddesinin (B) bendi ile af dönemlerine 
ilişkin olmak üzere kanunun yürürlüğü tarihinden sonra kesilecek vergi 
cezalarının bu cezalara ilişkin âmme alacağı aslı i lgil i lerine tebliğ edil-
diği tarihten başlayarak 8 ay içinde itiraz edilmeyerek ödendiği takdirde 
affa tabi tutulması öngörülmüştür. 

B u duruma göre, sözü edilen cezalı tarhiyatlara ilişkin âmme ala-
cağı asılları kısmen veya tamamen bu kanunda belirtilen 8 aylık süre 
içinde ödendiği veya tahsil edildiği takdirde, bunlara tekabül eden vergi 
cezaları kısmen veya tamamen affedilecektir. 

17 — 9 uncu maddenin (B) -bendinde mevcut parentez içindeki 
hükme göre, af kanununun yürürlüğe girdiği tarihten sonra af dönem
lerine ilişkin olarak ödeme emri tebliği ve haciz tatbiki yolu ile mut-
ta l i olunan vergi cezaları ve gecikme zamları da aftan yararlandırıla
caktır. 

B u tür âmme alacaklarından ilân yolu ile tebliğ edilip de itirazsız 
kesinleşmiş olanlara ait vergi cezaları ile bu alacaklara uygulanması 
gereken gecikme zamları da affa dahil edilmiştir. B u borçlarını ödeme 
emri tebliği veya hacız tatbiki sırasında öğrenenler, borç asıllarını 
ödeme emrinin tebliği veya haciz tarihinden itibaren 8 ay içinde öde-
dikleri (cebren tahsil edilenler dahil) takdirde aftan faydalandırıla-
caklardır. 

D)İhtilaflı âmme alacaklarına ilişkin vergi cezaları ve gecikme 
zamlarının affı 

18 - Aynı maddenin (C) bendi hükmüne göre bu Kanunun yü 
rürlüğe girdiği tarihte İhtilaflı bulunan veya ihtilaflı hale getirilen âmme 
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Ankara Okulları Satınalma Komisyonu Başkanlığından: 

YİYECEK V E YAKACAK SATIN ALINACAK 

Grup 
No. 

r~ 
2 

10 
11 

12 

13 

Yumurta 
Tavuk eti 
Hindi eti 

Toz sabun 
Çamaşır sodası 
Barbunya 
Nohut 
Ağırtıcı deterjan 

Bezelye konserve 
Ayşe konserve 
Bamya konserve 
Türlü konserve 
Salça 
Turşu 

700.250 Ad. 
11.200 Kg. 

1.000 » 

1,— 
24,— 
24,— 

15.900 » 13,50 
4.380 » 3,50 

10.750 » 9 — 
12.500 » 6,50 

7.525 » 
4.850 » 
2.800 » 
5.100 » 
7.350 » 
5.800 » 

14,— 
12,— 
12,— 
12 — 
14,50 
8,50 

Pirinç 55.300 » 13,— 
Kuru üzüm 3.100 17,— 
Kuru kaysı (Çekirdeksiz) 1.750 » 18,50 
Kuru incir 2.110 » 11,— 
Ceviz içi 1.100 » 24,— 
Fındık içi 650 » 36.— 
Çam fıstığı 350 » 75,— 
Kuş üzümü 440 » 12,— 

Süt 15.200 » 6,50 
Yoğurt 35.300 » 6,50 

Kavun 18.585 » 2.50 
Karpuz 17.625 » 2,50 
Taze üzüm 25.550 » 3,50 
Portakal 30.000 » 3,50 
Limon 143.onn Ad. 70 
Elma 20.000 Kg. 4.— 
MandaUn 5 7*0 » 4,— 
Şeftali 3.000 » 4,— 

C i n s i Miktarı 
M . fiyatı 
Lira Kr . 

M . tutarı 
Lira Kr . 

Ekmek 1.200.000 Ad. 1,— 1.200.000 — 
Zeytinyağı 15.000 Kg. 21,50 322.500,— 
Zeytin tanesi 20.000 13,50 270.000,— 

592.500,— 
Yemeklik margarin 18.980 » 12.— 227.760,— 
Kahvaltılık margarin 2.390 » 12,50 29.875,— 
Toz şeker 30.820 » 5,70 175.674,— 
Çay 1.400 » 35,— 49.000,— 
Yemeklik tuz 10.500 » 1,50 15.750,— 
Sofra tuzu 9.800 » 1,50 14.700,— 
Sirke 1.750 » 4,— 7.000,— 

M . teminatı 
Lira Kr . 

49.750,—~ 

Beyaz peynir 10.800 » 18,— 194.400,— 
Kaşar peynir 1.100 » 28,— 30.800,— 
Çubuk makarna 8.780 » 6,50 57.070,— 
Fiyonk makarna 11.800 » 6,50 76.700,— 
Tel şehriye 4.200 » 6,50 27.300,— 
Arpa şehriye 7.000 » 6,50 45.500,— 
İrmik 3.000 » 5,50 16.500,— 
Un 12.400 » 4,50 55.800,— 

504.070,— 
31.760,— 

268.800,— 
24.000,— 

Kuru fasulye 14.700 » 11,— 161.700,— 
Kırmızı mercimek 4.800 » 10,— 48,000,— 
Bulgur 10.350 » 4,— 41.400,— 
Beyaz sabun 5.000 » 10,50 52.500,— 
Yeşil sabun 1.800. » 8,— 14.400,— 
Vişne reçeli 5.600 » 8,50 47.600,— 
Gül reçeli 2.000 » 8,50 17.000,— 
Çilek reçeli 1.000 » 8,50 8.500,— 
Tahin 2.800 » 25,— 70.000,— 
Pekmez 3.500 » 9,— 31.500,— 
Tahin helva 3.200 16,50 52.500,— 

443.980,— 
105.350,— 
58.200,— 
33.600,— 
61.200,— 

106.575,— 
49.300,— 

414.225,— 
718.900,— 
52.700,— 
32.375,— 
33.210,— 
26.400.— 
23.400.— 
24.750,— 
5.280,— 

188.115,— 
98.800,— 

229.450,— 

328.250,— 
46.462,50 
44.062,50 
89.425,— 

105.000,— 101 ono.— 
sn nnn.— 
23 ""O. 
12 nnn — 

500.850.— 

İhale tarihi İhale günü 

11/6/1974 Sah 

,— 27.450- 11/6/1974 Sah 

İhale saati 

~ 10,00 

10,30 

519.759,— 24.540,36 11/6/1974 Sah 11,00 

23.912,80 
31.760,— 

292.800,— 15 482,--

11/6/1974 
11/6/1974 

11/6/1974 

Sah 
Sah 

Sah 

14,30 
15,30 

16,00 

545.400,— 25.566,-
214.650,— 
15.330,— 
96,750,— 
81.250,— 

12/6/1974 Çarşamba 10,00 

21.509,20 12/6/1974 Çarşamba 10,30 

20.319,— 
32.506,— 

12/6/1974 
12/6/1974 

Çarşamba 
Çarşamba 

11,30 
14,30 

10.655,75 

16.880,— 

12/6/1974 

12/6/1974 

Çarşamba 

Çarşamba 

15,30 

16,00 

23.786.— 13/6/1974 Perşembe 10.00 
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Grup M . fiyatı M . tutarı 
No. C i n s i Miktarı Lira Kr . Lira Kr . 

14 Patates 87.555 » 2,25 196.998,75 
Kuru soğan 50.525 » 2,50 126 312,50 
Kuru sarımsak 500 » 32,— 16.000,-— 
Hıyar 14.580 » 4,— 58.320,— 
Ispanak 28.775 » 3,— 86.325,— 
Dolma biber 8.050 » 4 — 32.200,— 
Sivri biber 4.100 » 4 — 16 400,— 
Semizotu 9.205 » 4 — 36.820 — 
Domates 30.655 » 3,50 107.292,50 
Patlıcan 25.455 » 3,— 76.365,— 
Ayşe fasulye 15.623 » 4,— 62.492,— 
D. kabak 12.550 » 3 — 37.650,— 
Taze bamya 2.800 » 10,— 28.000 — 
Yeşil salata 21.275 Ad. 1,75 31.912,50 
Marul 14.350 » 2,— 28.700.— 
Havuç 18.840 Kg. 3,— 56 520,— 
Taze soğan 9.370 » 3 — 28.110,— 
Maydanoz 21.280 Ad. 50 10.640.— 
Dereotu 3.550 » 50 1.775.— 
Nane 1.500 » 50 750,— 
Taze bakla 5.110 Kg. 4,— 20.440,— 
Lahana 11.350 » 2,50 28.375,— 
Pırasa 18.825 » 2,50 47.062.50 
Karnıbahar 6.540 » 3,50 22.890.— 
Balkabağı 7.850 » 2,50 19 625.— 
Taze yaprak 700 » 4,— 2.800,— 
Salamura yapral. 520 » 4,— 2.080,— 
Kereviz 2.100 » 3,50 7.350,— 

1.190.205,75 
15 Gürgen odunu 250.000 » 70 175.000,— 

M . teminatı 
Lira Kr. İhale tarihi İhale günü îhale saati 

49.456,15 
10.000,— 

13/6/1974 
13/6/1974 

Perşembe 
Perşembe 

11,00 
14,30 

1 — Ankara yatılı, yatısız okulların yukarıda yazılı yiyecek ve yakacak ihtiyaçları eksiltme şartnamelerine göre Komisyonumuz tarafmdan 
grup grup kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuş ve her grubun mu -akkat teminatlar ile ihale gün ve saatleri karşılarına yazılmıştır. 

2 — İstekliler ekmek için belediyece tespit edilen evsafta ekmeğin beher adedinin (Narh fiyatından noksasma vermeyi teklif ve taahhüt ede
rim.) esasına göre teklif vereceklerdir. 

3 — İstekliler bir grubu teşkil eden maddelerin her birine ayrı ayrı fiyat teklif edeceklerdir. Heyeti umumiyesi üzerinden yapılacak tenzüâtlı 
teklifler kabul edilmiyecektir. 

4 — Eksiltmeler Atatürk Koleji Müdürlüğünde toplanacak oîan Komisyon huzurunda ve yukarıda bildirilen gün ve saatlerde yapılacaktır. 
5 — Eksiltmeye gireceklerin 1974 yılı ticaret odası belgesi ve 2490 sayılı îhale Kanununun 2 ve 3 üncü maddelerine göre ellerinde bulunan 

belgelerle ticaret odasına gireceklerin bu kanunda yazılı şartlar içinde noterlikten tasdikli vekâletname ile Komisyona baş vurmaları gerekmektedir. 
6 — İsteklilerin teminat mektubu veya banka mektubu ve gereken belgelerle birlikte yukarıda yazılı kanuna göre hazırlayacakları kapalı zarf 

teklif mektuplarını belli gün ve saatlerden 1 saat önceye kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığma vermeleri şarttır. 
7 — Eksiltme şartnamesini görmek istiyenler Atatürk Koleji Müdürlüğüne baş vurmalıdırlar. 
8 — Postadaki vaki gecikmelerden mesuliyet kabul edilmez. 6436 / 4-2 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü DSİ V . Bölge Müdürlüğünden: 

1 — Ankara DSİ V. Bölge Müdürlüğü hudutları içerisinde bulu
nan Sivas Yıldızırmağı sulaması ikmali inşaatı işi kapalı zarf usulü 
ile ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — İnşaatın muhammen keşif bedeli (9.123.000) TL olup, ge 
cici teminatı (287.440) TL. dır. 

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

1 adet Ekskavatör (1 yd 3 lük), 1 adet Dozer D 7, 2 adet Komp
resör, 1 adet Greyder, 1 adet Keçiayağı silindir çekicisiyle beraber 
3 adet Betoniyer, 3 adet satıh Vibratörü, kâfi miktarda kamyon ve 
gerekli diğer ekipman ve arazöz. 

4 — îhale 18/6/1974 Salı günü saat (15.00) de DSİ V . Bölge bi
nası Etlik Ankara'da yapılacak olan Böige Eksiltme Komisyonu ta
rafından kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

5 — İhale tasarısı ve ekleri 4. maddede yazılı adreste 30/5/1974 
tarihinden itibaren görülebilir. 

6 — İstekli şahıs veya şirketlerin DSİ V . Bölge Müdürlüğüne 
10/6/1974 Pazartesi günü saat 16.00 ya kadar bir dilekçe ile müracaat 
ederek ihaleye iştirak belgesi istemeleri ve bu dilekçeye aşağıdaki ve
sikaları eklemeleri lâzımdır. 

a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış müteahhitlik karnesi, (B) 
grubundan en az (9.500.000) TL. hk, 

b) Taahhüdü altında bulunan işler beyannamesi, 
c) Makina ve teçhizat beyannamesi, 
d) Teknik personel bevannamesi. 
e) tsvenni gördüklerine dair Sivas DSİ. 12. Şube Başmühen

disliğinden alınmış bir belge, 

f) 3. maddede istenilen iş makinalarını iş programına uygun ola
rak şantiyede çalışır vaziyette hazır bulunduracağına dair usulü veç
hile tanzim edilmiş bir taahhütname. 

7 — İstekliler iştirak belgesi alıp almadıklarını 12/6/1974 Çar
şamba sabahından itibaren DSİ V. Bölge Müdürlüğüne müracaat ede
rek öğrenebilirler. 

8 — 10/6/1974 tarihine kadar ihale tasarısı ve eklerini görüp 
imza etmemiş olanlara iştirak belgesi verilmez. 

9 — İhaleye iştirak etmek isteyen şahıs veya şirketlerin teklif 
zarflarını 18/6/1974 Salı günü saat (14.45)'e kadar 4. maddede belir
tilen adreste DSİ V. Bölge Eksiltme Komisyonu Başkanlığına makbuz 
mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 

10 — Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postada vaki gecikme
ler kabul edilmez. 6223 / 2-2 

« 
T. C. J. Gn. K. J. Satın Alma Komisyonu Başkanlığından: 

1 — Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyacı için 1632 sayılı Kanun 
ve 7/6558 sayılı Kararname uyarınca dış memleketlerden aşağıda cins ve 
miktarı yazılı malzeme teklif alma usulüyle satın alınacaktır. 

2 — Bu işe ait şartnameler Jandarma Genel Komutanlığı Dış Teda
rik Şubesinden temin edilebilir. 

3 — Türkiye mümessıllerince yabancı firmalardan temin edilecek 
teklif mektubu, proforma fatura, geçici teminat (500.000,— TL.) ve diğer 
teknik dokümanların teşkil edilecek Komisyonda incelenmek üzere en geç 
1 Temmuz 1974 tarih ve saat 15.00 e kadar Jandarma Genel Komutanlığı 
Dış Tedarik Şubesinde bulundurulması gerekmektedir 

4 — Postada mevriana gelecek her tUrlü gecikmelerin kabul edilmi-
yeceSi ilgililere rtuyu"Uur-

Ctasl: Zırhlı personel taşıyıcı. Miktarı: (İRt on Mat 5711 / 3-3 
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Ankara Vilâyet Daimi Encümeninden: 

Muh. Bed. Geç. Tem. 
K o n u s u Lira Kr . Lira Kr . 

462 kalem yedek parça ve makine teçhizatı 2.361.097,— 84.582,91 
CJ5 Willys jeep otolar ile J. 2000 Willys. Pick - Up'-
lara ait 323 kalem yedek parça 850.990— 37.789,60 

Yukarda konusu, muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı ya
zılı malzeme yedek parça ve makina teçhizatı, kapalı zarf usulü ile sa
tın alınacaktır. İhaleleri ayrı ayrı olarak 12/6/1974 Çarşamba günü saat 
11.00 de Vilâyet Konağında Daimî Encümen Toplantı salonunda yapı
lacaktır. 

Şartnameler Daimî Encümende görülebilir. 

İsteklilerin belirli gün ve saat 10.00 a kadar teminat makbuz veya 
mektubu, 1974 yılına ait Ticaret Odası vesikasını havi usulüne göre 
hazırlıyacakları kapalı zarflarını makbuz mukabilinde Encümene verme
leri gerekir. 

Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 5898/4-3 

Ankara Levazım Amirliği 4 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Açık eksiltme suretiyle müteahhit namı hesabına Çanakkale 
savaş istihkâm ve çevre birlikleri kışla inşaatı yaptırılacaktır. Keşif 
bedeli 1.103.686,28 lira olup, geçici teminatı 46.875 liradır. İhalesi 
14/6/1974 Cuma günü saat 10.30 da Komisyonda yapılacaktır. Keşif 
ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde 
görülebilir. Taliplerin en geç 10/6/1974 günü saat 16.30 da kadar An
kara'da Dz. K. İnş. D. Bşk. lığına müracaat ederek yeterlik belgesi 
almaları şarttır. 6268 / 4-3 

e 
Muğla - Yeşilyurt Belediye Başkanlığından: 

Belediyemizce yaptırılacak olan 146.831,51 TL. keşif bedelli beton 
yol kaplama inşaatı işi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. Teminatı 11.012 lira olup 
ihalesi 7/6/1974 Cuma günü saat 14.00 de Belediyede Komisyon huzu
runda yapılacaktır. Buna dair ihale evrakı ve işin şartnamesi mesaî 
saatları içinde Belediyede görülebilir. 5913 /4-3 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünden: 

K. bedeli G. teminatı İ H A L E N İ N Son. Mür. 
İşyeri ve cinsi Lira Krş. Lira Krş. Tarihi Günü Saati tarihi 

— Denizli Vilâyeti, Dinar - Çivril Yolu K m . 15 + 385 de İBANLAR 
Köprüsü 709.934,49 32.147,40 6/6/1974 Perşembe 10.00 31/5/1974 

— Manisa İli, Manisa - Akhisar Ayrım Palamut İl Yolu Km. 3 + 
657.80 de KIRMIZI Köprüsü 541.753,06 25.420,15 6/6/1974 Perşembe 11.00 31/5/1974 

— î'/mir İli, Seferhisar - Doğanbey - Gümüldür Yolu 20 + 614 de 
KARAKOÇ Köprüsü 397.137,60 19.635,50 7/6/1974 Cuma 10.00 1/6/1974 

— Manisa İli, Manisa - Akhisar ayrımı Palamut Yolu Km. 4 + 485 
de MAÇANA Köprüsü 294.976,39 15.549,10 7/6/1974 Cuma 11.00 1/6/1974 

— İzmir İli, İzmir - Selçuk a>rımı Ödemiş Devlet Yolu K m . 50 + 387 
de KÜÇÜK M E N D E R E S (KANAL) Köprüsü 749.688,28 33.737,60 10/6/1974 Pazartesi 11.00 4/6/1974 
1 — Yukarıda yazılı işler 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile ayn ayn eksiltmeye çıkanlmıştır. 
2 — İşlerin eksiltmesi yukarıda hizalarında yazılı gün ve saatlerde İzmir Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünde Komisyon marifetiyle ya

pılacaktır. 
3 — Bu işlere ait dosyalar her gün mesai saatleri dahilinde Karayollan 2. Bölge Müdürlüğü Malzeme Amirliğinde görülebilir. 
4 — İsteklilerin en geç yukarıdaki işlerin hizalarında yazılı son müracaat tarihi mesai saati sonuna kadar Bölge Müdürlüğüne müra

caatla verecekleri dilekçelerine; Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve geçer tarihli (C) grubu müteahhitlik karnesi, yapı araçları bildirisi, malî 
durum bildirisi, banka mektubu, taahhüt bildirisi, imza sirküleri ve işyerini görme belgesi ile teknik personel bildirisini ekleyerek, yeter 
lik belgesi almaları lâzımdır. (Her iş için ayrı dilekçelerle ve belgelerle müracaat edilecektir.) 

5 — İhaleye gireceklerin yeterlik belgeleriyle birlikte, geçici teminat, 1974 yılı ticaret ve sanayi odası vesikası, vekâleten ihaleye gire
ceklerin vekâletnamelerini, istekli bi rortaklık olduğu takdirde bu belgelerine ilâveten şirketin imza sirküleri veya vekâletnamesini ve şir
ketin birinci ilânımızdan sonra alınmış hali faaliyet belgelerini, hamil usulüne uygun olarak 2490 sayılı Kanun gereğince hazırlayacaklan 
teklif mektuplarını en geç ihale saatinden bir saat önce Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

6 — Postada vaki gecikmeler ve telgrafla müracaat kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 5806 /4-4 -
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğünden: 

1 — Aşağıda gösterilen malzemeler karşılarında yazılı tahminî bedeller üzerinden her grup ayrı bir ihale mevzuu olmak üzere 2490 sayılı 
Kanunun 31 inci madesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Miktan T. bedeli G. teminatı 
Grup No. Malzemenin cinsi kalem Lira Lira K r . İhalenin tarihi Saati 

A 1. Palet pabucu 5 4.372.500 144.925 — 10/6/1974 15.00 
2. » » 4 3.684.450 124.283,50 10/6/1974 15.00 

B 1. Dozer orta bıçak uç bıçak ve 
kazma uçları 6 1.351.425 54.292,75 12/6/1974 15.00 

2. » » » » 16 1.239.344 50.930,32 12/6/1974 15.00 
C 1. Traktör palet pimi ve burçlan 4 2.501.000 88.780,— 13/6/1974 15.00 

2. » » » » 32 3.395.436 115.613,08 13/6/1974 15.00 
2 — Eksiltme ve ihaleleri 1 inci maddede gösterilen gün ve saatlerde Ankara'da Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı (Ukos - Anafarta-

lar İşhanı Kat 10) da toplanacak Satın Alma Komisyonu tarafından yapılacaktır. 
3 ,— İhaleye iştirak etmek isteyen firmalar gruplardan herhangi birisine veya hepsinin eksiltmesine iştirak edebilirler . 
4 — Şartnameler dilekçe karşılığında 100 TL. bedelle aynı yerden temin edilir. 
5 — Geçici teminat makbuz veya banka mektuplannın ayrı ayn alınması şart olup bu husus şartnamelerin 35 inci maddelerinde belirtil

miştir. 
6 — Teklif mektupları ile dış zarfların nasıl hazırlanacağı ihtiva edeceği bügi ve belgeler şartnamelerin 19. ve 36. maddelerinde izah edil

miştir. 
7 — Bu şekilde hazırlanacak teklif zarflarının eksütme saatlerinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlı

ğına verilmesi postadaki gecikmelerle telgrafla yapılacak tekliflerin kabul edilmeyeceği ilân olunur. 6351 /4-3 
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Ankara Levazım Amirliği % No. lu Satm Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (Bir) kalem (Lv. ikmal maddesi) kapalı zarfla eksiltmeleri hiza
larındaki gün ve satlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şart
namesi çalışma satlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğin
de görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Ko
misyon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edil
mez. 

Miktarı M . Bedeli G. Tem. İHALENİN 
C i n s i Ad. Lira Kr . Lira Kr . Tarihi Saati 

G-3 Şarjör çantası (Emp-
renyeli haki brandadan) 

İkil i : 
Üçlü: 

30.000 
30.000 

900.000,— 
990.000,— 

İkili: 
Üçlü: 

30.000 
30.000 

1.890.000,— 
900.000,— 
990.000,— 

70.450,— 

Tamamı İkili : 
Üçlü : 

60.000 
60.000 

1.890.000,— 
1.800.000 — 
1.980.000,— 

70.450 — 

3.780.000,— 127.150,— 

13 Haziran 1974 
Perşembe 10.30 

6228 / 4-2 

Ankara Levazım Amirliği 4 No. lu Saün Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Kapalı zarf usulü İle Balıkesir'de lojman inşaatı işi yaptırılacaktır. 
Keşif bedeli 1.618.742,13 Ura olup, geçici teminatı 68.350 liradır. İhalesi 
19/6/1974 Çarşamba günü saat 11.00 de Komisyonda yapılacaktır. Keşif 
ve şartnamesi hergün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde 
görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde hazırla
yacakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar 
makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Posta 
daki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 14/6/1974 günü saat 
16.30 a kadar Ankara'da Hv. K . İnş. D. Bşk. lığına müracaat ederek 
yeterlik belgesi almaları şarttır. 6229/4-2 

Kapalı zarf usulü ile Malatya lojman inşaatı işi yaptırılacaktır. 
Keşif bedeli 1.497.780,05 lira olup, geçici teminatı 58.700 liradır. İhalesi 
18/6/1974 Salı günü saat 11.30 da Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve 
şartnamesi hergün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görü
lebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde hazırlaya
cakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar 
makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Posta
daki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 13/6/1974 günü, saat 
16.30 a kadar Ankara'da Hv. K. İnş. D. Bşk. lığına müracaat ederek ye
terlik belgesi almaları şarttır. 6230 / 

Kapalı zarf usulü ile Mardin lojman inşaatı işi yaptırılacaktır. 
Keşif bedeli 1.523.277,61 lira olup, geçici teminatı 59.450 liradır. İha
lesi 19/6/1974 Çarşamba günü saat 11.30 da Komisyonda yapılacaktır. 
Keşif ve şartnamesi hergün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirli
ğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde 
hazırlayacakları teklif zarflarım en geç ihale saatinden bir saat evve
line kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şart
tır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 14/6/1974 
günü saat 16.30 a kadar Ankara'da Hv. K . İnş. D. Bşk. lığına müracaat 
ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 6231 / 4-2 

Kapalı zarf usulü ile Sivrihisar lojman inşaatı işi yaptırılacaktır. 
Keşif bedeli 1.571.904,57 lira olup, geçici teminatı 60.925 liradır. İhalesi 
17/6/1974 Pazartesi günü saat 11.30 da Komisyonda yapılacaktır. Keşif 
ve şartnamesi hergün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde gö
rülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde hazırlaya
cakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar 
makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Posta
daki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 12/6/1974 günü saat 
16.30 a kadar Ankara'da Hv. K. İnş. D. Bşk. lığına müracaat ederek ye
terlik belgesi almaları şarttır. 6232 / 4-2 

Kapalı zarf usulü ile İskenderun'da lojman inşaatı işi yaptırıla
caktır. Keşif bedeU 1.359.168,98 lira olup, geçici teminatı 54.550 liradır. 
İhalesi 20/6/1974 Çarşamba günü saat 11,00 de Komisyonda yapılacaktır. 

Keşif ve şartnamesi hergün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirli
ğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde ha
zırlayacakları teklif zarflarmı en geç ihale saatinden bir saat evveline 
kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. 
Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 15/6/1974 günü 
saat 13.00 e kadar Ankara'da Hv. K. İnş. D. Bşk. lığına müracaat ederek 
yeterlik belgesi almaları şarttır. 6233 /4-2 

Kapalı zarf usulü ile Erkilet lojman inşaatı işi yaptırılacaktır. 
Keşif bedeli 1.506.690,98 lira olup, geçici teminatı 59.000 liradır. İhalesi 
17/6/1974 Pazartesi günü saat 11.00 de Komisyonda yapılacaktır. Keşif 
ve şartnamesi hergün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde 
görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde hazırla
yacakları teklif zarflarım en geç ihale saatinden bir saat evveline ka
dar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. 
Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 12/6/1974 günü 
saat 16.30 a kadar Ankara'da Hv. K. İnş. D. Bşk. lığına müracaat ede
rek yeterlik belgesi almaları şarttır. 6234/4-2 

Kapalı zarf usulü ile GNKUR. Basımevi bina onarımı İşi yaptırı
lacaktır. Keşif bedeli 45.897,22 Ura olup, geçici teminatı 3.450 Uradır. 
İhalesi 13/6/1974 Perşembe günü saat 11.00 de Komisyonda yapılacak
tır. Keşif ve şartnamesi hergün Komisyonda ve istanbul Levazım Amir
liğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde 
hazırlayacakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir saat evve
line kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şart
tır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 6235 / 4-2 

Kapalı zarf usulü ile Bursa Yenişehir lojman inşaatı işi yaptırıla
caktır. Keşif bedeU 1.547.942,52 Ura olup, geçici teminatı 60.200 liradır. 
İhalesi 18/6/1974 Salı günü saat 11.30 da Komisyonda yapılacaktır. Ke
şif ve şartnamesi hergün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde 
görülebüir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde hazırla
yacakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar 
maJkbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Posta
daki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 13/6/1974 günü saat 
16.30 a kadar Ankara'da Hv. K . İnş. D. Bşk. lığına müracaat ederek ye
terlik belgesi almaları şarttır. 6236 /4-2 

Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

(İnşaat İşleri Yaptırılacaktır) 
Kurumumuzca aşağıda belirtilen trafo merkezleri sahalarında yap

tırılacak çeşitli inşaatların herbiri değişmez Bir im Fiyat esası ve kapalı 
zarf usulüyle ayrı ayrı eksiltmeye çıkarılmışlardır. 

1 — Eksiltmeler 20 Haziran 1974 Perşembe günü hizalarında gös
terilen saatlerde, Ankara'da Necatibey Caddesi 26 No.lu Gözlükçü Han
da bulunan İnşaat Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

2 — Eksiltmeye girmek için (Katılma Belgesi) almması şart olup, 
isteklilerin; 

a) (c) grubundan en az istekli oldukları iş tutarı kadar müte
ahhitlik karnesi, 

b) Benzeri bir işi bir kezde yüklenerek ya da şantiye ve Kontrol 
Şefi sıfatıyla yaptığına ilişkin belge, 

c) Eksiltme şartnamesinin 8. maddesinde belirtilen belgelerle 10 
Haziran 1974 Pazartesi günü' saat (16.30) a kadar İnşaat Dairesi Baş
kanlığına baş vurması gerekir. 

3 — Katılma Belgeleri 18 Haziran 1974 den geçerli olarak İnşaat 
Dairesi Başkanlığından alınacaktır. 

4 — Tekliflerin, eksiltme günü (Saat 12.00) ye kadar İnşaat Dai
resi Başkanlığına verilmiş olması gerekir. Gecikmeler kabul edilmez. 

5 — Dosyalar, İnşaat Dairesi Başkanlığında ve İnşaat yerlerinde
k i trafo merkezlerinde görülebilir. 

6 — Dosya satın alınması şart olup, eksiltme günü saat (12.00) 
ye kadar (100,— TL.) ya alınabilir. 

7 — Kurumumuz 2490 sayılı yasaya bağlı değildir. 

İnşaatın yeri 

Afyon 
Burdur 
(Niğde)-Bor 
(Konya) - Cihanbeyli 
(İsparta) - Yalvaç 
(Manisa) Turgutlu 

Bina Tipi 

Atelye, Anbar 
2 E 

K . Tutarı Geç. Tem. Eksiltme 
Lira Kr . Lira Kr . Saati 

300.000,— 
310.000,— 

Bakım E. Hiz. 440.000,— 
» » 450.000,— 
» » 450.000,— 

2 E 300.000,— 

15.750,— 
16.150,— 
21.350,— 
21.750,— 
21.750,— 
15.750,— 

6465 / 2-2 

13.30 
14.00 
14.30 
15.00 
15.30 
16.00 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 17 nci Bölge 
Müdürlüğünden : ORTAKÖY/ISTANBTJL 

istanbul Yıldız İşletme ve Bakım Tesisleri Merkez binası. Ambar 
Araştırma ve Ayvansaray Servis binası inşaatı 2490 sayılı Kanunun 31 
inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 — İşin keşif bedeli (12.000.000.—) TL. sı olup, geçici teminatı 
(373.750,—) TL .dır. 

2 — Bu işe ait dosya ve projeler Karayolaln 17 nci Bölge Müdür
lüğü (Muallim Naci Cad. N o : 105 Ortaköy - istanbul) Malzeme Amirii-
ğinden 50,— TL. dan satm almabilir. 

3 — Eksiltme 13/6/1974 Perşembe günü saat 15.00 de Karayolları 
17 nci Bölge Müdürlüğünden (Muallim Naci Cad. N o : 105 Ortaköy - is
tanbul) toplanacak İhale Komisyonunca yapılacaktır. 

4 — Eksiltmeye iştirak edecek taliplerin eksiltme şartnamesinin 5 
inci maddesindeki şartları yerine getirmeleri gereklidir. Bu meyanda 
bu işe iştirak için en geç 10/6/1974 Pazartesi günü mesai saati sonuna 
kadar 17 nci Bölge Müdürlüğüne müracaatla yeterlik belgesi almaları 
şarttır. (Müracaatta Bölge kayıt tarihi muteberdir Telgrafla müracaat 
kabul edilmez.) Yeterlik belgesi almak için dilekçeye a) plan ve teçhi
zat beyannamesi, b) Teknik personel beyannamesi, c) Bayındırlık 
Bakanlığından alınmış günü dolmamış, en az bu işin keşif bedeli kadar 
B grubundan müteahhitlik karnesi, kabulünü yaptırmış oldukları ben
zeri inşaata ait yeterli bilgi, eklemeleri şarttır. 

5 — Taliplerin tekUf mektuplarını teminat mektubu veya vezne 
alındısı ticaret odası belgesi ve eksiltme şartnamesinde yazılı evrakla 
birlikte ihale günü ihale saatinden bir saat evveline kadar 3 üncü mad
dede yazılı yerdeki Komisyon Başkanlığına makbuz mukabili vermeleri 
ilân olunur. 

Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
6170/4-3 

PTT Genel Müdürlüğünden: 

Teşekkülümüz ihtiyacı için 500 adet kumbaralı ve 500 adet şef 
sekreter telefon makinası satın almacaktır. 

İstekliler bu alıma ait şartnameyi Ankara'da PTT Genel Müdür
lüğü Malzeme Dairesi Başkanlığından veya istanbul'da Sirkeci Büyük 
Postahane altında bulunan Tesellüm ve Depo Müdürlüğü Ambarın
dan 75,— TL. bedelle temin edebilirler. 

Tekliflerin muteber olabilmesi için ihaleye iştirak edecek firma
ların şartnamelerini idareden almış olması şarttır. 

Teklifler en geç 5/7/1974 günü saat 10.00 a kadar PTT Genel Mü
dürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığına verilecek veya posta ile gön
derilecektir. 

Bu tarihten sonra gönderilen teklifler nazarı itibare alınmaz. 

5721 /3-3 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

Grup 
No. C İ N S İ 

I. Palet pimleri 
II. Palet burçları 

III. Makara ve istikâmet tekeri 
milleri 

Miktarı 
Kalem 

4 
5 

T. bedeli 
Lira Kr . 

G. teminatı 
Lira Kr . 

520.250,— 24.560,— 
639.500,— 29.330,— 

6 409.500,— 20.130 — 
74 - 2061 -1 dosya numaralı yukarıda yazılı traktör ve ekskavatör 

malzemelerinin hizalarında gösterilen tahminî bedel ve geçici teminat
ları üzerinden üç grup halinde imal ettirilerek satm alınması kapalı 
zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 19/6/1974 Çarşamba günü saat 15.00 de Ankara'da Ka
rayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şartname 
almak isteyen firmalar, işin sipariş numarası ve konusunu belirten 
başlıklı kâğıtlarına yazılmış bir dilekçe ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
Sitesi A Blok 7 nci Kat 705 numaralı odaya müracaat edebilirler. Şart
name bedeli 50,— TL. olup, makbuz karşüığı alınır. 

İstekliler, gruplardan birine, ikisine veya hepsine birden teklif 
verebilirler. 

İstekliler. 1974 yılı vizesi yapılmış ticaret, sanayi odası veya esnaf 
belgesini, geçici teminat mektup veya makbuzlarını şartnamede istenen 
belgeleri ve alman şartnamenin her sahifesini imza ederek dış zarf içine 
koymak sartiyle hazırlıyacakları teklif mektuplarını eksiltme saatinden 
bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisvon Başkanlığına 
vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Duyurulur 

6274 /4-3 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Dördüncü 
Bölge Müdürlüğünden: 

Verilen fiyatm haddi lâyık görülmemesinden, Kırka - Değirmenözü 
Boraks Madem yolu Km. 0-23 arası sanat yapıları, toprak ve üst yapı 
işleri, yeniden kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. Keşif bedeli 
2.837.085,24 Ura olup, geçici teminatı 98.862,56 liradır. Eksiltme 14/6/1974 
Cuma günü saat 11.00 de Bölgede yapılacaktır. Şartname Malzeme Amir
liğinde görülebilir. 2490 sayılı Kanunun 32 nci maddesi gereğince hazır
lanacak kapalı teklif mektupları ile teminat, Ticaret Odası ve ihaleye 
iştirak belgelerinin eksiltme saatinden bir saat evvel Komisyon Başkan
lığına verilmesi şarttır. İsteklilerin 12/6/1974 günü mesai saati sonuna 
kadar Bölgeye verecekleri dilekçelerine bu işin ilk keşif bedeli kadar 
(C) grubu karne, Banka referansı, teknik personel bildirisi, taahhüt 
bildirisi, işyerini gördüğüne dair belge, imza veya şirket sirküleri ve bir 
adet fotoğrafı ekliyerek ihaleye iştirak belgesi almaları lâzımdır. Müra
caatlarda umumî evrak kaydı esastır. Postadaki gecikmeler kabul 
edilmez. 6269 / 4-2 

Ankara Levazım Amirliği 2 No. lu Satm Alma Komisyona 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları 
yazılı (Üç) kalem (Lv. ikmal maddesi) kapalı zarfla eksiltmeleri hi
zalarındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve 
şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amir
liğinde görülebilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı 
Komisyon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul 
edilmez. 

Miktarı M . Bedeli G. Tem. İHALENİN 
C i n s i M 3 Lira Kr . Lira Kr . Tarihi Saati 

Biçilmiş kayın kereste (Fı-
mlanmış I inci sınıf) 308.035.000 924.105,— 40.715,— 

Biçilmiş dişbudak ke
reste 70.027.200 175.065,— 10.004,— 
Biçilmiş çam kereste III 
üncü sımf) 53.015.000 68.919,50 4.696,— 

Tamamı 1.168.092,50 48.793,— 

13 Haziran 1974 
Perşembe 11.30 

6272/4-2 

Türkiye Çimento Sanayü T. A. Ş. istanbul Alım ve Satım Müdür
lüğünden : 

Şirketimize ait Gaziantep Çimento Fabrikamızın ihtiyacına binaen 
300 metre Konkasör lastik bandı kapalı teklif alınmak suretiyle imal 
ettirilecektir. 

Bu işle ilgili ihtiyaç listeleri mesai saatleri dahilinde Karaköy, Sa-
lıpazarı Dursun Han Kat 4 deki Müdürlüğümüz Ticaret Servisinden te
min edilir. 

Kapalı tekliflerin en geç 5/6/1974 günü saat 17.00 ye kadar Müdür
lüğümüz Muhaberat Servisinde bulundurulacak şekilde verilmesi gerek
mektedir. 

Şirketimiz 2490 sayılı Kanuna tabii olmadığı gibi postada vaki ge
cikmeler dikkate alınmaz. 6666 / 1-1 

Divriği Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1968/298 
Divriği'nin Şahin Köyünden Hasan Arslan vekili Avukat Mahmut 

Ayrancıoğlu tarafından aynı yerden Abidin Ardmç mirasçıları aleyhine 
Divriği Asliye Hukuk Mahkemesinde açılmış bulunan men'i müda
hale davasının yapılan duruşmasında: 

Davalı mirasçılarından Gazi Ardmç, Haydar Ardmç ve Ali Ardınç'ın 
temil dilekçelerinin tebliği adreslerinin meçhul olduğundan imkân
sızlığı sebebiyle ilânen tebliğine karar verilmiş bulunmakla: 

İşbu ilâm müteakip teşmil davalardan Gazi, Haydar ve Ali Ardıç, 
lar'ın duruşmanın bırakıldığı 9/9/1974 tarihinde bizzat duruşmaya 
gelmeleri veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri aksi halde 
12/1/1"73 tarihli temsil ve yenileme dilekçelerinin kendilerine teb
liğ edilmiş arlHedil^f-fti gibi haklarında Uânea gıyap karan çıkarı
lacağı hususu muameleten ilân olunur. 6506 
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Bayındırlık Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

Tahmini bedeli 12.600.000,— TL. geçici teminatı 391.750 TL. olan 
74-2715-1 dosya numaralı 600 ton yol çizgi boyasının imal ettirilerek sa
tın alınması, kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 17/6/1974 Pazartesi günü saat 5 5.00 te Ankara'da Kara 
yolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. İsteklilerin dek-
sütme tarihinden en geç on takvim günü önce dilekçelerine teknik şart
namenin 4. maddesindeki belgeleri de ekliyerek, Karayolları Genel Mü
dürlüğü (Trafik Fen Heyeti Müdürlüğüne) müracaat ederek ihaleye iştirak 
belgesi almaları şarttır. 

Şartname almak isteyen firmalar, işin sipariş numarası ve konu
sunu belirten başlıklı kâğıtlarına yazılmış bir dilekçe ile Karayolları Ge
nel Müdürlüğü Sitesi A Blok 7. Kat 705 numaralı odaya müracaat ede 
bilirler. Şartname bedeli 20,— TL. olup makbuz karşılığı alınır. Posta Ut 
şartname gönderilmez. 

İsteklilerin, 1974 yılı vizesi yapılmış ticaret sanayi odası veya esnaf 
belgesini, ihaleye iştirak belgesini, geçici teminat mektup veya makbu
zunu ve alman şartnamenin her sahifesini imza ederek' dış zarf içine koy
mak şartiyle hazırlıyacakları teklif mektuplarını, eksiltmeyi açma saa
tinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkan
lığına vereceklerdir. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Duyurulur. 6065 / 4-4 

Ankara Levazım Amirliği 4 No. la Satış Alma Komisyon u 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları 
yazılı (270 ton), (Asfalt imali ve nakli) kapalı zarfla eksiltmeleri hi
zalarındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf 
ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım 
Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacakları 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz 
karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, Postada geciken mektup
lar kabul edilmez. 

Cinsi: Emülsüfiye asfalt imali ve nakli, Miktarı: 270 ton, Mu
hammen bedeli: 219.861 TL., Geçici teminatı: 12250 TL., İhale günü 
ve saati: 8/6/1974 Cumartesi günü saat 11.00 de. 5993 / 4-4 

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Direktörlüğünden: 

E.İ.E. idaresince Aşağıda Cins ve Miktarı Yazılı Malzemeler 
Satın Alınacaktır 

1 — Elektrik işleri Etüt İdaresi ihtiyacı için 1250 takım kışlık iş el
bisesi, 200 adet deri ceket, 200 adet deri montgomeri, 25 adet mühen
dis cadın, 25 adet mahruti çadır, 50. adet branda örtü 3x4 m, 50 adet 
branda örtü, 4x6 m. 50 adet bekçi gocuğu satm alınacaktır. 

2 — Bu malzemeye ait şartname G. Mustafa Kemal Bulvan No. 
19 Kat: 2 Ankara'daki İkmâl ve Satm Alma Şubesi Şefliğinden temin 
edilebiür. 

3 — En son teklif verme tarihi 14 Haziran 1974 saat 16.30 dur. 
4 — İdaremiz 2490 sayıh Kanuna tabi değildir. 

6458 / 2-2 

Pınarbaşı Malmüdürlüğünden: 

1. İlçemizin Gümüşgün Mahallesinde Askerlik Şubesinin işgalinde 
İken yıktırılarak enkazının satılması kararlaştırılan iki katlı yığma bina
nın enkazı 2490 sayıh Kanunun 31 inci maddesince kapalı zarf usulü ile 
artırmaya konulmuştur. 

2. Binada mevcut yontma taşlan, çatı ve tavan kaplamasmdaki 
tahta ve kereste, kiremit, kapı, pencere, doğrama ve çerçeveler vs. en
kazın tahmin bedeü 48.600,— liradır. Yıkma ve enkazın temizlenmesi 
alıcıya aittir. 

3. Enkazın satışına ait geçici teminat 3.645,— liradır. 
4. 1964 model Lamd Pover marka jeep otosu muhammen bedeli 

45.000,— üra olup geçici teminatı 3.375,— uradır. Adı geçen oto da aynı 
madde hükümlerince satışa çıkarılmıştır. 

5. Artırma 19/7/1974 Cuma günü saat 11.00 de enkazın, aynı gün 
ve saat 11.20 de otonun ihalesi Malmüdürlüğünde teşekkül edecek Ko
misyon tarafından yapılacaktır. 

6. Bu işe ait şartname hergün mesai saatleri içinde Malmüdürlü
ğünde görülebiür. 

7. Taliplilerin teklif mektuplannı artırma saatinden bir saat ev
vel Komisyona makbuz karşılığı vermeleri, postada vaki gecikmeler ve 
telgraflarla müracaat nazara alınmaz. 6209 /4-2 

: «A» Beton sütunundan «B» Beton sütununa doğru 

«B» Beton sütunundan «C» Beton sütununa doğru 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından: 

İU : İzmir, İlçesi : Bergama, Köyü veya mevkü : Kızıltepe, Made
nin emsi: Perlit, Ruhsatnamenin Tarihi, No.: 29/9/1964, 12/32 

Hudutları: 
Kuzey Doğusu : «D» Beton sütunundan «A» Beton sütununa doğ

ru hat, 
Güney Doğusu 

hat. 
Güney Batısı : 

hat. 
Batı Kuzeyi : «C» Beton sütunundan hudut başlangıcı olan «D» 

Beton sütnuna doğru hat, 
Saha hududunun 1/25000 paftada işaretli noktaya bağlama durumu: 

1/25.000 lik paftada işaretli Kızıltepe Köyü camiinden (3210-30) dere
celik semt ve 180 m. mesafe ile Pl Poligon noktasına oradan (173° - 04') 
derecelik kırılma açısı ve 160,22 m. mesafe ile A betonu hudut nokta
sına çekilen hattır. 

Yukarıda mevkü, cinsi ve hudutlan yazılı bulunmuş Perlit madeni 
için Etibank Genel Müdürlüğü uhdesine 10 yıl müddetle işletme ruhsatı 
verilecektir. 

İtirazı olanların bu ilânın gazetede ilk yayınlandığı tarihten itiba
ren onbeş gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri 
lâzım geldiği bu müddetin hitamından sonra vukubulacak itirazların 
kabul edilmiyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55 inci maddesi ge
reğince ilân olunur. 6215 / 2-2 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İşleri 
Genel Müdürlüğünden: 

1 — Döviz temini ve ithalâtı idaremizce yapılmak üzere 67 adet 
basınçlı buhar ve sıcak su ile temizleme cihaz dış ülkelerdeki firmalar
dan teklif isteme usulüne göre satın alınacaktır. 

2 — Bu ihaleye ait sipariş dosya numarası 74-1805-4 dir. 
3 — Son teklif verme tarihi 9 Temmuz 1974 günü saat 16.30 dur. 
4 — İstekUler antetli kâğıda yazılmış bir dilekçe ile Ulus-Ana-

fartalar İşham Kat 10 daki Satın Alma Komisyonu Başkanlığına mü
racaat ederek şartname alabilirler. Dilekçelerinde sipariş numarası, İha
le konusu ile teklif getirtecekleri firmanın sarih adresini mutlaka be
lirteceklerdir. 

5 — Şartname bedeli 100,— TL. dir isteklilerin şartname alabü-
meleri için şartname bedelini Saymanlık veznesine yatırdıklanna dair 
makbuzu Satm Alma Komisyonu Başkanlığına ibraz etmeleri gerekUdir. 

6 — Tekliflerin en geç üçüncü maddede yazılı gün ve saatte Satın-
alma Komisyonu Başkanlığına verilmiş veya intikal ettirilmiş olması 
gerekir bu saatten sonra verilenlerle postada vaki gecikmeler ve telg
rafla yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

7 — Tekliflerin geçerli olabilmeleri için şartnamelerin yukarda 
belirtilen esaslar dairesinde Satın Alma Komisyonu Başkanlığından te
min edilmesi ve şartnamelerde belirtieln şekilde hazırlanarak verilmiş 
olması gerekir. 

8 — Teklif zarfları 10/7/1974 günü saat 14.00 de Satm Alma Ko
misyonu huzurunda açılacaktır. 

Duyurulur. 64162-3 

Ankara Vüâyeti Daimî Encümeninden: 

C i n a i 
M.A.N. kamyonlan için 210 kalem malzeme 
12 kalemden ibaret makina ve tezgâh 
12 kalem takım ve el aleti 
9 kalem çektirme ve 8 kalem pafta ve kılavuz 
14 kalem kaynak malzemesi 

M. bedeli 
Lira Kr. 

1.870.632,50 
384.075,— 
160.995,— 
84.470,— 
25.461,25 

G. teminat 
Lira Kr. 

69.868,97 
19.113,— 
9.299,75 
5.47330 
1.909,59 

Yukanda konusu, muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı 
yazılı malzeme, makina, tezgâh, v.s. zarf usulü ile satm alınacaktır. 
İhaleleri ayrı ayn olarak 5/6/1974 Çarşamba günü saat 11.00 de Vilâ
yet Konağında Daimî Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. Şart
nameler Daimî Encümende görülür. 

İsteklüerin beUrh gün ve saat 10 a kadar teminat makbuz veya 
mektubu. 1974 yılına ait Ticaret Odası vesikasını havı usulüne göre ha
zırlayacaktan kapalı zarflarım makbuz mukabmnde Encümene verme
leri gerekir. 

Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 58% '4-4 
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Ankara 13 üncü Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1974/3 
Davacı Muammer Aksoy vekili Avukat Doğan Tanyer tarafından da

valılar Tayfur Ketenci ve Şahin Aymete aleyhine Mahkememize ikame 
olunan tazminat davasının yapılan duruşması sırasmda; 

Davalılardan Tayfur Ketenci'nin adresinin meçhul olması sebebiyle 
dava dilekçesi ilânen tebliğ edilmiş, bu kere de gıyap kararırım ilânen 
tebliğine karar verilmiştir. 

Davalının duruşmanın bırakıldığı 17/6/1974 günü saat 11.00 de Mah
kememiz duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini bir vekille 
temsil ettirmesi aksi takdirde duruşmanın gıyabında devam ve intaç et
tirileceği hususları gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 6535 /1-1 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Kurumumuzca 10 adet yük kesici seksiyoner satm alınacaktır. 
Bu işe ait 103-GL/2952 referanslı şartname saat 13.30-16.00 arasında 

yazılı müracaat karşılığında ve 25,— TL. mukabilinde Kurumumuz Satm 
Alma Dairesi Başkanlığından temin olunabilinir. 

Tekliflerin en geç 10 Temmuz 1974 günü saat 16.30 a kadar Kuru
mumuzda bulundurulması gereklidir. 

Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 6539 /1-1 

Ankara 13 üncü Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1974/170 
Davacı Ulaştırma Bakanlığı vekili Avukat Saim Mağara tarafın

dan davalı Fahrettin Pazarbaşı aleyhine mhkememize ikame olunan zim
metine geçirdiği 25.434,20 liralık alacak davasınm yapılan duruşması sı
rasmda; 

Davalının adresinin meçhul kalması sebebiyle dava dUekçesi ve du
ruşma gününün kendisine ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Karar gereğince davalının duruşmanın bırakıldığı 27/6/1974 günü 
saat 9.40 da Mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması veya ken
disini bir vekille temsil ettirmesi aksi takdirde hakkında gıyap karan 
çıkanlacağına karar verileceği hususları davetiye yerine kaim olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 6556 

istanbul Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsası Hazine Komiserli
ğinden: 

Gökaltay Ticarî ve Turistik Hizmetler A. Ş. nin 500.000 lira olan 
sermayesinin 1.500.000 liraya iblâğı dolayısiylç çıkanlan herbiri 1.000 
lira itibarî değerde 1000 adet hamiline yazılı hisse senedi (halen muvak
kat makbuz) evvelkileri tamamlamak üzere 23/5/1974 tarihinden itiba
ren Borsa kotuna kayıt ve tescil edilmiştir. 6637 

Yenimahalle 1 inci Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1974/51 
Davacı Fitnat Gülten Özkan tarafından davalı Ünver Özkan aleyhine 

açmış olduğu boşanma davasında: 
Davalı Ünver Özkan'ın evvelce ikamet ettiği adresinden ayrıldığı ve 

Almanya'ya gittiği, adresinin davacı tarafından da bilinmediği beyan edil
diğinde davacı tarafından aleyhine boşanma davası açıldığından, duruş
manın bırakıldığı 2/7/1974 tarihinde duruşmamız salonunda hazır bulun
ması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi dava dilekçesi yerine kaim 
olmak üzere ilân olunur. 6533 

Ankara 14 üncü Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1973/489 
İskilip Kazası'nm Torunlar Köyünden Döndü Karademir tarafın

dan eşi Arap Ali Karademir aleyhine açılan boşanma davasının davalı
nın gıyabmda yapılan duruşması sonunda tarafların M . K. nun 134 üncü 
maddesi gereğince boşanmalarına, davalının bir yıl müddetle evlen
mekten memnuiyetine, çocukların velayetinin davacı anaya tevdiine, her 
iki çocuk için ayda 300 er liradan 600 lira iştirak nafakasının davalıdan 
tahsiline 22/5/1974 günü 1974/211 sayı ile karar verilmiştir. Karar tem
yizi kabildir, tebüğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 6568 

Altmdağ 1 inci Sulh Hukuk HâkimUğinden: 

1974/278 
Davacı İçişleri Bakanlığı vekili Avukat Sumru Kıldış tarafından da

valı Burhan Işık aleyhine açılan alacak davasının yapılan muhakemesin
de: 

Davalı Burhan Işık'ın adresi meçhul bulunduğundan acuna daveti
yenin Resmî Gazete ile ilânına karar .verildiğinden ve adresininde zabıta
ca tahkik edildiği halde bulunamadığından adıgeçen davalı duruşma 
günü olan 13/6/1974 Perşembe günü saat 10.00 da bizzat Mahkemede 
hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmeniz aksi halde 
gıyap karan çıkartılacağı davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

6553 

1973/1558 
Davacı Mi l l i Savunma Bakanlığı vekili Avukat Sumru Kıldış tarafın

dan davalı İhsan Kılar aleyhine açılan alacak davasının yapılan muhake
mesinde : 

Davalı İhsan Kılar adına çıkartılan davetiye bila tebliği iade edil
diği ve adresi meçhul bulunduğundan adına davetiyenin Resmî Gazete 
ile ilânına karar verildiğinden ve adıgeçen davalının adreside zabıtaca 
da tahkiki edildiğinden duruşma günü olan 13/6/1974 Perşembe günü 
saat 10.00 da Mahkememizde hazır bulunmanız veya kendinizi bir ve
kille temsil ettirmeniz aksi takdirde gıyap kararı uygulanacağı davetiye 
yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 6554 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Amasya TOPRAKSU Ekip Başmühendisliğinden: 

1 — Aşağıdaki tesislerin ihalesi Başmühendisliğimizde toplanacak Komisyon huzurunda belirtilen gün ve saatlerde 2490 sayılı Kanun hüküm
lerine göre kapalı zarf usulü ile ayrı ayrı yapılacaktır. 

2 — Proje şartname ve ekleri mesai saatlerinde Dairede görülebilir. 
3 — Taliplerin 24/3/1972 tarih ve 14138 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanmış yapı araçları bildirisi, 

sermaye ve kredi olanaklarını açıklayan malî durum bildirisi, teknik personel bildirisi dilekçenin veriliş tarihinde elinde buludan işleri açıklayan 
taahhüt bildirisi üe; 

4 — 4-5 ve 6 sıra numarasında kayıtlı işler için C grubu müteahhitlik karnesi 1 - 2 ve 3 sıra numarasında kayıtlı işler için bir kalemde keşif 
bedelinden aşağı olmamak üzere alınmış bu ve buna benzer işler yaptıklarına dair 14/6/1971 yılından eski tarihli olmayan usulüne uygun belge
lerini veya C grubu müteahhitlik karnesini üçüncü sırada belirtilen evraklarla birlikte ihale gününden üç gün evvel saat 17.00 ye kadar Başmühen-
disliğimize vererek ihaleye giriş belgesi almalan şarttır. 

5 — İlân tarihinden sonra tasdik edilmiş ticaret odası belgesi, Dairemizden verilmiş ihaleye giriş belgesi ile geçici teminatın yatırıldığına dair 
makbuzun teklif mektubu ile birlikte ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına verilmesi lâzımdır. 

6 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

No. 
Sıra 

2 

3 
4 
5 

İ ş i n M a h i y e t i 

Göynücek-Çulpara Köyü sulama tesisi II. Kısım 
Merkez - İbecik, Kayrak, Saraycık Köyleri grubu 
sulama tesisi 
Taşova - Aşağıbaraklı Köyü sulama tesisi 
Merkez - Akyazı TOPRAKSU Koop. sulama tesisi 
Merkez - Sarımeşe TOPRAKSU Koop. sulama Tes, 

6 Merkez - Yolyanı TOPRAKSU Koop. sulama tesisi 1.480.178,34 

K. bedeli G. teminatı i H A L E 
Lira Kr . Lira Kr . Tarihi Günü Saati 

423.723,34 20.698,93 14/6/1974 Cuma 10.30 
225.683,09 12.534,15 14/6/1974 Cuma 11.15 

119.210,31 7.210,52 14/6/1974 Cuma 15.00 
892.781,30 39.461,25 17/6/1974 Pazartesi 10.30 

1.346.068,58 54.132,06 17/6/1974 Pazartesi 11.15 
1.480.178,34 58.155,35 17/6/1974 Pazartesi 15.00 

6652 / 1-1 
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Ğökçeö'ren Belediye Başkanlığından: 
Manisa - Kula 

1 — Gökçeören Belediyesi Park Caddesi beton kaplama işi 2490 
sayılı Kanun gereğince kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — işin takribi keşif bedeli 98.450,26 lira olup geçici teminatı 
6.172,52 liradır. 

3 — Eksiltme Gökçeören Belediyesinde 11/6/1974 günü saat 15.30 
da belediye encümeni huzurunda yapılacaktır. 

4 — Bu işe ait ihale dosyası mesai saatlerinde gösterilebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için: 
a) Kanuni ikametgâhı bulunması 
b) Geçici teminatını yatırmış olması, 
c) Benzeri bir iş bitirdiğine dair resmî belgelerini göstermesi, 
d) Ticarî ve sanayi odaları vesikalarını ibraz etmesi, 
e) İstekli ortaklık ise buna dair ortaklığın sirkmerini veya or

taklık adına yetkili olanlarının noterce onanmış yetki mazbatalarını 

10/6/1974 tarih saat 17.00 ye kadar Gökçeören belediyesinde bulundur 
maları mecburdur. 

6 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul 
edilmez. 

7 — Encümen ihale edip etmemekte serbesttir. 
Keyfiyet ilân olunur. 6615 / 4-1 

9 

Sümerbank Yünlü Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden : 

Self servis tepsisi alınacaktır 
Müessesemiz ihtiyacı bulunan 1200 adet 304 kalite 5 gözlü self 

servis tepsisi kapalı teklifle mubayaa edilecektir. 
Firmalar tekliflerini 4/6/1974 günü saat 16.00 ya kadar Müesse

semiz Ticaret Müdürlüğüne tevdi etmelerini rica olunur. 
Müessesemiz mezkûr malı alıp almamakta istediği miktarda al

makta serbesttir. 6598 / 1-1 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Karayolları 3 üncü Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Aşağıda keşif bedeli, katî teminatı, ihale tarih ve saatleri yazılı işlerin eksiltmesi, 5539 sayılı Kanunun 26 ncı maddesine istinaden 
kapalı teklif alma pazarlık suretiyle, Konya'da Bölge Müdürlüğümüz binasında toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

2 — Keşif ve şartnameler Bölgemiz Malzeme Amirliğinde görülebilir. 
3 — Eksiltmeye girebilmek için: 
a) İsteklilerin 1974 yılı vizesi yapılmış ticaret ve sanayi odası veya esnaf belgesi ve aşağıda gösterilen miktarlarda katî teminat vermeleri. 
b> İsteklilerin en geç, aşağıda yazılı işler için tespit edilmiş olan müracaat son günü mesai saati sonuna kadar dilekçe ile Karayolları 3 

üncü Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri, (Müracaatta genel evrak kaydı tarihi muteberdir.) 
Dilekçelerine benzeri özellikte ve en az bu işlerin keşif bedelleri tutarları yarısı kadar bir iş yaptıklarına dair resmî daireden alınmış belge 

veya bu işlerin keşif bedelleri tutarı kadar müteahhitlik karnesi, mali durum bildirisi, ilân tarihinden sonra alınmış banka mektubu, plan ve 
teçhizat belgesi, taahhüt bildirilerini ve teçhizat bildirisinde gösterecekleriana inşaat makinalarının sahibi olduklarını tevsik eden belgeleri ile mü
teahhitlerin iş yerini görüp tetkik ettiklerine dair Bölgemizden alacakları belgeyi dilekçelerine ekliyerek yeterlik belgesi almaları. 

4 — İsteklilerin hazırlıyacakları kapalı teklif mektuplarını ihale saatine kadar Konya'da Bölgemiz İhale Komisyon Başkanlığına vermele
ri , postadaki gecikmelerin kabul edilmiyeceği duyurulur. 

İ Ş İ N C İ N S İ 

Akşehir - Yunak - Ankara Hd. - ve Ayr. - Tuzlukcu yolu stablize ihzar 
ve nakli 
Konya - Kâzımkarabekir yolu stablize ihzar ve nakli 
(Afyon - Dinar) Ayr. - Sincanlı - (Afyon - Banaz) Ayr. - ve Kütahya Ayr. -
Çal - Banaz Hd. - yollan stablize ihzar ve nakli 

Keş. Bed. 
Lira Kr . 

1.412.875,30 
901.349,28 

844.459,60 

Kati Tem. 
Lira Kr . 

112.272,52 
79.607,94 

75.056,77 

Belge 
Mür. son günü 

7/6/1974 Cuma 
7/6/1974 Cuma 

7/6/1974 Cuma 

Eksiltmenin 
Tarih ve Saati 

11/6/1974 Sah 
12/6/1974 Çarş. 

13/6/1974 Perş. 
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15.00 
15.00 

15.00 

Şereflikoçhisar Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu Müdürlüğünden : 

Muh. Bedeli Geç. Teminatı İ H A L E N İ N 
Cinsi Miktarı Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati Yeri Şekli 

Kuru gıda maddesi 31 Kalem 588.825,— 27.303,— 14/6/1974 10.30 Bölge Okulu Kapalı zarf 
Linyit kömürü 500 Ton 275.000,— 14.750,— 14/6/1974 11.30 Bölge Okulu Kapalı zarf 
Ekmek 120000 Kg. 285.600,— 15.174,— 31/5/1974 10.30 Bölge Okulu Pazarlık 

1 — Yukarıda müfredatı yazılı 3 kalem ihtiyaç maddesi eksiltmeye konulmuştur. 
2 — Taliplerin usulüne uygun hazırlıyacaklan teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat önce Komisyon Başkanlığına vermeleri gerekli 

olup, postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
3 — Taliplerin 1974 vizeli ticaret belgelerini komisyona ibraz etmesi şarttır. 
4 — Bu işlerle ilgili şartnameler mesai saatleri içinde okulda görülebilir. 
5 — Ekmek alımı için teklif mektubuna lüzum olmayıp, taliplilerin teminatlarını yatırarak eksiltme saatinde bizzat hazır bulunmaları gerek

lidir. 6612 / 4-1 
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Perşembe İlköğretmen Okulu Müdürlüğünden : 

C İ N S İ Miktarı 
Fiyatı 

Lira Kr . 
Tutarı 

Lira Kr . 
M . Teminatı 

Lira Kr . ihale günü, saati ve şekli 

Kesümiş meşe-Gürgen odunu 
Sığır eti (Kemikli) 
Tek tip ekmek 
Selanik kuru fasulye 

100.000 
10.000 
30.000 
3.000 

50 
20.00 
2.14 

10.00 

50.000,— 
200.000,— 
64.200 — 
30.000,— 

3.750 — 
11.250,— 
4.460,— 
2.250,— 

18/6/1974 
18/6/1974 
18/6/1974 
18/6/1974 

9.30 
10.30 
11.30 
12.30 

K . Zarf 
K. Zarf 
K . Zarf 
K . Zarf 

Okulumuzun 1974 Akçalı yılı ihtiyacından olup, 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre yukarıda yazılı cins, miktar ve fiyatı ile muvakkat te
minata gösterilen yiyecek ve yakacak satm alınması kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

Eksiltme 18 Haziran 1974 Salı günü ilân listesindeki gösterilen ihale saatlerinde her kalem müstakilen, Okul idaresi binasında toplanacak 
komisyon tarafından yapılacaktır. Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin 1974 yılı vizeli ticaret odası vesikası ile geçici teminatı ve hazırlıyacakları 
kapalı zarfları eksiltme saatlerinden birer saat evvel Komisyon Başkanlığına verecektir. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 

6613 / 4-1 
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Savaştepe İlköğretmen Okulu Müdürlüğünden : 

(Yiyecek maddeleri satın alınacaktır.) 

Miktan Fiyatı T. Bed. G. Tem. İhale 
C i n s i Kg. Kuruş Lira Lira şekli 

Ekmeklik un 84-86 R. Tahsis 
buğdaydan 130.000 325 422.500 22.375 K . Zarf 
Beyaz peynir (tamyağlı Edirne 
tipi) 5.000 2.200 110.000 6.750 » » 
Yemeklik margarin 3.000 1.200 96.000 6.050 » » 
Kuru fasulye (Horoz) 6.000 1.000 60.000 4.250 » » 
Kahvaltılık margarin 4.000 1.200 48.000 3.600 » » 
Makarna (% 100 irmikten xx) 6.000 650 39.000 2.925 » » 
Patates (San) 14.000 250 35.000 2.625 » » 
Tahin helvası 2.000 2.000 40.000 3.000 » » 
Barbunya fasulye 4.000 800 32.000 2.400 » » 
Tahin 2.500 2.200 55.000 4.000 » » 
Nohut (İspanyol) 4.000 600 24.000 1.80O » » 
Limon (Yatak 150-180 lik) 4.000 600 24.000 1.800 » » 
Çiçek yağı (Ekstra ekstra) 3.000 1.200 36.000 2.700 » » 
Kömür nakliyesi (Soma - Sa
vaştepe arası) 600.000 5.000 30.000 2.250 » » 
Portakal (Vaşikton ve Yafa 
Porsiyonluk) 6.000 350 21.000 1.575 » » 
Tel ve arpa şehriye (% 100 ir
mikten) 3.000 650 19.500 1.462,50 » » 
Elma Amasya (Porsiyonluk) 4.000 400 16.000 1.200 » » 
Kuru soğan 8.000 200 16.000 1.200 » » 

1 — Cins ve miktarlarıyla tahmini bedelleri ve geçici teminatları 
yukarıda yazılı kömür nakli ile yiyecek maddeleri karşılarında gösteril
diği şekilde eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 

2 — Eksiltme ve ihalesi 25 Haziran 1974 Salı günü saat 11.00 den 
itibaren Okul Satın Alma Komisyonu tarafmdan yapılacaktır. 

3 — Şartname ve numuneler her gün mesai saatleri içinde Okul 
Müdürlüğünde görülebiUr. 

4 — İştirak edeceklerin gerekli belgelerini taşıyan ve tekliflerini 
muhtevi zarflannı ihale saatinden bir saat önce Komisyon Başkanlığına 
vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

5 — İsteklilerin 2490 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine uyularak 
2 nci maddesinde belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Sa
vaştepe Belediye Salonunda toplanacak Okul Satm Alma Komisyonu hu
zurunda hazır bulunmaları ilân olunur. 6617 / 4-1 

• 
Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesinden : 

Silo inşaatı yaptırılacaktır 
1. Aşağıda keşif bedeli, geçici teminatı ve ihale gün ve saati ya

zılı iş, kapatılmış zarflar içerisinde teklif alınmak suretiyle Müesse
semizin İnşaat Şubesi Müdürlüğünde teşkil edilecek komisyonca ya
pılacaktır. 

2. Bu işe ait şartname ve ihale dosyalan: 
a) Tunçbilek'te: Bölge Müdürlüğünde, 
b) Ankara'da: TKİ Genel Müdürlüğü, inşaat Dairesi Başkanlı

ğında, 

ee 

Yerköy Devlet Hastanesi BaştabipUğinden : 

c) İzmir'de: G. L. 1. İrtibat Bürosu Şefliği, Kıbns Şehitleri Cad
desi, 1443 Sokak No. 51 Saadet Apartmanı Alsancak'ta, 

d) istanbul'da: TKİ Satın Alma Müdürlüğü, istiklâl Caddesi 
Deva Çıkmazı, Sümer Han Kat 4-5 Beyoğlun'da, 
görülebilir. 

3. Bu inşaatta kullanılacak çimento ve betonarme demirlerinin 
bedelleri Bayındırlık Bakanlığı 1974 yılı rayiçleri üzerinden müteah
hidin istihkakından kesilmek şartiyle Müessesemizce verilecektir. 

4. İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için en geç 17 - Hazi
ran - 1974 Pazartesi günü saat 17.00 ye kadar: 

a. Çalışma tasarısı ve teçhizat bildirisini, 
b. Kendi imkânlarını bildiren Bankaca tasdikli malî durum bil

dirisini, 
c. Teknik personel bildirisini, 
d. Dilekçenin veriliş tarihinde elinde bulunan işleri bildirir taah

hüt bildirisini, 
e. Müteahhitlik karnesi aslını, 
f. Benzeri bir işi taahhüt yolu ile yaptığına dair, geçici kabul 

ve kati kabul tarihlerinin belirtildiği, ihale makamınca verilen iş bi
tirme belgesini, 

g. 1974 yılı için geçerli Ticaret odası vesikasını, 
h. Süresini doldurmamış (C) grubuna ait müteahhitlik karnesi 

aslını, 
Müessesemiz Merkezi Muhaberat Servisine vermeleri şarttır. 
5. iştirak belgesi alarak, ihaleye iştirak edecek firmalar, geçici 

teminatları, iştirak belgesi ve ayn bir zarf içerisinde kapalı teklifleri 
ile birlikte müracaatlarını en geç 1 Temmuz 1974 Pazartesi günü saat 
15.30 a kadar Müessesemiz Merkezi Muhaberat Servisinde bulundura
caklardır. 

Postada veyahut herhangi bir sebeple geciken teklifler nazan iti
bare alınmaz. 

Eksiltmeye konan işin ismi: Beye Kriblâj Tesisleri (Kömür Ele
me ve Ayıklama Tesisleri) inşaatı, Keşif bedeli: 2.872,824,— TL. Ge
çici teminatı: 99.935,— TL., İhale tarihi ve saati: 1/7/1974 saati 16.30 

6. Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
6596/ 1-1 

Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara Doğumevi Başhekimliğinden: 

Temizlik malzemeleri ihalesi 
Doğumevimizin bir yıllık ihtiyacı bulunan 11 kalem temizlik mal

zemeleri 5/6/1974 Çarşamba günü saat 14.00 te kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye çıkartılmıştır. 

Bu hususa ait idare ve evsaf şartnamesi Konur Sokak No. 62 de 
mukim Doğumevimizin Satın Alma Komisyonu Başkanlığında görüle
bilir. 

İhaleye iştirak edeceklerin 1973 - 1974 yılı tastikini havi ticaret 
oda belgeleri ve geçici teminat makbuzlarıyla usulüne göre hazırlan, 
mış kapalı zarfların ihale saatinden 1 saat evveline kadar Komisyon 
Başkanlığına verilmesi şarttır. 

Postada gecikmeler nazara alınmaz. 
Kurumumuz 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununa 

tabi bulunmadığından ihaleyi ve ihale mevzuu maddeleri dilediğine 
vermekte serbesttir. 6597 /1-1 

Aşağıda yazılı hastanemiz ihtiyaçları ayrı ayrı olmak üzere eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 13/6/1974 Perşembe günü her ihtiyaç mad
desi için hizalarında gösterilen saatlerde toplanacak Satm Alma Komisyonunca yapılacaktır. İstekliler, şartnameleri her gün mesai saatlerinde 
Hastanemizde görülebilirler. Eksiltmeye gireceklerin 1974 yılına ait Ticaret sicil belgeleri ile geçici teminat makbuzlarını eksiltme yapılacağı 
saatten bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Satın Alma Komisyonuna vermeleri şarttır. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

Nev'i Miktarı 
M . Bedeli 
Lira Kr . 

Geçici Teminatı 
Lira Kr . İhale saati Eksiltme usulü 

Gıda maddesi 25 Kalem 45.585 — 3.418,90 9.00 Kapalı zarf 
Koyun "eti 1500 Kilo 37.500,— 2.812,50 10.00 Kapalı zarf 
Sığır eti 2000 Kilo 44.000,— 3.300,— 10.30 Kapalı zarf 
Ekmek 4000 Kilo 8.OO0 — 600,— 11.00 Açık eksiltme 
Temizlik maddesi 12 Kalem 11.270,— 845,25 11.30 Açık eksiltme 
Sebze ve meyve 19 Kalem 21.200,— 1.590,— 12.00 Kapalı zarf 
Süt 1000 Kilo 3.500 — 262,50 13.30 Açık eksiltme 
Elektrik ampulü 300 Adet 1.350,— 101,25 14.00 Açık eksiltme 
İlaç ve malzeme 47 Kalem 52.064,88 3.853,25 15.00 Kapalı zari 
Linyit kömürü 150 Ton 67.500,— 4.625,— 15.30 Kapalı zarf 
Çam odunu 10 Ton 5.500,— 412,50 16.00 Açık eksiltme 

6614 / 4-1 
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Ankara Levazım Amirliği 2 No. lu Satın Alına Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (Bir) kalem (Lv. ikmal maddesi) kapalı zarfla eksiltmeleri hizaların
daki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi 
çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görü
lebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Baş
kanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi: Sten tabanca kayışı, Miktarı: 17.000 adet, M . bedeli: 221.000 
lira, G. teminatı: 12.300 lira, İhale günü, saat: 14 Haziran 1974 Cuma 11,30 

6442 / 4-1 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı 
(İki) kalem (Lv. ikmal maddesi) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki 
gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi ça
lışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görü
lebilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Baş
kanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Miktarı M . bedeli G. Tem. İ H A L E 
C i n s i Adet Lira Lira Günü Saati 

öğrenci ders sırası 300 210.000 14 Haziran 1974 
öğrenci ders sırası Cuma 10,30 
sandalyesi 600 60.000 

270.000 14.550 6444 / 4-1 

Ankara Levazım Amirliği 4 No. lu Satm Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Kapalı zarf usulü ile istanbul - Çubuklu K . lık ve Bşk. lık bina ona
rımı işi yaptırılacaktır. Keşif bedeli 2.000.000 lira olup, geçici teminatı 
73.750 liradır. İhalesi 22/6/1974 Cumartesi günü saat 11,00 de Komisyonda 
yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Leva
zım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dai
resinde hazırlayacakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir saat 
evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri 
şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 18/6/1974 
günü saat 16,30 a kadar Ankara'da Dz. K. İnş. D. Bşk. lığına müracaat 
ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 6443 / 4-1 

Kapalı zarf usulü ile Ankara Lv. Amirliği onarımı işi yaptırılacaktır. 
Keşif bedeli 99.999,96 lira olup, geçici teminatı 6.250 liradır, ihalesi 
21/6/1974 Cuma günü saat 11,00 de Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve 
şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görü
lebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde hazırlayacakları 
teklif zarflarım en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz 
mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Postadaki gecik
meler kabul edilmez. Taliplerin en geç 17/6/1974 günü saat 16.30 a kadar 
Ankara'da M. S. B. İnş. Emi. Md. lüğüne müracaat ederek yeterlik belgesi 
almaları şarttır. 6357 / 4-1 

Kapalı zarf usulü ile Jusmat Kh. binası kalorifer ve elektrik tesisatı 
onarımı işi yaptırılacaktır. Keşif bedeli 89.500 lira olup, geçici teminatı 
5.725 liradır. İhalesi 21/6/1974 Cuma günü saat 11,30 da Komisyonda ya
pılacaktır. Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım 
Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesin
de hazırlayacakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir saat evve
line kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şart
tır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 17/6/1974 günü 
saat 16,30 a kadar Ankara'da M. S. B. İnş. Emi. Md. lüğüne müracaat 
ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 6358 / 4-1 

Kapalı zarf usulü ile Ordu İlâç Pb. sı ve Tandoğan Assb. Orduevi 
onarımı işi yaptırılacaktır. Keşif bedeli 100.000 lira olup, geçici teminatı 
6.250 liradır. İhalesi 20/6/1974 Perşembe günü saat 11,30 da Komisyonda 
yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Le
vazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri 
dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir 
saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına verme
leri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 
15/6/1974 günü saat 13,00 e kadar Ankara'da M. S. B. İnş. Emi. Md. lü
ğüne müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 6359 / 4-1 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünden : 

1 — Antalya XIII . Bölge Müdürlüğü hudutları içerisinde bulunan 
(Antalya-Elmalı - Karagöl - Avlan tahliye kanalı inşaatı) işi kapalı zarf 
usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — İnşaatın muhammen keşif bedeli (17.500.000,—) TL. olup, ge
çici teminatı (538.750,—) TL. dır. 

3 — Müteahhitlikçe bu işte kullanılmak üzere iş programına uygun 
olarak şantiyede çalışılır vaziyette: 

4 adet ekskavatör 1,5 Y d 3 lük, 2 adet dozer (D7 - D8), 1 adet greyder, 
1 adet skreyper, 2 adet kompresör ve kâfi miktarda betoniyer, vibratör, 
motopomp ve kamyon bulundurulacaktır. 

4 — İhale 14/6/1974 Cuma günü saat (15) de YÜCETEPE Mahal
lesi İsmet İnönü Bulvarı - ANKARA DSİ Proje ve İnşaat Dairesi Başkan
lığı katında toplanacak olan DSİ. Merkez Eksiltme Komisyonu tarafmdan 
kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

5 — İhale tasarısı ve ekleri (200,—)• TL. mukabilinde 4 üncü mad
dede yazılı adresten 30/5/1974 tarihinden itibaren temin edilebilir. 

6 — İstekli şahıs veya şirketlerin DSİ. Proje ve İnşaat Dairesi Baş
kanlığına 8/6/1974 Cumartesi günü saat (12,00) ye kadar bir dilekçe ile 
müracaat ederek ihaleye iştirak belgesi istemeleri ve bu dilekçeye aşağı
daki vesikaları eklemeleri lâzımdır. 

a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış müteahhitlik karnesi, 
(A) grubundan en az (17.500.000,—) TL. 

b) Taahhüdü altında bulunan işler beyannamesi, 
c) Bu güne kadar ikmal ettiği işlerin listesi, 
d) Malana ve teçhizat beyannamesi, 
e) Teknik personel beyannamesi, 
f) 3 üncü maddede istenilen iş makinaalrını kendisinin veya kira

layacağı şahsın iş programına uygun olarak şantiyede çalışır vaziyette 
hazır bulunduracağına dair usulü veçhile tanzim edilmiş bir taahhütname. 

7 — İstekliler iştirak belgesi alıp, almadıklarını 11/6/1974 Salı sa
bahından itibaren DSİ. Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığına müracaat 
ederek öğrenebilirler. 

8 — 8/6/197^. tarihine kadar ihale tasarısı ve eklerini almamış olan
lara iştirak belgesi verilmez. 

9 — İhaleye iştirak etmek isteyen şahıs veya şirketlerin teklif zarf
larını 14/6/1974 Cuma günü saat (14,45) e kadar 4 üncü maddede belirti
len adreste DSİ. Eksiltme Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde 
teslim etmeleri şarttır. 

10 — Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler 
kabul edilmez. 6469/2-1 

—9 
Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletmesi Umum Müdürlü

ğünden : 
60.000 m. çelik gergi teli satm alınacaktır. 

1 — Müessesemizce, 
60.000 m. 6 mm. 0 kendir özlü örgülü çelik gergi teli teklif alma 

usulü ile ve Türk parası karşılığı satın alınacaktır. 
2 — İlgililer tekliflerini teklif fiyatları üzerinden yatıracakları 

% 7,5 geçici teminatları ile birlikte en geç 10/6/1974 Pazartesi günü saat 
16.30 a kadar Müessesemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne vereceklerdir. Tek
lifler 10/6/1974 gününden itibaren 30 gün opsiyonlu sayılacaktır. 

3 — Teklifle birlikte numune verilecek teslim müddeti bildirile
cek, teslim müddeti bildirilmeyen teklifler nazarı itibare alınmıyacaktır. 

4 — Postada vaki gecikmeler nazarı itibare alınmayacağı gibi telg
rafla yapılan müracaatlarda kabul edilmez. 

5 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
6512/1-1 

Ankara Vilâyeti Daimî Encümeninden: 

Bekçi teşkilâtı ihtiyacı 401 adet içi ve yakası kürklü meşin ceket ile 
içi mifronlu 401 çift meşin eldiven kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli 266.665,— lira olup, geçici teminatı 14.416,60 liradır. 
İhalesi 26/6/1974 Çarşamba günü saat 11,00 de Vilâyet Konağında Daimî 
Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. 

Şartname Daimî Encümende görülür. 
İsteklilerin belirli gün ve saat 10,00 a kadar teminat makbuz veya 

mektubu, 1974 yılma ait ticaret odası vesikasını havi usulüne göre ha
zırlayacakları kapalı zarflarını makbuz mukabilinde Encümene vermeleri 
gerekir. 

Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 6165 / 4-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünden : 

1 — Aşağıda, cinsi, miktarı, ihale tarihi ve saati, muvakkat teminat 
miktarı gösterilmiş olan malzemeler teklif isteme suretiyle satm alına
caktır. 

Şartname 
bedeli Muv. Tem. İhale tarihi 

İhale No. ve cinsi TL. TL. ve saati 

74-72D-049 10.000 Ad. yaprak ay-
dıger kâğıdı 
(75x110 Cm.) 

74-72D-028/1 11 kalem traktör ve 
yükleyicilere ait palet 
pabuçları 

74-72D-027/1 29 kalem traktör ve 
yükleyicilere ait palet 
ve pim burçları 

74-73D-045 1 Ad. komple beton 
boru kırma ve emze 
tertibatı 

74-74D-044 1344 düzine muhtelif 
cins ve ebatta eğe ve 
törpü ile 288 takım 
saatçi eğesi 

74-73D-051 İzmir Beton Boru 
Fabrikası için krenler 

74-51D-016 50 Ad. buharlaşma 
leğeni 100 Ad. yağmur 
ölçeği (Pluviomètre) 
100 adet bakır şaman
dıra 

74-72D-032 20 Ad. elektrikli akar
yakıt pompaları (Sa-
yaçlı) 

10 

40 

25 

20 

15 

5.000 21/6/1974 11,00 

60.000 21/6/1974 14,30 

50.000 21/6/1974 15,30 

5.000 24/6/1974 14,30 

15.000 24/6/1974 15,30 

50 7. md. deki 8/7/1974 14,30 
gibi 

25 4.000 8/7/1974 15,30 

25 25.000 17/7/1974 15,00 

2 — İhaleler, yukarıda yazılı gün ve saatlerde DSİ. Makina ve İkmal 
Dairesi Başkanlığında toplanacak Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Yukarıda bedelleri gösterilen şartnameler Ankara'da DSİ. Ma
kina ve İkmal Dairesi Başkanlığından (Yücetede Mahallesi Maltepe R/7 
Ankara) istanbul'da DSİ. 14, Bölge Müdürlüğünden (Firuzağa Süngü So
kak 3-5-7) Tophane istanbul) temin edilecektir. 

4 — İsteklilerin teklü mektuplarını, idarî şartnamenin 9 uncu mad
desinde istenen vesaik ile birlikte en geç ihalenin yapılacağı saatten 1 
saat evvel Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri 
şarttır. 

5 — Postada vaki gecikmeler, telgrafla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

6 — Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
7 — Tamamı için 165.000,— TL. olup, kısmî teklif verildiği takdir

de, 2 adet 20 tonluk gezer köprü kreni için 40.000,— TL. 1 adet 10 tonluk 
gezer köprü kreni için 20.000,— TL. 1 adet 5 tonluk monoraj kren için 
5.000,— TL. ve 2 adet 20 tonluk portal kren için 100.000,— TL. dır. 

6468 /1-1 

Denizcilik Bankası T. A. O. dan : 

Dış Hatlarda uygulanmakta olan her nevî Dolarlı ücretler, 15/5/1974 
tarihinden itibaren % 5 arttırılmıştır 

5842 ve 440 sayılı Kanunlar uyarınca ilân olunur. 
6522 /1-1 

Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi Umum 
Müdürlüğünden : 

Cem'an 2100 adet cer motor rezistans porseleni ve porselen •bağlantısı 
ile 300 Kg. cer motor rezistansı alınacaktır 

1 — Müessesemizce, Ansaldo Trolleybüsleri için, 
1.500 adet cer motor rezistans porseleni 

300 » » » » porselen bağlantısı (Küçük) 
300 » » » » porselen bağlantısı (Büyük) 
300 Kilo » » » N o : 317 (Kalınlık 1,7 mm.) 

teklif alma usulü ile ve Türk parası karşılığı satın alınacaktır. 
2 — İlgililer tekliflerini teklif fiyatları üzerinden yatıracakları % 7,5 

geçici teminatları ile birlikte en geç 11/6/1974 Salı günü saat 16,30 a kadar 
Müessesemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne vereceklerdir. Teklifler 11/6/1974 
tarihinden itibaren 15 gün opsiyonîu sayılacaktır. 

3 — Postada vaki gecikmeler nazarı itibare alınmayacağı gibi tel
grafla yapılan müracaatlar kabul edilmez. 

4 — Teklifle birlikte teslim müddeti bildirilecek, teslim müddeti 
bildirilmeyen teklifler nazarı itibare alınmayacaktır. 

5 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
6420 /1-1 

PTT Genel Müdürlüğünden : 

1 — Teşekkülülümüz ihtiyacı için 360 adet döner operatris sandal
yesi kapalı yazılı teklif alma suretiyle satın alınacaktır. 

2 — Bu alıma ait şartname Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme 
Dairesi Başkanlığından veya istanbul'da Sirkeci Büyük Postane altında 
bulunan Tesellüm ve Depo Müdürlüğü ambarından TL. 55,— mukabüi 
temin edilebilir. 

3 — İhaleye girmek isteyenlerin, Teknik şartnamemizin 2 nci mad
desinde kayıtlı hususları yerine getirmek üzere ihale tarihinden en geç 
7 gün önce Genel Müdürlük Teknik İşler Dairesi Başkanlığına müra
caat etmeleri lâzımdır. 

4 — Teklifler en geç 21/6/1974 günü saat 10.00 a kadar Genel Mü
dürlüğümüz Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır. 

6524 / 2-1 

Pazar Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1973/158 
Davacı Pazar'm Noğadiha Mah. den Şükriye Kızılhan vekili Avukat 

Ülkü Özer tarafından davalılar Hamdiye Çağlar ve 4 arkadaşı aleyhine 
açmış olduğu lasımlı verase* davasının yapılan açık duruşmasında: 

Davalılardan Flüt et Dönmez, Nazım Kızılhan, Cahit Kızılhan ve Nec-
miye Kızılhan'a gıyap kararı tebliğ edilemediğinden Resmî Gazete ile 
ilânına karar verilmiş olduğundan davalıların duruşmanın bırakıldığı 
ll,7/i-)74 Perşembe günü saat 9 da hazır bulunması veya kendilerini bir 
vekille temsil ettirmeleri aksi takdirde davanın gıyaplarında devam olu
nacağından işbu ilâmn gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

6505 

Edirne İkinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1973/760 
Davacı Emine Karaağaç vekili Avukat Burhan Cay tarafından da

valı Güllüzar Karaağaç aleyhine açılan boşanma davasmm yapılan duruş
ması sırasında verilen karar gereğince: 

Davalı Güllüzar Karaağaç'ın adresinin meçhul bulunması sebebiyle 
davetiyenin Resmî Gazete ile ilâm icra edilmiş bu kere duruşmaya gel
mediğinden gıyap kararı da Resmî Gazete marifetiyle ilân İGrasma karar 
verilmekle duruşmanın bırakıldığı 26/6/1974 günü saat 10.00 da Edirne 
İkinci Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda hazır bulunmanız aksı halde 
gıyabınızda duruşmanın devam edeceği hususu gıyap kararı yerine kaim 
olmak üzere ilân olunur. 6502 

Sivas Asliye İkinci Hukuk Hâkimliğinden : 

1963/557 
Davacı Latif Yıldız ve arkadaşları vekili Avukat Ali Söylemez-

oğlu tarafından davalı Mustafa Kurt, Fuzuli, Fatma ve Nebahat Kurt 
v.s. aleyhine açılan meni müdahele, tapu iptali, inşaatın kal'i dava 
sında : 

Bir kısım davalılara yapılan ilânlı tebligat üzerine gelmedikle 
rinden bu defa duruşmanın bırakıldığı 12/6/1974 tarih saat 9 30 da 
davalı Mustafa, Fuzuli, Fatma ve Nebahat Kurt'un bizzat veya kendi
lerini temsilen bir vekil bulundurmalarına gelmedikleri vekilde gön 
dermedikleri takdirde duruşmanın gıvaplarında vapnacağı gıyap kara
rı yerine ilânen tebliğ oıunuı. 6508 

İsparta Asliye Hukuk Hâkimlığınaeu 

1972/655 
Davacı İsparta Senirce Köyünden Hafize Balcı tarafından dava

lılar Nüfus Müdürlüğü, Mehmet Balcı ve İbrahim Şenol aleyhlerine 
açılmış olan nesep tashihi davasımn yapılmakta olan muhakemesinde : 

Davalılardan İbrahim Şenol'un adresi meçhul olduğundan daveti
yenin ve dava dilekçesinin kendisine ilânen tebliğine karar verilmiştir. 
Duruşma günü olan 7/6/1974 Cuma günü saat 9.00 da mahkemede 
hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi hususu 
davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

5761 
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Kocaeli Topraksu Başmühendisliğinden 

Sıra İnşaatın yeri ve K . bedeli G. Tem. İhale İhale İhale 
No mahiyeti Lira Kr . Lira Kr . tarihi günü saati 

1 Kocaeli - Merkez - Doğan-
tepe Rahmiye köyleri su
lama tesisi 563.678,93 26.297,16 18/6/1974 Sah 11.00 

2 Kocaeli - Merkez - Suadi-
ye - Kestanelik köyleri su
lama tesisi 660.239,49 30.159,58 18/6/1974 Salı 15.00 

3 Kocaeli - Gebze - Ovacık 
30.159,58 

köyü sulama tesisi 441.091,91 21.393,68 19/6/1974 Çarş. 11.00 
4 Kocaeli - Gebze - Naip 

Çarş. 

köyü sulama tesisi 277.124,32 14.834,97 19/6/1974 Çarş. 15.00 
5 Kocaeli - Gölcük - İnsani

ye • .ama tesisi onarım 
inş. 112.171,38 6.858,57 20/6/1974 Perş. 11.00 

1 — Yukarıdaki işler 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince 
karşılarında gösterilen gün ve saatte Kocaeli Topraksu Başmühendisli
ğinin Cengiz Topel Caddesi Şehit Musa Sokak N o : 1 deki idare bina
sında ayrı ayrı ihale edilecektir. 

2 — İşlere ait plan, proje ve şartnameler mesai saatleri içerisinde 
yukarıdaki adreste parasız olarak görülebilir. 

3 — Taliplerin her iş için ayrı ayrı müracaat ederek dilekçelerine; 
a) 1 ve 2 sıra nodaki işler için en az keşif bedeli kadar (C) grubu 

müteahhitlik karnesi, diğer işler için benzeri işler yaptıklarına dair en 
az işin keşif bedeli kadar iş bitirme belgesi veya C grubu müteahhitlik 
karnesi, 

b) 1974 yılı vizeli ticaret odası vesikası, 
c) Sermaye ve kredi olanaklarını gösterir malî yeterlik belgesi 

ve teknik personel beyannamesini ekliyerek 13/6/1974 Perşembe günü 
saat 17.00 ye kadar Topraksu Başmühendisliğine müracaatla her iş için 
ihaleye iştirak belgeleri almaları şarttır 

4 — Taliplerin 1974 yılı ticaret odası vesikası, geçici teminat mak
buzu, ihaleye iştirak belgesini ve kanuna uygun olarak hazırlıyacakları 
teklif mektupları ile birlikte ihale saatinden bir saat evvel makbuz mu
kabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. 

5 — Postadaki vaki gecikmeler ve telle müracaatlar kabul edilmez. 
6610 /1-1 

den 
TCDD. İşletmesi 4 üncü İşletme Alım ve Satım Komisyon Reisliğin-

1 — İşletmemiz 1974 yılı ihtiyacına aşağıda ocak mevkileri ile tak
ribi miktarları yazılı bulunan balastların ihalesi hizalarında belirtilen gün 
ve saatte pazarlık usulü ile yapılacaktır. 

2 — fhale 4 üncü İşletme Müdürlüğü binasında yapılacak olup, iş
tirakçi 1 er geçici teminatmı gösterir makbuz, ticaret odası belgesi ve balst 
yaptık arma dair bonservis ile birlikte Komisyonumuza müracaat etme
leri şarttır. 

3 — Pu işlere ait şartnameler Komisyonumuz Bürosuna müra
caatı H gÖrVebiünir. 

4 — TCDD İşletmesi ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta 
veya diitdiği talibe ihale etmekte tamamen serbesttir. 

Ocak mevkii 

Samsun Kalın 
Sivas Kayseri 
Sivas Erzurum 
Sivas • Erzurum 

Kim. s i 
Takribi 
Miktarı 

358 361 20.000 MK 
439-440 40.000 » 
678 - 684 10.000 » 
857 -868 8.000 » 

G. tem. 
Lira 

55.000 
115.000 
28.000 
22.500 

İ H A L E 
Tarihi Saati 

10/6/1974 
» 
» 

14.00 
» 
» 
» 

6599 /1-1 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Trabzon Yapı 
İşleri 11 inci Bölge Müdürlüğünden: 

1 — Trabzon K.. T. Ü lojman inşaatı (öğretim üyeleri lojman
ları) 32 ünite C tipi cjman ikmal inşaatı işi yeniden 2490 sayılı Ka 
nünün nukümler.ne göre Kapalı zart usulü ile eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 — İşin keşif oedeli 2390.129.— liradır. 
3 — Eksiltme Trabzon'da Yapı İşleri 11 inci Bölge Müdürlüğü 

İhale Komisyonunda 14/6/1974 Cuma günü saat 15.00 de yapılacaktır 
4 — Eksiltme şartnamesi vs diğer evrak mezkur Müdürlükte gö

rülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
a) 85.453,87 liralık geçici teminatım, 
b) 1974 yılına ait ticaret veya sanayi odası belgesini, 
c) (Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şart

namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan plan ve teçhi
zat beyannamesini, sermaye ve kredi imkanlarını bildiren malî du
rum bildirisini, teknik personel beyannamesini, taahhüt beyanname
sini, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan keşif 
bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik 
karnesi ibraz suretiyle Yapı İşleri 11 inci Bölge Müdürlüğü belge ko
misyonundan alacakları) yeterlik belgesini, teklif mektupları ile bir
likte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İsteklilerin teklif mektuplarını 14/6/1974 Cuma günü saat 
14.00 e kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına ve
receklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 11/6/1974 
Salı günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 6601 / 1-1 

Zonguldak İli Ulus İlçesi Ulupmar Devlet Kereste Fabrikası Mü
dürlüğünden : 

Parti 
adedi 

T" 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
9 
4 
5 

Cins ve Kalitesi 

I. II. Sn. Nor. Boy Fır. Kay. Ker. 
I. II Sn. Ks. Boy Fır. Kay. Ker. 
Merkanti Nor. Boy. Fır. Kay. Ker. 
III. Sn. Nor. Boy. Fır. Kay. Ker. 
IV. Sn. Fırınlı Kay. Ker. 
I. Sn. Kenarlı Fır. Kay. Ker. 
II. Sn. Ken. Fır. Kay. Ker. 
III. Sn. Ken. Fır. Kay. Ker. 
IV. Sn. Ken. Fır. Kay. Ker. 
III. Sn. Nor. Boy Göknar Ker. 

Yekûn 

Miktarı 
M 3 . Dm>. 

16.952 
17.445 
19.376 
44.704 

276.959 
30.805 
36.234 

366.277 
156.484 
156.381 

1121.617 

M . bedeli 
Lira 

2.400 
1.850 
2.200 
1.500 
1.100 
1.750 
1.550 
1.100 

750 
1.350 

% 7,5 
teminat 

Ura 

3.060 
2.430 
3.200 
5.030 

20.800 
4.050 
4.220 

30.280 
8.820 

15.850 

97.740 

Yukarıda icmal olunan muhtelif ebattaki fırınlı kayın ve göknar 
keresteleri 7 Haziran 1974 Cuma günü saat 14.00 de Ulus Orman İşlet
mesi Müdürlüğü satış salonunda açık artırmayla bedelinin % 50 si pe
şin % 50 si ise banka teminat mektubu karşılığında altı ay vadeU olarak 
satışa çıkarılmış olup, buna ait şartname ve ekleri Orman Ürünleri Sa-
nayü Genel Müdürlüğüne bağlı kereste fabrikaları ile civar orman işlet
melerinde görülebilir. 

Alıcıların ihale gününde saat 12.00 ye kadar % 7,5 geçici teminatla
rını Fabrika Veznesine yatırmaları ilân olunur. 

6569 / 1-1 

Ahmetli Belediye Başkanlığından: 

1 — 485.000,— lira keşif bedelli Tip 02.1 Alaturka hamam inşaatı 
işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Bu işe ait şartname v. s. evrak her gün mesai saatleri da
hilinde Belediyemiz Fen İşleri Dairesinde görülebilir. 

3 — İhalesi 7/6/1974 Cuma günü saat 14.00 te Belediye encüme
ninde yapılacaktır. Geçici teminat 23.150,— lira olup taliplilerin İhale 

Kanununun 2 nci ve 3 üncü maddesinde yazılı şartlara haiz olmaları 
şarttır. 

4 — İhaleye girecek olanların ihale gününden en az üç gün evvel 
yeterlik belgelerini almaları ve teklif mektuplarım ihale saatinden 
bir saat evvel Başkanlığa vermeleri şarttır. 

5 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 6616/4-1 

Ünye Belediye Başkanlığından: 

1 — 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre .bi r tanesinin muham
men bedeli (taksitlerde oluşacak faizler hariç) 214.000,— lira olmak 
üzere 2 adet 7 tonluk kamyon şartnamesi gereğince kapalı zarf eksilt
me suretiyle taksitle alınacaktır. 

2 — Geçici teminatı (27.650,—) lira olup ihalesi 13/6/1974 Per
şembe günü saat 15.00 de Beledive encümeninde yapılacaktır. 

3 — Şartnameler mesai saatlerinde İşletme Muhasipliğinde gö
rülebilir. 

4 — Hazırlanacak teklif mektupları ihale saatinden bir saat ev
vel Başkanlığa verilmesi postada vaki gecikmeler kabul edilmeyeceği 
ilân olunur. 6611/4-1 
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Manisa Defterdarlığından: 

D U Y U R U 
Cinsi : Ekmek, yemek ve sebze artıkları, Muhammen bedeli: 

30.500,— TL., Teminatı : 2.287,50 TL., Tahmini miktar ı : 145 ton. 
İlimiz 57 nci Er Eğitim Tümenine bağlı 8 inci Piyade Er Eğitim 

Alayı Batı ve Doğu kışlaları ile Askerî Hastane ve Tümen Karargâhı
nın mutfak ve yemekhanelerinde birikecek ekmek, yemek ve sebze 
artıkları 1/8/1974 tarihinden 31/7/1975 tarihine kadar bir vıl müddetle 
2490 sayılı yasanın 31 ve daha sonraki maddeleri gereğince kapalı 
zarf usulü ile satılacaktır. 

İhale 19/6/1974 Çarşamba günü saat 11.00 de Defterdarlık oda
sında oluşacak komisyon huzurunda yapılacaktır. İsteklilerin geçici 
teminat makbuzlarını taşıyan teklif mektuplarını ihale saatinden 1 
saat öncesine kadar komisyona vermeleri, postadaki gecikmelerin 
dikkate alınmayacağı, şartnamesinin ış saatlerinde Mil l i Emlâk Mü
dürlüğünde görülebileceği duyurulur. 6600 / 1-1 

İzmir Devlet Hastanesi Baştabibliğinden: 

1 İzmir Devlet Hastanesi binaları umumi onarım işi 2490 sayılı 
Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmış. 
t ı ı . 

2 — İşin keşif bedeli 764.880,01 liradır. 
3 — Eksiltme İzmir Devlet Hastanesi Baştabibliği odasında Ek

siltme ve İhale Komisyonunda 14 Haziran 1974 Cuma günü saat 11.00 
de yapılacaktır. 

4 — Eksiltme evrakı mesai saatleri içinde İzmir Devlet Hasta
nesinde görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 

Tokat İli Daimî Komisyon Başkanlığından : 

A - 34.345,20 liralık geçici teminatını, 
B - 1974 yılma ait ticaret veya sanayi odası vesikasını, 
C) Müracaat dilekçeleri ile verecekleri (Eksiltme şartnamesin

de belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) Plan ve teçhizat be
yannamesi, teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi, malî 
yeterlik belgesi, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) gru
bundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir 
müteahhitlik karnesini ibraz suretiyle İzmir Bayındırlık Müdürlüğün
den alacakları yeterlik belgesini, teklif mektupları ile birlikte zarfa 
koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 14 Haziran 1974 Cuma günü 
saat 10.00 a kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına 
vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 10 Hazi
ran 1974 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadardır. 

8 — Telgrafla müracaat ve postada vaki olacak gecikmeler ka
bul edilmez. 

Keyfiyet ilân olunur. 6602 / 1-1 

Sümerbank Yünlü Sanayii Müessesesi Hereke Fabrikasından: 

İhtiyaç fazlası malzeme satılacaktır 
1 — Fabrikamızın ihtiyaç fazlası muhtelif malzemesi şartnamesi 

şartları dahilinde 18/6/1974 Salı günü saat 14.00 e kadar kapalı zarfla 
teklif alınmak suretiyle satılacaktır. 

2 — Bu işe ait şartname Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi 
Satış Müdürlüğünden Sümerbank Yünlü Sanayii Müessesesi Defter
dar Fabrikasından ve Fabrikamızdan temin edilebilir. 

3 — Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamak ve dilediğine satmak
ta serbesttir. 6607 / 1-1 

1 — Aşağıda yerleri, keşif bedelleri, ihale tarihleri ve saati ile geçici teminat miktarları yazılı ilkokul inşaatları 1931 sayılı Kanun gereğince 
yürürlük süresi uzatılan 222-68 sayılı Kanun uyarınca açık eksiltme ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İhaleye iştirak edebilmek için isteklilerin 1974 yılı ticaret odası belgesi, geçici teminatın Özel İdare Müdürlüğüne yatırıldığına dair mak
buz veya teminat mektubu ile Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgelerini (İsteklilerin iştirak belgesi almak için Tokat Bayındır
lık Müdürlüğüne müracaatlarında (500.000.—) TL. sına kadar olan işler için iş bitirdiklerine dair müteahhitlik belgelerini (500.000.—) TL. smdan 
fazla 1. keşif bedeli olan işler için de işin keşif bedeli kadar Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C* grubundan müteahhtlik karnelerim ib
raz etmeleri şarttır.) Teklif mektupları ile birlikte komisyona ibraz etmeleri lâzımdır. 

3 — İhale İl Daimî Encümeni salonunda yapılacaktır. 
4 — Şu işe ait dosyalar her gün mesai saatleri dahilinde Daimî Encümen kaleminde görülebilir. 
5 — İsteklilerin iştirak belgesi almak için son muıacaüt tarım 1. grup için 7/6/1974, ikinci grup için 8/6/1974, üçüncü grup için 11/6/1974 

günü mesai bitimine kadardır. 
Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler'kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

Sıra 1. Keşif tutarı Geçici teminatı 
No. İmalâtın ismi ve yeri Lııa Kr. İhale tarihi İhale saati Lira Kr . 

1 Grup 
1 Turhal Varvara Mah 10 derslikli okul 2 kısmı 1.026.189,20 10/6/1974 10.00 44.535.68 
2 Erbaa - Değirmenli Köyü 10 derslikli okul 2. kısmı 1.235.566,39 10/6/1974 10.30 50.816,99 
3 Erbaa - Karaağaç Köyü 5 derslik okul + 1 lojman 686 631,14 10/6/1974 11.00 31.215,25 
4 Zile - Çayırköyü 5 derslikli okul + 1 lojman 686.631,14 10/6/1974 11.30 31.215,25 
5 Artova - Arabacımusa Köyü ilkokulu tamiri 78.294,53 10/6/1974 12.00 5.164.73 
6 Zile - Köylüünürü Köyü 1 derslik + 1 lojman 25.070,14 10/6/1974 12.30 1.880,26 
7 Turhal - Kat Köyü 10 derslik + 1 lojman 1.585.648,20 10/6/1974 13.00 61.319,45 
8 Tokat Yelpe Köyü 2 ders. + 2 lojman + 4 lü WC 387.440,30 10/6/1974 13.30 19.247,61 
9 Tokat Aş. Daylıhacı Köyü 2 Ders. ikmali 125 292,48 10/6/1974 14.00 7.514.24 

10 Reşadiye - Yeniköy 2 Ders. ikmali 
2. Grup 

100.000,— 10/6/1974 14.30 6.250.,— 

1 Almus - Görümlü Köyü 5 Ders. + 1 lojman 686.631,14 12/6/1974 11.00 31.215,25 
2 Niksar Teknealan 2 Ders. J - 2 Loj. + 4 lü WC. 387.440,30 12/6/1974 11.30 19.247,61 
3 Tokat Çamaltı 2 Ders. + 2 Loj. + 4 lü WC. 387.440,30 12/6/1974 12.00 19.247,61 
4 Tokat Akyamaç 2 Ders. + 4 lü VVC. 240.404,54 12/6/1974 12.30 13.270,23 
5 Tokat - Kil l ik 2 Ders. + 1 lojman ikmali 50.000,— 12/6/1974 13.00 3.750,— 
6 Reşadiye - Çaykaya 2 Ders. + 2 lojman + 4 lü WC. 387.440,— 12/6/1974 13.30 19.247,61 
7 Zile - Büyükaköz 2 Ders. + 2 lojman + 4 lü WC. ikmal 188.049,08 12/6/1974 14.00 10.652,45 
8 Zile - Güngörmez 1 Ders. + 1 lojman ikmali 47.985,02 12/6/1974 14.30 3.598,88 

3. Grup 
1 Erbaa - Yaylalı 2 Ders. + 2 Loj. + 4 lü WC. 387.440,30 14/6/1974 11.00 19.247.61 
2 Niksar - Işıklı 1 Ders. + 1 lojman ikmali 30.000 — 14/6/1974 11.30 2.250,— 
3 Niksar Yolkonak 2 derslik ikmali 30.000,— 14/6/1974 12.00 2.250 — 
4 Tokat - Çamdere 2 Ders + 2 lojman + 4 lü WC. 387.440,30 14/6/1974 12.30 19.247,61 
5 Reşadiye - Çakmak 2 derslik + 1 Loj. onarımı 29.665 — 14/6/1974 13.00 2.224.83 
6 Tokat - Akbelen okulu onarımı 30.000,— 14/6/1974 13.30 2.250,— 
7 Zile - Yaylayolu 4 derslik + 1 lojman + 4 lü WC. 469.048,09 14/6/1974 14.00 22.511,92 
8 Reşadiye - Kolköy 2 Ders. + 2 lojman + 4 lü WC. 387.440,30 14/6/1974 14.30 19.247,61 

6603 / 1-1 
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Tokat İli Daimî Komisyonu Başkanlığından : 

1 — Aşağıda yerleri, keşif bedelleri, ihale tarihleri ve saati ile ge
çici teminat miktarları yazılı Teknik Eğitim İşlikleri 1931 sayılı Kanun 
gereğince yürürlük süresi uzatılan 222-68 sayılı Kanun hükümlerine göre 
açık eksiltme usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İhaleye iştirak edebilmek için isteklilerin 1974 yılı ticaret oda
sı belgesi, geçici teminatın Özel İdare Müdürlüğüne yatırıldığına dair 
makbuz veya teminat mektubu ile Tokat Bayındırlık Müdürlüğüne mü
racaatla alacakları yeterlik belgelerini (Yeterlik belgesi almak isteyen
lerin Tokat Bayındırlık Müdürlüğüne müracaatlarında; Niksar ve Tur
hal Orta tip teknik eğitim işlikleri için işin keşif bedeli kadar Bayındır
lık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan müteahhitlik karnesini, 
Almus ve Artova Küçük tip teknik eğitim işlikleri için keşif bedelleri 
kadar iş bitirme belgelerini dilekçelerine eklemeleri.) Teklif mektupları 
ile birlikte komisyona ibraz etmeleri şarttır. 

3 — İhale İl Daimî Encümeni salonunda yapılacaktır. 
4 — Bu işe ait dosyalar her gün mesai saatleri dahilinde Daimî 

Encümen Kaleminde görülebilir. 
5 — İsteklilerin iştirak belgesi almaları için ihale tarihinden 3 gün 

önce mesai saati bitimine kadar Tokat İl Makamına müracaatta bu
lunmaları şarttır. 

Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

İ N Ş A A T I N Y E R İ 

Tokat - Niksar orta tip Teknik 
Eğitim İşliği 
Tokat - Turhal orta tip Teknik 
Eğitim İşliği 
Tokat - Almus küçük tip Teknik 
Eğitim İşliği 
Tokat-Artova küçük tip Teknik 
Eğitim İşliği 

K . bedeli 
Lira Kr . 

I H_A L E 
Tarihi " Saati 

G. tem. 
Lira Kr . 

839.483,17 17/6/1974 10.00 37.329,32 

839.483,17 17/6/1974 11.00 37.329,32 

422.908,65 17/6/1974 12.00 20.666,35 

422.908,65 17/6/1974 13.00 20.666,35 
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Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Sarımsaklı Tohum Üretme Çift
liği Müdürlüğünden : Lüleburgaz 

1 — Çiftliğimiz ihtiyacı için 250 ton balyalanmış kuru çayır otu 
kapalı teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 — İşin ihalesi 12 Haziran 1974 Çarşamba günü saat 15.00 de 
Çiftlikte yapılacaktır. Teklifler bu tarihe kadar verilmiş olacak, Pos
tada vaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 

3 — İhaleye iştirak edecekler 5.000,— TL. (Beşbin lira) geçici te
minat yatıracaklardır. İşin kati teminatı 10.000,— TL. (Onbin lira) dır. 

4 — Bu işe ait şartnameler bedelsiz olarak Çiftliğimizden temin 
edilir. 

5 — Çiftliğimiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi ya
pıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 
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Mardin - Topraksu Ekip Başmühendisliğinden : 

Sıra 
No İŞİN CİNSİ 

K . bedeli G. tem. 
Lira Lira 

İHALE 
Tarihi Saati 

1 Mardin - Savur - Bağyaka su
lama tesisi 444.515 21.531 17/6/1974 10.00 

2 Mardin - Merkez - Yeşilli su
lama tesisi 853.929 37.908 17/6/1974 13.00 

a) Yukarıda keşif bedelleri ve geçici teminat miktarları yazılı iş
ler, hizalarında yazılı gün ve saatte 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi 
gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

b) Proje şartname ve ekleri her gün mesai saatlerinde Başmühen
disliğimizde bedelsiz olarak görülebilir. 

c) İsteklilerin müracaat dilekçeleri ile birlikte eksiltme şartna
mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan plan ve teçhizat be
yannamesini, teknik personel beyannamesini, sermaye ve kredi imkân
larını gösteren malî durum bildirgesini 1 No. lu iş için bu işin cins ve 
öneminde ve keşif bedelinden aşağı olmamak üzere bir iş yaptığını be
lirtir tasdikli belgesini 2 No. lu iş için en az keşif bedeli kadar C grubu 
müteahhitlik karnesini 14/6/1974 günü mesai bitimine kadar ibraz etmek 
suretiyle ihaleye iştirak belgesi almaları şarttır. 

d) İsteklilerin ihaleye iştirak bilgesi, geçici teminat mektubu, 1974 
yılı tasdikli ticaret odası belgesi ile usulüne uygun teklif mektuplarını 

ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkan
lığına vermeleri gerekmektedir. 

e) Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Kayseri 6. Bölge Müdürlüğün
den : 

1 — Pınarbaşı - Kaynar - Sivas hududu yolu 0 + 000 - 32 + 384 
Km. leri arasına çekilecek 32818 M 3 , stablize malzemesinin ihsar, yük
leme, nakil, boşaltma, ve figüresi işi 10/6/1974 Pazartesi günü saat 
14.30 da Bölgemiz Komisyonunca pazarlık suretiyle eksiltmeye çıka
rılmıştır. 2 — Muhammen bedeli 618.962,57 lira olup, muvakkat temi
natı 28.550,— liradır. 3 — Buna ait şartname ve ekleri Bölgemiz Mal
zeme servisinde görülebilir. 4 — İsteklilerin engeç 6/6/1974 Perşembe 
günü saat 17.00 ye kadar bir dilekçe ile Bölgemize müracaat ederek 
dilekçelerine en az keşif bedelinin yarısı kadar benzer iş yaptığına 
dair belge veya keşif bedeli kadar (C) grubu müteahhitlik karnesi, 
malî durum, yapı araçları, taahhüt bildirileri ile banka referans mek
tubunu ekliyerek iştirak belgesi almaları. 5 — İsteklilerin 1974 yılı Ti
caret Odası vesikası, iştirak belgesi ve teminatları ile birlikte Komis
yonumuza müracaatları ilân olunur. 6608 / 1-1 

PTT Fabrika Müdürlüğünden : 

3 iletkenli santral fiş kordonu satm alınacaktır 
İdarî ve teknik şartnamesine göre 50.000 metre gri ve 50.000 

metre kırmızı 3 iletkenli santral fiş kordonu, kapalı yazılı teklif alma 
usulü ile satın alınacaktır. 

Bu işe ait şartnameler normal çalışma gün ve saatlerinde istan
bul - Ümraniye Alemdağ Caddesinde bulunan Fabrikamız Malzeme 
Amirliğinden 35,— TL. mukabilinde alınabilir. 

Teklif mektupları en geç 10/6/1974 tarihine rastlayan Pazartesi 
günü saaî 15.00 e kadar Malzeme Amirliğimize makbuz mukabilinde 
teslim edilmeli veya aynı gün ve saatte Amirliğimizde bulunacak şe
kilde posta ile gönderilmelidir. 6594 / 1-1 

Muğla Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

% 7,5 
M . bedeU G. teminatı 

Bölgesi Mevkii Malın cinsi Kg. Lira Kr . Lira Kr . 

Yer kesik Muh. Havuzlarda Reçine 90.816 5,— 34.100,— 
Ula Çiçekli Havuzu Reçine 35.810 5 — 13.450,— 
Yaraş Muh. Havuzlarda Reçine 36.373 5 — 13.650,— 
Gökova Muh. Havuzlarda Reçine 57.755 5,— 21.700 — 
Ula Ula Deposunda Sığla yağı 3.634 50,— 13.650,— 

1 — Yukarıda yazılı orman emvallerinden reçineler % 50, sığla ya
ğı % 25 peşin bakiyesi 3 ay vadeli müddetsiz banka mektubu karşılığı 
açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır. 

2 — Yukarıda müfredatı yazılı emvaller 10/6/1974 tarihine rast
layan Pazartesi günü saat 11.00 de İşletme binasında satışları yapılacak
tır. 

3 — Satış partileri tevhit listesi ve şartname Muğla, Mersin, is
tanbul Başmüdürlüklerinde, Aydın, İzmir, Denizli, Nazilli ve Milas İş
letme Müdürlüklerinde görülebilir. 

4 — Alıcıların almak istedikleri partilerin % 7,5 geçici teminatla
rının en geç aynı gün saat 11.00 e kadar İşletmemiz Veznesine yatırma
ları ve makbuzla komisyona müracaatları ilân olunur. 
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Gölhisar Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

İşletmemizin Tefenni orman bölge şefliği hudutları dahilinde 
5 + 675 Km. lik orman yolunun dozer ile inşaası kapalı zarf ve eksilt
me suretiyle yaptırılacaktır. 

1 — Bu işe ait Genel ve Özel şartname Orman Genel Müdürlü
ğünde, İsparta Orman Bölge Başmüdürlüğünde ve İşletmemiz Müdür
lüğünde görülebilir. 

2 — Teklifler, 8/6/1974 günü saat 11.00 e kadar İşletmemiz mer
kezinde teşekkül edecek Komisyona verilecektir. 

3 _ Yolun beher kilometresi 28.000,— TL. dır. 
4 — Eksiltmeye iştirak edeceklerin belirli gün ve saatte 9.180,— 

TL. muvakltat teminatını işletme veznesine yatırarak teminat mak-
buzuyla Komisyona müracaatları ilân olunur. 6584 / 1-1 
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Mersin Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden : 

Emvalin Parti MİKTARI M . Bed. 
Bölgesi Deposu cins ve nev'i adedi Adet M 3 Lira 

Tömük Tömük 3.S.N.B. Çz. tomruk 17 4118 905.314 500 
» » 3.S.K.B. Çz. tomruk 8 3388 424.823 425 
» » 2.S.Çz. maden direk 8 11715 492.296 400 
» » 2,S.Çk. maden direk 1 825 42.158 400 
» » Çz. sanayi odunu 4 5379 204.940 325 
» » Çk. sanayi odunu 1 92 6.280 300 
» » Kızıl ağaç San. odunu 1 116 4.678 325 
» » Çz. kabuklu San. Od. 1 (Ster) 38.000 150 

Çamalan Çamalan 3.S.N.B. Çz. tomruk 17 4511 822.603 500 
» » 3JS.K.B. Çz. tomruk 10 3946 460.449 425 
» » 2.S. Çz. maden direk 2 1381 68.511 400 

M 3 lü emval yekûnu 69 35471 3432.052 
Ster emval yekunu 1 — 38.000 

1 — Yukarıda müfredatı yazılı 70 parti muhtelif cins orman em
vali "'o 25 i peşin bakiyesi 3 ay vadeli olarak açık artırmalı satışa çıkar
tılmıştır. 

Satış 10/6/1974 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 13.00 de Mer
sin işletme merkezi satış salonunda toplanacak komisyon marifetiyle 
yapılacaktır. 

2 — Artırmalı satışlara, kereste ticareti yapanlarla, kereste ima
lâthanesi olanlar, inşaat yaptıran gerçek ve tüzel kişiler, orman emvali 
kullanan küçük sanat erbabı satış şartnamesinin 3 ve 4 üncü madde
sinde belirtilen belgeleri teminat yatırmadan önce ibraz etmek şartı ile 
girebilirler. 

3 — Satışa ait ilân, şartname ve satış müfredat listesi Orman Genel 
Müdürlüğünde Mersin Orman Bölge Başmüdürlüğünde, Adana, K . Ma-
raş, Elazığ Orman İşletme Müdürlüklerinde, Çamalan, Tömük, Merkez, 
İskenderun. G. Antep Orman Bölge Şefliklerinde, Mersin, Tömük ve 
Yayla Çukuru Belediye Başkanlıklarında görülebilir. 

4 — Satışla ilgili her türlü vergi ve resimler alıcıya, ilân masrafı 
İşletmemize aittir. 

5 — Taliplilerin yukarıda belirtilen gün ve saatte geçici teminatla
rım en geç saat 12.30 a kadar İşletmemiz Veznesine yatırmaları ve satış 
komisyonuna müracaat etmeleri ilân olunur. 
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Kdz. - Ereğli Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

Toprak Mahsulleri Ofisi Konya Bölge Müdürlüğünden: 

İnşaat yaptırılacaktır 
1 — Çumra'da Belediye hudutları haricinde Okçular'da yaptırı

lacak 1.298.850,— lira keşif bedelli 5X1000 tonluk depo inşaatı sabit 
birim fiyatı esası üzerinden 1974 yılı birim fiatları ile ve kapah zarf 
usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Geçici teminat miktan 52.475,51 liradır. 
3 — İstekliler eksiltme şartnamesinde istenilen belgelerle birlik

te en geç 7/6/1974 günü saat 15.00 a kadar T. M. Ofisi Konya Bölge 
Müdürlüğü İnşaat servisine müracaat edecekler ve 6/6/1974 günü ak
şamına kadar yeterlik belgesi almış olacaklardır. 

4 — İstekliler eksiltme dosyasını T. M. Ofisi Konya Bölge Mü
dürlüğümüz İnşaat Şefliğinde tetkik edebilirler. İhaleye girmeden ön
ce eksiltme dosyasının incelendiğine ve bütün şartlarının kabullendi
ğine dair dosya üzerine imza edilmesi şarttır. Dosyalar satılmaz. 

5 — İştirak edecekler teklif mektuplarını 8/6/1974 günü saat 
15.00 e kadar Bölge İnşaat Servisi Şefliğine makbuz mukabili vermiş 
olmaları şarttır. Teklifler aynı gün saat 16.00 ya kadar Bölgede top
lanacak Komisyonda açılacaktır. 

6 — Belgesiz veya telgrafla yapılan, veya zamanında yapılmayan 
müracaatlar kabul edilmez. 

7 — Ofisimiz 2490 sayıh Kanuna tabi olmadığından belge verip 
vermemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta 
serbesttir. 6589 / 1-1 

• 
Sümerbank Merinos Yünlü Sanayii Müessesesinden: 

Bursa 
Muhtelif işletme malzemesi, makinalar ve mensucat 

boyalan satılacaktır 
1 — Müessesemizde mevcut ihtiyaç fazlası muhtelif işletme mal

zemesi, makinalar, elektrik motorları ve mensucat boyaları 20 Hazi
ran 1974 Perşembe günü saat 16.00 ya kadar kapalı teklif alınmak su
reti ile satılacaktır. 

2 — Şartnamesi Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden," Istanbul. 
da Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi Tedarik Dağıtım Müdürlü
ğünden, İzmir'de Sümerbank Basma Sanayii Müessesesi Ticaret Mü
dürlüğünden temin edilebilir. 6593 /1-1 

••• 

DEPOSU 

Alaph 
Geçmişaltı 
Geçmişaltı 
Alaph 
Geçmişaltı 
Geçmişaltı 
Geçmişaltı 

Yekûn 

Parti M İ K T A R I M . bedeli °/« 7,5 tem. 
Adedi C i n s v e N e v ' i Adet M 3 . Dm 3 . Lira Kr . Lira Kr . 

3 3. S. N . B. Kayın Tomruk 627 192.265 320,— 4.800,— 
9 3. S. N . B . Kayın Tomruk 1097 502.187 320,— 12.350,— 
8 3. S. K. B . Kaym Tomruk 595 354.289 280,— 7.550,— 
2 3. S. K. B. Kayın Tomruk 212 109.887 280,— 2.400,— 
1 3. S. N . B . Kayacık Tomruk 84, 26.164 370,— 750,— 
1 3. S. K . B. Kayacık Tomruk 1? 3.312 285,— 100,— 
1 3. S. N . B. Kavak Tomruk 14 10.277 270,— 250,— 

25 2646 1198.377 28.200,— 

Düşünceler 

Serbest piyasa satışıdır 

1 — İşletmemizin Alaph ve Geçmişaltı depolannda mevcut yukanda yazılı orman emvalleri % 25 peşin % 75 vadesiz banka mektubu karşılığında 
vergi ve resimleri ile % 9 faizi peşin olmak üzere açık artırma suretiyle satışa çıkarümıştır. 

2 — Kaym tomruk emvali 6 ay vadeli, kaym tomruğu dışındaki orman emvalleri 3 ay vadeli olarak satılacaktır. 
3 — Açık artırma 7/6/1974 tarihine rastlayan Cuma günü saat 14 te Alaplı bölge binasında yapılacaktır. 
4 — Bu satışa ait ilân ve şartnameler Ankara Orman Genel Müdürlüğü ile Zonguldak, Bartın, Mengen, Devrek, Bolu, Düzce, Adapazarı İşletme

leri ile işletmemizde görülebilir. 
5 — İsteklilerin satış günü belirtilen saatte teminat makbuzları ile Komisyonumuza müracaattan. 6583 /1-1 

Gediz Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

Emvalin Cms ve Nev'i 
M İ K T A R I M . bedeli G. teminatı 

Parti Adedi Adet M 3 . Dm 3 . Lira Kr . Lira Kr . DEPOSU VASPI 

20 3244 804.015 500,— 30.850,— Ef. Köprüsü Gediz Gediz Asfalt 

a 1193 253.519 500,— 9.650,— » » » » 
8 1942 253.777 360,— 6.800,— » » » » 
6 343 Ster 60,— 1.700,— » » » » 
5 1594 152.942 250,— 2.900,— » » » » 

III S. N . B. Çk. Tomruk 
III. S. N . B. Çz. Tomruk 
III. S. Ks. B . Çz. Tomruk 
Çam yakacak odun 
Çam sanayi odunu 

Yukarıda müfredatı gösterilen emvallere ait vergilerinin tamamı üe mal bedelinin % 50 si peşin bakiyesi müddetsiz limitli banka teminat mek
tubu karşılığı üç ay vadeli açık artırma suretiyle 5/6/1974 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14.30 da Gediz Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğü 
binasında toplanacak Komisyon huzurunda satılacaktır. 

Taliplilerin belirli gün ve saatte teminatlarını yatırarak teminat makbuzlarıyla Komisyona müracaatları ilân olunur. 6585 / l - l 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Kayseri 6. Bölge Müdürlüğün
den : 

liyerek iştirak belgesi almaları. 5 — IsteklUerin 1974 yılı ticaret odası 
vesikası, iştirak belgesi ve teminatları ile birlikte Komisyonumuza 
müracaatları ilân olunur. 6587 / 1-1 

1 — Pınarbaşı 5. Bölge Hududu yolu 154 + 060 - 165 + 525 K m . 
leri arasına yapılacak Drenaj yapım işi 7/6/1974 Cuma günü saat 14.30 
da Bölgemiz Komisyonunca pazarlık suretiyle yeniden eksiltmeye çı
karılmıştır. 2 — Muhammen bedeli 686.135,92 lira olup, muvakkat te
minatı 31.250,— liradır. 3,— Buna ait şartname ve ekleri Bölgemiz Mal
zeme servisinde görülebilir. 4 — İsteklilerin en geç bir dilekçe ile 
4/6/1974 Salı günü saat 17.00 ye kadar Bölgemize müracaat ederek di
lekçelerine muhammen bedel kadar (C) grubu müteahhitlik karnesi, 
banka referans mektubu, bunu tevsik eden malî durum bildirisi, Tek
nik personel, yapı araçları ve taahhüt bildirilerini ekliyerek yeniden 
iştirak belgesi almaları. 5 — İsteklilerin 1974 yılı ticaret odası vesi
kası, iştirak belgesi ve teminatları ile birlikte Komisyonumuza mü
racaatları ilân olunur. 6588 / 1-1 

Devlet Orman İşletmesi Beypazarı Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüzde katma bütçe 13 derece genel idare hizmetleri 
sınıfında münhal bir adet kadroya memur alınacaktır. 

Orman Bakanlığı ile Bağlı Genel Müdürlüklerin Merkez ve taşra 
kuruluşlarında Devlet Memurluğuna atanacaklar için zorunlu yeterlik 
ve yarışma sınavları özel yönetmeliği gereğince 7/6/1974 tarihinde 
saat 9.00 da Beypazarı İşletme Müdürlüğü idare binasında yapılacak 
imtihana, isteklilerin 6/6/1974 tarihi akşamına kadar İşletme Müdür
lüğümüze müracaatları ilân olunur. 6579 / 1-1 

1 — Yeşilhisar - Ürgüp yolu 10 + 900 - 29 + 500 K m . leri arasına 
çekilecek 31205 m 3 stablize malzemesinin ihsan, yüklemesi, nakliyesi, 
boşaltması ve figüresi işi 5/6/1974 Çarşamba günü saat 14.30 da Böl
gemiz Komisyonunca Pazarlık suretiyle eksiltmeye çıkanlmıştır. 2 — 
Muhammen bedeli 1.123.380,— lira olup, muvakkat teminatı 47.450,— 
liradır. 3 — Buna ait şartname ve ekleri Bölgemiz Malzeme servisinde 
görülebilir. 4 — İsteklilerin en geç 3/6/1974 Pazartesi günü saat 17.00 
ye kadar bir dilekçe ile Bölgemize müracaat ederek, dilekçelerine en 
az keşif bedelinin yansı kadar aynı mahiyette iş yaptığına dair belge 
veya keşif bedeli kadar (C) grubu müteahhitlik karnesi, malî durum, 
yapı araçları ve taahhüt bildirileri ile banka referans mektubunu ek
liyerek iştirak belgesi almaları. 5 — İsteklilerin 1974 yılı ticaret odası 
vesikası, iştirak belgesi ve teminatlan ile birlikte Komisyonumuza 
müracaatları ilân olunur. 6586 / 1-1 

1 — Yeşilhisar - Ürgüp yolu 29 + 500 - 49 + 800 K m . leri arasına 
çekilecek 34265 M 3 , stablize malzemesinin ihsar, yükleme, nakliyesi, 
boşaltması, ve figüresi işi 6/6/1974 Perşembe günü saat 14.30 da Böl
gemiz Komisyonunca pazarlık suretiyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 — 
Muhammen bedeli 1 052278,15 lira olup, muvakkat teminatı 45.320,— 
liradır. 3 — Buna ait şartname ve ekleri Bölgemiz Malzeme servisinde 
görülebilir. 4 — İsteklilerin en geç 3/6/1974 Pazartesi günü saat 17.00 
ye kadar bir dilekçe ile Bölgemize müracaat ederek, dilekçelerine en 
az keşif bedelinin yarısı kadar aynı mahiyette iş yaptığına dair belge 
veya keşif bedeli kadar (C) grubu müteahhitlik karnesi, malî durum, 
yapı araçian ve taahhüt bildirileri ile banka referans mektubunu ek-

TOPRAKSU X V I . Bölge Müdürlüğü - Merkez Ekip Başmühendisliğinden : BURSA 

Keşif bedeli Geçici teminatı İ H A L E N İ N 
Sıra No. İ ş i B y e r i ve e l n s l Lira Kr . Lira Kr . Tarihi Günü Saati 

1 — Bursa - M . Kemalpaşa - Melik Köyü terfii hattı ve beton 
kanal. 820.941,07 36.588 — 12/6/1974 Çarşamba 10.30 

2 — Bursa - Karacabey - Canbaz Köyü terfii hattı ve beton kanal. 661.035,03 30.192,— 12/6/1974 Çarşamba 15.00 
3 — Bursa - İnegöl - İclâliye - Kestanealan - Karakadı beton boru ve 

661.035,03 

kanal 560.528,54 26.170,— 13/8/1974 Perşembe 10.30 
4 — Bursa - Orhaneli - Sadağ Köyü trol bend ve beton kanal 530.129,23 24.956,— 13/6/1974 Perşembe 15.00 
5 — Bursa - Merkez - Kayapa Köyü trol bend ve beton kanal 225.188,11 12.510,— 13/6/1974 Perşembe 16.00 

1 — Yukarıda yazılı işler, 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile gösterilen gün ve saatte Bursa TOPRAKSU X V I . Bölge 
Müdürlüğü Merkez Ekip Başmühendisliğince (Cemal Nadir Cad. Kızılay İş Ham kat 1-2) de eksiltmeye çıkarümaktadır. 

2 — İhale dosyaları çalışma saatleri dahilinde görülebüir. 
3 — İstenilen belgeler : 
a) Keşif bedeli 250.000,— TL. nm üstündeki işler için (C) grubu karne, keşif bedeli 250.000,— TL. nm altındaki iş için bu gibi işleri yaptıkla

rına dair «İş bitirme belgesi» ve eksiltme şartnamesinin 5 inci maddesindeki belgeleri ile birlikte, isteklilerin işe iştirak belgeleri alabilmeleri için 
en geç 7/6/1974 Cuma günü saat 16.00 ya kadar müracaat etmeleri şarttır. 

4 — İhaleye iştirak belgesi olanların ihale saatinden bir saat evveline kadar usulüne göre hazırlanmış teklif mektuplarını makbuz karşılığında 
Komisyon Başkanlığına vermeleri gerekir. 

5 — Postada vaki gecikmeler ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmez. 6592 /1-1 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Trabzon Yapı İşleri 11. Bölge Müdürlüğünden: 

1 — Aşağıda isimleri belirtilen inşaatlar 2490 sayüı Kanunun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 — Eksiltme Trabzon'da Yapı İşleri 11. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunda belirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır. 
3 — Eksiltme şartnameleri ve diğer evrak mezkûr müdürlükte görülebilir. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
a) 1974 yılına ait ticaret veya sanayi odası belgesini, 
b) (Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde beUrtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan plan ve teçhizat beyanna

mesini, sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum büdirisini, teknik personel beyannamesini, taahhüt beyannamesini. Bayındırlık Bakanlı
ğından almış oldukları (B) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesi ibraz suretiyle Yapı İşleri 
11. Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları) yeterlik belgesini, teklif mektupları ile birlikte zarfa koymalan lâzımdır. 

5 — İsteklilerin teklif mektuplarım belirtilen gün ve saatlerde makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 
6 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 13/6/1974 Perşembe günü mesai saati sonuna kadardır. 
Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet Uân olunur. 

İ N Ş A A T I N A D I 

1 — Trabzon 11. Bölge Memur Lojmanı İnşaatı (1. Blok 
8 normal 2 bodrum daire) 3 adet blok 

2 — Trabzon Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Bölge 
Tesis Binası İkmaü 

K . bedeli 
Lira Kr . 

5.199.999,99 

3.360.078,10 

G. teminatı 
Lira Kr . 

169.750,— 

114.552,34 

Eksiltme gün ve saati 

17/6/1974 Pazartesi günü saat 
15.00 de 
17/6/1974 Pazartesi günü saat 
.11.00 de 

Teklif verme günü ve saati 

17/6/1974 Pazartesi günü saat 
14.00 kadar 
17/6/1974 Pazartesi günü saat 
10.00 kadar 

M M / 1 - 1 
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Kocaeli Daimî Encümen Başkanlığından: 

1 — Beheri 60.000, Ura Muhammen bedelli 6 adet MA GIR US Mar
ka Damperli Kamyon ile 25.000, lira muhammen bedelli bir adet jeep 
2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca kapalı zarf usulü ile sa
tılacaktır. 

2 —- Satış tarihi 20 Haziran 1974 Perşembe günü saat 15.00 dir. 
3 — Şartnamesi ve taşıtlar Y S E . Müdürlüğünde görülebilir. 
4 — Taliplerin Kamyonların beheri için 4.250,— liralık ve jeep 

için 1.875,— liralık geçici teminat makbuz ve kapalı teklif mektupla
rını havi zarflarım ihale saatinden bir saat evveline kadar Daimî En
cümen Kalemina vermeleri duyurulur. 6605 / 1-1 

Devrek Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Cins ve Nev'i 
Par. 
Ad. 

Miktarı 
adet M 3 . Dm 3 . 

M. Bed. 
Lira N o t 

3. S. N . B. Kay. Tom. 16 2317 587.220 300 "/» 40 Ind Serbest 
piyasa 

1231 447.640 500 Kayın imalatçıları 
12 4.488 348 Serbest piyasa 
30 2.756 283 Serbest piyasa 

769 58.535 256 Serbest piyasa 

3. S. N . B. Kay. Tom. 10 
3. S. N . B. Gürgen Tom. 1 
2. S. N . B. Göknar Mad. D. 1 
2. S. N . B. Kay. Mad. D. 1 

Yekûn 29 4359 1100.639 
1 — İşletmemiz Akçasu - Merkez, Tefen - Merkez Orman dışı istif 

yerinde mevcut 29 parti orman emvali hizalarında gösterilen muhammen 
bedeller üzerinden % 50 peşin bakiyesi müddetsiz banka mektubu kar
şılığında vergileri ve % 9 faizi peşin alınmak suretiyle 3 ay vadeli açık 
artırmalı satışa çıkarılmıştır. 

2 — İhaleye çıkarılan 29 parti orman emvalinden 10 parti kayın 
tomruğu. Kayın imalâtçılarına ellerinde mevcut kapasite belgelerinin % 
40 ı nispetinde, diğer 19 parti muhtelif cins orman emvaline bütün ke
resteciler iştirak edebilirler. 

3 — İhale 8 Haziran 1974 tarihine rastlayan Cumartesi günü saat 
10.00 da Tefen (Gökçebey) Belediyesi binasında İşletmemizce teşekkül 
edecek komisyon huzurunda yapılacaktır. 

4 — Bu satışa ait ilân, ebat listesi, tevhit cetveli, Zonguldak Orman 
Bölge Başmüdürlüğünde Ankara, istanbul, Adapazarı, Düzce, Bolu, 
Mengen, Kdz. Ereğli, Bartın, Karabük. Zonguldak İşletmeleri ile Müdür
lüğümüzde ve Bölge Şefliklerimizide görülebilir. 

5 — Teminatların ihale günü saat 10.00 a kadar İşeltmemize ya
tırarak Komisyonumuza müracaatları ilân olunur. 

6581 / 1-1 

İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları Müessese Müdürlüğün
den : 

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme satm alınacaktır, 
a) Bant lastiği 400 Mt. 
12 mm kalınlık, asgari 5katlı 1400 mm genişlikte. 
1 — Bu işle ilgili hazırlanan ihale dosyası 
a) İskenderun Demir ve Çelik Müessesemiz Ticaret Müdürlü

ğünden, 
b) Ankara Tunus Cad. No. 63 Kavaklıdere adresindeki Dış İliş

kiler Müessese Müdürmuavinliği Ticaret Şefliğinden 200,— TL. (İki 
yüz) bedel mukabili alınabilir. 

2 — İhale 14/6/1974 Cuma günü saat 15.00 de İskenderun Mües
sese Müdürlüğümüz Satın Alma Komisyonu huzurunda yapılacak olup, 
teklifler aynı gün saat 14.30 a kadar Muhaberat servisine tevdi edil
miş olacaktır. 

Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postada vaki 
gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

3 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi 
yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. 6578 / 1-1 

Niğde İl Daimî Encümeninden: 

208.305,14 lira keşifli Vali Konağı ikmâl inşaatı 2490 sayılı Kanu
nun 31 inci maddesi uyarınca 12/6/1974 Çarşamba günü saat 15.00 de 
Encümenimizde kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Geçici 
teminatı 11.665,26 liradır. Şartnamesi Encümen kaleminde görülebilir. 
Taliplilerin usulüne uygun düzeniiyecekleri teklif mektuplarını belirli 
gün saat 14.00 de kadar Encümen Başkanlığına vermeleri duyurulur. 

6590/ 1-1 

Niğde İl Daimî Encümeninden: 

Kaplıcadaki inşaat için 41.809,73 lira tutarlı sıhhî tesisat malze
mesi, 30.712 lira tutarlı elektrik malzemesi 9.400 liralık fayansla, 4.000 
liralık kireç satm alınması işi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi 
uyarınca 12/6/1974 Çarşamba günü saat 15.30 da Encümenimizde ek
siltmeye konulmuştur. Geçici teminatı 5.546,15 liradır. Şartnamesi En
cümen kaleminde görülebilir. Taliplilerin usulüne uygun olarak dü
zeniiyecekleri teklif mektuplarını belirli gün saat 14.30 a kadar Encü
men başkanlığına vermeleri, Posta ile gönderilen tekliflerin gecikme
sinin kabul edilmiyeceği duyurulur. 6591 / 1-1 

Malatya Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünden: 

C i n s i 
Miktan 

Kilo 
Tahmini Tutarı G. teminatı Eksiltme 

fiyatı Lira Kr . Lira Kr . şekli 

İlâç ve Sıh. Mal. 189 kalem — 517.392,35 24.446,— saat 10 da 
S. Ekmek 122500 » 2,50 306.250,— 1.600,— Kapalı zarf 
Erzak Bakkaliye 39 » — 1.206.790,— 49.953,70 » » 
Sebze ve Meyva 40 » — 472.300,— 22.642,— » » 

1 — Devlet Hastanesi, Doğumevi ve Sağlık Kollejinin 1974 yılı ihti
yacı olan yukarıda cins ve miktarları hizalarında geçici teminatları ile 
eksiltme şekli ve saati yazılı yiyecek, temizlik maddelerinin 18/6/1974 Salı 
günü saat 10.00 da ilâç ve sıhhî malzemelerinin 14/6/1974 Cuma günü saat 
10.00 da Devlet Hastanesinde toplanacak Komisyon tarafından ihaleleri 
yapılacaktır. 

2 — Eksiltmeye ait şartnameler mesai saatleri içinde Devlet Hasta
nesinde, ilâç ve sıhhî malzemelerin ise Ankara, istanbul Sağlık Müdürlük
lerinde görülebilir. 

3 — isteklilerin 2490 sayılı Kanunun hükümleri uyarınca lüzumlu 
evrakları ile birlikte eksiltme saatinden 1 saat önce teklif mektuplarının 
Komisyonumuza verilmesi lâzımdır. 

4 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 6248 / 4-1 

Yem Sanayii Türk A. Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 — Aşağıda belirtilen yem fabrikalarımıza ait inşaatlar kapalı zarf 
usuli ve birim fiyat esası üe ihaliye çıkarılmıştır. 

Y E M F A B R İ K A S I 
K . bedeli 
Lira Kr . 

M . teminatı 
Lira Kr . 

I — Doğubeyazıt/Ağrı Yem Fabrikası I. kısım 
inşaatı 7.293.444,69 232.553,34 

II — Kızıltepe Yem Fabrikası II. kısım İnş. 6.355.440,42 204.413,21 
III — Erciş Yonca kurutma tesisi İnş. işleri 814.132— 30.673,96 

2 — Bu işlere ait ihale dosyaları Genel Müdürlüğümüzün Mithat-
paşa Caddesi No. 56 Kat. 4 de bulunan İnşaat ve Gayrimenkuller Müdür
lüğünde görülebilir. 

3 — İsteklilerin 11/6/1974 Sah günü saat 16.30 a kadar eksiltme şart
namesinin 1. maddesinde istenilen belgelerle Genel Müdürlüğümüze mü
racaat ederek yeterlik belgeleri almaları gerekmektedir. 

4 — Mezkûr işlerin ihalesi 14/6/1974 Cuma günü saat 15.30 da Ge
nel Müdürlüğümüzde yapılacaktır. Tekliflerin en geç aynı gün saat 14.30 
a kadar Genel Müdürlüğümüzün 2. katta bulunan Ticaret Müdürlüğüne 
verilmesi şarttır. 

5 — Postada vaki gecikmeler dikkate almmıyacaktır. 
6 — İstekliler mezkûr işlerin hepsine birden ayrı ayrı teklif verebi

leceği gibi bir veya birkaçı içinde teklif verebilirler. 
7 — Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından iha

leyi yapıp yapmamakta serbesttir. 6541 / 2-1 

Sümerbank Alım ve Satım Müessesesinden: 

İzmir Basma Sanayii Müessesesi için istif makinası alınacaktır. 
1,5 tonluk istif makinası 1 adet, 3 tonluk istif makinası 1 adet satın 

alınacaktır. 
Tekliflerin üzerine AL/1 Dosya No. 14427/İzmir işareti konulmak su

retiyle Karaköy'deki Sümerbank istanbul Şubesi ve Müessesemizdeki 
Alım Teklif kutusuna atılmak veya 6/6/1974 tarihine kadar Müessesemizde 
olacak şekilde postalanması lâzımdır. 

Teklifler arasında şartlarımızla ihtiyacımıza en uygun olanı tercih 
edilecektir. 6540 /1-1 

BAŞBAKANLİK BASIMEVİ 



    30 Mayıs 1974                   RESMİ GAZETE                                      Sayı : 14900  

             İÇİNDEKİLER 

                  Sayfa 
Kararnameler  
 

7/8258 Arsa Sayılacak Parsellenmemiş Arazi Hakkında Karar      1  

 

7/8289 Çay Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Maliye Bakanlığı Üyesi Ali  

 Gürtunca'nın Görevinden Alınması Hakkında Kararname      2  

 

7/8291 Çay Kurumu Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) Ümit Ünlü'nün Yerine Samsun  

 Gelemen Tarım Meslek Lisesinde Görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Mevlüt Kinez'in  

 Atanması Hakkında Kararname         2  

 

7/8306 Makina-Takım Endüstrisi A. Ş.'nin Alacağı Dış Krediye 6224 Sayılı Kanun  

 Hükümlerinin Uygulanması Hakkında Kararname       2  

 

Başbakanlık, Milli Eğitim, Ulaştırma ile Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarına Ait  

Atama Kararnameleri           3 

 

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun E:1974/1 K:1974/2 Sayılı Kararı   4  

 

Yönetmelikler 
 

Nüfus Müdürleri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına  

Dair Yönetmelik           5 

 

3/2 1973, 17/2/1973 Günlü ve 14437, 14451 Mükerrer Sayılı ve 20/7/1973, 8/10/1973  

Tarihli ve 14600, 14679 Sayılı Resmî Gazetelerde Yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin  

1362. Maddesinin l/b Bendinin Değiştirildiği ve 1374. Maddesinin 2. Fıkrasına 1 Paragraf  

Eklendiğine Dair Yönetmelik           5  

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Devlet Memurluğuna Atanacak İçin Zorunlu Yeterlik ve  

Yarışma Sınavları Özel Yönetmeliği          6  

 

26 Nisan 1974 Tarih ve 14869 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan Hazine Arazisinin  

Kiralanması Hakkındaki Yönetmeliğe Bir Madde Eklenmesi Hakkında Yönetmelik    8  

 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Tazminat Yönetmeliğine Bağlı «Ek Cetvel» deki Bazı  

Unvan ve Göstergelerin Değiştirilmesi ve Bu Cetvele Yeni Unvan ve Gösterge İlâvesi  

Hakkında Ek Yönetmelik           8  

 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu İstisna Sözleşmesi Yönetmeliğinin ve Bu Yönetmeliğe  

Ek Tarifenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Yeni Madde ve Fıkralar Eklenmesi  

Hakkında Ek Yönetmelik           8 

 

İstanbul Üniversitesi İhale Yönetmeliği        9 

 

Genelgeler  
 

Dışticaret İşlerine Dair Sirküler İthalât: (74/16)        12  

 

Tebliğler  
 

Tahsilat Genel Tebliği Seri No: 348          12  

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 122        14  

 

İlanlar             14 




