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K A R A R N A M E L E R 
Çalışma Bakanlığından: 

Karar Sayısı: 16463 
1 — Açık bulunan 5 nci derece kadrolu Paris Çalışma Ataşeliğine, 

6 nci derece kadrolu (Çalışma Ataşesi İlhamı Özbürk'ün, 057 sayılı Kanu
nun değişik 68 nci maddesinin )(A) bendi uyarınca terfian atanması uy
gun görülmüştür. 

"2 — Bu kararı Çalışma Bakanı yürütür. 
25/6/1078 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Başbakan Çalışma Bakanı 
S. DEMÎREL A. T. PAKSU 

Karar No: 16536 
1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu İş ve İşçi Bulma Kurumu 

Genel Müdürlüğüne, bu Kurum Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Coş
kun "un, 657 sayılı Kanunun değişik 68 inci maddesinin (B) bendi ve 76 
ıncı maddesi uyarınca atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı Çalışma Bakanı yürütür. 
25/6/1976 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Başbakan Çalışma Bakam 
S. DEMÎREL A. T. PAKSU 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: 

Karar Sayısı: 164.86 
1 — Açık bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki 1 inci dere

celi Kayseri Sanayi ve Teknoloji Müdürü kadrosuna; Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Kayseri XII inci 
Bölge Müdürlüğü elemanlarından iSahar Köse'nin, 6S7 sayılı Devlet Me
murları Kanununun değişik 68 inci maddesinin (B) bendi ile 71 inci ve 
74 üncü maddeler gereğince naklen ve terfian tayini uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür. 
25/6/1976 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Başbakan Sanayi ve Tek. Bakanı 
S. DEMÎREL A. DOĞRU 

Karar Sayısı: 16559 
1 — Açık bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki 1 inci dereceli 

ve + 200 ek göstergeli Müsteşarlığa; Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşar

lığı Müşavirlerinden Yahya Oğuz'un, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun değişik 74 üncü maddesi gereğince naklen tayini uygun görülmüş
tür. 

2 — Bu kararı Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür. 
30/6/1976 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Başbakan Sanayi ve Tek. Bakanı 
S. DEMÎREL A. DOĞRU 

Kültür Bakanlığından: 

Karar Sayısı: 16557 
1 — İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Dekoratif 

Sanatlar Bölümü Meslekî ve Temel Eğitim Kürsüsünde açık bulunan 1. 
derece Profesör kadrosuna, Yüksek Dekoratif Sanatlar Bölümü Profesör
ler Kurulu tarafından seçilen ve seçimi Akademi Temsilciler Kurulunca 
uygun görülen aynı Kürsü Doçenti Gündüz Gölönü'nün 1172 sayılı Dev
let Güzel Sanatlar Akademisi Kanununun 20 nci maddesi uyarınca alabi
leceği aylıkla Profesör olarak atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu karan Kültür Bakanı yürütür. 
30/6/1976 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRÎ S. KORUTÜRK 

Başbakan Kültür Bakanı 
S. DEMÎREL R. DANIŞMAN 

Karar Sayısı: 16558 
1 — İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Dekoratif 

Sanatlar Bölümü Meslekî ve Temel Eğitimi Kürsüsünde açık bulunan 1. 
derece Profesör kadrosuna, Yüksek Dekoratif Sanatlar Bölümü Profesör
ler Kurulu tarafından seçilen ve seçimi Akademi Temsilciler Kurulunca 
uygun görülen aynı Kürsü Doçenti Sümer Saldıray'ın 1172 sayılı Devlet 
Güzel Sanatlar Akademisi Kanununun 20 nci maddesi uyarınca alabilece
ği aylıkla Profesör olarak atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı Kültür Bakanı yürütür. 

Başbakan 
S. DEMÎREL 

30/6/1976 

Kültür Bakanı 
İR. DANIŞMAN 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 
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Y Ö N E T M E L İ K 
Türkiye Noterler Birliği Başkanlığından: 

Noterlik Kanunu Yönetmeliği 
Birinci Kısım 

Başlangıç 
Konu ve kapsam: 
Madde 1 — Bu yönetmelik, 1512 sayılı Noterlik Kanununun düzen

lenmesini Yönetmeliğe bıraktığı hususlar ile kanunun uygulanabilmesi için 
gerekli olan diğer konulan kapsar. (N.K. Md. 198) 

İkinci Kısım 
Noterlik dairesinin yerinin tesbiti ve değiştirilmesi 

Noterlik dairesinin yerinin tesbiti: 
Madde 2 — Her asliye ve münferit sulh mahkemesinin bulunduğu 

yerde kurulan noterlik dairesinin yeri, o noterliğin bağlı bulunduğu noter 
odası ile mahalli Cumhuriyet Savcılığının düşüncesi alındıktan sonra 
Adalet Bakanlığınca tesbit edilir. 

İlgili oda Bakanlığa görüşünü bildirmeden evvel, açılacak noterliğin 
yerinin tesbiti için bir üyesini görevlendirebilir. Bu üye incelemesini bir 
rapor ile odaya bildirir. Oda saptayacağı görüşünü, varsa belgeleri ile bü-
likte noterliğin bulunduğu yer Cumhuriyet Savcılığına gönderir. Cum
huriyet Savcilığı da gerekli gördüğü araştırma ve incelemeleri yaptıktan 
sonra kendi görüşü ile birlikte evrakı Adalet Bakanlığına yollar. 

Noterlik dairesinin iş merkezlerinde ve mümkün olduğu oranda 
mahkemelere ve bankalara yakın yerlerde açılması hususu gözönünde tu
tulur. 

Noterlik dairesinin yerinin değiştirilmesi: 
Madde 3 — Bir noterliğin yerinin değiştirilmesinde de 2. madde 

hükümleri uygulanır. 
Dairesinin yerini değiştirmek isteyen noter, gerekçe göstermek su

retiyle Adalet Bakanlığına başvurur. 
Bir noterlik dairesinin yerinin değiştirilmesi, noterin muvafakati ve 

ilgili odanın görüşü alınmak suretiyle Türkiye Noterler Birliğince de 
İstenebilir. 

Yangın, su baskım vesair tabiî afetler nedeniyle yer değiştirmek ve 
iş yerini tahliye etmek mecburiyetinde kalan noter, tayini sırasında be
lirlenen bölge içerisinde kalmak şartıyla Adalet Bakanlığına, Odaya ve 
Cumhuriyet Savcılığına haber vermek suretiyle çalışma yerini değiştire-
bilir^ 

Üçüncü Kısım 
Noterlik Dairesinin İç Düzeni 

Noterlik dairesine tabela ve bayrak asılması: 
Madde 4 — Her noterlik dairesinin bulunduğu binanın dış kısmın

da ve herkesin kolaylıkla görebileceği biçimde bir yere, resmî dairelerin 
tabelaları niteliğinde ve noterliğin unvanım taşıyan bir tabelanın asılması 
zorunludur. 

Umumî iş hanlarının bir bölümünde bulunan noterlik dairelerinin 
tabelalan hem binanın dışına ve hem de bina içinde dairenin bulunduğu 
bölüm kapışma asılır. 

Reklâm niteliğinde olmamak şartıyla ve iş sahiplerinin noterlik 
dairesini kolayca bulmalarının sağlamak amacı ile büyük iş hanlarının dış 
kısmına dışardan görülecek şekilde veya binanın etrafını çevreleyen yaya 
kaldırımlarını taşmamak kaydıyle giriş kapılan önüne tabela asmak, 
noterlik unvanını ve noterin ad ve soyadını yazmak veya yazılı levha as
mak mümkündür. Bu tabela ve levhalara noterlikte kullanılan evraka ve 
kartvizite doktor unvanından başka hususların yazılması reklam sayılır. 

Noterlik daireleri, bulundukları binalara tatil günlerinde Türk Bay
rağı Kanununun 3. ve Türk Bayrağı Tüzüğünün 9. maddeleri uyarınca 
Bayrak çekmek zorundadırlar. 

Noterlik dairesinin kiralanması, döşenmesi ve giderleri: 
Madde 5 — Noterlik dairesinin bulunduğu bina veya binaların kira 

Sözleşmeleri, daire acuna noter tarafından yapılır. 
Noterlik daireleri, noterliğin sınıfı, iş yoğunluğu ve geliri gözönün-

de tutularak döşenir. 
Döşeme Deyimi : Noterlik dairesinde bulunan ve mesleki faaliyetin 

İfası için, gerekli, noterlik şahsına ait eşya ile noter tarafından daire hiz-
metine tahsis edilmiş taşınır ve sabit eşya ve malzemenin tamamım kap
sar. Bunların hepsi notere aittir. 

Kanunda ve yönetmelikte yazılı defter, evrak, belge ve emanetler 
yukarıdaki fıkra kapsamı dışındadır. 

Noterlik dairesinin kirası, aydınlatma, ısıtma, kırtasiye, personel 
ücretleri, sigorta primleri, iş yeri ile ilgili vergi, resim ve harçlar, göre-
vin yapılabilmesi için başkalarına gördürülen iş karşılığı ödenen ücretler, 
döşeme ve demirbaş amortismanları, görevle ilgili PTT ücretleri ve vergi 
mevzuatına göre gider kaydı mümkün olan sair harcamalar noterlik gi
derleridir. 

Noterlik dairesinin bölümleri: 
Madde 6 — Noterlik dairesi, nöterliğin sürekli faaliyet gösterdiği 

yer olup noter çalışma, servisler, bekleme ve arşiv bölümlerinden oluşur. 
Her daire, o yerdeki noterlik işlerinin yoğunluğu gözönünde tutula

rak, işlerin rahat görülmesini sağlayacak ve iş sahiplerinin kolaylıkla 
işlerini gördürebilecekleri nitelikte olmalıdır. 

Noterlik dairesi bağımsız bir bina olabileceğİ gibi bir binanın bir 
dairesi veya bir dairenin münasip bir bölümü de olabilir. 

a) Noter çalışma bölümü : 
Noterlik dairesinde noterin oturduğu yerdir. Daire içinde ayrı bir 

oda olabileceği gibi aynı mahalde icabı hale göre ve noterlerin tensip 
edeceği şekilde diğer mahallerden ayrılmış bir bölümde olabilir. 

Şu kadarki; noter odası imkân nisbetinde diğer bölümlerle irtibattı 
ve bölümleri daimi surette gözetim altında bulundurulabilecek durumda 
olur. 

b) Servisler Bölümü: 
Noterlik işlemlerinin görüldüğü ve personelin çalıştığı yerdir. Baş-

kâtiplik, hesap işleri, vezne, yazı işleri ve tebligat işleri servislerinden 
oluşur. 

Servislerle bekleme bölümlerinin birbirine karışmamasına dikkat 
olunur. 

İş yoğunluğu ve noterliğin sınıfı gözönünde tutularak servisleri 
azaltma veya çoğaltma noterin takdir ve yetkisi içindedir. 

c) Bekleme Bölümü: 
İş sahiplerinin işlerini gördürürken bekleyecekleri yerdir. 
İş Kanununa göre, iş yerinde asgarî ücreti, çalışma saatlerini be-

lirten bir levha ile çalışanları ve sıfatlarım bildiren levha asılır. 
d) Arşiv Bölümü: 
Noterlik evrak ve defterlerinden kanun ve tüzüklerin tespit ettiği 

süreler sonuna kadar saklanması öngörülen bilcümle kâğıt, defter vs. 
nin saklandığı yere arşiv bölümü denir. 

Bu bölüm noterlik dairesinin içinde olabileceği gibi daire dışında 
bir yerde de olabilir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM: 
Noterlik Dairesinin Çalışma Şekli 

Noterlerin genel ve özel olarak yapacakları işlemler: 
Madde 7 — Noterler ilgililerin istekleri üzerine hukuki işlemleri 

kanunlar ve yönetmeliklerde gösterilen şekil ve surette yapmak zorun
dadırlar. 

Noterlerin görevlerine giren işler mahiyetleri itibariyle genel ve 
özel işler olarak iki gruba ayrılır. 

a) Genel olarak yapılacak işler: 
Evlenme sözleşmesi, 
Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi. 
Zilyetlik devri sözleşmesi, 
Miras taksimi G. menkul, hibe vaadi sözleşmesi, 
Şirket sözleşmesi, 
irtifak hakkı vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi, 
Medenî Kanunun 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleş-

mesi, 
Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507), 
Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511), 
Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi, 
Kira sözleşmesi, 
Menkul mallarda hibe sözleşmesi, 
Taksim ve ifraz sözleşmesi, 
Evlat edinme sözleşmesi, 
Temlik, 
Taahhütname, 
Kefaletname 
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Vasiyetname, 
Vakıf senedi, 
Aile vakfı senedi. 
Tarama senedi, 
Muvafakatname, 
Sulhname, 
Yeddiemln senedi, 
Rehin senedi, 
Borç senedi, 
Fesihname, 
İbraname, 
Beyanname, 
Şahadetname, 
Piyango - Kur'a ve toplantı tutanağı, 
Emanetleri saklama tutanağı, 
İfade tutanağı. 
Tespit tutanağı, 
Vekâletname, 
Defter onaylanması, 
Çevirme, 
Örnek çıkartma, 
İmza sirküleri, 
Protesto işleri. 
İhbar-ihtarname işleri ve tebliği, 
Tescil, 
Kanunlarında noterler tarafından düzenlenmesi veya onaylan

ması öngörülen diğer işler. 
b) Özel olarak yapılacak işler: 
Tespit İşleri, 
Emanet işleri, (emanet kabul ve saklama) 
Vasiyetname ve ölüme bağlı tasarruflarla ilgili işler, 
Tebligat İşleridir. 
Noterlik personeli ve servisleri: 
Madde 8 — Her noterlik dairesi işlerin yoğunluğuna göre yeteri ka

dar personel ve gereği kadar servisler halinde çalışır. 
Noterlik personeli, noterin emri altoda çalışan kâtip ve hizmetli

lerdir. Başkâtipler ve kâtipler noterliğin her İşinde ve muamelâtında lü
len çalışmak zorundadırlar. 

Odacı, temizleyici ve bekçilik gibi işlerde çalışan «hizmetli» dir. 
Bunlar dışındaki hangi serviste çalışırsa çalışsın tüm personel «noter 
kâtibi» dir. 

Noter, iş yoğunluğuna göre kâtip ve hizmetli adedi ile servis duru
munu tayin eder. Ancak sınıfı ne olursa olsun en az iki kâtip bulunan 
noterliklerde kâtiplerden birisi «başkâtip» lik görevi yapar. 

Noter kâtibi olabilme şartları : 
Madde 9 — Noter kâtibi olabilmek için: 
A — Devlet Memurları Kanununun 48. maddesine göre; 
1 — Genel Şartlar: 
a) Türk vatandaşı olmak, 
b) Devlet Memurları Kanununun 40. maddesindeki yaş hadlerinde 

bulunmak, 
c) Devlet Memurları Kanununun 41. maddesine göre ortaokulu 

bitirmiş olmak, 
d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
e) Ağır hapis veya 6 aydan fazla veyahut affa uğramış olsalar 

bile, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, 
inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı bir fiilden do-
layı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, 

f) Askerlik durumu itibariyle; 
— Askerlikle ilgisi bulunmamak, 
— Askerlik hizmetim yapmış veya ertelenmiş veya yedeksulbay sı

nıfına geçirilmiş olmak, 
g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir sakatlığı ol

mamak, 
2 — Özel Şartlar : 
a) Hizmet göreceği sınıf için Devlet Memurları Kanununun 36. ve 

41. maddelerinde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarından birinden 
diploma almış olmak, 

b) Görev ve çalışma yönetmeliklerinde belirtilen diğer şartları haiz 
bulunmak, 

B — Noterliğe atanacak kâtibin ceza ve disiplin kararı ile meslek
ten çıkarılmamış olması gereklidir. 

Bu hususlar Cumhuriyet Savcılığı ve Türkiye Noterler Birliği Di-
siplin Kurulundan getirilecek belgeler ile tevsik olunur. 

Herhangi bir noterlikte çalışmamış bulunup yeniden mesleğe gire-
etk kimselerin Cumhuriyet Savcılığından getirecekleri belge yeterlidir. 

C — Yukarıdaki A ve B fıkralarındaki şartları noter kâtipliğine 
Uygun olanlar ilgili noter yanında altı ay süreli aday olarak çalıştırılır. 
Türkiye Noterler Birliğinin açtığı kursları bitirenler adaylığa öncelikle 
alınırlar. (Noterlik Kanunu M. 44 son) 

Altı ay sonunda noter tarafından aday hakkında bir rapor düzen
lenir. Bu raporda adayın yeterliği onaylanmışsa aday «Noter Kâtibi» 
olur. Durum siciline işlenmek üzere rapor ile birlikte Odaya bildirilir. 

Yeterliği onaylanmayan aday 6 ay daha çalıştırılabilir. Yine başarı 
göstermezse o noterlikte çalışıtırılmaz. Bu takdirde noter adayın çalıştığı 
servisler ve süresini ve adayın yeterliliğinin neden onaylanmadığını ge
rekçeli olarak açıklayacağı bir raporu odaya gönderir. 

Özel durumda kâtip atama usulü: 
Madde 10 — Noterlik dairesinde çalıştırılmak üzere Yönetmeliğin 

9. maddesinin A fıkrasına göre en az ortaokul mezunu bir aday bulama
yan noter, durumu bağlı bulunduğu odaya yazılı olarak bildirir ve mas
rafı kendisine ait olmak kaydıyla odaca ilân yapılmasını ister. 

Noter odasının en geç 10 gün içinde odanın ve noterin bulunduğu 
mahalde en az bir gazete ile gazete yoksa mahallî usullere göre üç gün 
süreli yapacağı ilânlar üzerine, ilânda belirtilecek süre içinde başvuran
lar arasından en az ortaokul mezunu olanların adlarını oda başkanlığı-
ilgili notere bildirir. Noter, bunlar arasından seçim yapmakta serbesttir. 

Odaya başvuranlar arasında en az ortaokul mezunu istekli olmadı-
dığı takdirde bu husus odaca tanzim olunacak bir zabıtla tesbit ve ilgili 
notere tebliğ olunur. Bu takdirde ilgili noter başvuran ilkokul mezun 
larından birisini de alabilir. Vasıfsız da olsa ortaokul mezunu talip var
ken ilkokul mezunu kâtip alınamaz. 

1512 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin son fıkrası hükmü sak
lıdır. 

Kâtiplerin noterlik değiştirmeleri halinde uygulanacak usul: 
Madde 11 — Bir noterlikte çalışan kâtibin diğer bir noterlikte ça

lışabilmesi için yanında çalıştığı noterin yazılı onayını alması, çalıştıra
cak noterin de bu onayı araması şarttır. 

Gerek nakil yoluyla ve gerekse istifa suretiyle ayrılıp başka bir no
terlikte çalışmak isteyen kâtip için ayrıldığı noterin bağlı bulunduğu 
Oda Başkanlığınca mevcut sicil kayıtlarına istinaden (Noterlikte çalışa
bilir veya çalışamaz) kaydı ile Örnek (1) de gösterilen belge çalışacağı 
notere talebi üzerine gönderilir. Noter bu belgeyi aramak ve dosyasında 
saklamak zorundadır. Bu şekilde noterlik değiştiren kâtip adaylık dev
resine tabi tutulmayabilir. Odaca verilen belgede çalışamaz kaydı bulu
nan kimse noterlikte çalıştırılamaz. 

Sözleşme ve sicil tutma zorunluğu: 
Madde 12 — Noter kâtibi veya adayı ile yapılacak sözleşme dört 

nüsha olarak düzenlenir ve onbeş gün içinde noter odası ile bölge çalış
ma müdürlüğüne birer nüshası gönderilir. Diğer nüshalardan birisi no
terde diğeri kâtip veya adayda kalır. Bu sözleşmelerin notere onaylattı-
rürnası zorunludur. 

Noter odasına gönderilen sözleşmeye 9. maddeye göre aranan bil
gilerin noter tarafından özel olarak onaylanmış birer örneği de eklenir. 
Kâtip adayının yeterliliğini bildiren rapor ile birlikte yeniden kâtip söz
leşmesi yapılmışsa bir örneği gönderilir, yapılmamışsa, aday sözleşmesi
nin kâtiplik sözleşmesi halinde devam ettiği de odaya bildirilir. 

Keza, aday veya kâtip sözleşmesi herhangi bir sebeple ortadan kal
karsa durumun yine odaya bildirilmesi şarttır. 

Noter odası, bu değişiklikleri odada tutulan özel dosyalarda sakla
mak zorundadır. 

Noterler, çalıştıracakları kâtip adayları ve kâtiplerin ahlâkî, mes
lekî bilgi, işe bağlılığı, iş sahipleri ile ilişkileri durumlarını gösterir ve 
terfie esas olacak ve noter tarafından bir nüsha olarak düzenlenecek 
gizli sicil fişini her yılın Ocak ayının sonuncu günü akşamına kadar bağlı 
bulunduğu noter odasına göndermeye mecburdur. (Örnek 2) 

Bu rapor ve gizli sicil fişlerine istinaden bölge içindeki noterlik
ler kâtiplerinin sicilleri bu Yönetmelik hükümleri dairesince odalarda tu
tulur. 

Hizmetliler: 
Madde 13 — Noterlik dairesinde «hizmetli» olarak çalışan kimse

lerde 9. maddede yazılı şartlar aranmaz. Noter, gördüreceği işe göre ye
tenekli gördüğü kimseyi serbestçe tayin eder. Kâtipler için verilen rapor
lar ile tutulan dosya ve siciller bunlar için de aynı şekilde tutulur. 
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Personel ücretleri: 
Madde 14 — Noterler, yanlarında çalıştırdıkları kâtip ve hizmetli

lere, noterlik işlerinde çalışmaları karşılığı olarak aylık ücret öderler. 
Bu ücretler İş Kanununun 30. maddesi hükmü gereğince düzenlenecek 
ücret hesabını gösterir imzalı veya noterliğin unvanını taşıyan bir pusu
la ile «tediye fişi ücret hesap pusulası) (örnek 3) ödenir. Ayrıca bordro 
yapılır. 

Kâtip ve hizmetlilere verilecek ücretlerde aşağıdaki esaslar uygu
lanır : 

A — İlk işe başlamada asgarî ücretten az ücret verilemez. 
B — Sicil durumu terfie müsait olduğu takdirde, her iki yılda bir 

terfi ettirilebilir. 
C — Noterin ayrılması veya ölümü halinde, yeni atanacak noterle 

kâtip ve hizmetliler arasında yeniden bir ücret sözleşmesi yapılacağından, 
bunların geçmiş terfi süreleri bu sözleşmelerde nazara alınır. 

Personelin terfii ve buna bağlı işlemler: 
Madde 15 — Kâtip ve hizmetlilerin terfilerinin yapılabilmesi olumlu 

sicil almalarına bağlıdır. Olumlu sicil alamayanlar o dönem terfi ettirile
mezler. 

Terfie esas olacak sicil fişleri ve sair belgeler her yıl noter tara
fından düzenlenir ve ocak ayı sonuna kadar odaya gönderilir. (Örnek 2) 
Noter, gerekli görürse başkâtip ve varsa servis şeflerinin (mütalaasını 
da alabilir. 

Siciller, oda yönetim kurulunca her yılın Şubat ayı sonuna kadar 
verilir ve terfie esas olacak kanaatini her personel hakkında, terfi ede
cekler için tarih de gösterilmek suretiyle notere bildirir. 

Terfie esas olacak sicil ikinci yılın sicilidir. 
Bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra aynı yıl içinde terfi sü

resi dolmuş olan ve dolacaklar için bir yıllık sicil dahi kâfidir. Bu yö-
netmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte noterliklerde çalışmakta olanların 
terfi dönemi son aylık ücretleri ilk aldıkları aybaşından hesaplanır. 

Terfie esas olan sicil fişleri gizlidir. Tanzim eden ile yetkili merci 
ve şahıslardan başka kimseye gösterilemez ve açıklanamaz. 

Personelin yaş tahdidi: 
Madde 16 — Kâtip ve hizmetliler 65 yaşını tamamladiklarında, 

yaş tahdidine tabi tutulurlar. Yaşın hesabında Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununun hükümleri kıyasen uygulanır. 

Sigorta ettirme yükümlülüğü ve ikramiye: 
Madde 17 — Noterler yanında çalıştırdıkları katip ve hizmetlileri 
a) T.C. Emekli Sandığından emeklilik veya malûllük aylığı almakta 

olanlar dışında yanında çalışanları 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 
hükümlerine göre sigorta ettirmekle yükümlüdürler. 

b) T.C. Emekli Sandığından emeklilik ve malûllük aylığı almakta 
olup, yaşı 65*i geçmeyen kâtip ve 55'i geçmeyen hizmetlilerin de (has
talık) ve (analık) sigortasına girmelerini sağlarlar. 

c) Noterliklerde çalışan kâtip ve hizmetlilerden üstün gayret ve 
başarısı noterce tesbit edilenlere yılda bîr defaya mahsus olmak ve 
yarım aylık tutarım geçmemek üzere ikramiye verilir. 

Verilecek ikraıniyenin zamanını noter tayin eder. 
Personelin izninde uygulanacak kurallar: 
Madde 18 — Yıllık izinler, noterlik dairesinin İşlerini aksatmayacak 

şekilde başkâtip tarafından her yılın Ocak ayında düzenlenecek ve no
ter tarafından onaylanacak bir çizelgeye göre kullandırılır. 

İzin talepleri, yazılı olarak başkâtibe verilir. İzin için müracaat et
meyen kâtipler ve hizmettiler noter tarafından tayin edilecek günde iznini 
kullanmak zorundadır. 

Taleplerin aynı zamana rastlaması halinde veya iş durumuna göre 
noterin yapacağı tertibe, ilgili kâtip ve hizmetli uymak zorundadır. No
ter kâtiplerinin yıllık izinleri İş Kanunu ve bu yönetmelik gereğince tu
tulacak deftere kaydolunur. Ayrıca her kâtibin ve hizmetlinin izne başla
ma ve bitirme tarihleri özel dosyasına konulmak üzere noter odasına 
bildirilir. 

Kıdem tazminatı: 
Madde 19 — Kâtip ve hizmetlilere, kanunlar ve Türkiye Noterler 

Birliği organlarının tesbit edeceği usuller dairesinde kıdem tazminatı 
verilir. 

Servisler: 
Madde 20 — Kanunda ve Yönetmelikte yer alan işlemler noterlik 

personeli tarafından ilgili servislerdeki çalışma ile görülür. 
Servisler; 
A) Başkâtiplik servisi, 
B) İşlemler (muamelât) servisi, 

C) Hesap işleri servisi ve vezne, 
D) Tebligat servisinden oluşur. 
Başkâtiplik servisi: 

Madde 21 — Bu servis, 
a) Haberleşme ve yazışma işlerini yürütmek, 
b) Kanun ve yönetmeliklerle tanzimi diğer servislere verilmemiş 

liste, beyanname ve bildiriler düzenlemek ve ilgili mercilere zamanında 
göndermek, 

c) Noterlikte tutulması gerekli defterleri usulüne uygun tutmak, 
(başkâtip, noterin yazılı onayı olmak suretiyle defterlerden bazılarım 
ilgili servislere de tutturabilir.) 

d) Emanetlerin teslim ve muhafazası için gerekli işlemleri yapmak, 
e) Her türlü karton ve dosyalan usulüne uygun olarak tutmak 

ve günlük işlem kâğıtlarının ciltbentlere yerleştirilmesini temin etmek, 
f) Arşiv bölümünü tanzim ve çalışma tarzını tayin, tesbit, yürütme 

ve denetlemek, 
g) Noterlik dairesinin iç hizmetleri, temizlik Ve koruma tedbir

lerini yerine getirmek, 
h) Aylık ve yıllık iş cetvelleri, beyannameler ve her türlü cetvel

leri düzenlemek ve bunları ilgili yerlere göndermek ve gecikmeye mey
dan bırakmadan gerekli ödemelerin zamanında yapılmasını sağlamak, 

İşlerini yapmakla görevlidir. Bu işler başkâtiplik servisi tarafın
dan yapılacağı gibi başkâtibin teklifi, noterin onayı ile diğer servislere 
de yaptırılabilir. 

İşlemler (muamelât) servisi: 
Madde 22 — Kanunlarda genel ve özel olarak noterliklerde yapıl

ması öngörülen tüm noterlik işlemlerini kanun ve yönetmelikte gösteri
len şekil ve suretle hazırlamak, bu işlemlerin harç, vergi ve sair ücret-
lerinin tahakkukunu yapmak ve iş kâğıtlarını vezneye gidebilecek şekil
de hazırlamak ve işi biten kâğıdı vezneye sevk etmekle görevli servistir. 

İş yoğunluğuna göre noter servislerde yeteri kadar personel çalış-
tırır. Ancak, birden çok kâtibin çalıştığı serviste noter gerekli görürse 
bunlardan birisine «servis şefliği» görevini verir. 

Şef, servisinin en yakın âmiri olup, servisinin işlerini düzenli bir 
şekilde ve zamanında yapılmasından sorumludur. 

Hesap işleri servisi ve vezne: 
Madde 23 — Noterlik dairesinin gelir, gider, vergi ve sigorta gibi 

tüm hesap işleri ile vezne ve kasa işlerini ve noterin vereceği diğer 
işleri yürüten servis hesap işleri servisidir. 

Bu servis doğrudan doğruya notere bağlı olup vezne, kasa ve mu
hasebe bölümleri halinde çalışır. Vezne işlerini yürüten kişiye «vezne
dar» denir. 

Servisleri tam olan noterliklerde yevmiye defteri, muvazene def
teri, harç, damga vergisi beyannameleri, bodrolar, vergi ve sigorta bil
dirimleri bu servis tarafından tanzim edilir. 

Çalışma tarzı; işlemler seıvisinden çıkan her işlemin tahakkukunun 
doğru olup olmadığı başkâtip tarafından kontrol edilerek paraf edil
dikten sonra vezneye gelir. Vergi, harç, resim, değerli kâğıt ve diğer 
ücretlerin noksansız ve doğru tahakkuk ettiğine kanaat getiren veznedar 
evvelâ bu işlemin makbuzunu keser, bedelini tahsil eder. İşlemin sağ 
üst köşesine yevmiye numarasını kor ve kâğıdın sağ alt tarafındaki no
terlik tastık mahallini noterlik mühürü ile mühürler. İşin niteliğine 
göre evrakın üst orta kısmına örnek, tercüme ve sair şerhleri ihtiva 
eden kaşeyi basar. Yazı ile yazılması gerekli şerhlerin noksanlığı halin
de tamamlanmak üzere servisine iade eder. İşleme değerlendirme pulu 
yapıştırılıyorsa bu pullara tarih damgası basılır. Bundan sonra altı no
tere, noter yokluğunda imzaya yetkili vekile imzalattınlır. Noterlikte ka
lacak nüsha alıkonularak diğeri ilgiliye verilir. 

İşlem kâğıdının noterlikte kalan nüshası yevmiye defterine ve 
daha sonra harç ve damga resmi bildirimine işlendikten sonra ciltben-
de yapıştırılır. İşlem kâğıtları ciltbendlere yevmiye sıra numarasına 
göre yapıştırılır. Ciltbendlere sığmayacak büyüklükte, ya da kalınlıkta 
olan veya emniyet mülahazasıyla noter tarafından lüzumlu görülen iş
lemler ayrı yerde saklanır. Ancak yevmiye numarası, işin niteliği, ilgi
lileri ve evrakın nerede saklandığı ayrı bir kâğıda yazılarak, o evrakın 
cild benddeki yerine konur. İşlem tescile tâbi ise bu arada bu da ikmal 
edilir ve evrakın üzerine tescil edildiği işaret edilir. Cütbende yapış-
tırılan evrakın her işi bitmiş olmalıdır. 

Defter onaylamalarında onaylanan defterler için, onaylama şer
hinde bulunması gerekli bilgileri kapsayan bir kâğıt ciltbetteki yerine 
tek tek veya toplu halde sıra takip etmek üzere konulur. 
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Tebligat servisi: 
Madde 24 — Tebliği istenen kâğıdın noterlik dairesi aracılığı ile 

kanun ve nizamlara uyarak muhatabına ulaştırılması veya muhatabın 
ıttılaına en emin şekilde arz edilmesi ile görevlidir. 

Tebligatın gerektirdiği bütün masraflar peşin veya avans olarak 
tahsil olunur. Tebliği isteyen tarafından bu suretle gerekli masrafın ta
mamı ödenmeyen tebligattan sarfınazar olunmuş sayılır. 

Tebliğ edilecek usulüne uygun hazırlanmış her nevi evrak, bir cilt-
bende konularak ve diğerleri tebliğ edilecek kimselere verilmek ve bir 
nüshası da tebliği isteyene şerh verildikten sonra iade olunmak üzere lü
zumu kadar nüshadan terekküp eder. 

Şu kadar ki; tebligatın kaç nüsha olacağı sarahaten tespit edilme
yen hallerde nüsha adedi özel haller hükümlerine göre tespit olunur. 

Tebliği istenen kâğıtların her nüshasına veznece yapılması gerekli 
işlemleri yapılır ve her nüshaya hangi yolla tebliği talep olunmuş ve noter
likçe uygun görülmüş ise bu hususu belirtir şerh konulur. 

BEŞİNCİ KISIM 

Tutulması zorunlu olan defterler 
Adalet Bakanlığında tutulacak defterler: 
Madde 25 — Adalet Bakanlığında aşağıda gösterilen defterlerin tu

tulması zorunludur. 
1 — Noterlik belgesine sahip olanlar defteri, 
2 — Noterlikler defteri, 
3 — Noterler sicil defteri ve sicil cüzdanı, 

Noterlik belgesine sahip olanlar defteri: 
Madde 26 — 1512 sayılı Kanunun 6. maddesindeki niteliklere sahip 

olanlar ile aynı Kanunun 17. maddesi gereğince noterlik stajım bitirmek 
suretiyle noterlik belgesi almaya hak kazananların kaydolunduğu def
terdir. 

Bundan başka, 1512 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce no
terlik veya noter yardımcılığı ehliyetnamesi aldığı halde tayini yapılma
mış olanlar da bu deftere kaydolunur. 

Bu defterde, sıra numarası, fotoğraf yeri, belge sahibinin adı soyadı, 
işi, belge tarihi, adres sütunları ile belgenin Kanunun hangi maddesine 
göre verildiği, teklif edilen noterlik, teklifin yapıldığı tarih, teklifin red
dedildiği ya da reddedilmiş sayıldığı tarih, kaydının silindiği tarihlerin 
yazılmasına mahsus düşünceler sütunu bulunur. 

Noterlik belgesine sahip olanlar defterinden kaydın silinmesi: 
Madde 27 — Noterlik belgesine sahip olanların, 
1 — Atandığı noterlikte göreve başlaması, 
2 — Noterliğe atanma koşullarım daimî olarak kaybetmesi, 
3 — Adalet Bakanlığınca yapılan tekliflerin ikisini reddetmesi veya 

reddetmiş sayılması, 
4 — Başvurması üzerine atandığı noterlik görevine başlamıyarak iki 

defa istifa etmesi veya istifa etmiş sayılması, 
5 — Ölmesi, 
Hallerinde defterdeki kaydı silinir. 
Bu suretle defterdeki kaydı silinmiş olanların başvurmaları üzerine 

önceden almış oldukları belgeler iptal edilir ve bu husus defterin düşün
celer sütununda gösterilir. 

Yeniden başvuran, noterliğe atanma şartlarını yitiremdiğini belge
lendirmesi halinde noterlik belgesine sahip olanlar defterine, ilk defa 
başvuranlar için uygulanan usul gereğince yeniden kaydedilir ve yeni sıra 
numarasına göre belge verilir. 

Noterlikler defteri: 
Madde 23 — Noterlikler defteri, her noterliğin ayrı bir sayfaya kay

dedildiği bir defterdir. Bu defterde noterliğin adı, dosya numarası, no
terin adı, soyadı, göreve başlama tarihi, ayrılma tarihi, noterliğin sı
nıfı, iş yeri adresi ve düşünceler sütunları bulunur. 

Noterin değişmesi halinde yeni notere ait gerekli bilgiler aynı sayfa
daki özel yerlerine işlenir. 

Noterler sicil defteri: 
Madde 29 — Noterler sicil defterinde her noter ayrı bir sayfaya 

kaydedilir. Bu defter sıra numarası, sicil numarası, noterin adı ve soy
adı, doğum yeri, doğum tarihi, noterliğe başladığı tarih, bulunduğu no
terliklerin adları, göreve başlama ve ayrılma tarihleri, ne suretle atan
dığı, ayrıldığı ve düşünceler sütunlarım kapsar. 

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte noter olanlara Adalet 
Bakanlığınca kıdemlerine göre sicil numarası verilir. Daha sonra noter
liğe atanalara da işe başlama tarihlerine göre sicil numarası verilir. 

Sicil numarası bulunan bir kimse noterlikten ayrılıp, tekrar no
terlik görevine atanması halinde eski sicil numarasını alır. Yönetmeliğin 
yürürlüğe girmesinden önce meslekten ayrılmış olup ta, yeniden noter
liğe atananlar yeni sicil numarası alırlar. 

Noterler sicil cüzdanı: 
Madde 30 — Noterler sicil cüzdanı her noter için ayrı bir defter 

halinde tutulur. Bu defterde noterin fotoğraf yeri ile sicil numarası, kim
liği, öğrenim ve askerlik durumu, eserleri, bildiği yabancı diller, ne su 
retle noterliğe atandığı, bulunduğu noterlikler ve bu noterliklere baş 
lama, ayrılma tarihleri, noterliğe atanmasından önce bulunduğu görev 
ler, aldığı madalya ve ödüller, hakkında girişilen ceza kovuşturmaları ve 
disiplin işlem ve cezalan, izinleri, sağlık durumu, Adalet Müfettişliğirce 
yapılan teftiş sonuçları, fahri olarak yaptığı görevler ve düşünceler say
fa ve sütunları bulunur. 

Bakanlıkça tutulacak dosya ve kartonlar: 
Madde 31 — Adalet Bakanlığında ayrıca atama, teminat, izin, tef

tiş, şikâyet ve gerekli görülen sair konular için dosyalar tanzim edile
bilir. 

Türkiye Noterler Birliğinde tutulacak defterler: 
Madde 32 — Türkiye Noterler Birliğinde aşağıda gösterilen defter

lerin tutulması zorunludur. 
1 — Karar defterleri, 
2 — Sicil defterleri, 
3 — Vasiyetnamelerin tesciline dair uluslararası sözleşmelere göre 

tutulacak defterler, 
4 — Muhasebe defterleri, 
5 — Diğer defterler, 
16 — Disiplin Kurulu defterleri, 
Türkiye Noterler Birliğinde ve organlannda tutulacak defterler, 

düzenlenecek ayn bir iç yönetmelikle ihtiyaca göre artırılabilir. Defter
lerin nitelikleri ve nicelikleri ile muhasebe calışmalan da bu yönetme
likle belirlenir. 

Karar defterleri : 
Madde 33 — A) Yönetim Kurulu ve Başkanlık Divanı Karar Def

teri: 
Yönetim Kurulu ile divan müzakere sonuçlarının yazıldığı defter

lerdir. Kullanmaya başlamadan evvel notere onaylattırılır Aynı def
ter birden fazla yıl için kullanılırsa, ilk yılın kararlarının bittiği sayfa
nın altına veya onu takip eden ilk sayfaya o yıla ait kullanmanın hangi 
syfada bittiği yazılarak kapanır ve altı mühülenip başkanlıkça imzala
nır. 

Kararın başlangıç sayfasında aşağıdaki kayıtlar bulunur. 
a - Hangi kurula ait olduğu, 
b - Tutanak numarası, 
c - Tutanak tarihi, 
d - Karar numarası, 
e - Karar tarihi, 
t - Kurulu teşkil eden üyelerin unvanları, ad, soyad ve asıl görevi, 
g - Toplantıda bulunanların adı, soyadı ve kuruldaki görevleri, 
h - Toplantıda bulunamayanların adı, soyadı ve kuruldaki görev

leri, 
i - Gündem maddeleri, 
j - Karar fıkraları yazılır. 
B) Birlik ve Odalar Memur ve Hizmetlileri Disiplin Mercü Karar 

Defterleri: 
Bu defter el yazısı ile tutulur, tasdiki diğer karar defterleri gib'. 

olur. 
Yönetim Kurulu ve Divanca verilen kararların sadece karar fıkrası 

tarih ve numara sırası altında yazılır ve aslına uygunluğu Başkanlıkça 
mühür ve imza ile onaylanır. 

Kişiler tarafından verilen disiplin cezalan deftere geçilerek cezayı 
veren tarafından imzalanır. 

Sicil defterleri: 
Madde 34 — Sicil defterleri, 
1 — Noterler sicil defteri, 
2 — Türkiye Noterler Birliğinde çalışan memur ve hizmetliler si

cil defteridir. 
Bu defterler föy, kalamoza ve karton şekillerinde tutulabilir, yu

karıdaki maddede açıklandığı şekilde onaylanır. 
Vasiyetnamelerin tescili sözleşmesine göre tutulacak defterler : 
Madde 35 — Vasiyetnamelerin tescili konusunda bir usul kurulma

sına dair Avrupa Sözleşmesi uyarınca tescili gereken vasiyetnamelere 
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ilişkin bilgiler sözleşmede yazılı olduğu şekilde bu defterlere işlenir. Bu 
defter de 33 üncü maddedeki usule göre onaylanır. 

Muhasebe defterleri: 
Madde 36 — Mevcut muhasebe usullerinden bir veya birkaçına gö

re aşağıdaki defterler tutulur: 

b : SEM?*} b u *» 
c - Kasa defteri, 
d - Demirbaş eşya defteri, 
e - Diğer yardımcı defterler, 
f - Dahili muhabere defteri, 
g - Dahili zimmet defteri, 
Muhasebe defterleri, özel kanunlardaki usule göre tasdik ettirilir. 
Diğer defterler: 
Madde 37 — Diğer defterler : 
a — Muhabere defteri, 
b — Zimmet defteri, 
c — İç yönetmelikte belirtilecek defterler ile gerekli sair yardımcı 

defterlerdir. 
Bu defterlerde 33 üncü maddedeki usule göre onaylattırılır. 

Disiplin kurulu defterleri: 
Madde 38 — Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulunda, aşağıdaki 

defterler tutulur. 
a — Esas defteri, 
b — Talik defteri, 
c — Muhabere defteri, 
d — Karar defteri, 
e — Zimmet defteri, 
f — Karar kartonu, 
g — Diğer yardımcı defter Ve kartonlardan ibarettir. 
Bu defterler 33 üncü madde uyarınca onaylanır. 

Noter odalarında tutulacak defterler: 
Madde 39 — Noter Odalarında aşağıda gösterilen defterlerin tutul

ması zorunludur. 
1 — Noter odası üye kayıt defteri, 
2 — Noter odası karar defteri, 
3 — Stajiyer defteri, 
4 — Noter kâtipleri sicil defteri, 
5 — Noterliklero rtak cari hesap defterleri, 
6 — Diğer defterler, 
Noter Odası üye kayıt defteri: 
Madde 40 — Noter odasına bağlı noterliklerde görev yapan noter

lerin üye olarak kaydedüdiğl defterdir. Bu defterde her notere bir sayfa 
ayrılır. Sayfanını sağ başına fotoğraf, altına noterin adı, soyadı, odaya 
kayıt numarası, noterliğin adı, noterin doğum tarihi, doğum yeri, noter
liğe ilk tayin edildiği tarih ile nakil varsa geldiği veya gittiği noterlik, 
giriş aldatma ait makbuzun tarih ve numarası ve düşünceler sütunu ile 
noterin, her türlü tatbike medar olacak imzası ve mühürünü ihtiva et
mesi gerekir. 

Noter Odası karar defteri: 
Madde 41 — Noter Odası karar defteri bu yönetmeliğin 33 üncü 

maddesinde yer alan karar defterleri gibi aynı şekil ve usuller dairesinde 
tutulur. 

Stajiyer defteri: 
Madde 42 — Noter odaları, bölgelerindeki stajyerlerin durumu gös

teren bir defter tutarlar. Bu deftere stajyerin adı, soyadı, doğum tarihi 
ve yeri, adresi, bitirdiği okul, staj için müracaat ettiği tarih, kabul ta
rihi, staj yaptığı noterlik ve aldığı ücret ile stajın sonucu ve stajyer hak
kında tanzim edilen rapor özetleri, imza yetkisi verilmişse tarihi ve ve
kâlet ettiği noterlik adı ve süresi kaydolunur. 

Noter kâtipleri sicil defteri: 
Madde 43 — Her noter odası kendi bölgesindeki noterliklerde 

çalışan katipler için sicil defteri tutmakla zorunludur. Bu defter, birlik 
memur ve hizmetlileri için tutulacak defterler gibi tutulur. (Örnek 4) 

Her oda, işbu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren alta 
ay içinde bölgesindeki katiplere bir sicil numarası vermek suretiyle bu 
deftere kaydetmek zorundadır. Sicil numarası verirken kâtiplerin noter 
İliklerdeki hizmet süreleri esas alınır. 

Bu deftere katibin sicil numarası, adı, soyadı, doğum tarihi ve yeri, 
çalıştığı noterlik, tahsil durumu, imza yetkisi varsa yetkinin verildiği 

veya alındığı tarih, aldığı cezaları, naklen geldiği veya gittiği noterlik 
adı ve ünvanındaki değişiklikler kaydolunur. 

Noter Odasında tutulan bu defter kayıtları gizli olup ancak oda 
bunu, istendiğinde Bakanlık yetkilileri, Türkiye Noterler Birliği, Disip
lin Kurulu gibi merciler ile o katibi çalıştıran veya çalıştırmak isteyen 
notere gizli olarak bildirir. 

Noter katipliğine veya adaylığına yeni atananlar, tayin tarihini ta-
kip eden 15 gün içinde bu deftere kaydedilir. Her noter aldığı katip veya 
adayı bu süre içinde odaya bildirmekle yükümlüdür. 

Bu defterden başka odalarda her noter katibi için yönetmeliğin 
9 uncu maddesinde aranan belgeleri ve imza yetkisi verildikçe yemin 
zaptı suretlerini ve ceza verilmişse ilâm ve kararlan ihtiva eden bir dosya 
tutulur. 

Noterlikler Ortak Cari hesap defteri: 
Madde 44 — Noterlikler Ortak Cari Hesap Defterleri, 1512 sayılı 

Kanunun 109 uncu ve 166/12. maddeleri uyarınca tutulacak defterlerdir. 
A — 1512 s a y ı l ı Kanunun 109 uncu maddesine göre her bankada 

açılacak hesap için tutulacak Banka Cari Hesap Defteri, 
B — 1512 sayılı Kanunun 166/12. maddesine göre kambiyo senet

leri ortak hesabı için yine her bankada açılacak hesaba ait olmak 
üzere, tutulacak Kambiyo Senetleri Banka Cari Hesap Defteri (örnek 5) 

Bu defterler Yönetmeliğin 12 inci kısmındaki esaslar gözönünde 
bulundurularak tutulur. 

Diğer defterler: 
Madde 45 — Noter Odalarınca, ayrıca, görevli noterlikler defterleri, 

oda memurları sicil defteri, muhabere defteri, zimmet defteri, demirbaş 
eşya defteri, muhasebe yevmiye defteri, sigorta dosyası, gelen giden ya-
zışmalar için kartonlar, her noter için ayrı ayrı yazışma dosyalan usul
lerine göre tutulur. 

Odalarca tutulacak defterler, 33 üncü madde gereğince onaylanır. 

Noterliklerde tutulacak defterler: 
Madde 46 — Noterliklerde aşağıda defterlerin tutulması zorunludur. 
1 — Yevmiye defteri, 
2 — Emanet defteri, 
3 — Tescil defteri, 
4 — Muvazene defteri, 
5 — Değerli kağıt defteri, 
6 — Teftiş defteri, 
7 — Muhabere defteri, 
8 — Zimmet defteri, 
9 — Personel sicil defteri, 

10 — İzin defteri, 
11 — Demirbaş eşya defteri, 
Noterliklerde tutulacak defterler kullanılmadan önce bağlı bulun-

duklan hakimliğe tasdik ettirilir. 
Yevmiye defterleri: 
Madde 47 — Yevmiye defteri iki sayfalı bir defterdir. Defterin sol 

tarafında; yevmiye sıra numarası, işin niteliği, ilgililer, harç, damga 
vergisi, kontrato resmi ve değerli kâğıtlar, sağ sayfada diğer gelirler adı 
altında; noter ücreti (kanunlarında harç, vergi ve resimden bağışık ol
duğu yazılı işlemler dahil), düzenleme ücreti, yazı (bildirim yazı ücre
ti dahil), çevirme, karşılaştırma, tescil, emanetlerin saklanması, defter 
onaylama, yol ödeneği, aracılık ücreti, memur vasıtası ile tebligi ve sair 
ücretleri ile ücretler yekûnu ve genel yekûn sütunlarını kapsar. 

Yevmiye defterin», gelen iş kâğıttan geliş sırasına göre mimara alır 
ve deftere işlenir. Her İş günü bitiminde günlük işlerin kalem kalem ye-
künleri alınır. 

Bir günkü yekunun altın varsa bir evvelki gün veya günler yekünü 
yazılır. 15 gün toplamı birinci dönem yekünü olmuş olur. Maliyeye veri
len beyanname yekûnu bu miktarı ihtiva eder. 

Ayın 16 ncı günü, İkinci dönemin birinci günü olduğu için yekünü 
alındıktan sonra evvelki günler yekünü eklenmez. 17 nci (İkinci döne
min ikinci günü) günün toplamı altına 16 ncı günün toplamı eklenir. Bu 
suretle ayın son günü ikinci dönemin toplamı bulunmuş olurki, İkinci dö
nem beyannameye bu miktarlar işlenir. 

İkinci dönem toplamının altına, birinci dönemin toplamı eklene
rek birinci ayın yekünü elde edilmiş olur. Bu yekûnda aylık cetvelin ve 
aylık gelirin işlendiği muvazene defterinin esasını teşkil eder. Aylık ge
lirler bu toplamın rakamlarına göre tespit edilir. 

Türkiye Noterler Birliğine, Noterlik Kanununun 71. maddesine 
gör» verilecek cetveller bu toplama göre hazırlanır. 
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Müteakip aylarda yukarıdaki usulle toplama işlemleri yapılır, bir 
ay evvelki genel yekûn aylık son yekûna eklenerek sene tamamlanır. Bu 
suretle yıl sonu hesapları da bu yekûna göre yapılmış olur. 

Görevli noterliklerde ortak cari hesaba ait işlemler yevmiye def
teri sıra numarasına göre yevmiye kırmızı boyalı bir kalemle işlenir. Bu 
mümkün olmazsa bu sıra numarasının düşünceler hanesine noterlikler 
ortak cari hesabına ait olduğu işaret veya mühür basılarak belirtilir. 

Yevmiye defteri yılın başında bir numaradan başlayarak sene so
nuna kadar, yapılan işlem kadar numara alır. 15 günlük yekûnlara göre 
numara yenilenmez, numara birbirini izler. 

Noterlik Kanununun 52. maddesine göre tadilde yapılan işler, tatili 
izleyen ilk iş gününün ilk yevmiye numarasına kayıt günü tarihi ile ya
zılır. Ondan sonra günlük işlere devam olunur. 

Emanet defteri: 
Madde 48 — Noterliklere verilen her türlü emanetlerin kayıt defte

ridir. Defter karşılıklı iki sayfalı olarak kullanılır. 
Sol tarafa, emanet tutanağının tarih ve numarası ile emaneti vere

nin adı, soyadı, baba adı, doğum tarihi, adresi ve adına yatırılanın adı, 
soyadı (biliniyorsa) baba adı, doğum tarihi, adresi açık olarak yazılır. 
Bu sayfaya lehine emanet yatırılan kimseye tutanağın bir örneğinin teb
liğ edildiği tarih ve emanetin miktar ve cinsi, varsa özel vasıfları ya
zılır. 

Sağ tarafa, emanetin ilgiliye verilmesi işlemi yazılır. Emanetin ve
rildiğini gösteren tutanağın tarih ve nuamrası, para ise çekin tarih ve 
numarası yazılır ve imzası alınır. 

Tescil defterleri: 
Madde 49 — Kanunlara göre tescilleri gereken işlemlerin yazıldığı 

defterlerdir. 
Tescil defterine, tescili gerekil işlemler sıra numarası, işlemin ta

rih ve numarası, ilgililerin adı soyadı, işlemin niteliği yazılmak suretiyle 
tescil edilir. Tescilde işlem aynen yazılabileceği gibi özet halinde de 
yazılabilir. Kanunlarında gösterilen sair şekiller saklıdır. 

Noterliklerde tutulacak tescil defterleri şunlardır: 
1 — Mülkiyeti muhafaza kaydıyle yapılan satışların tesciline ait 

defter, 
2 — Kanunların tescilini emretiği akit ve işlemlerin kaydına mah

sus tescil defteri. 
Ayrıca, noterler dairelerinde yapılan vasiyetname vesair ölüme 

bağlı tasarruf işlemlerini, vasiyette veya tasarrufta bulunan ilgilinin 
soyadına göre tutulacak bir fihrist defterine, işlem tarih ve numarasını 
da belirtmek suretiyle kaydederler. 

Muvazene defteri: 
Madde 50 — Noterliklerin aylık gelir ve giderlerinin kaydedildiği 

defterdir. Karşılıklı iki sayfa olarak kullanılır. Sol sayfasına yevimye 
defterinde gösterilen kaynaklarına göre aylık gelirler, sağ sayfasına da 
aylık giderler yazılır. 

Değerli kâğıt defteri: 
Madde 51 — Bu defter İki sayfalı olup, sol sayfaya Maliyeden alı

nan değerli kâğıtlar veya değerlendirmede kullanılmak üzere alınan 
damga pulları kaydedilir. Sağ sayfada ise değerli kâğıt veya damga pul
larının harcamaları aylık olarak gösterilir. 

Teftiş defteri: 
Madde 52 — Adalet Müfettişlerinin teftişleri sonunda yapacakları 

tenkit ve tavsiyelerin işlenmesine mahsus defterdir. 
Muhabere ve zimmet defterleri: 
Madde 53 — Muhabere defteri, noterlik dairesine gelen ve noter

likten gönderilen yazıların kaydedildiği defterdir. Bir yaprağına gelen, 
diğer yaprağına giden yazılar kaydedilir. Gelen ve giden yazılar için 
ayrı ayrı iki defter de tutulabilir. (Örnek 6) 

Zimmet defteri, noterlik dairesinden, gönderilen evrakın personel 
aracılığı ile diğer tarafa verilmesi halini tesbit eden defterdir. Bu defter 
bir tane olabileceği gibi, kambiyo senetleri protesto evrakının teslimi 
ve sair yazışmalara için ayrı olmak üzere birden fazla da olabilir, 
(örnek 7). 

Personel sicil ve isin defteri: 
Madde 54 — Noterlik dairesinde çalışan personele ait bilgilerin 

kaydedildiği defterdir. Bu defterde her kâtip ile aday ve hizmetli için 
karşılıklı iki sayfa ayrılır. Sayfanın sol baş tarafına ilgilinin fotoğrafı 
yapıştırılır. Defterde adı soyadı, doğum tarihi ve yeri, baba ve anasının 
adı, öğrenim durumu, kâtiplik sicil numarası, iş yeri numarası, sigorta 
sicil numarası, işe giriş tarihi, ücreti, ücretitıdeki değişiklikler işten 
ayrılma nedeni ve tarihi, geldiği iş yeri ve görevler, bu noterlikte aldığı 

disiplin cezalan, daha önce aldığı disiplin cezaları sütunları bulunur. 
(Örnek 4) 

İş Kanununa göre ayrıca ücretli izin defteri tutulur. 
Demirbaş eşya defteri : 
Madde 55 — Özel kanununa göre tutulur. Mesleki faaliyetin ifası 

için noterin zati eşyası ile noter tarafından daire hizmetine tahsis edil
miş taşınır ve sabit eşya ve malzemenin tümü bu deftere yazılır. Bu eş
yalardan amortismana tabi olanlar ayrı bir bölüme, amortismana tabi 
olmayanlar ise ayrı bir bölüme kaydedilir. 

Bu defterin ayrı bir bölümüne noterlikte kullanılan mühür, baş-
lık, kaşe gibi malzemelerin kaydedilmesi zorunludur. Bunların iptali 
halinde yenileri kaydolunur. İptal olunanların karşısına iptal edildiği 
yazılar ve iptal olunanlar imha edilmek üzere noter odasına gönderilir. 

Noterlikte tutulacak dosya ve kartonlar: 
Madde 56 — Noterliklerde gelen ve giden yazılan saklamak için 

aşağıda gösterilen dosya ve kartonların da tutulması zorunludur. 
1 — Adalet Bakanlığı ve C. Savcılığından gelen yazılar kartonu, 
2 — Türkiye Noterler Birliği ile noter odasından gelen yazılar 

kartonu, 
3 — Değişik işlere ait gelen yazılar kartonu, 
4 — Adalet Bakanlığı ve C. Savcılığına giden yazılar kartonu, 
5 — Türkiye Noterler Birliği ile noter odasına giden yazılar kar

tonu, 
6 — Değişik işlere ait giden yazılar kartonu, 
7 — Genelgeler kartonu, 
8 — Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliğine gönderilen 

cetveller kartonu, 
9 — Teminat paralan makbuz kartonu, 
10 — Noter kâtiplerine ait sözleşmeler dosyası, 
11 — Noter personeli siciline ilişkin belgeler dosyası, 
12 — Maliyeye yatırılan paralara ait makbuzlar kartonu, 
13 — Müşterek hesaplara ait makbuz ve yazılar kartonu, 
14 — Tavsiyeler dosyası, 
15 — Tercümanlara ait yemin tutanakları kartonu, 
16 — Noter ve imzaya yetkili kâtiplere ait yemin tutanakları kar

tonu, 
Kanunen noterliklerde kalacak işlemlerin nüsha ve örnekleri yev

miye sıra numaarsına göre yapıştırılacağı ciltbentlerde saklanır. Cilt-
bentin içersinde, kâğıtların yapıştırılmasına mahsus beş santimetre 
eninde ve cilt uzunluğunda diller bulunur. Dil ile kâğıdın yapıştığı kısım
lar noter mührü ile mühürlenir. Her ciltbentte en çok ikiyüzelli dil 
bulunur. Ciltbentlerin kaç dili kapsadığı kullanılmadan önce sonuna ya
zılarak noter tarafından onaylanır. 

ALTINCI KISIM 
Evrak, defter ve sair büro malzemelerinin temini ile evrak ve 

belgelerin korunması ve imhası 
Evrak, defter ve sair büro malzemelerinin temini: 
Madde 57 — Türkiye Noterler Birliği, organlarında ve noterlikler

de kullanılan evrak, defter vesair büro malzemelerinin temini Türkiye 
Noterler Birliği ile organlarına ve noterlere aittir. 

Bu ihtiyaçlar piyasadan veya Devlet Malzeme Ofisinden temin edi
lebilir. 

İhtiyaçların Devlet Malzeme Ofisinden temini istendiğinde ofisin 
mubayaa şartlarına uygun talepte bulunulması zorunludur. 

İhtiyaçlar noterin bağlı bulunduğu ofis ünitesinden karşılanır. 
Noterlerde kullanılacak evrak ve defterlerde beraberlik sağlamak 

gerekli görüldüğü takdirde Türkiye Noterler Birliği aracılığı ile temin 
edilecek evrak ve defterlerin kullanılması zorunludur. 

Sabit eşya ve demirbaşların kullanılması: 
Madde 58 — Sabit eşya ve demirbaşlar, demirbaş defterine kayde

dilerek numaralanır. Noterler ofisten sağlanan yazı ve hesap makinası 
ile sair büro malzemelerini bir liste halinde bağlı bulunduğu odaya der
hal bildirmek zorundadır. Bunlar devlet dairelerindeki esaslara göre 
miadı dolmadıkça elden çıkarılamazlar. Bunun aksine hareket eden di
siplin cezası ile cezalandırılır. 

Evrak, belge ve defterlerin saklanması ve korunması: 
Madde 59 — Noterliğe ait evrak, belge ve defterler noterlik arşi

vinde saklanır. Ancak vasiyetname ve emanet gibi özel surette muhafazası 
gereken belgelerin demir kasa veya çelik dolaplarda saklanması zo
runludur. 

Noterlik daire ve arşivlerinin yangın, su baskım, çalınma, sabotaj 
ve sair tehlikelere karşı korunması zorunludur. 
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Daire ve arşivin korunmasından noter ve başkâtip birlikte sorum
ludurlar. 

Evrak ve belgelerin imhası: 
Madde 60 — Noterliklerde ve Türkiye Noterler Birliği ve organla

rında kullanılacak evrak ve belgelerin imhası $696 sayılı «Muhafazasına 
Lüzum olmayan Evrak ve Vesaikin îmha Edilmesi Hakkındaki Kanun» 
ve bu Kanunun 8. maddesine göre çıkarılacak tüzük hükümlerine göre ya-
pılır. 

Yedinci Kısım 
Noterliklerde kullanılacak mühürler 

Noterlik mührünün şekli ve temini: 

Madde 61 — Noterler, iş gördükleri noterliğin ismini taşıyan bir 
mühür kullanırlar. Mühürler iç içe iki daireden müteşekkü olup en 
üstde «T. C.» rumuzu, ortada ay ve yıldız ile 1923 tarihini en altda da o 
mahal noterliği ismini taşır. (Örnek 8) 

Bir yargı çevresi içinde birden fazla noter varsa noterliğin sıra 
numarasının da yazı ile mühüre yazılması zorunludur. 

Noterlik mühürleri ancak, Devlete ait Darphane ve Damga Matbaa-
sında yaptırılabilir. Bunun için noter bağlı bulunduğu noter odasından 
alacağı ihtiyaç belgesi ile birlikte anılan matbaaya başvurur. 

Mühürler Noter dairesinin demirbaşı olup temin ve tedariki no
tere aittir ve demirbaş eşya defterinde ait olduğu kısma kayıt olunur, 
îşin icabı ve zaruretine göre noterler birden fazla mühür, kullanabilirler. 
Bu takdirde mühürlerin yekdiğerinin aynı olması gerekir. 

Noterlikte kullanılmak üzere yeni bir mühür temin edildiği takdirde 
ilgili noter, yeni mühürün örneğini ve kaç tane temin etmiş olduğunu 
dosyasına işlenmek üzere odaya bildirir. 

Noterlik mührünün kaybı ve imhası : 
Madde 62 — Noterlik mührünün herhangi bir sebeple kaybolması 

halinde durum derhal odaya bildirilir. 
Eskiyen, bozulan veya herhangi bir sebeple kullanılmaz hale gelen 

mühürler imha edilmek üzere noterin bağlı bulunduğu odaya gönderilir. 
Odada toplanan bu mühürler zaman zaman imha edilir ve oda yöne
tim Kurulunca düzenlenecek bir tutanakla bu imha belgelendirilir. 

Noterlik mührünün kullanılma usulü: 
Madde 63 — Mühür, noterlikte yapılan her türlü işlemlerin en so

nuna ve sağ alt köşeye ve noterliğin unvanı altına yazılan noterin veya 
imzaya yetkili memurun isim ve soyadının altına okunaklı şekilde bası
lır ve bunun üzeri noter veya imzaya yetkili memur tarafından imzalanır. 

Ancak Kanunun 191. maddesine göre yabancı memleketlerde, kon
solosluklar tarafından yapılan noterlik görevinin ifası sırasında işlemin 
altına ilgili konsolosluğun mühürü basılır. 

Mühür ve imza örneklerinin gönderilmesi zorunluğu: 
Madde 64 — Noterler göreve başladıkları tarihten itibaren 15 gün 

içinde noterlik mühürü ve imzalarının üçer örneğini bulunduklan yer 
Valiliğine, Adalet Bakanlığı, Türkiye Noterler Birliğine ve Noter Odası
na gönderirler. 

imza yetkisi verilen stajyer ve kâtipler ve diğer Vekiller hakkında 
da aynı hüküm uygulanır. 

Yapıldıkları ülke dışında kullanılacak noterlik işlemlerinde mü
hür ve imza onayı: 

Madde 65 — Türkiye'de yapılıp yabancı memleketlere gönderilecek 
noterlik işlemlerinin altındaki mühür ve imza o noterliğin bulunduğu yer 
Valiliğince onanır. Ancak, onama sadece imza ve mühüre ait olup işle-
min münderecatına şamil değildir. İşlem ile, dışarıda iş görülecek ise, 
işin görüleceği dış memleketin Türkiye'deki temsilciliğince yapılması ge
rekli muamelenin işin ilgilisince yaptırılması iş sahibine noterlikçe duyu
rulur. 

Yabancı memleketlerde o yer kanunlarına göre yetkili mericlerince 
düzenlenmiş işlemin altındaki imza ve mühür, o yerdeki Türkiye Cumhu
riyet Temsilciliğinin yetkilisi tarafından onanır. 

SEKİZİNCİ KISIM 
Noterlik Stajı ve stajiyerin görevleri 

Noterlik stajının şekli: 
Madde 66 — Noter olabilmek için, Noterlik Kanunu'nun 6 nci 

maddesindeki hükümler saklı kalmak kaydiyle anılan Kanun ve bu Yö
netmelik hükümleri uyarınca staj yapılarak noterlik belgesi alınması 
şarttır. 

Stajda ücret: 
Madde 67 — Türkiye Noterler Birliğince tespit olunarak, Birlik 

bütçesinden stajiyerlere ödenecek ücret, hakim adaylarına yapılan aylık 
ödemeden fazla olamaz. 

Stajiyer hastalığım, yanında staj gördüğü noterin yazısı ve Cumhuri
yet Savcılığının havalesi üzerine, hükümet tabiplerinden veya Devlet 
Hastanesi doktorlarından alacağı raporla belgelendirmek zorundadır. 
İzin süresi ile iki ayı geçmeyen hastalık hallerinde ücret kesilmez. Bir 
yıllık staj devresinde iki aydan fazla rapor alanlara, iki ayı geçen has
talık devresi için ücret ödenmez. 

Stajın, Noterlik Kanununun 17 nci maddesine göre uzatılması ha
linde uzatılan süre için de stajyere ücret ödenmez. 

Stajın ne suretle yapılacağı: 
Madde 68 — Stajyer çalıştığı noterlikte, noterlik dairesinin mevcut 

servislerinde, noterin gerekli göreceği sıraya göre ve tensip edeceği sü
relerde çalışmak zorundadır. 

Noterlik stajı, işlemin neve'ine göre harç, damga vergisi vesair 
ücretlerin hesaplanması, yevmiye defteri tutulması vezne, hesap işleri 
ve işlemler servisinde çalışılması ile noterlik dairesinin genel gözetimi 
hususlarını kapsar. 

Noterlik stajı bir yıldır. Ancak, stajyer ilk altı ayda, staj yaptığı 
noterliğin bütün servislerinde stajı tamamlıyacaktır. İkinci altı ay
lık devrede, Noterlik Kanununun 33 üncü ve müteakip maddeleri ile 
kendisine verilen görevleri yapmak zorunda olduğundan bütün servis
lerin çalışması hakkında genel bilgileri kazanmış olması gerekir. Noter, 
stajyerin yetişmesi için lüzumlu göreceği tedbirleri alır. 

Staja ait rapor: 
Madde 69 — Noterlik Kanununun 16 nci maddesine göre stajiyer 

için her üç ayda bir (örnek: 9) daki şekle uygun olarak rapor düzenle
nir. 

Bu raporlardan altıncı ay sonunda verilecek raporda, stajyerin bir 
notere vekâlet edebilecek niteliği kazanıp kazanmadığı hakkındaki no
terin görüşü de yer alır. Noterlik Kanununun 33, 34 ve 35 inci madde
lerinin uygulanması sırasında bu rapordaki noter görüşünün gözönün-
de tutulması gerekir. 

Stajiyerlerin görev ve sorumlulukları: 
Madde 70 — Noterlik Kanununa göre kendisine imza yetkisi veya 

vekâlet görevi verilen stajyerler, bu Kanunun sekizinci kısmında yer 
alan işlerin hepsini yapmakla görevlidirler. 

Stajyerler yaptıkları işlerden dolayı o işin asıl görevlisi gibi so
rumludurlar. Ayrıca, mesleğin vekar ve onuruna aykırı eylem ve bere
ketlerde bulunanlarla, görevini yapmayan veya kusurlu olarak yapan 
yahutta görevinin gerektirdiği güveni sarsıcı hareketlerde bulunan staj
yerler hakkında, noterlik hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesi ve staj
dan beklenen maksadın hasıl olması amacı ile durumun niteliğine ve 
ağırlık derecesine göre Noterlik Kanununun 146 nci maddesinde yazılı 
disiplin cezalan verilir. 

Stajyerin defterden kaydının silinmesi : 
Madde 71 — Aşağıda yazılı hallerde stajyerin defterden kaydı si

linir. 
A - İlgilinin noterliğe atanması, 
B - Stajyerin kendi isteği ile stajdan ayrılması, 
C - Stajyerin ölmesi, 
D - Noterliğe atanma şartlarını kaybetmesi, 
E - Noterlik belgesi almak suretiyle noterlik belgesine sahip olan

lar defterine kayıt edilmesi, 
F - Kayıt silinmesini gerektiren bir disiplin cezası almış olmas: 
Hallerinde stajyerin staj defterinden kaydı silinir. 
Noterlik belgesi alamadan staj defterinden kaydı silinen bir staj

yer, müddeti ne olursa olsun, sahip olduğu bütün hakları kaybeder. 
Her ne sebeple olursa olsun defterden kaydı silinen stajyer yeni

den staj yapmak isterse, staja yeni başlayanlar hakkındaki (bükümler 
uygulanır. 

DOKUZUNCU KISIM 
Notere vekâlet ve imza yetkisi 

Notere vekâlet: 
Madde 72 — Hangi hallerde, ne suretle ve kimlerin notere vekâlet 

edeceği Noterlik Kanununun 33, 34 ve 35 inci maddelerinde gösterilmiş 
bulunmaktadır. 

Bir noterliğin boşalması veya noterin geçici bir süre işten ayrıl
ması hallerinde, noter odasınca görevlendirilecek bir stajyer yoksa, ma
hallî Cumhuriyet Savcısının Kanundaki sırayı gözetmek suretiyle ve 
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gerekli gördüğü takdirde noter odasının görüsünü de alarak görevlendi
receği vekil noterliği yönetir. 

Geçici yetkili noter yardımcılarına vekâlet, notere engel (halinde 
vekâlet ile (boşalma veya geçici bir süre işten ayrılmalarda bir adalet 
memurunun görevlendirilmesi gereken hallere ilişkin Kanun hükümleri 
saklıdır. 

Geçici Yetkili Noter Yardımcılarının hastalık ve izin gibi haklı en
gelleri nedeniyle usulünce vekâlet görevi verilmiş adalet memurları, no
ter görevelilerinin daha sonra ortaya çıkacak engelleri halinde, vekil 
olabilme niteliğini kaybetmemiş olmaları ve mahalli Cumhuriyet Savcı
sının uygun görmesi kaydıyla yeni bir karara ve izne gerek olmaksızın 
norerliği vekâleten yönetirler. Ancak her defasında Adalet Bakanlığına 
bilgi verilmesi zorunludur. 

İmza yetkisi: 
Madde 73 — Noter; 
a - Üç ayını tamamlamış stajyerine, 
b - Süre aramaksızın dairesinde çalışan başkâtibine, 
c - Üç ayım tamamlamış kâtiplerinden bir veya bir kaçına İmza 

yetkisi verebilir. 
Tek kâtiple çalışan noterliklerde (c) bendindeki şart aranmaz. 
Kâtip adaylarına imza yetkisi verilemez. 
Yemin şekli ve yetki belgesi : 
Madde 74 — Noter; stajyer, başkâtip veya kâtiplerden birisine İm-

za yetekisi verirse, Cumhuriyet Savcılığına yazı yazarak bunlara yemin 
ettirilmesini ister. Cumhuriyet Savcılığı noterin bağlı bulunduğu asliye 
veya münferit sulh hukuk mahkemesinden yemin ettirilmesini talep 
eder. Yemin, (bana verilen bu yetkiyi, kanun ve nizamlara uygun ola
rak tam bir tarafsızlık içinde, mesleğin onur ve haysiyetini korumak 
suretiyle yapacağıma vicdan ve namusum üzerine and İçerim) şeklinde 
yaptırılır. 

Yemini yaptıran mahkeme, en az üç nüsha zabıt tanzim eder. Zap
tın birisi noterlikte saklanır, diğeri yetki verilen stajyer veya kâtibin 
dosyasına konulmak üzere noter odasına gönderilir. 

İmza yetkisi verilen kimseye, noter tarafından düzenlenen bir bel
ge verilir. Bu belgede ilgilinin adı, soyadı, sıfatı, yetkinin verildiği ta-
rih, yemini yaptıran mahkemenin adı, yetki sınırları, yetkinin kullanı
lacağı zaman ve yer belirtilir. Ayrıca yetkinin öncelik sırası yazılır ve 
fotoğraf yapıştırılarak, belge noterce onanır, (örnek: 10) 

Yetki dereceleri ve imza yetkisinin geri alınması : 
Madde 75 — Noter, stajyerine, başkâtibine ve kâtiplerine imza yet

kisi verdiği takdirde, bu yetkilerin öncelik sırasını yetki (belgelerinde 
gösterir. İmza yetkisi birinci, ikinci ve üçüncü derecede olabilir. Bir ön
ceki derecede imzaya yetkili kişi daha sonraki derecedekilerin önünde 
gelir. 

Noterin herhangi b i r sebeble görevi taşında bulunmadığı sırada 
evrak, öncelikle imzaya yetkili kimse tarafından noter adına İmzalanır. 
Bu takdirde imza yerine yetkili şahsın ismi ve sıfatı yazılır. 

Noter gerekli gördüğü takdirde imza yetkisini her zaman geri 
alabilir ve keyfiyeti ilgiliye yazılı olarak tebliğ eder. Ayrıca noter yet
kinin geri alındığını Cumhuriyet Savcılığı aracılığı ile Adalet Bakan
lığına, Valiliğe, Türkiye Noterler Birliği ve Noter Odasına bildirmek 
zorundadır. Noter gerekli görürse imza yetkisinin geri alındığım ve ta-
rihini, giderleri kendisine ait olmak üzere bir gazete ile ilânım noter 
odasından isteyebilir. 

Onuncu Kısım 
Teminat 

Teminat parasının yatırılacağı bankalar: 
Madde 76 — Noterlik niseleğine girenler ile noter vekilleri ve ge-

çici yetkili noter yardımcılarının göreve başladıktan sonra. Noterlik 
Kanununnu 38. maddesi hükmü uyarınca vermeleri zorunlu bulunan te
minat paralannın yatırılacağı bankalar aşağıda gösterilmiştir. 

1 — T.C. Ziraat Bankası, 
3 — T. Emlâk Kredi Bankası, 
3 — Sümerbank. 
4 — Etibank, 
5 — T. Halk Bankası, 
6 — Devlet Yatırım Bankası, 
7 — T. C. Turizm Bankası, 
8 — T. Vakıflar Bankası, 
9 — T. C. Merkez Bankası, 
Bir noterliğin teminat parası, o noterliğin bulunduğu yerde 

mevcut, yukarıda gösterilen banka şubelerinden herhangi birinde 
(. noterliği teminat hesabı) adı ile açtırılacak hesaba yatırılır 

Her yıl yatırılması öngörülen teminat tutarları da aynı hesaba ilâve olu
nur. 

Bu hesap noter tarafından açılır ve (Adalet Bakanlığı veya Cum
huriyet Savcılığından talimat verilmedikçe bu hesaptan para çekilemez) 
şerhinin konulması da noterce bankaya bildirilir. 

İlgili noter, teminat hesabım açtırdığı bankanın adını ve hesap 
numarasını, hesabın açıldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde C. 
Savcılığı aracılığı ile Adalet Bakanlığına ve Türkiye Noterler Birliğine 
bildirmekle yükümlüdür. 

Onbirinci Kısım 
Noterîik görevinin yürütülmesi 

Görev bölümü: 
Madde 77 — Noter, noterlik dairesi servislerinde çalışan personel 

arasında, iş durumuna göre gerekli görev bölümünü yaparak dairenin 
düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamakla yükümlüdür. 

Noterlik görevinin yürütülmesinden noterle birlikte başkâtipte so
rumlu olup, başkâtip dairedeki bütün servislerin ve bu servislerde ça
lışan personelin amiridir. 

Onikinci Kısım 
Noterlikler Ortak Cari Hesabı ve buna ilişkin işlemler 

Görevli noterliklerin görev zamanı ve görev sınırı : 
Madde 78 — Noterlik Kanununun 109 uncu maddesindeki işlem-

leri yapmak üzere görevlendirilen noterliklerin görev süresi görevlendi
rildikleri yılın 1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasında devam eder. 

Bu kısma giren işlemlerin tesbitinde aslolan işlemin harca tabi de-
lerinin bir milyon lira ve daha fazla olmasıdır. Harçtan bağışık işlem
lerde, işlemin taşıdığı değere bakılmaz. 

Noterlikler ortak cari hesabı ve avans: 
Madde 79 — Her norer odası kendi bölgesinde birden çok noter 

olan yerlerde görevli noterlikler tarafından yapılacak işlerden alınacak 
gelirlerin yatırılması için milli bankalardan birisinde (Noterlikler Or-
tak Cari Hesabı) açtırır ve bunu bölgesindeki noterliklere duyurur. Bu 
hesaba odaya bağlı noterlikler eşit olarak ve Oda Yönetim Kurulunca 
tesbit edilen miktarda avans yatırırlar. Avansın, hesabın açıldığı tarihten 
itibaren en geç 15 gün içinde yatırılması zorunludur. Görevli noterlikle-
rin bu görevleri dolayısıyla yaptıkları ve yapacakları bütün giderleri 
karşılamak üzere ortak cari hesapta toplanan gelirden gerekli miktar 
kendisine ödenir. Eğer o yerde birden çok görevli noter varsa, bu mik
tar kendilerine eşit olarak ödenir. Görevli noterlere ödenecek avansın 
miktarı, zaman ve şekli Oda Genel Kurulu toplantısında tesbit edilir. 

Görevli noterliklerce yapılması zorunlu işlemlerde örnek verme: 
Madde 80 — Noterlik Kanununun 109 uncu maddesi kapsamına 

giren işlerden işlemin yapıldığı sırada fazla örnek istenmesi halinde bu 
örnekler aynı gün ve yevmiye numarası altında verilir. Ancak başka bir 

gün örnek istenirse esas işlemden ayrı tarih ve yevmiye alacağı cihetle 
işlem yalnız örnek işlemi olarak kabul edilir, hasıl olan noterlik geliri 
işlemi yapan notere ait olur. 

Görevli noterin yapacağı işler: 
Madde 81 — Görevli noterlikler, bu görevleri dolayısıyla yaptıkları 

işleri yevmiye defterine yevmiye sıra numarasına göre işlerler ve bu 
yönetmeliğın 47/8 inci maddesindeki şekilde işlem yaparlar. 

Görevli noterin görevi dolayısıyla yaptığı iş için iş sahibinden tah
sil edeceği kesin giderden Devlete alt harç, damga vergisi, kontrato res
mi, değerli kağıt bedeli ayrıldıktan sonra geriye kalan her çeşit ücret 
(Noter ücreti, yazı, karşılaştırma, düzenleme ücreti, yol ödeneği gibi) 
ile o işlemdeki harç, damga vergisi varsa kontrato resminden noter his
sesi tutan ve değerli kağıt veya kullanılmadığı takdirde değerlendirme
de kullanılan damga pulu bey'iyeleri tutarının tamamının (Noterlikler 
Ortak Cari Hesabı)na, işlemi takip eden 3 iş günü içinde yatırılması 
zorunludur. 

Noter hissesi ve değerli kağit ile pul bey'iyesinin maliyeden tahsil 
edilmediği gerekçesi ile para yatırılması geciktirilemez. 

Görevli noter, bu görevi dolayısıyla yaptığı işlemlerden aldığı her 
türlü ücreti (Noterlikler Ortak Cari Hesabı)na yatırdıktan sonra ala-
cağı 2 nüsha makbuzun pullusunu en kısa zamanda hesabına işlenmek 
üzere bağlı bulunduğu odaya gönderir, diğer nüshasını kendi dosyasında 
saklar. 

Görevli noterce, o ay içinde noterlik ortak cari hesabına yatırılan 
miktarlar muvazene defterine gider olarak kayıt edilir. 
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Görevli Noterliğin bu görevi dolayısıyle yaptığı harcamalar mu
vazene defterine gider; noterlikler ortak cari hesabından üç ayda bir 
yapılan dağıtımdan Noterlik hissesine düşen miktar muvazene defterine 
gelir kaydolunur. 

Noter Odasınca yapılacak işler ve gelirin dağıtımı : 
Madde 83 — Noter Odaları Noterlikler ortak cari hesabının açtırıl-

dığını ve tesbit edilen avans miktarını Adalet Bakanlığı ve Türkiye No
terler Birliğine bildirir. 

Yatırılan miktarlara ait makbuzlar Noterlerden odaya geldikçe 
her ayrı yer için ayrı olarak tutulan defterde o noterin hesabına işlenir. 
Bankadan dekontlar geldikçe bu kayıtlarla karşılaştırılır ve mutabakat 
sağlanır. 

Görevli noterlikler, odaların bu konudaki denetleme görevlerini ya-
pabilmeleri için, her ayın sonunda bir önceki ay içinde yaptıkları harca 
tabi değeri bir milyon ve daha fazla olan noterlik işlemlerine ait tarih, 
yevmiye numarası, değeri, alman harç, damga vergisi ve noterlik ücret-
leri gibi bilgileri bir cetvel halinde üç iş günü içinde noter odalarına 
göndermek ve bu cetvelin bir örneğini de dairede saklamakla yükümlü
dürler. 

Her üç ay sonunda ortak cari hesapta toplanan miktardan görevli 
noterin bu görevini yerine getirmesi için yapılan masraflara karşılık 
ödenen para ve avans tutan çıktıktan sonra Kanunun 111/1 maddesine 
güre evvelce oda genel kurulları toplantılarında tespit edilmiş olduğu 
şekilde ve eşit olarak her notere ödenir. Ödemeler çek ile yapılır. 

Üç aylık süre dolmadan evvel herhangi bir sebeble noterlik mesle-
ğinden ayrılan veya başka bir oda bölgesinde noterliğe atanan noterin, 
o güne kadar birikmiş olan meblağ'dan hissesi süre sonu beklenilmek-
sizin derhal ödenir. Noterin ölümü halinde ödeme kanunî mirasçılara 
yapılır. 

Noterlikler ortak cari hesabına yatırılan paralarla kambiyo senet-
ten ortak hesabına yatırılan paralrın faiz ve ikramiyeleri her yılın Ocak 
ayında Odaca Türkiye Noterler Birliğine gönderilir. Türkiye Noterler 
Birliği, gönderilen faiz ve ikramiyeleri bütçesinin teberrular kısmına 
gelir kayıt eder. 

ONÜÇÜNCÜ KISIM 
Gözetim ve Denetim 

Denelim yetkisi ve zamanı: 
Madde 83 — Noterlikler, Türkiye Noterler Birliği ve organları. Ada

let Müfettişleri ile Cumhuriyet Savcılarının sürekli gözetim ve dene-
timi altındadır. Ayrıca, noterlikler ile noter odaları Türkiye Noterler Bir-
liği Yönetim Kurulu ile görevlendireceği bölgesel organları tarafından 
da denetlenirler. 

Adalet Müfettişleri ve Türkiye Noterler Birliği tarafından yapılacak 
teftişlerin zamanı gereğine göre ilgili mercilerce tayin ve tesbit olunur. 
Noterliklerin, Cumhuriyet Savcılarınca yılda en az bir defa yapılması ön
görülen teftişlerin her yıl Mayıs ayı içinde yerine getirilmesi zorunludur. 

Denetime başlama: 
Madde 84 — Denetim, Noterlik dairesinin çalışma saati içinde ve 

çalışma saatlerine riayet olunarak yapılır. Denetimi yapacak kimse no
tere, yoksa vekiline kimlik kartını, denetim kartını veya yetki belgesini 
gösterir. 

Denetimi yapan kimse dairenin uygun bir yerinde göreve başlar. 
İlk önce teftişe başlama tutanağı düzenlenir ve altı denetimi yapan kim
se, noter veya vekili tarafından imzalanır. İki nüsht yapılan bu tutana
ğın bir nüshası dosyasına konmak üzere notere verilir. 

Noter, denetimden beklenen sonucun elde edilmesi için gerekli ko-
laylıkları göstermek suretiyle deneticiye yardımcı olur. Özellikle istek 
halinde Noterlik işlemlerini aksatmamak şartıyla eleman, yazı makina-
sı vesaire tahsis edilir. 

Denetim usulü: 
Madde 85 — Adalet Müfettişleri ve Türkiye Noterler Birliği tara

fından yapılacak teftiş, yetkili mercilerce saptanacak usul ve şekilde yü-
rütülür. Cumhuriyet Savcıları tarafından noterlerin teftişinde izlenliecek 
usûl, Adalet Bakanlığınca saptanır ve teftiş sırasında düzenlenecek ra
por örneği bir genelge ile gönderilir. Cumhuriyet Savcılarınca üç nüsha 
olarak düzenlenecek teftiş raporunun bir nüshası notere verilir, bir nüs
hası Savcılıkta saklanır. Diğer nüshası da teftişi izleyen bir hafta içinde 
Adalet Bakanlığına yollanır. 

Noter odalarının, Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulunca 
yaptırılacak teftişlerinde; 

a - Kanun ve yönetmelikte yer alan defterlerin usulüne uygun 
olarak tutulup tutulmadığı, 

b - Harcamaların ve bütçe uygulamalarınla usulüne uygun olup 
olmadığı, 

c - Kanuni görevleri ile Birlikçe verilmiş diğer görevlerin yerine 
getirilip getirilmediği, 

d - Kanun, yönetmelik, genelge, emir ve talimatlara uyulup uyul
madığı, 

e - Teftiş yapan tarafından gerekli görülecek sair hususlara ba
kılır. 

ONDÖRDÜNCÜ KISIM 
Noter ve kâtiplerine borç para verilmesi 

Verilecek borcun saptanması: 
Madde 86 — Türkiye Noterler Birliği, Noter ve kâtiplerine aşağıda-

ki şartlar dairesinde borç para verir. 
Her yıl bütçesinin «Noter ve kâtiplerine verilecek borç» faslına 

konulacak ödenek, bu kredinin karşılığım teşkil eder. 
Yeniden kurulan ve boşalan noterliklere yeniden veya naklen 

atananlarla bunların dışında kalan noterlere; atandıkları noterliklerin 
ilân edilen, diğerlerinin ise önceki yıla ait gayrisafî gelirlerinin altıda 
birini aşmayacak oranda borç para Verilebilir. Kâtiplere verilecek borç 
para miktarı ise almakta olduklan aylık brüt ücretin iki katını geçemez. 

Vade ve usûl: 
Madde 8? — Borç para bir yıl için verilir. Ancak, bu süre Birlik 

Yönetim Kurulu karan ile iki yıla kadar uzatılabilir. 
Yıllık faiz miktarı % 5 tir. Faiz vade sonunda toptan alınır. 
Borç para verilmesi için gerekli olan bütün giderlen borç İsteyene 

aittir. 
Türkiye Noterler Birliğinden borç para isteyen Noter ve Kâtipler 

Birlikçe hazırlanan isteme kâğıdını doldurarak Birliğe gönderirler. 
(Örnek 11). 

Teminat ve kefalet : 
Madde 88 — Borç isteyen. Yönetim Kurulunca kabul edilebilecek 

ve borcu karşılıyacak miktarda: 
a - Gayrimenkul ipoteği, 
b - Menkul rehni, 
c - Banka mektubu, 
d - Anonim ortaklık hisse senedi, tahsil veya tasarruf bonosu, 
e - Şahsi kefalet veya müteselsil borç senedinden birini veya bir-

kaçım teminat olarak göstermek zorundadır. 
Teminat olarak şahsi kefil gösterildiği takdirde kefilin noter, kâ

tip veya ticaret odasında kayıttı tüccar olamsı gerekir. 
Katipler aylık brüt ücretlerinin iki katım gecen borçlanmalara, İha

len borçlu durumda olan katipler ise herhalde kefil olamazlar. 

İstemin kabulü ve tahsil usulü: 
Madde 89 — Türkiye Noterler Birliğine gönderilen borç İsteme ka

ğıdı Yönetim Kurulunca tetkik edilir. Gerekli görüldüğü takdirde, temi
nat olarak gösterilen menkul veya gayrimenkulun yeterli olup olmadı
ğım Noter Odasına tetkik ettirebilir. Teminat yeterli görüldüğü takdir
de Yönetimi Kurulu, ödenecek miktarı tespit eder. 

Yönetim Kurulu kararı üzerine Birlikçe hazırlanmış düzenleme 
şeklindeki borç senedi örneği (örnek 12) borç isteyene gönderilir. 

Ödeme, borç senedinin Türkiye Noterler Birliğine gelişindeki kayıt 
sırasına göre yapılır. 

Borç para alan Noter veya kâtip Birlikçe kendisine ödeme yapıl
dığı ayı takip eden ay sonunda ilk taksitini ve müteakip ay sonlarında 
da diğer taksitlerini öder. 

Taksitlerin o yerdeki Ziraat Bankası Şubesi veya P.T.T. ye yatı-
rıldığı tarih taksitin ödeme talibidir. 

Taksitlerden üst üste ikisinin veya üç ay içinde iki taksirimin va-
desinde ödenmemesi halinde borcun tamamı muacceliyet kesbeder ye 
kanuni takibata geçilir. 

ONBEŞİNCİ KISIM 
Noterlik İşlemlerinde Uyulması Gerekli Hususlar 

Kimlik tesbitinde izlenecek yol: 
Madde 90 — Noter, belgelendirme isteminde bulunan ilgili ile is-

leme katılan kimselerin kimliğini tespit edebilmek için nüfus hüviyet 
cüzdanı, buna dayalı olarak resmi mercilerden verilmiş pasaport, ehli
yet, fotoğraflı kimlik kartı vesair kimlik belirten belgeleri aramak zo
rundadır. 

Bu belgelerin gösterilmemesi veya noterin gerekil görmesi halin-
de tanık dinlemek yoluyla da kimlik tespit olunabilir. 
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Yeteneğin tesbiti: 

Madde 91 — Noterin ilgilinin yeteneği hakkında bir kanı sahibi ol
ması gereklidir. Temyiz kudretine sahip bulunan ve işlemin niteliğine 
göre gerekli yaşa girdiği anlaşılan herkes hukukî işlemleri yapmaya ehil 
olup olup yaş resmî belge ile saptanır. Tanık veya kanı ile yaş tespit 
edilemez. 

İlgilinin yaşlılık, hastalık veya dış görünüşü itibaryile yeteneğinden, 
şüphe edilmesi veya bu konuda ihbar ve şikâyet bulunması hallerinde 
temyiz kudretinin varlığı doktor raporu ile saptanır. Bu takdirde met
nin içinde tarih ve numarası ile rapordan bahsedilir, raporun aslı işle-
min noterde kalan nüshasına eklenir. 

Hukukî işlerin belgelendirilmesi anında ilgili iradesini serbestçe 
ve kendi isteğine uygun olarak beyan etmelidir. Beyanın tam ve eksik
siz olarak yazılması gereklidir. Yapılan işlemin niteliğine göre gerekli 
soruların sorularak işlemin sonucu hakkında ilgiliye açıklama yapıl
ması gereklidir. 

Başkaları adına işlem yaptıracaklardan aranacak belgeler : 
Madde 92 — Başkaları adına işlem yaptıracaklardan Noterlik Ka

nununun 79 uncu maddesinde yazılan belgeletin aranması işlemle ilgili 
kısımlarının örneklerinin işlem kâğıdına eklenmesi zorunludur. Vekil ve 
mümessilin temsil ettikleri kişiler birden çok iseler, temsil ettikleri bü
tün kişilerin ad ve soyadlarının işleme teker teker yazılması ve ibraz olu
nan belge veya belgelerin bu kişileri tamamen kapsaması şarttır. 

Yetki izni gösteren belgeler; 
a - Vekil için, vekâletname düzenlemeye yetkili hâkim veya noter

lerce onanmış vekâletname, 
b - Veli için, kendisi veya velayeti altında bulunan küçüğün nüfus 

hüviyet cüzdanları, 
c - Vasi ve kayyım için, mahkeme kararı ve nüfus cüzdanları, 
d - Mirasçı için veraset belgesi ve nüfus hüviyet cüzdanları, 
e - Mümessiller için, temsil veya izin kâğıdı, 
f - Köy hükmî şahsiyetini temsil yetkisine haiz muhtarlar için yet

kili idare makamlarının usulüne göre verecekleri yetki belgeleridir. 

işlemlere fotoğraf yapıştırılması: 
Madde 93 — Aşağıdaki noterlik işlemlerinde ilgilinin fotoğrafının 

yapıştırılması zorunludur. 
a - Niteliği bakımından tapuda işlem yaptırılmasını gerektiren söz

leşmelere, 
b - Niteliği bakımından tapuda işlem yaptırılmasını gerektiren ve

kâletnamelere, 
c - Vasiyetname, 
d - Mülkiyeti muhafaa kaydıyla satış, 
e - Gayrimenkul satış vaadi, 
f - Vakıf senedi, 
g - Evlenme mukavelesi, 
h - Evlat edinme, 
1- Tanıma, 
J - Mirasın taksimi sözleşmesi, 
k - Boşanma davaları için düzenlenecek vekâletnameler, 
Yukarıda sayılan işlemler dışında kalmakla beraber, diğer kanun

ların öngördüğü, noterin işlemin ve ilgilinin durumuna göre gerekli 
bulduğu veya bizzat ilgilinin istemde bulunduğu işlem kâğıtlarına da 
fotoğraf yapıştırılabilir. 

Asıllarına fotoğraf yapıştırılması zorunlu noterlik işlemlerinin, 
çıkartılacak örneklerine de fotoğraf yapıştırılması zorunludur. 

Örnek ve kimlere verilebileceği: 
Madde 94 — Örnek, noterlikte yapılmış bir işlemin veya ilgilisinece 

ibraz olunan bir belgenin tamamının veya istenilen kısmının istenildiği 
kadar, yazı, fotokopi veya benzeri usullerle çıkartılarak aslının aynı ol
duğuna dair bir şerhi kapsayan ve noterliğin mührünü ve görevinin im
zasını taşıyan belgedir. 

Örneklerin kimlere verileceği Noterlik Kanununun 94 ve 95. mad
deleri hükümleri uyarınca saptanır. 

Örnek verme şekilleri: 
Madde 95 — a - İbrazdan örnek: 
İlgili tarafından ibraz edilip, örneğin çıkartılması ve onaylanması 

istenilen bir belgenin usulünce örneğinin çıkartılarak verilmesine ib
razdan örnek çıkarma denir. 

İbrazdan örneklerin altına (ibraz edilenin aynıdır) ibaresini 
kapsayan (bir şerh konulur. 

İbrazdan örnek vermede, örneklerden bir nüshası dairede sakla
nır. Bu nüshaya ilgilinin imzası (ibraz ettiğim aslına uygundur) şerhinin 
altına alınır. İbraz edilen aslına örneğin tarih ve yevmiye numarası ya
zılıp, noter mühürü ile mühürlenir. 

Aslında bir bozukluk olan belgelerin, Örneklerinde bu bozukluğun 
açıklanması şarttır. 

İbraz olunan belgenin örneği ilgili tarafından dışarda da çıkartılıp, 
onama için noterliğe ibraz olunabilir. 

Bu takdirde örnek ile asıl belge noterlikçe karşılaştırılır. Asıl ve 
örneğin yekdiğerine uygunluğu şerhte belirtilir. 

Her ne suretle olursa olsun çıkartılan örneklerde belgenin belirli 
bir kısmının örneği de ilgilinin isteği üzerine çıkartılabilir. Bu takdirde 
bu husus açıkça yazılır. 

b - Daireden örnek: 
O noterlikte yapılmış bir işlemin ilgilisinin isteği üzerine yeteri 

kadar örneği çıkartılıp aslına uygunluğu onaylandıktan sonra ilgiliye 
verilmesine, daireden örnek verme denir. 

Ciltbentde saklı işlemin örneği istenilenden bir fazla çıkarılır, bun
ların altına (işbu örnek dairede saklı tarih ve 
yevmiye nolu aslının veya nüshasının aynıdır) şerhi konur. Bu şerhin 
altına noterlik mühürü basılarak, yetkili tarafından imza edilir. Örne
ğin birinci sayfasının baştarafına (örnektir) damgası basılır veya yazı 
ile (örnektir) ibaresi yazılır ve örneğe o günkü tarih ile yeni yivmiye 
numarası konur. Fazla çıkarılan nüsha dairede saklanır. 

Şerhlerde kaç örnek verildiği herhalde belirtilir ve dairede kalan 
nüshaya ilgilinin imzası alınır. 

c - Yabancı dilde yazılı kâğıttan örnek: 
Örneği istenen kâğıt yabancı dilde yazılmış ise, evvela bu kâğıt 

usulünce tercüme olunur. Sonra, yabancı dildeki kâğıdın örneği çıkar
tılıp gerekli şerh verilmek suretiyle onaylanır. Ayrıca, gerek ilgilisine 
verilen, gerekse dairede saklanan nüshalara tercüme edilmiş nüshala
rın birer adedi de eklenir. 

d - Yazıdan başka usullerle örnek çıkarma: 
İlgili ister veya noter gerekli görürse fotokopi, teksir makinası, 

fotoğraf veya benzeri usullerle de örnek çıkartılabilir. 
Bu takdirde, tarifede gösterilen ücretler alınır ve diğer hususlarda 

yazılı örnek verilmiş gibi hareket olunur. 
e - Başka bir noterlikten örnek getirtme (Aracılık) 
Giderleri başvurulan notere verilmek sureti ile ve bu noterlik 

aracılığı ile diğer bir yerdeki noterlikten de bir İşlemin örneği getirti-
lebilir. 

Bu gibi hallerde, başvurulan noter, diğer yerdeki notere ilgilinin 
İsteğini bir yazı ile bildirmekle beraber, acele hallerde telgraf, teleks 
veya telefonla da durumu haber verir Ve yazının gönderildiğini de açık
lar. 

Örnek çıkarma ve onaylama giderlerinin tümü ile birlikte gerekli 
haberleşme masraflarıni da ilgiliden tahsil eder. İşlemin gerektirdiği 
harç, vergi ve noterlik giderlerini, örneği çıkaran notere gönderir. Ken
disi ücret tarifesi ile saptanan aracılık ücretini alır. 

Çevirme işlemleri: 
Madde 96 — Belgelerin bir dilden diğer dile veya bir yazıdan baş

ka bir yazıya çevrilmesine ve noterlikçe onaylanmasına çevirme işlemi 
denir. 

Noterin, çevirmeyi yapanın o dili veya yazıyı doğru olarak bildi-
ğine, diplomasim veya diğer belgelerini görerek veya diğer yollarla ve 
hiçbir tereddüde yer kalmayacak şekilde kanaat getirmesi gerekir. 

Noterlik Kanununun 75. maddesinin son fıkrası gereğince noter 
tercümana Hukuk Yargılama Ususlü Kanununa göre and içirir. Bunun 
bir tutanakla belgelendirilmesi zorunludur. Bu tutanakta tercümanın 
adı, soyadı, doğum tarihi, iş adresi, ev adresi, tahsil derecesi, hangi dil 
veya dilleri, hangi yazıyı bildiği, noterin çevirenin bu dil ve dilleri veya 
yazıyı bildiğine ne suretle kanı sahibi olduğu, yemin biçimi ve tutanağı» 
tarihini gösterir. Tutanağın altı noter ve tercüman tarafından imza
lanır. 

Kendisine çevirme yaptırılan kimselerin yemin tutanakları noterlik 
dairesinde özel bir kartonda saklanır. Noter, kartonunda yemin tutanağı 
bulunmayan bir kimseye çevirme yaptıramaz. 

Noter tarafından ilgilisinden alınan çevirme ücretleri noterlik da-
iresinin gelirlerinden olup, yevmiye defterine gelir olarak kavdedilir. 
Noterin çevirene ödediği parada dairenin giderlerindendir. 

Çevirme ücreti hesaplanırken, çevrilmesi istenilen yazının sayfa
lan değil, çevirme yapıldıktan sonra noter tarafından yazdırılan değerli 
kağıdın sayfa sayısı esas tutulacaktır. 
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Çevirme işleminin, ilgilinin bulunduğu yer noterliğinde yaptırıl
ması mümkün bulunmayan hallerde, o noterlik aracılığı ile başka bir yer 
noteriğinde çevirme yaptırılabilir. Bu takdirde, ılgiliden ayrıca, aracılık 
ücretide tahsil olunur. 

Protesto işlemleri: 
Madde 97 — Keşidecinin veya hamilinin istemi ilerine Türk Ticaret 

Knununun 625. maddesinde yazılı, vadesi hulul etmiş bir poliçenin, 
(kambiyo senedi, çek, emremuharrer senet) «kabul edilmeme» veya 
«beleme» hallerinde, kabul etmeme veya ödememe durumunun noterlik 
tarafından belgelendirilmesine prottesto işlemi denir. 

Noterler protesto işlemlerini Türk Ticaret Kanununda yazılı şekil 
ve şartlara göre yaparlar. 

İhtarname ve ihbarname işlemleri: 
Madde 98 — Her türlü huhkukî işlemlerde muhatabına kanun, 

sözleşme, örf ve adetten doğan hak ve isteklerin yazılı şekilde bildiril
mesi veya haber verilmesi için yapılan işlemlere ihtarname veya ihbar
name denir. 

İhtarname veya ihbarname işlemleri Noterlik Kanununda ön 
görülen şekil ve şartlara göre yapılır. 

Defter onaylama işlemleri: 
Madde 99 — Defter onaylaması, kanunlarca noterlikte onaylan-

maları öngörülen defterlerin kanun ve yönetmelikte gösterilen şekil ve 
şartlara göre onaylanmaları işlemidir. 

Onaylama usulü: 
Madde 100 — Ciltli olarak noterliğe (getirilen defterlerin her say-

fası birden başlamak ve teselsül etmek suretiyle numaralanır. 
Tek sayfa olarak tutulan defterfler tek numara İle çift sayfa olarak 

tutulan defterler iki sayfaya da aynı numara verilmek suretiyle numa
ralanır. Numaralama noterlikçe yapılabileceği gibi önceden de yapılmış 
olabilir. Bu takdirde noterlik teselsülü kontrol eder. Her sayfa ayrıca 
noterlik mührü ile mühürlenir. 

Defterler müteharrik yapraklı ise her yaprak ciltli defterler gibi 
muamele görür. Onaylanmış yapraklar bittiği takdirde, yeniden getiri
len yapraklar evvelce onaylanan yaprakların en son numarasından itiba
ren teselsül ettirilir. Ayrıca lave olunan yapraklar onaylama şerhinde 
noterlikçe belirtilir. 

Onaylama şerhinde bulunacak hususlar : 
Madde 101 — Defterlerin İlk ve son sayfasına noterlikçe aşağıdaki 

bilgileri kapsayan birer şerh konulur. 
İlk sayfaya konacak onaylama şerhinde: 
a) Defter sahibinin gerçek kişilerde evvela soyadı, adı ve mües

sesenin ilgilice bildirilen unvanı. İlgili tüzel kişi ise unvanı. 
b) İş adresi, iş ve mesleğin nevi, 
o) Defterin nevi, 
d) Defterin kaç sayfadan ibaret okluğu, 
e) Defterin kullanılacağı dönem, 
f) Defter sahibinin bağlı bulunduğu vergi dairesi, 
g) Onaylama tarihi, 
h) Yevmiye numarası bulunur. 
Noterliğin mührü ile noterin veya görevilinin İmzasını da taşıta

cak bu şerh defterin İlk sayfasına el ile yazılabileceği gibi ayrı bir ka-
ğıda makina ile yazılıp ilk sayfaya yapıştırılabilir. Bu takdirde kağıdın 
dört köşesine noter mührü basılır. 

. Defterin son sayfasına ise, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu ya-
zılarak altı noterlik mührü ile mühürlenip noter tarafından imza olu
nur. Bu şerhe onaylama tarihi ile yevmiye numarası da konur. 

Görülme kaydı ile onaylama: 
Madde 102 — Yevmiye, envanter ve bilanço def terlerinin son kay

dının altına noterlikçe görülmüştür şerhinin konulması suretiyle yapı
lan onaylama işlemidir. Şerh son kaydın altına yazılır. 

Görülme şekil ile yapılan onaylamalarda, defterin son kaydının bu
lunduğu sayfasında yer yoksa ondan sonra gelen sayfaya (görülmüştür) 
kaydını taşıyan şerh verilir. Yevmiye numarası ve tarihi yasılmak su
retiyle şerhin altı noterlik mührü ile mühürlenip imzalanır. 

Görülme şekil ile yapılan onaylamaların noterlikçe herhangi Ur 
makama bildirilmesi zorunluğu yoktur. 

Ara (yenileme) onaylaman: 
Madde 103 — Eskiden beri işe devam etmekte olup da aynı def

teri ertesi yılda kullanmak isteyenlerin kanuni süre içinde açılış onay-
lamasındaki şart ve şekiller dairesinde defterlerinin yeniden onaylan
masına ara veya yenileme onaylaması denir. 

Ara (yenileme) o naylamalannda defterin kulanımış kısmından 
sonra arta kalan sayfaların hangi sıra numarasından başlayıp hangi 
sıra numarsında bittiği şerhde belirtilir. Bu sayfalar mühürlü ise, ara 
onaylamasını yapan noter başka bir noter olsa bile sayfaların yeniden 
mühürlenmesi gerekmez. 

Kapanış onaylaması: 
Madde 104 — Görülme kaydı ile onaylamadaki usul ve şekilde 

yapılan ve (işbu defter ncı sayfada kapatümıtşır.) şerhini kap
sayan bir defter onaylama işlemidir. 

Özel kanunlara göre tutulan defterlerin onaylanması: 
Madde 105 — Türk Ticaret Kanunu ile Vergi Usul Kanunu dışın-

daki kanunlarla tutulması öngörülen defterlerin onaylanması, bu ka
nunlarla özel bir şekil getirilmemiş olması şartı ile, yukarıdaki hüküm
lere göre yapılır. 

Emanet işleri: 
Madde 106 — Saklanmak, İleride tevdi edene veya üçüncü bir 

kişiye verilmek üzere noterliğe tevdi edilen emanet, para veya paradan 
gayri her türlü taşınır mal, hisse senedi, tahvil, kıymetti evrak, ziynet 
eşyası olabileceği gibi kapalı vasiyetname veya kanunlarında noteriite-
lerce saklanması öngörülen evrak, defter ve beyanname gibi şeyler de 
olabüir. 

Bulundurulması ve taşınması kanunla yasak edilmiş şeylerle, za-
manla bozulması muhtemel maddeler emanet olarak kabul edilemez. 

Emanet, noter veya noterlikçe hiçbir suretle kullanılamıyacağı gibi 
hasar ve kaybından noter sorumludur. 

Emanetlerin kabul, saklanma ve iadesi: 
Madde 107 — Her türlü emanet, Noterlik Kanununun 10U inci 

maddesine göre düzenlenecek bir tutanak ile kabul edilir. Bu tutanakta 
ayrıca, emanetin nitelikleri, biliniyorsa gerçek değeri, değeri tam olarak 
bilinmiyorsa tahmini değeri, ne süre saklanacağı, kime ve ne zaman iade 
olunacağı ve iade şartları da gösterilir. 

Emanetlerin saklanması, süre sonunda bak sahibine iadesi, giderle-
rin ödenmemesi veya emanetin geri alınmaması haUeriyle hazineye devri 
konusunda Noterlik Kanununun emanetlere ülşkin 62 ve müteakip mad
deleri uyarınca işlem yapılır. 

Emanet paranın noterliğe tevdi olunduğunun en geç ertesi iş günü, 
bu yönetmelikte teminat paralarının yatırılması belirtilen milli banka
lardan birinde açtırılacak noterlik emanet cari hesabına yatırılması zo
runludur. Bir noterliğe ait emanet paraların tek bir hesapta toplanması 
gerekir. 

Noterliğin tevdi mahalli olarak tayini: 
Madde 108 — Borçlar Kanununun 91 İnci maddesinin söz konusu 

olduğu hallerde, noterliğin emanet parayı kabul edebilmesi için mahke-
mece tevdi mahalli olarak tayin edilmesi şarttır. Bu, taktirde mahkeme 
kararının İstenmesi, emanet tutanağı ve emanet defterine, kararı veren 
mahkemenin adı ile kararın tarih ve sayısının da yazılması zorunludur. 
Ancak Türk Ticaret Kanununun 604-690. maddelerine göre kambiyo 
senetleri bedellerinin notere tevdii halinde hakim kararı aranmaz. 

ölüme bağlı tasarruflarla ilgili işler: 
Madde 109 — Noterler ilgilinin istemi üzerine ölüme bağlı tasar

rufları da belgelendirirler. Bunlardan başka açık veya kapalı olarak ken-
dilerine tevdi edilen vasiyetnameleri de saklama zorundadırlar. 

Noter ölüme bağlı tasarrufları belgelendirirken Medeni Kanundaki 
şekil şartlarına uymakla mükelleftir. 

Ölüme bağlı tasarrufların vasiyetname şeklinde noter tarafından 
belgelendirilmesi isteniyorsa, ilgilinin takririnin iki tanık huzurunda alın
ması gerekir. 

Vasiyette bulunan, vasiyetinden her zaman için rücu edebilir. Rücu 
halinde vasiyetnamenin Noterlikçe tanzim veya açık veya kapalı olarak 
tevdi edildiği zaman tatbik edilen usul ve şartlar aynen uygulanmak su-
retue düzenlenecek bir tutanak tanzim edilir. Bu işlemin aslı ciltbendine 
bir sureti vasiyetnameye eklenir. 

Noterlik işlemlerinin hukuk hakimi tarafından yapılması: 
Madde 100 — Noterlik Kanununun 76 ncı maddesine göre noterin 

işlemi yapamaman ve o yerde işlemi yapacak başka bir noterin de bu
lunmaması halinde, işlem o yerdeki asliye hukuk hakimi, asliye hukuk 
hakimliği iyoksa sulh hukuk hâkimi tarafından ve aşağıda gösterilen esas
lara göre yapılır. 

Noter işlemi yapamaması nedenini (bir tezkere ile hakemliğe bildi
rir. HMâkim, evvela mahkemenin değişik işler defterinden bir numara 
vermek suretiyle işleme girişir. İşlemin gerektirdiği harç, damga vergisi 
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ve varsa kontrat» resmi maliye ve belediye veznelerine makbuz karşılığı 
yatırtılır. Daha sonra Noterlik Kanunu ve ilgili sair kanunlarla bu yönet
melik esaslarına göre işlem tamamlanır. İşlemin altı işleme katılanlarla 
birlikte hâkim tarafından imzalanıp onaylandıktan sonra mahkeme 
mührü ile mühürlenir. İşlemin ne sebeble hâkim tarafından yapıldığı da 
işlem kağıdında açıklanır. İşlemin noterlikte kalması gereken nüsha veya 
örneği mahkemece saklanır. İşlem sona erdiğinde, hâkim, işlemin yapıl
dığı, tarih ve sayısını notere bildirir. 

Noterlik işlemini yaapn hâkim, Noterlik Ücret Tarifesinde yer alan 
ücretlerden hiç birisini ve bu işlemler dolayısıyle tahsil edilen harç, ver
gi ve resim karşılığı olan notşr hisselerini alamaz. Ancak, işlemin daire 
dışında yapılması halinde, Harçlar Kanunu'nun 34 üncü maddesinde gös
terilen yol tazminatının ilgili tarafından ödenmesi zorunludur. 

ONALTINCI KISIM 
TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ 

VE ÇALIŞMA ŞEKLİ 
Türkiye Noterler Birliği ve organları: 
Madde 111 — Türkiye Noterler Birliği noterlik mesleğinin amaçla-

rına uygun bir şekilde görülmesi, mesleğin gelişmesini ve meslekdaşlar 
arasında birlik ve yardımlaşmayı sağlamak üzere kamu kurumu niteli
ğinde tüzel kişiliğe sahip ve merkezi Ankara'da olan bir kuruluştur. 

Noteler, Birliğin tabii üyesidirler. 
Türkiye Noterler Birliği Noterlik Kanununun 166. maddesi ve diğer 

hükümler-ile kendisine verilen görevleri organlar olan, 
a - Türkiye Noterler Birliği Başkam, 
b - Türkiye Noterler Birliği Başkanlık Divanı, 
c - Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu, 
d - Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu, 
e - Türkiye Noterler Birliği Kongresi, 
f - (Noter Odaları, 

vasıtasıyla yapar. 

Birlik Kongresi: 
Madde 1112 — Türkiye Noterler Birliğinin en yüksek organı olan 

Birlik Kongresi noter odaları Genel Kurullarınca kanun hükümleri uya-
rınca seçilecek noterler ile noter odaları başkanlarından kurulur. Türkiye 
Noterler Birliği Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, de Kongrenin tabii 
üyeleridir. 

Türkiye Noterler Birliği Kongresine delege seçilebilmek için; 
a - Noterliğe engel bir suçtan dolayı hakkında son soruşturma 

açılmasına karar verilmiş bulunmamak, 
b - Beş yıl içinde noterlik mesleğinde geçici olarak işten çıkarma 

cezası almış olmamak, gereklidir. 
Delege seçildikten sonra a ve b bentlerindeki engelleri ortaya çıkan 

noterin delegelik sıfatı kendiliğinden sona erar. Bunun yeri en çok oy al-
nuş yedek üye ile doMurulur. 

Kongre toplantısı ve çalışma şekli: 
Madde 113 — Toplantı günü delegelerin isimlerim kapsayan iki lis

te delegeler tarafından imzalanmak üzere toplantının yapılacağı yerin 
uygun bir bölümüne konulur. Bu liste- toplantı salonunda bulunan delege
lerle karşılaştırılır. 

Türkiye Noterler Birliği Başkanı tarafından yaptırılacak yoklama 
sonunda Noterlik Kanununun 177 nci maddesindeki çoğunluğun hazır ol
duğu anlaşılırsa toplantı açılır ve Birlik Kongresi Başkanlık Divanı seçim-
leri yapılır. Başkanlık divanı göreve başladıktan sonra gündeme geçilir. 

Gündemde görüşülecek maddelerin konusuna göre divanın gerekli 
göreceği alt komisyonlar seçilerek teşekkül eder. Alt komisyonlar üyeleri 
arasında bir başkan ile yeteri kadar raportör seçilir. Seçimlerde oy sayı
sının çoğunluğu yeterlidir. 

Kongre tutanakları ve karar yeter sayısı: 
Madde 114 — Birlik Kongresinin başlangıcından sonuna kadar ya-

pılan işlemlerin ve görüşmelerin bir tutanakla belgelendirilmesi gerekle
dir. 

Bu tutanak; 
a - Kongre tarihini, 
b - Kongrenin yapıldığı yeri, 
c - Kongrenin olağan veya olağanüstü olduğunu, 
d - Kongre başkan, başkan yardımcısı ve katiplerin isimlerini, 
e - Birlik Başkam tarafından yaptırılacak yoklama sonucu ile ço

ğunluğun bulunduuğ hususlarını, kapsar. 
Daha sonra gündeme göre yapılacak görüşmeler ve alınacak karar

lar Kongre Divanınca uygun bulunacak şekillerde tutanağa geçirilir. 

Kongrede yapılan konuşmaalrın saptanması için ayrıca ve yeteri 
kadar teyp de kullanılabilir. 

Tutanaklar arasındaki noksanlık veya değişikliklerde teyp bandın-
daki kayıtlar esas alınır. 

Kongre sonunda bandlarla tesbit edilen konuşmalar kongre başkan
lık divanı tarafından bizzat daktiloda yazdırılabilir. Buna imkân görül-
mediği takdirde Başkanlık Divanı veya Birlik Yönetim Kurulunun görev
lendireceği kimseler tarafından bu işlemin yapılmasını karar altına alırlar. 

Kongre başkam, disiplini bozanlara birincisinde ve ikincisinde ihtar, 
üçüncü defasında ise belirli bir süre oturumdan çıkarma cezası verebilir. 

Birlik Kongresi, toplantıya katılanlar sayısının salt çoğunluğu (yan
sından bir fazla) ile karar verir. 

Birliğin taşınır ve taşınmaz malları ile paralarını Birlik amaçlarına 
uygun şekilde yönetmek ve işletmek konularındaki kararlar ancak Birlik 
Kongresi üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınabilir. Oylarda eşitlik 
halinde Birlik Kongresinin Başkanının bulunduğu taraf çoğunlukta sayı
lır. 

Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu: 
Madde 115 — Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu yedi üyeden 

kurulur ve dört yıllık bir süre İçin Türkiye Noterler Birliği Kongresi tara-
fından seçilir. Kurulun dörtte yedek üyesi bulunur. Şu kadarki asıl ve 
yedek üyelerin yarısı iki yılda bir ve dört yıl için yenilenir. 

Noterlik Kanununun 170 nci maddesi hükmüne göre kongrece seçi
len yönetim kurulu, seçimi izleyen ilk toplantısında aralarında gizli oy'la 
Başkan, (Başkan yardımcısı, genel sekreter ve sayman üyeyi seçerler. 
Yönetim Kurulu bu toplantısında genel sekreter veya saymam veya her 
ikisinin de dışardan alınmasına karar verebilir. 

'Başkanlık divanı üyelerimden birniin veya birkaçının süresinin bit
mesi sebebiyle boşalan divan üyeliğine yönetim kurulunun yeni seçimleri 
takip eden ilk oturumunda gizli oyla seçim yapılır. Seçim dönemi sona 
ermeden Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinden birinin ayrılması halin
de, göreve çağrılan yedek üyenin görevi, ayrılan asil üyenin seçim döne
mi sonuna kadar devam eder. 

Genel Sekreter veya sayman veya her ikisinin de dışardan alınması
na karar verilmişse bunların dışındaki başkanlık divanı üyeleri ve Başkan 
secimi yapılır. Dışardan atanacak Genel Sekreter veya Saymanın göreve 
başlamasına kadar yönetim kurulu bu görevlerin geçici olarak üyelerince 
görülmesine karar verir. 

Yönetim Kurulu dışarıdan alınacak Genel Sekreter veya Saymanın 
nitelikleri, çalışma süresi ve ücretlerini tesbit ve atamalarım yapar. 

Dışardan alınan Sayman ve Genel Sekreter Yönetim Kurulu toplan
tılarına katılamazlar. 

Birlik Yönetim Kurulu toplantı usulü ve karar yeter sayısı: 
Madde 116 — Birlik Yönetim Kurulu ayda bir defa olağan toplantı 

yapmak zorundadır. Başkan veya Yönetim Kurulu üyelerinden birinin is
teği ile kurul, acele hallerde her aman olağanüstü toplantıya çağrılabilir. 

Başkan veya yardımcısının bulunmadığı hallerde toplantıya noter
likte en kıdemli üye başkanlık eder. Toplantı açıldığında ilk defa evvelki 
oturum tutanağı okunarak işe başlanır, her toplantı sonunda gelecek top
lantının günü kararlaştırılır. 

Toplantı günü, üyelere çağrı mektubuyla bildirilir. Engeli olanlar, 
bunu en az yedi gün önce ve yazı ile başkanlık divanına bildirirler. 

Belgeye bağlanmış haklı bir engele dayanmaksızın üst üste üç top
lantıya gelmeyen üye istifa etmiş sayılır. Üçüncü toplantıdan sonra du
rum ilgili üyeye bildirilir. Aynı zamanda ilk yedek üye de bir sonraki top
lantıya asil üye olarak cağrılır. 

Başkanlık divanı üyelerinden herhangi birisinin yerinin boşalması 
halinde, boşalan üye Yönetim Kurulu üyelerinden ise Yönetim Kurulun
ca yeniden seçim yapılır. Şu kadarki boşalan yer Saymanlık veya Genel 
Sekreterlik ise Yönetim Kurulu seçim veya dışardan atama yapılacağına 
karar verir ve karar gereği yerine getirilir. 

Birlik Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ite toplanır. 
Toplantıda yeter sayıda üyenin bulunması halinde başkan oturumu açar. 

Yönetim Kurulunda topalntıya katılanların salt çoğunluğu ile karar 
verilir. Şu kadarki, en az dört üyenin bir oyda birleşmesi şarttır. Oylarda 
eşitlik halinde, Başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır. 

Birlik Yönetim Kurulu toplantılarının tutanakla tesbiti: 
Madde 117 — Yönetim Kurulu toplantılarında görüşmeler bir tuta

nakla tespit olunur. Tutanaklar Stenografi, stenedaktilo, teyp ve benzeri 
vasıtalardan biri veya bir kaçı ile tutulur. Gerektiğinde el yazısı ile de 
tutulabilir. E l yazısından başka bir usulle tutulduğu takdirde karar fık
raları-ayrıca el ile veya daktilo ile karar defterine yazılır. Deftere yazı-
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lan kararların altı aynı gün ve toplantı yerinde katılanlar tarafından 
imzalanır. 

Başka usulle tutulan tutanaklar yönetim kurulunun müteakip top
lantısına kadar ilgililerce deşifre olunarak daktilo edilir. 

Bu tutanakların altıda katılanlarca imza edilir. 
T e y p bandı yapılacak ilk kongreden sonra yönetim, kurulunun ka-

ran ile silinir. Bunun dışındaki usullerle tutulan tutanaklar saklanır. 
Deşifre edilen tutanağa itirazı bulunan üyenin itirazı imzası altın-

da kendi el yazısı ile tutanağa geçirilir. Bu teyp bandı müteakip kongre 
toplantısına kadar saklanır. 

Yönetim Kurulunca imzası tamamlanan tutanaklar özel dosyalar 
içerisinde saklanır. 

Yönetim Kurulu toplantılarında düzenlenecek tuttanakta oturum 
numarası, oturum yeri, oturum gün ve saatti, tutanak numarası oturuma 
katılanlar ve katılmayanlar, katılmayanların engelleri olup olmdıgı hu
susları gösterilir, engeli için belge gönderenler hakkında bir karar verilir. 
Engel belgesi göndermeyenlerin durumu ertesi oturumda incelenir. 

Birlik Yönetim Kurulu gündemimin tesbiti ve görüşülme usulü: 
Madde 118 — Toplantı gündemi başkanlıkça tespit edilir ve başka

nın imzasını taşır. 
Servisler tarafından gündeme alınması istenilen herhangi bir konu 

o servisin bağlı olduğu Başkanlık Divanı üyelerine intikal ettirilir. Divan 
üyesi gerekli görürse bu konular Başkanın, yokluğunda Başkan Yardım
cısının, Sayman veya Genel Sekreterin imzasını taşıyan bir yazı ile Yö-
netim Kurulunun gündemine alınır. Kurul lüzum görürse servis yetkili
lerinden açıklama isteyebilir. 

Üyelerden herhangi bir konunun gündeme alınmasını teklif edebi
lirler. Başkanlıkça yapılacak onaylama sonumda kabul edildiği takdirde 
teklif gündeme ilave olunur. 

Yönetim Kurulu gündemdeki maddelerin yerlerini, görüşme sıra-
sını değiştirmeye yetkilidir. Şu kadarki, gündemde yapılacak bu değişik
liklerin o maddenin görüşülmesine geçilmeden yapılması şarttır. Her
hangi bir maddenin gerekirse ertelenmesi mümkündür. 

Gündemin görüşülmesine geçilince görüşülen her madde hakkında 
ilgiliden açıklayıcı birgi alınabilir. Madde ile ilgili bu açıklamalardan 
sonra söz isteyen üyelere sırası ile en az bir defa söz verilir. Görüşme
ler yeterli bulunduğunda oylamaya geçilir. Oylama işarı oyla yapılır. (Ka-
nunun 170/son maddesi mahfuzdur.) Oylama sonuçlan zapta geçirilir ve 
karar sayısı belirtilir. Muhalif üyenin mualefeti tutanakta belirtilir ve 
muhalif üye gerekli görürse aynı gün karar altına muhalefet şerhini yazar 
veya yazılı olarak verebilir. Muhalefetin yazılı olarak bildirilmesi halinde 
evrak kayıt defterine kaydedilerek tarih ve numara alması zorunludur. 
Kurulun toplantıya başka bir güne ertelemesi halinde tayin edeceği gün 
için hazırlanacak gündemin başına o gün bitirilemiyen gündem maddeleri 
alınır. Yeni konulan maddeler bundan sonraki sıraya girer. 

Tutanağın birer örneği gelecek oturuma kadar üyelere verilir. 

Başkanlık Divanı ve görev bölümü: 
Madde 119 — Başkanlık Divanı, Başkan, Başkan Yardımcısı ve Ge

nel Sekreter ile Saymandan teşekkül eder. 
Başkan: Divan toplantuarında divana başkanlık eder ve kararlarım 

yürütür. Kanunla verilmiş diğer yetkileri kullanır ve görevleri yapar. 
Başkan yardımcısı: Başkanın bulunmadığı zamanlarda veya başkan-

lığın herhangi bir sebeple boşalması halinde başkana it yetkileri kullanır 
ve görevleri yerine getirir. 

Başkan yardımcısının da yokluğunda bu görevleri yerine getirmek 
ve yetkileri kullanır ak Yönetim Kurulunun meslekte en kıdemli üyesine' 
aittir. 

Sayman: Birlik mallarını ilgili kurulların vereceği kararlar gere
ğince yönetir. Para alıp verme, bütçe uygulaması ve bunlara dair her 
türlü saymanlık işlerini yürütür ve gözetir. Sayman aynı zamanda para 
a l ıp vermede ve p a r a ile ilgili işlemlerde düzenlenen kağıttan Birlik Baş-
kanı ile birlikte imza eder. 

Yetkili kurullarca başka servis ve merci görevlendirilmedikçe Bir
liğe ait her türlü mal ve işletmelerin yönetilmesi işlerini kurul kararlan 
ve özel yönetmelikler gereğince yürütür ve gözetir. 

Özel yönetmeliğe göre muhasebe servisinin personelini tezkiye ve 
murakabe eder. 

Genel sekreter: Birlik Yönetim Kurulu Toplantılarına ait tultanak-
lann düzenlenmesi, Birlik iç çalışmalarının ve yazı işlerinin yönetilmesi 
Birlik Merkez teşkilatına gerekil direktiflerin verilmesi ve düzenli çalış
masını sağlamak işleri ile kanun ve bu yönetmelikle başka merci, ma
kam ve şahsa verilmemiş Birliğin her türlü sevk ve idaresi ve Persone 

Özlük İşlerinin kurullar kararları ve özel yönetmeliğe göre Genel sekre
tere aittir. 

Başkanlık Divanının çalışma şekli : 
Madde 120 — Başkanlık Divanı Yönetim Kurulu toplantı halinde 

olmadığı zamanlarda bu kurulun vereceği yetki dairesinde çalışır. Genel 
Sekreter ve Sayman dışardan atandıkları takdirde divan toplantılarına 
aslı üye olarak katılırlrr ve oy kullnırlar. Başkanlık Divanı üyelerinden 
birisi süresi dolmadan önce ayrılırsa geriye kalan görev süresi İçin bir 
ay içinde yenisi seçilir. Dışardan atananlar için süre sözleşme ile tespit 
olunur. Bunlardan birisinin herhangi bir sebeple ayrılması halinde yerine 
atanacakla yeni sözleşme yapılır. 

Genel Sekreter, görevlerinden bir kısmım veya tamamının görülmesi 
için gerektiğinde yardımcısını veya bir görevliyi yetkilendirebilir. 

Saymanın makbul engeli haline münhasır olmak şartiyle sayman
lık yetki ve görevlerini yapmak ve yerine başkanla birlikte imza kullan
mak üzere Yönetim Kurulu kendi üyelerinden birini vekil tayin eder. 

Başkanlık Divanı toplantılarında gündem, tutanak ve karar yeter 
sayısı : 

Madde 121 — Başkanlık divanı Başkanın davetiyle toplanır. Toplan
tı gün ve saatlerini başkan tespit ve üyelere tebliğ eder. Tebligatın yazılı 
olması gerekmez. Toplantıda gündemi başkan tespit ve toplantıya arz 
eder, toplantı esnasında divan üyelerinin gündeme alınması öngören tek
liflerini Başkan oya sunar kabul edilen teklifler gündeme ilâve olunur. 

Divan kararlan çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halimde başkanın 
bulunduğu taraf üstün sayılır. Kararlar bir tutanakla tespit olunur. Bu 
tutanaklar özel dosyalarda saklanır. Bilâhare karar fıkralan karar defte
rine yazılarak altı oturumda bulunmuş başkan ve üyelere imza ettirilir ve 
aslından gereği kadar örnek çıkartılarak ilgili servislere dağıtılmak üzere 
genel sekreterliğe verilir. Bu örneklerin aslına uygunluğu Başkanlıkça 
onaylanır. 

Karar tutanaklannın başına kararın tarihi, sayısı, katılanların ad 
ve soyadları ile görevleri yazılır. 

Tutanakların tutulması, kararların yazılması ve bu hususa ait diğer 
işler özel yönetmelikte belirtilen şekli görevlendirilecek raportör ve 
katipler tarafından yapılır. Bu fıkra yönetim kurulu toplantılarında da 
uygulanır. 

Noter odalarının kuruluşu ve odaya kayıt olma zorunluğu: 
Madde 122 — Üç veya daha fazla Noterlik bulunan her belediye hu

dudu içide bir Noter Odası kurulur. 
Adalet Bakanlığı Noter Odası kurulamıyan Noterliklerin hangi oda

ya bağlanacağım tayin eder ve ondan az noter bulunan yerlerdeki noter
leri zorunlu gördüğü hallerde başka bir odaya bağlayabilir. 

Noter Odaları Türkiye Noterler Birliğinin bölgesel organlarıdır 
Her noter, bölgesi içinde bulunduğu noter odasına kayıt olmak zorun-
luğundadır. 

Noter Odası Genel Kurulu: 
Madde 123 — Noter odaları Genel Kurulları, Noterlik Kanununun 

186 ve 187 nd maddelerine göre toplanırlar. 
Oda Genel Kurullarının kanuna ve usulüne uygun toplanıp toplan

madığım Birlik Yönetim Kurulu denetler. Bunun için genel kurul tuta
naklarının tümü toplantının bitimini izleyen en geç 15 gün içinde Türki
ye Noterler Birliğine gönderilir. Birlik Yönetim Kurulu dosya üzerinde 
yapacağı inceleme sonucunu Oda Başkanlığına bildirir. 

Türkiye Noterler Birliği dilerse Oda Genel Kurul toplantılarında 
gözlemci de (bulundudabilir. 

Noter Odası Yönetim Kurulu: 
Madde 124 — Noter Odası Yönetim Kurulu Noter Odası Başkanı 

ile iki üyeden kurulur. Başkan ve üyeler Genel Kurul tarafından verilen 
oyların çoğunluğu ile ve iki yıl için seçilir. 3 den fazla noter bulunan oda
lardan 1, ondan fazla noter bulunan odalarda da 2 yedek üye seçilir. 

Başkanlığa ve yönetim kurulu asil ve yedek üyeliğine seçilebilmek 
için noterliğe engel bir suçtan dolayı hakkında son soruşturma açılma
sına karar verilmiş bulunmamak veya 5 yıl içinde noterlik mesleğinde 
İşten çıkarma cezası almamış olmak gerekir. Ancak, noter odası başkan 
veya üyesi seçilebilmek için 5 yıllık hizmet görmüş olmak şart değildir. 

Başkan ve üyelerden birinin seçim devresi içinde kesinleşmiş geçi
ci olarak işten çıkarma cezası ile tecziyesi halinde bu görevi kendiliğin
den sona erer. 

Başkanın bulunmadığı zamanlarda veya Başkanlığın herhangi bir 
sebeple boşalması halinde, Başkana ait yetkilerin kullanılması ve görev
lerin yerine getirilmesi Oda Yönetim Kurulunun meslekte en kıdemli 
üyesine aittir. 
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Secim dönemi bitmeden önce ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yeri 
en çok oy a lmş yedek üye ile doldurulur. Bundan sonra yapılacak ilk 
kongrede bir yedek üye seçilir. 

Bu şekilde kurulun teşekkülünden sonra Başkanın bulunmaması 
veya Başkanlığın herhangi bir şekilde boşalması halinde diğer üyenin 
yedekten geldiği söz konusu olmaksızın iki üye arasından en kıdemlisi 
başına ait yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir. 

Yönetim Kurulu Üyelerinden biri hakkında seçilmeye engel bir suç-
tan dolayı kamu davası açılmış ise dava sonuna kadar bu üye yönetim 
kurulu çalışmalarına katılamaz, yeri en çok oy alan yedek üye ile doldu
rulur. 

Yönetim Kurulunun yapacağı ilk toplantıda üyelerden biri odanın 
hesap işlerini diğeri ise yazı işlerini yürütmekle görevlidirilir. 

Noter Odası Genel Kurulu ve olağanüstü toplantıya çağırılması: 
Madde 125 — Görevini yapmayan ve Birlik Yönetim Kurulu karar 

larına uymayan oda başkan veya yönetim kurulu üyeleri hatanda aşağı
daki şekilde işlem yapılır. 

Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu görevlendireceği bir veya 
birkaç denetici aracılığı ile o odaya ait evrak ve sair işlemlere el koyar 
ve oda yönetim kurulu başkan veya üyeleri hakkında soruşturmaya girişir. 
Gerekirse ilgilileri her zaman işten geçici olarak yasaklıyabilir. 

Gerekli görüldüğünde, Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu 
Noterlik Knununun 186 ncı maddesinin son fıkrası delaletiyle '176 nc' 
maddesinin son fıkrası gereğince oda genel kurulunu, 188 noi maddenin 
birinci fıkrasında yazılı konuyu ihtiva eden gündernî görüşmek üzere 
olağanüstü toplantıya çağırır. 

Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu yetkili temsücdsi olağan
üstü oda genel kuruluna gündem hakkında gerekçeli izahat verir. Oda 
Yönetim Kurulu çalışma raporunu genel kurula sunar ve gerekli açıkla
mada bulunur. 

Noter odalarına uygulanacak yönetmeliğin diğer hükümleri: 
Madde 126 —- Noter odaları hakkında konulan hükümler dışında, 

Türkiye Noterler Birliği Kongresi ve Yönetim Kuruluna ilişkin bu yönet 
melik hükümlerinden. Kanuna aykırı olmayanlar, noter odaları genel 
kurul ve yönetim kurulları için de uygulanır ancak, oda yönetim kuru
lunun toplantı, görüşme ve tutanak usulü Türkiye Noterler Birliği Baş-
kanlık Divanında uygulanan esaslara göre yapılır. 

Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu: 
Madde 127 — Disiplin Kurulu, Türkiye Noterler Birliğindn bir or

ganı olup Birlik Kongresi tarafından üyeler arasında 4 yıl süre için gizli 
oyla seçilen 5 asri, 3 yedek üyeden kurulur. Kurul, seçimden sonraki ilk 
toplantısında kendi üyeleri, arasından bir başkan seçer. 

Disiplin. Kurulu Kanun ve Yönetmelikte kendisine bırakılmış işler
le noterler hakkında disiplin kovuşturmalarını yapar. 

Disiplin Kurulunun toplanma usûlü: 
Madde 128 — Kurul ayda bir ve üye tam sayısının salt çoğunluğu 

ile toplanır. Birlik Başkanının veya Disiplin Kurulu Başkan yahut üye-
lerinden birinin isteği ile kurul acele hallerde her zaman olağanüstü top
lantıya çağınlabilir. 

Her olağan toplantı sonunda, gelecek toplantının günü kararlaştırı-
lır. Ayrıca, toplantı günü, üyelere cağın mektubuyla bildirilir. Engeli se
bebiyle toplantıya katılamıyacak üye veya Başkan en az 7 gün önce en
gelini Başkanlığa bildirir. 

Olağanüstü toplantı yapılmasını gerektiren hallerde. Başkan üyeleri 
en seri vasıta ile toplantıya çağırır. Ancak telefonla çağın halinde bunun 
derhal yazı ile teydii şarttır. Keza, olağanüstü toplantılarda engel bulu
nan üyenin bunu telefonla bildirmesi halinde aynı gün yazı ile de bildir
mesi gerekir. 

Haklı engeli belgelendirmeden üst üste üç toplantıya gelmeyen üye 
istifa etmiş sayılır. Engelin haklı olup olmadığına; müteakip toplantıda; 
kurul karar verir. Kurul gerekli görürse ilgili üyeden bilgi alır. 

Kurul Başkan ve üyelerinden biri hakkında yapılmış olan şikâyetler 
üzerine ilgili, kurulun bu kovuşturma ile alâkalı çalışmalarına katılamaz. 
Bu yüzden açılacak üyelikler yedekleri tarafından, onlarında engelli ol
maları halinde Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulunda görevli, en
geli olmayan en kıdemli Noter tarafından doldurulur. 

Başkanın bulunmadığı hallerde kurula, noterlikte en kıdemli üye 
Başkanlık eder. 

Şikâyet öğe ihbar üzerine yapılacak işler: 
Madde 129 — Herhangi bir şikâyet veya ihbar Disiplin Kuruluna 

Bakanlıktan veya Türkiye Noterler Birliği tarafından intikal ettirilir. 

Adalet Bakanlığı veya Türkiye Noterler Birliğinden intikal eden şi
kâyet üzerine Disiplin Kurulu evvela şikâyet veya ihbar konusunun ko
vuşturmaya değer olup olmadığı hakkında bir karar verir. 

Şikâyet veya ihbar konusunun kovuşturmaya değer olmadığına iliş
kin Disiplin Kurulu karan, şikâyetçiye ve şikâyet olunan noterin çalış
tığı yerdeki Cumhuriyet savcısına tebliğ olunur. 

Cumhuriyet Savcı veya şikâyetçi tebliğden itibaren 15 gün içinde 
doğrudan doğruya veya Türkiye Noterler Birliği aracılığı ile Adalet Ba
kanlığına verecekleri bir dilekçe ile bu karara itiraz edebilirler. 

Türkiye Noterler Birliği, kendisine verilen itiraz dilekçelerini derhal 
Adalet Bakanlığına intikal ettirir. İtiraz üzerine Bakanlık disiplin dosya
sını getirterek inceler ve bir karar verir. Bakanlığın bu kararı kesindir. 

İtiraz üzerine bu karar Adalet Bakanlığınca bozulmuş ise, şikâyet 
olunan noter hakkında kovuşturmaya geçilir. 

Kovuşturma açılmasına yer olmadığına dair verilen kararların ke
sinleşmesi halinde,, aynı konuda yeniden inceleme yapılabilmesi, yeni de
lillerin bulunmasına ve kesinleşme tarihinden itibare 3 yıl geçmemiş ol
masına bağlıdır. 

Kovuşturma asılması ve yürütülmesi: 
Madde 130 — Kurul şikâyet veya ihbar konusunda kovuşturma 

açılmasına karar vermiş veya kovuşturma açılmasına yer olmadığına dair 
verilen karar, itiraz üzerine. Adalet Bakanlığınca bozulmuş ise şikâyet 
olunan noter hakkında kovuşturmaya geçilir. 

Ancak aynı konudan dolayı ceza davası açılmış ise kesin hükme ka
dar disiplin kovuşturması bekletilir. 

Birinci fıkradaki hallerde Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu 
bu işi incelemek üzere bir üyesini görevlendirir. 

Bu üye delilleri toplar, gerekenlerin ifadelerini yeminli olarak alır 
ve şikâyet olunanın savunmasını da aldıktan sonra dosyayı bir raporla 
kurula sunar. Raporun en geç 3 ay içerisinde verilmesi şarttır. Gerekli 
hallerde Kurul bu süreyi 2 ay daha uzatabilir. 

Kurulca raporun tevdiinden itibaren en geç iki ay içinde işin sonuç-
landırılması zorunludur. 

Duruşma yapılması ve usulü: 
Madde 131 — Noter istemişse kurul incelemenin duruşmalı olarak 

yapılmasına karar verir. Duruşma gizli olup, davetiyeye rağmen gelme
yenlerin gıyabında yapılır. Ancak, gelinmemesi halinde duruşmanın gı
yapta yapılacağının davetiyeye yazılmış olması şarttır. 

Duruşma tutanağı Başkanın görevlendireceği bir üye tarafından ya
zılabileceği gibi, onun gözetimi altında bir kâtibe de yazdırtılabilir. 

Duruşmaya raporun okunması ile başlanması zorunludur Tanık ve 
birlikişilerin duruşmaya çağrılmasına veya üyelerden biri tarafından din
lenilmesine yahut yazılı ifadenin okunmasına disiplin kurulunca karar ve
rilir. 

Delil bir tanıktan ibaret ise bu tanık muhakkak dinlenir. 
Duruşmadan önce veya duruşma dışarıda dinlenilen kimselere ait 

tutanakların duruşmada okunması zorunludur. 
Tanık ve bilirkişilerin dinlenmesi veya bu konulara dair talimatın 

yerine getirilmesi hususlarında Noterlik Kanununun 137 ve 138 inci mad
delerine göre işlem yapılır. 

ONYEDİNCİ KISIM 
Değişik Hükümler 

İşlem kâğıtlarının her sayfasının imzalanması : 
Madde 123 — Düzenlenme veya onaylama şeklinde yapılan noterlik 

işlemlerinin birden fazla sayfayı kapsaması halinde, kanunen ilgili tara
fından imzalanması zorunlu asıl veya örneklerin her sayfasının ilgili ve 
noter tarafından imzalanması gereklidir. Ciltli, kitap halinde ve sayfa 
numaralan teselsül eden basılı İşlem kâğıtları bu kaydın dışında tutula
bilir. 

Bazı durumlarda noter vekillerinin denetimi, ücretleri ve yetkileri: 
Maddel33 — Boşalan noterlikle, noteri geçici olarak işten çıkarılan 

noterliklerin, vekille yönetilmes ihalinde, noterliğin gelir Ve giderlerini 
Türkiye Noterler Birliğinin yetkili kılacağı görevliler denetler. 

Gelirle; vekilin vekâlet ücreti dışındaki; giderler arasındaki fark safi 
geliri veya zararı teşkil eder. Takdir edilen vekâlet ücreti, safi gelirin ya
rısından fazla olduğu hallerde, safi gelirin yarısı vekile ücret olarak öde 
nir. 

Boş Noterliklere vekalet eden noter vekilinin, yeni personel atanma-
sı, personel ücretlerinin arttınlması, bunlara ikramiye verilmesi veya 
daire kirasaun arttırılması gibi noterliğin mali durumunu etkileyecek 
konularda tasarrufta bulunabilmesi, Türkiye Noterler Birliğinin olumlu 
mütalaasının alınmasına bağlıdır. 
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Vasiyetnamelerin Uluslararası Tescili usulü: 

Madde 134 — Vasiyetnamelerin Tescili Konusunda Bir Usul Kurul-
manına Dair Avrupa Sözleşmesini ı 3 üncü maddesinde öngörülen «Milli 
tescil merkezi» olarak sözleşme hükümleri uyarınca, bu işleri yapmakla 
görevli bulunan Türkiye Noterler Birliği, aşağıda yazılı olduğu şekilde bu 
görevi yürütür: 

1 — Millî Tescil Merkezi olarak Türkiye Noterler Birliğinin görev
leri : 

a) Vasiyette bulunanın istemi üzerine, Türkiye de Noterlerce dü
zenlenen veya saklanmak üzere acık veya kapalı olarak teslim edilen 
vasiyetnamelerin diğer akit devletlerin Milli Mercilerinde tescilini iste
mek; 

b) Diğer akit devletlerin milli vercileri aracılığı ile gelecek istem
ler üzerine vasiyetnamelerin tescil edilmelerini sağlamak. 

c) Akit Devletlerin millî mercileri aracılığı ile gelecek bilgi istem
lerini karşılamakı 

d) Ülkemizdeki kişilerin bilgi itemlerini; diğer akit devletlerin mil
li mercilerine intikal ettirmektir. 

2 — Birlikçe tescil edilecek vasiyetnameler: 
a) Türkiye'de düzenlenen veya saklanmak üzere noterliklere tes-

lim edilen vasiyetnamelerden, Vasiyette bulunan tarafindan diğer bir 
akit devlette tescili istenen vasiyetnameler; 

b) Yabancı uyruklu olanların Türkiye'de düzenlettikleri veya sak
lanmak üzere el yazısı ile noterliklere teslim ettikleri vasiyetnameler; 

c) Yabancı uyruklulara ait olup, ilgili Devletin mevzuatı izin 
verdiği takdirde tesellüm belgesi tanzim edilmeksizin notere tevdi edi
len el yazılı vasiyetnameler; 

d) Tescil edilmiş bulunsa vasiyetnamelerin iptalini, geri alınmala
rım veya tadil edilmelerini öngören vasiyetnameler (tescili zorunlu bir 
şekilde düzenledikleri takdirde); 

e) Akit devletlerden herhangi birisinin milli merci aracılığı ile 
Türkiye'de tescili istenen vasiyetnamelerdir. 

3 — Tescil talebi: 
a) Vasiyette bulunan veya belge sahibinin soyadı ve adı (varsa 

kızlık soyadı), 
b) Doğum tarihi ve yeri (bilinmiyorsa doğduğu memleket), 
c) Adresi veya beyan ettiği ikametgâhı, 
d) Tescili istenen belgenin niteliği ve tarihi, 
e) Belgeyi teslim eden yada belgenin tevdi olunduğu noter, kamu 

mercii veya kişinin adı ve adresini kapsar. 
4 — Tescil şu suretle yapılır : 
Türkiye Noterler Birliğinde; birisi yabancı memlekette düzenlenip 

o memleketin millî tescil merkezi aracılığı ile Türkiye'de tesci l i istenen 
vasiyetnamelere ait sicil defteri; diğeri Türkiye'de düzenlenen vasiyetna
melerle saklanmak üzere notere teslim edilen veya tevdi edilen yabancı
lara ait vasiyetnamelere ait sicil defteri olmak üzere 2 defter tutulur. Bu 
defterler, yukarıda gösterilen tescil talepnamesinde bulunan hususlardan 
başka sıra numarasını ve genişçe düşünceler sütununu kapsar. 

Yabancı memlekette düzenlenip o memleketin milli tescil merkezi 
aracılığı ile gönderilen tescil talepnamesine göre geliş tarihi itibariyle bu 
işe ait deftere kaydı yapılır ve yapılan işlem düşünceler hanesine el yazısı 
ile yazılır. 

Tescil talepnamesi, Türk uyruklu birisine ait ise ayrıca vasiyetçinin 
kayıtlı bulunduğu nüfus dairesine talepnamede yazılı hususların nüfus si
ciline ve ismi hizasına kaydedilmesi ve kaydedildiğinin bildirilmesi hu
susu yazılır. Gelen cevabın tarih ve numarası düşünceler hanesine yazılır. 

Türkiye'de düzenlenen veya noterliklere teslim edilen bir vasiyetna
menin diğer bir akit devlette tescili istendiğinde, tescil talepnamesinin 
o devletin diline veya uluslararası geçerliliği olan bir dile çevirme ve 
yazışma giderleri talep edenden alınır. Türkiye Noterler Birliği aracılığı 
ile diğer bir akit devletten bilgi istemlerine ilişkin taleplere ait giderler 
de ilgilisinden alınır. 

5 — Tescile ilişkin genel hükümler: 
a) Vasiyetçi hayatta olduğu sürece, sicil kaydı gizli tutulur. 
b) Vasiyetçinin ölümünden sonra, ölüm belgesi, yada ölümü 

kanıtlıyan diğer herhangi bir belge ibraz eden herkes tescil talepname
sinde yazılı hususlarda bilgi alabilirler. 

c) Vasiyetname 2 yada daha fazla kişi tarafından müştereken dü
zenlenmiş olduğu takdirde vasiyette bulunanlardan herhangi birinin ölü
mü halinde, gizlili* hükmü nazara alınmaksızın (b) bendi hükmü uygu-
lanır. 

Vasiyetnamelerin nüfus dairelerine bildirilme usulü: 
Madde 135 — Noterlik Kanununun 69 uncu maddesi hükmü uyarın

ca düzenlenen veya saklanmak üzere noterliklere teslim olunan vasiyet
nameler hakkında vasiyette bulunanın ölümü halinde bügi verilmesi için 
kayıtlı oldukları nüfus dairelerine yapılacak yazılı bildirimlerde, yukanki 
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maddede sözü edilen tescil talepnamesindeki bütün bilgilerin bulunması 
zorunludur. Nüfus memurlan, Türkiye Noterler Birliği tarafından gön
derilecek tescil talepnamelerindeki bilgilerle noterler tarafından bildiri
lecek hususlan ilgilinin nüfus kaydına aynen yazmakla yükümlüdürler. 

Türkiye Noterlek Birliği teşkâlatı ve iç yönetmelik : 
Madde 136 — Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulunun onayı 

ile Birlik bünyesinde kanun ve yönetmelikle verilmiş görevlerini yerine 
getirebilmesi için gerekli teşkilât kurulur. 

Teşkilâtın kuruluşu ve çalışma şekli, görev ve yetkileri, kadroları üc
retli memur ve hizmetlilerin ücret vesair hakları ile atanma ve yüksel
me sistemleri düzenlenerek, Yönetim Kurulunca kabul edilecek bir iç 
yönetmelikte gösterilir. 

Odalar teşkilâtı dahi bu iş yönetmeliğe tabidir. 

Yönetmeliğin dördüncü sınıf noterliklere uygulanması: 
Madde 137 — İşin niteliğine, noter görevlisinin sıfatına ve kanun

lara aykırı olmamak kaydıyle. dördüncü sınıf noterliklerle, üçüncü sını
fa geçirildiği halde atama yapılamayıp Bakanlıkça geçici yetki ile tedvi
rine devam olunması uygun görülen noterlikler hakkında da bu yönetme
lik hükümleri uygulanır. 

Geçici Madde — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini izleyen 1 ay 
içinde, bütün noterler kullandıklan mühür örnekleri ile kaç adet mühür 
kullandıklarını, bağlı bulundukları noter odalarına bildirmekle yükümlü
dürler, 

Noter odaları da, örneklerin gelişini izleyen bir ay içinde, yönetme 
lige uygun bulunmayan mühürlerin yerine derhal yemlerinin temini İle 
eskilerinin imhasını sağlayan tedbirleri alır ve uygularlar. 

Dördüncü sınıf noterliklerde, idari yönden bağlı bulunduktan vila
yet noterliğinin kayıtlı olduğu noter odalarına mühür örneklerini gönde
rirler. 

Yürürlük: 
Madde 138 — Noterlik Kanununun geçici 6. ve 198. maddelerine 

dayanşlarak Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu tarafından hazır
lanıp Adalet Bakanlığınca onaylatan bu Yönetmelik Resmi Gazete'de 
yayımlandıktan bir ay sonra yürürlüğe girer. 

NOTER MEMURLARI 
GİZLİ SİCİL BELGESİ 

ÖRNEK:1 

Adı soyadı: 
Doğum yeri : 
Doğum tarihi: 
Oda sicil no su : 
İlk işe giriş tarihi: 
Ayrılış tarihi: 
En son brüt ücreti: 

Noterliğinden istifaen/Nakil yoluyla ay
rılan yukanda kimliği yazüi ve fotoğrafı yapışık 

Odamızda mevcut sicil kayıtlarının tetkikinden, ça
lışmalarında başarılı/başarısız olduğu görülmüş ve Noterlikte istihda
mının uygun olacağı/olmayacağı sonucuna vanlmıştrr. 

Bu belge Noterinin talebi üzerine 
verilmiştir. 

Noter Odası Başkanı 
(Mühür ve imza) 

ÖRNEK: 2 
Fotoğraf 

Unvanı: 
Adı soyadı: 
İli, İlçesi: 
Doğum tarihi ve yeri: 
Sicü sayısı: 

Not: Noterlikler üe Türkiye Noterler Birliği ve orgarüarında ça
lışan memur ve hizmetlilerine mahsustur. 

1 — Bu tezkiye varakasındaki sorular birinci tezkiye amiri tara-
fından cevaplandırılacaktır. 

2 •— İkinci tezkiye amiri yanlız kanaat Sütununu dolduracaktır. 



13 TEMMUZ 1976 (Resmi Gazete) Sahife : 17 

YETERLİKLE İLGİLİ BORULAR 
1 — Yaş ve sağlık noktasından işlerini yap

mağa engel bir hali varmıdır? 
(Numunesi veçhile tabip raporu alınarak 
bu varakaya rap.) 

2 — Zeka ve kavrayış derecesi. 
3 — Vazifeye bağlılığı 

derecesi? 
çalışkanlığı ve verim 

İşinde dikkat ve intizamı takip fikri. 
5 — Müstakilen iş görme kabiliyeti teşebbüs 

fikri? 
6 — Kanun ve nizamlara vukuf ve riayeti. 

8 
Cesaret, azim ve sebaltkarhğı? 

• Fevkalade hallerde ani ve isabetli karar 
verme kabiliyeti? 

9 — Mavıyeti üzerindeki nüfuzu, sevk ve idare 
kudreti (Yalnız amirler) 

10 — Maviyeti yetiştirme kabiliyeti (Yalnız 
amirler için) 

B — AHLAK DURUMU İLE İLGİLİ SORULAR 
1 — Kendisinin veya karısının memuriyetti şe 

ref ve haysiyetini ihlal edici fiil ve hare-
ketleri varmıdır? 

2 — Memuriyet şeref ve haysiyetini ihlal ede-
cek şeküde işrete düşkünlüğü varmıdır? 

3 — Memuriyet şeref ve haysiyetini ihlal ede
cek şekilde kumara düşkünlüğü varmı-
mıdır? 

4 — Amirlere karşı terbiye, nezaket ve tavru 
hareketi? , 
Arkadaşlarına karşı terbiye, 
tavru hareket? 

nezaket ve 

6 — İş sahiplerine karşı terbiye, 
tavru hareket? 

nezaket ve 

7 — Ağır başl imidir? 
8 — Disipline riayet? 
9 — Maiyeti üzerindeki nüfuzu, sevk ve idare 

10 — Maiyeti yetiştirme kabiliyeti _(Yalnız_ 
11 — İstikameti ve zati menfaatine düşkünlüğü 

varandır'1 

12 — Müsrifmidir•', 
13 —' Kinciliği, garazkarlığı varmı? 
14 — Yalan söyleme ve dedikodu yapma iti-

yadı varmıdır? 
15 — Rapor devresinde idari adli takibat veya 

cezası varmıdır? 
16 — Resmi veya şahsi gailelerden fütura düş

müş ise vazifesinde tesiri ve bu haline 
nasü izale olunacağı? 

Yukarı göreve iktidar (Cevaplandırılacaktır) 
Ahlaki durumu halkında intiba _ 
Birinci tezkiye amirinin vazifesi imzası ve ta
rihi 
İkinci tezkiye 
Amirin 
Kanaati 

Yeterlik 
görevinin 
olmadığı 

bakımından 
ehli olup 

JVlikanda göreve iktidarı? 
Ahlaki durumu hakkında intiba. 
Birinci ve ikinci tezkiye amirinin Kanaatlan 
arasında ihtilaf olması halinde varsa üçüncü 
tezkiye amirinin kanaati. 

ÖRNEK: 3 

Noterliği DDEME FİŞİ 
Adı ve soyadı: İlgili olduğu ay 
Görevi: / / 

Tahakkukun nevi Tutar Kesintiler Tutar 
1 İtlere* 1 | Gelir Vergisi 

— 2 İŞ. Ver. Si*. Hi. 2 | M. Denge vergisi — 

3 "uzla mesai 9 | Sigorta primi 

— 

4 jfiave tediye 4 | Damga pulu 

»1 — •1 
«1 

— 
•1 

t\ — TOPLAM 
8 I 

— NET ÖDEME 
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Adı soyadı 

Baba adı 

Doğum yeri 

Doğum tarihi 

İkametgah adresi 

Bu noterliğe giriş tarihi 

İmza yettdsi verildiği .;arfh 

Oda sicil numarası 

Sig. sicil numarası 

Bu noterliğe giriş ücreti 

BU NOTERLİĞE GİRMEDEN ÖNCEKİ HİZMETLERİ 

İşyerinin unvanı Görevi Giriş tarihi Ayr. tarihi Ayrılış 
sebebi 

BU NOTERLİKTEKİ HİZMETLERİ 

Görevi »Ücreti Terfi yılı Terfi 
noktan Terfi tarihi Son ücreti 

ÖRNEK: 4 

YILLIK İZİNLERİ HASTALIK İZİNLERİ 

•3 
İH 

a, A* 
â l 

MİAZERET İZİNLERİ 

¿3 f 

YIU 
KAMBİYO SENETLERİ ORTAK C. 

NOTERLİK DAİRELERİ 
H. 

Ocak 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 
Aralık 

Toplam, 

Senet 
adedi 

Elde 
edilen 
gelir 
(TL.) 

Prim 
(TL.) 

Ortak 
C. H. 
Yatan 
(TL.) 

Hissesine 
düşen 
(TL.) 

ÖRNEK.- S 
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ÖRNEK: 7 

Çıkış 
Tarüü 

Çıkış 
Kayıt 

No. 
Dosya 
No. G m i g l Yer Yazının özü 

Teslim 
Alanın 
İmzası 

Çıkış 
Tarih; 

Kayıt 
Çıkış 
No. 

Dosya 
No. Gittiği Yer Yazının Özü 

Teslim 
Alanın 
İmzası 

STAJYER İÇİN ÜÇ AYLIK RAPOR 

Stajyerin adı soyadı 
Staj yaptığı noterlik dairesi : 
Yanında Staj yaptığı noterin 
Adı Soyadı : 
Staja başlama tarihi 

AHLAKİ YETERLİKLE ÎLİGİLİ SORULAR 
1 — Amirlerine karşı terbiye, nezaket ve tavru 

hareketi ~ : 
2 — Arkadaşlarına karşı terbiye, nezaket ve tavru 

hareketi ( : 
3 — İş sahiplerine karşı terbiye, nezaket ve tavru 

harekeli : 
4 — Disipline riayeti 
5 — Ketum ve itimada şayanmıüır : 
6 — Rapor devresinde idari aull, takibat veya 

cezası varmıdır 
t — Kinciliği, garezkariığı varmıdır 
& — Paraya karşı düşkünlüğü ve mesuliyet derecesi: 

Fotoğraf 

MESLEKİ EHLİYETLE İLGİLİ SORULAR 
1 — Zeka ve kavrayış derecesi 
2 — Vazifeye bablığı ve çalışkanlık derecesi 
3 — İşinde dikkat ve intizam takip fikri 
4 — Kanun ve Nizamlara riayeti 
5 — Şimdiye kadar çalıştığı servisler ve Muaffaki-

yet derecesi : 
NOT : Stajda muaffak olup olmadığı ve Noter olup olamıyacağına 

dair Noterin Kanısı yazılacaktır. 

ÖRNEK: 9 

İMZA YETKİSİ BELGESİ 
Adı Soyadı : 
Unvanı : 
Yetkinin verildiği tarih : 
Yerraini yaptıran Matı. Adı : 
Yetkinin kuUanılacağı zaman : 
Yetkinin kullanılacağı yer : 

Yukarıda kimliği yazılı ve fotrafı yapışık Başkatip/Katip 
'a yukarıda belirtilen zaman ve yerde kullamünak 

üzere derecede imza yetkisi tarafımdan verilmiş 
ve Onanmıştır. 

Noteri 
İmza ve Mühür 

ÖRNEK: 10 

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA 
1512 Sayüı Noterlik Kanununun 166/6 ve Noterlik Kanunu Yönet

meliğinin 87 inci maddesi uyarınca (ihtiyacım olan) 
liranın faiz vesair giderleri tarafıma alt olmak üzere, borç olarak 
verilmesini rica edertav 

Noteri 
Açık ev adresi : 

ÖRNEK: 11 

DÜZENLEME ŞEKLİNDE TANZİM OLUNACAK BORÇ SENEDİ 
Btodokuzyüzyetmiş yılı, ayının 

günü / /197 
Aşağıda imza ve mührün sahibi Noteri 

dairemde görev yapmakta iken yanıma gelen (Kendisini 
tanıdığım) (kendisini tenımadığım) ve ibraz ettiği 

ilçesi nüfus memurluğundan verilmiş tarih ve 
numaralı fotoğraflı hüviyet cüzdanına göre 

Köyü 
İli ilçesi no. !u 

Mahallesi 
hanede kayıtlı oğlu ve den 
tarihinde doğma, halen (adreste) oturan 
( isi yapan) üe (kendisini tanıdığım) 
(kendisini tanımadığım) ibraz ettiği nüfus idaresinden 
verilmiş tarih ve no.lu fotoğraflı nüfus 
hüviyet cüzdanına göre İli İlçesi 

Köyü 
no. da kayıtlı İÜ 

Mahallesi 
dan tarihinde doğma olupp halen 

(adreste) (işi) ( ) bana başvurarak 
( ) borçlu ve taahhüt edici olarak ( 

) mütteselsi kefü ve müşterek müteselsü 
borçlu olarak düzenleme şeklinde borç senedi düzenlenmesini istedüer. 
Kendüerini istedikleri işlemi yapmaya yeterli olduğunu gördüm. 
'(Noter ilgilileri tanımıyorsa gösterdikleri belgeler veya tanıkların kim
likleri tesbit edilecek) 

şu suretle söze başladı 
Türkiye Noterler Birliğinden lirayı borç olarak 

aldım. 
Bu borcumu; her ay liradan taksitle 

ve ilk taksiti BirHkçe Ödeme yapılan ayı takip eden ayın son günü 
ilk taksitimi ve onu takip eden ay sonlarında diğer taksitleri ödeyeceğim. 

Borcun tamamını masraf ve kanuni faizleri ile birlikte ödeyeceğimi 
peşinen kabul ediyorum. 

Aldığım borç paradan başka, Türkiye Noterler Birliğine % 5 ora
nında ayrıca peşin faiz ödeyeceğim. 

Herhangi sebeble olursa olsun noterlikten istifa ettiğim veya ayrıi-
dığım takdirde borcumun tamamım, masraf, kanuni faizleri ile bir
ilikte, ödeyeceğim. 

Müşterek borçlu ve müteselsil kefü sıfatıyla hazır bulunan 
söze başladı : 

«Bende nın borç olarak aldığı 
liraya müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu olduğunu kabul 
ediyorum» diye sözlerim bitirdi. Tutanak kendilerine okumaları için 

ayrı ayn verildi. Her udisi de okuduklarını hakiki arzularının tutanağın 
İsteklerine uygun olduğunu söylediler, altı borçlu müteselsü kefü ve 
müşterek müteselsil borçlu tarafımdan imza ve mühürlendi. Bmdokuzyüz 

yüi ayının günü / / 
Borçlu Müteselsil kefil ve Noter imza ve 

müşterek müteselsil nühür 
borçlu 
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İ L Â N L A R 
Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi Müdürlüğünden 

1 — Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi Müdürlüğü 
binası onarım inşaatı işi 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi hükümlerine 
göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — tşin keşif bedeli 50.000,— TL. dır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim 

Merkezi Müdürlüğü Eksiltme ve îhale Komisyonunda 5 Ağustos 1976 
Perşembe günü saat 15.30 da yapılacaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Devlet Memurları 
Yabancı Diller Eğitim Merkezi Müdürlüğünde görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
a) 1976 yılına ait ticaret veya sanayi odası belgesini. 
b) 3.750,— TL. liralık geçici teminatını, 
c) Müracaat dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından almış ol

dukları (C) grubundan en az bu işin keşif bedeli kadar iş bitirme bel
gesi işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesi
ni, bağlamak suretiyle Ankara Valiliğine müracaatla Bayındırlık Mü
dürlüğü belge komisyonundan alacakları yeterlik belgesini teklif mek
tupları ile birlikte zarfa koymaları gerektir. 

6 — İsteklilerin teklif mektuplarını 5 Ağustos 1976 Perşembe gü
nü saat 1430 a kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkan
lığına vereceklerdir. 

7 — Yeterlilik belgesi almak için isteklilerin dilekçelerini ihale 
gününden önce mesai saati sonuna kadar Ankara Valiliği ve Bayındır
lık Müdürlüğü kayıtlarına intikal ettirilmeleri gerekir. 

8 — Geçici teminatlar Ankara Okullar Saymanlığına yatırılacak 
tır. 

9 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edil
mez. Keyfiyet ilân olunur. 10788 / 4-3 

m 
Kara Kuvvetleri Komutanlığından : 

1. Kara Kuvvetleri Komutanlığı İhtiyacı için aşağıda İsim ve ka
lem adedi yazılı malzemeler satm alınacaktır. 

2. 1601-1904 sayılı Kanuna göre yapılacak olan bu alıma alt dö
viz Komutanlıkça sağlanacaktır. 

3. tdarl ve teknik şartnameler (Formlar) Kara Kuvvetleri İkmal 
Daire Başkanlığından bedelsiz alınabilir. 

4. Son teklif verme tarihi 20 Ağustos 1976 günü saat 17.00*ye ka
dardır. Teklifler Kara Kuvvetleri İkmal Daire Başkanlığı ANKARA ad
resine gönderilecektir. 

5. Komutanlık malzeme miktarım değiştirmekte veya hiç alma
makta serbesttir. 

6. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
7. Şartnameler posta Ue gönderilmez ve posta ile İstek taleplerine 

cevap verilmez. 
8. Yetkili şahısların şartnameleri alırken dilekçe Ue müracaat et

meleri, hüviyet göstermeleri ve mümessillik belgelerini veya fotokopile
rini vermeleri şarttır. 

Malzemenin cinsi Kalem 
İstif ve depo traktörleri yedek parçaları 
Amerikan çift römorklu seyyar çamaşır mak. yed. parç. 
250.000 BTVluk ısıtıcı yedek parçaları 
Küçük müfreze yemek pişirme takımı yedek parçaları 
45.000 BTVluk çadır sobası yedek parçaları 
Seyyar mutfak ocağı yedek parçaları 
28.000 ve 30.000 BTVluk su ısıtıcı yedek parçalan 
Sabra tipi çamaşır yıkama ve kurutma yedek parçaları 

141 
17 
24 
10 
14 
10 
6 

3510-12-140-4603 
3510-12-140-4602 
10464 / 4-3 

Eflani Belediye Başkanlığından: 

202.799.,84 TL. muhammen bedelli belediyemiz beton yol asvaltiama 
işi 2490 sayıh kanunun 3a. maddesine göre kapalı zarf usulü Ue İhale olu
nacaktır. 

İhale 20/7/1976 Salı günü saat 14.00 de belediye fncdmerı huzurunda 
yapılacaktır. 

Talipülerin 2490 sayıh kanunun 32. maddesindeki tarifata uygun 
olarak hazırlayacaklan teklif mektuplarım aynı gün saat 12.00 ye kadar 
belndive encümen başkanlığına vermeleri ve ihaleye giriş belgesi almalan 
gerekmektedir. 

İhale Bayındırlık Bakanlığı genel şartnamesi hükümlerine göre ya
pılacaktır. Bu işe ait şartname hergün mesai saatlerinde belediye başkan 
lığında görülebüir. Muvakkat teminat 11.390.— TL. dlr postada vaki gecik
meler nazara alınmaz. 10225 /4-3 

• 
Ankara Jandarma Satın Alma Komisyon Başkanlığından: 

J. Gn. K. lığı ihtiyacı için (200) ton çekirdeksiz kuru üzüm 2490 
sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satın alı
nacaktır. Muhemmen bedeli (3.300.000) lira olup G. teminatı (112.750) 
liradır. Eksiltmesi 27 Temmuz 1976 Salı günü saat (11 de) Komisyon 
Bşk. lığında yapılacaktır. Buna ait şartname ve evsafı Ankara, istan
bul J. Satın Alma Komisyon Bşk. Iıklarında görülebilir isteklilerin 
Kanuni şekilde tanzim edecekleri teklif mektubu, G. teminat ve belge
lerini ihale saatinden bir saat evvel Komisyon Bşk. lığına vermeleri, 
postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul olunmaz. 

10842/« 2 

Gediz Belediye Başkanlığından : 

1 — Belediyemize alt 1.100.000,— TL. 1. keşif bedelli Yeni Gediz 
Terminal binası İnşaatı isi 1976 yılı birim fiat esası üzerinden 2490 sa
yıh Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usûlü Ue ihale edilecek
tir. 

2 — Şartnameler, sözleşme tasarısı, proje ve ihale dosyası bedelsiz 
olarak Fen İşlerinde görülebilir. 

3 — Eksütme 22/7/1976 Pazartesi günü saat 15.00'de Belediye Baş
kanlığında ve Belediye Daimi Encümeninde toplanacak eksiltme komis
yonunca yapılacaktır. 

4 — Bu işe alt geçici teminat 46.750.— TL. dır. 
5 — İştirak belgesi alabilmek için, eksütme şartnamesinin 5. mad

desinde zücredUen belgeleri temin etmek ve benzeri bir İşi bir defada 
yapmış olduğunu gösterir belge İbraz etmek gerekir. 

8 — İştirak belgesi alabilmek için 16/7/1976 tarihine kadar yukarı
daki belgelerle Belediye Başkanlığına müracaat edilecektir. İştirak bel
gesi aynı gün adı gecen komisyondan alınacaktır. 

7 — Kapalı ve usulüne uygun teklif zarflan ihaleden engec bir saat 
evveline kadar Belediye Başkanlığına numara karşılığı verilecektir. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler dikkate alın
maz. 

Keyfiyet İlan olunur. 97M / 4-3 
• 

Sivas Asliye 1. Hukuk İş Mahkemesi Hâkimliğinden: 

1974/780 
Davacı TCDDY. Genel Müdürlüğü vekili Avukat Hasan Tezcan ta

rafından davalı Ramazan Budak aleyhine açılmış bulunan tazminat da
vasının yapılan açık duruşmasında : 

Davacı tarafından aleyhinize açılmış bulunan tazminat davasın
da adresinize çıkarılan davetiye tebliğ edilememiş ve zabıtacada ad
resinizin tespiti mümkün olmadığından adınıza Resmî Gazete ile ilâ. 
nen tebligata rağmen gelmediğiniz gibi bir vekilde göndermediğiniz
den ve adresinizde tespit olunamadığından bu kerre Mahkememizce 
adınıza ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilmiş olup, duruşma 
günü bizzat mahkemeye gelmeniz veya bir vekil göndermeniz, gelme
diğiniz bir vekilde göndermediğiniz takdirde duruşmanın gıyabınızda 
devam edip sonuçlandırılacağı gıyap kararı yerine kaim olmak üzere 
ilânen tebliğ olunur. 7978 • 

Keşan Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1973/273 
Davacı Millî Savunma Bakanlığma izafeten Keşan Maliye Hazinesi 

vekili Av. Nurseren özmen tarafından davalüar Keşan Eski Gelibolu 
Caddesi No: 5 te Müteahhit Aslan Çolak ve Yusuf Ziya Cebi aleyhine 
ikame eylediği riicu davasmda: 

Davalı Aslan Çolak'ın gösterilen adreslerde bulunamadığı ve meç
hul olduğu anlaşılmakla 30/3/1973 tarihli dava dilekçesinin tebliği ye
rine kaim olmak üzere ilânen tebliğine karar altına alındığından sözü 
edilen Mahkememizin 1973/273 esasında kayıtlı ve 14/7/1976 günü saat 
11.40'a muallak dava dilekçesinin konusu ilânen tebliğ olunur. 

6492 
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Ankara Vilâyeti Daimi Encilmemdnden : 

K o n u s u 
K. (bedeli 
Lira Kr. 

G. teminatı 
Lira Kr. 

468.700,55 

419.864,56 

419.121,19 

132.537,60 

70.668,89 

22.498,02 

20.544,58 

20.514,85 

7.876.88 

4.783,44 

Kırıkkale İlçesi Beyobası Köyü Ukolulu 
binası tadil ve onarımı işi ' 
Çankaya İlçesi Devrim İlkokulu binası 
büyük onarımı 
Altındağ İlçesi İhsan Sungu İlkokulu binası 
kalorifer tesisatı İkmali işi 
Kırıkkale İlçesi Mustafa Necati İlkokulu 
binası büyük onarımı 
Polatlı İlçesi Toydemir Köyü İlkokul binası 
büyük onarımı 
Elmadağ İlçesi Ediğe Köyü İlkokulu 
öğretmen lojmanı İkmal inşaatı 62.352.82 4.367,64 

Yukarıda konusu, keşif bedeli ve geçici teminat miktarı yazılı ona
rım işleri, kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. İhaleleri ayrı 
ayrı olmak üzere 28/7/1976 Çarşamba günü saat 11.00 de Vilâyet Kona
ğında Daimi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. 

Şartname Daimi Encümende görülür. 
İsteklilerin belirli gün saat 10/30'a kadar teminat makbuz veya 

banka mektubu 1976 yılına ait Ticaret Odası vesikası ve Bayındırlık Ba
kanlığı ve bu Bakanlığa bağlı idarelerin eksiltmelerine iştirak yönetme
liği ve eksiltme şartnamesinde yazılı esaslar dairesinde bu işleri yapabi
leceklerini tevsik eden belgeleri ile birlikte ihaleden en geç 3 gün evvel 
(tatil günleri hariç) Vilâyet Makamı kanalıyle Bayındırlık Müdürlüğüne 
müracaatla bu işler için alacakları fenni yeterlik belgesini havi usulüne 
göre hazırlayacakları kapalı zarflarını makbuz mukabilinde Encümene 
vermeleri gerekir. 

Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 10787 / 4-2 

Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğü Antalya 4. Bölge Mü
dürlüğünden : 

Adı: YSE. 4. Bölge Müdürlüğü Burdur kaynak kaporta binası in
şaatı, Keşif bedeli: 1.200.000,— TL., Geçici teminat: 49.750,— TL., İhale 
günü ve saati: 26/7/1976.10.00 

1 — Yukarıdaki iş, belirtilen gün ve saatte 2490 sayılı Kanunun 
31. maddesi gereğince 1977 malî yılına sari olmak üzere kapalı zarf usu
lü İle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Talipler, bu İşe ait eksiltme dosyalarını her gün mesai saatle
rinde Antalya YSE. 4. Bölge Müdürlüğü Tesisler Şefliğinde tetkik ede
bileceklerdir. 

3 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
a) Maklna ve teçhizat beyannamesi 
b) Teknik personel beyannamesi 
c) İş beyannamesi 
d) 1976 yılına alt Ticaret ve Sanayi Odası belgesi 
e) Eksiltmenin ilân tarihinden sonra alınmış (150.000,— TL. lık) 

banka referansı 
f) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan en 

az İşin keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir mü
teahhitlik karnesi ekleyerek 21/7/1976 günü mesai sonuna kadar YSE. 4. 
Bölge Müdürlüğüne bir dilekçe İle müracaat ederek yeterlik belgesi al
maları, teklif mektuplannı mevzuata uygun şekilde ihale saatinden bir 
saat evvel YSE. 4. Bölge Müdürlüğüne İnale Komisyon Başkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. 

4 — Telle müracaat ve postada gecikmeler kabul edilmez. 
10745 / 4-3 

Suluova Belediye Başkanlığından: 

Sehiriçi Otobüsü Satın alınacaktır. 
Belediyemizce, Şehiriçi Tipi, 35 kişilik (4) adet otobüs 2490 sayılı 

Yasa'nın 31 inci maddesine tevfikan kapalı zarf usulü ile satın alına
caktır. 

Alınacak Otobüslerin muhammen bedeli, beheri 675.000,— TL. he
sabıyla, 2.700.000,— TL. olup gejçici teminatı 94.750,— TL. dır. 

Eksiltmesi 29 Temmuz 1976 Perşembe günü saat 16 da Belediye 
binasında Belediye Encümeni huzuru ile yapılacağından teklif mektup
larının en geç bir saat öncesine kadar Encümen Başkanlığına verilmesi 
veya Posta ile gönderilmesi gerekmektedir. 

Satınalmaya ait İdare ve Teknik Şartnameleri ile vesair evrakları 
mesai saatleri içerisinde her an belediye Başkanlığında görüleceği gibi 
istenildiğinden adresede gönderilecektir. 

Teklif mektuplarının Kanun tarifatı dairesinde hazırlanması, 
Postadaki gecikmelerin dikkate alınmıyacağı ilân olunur. 

10773 /4-S 

Ankara Cumhuriyet Savcılığından: 

1 — Ankara Kapalı Cezaevinin 106.617,30 lira keşif bedelli ranza 
yapım ve onarım işi 2490 Sayılı Kanun hükümleri gereğince kapalı 
zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İhale 29/7/1976 Perşembe günü saat 14.30 da Ankara Cum
huriyet Savcılığı Başyardımcısı odasında yapılacaktır. 

3 — Bu işin geçici teminatı 6600,— liradır. 
4 — Talipliler her gün mesai saatlerinde bu işin şartnamesini 

Savcılık kaleminde görebilirler. 
5 — İhaleyi müteakip yapılacak her türlü masraf müteahhide 

ait olacaktır. 
6 — iştirak belgesi için son müracaat tarihi 26/7/1976 mesai 

saati sonuna kadar olup Bayındırlık Müdürlüğünce belge verilecektir. 
7 — Teklif mektupları ihale saatinden 1 saat öncesine kadar 

Konrsyona vermeleri gerekmekte, postada vukubulacak gecikmeler 
ve telgrafla müracaat kabul olunmaz. 

10969 / 

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığından: 
• 

1 — Fakültemiz ihtiyacı olan 55 adet 130x250x18-20 ebadında kont
ra tabla ile 4 m3 birinci sınıf gürgen kerestenin satın alınma işi 
2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Satın alınacak kerestenin muhammen bedeli 45500,— (Kırk-
beşbinbeşyüz) liradır. 

3 — tşin geçici teminatı 3.412,50 (Üçbindörtyüzoniki lira elli 
kuruş) liradır. 

4 — îhale 23/7/1976 Cuma günü saat 14.00 de Fakültemiz Satın-
alma Komisyonu Başkanı odasında kurulu komisyonca yapılacaktır. 

5 — Şartnamesi her gün mesai saatleri içinde Fakültemiz Leva
zım Müdürlüğünde görülebilir. 

6 — İstekliler 2490 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak ha
zırlayacakları teklif mektuplarını ihale gün ve saatinden bir saat ev
veline kadar makbuz karşılığında komisyon başkanlığına vermeleri 
şarttır. 

7 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
10832/4-2 

Ankara Levazım Amirliği 2 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları va
zıh (Bir) kalem (Lv. tk. Maddesi) kapab zarfla eksiltmeleri hizaların
daki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartna
mesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve îstanbul Levazım Amirliğin
de görülebilir. İsteklilerin Kanunî şekilde hazırlıyacaklan teklif mek
tuplannı ihale saatinden bir saat evveline kadar "makbuz karşılığı Ko
misyon Başkanlığına vermeleri, Postada gecikme mektuplar kabul edil
mez. 

Cinsi :Şerit Kolon (3 Cm. lik), Miktan: 10000 Mt, M. Bedeli: 
65.000,— lira, G. Teminatı: 4.500,— lira, îhale günü ve saati: 28 Tem
muz 1976 Çarşamba 11.000. 

10427 /4-3 

Aşağıda cinsi, miktan, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı üç kalem Lv. tk. Mattdesi kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün 
ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnmesl çalışma 
saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Is-
tekuierin kanuni şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını İhale saa
tinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına 
vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

C i n s i 

İplik kahverengi dikiş 
İplik, Beyaz, dikiş 
İplik, Siyah, dikiş 

Miktan 
Kilo 

IJOOO 
50 
50 

M. bedeli 
Lira Kr. 

160.000,— 
8.000,— 
8.000,— 

176.000,— 

G. teminatı 
Lira KTJ 

1 h al e 
Günü Saati 

27 Temmuz 
1976 Salı 
1İJ0O 

10.050,— 
10218/4-3 
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Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Satın Alma Komisyonu Başkan
lığından: 

Cinsi: Elektrik malzemesi, Miktarı: 10 kalem, Muhammen bedeli: 
215.000,— Ura, Muvakkat terninatı: 12.200,— Ura. 

Yukarıda cinsi, miktarı, muhammen bedeU ve muvakkat teminatı 
yazılı elektrik malzemesinin, 15/7/11876 Perşembe günü saat 11.00 de ka
palı zarf usulü ile ihalesi yapılacaktır. 

Bu ihaleye ait şartnameler, mesai saatleri içerisinde, Hacettepe Üni
versitesi (Ayniyat Levazım Müdürlüğünde) görülebiUr veya bedeU muka-
biUnde verilir. Taliplerin 2490 sayıh Artırma Eksiltme Kanununun 32. 
maddesi uyarınca, şartnamesinde istenüen belgeleriyle birlikte teklif 
mektuplarım ihale saatinden bir saat evvel Komisyona makbuz mukabi
linde vermeleri sarttırf 

Postada gecikme kabul edilmez. 9861 /4-4 

istanbul Akşam ve Endüstri Pratik Sanat Okulu Müdürlüğünden : 

1 — Yeni açılacak Orta OereceU Mesleki ve Teknik Öğretim Okulları ihtiyacı için aşağıda (24) ayrı grupta gösterilen tezgah ve cihazlar 
2490 sayılı Kanunun 31 İnci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satm alınacaktır. 

2 — Tezgah ve cihazların muhammen bedeUeri, muvakkat teminatları, İhale gün ve saatleri her ayrı grup İçin hizalarında gösterilrniştir. 
3 — Teklif mektupları ihale saatinden bir saat önce Satm Alma Komisyonuna verilecektir. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edil

mez. 
4 — İhale. Akşam ve Endüstri Pratik Sanat Okulunun (Refik Saydam Caddesi, Koy tu Sok., No: 3 Tepebaşı - istanbul) daki binasında mü

dür odasında yapılacaktır. 
5 — Geçici teminatlarını nakit olarak vermek istiyenler Okuldan alacakları bir yazı İle ŞlşU 1. No. lu Okullar Saymanlığı Veznesine yatıra

rak alacaklan makbuzu teklif dış zarfına koyacaklardır. 
6 — Satm alınacak makina ve teçhizatın idari ve fenni şartnamesi mesai saatleri içinde Okulda Satm Alma Komisyonu Odasından görüle

bilir. Şartnameler posta ile gönderUmez. 
7 — ihaleye iştirak etmek istiyenler 1976 yılına alt sanayi odaları veya ticaret odalarından alacaklan meşguliyet belgesini ibraz edecekler

dir. 
Muh. bedeU G. teminatı İ H A L E N 1 N 

Grup No. Cinsi ve özelüği Miktan Lira Kr. Lira Kr. Tarihi Günü Saati 
1 Üniversal Freze Tezgahı, (Tabla en az 200x1000 mm. lik 10 Adet 2.400.000.— «5.750.— 29/7/1976 Perşembe 10.00 
2 Hidrolik Demir Testere Tezgahı, 250 mm. kesme kapasiteli 50 Adet 1.650.000,— 63.250,— 29/7/1976 Perşembe 10.30 
3 Masa Matkap Tezgâhı, 12 mm. (Çelikte) 100 Adet 550.000,— 25.750.— 29/7/1976 Perşembe 11.00 
4 Giyotin sac makin ası (motorlu) (1000x2 mm. çelikte) 20 Adet 600.000,— 27.750,— 29/7/1976 Perşembe 11.30 
5 Giyotin sac makinası (motorlu) (2000x4 mm. çelikte) 14 Adet 2.240.000.— 80.950,— 29/7/1976 Perşembe 13.30 
6 Şerit Testere BUeme ve Çapraz Verme Makinası 50 Adet 762.500,— 34550.— 29/7/1976 Perşembe 14.00 
7 Eğe (çeşitli) 700 Adet 178.000,— 10.150,— 29/7/1976 Perşembe 14.30 
8 Şerit Testere Alm Kaynak Makinası 50 Adet 775.000.— 34.750,— 29/7/1976 Perşembe 15.00 
9 Torna Tezgâhı (en az 400x1000 mm. Uk) 30 Adet 5.475.000,— 178.000,— 29/7/1976 Perşembe 15.30 

10 Kenet Makinası (1.2x1000 mm.) 30 Adet 990.000 — 43.350,— 29/7/1976 Perşembe 16.00 
11 Ayaklı Zımpara Makinası (400x40x40 lık) 100 Adet 1.750.000.— 06.250 — 29/7/1976 Perşembe 16.30 
12 Modül Freze (1-3 mm. arası) 250 Takım 815.000,— 36.350,— 29/7/1976 Perşembe 17.00 
13 Kenet Makinası (2000x2 mm. Uk) 30 Adet 1.260.000,— 51.550 — 30/7/1976 Cuma 10.00 
14 Ofset Dizgi Makinası 1 Adet 196.000,— 11.050,— 30/7/1978 Cuma 10.30 
15 Kompresör (500 Lt depolu basıncı 15 atmosfer) 25 Adet 875.000,— 38.750 — 30/7/1976 Cuma 11.00 
16 Silindir Tornası 12 Adet 912.000,— 40.230.— 30/7/1976 Cuma 11.30 
17 Seyyar Tekerlek Balans Cihazı 10 Adet 320.000,— 16.550,— 30/7/1976 Cuma 13.30 
18 Buji Temizleme ve Kontrol Cihazı 10 Adet 50.000,— 3.750,— 30/7/1976 Cuma 14.00 
10 Düz yüzey taşlama tezgâhı (1100x280 tabla ölçüsü) 5 Adet 975.000,— 42.750,— 30/7/1976 Cuma 14.30 
20 Araba kaldırma lifti (4 tonluk) 5 Adet 150.000,— 8.750,— 30/7/1976 Cuma 15.00 
21 Hidrolik Kaporta Doğrultması Takımı. (10 ton) kapasiteli 6 Adet 72.000,— 4.850.— 30/7/1976 Cuma 15.30 
22 Distrübitör Test Cihazı Büyük Tip 10 Adet 530.000,— 24.950,— 30/7/1976 Cuma 16.00 
23 ön düzen ayar cihazı 5 Adet 275.000,— 14.750.— 30/7/1976 Cuma 16.30 
24 Subap Taşlama ve Yuva Taşlama Tezgahı 10 Takım 480.000 — 22.950.— 30/7/1976 Cuma 17.00 

107CT /1-2 

•mm-
Hatay Valüiğinden: 

Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün 
1 — Aşağıda yazılı işleri kapalı zarf usulü Ue eksütmeye konulmuştur. 
2 — Eksiltme Hatay Bayındırlık Müdürlüğü Binası içinde toplanacak olan Eksütme Komisyonunca hizalarında gösterilen günlerde saat 

11 de yapılacaktır. 
3 — Eksütme şartnamesi ve diğer evrak Hatay Bayındırlık Müdürlüğünde görülebilir. 
4 — Eksiltmeye girebilmek İçin isteklilerin; 
A — (Hizalarında) yazılı geçici teminatın, 
B — 1976 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, 
C — Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri 1 numaralı iş için eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan Yapı 

Araç lan Bildirisi, Sermaye ve Kredi olanaklarım açıklıyan Mail Durum Bildirisi, Teknik Personel BU dirisi, Taahhüt Bildirisi, Bayındırlık Bakan
lığından almış oldukları (C) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini; 2 ve 3 numaralı 
işler için keşif bedeU kadar iş bitirme belgesini ibraz suretiyle Bayındırlık Müdürlüğünden alacaklan eksütmeye girme belgesini teklif İle birlik
te zarfa koymaları lazımdır. 

5 — İstekUler teklif mektuplarım ihale günleri saat 10'a kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 
6 — Eksiltmeye gimıe belgesi alınması İçin son müracaat tarihi aşağıda gösterilen günler mesai saati sonuna kadardır. 
Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edümez. Keyfiyet ilan olunur. 

S. No. 

a 

İ ş i n A d ı 

Hassa Ak tepe Temel Eğitim II. Kademe 
Okulu (1977 yılma sari) 

, İskenderun Mereoğraf İstasyonu 
İskenderun Verem Savaş Dispanseri İkmal 
İnşaatı 

Keşif BedeU 
Lira Kr. 

4.000.000.-
70.000,-

350.000.-

Geçi. Teminat 
Ura Kr. 

133.750,— 
4.750,— 

17.750.— 

Son Mür. Tarihi 

23/7/1976 
26/7/1976 

26/7/1976 

1 h a 1 e ni n 
İhale Günü Tabi Olduğu Kanun 

27/7/1976 
28/7/1976 

222/68/1731 
2490 

29/7/1976 3490 
10454/44 
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Ankara Vilâyeti Daimi Encümeninden: 

162 kalemden ibaret Fiat FL-8 ve AD-7 Dozer yedek parçası kapalı 
zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 3.129.253,— Ura olup, geçici teminatı 107.627,59 
liradır. 

İhalesi 28/7/1976 Çarşamba günü saat 11.00 de Vilâyet Konağında 
Daimi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. 

Şartname Daimi Encümende görülebilir. 
İsteklilerin belirli gün saat 10.00 a kadar teminat makbuz veya 

banka mektubu, 1976 yılma ait Ticaret Odası vesikasını havi usulüne 
göre hazırlayacaktan kapalı zarflarını makbuz mukabilinde Encümene 
vermeleri gerekir. 

Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 10791 / 4-2 

Ankara Vilayeti Daimi Encümeninden : 

YSE. Müdürlüğü tesis yapılan onaranı işi kapab zarf usulü İle ek
siltmeye çıkanlmıştır. Keşif bedeli 92.245,51 lira olup, geçici teminatı 
5.862,28 liradır. İhalesi 21/7/1976 Çarşamba günü saat 11.00 de Vilâyet 
Konağında Daimi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. 

Şartname Daimi Encümende görülür. 
İsteklilerin belirli gün saat 10.00 a kadar teminat makbuz veya 

banka mektubu, 1976 yılına ait ticaret odası vesikası ve Bayındırlık Ba
kanlığı ile bu Bakanlığa bağlı idarelerin eksiltmelerine iştirak yönetme
liği ve eksiltme şartnamesinde yazılı esaslar dairesinde bu işleri yapa
bileceklerini tevsik eden belgeleri ile birlikte İhaleden en geç 3 gün ev-/ 
vel (tatil günleri hariç) Vilâyet Makamı kanalıyla Bayındırlık Müdürlü
ğüne müracaatla bu işler için alacakları fenni yeterlik belgesini havi 
usulüne göre hazırlryacakları kapalı zarflarını makbuz mukabilinde En
cümene vermeleri gerekir. 

Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. »409 /4-3 
• — 

Kırşehir Valiliğinden: 

1 — ilimiz kız meslek lisesi onanm işi 2490 Sayılı Kanunun 31 
inci maddesi uyarınca kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — işin keşif bedeli 126.950,— liradır. 

3 — Esiltme Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü odasında toplanacak 
olan ihale komisyonunca 28/7/1976 Çarşamba günü saat 16.00 da yapı
lacaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri da
hilinde Kız Meslek Lisesi Müdürlüğünde görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin, 
a) (7597,50) liralık geçici teminatını, 
b) 1976 yılına ait Ticaret veya Sanayi odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri keşif bedeli ka

dar iş bitirme belgesini ibraz etmek suretiyle Bayındırlık Müdürlüğün
den alacaklan yeterlik belgesini, teklif mektupları ile birlikte zarfa 
koymalan lâzımdır. 

6 — istekliler teklif mektuplarını 28/7/1976 Çarşamba günü saat 
15.00 e kadar makbuz karşıügında ihale komisyonu Başkanlığına ve
receklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 26/7/1976 
Pazartesi günü mesai saati sonuna kadardır. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul 
edilmez. 

Keyfiyet ilan olunur. 11036/4-2 

Bayındırlık Bakanlığından: 

Cinsi Miktarı 
M. bedeli 
Lira Kr. 

G. teminatı 
Lira Kr. 

İhalenin 
Tarih ve Saati 

1-OzaUt makinası 1 Adet 75.000,— 5.000,— 26/7/1976 11.00 
2- Ozallt makinası 1 Adet 70.000,— 4.750,— 26/7/1976 14.00 

Yukanda cinsi, miktan, ihale günü, muhammen bedelleri ve ge
çici teminatı yazılı Ozalit Makinalan 2490 sayüı Kanunun 31. maddesi 
gereğince kapalı zarf usulüyle 2 grupta ihaleye konmuştur. 

İhale Bakanlık binası İçindeki Malzeme Müdürlüğünde yapılacak
tır. Bu işe ait şartnameler aynı yerden bedelsiz temin edüebüir. 

îsteklüerin Ticaret veya Sanayi Odası yada Esnaf Belgelerini dış 
zarfa koymak suretiyle ve şartnamede belirtilen esaslar dahilinde hazır 
layacaklan teklif mektuplarını, ihale saatinden 1 saat öncesine kadar 
ihalenin yapılacağı yerdeki Komisyon Başkanlığına makbuz mukabili 
teslim etmeleri ve postadaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği ilan olu
nur. 106114 /4-3 

Çorum İl Daimi Komisyon Başkanlığından: 

1 — Aşağıda isimleri belirtilen İlkokul inşaatları 222 nci Sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi ve 68 Sayılı Kanun uyannca açık ek
siltmeye konulmuştur. 

2 — İhalesi 20/7/1976 Salı günü saat 10 da özel idare Müdürlüğü binasındaki ti Daimi Komisyonu salonunda yapılacaktır. 
3 — Bu işlere ait şartnameler mesai saatleri dahilinde tl Daimi Encümen Kaleminde ve Bayındırlık Müdürlüğü kaleminde görülebilir. 
4 — İsteklilerin belirli gün ve saatte teminat mektubu veya makbuzlan ile birlikte Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik bel

gesi. Ticaret Odası veya esnaf dernekleri üyesi olduklarına dair belge ile birlikte müracaattan. 
5 — Keşif tutan 500.000,— TL. dan fazla işlere girmek isteyenler (C) grubu müteahhitlik karnesi ibraz etmeleri şarttır. 
Keyfiyet ilân olunur. 

Sıra No. ilçesi Köyü Derslik adedi Lojman wc. 
1 Merkezi Kiranlık 1 ı A 
2 » Pınarlar 3 ı 1 
3 » Düdüklü 2 j 1 
4 » Ayaz 2 ı 1 
5 Alaca Dörderesi 1 ı 1 
6 Perçem 3 ı 1 
7 » Kargın 3 ı 1 
8 » îbrahimköy — ı 1 
9 Bayat Kunduzlu ı 

10 Sungurlu Çamoluk 1 ı 1 
11 » Beyyurdu 3 ı 1 
12 Mecitözü Hisarkavak ı — . 

13 » Doğla 1 
14 » Beyözü 2 2 1 
15 Sülüklü 1 ] 1 
16 » Işıklı 1 ı 1 
17 Osmancık Kamil 
18 Ortaköy Cevizli — ı 
19 » Aşdavul 
20 iskilip Şapnane 1 ı 1 
21 » Asarçayı 1 ı 1 
22 Kargı Red emli 1 ı 1 

Keşif tutarı 
Lira Kr. 

Teminat 
Lira Kr. 

359.172,24 
505.228,98 
422.819,70 
422.819,70 
359.172,24 
505228,98 
505228,98 
210.521,64 
156.90124 
359.17224 
505228,98 
153.620,40 
153.620,40 
579.720,94 
359.17224 
359.17224 
156.90124 
156.90124 
313.802,48 
359.17224 
359.17224 
210521,64 

18.117,— 
23.960,— 
20.663,— 
20.663,— 
16.117,— 
23.960,— 
23.960,— 
11.777,— 
9.097,— 

18.117,— 
23.960.— 
8.900,— 
8.900,— 

26.917,— 
18.117,— 
18.117,-
9.097,— 
9.097,— 

16302,— 
18.117,— 
18.117,— 

11.782,— 
10984/44 
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Gülnar Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

Satışa çıkarılan 
Emvalin cins ve nev'i 

3. S. N. B. Çz. Tomruk 
3. S. K. B. Çz. Tomruk 
Çz. Tel Direk 
Çz. Sanayi Odunu 
II. S. Çz. Mad. Direk 
Yanık saha çam odunu 

Umumî Yekûn 

Parti 
Adedi 

ïf 
34 
1 
9 

12 
7 

M i k t a r ı M. Bedeli % 7,5 Te. 
Adet M}. DmJ. Ster Lira Kr. Lira Kr. 

4076 
9572 

9 
6089 
8397 

674.149 
1144.622 

1.604 
302.194 
369.719 

853 

550-
450,-
850-
350,-
400-
55-

82 28143 2492.288 853 

27.670.— 
38.680,— 

105,— 
7.940,— 
11.1C5,— 
3.535,— 

İ19035,— 
1 — Yukarıda müfredatı yazılı, İşletmemizin muhtelif bölgelerimin 

muhtelif depolarında mevcut orman emvalleri, muhammen bedel üze
rinden % 50 peşinatla ve bakiyeleri müddetsiz ve limit dahili banka mek
tubu karşılığı Uç ay vadeU olarak acık artırmalı orman emvali satışına 
çıkarılmıştır. 

2 — Açık artırma 21/7/1976 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 
11.00 de İşletmemiz Müdürlüğü İdare Binasında toplanacak Komisycn 
huzurunda yapılacaktır. 

3 — Bu satışa konulmuş olan çam odunları yangın görmüş Pem-
becik Ormanlarından istihsal edilmiş olduğundan bu ormanın bulunduğu 
Gülnar Kazası dahilinde oturan veya icrai faaliyet eden hakiki ve hükmî 
şahıslar artırmaya iştirak edemezler 

4 — Bu satışa ait ilân ve şartname Orman Genel Müdürlüğünde, 
ilân, şartname ve eb'at listeleri Mersin Orman Bölge Başmüdürlüğü ile 
bağlı işletmeleri ve İşletmemiz Bölgeleri ile Muhasebe Servisinde görü
lebilir. 

İsteklilerin belirli gün ve saatte ilk teminat makbuzlan ile birlikte 
Komisyonumuza müracaatları ilân olunur. 11127/1-1 

TCDD İşletmesi 2. İşletme Müdürlüğü Alım Satım Komisyon Baş
kanlığından : 

İşletmemiz ihtiyacı bulunan aşağıda cins ve miktan ile geçici te
minatı yazılı 7 kalem malzeme kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuş
tur. Geçici teminat teklif edilen fiyatın % 5 den az olamaz. 

İhale 29/7/1976 tarihinde saat 14.00 de Ankara Gar'da 2. İşletme 
Müdürlüğü binasında bulunan Komisyonumuzda yapılacaktır. 

Usulüne göre hazırlanacak kapalı teklif mektuplannın geçici temi 
nat makbuzları ile birlikte 29/7/1976 günü saat 12.00 ye kadar makbuz 
mukabilinde Komisyonumuza verilmesi şarttır. 

Postada vaki gecikme kabul edilmez. 
İhale dosyalan ve teknik şartnameler Komisyonda görülebilir. 
TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediği 

talibe ihale yapmakta tamamen serbesttir 
Geçici teminat 

Malzemenin cinsi Miktan Lira Kr. 

Belediye tipi ekmek 
Yatık milli santrafuj tulumbası 
Oluklu eternit 6x920x2500 

» » 6x920x2000 
Eternit mahyası 
Şeffaf eternit 
Eternit tirfon vidası 

200 bin adet 25.000,-
70 

3000 
700 
400 
300 

22500 

8.000,— 

Teklif edilen 
fiyatın % 5 

11059/1-1 

Gökçeada Lisesi Müdürlüğünden: 

Yapılacak İş: Lise lojmanlarının muhtelif isi. 
Keşif tutan: 93.513,15 TL. 
Geçici teminatı: 5.925,— TL. 
Eksiltme mahalli ve tarihi: 2/8/1976 Pazartesi -günü saat 15.30 da 

Lise Müdürlüğü binasında toplanacak Komisyon tarafından kapalı zarf 
usulü Ue ihale olunacaktır. 

Keşif şartname ve diğer lüzumlu evrak mezkûr yerde mesai saat
leri içinde görülebilir. 

Eksiltmeye katılmak İsteyenlerin ihale tarihinden 1 (bir) saat ev
veline kadar ve Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesi 
İle geçici teminat makbuzu veya mektubunu muhtevi evrakları alarak 
2490 sayılı Kanun hükümlerine uygun şekilde hazırlayacakları teklif mek
tuplarım Komisyon Başkanlığına tevdi etmeleri şarttır. 

Fosta Ue veya bizzat müracaatlarda vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet lifin olunur. 11113 /1-1 

Trabzon öğretmen Lisesi Müdürlüğünden: 

Grup No. 
— _ 

2 
3 
4 
5 
6 

Malm cinsi 
Ekmek 
Koyun, sığır eti 
Yemeklik yaşlar 
Kuru yiyecek maddesi 
Yaş sebze ve meyva 
Bina onarımı 

Miktan 
1 Kalem 
2 Kalem 
4 Kalem 

20 Kalem 
26 Kalem 

1 Keşif 

BedeU 
Lira Kr. 

"240XCOT— 
360.000,— 
211.500,— 
460.750,— 
216.500 — 
170.000,— 

G. Teminatı 
Lira Kr. 

13.250 — 
16.900,— 
11.825,— 
20.930,— 
13.740,— 
9.750,— 

Okulumuza satm alınacak yukarıda yazılı maddeleri grup halinde, 
İhale Kanununa göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmış, ihale 
29/7/1976 Perşembe günü saat 14.30 da Öğretmen Lisesinde yapılacaktır. 

Talipli İhale Kanununa göre hazırhyacakları teklif mektuptan, ge
çici teminat makbuzu ile 1976 yılı Ticaret Odası vesikaları, (Onarım için) 
bu işin benzeri 170.000 liralık iş yaptıklarına dair Bayındırlık Müdürlük
lerinden alacakları belgeleri ekleyerek ihale saatından bir saat evveline 
kadar Komisyona vermeleri ilân olunur. 11122 / 1-1 

Amasya Orman Bölge Başmüdürlüğünden : 

Bölge Başmüdürlüğümüzde çalıştırılmak üzere bir adet İnşaat Yük
sek Mühendisi veya başvuran bulunmadığı takdirde İnşaat Mühendisi alı
nacaktır. 

İsteklilerin 657 sayılı Kanunun 48 inci maddes'nde yazılı nitelikleri 
haiz olmalan ve tercihan Askerliğini yapmış bulunmaları şarttır. 

İsteklUerin dilekçelerine (Yukanda belirtilen şartlan taşıdıklarını 
kanıtlıyan) belgeleri ile iş isteme formu doldurulmak üzere 26/7/1976 
Pazartesi günü saat 16.30 a kadar Başmüdürlüğümüze başvurmalan, 

Eşit olanlar birden fazla olduğu takdirde Ugüilere günü ayrıca bil
dirilecek bir yanşma sınavına tabi tutulacaktır. 11055/1-1 

SUmerbank Halıcılık Müesssesesi Müdürlüğünden: 
M İSPARTA 

1 — Müessesemizde mevcut ihtiyaç fazlası malzemelerin pazarlık 
sureti ile satışı 17/6/1976 Sah günü saat 14.00 de isteklisine yapılacaktır. 

2 — Bu satışa ait şartname ve malzeme Üstesi Müessesemizden. 
Sümerbank Genel Müdürlüğünden, istanbul Alım ve Satım Müessesesi 
Müdürlüğünden temin edilebilir. i 

3 — Pazarlığa katılmak istiyenler teminatlarım ihale gününde tes
bit edilen saatten önce vezneye yatırmış olacaktır. 

4 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi ya
pıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

11054 /1-1 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

N. V. Turkse Shell Şirketi V. No. ,1u Siirt Bölgesinde ve Mardin 
İli hududu dahilinde sahip bulunduğu AR/NTS/1557, 1558 hak sıra nu
maralı iki adet petrol arama ruhsatnamesini 5/7/1976 tarihinde terk 
etmiştir. 

6326 Sayılı Petrol Kanununun 48 ve 49 uncu maddelerinin yuka
rıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine geti
rilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları za
rar ve hasara ait tazminatın Petrol Nizamnamesinin 67 nci maddesi 
gereğince v'rketin tern'uaıından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilân 
tarihinden itibaren bir yıl zarfında selâhiyetli mahkemeden kesinleş
miş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilân 
olunur. 11091/1-1 

YSE 5. Bölge Müdürlüğünden: 

1 — Bölgemize bağlı Bolu, Eskişehir YSE Müdürlüklerinin muhte
lif içmesuyu malzemesi ile içmesuyu vanalan 6200 sayıh Kanunun 34/4. 
maddesi esaslan gereğince satm alınacaktır. 

2 — Tahmini keşif bedeli 249.835,— TL. dır. 
3 — İdari ve Teknik Şartname Teklifnameler, Bölgemiz İhale Ko

misyonundan alınabilir. 
4 — Teklifler en geç 16/7/1976 günü saat 14.00 e kadar İhale Ko

misyonuna verilecektir. 
5 — Muvakkat teminatı 7.500,— TL .dır. 
6 — İhale 16/7/1976 günü saat 15.00 de İzmir Cad. İzmir Pasajı üstü 

No: 8 de Bölge Merkezimizde yapılacaktır. 10645 /1-1 
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Malazgirt Nurettinli Temel Eğitim Yatıl J Bölge Okulu Müdürlü
ğünden : 

Cinsi 

Toplam 

M. Bedeli G. Teminatı 
Miktarı Lira Kr. Lira Kr. İhale günü Saati 

1. Koyun eti 
2. Keçi eti 
3. Sığır eti 

5000 Kg. 
5000 » 
3500 » 

135.000,-
135.000,-
85.000-

10.125,— 
10.125,— 
6.412,— 

30/7/1976 11.00 de 
30/7/1976 » » 
30/7/1976 » » 

13.500 Kg. 355.500,— 26.662-

1 — Yukarıda yazılı 3 kalem muhtelif cins etlerin 2490 sayılı Ka
nunun 31. maddesine müsteniden Artırma - Eksiltme kapalı zarf usulü 
ile ihaleye konulmuştur. 

2 — Şartnamesi her gün mesai saatleri içinde Malazgirt Malmü-
dürlüğünde ve Okul İdaresinde görülebilir. 

3 — Taliplilerin 2490 sayılı Kanunun gerektirdiği belge ve temi
nat makbuzlarını ihale saatine kadar Malazgirt Malmüdürlüğiinde top
lanacak Satmalma Komisyonuna verilmesi şarttır 

4 — Postada vaki gecikemler kabul edilmez. 11053/ 1-1 

Üsküdar Sulh Ceza Mahkemesi Hâkimliğinden 
»»»•Sı-

Mazmunun adı, soyadı Karar tarihi Esas No. Karar No. Cezanın nevi ve kanun maddesi 

1 — Yaşar Başoğlu 2/3/1976 975/753 976/3)16 Tehlikeli vasıta kullanmak TCK: 565/1, 2, 59/2.29 İki lira elli kuruş hafif 
para cezası ve iki sriin meslek ve sanat tatili. 

2 — Hakkı Deveci Erdal Koksal 24/2/1976 974/2161 976/273 Hırsızlık : 1803 sayılı Af Kanununun l /B. maddesi gereğince ortadan kal
dırılmasına ve arabanın teslimine. 

3 — Ahmet Sucu 4/2/1976 975/2060 976/111 Tehlikeli vasıta kullanmak TCK: 565/1. 2. 59/2.29. iki lira elli kuruş ha
fif para cezası ve îki gün meslek ve sanatın tatili cezası. 

4 —• Turan Çataltepe 13/2/1976 975/115 976/208» Hırsızlık : TCK: 491/3, 522 55/3, 647/4, Binaltıyüz lira ağır para cezası 
647/6 Mad. gereğince teciline. 

5 — İsmet Kurtoğlu 11/9/1974 974/1461 974/2882 Tehlikeli vasıta kullanmak TOK: 565/1, 59/2, 219. iki lira elli kuruş hafif 
para cezası, 

6 — Yaşar Şişman 4/3/11976 975/1726 976/351 Darp ve İzrar : TOK : 456/4 51/1, 6085. S. kan. 60/E. 647/6 bir ay onbeş 
p,ün hapis ve teciline. 

7 — Turgut Ceyhan 18/112/1975 975/2399 975/2393 Tehlikeli vasıta kullanmak TOK : 565/1, 2, 59/2.29. mad. İM lira elli ku
ruş hafif para cezası ve iki Edin meslek ve sanatın tatiline. 

8 — Kamil Doğanöz 31/12/1975 975/2582 975/2502 Tehlikeli vasıta kullanmak TCK : 565/1 647/4 onüç lira hafif para cezası. 
9 — Kamil Doğanöz 25/12/1976 975/2497 975/2437 Trafik Kanununa muhalefet 6085 s. kn. 58/B. TCK : 55/3 altmışaltı lira 

hafif para cezası. 
10 — Recep Erman 3/12/1975 975/1460 975/2260 Trafik Kanununa Muhalefet 6085 s. kan. 58/B. yüz lira hafif para cezası. 
11 — Çetin Bartın 23/1/1976 974/509 976/22 Hırsızlık : T. C. K.nunun 491/3, 55/3, 647/4, binaltıyüz lira ağır para 

cezası ve 647/6. mad. teciline. 
Yukanda mahiyeti yazılı gıyabi hükümlerin maznunların bulunamaması sebebiyle tebliğ edilemediği cihetle 7201 sayılı Kanunnu 29. maddesi 

gereğince neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 11116/1-1 

Maznunun rtdı, soyadı Karar tarihi EBas No. Karar No. Cezarun nevi ve kanun maddesi 
1 — Ömer Umar 4/7/1975 974/1861 975/1212 Hırsızlık : TOK : 491/4 522, 525, 647/6. Dört ay hapis ve tecil. 
2 — Erdal Çapar 10/2/1976 975/1571 976/151) . _ jv^î\\ Kan Muhalefet: 6085 Sayılı Kan. 58/B. yüz lira hafif para cezası 

— İsmet Turiç 'ç"",ile tecziyesine 
3 — İsmet Turiç 4/12/1975 975/2215 975/2284 Trafik Kan. muhalefet 6085 S. Kan. TCK: nun 59/2, seksenüç lira otuz 

kuruş hafif para cezası, ile tecziyesine, 
4 — Halil Göçmen 5/3/1975 975/2683 976/373 Tehlikeli vasıta kul. TCK: 565/1. 2. 59/2,29 iki lifa elli kuruş hafif para 

cezası ve iki gün meslek sanat tatili. 
5 — Mehmet Gökçek 11/11/1975 975/2191 975/1989 Tehlikeli V. Kulanmak TCK : 565/1. 2, 647/4. ile onüç lira hafif para ce

zası ve üç gün meslek ve sanat tatili cezası. 
6 —• Altun Fidan 23/10/1975 974/2042 975/1793! Tehlikeli vasıta kullanmak : TOK : 565/1, 59/2. iki lira elli kuruş hafif 

para cezası. 
7 — Davut Yıldızoğlu 26/11/1975 975/139 975/2185 Hırsvîık : TOK : 491 /"tik 5'22, 525, dört ay hapis ve o kadar emniyeti 

— Ahmet İlhan Aydoğ umumiye nezareti cezası 
8 — Ahmet İlhan Aydoğ 19/2/1976 974/998 976/250 Hırsızlık : TCK • 491/4. 522, 525, dört ay hapis ve o kadar emniyeti umu

miye nezareti cezası. 
9 — Ali Güngör 3/3/1976 976/9 976/333 Trafik Kan Muhalefet : 6095 S. Kan. 58/B. Beşyüz lira hafif para cezası 

— İbrahim Hançer 
ile tecziyesine. 

10 — İbrahim Hançer 30/1/1976 975/2702 976/74 Tehlikeli vasıta kullanmak : TCK : 565/1, 2, 59/2, iki lira elli kuruş hafif 
para cezası ve iki gün meslek ve sanat tatili cezasıile tecziyesine. 

Yukarıda mahiyeti yazılı gıyabi hükümlerin maznunlannnı bulunamaması sebebiyle tebliğ edilemediği cihetle 7201 sayılı Kanunun 29. mad
desi gereğince neşir tarihlinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 11117/1-1 

Maznunun adı, soyadı Karar tarihi Esas No. Karar No. 

1 T - Kemal Ünlüdil 10/7/1975 975/1052 975/1250 

2 —' Duran Yavuz 4/2/1976 975/2679 976/113 

3 — Kemal Sürer 3/2/1976 975/1775 976/76 

4 —• Hasan Demirci 28/1/1976 975/2064 976/42 
5 —• Namık Kemal Kurumsuz 27/11/1975 975/2236 975/2212 

6 —' Mehmet Avcı 23/10/1975 975/1909 975/1784 
7 — Abdullah Ağaoğlu 3/3/1976 975/883 976/327 
8 — TJsmet Arış 4/11/1975 975/1727 975/1864 

9 — Temel Tuncay 13/2/1976 976/105 976/202 

10 — Mustafa Ak 4/3/1976 976/273 976/358 
11 — Hüseyin Özden 22/11/1974 974/1735 974/3296 

Cezanın nevi ve kanun maddesi 
TebÛkeTi vasîteT kullanmak : TCK : 565/1, 647/4 565 (2. onüç lira hafif 
para cezası ve üç gün meslek sanat tatili. 
Tehlikeli vasıta kullanmak : TCK : 565/1, 2, 59/2 29. İki lira elli kuruş 
hafif para cezası ve iki gün meslek sanat tatili. 
Trafik Kanununa Muhalefet : 6085 s. Kan. 58/C. üçyüz lira hafif para ce
zası ve onbeş gün hafif hapis 647/6 mad. teciline. 
Tehlikeli vasıta kullanmak : TCK: 565/1, bir gün hafif hapis üç lira hafif 
para cezası ve tecili. 
Tehlikeli vasıta kullanmak : TOK : 565/1, 2, 647/4 Onüç lira hafif para 
cezası ve üç gün meslek ve sanatın tatili. 
Trafik Kanununa Muhalefet 6085. S. Kan. 58/B. Mad. gereğince yüz lira 
hafif para cezası ile tecziyesi. 
Tehlikeli vasıta kullanmak : TOK : 565/1, 2. 647/4 Onüç lira hafif para 
cezası ve üç gün meslek ve sanatın tatili cezası. 
Trafik Kanununa Muhalefet : 6085 S. Kan. 58/B. ve 58/C. Mad. gereğince 
cem'an altıyüz lira hafif para cezası ve yirmibeş gün hafif hapis cezası 
565/1, 2. 59/2.29. iki lira elli kuruş hafif para cezası ve iki gün meslek ve 
sanat tatili. 
TCK : 565/1,2. 647/4 Onüç lira hafif para cezası ve üç gün meslek ve 
sanat tatili cezası. 
Trafik Kanununa Muhalefet 6085 S. Kan. 58/B. yüz Ura hafif para, cezası. 

Yukanda mahiyeti yazılı gıyabi hükümlerin maznunlarının bulunamaması sebebiyle tebliğ edilemediği cihetle 7201 sayılı Kanunun 29. mad
desi gereğince neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 11118 /1-1 
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Konya Valiliği Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlü
ğünden : 

1 — Konya Hadim Halk Eğitim Merkezi İnşaatı 1976-1977 yıllarına 
san olarak 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü üe 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli 2.100.000,— liradır. 
3 — Eksiltme Konya'da Bayındırlık Müdürlüğü odasında İl İhale 

Komisyonunda 4/8/1976 günü saat 15.00 da yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi vesair evrak Bayındırlık Müdürlüğünde 

görülebUir. 
5 — Eksiltmeye pirebilme isteğinde bulunanlann: 
A) 76.750,— liralık geçici teminatını, 
B) 1976 yılına ait ticaret veya sanayi odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve uslüne göre hazırlanmış olan) Plan ve teçhizat be
yannamesi, bankalaröan alacakları kullanılmış ve kullanılmamış teminat 
mektubu kredisi Ue serbest mevduatlannı belirtir örneğine göre banka 
mektubu ve sermaye kredi imkanlarını gösterir mali durum bildirisi, 
Teknik personel beyanamesi, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları 
(C) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebilmelerini bil
dirir Müteahhitlik karnesini İbraz etmek sv.retiyle Bayındırlık Müdür
lüğünden alacaklan Yeterlik belgesini tcklü mektupları Ue birlikte zar
fa koymalan lazımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 4/8/1976 Çarşamba günü saat 
14.00 e kadar makbuz karşılığında İl İhale Komisyonuna vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 2/8/1976 Pa
zartesi günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 11060/1-1 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlü
ğünden : 

KIBRIS MAGOSA LİMANINDAN İSKENDERUN LİMANINA HURDA 
MALZEME NAKLETTİRİLECEKTİR 

Malzemenin bulunduğu yer: Kııbns Magosa Limanı 
Malzemenin takribi tonajı: 15.000 ton 
.1 — Yukarıda bulunduğu yer ve takribi tonajı yazılı malzeme şart

name ve mukavelesine göre Kıbrıs Limanından - İskenderun Limanına 
Deniz yolu ile nakü işi kapalı zarfla teklif almak suretiyle İhaleye çıka
rılmıştır. 

2 — Bu ihaleye iştirak edecek firmalar bu işe alt şartname ve mu
kaveleyi kurum.un; Ankara'da : istanbul Caddesi No : 30 daM Hurda İş
letmesi Müdürlüğünden, istanbul'da : Bankalar Caddesi No : 75/77 deki 
M K i E K . istanbul Şubesi Müdürlüğünden, bedelsiz olarak alabüecekleri 
gibi posta ile adreslerine gönderilmesini de isteyebilirler. 

3 — Bu ihale 29 Temmuz 1976 Perşembe günü saat 14.30 da yapıla
caktır. 

4 — Teklif (mektuplarının en geç bu tarih ve saate kadar Kurumun 
Hurda İşletmesi Müdürlüğünde bulundurulması şarttır. 

Geç gelen teklifler dikkate alınmayacaktır. 
Kurumun 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapma

makta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 
1.1168 /1-1 

Bursa Tapulama Müdürlüğünden: 

1 — Bursa-Merkez İlçesi Kestel Köyü 165, 501 ve 1238 No. lu par
sellerin tapulama yapılan tespitlerine Ali Tamahkâr tarafından yapılan 
itiraz Tapulama Komisyonunun 12/4/1976 tarih 220 No. Iu karan ile 
Reddolunmuş, yapılan tebligat adresinde bulunmadığından bila tebliğ 
iade olunmuştur. 

2 — Gemlik İlçesi Adliye Köyü 624 No. lu parsel Hüseyin oğlu 
Halil Keskin adına tespit olunmuş iken, Ahmet Vefik Öztürk vekili Av. 
Halil Seymen tarafından itiraz edilmesi üzerine Tapulama Komisyo
nunun 22/6/1076 tarh 469 No. lu kararı ile tespitin iptaline ve gayri
menkulun Mustafa oğlu Ahmet Vefik öztürk adına tespit ve tesciline, 
Halil Keskin'in tanınmadığı ve bilinmediği cihetle buna ait tebliga
tın ilânen yapılmasına karar verilmiştir. 

3 — Bursa-Merkez İlçesi Görükle Bucağında Maliye Hazinesi 
adına 1228 ve 1229 parsel numaraları altında yapılan tespite Hüseyin 
Ulu tarafından yapılan itiraz Tapulama Komisyonunun 12/9/1974 ta
rih 1041 No. lu kararı ile reddolunmuş, muterize yapılan tebligat ad
res bırakmadan ayrılması nedeniyle bila tebliğ iade olunmuştur. 

Yukarıda adlan yazılı şahıslar, ölmüş iseler mirasçılarının Ta
pulama Komisyonunun kararlanna bir itirazları var ise ait olduğu 
İlçenin Tapulama Hâkimliğine tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde 
dava açmaları gerektiği, süresi içinde dava açılmadığı takdiıde kara-
nn infaz olunacağı ilânen tebliğ olunur. 11123/1-1 • 

Edirne Valiliğinden: 

1 — Edirne Ticaret Lisesi binalannm 200.000,— lira keşif bedelli 
onarımı işi 2490 Sayııl Kanunun 31 inci maddesi uyannca eksiltmeye 
çıkanlmıştır. 

2 — Geçici teminat 11250,— liradır. 
3 — Keşif ve eksiltme evrakı çalışma saatları içinde Edirne Ti

caret Lisesi Müdürlüğünden görülebilir. 
4 — İhalesi 3/8/1976 Salı günü saat 15.00 te Edirne Ticaret Lisesi 

binasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 
5 — Taliplerin en az keşif bedeli kadar iş yaptıklarına ait belge

nin aslı ve bu işi taahhüt edeceklerine dair taahhüt beyannamesini di
lekçelerine ekleyip Edirne Valiliğine müracaatla en az üç gün evvel 
saat 17.00 ye kadar Bayındırlık Müdürlüğünden yeterlik belgesi alma-
Ian şarttır. 

6 — Taliplerin yeterlik belgesi, geçici teminat mukabili makbuz 
veva banka mektubu, 1976 yılına ait Ticaret Odası tescilli vesikası, tek
lik mektuplannı muhtevi kapalı zarflarını 2490 Sayılı Kanunun tarfleri 
dahilinde hazırlıyarak ihale saatından en geç bir saat evveline kadar 
komisyon başkanlığına makbuz mukabili vermeleri, 

7 — Telgrafla müracaat Postada vaki olacak gecikmeler ve aynı 
zamanda tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez, 

Keyfiyet ilân olunur. 11124 / 1-1 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Tahmini bedeli 195.180,— TL., geçici teminatı 11.000,— TL. olan 
76 - 2812 - 2 dosya numaralı 4 kalem manyetik kartla çalışır Teknik Bül
tenleri düzeltme, yazma ve çoğaltma makinesi ile teferruatının satına-
lınması 2490 Sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre kapalı zarf usulü 
ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 6/8/1976 Cuma günü saat 16.00 da Ankara'da Karayol
ları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şartnamesi 
aynı yerden bir dilekçe ile bedelsiz alınabilir. 

istekliler 1976 yılı vizesi yapılmış Ticaret, Sanayi Odası veya 
Esnaf Belgesini, geçici teminat mektubu veya makbuzunu, alınan şart
namenin her sahifesini imza ederek dış zarf içine koymak şartiyle ha-
zırlıyacakları teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir saat evveline 
kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. 
Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Duyurulur. 

11095 / 4-1 
• 

Karaköy Harası Müdürlüğünden: 

1 — Kurumumuz yetiştirmesi olup, halk damızlığı ve kasaplık 
olarak aynlan aaşğıda cins ve miktarı yazılı (60) baş sığır 21 Temmuz 
1976 Çarşamba günü saat 10.30 da müessesemiz merkezinde açık art
tırma suretiyle satışa arzedilecektir. 

2 — Bu satış için alınacak geçici teminat 5.000,— TL. dır ve bu 
teminatın ihale saatinden önce kurum veznesine yatınlmış olması 
gereklidir. 

3 — Satılacak hayvanlar ile bunlara ait satış şartnamesi hergün 
mesai saatleri dahilinde müessesemiz muhasebe servisinde görülebilir. 

Satılacak hayvanın cinsi Irkı Miktan 
—•—I—ı 

Kadro fazlası damızlık ve reforme 
inek, Düve ve dişi dana Jersey 50 Baş 
Kasaplık Boğa ve erkek dana . . . » 10 » 

11114 /1-1 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığından : 

1 — Fakültemiz Nükleer Tıp Merkezinde münhal bulunan uzman 
Kadrosuna Iç Hastalıkları Mütehassısı alınacaktır. 

2 — Yine Fakültemiz Acil Serviste münhal bulunan uzman kad
rosuna Iç Hastalıklan Mütehassısı alınacaktır. 

isteklilerin 16/7/1976 Cuma günü saat 16.00 ya kadar Dekanlığı
mıza müracaatları, 

11125 /1-1 
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Ordu ±11 Akkuş Kereste Fabrikası Müdürlüğünden: 

Miktarı Parti % 7,5 ilk 
Emvalin cins ve nev'i M 3 . Dm3. adedi Muh. bedeli teminat 

I. "̂ n. Y. Alınmış Kaym K. 35 976 1 2.600,— 7.020 — 
II. Sn. » » » » 20.492 1 1.800,— 2.800,— 

III. Sn. » » » » 231.231 4 1.200,— 20.900,— 
IV. Sn. » » » » 250.288 5 750,— 14.800,— 
IV. Sn. Kayın Kereste 68.556 1 1.000 — 5.200,— 

Standart dışı yanı alın
mamış Kayın Kereste 69.091 1 500,— 3.200,— 

675.634 53.920,— 
III. Sn. Nor. Boy. Ladin Ke. 241.890 5 1.500,— 27.300,— 
III. Sn. Kısa » » » 26.897 1 1.000,— 2.100,— 
IV. Sn. Nor. » » » 264.939 5 1.050,— 20.000,— 
IV. Sn. Kısa » » » 87.505 4 650,— 4.300,— 

Ladin kısa boy lata ve 
kadron 38 150 1 1J0O%— 2 900,— 
Ladin kısa boy çıta 17.051 1 600 — 770,— 

13K,> r«fi 58?70,— 
III. Sn. Kaym parke 2903 84 M 2 3 70,— 15.300,— 
IV. Sn. o » 2899.20 3 45,— 9.800,— 

5803.04 25.000,— 

22. İhaleye iştirak belgesi talebinin, ilgili form ve belgelerle bir
likte ihalenin Türkiye'de ilân tarihi olan 16/7/1976 gününden itibaren 
40 gün içinde yapılması gereklidir. 

2.3. Firmaların, ihaleye iştirak edebilmeleri için bu veya buna 
benzer bir işi evvelce başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş olmaları lâ
zımdır. 

3 — Firmaların yabancı kredi getirmeleri şartı : 
Teklifçi firmaların teklifleri ile birlikte şartnamenin «Kredi esas

ları» bölümünde yer alan vasıfta bir yabancı kredi temin etmeleri ge
reklidir. 

4 — En son teklif vermd tarihi: 
Teklifler en geç 18 Ekim 1976 günü saat 17.30 a kadar Kurumu-

mumuzda bulundurulacak ve 19 Ekim 1976 saat 10.00 da Genel Mü
dürlük binamızın 105 No. lu odasında teklif veren firmaların huzu
runda açılacaktır. 

5 — Şartnamenin temin edileceği yer : 
117 EL/16 referanslı şartname, yazılı müracaat karşılığında 

3.000,— TL. mukabilinde saat 14.00.16.00 arasında aşağıdaki adresten 
temin edilebilir. 11126 / 1-1 

1 — Yukarıda yazılı kaym, ladin keresteler ve kaym parkeler, ka
ym kerestelerden IV. Sınıflar hiç peşinatsız oniki ay vadeli II. Sn. II. 
Sn. III. Sn. 1ar hiç peşinatsız altı ay vadeli ladin keresteler ile parkeler 
% 50 si peşin % 50 si altı ay vadeU olarak satışa çıkarılmıştır. 

2 — Artırma 20/7/1976 tarihine rastlayan Salı günü saat 14.00 de 
Fabrikamız Müdürlüğünde toplanacak Komisyon huzurunda yapıla
caktır. 

3 — Satışın başlama saatinden en geç yarım saat evveline kadar 
taliplilerin her parti için % 7,5 teminatları ile birlikte Komisyonumu
za müracaatları ilân olunur. 11128/1-1 

Mersin Orman Tamirhane Müdürlüğünden: 

1 — Tamirhanemiz Müüdürlüğünde İnşa edilecek 226.421,97 TL. 
Keşif bedelli «Hurda Ambarı» Binası,kapah zarf usulü ve birim fiyat 
esası üzerinden eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İhale 23/7/1976 Cuma günü saat 09.00 da Müdürlüğümüz ida
re binasında toplanacak komisyon marifeti ile yapılacaktır. 

3 — Bu işe ait dosya, Adana Orman Bölge Başmüdürlüğü İnşaat 
Kısım Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir. 

4 — Eksiltmeye katılacakların; 
a) 12.600,— TL. (Onikibinaltıyüz lira) lık geçici teminatını Mü

dürlüğümüz veznesine yatırmaları, 
b) Taahhüt, mali durum, teknik personel bildirilerimle birlikte 

(c) grubu müteahhitlik karnesini, plân ve teçhizat beyannamesin', 
1976 yılma ait Ticaret Odası belgesini ve belge komisyonundan 22/7/1976 
günü mesai bitimine kadar alacaklan yeterlik belgesini ve müracaat 
dilekçelerini teklif mektuplarıyla birlikte zarfa koymaları ve bunları 
ihaleden bir saat önce ve makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına 
vermeleri lâzımdır. 

5 — Müdürlüğümüz 2490 Sayılı Kanuna tabi değildir. 
Keyfiyet ilân olunur. 
Not: Aynı yerde 218.750,14 TL. keşfi bedelli 1 adet yedekparça 

ambarı binası da mevcut olup müşterek inşa ettirilecektir. 
11129/1-1 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

Türkiye'de Kahramanmaraş hudutları içinde, Afşin - Elbistan En
tegre Projesinin maden bölümü ile ilgili olarak «Kül Bankeri ve Lin
yit Stok sahası için Stoklama, Stokdan alma ve sabit fakat lüzumu 
halinde nakledilebilir Bant Konveyör» sistemi kapalı zarf usulü ile 
ihale edilecektir. 

1 — İhalenin yapılacağı ülkeler : 
İşbu ihaleye Dünya Bankalarına üye ülkeler ile İsviçre firmaları 

iştirak edebilir. 
2 — İhaleye iştirak için yeterlik belgesi verilecektir: 
2.1. Teklifçi firmalar; 
Sözkonusu şartname ile birlikte verilecek olan prequalification 

formlarında bulunan suallere cevap vermek ve istenilen belgeleri gön
dermek suretiyle iştirak belgesi almaları lâzımdır. 

D. B. Deniz Nakliyatı TAŞ. Genel Müdürlüğünden : 

GEMİ SATILACAKTIR 
1 — Teşekkülümüze ait Manisa gemisi, kapalı zarf usulüyle tek

lif almak suretiyle satılacaktır. 
2 — Bu işe ait şartname; 
a) istanbul'da Fındıklı, Meclisi Mebusan Caddesi No. 93-97 de 

Genel Müdürlük veznesinden, 
b) İzmir'de Alsancak, Atatürk Caddesi No. 300-302 deki İzmir 

Acenteliğimizden, 
c) Ankara'da Selanik Caddesi No. 32/1 deki Ankara Temsilcili

ğimizden, TL. 500,— (Beşyüz) sı mukabilinde temin edilebilir. 
3 — Teklifler en geç, 21/7/1976 Çarşamba günü saat 15.00 a ka

dar Teşekkül, Malzeme İkmal Müdürlüğüne , verilmiş olacaktır. 
4 — Teşekkülümüz, 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi 

Mapıp yapmamakta veya dilediğine dilediği miktarda yapmakta ser
besttir. 11120/1-1 

KAMARA TADİLATI YAPTIRILACAKTIR 
1 — Teşekkülümüz Namık Kemal gemisinde halen mevcut olan 

öŞrenci kamaraları kapalı zarf usulüyle teklif almak suretiyle tadil 
ettirilecektir. 

2 — Bu işe ait şartname teşekkül veznelerinden 100,— TL. kar
şılığında temin edilebilir. 

3 — Teklifler, 2/8/1976 Pazltırtesi saat 17.30 a kadar Meclisi Mebusan Caddesi 93-95-97 No. lu adresteki Teşekkül Haberleşme Şube Mü
dürlüğüne verilmiş olacaktır. 

4 — Teklif mektubu üzerine «Teklif mektubudur» ibaresi yazılı 
bir zarfa konularak kapatılacak ve ihalede gerekli diğer belgeler, te
şekkülün kabullenilmiş ictarî, teknik şartnameleri ve teminat mektu>-
bu makbuzu ile 2. bir zarfa konularak kapatılacaktır. 

5 — Teşekkülümüz 2490 sayıh Kanuna tabi olmadığından ihaleyi 
yapıp yapmam/akta veya dilediğine dilediği miktarda yapmakta ser
besttir. 11121 / 1-1 

s 

Çay Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 — Kurumumuz çay paketleme fabrikalarının ihtiyacı olarak 
10.000.000 (Onmilyon) adet madenî klips teklif alma usulü üe satm 
alınacaktır. 

2 — Bu işe ait idare şartname Çay Kurumu Pazarlama ve Satm 
Alma Daire Başkanlığı - Rize, Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü Ku
ruçeşme - istanbul ve Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü Çiftlik-An
kara adresinden ücretsiz olarak temin edilebilir. 

3 — İhaleye iştirak edecek firmalara şartnamesine uygun olarak 
hazırhyacakları teklif mektuplarını en geç 28/7/1976 günü mesai saati 
sonuna kadar Çay Kurumu Pazarlama ve Satm Alma Daire Başkanlığı 
Rize adresine vermeleri veya iadeli taahhütlü olarak posta ile gönder
meleri gerekir. 4 — Numuneler Pazarlama ve Satm Alma Daire Başkanlığı ve 
Paketleme Fabrikalarımızda görülebüir. 

5 — Postada vaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
6 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. İhaleyi yapıp 

yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 11057 /1-1 
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Kocaeli Daimî Encümen Başkanlığından: 

İlkokullar için 120 adet 60 No.: kömür sobası, 750 adet soba bo
rusu ve 350 adet dirsek satm alınması 91.750,— lira muhammen bedel 
üzerinden kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Mustafakemalpaşa Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

İhale 29 Temmuz 1976 Perşembe günü saat 15.00 de yapılacaktır. 
Şartnamesi Millî Eğitim Müdürlüğünde görülebilir. 

Taliplerin 5.837,20 liralık geçici teminat makbuzu, 1976 yılı ticaret 
odası vesikası ve kapalı teklif mektuplarını havi zarflarmı ihaleden bir 
saat evveline kadar Komsiyona vermeleri duyurulur. 11058 / 1-1 

Deposu Cins ve Nev'i 
B. Dağ-Y. K. Elma 
B. Dağ-Y. K. Elma 
B. Dağ-Y. K. Elma 
Ç. Bük.-Ç. Bük 
Ç. Bük.-Ç. Bük 
D. Konak-D. Konak 

Paşalar - Paşalar 
Paşalar - Paşalar 
Paşalar - Paşalar 
Paşalar - Sünnük 
Paşalar - Sünnük 
Paşalar - Sünnük 
Paşalar - Sünnük 
Turf al - K. Orman 
Turfal-K. Orman 
Sarnıç - Sarnıç 
Sarnıç - Sarnıç 
Sarnıç - Sarnıç 
Sarnıç - Samıç 
D. Konak - D. Konak 
D. Konak-D. Konak 
D. Konak - D. Konak 
D. Konak-D. Konak 
D. Konak-D. Konak 
D. Konak-D. Konak 
Sarnıç -
Sarnıç -
Sarnıç -
Sarnıç -
Samıç -
Sarnıç -
Paşalar 
Paşalar 
Paşalar 
Paşalar 
Paşalar 
Paşalar 
Paşalar 
Paşalar 
Paşalar 
Paşalar 
Paşalar 
Paşalar 
Paşalar 
Paşalar 
Paşalar 
Paşalar 
Turf al -
Turf al -
Turfal-
Turfal-
Turf al -
Turfal-
Turfal-
Turfal-
Turf al - Rampa 
Turf al - Rampa 
Turf al - Rampa 

Sarnıç 
Sarnıç 
Sarnıç 
Sarmç 
Sarnıç 
Sarmç 
- Paşalar 
- Paşalar 
- Paşalar 
- Paşalar 
- Paşalar 
- Paşalar 
-Sünnük 
-Sünnük 
-Sünnük 
-Sünnük 
-Sünnük 
- Sünnük 
- Rampa 
- Rampa 
- Rampa 
Rampa 

K. Orman 
K. Orman 
K. Orman 
K. Orman 
K. Orman 
K. Orman 
Rampa 
Rampa 

2. S. 
3. S. 
3. S. 
3. S. 
3. S. 
1. S. 
3. S. 
3. S. 
2. S. 
3. S. 
3. S. 
3. S. 
3. S. 
3. S. 
2. S. 
3. S. 
3. S. 
3. S. 
3. S. 
3. S. 

N. B. 
N. B. 
K. B. 
N. B. 
K. B. 
N. B. 
N. B. 
K. B. 
K. B. 
N. B. 
K. B. 
N. B. 
K. B. 
K. B. 
Meşe 
N. B. 
K. B. 
K. B. 
K. B. 
N. B. 

Çam Tomruk (CK) 
» 
» 

(ÇZ) 
» 

(ÇK) 
» 

» » » 
Meşe Tomruk 

(Saçlı) 
» 

Maden Direk 
Meşe Tomruk 

» » 
» » (Saçlı) 
» » 
» » (Saçlı) 

3. S. K. B. » » » 
Kİ. Çap. Meşe Sanayi Odunu 
3. S. N. B. Meşe Tomruk 
3. S. K. B. » » 
3. S. K. B. » » 
3. S. N. B. Gürgen Tomruk 
3. S. K. B. » » 
2. S. Gürgen Maden Direk 
3. S. N. B. Kavak Tomruk 
3. S. K. B. » » 
2. S. N. B. Kayın Tomruk 
3. S. N. B. » » 
3. S. K. B. » » 
2. S. Kayın Maden Direk 
2. S. N. B. Kayın Tomruk 
2. S. K. B. » » 
3.S. N. B. » » 
3. S. K. B. » » 
1. S. Kayn Maden Direk 
2. S. Kayın » » 
2. S. N. B. Kayın Tomruk 
2. S. K. B. » » 
3. S. N. B. » » 
3. S. K. B. » » 
1. S. Kayın Maden Direk 
2. S. » » » 
2. S. N. B. Kayın Tomruk 
2. S. K. B. » » 
3. S. N. B. » » 
3. S. K. B. » » 
1. S. Kayın Maden Direk 
2. S. » » » 
2. S. N. B. Kayın Tomruk 
2. S. K. B. » » 
3. S. N. B. » » 
3. S. K. B. » » 
2. S. U. B. » » 
2. S. N. B. » » 
2. S. K. B. » » 
3. S. N. B. » » 
3. S. K. B. » » 
2. S. Kayın Maden Direk 
2. S. U. B. Kayın Tomruk 
2. S. N. B. » » 
2. S. K. B. » » 
3. S. N. B. » » 
3. S.K. B. » » 

Sarnıç - Sarnıç 
Turfal-K. Orman 
D. Konak-D. Konak 
Merkez - Merkez 
Paşalar - Sünnük 

Umumî Yekûn : 162 Parti, 

Parti 
Adedi Adet M3. Dsm3. Lira Kr. Lira Kr. 

3 321 90.520 ' 9C0,— 6 150,— 
17 4160 882.736 725,— 49.200,— 
1 257 28.701 460,— 1.000,— 
2 627 127.394 600,— 5.750.— 
1 206 24.212 420,— 800,— 
1 55 30.349 1.200,— 2.750,— 
2 511 139.546 725,— 7.600,— 
2 628 92.384 460,— 3.650,— 
1 35 10.413 650,— 500,— 
2 408 104.824 500,— 3.950,— 
8 1659 262.687 400,— 8.000,— 
1 33 6.651 400,— 200,— 
1 127 18.496 250,— 350,— 
4 1006 191.752 212,— 3.200,— 
3 1193 53.703 405,— 1.700,— 
1 43 11.150 500,— 450,— 
1 237 38.180 400,— 600,— 
1 22 4.924 250 — 100,— 
1 168 24.671 400,— 800,— 
1 12 6.084 400.— 200,— 
1 79 20.849 250,— 400,— 
1 62 6.728 300 — 250,— 
2 171 68.572 500,— 2.4̂ 0,— 
2 174 42.845 400,— 1.300,— 
1 108 18.055 400,— 600,— 
1 25 4.380 430,— 2C0,— 
1 50 5.976 380,— 200,— 
1 128 4.754 400,— 200,— 
1 41 15.229 430,— 500,— 
1 15 3.853 380,— 200,— 
1 84 22.017 750,— 1.250,— 
9 939 178.056 450,— 4.850,— 
6 1467 183.770 375,— 4.850,— 
4 1734 72.159 375,— 1.950,— 
3 279 73.023 750,— 4.150,— 
1 172 27.046 650,— 1.350,— 
3 541 95.285 450,— 3.150,— 
4 968 116.555 375,— 3.150,— 
1 170 11.237 430,— 350,— 
1 329 9.709 375,— 300,— 
1 28 4.792 750,— 250,— 
1 19 2.548 650,— 200,— 
2 183 35.514 450,— 1.250,— 
1 185 23.089 375,— 650,— 
1 121 8.383 430,— 300,— 
1 385 14.622 375,— 450,— 
1 56 9.834 750,— 550,— 
1 134 26.797 650,— 1.300,— 
2 310 48.418 450,— 1.650,— 
3 521 68.015 375,— 1.90O,— 
1 381 26.125 430,— 850 — 
2 1543 52.323 375,— 1.450,— 
3 77 13.506 700,— 650,— 
2 138 19.122 600,— 550 — 
4 252 38.328 400,— 1.100,— 
5 764 102.635 325,— 2.250,— 
1 13 5.430 950,— 40O,— 
4 371 104.246 750,— 5.650 — 
2 432 53 589 650,— 2.500,— 
3 437 95.993 450,— 3.5O0 — 
2 448 68 994 375,— 1.950,— 
6 3637 133.034 375,— 4.150,— 
1 4 1.135 900,— 100,— 
2 124 23.849 700,— 1.250,— 
3 219 23.858 600,— ı.ıoo,— 
2 Ster 31 8.464 40O,— 350,— 
2 57 7.036 325,— 300,— 

44 
50 
40 

110 
40 

Kayın Kapak Tahtası 
» » » 

Meşe ve Kayn Kapak Tahtası 
' Çam, Mese-Kayın Kapak Tahtası 
Kayın Kapak Tahtası 

umumi s e K u n : ıo^ r a m , 30114 Adet, 4157.127 M 3 , 284 Ster Kapak 
1 — İşletmemizin yukarıda yazılı depolarında mevcut orman emvalinin 22/7/1976 Perşembe günü saat 

nacak Komisyon huzurunda açık arttırma suretiyle satılacaktır. 
2 — Satışlarda 4/A ve 15/B model şartname esasları uygulanacaktır. 

105,-
105,-
105,-
105,-
105,-

400,-
400,-
500,-
900,-
350,-

Tahtası (Teminat 168.400,— TL.) 
14.00 de İşletmemiz Merkezinde topla-

11130/1-1 
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığından: 

4 ADET TRAKTÖR (RÖMORK ÇEKİCİ) SATIN ALINACAKTIR 
Şartname No: 1016/76 
1 — Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı için 4 adet traktör 

(Römork çekici) teknik ve genel şartlar şartnamesi dahilinde yerli ve 
yabancı imalâtçı firmalardan teklif almak suretiyle satın alınacaktır. 

2 — Komutanlığımız ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
3 — îhale yabancı firmada kaldığı takdirde, gerekli döviz ko-

mutanlığımızca temin edilecektir. 
4 — Teknik ve genel şartlar şartnamesi; Deniz Kuvvetleri Komu

tanlığı İkmal Daire Başkanlığı Tedarik Şube Müdürlüğünden 20 Ağus
tos 1976 günü mesai saati bitimine kadar bedelsiz olarak alınabilir. 

5 — Şartnameler posta ile gönderilmez ve bu nev'iden talepler ce
vaplandırılmaz. 

6 — Teklifler Türkçe veya İngilizce olarak 20 Eylül 1976 günü 
mesai saati bitimine kadar îkmal Daire Başkanlığınca kabul edile
cektir. 

7 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez ve teklif verme za
manı değiştirilemez. 

8 — Yetkili şahısların şartnameleri alırken dilekçe ile müracaat
ları, hüviyet göstermeleri, yabancı firmalar için şartname alacakların 
prospektüs ve firma mümessilliklerini tevsik eden belgenin, yerli fir
malar için şartname alacakların imalâtçı sertifikasının foto-kopisini 
ibraz etmeleri şarttır. 11119/1-1 

Kahramanmaraş Valiliğinden: 

(Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün) 
1 — Kahramanmaraş Merkez Bayındırlık Müdürlüğü hizmet binası 

inşaatı işi 2490 - 527 sayılı Kanun hükümleri gereğince kapalı zarf usulü 
ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli (2.500.000,—) liradır. 
3 — Eksiltme Kahramanmaraş Bayındırlık Müdürlüğü İhale Ko

misyonunda 29/7/1976 Perşembe günü saat 1.1.00 de yapılacaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak Bayındırlık Müdürlüğünde 
görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
a) (88.750,—) liralık geçici teminatını, 
b) 1976 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri eksiltme şartname

sinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçları bildirisi, 
sermaye ve kredi olanaklarım açıklayan malî durum bildirisi, taahhüt 
bildirisi, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan keşif 
bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik kar
nesini ibraz suretiyle Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik bel
gesini teklif mektubu ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektubunu 29/7/1976 Perşembe günü saat 10.00 
a kadar makbuz karşılığından İhale Komisyonu Başkanlığına verecek
lerdir. 

7 — Eksiltmeye girebilmek için son müracaat tarihi 23/7/11976 Pa
zartesi günü mesai saati sonuna kadardır. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul 
edilmez. 

Keyfiyet ilân olunur. 11169 / 4-* 

M. S. B. Tedarik Dairesi Başkanlığından : 

1 — 6246 ve 1891 sayılı kanunlar ve ilgili kararnameleri uyarınca 
50 adet Bordo motoru ile 500 adet cep ve 200 adet aynalı stereoskop 
satın alınacaktır. 

2 — Şartnameleri M. S. B. Tedarik Dairesi Başkanlığından, Istan 
bul Levazım Amirliğinden ve Bruxelles, Bonn, Londra, Paris, Roma, 
Oslo, Stockholm, Washington, Tokyo, Ottowa Askeri Ataşeliklerinden, 
BWB Türk İrtibat Heyeti Başkanlığından temin edilebilir. 

3 — Telgraf veya yazı ile yapılan isteklere cevap verilmez. 
4 — Usulüne uygun teklifler engeç 17 Eylül 1976 günü saat 10.00 

da M. S. B. Tedarik Daire Başkanlığında bulundurulacak veya anılan 
Başkanlığa elden teslim edilecektir. 10959 / 1-1 

YSE. 8. Bölge Müdürlüğünden : 

1. Keşif Bedeli Geç. Teminatı 
Sıra No. Vilâyeti Kazası Yolun adı Lira Kr. Lira Kr. Son Müracaat Tarihi Günü Saati 

1 Amasya Göynücek Çamurlu 
» Merkez Sarıyar 425.347,60 20.764,— 13/7/1976 14/7/1976 14.00 
» G. Hacıköy Balıklı 

Yukarıdaki iş hizasında belirtilen, gün ve saatte 5539 sayılı Kanunun 26. maddesi gereğince ve kapalı zarf usulü ile teklif alınmak suretiyle 
taşarona verilecektir. I 

Talipler bu işe ait dosyalan her gün mesai saatleri içinde YSE. 8. Bölge Müdürlüğü Yolişleri Şefliğinde tetkik edilebilir. 
Eksiltmeye girmek istiyenler en az keşif bedelinin yansı kadar stabilize nakliyesi yaptıklanna dair belge veya müteahhitlik karnesi ile hiza

sında gösterilen teminatı yatırdığına dair makbuz veya teminat mektubunu zarfa koyarak yukarıda belritilen gün ve saatte Emanet Komisyonu 
Başkanlığına vermeleri ilân olunur. 11167/1-1 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapı İşleri 3. Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Aşağıda isimleri yazılı bulunan işler 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 — Bu işlerin eksiltmeleri Ziya Gökalp Cad. No. 13 Alsancak/lzmir'de Yapı İşleri 3. Bölge Müdürlüğü ihale Komisyonunda isimleri kar

şılarında gösterilen gün ve saatlerde yapılacaktır. 
3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Müdürlükte görülebilir. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin, 
A) Karşılarında yazılı geçici teminatlarını, 
B) 1976 yılına ait ticaret veya sanayi odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçları bildirisi, 

sermaye ve kredi olanaklarmı açıklıyan malî durum bildirisi, teknik personel bildirisi, taahhüt bildirisi, Bayındırlık Bakanlığından almış ol-
duklan (B) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini ibraz suretiyle Yapı İşleri 3. Bölge 
Müdürlüğünden alacakları eksiltmeye girme belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

5 — İstekliler teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat öncesine kadar makbuz mukabili Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. 
6 — Eksiltmeye girme belgesi için son müracaat tarihleri aşağıda belirtilmiştir. 
Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

İhaleye Es. K. Bedeli G. Teminatı Karne İhale 
İşin Adı Kanun Lira Lira Grubu Son müracaat tarihi tarihi gün ve saati 

1 — İzmir Yapı İşleri 3. Bölge Müdürlüğü hizmet binası 2. 2490 
kısım ikmal inşaatı (1977 yılına sari) 
2 — İzmir Ege Bölgesi Liman ve Deniz İşletmeleri Müdürlüğü 2490 
Eğitim Merkezi binası (1978 yılına sari) 

7.000.000 223.750 B 26/7/1976 Mesai saati 28/7/1976 saat 11.00 
sonu de 

10.000.000 313.750 B 27/7/197fi Mesai saati 30/7/1976 saat 11.00 
sonu de 

11056 /1-1 
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Ankara Levazım Amirliği 4 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Arge teknik hizmetler erat pavyonu inşaatı kapalı zarf usulü ile 
\ aptınlacaktır, 

Keşif bedeli 4.000.000,— lira olup, geçici teminatı 133.750,— liradır. 
İhalesi 3/8/1976 günü saat 11.00 de komisyonda yapılacaktır. Keşif ve 
şartnamesi her gün 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 kecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 28/7/1976 günü saat 
17.30 a kadar Ankara'da M. S. B. Inş. Emi. D. Başkanlığına müracaat 
ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 10796 / 4-1 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su işleri Genel Mü
dürlüğü V. Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Ankara V. Bölge Müdürlüğü hudutları içersinde bulunan 
«Ankara - Polatlı İlçe Merkezinin taşkından korunması» inşaatı işi ka
palı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — inşaatın muhammen keşif bedeli 15.000.000,— TL. olup geçici 
teminatı 463.750,— TL. dır. 

3 — Müteahhitlikçe bu işe kullanılmak üzere iş programma uy
gun olarak şantiyede çalışır vaziyette; 

1 adet Ekskavatör beko kepçeli, 1 adet yükleyici 2 adet komp
resör, 4 adet betoniyer, 4 adet vibratör, kafi miktarda kamyon, mo
topomp ve gerekli diğer ekipman bulundurulacaktır. 

4 — ihale 27/7/1976 Salı günü saat (15.00) de DSİ. V. Bölge bi
nası Etlik Ankara'da toplanacak olan Bölge Eksiltme Komisyonu ta
rafından kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

5 — ihale tasarısı ve ekleri 4 üncü maddede yazılı adreste 
16/7/1976 tarihinden itibaren görülebilir. 

6 — istekli şahıs veya şirketlerin DSl. V. Bölge Müdürlüğüne 
20/7/1976 Salı günü saat 17.00 ye kadar bir dilekçe ile müracaat ede
rek ihaleye iştirak belgesi istemeleri ve bu dilekçeye aşağıdaki vesi
kaları eklemeleri lâzımdır. 

a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış müteahhitlik karnesi (B) 
grubundan enaz (15.000.000— TL.) lık 

b) Bugüne kadar ikmâl ettiği ve halen taahhüdü altında bulu
nan işlerin hangi kuruluşa taahhüt edildiği, keşif bedelleri, ikmâl ta
rihleri ve yapılan iş bedelleri, 

c) 3 üncü maddede istenilen makina ve teçhizatın kendisine ait 
olduğunu tevsik eden vesikalar, veya kiralayan; şahıs veya firmadan 
alınmış noterden tasdikli taahhütname ile makina ve teçhizatın ki
ralayana ait olduğunu tevsik eden vesikalar ve iş programına uygun 
olarak şantiyede hazır bulundurulacağına dair usulü veçhile tanzim 
edilmiş taahhütname, 

d) Teknik personel beyannamesi ve kilit teknik personelin bi
yografisi, 

e) Banka kredi durumunu gösterir belgeler, 
7 — istekliler iştirak belgesi alıp almadıklarını 22/7/1976 Per

şembe sabahından itibaren DSl. V. Bölge Müdürlüğüne müracaat ede
rek öğrenebilirler. 

8 — 20/7/1976 tarihine kadar ihale tasarısı ve eklerini görüp 
imza etmemiş olanlara iştirak verilmez. 

9 — ihaleye iştirak etmek isteyen şahıs veya şirketlerin teklif 
zarflannı 27/7/1976 Sah günü saat 14.45 e kadar 4 üncü maddede be. 
lirtilen adreste DSl. V. Bölge Eksiltme Komisyonu Başkanlığına mak
buz mukabili teslim etmeleri şarttır. 

10 — Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postada vaki gecikmeler 
kabul edilmez. 11094 / 2-1 

m 
Bayındırlık Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları 

inşaatı Genel Müdürlüğünden : 
1 — Elâzığ Hava Meydanı Apron, taksirat, irtibat yolu, Otopark 

Onarımı ve Müteferrik işler inşaatı işi 2490 Sayılı Kanunun 31 inci 
maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Anılan Hava Meydanında beton asfalt kaplama yapılması ve 
gerekli tüm işlerin keşif bedeli 2,5 Milyon (Ikibuçukmilyon TL.) geçici 
teminatı ise (88.750— TL.) dır. 

3 — Eksiltme 5/8/1976 Perşembe günü saat 15.00 de Demiryollar, 
Limanlar ve Hava Meydanları inşaatı Genel Müdürlüğü, Karayolları 
Sitesi (B) Blok Yücetepe-Ankara adresinde toplanacak eksiltme ko
misyonunda yapılacaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mezkûr Genel Mü
dürlük (Meydan Keşif Şartname Fen Heyeti Müdürlüğü Kat 3) görü
lebilir. 

5 — Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmalarda aranılacak 
nitelikler: 

Mezkûr işin keşif bedelinin cn az yarısı kadar bedelli beton as
falt kaplama işini bitirdiğini ve işi aksatmadan bitirecek kapasitede 
(Günde, en az 200 m 3 agreğa temin edecek bir konkasör, ve en az 350 
ton beton asfalt üretecek plent ile bu miktarı işleyecek finişer) makina 
parkına sahip olduğunu isbatlayan belgelerin bulunması. 

6 — eEksiltmeye iştirak belgesi almak için son müracaat tarihi 
29/7/1976 Perşembe günü mesai sonuna kadardır. Esiltmeye iştirak et
mek isteyen firmalar bir dilekçe ekinde; B. B. iştirak belgesi yönet
meliğine göre hazırlıyacakları; 

— 1976 yılma ait ticaret ve Sanayi Odası belgesini, 
— Mali durum bildirisini ve ekinde banka referans mektubunu, 
— Teknik Personel bildirisini, 
— Dilekçenin veriliş tarihinde (iş bitirme belgeleri ile beyan edi

len) bitirmiş olduğu işlerle, elinde bulunan işleri (son hak ediş evrakı 
ile) açıklayan taahhüt bildirimini. 

— Bayındırlık Bakanlığından alınmış, en az işin keşif bedeli ka
dar grubundan müteahhitlik karnesini vermeleri şarttır. Zikredilen 
belgelerin tetkiki neticesinde 3/8/1976 Salı günü saat 17.30 a kadar 
Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları inşaatı Genel Müdürlüğü 
iştirak belge komisyonunca eksiltmeye girmesi uygun görülen iştirak
çiler eksiltmeye girme belgeleri 3 üncü maddedeki adresten verilecek
tir. 

7 — Eksiltmeye iştiraki uygun görülen firmalar eksiltme dosya
sını; Çankaya Mal Saymanlığına yatıracakları 50,— TL. sı karşılığın
da alacakları makbuz ile, Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları 
inşaatı Genel Müdürlüğü Müşterek Teknik Hizmetler Dairesi Başkan
lığına müracaat edeıek 4/8/1976 Çarbamba günü saat 10.00 dan itiba
ren temin edebilirler. 

8 — İstekli olan firmalar teklif mektuplarını 5/8/1976 Perşembe 
günü saat 14 e kadar makbuz karşılığında adı geçen Genel Müdürlü
ğün Eksiltme Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

9 — Telgrafla müracaatlar ve postada gecikmeler kabul edil
mez. 

Keyfiyet ilân olunur. 11176 / 4-1 
• 

Kütahya Vaüliğinden : 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün: 
1 — Aşağıda isimleri, keşif bedelleri, geçici teminatları, karne 

grubu, ihale günü, tarihi ve ihale saatleri yazılı inşaatlar '527 sayılı Ka
nuna göre 1976 - 1977 yılına sirayetti olarak 2490 sayılı Kanunun 31 inci 
maddesi uyarınca kapalı zarf usulüyle ayrı ayrı eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 — Eksiltme Kütahya Bayındırlık Müdürlüğünde aşağıda belirti
len gün ve saatte İhale Komisyonunca yapılacaktır. 

'3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mesai günlerinde me
sai saatleri içerisinde İl Bayındırlık Müdürlüğünde görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
A) Aşağıda gösterilen her bir iş için geçici teminatını, 
B) 1976 yılına ait ticaret veya sanayi odası belgesini, 
C) Her iş için ayrı ayrı olmak üzere müracaat dilekçeleri ile bir

likte verecekleri (Eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre 
hazırlanmış olan) plan ve teçhizat beyannamesi, teknik personel be
yannamesi, taahhüt beyannamesi, sermaye ve kredi imkânlarım bildirir 
malî durum bildirgesiyle banka referans mektubu ve Bayındırlık Ba
kanlığından almış oldukları aşağıda belirtilen gruptan keşif bedeU ka
dar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesinin 
aslım ibraz etmek suretiyle Kütahya Bayındırlık Müdürlüğü Belge Ko
misyonundan alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları üe birlikte 
zarfa koymaları lâzımdır. 

5 — İstekliler teklif mektuplarını ihale günü ihale saatinden bir 
saat öncesine kadar makbuz karşılığı İhale Komisyonu Başkanlığına 
vereceklerdir. 

6 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi aşağıda 
'gösterilen günlerin mesai saati sonuna kadardır. 

7 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edü-
mez. 

Keyfiyet ilân olunur. 
Keş bedeli G. Tem. Karne Son. Mür. İHALENİN 

İşin adı Lira Kr. Lira Kr. grubu tarihi tarih, gün, saati 

Simav HükiAnet 
Konağı inşaatı 
Gediz Polis Ka
rakol İnş. (Loj.) 

5:C6'ftj00G 165/550 (C) 2/8/1976 

1.000.000 43.750 (C) 2/8/1976 

5/8/1976 
Perşembe 15.00 

5/8/1976 
Perşembe 16.00 
(11132/4rl 
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Şap Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden : 

1 — 2 adet otoklav ve bir adet buhar eşanjörü tesisat işi 2490 sa
yılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul
muştur, 

2 — Eksiltme 3/8/1976 Salı günü saat 14.30 da Ankara'da Şap Ens
titüsü ihale Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Şap Enstitüsünde gö
rülebilir. 

4 — Şşin keşif bedeli 1.105.000,— TL. olup, toplam geçici teminatı 
46.900,— TL. dır. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin, 
a) Şap Kontrol ve Araştırma Enstitüsü namına 46900,— TL. lık 

geçici teminatını, 
b) 1976 yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesi, 
c) (Her iş için ayrı ayrı olmak üzere müracaat dilekçeleri ile bir

likte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre ha
zırlanmış olan yapı araçları bildirisi, banka referansını, teknik perso
nel bildirisi, teahihüt bildirisi, Bayındırlık Bakanlığından almış olduk
ları aşağıda belirtlen müteahhitlik karnesini (G) grubundan keşif be
deli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik kar
nelerinin asıllarını, ibraz suretiyle Şap Enstitüsü Komisyonundan ala
cakları) eksiltmeye girme belgesini, teklif mektupları ile birlikte zarfa 
koymaları lâzımdır. 

6 — istekliler teklif mektuplarını ihale tarihi ve saatinden bir 
saat evvel makbuz karşılığında ihale Komisyonu Başkanlığına verecek
lerdir. 

7 — Eksiltmeye girme belgesi alınması, için son müracaat tarihi 
27/7/1976 günü mesai saati sonuna kadardır. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edil
mez. 

Keyfiyet ilân olunur. 10797 / 4-1 

Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

1 — Aşağıda yapılacağı yer, ilk keşif bedeli ve cinsi belirtilen in
şaat kapalı zarf usulüne göre 1976 yılı birim fiyatı esası üzerinden iha
leye çıkarılmıştır. 

Fabr'kamız Atölyesinde yapılacak olan 3.00O.000,— TL. (Üçmüyon 
lira) keşif bedeli, Makina Holleri saha oetonlanması inşaatı 

2 — İhale 19/7/1976 tarihinde Pazartesi günü saat 14.00 de Turhal 
Şeker Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

3 — İhale dosyası Fabrikamız veznesinden (İSO,— (Yüzelli lira) be 
del mukabilinde satın alınabileceği gibi Ticaret Servisimizde'de görüle
bilir. 

4 — Yeterlik belgesi alabilmeleri için istekliler, 
a) En az 3.000.000,— TL. (Üçmilyon lira) tutarında tek taahhüt mev

zuu olarak benzeri bir inşaatı müteahhit sıfatı ile veya en az 6.000X100,— 
(Altımilyon lira) tutarında tek taahhüt mevzuu olarak benzeri bir in
şaatı şantiye şefi veya kontrol mühendisi sıfatı İle ikmal etmiş ve geçici 
kabulünü yaptırmış olduğuna dair belgesini, b) B grubundan 3.000.000,— TL. (Üçmilyon lira) lık Bayındırlık Bakan
lığı Müteahhitlik karnesini, 

c) Müracaat tarihine kadar ikmal ettikleri işlerin cins, mahiyet, 
nektarlarını ve tarihlerini gösteren belgelerini, 

d) Taahhüdünde bulunan ve devam etmekte olan işlerin duru
munu gösterir beyannamesini, 

e) Örneğine uygun ve ilgili teknik şahısların mutabakat belgele
rini haiz teknik personel beyannamesini, 

f) Örneğine uygun makina ve teçhizat beyannamesini, ihtiva eden 
dilekçelerini en geç 16/7/1976 günü saat 16.00 ya kadar; yeterlik belgesi 
alan istekliler ise en geç 19/7/1976 günü saat 14.00 e kadar teklif mek
tuplarım Fabrikamız Muhaberat Servisine vermiş olacaklardır. 

5' — Bu iş için muvakkat teminat ihale keşif bedelinin % 5 idir. 
6 — 2490 sayılı kanuna tabi olmayan Şirketimiz ihaleyi yapıp 

yapmamakta, kısmen yapmakta veya söz konusu işleri dilediğine vermek
te serbesttir. 11063/2-1 

TCDD Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesinden: 

14 KALEM CEM'AN 10897 ADET YAY SATIN ALINACAKTIR 
1 — Müessesemiz ihtiyacı olan 14 kalem cem'an 10897 adet muh

telif eb'adda yay resim, teknik şartname, tip mukavele ve eksiltme 
şartnamesine göre kapalı zarfla eksiltme suretiyle teklif alınarak satın 
almacaktır. 

Sahife ; 31 

2 — Eksiltme 5/8/1976 tarih Perşembe günü saat 14.00 de Mü
essesemiz Alım Satım Komisyonluğunda yapılacaktır. 

3 — Muvakkat teminat teklif tutarının % 7 sidir. 
4 — Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte kapalı teklif mek

tuplarını eksiltmenin yapılacağı gün ve saate kadar komisyonumuz 
adına göndermeleri veya bizzat getirmeleri gerekmektedir. 

5 — Eksiltme saatine kadar komisyonumuza teslim edilmeyen 
veya muvakkat teminatı bulunmayan teklif mektupları geçerli değildir. 

6 — Bu işle ilgili şartnameleri bedelsiz olarak komisyonumuzdan 
teinin edilebileceği gibi istenildiğinde posta ilede gönderilecektir. 

7 — E.LJV1.S Eksiltme veya arttırma mevzuunu teşkil eden işi ihale 
edip etmemekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale 
etmekte tamamen serbesttir. 10960 / 2-1 

Ankara Valiliğinden: 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI YAPI ÎŞLERt MÜDÜRLÜĞÜNÜN 
1 — Ankara Beypazarı Polis Karakolu inşaatı işi 2490 sayılı Kanu

nun 31 inci maddesi hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 — işin keşif bedeli 1.432.800,07 liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da iskitler Caddesi üzerindeki Bayındırlık 

Müdürlüğü Eksiltme ve ihale Komisyonunda 3/8/1976 günü saat 15.00 
de yapılacaktır. 

4 —- Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Bayındırlık Müdürlü
ğü Koordinasyon Şefliğinde görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
a) 1976 yılma ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesini, 
b) 56.734,— TL. lık geçici teminatını, 

c) Müracaat dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından almış ol
dukları (C) grupdan en az bu işin keşif bedeli kadar işin eksiltmesine 
girebileceklerim gösterir Müteahhitlik karnesini, plan ve teçhizat be
yannamesini, teknik personel ve kredi imkânlarını bildiren mali durum 
beyannamesi ile banka referans mektubunu bağlamak suretiyle Ankara 
Valiliğine müracaatla Bayındırlık Müdürlüğü Belge Komisyonundan 
alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koyma
ları lâzımdır. 

6 — isteklilerin teklif mektuplarını 3/8/1976 Salı günü saat 14.00 
e kadar makbuz mukabilinde ihale Komisyonu Başkanlığına verecek
lerdir. 

7 — Yeterlik belgesi almak için isteklilerin dilekçelerini 29/7/1976 
Perşembe günü mesai saati sonuna kadar Ankara Valiliği ve Bayındır
lık Müdürlüğü kayıtlarına intikal ettirmeleri gerekir. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul 
edilmez. 

Keyfiyet ilân olunur. 11064/4-1 
Muş Millî Eğitim Müdürlüğünden: 

M. Bedeli G. Temi. 
Cinsi Miktarı Lira Kr. Lira Kr. tha. günü 1. Saati 

3 kalem muhtelif 
et alımı 3 Kalem 171.000,— 9.800,— 3/8/1976 11.00 
3? İCELİ6IT1 S6İ3ZG) 

ve meyve alımı 35 Kalem 134.750,— 7.987,50 3/8/1976 15.00 
Ekmek pişirme ve alımı 47000 Kğ. 206.057,40 11.552,85 4/8/1976 11.00 

1 — Yukanda yazılı maddeler belirtilen gün ve saatte Okul bina
sında 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulüyle 
ihaleye konmuştur. 

2 — Şartnameler hergün mesai saatlerinde Okulda görülebilir. 
3 — İsteklilerin 2490 sayılı Kanunun gerektirdiği belge ve teminat 

mektuplan ile usulüne uygun teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat 
öncesine kadar Müdürlüğümüzde toplanacak Satın Alma Komisyonuna 
vermeleri şarttır. 

4 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilânen duyu
rulur. 11170/4-1 

Akhisar Belediye Başkanlığından: 

Belediyemiz Fen işleri Mühendisliğinde münhal bulunan 7 ve 8 
dereceli inşaat mühendisi kadrosuna 657 sayılı Kanunda belirtilen şart
lara haiz ve askerliğini yapmış taliplerden bir inşaat mühendisi alına
caktır. 

Taliplerin diploma suret veya asılları ile durumlannı belirten bi
rer dilekçe ile Belediyemize müracaattan ilân olunur. 11062/2-1 
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Malatya Valiliğinden : 

1 — İlimiz Merkez Gazi Lisesi Bina Genel Onarımı (İnşaat, Sıhhi 
tesisat. Elektrik) işi 2490 Sayılı Kanunun hükümlerine göre kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli 94.362 TL. dır. 
3 — Eksiltme Gazi Lisesinde ihale komisyonunda 5/8/1976 tari

hinde saat 10.00 da yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar okul müdürlüğünden 

görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin, 
a) (4718,—) TL. lık geçici teminatını 

b) 1975 yılma ait ticaret odası belgesini keşif bedeli kadar iş 
yaptıklarını gösterir belge ibraz suretiyle Bayındırlık Müdürlüğünden 
alacakları yeterlilik belgesini teklif mektuplarıyla birlikte zarfa koy-
maları lâzımdır. 

6 — istekliler teklif mektuplarını 4/8/1976 günü akşamına ka
dar makbuz karşılığı ihale komisyon başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Yeterlilik belgesi alınması son müracaat tarihi 3/8/1976 gü. 
nü saat 15.30 kadar. 

Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edil
mez. 

Kevfiyet ilân olunur. 
11131/4-1 

Trabzon Orköy Proje Başmühendisliğinden: 

Miktan Mu.men Be. Tutarı Ge. teminat 
Cinsi Evsafı Ebadı Teslim yeri Kg, Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. 

Galvanizli Sıcak daldır Genişlik 80-90 Cm. Ordaniç Or. İş Deposu 162.000 13 — 2.106.000,— 76.930,— 
Oluklu Sac ma metodu Boy 200-300 Cm. rusufeli Or. İş. Deposu 109.000 13,-, 1.417.000,— 56.260,— 

ile galvenize Kalınlık 0,44 Cm. Artvin Merkez Or. İş D. 153.000 13 — 1.978.000,— 73.420,— 
edilmiş, kap Artvin Borçka Or. İşi. Dep. 78.000 1 3 - 1.014.000,— 44.170,— 
lama kalınlı Artvin Şavşat Or. İşi. Dep, 525.000 1 3 - 6.825.000 — 218.500,— 
ğı enaz 25 Rize - îkizdere Or. İşi. Dep. 20.928 13 — 272.066,— 14.663,— 
mikron Trabzon-Tonya Or. İşi. Dep. 38.000 13 — 494.000,— 23.510,— 

1 — Orman Köylülerine Kredili aynı yardımda bulunmak üzere Orman Köylüleri fonlu yönetmeliği esaslarına göre yukarıda cinsi, evsa
fı, ebatları, teslim yeri, miktarı, muhammen bedeli tutarı ve geçici teminat tutarı yazılı bulunan malzeme satın alınacaktır. 

2 — Satmalma işlemi kapalı zarf usulü eksiltme ile 29/7/1976 Perşembe günü saat 14.00 de Trabzon Orköy Proje Başmühendisliği sa
tmalma komisyonunca yapılacaktır. 

3 — İsteklilerin belirli gün ve saatten önce teklif mektuplarını Trabzon Orköy Proje Başmühendisliği Satmalma Komisyonu Başkan
lığına bir plaka örnek galvenizli oluklu sac ile teslim etmeleri şarttır. 

4 — İdaremiz 2490 sayılı artırma ve eksiltme kanununa tabi değildir. 
5 — Postadaki gecikmelerle tel ile yapılan müracaatlar kabul edilmez. 
6 — Bu satmalmaya ait temel ve teknik şartname ile fazla bilgi Ankara'da Orman Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü ile Adana, Ankara, 

Amasya, istanbul, Bolu Orköy Proje Başmühendisliklerinden alınabilir. 11093 / 2-1 

Ankara Belediye Başkanlığından : 

Belediyemizce aşağıda cinsi ve miktan yazılı 4 kalem malzeme 2490 sayılı yasanın 31. maddesi gereğince kapalı zarf eksiltme suretiyle satm 
alınacaktır. 

1 — Şartnameleri ve numuneleri Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 
2 — İhaleye iştirak edecekler Ticaret Odası veya mensup olduğu aernekten alacakları vesikaları teklif mektubu ile birlikte vermeleri 

şarttır. 
3 — İsetkliler teklif mektuplannı en geç ihale saatinden bir saat öncesine kadar Encümen Kalemine vermeleri zorunludur. 
Postadaki gecikmeler dikkat alınmaz. 

Muh. Bedel G. Teminat 
Lira Kr. Lira C i n s i 

1 — Muhtelif ilâç ve ham madde 
2 — Muhtelif eldiven 
3 — Muhtelif su malzemesi 
4 — 3412 çift çorap ile 1200 adet kravat 

Ankara Defterdarlığından: 

Miktarı 

350 Kalem 
1437 Çift 

56 Kalem 

1.799.500,75 
42.412,50 

216.843,75 
57.496 — 

67.700-
3.181,-
12.092-
4.125-

Ihale Tarihi 

28/7/1976 
28/7/1976 
28/7/1976 
28/7/1976 

Saati 

15.00 
15.10 
1520 
15.30 

10850 / 4-1 

Dosva No: 

57- 179 

Onanmı yapılacak bina Yapılacak iş 
Keşif bedeli G. teminatı 

Lira Kr. Lira Kr. 

Namık Kemal Mahallesi Memur Konutlan Kanalizasyon onarımı ile su deposu 
yapım işi 
Bina, elektrik ve sıhhi tesisat onarımı 

265.000,— 
35.560,12 

14.750,— 
2.668,— 511-7771 Merkez Hükümet binası 

1 — Yukarıda dosya No. lan onarımı yapılacak binalarda yapılacak işler hizalannda yazılı keşif bedelleri üzerinden 2490 sayılı kanunun 
31. maddesine müsteniden kapalı zarf usulü ile ayrı ayrı eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Eksiltmesi 5/8/1976 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 11.00 de Millî Emlâk Müdürlüğünde teşekkül edecek komisyon huzu
runda yapılacaktır. 

3 — Onarım işlerine ait keşif ve şartnameler hergün mesai saatleri dahilinde Millî Emlâk Müdürlüğü Satış Servisinde görülür. 
4 — Taliplerin en geç ihale tarihinden üç gün evveline kadar 1i Bayındırlık Müdürlüğüne müracaatla alacaklan yeterlik belgesi, 1976 

yılı tasdikli Ticaret Odası vesikası ve bu işler için yatıracakları tem natları ile 2490 sayılı kanun tarifatı dairesinde hazırlayacakları kapalı 
tekliflerini ihale saatından bir saat evveline kadar komisyona vermeleri (Postada vaki gecikme kabul edilmez.) İlân olunur. 10977/4-1 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 
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Kararnameler           Sayfa 

 
Çalışma, Sanayi ve Teknoloji, Kültür Bakanlıklarına Ait Kararnameler         1 

 

Yönetmelik 

 
Noterlik Kanunu Yönetmeliği              2 
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