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BİRİNCİ BOLÜM 
Kuruluş 

Mahkemelerin Kuruluşu ; 
MADDE 1. — Her i l ve asliye mahkemesi teşkilatı bulunan her ilçede bir çocuk 

mahkemesi kurulur. İllerde kurulan çocuk mahkemeleri bir Başkan ve iki üyeden te
şekkül eder. İlçe ve merkez ilçelerdeki çocuk mahkemelerinde ise bir hakim bulunur. 

İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde birden fazla çocuk mahkemesi kurulabilir. 
11 merkezlerindeki çocuk mahkemeleri, ağır ceza mahkemesi; ilçe ve merkez 

ilçelerdeki çocuk mahkemeleri asliye ceza mahkemesi derecesindedir. 
İl ve ilçe çocuk mahkemelerinde görev yapacak hakimler Yüksek Hakimler Ku

rulu tarafından doğrudan doğruya hu mahkemelere atanabilecekleri gibi, iş ve kadro 
imkanları nazara alınarak, görevli oldukları mahaldeki çocuk mahkemeleri nezdinde 
yetki ile de görevlendirilebilirler. 

Çocuk Mahkemeleri Başkan ve Üyeleriyle Çocuk Mahkemesi Hâkiminin Nite
likleri : 

MADDE 2. — Çocuk mahkemeleri başkan ve üyeleriyle çocuk mahkemesi ha
kiminin nitelikleri şunlardır . 

1. İllerdeki çocuk mahkemesi başkan ve üyelerinin, 
Daha önce Üçe veya merkez ilçelerde çocuk mahkemelerinde görev yapmış a) 

olmaları, 
b) 
2. 

30 yaşını bitirmiş bulunmaları ve çocuk sahibi olmaları gereklidir. 
İlçe ve merkez İlçelerdeki çocuk mahkemesi hakimlerinin hakim veya hakim 

yardımcısı olması ve tercihan çocuk sahibi bulunmaları yeterlidir. 
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S. İlerdeki çocuk mahkemesinde görev yapacak başkan ve üyelerin kadro 

tanka alen elverdiği oranda ayrı cinsiyetten olmaları Yüksek Hakimler Kurulunca sağ-
lanır. 

Başkan, Üye ve Bikinilerin Görev Yapamamaları Hali : 
MADDE 3. — Çocuk Mahkemesi Başkan ve üyeleriyle çocuk mahkemesi ha-

kimlerinin hukuki veya fiili sebeplerle görev yapamamaları halinde, bu mahkemede 
görev yapacak Başkan, üye ve hakimler Yüksek Hakimler Kurulunca önceden belli 

Savcılık Teşkilâtı : 
MADDE 4. — Bu kanuna göre savcılık görevi, çocuk mahkemelerinin bulun-

dugu yerdeki Cumhuriyet Savcısı veya görevlendireceği yardımcıları tarafından yerine 
getirilir. 

Temyiz Mercii : 
MADDE 0. — Çocuk mahkemelerinden verilen hükümlerin, Yargıtay Ceza dai

relerinden hangileri tarafından müstemlrren tetkik edileceği Yargıtay Başkanlar Ku
rulunca tayin olunur. 

I K I N C I B Ö L Ü M 
Çocuk Mahkemelerinin Görev ve Yetkileri 

Çocuk Mahkemelerinin Görevi 
MADDE 6. — Çocuk mahkemelerinin görevleri şunlardır : 
15 yaşını bitirmeyen küçükler tarafından İşlenen genel mahkemelerin görevine 

giren agır cezalı suçlara ilişkin davalar illerdeki çocuk mahkemelerinde; bunun dışında 
kalan suçlara İlişkin davalar ilçe ve merkez ilçe çocuk mahkemelerinde görülür. 

Olağanüstü haller, sıkıyönetim ve savaş hali ile askeri mahkemelerin görevle
rine giren suçlar ile Anayasanın 136 ncı maddesinin İkinci paragrafında sayılan suç
lara ilişkin hükümler saklıdır. 

Çocuk mahkemeleri bu kanunda yazılı tedbirleri alır ve kanunla verilen diğer 
görevleri yapar. 

Çocuk Mahkemelerinin Yargı Çevresi : 
MADDE 7. — İllerdeki çocuk mahkemelerinin yargı çevresi i l hududu ile; ilçe 

ve merkez ilçelerdeki çocuk mahkemelerinin yargı çevresi ise, ilçe huduttan ile şınır
lıdır. 

Tedbirlerde Yetki : 
MADDE 8. — 10 uncu maddede yazılı tedbirler suçun işlendiği yer mahkeme

since alınabileceği gibi küçüğün menfaatleri bakımından ailesinin veya birlikte yaşa-
dışı kimselerin bulunduğu yer mahkemelerince de alınabilir. 

Suçların Birlikte işlenmesi Hali : 
MADDE 9. — Bu kanunda yazılı suçlar büyüklerle birlikte işlendiği takdirde 

hazırlık soruşturması sırasında evrak tefrik olunur; soruşturma ve kovuşturma ayrı 
ayrı yürütülür. 

Bu halde, çocuk mahkemeleri küçükler hakkında gerekli tedbirleri uygulamakla 
beraber lüzum gördüğü takdirde küçükler hakkındaki yargılamayı genel mahkeme
deki davanın sonucuna kadar bekletebilir. 

ÜÇÜNCÜ BOLÜM 
Tedbirler,Cezalar ve Bunların Uygulanması 

Küçüklere Uygulanacak Tedbirler 
MADDE 10. — Küçükler hakkında aşağıda yazdı tedbirler uygulanır. 
1. Veliye, vasiye veya bakıp gözetmeyi üzerine alan akrabadan birine teslim, 
t. Bakıp gözetmeyi üzerine alan güvenilir bir aile yanına yerleştirme, 
8. Bu maksatla kurulmuş çocuk bakım ve yetiştirme yurtlarına veya benzeri 

resmi yahut özel kurumlara yerleştirme, 
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4. Genel ve katma bütçeli daireler, mahalli İdareler, bankalar, İktisadi Devlet 

Teşekkülleri ve bunların ortaklıkları tarafından kurulmuş fabrika, müessese veya zi
raat isletmeleri veya benzeri teşekküllerle işyerlerine yahut meslek sahibi bir usta 
yanına yerleştirme, 

5. Resmi veya özel bir hastaneye veya tedavi evine yahut eğitimi güç çocuk
lara mahsus kurumlara yerleştirme. 

11 Yatım Bitirmemiş Küçükler Hakkında Tedbir Uygulaması 
MADDE 11. — Fiili islediği zaman 11 yaşını bitirmemiş olanlar hakkında 

kovuşturma yapılamaz ve ceza .verilemez. 
Ancak, fiil kanunen bir seneden ziyade hapis cezasını veya daha ağır bir cezayı 

müstelzim ise haklarında 10 uncu maddede yazık tedbirlerden biri uygulanır. 
11 yasını bitirmemiş küçükler hakkında, veli veya vasi yahut bakmakla yü

kümlü kimseler tarafından yeterli tedbir alınması halinde, mahkemece diğer tedbirler 
uygulanmayabilir. 

15 Yaşını Doldurmayan Küçükler Hakkındaki Tedbir ve Cezalar ; 
MADDE 12. — Fiili işlediği zaman 11 yaşını bitirmiş, olup da, 10 yaşını dol

durmamış olan küçükler hakkında 20 nci maddeye göre yapılan inceleme, ceza terti
bini gerektirmiyorsa mahkemece 10 uncu maddede yazdı tedbirlerden biri uygulana
bilir. 

Aksi halde haklarında aşağıda yaslı ceza tayin olunur. 
1. İdam cezası yerine 15 sene ve müebbet ağır hapis cezası yerine 10 seneden 

aşağı olmamak üzere hapis cezası verilir. 
2. Diğer cezalar yarıya indirilir. Ağır hapis cezaları hapse çevrilir. Ancak, 

bu fıkranın tatbiki suretiyle hükmolunacak cezalar her fiil için 7 seneden fazla 
olamaz. 

S. Kamu hizmetlerinden yasaklılık ve genel güvenlik gözetimi altına atan
mak cezaları uygulanmaz. 

Bu hükümlülükler tekerrüre esas olamaz. İçtima halinde Türk Ceza Kanunu
nun genel hükümleri uygulanır. 

Fiili islediği saman 15 yaşını bitirmeyen sağır - dilsizler hakkında kovuşturma 
yapılamaz, bunlar hakkında 10 ncu maddede yazılı tedbirlerden biri uygulanır. 

Tedavi Kurumlarına Yerleştirme : 
MADDE 13. — 20 nci maddeye göre yapılan araştırma sonunda fiili islediği 

saman şuurunun veya harekatının serbestisini tamamen kaldıracak surette asal has
talığına müptela olduğu anlaşılan küçüğün, mahkemece resmi veya özel bir hasta
neye yerleştirilmesine karar verilir. 

Resmi veya özel bir hastaneye yerleştirilen küçük yerleştirildiği müessesenin 
sağlık kurulunca iyileştiğine dair verilecek rapor üzerine çocuk mahkemesince ser
best bırakılır. 

Bu husustaki rapor ve kararda hastalığın ve suçun mahiyeti gözönünde tutu
larak kamu güvenliği bakımından, küçüğün tıbbi kontrol ve muayeneye tabi tutu
lup tutulmayacağı, tutulacaksa müddet ve fasılası da gösterilir. 

Tıbbî kontrol ve muayene çocuk mahkemesinin bulunduğu yer Cumhuriyet 
Savcılığınca karar ve raporda gösterilen müddet ve fasılalarla küçüklerin bulunduğu 
mahalde, yoksa en yakın selahiyetli mütehassısı olan bir hastane sağlık kuruluna 
sevkedilmeleri suretiyle temin olunur. 

Bu tıbbi muayene sonuçları gerektiriyorsa; Küçük, Çocuk Mahkemesi kara-
rıyla yine resmi veya özel bir hastaneye yerleştirilir. 

Korunmaya Muhtaç Küçükler Hakkında Tedbir Uygulamam : 
MADDE 14. — Veli, vaat, bakmakla mükellef olan kimse veya Cumhuriyet Sav-

cılliğinin talebi üzerine; beden, ruh ve ahlak gelişmeleri veya şahsi güvenlikleri teh-
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İlkede olan yahut ebeveynine karat vahim bir itaatsizlikte bulunan küçükler hakkında, 
küçüğü bulunduğu yer İlçe ve merkez ilçe çocuk mahkemelerince 10 ncu maddede ya
zılı tedbirlerden biri uygulanır. 

Diğer kanunlara göre de, küçükler hakkında koruma tedbiri İttihazı ilce ve 
merkez ilçelerdeki çocuk mahkemelerine aittir. 

Tedbirlerin Müddeti .-
MADDE 15. — Küçükler hakkında uygulanan tedbirler en geç 15 yaşını ikmal 

etmeleriyle sona erer. 
Tedbir Uygulanmaması : 
MADDE 16. — Hüküm zamanı 15 yaşını ikmal etmiş bulunanlar hakkında 

tedbir uygulanmaz. 
Tedbirlerin Değiştirilmesi veya Kaldırılması : 
MADDE 17. — Gözetici, veli, vasi, bakıp gözetmeyi üzerine alan kimse veya 

Cumhuriyet Savcılığı ile 10 ncu maddede yazılı teşekkül veya kurumların yetkilileri 
tarafından yapılan müracaat üzerine veya re'sen çocuk mahkemesi küçük hakkında 
uygulanan tedbir yerine bir diğerini uygulamaya veya büsbütün kaldırmaya yetki
lidir. 

Uygulanan bir tedbirin değiştirilmesine, bu tedbire hükmeden mahkeme yetki
lidir. Acele hallerde küçüğün bulunduğu yerdeki çocuk mahkemesince de geçici 
tedbir alınabilir. Bu takdirde durum ilk tedbiri alan mahkemeye bildirilir. İcabeden 
tedbire veya tedbirin değiştirilmesine bu mahkemece hükmolunur. 

DÖRDÜNCÜ BOLÜM 
Soruşturma ve Kovuşturma Usulleri 

Soruşturma ve Kovuşturma Usulü: 
MADDE 18. — Bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanunu hükümleri uygulanır. 
Soruşturma: 
MADDE 19. — Küçüklerin isledikleri suçlarda hazırlık soruşturması C. Sav

cısı veya görevlendireceği yardımcıları tarafından bizzat yapılır. 
Kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmesi küçük hakkında ted

bir uygulanmasına mani değildir. 
Küçükler tarafından İslenen suçlarda ilk soruşturma yapılmaz. 
Ceza veya Tedbir Uygulanmasından önce Yapılacak İnceleme: 
MADDE 20. — Bu kanunda gösterilen ceza veya tedbirlerin uygulanmasından 

önce gerekirse küçüğün; 
a) Aile, terbiye ve okul durumu, gidişatı, İçinde yetiştiği ve bulunduğu şart

lar veya bunlar gibi gerekli görülen sair hususlar, çocuk mahkemeleri nezdinde gö
revlendirilmiş olan sosyal hizmet uzmanları veya yardımcıları marifetiyle araştırılır. 
Ancak, çocuk mahkemeleri nezdinde görevlendirilmiş olan bu hizmetlilerin is durum
larının müsait olmaması veya görevin bunlar tarafından yapılmasında herhangi bir 
engel mevcut bulunması halinde çocuk mahkemeleri bu araştırmanın yapılması İçin 
resmi veya özel kurum ve teşekküllerde çalışan sosyal hizmet uzmanları veya bu 
araştırmayı yapabilecekleri kanısına varılan kimseleri görevlendirebilirler. 

b) İslediği suçun anlam ve sonuçlarını kavrayabilme yönünden bedeni, akli 
ve ruhi durumu mütehassıs kimselere tespit ettirilir. 

Yukardaki bentler gereğince yapılan araştırma ve inceleme sonucu, gerektirir
se, küçüğün bir müşahede merkezinde müşahede altına alınmasına da karar verile
bilir. 

Geçici Tedbirler: 
MADDE 31. — Cumhuriyet savcısı veya görevlendireceği yardımcı soruştur

mayı yaparken gerekli gördüğü takdirde küçük hakkında 10 ncu maddede gösterilen 
tedbirlerden birinin geçici olarak uygulanmasını çocuk mahkemesinden talep edebilir. 
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Adli Görev: 
MADDE 22. — 20 ncl maddeye göre yapılan araştırma ve İnceleme sebebiyle 

kanun tarafından kendilerine verilen veya kanun dairesinde kendilerinden istenilen 
çocuk mahkemelerine müteallik vazife ve işlerde suistimal veyahut İhmal ve terahi 
gösteren Devlet Memurları ile çocuk mahkemesinin yazılı istek ve emirlerini yap
makta sulstimal veya ihmalleri görülen zabıta amir ve memurları hakkında Cumhu
riyet Savcılığınca doğrudan doğruya kovuşturma yapılır. 

Vali ve kaymakamlar hakkında Memurin Muhakematı Hakkındaki Kanun 
hükümleri saklıdır. 

Şahsi Davada Usal: 
MADDE 28. — Küçüklerin İsledikleri suçlardan dolayı aleyhlerine şahsi dava 

açılamaz. 
Şikayetin Geri Ataması : 
MADDE 24. — Kovuşturma yapılabilmesi dava veya şikayete bağlı suçlarda, 

suçtan zarar gören kimsenin vazgeçmesi kamu davasını düşürmez. Ancak, yargı
lama sonunda suçun sabit olması halinde ceza uygulanmaz. Bu hal 10 ncu maddede 
yazılı tedbirlerden birinin uygulanmasına mani değildir. 

Duruşmanın Gizliliği ve Yeri: 
MADDE 26. — Küçüklerin duruşması mutlaka gizli olur. Hüküm dahi gizli 

tefhim olunur. 
Mahkemenin izniyle yargılamanın her safhasında küçüğün müdafii, velisi, va

sisi, sosyal hizmet alanlarında faaliyet gösteren resmi veya gönüllü kuruluşların tem
silcileri, sosyal hizmet uzmanları, sosyal yardımcıları ile küçüklerin gözetimi ile gö
revli resmi veya gönüllü gözetim delegeleri hazır bulunabilirler. 

Duruşmada hazır bulunan küçük, menfaati gerektirdiği takdirde duruşma sa
lonundan çıkarılabileceği gibi, sorgusu yapılmış olan küçüğün duruşmada hazır bu
lundurulmasına da lüzum görülmeyebilir. Bu takdirde küçüğün müdafii duruşmada 
hazır bulunabilir. 

Küçüklerin işledikleri suçlara İlişkin davaların duruşması genel mahkemelerin 
bulunduğu bina içinde veya dışında bu amaçla tahsis edilen yerlerde yapılır. 

Uygulanmayacak Usul: 
MADDE 26. — Küçükler tarafından İşlenen suçların soruşturma ve kovuştur

masında 3005 sayılı meşhut suçlar muhakeme usulü hakkındaki Kanun hükümleri 
uygulanmaz. 

İtiraz Mercii : 
MADDE 27. — İlçe ve merkez ilçedeki çocuk mahkemelerinin kararlarına kar

şı itirazı inceleyecek mercii il çocuk mahkemesi, ildeki çocuk mahkemesinin kararma 
karşı itiraz mercii ise en yalan i l çocuk mahkemesidir. 

Temyiz: 
MADDE 28. — Çocuk mahkemelerince verilen kararlar aleyhine ancak esas 

hükümle birlikte temyiz yoluna başvurulabilir. 
Yargıtaya başvurmak İçin para depo edilmez. 

BEŞİNCİ BOLÜM 
Gözetim ve Gözetim Delegeleri 

Gözetim: 
MADDE 29. — İşlediği suçtan dolayı hakkında 10 ncu maddede yazılı tedbir 

uygulanmış veya hükmedilmiş cezası ertelenmiş olan küçüğün 3 yıla kadar gözetim 
altında bulundurulmasına karar verilebilir. Bu takdirde küçüğe, veliye, vasiye veya 
bakıp gözetmeyi üzerine alan kimseye gözetim tedbirinin gayesi ve gerektirdiği yü
kümlülükler haber verilir. 

Gözetimin ne şekilde yapılacağı ve bu işlerde çalıştırılan kimselerin görevleri 
ile Çocuk Eğitim, İslah ve İnfaz İşleri Genel Müdürlüğünün çalışma şekil ve usulleri 
Adalet Bakanlığınca düzenlenecek bir yönetmelikle tespit olunur. 
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Şartlı erteleme haMe.de fOsettm «a as deneme devresi sonuna kasar devam 

eder. 
Gözetim Delegeleri: 
MADDE 30 — Kucüklerin gözetimi çocuk mahkemeleri nezdine atanmış bu

lunan gozetim delegeleri tarafından yapılır. 
İcahı halinde çocuk makkemesince, bu hizmetin yapılması için resmi veya özel 

kurum vs teşekküllerde çalısan sosyal hizmet uzmanları, sosyal yardımcılar veya su 
hizmetleri yapabilecekleri kanısına varılan, çocuk sorunlarına karşı ilgi duyan ve ço» 
cuk terbiyesi, yetiştirilmesi İşlerinde bilgisi bulunan kimseler de görevlendirilebilirler. 

Sosyal hizmet konularında faaliyet gösteren resmi veya gönüllü kurumlar, gtt-
setloilik yapabilecek kimselerin bir listesini her yılbaşı mahkemeye verirler. Hayır
sever diğer kimseler de mahkemeye başvurabilir. Mahkeme bunların ahlaki ve içti
mai durumlarını heceledikten sonra seçtiği kimselerin isimlerini listeye kaydeder. 

Çocuk mahkemesi her saman yukarıda yazılı kurum ve demeklerden aday 
göstermelerini isteyebilir. 

Gözetim Delegelerinin Görevleri: 
MADDE 31. — Gözetim delegeleri, gözetimlerine verilen küçüklerin temayül-

lerini ve gidişatını devamlı olarak gözetirler; gerekli gördükleri takdirde veli, vasi 
veya sair kimse veya kurumlardan her türlü bilgileri toplar ve keyfiyeti bir raporla 
çocuk mahkemesine bildirirler. 

Gözetime tabi küçugun, temayülleri ve gidişatı hakkında gerektiğinde ve her
halde, iki ayda bir rapor verilir. 

Gözetim delegeleri, gözetime engel teşkil eden durumlar ortaya çıktığı takdirde 
derhal çocuk mahkemesine bildirmek suretiyle önlenmesini isterler. 

Sosyal Hizmet UZmanları ; 
MADDE 38. — Bu Kamara 80 ad maddesinin (a) bendinde yazılı sosyal araş

tırma ve 88 uncu maddesinde yazılı gözetimi yapmak üzere Adalet Bakanlığınca her 
çocuk mahkemesi nezdinde yeteri kadar sosyal hizmet uzmanı atanır. 

ALTINCI BOLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Küçüğün Giderleri : 
MADDE 33. — Bir aile yazına veya paralı özel bir kurum veya benzerl teşek

küllere yerleştirilen küçüğün giderleri Devletçe ödenir. Ödenecek bu meblağ çocuk 
mahkemelerince ittihaz olunacak bir kararla tespit edilir. 

Medeni Kanun hükümleri gereğince bakmakla yükümlü olan kimsenin, küçü
ğün giderlerini karşılamaya mali durumu müsait olması halinde, Devletçe ödenen 
meblağın tahsili İçin ilgililere rücu edilir. 

Adli Sicil : 
MADDE 34. — Küçükler hakkında adli sicile geçirilen bilgiler; ancak, soruş

turma ve kovuşturma konusu olan işler sebebiyle, Cumhuriyet savcılıkları, sorgu ha
kimlikleri ve mahkemelerce veya Cumhuriyet Senatosu üyeleri ve Milletvekilleri se
çimleriyle ilgili olarak yetimi seçim kurullarınca istendiği takdirde Adli Sicilce bildi-
rilir. 

1 inci fıkra gereğince verilmiş, bulunan bilgiler başka herhangi bir iş ve konu 
için kullanılmaz. 

Hükümlerin yerme Getirilmesi : 
MADDE 86. — Çocuk mahkemesi vermiş olduğu karar ve hükümlerin yerine 

getirilip getirilmediğini her saman denetler. 
Cezaların İnfaz Edileceği Yer : 
MADDE 88. — Bu kanunun 12 nci maddesi gereğince haklarında ceza tertip 

edilen kişiler hükmün infazına başlandığı tarihte 15 yaşını doldurmamıslarsa, bu ce
zalan çocuk ıslah evi veya çocuk cezaevlerinde çektirilir. 
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Bunlardan 15 yaşını ikmal edenlerin bakiye cezaları çocuk ıslah veya çocuk ce

zaevleri veya büyüklere mahsus cezaevlerinin özel kısımlarında çektirilir. 
Küçüklere Mahsus Tevkifevleri ; 
MADDE 37. — Küçük tutuklular küçüklere mahsus tevkifevlerlne konulur

lar. 
Küçüklere mahsus tevkifevi bulunmayan yerlerde büyüklere alt tevklfevlerinln 

ayrı kesimlerinde bulundurulurlar. 
Sartlı Erteleme : 
MADDE 88. — Para cezasından başka bir ceza ile hükümlü olmayan ve 15 

yasını doldurmayan küçük, işlediği bir suçtan dolayı ağır veya hafif para veya 3 yıla 
kadar hürriyeti bağlayıcı cezalardan biriyle mahkum olur ve geçmişteki haliyle ahlakı 
temayüllerine göre cezasının ertelenmesi İleride cürüm İşlemekten çekinmesine sebep 
olacağı hakkında mahkemece kanaat getirilirse bu cezanın şartlı olarak ertelenmesi
ne hükmolunabilir. 

Cezası bu suretle ertelenen küçük bir yıldan Uç yıla kadar bir deneme devresi
ne tabi tutulur. 

Mahkeme deneme devresi zarfında küçüğü, muayyen bir meslek veya sanat 
öğrenmek, belli bir yerde ikamet etmek, alkollü içki kullanmamak veya bunlar gibi 
bazı şartlara uymaya mecbur edebilir. 

Küçük deneme devresi İçerisinde, yapılan İkaz ve ihtarlara rağmen tabi tutul
duğu eğitim ve ıslah şartlarım yerine getirmez veya başka kasti bir cürüm işlerse, 
mahkeme hukmolunan cezanın aynen çektirilmesine veya vahim görülmeyen haller
de deneme devresinin yarı nispetinde uzatılmasına karar verir. 

Şartla Salıvermede Gözetim : 
MADDE 39. — Şartla salıverilmiş küçükler hakkında Türk Ceza Kanununun 

28 nci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkraları uygulanmaz. 
Şartla salıverme devresi zarfında gözetimin esasları, küçüğü şartla salıvermiş 

olan mahkemece tespit olunur. 
Küçüklerin şartla salıverilmelerine, cezanın halen infaz edildiği yerdeki çocuk 

mahkemesince karar verilir. 
Yayın Yasağı: 
MADDE 40. — Suç işlemiş küçüklerin suçlan veya bunların yargılanmaları 

ile ilgili olarak her türlü yayın yapılması yasaktır. Bu yasağa aykırı hareket edenler 
5 000 liradan 30 000 liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. 

Fiilin tekerrürü halinde ayrıca, üç aydan altı aya kadar hapis cezası hükmolu-
nur. 

Küçük Deyimi : 
MADDE 41. — Bu kanundaki küçük deyimi suçu işlediği tarihte henüz 15 

yaşım bitirmemiş kimseleri kapsar. 
Uygulanamayacak Usul ve Diğer Kanunlar : 
MADDE 42. — Diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri küçük suçlular 

hakkında uygulanmaz. 
Küçüklerin Yerleştirileceği Devlete Ait Kurumlar : 
MADDE 43. — Bu kanunda öngörülen kurumlar Adalet Bakanlığınca kurulur. 

Bunların çalışma usul ve sekileri yönetmelikle tespit olunur. 
Çocuk Eğitim, Ulah ve İnfaz İşleri Genel Müdürlüğü: 
MADDE 44. — Adalet Bakanlığında; 
a) Küçüklerin cezalarının infaz edileceği ıslah ve eğitim evlerinin, bu kanu

nun 10 uncu maddesine göre haklarında tedbir uygulanmış olan küçüklerin yerleştiri
leceği Devlete alt müesseselerin, müşahade merkezlenilin, küçüklerin kısa sürelerle 
kabul edilecekleri ve İcabında müşahedelerinin yapılmasına elverişli kabul merkezle
rinin, çocuk mahkemelerine alt bina ve küçüklere mahsus tevklfevlerinln tesisi, 
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b) Bu müesseselerin sevk ve idare tarzlarının tanzimi, buralara alınmış olan 
küçüklerin muhafaza, bakım ve eğitim işlemlerinin kontrolü, 

c) Yukarıda yazılı müesseselerde ve çocuk mahkemelerinde sosyal araştırma 
ve gözetimle görevli personelin özlük işlerinin yapılması, bu personelin hizmete ya
rarlı olacak şekilde devamlı eğitim ve yetiştirilmelerinin sağlanması, 

d) Küçüklerle ilgili mevzuat ve müesseseler üzerinde devamlı inceleme ve 
araştırmaların yapılması, bu konudaki kanun tasarı ve teklifleri hakkında mütalaa 
beyanı ve İcabında bunların bizzat hazırlanması, 

e) Çocuk suçluluğunun sebep ve faktörleri üzerinde incelemeler yaparak ön
lenmesi çarelerinin araştırılması, bu hususta yerli, yabancı ve milletlerarası kurum 
ve teşekküllerle temas temini, 

f) Çocuk suçluluğu konusunda gereken istatistiklerin hazırlanması, velayet 
ve vesayetin nezi ve küçüklere vasi tayinine dair işlemlerin takip edilmesi, 

g) Eğitimi güç küçüklerin yerleştirildiği, kurumlar ve küçüklerin zararlı ya
yınlardan korunması hususunda Milli Eğitim, çeşitli işyerlerinde çalışan küçükler ba
kımından çalışma şartları, filmlerin küçükler yönünden kontrolü için içişleri ve kü
çüklerin yerleştirileceği tedavi kurumları ve sosyal servislerin çocuk mahkemeleri 
ile olan münasebetlerini tanzim bakımından Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarının 
ilgili servisleriyle işbirliği yapılması, 

h) Cezaların infaz edilen küçüklerin işe yerleştirilmeleri mevzularında infaz 
sonrası yardım müesseseleri ve sair kurumlarla ilişki kurulması, 

1) Küçüklerin yerleştirildiği özel kurumların denetlenmesi, 
İ) Bu kanunun uygulanmasıyla alâkalı diğer görevlerin yapılması, 
Amacı ile Çocuk Eğitim, Islah ve İnfaz İşleri Genel Müdürlüğü kurulur. 
Kadrolar : 
MADDE 45. — Bu Kanun gereğince kurulacak daire ve kurumlarla çocuk 

mahkemelerinin kuruluş ve çalışmaları İçin gerekli sınıflardan yeteri kadar kadro 
temin edilir. 

Mahkemelerin Kurulman : 
GEÇİCİ MADDE 1. — Çocuk mahkemelerinin bütün yurtta kuruluşu ve bu 

kanunda yazılı müesseseler kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl için
de tamamlanır. 

Çocuk Mahkemesi Kurulmamış Olan Yerlerde Bu işlerle Görevli Mahkeme : 
GEÇİCİ MADDE 2. — Çocuk mahkemesi kurulmamış olan yerlerde kurulun

caya kadar, küçükler tarafından işlenen suçlara ait soruşturma ve kovuşturma bu ka
nunda yazılı usullere göre görevli mahkeme ve Cumhuriyet Savcılığınca yapılır. Şu 
kadar ki, küçükler hakkında bu kanunda gösterilen tedbir ve cezalar uygulanır. 

ilk Atamalar : 
GEÇİCİ MADDE 3. — İllerdeki çocuk mahkemelerine Yüksek Hakimler Ku

rulunca yapılacak ilk atamalarda bu Kanunun 2 nci maddesinin 1 nci fıkrasının (a) 
bendinde yazılı şart aranmaz. 

Küçüklere Ait Davaların Çocuk Mahkemelerine Devredilmesi : 
GEÇİCİ MADDE 4. — Çocuk mahkemesi kurulan yerlerde bu mahkemeler 

faaliyete geçinceye kadar bu mahkemelerin yargı çevresi içerisinde İşlenen suçlara 
İlişkin olarak küçükler hakkında evvelce açılmış ve sonuçlanmamış bulunan davalar 
yetkili ve görevli çocuk mahkemesine tevdi edilmek üzere çocuk mahkemesi nezdin-
deki Cumhuriyet Savcılığına devredilir. 

Yürürlük : 
MADDE 46. — Bu Kanun yayımı tarihinden bir yıl sonra yürürlüğe girer. 
Yürütme : 
MADDE 47. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

20/11/1979 
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YÜRÜTME VE ÎDARE BÖLÜMÜ 

Bakanlar Kurulu Kararı 
Karar Sayısı: 7/18212 

İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Benzeri Kuruluşların 1979 Yılına Ait Genel 
Yatırım ve Finansman Programının saptanmasına ilişkin 30/11/1978 günlü ve 7/16893 
sayılı Kararnamenin eki Karar'a ek ilişik Karar'ın yürürlüğe konulması; Devlet 
Plânlama Teşkilatı Müsteşarlığının uygun görüşüne dayanan Maliye Bakanlığının 
8/8/1979 günlü ve 54593 sayılı yazısı üzerine, 12/3/1964 günlü ve 440 sayılı Kanu
nun 15 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 23/10/1979 gününde kararlaştırıl
mıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
F. S. KORUTURK 

BAŞBAKAN 
B. ECEVİT 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

0. EYÛBOGLU H. ÇETİN H. KORKUT L. DOĞAN 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı V . Adalet Bakanı MUİT Savunma Bakanı 
M . KILIÇ A ŞENER M . CAN N. AKMANDOR 

İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı MU» Egltlm Bakanı 
V. İLHAN G. ÖKÇÛN Z. MOEZZİNOÖLU N. UĞUR 

Bayındırlık Bakanı Ticaret Bakanı SaŞ. ve Soa. Yardım Bakanı GOmrok ve Tekel Bakanı 
8- ELÇİ T. KÖPRÜLÜLER M . TAN T. MATARACI 

Ulaştırma Bakanı Gıda-Tarım ve Hay. Bakanı V. Çalışma Bakanı Sanayi ve Teknoloji Bakan 
G. ÖNGÛT M . YÜCELER A . B. ERSOY 0. ALP 

İşletmeler Bakanı Enerji ve Tablt Kay. Bakanı Turizm ve Tanıtma Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
K. BULUTOG.LU D. SAYKAL A . COŞKUN M. YÜCELER 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı Orman Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Sosyal Güvenlik Bakanı 
A TOPUZ A. ŞENER Y. ÇAKMUfl S. YILDIZ 

Kültür Bakanı Yerel Yönetim Bakanı 
A. T. KIŞLALI M . OZDEMİR 

23/10/1979 günlü ve 7/16272 sayılı Kararnamenin Ekidir. 
80/11/1978 günlü ve 7/1689S sayılı «Genel Yatıran ve Finansman Programı» na> 

Alt Karar'a Ek Karar : 
1 — 30/11/1978 günlü ve 7/16893 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Ka

rar'ın 10 uncu maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 
Madde 10 — 440 sayılı Yasa hükümlerine göre ikramiye ödemelerine ilişkin 

olarak tekdüzen biçiminde ödeme esaslarını saptamaya ve ekonomik gerekler uyarınca 
ödeme zamanlamasını yapmaya Maliye Bakam yetkilidir. Anılan Yasanın 30 uncu 
maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne dayanılarak olağanüstü ikramiye adıyla yasa 
ve tüzük hükümlerine aykırı ikramiye ödenemez. Geçmiş yıllarda bu biçimde yapıl
mış ödemeler 1979 yılı İkramiyesi hesabına geçirilerek yada taksitlendirilerek en 
çok 24 ay İçinde geri alınır. 
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Yönetmelikler 
Milli Eğitim Bakanlıgından : 

Milli BftUsa skakaalstnan Bağh Krttfc OknUem Doaer Sermayesinin tsamslae 
Ait İTisıaaBBİltfcı U , 18,11.18. Madfelarla Dc^ifUrikne»! Ue i l g i n 

Madde 1 — MIHI Bgltim Bakanlığına bağlı Brtik Okulları döner sermayesinin 
idaresine mahsus yönetmeliğin 11, 18, 17, 18. maddeleri aşağıdaki şekilde değiştiril-
mistir. 

MADDE 11 — Okulun mütedavil sermaye kasasında: 
a) Sermayesi (2.000,—) liraya kadar olan okullarda (600,—) lira; 
b) Sermayesi (10.000) liraya kadar olan okullarda (2,500,—) lira; 
c) Sermayesi (60.000,—) liraya kadar olan okullarda (5.000,—) lira; 
d) Sermayesi (100.000,—) lira ve daha yukarı olan okullarda (10.000,—> 

lira bulunabilir. 
Yukarıda belirtilen hadlerin Üstündeki paralar T. C. Merkez Bankasında veya 

Muhabiri T. C. Ziraat Bankasında Saymanlık adına açtırılacak cari hesaba ya-
tırılır. 

MADDE 18 — Mütedavil sermaye atelvelerinde yapılan işlerde çalıştırılan öğ
rencilere ücret verilir. Bu ücretler aşağıda yazılı şekilde tayin edilir. 

A) Her dereceli Mesleki ve Teknik Öğretim Okul ve Kurumlarında öğrenim 
gören öğrencilere öğrenci hakkı olarak saat basına azami, günlük asgari ücretin 
1/8 kadar ücret ödenir. 

B) Her dereceli Mesleki ve Teknik Öğretim Okul ve Kurumlarında üretim 
İşlerinde çalışan öğrencilerle, kursiyer, stajyer öğrencilerin işçilikleri atelye şefleri 
tarafından takdir edilir. 

Doğrudan üretimde çalışan öğrencilerin bu maddede yazılı ücretleri işçilik 
hesabında gösterilebilir. 

(A) ve (B) fıkrasında yatan öğrenci hakları atelyede tutulan öğrenci kart
larına işlenir. Ve öğrenciye bildirilir. Vergi istisnası üstünde kalan öğrenci hakla
rından vergileri kesilir. 

MADDE 17 — Döner sermaye işletmelerinde yapılacak faaliyetler şunlardır : 
a) Malzeme ve masrafları döner sermayeye alt olmak üzere kabul edilen si

parişler, 
b) Tamamen veya kısmen ham veya yarım mamul maddelerin müşteri tara

fından verilmek ve diğer masrafları döner sermayeden temin edilmek suretiyle alı-
nan sinaritler, 

c) Bütün malzeme ve masrafları döner sermayeden sağlanarak hazıra yapılan 
işler, 

d) Terinde montajı gerektiren veya üretim ve yerinde montajı birlikte ge
rektiren işler, 

e) Muhtelif yapım, bakım ve onarım gerektiren ve buna benzer İsler, 
f) Araştırma, proje hazırlama, çizme, imalat resimleri çizme ve dizayn İs

leri. 
g) Her türlü otelcilik ve turizm hizmetleri! 
h) Anaokulu, teşhir salonu ve satış yerlerinin açılması, kantin İşletilmesi, 

(teshir salonu ve sataş yerleri okul bünyesinde veya okula alt müştemilatta açıla
bilir.) 
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1) Basım ve yayın İsleri, 
j) Üretilen veya imal edilen mal ve hizmetler İle hazıra yapılan islerin pa-

zarlanmaaı, 
k) Eğitim kurumları kapasitesi oranında, özel veya tüzel kişilerce talep edi

lecek öğretim ve eğitim hizmetlerini yapmak. 
MADDE 18 — Döner sermaye isletmelerinde kabul edilecek siparişler ve ya

pılacak islerle her turlu mal ve hizmetin bedelleri aşağıda yazılı şekilde takdir ve 
tahsil olunur. 

1 — Her dereceli Mesleki ve Teknik Öğretim Okullarındaki döner sermaye is
letmelerinde üretilen mal ve hizmetlerin satış bedelleri aşağıdaki şekilde takdir olu
nur. 

A — Mal ve hizmetin üretimi için sarfedilen ham ve yarı mamul malzeme be
delinin toplamına, eğer hariçten İsçi tutulmuş ise bunların toptan isçilik ücretleri veya 
yevmiyeleri İle 18. maddede tesblt olunan şekilde takdir olunacak öğrenci hakkı 
ilave edilir. 

B — Yukarıda «A» fıkrasında sözü geçen toplanan en çok % 10 - % 30'u 
istetme ve idare masrafları karşılığı olarak bu yeküne ilave edilir. 

C — Yukarıda iki fıkrada sözü geçen yekuna, bu yekunun % 100'önü geçme
mek üzere Milli Eğitim Bakanlığınca tesbit edilecek miktar veya nisbetler üzerin
den bina ve teçhizat amortismanı ilave edilir. 

D — Yukarıda uç fıkrada sözü geçen yekuna imalatta sarf edilen elektrik üc
reti İlave edilir. 

E — Yukanda dört fıkrada sözü geçen yeküne en çok % 5 - % 15 kar olarak 
ilâve edilir. Bu suretle hasıl olan yekün ilgili mal ve hizmetin satış bedelini teşkil 
eder. 

F — Ham maddesi müfteri tarafından getirilen işler, yerinde montajı gerekti
ren işler, her türlü Otelcilik ve Turizm hizmetleri. Anaokulu, Eğitim Öğretim hiz-
metleriyle buna benzer muhtelif hizmetlerin bedeli günün koşullarına göre İlgili atel-
ye şeflerince önceden tesbit ve Okul Müdürünce tasdik olunur. Bu gibi islerin dö
ner sermayece sarfedilen hammadde ve malzeme tutarları ile öğrenci hakkı ve İsçi
lik ücretleri çıkartıldıktan sonra geriye kalan miktar isletme ve idare masrafları 
karşılığı hesabı İle kar hesabına eşit olarak ayrılır ve kaydolunur. 

3 — Bu işlem: 
a) Slpariş yalnız bir atelyeyi ilgilendiriyorsa o atelyenin şefi ile öğretmen

lerinden biri, eğer atelyenin şefi yoksa, bu vazifeyi gören öğretmen ile aynı atölyenin 
diğer öğretmeni tarafından müştereken, eğer atelyenin şefi yoksa yalnız bir öğret
menle İdare ediliyorsa münhasıran bu öğretmen tarafından, 

b) Slpariş birden çok atelyeyi ilgilendiriyorsa, ilgili atelye tefleri tarafından 
ve şefi olmayan atölyelerde bu isi gören birer öğretmen tarafından müştereken ya 
pılır. Okul Müdürünün onayı 9e keslnleşir. 

S — Bina ve teçhizat amortismanı ayrı bir hesapta gösterilir. Mali yıl so
nunda cubur edecek hesap bakiyesi kar-sarar haşatının aktarılacak ve karlar için 
uygulanan isleme tabi tutulacaktır. 

Madde 2— Bu yönetmeliği uygulamaya Milli Eğitim Bakam yetkilidir. 
Madde 3 — Bu yönetmelik 1/13/1979 tarihinden itibaren yürürluğe girer. 
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Milli Eğitim Bakanlığından : 

Otsjl Sanayi Ortoirlesn EğMasl (Oeenor) Projesinin Uyguatndığı Otndlsrs* 
Oats Ctoeaae ve Kredi Düşenine Ait Gecici Yöavtmettk 

BİRİNCİ BOLÜM 
Genel Hükümler 

Kapsam : 
Madde 1 — Bu geçici yönetmelik OSANOR Eğitim Projesinin uygulandığı 

Endüstri Meslek Liseleri öğrencilerinin uyacağı esasları kapsar. 

Deyimler : 
Madde 2 — Aksi belirtilmedikçe bu yönetmelikte geçen: 
«Bakanlık» sözünden Milli Eğitim Bakanlığı; 
«Okul» sözünden OSANOR Projesinin uygulandığı okullar; 
«Dönem» sözünden en azından ondört, en fazla onaltı hartadan oluşan öğre

tim dönemleri anlaşılır. 

Başlıklar : 
Madde 3 — Bu yönetmeliğin bölüm, madde ve kenar baslıkları sadece ilgili 

oldukları maddelerin konusunu ve bağlantıyı göstermekte olup, yönetmelik metnine 
dahil değildir. 

İKİNCİ BOLÜM 
Programlarla İlgili Genel Hükümler 

Madde 4 — Bu yönetmelik kapsamına giren okullarda öğretim süresi Uç yıldır. 
Her öğretim yılı genel olarak iki dönemden oluşur. Her dönem belli bir programı 
kapsar. Gereksinme duyulduğu ve koşullar sağlandığı takdirde, yaz aylarında üçün-
cü bir dönem de düzenlenebilir. 

Madde 5 — Bu okullarda programlar ortak dersler, Meslek dersleri ve seç
meli derslerden oluşur. 

Meslek dersleri, öğrenciyi seçtiği meslek dalına hazırlayan derslerdir. 
Seçmeli dersler, öğrencinin ilgi ve yeteneğine göre yukarıdaki derslerin dı

şında seçtiği derslerdir. 
Madde 6 — OSANOR Eğitiminin uygulandığı okullarda çeşitli programların 

düzenlenmesinde dersler arasında «aynılık» yerine «denklik» ilkesi uygulanır. Bu
nunla İlgili esaslar eğitim programında belirtilir. 

Madde 7 — Bu okullarda uygulanacak eğitim programları, yöresel gereksinme, 
Okul - Sanayi Kurulu ile Meslek Kurulu önerileri gözönüne alınarak Bakanlıkça 
hazırlanır. 

Madde 8 — Rehberlik ve eğitici çalışmalar; IX. Milli Eğitim Şurası kararları 
uyarınca uygulanacak esaslar hakkında 5 Eylül 1974 tarih ve 402 sayılı Talim ve 
Terbiye Kurulu Kararının rehberlik ve eğitici kol çalışmaları düzenlenmesi hakkın
daki bölümü ve İlk ve Orta Dereceli Okullar Eğitici Çalışmalar Yönetmeliğine göre 
yürütülür. Sanayide uygulama yapan öğrenciler, bu süre içinde eğitici kol çalışma
larından ayrık tutulurlar; ancak rehberlik çalışmaları sürdürülür. 

ÜÇÜNCÜ BOLÜM 
öğrenci Basarısının ölçülmesi ve Değerlendirilmesi ile İlgili Genel İlkeler 
Not Verme Düzeni : 
Madde 9 — Öğrencileri yeteneklerine ve başarılarına göre yöneltmek ve sü

rekli çalışmaya özendirmek esastır. Bunu sağlamak İçin öğrenci başarısının değer-
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lendirllmesinde başarısızlık değil, başarı derecelendirilir. Bu amaçla her dersten ög-
renci başarısını dört ayrı notla; başarısızlığını ise tek notla değerlendiren «beşli 
not verme düzeni» uygulanır. 

Verilecek notların ölçek değeri, değer hükmü ile bu notlan niteleyen sıfatlar 
aşağıdadır. 

Ölçek Değeri Değer Hükmü Sıfat Karşılığı 

S Pekiyi Basardı 
4 İyi > 
3 OrU » 
5 Geçer > 
1 Geçmez Ba sansız 

amavlarm Niteliği ; 
Madde 10 — Bir sınavın başarıyı ölçecek nitelikte sayılabilmesi için, o sınavın 

geçerli, güvenilir ve objektif esaslara uygun olması gerekir. 

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmemi ve öğrencilere Duyurulman : 
Madde 11 — Ölçme sonuçlan yalnız not vermek, eksiklik aramak için değil, 

eğitim ve öğretim amaçlarına ne ölçüde ulaşıldığını saptamak; özellikle, öğrencile
rin başarılı ve başarısız yönlerini görerek öğretmenin ne gibi önlemler alman ge
rektiğini ortaya çıkarmak amacı ile de kullanılır. Bu nedenle öğretmen, cevaplan 
etkili olabilecek en kısa sürede, en çok iki hafta İçinde İnceler ve değerlendirme so
nuçlarım ilk derste öğrencileri ile birlikte gözden geçirir. 

Madde 12 — Aynı sınıfın ya da aynı dersi ayrı şubelerde okutan öğretmen
lerin ortak değerlendirme yapabilmelerine olanak vermek üzere sınavların bir ya da 
aynı sınıfı birlikte düzenlenebilir. Zümre öğretmenleri ya da sınıfı okutan öğretmen
ler bu ortak sınavların sorularını birlikte hazırlar, yapılış zamanını ve değerlendir
me ilkelerini kararlaştırılar. 

Batan Dağilımının Değerlendirilmesi : 

Madde 13 — Zümre toplantılarında, sınıf öğretmenler kurulunda ve okul öğ
retmenler kurulunda, yerine göre her dersin, her sınıfın ve okulun batan dağılımı 
İncelenir. Elde edilen sonuçlara göre, eğitim ve öğretimin geliştirilmesi için gerekli 
önlemler alınır. 

DÖRDÜNCÜ BOLÜM 
öğrencinin Bir Dertten Başarısının Değerlendirilmesi 

Her Donemde Yapılacak Ölçme ve Değerlendirmeler : 

Madde 14 — Öğrenci her dönemde her dersten; 
a) En az İki ara sınavı ile bir dönem sonu sınavına; 
b) Sözlü yoklama, ödev, uygulama vb. çalışmalara bağımlı tutulur. 
Atelye derslerinin değerlendirilmesinde, günlük ya da temrin esasına göre ve

rilen puanlar, atelyenln özelliğine göre guruplandırılarak sınav sonucu olarak alına
bilir. 

öğrenciler Atelye Eğitimini Endüstri Kuruluşlarında yaparlarsa; bu tür öğ-
rencileria izlenmesinde görevlendirilen öğretmen ya da öğretmenler, Atelye Şefinin 
başkanlığında toplanarak bu tür öğrencilerin değerlendirilmesini yaparlar. 
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Madde 15 — Ara ve donem sonu sınavları, usa cevaplı, çok sorulu ölçme 

araçları ile yazılı olarak yapılır. Bu tür araçlarla ölçülmesi güç olan (kompozisyon 
yazabilme, yaratıcı güç gibi) yeteneklerin ölçülmesinde de kompozisyon (klasik 
yanlı yoklama) türü yanlı sınavlara başvurulur. Ayrıca dersin özelliğine göre Ta
bancı Dil, Müzik, Beden Eğitimi, Resim iş, Atelye, Teknoloji, Laboratuvar ve uygu
lamalı nitelikte derslerin ara ve dönem sonu sınavları hem yazılı nem sözlü, hem 
uygulamalı olarak ya da bunlardan yalnızca biri ile birlikte yapılabilir; ancak sınav 
sonucu tek not olarak değerlendirilir. 

Bu konuda uygulanacak genel esaslar dönem basında toplanacak olan zümre 
öğretmenler kurulunda kararlaştırılır. Her dersin zümre öğretmenleri o dersten bu 
madde gereğince donemi içinde yapılacak ara ve dönem sonu sınavlarınla hafta ola
rak zamanım ve dersin özelliğine göre sınav seklini saptarlar. 

Bu karar öğretmenin «Ders Dağıtım Planı» uda gösterilir vs Okul Müdür
lüğünce okulda duyurulur. 

Madde 18 — Her ara sınavı, o sınav dönemine giren zaman içinde islenen ko
nuları; dönem sonu sınavları, o dönemde İslenen konulana tümünü kapsar. Her dö
nem içinde her ders için yapılacak çeşitli ölçme etkinliklerine verilecek ağırlıklar 
toplamı (19) olmak üzere her dönem Danada zümre öğretmenleri tarafından sap
tanarak öğrencilere duyurulur. 

Madde 17 — Her ders için ara ve dönem sınavlarının kesin günü, dersin öğ
retmeni tarafından en as bir hafta önce öğrencilere duyurulur. Bir günde bir ya da 
en çek İki dersten sınav yapılabilir. Sınav günlerinin saptanman için öğretmenler, 
sınıf öğretmeni ile işbirliği yaparlar. Dönem sonu sınavı, dönemin son iki haftası 
içinde yapılır. 

Madde 18 — Her dönemde ara ve dönem sonu sınavları dısında dersin özelliğine 
göre yapılan söztü yoklamalara da puanlar verilebilir. Hangi derste bu ölçme etkinlik
lerinden hangilerinin yapılacağı ve bunlara nasıl puan verileceği sümre öğretmen
lerince kararlaştırılır. 

Madde 19 — Öğrenci, öğretmen tarafından dönem içinde yapılan bütün sınav
lara ve günlük atelye çalışmalarına katılmak sorundadır. Özürsüz katılmayan öğ
renciye «sıfır» (0) verilmek suretiyle öğrenci bu sınav ve günlük atelye çalışması 
hakkım kullanmış sayılır; dönem notunun saptanmasında «sıfır» (0) olarak işlem 
görür. Özürleri Okul Müdürlügünce kabul edilen öğrenciyi, öğretmen ayrıca engel 
sınavına alır. Bu amaçla her dönem içi sınavının kendi ağırlığı içinde geçerli olmak 
üzere engel sınavı vardır. Ara ya da dönem sonu sınavının engeli, önceki sınavla denk 
olabilecek sorularla öğretmenin belirteceği bir zamanda yapılır. Özürleri kabul edilen 
öğrencinin eksik kalan atelye çalışması atölyenin olanakları ölçüsünde tamamlatılır; 
bu gibi öğrencilerden eksik kalan atetye çalışması tamamlatılmayanlara «sıfır» (0) 
verilmez. 

Madde 80 — Ara ve dönem amavlaruda kepye yapan ya da yapılmasına yar
dım eden öğrenciler, hemen smıftae. çıkarılır ve kendilerin* e smava alt, boa anla
mına gelen «sıfır» (8) verilir. Bu gibi öğrenciler bu sınav hakkını kullanmış sayı
lır ve dönem notunun saptanmasında (9) olarak lalem görür. Aynen ourumlan Okul 
Müdürlüğüne bildirilir ve disiplin işlemi uygulanır. 

Bir Dercin Donem Notunun Saptanma» : 
Madde 81 — Bkr derem dönem notu, öğrencinin dönem içindeki ölçmelerden 

aldıgı puanlara göre aşağıdaki gibi saptanır. 
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a) Har ölçme tam puan 80 alınarak puanlanır ve öğrencinin doneni İçinde 

her ölçmeden aldığı puanlar not'a dönüştürülmeden aynen korunur. 
b) Her ölçmeden alınan puan, ağırlığı ile çarpılarak ağırlıklı puanlar bulu-

nur. Ağırlıklı puanların toplamının 100'e bölümü öğrencinin o dersine ait dönem 
notudur. 

e) Notların ortalaması hesaplanırken ve dönem notunun saptanmasında çı
kan sayılarda yarım ya da yarımdan büyük kesirler tama çevrilir. Tarımdan küçük 
olan kesirler dikkate alınmaz, puanlar not'a dönüştürülürken ağırlıklı puanlar topla
mının 100'e bölünmesi sonucundan çıkan 2.00'den küçük sayıların ölçek değeri 1 
olarak alınır. 

Ancak, Türk Dili ve Edebiyatı dersinin değerlendirilmesi; Edebiyat ve Kom
pozisyon derslerinin ölçme ve etkinlikleri beraber yapılır. Bu etkinliklerde soruların 
% 60 Edebiyat, % 40 Kompozisyon konularından sorulur, değerlendirilmesi de bu 
oranda yapılır. 

Bir dönemde yapılan ara sınavların, sözlü sınavların ödev - uygulamaların, 
atelye ve laboratuvar çalışmalarının her birinin aritmetik ortalaması, ağırlıklı puan-
ları ile hesaplanır. Buna ait örnek aşağıda verilmiştir. 

ölçme Etkinlikleri Ağırlığı Puanı Ağırlıklı Puan 

Ara sınavların aritmetik ortalaması 2 20 2 x 20 = 40 
Sözlü yoklamaların aritmetik ortalaması 2 20 2 x 20 = 40 
ödev - Uygulamaların aritmetik ortalaması 2 30 2 x 30 = 60 
Donem sonu sınavı 4 25 4 x 25 = 100 

TOPLAM 10 240 
öğrencilerin dönem notu 240/100 = 2,4 dür. Bu da olarak saptanmış olur. 
öğretmen Not Defteri : 
Madde 22 — Her öğretmen, öğrencilere vereceği dönem notlarının esas olmak 

üzere bir not defteri tutar ve bu deftere öğrenciye verilen bütün dönem notlarım 
ayrı ayrı yasar. 

öğrenci Gelişim Karnesi : 

Madde 28 — Her dönem sonunda öğrencilerin o döneme ait başarı, devam ve 
disiplin durumları karne ile velilerine bildirilir. 

Madde 24 — Her sınıf öğretmeni sınftaki öğrencilerin karnelerini doldurur ve 
karnedeki bilgileri öğrenci kişisel dosyalarına işler. Karneler sınıf öğretmeni ile 
Okul Müdürü tarafından imzalanır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
öğrenci Basarısının Değerlendirilmesi 

Madde 25 — Bir dersten başarılı olabilmek İçin o dersin dönem notunun en as 
2,00 obuası gerekir. 

Madde 26 — Bir dönemde okutulan derslerden gerekli başanyı göstermeyen 
öğrenciler, dönem ders kesimi sonunda, öğretim takviminde gösterilen süre içinde 
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donam tamamlama sınavına alınırlar. Okul yönetimince öğretim süresi içinde basa-
rısu öğrenci sayısına göre dönem tamamlama sınavında en as bir ay önce çalışma 
saatleri dışında ya da hafta tatillerinde öğrencilerin eksik bilgilerini tamamlamak 
üzere yetiştirici kurslar düzenlenebilir. Bu kurslara devam etme zorunluluğu yoktur. 

Dönem tamamlama sınavlarında bir dersten basardı sayılabilmek için; o ders
ten dönem içinde aldığı notlara bakılmaksızın alman notun en az 2,00 olması gerekir. 

Dönem tamamlama sınavları tam puan 60 olmak üzere değerlendirilir ve aşa
ğıdaki seklide nota dönüştürülür. 

Puan Not 

0 — 1« — 1 
20 — 24 — 2 
25 — 34 — 8 
35 — 44 — 4 
45 — 50 = 5 

Dönem tamamlama sınavında sunan not, o ders için dönem notu saydır. Bu 
sınav sonunda basarı göstermeyenler, izleyen dönemlerin sonunda tamamlama kurs
larına katılmaksızın açılan tamamlama sınavlarına alınırlar. Yaz döneminin açılması 
durumunda da bu dönemin sonunda tamamlanın sınavı açılır. 

Öğrenciler başarısız oldukları ders sayısına bakılmaksızın bir üst dönemin 
derslerine devam ederler. Ancak besinci döneme devam edebilmek için birinci, altıncı 
döneme devam edebilmek için ikinci dönemde okuduğu dersleri başarmış olması ge
rekir. Beş tamamlama sınavına girerek basardı olmayan öğrenciler, daha sonraki ta
mamlama sınavlarında sorumlu derslerini verdikleri takdirde, kayıt kabul koşullarını 
taşıyorlarsa üst döneme devam ederler. Kayıt - kabul koşullarım taşımayanlar, di
lerlerse okul dışından bitirme sınavlarına girerler. Ayrıca beş sınav hakkını kulla
narak o dönemdeki sorumlu ders sayısını bire İndiren öğrencilere bir sınav hakkı 
verilir. 

Madde 27 — Dönem sonu genel basarı ortalaması, o dönem okunan derslerin 
kredileri ile dönem sonu notu çarpımının kredi toplamına bölünmesi ile elde edilen 
değerdir. Dönem sonu genel basarı ortalaması hesaplanırken bölme, virgülden sonra 
iki basamak yürütülür. Atelye dersleri hariç olmak üzere haftada bir saat olan der
sin kredisi birdir-, Atelye - Teknoloji ve Laboratuvar uygulamalarının iki saati bir 
kredi sayılır. 

Madde 28 — Bir öğrenci devam etmekte olduğu dönem sonunda yapılan tamam
lama sınavları sonuçlarına güre başarısız okluğu derslerin kredileri toplamı 13 veya 
daha fazla olursa (öğretmensizlik nedeni ile boş geçen dersler gözönüne alınmaz), 
bu öğrenci başarısız olduğu dersleri tekrar eder. Ancak 1.dönem öğrencileri için takip 
eden dönemde ders tekrar olanağı sağlanamaz ise 1. dönem öğrencileri 2. döneme de
vam ederler. 2. dönem sonunda da 13 ve daha fazla başarısız kredi toplamı olursa 
bu öğrenciler öncelikle 1. dönem başarısız kredi toplamım 13'ün altına düşürmek so
rundadırlar. 
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Boş geçen dersler için okulun öğretmen ve olanaklarına göre ya yetişirici 

kurslar düzenlenir ya da takip eden dönem içinde o ders açılır. Yetiştirici kurslar 
açılması halinde kurs sonunda tamamlama sınavları esaslarına göre sınav yapılır. 
Bu sınavda öğrencinin aldığı not dönem notudur. 

Madde 29 — Her Öğrencinin her dönem okumakla yükümlü bulunduğu dersler 
ve katıldığı ölçme etkinlikleri sonuçları Bilgi kayıt formuna işlenir. 

Öğrencinin altı dönem devam eden not durumu ve diğer hususlar bu form'da 
gösterilir. 

Diploma : 

Madde 30 — Altı dönem eğitim ve öğretim etkinliklerine katılarak başardı 
olan öğrencilere Endüstri Meslek Lisesi diploması verilir. 

Diploma Notu : 

Madde 31 — Altı dönemin genel basarı ortalamalarının aritmetik ortalaması 
Diploma Notu olarak Diplomaya ve Bilgi Kayıt Formuna yazdır. Diploma dereceleri 
ise Madde 9'a göre hesaplanır. 

ALTINCI BOLÜM 
Devam Zorunluluğu 

Madde 32 — a) Öğrenciler okula devam etmek zorundadırlar. O dönem için-
de bir derse, o dersin haftalık ders saati sayısının üç katandan fazla devam etmeyen 
öğrenciler notlan ne olursa olsun, o dersten başarısız sayılırlar. (O dönem, o dersten 
tamamlama sınavlarına alınmazlar) Ancak bu süre, öğrenci velisinin okula gelerek 
öğrencinin özürünü belgelendirmesi üzerine Okul Müdürünün takdiriyle o dersin bir 
haftalık ders saati kadar artırılabilir. 

Devamsızlık süresini dolduran öğrenciler devamsız olduğu derse devam edip 
etmemesi okul müdürünün yetki ve iznine bağlıdır. Bu gibi öğrencilerin basan du
rumu değerlendirilmez. Ancak, Atelye - Teknoloji dersinden devamsızlık nedeniyle ba
şarısız olan öğrenciler bu dersi tekrar etmek zorundadırlar. Bu gibi öğrenciler okul 
yönetiminin denetim ve gözetiminde arzu ederlerse sanayiye gönderilir. 

b) Öğrenci devamsızlığının hesaplanmasında ders dağıtım çizelgesinde gös
terilen her ders birer birim olarak kabul edilir. 

Öğrencilerin devamsızlıkları ders öğretmenleri tarafından izlenir, öğretmenler 
devam fişlerini kendi defterlerine işledikten sonra saklamak üzere Okul İdaresine 
verirler. Devamsızlıktan dolayı başarısız duruma düşen öğrenciler, kendilerine duyu
rulmak üzere dersin öğretmeni tarafından okul yönetimine bildirilir. 

o) Okula devam ederken yangın, deprem vb gibi afetler yüzünden ya da ana, 
baba, kardeş gibi yakınlarından birinin ölümü üzerine kendilerine Okul MüdürUnce 
izin verilenlerle, yatakta tedavi ya da ameliyatı gerektiren bir hastalıktan dolayı 
devamsızlığı (a) fıkrasındaki süreyi aşan öğrenciler, durumlarım saptayan resmi 
kurumlardan usulüne uygun olarak alacaktan belge ve raporlarla özürlerinin devam 
ettiği süre İçinde başvurdukları takdirde, gerekli başarıyı sağlamış iseler diğer öğ
renciler gibi bir üst döneme ait dersleri alırlar. 

Madde 33 — Okula zamamda gelemeyen ve özürleri Okul Müdürlüğünce ka
bul edilen öğrenciler derse atanmakla birlikte o gün için geç gelmiş sayılırlar. Geç 
gelmeyi alışkanlık haline getirenler Üe okula geldikleri halde derse girmeyen ya da 
derse başlayıp, İsleyen derslere izinsiz ve özürsüz girmeyen öğrencilere disiplin işlemi 
uygulanır. 
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Madde 84 — Proje uygulaman dışında kalan okullar ile bu okullar arasında öğ
renci nakil yapılmaz. 

Dönem sonu sınavlarının başlama tarihi ile tamamlama sınavları bitimi ara
lında (Tasdikname ile uzaklaştırma cezası alanlar ile velisinin işyeri nakli yapanlar 
vb. gibi durumlar hariç) öğrenci nakli yapılmaz. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Diğer Hükümler 

Madde 85 — Bu orta öğretim kurumlarında çalışma takvimi öğretmenler ku
rulu tarafından düzenlenir, Bu hususta uygulama Millî Eğitim Bakanlığının onayı İle 
yapılır. 

Madde 39 — Bu yönetmelikte bulunmayan hususlar Ders Geçme ve Kredi dü
zeni uygulamalarına esas olan ve 1837, 1875, 1900, 1958 sayılı Tebliğler Dergilerin
deki Hükümlere göre yürütülür. 

Madde 87 — «OSANOR» Eğitimi uygulanan okullarda, bu amaçla geliştirilen 
formlar kullanılır. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Yürürlük Hükümleri 

Madde 88 — Bu geçici yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 39 — Bu yönetmeliği Milli Eğitim Bakanı yürütür. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
Geçici Hükümler 

Geçici madde 1 — Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra, Okul - Sanayi 
Ortaklaşa (OSANOR) Eğitimi Projesinin denemeye konduğu Endüstri Meslek Lise
lerinin uyacağı esasları kapsayan Yönetmelik ve değişiklikleri yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

Orman Bakanlığından: 

Orman Genel Müdürlüğünde Sicil Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliği 

K A P S A M : 
Madde 1 — Bu Yönetmelik; 26/7/1979 günlü ve 16708 sayılı Resmi Gazete'de 

yayınlanarak yürürlüğe konulan «Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin» 7 nci mad
desi gereğince Orman Genel Müdürlüğünde Sicil Raporu vermeye yetkili birinci, ikinci 
ve üçüncü Sicil Amirlerini belirlemek Üzere düzenlenmiştir. 

Madde 2 — Orman Genel Müdürlüğü Merkez Kurulufu Memurlarının birinci, 
İkinci ve üçüncü sicil amirleri «Ek Tablo I» de ve Taşra Kuruluşları memurlarının bi
rinci, ikinci ve üçüncü sicil amirleri «Ek Tablo II» de gösterilmiştir. 

Madde 3 — Orman Umum Müdürlüğü Memurlarına alt gizli tezkiye varakala-
rının nasıl ve kimler tarafından doldurulacağı hakkındaki yönetmelik yürürlükten kal-
dırılmıştır. 

Madde 4 — Bu Yönetmelik Orman Bakanının onayı ile Resmî Gazete'de ya-
yum gününde yürürlüğe girer. 

Madde 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 10 
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ggaOLffSg »Ek Tablo I" 
Iura 
wo 

S io i l raporu dolduruleo 
Meourlar Memurun 

Sınıfı 
Derecesi Birinci e l c i l 

Amiri 
İkinoi s i c i l 

Amiri 
ttouccü Sioi l 

Asiri 
1 Genel M Od Ur Gen.îd.Hs. 1 Müsteşar Bakan 
2 Yüksek ren Kurulu Başkanı • M 1 Genel Müdür Müsteşar Sakan 
3 1. Hukuk Müşaviri I» İt 1 Genel Müdür Müsteşar Bakan 
4 Yüksek ren Kurulu Üye a i H H 1 YUk.Fen.Krl.Bşk. Genel Müdür Mtteteşar 
i Genel Müdür Başyardıncıeı H • 1 Genel Müdür Müsteşar Baksa 
t Genel MUdUr Yardıacısı H » 1 Genel Müdür MUsteşer Baksa 
7 Saire Başkanı N M 1-2 Genel Müdttr- Müsteşar Baksa 
8 Teftiş Kurulu Başkanı N II 1 Genel MUdUr Müsteşar Bakan 
9 Genel Md.lük Teknik Başatfişaviri Teknik Ha. 1 Genel Müdür Müsteşar Bakan 
10 Genel ka.lttk Teknik Müşaviri 

Başmühendis ve Danan 
Gen.İd.His. 
Teknik Hs. 

ve 2-4 Bsşaüeavlr Genel Müdür Müsteşar 

11 Daire Başkan Yardıacısı Gen.İd.His. 2-3 Saire Başkanı Genel Mua.Yra. Genel Müdür 
12 II.Hukuk Müşaviri « * 2 1.Hukuk Müşaviri Genel Müdür Müsteşar 
13 Teftiş Kurulu Başkan Yrs. » m 2 Teftiş Eri.Bşk. Genel MUd.Yr*. Genel Müdür 
14 MUşavir MUfettiş,BaşaUfattiş, 

Müfettiş,Müfettiş görevlisi, 
Müfettiş Yrd .Raportör 

H M 1-6 Teftiş Irl.Bşk. Genel Müd.Yrd. Genel MUdUr 

« 
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«İSA 
Np 

S i c i l Rakoru doldurulacak 
Memurlar 

Memurun 
Slr.lfl 

Derecesi Birinci S i c i l 
Amiri 

İkinci S i c i l 
Amiri 

üçüncü S i c i l 
Amiri 

15 Dair» Başkanlığı l/emanı v« 
Başatthendiai 

G*n.ld.Hs. 
ve Tak.Ha. 

2-4 Saire Başkanı Genel Müd.Yrd. Genel MUd Ur 

16 fan Ha ye t i Müdürü,Bölüm 
Başkan,Or.Amanajman Etüt ve 
Planlama Başkanı ve diğer 
MUd Urlar 

Gen.îd.Ks. 2T* Dair* Başkanı Genel Müd.Yrd. Genel Mudur 

17 O n u Ananajman Heyet Başkanı Gen.İd.Ha. 1-2 Or.AaenaJaan 
Etüt ve Planlan* 
Başkanı 

Daire Başkanı Genel MUd Ur Tra. 

19 Fan Hayati Md.lüSU,Orman 
Anenajman Itut ve Planlama 

Oen.ld.v* 
Tak.His. 

4-7 MOdur-Başkan Dair* Başkanı Genel Mud.Yrd. 
Başkanlığı,Bölün Başkanlığı, 
ve diğer Müdürlüklerin Yar
dımcıları ve buralarda çalışan 
Teknik Personel 

19 Hukuk Müşavirliği Müşavir 
Avukatları va Avukatlar 

Avukatlık 
Hitmeti 

2-•8 II.Hukuk Müşaviri I.Hukuk MUşavlri Genel Müd.Yrd. 

20 Hukuk Müşavirliği diğer 
Mesrurları 

Gen.îd.Ha. 5- 15 II.Hukuk Müşaviri I.Hukuk Müşaviri Genel Müd.Yrd. 

21 Orman Amanajman Heyet 
üye* i 

Gen.İd.Ha. 4- 7 Hayat Başkanı Amanajsan Etüt ve 
Planlama Başkanı 

Dair* Başkanı 

M Genel MUd Urluk Tabib v* 
Doktorları 

Sağlık Ha. 2- 7 Müdür Personel Dairesi 
Başkanı 

Genel Müd.Yrd. 

23 Yük**k Fen Kurulu İdari 
Memurları 

Gen. İd.Ha. 5- 15 2.derece kıdemli 
Y.Fen.Krl.üyesi 

1.derece kıdeeüj 
Y.?*n.Krl.Jfoaa 

Yttk**k Fan Kuru
lu Başkanı 
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Sıra S io i l rakoru doldurulacak Mamurun Dereceai 
to Hamurlar »mıfı 
24 Canal MUdUrlUk Teknik Baş- Gan.ld.H*. 5-13 

BUşaTİrll^l îdari. Mamurları 

Birinci a l c i l İkinci a i c i l UçUncu S i c i l 
Amiri Amiri Amiri 

2.daraca kıdemli 1.daraca kıdemli Teknik Müşavir 
Teknik Müşavir Teknik Müşavir 

29 Fan Hayati Md.ltt^ü,Bölüm 
Bşk.lığı.Aaenajauan Etüt ve 
Planlama Bşk.lı^ı va diğer Gen.İd.Ha. 5-15 Müdür vara Başkan Saire Başkan Trd. Saire Başkanı 
Müdürlüklerin İdari Mamur
lar ı va Genel MUdUrlUk asal 
kalaminde çalışan mamurlar 
v* Ganal Müdür Yardımcısı 
Sekreterleri 

26 Telais Teknisyen v* opera
tör* 

Teknik Ha. 5--15 Fen Hayati Müdürü Sair* Başkan Yrd. Dair». Başkanı 

21 Genel MUdUrlUk Şofttr v* 
hisaatlil*ri 

Gen.td.Hs. 
ve Yrd.Ha. 

5--15 Teknik Haberleşme Sair* Başkan Yrd. 
re Harkas Taaieleri 
İşletnmi Fan Hayati 
MüdürU 

Dair* Başkanı 

26 Teftiş Kurulu Başkanlığı 
İdari Mamurları 

Gen.İd.Ha. 5--15 Kıdemli Müfettiş T*f.Krl.Bek.Yrd. Başkan 

29 Orsan Aaaaajaan Hayati 
Taksa törü, Mamurları, 
Şoför va dijer hiametliler 

Gen.td.Hs. 
v* Tek.Ha. 

5-•15 Hayat Başkanı Ameaajaan ItUt v* 
Planlama Başkanı 

Sair* Başkanı 
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"Sk Tablo II* 

TAŞRA KURULUSLARI 

Sıra 
ho 

Slo i l Raporu doldurulacak 
memur1ar 

Memurun Derecesi 
Sınıfı 

Birinci S i c i l 
Amiri 

İkinci S i c i l üçUncU Sloi l 
Amiri Amiri 

1 Oraan Bölge BaşaUdUrU Gen.ld.Hs. 1-2 Genel Mfldttr Müsteşar Bakma 

2 Orsan BöLge BaşaUdUr Yrd. 2-3 Başa Od Ur Genel Müdür Yrd. Oeael Müdür 

3 Oraan Belge BeşmUdırlUgl) 
Başmühendisi ve Uzmanı 

Gen.l4.Hs.ve 
Teknik Hs. 

2-4 Başaüdnr Genel M (id Ur Yrd. Genel Müdür 

4 Orman Bölge BaşaUdUr lü^tf 
Kıaıa Müdürleri 

0en.l4.Hs. 3-5 Başmüdür İ l g i l i Saire Bşk. Genel Müdür Yrd . 

5 Başmüdürlük Proje ünite 
MUd ire 

Teknik Hs. 2-7 BaşmUdttr Genel Mealir Yrd. Oeael MM Ur 

6 Başmüdürlük Proje ünite 
M öd Ur Yardımoısı 

Teknik Hs. 3-e Proje Onlte Müdürü Başmüdür Saire Başkanı 

7 Kasım S Ud Urluğa Teknik 
Elemanı 

m m 4-15 Kısım Müdürü BaşmOdUr Yrd. Beemüsttr 

8 BaşmUdttrltac merkeeinde «a- " " 
lışan 41«er Teknik elemanlar 

5-15 Başmüdür Yrd . Başmüdür Genel Müdür Yrd, 

9 Orman Bolga Başmüdürlüğü 
Heeap Kontrolörö ve Soner 
Sermare İsletmeler eeymenı 

Gen.ld.Hs. 3-10 Başmüdür Saire Başkanı Genel M (M.Yrd. 

10 Orman Belge Başmüdürlüğü Gen.İd.Ha. 
Hesap Kontrolör Yrd.va Soner 
Sermaye İsletmeler Sayman Yrd. 
ve Memurları 

5-15 Hessp Kontrolörü Başmüdür Yrd. Başmüdür 

U Orman Bitiğe Başmüdürlüğü 
Sorumlu aayaat.ı 

Gen.Id.Hs. 5-15 Başmüdür Saire Baykeea Cette? MUd. Yrd 
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Sır* S i c i l Raporu Doldurulacak Mamurun Derecesi Birinci S i c i l İkinci S i c i l üçüncü" S ic i l 
"o Memurlar Sınıfı _ _ _ _ _ _ Amiri Amiri Amiri 
12 Orman Bölge Başmüdürlüğü 

Sorumlu cayman yardımcısı 
vs Memurları 

Gen.İd.Ha. 5-15 Sorumlu Sayman Başmüuür Yrd. Başmüdür 

13 Başmüdürlük merkeeii.de ça- Gen.İd.Hz.ve 
lışan idari memurlar ise tel- Tek.ve Yrd. 
sia Operatör ve teknisyenleri, 
Şoför, Sar-tralcı ve hizmetliler 

5-15 
Ha. 

lig.Kısım Müdürü Başmüdür Yrd. Başmüdür 

14 Orman Bölge Başmüdürlüğü Or
man Zararlıları i le Mücadele 
Grup Müdürü 

Gea.ld.Hz. 
ve Tek.Hz. 

3-6 Başmüdür Daire Başkanı Gecel KUdür Yrd. 

15 Orman Bölge SaşmUâUrlumu Or
man Zararlıları i le Mücadele 
Grup ka.lügtt Teknik elaman 
ve Hizmetlileri 

Gen.td.Hz. 
Tek.His.ve 
Yrd.Hs. 

5.15 Grup Müdürü Başmüdür Yrd, Başmüdür 

Ut Orman Bölge Başmüdürlüğü Yol 
Planlama Grup M Od Ur U 

Gen.İd.ve 
Tek.Hs. 

3-6 Başmüdür Daire Başkanı Genel Müdür Yrd. 

17 Orman Bölge Başmüdürlüğü Yol 
Plan.Grup Md.lttgü Teknik ele
men ve Hizmetlileri 

Gen.ld.Hs. 
Tek.Hs.ve 
Yrd.Hs. 

5-15 Grup MUdUrU Başmüdür Yrd. Başmüdür 

ıe Anatamirhane ve Tamirhane 
Müdürleri 

C*t . . ld.Hs. 2-3 Başmüdür Daire Eaşkar.ı Genel Mttd.Yrd. 

19 Anatamirhane ve Tamirhane 
Şefleri ve Teknik elemanları 

Tek.Hs. 5-10 Tamirhane Müdürü Başmüdür Yrd. Başmüdür 

20 Aaatanirhaı.a ve Ta—lrhane 
Muhasebecileri 

Gen.ld.Hs. 3-10 Tamirhane Müdürü Heeap Kontrolörü Başmüdür 

t* Anatamirhane ve Tamirhane 
Muhasebe Memurları 

m m 5-15 Muhasebeci Tamirhane Müdürü Başmüdür Yrd. 
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S ı r a 
l-o 

S i c i l raporu doldurulacak 
Memur1ar 

Memurun Derecesi 
S ı n ı f ı 

B i r i n c i s i c i l 
Amiri 

İ k i n c i S i c i l 
Amir i 

üçüncü S i o i l 
Amiri 

22 Ana tamirhane ve Tamirhane G e Q î ra"3i . ' v e 

İ d a r i xn Memur ve H i z m e t l i l e r i 
5-15 İ l g i l i Servis Şafi Tamirhane MUdürU Başmüdür Yrd . 

23 Yedek Parça Depo Müdürü Teknik Hz. 3-7 Başmüdür Daire Başkanı Genel MOd.Yrd. 
24 Yedek Parça Depo Md.lü^U 

teknik elemanı 
H M 4-8 Depo MUdUrU Başmüdür Yrd . BaşmUdür 

« Yedek Parça Depo Md.lUjU 
Muhasebecisi 

Gen.ld.Hz. 3-10 Depo MUdUrU Heeap Kontrolörü Başmüdür 

26 Yedek Parça Depo Md.lUğü 
Muhasebe Memurları 

H 14 5-15 Muhasebeoi Depo Müdürü Başmüdür Yrd . 

27 Yedek Parça Depo Md.lUgü 
Memur ve h i z m e t l i l e r i 

Gen.ld.Hz.ve 
Yrd.Hz. 

5-15 Servis Şafi Depo Müdtrü Başmüdür Yrd . 

28 Koruma Amiri Gen.ld.Hz.ve 
Tek.Hlz . 

4-8 EaşmüdUr Daire Başkanı Genel MUd.Yrd. 

29 Koruma Amirl iği emrinde Gn.İd.ve Tak. 
ç a l ı g a n Teknik ve İ d a r i Personel 

Hz.5-15 Koruma Amiri Başmüdür Yrd. Başmüdür 

30 Satınalma KomiByon Başkanı Gen.ld.Hz. 2 Başmüdür Daire Başkanı Genel MUd.Yrd. 
31 Satınalma Komisyonu Teknik 

ve i d a r i memurları ve H i z . 
Gen.İd.Tek.ve 
Yrd.Hz. 

5-15 Komisyon Başkanı Başmüdür Yrd. Başmüdür 

38 Orman İş le tme MUdurti Gen.ve Tek.Ha .2-5 Başmüdür Genel MUd.Yrd. Genel Müdür 

33 Orman İş le tme Müdür Yardım
c ı s ı 

ri H 3-7 Islatma Müdürü Başmüdür Genel MUdür 

34 İ ş le tme MüdUrlugU emrinde 
ç a l ı ş a n Bölge Şef i ,Teknik 
Memurlar i l e Depo Şefi yol 
Bakım Şefi 

H H 3-9 İ ş le tme MUdUrU Başmüdür Yrd. Başmüdür 
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Sırm 
ho 

S i c i l raporu doldurulacak 
Mamurlar 

Memurun Derecesi 
Sınıf ı 

B i r inc i S i c i l 
Amiri 

İkinci S i c i l 
Aai r i 

üçUncU S i c i l 
Auıiri 

35 Bölge emrinde çalışan 
Teknik Elemanla-

Tek.Hz. 3-8 Bölge Şefi İşletme MUdUrU Başmüdür Yrd. 

36 İşletme Hd.lugU ve Bölge Şef. 
Müşavir Avukat ve Avukatları 

Avukatlık Hs .2-8 İşletme MUdUrU I.Hukuk Müşaviri Genel MUd.Yrd. 

37 Orman İşletme Muhasebecisi Cen.td.Hz. 5-13 İşletme MUdUrU Hesap Kontrolör!! Başmüdür 

38 İşletme Muhaeebecisinde ç a l ı 
şan Muhasebe Memuru,Veznedar 
Anban Memuru i l e diğer i d s r l 
Mamurlar 

n H 5-15 Muhasebeci İşletme MUdUrU Başmüdür Yrd. 

39 Bava İş ler inde çalışan Memurlar " " 5-15 Avukat İşletme MUdUrU Başmüdür Yrd. 
40 İşletme merkezinde çalışan 

diğer idar i memurlar i l e 
dag t a İ s i z santralcisi Şoför 
ve hizmetli 1ar 

Gen.İd.Tek. 
ve Yrd.Hs. 

5-15 İ ş le tae Mudur Yrd.İşletme MUdUrU Başmüdür Yrd. 

41 Orman Bölge Şefliği emrinde 
çalışan Katip mutemetler 

Gen.ld.Hs. 7-15 Bölge vefi Kuhaeebeoi İşletme MUdUrU 

4* Orman Bölge Şefl iği emrinde 
çal ı şsa Or.Uygulama,ölçme, 
Keeim,Depo,Or.Muhafaza Memur-

Gen.ld.Hs. 7-15 Bölge Şefi İşletme ItUd.Yrd. 
(Yoksa Bölge Şf. 

İşletme Müdürü 
) 

l a r ı ve Fidancı lar ı i l e her 
her tür lü bekçi ve hizmetli leri 

43 İşletme MUdttrlUgU emrinde Teknik Hs. 5-8 İşletme MUdUrU Yol Pro.Gr.MUd. Başmüdür 
Yol yapım iş ler inde çalışan 
Teknik personel 
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Sıra 
•o : 

S i c i l Raporu Dolduru- Memurun 
lacak hamurlar : Sınıfı s Oereoeai: Birinci S i c i l İkinci S ic i l Üçüncü S ic i l 

Aniri : Amiri : Aniri » 
44 İşletme Müdürlüğü emrinde 

Silvikültür İşlerinde ça
lışan Teknik elemanlar Tek.aia. 5-8 İşletme Müdürü 

Amenej.ve Si lv i 
kültür Kısıa.rid Başmüdür 

*5 Işletae Müdürlüğü emrinde 
haşere mücadele iğlerinde 
çalınan Memurlar Gen.1da. 5-15 

İşletme Kttd.Yard. 
(Yoksa Hrk.fll.3efi) Islotme Müdürü Koruma Kısım Md. 

46 Orman Koruma Ekip Çefleri Tok.itla. 4-10 İşletme Müdürü Koruma Amiri 
( l o k a n Kısım IJd)Başmüdür 47 Ekip Şefliklerinde çalışan 

Teknik ve Teknik olmayan-
Tek.Ula. 
Gen.1da. 5-15 Kklo 3efl İsletme Müdürü 

Koruma Amiri 
(Yoksa Kısım Md) 

Mamurlar» 
48 Or.Araa.Enstitünü Müdürü Gen.1da. , ı Genel Müdür Müsteoar- Bakan 
49 Ena.Müdür Yrd.ve Bol.Bşk. Gen.1da. 

Tek.uin. 2-6 fl^irti Müdürü Genel üüdür Yrd.Ganel Müdür 
50 Enatitüde Görevli Teknik- Tek.Hlz. 5-8 EnstitU fİd.Yrd. Enstitü Md. Genel Müdür Yrd 

üienanlar. 
51 Bölümlerde Görevli Teknik 

Elemanlar 
Tek.His. 5-10 Bölüm Başkanı Enstitü I.'d. Genel Müdür Yrd 

52 Enstitü va Bölümlerde görev-Gen.Ida. 
l i dlfter Memurlar 5-15 Bölüm Başkanı Enet.üd.Yrd. Bnetitü Müdürü 

55 Araştırma Bölge Müdürü Gen.1da. 3-* Enstitü Müdürü Genel lid.Krd. Uonel Müdür 

5* Araştırma Bölge Müdürlüğün- Gen.1da. 
de görevli 4ölge Md.fardım- Tek.Ula. 
oıaı ve diPer Teknik Elemanlar 

4-8 Bölge Müdürü Enstitü Kd.Yrd. Enstitü Müdürü 
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Sıra S i c i l Raseru dolduruiaoak •omurun Daraca a i B i r inc i S i c i l İkinci S i c i l OcUncU S i c i l 
" t leaurlar Sınıf ı Aai,ri Amiri 
s ! Araştırma Bölge luddrltiğUn- O.t.H. 

da görevli idari Manurlar 
5-15 Kıdsali Tek.Blaaan Böl.MUd.Tar. Bölga MUdUrU 

55 Ar».Or.Böl.Şefi 0.1.R. 
Tek.His. 

3-13 Arş.Böl.MUd.Yar. Bölg* MUdUrU BnstitU MUdUrU 

57 Araştırın Ora anı Ş« f l ü t l e 
r i nd a görevli teknik «lamın 

Tak.Mis. 4-13 Ör».Oraanı Böl&a 
^afi 

Bölge MUd.Tar. Bölga MUdUrU 

58 Araştırma Orsanı Böl.Şaflik-g.t,M. 
la rinde görevli aemorlar 

5-15 Arş.Ornanı Bölge 
Şafi 

Araş.Bölge MUd. 
Tar. 

Araştırma Bolce 
MUdUrU 

59 Omaa Vuhafaae Haauru Bgi t iaf a k.Miz . 
Merkasi KUdirU 

3-8 Başaudilr Saire Başkası Oenal MUdUr 

60 reraoael B | i t i a «erkesi 
Mttdttrlerl 

Tak.Hiz. 3-8 İşletme MUdUrU BaşaüdUr Daira Başkanı 

İl Ovnan Muhafaza Memurları 
Bgttim «arkat i «UdurlUgtt 
Sudur Tardı fici s ı va öğret

menleri 

Tak.Siz. 
«¿it i . i i Hiz» 4-8 «ad tir BnşmUdur Saire Başkanı 

62 Orman tuhafasa Ha—arları 
«âitiıı » e r k e e i HUdarlüğu 

İda*« «anarları 
0.1.8. 5-15 Müdür Yar.veya an 
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Orman Bakanlığından: 

Oııaaıı Oenel Mttdürtttg« Teftiş Boran Baataalıjı Oerev ve Pahan» TşsrtBBiMjl 

BlRtNCt BOLÜM 
Oenel hükümler 

Amaç: 
Madde 1 — Bu Yönetmelik Orman genel Müdürlüğünün teftiş hizmetlerini 

yürütmek üzere kurulmuş bulunan Teftiş Kurulu Başkanlığının ve bu Başkanlık hiz
metlerinde çalışan peresonelln görev, yetki ve sorumlulukları İle calışma şekil ve esas
larını belirtir. 

Kapsam: 
Madde 2 — Bu Yönetmelik, Teftiş Kurulu Başkanlığı hizmetlerinde çalışan Baş

kan, Başkan Yardımcıları, Müfettişler ile diğer personelin görev yetki ve sorumluluk
ları İle çabama şekil ve esaslarını, Müfettişlerin niteliklerini kapsar. 

Örgüt: 
Madde 3 — Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı; Başkan, Baş

kan Yardımcıları, Müşavir Müfettişler, Başmüfettişler, 1. Sınıf Müfettişler, Müfettiş 
yardımcıları, Raportörler, Büro şefi, Dosya ve evrak memuru, memur ile daktilolar
dan oluşur. 

İKİNCİ BOLÜM 
Oörevler 

Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri: 
Madde 4 — a) Orman Genel Müdürlüğüne baglı bütün kuruluşların işlerini, 
b) Memurların görevleri İle İlgili tutum ve davranışlarını, 
c) ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, karar, genelge, emirlerin uygulanmasını Ge

nel Müdür adına teftiş etmek incelemek, 
ç) Mevzuattan sapmalar varsa, gerekli inceleme araştırma ve soruşturmaları 

yapmak. 
d) Uygulamada ulaşılması öngörülmüş hedeflerden sapmalar varsa veya mev-

suat gerçek ihtiyaca cevap verecek durumda değilse bunları nedenleri ila ortaya çı
karmak ve problemlerin çözüm yolları hakkında Makama gerekli tekliflerde bulun
mak. 

ÜÇÜNCÜ BOLÜM 
Personelin görev, yetki ve sorumlulukları 

Teftiş Kurak» Başkanım* görev, yetki ve eorumhunkları: 
Madde ö — a) Bağlı olduğu Makam: 
Orman Oenel Müdürü 
b) Direktif vereceği kimseler : 
Başkan Yardımcıları, Raportörler, Müfettişler, Büro şefi ve diğer memurlar. 
e) Görev ve yetkileri: 
ca) Müfettişleri Genel MUdür adına yönetmek ve çalışmalarım düzenlemek, mü

fettiş sıfat ve yetkisine sahip olmak, 
cb) Teftiş Kurulunu yönetmek çalışmalarım düzenlemek ve kontrol etmek, 
ec) Yıllık teftiş programlarını hasırlamak, bu programlan, program dışı yapı

lacak İşleri Makama sunmak, onay almak, bu onaylarla ilgili emir ve talimatları ha
sırlayıp müfettişlere bildirmek, 

YOrtUm ve Idar* S t U M sayla: SI 
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ed) Genel Mlldürün loşum gördüğü hallerde rerilea konularda Masat denetleme 

ve soruşturma yapmak, 
ee) Genel Müdürlük Makamından aldığı emirleri Müfettişlere bildirerek uygu-

mn-ıasmı sağlamak, 
ef) MflfettlslerdeB gelecek inceleme, soruşturma raporUvrryla fezlekeleri ince

lettirerek usul ve esas bakımından varsa eksiklikleri tamamlattırıldıktan sonra, ait ol
duğu mercilere gündertmek ve bunlar üzerinde İlgili Dairelerce ahnacak karar ve ya
pılacak istemleri ve sonuçları islemek,, 

cg) Teftiş hizmetlerinin geliştirilmesi ve müfettişlerinin yetiştirilmesi İle li
ftti hizmet içi veya gerektiğinde du ülkelerde eğitimlerini sağlamak üzere program
lar hazırlayarak Genel Müdürlük Makamına tekliflerde bulunmak, 

ch) Teftiş, islerinin gidisi, yıl sonunda Müfettişlerinin çalışma sonuçlan, tef-
tl« usullerinin geliştirilmesi ve Kurutun durumu hakkında Genel Müdürlük Makamına 
bilgi vermek ve teklifte bulunmak, 

ci) Gerektiğinde Müfettişlere, soruşturma ve inceleme isleri dışında görev 
vermek, 

oj) Kurulun Genel Müdürlük bütçesiyle İlişkilerini düzenlemek, 
ek) Kurul harcamalarını incelemek, tahakkuk memurluğu yapmak ve harca

malara lHfkin evrakm zamanında Saymanlığa gönderilmesini sağlamak ile görevli 
ve yetkilidir. 

d) Sorumluluklan: 
Kurul Başkam bu Yönetmelikte açıkla san görev ve yetkilerin ilgili kanun, tü

zük ve yönetmelikler Us verilen emirlere uygun olarak yapılmasından Genel Mü
düre karsı sorumludur. 

Teftiş Kumlu Başkan yardı sı otlarım w görev, yetki ve eorumhdukları: 
Madde S — a) Bağlı eMugu Makam: 
Teftiş Kurulu Başkanı 
b) Direktif vereceği kimseler : 
Kurul Bafkanının yapacağı İş borSasüne gere Teftiş Kurulunda görevli Büro 

Sefl ve büroda görevli personel 
c) Görev ve yetkileri : 
ea) Be ahsam görevlerini gösteren 5. maddedeki İslerde Başkana yardım 

mek, 

eb) Kurul Bürosu İslerinin düzgün bir seklide yürütülmesini kontrol etmek, 
ee) Kurul Başkanının vereceği diğer İsleri yapmak, 
cd) Kurul Başkanının bulunmadığı zamanlarda Başkan adına isleri yürüt' 

ce) Müfettiş afat ve yetkisine sahip olmak ile görevli ve yetkilidir, 
d) Sorumlulukları: 
Başkan Yardımcıları yukanda tadat edilen görevlerden dolayı yapacakları iş

lemlerden Kurul Başkanına kargı sorumludurlar. 
BnsertoVferiıı ecre o yetki ve soi'Msthıls^aSsjrı .* 
Madde T — a) Bağlı olduğu Makam : 
Teftiş Kururu Başkam 
b) Görev ve yetkileri : 
ba) Müfettişlerce düzenlenen rapor ve fezlekeleri inceleyerek bualann gö

receği iateta veya gönderileceği mercilerle ilgili muameleler hakkında mütaalü ver
mek, 

Ya Ma- «• tav* mama a**, a 
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bb) İncelediği rapor ve fezlekelerde usul re esas bakımından tesbit ettik-

leri noksanlıklar bulunduğu takdirde Kurul Başkanına bu hususlardaki görüşlerini 
bildirmek, 

bc) Kurul Başkanının rapor ve fezlekeler ile teftiş ve tahkik işlerine Stajda 
konularda vereceği isleri yürütmektir. 

c) Sorumlulukları: 
Raportörler, bu maddede belirtilen görevlerinden ötürü Başkana karşı sorum

ludurlar. 
Madde 8 — Teftiş Kurulu Başkanının teklifi ve Genel Müdürün tasvibi ile Mü

fettişlerde gerektiğinde raportörlük görevinde geçici olarak çalıştırılabillrler. Bu bir 
yıl içinde üçe ayı geçemez. 

Müfettişlerin görev yetki ve sorumlulukları: 
Madde 9 — a) Bağlı olduğu Makam : 
Teftiş Kurulu Başkam. 
b) Görev ve yetkileri: 
ba) Orman Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Kuruluşlarına bağlı birim

lerini teftiş etmek, 
bb) Teftişini yaptıkları birimlerin teknik ve ekonomik durumları mevzu

atın uygulanması, memur ve halk ilişkileri konusunda inceleme ve araştırma yapmak, 
düşünce ve tavsiyelerini bildirmek. 

bc) Muameleleri normal teftişe tabi tutulan memur ve hizmetliler hakkında 
gizli tezkiye raporu doldurmak, 

bd) Suç İşledikleri anlaşılan viya İhbar veya şikayet olunan memurlar hak
kında inceleme ve soruşturma yapmak, 

be) Kurul Başkanına alt hizmetlerin yerine getirilmesinde oaa yardan et
mek, 

bf) Teftiş ve inceleme uranında her türlü kayıt ve belgelere el koymak, ge
rektiğinde örneklerini almak, ilgili idarelerin amir ve memurUrmdaa yardan istemek 
ve bilgi almak, 

bg) Para ve hesap işlerine bakan daire ve müesseselerde kasaları mühürle
mek, para ve para hükmündeki evrakı saymak ve teebK etmek, 

bh) Memurin Muhekematı Kanununa göre yaptıkları kovuşturma su-asında 
İlk soruşturmanın icap ettirdiği işlemleri, gerek bu kanun ve gerek C M U . Kanu
nunun hükümlerine göre sorgu yargım atfet va yetkisi ile yapmak, 

bi) Kovuşturulması 1608 saydı Kanun kapsamına giren suçların sanıkları 
hakkında İnceleme yapmak ve düzenleyeceği soruşturma raporunu İlgin mersiye 

gönderilmek üzere Genel Müdüriflğ* sunmak, 
bj) Devlet Memurları Kınumına göre disiplin cezası gerektiren ballarda i l 

gili memur hakkında ceza uygulanması konusunda teklifte bulunmak, 
bk) Teftişe tabi bütün daire ve müesseselerin amir ve memurlarını kanun

ların öngördüğü hal ve şartlarda, işten el çektirmekle yetkili ve görevlidirler. 
c) Sorumlulukları: 
Görev ve yetkilerini kötüye kullanmaları, teftiş ve soruşturmaları sebepsiz 

uzatmaları, teftiş raporlarını, fezleke ve soruşturma raporlarını sebepsiz beklet
meleri ve inceleme ve soruşturmaları sebepsiz olarak noksan bırakmaları ve görev
lerini gereği gibi yapmamalarından Başkana karşı sorunludurlar. 

Büro Şefinin görev, yetki ve forumhthtklerı: 
Madde 10 — a) Bağlı okluğu Makam : 
Teftiş Kurulu Başkan Yarduncun 
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b) Direktif vereceği kimseler : 
Bürosunda görevli dosya ve evrak memuru, memur ve daktilolar. 
c) Görev ve yetkiler : 
ca) Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından verilen Müfettiş rapor, fezleke vc 

diğer soruşturma evrakım kayıt ve ilgili olduğu dairelere vererek izlemek, 
cb) İsleri biten muamelelere ait evrakı düzenli bir şekilde saklamak, 
oc) Tahakkuka esas çabama ve hakediş cetvellerini zamanında hazırlamak, 
cd) Müfettişlerden ve diğer dairelerden gelen her türlü yazıları kayıt ve ce

vaplarını sevk etmek, 
ee) Teftiş Kurulunun çalışmaları ile ilgili kayıt ve dosyaları tutmak ve di

ğer görevleri yapmaktır. 
d) Sorumlulukları: 
Yukarıda belirtilen görevlerin gereği gibi yapılmamağından ve görevleri do-

layıstyle edindikleri bilgileri başkalarına açıklamaktan Kurul Başkam ve Başkan 
Yardımcısına kargı sorumludur. 

Dosya «e evrak memuru - memur ve daktiloların görev yetki ve sorumlu-
tuklomr 

Madde 11 — a) Bağlı olduğu yer: 
Büro şefi 
b) Görev ve yetkileri: 
Büro Şefi tarafından verilen Teftiş Kurulu Başkanlığının görevlerine ilişkin 

iş ve işlemleri yapmak. 
c) Sorumlulukları: 
Kendilerine verilen İşleri zamanında ve gereği gibi yapılmamağından ve ken

dilerine verilen isler sebebiyle edindikleri bilgileri başkalarına açıklamaktan birinci 
derecede büro şefine ikinci derecede Kurul Başkanına karşı sorumludurlar. 

DÖRDÜNCÜ BOLÜM 
Müfettişlerin yojpam\yacağ% işler 

Madde 12 — MflfetMşIer : 
a) Teftiş ve incelemeyle görevli oldukları daire ve müesseselerin icrai işle

rine müdahale edemezler, 
b) Teftiş, inceleme ve soruşturma maksadıyla gidecekleri yeri yapacakları işi 

açıklayanı azlar. 
c) Kayıt, defter, evrak ve belgeler üzerinde şerh ve düzeltme yapamazlar, 
d) Teftiş ve soruşturma İle İlişkili kimselere misafir olamazlar, bunların 

hizmet ve ikramlarım kabul edemezler, alış veriş yapamazlar ve borç alıp veremez
ler, 

e) Görevleri ile ilgili olarak, olaylar ve ilgili şahıslar hakkında öğrendikleri 
veya bildikleri gizil kalması gerekil hususları, gizli yazılara ve Genel Müdürlükle 
olan yazışmaları açıklayamazlar, 

f) Görevli bulunduğu yerde, devlete ait araç ve gereçleri çabama ve oturma 
yerlerine, sair demirbaş eşya ve malzemeyi hizmet ifası dışında kullanamazlar. 

BEŞİNCİ BOLÜM 
Müfettiş yor&tmctUğtna ve müfettişliğe seçilme, atanma ve ayrüma 

Madde 13 — Orman, Hukuk, iktisat, Siyasal Bilimler ve İdari İlimler Fakül
teleri ile İktisadi Ticari İlimler Akademelerinden birini veya yurt içi veya yurt di-
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sında bulunanlara denk bir yüksek okulu bitirenlerle, bu niteliklerde olup da Orman 
Genel Müdürlüğünde halen görevli bulunanlardan Orman Genel Müdürlüğü Teknik 
personelinin atama yönetmeliğine bağlı kalmaksızın açılacak yarışma sınavım kaza
nanlar yapılacak mülakat sonucu Müfettiş Yardımcısı olarak atanırlar. 

Müfettiş Yardımcıları 3 yıllık deneme döneminden sonra beraberinde çalıştığı 
en az iki Müfettiş ve Teftiş Kurulu Başkanının tezkiyesini almak şartıyla yeterlik 
sınavına tabi tutulurlar. Bu sınavda başatı gösterenler derece esasına göre açık bu
lunan Müfettiş kadrosuna atanırlar. 

Müfettiş Yardımcılığı döneminde ayrı ayrı iki Müfettiş tarafından verilen si
cille Müfettişlikte başatı gösteremiyeceği saptananlar ile yeterlik sınavında basarı 
gösteremiyenler, Orman Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra örgütünde öğrenim
leri ile ilgili hizmet sınıfında bir göreve atanırlar. 

Madde 14 — Orman Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı yatışma ve ye
terlik sınavlarına kabul şartları, sınav işlemleri, sınav komisyonu, sınav programı 
sınav şekil ve kuralları ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi gibi hususlar düzen
lenecek bir Yönetmelikte belirtilir. 

Müfettişliğe seçilme ve atanma ; 
Madde 15 — Daire Başkanlığı, fen Heyeti Müdürlüğü veya daha üst kademe

de Müdürlük, Başmüdürlük, Başmüdür Muavinliği, İşletme Müdürlüğü Amenajman 
Heyet Başkanlığı, Kadastro Komisyon Başkanlığı, Ağaçlandırma Bölge Müdürlüğü 
ve Bölge Müdür Yardımcılığı, diğer müessese ve benzeri kuruluşlarda Müdürlük ve 
Başkanlık görevlerinde çalışmış olanlardan gizil tezkiye varakaları başarı dereceleri 
ve müfettişliğe ehliyet dereceleri elverişli olanlar, açık bulunan Müfettişlik kadro
suna Kurul Başkanının teklifi Genel Müdürün inhası ve Bakanının olurlarıyla ata 
turlar. 

Madde 16 — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu Kanunun 1327 sayılı 
Kanunla değişik bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bazı maddelerinin kaldırılma
sına dair kanun hükmündeki kararnamenin 125. maddesi C, Ç ve D fıkraları gere
ğince cezalandırılmış olanlarla memuriyete alınmasına veya devamına engel olma
yacak herhangi bir suçtan dolayı mahkum olanlar Müfettiş Yardımcısı ve Müfettiş 
olamazlar. 

Müfettişlikten ayrılmayı gerektiren haller : 

Madde 17 — Genel Müdürlük Müfettişlerinden : 
a) Olumsuz sicil alanlar, 
b) Haklarında Genel Müdürlük Makamınca yaptırılan inceleme ve soruştur

ma sonucunda verilen özel raporda nedenleri belirtilerek, başka bir göreve atanma
ları teklif edilenler, 

c) Bulundukları Müfettişlik sınıfında şahsi kusur ve yetenek noksanlığı yü
zünden verilen işlerde, başarılı olamadıkları tesbit olunanlar, 

d) Sağlık durumlarının müfettişlik görevlerini devamlı olarak yürütmeye 
engel olduğu anlaşılanlar, 

Atanmadaki usule güre, bu görevden başka görevlere atanırlar, 
Madde 18 — Herhangi bir sebeple Teftiş Kurulundan ayrılan müfettişler ta

mamladıkları işlere ait raporları fezlekeleri, hüviyeti, resmi mühürü, çek ve kredi 
cüzdanının demirbaşları ve kendisine verilen eşyayı hemen inceleme ve soruşturması 
tamamlanmış işlerin rapor ve fezlekelerini bir ay içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına 
teslim etmekle yükümlüdürler. 
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ALTINCI BOLÜM 
Çeşitli hükümler 
Çakıma şekilleri 

Yıllık program düzenlenmesi : 
Madde 19 — Teftlf Kurulunun yıllık çalışmaları, Kurul Başkanlığınca Şu

bat ayı İçersinde Müfettişlerle yapılacak toplantıda kararlaştırılan eaaalar gozönün-
de bulundurularak, hazırlanacak yıllık çalışma programı ile düzenlenir. Makamın ona
yına aunulur. 

Çalışma programlarının aynen uygulanması asıldır. Gerektiğinde Genel Müdür
lük Makamının muaf akatı İle Kurul Başkanlığınca programda değişiklik yapılabilir. 

Normal teftişler: 
Madde 20 — Yıllık normal teftiş programları, Merkez Kuruluşuna bağlı üni

teler İle Başmüdürlüğe bağlı Müdürlük ve Başkanlıklar esas alınmak suretiyle, hiz
met ünitelerinin teftişinin sağlanması amacıyla bu yönetmelik hükümlerine güre dü
zenlenir. 

Madde 21 — Normal teftişe tabi tutulacak ünitelerin teftiş edilecek konuları 
Kurulca hazırlanacak teftiş klavuzunda belirtilir. 

Özel teftişler: 
Madde 82 — Özel Teftişler, yıllık normal teftiş programları dışında yapılan 

teftişlerdir. Bu teftişler: 
a) Genel Müdürün reaen ve sözlü emri, 
b) Genel Müdürlük Merkez Kuruluşlarına dahil görev birimleri veya Valile

rin istemesi üzerine Genel Müdürün emri, 
c) Yıllık normal teftiş sonuçlarının denetlenmesi amacıyla Teftiş Kurulu 

Başkanın İstemesi ve Genel Müdürün onayı üzerine görevlendirilecek Müfettişler ta* 
rafından yaptırılır. 

Özel Teftiş görevi birden çok müfettişe verilmiş İse kadro derecesi an yüksek 
olan müfettiş diğer müfettişlere Başkanlık eder. 

Müfettişlerin görevlendirilmesi: 
Madde 23 — Genel Müdürlük Müfettişleri Bakanlık ve Genel Müdürlük Ma

kamının emirleri İle görevlendirilir. 
Aynca S442 sayılı 11 İdaresi Kanununun 9. maddesinin (d) fıkrası gereğince, 

Valilerde kendi i l şuurları içindeki Genel Müdürlük kuruluşlarıma denetim ve tef
tişini lüzumlu gördüklerinde bu denetleme ve tefrişi, Genel Müdürlük Müfettişleri üe 
yaptırmaya yetkilidirler. 

Genel Müdürlük Makamınca yapılan görevlendirmelerde; 
Genel MUdür tarafından Müfettişe doğrudan emir verilmesi hali dışında görev 

emirleri, Genel Müdürlük makamından alınan özel görevlendirme veya tefriş prog
ramlarına ilişkin onaylar üzerine Teftiş Kurulu Başkanlığınca tebliğ olunur. 

Madde 24 — Genel Müdürlük Müfettişleri : 
a) Doğrudan Genel Müdürden emir almak suretiyle görevlendirildiklerinde, 

Kurulca gereken İşlem yapılmak üzere, aldıkları görev hakkında Kurul Başkanına 
bilgi verirler. 

b) Görevli bulundukları ilde, kendilerine ayrıca Valiler tarafından denetleme 
veya teftiş görevi verildiğinde bu görev ile birlikte, iş durumlarım Genel Müdürlüğe 
bildirirler. Genel Müdürlüğün daha önce vermiş olduğu görev ve çalışma progra
mında bir değişiklik yapılması gerekiyorsa bu hususu ayrıca belirtirler ve alacakları 
talimata göre gereğini yaparlar. 
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Madde 25 — Genel Müdürlüğe bağlı Daire Başkanlıkları ve difer görevli ku
ruluşları Müfettişlerce yapılmasını öngördükleri inceleme, denetleme ve soruşturma 
tekliflerini, alacakları Genel Müdürlük Makamı oluruyla birlikte Teftiş Kurulu Baş
kanlığına iletirler. 

Madde 26 — Valilerin teftiş ve soruşturma istekleri İle Genel Müdürlük Ma
kamına veya Kurul Başkanlığına gelen ihbar ve şikâyet dilekçeleri Genel Müdürlük 
Makamınca uygun görüldüğü takdirde, gereği yapılmak üzere Genel Müdürlüğün i l 
gili Kurul ve Kuruluşlarına da gönderilebilir. 

Teftiş veya soruşturma sırasında ilgililerin yükümlülükleri : 

Madde 27 — Müfettişler, teftiş, inceleme ve soruşturma görevlerini yaparken 
İlgililer görevli müfettişlere görevlerinin gerektirdiği her türlü yardımı göstermek 
sorundadırlar. 

Bu konuda kanuni sakıncalar dışında hiçbir engel gösterilemez, üst makamdan 
İzin veya emir almak gibi özürler İleri sürülemez, istenilen istemli kağıtların göste
rilmesi veya görülmesinde kanuni bir engel varsa bu husus, yazılı olarak Müfettişe 
bildirilir. 

Madde 28 — Orman Genel Müdürlüğüne bağlı veya Teftişi Genel Müdürlüğe 
ait kuruluş ve kurumların amirleri, denetleme ve sorutturma ile görevli müfettişlere 
bu görevleri devam ettiği sürece büro çalışmaları için uygun ve müstakil bir çalışma 
yeri tahsis etmekte yükümlüdürler. 

Madde 28 — Genel Müdürlük Müfetetislerinin görevli bulunduğu kurum ve ku
ruluşların, yapılmakta olan teftiş, inceleme veya soruşturma ile İlgili birimlerde, her 
kademedeki görevlilerin izine ayrılabilmeleri için yetkili müfettişin bu ayrılışta bir 
salanca bulunmadığım belirtmesi gerekir. 

Madde 30 — Teftişe tabi bütün birimlerde bulunması gereken teftiş defterlerine, 
Genel Müdürlükten gönderilen teftiş raporlarının gerekleri belirtilerek özet, tarih ve 
numaraları denetlenen Urun amiri tarafından yazılıp imza edilir. Rapor gereklerinin 
yerine getirilmesi, ilgililerce takip edilir. 

Madde 31 — Tefetiş dosyalarının düzgün tutulup korunmasından ve 30. mad
de de belirtilen teftiş defterlerine yazılan bilgilerin doğruluğundan birimlerin amirleri 
sorumludurlar. 

Birim amirleri; Teftiş defterlerini, teftiş raporlarım ve ilgili emirleri sakla
mak ve görevlerinden ayrılırken bunları teslim almaya yetekili olan görevliye aynen 
devir ve teslim etmekle, yeni atanan amirler de göreve başlarken bu belgeleri ayrılan 
veya saklayan yetkiliden istemek ve teslim almakla yükümlüdürler. 

Haberleşme - kayıt ve dosyalama isteri: 

Madde 32 — Müfettişler teftiş veya soruşturma yaptıkları yerlerdeki resmi, 
makam, özel kurum, gerçek ve tüzel kişilerle, genel müdürlük merkez birimleri ile 
yazışma yapabilirler. 

Ancak, Orman bağlı diğer Genel Müdürlükler Merkez birimleri 
De diğer Bakanlıklar ve bunlara bağlı Merkez birimleri Ue olan yazışmalarım Genel 
Müdürlük yoluyla yaparlar, 

Madde 88 — Müfettişlerin haberleşmede uyacak esas ve usuller aşağıda gösteril
miştir : 

a) Müfettişler, haberleşmelerini ivedi olmayan islerde yazı ile, ivedi fakat gizli 
olmayan İslerde telgraf, telefon veya telsizle, ivedi ve gizli islerde şifreli tel yazısı 
Be yaparlar. 
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b) Müfettişlerin Genel Müdürlükle veya aralarında yapacakları gizli telgraf ha* 
berieşmealnde kullanılmak üzere Kurul Başkanlığınca hazırlanan ve ura numarası ta
şıyan şifre anahtarlarından her müfettişe verilir. Şifrelerin gizli tutulması ve baş
kalarının eline geçmemesi için Müfettiş tedbirli olmak zorundadır. 

Şifrelerin açılış ve kapanışlarında, şifre anahtarlarında belirtilen açıklamaya 
güre hareket olunur. Açılıp metni başka kağıda geçirildikten sonra şifreli metin, ya* 
kılmak suretiyle yokedilir. 

c) Müfettişler gittikleri yerleri Genel Müdürlüğe bildirirler. Merkeze dönül
mesinde Genel Müdürlüğün müsaadelerini alırlar. 

Madde 34 — Müfettişler yazdıkları rapor, fezleke ve diğer yazıların birer örneğini 
ve kendilerine gelen yazılarla resmi genelgeleri özel dosyalarında saklarlar. Taptıkları 
işlemlerin düzenini sağlamak üzere aşağıda belirtilen defter ve dosyaları tutarlar: 

a) Gelen ve giden yazılara ait kayıt defteri, 
b) Elden verilen yazılara ait zimmet defteri, 
c) Posta zimmet defteri. 

İnceleme ve teftiş aonucu yapılacak işlemler 

Madde 35 — Her inceleme ve teftişin sonucu bir rapora bağlanır ve Genel Mü
dürlüğe gönderilir, raporlar açık ve kısa cümlelerle yazdır. 

Rapor, gözlem ve inceleme sonucunda elde edilen ve kesin kanaate dayanan ten
kit, tavsiye, düşünce ve teklifler İhtiva eder. Önemli olmayan şekle İlişkin hususların 
memur va hizmetlilere açıklanmasıyla yetinilir. 

Madde 36 — Teftiş raporu konusu olmayan incelemeler sonucunda 37. madde 
esasları dahilinde İnceleme raporu düzenlenir. 

Madde 37 — Normal Teftiş Programları dışında özel emirlerle yapılan teftiş
ler sonucunda, teftiş raporu düzenlenir. 

Madde 38 — Normal Teftiş programları gereğince yapılan teftişler sonucunda, 
teftişe esas hizmet üniteleri ile İlgili merkez birimleri itibariyle normal teftiş rapor
ları düzenlenir. Gerektiğinde normal teftiş raporu, cevaplı olarak düzenlenebilir. 

Madde 89 — inceleme raporlarının kapsayacağı konular aşağıda gösterilmiştir: 
a) Genel Müdürlükçe verilen emir ve müfettişlerce yapılmakta olan tefriş, 

İnceleme veya soruşturmalar sırasında görülecek lüzum üzerine, belirli bir konu hak
kında yapılan ve teftiş raporu konusu olmayan incelemeler ve bu incelemeye dayanı
larak bildirilecek düşünce ve teklifler, 

b) Teftiş edilenlerin takdir veya idari değişikliklerini gerektiren istem, ey
lem ve hareketleri hakkındaki gizil düşünce ve kanaatlerle bunlara İlişkin teklifler, 

c) Gerek teftiş sırasında ve gerek ihbar suretiyle öğrenilen yolsuzluklar hak
kında yapılacak İncelemeler sonucunda soruşturma a cumasına lüzum olmadığı ka
naatim belirten teklifler, 

d) Örgütlenmenin ve kuruluşun amacım gerçekleştirmek bakımından yeterli 
olup olmadığı hakkındaki teklifler, 

e) Kadroların ve personelin kuruluş İş gücü İle dengeli olup olmadığı hakkın
daki teklifler, 

f) Personelin yetenek ve yeterlilikleri, hizmet içi eğitim İhtiyaç ve durumları 
İle ilgili teklifler, 

g) Dosya, evrak ve arşiv sistemlerinin gelişmesi, işlemlerin kırtasiyeciliği azal
tacak şekilde basitleştirilmesi, basılı kağıtların ve fonların azaltılması hakkındaki tek
lifler, 
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h) Hizmet İçin gerekli araç ve gereçlerin eıven«uu- dununu ne ekonomik ve 

etkIU şekilde kullanılıp kullanılmadığı hakkındaki teklifler, 
1) Kanun, tutuk, yönetmelik ve genel emirler de dahil olmak üzere her t Urlu 

hizmet standartlarının geliştirilmesi için teklifler, 
J) Kuruluşların yerleşme durumları ve çalışma yerleri konulannda teklifler, 
k) Kanun, tüzük ve yönetmelik taşanlarının hazırlanmaları ile uygulanmakta 

olan mevzuatın değiştirilmesi gereklerine alt teklifler, 
1) Teftişe tabi bütün birimleri yeterli bir şekilde veya yeniden düzenlenmesi 

İçin yapılacak teklifler, 
Madde 40 — Tefetis ve normal teftiş raporlarında : 
a) Teftiş edilen servislerin hangileri olduğu ve incelenen istemlerin yürütül

düğü tarih ile teftişe ilişkin dönem, 
b) Teftiş edilenlerin adı, soyadı, görev ve Unvanları, 
o) Teftişin başladığı ve bitirildiği tarihler belirtilir ve hatalarla bunlara dü

zeltilmesi İçin alınması lüzumlu tedbirler ve yapılması gereken İs ve işlemler, müfet
tişin başkaca düşünce ve teklifleri yer alır. 

Cevaplı normal teftiş raporları: 
Madde 41 — Tapılan teftişlerde, görev emrinde işaret edilmiş olan hallerde idari, 

mali ve teknik konularda tesbit edilen ve suç konusu olmayan eksiklik ve hataların 
teftişi yapılan birimlerdeki görevlilerin yönetim ve uygulamalardaki kişisel görüş ve 
tutumları sonucu, meydana gelmiş olduğu anlaşıldığında, bu eksiklik ve hataların gö
revlilerin olanak ve insiyatifleri içinde düzeltilmesi amacıyla öğretici nitelikte olmak 
üzere gerektiğinde cevaplı normal teftiş raporları düzenlenir. 

Madde 48 — Cevaplı normal Teftiş raporları ile İlgili işlemler aşağıdaki şekilde 
yapılır: 

a) Raporda eleştirisi yapılan işlem ve eylemler bu maksatla basilmiş rapor 
kağıtlarına yazılarak teftişi yapılan birimdeki işlemi inceleme görevliye gönderilir ve 
20 günü geçmeyen bir süre içinde cevaplandırılması istenir. Cevaplar Müfettiş tara
fından gönderilen rapor kağıtlarına usulüne güre yazılır ve altı ilgili tarafından gö
revi, adı ve soyadı yazılır imzaladıktan sonra, verilen süre içinde denetlenen birim
de bir üst amir varsa ona yoksa, müfettişe verilir. 

b) Birim amirleri, cevaplı normal teftiş raporuna ilişkin eleştirileri cevap
landıran görevli tarafından kendisine gönderilen cevaplı rapor yasalarını aldıkları ta
rihten 10 gün içinde kendi düşüncelerini de yasarak raporu hasırlayan müfettişe gön
dermeye mecburdurlar. 

c) Elestirilen iş ve işlemleri düzeltmek, tamamlamak ve gereğine uygun ol-
masını sağlamak ilgililerin görevidir. 

İlgililer müfettişin eleştirilerine verdikleri cevapta müfettişin görüsüne uyarak 
yaptıkları veya yapabilecekleri hususları belirtilen eleştirileri ve yapılması öngörü
len hususları, kısmen veya tamamen gereksiz bulduklarında, karşı görüş veya dü
şüncelerini hukuki teknik ve idari dayanak veya nedenleri ile cevaplarında tasaca 
belirtirler, 

d) Müfettişler eleştiri yazılarına aldıkları cevaplar üzerine gerekirse tamam-
layıcı incelemeler yaparlar ve İlgililere gönderilen eleştiri ve cevap yazılarını kapsa
yan cevapta teftiş raporlarında, son mütalaalarını da ilâve ederek bu raporları Genel 
Müdürlüğe sunarlar. 

Ösel gizli rapor : 
Madde 44 — Memuriyet görev ve onuruna yaraşmayan kötü alışkanlık ve dav-

ranısların çevrelerinde yayılmış olduğu anlaşılan, ancak haklarında kanuni soruf 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 29 



Sayfa : 35 RESMİ GAZETE 31 Kasımn 1979 — Sayı. 16816 

turma yapmak için yeterli delil elde edilmeyen görevliler hakkında bu durumları be
lirtmek amacıyla Müfettişler, özel gizli rapor düzenliyerek Genel Müdürlüğe gönde
rirler. 

Madde 45 — Müfettişler teftiş, inceleme ve soruşturmalarına alt rapor ve fez
lekelerini islerin sonuçlandırılmasından itibaren en geç bir ay içeninde düzenlerler bu 
süre İçinde düzenlenerek Oenel Müdürlüğe gönderilmemesi halinde, durum gerekçeleri 
İle bildirilir. 

Müfettişlerin eğitimi : 
Madde 46 — Teftiş Kurulu Başkanlığı, Müfettişlerin hizmet içi eğitimlerini sağ

lamak amacıyla: 
a) üniversiteler, Türkiye ve Ortadoğu Amme idaresi Enstitüsü Oenel Müdür

lük Merkez Kuruluşları ve diğer Bakanlıkların Teftiş birimleri İle ilişki kurarak kar
şılıklı yardımlaşma yoluyla ortak gelişme programları ve seminerleri düzenlerler. 

b) Ormancılık faaliyetleri bakımından birimlerin teftişleri avazında bir veya 
daha fazla müfettişe, mevzuatın uygulanmasından doğan ve müfettişler arasında gö
rüş birliği sağlanmamış bulunan konularda inceleme görevi vererek, bunları tartışmak 
üzere, müfettişlerin gerektiğinde İlgililerin katılacağı toplantılar yapar. 

c) İdarenin yeniden düzenlenmesi ve geliştirilmesi İle İlgili çalışmalara ışık 
tutmak üzere bir veya daha fazla müfettişe inceleme yapmak görevi verir. 

d) Oenel Müdürlük Merkez ve Taşra kuruluşlarında yaşatan seminer mahiye
tindeki her türlü çalışma ve toplantılara müfettişlerin katdmaatm sağlar. 

Bu maksatla, Oenel Müdürlük Merkez birimleri sin seminer programlarının daha 
önce Kurula bildirimleri aağlamr. 

Dtt ülkelerde eğitim : 
Madde 47 — Oenel Müdürlük Müfettişleri, mesleki bilgi ve ihtisaslarımı derin

leştirmek, yabancı dil bilgilerini İlerletmek, görgülerini genjşiatmak ve genel müdür
lükçe lüzum görülecek İncelemeler yapmak üzere, usulüne* dış «İkalar* sara ile gön
derilirler. 

Kredi ctisdam .-
Madde 48 — Kredi Cüzdanı, Orman Oenel Müdürlüğü hesabına merkez Say

manlık Müdürlüğü, Sorumlu Sayman ve Mutemetlerinden alınan paraların kaydedil
diği bir defterdir. Bu cüzdanda Müfettişlerin, bir ay içinde avama alarak alabilecek
leri para miktarı gösterilir. 

Kredi Cüzdanları doldurulduktan sonra, yemişi verilmek üzer* Teftiş Kurulu 
Başkanlığına gönderilir. 

Çek karnesi: 
Madde 49 — Her para almışı için usulüne uygun olarak üç nüsha çek düzenle

nir. Bunların ikisi Sayman veya Mutemedine verilir. Müfettiş ile Sayman veya mute
met veya amirin imzalarım taşıyan üçüncü nüsha ise Müfettifne abkonur. Her ay is
tihkak cetveline bağlanarak Teftiş Kurulu Başkaahğına gönderilir. 

Çek karneleri tamamen kullandıktan sonra dip kaçanı, yemişi verilmek Özere 
Kurul Başkanlığına verilir. 

Kredi cüzdan* ve çeklerin kullamlmsm : 
Madde 50 — Kredi Cüzdanlarında ve çetelerinde, silinti, kazıntı, çıkıntı yapıla

maz. Tası ve rakamlarda herhangi bir yanlışlık yapıldığı takdird*! çekin her nüshan 
Özerin*, bu huaus hakkında şerh verilerek İptal edilir ve Kurula bilgi verilir. Kredi 
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cüzdanındaki hatalı yazı ve rakamların üzeri mürekkeple çizildikten ve hizalarına aynı 
suretle şerh verildikten altındaki haneye doğrusu yazılır. Kullanıldıktan yani muamele 
muhasebeye geçtikten sonra ne kredi cüzdanında ne de çeklerde hiçbir düzeltme yapı
lamaz. 

Kredi cüzdanı ve çeklerin kaybedilmesi .-
Madde 51 — Kredi cüzdanları ve çekler iyice muhafaza edilir. Bunların kaybe

dilmeleri halinde, keyfiyet, derhal Teftiş Kurulu Başkanlığına bUdirilir. 

Çalışma ve hakedişler, hakediş nevileri ; 
Madde 52 — Müfettişlerin hak edişleri maaş, çocuk zammı, yolluk ve diğer ka

nuni gider karsılıklandır. 

Hakedişin hesaplanması ve alınması: 
Madde 53 — Müfettişler, maaslan İle birlikte bir ay İçinde tahakkuk edebilecek 

diğer tstihkaklannı avans olarak ay baslarında alabilirler. 
Bir ayda çekilen paranın, o ay içinde tahakkuk eden hak edişten fazla olduğu 

anlaşılırsa fazla para ayın sonuncu gününe kadar S? ymanlığa veya mutemetliğe yatı
rlar. Alınacak makbuz, İstihkak cetveli ile birlikte Kurul Başkanlığına gönderilir. 

Çalışma ve hakediş cetvelinin düzenlenmesi: 
Madde 54 — Müfettişler, Çalışmalarım ve bunlarla ilgili maaş, yolluk ve diğer 

haklarını aylık olarak düzenliyec ekleri çalışma ve hakediş cetvelinde gösterirler. Bu 
cetvellerin alt olduğu ayı takip eden ayın en geç haftasında hazırlanarak Başkanlığa 
gönderilmesi gerekir. 

Yolluk bildirimi: 
Madde 55 — Her ay tahakkuk eden gündelikler Ue yol taşıt giderleri için Örne

ğine uygun bildirimden iki nüsha düzenlenir ve hakediş cetvelleri İle birlikte Başkan
lığa gönderilir. 

Müteferrik giderler içinde Örneğine uygun ayn bir bildirim düzenlenip hakediş 
cetvellerine eklenir. 

Müfettişlik mühür ve belgeleri ile demirbaşlar : 
Madde 56 — Orman Genel Müdürlüğü Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarına Or

man Genel Müdürü, Orman Bakam ve Başbakanın imzasını taşıyan, fotoğraflı birer 
kimlik belgesiyle, sura numaralarını taşıyan resmi mühür ve şifre anahtarı verilir. 
Aynca imkan dahilinde, yazı ve hesap makinesi, çanta ve diğer araç ve demirbaşlar 
Kurulca sağlanır. 

Müfettiş ve Müfettiş Yardım cilan resmi mühürlerini ve şifre anahtarlarını her
hangi bir surette başkasının eline geçmiyecek şekilde saklamakla ve kendilerine verilen 
demirbaş eşyayı iyi kullanmak ve korumakla görevlidirler. 

Kadrolar ; 
Madde 57 — Teftiş Kurulu Başkanlığı hizmetleri için ilişik kuruluş ve kadro şe

masında gösterilen ve yıllık bütçe tekliflerinde yer alacak kadro unvan, adet ve dere
celeri, iş analizlerine dayalı olmak kaydıyla gerektiğinde değiştirilir. 

YEDİNCİ BOLÜM 
Yürürlük hükümleri 

Madde 58 — Bu Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 59 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, 3/7/1973 gün ve 14588 

sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış bulunan Orman Genel Müdürlüğü Murakabe ve 
Teftiş Kurulu Görev Yönetmeliği yürürlükten kalkar. 

Madde 60 — Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 31 
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ÇARŞAMBA 21 Kasım 1979 Sayı: 16816 

İLÂN BÖLÜMÜ 

Yargı ilânları 
Kırklareli Asliye Hukuk Hakimliğinden : 

Kırklarelinden Metin Akbıyık vekili Avukat Fahrettin Cura tarafından verilen 
21/3/1979 tarihli dilekçe İle davah Rosel Akbıyık aleyhine açılan boşanma davasının 
yapılan açık duruşması sonunda: 

Kırklareli Asliye Hukuk Hakimliğinin 24/10/1979 gün ve 1979/194 esas ve 624 
karar sayılı ilamı ile tarafların boşanmalarına karar verilmiştir. 

Davalının adresi meçhul olduğundan gıyabi ilam yerine kaim olmak üzere İlan 
olunur, 18371/1.1 

Mersin İş Mahkemesi Hakimliğinden: 

Davacı Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünce davah Mersin'de Silifke 
Caddesi No : 337'de Aşiyan Tapı Kooperatifi İşvereni Murat Altındağ aleyhine açılan 
308.798,07 TL. İlk rucuan tazminat davasının yapılan yargılamasında: Adresi meçhul 
kalan davah Murat Altındağ için Resmi Gazete ile ilânen tebligat yapılmasına karar 
verilmekle, 

Davalının duruşmanın bırakıldığı 17/12/1979 günü saat 9.00'da Mahkememizde 
hazır bulunması veya kendisini temsil ettirmesi, aksi halde ilânen gıyap kararı tebliğ 
olunacağı davetiye yerine kaim olarak ilânen tebliğ olunur. 

Tarsus 2. Asliye Hukuk Hakimliğinden : 

1979/288 
Davacı Münevver Kitapçi vekili Avukat Mahmut Özkan tarafından Davah İb

rahim Demirbaş ve Mehmet Kayhan aleyhine açmış olduğu 44.000 liralık alacak da
vasının yapılan duruşması sırasında davah Mehmet Kayhanın adresi Zabıtacada Teb
ligata sarih adresinin tesbit edilemediği gibi adresi meçhul olmamakla dava dilekçesi 
yerine kain olmak üzere davalıya Resmi Gazete ile ilan yapılmasına karar verilmiş 
olmakla davah Mehmet Kayha'mn duruşmanın atılı bulunduğu 30/11/1979 Cuma gü
nü duruşmada hazar -bulunmadığınız takdirde gıyap kararı nında ilânen tebliğine ka
rar verileceği dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere Han olunur. 

1979/269 

18414/1-1 

18398/1-1 
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Ordu Sum Hukuk Hakimliğinden: 

1878/78 
Davacı Adile Gttndogdu vekili Avukat Salih Akkus İle davan Galip Maden vs 

arkadaşları arasındaki taksim ve İzaleyi suyu davasının yapılan açık duruşmasında 
verilen ara kararı gereğince; 

Davacı vekili tarafından verilen dava dilekçesi ile Ordu'nun KaracaOmer Kö
yünde vaki tapunun 322, 223, 303, 304, 307, 329, 331, 358 ve 373 parsel numaraların
da kayıtlı gayrimenkulun davacı ile davalılar arasında müşterek bulunduğundan adı 
geçen gayrimenkulun taksimini mümkün olmadığı takdirde satılmak suretiyle ortak
lığın giderilmesini İstemiş olup tapu maliklerinden Yıldızlı Köyünden Gülsüm Bag va
risleri Gulperi Bas, Fahriye Bas, Ramazan Baş ve Mevlüt Baş'ın bugüne kadar bu
lunamamış ve tebligata sarih açık adresleri belli olmadığından Hukuk usulü muha
kemeleri kanunun 507, 509 ve 510. maddeleri gereğince 23/11/1979 tarihli duruşma
da bulunmaları veya kendilerim bir vekille temsil ettirmeleri gelmedikleri takdirde 
gıyap kararı çıkartılmakaızın gıyaplarında davanın neticeleneceği ve duruşmada de
lillerini hazır etmeleri hususu davetiye yerine kaim olmak üzere llânen tebliğ olunur. 

17568/1-1 
e 

Kozan Asliye Hukuk Hakimliğinden : 

Davacı hazine tarafından davalılar Hüseyin Gönül ve arkadaşları aleyhine aç
tığı tapu İptali, tescil, meni müdahale ve tedbir davasının yapılan duruşması susam
da verilen ara kararı gereğince : 

Davalılardan isa Gönül'ün günü saat 9.40 da duruşmada bizzat hasır bulun
ması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi hususu dUekçeli davetiye yerine kaim 
olmak üzere ilenen duyrulur. 18878/1-1 

1978/544 
Davacı hazine tarafından davalı Fatma Kozan ve 15 arkadaşı aleyhine açtığı 

bedelin Istirdatı davasının, duruşmasında verilen ara kararı gereğince: 
Davalı Mehmet kun Fatma Keşan'ın duruşmanın atılı bulunduğu 27/11/1978 

günü saat 10.00 da duruşmada bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekille tem
sil ettirmesi, dllekçell davetiye yerine İlenen duyrulur. 18879/1-1 

1978/192 
Hazine tarafından Nilüfer Sırkıntı ve arkadaşları aleyhine açılan tapu İptali 

davasının duruşmasında verilen ara kararı gereğince : 
Davalılardan Bekir Kun Nilüfer Sırkıntı'nın 36/11/1979 günü saat 8.85 duruş

mada bizzat hazır bulunması veya kendisim bir vekille temsil ettirmesi hususu gıyap 
yerine kaim olmak üzere Manen duyurulur. 18880/1-1 

1978/518 
Davacı Abdulkadir Hızlı tarafından davalılar Döndü Karakaya ve 6 arkadaşı 

hakkında açmış olduğu tapu iptali, müdahale ve Muarazanın meni davasının duruş
ması şuasında verilen ara karan gereğince : 

Tarsus İlçesi Sağlık Köyünden Ömer kızı Döndü Karakaya'nın duruşmama 
atılı bulunduğu 33/11/1979 günü saat 10.20 de bizzat hazır bulunması veya kendisini 
bir vekille temsil ettirmesi hususu gıyap yerine kaim olmak üzere ilftnen tebliğ olu
nur, 18881/1-1 
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Adana • Kahramanmaraş - Gaziantep - Adıyaman İlleri Sıkıyönetim Komu

tanlığa Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden : 

KARAR ÖZETİ 
K. No : 1979/361 
E. N o : 1979/466 
Suç : Sıkıyönetim yasağına aykırı davranmak. 
SANIKLAR: 
1 — Mustafa Kandemİr, Hamza ve Hayriye oğlu, 1957 D. lu, Sivas Yıldızeli 

nüfusuna kayıtlı, Adana - Ziyapaşa Mahallesi 689 Sokak No: 34'de oturur, Adana 
Mühendislik Yüksek Okulu Gece Bolümü 2. sınıfta 77484 No. lu »grenci. 

2 — Zafer Başkan, Hasan Gani ve Şehnaz oğlu, 1959 D. lu, Kayseri Pınarbaşı 
Aygörmez Köyü nüfusuna kayıtlı, Adana - Yavuzlar Mahallesi 474 Sokak No: 18'de 
oturur, Ziraat Fakültesi 2. sınıfta 848 no. lu fifrene! 

KARAR ÖZETTİ : 
Sanıklar Mustafa Kandemir ve Zafer Başkan haklarında 1402 sayılı Yasanın 

16/1. maddesi gereğince birer ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanıkların 
1/5/1979 tarihinden 10/5/1979 gününe değin göz altında geçirdikleri sürelerin 353 sa
ydı Yasanın 251/1. maddesince bu günlerin sanıklar m mahkûmiyetlerinden mahsu
buna, 647 sayılı Yasanın 6. maddesi gereğince saptanan cezanın ertelenmesine karar 
verilmiştir. 

Yukarıda kimlikleri yazılı sanıklar hakkında Sıkıyönetim Askeri Mahkemesince 
tesis olunan ve özeti yukarıda gösterilen hükmün tebliği hususunda bu güne kadar 
aramalara rağmen sanıkların bulunamaması ve adreslerinin meçhul olduğu bu suretle 
gaip sayıldığı cihetle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve 29. maddeleri uyarınca 
gerekçeli hükmün sanıklara ilfinen tebliğine aynı kanunun 31. maddesi uyarınca ilânın 
yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılması ilânen tebliğ 
alunur, 18332 /1-1 

K. No : 1979/133 KARAR ÖZETTİ 
E. N o : 1979/115 
Suç: Görevli Memura mukavemet, müesesir fül ve 171 sayılı Yasaya aykırı 

lavranmak. 
SANİKLAR: 
1 — Osman Topraklı, Ramazan • Nazife oğlu, 1955 D. lu, Konya • Beyşehir 

nüfusuna kayıtlı, Ankara • Altındağ Mahallesi 89 Sokak No : 2'de oturur. 
2 — Mustafa Yaman, Abdulkadir • Emine oğlu, 1962 D. lu, Adıyaman - Kahta 

nüfusuna akyıth, Adana - Cumhuriyet Mahallesi 1001 Sokak No : 14'de oturur. 
3 — Cemal Ağır, Dursun Cemile oğlu, 1960 D. lu, Ceyhan nüfusuna kayıtlı, 

Adana • Sarıçam Mahallesi 1070 Sokak No -. 57'de oturur. 
4 — Hüseyin Şimşek, Nuri - Fındık oğlu, 1960 D. lu, Susacık - Değirmen nüf. 

kayıtlı, Adana - Yesllevler Mahallesi bua sayılı evde oturur. 
6 — Kenan Topal, Kemal - Güllü oğlu, 1958 D. lu, Tunceli Malazgirt nüfusuna 

kayıtlı, Adana - Yavuzlar Mahallesi 493 Sokak No: 2'de mukim. 
KARAR ÖZETİ : 
Sanıklar Osman Topraklı, Mustafa Yaman, Cemal Ağır, Hüseyin Şimşek ve 

Kenan Topal haklarındaki davanın görevsizliğine ve dosyanın görevli Adana 3. Asliye 
Ceza Mahkemesince görevsizlik kararı verilerek gönderildiği ve bu nedenle ortaya 
çıkan görev uyuşmazlığının çözümü İçin dosyanın Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gön
derilmesini karar verilmiştir. 

Yukarıda kimlikleri yazılı sanıklar baklanda Sıkıyönetim Askeri Mahkemesince 
tesis olunan ve özeti yukarıda gösterilen hükmün tebliği hususunda bu güne kadar 
aramalara rağmen sanıkların bulunamaması ve adreslerinin meçhul olduğu bu suretle 
gaip sayıldığı cihetle 7301 sayılı Tebligat Kanununun 38. ve 29. maddeleri uyarınca 
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gerekçeli hükmün sanıklara ilftnen tebliğine aynı kanunun 31. maddesi uyarınca ila
nın yapıldığı tarihten İtibaren 18 gün sonra tebligatın yapılmış sayılması ilanen teb-
hg olunur. 18888 /1-1 

KARAR ÖZETİ 
K. No : 1979/309 
B. No: 1979/888 
Suç : 1 — Ruhsatsız silah bulundurmak. 
3 — Silâhla yaralamaya teşebbüs. 
SANIKLAR: 
1 — Battal Bülbül, Yahya oğlu, 1960 yılında Saime'den olma, Afşin Emirli 

nüfusuna kayıtlı, Ankara • Keçiören Soyer Kıraathanesinde garsonluk yapar. 
2 — Niyazi Bülbül, Cuma oğlu, 1963 yılında Fatma'dan doğma, Afşin Emirli 

Köyü nüfusuna kayıtlı ve mukim, doğramacılık yapar. 
3 — Yakup Ertekln, Şaban oğlu, 1959 yılında Zübeyde'den dogma, Af sin Pınar

başı Mahallesi nüfusuna kayıtlı, Afşin Kale Mahallesinde mukim. 
4 — Neşet Karabörk, Cuma oğlu, 1960 yılında Nalye'den doğma, Af sin Pınar

başı Mahallesi nüfusuna kayıtlı, Afşin Yeşilyurt Mahallesinde mukim. 
KARAR ÖZETİ: 
Sanık Battal Bûlbül'e müanet. 
a) Ruhsatsız silah bulundurmak suçu sabit görüldüğünden eylemine uyan 

6136 sayılı Kanunun 1308 sayılı kanunla değişik 13. maddesi uyarınca bir yıl hapis 
ve 500 lira ağır para cezasiyle cezalandırılmasına. 

b) İddianamede silahla müessir fule teşebbüs seklinde belirtilen suçun kavgada 
silah boşaltmak suçunu teşkil ettiği anlatıldığından, eylemine uyan Türk Ceza K. nun 
466/2. maddesi uyarınca iki ay hapla cezasiyle cezaiandmlmasına. 

c) Verilen cezaların Türk Ceza K. nun 71. ve 75. maddelerince içtimai ile 
sonuç olarak bir yıl iki ay hapis ve besyüz Ura ağır para cezasiyle cezalsndınlmssma. 

d) Nezarette ve tutuklulukta geçirdiği 14/12A978 ila 18/6/1979 tarihleri ara
sındaki sürelerin 358 sayılı K. nun 301. maddesince mahkumiyetinden mahsubuna. 

3 — Bamk Yakup Ertekin'e müsnet: 
a) Ruhsatsız silah bulundurmak suçu sabit görüldüğünden eylemine uyan 

6136 sayılı K. nun 1308 sayılı Kanunla değişik 13. maddesi uyarınca bir yıl hapis ve 
500 Ura ağır para cezasiyle cezalandırılmasına, 

b) İddianamede silahla mttesesir fille teşebbüs seklinde belirtilen suçun kav
gada silah boşaltmak suçunu teşkil ettiği anlaşıldığından, eylemine uyan Türk Ceza 
K. nun 466/2. maddesi uyarınca iki ay hapis sezasiyle cezalandırılmasına. 

c) Verilen cezaların Türk Ceza K. nun 71. ve 75. maddelerince içtimai ile so
nuç olarak bir yıl iki ay hapis ve besyüz lira ağır para cezası İle cezalandırılmasına. 

d) Nezarette ve tutuklulukta geçirdiği 16/13/1878 İla 18/6/1979 tarihleri ara
sında sürelerin 353 sayılı K. nun 351. maddesince mahkûmiyetinden mahsubuna. 

5 — Diğer sanıklar Niyazi Bülbül ve Neşet Karabörk'ün müsnet suçlan iş
ledikleri hususunda aleyhlerinde mahkumiyetlerini gerektirir yeterli delil bulunma
dığından beraatlerine. 

Askeri Savcılık 1979/302 emanetinde bulunan tabancalar, şarjör, mermiler ve 
boş kovanın Türk Ceza K. nun 31. maddesine müsaderesine, 

karar verilmiştir. 
Yukarıda kimlikleri yazılı sanıklar hakkında Sıkıyönetim Askeri Mahkemesince 

tesis olunan ve özeti yukarıda gösterilen hükmün tebliği hususunda bugüne kadar 
aramalara rağmen samklann bulunamaması ve adreslerinin meçhul olduğu bu suretle 
gaip sayıldığı cihetle 7201 saydı Tebligat K. nun 28. ve 29. maddeleri uyarınca gerek
çeli hükmün sanıklara Hanen tebliğine, aynı K. nun 31. maddesi uyarınca ilanın ya
pıldığı tarihten itibaren 16 gün sonra tebligatın yapılmış sayılması ilanen tebliği olu
nur. 18884/1*1 
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Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları 
Makina ve Kimya Endüsterlei Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

1 ADET OTOKLAV SATIN ALINACAKTIR 
Kırıkkale Barut Fabrikamızın gereksinimi olan 1 adet Otoklav satın alına

caktır. 
Bu İse alt İdari şartname teknik resim ve teknik şartname Ankara'da Genel 

Müdürlük Alım Müdürlüğünden, istanbul'da Bankalar Caddesi No: 75-77 İstanbul 
Şube Müdürlüğünden temin edilebilir. 

ihaleye iştirak edecek firmaların İdari şartnameye güre hazırlayacakları teklif 
mektupları teklif mektuplarım kapalı zarf içerisinde en geç 10 Aralık 1979 Pazartesi 
günü saat 18.00'e kadar Kurumumuz Alım Müdürlüğüne gönderilmesi şarttır. 

Kurumumuz ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta veya siparişi 
dilediğine vermekte serbesttir. 18441 /1-1 * 

Türkiye Halk Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 — Sorgun ve Oltu Şube hizmet binalarımızın inşaat işi götürü bedel esası 
üzerinden kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Söz konusu Sorgun şube hizmet binamızın geçici teminatı 330.000,— TL 
Oltu Şube hizmet binamızın geçici teminatı ise 270.000,— TL. dir. 

3 — İstekliler bu işlere ait ihale dosyalarım Ankara'da Genel MüdürHlğü-
müz Malzeme Müdürlüğü ile Sorgun Şubemize ait inşaat dosyasını Yozgat Şu
bemizde, Oltu Şubemize ait inşaat dosyasımda Erzurum Şubemizde tetkik edebi
lirler. 

4 — Eksiltme 6/12/1979 Perşembe günü saat 1530 da Genel MüdUrlüğümuz 
de toplanacak Satın Alma Komisyonumuzda yapılacağından kapalı zarf mektup
larının aynı gün saat 1430'a kadar makbuz mukabilinde mezkûr komisyona veril
mesi lâzımdır. 

5 — İsteklilerin ihale günü hariç 6 gün önce akşamına kadar Genel Müdür
lük inşaat Müdürlüğüne baş vurarak yeterlik belgesi almaları şarttır. 

6 — Banka, yeterlik belgesini dilediğine verip vermemesi konusunda tama
men serbesttir. 

7 — Yeterlik belgesi alabilmek için; 
a) Ticaret Odası belgesi ibraz etmek, 
b) Son beş yıl içinde eksiltmeye konu olan iş emsali ve teknik öneminde 

benzeri bir işi taahhüt ederek geçici kabulünü yaptırmış olmak, 
c) Veya bugüne kadar bankamıza yaptığı işlerle bu konuda yeterli olduğunu 

İnşaat Müdürlüğü nezdinde kanıtlamış olmak gereklidir. 
8 — Bankamız 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp eksiltmeyi yapıp yapmamakta 

veya işi dilediğine verip vermemekte tamamen serbesttir. 18271 / 3-1 
• • • e 

Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

1 —• Ofisimiz Trobzon Bölge Müdürlüğünde mevcut bulunan 1500 ton teneke 
levhanın İzmit Bölge Müdürlüğümüze taşıttırilması işi idari şartnamesi esasları 
dahilinde kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — Bu işe ait geçici teminat 72.000,— TL. dır. 
3 — İdari şartname Genel Müdürlük Malzeme Şube Müdürlüğünden ve İs

tanbul, İzmir, İzmit ve Trabzon Bölge Müdürlüklerinden temin edilebilir. 
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4 — İhaleye iştirak edebilecek firmalar teklif mektuplarım ea geç 7/12/1979 

günü saat 14,00'e kadar dış zarfın üzerine «nakliye tekUfidir» ibaresi yazarak Genel 
Müdürlük Haberleşme Şube Müdürlüğüne sâoderikcek veya elden tevdi edecek
lerdir. Postada vaki gecikmeler kabul ediliriz. 

5 — Teklif mektupları 7/12/1İ79 günü saat lJjOOde Satınalma Komisyon Beş 
kanlığında açılacaktır. 

Firma temsilcileri ihalede hazar bulunabiHner. 
6 — Ofisimiz 2490 sayılı Kamına tabi olmayıp ihaleyi yaptp yapmamakta veya 

en düşük fut veren teklif sahibine verip vermemekte serbesttir. 18264 /3-3 

Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su taleri Genel Müdürlüğü XIX. 
Bölge Müdürlüğü 192. Şube Başmühendisliğinden: SUŞEHRİ 

1 — Sivas DSİ XIX. Bölge Müdürlüğü Suşehri 192. Şube Başmühendisliği 
hudutları içerisinde bulunan, Suşehri Proje Gölova Barajı Sari Emanet İnşaatında 
Riprap Taşı hazırlanması işi, kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkartılmıştır. 

2 — inşaatın 1. keşif bedeli (26.056.440,— TL.) olup, geçici teminatı (795.443,20 
TL), dir. 

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

a) 1 adet 1,5 yd. 3 lük shovel kepçeli ekskavatör veya 2 adet yükleyici 
b) 1 adet D 8 dozer 
c) Yeteri kadar büyük tonajlı damperli kamyon ( toplam kapasite 100 ton) 
d) Kafi miktarda kompresör ve gerekli diğer ekipman bulundurulacaktır. 
4 — İhale 7/12/1979 Cuma günü saat 10.00 da Suşehri DSİ. 192. Şube Başmü

hendisliği binasında toplanacak olan Gölova Barajı Sari Emanet Komisyonu tarafın
dan kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

5 — İhale dosyası ve ekleri 4. maddede yazılı adreste 19/11/1979 Pazartesi 
gününden itibaren görülebilir. 

6 — İstekli şahıs ve şirketlerin 3/12/1979 Pazartesi günü saat 1730a kadar 
bir dilekçe ile müracaat ederek, ihaleye iştirak belgesi istemeleri ve dilekçeye aşa
ğıdaki belgeleri eklemeleri gerekmektedir. 

a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış (c) grubu en az 26.500.000,— TL lik mü
teahhitlik belgesi, 

b) Taahhüdü altında bulunan işler beyannamesi, 
c) Daha önce yaptığı işleri belirtir beyanname, 
d) Makina ve teçhizat beyannamesi ( Noterden tasdikli), 
e) Banka mali durum belgesi, 
f) Teknik personel beyannamesi, 
g) İşyerini gördüklerine dair, DSİ 192. Şube Başmühendisliğinden alınmış biz 

belge, 
h) 3. maddede istenilen iş makinalannı iş programına uygun olarak şantiyede 

çalışır vaziyette bulunduracağına dair yönteme uygun olarak tanzim edilmiş bir 
taahhütname. 

7 — İstekliler iştirak belgesi alıp almadıklarını 4/11/1979 Sah günü saat 
10.00 dan itibaren DSİ 192. Şube Başmühendisliğine müracaat ederek öğrenebilirler. 

8 — 3/11/1979 Salı günü saat 1730a kadar ihale dosyası ve eklerini görüp 
imza etmemiş olanlara iştirak belgesi verilmez. 

9 — İhaleye iştirak etmek isteyen şahıs ve şirketlerin teklif zarflan r 
7/12/1979 Cuma günü saat 10.00'a kadar 4. maddede belirtilen adresten Gölova Barajı 
Sari Emanet Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabili teslim etmeleri şarttır. 

10 — Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edil
mez. I«265/*-2 
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Ereğli Kömürleri İsletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

1 — Şartnamesine güre kapalı sarflar teklif alınmak suretiyle Kaynak Mal* 
semesl satın alınacaktır. 

8 — Teklif sarfları engeç 8/12/1979 Pazartesi günü saat 14.00'de kadar Ereğli 
Kömürleri İsletmesi (BJ.K.Î.) Genel Muhaberat Şefliğine verilmiş olacaktır. 

3 — Zarflar aynı gün saat lo.OO'd* Müessesemiz Ticaret Şube Müdürlüğünde 
açılacaktır. 

4 — Şartnameler Zonguldak'ta E.K1. Ticaret Şube Müdürlüğünden, Ankara'
da Türkiye Kömür İsletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Baş
kanlığından, İstanbul'da Beyoğlu İstiklal Caddesi Odakule la Merkez No: 284/288 
kat 12'de TKİ Satın Alma Müdürlüğünden temin edilebilir. 

5 — MUessesenüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 18420 /1-1 
e 

TCDD. 3. İsletme Başmüdürlüğü Alım Satın Komisyonu Başkanlığından: 

1 — İsletmemiz İşçilerine verilmek üzere beheri 200 gramlık 40.000 kalıp ko
kulu ve rekli el sabunu alınacaktır. 

2 — İhale kapalı zarf yöntemi İle 28/11/1979 günü saat 13.30 da İşletme 
binasında yapılacaktır. 

3 — Bu İşin geçici teminatı teklif olunan bedelin % 2,6 olup teminat nakit 
olarak yatırılacağı gibi TCDD muteber sayacağı banka mektubu ve Devlet tahvil-
Ude olabilir. 

4 — Şartname her gün mesai saatleri içerisinde Satınalma Komisyonu Bü
rosunda görülebilir. 

5 — TCDD 2490 sayılı yasaya tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta kıs
men yapmakta veya dilediğine vermekte serbesttir. 18427/1-1 

e 
İstanbul PTT Bölge Başmüdürlüğünden: 

1 — İşletmemiz ihtiyacı için kapalı yazılı teklif alma yöntemi ile 7 kalem 
basılı evrak basım işi yaptırılacaktır. 

2 — İhale 10/12/1979 Pazartesi günü saat 1530 da Büyükpostahane binası 2. 
katında toplanacak Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — İsteklilerin usulüne göre tanzim edilmiş kapalı yazılı teklif mektupla
rını ihale günü saat 1430'a kadar makbuz mukabili Başmüdürlük Malzeme Müdür
lüğüne tevdi etmeleri gerekmektedir. 

4 — Şartname ve numuneler iş günlerinde mesai saatleri dahilinde Malzeme 
Müdürlüğünde görülebilir. 

5 — Postada vaki olacak gecikmeler kabul olunmaz. 
6 — Teşekkülümüz 2490 sayılı Arttırma ve Eksiltme Kanununa tabi olmayıp 

ihaleyi dilediğine yapmakta veya hiç yapmamakta serbesttir. 18339 / 24 
9 

Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlüğümüz ile İstanbul İzmir Bölge Müdürlüklerimizde mevcut 
teknik ve ticari şartnamelerimiz esasları dahilinde Urfa İşletmemiz için 12 adet 
kontaktör alınacaktır. 

İlgilenen firmaların usulüne uygun teklif mektuplarım 11/12/1979 Sah günü 
saat 16.00 ya kadar tekliflerini Genel Müdürlüğümüz Ticaret Dairesi Başkanlığında 
bulundurmalarını ve postada vaki gecikmelerin nazari dikkate almmayacağının, 2490 
sayılı Artırma Eksiltme ve İhale Kanuna tabi olmayan Kurumumuzun mallan kıs
men veya tamamen alıp almamakta ve siparişi dilediğine vermekte ve firmalar ara-
şmda taksim etmekte tamamen serbest olduğu ilân olunur, 18228 / M 
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Gelibolu Garnizonu Satmalına Komisyon Başkanlığından: 

-2 — Aşağıda yazılı inşaatlar 2490 sayılı Kanunun 31. maddesine göre kapalı 
zarf usulü ile ihalesi yapılacaktır. 

Keşif Bedeli Geç. Tem. İhale 
İnşaatın adı ve yeri Lira Lira Gün ve Tarihi 

ı 1 1 — — — ~ — - — — — • — - 1 • 
1. İpsala Servisli Er Pavyonu İkmal 

İnşaatı 
2. Gelibolu İskan Tesisleri İkmal 

İnşaatı 
3. Keşan 2nci Kademe İkmal İnşaatı 

4. Malkara 2nci Kademe İkmal Int. 

6 Aralık 1979 
12.000.000 360.000 Saat 10.00 

6 Aralık 1979 
3.500.000 105.000 Saat 11.00 

6 Aralık 1979 
3.000.000 90.000 Saat 15X0 

6 Aralık 1979 
3.000.000 90.000 Saat 16.00 

2 — İhaleye gireceklerin, İdari Şartnamenin 24. maddesinin (d) fıkrasında 
yazdı belgeleri ihale tarihinden en az üç gün önce (İhale tarihi ve tatil günleri 
hariç) Gelibolu İnşaat Emlâk Md. lUğiine vererek yeterlilik belgesi almaları şarttır. 

3 — İhale dosyaları Ankara, İstanbul Lv. Amirlikleri ile Komisyonda her gün 
çalışma saatleri dahilinde görülebilir. 

4 — İsteklilerin ihale saatinden bir saat evveline kadar teki\f mektuplarını 
1979 yılı Ticaret Odası belgelerini ve şartnameye göre istenen diğe belgeleri havi 
zarfları Komisyona vermeleri ilân olunur. 

5 — Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
6 — İhaleler yukarıda belirtilen tarih ve saatte Komisyon Wfs>r"^ 'unda ya

pılacaktır. 18331/4 
e 

Orus Genel Müdürlüğü Fabrikalar Merkez Müdürlüğünden: 

1 — Soğütözü mevkiinde yapılmakta olan 4x8 dairelik İşçi - memur konut, 
İçin yarım ailindirlik sıcak su kazanı satın alınacaktır. 

a) 40 m* İlk yarım ailindirlik S Atü basınçlı kömürü 
b) 90 m» İlk yarun ailindirlik 5 Atü basınçlı kömürü 
3 — Kazanın teknik özellikleri Bayındırlık Bakanlığının 183108, 163818 ve 

penel 152.000 pozları ile belirtildiği şeklinde olacaktır. 
8 — ihale Fabrikalar Merkez Müdürlüğü Atatürk Bulvarı 115/4 Kızılay/An

kara adresinde Fabrikalar Merkez Müdürlüğü ihale Komisyonunda 4/13/1979 günü 
saat 15.00 de yapılacaktır. 

4 — Kazanların muhammen bedeli 40 mi İlk 3 Atulük 390.000,— TL. geçici 
teminatı 15.350,— TL. 

90 mi İlk 5 Atü'lük 652.500,— TL. geçici teminatı 29.700,— TL. 
5 — İhaleye iştirak edeceklerin en geç ihale saatinden bir saat önce teminat

larım nakten veya limit dahili banka mektubu olarak müdürlüğümüz veznesine ya
tırmaları. 

6 — iki kazan İçin ayrı ayrı veya birlikte teklif verilebilir. 
7 — İhaleye iştirak edeceklerin Ticaret ve Sanayii Odası sicil belgesini İbraz 

etmeleri. 
8 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna taht olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta 

ve dilediğine yapmakta serbesttir. 
9 — Postadaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği ilan olunur. 

18431/1-1 
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Bahçeköy Devlet Orman İsletmesi Müdürlüğünden : 

Parti M i k t a r ı M. Bed. Teminatı 
Deposu Emvalin cins ve nev'l adedi Adet M 1 . Ura Lira 

Bendler DX S. N. B. meşe tomruk 
» m . S. K. B. meşe tomruk 
» II. S. N. B. meşe tomruk 
» LU. S. N. B. kayın tomruk 
» İÜ. S. K. B. kayın tomruk 
» Ut. S. N. B. karaağaç tomruk 
» m . S. N . B. ıhlamur tomruk 
» II. S. mege maden direk 
» II. S. kestane maden direk 
» n . S. kestane tel direk 

Soğuksu II. S. N. B. meşe tomruk 
» m . S. N. B. meşe timruk 
» UI. S. K. B. meşe tomruk 
» m . S. U. B. meşe tomruk 
» m . S. N. B. kayın tomruk 
» m . S. K. B. kayın tomruk 
» m . S. N. B. kestane tomruk 
> II. S. kestane maden direk 
> n . S. meşe maden direk 

Kurtkemerl n . S. N. B. meşe tomruk 
» m . S. N. B. meşe tomruk 
» m . S. K. B. meşe tomruk 
» IH. S. U. B. meşe tomruk 
> II. S. kızılağaç maden direk 

Rampa UI. S. Ç. U. B. meşe tomruk 

4 206 58.101 2.530 12.000 
2 152 26.420 1.780 6.000 
1 26 11.804 3.300 3.000 
2 52 28.813 2.090 5.000 
1 30 14.596 1.760 2.000 
1 15 4.964 3.000 1.200 
1 7 2.189 3.000 500 
1 179 16.751 1.760 2.300 
1 60 5.114 1.760 700 
1 29 5.190 3.100 1.300 
1 16 9.525 3.800 2.500 
2 112 33.915 2.530 6.500 
3 143 23.497 1.780 3.200 
1 14 11.007 3.025 2.600 
2 75 22.633 2.090 3.600 
1 48 8.927 1.760 1.260 
1 35 6.728 2.530 1.400 
1 57 4.679 1.760 700 
1 42 3.315 1.760 600 
4 224 95.039 3.300 24.000 

19 1336 502.146 2.530 100.000 
1 84 27.653 1.780 4.000 
1 41 14.341 3.025 3.500 
1 69 5.736 1.650 800 
2 32 30.101 3.475 8.000 

1 —- Yukarıda müfredatı yazılı orman emvali 4/B ve 15/C model şartname 
esasları dahilinde; ^ 50 si peşin, bakiyesi 6 ay vadeli müddetsiz banka mektubu kar
şılığı 29/11/1979 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 13.00 de İşletmemiz ihale sa
lonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

2 — Artırmaya iştirak edeceklerin, en geç saat 12.00 ye kadar teminatlarını 
İşletmemiz veznesine yatırmış olmaları şarttır. Bu saatten sonraki müracaatlar ka
bul edilmez. 18423/1-1 

Türkiye Çimento Sanayii T. A. Ş. Trabzon Çimento Fabrikası Müdürlüğünden: 
1 — Fabrikamızca 1980 yılında yapılacak çimento satışları için taleplerin ka

bulüne başlanmıştır. Satış hinderlandınuz dahilindeki, ticari amaçla çimento alacak
ların, biriket, büz, karo imalatçılarının, kooperatif, dernek ve diğer ihtiyaç sahiple
rinin en son talep tarihi 3/12/1979 mesai saati sonuna kadardır. 

2 — Satış hinderlandınuz dahilinde bulunan İllerdeki Kamu Kuruluşları ve 
Belediyelerin engeç 15/3/1980 tarihine kadar taleplerini fabrikamıza bildirmeleri ge
rekmektedir. 

3 — Satış şartnameleri fabrikamızdan temin edilebilir. 
4 — Şartname esaslarına uygun olmayan, zamanında talep teminatı yaptırma

yanların talepleri, dikkate alınmayacaktır. 
5 — Fabrikamız tahsisleri kendi satış usûl ve esaslarına göre yapmaya yet

kili olup, talep teminatının yatırılmış bulunması bir hak teşkil etmez. 
6 — Postada vaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
İlgililere duyurulur. 18419/1-1 
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Ankara Lv. Amirliği (4) No.lu Sat. Al. Kom. Bşk. lığından: 

Kapalı zarf usulü ile Ankara 80 D. (E) Böl. Lojman İnş. İşi yaptırılacaktır. 
Keşif bedeli 80.000.000,— Lira olup, Geçici teminatı 2.400.000,— Liradır. İhalesi 
12/12/1979 günü saat 15X0 de Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi her 
gün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sa
yılı Kanun hükümleri dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarını en geç ihale saatin
den bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına verme
leri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 6/12/1979 günü 
saat 18.00*6 kadar, Ankara'da K. K. Mrk. İnş. Emi. Bşk. müracaat ederek yeterlik 
belgesi almaları şarttır. 18269 /1-1 

Kapalı zarf usulü ile Ankara 80 D. (F) BÖL Lojman İnş. İşi yaptırılacaktır. 
Keşif bedeli 80.000.000,— Lira olup, Geçici teminatı 2.-100X00«— Liradır. İhalesi 
12/12/1979 günü saat 11X0 de Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi her 
gün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sa
yılı Kanun hükümleri dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarım en geç ihale saatin
den bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına verme
leri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 6/12/1979 günü 
saat 18X0'e kadar Ankara'da K. K. Mrk. İnş. Emi. Bşk müracaat ederek yeterlik 
belgesi almaları şarttır. 18270 /1-1 

Çine Belediye Başkanlığından : * 

Belediyemize alt olup hurdaya ayrılan 1 adet ford şasesi 80.000,— liraya, 1 adet 
damper kasası 38.000,— liraya, 1 adet komple panasu kompresörü ve tüpü bulunan 
faal Jeneratör 60 KVA 400.000,— liraya, komple General marka bir adet Jeneratör 
800.000,— liraya, 1 adet faal FL-7 fiat kepçe 600.000,— liraya, 1 adet doser D.6 faal 
fiat 300.000,— liraya, 3000 adet beher tanesi 100,— liradan asfalt bidonu 20.000,— 
liraya, 40 adet büyük ve küçük lastik 4.000,— liraya, 3 ton kilosu 10,— liradan hur
da malzeme 30.000,— liraya, 3490 sayılı Kanunun 1 ve 41 inci maddelerine göre 
açık arttırma suretiyle satılacaktır. 

Taliplilerin 0/12/197» günü Belediye Başkan Odasında saat 11.00 de hazır bu
lunmalarına adı geçen günde talipli çıkmadığı takdirde 28/12/1979 günü aynı yerde 
ve saatte İkinci İhalesinin yapılacağı Hanen duyurulur. 18424 /1-1 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. den: 

13 Adet Muhtelif Vasıta Satılacaktır. 
1 — Şlrketimlzce kapak sarfla teklif almak suretiyle 18 adet muhtelif vasıta 

satılacaktır. 
2 — Verilecek tekliflerin en geç 17/12/1979 günü saat 16.00 ya kadar «Ereğli 

Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. İç Alımlar Müdürlüğü Kdz. Ereğli» adresinde 
bulundurulması şarttır. 

S — Şartnameler bedelsiz olarak yukarıdaki adresten veya, 
— Ankara'da: Atatürk Bulvarı Selcan Han No : 137 KaL: 6 dakl Satınalma 

Şefliğimizden (Tel: 17 93 00) 
— İstanbul'da : Taksim, Gümüşsüyü Cad. Dersan Han No : 90 Kat: 4 deki 

Satınalma MUdUrlUğü'müzden (Tel: 44 68 64) 
temin edilebilir. 

4 — Şirketimiz işbu satışı yapıp yapmamakta veya kısmen veya tamamen 
dilediğine yapmakta serbesttir, 18438/1-1 
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Ereğli Demir ve Cenk Fabrikaları T. A. Ş. den: 

1 — Şirketimiz It. Kademe Tevsiat Projesine dahil Bobin Tavlama Fırınlan 
ve Çabuk Soğutma Sisteminde kullanılmak üzere muhtelif Basınç Göstergeleri, 
Isı Kontrol Cihazlan, Termokupul Başlıkları ,* Küçük Ebatta Kontrol Vanaları ve 
Elektrik Motorları gibi Enstrüman ve Elektrik Malzemeleri ile takriben 180 ton 
refraktör malzemesi satın alınacaktır. 

2 — Gerekli döviz Dünya Bankası (I.B.R.D.) tarafından finanse edilmektedir. 
3 — ilgi duyan firmaların 15 Aralık 1979 tarihine kadar, «Miscellaneous Ins-

Urumants and Electrical Materials» ve/veya « Refractories For Annealing Furnaces* 
refesansiyla, 

Erdemir Proje ve Tesis Genel Müdür Yardımcılığı Kdz. Ereğli adresine mü
racaat ettikleri takdirde, kendilerine veya açık adreslerini bildirdikleri yurt dışın
daki firmalanna, gerekli ihale dosyalan postalanacaktır. 

Tüm müracaatlar İngilizce yapılacaktır. 18429 / 2-1 

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalan Müessesesi Müdürlüğünden: 

200 ADET GRAFİT ELEKTROD İLE 200 ADET GRAFİT NİPEL 
SATIN ALINACAKTIR 

Şartnameler bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir; 
1 — Karabük'te Karabük D.Ç. Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve İkmal Mü

dürlüğümüz, 
2 — İstanbul'da Sirkeci Yaaköşkü Cad. Yabköfkü Han Kat 4-5deki Mü-

mcssilliğimiz, 
3 — Ankara'da Büklüm Sokak No. 22 deki MümessüUğimiz, 
isteklilerin şartnamemiz esaslarına göre bazuiayacaklan kapalı teklif mek

tuplarını, en geç 19/12/1979 günü saat 14.00'e kadar Karabük D.Ç. Fabrikaları Mü
essesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmalan ilan olunur. 

18430 / 2-1 
m • "" 

İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürtüğünden : 

Kurumumuz Adana Bölge Müdürlüğü için 1 adet Santral satın alınacaktır. 
Bu işe ait şartname mesai günleri içinde Genel Müdürlüğümüz Levazım Müdür
lüğü ile Adana Bölge Müdürlüğünden sağlanabilir. 28336 /1-1 

<<•*) < < 
Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İstetme Müessesesi Genel Müdürlü

ğünden: (E.G.O.) 

1 — Kuruluşumuzca, 26 kalem oto elektrik gereci. (1966-69 model 14 RU 10 
president tipi büssing otobüsleri elektrik gereçleri gereksinimi.) önerge alma su-
retiyle satın alınacaktır. 

2 — ilgililer hazırlayacaksın önergelerini abra koşullarına göre hesap edi
lecek geçici güvence ile birlikte 10/12/1979 Pazartesi günü saat 17.00 ye dek Ku
ruluşumuz Yazı İsteri Müdürlüğüne vereceklerdir. 

3 — Bu işle ilgili liste, ahm koşullan ve şartname Kuruluşumuz Ticaret Mü
dürlüğünden ücretsiz alınabilir. 

4 — Güvence ve 60 gün opsiyon verilmeyen önergeler ö^ğcrleodirilıneyecektir. 
5 — Kuruluşumuz isterse kısmı sipariş yapabiiir. 
6 — Her türlü gecikmeler ite telgrafla yapılacak önergeler kabul edilmez. 
7 — Kuruluşumuz 2493 sayılı yasaya bağlı değildir. 
8 — Her türlü başvurular 329-79/ÎP. referansı ite Ticaret Müdürlüğüne yapı

lacaktır. »337/1-1 
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Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

1 — İzmir-Aliağa Rafinerisi (T. P. A. 0.) ile Petrol Ofisi Depolama Tesisleri 
arasında yapılacak olan Akaryakıt Boru Hattı Döşenmesi işi Bayındırlık Bakan
lığı 1979 yılı birim fiyatlarıyla kapalı zarf usulüyle ihaleye çıkartılmıştır. 

2 — İş sari olarak ilerideki yıllara İntikal ettiğinden ihalenin yapıldığı yıl
dan sonraki yıllarda o yıllara ait Bayındırlık Bakanlığı ve Petrol Ofisi birim fi
yatları uygulanacaktır. 

3 — Borular ve vanalar Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından verilecektir. 
4 — İşin keşif bedeli 9.850.000,— TL. geçici teminatı 309250,— TL. dır. 
5 — İhaleye iştirak edecekler gerçek veya tüzel kişi olacaktır. 
6 — İhale dosyası ve ekleri Genel Müdürlüğümüz B.P. l . Fen Heyeti Müdür

lüğünde incelenebilir. 
7 — İhaleye iştirak edecekler yeterlik belgesi almak için en geç 30/11/1979 

günü saat 1630a kadar aşağıda yazılı bilgileri ekleyecekleri bir dilekçe ekinde 
Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü Haberleşme Şube Müdürlüğüne müracaat edecekler
dir. Bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar ve postadaki gecikmeler dikkate 
alınmaz. 

Yeterlik Belgesi Almak İçin: 
a) Yapı araçları beyannamesi, 
b) Teknik personel beyannamesi, 
c) Evvelce yaptıkları ve halen yapmakta oldukları işleri gösteren taahhüt 

beyannamesi, 
d) Banka referans mektubu, 
e) Bu işe tahsis edecekleri meblağı belirten taahhüt beyannamesi, 
0 Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları keşif bedeli tutamda G Grubu 

müteahhitlik karnesi ve keşif bedeli tutarında benzer bir işi tek taahhüt altında 
Müteahhit veya Taşaron olarak yaptığını gösteren iş bitirme belgesi, 

g) 1979 yılında vize edilmiş Ticaret Odası vesikası, 
h) İstekli ortaklık olduğu takdirde; 
— İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı ol

duğu Ticaret Odasından veya sair Resmi bir makamdan ortaklık siciline kayıtlı 
ve halen faaliyette olduğunu gösterir ve bu ihalenin ilân gününden sonra alınmış 
belge, 

— Ortaklığın sirküleri ve ortaklık adına tekliflerde bulunacak kimselerin bu 
ortaklığın vekili olduğunu gösterir noterden onaylı vekâletname. 

8 — Yeterlik belgesi Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü E.P.I. Fen Heyeti Mü
dürlüğünden 7/12/1979 günü saat 14.00 den itibaren isteklilerin kendisine veya ka
nuni veküine verilecektir. 

9 — İhale Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü Satmalma Komisyonu Başkanlığın
dan 12/12/1979 günü saat 15.00 de yapılacaktır. 

Teklif zarflan aynı gün saat 14.00'e kadar Haberleşme Şube Müdürlüğüne ve
rilmiş olacaktır. Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 

10 — Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp yeterlik belgesi 
verip vermemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediği müteahhide yapmakta 
serbest olup, yeterlik belgesi verilmesinin nedenini bildirmekle zorunlu değildir. 

İlân edilir. 18268/1-1 

TCDD Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesinden: 

8 KALEM MUHTELİF PLASTİK KELEPÇE İMAL ETTİRİLECEKTİR 
1 — Müessesemiz ihtiyacı olan 8 kalem muhtelif plastik kelepçe, ihtiyaç lis

tesi, teknik şartname, tip mukavele ve eksiltme şartnamesine göre kapalı zarfla 
eksiltme suretiyle teklif alınarak satın alınacaktır. 
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2 — Eksiltme 4/12/1979 tarih Sah günü saat 14.00 de Müessesemiz Alım Sa
tım Komisyonluğunda yapılacaktır. 

3 — Muvakkat teminat teklif tutarının 4» 7 sidir. 
4 — Taliplerin muvakkat teminatları' ile birlikte kapalı teklif mektuplarım 

eksiltmenin yapılacağı gün ve saate kadar komisyonumuz adına göndermeleri veya 
bizzat getirmeleri gerekmektedir. 

5 — Eksiltme saatine kadar Komisyonumuza teslim edilmeyen veya muvak
kat teminatı bulunmayan teklif mektuptan geçerli değildir. 

6 — Bu isle ilgili şartnameleri bedelsiz olarak komisyonumuzdan temin edi
lebileceği gibi istenildiğinde posta ile de gönderilecektir. 

7 — E. L. M. S. Eksiltme ve arttırma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip 
etmemekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen 
serbesttir. 18031 /1-1 

e 

2 KALEM BAKIR İLETKEN SATIN ALINACAKTIR 
1 — Müessesemiz ihtiyacı olan; Bakır iletken izaleli 0,8x2/1,17x237 1050 Kg 

Pamuk izaleli bobin teli 02,20 mm. 100 Kg. 
İhtiyaç listesi, teknik şartname, tip mukavele ve eksiltme şartnamesine göre 

kapalı zarfla eksiltme suretiyle teklif alınarak satın alınacaktır. 
2 — Eksiltmesi 7/12/1979 tarih Cuma günü saat 14.00 de Müessesemiz Alım 

Satım Komisyonluğunda yapılacaktır. 
3 — Muvakkat teminat teklif tutarının % 2JS udur. 
4 — Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte kapalı teklif mektupların, 

eksiltmenin yapılacağı gün ve saate kadar komisyonumuz adına göndermeleri veya 
bizzat getirmeleri gerekmektedir. 

5 — Eksiltme saatine kadar Komisyonumuza teslim edilmeyen veya muvak 
kat teminatı bulunmayan teklif mektupları geçerli değildir. 

6 — Bu işle ilgili şartnameleri bedelsiz olarak komisyonumuzdan teinin edi
lebileceği gibi istenildiğinde posta ile de gönderilecektir. 

7 — E.L.M.S. Eksiltme ve arttırma mevzuunu .teşkil eden işi ihale edip 
etmemekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen 
serbesttir. 16032/1-1 

' e 
Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi Genel Müdürlü-

günden; (E.G.O.) 
1 — Kuruluşumuzca, 1.000 Adet K 2 İzolatör, 1X00 Adet K, İzolatör demiri 

TSE-536 önerge alma suretiyle satın alınacakta. 
2 — İlgililer hazırlayacakları önergelerini alım koşullarında belirtilen mik

tarda geçici güvence Ue birlikte 28/11/1979 Çarşamba günü saat 17.00'ye dek Ku
ruluşumuz Yazı İşleri Müdürlüğüne vereceklerdir. 

3 — Bu işle ilgili alım koşullan Kuruluşumuz Ticaret Müdürlüğünden üc
retsiz alınabilir. 

4 — Güvence verilmeyen önergeler değerlendirilmeyecektir. 
5 — Kuruluşumuz isterse kısmı sipariş yapabilir. 
6 — Her türlü gecikmeler ile telgrafla yapılacak önergeler kabul edilmez. 
7 — Kuruluşumuz 2490 sayılı yasaya bağlı değildir. 
8 — Firmalar teklifleriyle birlikte kitap, katalog, broşür vb. vereceklerdir. 
9 — Firmalar istendiğinde numune göndereceklerdir. 
10 — Her türlü yazışmalarda 352-79/KÖ. referansı bıUamlacaktır. 

17176/1-1 



Milas Orman isletme Müdürlüğünden : 

BOlgesl 
Bodrum 

> 

K. Hisar 
> 
» 

Kayadere 
» 

Depona Cins ve Nev*i 
Pınarhbelen 

> 

> 
> 

Sarıcay 
> 
> 

Selimiye 
» 

Karaçayır 
» 
> 

Beçin 
> 
> 
> 

Beypuan 
» 
» 
> 

Kırcağız 
> 
» 

Mersenet 
» 

HL Sn. Çz. Ks. Tom. 
DX Sn. Çz. Nor. Tom. 
Çz. Sanayi Odun 
m . Sn. Çz. Ks. Tom. 
HL Sn. Çz. Nor. Tom. 
H. Sn. Ça. Maden Dir. 
JSL Sn. Çz. Ka Tora. 
DX Sn. Çz. Nor. Tom. 
Çz. Sanayi Odun 
H. Sn. Çz. Maden Dir. 
HL Sn. Çz. Kısa Tom. 
HL Sn. Ça. Nor. Tom. 
TL 8B. Çz. Maden Dir. 
Çz. Sanayi Odun 
HL Sn. Çz. Ka» Tom. 
HL Sn. Çz. 2* or. Tom. 
Çz. Sanayi Odunu 
HL Sn. Çz. Kısa Tom. 
HL Sn. Çz. Nor. Tomruk 

Parti MİKTARI Muh. Bedeli % 7 fi Tem. 
Adedi Adet Mi. Lira Kr. Lira Kr. 

7 1084 281.719 1.750,— 37.000,— 
7 1110 303.931 2.450,— 65*00,— 

İS 8775 306.856 1*00,— 38.700,— 
16 2877 583.748 1.800,— 78.800 — 
5 74» 179.587 2*00,— 33.700,— 
7 8811 287.336 1.600,— 34.500,— 

1» 1415 425.371 1.850,— 59.000,— 
21 812« 585.067 2*50,— 111.800,— 
4 46» 74.662 1*00,— 7*00,— 
1 Sİ» 24.059 1.600,— 3.800,— 
S 462 84.777 1.800,— 11.400,— 
2 106 24.008 2*00,— 4.500 — 
5 811 73.502 1*00.— 8.800,— 

16 4958 372.464 1*00,— 36*00,— 
20 192» 454.680 1.800.— 61.400,— 
10 1088 256.024 3.500,— 48.000,— 
5 818 100.452 1.300,— 9*00,— 
4 843 163.866 1.800,— 22.100,— 
1 232 51.262 2.500,— 9.600,— 

67L500,— 
% 7* Teminat tutan : 671.500,— TL. 
BETANI: 
HL Sn. Çz. Kura Tomruk 
IH. Sn. Çz. Normal Tomruk 
D. Sn. Çz. Maden Direk 

Çz. Sanayi Odun 

8610 Adet 1SS4J71 M>. 
6357 Adet 1289*79 Mİ. 
4541 Adet 384*«7 MÎ. 

10017 Adet »44*34 Mî. 

29.525 Adet 4738081 M>. 
1 — İsletmemize ait yukarıda müfredatı yazdı (160) parti orman emvali hizalarında yazdı muhammen bedel üzerinden sana 

% 00 si ve veszOarl pasta, bakiyesi 6 ay vadeli ztsMsstsss aa-UUl banka mektubu ve her zaman paraya çevrOebûen 
kabul edilmiş, devlet iç istikraz tahvilleri karadığında olmak üzere açdt arttırma suretiyle satılacaktır. 
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t — Sabf 38/11/1979 Çarşamba günü saat 13.00 de tfletme satış salonunda yapılacaktır. 
S — Satışa ait İlân, tevhit listesi ve satış şartnamesi Orman Genel Müdürlüğünde, Muğla, Denhut, tamir Orman Bölge Baş-

nradnrnutlermds Muğla Orman Bölge Basmüdtlrlügümüae bagh İşletme Müdürlüklerinde görületdnr. 
4 — Sahsa iştirak edecekler İS/C satış şartnamesi hükümleri uyarınca istenilen belgeleri ibraz ederek alacakları partilerin 

teminatlarım yatırdıklarına dair makbuzla birlikte satış saatinde Komisyon önünde hasır bulunmaları ilan olunur. 
NOT: Saat lS.OO'e kadar teminatlarım yatırmayanlar satışa iştirak edemezler. 18315/ 3-S 

Antalya Devlet Orman isletmesi Müdürlüğünden: 

İstif Parti M i k t a r ı M. Sat. Be. % 7,5Tem. 
Bölgesi Deposu Yol vasfı Mal cins ve nev'l No. adedi Adet M>. Ura Kr. Ura Kr. Boyu 

Kemer Göynük Asvalt 3. S. TJ. B. çam tomruk 132 1 • 3.495 3.300,— 630,— 6 
> > > 3. S. N . B. çam tomruk Muht. 6 1816 836.412 2.093,— 51.240,— 3-4 

Muhtelif Muhtelif > 3. S. N. B. çam tomruk Muht. 10 2583 453.078 2.400,— 81.550,— 8-4-5 
Kemer Göynük » 3. S. N. sedir tomruk Muht. 1 208 66.688 3.300,— 14.000,— 3 

> > > 3. S. K. B. çam tomruk Muht. 4 1888 170.838 1.800,— 23.000,— 1-1,5-2-2,5 
> > > 3. S. K. karaçam tomruk Muht. 1 42 16.662 1.862,— 2.330 — 3 
» > 3. S. K. sedir tomruk Muht. 1 39 18.649 2.750,— 3.825,— 3 
» > > Çam sanayi odunu Muht 1 778 52.908 1.320,— 5.230,— 1 
> » > Sedir sanayi odunu Muht 1 60 6.917 1.330,— 700,— 1 

» > Karaçam sanayi odunu Muht. 1 62 10.211 1.300,— 1.000,— 1 
Muhtelif Muhtelif > Çam maden direk Muht 16 19875 827.712 1.550,— 96.300,— 1,5-2-3-4 

> » > Çam tel direk Muht. 3 544 101.812 2.750,— 20.900,— 6,5-7 
D. Çamı Uzunkuyu » Çam travers 1-2 1 75 8.550 8.000,— 1.900,— 

> Değirmen > Reçine 1 8000 Kg. 32,50 1.950,— 
Çakırlar Çakırlar > Çam kapak tahtası 1 45 Ster 600 — 270,— 

> > > Çam yarma sanayi odunu 1 75 Ster 880,— 490,— 
1 — Yukarıda müfredatı yazdı bulunan 47 parti halindeki muhtelif cins 27438 adede denk 2052.820 m', yapacak orman em

vali ile 8000 Kg. reçine, 45 ster çam kapak tahtası, 75 ster yarma sanayi odunu 30/11/1979 tarihinde saat 10.00 da açık arttırma 
sureti ile satışa çıkarılmıştır. 

2 — Bu emvallerin % fiO bedeli ile bilumum kanuni vergileri peşin % 50 mal bedeli (vadesiz banka mektubu kargılığında) 6 ay 
vade ile 15/C satış şartnamesi mucibince satılacaktır. 

3 — Alıcıların partiler hizasındaki % 7,5 geçici teminatlarım yatırarak satış salonunda teşekkül edecek komisyona müracaat
larım (teminatın ihale saatine kadar yatırılması veya sıraya girmesi şarttır,) 18432/1-1 
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Çeşitli ilânlar 
Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsası Hazine Komiserliğinden: 

idare merkezi İstanbul'da bulunan Oto - Yol Pazarlama A. Ş- nin 30.000.000,— 
lira olan sermayesini temsil eden, birlik kupürü 5.000,— lira itibari değerde 4365 adedi 
A, B serisi nama, 1635 adedi (C) serisi hamiline yazılı hisse senetleri 16/11/1979 tari-
hmden itibaren borsa kotuna alınmıştır. 18359 

İdare merkezi İstanbul'da bulunan Çimtaş Çelik İmalât Montaj ve Tesisat A Ş. 
tarafından ihraç edilen % 25 faizli 7 yıl vadeli, birlik kupürü 10.000,— lira itibari de
ğerde 5000 adet, 25.000,— lira itibari değerde 1000 adet ve 100.000,— Ura itibari de
ğerde 250 adet toplam 100.000.000,— liralık hamiline yazılı tahviller 16/11/1979 tari
hinden itibaren borsa kotuna alınmıştır. 18360 

İdare merkeiz İstanbul'da bulunan Pereja İleri Kimya Sanayü A. Ş. tarafından 
ihraç edilen % 25 faizli 7 yıl vadeU, birlik kupürü 5.000,— Ura itibari değerde 1200 adet, 
IOJOOO,— lira itibari değerde 900 adet ve 25.000,— Ura itibari değerde 600 adet toplam 
30.000.000.— liralık hamiline yazılı I. tertip tahviller 16/11/1979 tarihinden itibaren Bor
sa kotuna alınmıştır. 18361 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 

İstanbul Giriş Gümrük Müdürlüğünün 9/1/1979 gün ve 27316 sayılı giriş beyan
namesi ile KemeralıU Cad. 51/3 Karaköy/îst. adresinde mukim Mehmet Aydınlık tara
fından yurda ithal edilen otomobil'den noksan alınan 3.165 TL: geUr eksiğinin mükel
lefin adresinde bulunmaması nedeni Ue tebliğ edüeroemiştlr. 

Tebligata esas olacak başkaca bir adreside bilinmediğinden 7201 saydı Tebligat 
Kanununun 28. ve 29. maddelerine güre il&nen tebliğine karar verilmiştir. 

Tebligat yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 
Vade T : 11/1/1080 18362 

İstanbul Giriş Gümrük Müdürlüğümün 3/1/1979 gün ve 26696 sayılı giriş beyan-
Lamesi Ue Şehit Muhtar Cad. No. 12 Taksim/İst. adresinde mukim Ahmet Çolak tara
fından yurda ithal edilen otomobil'den noksan alınan 1.664 TL. gelir eksiğinin mükelle
fin adresinde bulunmaması nedeni Ue tebliğ edilememiştir. 

Tebligata esas olacak başkaca bir adreside bilinmediğinden 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun/ 28. ve 29. maddelerine göre ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Tebligat yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 
Vade T: 22/1/1980 18363 

İstanbul Giriş Gümrük Müdürlüğünün 3/11/1978 gün ve 21426 sayılı giriş beyan
namesi Ue Büyükdere Cad. Emekli Subay Evleri 5-6 Blok/İst. adresinde mukim Hasan 

Aydoğan tarafından yurda ithal edilen otomobil'den noksan alman 71.290 TL. geUr eksi
ğinin mükellefin adresinde bulunmaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

Tebligata esas olacak başkaca bir adreside bilinmediğinden 7201 sayılı TebUgat 
Kanununun 28. ve 29. maddelerine göre il&nen tebliğine karar verilmiştir. 

Tebligat yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 
Vade T : 7/11/1979 18384 
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Türkiye Emlak Kredi Bankası A. O. Genel Müdürlüğünden : 

% 18 faizli 1956 yık Bankamız tahvillerinin 15/11/1979 tarihinde noter huzu
runda yapılan 24. keşidesinde itfaya tabi tutulanlarının kupür ve numaraları aşağıda 
gösterilmiştir. 

(500 LÜK KUPÜR) 
NUMARA 

46251 — 46260 
47201—47230 
52291 — 52300 
52311—52320 
52751 — 52770 
52841 — 52860 
54111 — 54120 
54201 — 54210 
54601 — 54610 
54751 — 54770 
55281 — 55290 
55311 — 55330 
55341--55350 
57401 — 57410 
57431 — 57440 
57461 — 57470 
58251 — 58260 
58391 — 58400 
58421 — 58430 
58441 — 58450 
58731 — 58740 
58751 — 58760 
58781 — 58790 
59311 — 59320 
59331 — 59340 
59351 — 59360 
59371 — 59380 
59391 — 59400 
59411 — 59420 
59711 — 59720 
59821 — 59830 
59841 — 59850 

(1000 LÜK KUPÜR) 
NUMARA 

67881 — 67885 
72601 — 72610 
72891 — 72915 
73488 — 73500 
73546 — 73555 
73606 — 73620 
73826 — 73855 
73926 — 78945 
74778 — 74805 
74811 — 74885 

(1000 LİK KUPÜR) 
DEVAMI 

74861 — 74895 
74906 — 74935 
75876 — 75885 
76866 — 76895 
76966 — 76975 
77081 — 77090 
77111 — 77125 
77251 — 77280 
79376 — 79400 
79446 — 79470 
79541 — 79555 
79586 — 79605 
79631 — 79640 
79666 — 79685 
80101 — 80115 
80161 — 80175 
80561 — 80580 
80731—80740 
80826 — 80835 
80921 — 80935 
80956 — 80975 
81361 — 81375 
81461 — 81475 
81566 — 81570 
81611 — 81620 
81661—81685 
81706 — 81725 
81886 — 81900 
82431 — 82445 
82478 — 82490 
82566 — 82590 
82621—82630 
82691—82705 
82766 — 82780 
82831—82850 
82891 — 82905 
82941 — 82960 
82981 — 82995 
83291 — 83305 
83331 — 83360 
83526 — 83540 
83576 — 83600 
63621 — 83640 
83751 — 83765 
83771 — 83775 

(1000 LİK KUPÜR) 
DEVAMI 

83621 — 83825 
83851 — 83870 
83891 — 83905 
83936 — 83955 
83976 — 84000 
84026 — 84050 
84076 — 84100 
84121—84140 
84191 — 84210 
84281 — 84295 
84321 — 84325 
84456 — 84500 
84526 — 84565 
84571 — 84575 
84581 — 84615 
84621 — 84650 
84656 — 84680 
84686 — 84700 
84706 — 84720 
84731 — 84760 
84766 — 84770 
84781 — 84805 
84611 — 84830 
84836 — 84840 
84846 — 84875 
84886 — 84920 
84926 — 84935 
84941 — 84945 
84951 — 84975 
84981 — 84990 
84996 — 85000 
85021 — 85035 
85041 — 85065 
85071 — 85100 
85111 — 85140 
85146 — 85150 
85156 — 85160 
85166 — 85205 
85226 — 85300 
85306 — 85320 
85331 — 85335 
85341 — 85345 
85351 — 85375 
86881 — 85406 
89461—85630 

(1000 LİK KUPÜR) 
DEVAMI 

85536 — 65635 
85641 — 85665 
85671 — 85695 
85701 —85710 
85716 — 85800 
85806 — 85815 
85821 — 85855 
85861 — 85880 
85886 — 85930 
85941 — 85950 

(5000 LİK KUPÜR) 
NUMARA 

86886 — 86888 
86928 — 86932 
87059 — 87064 
87107 — 87112 
87114 — 87121 
87141 — 87147 
87243 — 87250 
87292 — 87296 
87332 — 87333 
87351 — 87369 
87421 — 87426 
87431—87437 
87669 — 87576 
87592 — 87687 
87609 — 87615 

87634 
87660 — 87662 
87693 — 87697 
87771—87782 
87820 — 87836 

87850/ 
87856 — 87868 
87865 — 87870 
87877 — 87880 
87882 — 87885 
87935 — 87940 

87940 
87965 — 87959 
87976 — 87978 
87981 — 87986 
87988 — 87993 

87896 
w a a o / i / i . i 
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Türkiye Emlak Kredi Bankası A. O. Genel Müdürlüğünden: 

% 18 faizli 1956 yılı tahviUerimizin 15/11/1979 tarihinde noter huzurunda 28. 
İtfasına tabi tutulanlarının kupür ve numaralan aşağıda gösterilmiştir. 

(100 MJK KUPÜR) (1000 U K KUPÜR) (1000 LİK KUPÜR) (5000 LÎK KUPÜR) 
NUMARA DEVAMI DEVAMI DEVAMI 

9686— 9695 
9816— 9825 
9856 — 9865 

(500 LÜK KUPÜR) 
NUMARA 

18726—18740 
18916 — 18930 
19156 — 19176 
19311 —19320 
19496 — 19500 
19078 —19600 
19906 —19910 

(1000 LİK KUPÜR) 
NUMARA 

29241 — 29244 
29311 — 29315 
80531 — 80535 
80641 — 30643 
30775 — 30778 
30796 — 30800 
31091 — 31097 

32800 
32861 — 32865 
34381 — 34386 
34546 — 34550 
34561 — 34564 
34766 — 34772 
35651 — 35654 

35671—35680 
35761 — 35770 
35786 — 35790 
36211 — 36223 

36239 
36379 — 36380 
36466 — 36474 
36521 — 36540 
36681 — 36700 
36771 — 36780 
36801 — 36820 
36826 — 36835 
36841 — 36860 
36881 — 36915 
36921 — 36939 
36956 — 36965 
37261 — 37287 
37307 — 37325 
37341—87350 
37466 — 37500 
37510 — 37525 
37531 — 37545 
37566 — 37575 
37621 — 37645 
37701 — 87740 
37751—87760 
37766--37785 
37801 — 37815 
37821—37839 
37901 — 37926 

38026 
38476 — 38480 
38486 — 38524 

(5000 LÎK KUPÜR) 
NUMARA 

40316 — 40321 
40439 

41422 — 41424 
41669 — 41680 
41779 — 41794 
41815--41828 
41831—41840 
41961 — 4195» 
41985 — 41996 
42090 — 42100 
42126 — 42133 

42135 
42137 — 42145 
42147 — 42151 
42251—42262 
42267 — 4226» 
42275 — 42278 
42288 — 42293 
42355 — 42363 
42368 — 42382 
42426 — 42481 
42434 -42443 
42452 — 42471 
42494 — 42509 

42511 - • 42518 
42520 --42526 
42531- 42535 
42554 — 42560 
42562-.42576 
42609 — 42625 
42663 — 42684 
42715--42727 
42750 — 42772 
42774--42785 
42801--42807 
42861—42870 
42884 — 42892 
42921—42932 
42934 — 42935 
42976 — 42986 
43030 — 43038 
43251 — 43270 
43285 — 43302 
43363 — 43374 
43377 — 43382 
43455 — 4335» 
43559 — 43560 
43596 — 43600 
43608 — 43610 
43629 — 43637 
43674 — 43686 
43715 — 43725 
43743 — 43750 
48836 — 43838 
48981 — 43985 

18335 / 2 /1-1 

İller Bankasından: 

Muhatap : M. Baki Aslan : Olgunlar Sokak No : 5/16 Bakanlıklar • Ankara. 
(Halen adresi meçhul) 
Yükümünüzde bulunan Urfa Belediyesi îşhanı inşaatında yapılan tetkikte in

şaat mevsiminin müsait olmasına rağmen hiçbir faaliyet gösterilmediği ve 14/5/1979 
tarihinden itibaren de İsin durdurulduğu anlaşılmıştır. 

Onbeş gün zarfında inşaata yeniden başlamadığınız takdirde, sözleşmeden do
ğan haklarımız saklı kalmak kaydıyla sözleşmenin feshi cihetine gidileceği tebliğ 
olunur. 18425 /1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

izmir fU, Urla ilçesi Yağcılar Köyü civarında bulunan OMD : 78402 sayılı saha 
Maden Kanununun 41. maddesi gereğince reddemlmistir. 

Müracaat sahibi Mehmet Onlü'ye 7201 sayıh Tebligat Kanununun 28 ve 30. 
maddeleri gereğince tebligat yerine geçmek üzere ilan olunur. 

18426/1-1 

İstanbul C&mrukleri BaşmüdurlÜtfincU»: 

İstanbul Giriş Gümrük Müdürlüğünün 14/11/1978 gün ve 22463 sayılı giriş beyan
namesi ile Rıhtım Cad. No. 48 KarakOy/ist. adresinde mukim Ümmü Gürbüz tarafın
dan yurda İthal edilen otomobü'den noksan alınan 29.701 TL. gelir eksiğinin mükellefin 
artrOTimde farlmunamam naâeni İle tebliğ ediksnerniştir. 

Tebligata «aae olacak başkaca bir adrnairfe talinmadiglraten 7201 sayıh Tebligat 
Kanununun 38. ve 39. maddelerine güm ilâaea tebliğine karar verilmiştir. 

Teoligai yerine kakn olmak usare ilan olunur. 18365 

İstanbul Giriş Gümrük Müdürlüğünün 22/11/1978 gün ve 23072 sayıh giriş beyan
namesi ile Lamanın Cad. No. 48 Takainrı/İ£t. adresinde mukim Ömer Çevik tarafından 
yurda itbal edflen otomotâl'den nokran alman S3.Ö72 TL. gaür eVsiğinin mükellefin ad
resinde buhınmamaeı iwaecu üe Wbii£ edüaınamisür. 

Tebligat» esas olacak baskı*** wir aâ.MJde bilmmediğlrderı 7201 sayılı Tebligat 
B ânununun 28. ve 29. madtieierinv güre üânen tebUğme karar verilmiştir. 

Tebligat yerine kaim olmnk usare üAn olu>iıır. 
Vade T : 24/11/1078 18366 

İstanbul Giriş Gümrük MMürtüğünün 10/11/1878 gün ve 2214» sayüı «iriş beyan
namesi ile Emek İş Hanı No. 102 İstanbul adresinde mukimi Nihat Türker tarafından 
yurda İthal edilen otomobü'den noksan alman 71.296 TL. gelir ehrdğmtn mükellefin ad
resinde bulumnaması nedeni üe tebliğ edüememlştir. 

Tebligata esas olacak başkaca bir adreside bilimnedlğindûn 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 28. ve 29. maddelerine güre Hanen tebligatına karar verilmiştir. 

Tebligat yerine kata olmak üzere ilân olunur. 
Vade T : 17/11/1879 18367 

İstanbul Giriş Gümrük Müdürlüğünün 2/1/1979 gün ve 26673 sayıh giriş beyan
namesi üe Mıımhar» Cad. Emek İş Ham 31/207 Karaköy/lst. adresinde mukim Hikmet 
Oduncu tarafından yurda ithal edilen otomobll'den noksan alman 1.664 TL, gelir eksi
ğinin mükellefin adresinde bulunrnaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

Tebhgata esas olacak başkaca bir adreside bilmmftrtiğlnften 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 26. ve 29. maddelerine güre ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

TeftUgat yerme kaim olmak üzere üftn olunur. 
Vade T : 26/1/1980 18368 

İstanbul Giriş Gümrük Müdürlüğünün 1/11/1978 gün ve 21146 sayılı giriş beyan
namesi ile Büyükdere Cad. No. 63 Mecküyeküy/lst. adresinde mukim Selabattln Kü-

eükadalı tarafından yurda ithal edilen otomobü'den noksan alman 7İJ05S TL. eksiğinin 
mükellefin adresinde btüurımaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

Tebligata esas olacak başkaca bir adreside hfl İnmediğinden 7201 saydı Tebligat 
Kanununun 28. ve 29. maddelerine göre ilânen tetottgme k a m verilmiştir. 

Tebligat yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 
Vade T: 9/11/1979 18370 
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Petrol İsleri Genel MUdurlüg^inden : 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

No: 2108 
Şirketin adı 
Merkezi ve Türkiye'deki adresi 
Müracaatın konusu 
Bölgesi ve saha işareti 
tu 
Yüzölçümü 
Hak sıra no. 
Venüs tarihi 
Müracaat tarihi 

Tarihi: 7/11/1978 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
Ankara, Yenişehir Müdafaa Caddesi No: 22 
Arama ruhsatnamesi süresinin uzatılması 
I No. lu Marmara TPO/I/BC 
Edirne 
50.000 Hektar 
AR/TPO/1780 
6/10/1976 
21/9/1979 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, yukarıda bölgesi, saha İşareti, İli, yüz
ölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol arama ruhsatnamesinin kanuni süresinin 
sona erdiği 6/10/1979 tarihinden İtibaren Petrol Kanununun 1702 sayılı Kanunla de
ğişik 55/2. maddesine göre iki yıl müddetle temdit edilmesi İçin 21/9/1979 tarihli di
lekçesi ile talepte bulunmuştur. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının temdit talebine ait evrakı İncelenerek 
Petrol Kanunu ve Nizamnamesi hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uy
gunluğu tesblt edildikten sonra, arayıcının arama çalışmalarını tamamlamasına im
kan vermek maksadıyla I No. lu Marmara petrol bölgesinde sahip bulunduğu 
AR/TPO/1760 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatnamesinin kanuni süresinin 
sona erdiği 6/10A979 tarihinden itibaren Petrol Kanununun 1702 sayılı Kanunla de
ğişik 55/2. maddesi gereğince 6/10/1980 tarihine kadar bir yıl süre Ue temdidine 
karar verildi. 18808/1 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

No: 2109 
Şirketin adı 
Merkezi ve Türkiye'deki adresi 
Müracaatın konusu 
Bölgesi ve saha İşareti 
İli 
Yüzölçümü 
Hak sıra no. 
Veriliş tarihi 
Müracaat tarihi 

Tarihi: 7/11/1979 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
Ankara, Yenişehir Müdafaa Caddesi No : 22 
Arama ruhsatnamesi süresinin uzatılması 
I No. lu Marmara TPO/I/BD 
Kırklareli 
50.000 Hektar 
AR/TPO/1762 
29/9/1976 
21/9/1979 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, yukarıda bölgesi, saha işareti, d , yüz
ölçümü ve hak aıra numarası yazdı petrol arama ruhsatnamesinin kanuni süresinin 
sona erdiği 29/9/1979 tarihinden itibaren Petrol Kanununun 1702 sayılı Kanunla de
ğişik 55/2. maddesine göre iki yıl müddetle temdit edilmesi İçin 21/9/1979 tarihli di
lekçesi ile talepte bulunmuştur. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının temdit talebine ait evrakı incelenerek 
Petrol Kanunu ve Nizamnamesi hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygun
luğu tesblt edildikten sonra, arayıcıma arama çalışmalarını tamamlamasına İmkan 
vermek maksadıyla I No. lu Marmara petrol bölgesinde sahip bulunduğu AR/TPO/ 
1762 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatnamesinin kanuni süresinin sona erdiği 
29/9/1979 tarihinden itibaren Petrol Kanununun 1702 sayılı Kanunla değişik 55/2. 
maddesi gereğince 29/9/1980 tarihine kadar bir yıl süre ile temdidine karar verildi. 

18808/2 
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Petrol İtleri Genel Müdürlüğünden ; 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

No: 2110 
Şirketin adı 
Merkezi ve Türkiye'deki adresi 
Petrol hakkının mahiyeti 
Bölgesi ve saha işareti 
İli 
Yüzölçümü 
Hak sıra no. 
Müracaat tarihi 

Arama sahasının sınırı: 

Tarihi: 8/11/197» 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
Ankara, Yenişehir Müdafaa Caddesi No: 22 
Arama ruhsatnamesi 
H No. lu Bolu TPO/H/G 
Sakarya, Bilecik 
40.782 Hektar 
AR/TPO/1988 
31/1/1979 

(Genel Müdürlüğümüzde saklı haritasına g8re> 
1/28.000 ölçekli H24-b2 haritasındaki 692 metre yükseltin nirengiden N-69 derece 
30 dakika doğrultuda ve 810 metre uzaklıktaki (a) kösesinden başlayarak 24757 met
re güneyde (b) ye doğru çizgi, (b) den 13157 metre batıda II ve n i petrol bölgelerini 
ayıran çizgi boyunca (c) ye doğru çizgi, (c) den 7401 metre kuzeyinde (d) ye doğru 
çizgi (d) den 18413 metre batıda (e) ye doğru çizgi (e) den 1369 metre kuzeyde (f) 
ye doğru çizgi, (f) den 5665 metre batıda (g) ye doğru çizgi, «(g) kösesi: 1/25.000 
ölçekli H24-a4 haritasındaki 581 metre yükseltill Boyaleaçah tepe nirengisinden N-309 
derece 80 dakika doğrultuda ve 1135 metre uzaklıktadır.» (g) den 6032 metre kuzeyde 
n ve XVTI. petrol bölgelerini ayıran çizgi boyunca (h) ye doğru çizgi, (h) den 5660 
metre doğuda (i) ye doğru çizgi, (i) den 962 metre kuzeyde (j) ye doğru çizgi, (J) 
den 4018 metre doğuda (k) ye doğru çizgi, (k) den 2998 metre kuzeyde '(I) ye doğru 
çizgi, (1) den 24269 metre doğuda (m) ye doğru çizgi, (m) den 5995 metre kuzeyde 
(n) ye doğru çizgi, (n) den 3222 metre doğuda başlangıç noktası olan (a) ya doğru 
çizgi. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının: mevkii, sınırı ve yüzölçümü yuka
rıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatnamesi verilmesi talebine alt 
evrakı İncelenerek Petrol Yasası ve Tüzüğü hükümlerine sekli ve esas şartlar bakı
mından uygunluğu tesblt edilmiştir. Ancak talep olunan arama sahası içerisinde Dev
let Ormanları mevcut olduğundan 6831 sayılı Orman Yasasının 16. maddesi gereğince 
Orman Bakanlığından İstihsal olunan muvafakat yazılarında belirtildiği veçhile, sir
katin faaliyetleri Devlet Ormanlarına girdikçe orman idaresine haber verilerek ör
neğine uygun taahhüt senedi ile 2500 liralık kefaletname verilmesi kaydıyla talip 
şirkete mezkûr sahaya şamil olmak üzere 6326 saydı Petrol Yasasının 20, 51 ve 
değişik 55. maddeleri gereğince üç yıl süre Ue petrol arama ruhsatnamesi itasına 
karar verildi. 

Yukarıda yazdı karar gereğince Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına 
12/11/1979 tarihinde bir adet petrol arama ruhsatnamesi verilmiştir. 

18304/1 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

No: 2111 
Şirketin adı 
Merkezi ve Türkiye'deki adresi 
Petrol hakkının mahiyeti 
Bölgesi ve saha işareti 
üt 
Yüzölçümü 

Tarihi: 8/11/197» 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
Ankara, Yenişehir Müdafaa Caddesi No: 32 
Arama ruhsatnamesi 
Tl No. lu Bolu TPO/TI/1 
Bolu, Ankara 
48.094 Hektar 
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Hak sıra no, : AR/TPO/1940 
Müracaat tarihi : 81/1/1979 

Arama «anasının Sınırı: (Genel Müdürlüğümüzde saklı haritasına göre) 
1/25.000 ölçekli H26-al topograflk haritasındaki 1225 metre yUkseltill Takanlar te
pe nirengisinden N.277 derece 45 dakika doğrultuda ve 1410 metre uşaklıktaki (a) 
kösesinden bağlıyarak, 15764 metre güneyde (b) ye doğru çizgi, (b) den 20509 metre 
batıda n ve İÜ. petrol bölgelerini ayıran sınır çizgisini lzliyerek (c) ye doğru çizgi, 
((c) kösesi: 1/25.000 ölçekli H25-aS topograflk haritasındaki 978 metre ytkkaelUU 
Ardıçlık tepe nirengisinden N. 172 derece 15 dakika doğrultuda ve 1580 metre uzak
lıktadır.» (c) den 15784 metre kuzeyde (d) ye doğru çizgi, (d) den 80445 metre do
ğuda başlangıç noktası olan (a) ya doğru çizgi. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının: mevkii, sınırı ve yüzölçümü yukarıda 
gösterilmiş; bulunan saha için petrol arama ruhsatnamesi verilmesi talebine ait ev
rakı incelenerek Petrol Tasası ve Tüzüğü hükümlerine sekli ve esas şartlar bakı
mından uygunluugu tesblt edilmiştir. Ancak talep olunan arama sahası İçerisinde 
Devlet Ormanları mevcut olduğundan 6831 sayılı Orman Tasasının 16. maddesi ge
reğince Orman Bakanlığından istihsal olunan muvafakat yazılarında belirtildiği veç
hile, girketin faaliyetleri Devlet Ormanlarına girdikçe Orman İdaresine haber veri
lerek örneğine uygun taahhüt senedi İle 2500 liralık kefaletname verilmesi kaydıyla 
talip sirkate mezkûr sahaya şamil olmak üzere 6326 Sayılı Petrol Yasasının 20, 51 ve 
değişik 55. maddeleri gereğince üç yıl süre ile petrol arama ruhsatnamesi itasına ka
rar verildi. 

Yukarıda yazılı karar gereğince Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına 
12/11/1979 tarihinde bir adet petrol arama ruhsatnamesi verilmiştir. 

18304/2 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

No: 2112 
Şirketin adı 
Merkezi ve Türkiye'deki adresi 
Petrol hakkının mahiyeti 
Bölgesi ve saha İşareti 
Üi 
Yüzölçümü 
Hak sıra no. 
Müracaat tarihi 

Arama sahasının sınırı: 

Tarihi: 8/11/1979 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
Ankara, Yenişehir Müdafaa Caddesi No: 22 
Arama ruhsatnamesi 
H No. lu Bolu TPO/H/J 
Bolu, Ankara 
49.509 Hektar 
AR/TPO/1941 
81/1/1979 

(Genel Müdürlüğümüzde saklı haritasına göre) 
1/25.000 ölçekli H26-bl haritasındaki 1594 metre yükseltin Aydümen tepe nirengisin
den N-28 derece 45 dakika doğrultuda ve 2980 metre uzaklıktaki (a) köşesinden baş
layarak 22202 metre güneyde (b) ye doğru çizgi, (b) den 22314 metre batıda II ve 
m . petrol bölgelerini ayıran çizgi boyunca (c) ye doğru çizgi, <(c) köşesi: 1/39.000 
ölçekli H26-a4 haritasındaki 1121 metre yükseltin Mezar tepe nirengisinden N-388 
derece 00 dakika doğrultuda ve 1575 metre uzaklıktadır.» (c) den 22202 metre ku
zeyde (d) ye doğru çizgi, (d) den 22248 metre doğuda başlangıç noktası olan (a) ya 
doğru çizgi. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının: mevktt, sınırı ve yüzölçümü yukarı
da gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatnamesi verilmesi talebine alt 
evrakı incelenerek Petrol Yasası ve Tüzüğü hükümlerine şekil ve esas şartlar bakı
mından uygunluğu tesblt edilmiştir. Ancak talep olunan arama sahası içerisinde Dev
let Ormanları mevcut olduğundan 6831 sayılı Orman Yasasının 16. maddesi gereğince 
Orman Bakanlığından istihsal olunan muvafakat yazılarında belirtildiği veçhile, şir
ketin faaliyetleri Devlet Ormanlarına girdikçe Orman İdaresine haber verilerek orne-
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glas uygun taahhüt senedi İle 2500 liralık kefaletname verilmesi kaydıyla talip fir
kete meşkûr sahaya şamil olmak üzere 6326 sayıh Petrol Yasasının 20, 51 ve değişik 
55. maddeleri gereğince üç yü süre ile petrol arama ruhsatnamesi İtasına karar ve
rildi. 

Yukarıda yazılı karar gereğince Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına 
13/11/107» tarihinde bir adet petrol arama ruhsatnamesi verilmiştir. 18304/3 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

No : 2113 Tarihi: 8/11/187» 
Şirketin adı 
Merkezi ve Türkiye'deki adresi 
Petrol hakkının mahiyeti 
Bölgesi ve saha işareti 
m 
Yüzölçümü 
Hak sıra no, 
Müracaat tarihi 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
Ankara, Yenişehir Müdafaa Caddesi No: 22 
Arama ruhsatnamesi 
n No. lu Bolu TPO/n/K 
Bolu/Ankara 
48.130 Hektar 
AR/TPO/1943 
S1A/1979 

Arama sahasının sınırı: (Genel Müdürlüğümüzde saklı haritasına güre) 
1/36.000 ölçekli H37-al haritasındaki 1535 metre yükseltin Gölkaya tepe nirengisin
den N-133 derece 25 dakika doğrultuda ve 1970 metre uzaklıktaki (a) köşesinden 
başlayarak 33303 metre güneyde (b) ye doğru çizgi, (b) den 22200 metre batıda II 
ve m. petrol bölgelerini ayıran çizgi boyunca (c) ye doğru çizgi, «(c) köşesi: 
1/36.000 ölçekli H26-b4 haritasındaki 889 metre yükseltin Karadömen tepe nirengi
sinden N-169 derece 65 dakika doğrultuda ve 990 metre uzaklıktadır.» (c) den 22202 
metre kuzeyde (d) ye doğru çizgi, (d) den 22134 metre doğuda başlangıç noktası olan 
(a) ya doğru çizgi. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının : mevkii, sınırı ve yüzölçümü yukarı
da gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatnamesi verilmesi talebine ait 
evrakı İncelenerek Petrol Yasası ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakı
mından uygunluğu tesbit edilmiştir. Ancak talep olunan arama sahası içerisinde 
Devlet Ormanları mevcut olduğundan 6831 Sayıh Orman Yasasının 16. maddesi ge
reğince Orman Bakanlığından İstihsal olunan muvafakat yazılarında belirtildiği veç-
hUe, Şlrkeün faaliyetleri Devlet Ormanlarına girdikçe Orman İdaresine haber veri
lerek örneğine uygun taahhüt senedi ile 2500 liralık kefaletname verilmesi kaydıyla 
talip şirkete mezkûr sahaya şamil olmak üzere 6328 sayılı Petrol Yasasının 20, 51 
ve değişik 65. maddeleri gereğince üç yıl süre ile petrol arama ruhsatnamesi İtasına 
karar verildi. 

Yukarıda yazılı karar gereğince Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına 
13/11/1979 tarihinde bir adet petrol arama ruhsatnamesi verilmiştir. 

16304/4 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

No: 2114 
Şirketin adı 
Merkezi ve Türkiye'deki adresi 
Petrol hakkının mahiyeti 
Bölgesi ve saha işareti 
1U 
Yüzölçümü 
Hak sıra no. 
Müracaat tarihi 

Tarihi: 8/11/1978 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
Ankara, Yenişehir Müdafaa Caddesi No: 33 
Arama ruhsatnamesi 
X No. lu Siirt 
Mardin 
49.244 Hekf-r 
AR/T"r>'l«WO 
«M/*A0T3 

TPO/X/F 
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Arama sahasının sınırı: (Genel Müdürlüğümüzde saklı haritasına göre) 
1/25.000 ölçekli N48-a3 haritasındaki 466 metre yükselUll nirengiden N.44 derece 55 
dakika doğrultuda ve 1090 metre uzaklıktaki (a) kösesinden başlayarak 925 metre 
güneyde (b) ye doğru çizgi, (b) den 7647 metre doğuda (c) ye doğru çizgi, (c) den 
8699 metre güneyde (d) ye doğru çizgi, (d) den 12554 metre doğuda (e) ye doğru 
çlsgl, (e) den 21122 metre güneyde IX ve X- petrol bölgelerini ayıran sınırı izllyerek 
(f) ye doğru çizgi, (f) den 3252 metre batıda (g) ye doğru çizgi, (g) den 46000 metre 
kuzeybatıda Türkiye - Suriye devlet sınırım İzleyerek (h) ye kırık çizgi, (h) den 
den 6854 metre batıda (1) ye doğru çizgi,» (i) köşesi: 1/25.000 ölçekli N48-a4 
haritasındaki 607 metre yükseltin nirengiden N.92 derece 35 dakika doğrultuda ve 
1285 metre uzaklıktadır.» (i) den 1110 metre kuzeyde (J) ye doğru çizgi, (]) den 
14548 metre batıda (k) ye doğru çizgi, (k) den 8990 metre kuzeyde (1) ye doğru 
çizgi, (1) den 8123 metre doğuda (m) ye doğru çizgi, (m) den 1998 metre kuzeyde 
(n) ye doğru çizgi, (n) den 4016 metre doğuda (o) ya doğru çizgi, (o) dan 1776 
metre kuzeyde (p) ye doğru çizgi, (p) den 11957 metre doğuda başlangıç noktası olan 
(a) ya doğru çizgi. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının: mevkii, hududu ve yüzölçümü yuka
rıda gösterilmiş bulunan saha İçin petrol arama ruhsatnamesi talebine ait evrakı 
incelenerek Petrol Kanunu ve Nizamnamesi hükümlerine şekli ve esas şartlar bakı
mından uygunluğu tesblt edildikten sonra talip şirkete mezkûr sahaya şamil olmak 
üzere 6326 Sayılı Petrol Kanununun 20, 51 ve değişik 55. maddeleri gereğince üç yıl 
süre İle petrol arama ruhsatnamesi itasına karar verildi. 

Yukarıda yazılı karar gereğince Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına 
12/11/1979 tarihinde bir adet petrol arama ruhsatnamesi verilmiştir. 

18304/5 
a 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığından : 

Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir asıl üyelik için Anayasanın 145 inci, 
44 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince seçim yapılacaktır. 

1697 sayıh Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen nitelikleri haiz olanların, hal 
tercümelerini ve hal tercümelerini ispata yarayacak belgeleri veya bu belgelerin temin 
edileceği yerleri beyan ederek, 11/12/1979 Salı günü akşamına kadar Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığına başvurmaları duyurulur. 

18442 / 2-1 
a 

Karkamıç Gümrük Basmemuriuğundan: 

1918 sayılı Kanuna muhalefet sucundan Gümrüğümüze Gaziantep 2. Ağır Ceza 
Mahkemesinin 14/10/1976 günlü ve Esas 1976/51 sayılı kesinleşen para cezası ilâmı 
İle 638 lira gümük ağır para cezası ile 660,— TL. maktu ve nisbl vekâlet ücreti öde
meye yükümlü Mecit oğlu, Feride'den doğma 1928 D. lu Gaziantep Savcılı Mah. Hane 
79, CUt 97 de nüfusa kayıtlı ve aynı yerde oturur Mehmet Ali Deveci'ye bütün arama-
lararağmen bulunamadığı zabıtaca bildirilmiş olmakla ödeme emri tebliğ edilememiş
tir. 

Mezkur para cezasının kendisinden alınmasına dair verilen ilâmın 7201 sayılı 
Tebligat Kanunun ilgili maddeleri gereğince ilânen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 
15 gün sonra tebligat yapılmış sayılacağı Hanen tebliğ olunur. 

18369 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 
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