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K A N U N 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerinin 

Değiştirilmesine, Bazı Maddelerinin Kaldırılmasına ve 
Bazı Maddeler Eklenmesine Dair 12 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında Kanun 

Kanun No: 1897 Kabul Tarihi: 15/5/1975 

MADDE 1. — 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 1327 sayılı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerle 
değişik 1, 41, 45, 61, 65, 66, 71, 73, 74, 76, 89, 92, 99, 105, 129, 132, 141, 
147, 158, 159, 164, 175, 178, 180, 196, 197, 224, 225, 226, 227, 231, (1327-
74 Ek - 2) maddeler aynen, 4, 28, 33, 36, 43, 59, 68, 77, 83, 86, 87, 93, 146, 
(1327 - 71 Ek Madde) maddeler aşağıdaki şekilde değiştirilerek kabul 
edilmiştir. 

Kapsam: 
Madde 1. — Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel 

İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları bir
likler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kuru
lan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge Müdür
lüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır. 

Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel 
hükümler uygulanır. 

Anayasa Mahkemesi üye ve yedek üyeleri ile raportörleri; hâkim
lik ve savcılık mesleklerinde veya bu mesleklerden sayılan görevlerde 
bulunanlar, Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları ve Sayıştay Savcı 
ve yardımcıları; üniversitelerin, İktisadî ve Ticarî İlimler akademileri
nin, Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademilerinin, Devlet Güzel Sa
natlar Akademilerinin, Türkiye ve Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitü
sünün öğretim üye ve yardımcıları; Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkest
rası üyeleri, Genelkurmay Mehteran Bölüğü sanatkârları, Devlet Tiyat
rosu ile Devlet Opera ve Balesi ve Belediye Opera ve tiyatroları ile şehir 
ve belediye konşervatuvar ve orkestralarının sanatkâr memurları, uz
man memurları, uygulatıcı uzman memurları ve stajiyerleri; Spor -
Toto Teşkilâtında çalışan personel( subay, astsubay, uzman çavuş ve 
uzman jandarmalar özel kanunları hükümlerine tabidir. 

İstihdam şekilleri: 
Madde 4. — Kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, 

geçici personel ve işçiler eüyle gördürülür. 

A) Memur: 
Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu 

tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli 
kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanma
sında memur saydır. 

Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tes
piti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde 
görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır. 

B) Sözleşmeli personel: 
Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan 

önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği 
için şart olan, zarurî ve istisnaî hallere münhasır olmak üzere özel bir 
meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, kurumun 
teklifi üzerine Devlet Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığının görüşleri 
alınarak Bakanlar Kurulunca geçici olarak sözleşme ile çalıştırılmasına 
karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir. (36 nci 
maddenin II - Teknik hizmetler sınıfında belirtilen görevlerde yukarı
daki fıkra uyarınca çalıştırılanlar için, işin geçici şartı aranmaz. ) 

Bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırlan Bakanlar Kurulunca 
kararlaştınlır. 

Ancak, yabancı uyrukluların; tarihî belge ve eski harflerle yazılmış 
arşiv kayıtlarını değerlendirenlerin mütercimlerin; tercümanların; dava 
adedinin azlığı nedeni ile kadrolu avukat istihdamının gerekli olmadığı 
yerlerde avukatların, bu Kanunun 196 nci maddesi uyarınca tespit edi
len mahrumiyet yerlerinde, kadrolu istihdamın mümkün olamadığı hal
lerde, Bakanlar Kurulunca tespit edilecek esas ve şartlarla tabip veya 
uzman tabiplerin; Adü Tıp Müessesesi uzmanlarının; Devlet Konserva-
tuvarları sanatçı öğretim üyelerinin; istanbul Belediyesi Konservatuvarı 
sanatçılarının; Millî Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutan
lığı ve dış kuruluşlarda belirti bazı hizmetlerde çalıştırılacak personelin 
de zorunlu hallerde sözleşme ile istihdamları caizdir. 

C) Geçici personel: 
Bir yıldan az süreü veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Per

sonel Dairesinin ve Maüye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakan
lar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet şuur
ları içinde sözleşme ile çalıştmlan ve işçi sayılmayan kimselerdir. 

D) İşçiler: 
(A), (B) ve ( C ) fıkralarında belirtilenler dışında kalan kişilerdir. 

Bunlar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz. 

Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı: 
Madde 28. — Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya 

(Esnaf) sayılmalarım gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve 
sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticarî mümessil veya ticari vekil 
veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak 
olamazlar. (Görevü oldukları kurumlar m iştiraklerinde kurumlarım 
temsilen alacakları görevler hariç). 

Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatif
leri ile kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim ve denetim 
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kurulları üyelikleri görevleri ve özel kanunlarda belirtilen görevler bu 
yasaklamanın dışındadır. 

Eşlerı, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faa
liyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gun içinde bağlı oldukları 
kuruma bildirmekle yükümlüdürler. 

Kadroların tespiti: 
Madde 33. — Kadrosuz memur çalıştırılamaz. 
Genel ve Katma Bütçeli kuruluşlarla bunlara bağlı döner sermayeli 

kuruluşlar; kanunlarla kurulan fonlar, kefalet sandıkları ve Beden Ter
biyesi Bölge Müdürlüklerinde memur deyimine giren kişilere gördürü
len hizmetlerin gerektirdiği görevler için tespit olunan kadrolar Genel 
Kadro Kanununda gösterilir. Millî Güvenliğe ilişkin kadrolardan gızü 
kalması gerekenler hakkında bu hukum uygulanmaz. 

İl özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birliklerin 
kadroları yetkili organlarınca hazırlanarak İçişleri Bakanlığının onayı 
ile tamamlanır. 

Yukarıdaki fıkrada sözü edilen kadroların kaldınlması veya bu 
kadrolarda yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir. 

Tesis edilen sınıflar: 
Madde 36. — Bu Kanuna tabi kurumlarda çalıştırılan memurların 

sınıfları aşağıda gösterilmiştir. 

I. — G E N E L İDARE HİZMETLERİ SINIFI: 
Bu Kanunun kapsamına dahil kurumlarda yönetim, icra, büro ve 

benzen hizmetleri gören ve bu Kanunla tespit edııen dıger sınıflara 
girmeyen memurlar Genel İdare Hizmetleri sınıfını teşkil eder. 

II. — TEKNİK HİZMETLER SINIFI: 
Bu Kanunun kapsamına giren kurumlarda meslekleriyle ilgüi 

görevleri fülen ifa eden ve meri hükümlere göre yüksek mühendis, mü
hendis, yüksek mimar, mimar, jeolog, hidrojeolog, hidrolog, jeofizikçi, 
fizikçi, kimyager, matematikçi, istatistikçi, yöneylemci (Hareket araş
tırmacısı), matematiksel iktisatçı, ekonomici ve benzeri ile teknik öğ
retmen okullarından mezun olup da, öğretmenlik mesleği dışında teknik 
hizmetlerde çalışanlar, 3437 ve 9/5/1969 tarih 1177 sayılı Kanunlara 
göre tutun eksperi yetiştirilenler ile müskirat ve çay eksperleri, fen 
memuru, yüksek tekniker, tekniker teknisyen ve emsali teknik unvan
lara sahip olup, en az' orta derecede mesleki tahsil görmüş bulunanlar, 
Teknik Hizmetler sırufını teşkil eder. 

III. — SAĞLIK HİZMETLERİ V E YARDIMCI SAĞLIK HİZMET
LERİ SINIFI: 

Bu sınıf, sağlık hizmetlerinde (Hayvan sağlığı dahil) meslekî eğitim 
görerek yetişmiş olan tabip, dış tabibi, eczacı, veteriner hekim gibi me
murlar ile bu hizmet sahasında çalışan yüksek öğrenim görmüş fizi-
koterapist, tıp teknoloğu, ebe, hemşire, sağlık memuru, sosyal hizmet
ler' mütehassısı, biyolog, pisikolog, diyetçi, sağlık mühendisi, sağlık fi
zikçisi, sağlık idarecisi ile ebe ve hemşire, hemşire yardımcısı, (Fizik 
tedavi, laboratuvar, eczacı, diş anestezi, röntgen teknisyenleri ve yar
dımcıları, çevre sağlığı ve toplum sağlığı teknisyeni dahil) sağlık savaş 
memuru, hayvan sağlık memuru ve benzeri sağlık personelini kapsar. 

IV. — EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI: 
Bu sınıf, bu Kanun kapsamına giren kurumlarda eğitim ve öğre

tim vazifesiyle görevlendirilen öğretmenleri kapsar. 

V. — AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI: 
Avukatlık hizmetleri sınıfı, özel kanunlarına göre avukatlık ruhsa

tına sahip, baroya kayıtlı ve kurumlarım yargı mercilerinde temsil yet
kisini haiz olan memurları kapsar. 

VI . — DİN HİZMETLERİ SINIFI: 
Din hizmetleri sınıfı, özel kanunlarına göre çeşitü derecelerde dini 

eğitim görmüş olan ve dinî görev yapan memurları kapsar. 

VII. — EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI: 
Bu sınıf, özel kanunlarına göre polis, komiser muavini, komiser, 

başkomiser, emniyet müfettişi, polis müfettişi, emniyet amiri ve emni
yet müdürü ve emniyet müdürü sıfatım kazanmış emniyet mensubu 
memurları kapsar. 

VIII. — YARDIMCI HİZMETLER SINIFI : 
Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her türlü yazı ve dosya da

ğıtmak ve toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göster
mek; hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalış
mak veya basit iklim rasatlarını yapmak; ilaçlama yapmak veya yaptır
mak veya tedavi kurumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği ve 
basit bakımı ile ilgili hizmetleri yapmak veya kurumlarda, çarşı ve ma

hallelerde koruma ve muhafaza hizmetleri gibi anahizmetlere yardımcı 
mahiyetteki görevlerde her kurumun özel bünyesine göre ve yine bu 
mahiyette olmak üzere ihdasına lüzum gördüğü yardımcı hizmetleri ifa 
ile görevli bulunanlardan 4 üncü maddenin (D) bendinde tanımlanan
ların dışında kalanları kapsar. 

IX. — MÜLKÎ İDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİ SINIFI: 
Bu sınıf, valiler ve kaymakamlar ile bu sıfatları kazanmış olup 

İçişleri Bakanlığı merkez ve iller kuruluşunda çalışanları ve maiyet 
memurlarım kapsar. 

X . — MİLLÎ İSTİHBARAT HİZMETLERİ SINIFI : 
Bu sınıf, Millî İstihbarat Teşkilâtı kadrolarında veya bu teşkilât 

emrinde çalıştırılanlardan özel kanunlarında gösterilen veya Başbakan
lıkça tespit edilen görevleri ifa edenleri kapsar. 

ORTAK HÜKÜMLER 

A) Sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselinebilecek 
derece ve kademeleri aşağıda gösterilmiştir. 

Giriş Yükselinebilecek 

Öğrenim durumu Derece Kademe / 

Derece Kadem 

İlkokulu bitirenler 15 1 7 Son 
Ortaokulu bitirenler 14 2 5 Son 
Ortaokul dengi meslekî veya teknik 
öğrenimi bitirenler 14 3 5 Son 
Ortaokul üstü 1 yıl meslekî veya tek
nik öğrenimi bitirenler 13 1 4 Son 
Ortaokul ustü 2 yıl meslekî veya tek
nik öğrenimi bitirenler 13 2 4 Son 
Liseyi bitirenler 13 3 3 Son 
Lise dengi meslekî veya teknik öğre
nimi bitirenler 12 2 3 Son 
Lise veya dengi okullar üstü 1 yıllık 
meslekî veya teknik öğrenimi biti
renler 11 1 2 Son 
Lise veya dengi okullar üstü 2 yıl veya 
ortaokul üstü en az 5 yıllık mesleki 
veya teknik öğrenimi bitirenler 10 1 2 Son 
Lise veya dengi okullar üstü 3 yıl 
teknik veya meslekî öğrenimi biti
renler 10 2 2 Son 
2 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 10 2 1 Son 
3 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 10 3 1 Son 
4 yıl süreli yüksek öğrenimi v bitirenler 9 1 1 Son 
5 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 9 2 1 Son 
6 yıl süreü yüksek öğrenimi bitirenler 9 3 1 Son 

1. — Avukatlık stajım açıkta iken yapanlara ik i , memuriyette iken 
yapanlara bir kademe ilerlemesi uygulanır. 

2. — Dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden yüksek mühen
dis, mühendis, yüksek mimar, mimar sılatını almış olanlar ile bunlardan 
öğretmenlik hizmetinde çalışanlar, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen 
Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Devlet Tatbikî Güzel Sanat'ar 
Yüksek Okulu mezunları, öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece 
ve kademelerine bir derece, 

3. — Beş yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden 
yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olan
lar ile bunlardan eğitim ve öğretim hizmetinde çalışanlar öğrenimlerine 
göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece, 

4. — Teknik hizmetler sınıfında görev almak şartiyle jeolog, jeofi
zikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomorfolog, kimyager, fizikçi, matematikçi, 
istatistikçi, yöneylemci (hareket araştırmacısı), matematiksel iktisatçı 
(Ekonometrici), Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunları, fen memur
ları, teknikerler ve yüksek teknikerler, tütün ve müskirat eksperleri, 
tarım alet ve makineleri Uzmanlık Yüksek Okulu mezunları ile benzeri 
fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri, öğrenimlerine gore tespit 
edilen giriş derece ve kademelerine bir derece, 

5. — Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim görenlerden ta
bip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı ile benzeri sağlık bilimleri lisan
siyerleri (Hayvan sağlığı dahil) giriş derece ve kademelerine bir derece 
eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar. 

6. — a) Lise ve dengi okul mezunu olup, özel kanunları gereğince 
smava tabi tutularak orta dereceli okul öğretmenliği ehliyetini alanlar 
ve ilköğretim müfettişliği unvanını kazananlar, meslekî ve teknik öğre
tim okulları meslek, atelye veya kurs öğretmenliğinde görevlendirilen
ler ile özel kanunlarına ya da özel kanunların verdiği izne dayanılarak 
orta dereceli okul öğretmenliğine atananlar 11 inci derecenin birinci 
kademesinden hizmete alınırlar. 
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b) Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların, normal öğrenim 
süresinden fazla olması halinde, başarılı her öğrenim yılı için bir ka
deme ilerlemesi uygulanır. Bunlardan teknik öğretim okulları mezun
larına, meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde ayrıca bir 
kademe ilerlemesi daha verilir. 

7. — a) Kurumlarınca açılan ve bir kısım görevlere atanmada 
kanuni nitelik olarak şart koşulan kursları, memurluğa girmeden önce 
başarı ile bitirenler hakkında bu meslekleri ile ilgili görevlerde çalış
mış olmak ve 3 kademeyi geçmemek şartiyle, bu kurslarda geçirdikleri 
başarılı sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır. 

b) Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşunda halen görevli bulunan
larla yeniden göreve atanacaklardan hafız oldukları Diyanet İşleri Baş
kanlığınca tespit edilecek bir yönetmelik uyarınca belirlenenlere bir 
derece yükselmesi verilir. (Lisans üstü eğitim sebebiyle verilen derece 
ve kademe ilerlemesi bu fıkra gereğince verilen derece ilerlemesiyle 
birlikte uygulanamaz. ) 

8. — a) Emniyet hizmetleri sınıfına girenlerden: 
İlkokul, ortaokul ve dengi okulları bitirenler, ilkokul ve ortaokulu 

bitirenlerin giriş derecelerine ik i derece, 
Lise ve dengi okulları bitirenler, liseyi bitirenler için tespit edilen 

giriş derece ve kademesine bir derece bir kademe, 
Yüksek öğrenimi bitirenler aynı yüksek öğrenimi bitirenler için 

tespit edilen giriş derece ve kademesine bir derece, 
b) Genel İdare Hizmetleri sınıfına girenlerden Orman Muhafaza 

Memuru ve Başmemuru ile Gümrük muhafaza memur ve amirlerine 
ilkokul ve ortaokul ve lise öğrenimleri için bu kanunda tespit edilen 
giriş derece ve kademelerine bir derece, 

c) Meslekî öğrenim veya kurs görmek ve özel yarışma sınavını 
başarmak suretiyle atanacak Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
Tutanak Müdürlüğü stenograflarına öğrenim giriş derece ve kademe
lerine bir derece, 

İlâve edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete 
alınırlar. 

9. — Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında 
yüksek öğrenim üstü master derecesi almış olanlarla yüksek öğrenim 
kurumlarında en az bir yıl ilâve öğrenim yaparak lisans üstü ihtisas 
sertifikası alanlara bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi alan
lara, meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara bir de
rece yükselmesi uygulanır. 

«Master derecesini alıp bir kademe ilerlemesinden yararlanan me
mura, mesleği ile ilgili öğrenim dalında doktora yaptığı takdirde ik i 
kademe ilerlemesi uygulanır. » 

10. — Doktora üstü üniversite doçentliği unvanını üniversitede gö
revli üşen kazananlara bir derece, diğer memuriyetlerde iken bu unvanı 
kazananlara ik i kademe ilerlemesi uygulanır. 

11. — Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alı
nan; bakanlık ve bağımsız genel müdürlükler müfettiş yardımcıları Ue 
bağlı müfettiş yardımcıları ve Diyanet İşleri Başkanlığı müfettiş yar
dımcıları, Maliye Bakanlığı merkez kuruluşu stajyer kontrolörleri; Baş
bakanlık Yüksek Denetleme Kurulu uzman yardımcıları; Devlet Plan
lama Teşkilâtı uzman yardımcıları; Maiyet memurları; Dışişleri meslek 
memurları; Maliye Bakanlığı hesap uzman yardımcıları ve bankalar 
yeminli murakıplarının özel yeterlik sınavı yönetmeliklerine göre yapı
lacak yeterlik sınavlarında basan göstererek müfettiş, kaymakam, he
sap uzmanı, yeminli murakıp, kontrolör ve uzmanlığa, Dışişleri meslek 
memurluğunda ise Dışişleri Bakanlığınca sınavla geçirilmesi şart koşu
lan bir dereceye atanmaları sırasında ve bir defaya mahsus olmak üzere 
haklarında ayrıca bir derece yükselmesi uygulanır. 

12. — a) Memuriyete girmeden önce veya memurlukları sırasında 
ortaokul ve dengi veya lise ve dengi öğrenim üzerine hizmet içi eğitim 
sayılmayan ve öğrenim süreleri en az aralıksız 1 veya 2 öğrenim yılı 
olan ve kurumlarınca açılan meslekî kurslan bitirenler hakkında; 1 -
yıllık öğrenim için 1 kademe, 2 yıldan az olmayan öğrenim için 1 derece 
yükselmesi uygulanır. 

b) Lise ve dengi okulları bitirdikten sonra memurlukîan sıra
sında Mi l l i Eğitim Bakanlığınca belli edilen ve kurumlarınca düzenle
nen bir yıl süreli meslekî hizmet içi eğitim kurslarını tamamlayanların 
bulundukları derece ve kademelere bir kademe ilâve edilir. 

c) - Memuriyetleri sırasında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi 
Enstitüsünü bitirenlere her başarılı öğrenim yılı için öğrenim süreleri 
kadar (2 yılı geçmemek şartiyle) her yıl için bir kademe ilerlemesi uy
gulanır. 

d) Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci mad
deye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst 

öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitiren 
emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyle, bitir
dikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçir
dikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç 
yıl bir derece hesabiyle ilâve edilmek suretiyle bulunacak derece ve 
kademeye yükseltilirler. 

B) Öğrenim durumları itibariyle (A) bendinde gösterilen yükse-
ünebilecek derece ve kademelerden farklı olanlar aşağıda gösterilmiştir. 

1. — Lise ve lise dengi meslekî veya teknik öğretim görenlerden, 
öğrenim eksikliğini giderecek hizmet içi eğitimden geçerek, Devlet Per
sonel Dairesi tarafından hazırlanacak yönetmelikte belirlenecek esas
lara göre yapılacak özel yükselme sınavlarında başarı gösterenler 1 inci 
derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

2. — (A) bendinüı 12 nci fıkrasının (a) şıkkında gösterilenler 3 
üncü derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

3. — Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensuplarından: 
a) Polis memuru, malî polis eksperi, sivil memur (dedektif), 

malî polis mütehassısları 5 inci derecenin son kademesine, 
b) Komiser muavini, komiser, emniyet müfettişi muavini, emni

yet müfettişi, 4 üncü derecenin son kademesine, 
c) Başkomiser, sivil başmemur (Başdedektif) 3 üncü derecenin 

son kademesinde, 
d) Emniyet amiri 2 nci derecenin son kademesine, 
e) Emniyet müdürleri ve bu sıfatı taşımakta olan emniyet teşki

lâtı mensupları, 1 inci derecenin son kademesine, 
Kadar yükselebilirler. 
C) 1. — Teknik hizmetler sınılma girenlerden memurluğa girme

den önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya 
resmî veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan 
sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin tek
nik hizmetlerde geçen süresinden bu kanun ve bu kanunun 87 nci mad
desinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan 
sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı 
bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek 
suretiyle değerlendirilir. 

2 — Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına giren
lerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mes
leklerini serbest olarak veya resmî veya özel kurumlarda vapanlarla me
murluktan ayrüdıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memurluğa 
girmek isteyenlerin sağlık hizmetlerinde geçen süresinden, bu kanun ve 
bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen süreleri 
Ue 196 nci maddede belirtilen şekilde tespit edilecek mahrumiyet böl
gelerinde en az 3 yıl çalışanların veya çalışacak olanların sürelerinin 
tamamı ve geri kalan sürelerinin 3/4 ü toplamı memurlukta geçmiş sa
yılarak bu sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı 
için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir. 

3 — Avukatlık hizmetleri sınıfına girenlerin memuriyete girmeden 
önce veya memurluktan ayrılarak serbest avukatlıkla geçirdikleri süre
lerin 3/4 ü memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı bir ka
deme ilerlemesine ve her üç yıh bir derece yükselmesine esas olacak 
şekilde değerlendiriür. 

4. — Basın Kartlan Yönetmeliğine göre, basın kartına sahip olmak 
suretiyle gazeteciük yaparak memurluğa girenlerin; meslekleriyle ilgili 
görevlerde istihdam edilmeleri şartiyle, fiilen gazetecilik yaparak, geçir
dikleri sürenin 3/4 ü fiilen memuriyette geçmiş sayılarak; bu sürenin 
her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı bir derece yükselmesi ve
rilmek suretiyle değerlendirilir. 

5. — Özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra 
Millî Eğitim Bakanlığı emrinde memuriyet kabul edenlerin özel okul
larda geçen hizmet sürelerinin 2/3 ünün her yılı bir kademe ilerleme
sine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değer
lendirilir. 

Yukarıdaki fıkralara göre, değerlendirilecek hizmet süresinden 
sadece özel sektörde geçen süre 12 yüı geçemez. 

Ancak, T. C. Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar kanunlarına tabi 
görevlerde bulunmuş olanların kazanılmış haklan saklıdır. 

Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin girecekleri dereceler öğre
nim durumlarına göre yükselebilecekleri derecenin son kademe aylığını 
geçemez. 

6. — Bu kanunun 4 üncü ve 237- nci maddesinin (e) fıkrasına göre 
sözleşme ile istihdam edilenlerin, memuriyete geçirilmeleri halinde, 
sözleşmeli olarak geçirdikleri hizmet süreleri, her yıl içm bir kademe 
ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle 
değerlendirUir. 
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7. — 2834 ve 2836 sayılı kanunlara göre kurulmuş olan Tarım 
Kredi ve Tarım Satış Kooperatiflerinde çalışanlardan sonradan memu

riyete girenlerin bu kooperatiflerde geçen hizmetlerinin 12 yılı geçme
mek üzere her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir 
derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir. 

D) Memur iken, girişteki öğrenim derecelerinden bir üst derece
deki öğrenimi tamamlayanlar, bu üst öğrenim derecesi için 36 ncı mad
dede yazılı memuriyete giriş derecelerinde boş kadro bulunduğu tak
dirde bu kanunun 68 inci maddesinde yazılı derece yükselmesinde süre 
kaydı aranmaksızın bu derecedeki görevlere atanabilirler. 68 inci mad
denin (A) bendinin (b) ve (c) fıkralarındaki hükümler saklıdır. 

E) Sınıfların giriş derecelerinin i ler i kademelerinden işe başla
yanlarla yukarıdaki fıkralar uyarınca kendilerine kademe ilerlemesi 
uygulananların, kademe ilerlemesine tekabül eden süreleri 68 inci mad
dede derece yükselmesi için gerekli olduğu öngörülen sürelerin hesa
bında ayrıca değerlendirilir. Artan süreler üst derece ve kademedeki 
kanunî bekleme süresinde geçmiş saydır. 

P) Bu kanunla tespit edilen çeşitti hizmet sınıfları mensupların
dan Cumhurbaşkanlığı Dairesinde ve Yasama Meclislerinde aslî ve sü
rekli görevlerde bulunanların kadro, unvan, derece, intibak ve diğer 
bilûmum özlük haklarının kullanılması ile ilgili yetkiler, Cumhurbaş
kanlığı Genel Sekreterliği, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Baş
kanlık divanlarma aittir. 

Bu kanunla tespit edilen çeşitti hizmet sınıflarına dahil olup da 
MİT Müsteşarlığı emrinde çalışan MİT mensuplarının atama, derece 
yükselmesi ve kademe ilerlemesi ve disiplin hükümleri ile i lgili yetki
lerin kullanılmasının düzenlenmesi Başbakana aittir. 

Millî İstihbarat hizmetleri sınıfına yapılan atamalarda bu madde
nin (A) bendinin (8/a-b) fıkralarındaki derece ve kademe ilerlemesi ile 
i lgil i hükümleri uygulanır. 

G) Bu maddede sayılan sınıfların ve fıkralarm kapsamının tayi
ninde, benzeri veya eşdeğer öğrenim veya hizmetler; ilgili Bakanlık veya 
kuruluşun teklifi üzerine alâkalı öğretim kurumu ile Millî Eğitim Ba
kanlığının muadelet tevsiki ve Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel 
Dairesinin mütalâası alınarak Bakanlar Kurulunca tespit olunur. 

Sınıflandırmada öğrenim unsuru: 
Madde 41. — Genel olarak ortaokulu bitirenler memur olabilirler. 

Ortaokul mezunlarından istekli bulunmadığı takdirde ükokulu bitiren
lerin de almması caizdir. B i r sınıfta belli görevlere atanabilmek veya 
bu görevlerde belli derecelere yükselebilmek için, kuruluş kanunları 
veya bu kanun ve kuruluş kanunlarına dayanılarak çıkarılacak yönet
melikler ile işin gereğine göre daha yüksek öğrenim dereceleri veya 
muayyen fakülte, okul veya öğrenim dallarını veya meslek içi veya 
meslekle ilgili eğitim programlarını bitirmiş olmak veya yabancı di l 
bilmek gibi şartlar konulabilir. 

Göstergeler: 
Madde 43. — Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında aylıklar 

hizmetin devlet için taşıdığı değere göre tespit edilir. 
E n düşük gösterge 160 en yüksek gösterge 1 000 dir. 
Bütün sınıflar itibariyle her derece ve kademenin aylıklarına esas 

teşkil edecek gösterge tablosu bu maddeye ekli aşağıdaki I No. lu cet
velde gösterilmiştir. 

I. No. L U CETVEL 

GÖSTEGE TABLOSU 
Derece 

1 925 950 975 1000 
2 760 795 830 865 900 935 — — — 
3 660 680 700 720 740 760 780 800 — 
4 580 600 620 640 660 680 700 720 740 
5 510 525 540 555 570 585 600 615 630 
6 440 455 470 485 500 515 530 545 560 
7 390 400 410 420 430 440 450 460 470 
8 345 355 365 375 385 395 405 415 425 
9 300 310 320 330 340 350 360 370 380 

10 275 280 285 •290 295 300 305 310 315 
11 250 255 260 265 270 275 280 285 290 
12 230 235 240 245 250 255 260 265 270 
13 210 215 220 225 230 235 240 245 250 
14 185 190 195 200 205 210 215 220 225 
15 160 165 170 175 180 185 190 195 200 

Şu kadar k i ; 

a) 36 ncı maddede yazılı Genel İdare Hizmetleri ve Millî İstihba-
rat hizmetleri sınıflarının 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerine dahil bazı gö
revler için i lgi l i memuriyetlerin yönetim sorumluluğu ve Devlet için 
taşıdıkları önem gözönünde bulundurulmak suretiyle derecelerde işgal 
edilen kademelerin gösterge rakamlarının 50, 100, 150 veya 200 rakam
larının eklenmesi suretiyle bulunacak gösterge rakamları üzerinden 
ödeme yapılabilir. 

Hangi memuriyetlerin bu göstergeler üzerinden aylık alacağı Ma
liye Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesinin görüşü alınarak Bakanlar 
Kurulunca tespit edilir. Ve her yıl bütçe kanunları ile gösterilir. 

Bu şekilde tespit edilen göstergeler üzerinden aylık alanlar asü 
kadro ve derecelerini muhafaza ederler. 

Gösterge rakamlarına 50, 100, 150 veya 200 rakamı eklenmek sure
tiyle yapılacak ödemeler memurlar için terfi bakımından müktesep hak 
sayılmaz. 

b) 36 ncı maddede yazılı mülkî idare amirliği hizmetleri sınıfında, 
9, 8 ve 7 nci derecelerin kademelerinde bulunanlara o kademelerin gös
terge rakamına 100; 6, 5 ve 4 üncü derecelerin kademelerinde bulunan
ların o kademenin gösterge rakamına 150; 3, 2 ve 1 inci derecelerin ka
demelerinde bulunanlara o kademenin gösterge rakamına 200 rakamla
rının eklenmesi suretiyle, bulunacak gösterge rakamları üzerinden öde
me yapılır. 

B u sınıftan 36 ncı maddede yazılı diğer sınıflara geçenler hakkın
da yukarıdaki (a) bendi hükümleri uygulanır. 

c) Bölgesel ekonomik şartlar ve hizmetin mahiyet ve icaplarının 
gerektirdiği hallerde Bakanlar Kurulu kararı ile 100 ile 160 arasında 
gösterge tespit edilebilir. Ve bu şekilde ihdas edilen dereceler üzerin
den bu Kanunun 33 - 36 ncı maddelerindeki hükümler çerçevesinde kadro 
alınabilir. 

Memurun başka sınıfta ve derecesinin altında bir görevde çalıştı-
rılamıyacağı: 

Madde 45. — Hiç bir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki 
derecesinin altmda bir derecenin görevinde çalıştırılamaz. 

6 ncı ve daha aşağı derecelerdeki kadrolara, derece yükselmesi 
için gerekü nitelikleri haiz memur bulunmaması haüerinde 36 ncı mad
dede öğrenim durumları itibariyle tespit olunan yükselinebilecek dere
ceyi aşmamak kaydiyle bu dereceler karşılık gösterilerek, kendi dere
cesi ile aym sınıftan memur atanması caizdir. 

Bu gibiler, işgal ettikleri kadroda kazanılmış derece ve kademele
rinin aylığını almaya devam ederler ve kazanılmış aylıklarındaki ka
deme ilerlemesi ve derece yükselmesi genel esaslara göre yapılır. Kar
şılık gösterilen kadrolar, ilgililer için kazanılmış hak teşkü etmez. 

İstisnaî memurluklar: 
Madde 59. — Cumhurbaşkanlığı Dairesi ile Cumhuriyet Senatosu 

ve Millet Meclisinin memurluklarına, Başbakanlık ve Bakanlık Müşavir
liklerine, Başbakanlık ve Bakanlıklar Özel Kalem Müdürlüklerine, Ba
kanlıklar Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliklerine, valiliklere, büyük
elçiliklere, elçiliklere, daimî temsilciüklere, dış kuruluşlarda çalışma, 
müşavirlikleri nezdinde görevlendirilecek sendika uzmanlıklarına, Din 
İşleri Yüksek Kurulu üyeliklerine, Millî İstihbarat Teşkilâtı memurluk
larına, Millî GüvenUk Kurulu Genel Sekreterliği müşavirliklerine, Hu
kuk Müşavirliğine ve Genel Sekreter Sekreterliğine bu kanunun atan
ma, smavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hüküm
leriyle bağlı olmaksızın, tahsis edilmiş derece aylığı ile memur atana
bilir. Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirlikleri ile Devlet Konservatuva-
rında görevlendirilecek Uluslararası ün yapmış üstün yeteneklere sahip 
Devlet sanatçılarının, atanma ve ilerlemelerinde de bu hükümler uy
gulanır. 

Birinci fıkrada sayılan memurların bulundukları bu kadrolar 
emekliük aylığının hesabında ve diğer memurluklara naklen atanmala
rında herhangi bir sınıf için kazanılmış hak sayılmaz. Bu görevlerde bu
lunan memurların emeklilik kıdemleri yürümekte devam eder. 

İstisnai memurluklara atananlara bu Kanunun uygulanacak hü
kümleri: 

Madde 61. — 60 ıncı madde gereğince istisnaî memurluklara ata
nanlar hakkında bu kanunun atanma, smavlar, kademe ilerlemesi ve 
derece yükselmesi dışında kalan bütün hükümleri uygulanır. 

Ancak istisnaî bir memuriyet kadrosuna atananlar, atandıkları 
kadronun derece aylığının i lk kademesini kazanılmış hak olarak elde 
ettikleri tarihten itibaren, haklarında bu kanunun kademe ilerlemesi 
ve derece yükselmesine dair hükümleri uygulanır. 
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Şu kadar k i , Başbakanlık ve Bakanaklar özel kalem müdürlükle
rine, valiliklere, büyükelçiliklere, elçiliklere, daimî temsilciliklere ata
nanların, atandıkları derecelerde geçirdikleri süreler, kazanılmış hak 
sayılmamak şartiyle, kademe ilerlemesinde (üst dereceye atanmaları 
halinde 161 inci maddenin A bendi uyarınca) değerlendirilir. 

Kademe ilerlemelerinin toplu onayla yapılması: 
Madde 65. — Kurumlar 64 üncü maddede belirtilen şartları haiz 

olan her sınıf ve derecedeki memurların kademe ilerlemesini, hak ka-
kandıkları tarihten geçerli olmak üzere ayda bir defa alınacak toplu 
onayla yaparlar. 

Derece yükselmesi ve kademe ilerlemesinde onay mercii: 
Madde 66. — Derece yükselmelerinde onay mercii atamaya yetkili 

amirdir. 
Bakanlar Kurulu Kararı veya ortak kararla atananlarda, görev 

değişikliği niteliğinde olmayan derece yükselmeleri ve kademe ilerle
meleri ilgili bakanın onayı ile yapılır. 

Onay mercileri kademe ilerlemelerindeki onay. yetkilerini devre
debilirler. 

Üst derece kadroya atanmış olup da kazanılmış hak ve emeklilik 
keseneğine esas aylık dereceleri daha aşağıda bulunanların (45 inci 
maddeye göre kadro karşılık gösterilmek suretiyle yapılan atamalar 
hariç) kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin 
yükseltilmeleri ve kademe ilerlemeleri için bu durumun devam ettiği 
sürece yukarıdaki fıkralarda belirtilen onaya gerek yoktur. 

Derece yükselmesinin şartları ve usulü: 
Madde 68. — A) Derece yükselmesi yapabilmesi için bir üst de

receden boş kadronun bulunması gereklidir. 
Bundan başka derece yükselmesi yapılacak memurun: 
a) Derecesi içinde en az 3 yıl bulunmuş ve bu derecenin 3 üncü 

kademe aylığmı fiilen 1 yıl almış, 
b) Kadronun tahsis edildiği görev için kuruluş kanunlarmda be

lirtilen nitelikleri elde etmiş, 
c) Sicil bakımından bir üst dereceye yükselebilecek nitelikte bu

lunduğunun kurumun değerlendirme kurulları tarafından saptanmış, 
d) «Yeterlik veya yarışma seçmesini» veya «Yeterlik veya ya

rışma smavı» m kazanmış, 
Olması şarttır. 
«Yeterlik veya yarışma seçmesi» ile «Yeterlik veya yarışma sınavı» 

nm genel esasları Devlet Personel Dairesi tarafından hazırlanacak bir 
genel yönetmelikle belirtilir. Kurumlar, bu genel yönetmelik esasları 
çerçevesinde özel yönetmelikler yapabilirler. 

B) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 
4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı 
aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağı derecelerden me
mur atanabilir. 

Ancak, bu şekilde bir atamanm yapılabilmesi için memurun yük
sek öğrenim görmüş olması, 3 ve 4 üncü derecedeki görevlere atanabil
mek için en az 7 yıl, 1 ve 2 nci derecedeki görevlere atanabilmek için 
ise en az 10 yıl, 13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü mad
desine tabi kurumlarda fiilen çalışmış olması ve atanacakları görevin 
gerektirdiği nitelikleri kazanmış bulunması şarttır. (Yasama organı üye
liğinde, kanunla kurulan fonlarda ve muvazzaf askerlikte, yedek subay
lıkta okul devresi dahil geçen süreler 7 ve 10 yıllık sürenin hesabında 
dikkate alınır. ) 

Yukarıdaki fıkraya göre üst dereceye atananların, bu kadrolarda 
geçirdikleri her yıl bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl bir derece yük
selmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas 
aylık derecelerinin yükseltilmesinde gözönüne alınır. Ancak, atandıkları 
kadro aylıkları, başka görevlere atanma halinde kazanılmış hak sayılmaz. 

Bir sınıftan başka bir sınıfa geçme: 
Madde 71. — Memurlarm eşit dereceler arasında veya derece yük

selmesi suretiyle sınıf değiştirmeleri caizdir. Bu şekilde sınıf değiştire
ceklerin geçecekleri sınıf ve görev için bu kanunda veya kuruluş ka
nunlarında belirtilen niteliklere sahip olmaları ve girebilecekleri dere
celer için açılacak sınav veya seçmeyi kazanmış bulunmaları şarttır. Bu 
durumda sınıfları değişenlerin eski sınıflarının derecesinde elde ettik
leri kademeler ve bu kademelerde geçirdikleri süreler yeni smıfların-
daki derecelerinde dikkate alınır. 

Kuramlar, memurlarını meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare 
hizmetleri sn^fma veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile 
ilgili sınıfa, göre\ ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık 
dereceleriyle atayabilirler. 

Eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa 
daha yüksek bir derece ve kademeden başlamış olup da sınıf değişti

renlerin yeni görevlerindeki ilk ilerleme süreleri eski sınıflarında ka 
zandıkları derece ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılır ve 
bu süre tamamlanıncaya kadar kendilerine sınıf değiştirmeleri sıra
sında bulundukları derecede kademe ilerlemesi verilmez. 

Karşılıklı olarak yer değiştirme: 
Madde 73. — Aynı Kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı 

sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanma
larını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amir
lerince uygun bulunmasına bağlıdır. 

Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri: 
Madde 74. — Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, ku

rumların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 
inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bu
lundukları sınıftan veya Öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri 
sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak dereceleri
nin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro de
recesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok 
olmaması ve memurların isteği de şarttır. 

Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aran-
maksrzm eski derecelerine tekrar atanmaları caizdir. 

Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık 
derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, 
atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık 
farklarının kendileri tarafından her ay T. C. Emekli Sandığına gönde
rilmesini kabul etmeleri şartiyle) emeklilik yönünden eski derecelerinde 
değerlendirilir. 

13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına 
giren kurumlarla bu kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde de 
yukarıdaki hükümler uygulanır. Aynı kanunun 4 üncü maddesi kapsa
mına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personel 
den, hizmete giriş dereceleri 36 nci madde ile tespit edilen giriş dere
celerinin üzerinde olanların i lk ilerleme ve yükselmeleri için kanunî 
bekleme sürelerine yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere teka
bül eden süre kadar ilâve edilir. 

Memurların kurumlarınca görevlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi: 
Madde 76. — Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kaza

nılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecele
rine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum 
içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler. 

Memurlar istekleri ile, kurumlarında kazanılmış hak derecelerinin 
en çok üç derece altında aynı veya başka yerlerdeki kadrolara atana
bilirler. 

Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aran
maksızın eski derecelerine tekrar atanmaları mümkündür. 

Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık 
derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, 
atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık 
farklarının kendileri tarafından her ay T. C. Emekli Sandığına gönderil
mesini kabul etmeleri şartiyle) emeklilik yönünden eski derecelerinde 
değerlendirilir. 

Yabancı bir memleket veya uluslararası kuruluşta hizmet alma: 
Madde 77. — Yabancı memleketlerde veya uluslararası kuruluş

larda, kurumlarının muvafakati ile görev alacak memurlara ilgil i Ba
kanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Karan ile 3 yıla kadar maaş-
sız izin verilebilir. Bu süre gerektiğinde Bakanlar Kurulu kararı ile en 
çok 3 yıl daha uzatüabilir. 

Yukarıdaki "fıkraya göre izin alan memurların kadro ile ilişkileri 
devam eder ve yabancı memeleketlerde veya uluslararası kuruluşlarda 
görevde geçen süreler için emeklilik hakları 5434 sayılı Kanunun 31 inci 
maddesi hükümlerine uyulmak kaydı ile saklı kalır. 

Bu kimselerin görevlerine dönmek istemeleri halinde; bu kanu
nun sınav veya seçme ile ilgili hükümleri dikkate alınmak suretiyle, 
yabancı memleketlerde veya uluslararası kuruluşlarda geçirdikleri hiz
met sürelerinin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her 3 yılı bir derece 
yükselmesine esas olacak şekilde ve boş kadro bulunduğu takdirde 
değerlendirilir. 

Muvazzaf askerliğe ayrılan memurların terhislerinde kademe ve 
derece intibakları: 

Madde 83. — Memur iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak 
üzere silâh altına alınanlardan terhislerini müteakip tekrar memuriyete 
girmek isteyenler: 
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A) Muvazzaf askerliğe ayrıldıkları sırada iktisabetmeş oldukları 
derecedeki bir kadroya öncelikle atanırlar ve bunların muvazzaf asker
likte geçen süreleri atandıkları kadroda kademe ilerlemesi yapılmak 
suretiyle değerlendirilir. Bu gibilerin muvazzaf askerliğe ayrılmadan 
önce işgal ettikleri kadroda kazandıkları kademe ilerlemeleri ayrıca 
gözönünde bulundurulur. 

B) Askerlik öncesi kademe ilerlemeleri ile askerlikte geçen süre 
toplamının 3 yılı aşan kısmı usulü dairesinde üst dereceye terfi ettikleri 
zaman, bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendi-
rüir. 

Vekâlet görevi ve aylık verilmesinin şartları: 
Madde 86. — Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası 

uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici 
olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurum
lardan veya açıktan vekil atanabilir. 

Bir görevin memurlar eliyle vekâleten yürütülmesi halinde aylık
sız vekâlet asıldır. 

Ancak, ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabip
liği, eczacılık, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, köy ve kasaba imam
lığına ait boş kadrolara açıktan vekil atanabilir. 

Aynı kurumdan birinci fıkrada sayılan ayrılmalar dolayısiyle ata-
nan vekil memurlara vekâlet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi 
için, kurum dışmdan veya açıktan atananlarla kurum içinden ilkokul 
öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara 
göreve başladıkları tarihten itibaren vekâlet aylığı ödenir. 

Bu kanuna tabi kurumlarda çalışan veteriner hekim veya hayvan 
sağlık memurları, veteriner hekim veya hayvan sağlık memuru bulun
mayan belediyelerin veterinerlik veya hayvan sağlık memurluğu hizmet
lerini Ma etmek üzere bu hizmetlerle ilgiU kadrolara vekâlet aylığı ve* 
rilmek suretiyle atanabilirler. 

Yukarıda sayılan haller dışında, boş kadrolara ait görevler lüzum 
görüldüğü takdirde memurlara ücretsiz olarak vekâleten gördürüle-
bilir. 

Bu kanuna tabi kurumlarda, malî, nakdî ve aynî sorumluluğu bu
lunan saymanlık kadrolarının boşalması halinde bu kadrolara işe baş
ladıkları tarihten itibaren vekâlet aylığı verilmek suretiyle memurlar 
arasından atama yapılabilir. 

İkinci görev yasağı: 
Madde 87. — Memurlara; 
a) Bu kanuna tabi kurumlarda, 
b) Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle ku

rulan iktisadî kurumlar ile sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait 
bankalarda, 

c) Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanı
larak kurulan banka ve kuruluşlarda, 

ç) Yukarıdaki bentlerde yazılı idare, kuruluş ve bankalar tara
fından sermayelerinin yarısından fazlasına katılmak suretiyle kurulan 
kuruluşlarla bunların aynı oranda katılmaları ile vücut bulan kurum
larda, 

İkinci görev verilemez; bu kurumlardan her ne ad Ue olursa olsun 
para ödenemez ve yarar sağlanamaz. 

Ancak, bu kanunun memurlara ikinci görev verilmesini öngören 
hükümleri ile hakem, tasfiye memuru ve bilirkişilere takdir olunan İl 
Genel Meclisi ve İl Daimî Encümeni başkanları, özel kanunlarla kuru
lan ve aslî görevlerinin devamı niteliğinde olmayan çeşitli kurul, ko
misyon, heyet ve jüri çalışmalarına, Üniversiteler, Akademiler, Türkiye 
ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ve Özel Kanunlarla kurulan 
araştırma kurumları kurumları tarafından idareyle ilgili olarak yapı
lan inceleme ve araştırma çalışmalarına katılanlar için özel kanunla
rınca gösterilen veya bu kanunlara dayanılarak tespit edilen ücretlerin 
ödenmesine ilişkin hükümler saklıdır. 

Ders görevi: 
Madde 89. — Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile 

Üniversite ve Akademi (Askerî Akademiler dahil), okul, kurs veya yay
gın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya 
öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim üyelerine 
veya diğer memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücret ile ek ders 
görevi verilebilir. 

Ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların 
nitelikleri ve diğer hususlar ilgüi Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kuru
lunun karan ile tespit olunur. 

Memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları: 
Madde 92. — Memurluktan kendi istekleriyle çeküenlerden tekrar 

memurluğa dönmek isteyenler, aynldıkları sınıfta boş kadro bulunmak 
ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartiyle ayrıldıkları tarihte almakta 
oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine atanabi-
Urler. Bu gibiler 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer 
bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara da atanabilirler. 

Memur veya emekli veya müstafi iken yasama organı üyeliğine 
seçüenlerden veya yasama organı üyesi iken emekli olanlardan tekrar 
seçilemeyenler veya Seçim Kanunu gereği istifa edip yasama organı 
üyeliğine seçilemeyenler, yasama görevi sona erenler ile dışardan atan
mış bakanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, bu maddenin 
altıncı fıkrası hükmüne göre iktisabettikleri memuriyet derecesindeki 
açık kadrolara atanırlar. Bu gibilerin iktisabettikleri derecede açık bir 
kadro bulunmaması halinde nzalariyle daha aşağı derecelerdeki kadro
lara atanmalan mümkündür. Ancak, müktesep haklarına eşit derece
den bir kadronun boşalması halinde bu yerlere atanma hakları sak
lıdır. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı şartlara göre atamaları yapılamayan
lara açık maaşlan tam olarak ödenmeye devam olunur. Bunların açık 
aylığı almak suretiyle geçen süreleri terfi ve emekliliklerine tam ola
rak sayılır. 

Birinci fıkraya göre yeniden hizmete alınacaklar girecekleri de
rece için bu kanunda öngörülen sınav veya seçmeye tabidirler. 

657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile 
görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın 
niteliklerini tanımak kaydı ile, bu kanuna tabi kurumlardaki memuri
yetlere atanabilirler. 

Yasama görevinde veya bakan olarak geçirilen her yıl bir kademe 
ilerlemesi ve her i k i yü bir derece yükselmesine esas olacak şekilde 
değerlendirilir. 

13/6/1968 tarihli ve 1046 sayılı Kanunun diğer hükümleri saklıdır. 

Emeklilerin yeniden hizmete alınması: 
Madde 93. — T. C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre 

emekli olanlardan (5434 sayılı Kanunun 104 üncü maddesine göre 
emeklilikle ilgili görevlere yeniden atanamayacaklar hariç) sınıfında 
yazılı nitelikleri taşımakta bulunanlar kanunun 92 nci maddesi hüküm* 
lerine göre kurumlarda boş kadro bulunmak şartiyle yeniden memur
luğa alınabilirler. 

Emekli iken yasarra organı üyeliğine seçilenler ile yasama organı 
üyesi iken emekli olanlardan isteyenler emekliliklerinden vazgeçmek 
şartı ile bu kanun hükümlerine göre tekrar memurluğa girenlere tanı
nan haklara sahip olurlar. 

Çalışma saatleri: 
Madde 99. — Memurlarm haftalık çalışma süresi genel olarak 40 

saattir. 
Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. 
Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara da

yanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmet
lerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tes
pit olunabilir. 

Bakanlar Kurulu, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hal
lerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit 
edebilir. 

Hastalık izni: 
Madde 105. — Memurlara hastalıkları halinde, verilecek rapor

larda gösterilecek lüzum üzerine, aylık ve özlük haklarına dokunulmak-
sızm aşağıdaki esaslar dairesinde izm veri l ir : 

A) Beş yıla kadar (Beş yıl dahil) hizmeti olanlara üç aya kadar, 
B) Beş yıldan on yıla kadar (10 yıl dahil) hizmeti olanlara altı 

aya kadar, 
C) On yıldan daha çok hizmeti olanlara oniki aya kadar, 
Ç) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir teda

viye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlara onsekiz aya kadar, 
İzin süresinin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmî sağlık 

kurullarının raporu ile tespit edilenlerin izinleri bir katına kadar uza
tılır. Bu sürelerin sonunda da iyileşmeyen memurlar hakkında emek
lilik hükümleri uygulanır. Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden 
kazandıkları resmî sağlık kurullarınca tespit edilenler tekrar görev al
mak istedikleri takdirde, eski sınıf ve derecelerine öncelikle atanırlar. 
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Görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı bir kazaya uğrayan 
veya bir meslek hastalığına tutulan memurlar, hizmet süreleri ne olursa 
olsun, iyileşinceye kadar izinli sayılırlar. 

Sıhhi izin sürelerine esas hizmetin hesabında 87 nci maddede sa
yılan kurumlarda emekli keseneği veya sigorta primi ödenmek suretiyle 
gecen süreler ile askerlikte geçen süre dikkate alınır. 

Yüksek disiplin kurulunun karar usulü, memurun hakkı: 
Madde 129. — Memurluktan çıkarma cezası vermeye yetkili ve 

memurun bağlı bulunduğu yüksek disiplin kurulu, bu ceza hakkında bir 
karar vermek üzere, gerekli gördüğü takdirde, ilgilinin sicil dosyasını 
ve her nev'i evrakı incelemeye, ilgili kurumlardan bilgi almaya, yeminli 
tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen keşif 
yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir. 

Hakkında memurluktan çıkarma cezası istenen memur, sicil dos
yasını ve soruşturma evrakını inceleme, tanık dinletme, sözlü veya ya
zılı olarak kendisi veya vekiü vasıtasiyle savunma yapma hakkma sa
hiptir. 

Uygulama: 
Madde 132. — Disiplin cezaları kesinleşme tarihinden itibaren hü

küm ifade eder ve uygulanır. 

Görevden uzaklaştırılan veya görevinden uzak kalan memurların 
hak ve yükümlülüğü: 

Madde 141. — Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun 
veya olmasm herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alman 
memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bu gibiler bu 
Kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam 
ederler. 

143 üncü maddede sayılan durumların gerçekleşmesi halinde, bun
ların aylıklarının kesilmiş olan üçte biri kendilerine ödenir ve görevden 
uzakta geçirdikleri süre, derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve bu 
sürenin derece yükselmesi için gerekli en az bekleme süresini aşan 
kısmı, üst dereceye yükselmeleri halinde, bu derecede kademe ilerlemesi 
yapılmak suretiyle değerlendirilir. 

Kapsam: 
Madde 146. — Bu Kanunun birinci maddesinin birinci fıkrası 

kapsamına giren memurlar aylık, ücret, ödenek, hizmetle ilgili her çeşit 
ödeme ve bunların şekil ve şartları bakımından bu kanundaki hüküm
lere, aynı maddenin ikinci fıkrası kapsamına giren memurlar özel ka
nunlarındaki hükümlere tabidir. 

Memurlara kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ve amirlerin tayin 
ettiği görevler karşılığında bu Kanunla sağlanan haklar dışında ücret 
ödenemez, hiçbir yarar sağlanamaz. (Gençlik ve Spor hizmetleri uygula
masında fiilen görevlendirilecekler hariç. ) 

Ancak, 2/1/1961 tarih ve 196 sayılı Kanunun 2 nci maddesi, 
30/1/1957 tarih ve 6893 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesinin birinci ve 
ikinci paragraflan ( 19/7/1972 tarihli 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
161 inci maddesi, 4358 sayılı Ceza ve Tevkif Evleri Umum Müdürlüğü 
Teşkilât ve Vazifeleri Hakkındaki Kanunun 7/1/1955 tarihli ve 6448 sayılı 
Kanunla değişik 14 üncü maddesi ve 10/2/1929 tarihli ve 1389 sayılı 
Devlet Davalarını intaç eden avukat ve saireye verilecek ücreti vekâlet 
hakkındaki Kanun ile Katma Bütçeli Kurumların, İl Özel İdaresi ve 
Belediyeler ile bunlara bağlı birliklerin davalarını sonuçlandıran avukat 
ve saireye verilecek vekâlet ücretine ilişkin sair kanunlar hükümleri 
saklıdır. Şu kadar ki , ödenecek vekâlet ücretinin yıllık tutarı, birinci 
derecenin ilk kademe aylığının yıllık tutarının % 30 unu geçemez. 

Bu Kanun gereğince ödenecek asgarî aylık tutarı, bulunulan yerde 
İş Kanunu gereğince işçiler için tespit olunan asgarî ücretin aylık tuta
rından aşağı olamaz. Ödenecek aylık tutarının asgarî ücret aylık tuta
rından az olması halinde aradaki fark memurun özlük hakları ile ilgi
lendirilmeksizin, tazminat olarak ödenir. 

Deyimler: 
Madde 147. — Bu Kanunda geçen; 
A) Aylık: Bu Kanuna tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara 

hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen 
parayı, 

B) Sözleşmeli ücreti : 4 üncü maddenin (B) bendi gereğince ça
lıştırılan personele ödenen parayı, 

C) Gündelik: 4 üncü maddenin (C) ve (D) bentleri gereğince ça
lıştırılan personele ödenen parayı, 

Ç) Ödül: Kanunun 123 üncü maddesinde yazılı hallerde memur
lara ödenen parayı. 

D) Temsil giderleri: Belirli yetki ve sorumluluk makamlarım 
işgal eden memurlara temsilî mahiyette ve görevleri icabı olarak yap
tıkları gerçek giderleri karşılamak üzere ilgili kurumların bütçelerine 
bu maksat için konulan ödenekten özel yönetmeliği hükümleri gere
ğince ödenen parayı, 

E) Ders görevi ücret i : Bu Kanuna tabi kurumlara ait her dere
cedeki eğitim ve öğretim kurumları ile okul, kurs veya yaygın eğitim 
yapan kurumlarda ve benzen kuruluşlarda öğretmenlik veya öğretim 
üyeliği yapan öğretmen, öğretim üyesi ve diğer memurlara ders saati 
itibariyle ödenen parayı, 

F) Fazla çalışma ücreti : Kurumların, bu Kanunun 178 inci mad
desinde yazılı esaslar çerçevesinde normal çalışma saatleri dışında çalış
tırdıkları memurlara, fazla çalışma saati itibariyle ödenen parayı, 

G) a) İş güçlüğü zammı: Niteliği ve çalışma şartları bakımın
dan güç olan işlerde çalışanlara ödenen parayı, 

b) İş riski zammı: Hayat ve sağlık için tehlike arz eden hizmet
lerde çalışanlara ödenen parayi ( 

c) Eleman teminindeki güçlük zammı: Temininde, görevde tutul
masında veya belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan ele
manlar için ödenen parayı, 

d) Malî sorumluluk tazminatı: Sayıştay'a hesap vermekle yükümlü 
olan saymanlarla vezne açığından sorumlu veznedarlara ödenen parayı, 

İfade eder. 

Adayların aylıkları: 
Madde 158. — Herhangi bir smıfta aday olarak göreve başlayan

lar bu Kanunun 54 üncü maddesindeki esaslara göre, girecekleri dere
cenin hak edecekleri kademe aylığını alırlar. 

Aday memurlara, asaletleri tasdik edilinceye kadar kademe ilerle
mesi uygulanmaz. 

Asaleti onaylanan memurların kademe ilerlemeleri: 
Madde 159. — Adaylık süresi sonunda bu Kanun hükümlerine göre 

asıl memurluğa atananların adaylıkta geçirdikleri süreler, kademe iler
lemelerinde ve derece yükselmelerinde değerlendirilir. 

Aylığın ödeme zamanı: 
Madde 164. — Memurlara aylıklan her aym başında peşin ödenir. 

Emekliye ayrılma ve öiüm hallerinde o aya ait peşin ödenen aylık, geri 
alınmaz. 

Sözleşmeli personelin ücretleri sözleşme şartlarına göre; geçici 
personelm gündelikleri gun hesabiyle hafta veya ay sonlarında ödenir 

Vekâlet, ikinci görev aylık, ve ücretleri ile diğer ödemeler: 
Madde 175. — Bir göreve vekâleten atanan memurıara vekâlet 

edilen görevin kadro derecesinin birinci kademesinin üçte biri, açıktan 
atananlara ise (Köy ve kasaba imamlığı kadrolarına atananlara 146 nci 
maddede yazılı asgarî ücret aylık tutarından aşağı olmamak üzere) 
üçte ikisi verilir. Bulundukları yerden başka bir yerdeki bir göreve 
vekâlet suretiyle atananlara, Harcırah Kanununun geçici görevle başka 
yere gönderilenlere ilişkin hükümleri uygulanır. 

88 inci maddeye göre ikinci görev verilen memurlara bu görevle
rinin karşılığı olarak ödenecek aylık veya ücret tutarı, ikinci göreve ait 
kadro derecesinin ilk kademe aylığını ve her halükârda birinci derece
nin ilk kademe aylığının tamamını geçemez. 

Açıktan vekil olarak atananlar, bu Kanunla memurlara tanınan 
sosyal haklardan yararlanırlar. 

Fazla çalışma ücreti: 
Madde 178. — 99 ve 100 üncü maddeler hükümleri uyarmca tes

pit olunan günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışılması ve aşağı
daki şartların gerçekleşmesi halinde fazla çalışma, ücretle karşılanır: 

a) Görevin kanun ile belirü bir süre içinde bitirilmesinin zorunlu 
bulunması, 

b) İnsan, hayvan ve bitkilerle ilgili salgın hastalıklar, arızalar ile 
tabiî afetler gibi olağanüstü hallerin oluşu (Bu hallerin devamı süre
since), c) İş Kanununa tabi olarak işçi çalıştıran kurumlarca hizmetin 
gereği olarak işçi ile birlikte çalışma saatleri ve günü dışında çalış
manın zorunlu bulunması, 

d) Görevin gereği olarak çalışma saatlerini aşması zorunlu işler
de çalışılması 

Fazla çalışmanın uygulama esasları Devlet Personel Dairesi ve Ma
liye Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Her kurum için yıllık fazla çalışma saati toplamı ile saat basma 
ödenecek ücretler kurumlar itibariyle Bakanlar Kurulunca kararlaş
tırılır. 
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1, 2 ve 3 üncü derece yönetici kadrolarında bulunanlara fazla ça
lışma ücreti ödenemez. 

Millî İstihbarat Teşkilâtı mensuplarına ödenecek fazla çalışma üc
retleri ve diğer hususlar Başbakan tarafmdan onaylanacak bir talimatla 
tespit edilir. 

Sürekli görevle yurt dışında bulunan memurların aylıkları: 
Madde 180. — Sürekli görevle ^ yurt dışına atanan memurların ay

lıkları görevlerine başladıkları tarihten itibaren; sürekli görevle yurt 
dışma gönderilen veya kurumların yurt dışı kuruluşlarına dahil kadro
larında görev alan memurlardan görevlerine başladıktan sonra yurt 
içinde veya yurt dışmda başka bir göreve atananlarm aylıkları ise 
atanma emrinin tebliği tarihini izleyen onbeşinci gün sonuna kadar 156 
nci maddedeki esaslara göre ödenir. 

Yurt dışmda bulunanlardan yerlerine atananlarm gelişine kadar 
bekleme emri alanların aylıkları, atama emirlerinin tebliğ tarihinden 
itibaren, iki ayı geçmemek üzere aynı maddeye göre ödenir. 

Ödeme usulü ve mahrumiyeti yeri derecesi: 
Madde 196. — Mahrumiyet yerlerinde çalışanlara ne zaman, hangi 

hallerde ve görevlerde ödenek verileceği, ne zaman ve hangi şartlarda 
bu ödenek hakkının kaybolacağı hususları ile ödeme usulü, şekil ve 
şartları, mahrumiyet yerlerinin kaç derece olacağı, tespit edilen bu de
recelere girecek yerler Devlet Personel Dairesinin teklifi üzerine Ba
kanlar Kurulunca tespit olunur. 

Miktarı: 
Madde 197. — Mahrumiyet yeri ödeneği, 196 nci madde uyarınca 

tespit olunan derecelere göre Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Dai
resinin ortak teklifine dayanılarak Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

Zam ve Tazminatlar: 
Ek Madde — Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan iş

lerde çalışanlara iş güçlüğü zammı, 
Hayat ve sağlık için tehlike arz eden hizmetlerde çalışanlara iş 

riski zammı, 
Sayıştaya hesap vermekle yükümlü olan saymanlarla, vezne açı

ğından malen sorumlu olanv veznedar ve diğer görevlilere malî sorum
luluk tazminatı, 

Temininde, görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam edil
mesinde güçlük bulunan elemanlar için temininde güçlük zammı, ödenir. 

Bu tazminat ve zamlarm hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde 
bulunanlara ödeneceği, miktarları, ödeme usul ve esasları, ilgili kurum
ların yazılı isteği üzerine Devlet Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığınca 
bütün kurumları kapsayacak şekilde ve yılda bir defa olmak üzere ha
zırlanır ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur. 

Mecburi hizmet: 
Madde 224. — İlgili Bakanlığın isteği, Devlet Personel Dairesinin 

görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi ile Bakanlar Kurulunca belirtilen 
her derecedeki öğretim kurumları ve öğretim dalları dışmda kalan ku
rum ve dallarda Devlet tarafmdan okutulanlardan, 

a) Yurtiçinde Devlet hesabına okutulan öğrenciler (Tatiller dahil) 
öğrenim süreleri kadar, 

b) Yurtdışındaki öğretim kurumlarında Devlet hesabına öğrenim
lerini bitiren öğrenciler (Tatiller dahil) öğrenim sürelerinin ik i katı 
kadar, 

Mecburî hizmetle yükümlüdürler. 
Yetiştirilmek, eğitilmek ve bilgilerini artırmak veya staj yapmak 

üzere dış memleketlere gönderilen memurlara da yurt dışmda kaldık
ları sürenin ik i katı kadar, mecburî hizmet yüklenir. 

Mecburî hizmet yükümlülüğünün 13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı 
Kanunun 4 üncü maddesinin a, b, d fıkraları kapsanıma giren kurum
lar arasında devri mümkündür. Mecburî hizmetle yükümlü bulunanlar, 
yarışma sınavına talbi tutulmaksızın atanırlar. 

Mecburî hizmetle ilgili yükümlülükler: 
Madde 225. — Mecburî hizmetle yükümlü bulunanlar yetiştirme, 

eğitim veya staj sürelerinin bitiminden itibaren en çok iki ay içinde 
kurumlarına başvurmak zorundadırlar. 

Bunlardan; 
a) Başvurma tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde bir göreve 

atanmayanların mecburî hizmet yükümlülükleri kalkar. Mecburî hizme
tin (d) fıkrasma göre krediye dönüştürülmesi istendiği takdirde bu 
süre istemin karara bağlandığı tarihten başlar. Bu durumun oluşuna 
kendi kusuru ile sebep olan memurlar bundan doğan zararı tazminle 
yükümlüdürler. 

b) Başvurmayanlar veya atanma için gerekli belgelerini tamam, 
lamayanlar yol giderleri de dahil olmak üzere, kendilerine kurumla
rınca yapılmış bulunan bütün giderleri yüzde elli fazlasiyle ödemek 
zorundadırlar. 

c) Atanıp da yükümlü bulundukları mecburî hizmeti bitmeden 
ayrılmış veya bir ceza sebebiyle memurluktan çıkarılmış olanlar mec
buri hizmetlerinin eksik kalan kısmı ile orantılı tutan yüzde elli faz
lasiyle ödemek zorundadırlar. 

d) Hizmetlerine lüzum olmadığına ilgili kurumun teklifi ve Ma
liye Bakanlığının uygun görüşüne dayanılarak Bakanlar Kurulunca ka
rar verilenlerin mecburî hizmet yükümlülükleri krediye dönüştürülebilir. 

e) İlk ve orta dereceli okullar ile, kurslarda Mi l l i Eğitim Bakan
lığı tarafından okutulan parasız yatılı öğrencilerin mecburî hizmetle
rine, bu kanuna tabi kurum ve kuruluşlarda ihtiyaç olmaması halinde 
Millî Eğitim Bakanlığı bunların mecburi hizmet yükümlülüğünü kaldır
maya yetkilidir. Bu fıkraya göre kurumların, ihtiyacı olup olmadığı bir 
aylık süre verilmek ve Resmî Gazete'de ilân edilmek suretiyle tespit 
olunur. 

Askerlikte geçen süre mecburî hizmetten sayılmaz. 
Mecburî hizmetini yapmakta iken Yasama Organına seçilenlerin 

yükümlülükleri seçildikleri sürece ertelenir. 

Danışma Kurulları: 
Madde 226. — Kamu personelinin yönetimi ile ilgili konularda 

görüşünden yararlanılmak üzere Danışma Kurulları kurulur. 
Bu kurullar: 
A) Yüksek Danışma Kurulu, 
B) Kurum Danışma Kurulu, 
Olmak üzere ik i tiptir. 
Yüksek Danışma Kurulu, kamu personeli yönetimi ile ilgili genel 

konularda istişarî mütalâa vermek üzere merkezî bir teşekkül olarak 
kurulur. 

Kurum danışma kurulu, kurum personeli yönetimi ile ilgili konu
larda, istişarî mütalâa vermek üzere her kurumda kurulur. 

Bu kurullar eşit sayıda idare temsilcileri ile personel temsilcilerin
den meydana gelir. 

Yüksek Danışma Kurulu: 
Madde 227 — Kamu personeli yönetimi ile ilgili konularda istişarî 

mütalâa vermek üzere kurulacak Yüksek Danışma Kurulunun idare 
temsilcileri şunlardır. 

a) Bakanlar Kurulunca görevlendirilecek üç Bakanlık Müsteşarı, 
Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarı, ik i Katma Bütçeli Kurum Genel 
Müdürü, iki Kamu İktisadî Teşebbüsü Genel Müdürü, Maliye Bakanlığı 
Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü, İçişleri Bakanlığı Mahallî İdare
ler Genel Müdürü, Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Ge
nel Müdürü, T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürü, 

to) Devlet Personel Dairesi Başkam ve Heyet Üyeleri, 
c) Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığınca görevlendirilecek ik i 

öğretim üyesi (Profesör veya Doçent), 
d) Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Yüksek Denetleme Kurulu 

Başkanlıklarınca kendi kuruluşları içinden görevlendirilecek birer tem
silci. 

Bu kurulun personel temsilcilerinin seçimi, meslek kuruluşlanmn 
üye adetleri oranında, bu kuruluşların yetkili organlarınca ve 231 inci 
maddede yazılı yönetmelikte belirtilecek usul ve şekiller dairesinde se
çilir. 

Bu kurul, Devlet Personel Dairesinin bağlı bulunduğu Bakanın, 
yokluğunda Devlet Personel Dairesi Başkanının başkanlığında ve Baka
nın uygun göreceği zamanlarda toplanır. 

Danışma Kurulları ile ilgili yönetmelik: 
Madde 231. — Yüksek Danışma Kurulunun personel temsilcile

rinin nasıl seçileceği, bu kurulun çalışma usul ve esasları Devlet Per
sonel Dairesi tarafmdan hazırlanacak bir yönetmelikle tespit edilir. 

Kurum Danışma Kurullarının kuruluşu, idare temsilcisi üyelerinin 
kimler olacağı, personel temsilcilerinin nasıl seçileceği, bunların çalış
ma usul ve esasları ilgiü kurumun en üst amirince düzenlenir. 

Geçici süreli görevlendirme şartları: 
E K MADDE 2. — Geçici süreli görevlendirme yoluyle başka bir 

görevde çalışan memurlar hakkında aşağıdaki esaslar uygulanır. 
a) Ek madde l'e göre görevlendirilen memur, hem kendi sınıf ve 

mesleğinin hem de geçici süreli olarak görevlendirildiği işin mevzuatına 
uymakla yükümlüdür. 
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b) Geçici süreli olarak görevlendirilen memurlar aylıklarını gö 
revlendirîldikleri kadrodan alırlar ve bu kadronun diğer haklarından 
yararlanırlar. 

c) Geçici görevlendirilme memurun muvafakati ile olur ve i k i 
yılı geçmez. 

d) Geçici süreli görevlendirme yalnız 7 nci ve daha yukarı dere
celere tahsis edilmiş görevler hakkında uygulanır. Geçici süreli görevlen
dirmenin memurun mesleği ile ilgili olması şarttır. 

e) Geçici süreli görevlendirme. Devlet Personel Dairesinin uygun 
görüşü üzerine ilgüi Bakanlıkların müşterek karanyle yapılır. Geçici sü
reli görevlendirmenin uygulanabileceği haller, şartlar, süresi, sicil ve sair 
hususlar yönetmelikle belirtilir. 

MADDE 2. — 057 sayılı Kanuna 1327 sayılı Kanun ve 1589 sayılı 
Kanuna dayanılarak çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler üe ek
lenen Ek Geçici Maddelerden 27, 29, 36, 39, 45, 53 üncü maddelerin yü
rürlükten kaldırılması üe 6, 8, 9, 17, 20, 30, 50 nci maddeler aynen, Ek 
Geçici 2, 3, 4, 10, 15, 18, 21, 28, 41, 49 uncu maddeler aşağıdaki şeküde 
değiştirüerek kabul edilmiş ve Ek Geçici 5 inci madde kanun metninden 
çıkarılmıştır. 

Öğrenim durumu değişmeyenlerin derece ve kademelere intibakı: 

E K GEÇİCİ MADDE 2. — 1/3/1970 tarihi ile 30/11/1970 tarihi ara
smda görevde bulunmaları nedeniyle intibakı yapılmış olanlar ile 
30/11/1970'den 1/3/1975 tarihine kadar olan sürede göreve alınanlardan 
bu madde gereğince değerlendirmeye esas alman, hizmetlerde öğrenün 
durumları değişmemiş olanların derece ve kademelere intibakı aşağıdaki 
esaslara göre yapüır. 

A) Başlangıç derece ve kademesi olarak 1/3/1975 tarihindeki öğ
renim durumuna göre 36 ncı maddede tespit olunan hizmete giriş de
rece ve kademesi esas alınır. 

B) 18 yaşm bitirilmesinden sonra, 87 nci maddede belirtüen ku
rumlarda geçen başarılı hizmet süreleri değerlendirilir. 

C) Aşağıda gösterilen görevlerde başarılı olarak geçen süreler (B) 
fıkrasındaki sürelere eklenir. 

a) Türkiye Büyük Mület MecUsi üyeliğinde, Belediye Başkanlı
ğında, illerin daimî komisyon üyeüğinde, 

b) Subay, askerî memur, gedikü subay, astsubay, uzman jan
darma çavuş (Jandarma uzatmalı er, onbaşı, çavuş), ordu uzman çavuş 
olarak orduda, 

c) Hazırlık kıtası ile okul dönemi dalnl yedek subaylıkta (Muvaz
zaf hk dışında geçen süre dahil), yedek subay öğretmenlikte, muvazzaf 
ve ihtiyat erlikte, (84 üncü madde hükümleri saklıdır. ) 

d) özel kanunlarındaki ve 657 sayılı Kanundaki hükme dayanıla
rak kazaî rüşt kararı alınmak suretiyle veya mecburî hizmetin ifası ne
deniyle öğrenimleri ile ilgüi görevlere atananların, 18 yaşm bitirilmesin
den önce bu görevlerde, 

e) Teknik hizmetler sınıfı, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık 
hizmetleri sınıfında bulunanlar ile bu sınıflara girecek nitelikte olan
ların yurt içinde veya yurt dışında 87 nci madde kapsamına girmeyen 
yerlerde, (12 yüı geçmemek üzere, meslekleri ile ügili hizmetlerin 3/4'ü), 

f) özel okullarda yöneticüik ve öğretmenlik yapanlardan Millî 
Eğitim Bakanlığı emrinde görev kabul etmiş olanların, özel öğretim 
kurumlarında (12 yılı geçmemek üzere bu hizmetlerin 2/3"ü), 

g) Serbest avukatlıkta, (12 yılı geçmemek üzere bu sürenin 3/4*ü), 
îı) Basın kartları yönetmeliğine göre, basın kartına sahip olmak 

suretiyle gazetecilik yaparak memurluğa girenlerin; meslekleriyle ügili 
görevlerde istihdam edilmeleri şartıyle; fülen gazetecilik yaparak geçir
dikleri sürenin 2/3"ü, 

i) Vekil imam olup da sonradan din hizmetleri sınıfında aslî kad
rolara geçmiş olanların vekillikte gecen hizmetlerinin tamamı, 

k) Yabancı memleketlerde öğretmen olarak Türk kültürüne hiz
met edenlerden Türk vatandaşlığına geçmiş ve Devlet memuru olmuş 
olanların, yurt dışında öğretmenlikte geçen hizmetlerinin, (12 yılı geç 
memek üzere 2/3"ü), 

D) 1/3/1970 tarihinden önce çeşitli kanunlara dayanılarak kazanıl
mış bulunan kıdemler ile aşağıda gösterilen kıdemler (B) fıkrasındaki 
sürelere ayrıca eklenir. 

a) Devlet lisan imtihanını vermek, 
b) Fevkalâde başarıdan dolayı verilen takdirnamelere dayanılarak 

barem kanunlarıyle tespit edilen normal süreden erken terfi etmek, 
c) 7163, 1323, 1134, 4273, 4464, 4489, 5U42, 2556 ve 5©31 sayılı Ka

nunlardan veya benzer niteükteki hükümleri taşıyan kanunlardan yarar
lanmak suretiyle kazanılan kıdemler, 

d) 1/3/1970 tarihinden önce barem veya emeklüikte kazanümıs 
hak aylığının tespitinde sayıldığı halde bu maddede gösterilmeyen sü
reler, 

E) 36 ncı maddenin (A) bendinin çeşitli fıkralarında kademe veya 
derece verilmesi öngörülen durumları bu fıkralardaki esaslar daire
sinde 1/3/1975 tarihinden önce ihraz etmiş bulunanlara sözü edilen hü
kümler uyarınca durumlarına göre verilmesi gereken derece ve kade
meler, bu maddenin (B) fıkrasındaki süreler ayrıca eklenir. 

F) Aşağıdaki süreler bu maddeye göre yapılacak değerlendirmede 
nazara alınmaz. 

a) Saat ücreti karşüığında veya sözleşmeli olarak, normal çalış
ma saatleri ile kayıtlı olmaksızın ve normal çalışma saatlerinden daha 
az süre çalışılmak suretiyle yapılan işlerde geçen, 

b) Emekli aylığı almak suretiyle geçen, 
Hizmet süreleri, 
G) Emeküliğe tabi olmaksızın doktora öğrenimi yapanların yurt 

içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora öğrenim sürele
rinin 3 yılı, 

H) Aym süre ve aym neden hiçbir şekilde mükerreren değerlen
dirilemez. 

İ) (A) hendi uyarınca başlangıç olarak alınacak derece ve kade
me üzerine, yukarıdaki bentler esas alınmak suretiyle değerlendiril
mesi gerektiği tespit olunacak sürelerin her yılı için bir kademe ve her 
üç yılı için bir derece verilmek suretiyle bulunacak derecenin ilgili ka
demesine intibak ettiriür. Bu kanunun 92 nci maddesinin 6 ncı fıkrası 
hükmü mahfuzdur. 

1, 327 sayılı Kanun ve ondan sonra çıkarılmış bulunan Kanun Hük
mündeki Kararnamelerle yapılmış ve bu Kanun hükümlerine göre ya
pılacak intibaklar ve bu intibaklar sonucu varılacak yükselme derece
leri ilgili memurlar için kazanılmış haktır. 

1. — 30/11/1970 tarihinden Xbu tarih dahil) önce; 
a) Çeşitli barem ve teadül kanunlarına göre kazanılmış hak aylık

ları, 
b) T. C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emeklilik ke

seneğine esas aylıkları, (87 nci maddeye tabi kurumlar dışında sigorta 
pirimi ödenmek suretiyle geçen süreler nedeniyle emeklilik keseneğine 
esas aylıkta yapılan yükselmeler hariç), 

Öğrenim durumlarına göre 36 ncı maddenin (A) bendindeki tablo
da gösterilen hizmette yükselebilme derecesinden daha yukarı derece
lerde olanların intibakı, daha yukarıda olan bu aylık derecelerine yapılır. 

Ayrıca, intibak ettikleri derecenin aylığını kazanılmış hak olarak 
aldıkları veya emeklilik keseneği ödedikleri sürenin her yılı için bir ka
deme ilerlemesi uygulanır. 

Bunların 30/11/1970 tarihinden sonra geçirdikleri ve geçirecekleri 
her başarılı hizmet yılları için, intibak ettirildikleri derecenin son kade
mesi aylığını geçmemek üzere, bir kademe ilerlemesi uygulanır. 

2. — Durumları 2 nci fıkra kapsamına girenlerden 1 inci fıkraya 
göre yapılacak intibakları lehlerine olanların intibakı 1 inci fıkra hü
kümlerine göre yapüır. 

Öğrenim durumları değişenlerin intibakı: 
E K GEÇİCİ MADDE 3. — 1/3/1970 - 30/11/1970 tarihleri arasında 

görevde bulunmaları nedeniyle intibakı yapılmış olanlarla, 30/11/1970 
tarihinden 1/3/1975 tarihine kadar olan sürede göreve alınanlardan, 
değerlendirmeye esas alınan hizmetlerden ilkinde (Askerlik dahil) gö
reve başladıktan sonra öğlenim durumları 36 ncı maddeye göre daha 
ileri kademe veya yüksek derecede hizmete alınma hakkı verecek şe
kilde değişenlerin derece ve kademelere intibakı 36 ncı maddenin (A) 
bendinin 12/d fıkrası uyarınca ve ek geçici 2 nci madde esaslarına göre 
yapılır. Öğrenim durumları bir defadan fazla değişenlerin intibakı aym 
esaslara göre yeniden tespit olunur. 

İntibakta esas alınacak derece ve kademeleri ayrıca tespit olunan
lar: 

E K GEÇİCİ MADDE 4. — (Öğrenim ve hizmet durumlarına göre 
bu Kanunun 36 ncı maddesine göre daha yüksek derece ve kademe
den hizmete alınma hakkı olanlar hariç) intibakta başlangıç derece ve 
kademesi olarak: 

a) Mülga Maden Teknisyen Okulu mezunları için 11 inci dere
cenin 2 nci kademesi, Yıldız Teknik Okulunun mülga Fen Memurluğu 
kısmından mezun olanlar ile mülga Orta Orman Okulu ve Orman Tat
bikat Okulu mezunları için 10 uncu derecenin 2 nci kademesi, 

b) Bunlardan ve Nafıa Fen Mektebini bitiren fen memurların
dan özel statüsüne göre mühendis unvanını almış bulunanlar için 9 
uncu derecenin birinci kademesi, 
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c) 30/11/197Û tarihinden Önce göreve başlamış olanlardan 36 ncı 
maddedeki hizmete giriş dereceleri, 3656 sayılı Kanunun 3 üncü mad
desi ile tespit olunan giriş derecesinin altında olanlar için 3656 sayıh 
Kanunun 3 üncü maddesindeki giriş derecesinin birinci kademesi, 

d) 644 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Emniyet 
Genel Müdürlüğü kadrolarında istihdam edilmekle beraber MUlî Emni
yet Teşkilâtında fiilen emniyet hizmeti gören personelden üse veya 
dengi okul mezunları için 12 nci derecenin ikinci kademesi, 

e) Ordudan ayrılmış subay, astsubay ve askeri memurlar için 
1323 sayılı Kanunun öngördüğü giriş derecesinin birinci kademesi, 

f) 633 sayılı Kanunla müktesep hakları saklı Müftü, Müftü Yar
dımcısı ve vaizler için 12 nci derecenin 1 inci kadecesi, İmam - Hatip 
ve müezzinler için 14 üncü derecenin 3 üncü kademesi, 

g) Mülga 3437 sayılı Kanuna göre yetiştirilen ve 1177 sayılı Ka
nun hükümlerine göre yüksek öğrenime intibak hakları saklı tutulan 
Tütün Eksperleri 10 uncu derecenin 2 nci kademesi. 

Alınır. 
h) Bunlardan, 36 ncı maddenin (A) bendinin 6/a fıkrasında gös

terilenlerin intibakında ve ilerlemesinde aynı maddenin (B) bendinin 
1 inci fıkrasındaki şartlar, 1/3/1975 tarihinde görevde bulunmaları kay-
dryle, yerine getirilmiş sayılır. 

30/l'l/197ı0 tarihinden önce göreve başlamış olanlardan, ilkokul 
mezunu olmayanların intibakında, ilkokul mezunu olanlar gibi işlem 
yapılır. 

i) (a) ve (g) fıkrası şümulüne girenler 2 nci derecenin son ka
demesine, (f) fıkrası şümulüne girenler 3 üncü derecenin son kade
mesine kadar yükselebilirler. 

Sonsuz izinli cami görevlilerinin durumu: 
E K GEÇİCİ MADDE 6. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu

nunun geçici 86 ncı maddesinde beürtilen şeküde sonsuz izmli sayılan 
cami görevlüermm intibakı yapılmaz. Bunlara 31/5/1974 tarihinde iş
gal ettikleri kadronun tekabül ettiği derecenin ilk kademe aylığının 
yansı ödenir. Diğer yarısı ise hizmeti fülen yürüten vekile ödenir. 

E K GEÇİCİ MADDE 8. — Anayasa Mahkemesi raportörleri ile hâ
kimlik ve savcılık mesleğinde, bu meslekten sayılan görevlerde bulu
nanların ve Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları üe Sayıştay savcı 
ve yardımcılarının aylıkları, fülen almakta bulundukları aylıkların de
recelerinin gösterge tablosunda, tekabül ettiği derecelere intibak etti
rilmek suretiyle hesaplanır. 44 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin son 
fıkrasındaki geçici raportörlere ilişkin ödenek hükmü mahfuzdur. 

Bunların kademelerin tespiti, intibaklarını esas alan aylıklarında 
geçirdikleri süre esas alınmak ve bu sürenin her bir yılı için bir ka
deme verilmek suretiyle yapılır. Artan yıl kesirleri girdikleri kademe
de geçmiş sayılır. 

Anayasa Mahkemesi asü ve yedek üyeleri, birinci sınıf hâkim ve 
saıvcüarla, Danıştay ve Sayıştay kanunlarına göre 1 inci derece kad
roda bulunanlar, gösterge taolosunun 1 inci derecesinin son kademesi 
olan 1000 göstergesine intibak ederler ve aylık ödemeleri bu gösterge 
rakamına Uâve edüeeek 200 rakamından sonra bulunacak sayılann 
belli kat sayı ile çarpılması sonunda elde edüeeek miktar esas alına
rak yapüır. 

Hâkimlik ve savcüık mesleğinde ve bu meslekten sayılan görev
lerde bulunanların, Anayasa Mahkemesi raportörlerinin, Danıştay ve 
Sayıştay meslek mensupları ile Sayıştay savcı yardrmcılannm aylık 
ödemeleri; 9, 8 ve 7 nci derecelerin kademelerinde bulunanlara o ka
demenin gösterge rakamına Uâve edilecek 100; 6, 5 ve 4 üncü derecele
rin kademelerinde bulunanlara o kademenin gösterge* rakamına ilâve 
edilecek 150; 3,, 2 ve 1 inci derecelerin kademelerinde bulunanlara o-
kademenin gösterge rakamına Uâve edüeeek 200 rakamından sonra 
bulunacak sayının belli katsayı üe çarpılması sonunda elde edilecek 
miktar esas tutularak yapüır. 

3659 ve 2847 sayılı Kanunlar ile bunların ek ve değişikliklerine tabi 
kurumlar: 

E K GEÇİCİ MADDE 9. — 3659 sayılı Kanunla ek ve değişiklikleri, 
2847 sayüı Kanun Ue ek ve değişiklerine stabi olan kurumların (Et ve 
Balık Kurumu ve Petrol Ofisi dahil) personeU hakkında kendi özel 
kanunları yürürlüğe girinceye kadar, söz konusu kanunların ilgili hü
kümleri ile özel kanunlarındaki hükümlerinin uygulanmasına devam 
olunur. 

Ancak, bu kurumlarda çalışan personelin aylıklarının hesabında 
aşağıdaki esaslar uygulanır. 

A) Söz konusu kurumlar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren hizmetlerinin gerektirdiği görevler için 657 sayılı Kanunun 

36 ncı maddesinde belirtilen sınıflara göre ve 35 inci maddedeki esas
lar dairesinde kadrolarım tespit ederler. 

B) Bu kurumlar personelinin aylıklarının hesabında bu Kanuna 
ekli (1) sayılı gösterge tablosu esas alınır. 

Bu kurumlar için tespit edilen sınıflara giriş ve hizmette derece 
yükselmeleri ve kademe ilerlemeleri ve öğrenim derecelerine göre yük-
selebüecekleri en yüksek dereceler hususunda bu kanunun ilgüi hüküm
leri uygulanır. 

Bu kurumlarda 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerden alınabilecek kadrolar 
ve ek gösterge verilecek görevler genel ve katma bütçeli kuruluşlarda 
bu derecelere tahsis edUmiş kadroların sayısı ve görev nitelikleri göz-
önünde bulundurulmak suretiyle her Yıl Bakanlar Kurulu tarafından 
tespit edüir. 

Bu kurumlarda yönetim kuruluna katılacak işçi üyeler ile kamu 
kesimi dışından gelecek işveren temsilcisi üyelere diğer yönetim kurulu 
üyelerine ödenen tutarda (ek gösterge dahil) ödeme yapılır. 

Bu madde kapsamına giren kurumlarm genel müdürleri ile genel 
müdür muavinleri hakkında 657 sayılı Kanunun istisnaî memurluklarla 
ilgili hükümleri uygulanır. 

E K GEÇİCİ MADDE 10. — Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu 
devamlı kadrolarında çalışanlar hakkında 359 sayüı Kanunun ve o kanu
nun atüta bulunduğu diğer kanun hükümlerinin uygulanmasına devam 
olunur. 

Ancak; 
a) Kurumun haber ve program hizmetlerini doğrudan doğruya 

yapan ve yürütenlerden yüksek öğrenim yapmış olanlar 8 inci derece
nin ilk kademesinden işe başlarlar. 1 inci derecenin son kademesine 
kadar yükselebilirler. Yüksek öğrenim yapmamış olanlar 10 uncu dere
cenin ilk kademesinden işe başlarlar, öğrenim durumlarına göre tespit 
olunan hizmette yükselebilme derecesinden aşağı olmamak üzere 3 üncü 
derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

b) (a) fıkrası dışında kalan personel hakkında 36 ncı maddede 
öngörülen esaslar uygulanır. 

c) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunda çalışan personele öde
necek mahrumiyet zammı, bu kanuna tabi memurlar için tespit edilecek 
miktar ve şartlara uygun olmak şartiyle yönetim kurulu tarafından bir 
yönetmelikle tespit ediür. 

d) Kurumun genel idare sınıfının 1, 2, 3, 4 üncü derecelerine da
hil bazı görevler için ilgili memuriyetlerin yönetim sorumluluğu ve taşı
dıkları önem gözönünde bulundurulmak suretiyle derecelerde işgal edi
len kademelerin gösterge rakamlarına 50, 100, 150 veya 200 rakamlan-
nm eklenmesinde yapılacak tespite kurumun yönetim kurulunun teklifi 
üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

e) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun haber ve program 
hizmetlerinin yürütülmesinde her ne sebeple olursa olsun, başka iş ve 
hizmet yasağına ilişkin hükümleri uygulanmaz. 

f) 2/1/1964 tarüüi 359 sayıh Kanunun değişik 47 nci maddesi hü
kümleri saklıdır. 

g) (a) fıkrasına giren görevlerde bulunduktan sonra, öğrenim 
durumu itibariyle hizmete giriş derece ve kademesi bu fıkrada belirti
len giriş derece ve kademesinden daha aşağı olan sınıflardan birine ge
çenlerin, ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanunî bekleme sürelerine, 
yukarıdaki dereceler arasındaki süre kadar ilâve edilir. 

h) 30/11/1970 tarihi itibariyle (a) fıkrasına göre intibakı yapılan
larla bu tarihten 1/3/1975 tarihine kadar bu fıkra kapsamına alınan
ların intibakı bir defa da aşağıdaki esaslara göre yapüır: 

Öğrenim durumlarına göre (a) fıkrasındaki giriş dereceleri baş. 
langıç alınmak ve 87 nci madde kapsamına giren kurumlarda 18 yaşm 
bitirilmesinden sonra geçen hizmetleri, hazırlık kıtası Ue okul dönemi 
dahü yedeksubaylıkta (Muvazzaflık dışmda geçen süre dahil), yedek 
subay öğretmenlikte, muvazzaf ve ihtiyat erükte, Basm Kanununa göre 
basm kartına sahip olmak suretiyle fülen gazeteciük yaptıktan sonra 
memurluğa girip meslekleri Ue Ugiü görevlerde istihdam edilenlerin bu 
ûüzmetlerinin 3/4'ü (oniki yılı geçmemek üzere) değerlendiriür. 

Değerlendirmeye esas alman hizmetlerden ilkinde göreve başladık
tan sonra öğrenim durumları (a) fıkrasına göre daha ileri kademe veya 
yüksek dereceden hizmete alınma hakkını verecek şeküde değişenlerin, 
sonradan yaptıklan öğrenimlerin (görev dışmda iken geçen süresi hariç) 
normal sürelerin her yılma bir kademe, her üç yuma bir derece uygu
lanmak suretiyle ilâve edilir. Ancak; bu şekilde bulunacak derece ve 
kademe, intibakı yapılan memurun değerlendirilecek olan hizmet süre
sinden sonradan yaptığı öğrenimin (görev dışında iken geçen süresi 
hariç) normal süresi kadar noksan hizmeti bulunan emsali memurun 
intibak edeceği derece ve kademeden üeri olamaz. 
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Ek geçici 2 veya 3 üncü maddeler uyarınca yapılan intibak ile bu 
maddeye göre yapılan intibaktan hangisi lehine ise o esas alınır. 

Yapılacak bu intibaklarda, yüksek öğrenim görmemiş canlar hiç
bir surette 3 üncü dereceyi geçemez. 

Tiyatro, opera, bale sanatkârları ile orkestra teknik personelinin in
tibakı: 

E K GEÇİCİ MADDE 15. — Ek geçici 12 ve 13 üncü maddelerde 
yazılı personelin emeklilik, ek geçici 13 üncü maddenin son fıkrasında 
ve ek geçici 14 ve 17 nci maddede yazılı personelin aylık bakımından 
intibakında bu maddelerin başlangıç dereceleri esas alınmak suretiyle 
ve söz konusu maddelerde yazılı görevler ile 87 nci maddede sayılan 
kurumlarda; ek geçici 12, 13 ve 14 üncü maddelerde yazılan sanatkâr, 
sanatkâr öğretmen, stajyer sanatkâr ve sanatkâr niteliğindeki hizmetlerde 
ve hazırlık kıtası ile okul dönemi dahil yedek subaylıkta (muvazzaflık 
dışında geçen süre dahil), yedek subay öğretmenükte ve muvazzaf ve 
ihtiyat erükte geçen süreler her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her 
üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir. 

Ancak, ek geçici 12 nci maddenin (B) bendinin 3 üncü fıkrasında 
beürlenen sanat uygulatıcılarından yüksek öğrenim görmüş olanlarla, 
4 üncü fıkrasında belirlenen sahne uygulatıcılarından lise, lise dengi veya 
yüksek öğrenim görmüş olanların emekli keseneğine esas başlangıç de
receleriyle yükselebilecekleri derecelerin tespitinde 36 nci madde hüküm
leri uygulanır. 

1309 ve 1310 sayıü kanunlarda yazılı orkestra yönetim kurulu, tek
nik kurul ve sanat ve yönetim kurulu tarafından tespit edüen ücretler, 
ek geçici 12 ve 13 üncü maddelerde yazıü personelin halen almakta 
oldukları brüt ayük tutarlarından az olduğu takdirde, ilgililerin ücret
leri bu aylık seviyesine yükselinceye kadar aradaki fark ödenmeye de
vam olunur. Bunların, ücretlerinin azaltılmış olması, emeklilik kesene
ğine esas ayük derece ve kademeleri yönünden kazanılmış haklarım ihlâl 
etmez. 

Ek geçici 12 nci maddenin (B) bendinin 2 nci fıkrasında beürtilen 
sanatkârlardan 4 yıUık yüksek öğrenim üstü öğrenim yapan sanatkârlar 
ve daha ileri uzmanlık öğrenimi yapan sanatkârlarla, 3 üncü fıkrada 
belirlenen sanat uygulatıcılanndan yüksek öğrenim görmüş olanlarla 
4 üncü fıkrasında belirlenen sahne uygulatıcılarından Use, lise dengi 
veya yüksek öğrenim görmüş olanların emekli keseneğine esas başlan
gıç dereceleriyle yükselebüecekleri derecenin tespitinde 36 nci madde 
hükümleri uygulanır. 

Bu madde kapsamına giren personelin intibakları bir defa da ek 
geçici 2, 3 ve 4 üncü maddeler hükümlerine göre yapılır ve bu ik i inti
baktan personelin lehine olan esas alınır. 

Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Bölüğü Sanatkârları: 
E K GEÇİCİ MADDE 17. — Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Bö

lüğü sanatkârları hakkında kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye 
kadar aşağıdaki hükümler uygulanır. 

A) Sözü edilen sanatkârların aylıklarının hesabmda bu kanuna 
ekli gösterge tablosu esas alınır. 

B) Bu kanunun derece yükselmesi ve kademe ilerlemesine ilişkin 
hükümleri gözönünde bulundurulmak suretiyle; 

1) Stajyerler 10 uncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 
bu derecenin son kademesine, 

2) Sanatkârlar 9 uncu derecenin ilk kademesinden işe başlar, 
birinci derecenin son kademesine, 

Kadar yükselebüirler. 
Bunlar m intibakları ek geçici 15 inci maddedeki hükümler daire

sinde yapılır. 

Bu Kanuna tabi kurumlarda işçi statüsünde çalışanlar ile sözleş
meli personel hakkında uygulanacak hükümler: 

E K GEÇİCİ MADDE 18. — Bu Kanuna tabi kurumlarda işçi sta
tüsünde çaüşmakta olup da fülen yaptıkları iş dolayısıyle memur tanı
mına girenlerden memur statüsüne geçirilenler Ue 30/11/1970 tarihinde 
Özel kanunlarına göre veya dış teknik yardım fonlarından ücret alarak, | 
bu kanunun 4 üncü maddesine göre sözleşmeli çalışanlardan intibakı 
yapılanlar ve sözleşmelerinde yazılı süreler 30/11/1970 talihinden sonra 
sona erip de sözleşmelerini yenüemiş bulunan personelden yeni sürenin 
sonunda memurluğa geçmek isteyenlerin intibakı, ek geçici 2 ve 3 üncü 
maddeler hükümlerine göre yapılır. 

Memur Yardımlaşma Kurumu kesenekleri: 
E K GEÇİCİ MADDE 20. — 657 saydı Kanunun değişik 190 mcı 

maddesinde memur aylıklarından kesilmesi öngörülen % 5 Memur Yar
dımlaşma Kurumu kesenekleri 1/3/1970 tarihi esas alınmak suretiyle 
ve Maüye Bakanlığınca tespit edilecek usule göre kesilmeye başlanır. 

Bu kesenekler özel kanunu çıkıncaya kadar T. C. Merkez Bankasında 
açılacak bir hesapta toplanır. Saymanlıklar her ayın keseneklerini ertesi 
ayın 15 inci günü akşamına kadar T. C. Merkez Bankasına yatırmak 
vejv, göndermek zorundadırlar. 

Birinci fıkrada sözkonusu edilen özel kanun yürürlüğe girinceye 
kadar hrklarında emeklilik hükümleri uygulananlar ile ölenlerin birik
miş olan kesenekleri aynen geri verilir. 

Bu şekilde keseneklerini geri almış olanlar çıkacak özel kanuna 
göre herhangi bir hak talep edemezler. 

Ek geçici 7, 9, 12, 13 ve 14 üncü maddeler kapsamına giren perso
nele, bu kanuna tabi memurlara, ödenenler dışında ödeme yapüamaya-
cağı ve bunlara uygulanacak diğer hükümler: 

E K GEÇİCİ MADDE 21. — Ek geçici 7 ve 9 uncu maddeler kap
samına giren personel ile ek geçici 12, 13 ve 14 üncü maddeler kapsa
mına giren personele bu kanuna tabi memurlara ödenenler dışında her
hangi bir ödeme yapılamaz. Ancak, 440 sayılı Kanunun 30 ve geçici 7 
nci maddesindeki haklar saklıdır. 

178 nci maddenin, (1, 2, 3 üncü derece yönetici kadrolarında bulu
nanlara fazla mesai ödenmez) hükmü, TRT'nin haber ve program hiz
metlerinde çalışan elemanlarla Cumhuriyet Senatosu ve MUlet Meclisi 
personeline uygulanmaz. 

Bu kanunun: İkinci görev yasağı, ikinci görev verilecek memurlar 
ve görevler ders görevi ve konferans ücreti, iş güçlüğü zammı, iş riski 
zammı, mali sorumluluk tazminatı (Kasa açığından sorumlu olan. vez
nedarlar, nakit ve kıymet muhafızları ve diğer görevülere verilen kasa 
tazminatları) eleman temininde güçlük zammı, avukatlık ücreti, fazla 
çalışma ücreti Ue diğer özlük ve sosyal haklarla ve istihdam şekilleriyle 
ilgiü hükümleri birinci fıkrada yazıü personel hakkında da uygulanır. 

Ek geçici 12 nci ve 13 üncü maddeler kapsamına giren personel 
hakkında 5441, 1309, 1310, 37 ve 6940 sayıü kanunların bütün hüküm
leri aynen uygulanır. Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi, Senfoni 
Orkestraları ve Devlet Konservatuvarlarında görevli sanatkâr ve sanat
kâr yöneticiler Ue, belediyelere bağlı tiyatro, opera ve orkestralarda 
görevli sanatkârların sahne ve sanatla Ugili çalışmalarında bütün hiz-

\ metlerin yürütülmesinde başka iş ve hizmet yasağına iüşkin hükümler 
uygulanmaz. 

36 nci maddenin (A) bendinin 11 nci fıkrasında sayılan memurlukları 
özel kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine dayanarak almış bulunan
ların durumları: 

E K GEÇİCİ MADDE 28. — 36 nci maddenin (A) bendinin 11 inci 
fıkrasında sayılan unvanları ve belediyelerdeki teftiş heyetlerine dahil 
müfettiş unvanlarım söz konusu fıkrada belirtilen şartlarla kazanmamış 
olmakla beraber, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine dayanarak 
almış bulunanların intibakları yapılırken, bunların söz konusu fıkrada 
belirtilen unvanları bu fıkrada gösterilen şekilde almış oldukıarı kabul 
edilmek suretiyle bir defaya mahsus olmak üzere işlem yapılır. 

E K GEÇİCİ MADDE 30. — Bu Kanunun ek geçici 9 uncu maddesin
de yazılı kurumlardan özel kanunlarla kurulmuş ve sermayesinin % 60'ın-
dan fazlası Hazineye aid olanların, mesleğe özel yarışma sınavına tabi tu
tulmak suretiyle alman genel müdürlük müfettiş yardımcıları, kendi özel 
kanunları çıkıncaya kadar, Devlet Personel Dairesince düzenlenecek özel 
yeterlik sınavı yönetmeliklerine göre yapılacak smavda başarı göstererek 
müfettişliğe atanmaları sırasında, 36 nci maddenin (A) bendinin 11 inci 
fıkrası ile Bakanlık müfettişlerine tanınan haklardan yararlanırlar. 

JSöz konusu kurumlar müfettişlerinden bu unvanı ek geçici 28 inci 
maddede belirtilen şartlarla almış olanlar hakkında ek geçici 28 inci 
madde hükümleri uygulanır. 

İntibaklar sırasında görevde olmayanlar hakkında uygulanacak 
işlem: 

E K GEÇİCİ MADDE 41. — Personelinin intibakı bu kanun hüküm
lerine göre yapılan kurumlarda 1/3/1970 veya 1/3/1975 tarihlerinde yahut 
bu ik i tarih arasmda görevde bulunmamış olanların intibakı yapılmaz. 

Bu durumda olanlardan sonradan göreve girmek isteyenler hak
kında aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 

A) 1/3/1975 tarihinde; 
a) Askerlik görevini yapmakta olanlar, 
b) Özel okullarda yöneticilik ve öğretmenlik görevlerinde bulunan

lar (Sadece Millî Eğitim Bakanlığı emrinde görev kabul etmiş olmaları 
şartiyle), 

c) 1416 sayıü Kanuna göre yurt dışında öğrenim yapmakta olan
lar, 

d) 4489 sayılı Kanun ile bu Kanunun 77 nci maddesine dayamla-
rak yabancı bir memleket veya uluslararası bir kuruluşta görevli bulu
nanlar, 



e) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinde, belediye başkanlığın
da, illerin daimî komisyon üyeliğinde bulunanlar, 

Bu Kanunun ek geçici maddeleri ile getirilmiş bulunan intibak 
hükümleri dairesinde intibak ettirilecekleri derece ve kademe ile göreve 
alınabilirler. 

B) Görevde bulunmamaları (A) bendinde belirtilen nedenlere da-
yanmıyanlardan, çeşitli barem ve personel kanunlarına veya T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa göre kazanılmış hakkı olanlar evvelce kazandıkları 
barem veya emeklilik dereceleri (Bu derece sınıf ve öğrenim durumla-
larına göre 36 nci madde Ue tespit edilen yükselebilme derecesini geç
mişse, 36 nci maddede tespit edüen yükselebilme derecesi) ve bu dere
cede geçirilen süre gözönüne alınmak suretiyle tespit edUecek kademe 
ile göreve alınabilirler. 

Ek geçici 8 nci madde kapsamına girenlerin intibakı: 
E K GEÇİCİ MADDE 49. — Ek geçici 8 inci madde kapsamına gi

renlerden 30/11/1970 tarihinden önce yüksek öğrenimlerini tamamlamış 
ve hizmete başlamış olanların 10 ve 11 inci derecelerdeki kanunî yük
selme süreleri ile master ve doktora yapanların girdikleri Uk ve bunu 
takibeden derecelerde geçirdikleri süreleri, 30/11/1970 tarihindeki hu
kukî durumları esas alınarak, kademe üerlemesi ve derece yükselmesi, 
kanunî yükselme sürelerinden artan kısmı ise üst derecede intibak etti-
rildikleri kademede sayılmak suretiyle değerlendirilir. 

Bu suretle değerlendirilecek süreler; hizmete girmeden önce yük
sek öğrenimlerini tamamlayanlar ile hizmet sırasında dört yıllık yüksek 
öğrenimlerini tamamlıyanlarda dört yılı ve hizmet sırasında dört yüdan 
az süreli yüksek öğrenimi tamamlayanlarda üç yılı geçemez. 

Yüksek öğrenimlerini tamamladıktan sonra memuriyete girenlerin 
3656 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre 12 nci derecede geçirdikleri 
sürelerinden en çok altı ayı, değerlendirmede, aynca nazara alınır. 

Mesleğe ilk defa avukatlıktan geçenlerden avukatlık stajının tama
mını memuriyet dışmda yapanlara ik i yılın, memuriyet sırasında yapan
lara bir yüın 2/3'ü kadar kıdem verilir. 

30/11/1970 tarihi ile 1/3/1975 tarihi arasında geçen başanlı hizmet 
süreleri, ilgililerin 30/11/1970 tarihi itibariyle intibak ettirilecekleri de
rece ve kademeler üzerine eklenerek derece ve kademe verilmek sure
tiyle değerlendirilir. 

Bu değerlendirmeden sonra kanunî bekleme sürelerinden artan sü
reler, üst derecede dikkate alınır. 

Mesleğe 30/11/1970 tarih ile 1/3/1975 tarihleri arasında girenlerin, bu 
tarihler arasındaki başarılı hizmet süreleri 36 nci maddenin (A) bendi 
ile öğrenim durumlarına göre tespit olunacak derece ve kademeleri dik
kate almarak intibaklar yapılır. 

Bunlardan mesleğe i lk defa avukatlıktan geçenler hakkında avukat
lık stajı ile ilgili yukarıdaki hükümler uygulanır. 

Ek geçici 40 nci madde kapsamına girenlerin intibakı: 
E K GEÇİCİ MADDE 50. — Dışişleri Bakanlığı dış kuruluşlarında 

çalışanlardan ek geçici 40 ıncı madde kapsamına girenlerin intibakı, 
sözü edilen maddenin değerlendirilecek hizmet ile değerlendirme esas-
larıda gözönünde bulundurulmak suretiyle ek geçici 2 ve 3 üncü mad
deler esasları dairesinde yapılır. 

Emeklilik keseneği ve karşılıklarına ait borçları yeni intibaklarına 
göre hesap edilerek, tespit edilmiş bulunan borç buna göre düzeltilir 
ve söz konusu maddedeki esaslar dairesinde ilgililerce ödenir. 

MADDE 3. — Bu Kanunun uygulanması ile ilgili konularda ku
rumlar, bağlı veya ilgili oldukları Bakanlık eliyle Devlet Personel Dai
resine bu dairenin bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığı kanaliyle başvu
rurlar. Bu başvurmalarla i lgi l i işlemlerin yürütülme usul ve esasları 
Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

MADDE 4. — Bu kanunda geçen «Devlet Memuru» deyimi, beledi
yeler ve i l özel idareleri Ue bunların kurdukları birlikler memurlarım 
da kapsar. 

MADDE 5. — Hangi kurumların Devlete verilmiş aslî ve sürekli 
bir kamu hizmetini genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü 
oldukları, hangilerinin bu nitelikte bulunmadıkları, bu kanunun yayımı 
tarihinden itibaren 6 ay içinde Çalışma ve Maliye bakanlıklan ile Dev
let Planlama Teşkilâtı temsilcilerinden oluşan komisyonun önerisi üze
rine Bakanlar Kurulu Kararı ile saptanır. 

Her bir kurumda, hangi görevlerde çalışanların, 4 üncü maddede 
belirlenen esaslara göre, memur veya işçi olduğuna, Bakanlar Kurulu 
Kararın m yayınlanması tarihinden itibaren 12 ay içinde, Çalışma ve 
Maliye Bakanlıkları ile Devlet Personel Dairesinin sürekli olarak görev 
yapmak üzere atayacakları uzman temsilcilerden oluşan komisyonca 
kesin olarak karar verilir. 

Kadro unvanları incelenen kurumun bağlı olduğu bakanlık tem
silcisi de bu komisyona katılır. 

Komisyonun vereceği kararlara karşı ilgililer Danıştay'a başvu
rabilirler. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanundan önce çıkarılan kanun hük
münde kararnamelerin uygulanması sonunda bulunan yeni derece ve 
kademelere göre 5 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 3 ve 
4; 8 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddeleri uya-
nnca intibak çizelgelerine müsteniden yapılan aylık ödemelerine ilgili 
kararname hükümlerine göre devam olunur. 1/3/1975 tarihine kadar 
yapılacak kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi işlemleri söz konusu 
Kararname hükümlerine göre yapılır. 

Bu kanun gereğince yapüacak ödemelere 1/3/1975 tarihinden itiba
ren başlanır. 

Kurumların yurt dışı kuruluşlarının daimî kadrolannda çalışanlar 
hakkında Bütçe kanunlarındaki hükümlere göre işlem yapılır. 

Bu Kanuna göre yapılacak intibak esasları: 
GEÇİCİ MADDE 2. — Evvelce 1/3/1970 tarihi itibari ile intibak 

yapılmış olanlar ile bu tarihten sonra göreve alınanların intibakı 
1/3/1975 tarihinden geçerli olmak üzere bu kanun hükümlerine göre 
düzenlenir. 

Bu Kanun ile yapılan intibaklar sonunda bulunacak derece ve 
kademe üzerinden yapılacak ödemelere 1/3/1975 tarihinden itibaren 
başlanacağı: 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten ön
ceki kazanılmış hak aylıklarının ödenmesine devam olunur. 

Bu kanun ile getirilen intibak hükümlerinin uygulanması sonun
da memur (her ne suretle olursa olsun görevlerinden ayrılmış bulu
nanlar dahil) lehine doğan durumlar dolayısiyle, 1/3/1970 tarihinden 
1/3/1975 tarihine kadar geçen süre için bir fark ödemesi yapılmaz. Aynı 
süre içinde haklarında emeklilik hükümleri uygulanmış olanlara da 
aylık veya ikramiye farkı ödenmez. 

Ancak, 1/3/1970-30/11/1970 tarihleri arasına ait aylık farkları 1327 
sayüı Kanun hükümlerine göre hesaplanarak ödenir. 

Ayrıca, 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe gir
diği tarihle 1/3/1975 tarihi arasmda yaş haddi, maluliyet veya ölüm se
bebiyle haklarında emeklilik işlemleri uygulananların bu kanunun hü
kümlerine göre yapılacak intibaklan sonunda kazanılmış hak aylıklan 
yükselmiş bulunduğu takdirde, emekli ikramiyeleri yeni tutarlara göre 
hesaplanır ve farkları 1/3/1975 tarihinde ödenir. 

1623 sayılı Kanunun yürürlüğünden önce, maluliyet veya ölüm se
bepleriyle memuriyetleri sona erenlerin askerlikte geçen hizmetlerinin 
nazara alınmaması sebebi ile aylığa hak kazanma süresini doldurama
mış olanların bu kanunun ek geçici 2 nci (C) bendinin (c) fıkrasında 
gösterilen askerlikle Ugili olarak hesaplanacak sürelerinin eklenmesi 
suretiyle aylığa bak kazandıkları takdirde Ugililerin müracaatı üzerine 
bu süreler borçlandırılmak suretiyle, evvelce yapılan işlemler 1623 sa
yılı Kanunun yürürlük tarihinden itibaren yeni duruma göre düzeltilir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — 657 sayüı Devlet Memurlan Kanununa 
31/7/1970 tarihli ve 1327 sayılı Kanunun 71 inci maddesiyle getirilen 
ve 8/10/1973 tarihli ve 8 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiş
tirilen Ek madde 1/3/1975 tarihine kadar uygulanmaz. Bu tarihe kadar 
hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara, hangi miktarda 
iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammı verileceği ilgili kurum, 
Devlet Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar 
Kurulunca 1/7/1974 ten önce çıkarılacak kararname ile kararlaştınlır . 

GEÇİCİ MADDE 5. — 1/3/1975 tarihinde görevde bulunan Emni
yet Müfettişi, Emniyet Müfettiş Muavini, sivil başmemur (dedektif), 
sivil memur (Dedektif), malî polis mütehassısı, malî polis eksperi, polis 
enstitüsü ve polis okullan dahiUye müdürlerinin intibaklan emniyet hiz
metleri sınıfına yapılır. 

Bu kadrolar boşaldıkça yeniden atanma yapılmayarak kaldırılır. 
Bu kadrolarda çalışanlar için tahsil durumlarına göre 36 nci mad

denin (A) bendinin 8 (a) ve (b) fıkralarındaki başlangıç dereceleri na
zara almır. 

GEÇİOİ MADDE 6. — Bu Kanunun değişik 33 üncü maddesine 
göre Genel Kadro Kanunu çıkıncaya kadar, 1322 sayılı Genel Kadro 
Kanunu ile kurumlara tahsis edilen kadrolar ile bütçe kanunları hü
kümlerine göre ihdas edilip kurumlara tahsis edilen kadrolar ve bu 
kadrolarda yapılan değişiklikler geçerlidir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — 36 nci maddenin (B) bendinin 1 inci fıkra
sında sözü edilen yönetmelik çıkmcaya kadar ilgili bakanlığın tespit 
edeceği esaslar dairesinde yapılacak özel yükselme sınavını başaranlar 
da 1 inci derecenin son kademe aylığına kadar yükselebilirler. 

— 12 — 
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GEÇİCİ MADDE 8. — İntibak hatalarından doğan Devlet alacak
ları 6183 sayılı Aırrre alacaklarının tahsil usulü hakkında Kanun hü
kümleri dairesinde tahsil edilir. 

GEÇİCİ MADDE 9. — 197 nci maddeden sonra gelen zam ve taz
minatlar başlığı altındaki ek maddenin son fıkrasında yer alan ve yılda 
bir defa ve bütün kurumlar için toplu olarak tespiti öngörülen tazmi
nat ve zamların 1975 Malî yılma münhasır olmak kaydı ile kurumların 
müracaatı üzerine yılda 2 defa diğer hükümler saklı kalmak kaydı ile 
Bakanlar Kurulunca tespit olunabilir. 

MADDE 6. — Halen Türkiye Kızılay'ında özel statüsüne dayana
rak ücret karşılığı çalışmakta olanlardan sonradan Devlet memuriye
tine girmek isteyenlerin söz konusu kuruluşta geçen hizmet sürelerinin 
2/3 nün her yılı için bir kademe ve her üç yılı için bir derece verilmek 

suretiyle tespit edilecek derece ve kademe üzerinden atanmaları yapı-
labüir. (Bu şeküde değerlendirilecek süre 12 yılı geçemez. ) 

Yürürlükten kaldırılan maddeler: 
MADDE 7. — 657 sayılı Kanunun değişik 32, 228, 229 ve 230 uncu 

maddeleri ile 22/8/1973 tarihli ve 7 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin geçici maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük: 
MADDE 8. — Bu kanunun 59, 74, 77 nci maddeleri ve 68 inci 

maddesinin (B) bendi hükümleri yayımı tarihinde, diğer madde hüküm
leri ise 1/3/1975 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme: 
MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kumlu yürütür. 

20/5/1975 

İ L Â N L A R 
Ankara Levazım Amirliği 4 No. "In Satm Alma Komisyonu 

Başkanlığından 
Kapalı zarf usulü ile Çanakkale Boğaz K . lığı Çamaşırhane in

şaatı işi yaptırılacaktır. Keşif bedeli 245.770 lira olup, geçici teminatı 
13.600 liradır. İhalesi 6/6/1975 Cuma günü saat 11.30 da Komisyonda 
yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul 
Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hüküm
leri dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden 
bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisvon Başkanlığına 
vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en 
geç 2/6/1975 günü saat 17.30 a kadar Ankara'da Dz. K. İnş. D. Bşk.lığına 
müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 

6584 4-4 

Kapalı zarf usulü ile Karadeniz Bölge K. lığı soğuk hava depo in
şaatı işi yaptırılacaktır. Keşif bedeli 380.000 lira olup, geçici teminatı 
19.000 liradır. İhalesi 5/6/1975 Perşembe günü saat 11.30 da Komis
yonda yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi her gün komisyonda ve is
tanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 savılı Kanun 
hükümleri dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarım en geç ihale 
saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisvon Baş
kanlığına vçrmeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Ta
liplerin en geç 30/5/1975 günü saat 17.30 a kadar Ankara'da Dz. K . 
İnş. D. Bşk.lığına müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 

6585 / 4,4 

Kapalı zarf usulü ile Gülhane As. Tıp. Akademisi muhtelif inşaat 
işi yaptırılacaktır. Keşif bedeli 7.000.000 lira olup. geçici teminatı 
223.750 liradır. İhalesi 5/6/1975 Perşembe günü saat 11.00 de Komisyon
da yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi her gün komisyonda ve Tstanbul 
Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 savılı Kanun hüküm
leri dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden 
bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisvon Başkanlığına 
vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en 
geç 30/5/1975 günü saat 17.30 a kadar Ankara'da M. S. B . İnş. D. Bşk. 
lığına müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 

6586 / 4-4 

Kapalı zarf usulü ile Ayancık lojman inşaatı işi yaptırılacaktır. 
Keşif bedeli 2.482.207.38 lira olup, geçici teminatı 88.250.— liradır. İha
lesi 6/6/1975 Cuma günü saat 11.00 de Komisyonda yapılacaktır Keşif 
ve şartnamesi her gün komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde 
görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde hazırla
yacakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir saat evveline ka
dar makbuz mukabilinde Komisvon Başkanlığına vermeleri şarttır 
Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 2/6/1975 günü 
saat 17.30 a kadar Ankara'da Hv. K . İnş. D. Bşk. lığına müracaat ede
rek yeterlik belgesi almaları şarttır. 6587 / 4-4 

• 
Eğridir Kemik Hastanesi Baştabipliğinden : 

1 — Aşağıda keşif bedelleri, ihale gün ve saatleri, geçici teminat 
ve belge müraacat son günleri yazılı işler 2490 sayılı Kanunun 31 inci 
maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur Eksilt
meleri Hastane İdare binasında Eksiltme Komisyonunca yapılacaktır. 

2 — Bu işlere ait eksiltme şartnameleri mesai saatleri içerisinde 
Hastane İdaresi ve İsparta Bayındırlık Müdürlüğünde görülebilinir. 

3 — İsteklilerin belge müracaat son günü saat 17,00 ye kadar İs
parta Bayındırlık Müdürlüğüne verecekleri dilekçelerinde; en az ihale
sine girmek istedikleri işin keşif bedeU kadar aym mahiyette iş yaptık
larına dair belge, teknik personel beyannamesi, malî durum bildirisi 
ve kanunî ikametgâh belgelerini ekhyerek bu iş için yeterlik belgesi al
maları gerelüidir. 

4 — ihaleye gireceklerin yeterlik belgeleri ile birükte beUrtilen 
geçici teminatı yatırmaları, ticaret ve sanayi odası vesikası ihraz etme
leri lâzımdır. 

5 — Eksiltme şartnamesine göre bağlıyacakları teklif mektupları 
ihale saatinden bir saat öncesine dek makbuz mukabilinde İhale Komis
yonu Başkanlığına vermeleri gerekir. Postada vaki gecikmeler ve telg
rafla müracaatlar kabul edilmez. 

Belge 
İhalenin müracaat 

İşin cinsi Keşif bedeU G. Tem. Gün. saati son günü 

Bina ve lojman 
onarımı 253.208,— 13.878,50 5/6/1975 15.00 2/6/1975 
Su deposu inşaatı ve 
tesisatı 316.584,— 16.413,50 5/6/1975 15.00 2/6/1975 

6451 / 4-4 • 
Türkiye Halk Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğünden: 

6.000 adet masa takvimi ile 6.000 adet de masa takvimi altlığı 
yaptırılacaktır 

1 — Bankamızca ihtiyaç duyulan 6.000 adet masa takvimi ile 6.000 
adet masa takvimi altlığı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 — Bu işlere ait şartname, istanbul'da istanbul Şubemizden, 
Ankara'da Levazım Müdürlüğünden 50,— TL. bedel mukabilinde temin 
edebilirler. Numuneler ise Ankara'da Genel Müdürlüğümüz Levazım 
Müdürlüğünde tetkik edilebilir. 

3 — Bahis konusu işler ayn ayrı ihale edileceğinden, teklif mek
tuplarının da ayn ayn zarflarla verilmesi gerekir. 

4 — Söz konusu işlerin geçici teminatı ile tahmini bedelleri aşa
ğıda belirtilmiştir. 

T. BedeU G. Teminatı 
C i n s i Lira Kr . Lira Kr . 

Masa takvimi 60.000,— 4.250,— 
Masa takvimi altlığı 90.000.— 5.750.— 

5 — Eksiltme 5 Haziran 1975 Perşembe günü saat 15.30 da Anka
ra'da Genel Müdürlük binamızda toplanacak Satınalma Komisyonumuz
da yapılacağından, kapah zarf teklif mektuplarınm aym gün saat 14.30'a 
kadar Komisyona makbuz mukabilinde verilmesi gerekir. 

6 — isteklilerin bu işlere ait geçici teminat mektubu veya Ban
kamız veznesine nakit yatırmışlarsa makbuzunu kapalı teklif zarflarına 
koymaları lâzımdır. 

7 — Postada vaki gecikmeler ile belirtilen zamanda verilmeyen tek
lif mektupları nazarı dikkate alınmayacaktır. 

8 — Bankamız 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununa 
tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte 
serbesttir. 6420/33 
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Ankara Sular İdaresi Genel Müdürlüğünden: 

1 — İdaremiz tarafından aşağıda yazılı semtlerde, hafriyat, Fer-
şiyat işi, kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir. 

2 — Keşfi ve teminatı hizasında gösterilmiştir. 
3 — İhale Genel Müdürülk binasında toplanacak Alım Satım Ko

misyonu huzurunda 6/6/1975 günü saat 15.00 te yapılacaktır. 
4 — Kapalı zarfların ihale saatinden bir saat evvel Komisyon Baş

kanlığına verilmesi şart olup, bu işe ait iştirak belgesi almak üzere en 
geç 4/6/1975 akşamına kadar müracaatla belge istenecektir. 

5 — İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta 
tama men serbesttir. 

îşin mevzuu : Boru hendek hafriyatı, boru ferşiyatı ve pompa 
istasyonları tevsii inşaatları, Keşfi : 3.583.312,64 TL., Teminat ı : 14R750,— 
TL. 7271 / 3-2 

D. B. Deniz Nakliyatı T. A. Ş. Genel Müdürlüğünden: 

GEMÎ İNŞA ETTİRİLECEKTİR 
Teşekkülümüzce dört adet, takriben 2700 DWT kapasiteli kuru 

yük gemisi kapalı zarf usuliyle anahtar teslimi fiyat üzerinden yurt 
içi özel teşebüs tersanelerinden teklif almak suretiyle ihale edilecek
tir. 

a) Teklif verecek firmaların, yeterli hazırlığı yapıp (b) madde
sinde belirtilen tarihte tekliflerini sıhhatli verebilmeleri için ilânı 
takip eden tarihten itibaren en geç 10 gün içinde (c) maddesindeki 
ihale evrakını almaları önemle duyurulur. 

b) Teklifler en geç 15 Temuz 1975 Salı günü saat 17.00'ye kadar 
D. B. Deniz Nakliyatı T. A. Ş. Gene] Müdürlüğü Fındıklı, Meclisi Mebu-
san Caddesi 93-95-97 No. lu Genel Müdürlük Binasındaki Haberleşme 
Şube Müdürlüğüne verilmiş olacaktır. 

c) Bu işle ilgili ihale evrakı (İdarî, teklif verme ve teknik şart
namelerle geminin umumî genel görünüş avan projesi) yukarıda (b) 
maddesinde belirtilen adres ve yerden 1.000,— TL. (bin TL.) muka
bilinde temin edilebilir. 

d) İşin geçici teminatı beher gemi için (1.000.000,— TL.) bir 
milyon TL. olup, ihale en az iki gemi için yapılacaktır. 

e) Telgraf, telefon ve telex'le yapılan müracaatlar kabul edil
mez. Postada vaki olacak gecikmelerden Teşekkülümüz sorumlu olma
yacaktır. 

f) Teşekkülümüz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp 
yapmamakta veya kısmen yapmakta veya işi dilediğine vermekte ser
besttir. 7304 / 2-2 

Ankara Levazım Amirliği 2 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

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

Müh. Geçici 
bedeli tem. İhale 

C i n s i Miktarı Lira Lira günü saati 

Çanta, Şarjör tki Sten 
Makinalı Tabanca için 8.000 Ad. 
Çanta, Şariör Üçlü Sten 
Makinalı Tabanca için 8.000 Ad. 
Çanta. Şarjör İki Tomson 
Makinalı Tabanca için 3.000 Ad. 
Çanta, Şarjör Üçlü Tomson 
Makinalı Tabanca için 3.000 Ad. 

360.000 18.150 

560.000 26.150 10/6/1975 
Sah 11.00 

120.000 7.250 

150.000 8.750 
TAMAMI 1.190.000 49.450 

6979 / 4-3 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları 
yazılı (Bir) kalem (Lv. İkmâl Maddesi) kapalı zarfla eksiltmeleri hi
zalarındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve 
şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amir
liğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacaklan teklif 

mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı 
Komisyon Başkanlığma vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul 
edilmez. 

C i n s i Miktarı 

Muh. 
bedeli 

Lira 

Geçici 
tem. 
Lira 

İhale 
günü saati 

Çanta, Şarjör A-2 Bürün-
İkili 
Çanta, Şarjör A-2 Bürün 
Üçlü 

2.000 Ad. 

2.000 Ad. 

90.000 

100.000 

5.750 

6250 

9/6/1975 
P. tesi 11.00 

Çanta, Şarjör G-3 
Brandadan 2 Gözlü 
Çanta, Şarjör G-3 
Brandadan 3 Gözlü 

TAMAMI 

55.000 Ad. 

55.000 Ad. 

190.000 

1.100.000 

1.210.000 

10.750 

9/6/1975 
P. tesi 15.00 

TAMAMI 
1/2 27.500 Ad. 
1/2 27.500 Ad. 

2.310.000 
550 000 
605.000 

83.050 

1/2 Gruplar Toplamı 1.155.000 48.400 
6980/4-3 

Etibank Genel Müdürlüğünden : 

İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 
Bankamızca Seydişehir Alüminyum Tesisleri sahasında yaptırıla

cak olan 3adet 16 daireli lojman, işçi yatakhanesi, arşiv binası ve 
harici kanal inşaat işleri, Bayındırlık Bakanlığının 1975 yılı birim 
fiyatları ile ve sabit birim fiyat esasına göre ihaleye çıkarılmıştır. 

1 — İhale 20/6/1975 Cuma günü saat 15.00 de Etibank Genel Mü
dürlüğünde yapılacaktır. 

2 — İşin ilk keşif tutan 14.310.000,— TL. olup, geçici teminatı 
443.050,— TL. dir. 

3 — İsteklilerin: 
a) B grubundan en az 15.000.000,— TL. lık müteahhitlik karne

si, 
b) Benzeri bir işi bir defada taahhüt suretiyle yaptığına dair 

belge, 
c) Eksiltme şartnamesinin 8. maddesinde belirtilen vesikalar, 

ile birlikte eksütmeye iştirak belgesi almak üzere 30/5/1975 Cuma 
günü saat 12.00 ve kadar Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri 
lâzımdır. Bu tarihten sonra veya telgrafla yapılan müracaatlar ka
bul edilmez. 

4 — Eksiltmeye girmek için iştirak belgesi alınması şart olup, 
bu belgeler 16/6/1975 Pazartesi gününden itibaren Etibank İnşaat 
Dairesi Başkanlığından alınacaktır. 

5 — Tekliflerin, ihale günü saat 14.00 e kadar Bankamız Umumî 
Muhaberat Servisine verilmiş veya gönderilmiş bulunması lâzımdır. 

Postada vaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
6 — Eksiltme dosyası, Bankamız İnşaat Dairesinde ve Seydişe

hir Alüminyum Tesisleri Grup Başkanlığında görülebilir. 
7 — Eksiltmeye iştirak belgesi alanlann teklif verebilmeleri için 

ekslitme dosyası alınması şart olup, dosyalar ihale gününe kadar 
Bankamız İnşaat Dairesinden 500,— TL. mukabilinde satın alınır. 

8 — Bankamız 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp 
yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

6977 / 33 

Köy İşleri Bakanlığı Yol , Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğün
den : 

1 — Aşağıda yazılı malzemeler her grup ayn ihale mevzuu olmak 
üzere 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile 
eksütmeye konulmuştur. 
Grup T. Bedeli G. Teminatı İ h a l e n i n 
No. Malzemenin Cinsi Lira K r . Lira Kr . tarihi saati 

I. İstikamet tekeri cer 
dişlisi 1.278.920,— 52.117,60 4/6/1975 15.00 

II. İstikamet tekeri cer 
dişlisi 1.423.280,— 56.448,40 4/6/1975 15.00 

III. İstikamet tekeri cer 
dişlisi 1.175.000,— 49.000,— 4/6/1975 15.00 
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2 — Eksiltme ve ihaleleri karşılarında gösterilen tarih ve saatlerde 
Ankara'da Köy İsleri Bakanlığı binasının 10. katmda Y S E Genel Müdür
lüğü İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığında toplanacak Komisyon ta
rafmdan yapılacaktır. 

3 — Şartnameler dilekçe karşılığında aynı yerden 100.— TL. be
delle verilir Şartname bedelinin Y S E Genel Müdürlüğü adına ihale ko
nusu belirtilerek Mal Müdürlükleri veya Defterdarlık veznelerine yatırı
larak alınan makbuz aslının ve posta pulunun gönderilmesi halinde pos
ta ile de arzu edildiği takdirde şartname gönderilir. 

4 — İstekliler, şartnamelerde istenilen vesaik ile geçici teminat 
mektup veya makbuzlarını koymak suretiyle her grup için ayrı olarak 
hazırlayacakları teklif mektuplarını ihaleden bir saat evveline kadar 
makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri şarttır. 
(8 No. lu oda) 

5 — Yukarıda gösterilen malzemelerin ihalesine iştirak edecek fir
malar istikamet tekeri ve cer dişlisi imal ettiklerine dair makina mü
hendisleri odasından almış oldukları kalite belgesini satıcı firmalar ise 
teslim edecekleri malzemelere ait imalâtçı firmanın kalite belgesini ve 
imalâtçı firmanın yetkili satıcısı olduğunu tevsik eden resmî belgeyi ib
raz edeceklerdir. 

6 — Postadaki gecikmelerle telgrafla yapüacak tekliflerin kabul 
edilmiyeceği ilân olunur. 

6600 / 4-4 

Köy İşleri Bakanlığı Yol , Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğün
den : 

1 — Aşağıda gösterilen malzemeler karşılarında yazılı tahmini be
deller üzerinden her grup ayrı bir ihale mevzuu olmak üzere 2490 sayılı 
Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye*ko
nulmuştur. 

Geçici 
Sıra Grup Malzemenin T. bedeli Teminatı İHALENİN 
No. No. Cinsi Miktarı Lira Kr . L i raKr . Tarihi Saati 

1 I. Palet pabucu 8 kalem , 2.187.104 79.363,12 6/6/1975 15.00 
2 2. Palet pabucu 8 kalem 2.187.104 79.363,12 6/6/1975 15.00 

2 — Eksiltme ve ihaleleri 1 inci maddede gösterilen gün ve saat
lerde Ankara'da Köy İşleri Bakanlığı (Ulus - Anafartalar İşhanı Kat: 10 
da) toplanacak Satm Alma Komisyonu tarafından yapılacaktır. 

3 — İhaleye iştirak etmek isteyen firmalar gruplardan herhangi biri
sine veya hepsini eksiltmesine iştirak edebilirler. 

4 — Şartnameler dilekçe karşılığında aynı yerden 50,— TL. bedelle 
verilir. Şartname bedelinin, Y S E . Genel Müdürlüğü adına ihale konusu 
belirtilerek Mal Müdürlükleri veya Defterdarlık Veznelerine yatırılarak 
alman makbuz aslının ve posta pulunun gönderilmesi halinde posta ile 
de arzu edildiği takdirde şartname gönderi Ur. 

5 — Geçici teminat makbuz veya banka mektuplarının ayrı ayrı 
alınması şart olup, bu husus şartnamelerin 35 inci maddelerinde belirtil
miştir. 

6 — Teklif mektupları ile dış zarfların nasıl hazırlanacağı ihtiva 
eder bilgi ve belgeler şartnamelerin 19. ve 36. maddelerinde izah edilmiş
tir. 

7 — Yukarıdaki malzemelerin ihalesine iştirak edecek istekliler 
imal ettikleri malzemelere ait Ugili mühendisler odasından almış olduk
ları kalite belgesini, satıcı firmalar ise teslim edecekleri malzemelere ait 
imalâtçı firmanın kalite belgesini ve imalâtçı firmanın yetkili satıcısı 
olduğunu teşvik eden resmî belgeyi ibraz edeceklerdir. 

8 — Bu şekilde hazırlanacak teklif zarflarının eksiltme saatlerin
den birer saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlı
ğına verilmesi postadaki gecikmelerle telgrafla yapılacak tekhflerin ka
bul edilmiyeceği ilân olunur. 6858 < 4-4 

• 
Ankara Doğumevi Sağlık Koleji Müdürlüğünden : 

Hamamönü Doğumevi Bitişiği ANKARA 
1 — Müessesemizin hidrefor tesisatı işi kapalı zarf usulü ile iha

leye konulmuştur. 
2 — İşin keşif bedeli 174.371,— liradır. 
3 — Eksiltme Doğumevi Sağlık Koleji Müdürlüğünde toplanacak 

Eksiltme Komisyonunca 9/6/1975 Pazartesi günü saat 11.00 de yapıla 
çaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi okul idaresinde görülebilir. 
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin, 
a) 9.970,— liralık geçici teminat mektuplarım, 

b) 1975 yılma ait Ticaret Odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçeleri ilişikte verecekleri; (Eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan). Plan ve teçhizat 
beyannamesini, 

d) Teknik personel beyannamesini. 
5 — Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları keşif bedeli ka

dar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir (H) grubundan müteah
hitlik karnesi ibraz suretiyle Ankara Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğün
den alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa 
koymaları lâzımdır. 

6 — İsteklilerin teklif mektuplarını 9/6/1975 Pazartesi günü saat 
10.00 a kadar Eksiltme Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde 
vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesinin alınması için son müracaat tarihi 5/6/1975 
Perşembe günü mesai sonuna kadardır. 

S — Telefonla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul 
edilmez. 6978 / 4-3 

Yenice Belediye E . S. O. İşletmesi Müdürlüğünden : 

1 — İşletmemize 2490 savılı Kanunun 31 inci maddesine göre ka
palı zarf usulivle iki adet minibüs satın alınacaktır. 

2 — Minibüslerin muhammen bedeli 250.000,— liradır. 
3 — Bunlara ait şartname Belediye görülebilir. 
4 — İhale 30/5/1975 tarihi Cuma günü saat 14.00 de Belediye En

cümeninde yapılacaktır. 
5 — Teklifler ihale saatinden bir saat evvel verilmiş olacaktır. 
6 — Muvakkat teminat 11.250,— liradır. 
7 — Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 7094 / 4-3 

Malatya Hayvan Sağlığı Memurları Meslek Lisesi Müdürlüğünden: 

Miktarı Tutan G. Temi. İhale şekli 
Gn. No. Cinsi Kg. Lira Kr . Lira Kr . ve saati 

1 Ekmek (Francala) 6.800 26.153,48 1.961,50 Kapalı zarf 
Saat: 11.00 

2 Kuru yiyecek maddesi 13 53.487,50 5.493,75 Kapalı zarf 
Saat: 11.30 

3 Sebze ve meyva 20 15.000,— 1.125,— Kapalı zarf 
Saat: 14.00 

1 — Yukanda yazılı yiyecek maddeleri 2490 sayılı Kanunun 31. mad
desi uyarınca satın alınacaktır. 

2 — İhaleye iştirak edeceklerin aynı Kanunun 29. maddesi gereğin
ce her grupta yazılı maddeler için fiyatlan belirtilerek hazırlayacaklan 
teklif mektubu, 1975 yılma ait Ticaret Odası vesikası ile geçici teminat 
makbuzlarını, yukanda belirtilen saatlerden bir saat evveline kadar Ko
misyon Başkanlığına vermeleri, 

3 — İhale 17/6/1976 Salı günü saat 11.00 de okul binasında toplana
cak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

4 — Bu işe ait şartnameler, mesai saatleri dahilinde her gün Okul 
Müdürlüğünde görülebüir. 

5 — Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
7198 /4-3 

Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayi Müessesesi Alım Satım 
Komisyon Reisliğinden : 

(120 Kalem Sert Maden Ucu Satm Alınacaktır.) 
1 — Müessesemiz ihtiyacı olan 120 kalem sert maden uçlan (tak

riben 17230 adet) teknik şartname, eksiltme şartnamesi ve ihtiyaç lis
tesine göre kapalı zarfla eksiltme suretiyle teklif alınarak satın alı
nacaktır. 

2 — Eksiltmesi 19/6/1975 tarih Perşembe günü saat 14.00 de Mü
essesemiz Alım Satım Komisyonluğunda yapılacaktır. 

3 — Muvakkat teminat teklif tutarının % 7 sidir. 
4 — Talipler muvakkat teminatlan ile kapalı teklif mektuplannı 

eksiltmenin yapılacağı gün ve saate kadar Komisyonumuz adına gön
dermeleri veya bizzat getirmeleri gerekmektedir. 

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

6 — Teknik şartname, ihtiyaç listesi, eksiltme şartnamesi, tip 
mukavele ve gazete ilân sureti bedelsiz olarak komisyonumuzdan te
min edilebileceği gibi istenildiğinde taliplere posta ilede gönderilecek
tir. 

7 — E L M S Eksiltme veya art ırma mevzuunu teşkil eden işi iha
le edip etmemekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale et
mekte tamamen serbesttir. 6548 / 2-2 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Elâzığ Sekizinci 
Bölge Müdürlüğünden: 

Miktarı Muhammen Geçici 
C i n s i adet bedeli teminatı 

Kazma sapı alımı 
(Meşe) 
Kürek sapı alımı 
(Söğüt) 
136 gün müddetle 
Minübüs kiralanması 

1 
ıoooi 
ıoooı 

f 20.000,— 1.500,-

Eksiltme gün ve saati 

13/6/1975 Cuma 11 de 

1 51.000,— 3.800,— 13/6/1975 Cuma 16 da 
Yukarıda emsi, miktarı, muhammen bedeli, geçici teminatı ile ek

siltme gün ve saatleri yazılı 2 kalem malzeme ve 1 adet minübüs 2490 
sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince satm alınacak ve kiralana
caktır. 

Bu işe ait şartname mesai saatlerinde Bölgemiz Malzeme Amirli
ğinde görülebilir. Hariçten isteyenlere bedelsiz gönderilir. 

İsteklilerin 2490 sayıü Kanunun 32 nci maddesine göre hazırhya-
cakları kapalı teklif mektuplarım en geç ihale saatinden bir saat evvel 
Komisyon Başkanhğma vereceklerdir. (Postadaki gecikmeler nazara 
alınmaz.) 71242 / 4-2 

Zile Devlet Hastanesi Baştabipliğinden: 

Muh. 

C İ N S Î 
Fiyatı Tutarı teminatı İ H A L E 

C İ N S Î Miktan L i raKr . Lira Lira Kr . günü ve saat) 

İlâç ve tıbbî malzeme 39 Kİ. Muhtelif 50.236 3.767,70 11/6/197545.00 
Gıda maddeleri 57 Kİ. Muhtelif 42.300 3.172,50 12/6/1975-14.00 
İhtiyaç maddeleri 9 Kİ. Muhtelif 4.695 352,15 12/6/1975-14 Or 
Koyun eti 200 Kg. 30 — 6.000 450,— 12/6/1975-14.30 
Ergeç eti 300 Kg. 25 — 7.500 562,50 12/6/1975-14.30 
Sığır eti (Kemiksiz) 1.500 Kg. 25,— 37.500 2.812,50 12/6/1975-14.30 
Ekmek 10.000 Kg. 3,22,5 32.250 2.418,75 12/6/1975-15.00 
Çörek (Ufak) 1.000 Ad. 0,50 500 37,50 12/6/1975-15.00 
Kömür nakliye ücreti 75 Ton 100,— 7.50O 762,50 12/6/1975-15.30 
Kuru odun 30 Ton 400,— 12.000 900,— 12/6/1975-16.0C 

1 — Zile Devlet Hastanesinin 1975 malî yüı ihtiyacı olan yukanda 
yazılı maddeleri kapalı zarf ve açık eksiltme suretiyle ihaleye çıkanl 
mıştır. 

2 — Kömür nakliye ücreti ile odun ihaleleri açık eksiltme ile yapı
lacaktır. 

3 — Maddelere ait eksiltmeler hizalarında gösterilen tarih ve saat
lerde Hastanede yapılacaktır. 

4 — İsteklilerin 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre lüzumlu olan 
belgelerini teklif mektuplarına ekli olarak kapalı bir zarf içerisinde 
beürtilen ihale saatinden engeç yarım saat önce Komisyona vermeleri 
şartır. Gecikmeler kabul edilmez. 

5 — İhale ve eksiltmelere ait şartname ve listeler her gün mesai 
saatlerinde Ankara, Tokat, istanbul Sağlık Müdürlüklerinde ve Zile 
Devlet Hastanesinde görülebüir. 7243 / 4-2 

Bayındırlık Bakanlığı KarayoUan Genel Müdürlüğü Elâzığ Sekizinci 
Bölge Müdürlüğünden: 

Bölgemiz ihtiyacı için 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gere 
ğince 1 adet kapalı zarf usulü ile 10/100/12 hatlık CROSSLAR veya ben
zeri sistem otomatik telefon santralı satm alınacaktır. 

Muhammen bedeli 443.900,— lira olup geçici teminatı 21.506̂ — 
liradır. 

Eksiltme 12/6/1975 Perşembe günü saat 11.00 de Bölgemiz Satın 
Alma Komisyonunda yapılacaktır. 

Bu işe ait şartname mesai saatlerinde Bölgemiz Malzeme Amirli
ğinde görülebilir. İsteklilere 50.00 Ura bedelle gönderilir ve verilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı Kanunun 32. maddesine göre hazırlayacak
ları kapalı teklif zarflarım en geç ihale saatinden bir saat evvel Komis
yon Başkanhğma vereceklerdir. (Postadaki gecikmeler nazara alınmaz.) 

71244/4-2 

Ankara 6 nci Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

1969/964 
K A R A R 

Hâkim : Fuat Eribol 11363 
Başkâtip : İsfendiyar Akçam 
Davacı : K . H . 
Müdahil : Rize Çay kurumu adına hazine vekili Hüseyin Bilgin 

Sanık : Erol Arlar, Hüseyin Hayri oğlu 1935 doğumlu Eski
şehir Mustafa Kemalpaşa Mahallesinden olup Ankara'da Maltepe Akın
cılar Sokak No. 17 de oturur. 

Suç : Gümrük ve Tekel kaçakçılığı 
Suç tar ihi : 3/11/1969 
Sanık hakkındaki davanın 1803 sayılı Af Kanunun 13. maddesine 

tevfikan ortadan kaldırılmasına, tekele ait kaçak eşyaların müsadere
sine, gümrük eşyalannın kanunî resimleri ve ardiye ücretleri ödendiği 
takdirde sanığa iadesine dair verilen 5/6/1974 tarihli karar bütün ara
malara rağmen bulunamadığından tebligat yapılamamıştır. 

7201 sayılı Tebügat Kanunun 28, 29 ve müteakip maddelerine tev
fikan işbu hüküm hulasasının Resmî Gazete ile ilânen tebliğine ve 
neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına 
karar verildi. 6617 

Eskişehir İcra Ceza Hâkimliğinden : 

Esas : 1974/904 
Karar : 1975/28 
İcra Dos. N o : 1974/10230 
Hâkim : Ahmet Ateş 11620 
Kâtip : Perihan Günoktay 
Şikâyetçi: Ertuğrul Demircioğlu 
Vekili : Av. Baki Göçmen 
Sanık : Fahrettin Yener, Hüseyin oğlu Ayşe'den doğma 1337 

doğumlu İzmit Kandıra Karadurak Mahallesi 138 hanede nüfusa ka
yıtlı T. C. tabaalı İslah sabıkasız halen Eskişehir Güllük Mahallesi is
tanbul Sokak No. 20 de ikamet eder. 

Suç : Mal beyanında bulunmamak 
Suç tarihi: 26/9/1974 
Yukanda kimliği yazılı maznun hakkında mal beyanında bulun

mamak suçundan dolayı Eskişehir İcra Hâkimliğinde yapılan açık 
duruşma sonunda: 

Sanığın Eskişehir İcra Hâkimliğinin 17/1/1975 gün ve 1974/904 
esas 1975/28 karar sayılı gıyabı hükmü ile I.İ.K. nun 337. maddesi ge
reğince takdiren ve teşdiden 5 gün müddetle hafif hapis cezası ile 
hükümlülüğüne karar verilmiş olup gıyabi hüküm sanığın aranmasına 
rağmen bulunamadığından tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29. maddeleri gereğince Res
mî Gazete ile ilânen tebliğine ve aynı kanunun 31. maddesi gereğince 
ilânın yapıldığı tarihden 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına 
karar verilmiştir. İlânen tebliğ olunur. 6616 

Esas : 1974/751 
Karar : 1975/258 
İcra Dos. No : 1974/9097 
Hâkim : Abdullah Berksun 11243 
Kâtip : Perihan Günoktay 
Şikâyetçi: ismail Ertek 
Vekili : Av. Mehmet Zilelioğlu 
Maznun : Rafet Orak, İdris oğlu Sultan'dan doğma 1942 doğum

lu Mihallıççık Dinlek Köyü 117 hanede nüfusa kayıtlı T.C. tebaah is
lâm sabıkasız halen Eskişehir Ertuğrulgazi mahallesi Yıldınm Sokak 
No. 24 de mukim. 

Suç : Mal beyanında bulunmamak 
Suç tarihi: 30/6/1974 
Yukarıda kimliği yazılı maznun hakkında mal beyanında bulun

mamak suçundan dolayı Eskişehir İcra Ceza Hâkimliğinde ypılan du
ruşması sonunda: 

Sanığın Eskişehir İcra Hâkimliğinin 3/3/1975 gün ve 1974/751 
esas 1975/258 karar sayılı gıyabı hükmü Ue İ.l.K. nun 337. maddesi ge
reğince takdiren ve teşdiden 5 gün müddetle hafif hapis cezası ile 

hükümlülüğüne karar verilmiş olup gıyabi hüküm sanığın aranmasına 
rağmen bulunamadığından tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve 29. maddeleri gereğince Res
mî Gazete ile ilânen tebliğine ve aynı kanunun 31. maddesi gereğin
ce ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebügatın yapılmış sayüma-
sına karar verilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 6615 
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Gölcük Tersanesi Komutanlığı Döner Sermaye Genel Müdürlü
ğünden : 

1. Komutanlığımız Döner Sermaye Genel Müdürlüğü ihtiyacı için 
aşağıda cinsi, miktarı ve maktu teminatları yazılı (4) kalem malzeme 
satm alınacaktır. 

2. Bu işe ait teknik ve idarî şartnameler Komutanlığımız Döner 
Sermaye Satm Alma Komisyonu Başkanlığından temin edilecektir. 

3 — İhale 9 Haziran 1975 Pazartesi günü saat 14.30 da Komutan
lığımız Döner Sermaye Satm Alma Komisyonu Başkanlığında yapıla
caktır. 

4. Teklif zarflarının en geç aynı gün ve saat 12.00 ye kadar tes
lim edilmiş olması gereklidir. Postadaki gecikmeler dikkat nazara 
alınmaz. 

5. Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
Maktu 

Miktarı teminatı 
Malzemenin cinsi ve evsafı Kg. TL. 

UNP 140 mm lik 30 000 15.000 
ST-42 Demir köşebent 60x45x5 mm (L) 15.000 8.000 
ST-42 Demir köşebent 30 x 30x 3 mm (L) 1.000 500 
ST-42 Demir köşebent 80 x 65x10 mm (L) 3.000 2.000 

6964 / 2-2 

• 
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Tahmini bedeli 2.098.700,— TL., geçici teminatı 76.711,— TL. olan 
75-2056-1 dosya numaralı 83 kalem Şanzuman dişlilerinin satın alınması 
2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksilt
meye konulmuştur. 

Eksiltmesi 4/6/1975 Çarşamba günü saat 16.00 da Ankara'da Kara
yolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şartname 
almak isteyen firmalar, işin sipariş numarası ve konusunu belirten 
başlıklı kâğıtlarına yazılmış bir dilekçe ile Karayolları Genel Müdürlü
ğü Sitesi A Blok 7. Kat 705 numaralı odaya müracaat edebilirler. 

Şartname bedeli 50,— TL. olup makbuz mukabili alınır. 
İstekliler 1975 yılı vizesi yapılmış Ticaret, Sanayi Odası veya Es

naf Belgesini, geçici teminat mektubu veya makbuzunu şartnamede is
tenen belgeleri ve alınan şartnamenin her sahifesini imza ederek dış 
zarf içine koymak şartıyle hazırlayacakları teklif mektuplarmı eksilt
me saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon 
Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

Duyurulur. 6542 / 4-4 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Talimini bedeli 49.500,— TL., geçici teminatı 3.712,50 TL. olan 
75-2799-1 dosya numaralı 750 adet çizim makinesi için renkli kâğıt teyp
lerin satm alınması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 3/6/1975 Salı günü saat 16.00 da Ankara'da Karayol
ları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şartname al
mak istiyen firmalar, işin sipariş numarası ve konusu belirten baş
lıklı kâğıtların yazılmış bir dilekçe ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
Sitesi A Blok 7. Kat 705 numaralı odaya müracaat edebilirler. 

Şartname bedelsiz verilir. 
İstekliler 1975 yılı vizesi yapılmış Ticaret, Sanayi Odası veya Es

naf Belgesini, geçici teminat mektup veya makbuzunu, alınan şart
namenin her sahifesini imza ederek dış zarf içine koymak şartıyle 
hazırlıyacaklar] teklif mektuplarını eksiltme satinden bir saat evveli
ne kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına verecekler
dir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Duyurulur, 6802 / 4-4 

Genelkurmay Başkanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığından: 

1. Hava inşaat birlikleri ihtiyacı için, aşağıda isimleri yazılı 8 
kalem çeşitli inşaat ve yangın söndürme aracının ithal yolu ile satın 
alınması gerekmiştir. 

2. Satın alma muamelesi 6246 sayılı Kanun ve 7/4284 sayüı Ka
rarname uyarınca, teklif alma yolu ile yapılacaktır. Yapılacak teklif
ler herhangi bir taahhüdü tazammun etmediği gibi, alıcı dairede tet
kik ve uygun gördüğünü satm almada muhayyerdir. Tetkik süreye 
bağlı değüdir. 

3. Firmaların yapacakları teklif bir ihale teklifi olmayıp sadece 
tetkike tabi tutulacak proforma fatura ve her türlü teknik pruspek-
tüsden ibaret olacaktır. 

4. Yapılacak teklifler, sadece yurt dışındaki imalâtçı fabrikalar 
veya bunların, bu iş için teklif vermeğe yetkili kıldıkları acente ve
ya kanunî mümessilleri olacaktır. İthalât veya komisyoncuların yapa
cakları teklifler dikkate alınmaz. 

5. İlâna verilen araçların idarî şartnameleri mevcut değildir. 
Sadece teknik donelerini tespit eden fenni şartnameler mevcuttur. 

6. Daireden teknik şartname isteğinde bulunan firmalar mümes
sillik veya mezuniyet belgesini ibraz etmedikçe teknik şartname ala
mazlar. Teklif istekleri ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde tamamla
nır bu tarihten sonra şartname verilmez. 

7. Yapılacak tekliflere, her firma kendi imalâtını bildirecek ve 
teşhise elverecek teknik doneleri havi komple teklifini en geç 30 Ha
ziran 1975 tarihine kadar Hv. Kuv. K . lığına vermiş olacaktır. Postada 
vaki olacak gecikme kabul edilmez. 

Teklif verilecek araç lar : 

4 adet dozer 
3 » paletli loader 
3 » lastik tekerlekli loader 
2 » lastik tekerlekli silindir (İkidir) 

10 » devvar süpürge 
2 » iki adet vakum tipi süpürge 

30 » uçak tipi yangın aracı 

10 » bina tipi yangın araç» 7020 / 33 

Karaman Nirengi İşleri Grup Şefliğinden : 
İşin cinsi : Arazi vitesli taşıt aracı, Miktar ı : Beş, Muhammen be

deli : 150.000,— TL., Geçici teminat ı : 8.750,— TL., ihalenin g ü n ü : 
30/5/1975 Cuma, saati: 10.00, 

1 — Yukarıda belirtilen iş 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre ve 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — İhale grup şefliği şantiye binasında yapılacaktır. 
3 — Bu işe ait şartname Grup Şefliğinde görülebilir veya bedel

siz temin edilebilir. 
4 — Kiralanacak taşıtların tamamı veya ayn ayn müteahhitlere 

ihalesi mümkündür. 
5 — İsteklilerin usulü dairesinde geçici teminat makbuzu veya 

banka teminat mektubuna hâvi zarflarını ihale saatinden bir saat ev
veline kadar belirtilen yerde toplanacak olan komisyon başkamna ver
miş olmaları veya gelmiş olması şarttır. Postadaki gecikmeleT kabul 
edilmez. 6707 / 4-4 

Emirdağ Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1974/493 
Davacı Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı adına temsilcisi 

tarafından davalı Yavuz Köyünden Cevat Yılmaz aleyhine ikame 
edilen tapu iptali davasının yapılan muhakemesinde: 

5/5/1975 günü için ilânen davetiye ve dava dilekçesi özeti tebliğ 
edilen davalının Usulün 401 inci maddesi gereğince 23/6/1975 günü 
saat 10.00 da Hâkimliğimizde duruşmada hazır bulunması gıyap ka-
karan yerine kaim olmak üzere ihtar olunur. 6909 

• 
Havza Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 
1971/158 
Davacı Havza'nm Eymir Köyünden Satılmış oğlu, Satılmış Ay, 

tarafından davalılar aynı köyden Al i kızı Nurten Duran ve İsmail oğlu 
Hali l Arslan aleyhlerine açılmış bulunan tescil davası sabit olmakla: 

Havza'nm Eymir Köyü hudutlan dahilinde Gelincik Özü mev
kiinde, Doğusu : Yusuf Çavuş ve halen Kâzım Saygün, Bat ı s ı : Hamit 
Uysal, Kuzeyi : Çalılık, Güneyinde : Hüseyin Bulut ile mahdut (18640) 
M 2 ve yine aym köy hudutları dahilinde aym mevkiide Kuzeyi : Yol , 
Güneyi: Yusuf Çavuş, halen Kâzım Saygün, Doğusu: Yusuf Çavuş, 
olup Kâzım Saygün elinde, Bat ıs ı : Kambur Al i gayrimenkulu ile 
çevrili bulunan (7840) M 2 gayrimenkulun hissedarları adına tesciline 
karar verilmiş, davalılardan Nurten Duran'ın adresi bulunmadığın
dan karar tebliği edilemediğinden ilân tarihinden itibaren 15 gün 
içerisinde karar adı geçen tarafından temyiz edilmediği takdirde 
Nurten Duran hakkındaki hükmün kesinleşeceği ilân olunur. 

6907 
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Ankara Defterdarlığından: 

1 — Defterdarlık binasının 79.970,28 lira keşif bedelli onarım işi 
2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesine müsteniden kapaU zarf usulü ile 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — İhalesi 5/6/1975 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 
15.00 de Defterdarlık'ta teşkil olunacak Komisyon huzurunda yapıla
cak tu-. 

3 — Bu işe ait ihale dosyası her gün mesai saatleri dahüinde 
Miüî Emlâk Müdürlüğü Satış Servisinde görülür. 

4 — Taüplerin tatil günleri hariç ihale gününden üç gün önce 
Ankara Valiliğine müracaatla Bayındırlık Müdürlüğü kayıtlarına intikal 
ettirilerek alacakları yeteriik belgesi ile 1975 yılı tasdikli ticaret odası 
vesikası ve bu iş için yatıracakları 5.250,— liralık teminatlarına havi 
makbuzla 2490 sayıh Kanunun 32 nci maddesi tarifatı dairesinde hazır
layacakları kapalı teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evveline 
kadar Komisyona vermeleri (Postada vaki gecikme kabul olunmaz.) 

İlân olunur. 6452 / 4-3 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Satın Alma Komisyonu Başkan
lığından : 

Cinsi: Tuz Tekel (Veboüt cihazları için), Miktarı : 800 Ton, Muham
men bedeü: 320.000.— TL., Muvakkat teminatı: 16.500.— TL. 

Yukarıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli ve muvakkat teminatı be
lirtilen tuz, Hacettepe'deki binalarımız ile Beytepe'deki fakültelerinde 
bulunan su tasfiye cihazlarında kullanılmak için kapalı zarf usulü ile 
satm alınacaktır. 

İhalesi 3/6/1975 Salı günü saat 10.30 da Hacettepe'deki Temel Bilim
ler binasmda bulunan (Ayniyat Levazım Müdürlüğünde) toplanacak ko
misyonca yapılacaktır. Bu işe ait şartname adı geçen Müdürlükte görü
lebilir. 

Taliplerin 2490 sayılı Kanunun 32 nci maddesi uyarmca, teklif mek
tuplarım ihale saatinden 1 saat evveüsi makbuz mukabili komisyona ver
meleri şarttır. 

Teklif mektubu ile ticaret odası veya bu işle iştigal ettiğine dair 
kayıtlı bulunduğu dernek belgesinin de ibraz edilmesi. 

Postada gecikme kabul edilmez. 6595 /4-3 

Yerköy Devlet Hastanesi Baştabipliğinden : 

Aşağıda yazıh hastanemiz ihtiyaçları ayrı, ayrı olmak üzere eksüt
meye konulmuştur. Eksiltme 17/6/1975 Salı günü her ihüyaç maddesi 
için hizalarında gösterilen saatlerde toplanacak satınalma komisyonunca 
yapılacaktır. İsteküler, şartnameleri her gün mesai saatlerinde Hastane 
mizde görebilirler. Eksiltmeye gireceklerin 1975 yılma ait Ticaret sicil 
belgesi ile geçici teminat makbuzlarını eksiltme yapılacağı saatten bir 
saat evveline kadar makbuz mukabilinde satınalma komisyonuna verme
leri şarttır. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

Müh. Geçici 
Miktarı Bedeli Teminatı İhale Eksiltme 

Nev'l Kg. Lira Kr . Lira Kr . Saati Usulü 

^kmek kiloluk 10.000 Kilo 31.500,— 2.362,50 9.00 K . zarf 
Coyun eti 1.500 Kilo 37.500,— 2.812,50 10.00 K. zarf 
îığır eti 2.000 Kilo 50.000.— 3.750,— 11.00 K . zarf 
îüt 1.500 Kilo 7.500.— 562,50 11.30 A. Ek. 
lıda maddesi 25 kalem 63.152,50 4.737,01 12 00 K. zarf 
.inyit kömürü 200 Ton 110.000.— 6.750,— 13.30 K zarf 
•am odun 20 Ton 12.000.— 900.— 14.30 A Ek. 
lâç ve malzeme 74 kalem 56 824.75 4.091,24 15.00 K. zarf 
'emizlik maddesi 8 kalem 14 525,— 1.089,37 15.30 A. Ek. 
Cura hava sterlizatörü 1 kalem 8.550,— 641,25 16.00 A. Ek. 

'.âstik çizme 30 çift 1.950,— 146,25 16.30 A. Ek. 
lakır 100 Kilo 5.000.— 375,— 17.00 A. Ek. 

sebze ve meyve 25 kalem 25.675.— 1.925,62 17.30 K . zarf 
6843 / 4-3 

Muş Cumhuriyet Savcüığından: 

Cinsi 
Miktarı 
adet 

M . bedeli 
TL. 

G. teminatı 
TL 

İhale 
tarihi. 

Gıda maddesi 14 89.400 6.300 6/6/1975 
1 — Muş Kapalı Cezaevinin 1975 malî yılma ait yukarıda bir ka

lem yazılı gösterilen ihtiyaç maddeleri kapalı zarf usulüyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 — İhale tarihi 6/6/1975 Cuma günüdür verilen teklif zarflan aynı 
gün saat 15,00 de Komisyon Başkam tarafından Cumhuriyet Savcısı 

Odasmda kabul ediür. Saat 15.00 den sonra verilen teklif mektupları 
kabul edilmiyecektir. 

3 — İsteküler ihale şartnamesini her gün mesai saatleri dahüin-
de Cezaevi Müdürlüğü ve Cumhuriyet Savcılığında görülebiür. 

4 — İsteklilerin kanunun aradığı belgelerle müracaat etmeleri 
postada vuku bulacak gecikmelerin nazara almmıyacağı ilân olunur. 

7225 / 4-2 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Mü
dürlüğünden : 

Aşağıda keşif bedelleri, ihale gün ve saatleri geçici teminat ve 
belge müracaat son günleri yazılı işler 2490 sayılı Kanunun 31. mad
desi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. Eksiltme
leri Bölge İdare Binasında Eksiltme Komisyonunca yapılacaktır. 

Bu işlere ait ihale dosyalan Ankara'da Karayollan Genel Md. 
lüğü Mlz. Şb. Md. lüğünde, İzmir'de Karayollan 2. istanbul - Küçük
yalı'da 1. Bölge Müdürlüklerinde görülebilir. 

İsteklilerin belge müracat son günü saat 17.30 a kadar bölge Mü
dürlüğüne müracaatla verecekleri dilekçelerine; Bu işin ilk keşif be
delinin en az yarısı kadar aynı mahiyette iş yaptığına dair belge ile 
(bu işin en az ilk keşif bedeli kadar A, B ve C grubu karnesi olanlar
dan bu belge aranmaz) 2 No. da yazılı 2.061.600,— TL. lık iş için yapı 
araçları bildirisi (1-bir adet ik i tabanca çalıştırabilecek bir kompre
sör veya birer tabanca çalıştırabilecek 2 kompresör ve lüzumlu ava
danlığı, 2 - B i r takım primer Sekonder konkasör veya iki adet çe
neli konkasör «günde 200 ton taş kırmaya müsait olacak ve Sekonder 
konkasör veya elekler ile üç cins değişik ebatta mıcır hazırlayabile
cek kapasitede olacaktır.) Malî durum bildirisi, banka mektubu, taah
hüt bildirisi, aslı veya Noterden tasdikli imza sirküleri, kanunî ika
metgâh belgesi, ve iş yeri görme belgelerini ekliyerek bu iş için yeter
lik belgesi almaları lâzımdır, ihaleye gireceklerin yeterlik belgeleri 
ile birlikte geçici teminat (teminat banka mektubu ise selahiyetli ki
şilerin imzaları banka mühürü ile tasdikli olacak ve banka limiti yazı
lacak) aslı veya Noterden tasdikli 1975 yılı Ticaret ve Sanayi Odası 
vesikası, vekâleten üialeye gireceklerin vekâletnamelerini, istekli bir 
ortaklık olduğu takdirde bu belgelerine ilâveten şirketin imza sirkü
leri veya vekâletnamesini (fotokopi kabul edilmez) ve şirketin birinci 
ilânımızdan sonra alınmış hali faaliyet belgelerini hamil usulüne uy
gun olarak 2490 sayılı Kanun gereğince hazırlayacakları teklif mek-
tuplannı en geç ihale saatinden bir saat önce Komisyon Başkanlığı
na vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler nazarı itibare almmaz. 
Duyurulur. 

Keşif Bed. Geç. Tem. İhale Belge Mür. 
İşin emsi Lira Lira günü saati son gün 

1 - Haydarpaşa-lzmit 
ekspresyolu km. 0+000-
38+ 000 arasında in -
saat malzemesi taşın
ması işi 

2 - Haydarpaşa-lzmit 
Ekspresyolu çimento 
stabilizasyon inşaatına 
lüzumlu agrega ihzan. 
işi 

2.362.400 84.622 9 Haziran 1975 
Pazartesi 11.00 

2/6/1975 

2.061.600 75.598 9 Haziran 1975 2/6/1975 
Pazartesi 15.00 

6540 / 4-4 

Ankara Sular İdaresi Genel Müdürlüğünden: 

1. 10.000 adet 0 150 mm. İlk çelik boru izole yaptırılacaktır. 
2. Bu İse ait teknik ve İdarî şartnameler mesai saatleri içersinde 

İdaremiz Ticaret Müdürlüğünde görülebiür. 
3. Teklif edilen bedelin % 7,5 nispetinde geçici teminat yatınl-

ması şarttır. 
4. Teminatı olmayan, geç gelen ve telgraf ile yapılan teklifler na

zarı itibare alınmaz. 
5. İhale 29 Mayıs 1975 Perşembe günü saat 15.00 de Genel Mü

dürlük binasmda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Bu işe 
ait kapalı zarfların ihale saatinden bir saat önce Komisyon Başkanlı
ğına verilmesi şarttır. 

6. İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta 
tamamen serbesttir. 7036 / 3 3 
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Köy İşleri Bakanlığı Yol , Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğün
den ; 

1 — Aşağıda yazılı malzemelerin her biri ayrı ayrı ihale mevzuu 
olmak üzere 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Sıra 
No. 

Tahmini Şartname Geçici 
Malzemenin bedeli bedeli tem. 

cinsi Miktarı Lira Lira L i r a K r 
İhalenin 

tarihi saati 

Kompresör 
hortumu 1 Kİ. 
Yağ keçeleri 42 » 
Palet pim ve 
burçları 20 » 

224.000 
99.305 

12.450,— 9/6/1975 15.00 
6.215,25 9/6/1975 15.30 

2.556.984 50,— 90.459,55 9/6/1975 16.00 

2 — Eksiltme ve ihaleleri karşılarında gösterilen tarih ve saatler
de Ankara'da Köy İşleri Bakanlığı binasının 10. katında Y S E Genel Mü
dürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığında toplanacak Komisyon 
tarafından yapılacaktır. 

3 — Şartname dilekçe karşılığında aynı yerden temin edilebilir. 
Şartname bedelinin, Y S E Genel Müdürlüğü adına ihale konusu 

belirtilerek Mal Müdürlükleri veya Defterdarlık veznelerine yatırılarak 
alınan makbuz aslının ve posta pulunun gönderilmesi halinde posta 
ile de arzu edildiği takdirde, şartname gönderilir. 

4 — İstekliler, şartnamelerde istenilen vesaik ile geçici teminat 
mektup veya makbuzlarım koymak suretiyle hazırlayacakları teklif 
mektuplarını ihaleden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde 
Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri şarttır. (8 nolu oda). 

5 — Yukarıda gösterilen malzemelerin ihalesine iştirak edecek 
istekliler imal ettikleri malzemelere ait ilgili mühendisler odasından 
almış oldukları kalite belgesini satıcı firmalar ise teslim edecekleri 
malzemelere ait imalatçı firmanın kalite belgesini ve imalatçı firma
nın yetkili satıcısı olduğunu tevsik eden resmî belgeyi ibraz edecek
lerdir. 

6 — Postadaki gecikmelerle telgrafla yapılacak tekliflerin kabul 
edilmiyeceği ilân olunur. 7074 / 4-2 

Malkara Nirengi İşleri Grup Şefliğinden: 

tşin c ins i : Arazi vitesli taşıt aracı (Jeep, Pikap, Land - Rover) 
gibi, M i k t a n : 8 adet, Muhammen bedeli: 325,— lira bir araç için, 
Geçici teminat ı : 2.437,50 lira bir araç için, İhalenin tarihi: 4/6/1975, 
Günü : Çarşamba, Saati: 10.30 da. 

1 — Yukarıda belirtilen iş 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre 
ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — İhale Malkara Nirengi Grup Şefliği daire ve şantiye bina
sında yapılacaktır. 

3 — Bu işe ait şartname Nirengi Grup Şefliğinde ve Bölge Tapu
lama Müdürlüğünde görülebilir veya bedelsiz temin edilebilir. 

4 — Kiralanacak taşıtların tamamı veya ayrı ayrı müteahhitlere 
ihalesi mümkündür. 

5 — İsteklilerin usulü dairesinde geçici teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubunu havi zarflannı ihale saatinden bir saat 
evveline kadar belirtilen yerde toplanacak olan Komisyon Başkanına 
vermiş olmalan veya gelmiş olması şarttır. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 6957 / 4-3 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Tahmini Geçici 
Grup Miktarı Bedeli Teminatı 
No. C i n s i Kg. Lira Kr . Lira K r . 

I. Büyük boy sırt kauçuğu 
(Tabiî) 50.000 1.600.000.— 61.750,— 

II. Küçük boy sırt kauçuğu 
(Sentetik) 50.000 1.550.000.— 60.250,— 

III. Küçük boy sırt kauçuğu 
(Sentetik) 
Cushıon-Gum 

40.000 
1.000 

Vulcanize 1.000 1.345.000.— 54.100.— 
Thread-Gum 1.000 

Yukarıda yazüi 75-2555-1 dosya numaralı malzemelerin hizalarında 
gösterilen tahmini bedel ve geçici teminatları üzerinden 3 grup halinde 
imale ettirilerek satm alınması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul
muştur. 

Eksiltmesi 7/7/1975 Pazartesi günü saat 16.00 da Ankara'da Karayol-
lan Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şartname almak 
istiyen firmalar, işin sipariş numarası ve konusunu belirten başlıklı kâ
ğıtlarına yazılmış bir dilekçe ile Karayollan Genel Müdürlüğü Sitesi A 
Blok 7. Kat 705 numaralı odaya müracaat edebilirler. 

Şartname bedeli: 25,— TL. olup, makbuz mukabili alınır. 
İstekliler, gruplardan birisine, ikisine veya hepsine birden teklif 

verebilirler. 
İstekliler 1975 yılı vizesi yapılmış ticaret, sanayi odası veya esnaf 

belgesini, geçici teminat mektup veya makbuzunu, şartnamede istenen 
belgeleri ve alman şartnamenin her sabitesini imza ederek dış zarf 
içine koymak şartiyle hazırlıyacaklan teklif mektuplarım eksiltme saatin
den bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına 
vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Duyurulur. 

6857 / 4-3 

Ankara Levazım Amirliği 4 No. lu Satm Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazıh 
(yedi) kalem kalorifer malzemesi kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında 
ki gün ve saatlerde komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi 
çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görüle
bilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlı
ğına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi: Kalorifer malzemesi, Miktarı: 7 Kalem, M . Bedeli: 196.645,— 
TL., G. Teminatı: 11.100 İhale günü saati: 6/6/1975 Cuma 15,30 

6969 / 4-3 

Kapah zarf usulü ile Dz. K. Arşiv Md. su devresi ve gazino onarımı 
işi yaptırılacaktır. Keşif bedeli 175.000 lira olup. Geçici Teminatı 10.000 
liradır. İhalesi 11/6/1975 Çarşamba günü saat 11.30 da Komisyonda ya
pılacaktır. Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım 
Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesin
de hazırlayacakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir saat evve
line kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şart
tır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 5/5/1975 günü 
saat 17.30 a kadar Ankara'da Dz. K. İnş. D. Bşk. müracaat ederek yeter
lik belgesi almaları şarttır. 6970/4-3 

Kapalı zarf usulü ile istanbul Dz. Hastanesi tevsii inşaatı işi yaptırı
lacaktır. Keşif bedeli 1.250.000 Ura olup, Geçici teminatı 51.250 liradır. İha
lesi 11/6/1975 Çarşamba günü saat 11.00 de Komisyonda yapılacaktır. Ke
şif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde 
görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde hazırlaya-
caklan teklif zarflarmı en geç ihale saatinden bir saat evvehne kadar 
makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Postadaki 
gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 5/5/1975 günü saat 17.30 a 
kadar Ankara'da Dz. K. İnş. D. Bşk. müracaat ederek yeterlik belgesi al
maları şarttır. 6971 /4-3 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Kayseri 6. Bölge Müdürlüğünden: 

1 — Boğazlıyan - Pakılı - Kozaklı yoluna çekilecek 23.142.840 m 3 

stablize malzemesinin ihzar, yükleme, nakil, boşaltma ve figüresi isi 
6/6/1975 Cuma günü saat 11.00 de Bölgemiz Komisyonunca kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye çıkanlmıştır. 

2 — Muhammen bedeU 700.533,77 lira olup, muvakkat teminatı 
31.775 Uradır. 

3 — Buna ait şartname ve ekleri Bölgemiz Malzeme Servisinde gö-
rülebiUr. 

4 ~ İsteklilerin en geç 2/6/1975 Pazartesi günü mesai saati sonu
na kadar bir dilekçe ile Müdürlüğümüze müracaat etmeleri. (Müracaatta 
evrat kaydı tarihi muteberdir.) Dilekçelerine keşif bedelinin yansı ka
dar benzeri iş yaptığına dair resmî dairelerden alınmış belge veya keşif 
bedeli kadar (C) grubu müteahhitlik karnesi, banka referans mektubu, 
bunu tevsik eden malt durum, yapı araçları, taahhüt bildirilerini, istek
lilerin şirket olması halinde şirket sirkülerini veilk ilân tarihinden son-
ra alınmış haU faaliyet belgesini ekliyerek iştirak belgesi almalan. 

5 — İsteklilerin 1975 ticaret ve sanayi odası vesikası, iştirak bel
gesi, geçici teminatlan i 1 e usulüne uygun olarak hazırlayacaklan teklif 
mektuplarım ihale saatinden bir saat evvel Komisyon Başkanlığına ver
meleri. 

6 — Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 
7037/4-2 
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Edirne Valiliğinden: 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı işleri Genel Müdürlüğünün; 
ıl — Edirne Merkez Stad tanzimi işi 3530 sayılı Kanım hükümle

rine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 — İşin keşif bedeli (1.0OO.0O0,—) liradır. 
3 — Eksiltme Edirne'de İl İhale Komisyonunda 10/6/1975 (Salı) 

günü saat 15.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksütme şartnamesi ve diğer evrak Bayındırlık Müdürlüğün

de görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
A) (40.CCO,—) liralık geçici teminatını, 
B ) 1975 yılma ait Ticaret Odası belgesini, 
O Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve teçhizat 
beyannamesini, müteahhitlerin bankalardan alacakları kullanılmış ve 
kullanılmamış teminat mektubu kredisi ile serbest mevduatlarını gös
terir örneğine göre banka mektubu ve sermaye kredi imkânlarını bildi
ren malî durum bildirisini, teknik personel beyannamesini; taahhüt be
yannamesini, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan 
keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteah
hitlik karnesini ibraz suretiyle Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları 
yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 10/6/1375 (Salı) günü saat 14.00 
e kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına verecek
lerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 6/6/1976 
(Cuma) günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edümez. 
Keyfiyet ilân olunur. 7280/44 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 17 nci Bölge 
Müdürlüğünden: Ortaköy - İSTANBUL 

İstanbul çevre yolunun Topkapı - Ayvansaray arasmda Edirnekapı 
Şehitliğinin yerine nakli, çevre duvarları ve sur restorasyonu ikmal in
şaatı 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü 
ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 — İşin keşif bedeü (3.296.'593,00) TL. olup geçici teminatı, 
(11H .447,79) TL. dır. 

2 — Bu işe ait dosya Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü Muallim 
Naci Cad. No. 105 Ortaköy - istanbul) Malzeme Amirliğinde görülebilir. 

3 — Eksiltme 18/6/1975 Çarşamba günü saat 15.00 de Karayolları 
17 nci Bölge Müdürlüğünde (Muallim Naci Cad. No. 106 Ortaköy - ist.) 
toplanacak İhale Komisyonunca yapılacaktır. 

4 — Eksiltmeye iştirak edecek taüplerin eksiltme şartnamesinin 
5 inci maddesindeki şartları yerme getirmeleri gereklidir. Bu meyanda 
bu işe iştirak için en geç 12/6/1975 Perşembe günü saat 17.00 ye kadar 
17. Bölge Müdürlüğüne müracaatla yeterlik belgesi almaları şarttır. 
(Müracaatta 17. Bölge Müdürlüğü kayıt tarihi muteberdir. Telgrafla 
müracaat kabul edilmez.) Yeterlik belgesi almak için dilekçeye a) Plan 
ve teçhizat beyannamesi, b) Teknik personel beyânnamesi, c) Bayın
dırlık Bakanlığından alınmış süresi dolmamış en az bu işin keşif bedeli 
kadar (B) grubundan müteahhitlik karnesi ve tek kalemde 1.500.000,— 
TL. lık benzeri bir eski eserin işini yaptıklarına ait belge eklemeleri 
şarttır. 

•5 — İsteklilerin ihale günü ihale saatinden bir saat evveline kadar 
1975 yılı vizeli Ticaret Odası vesikası, yeterlik belgesi, limitli teminat 
mektubu veya vezne almdısı ile, ihale dosyasını ihtiva eden zarfla bir-
Ukte 2490 sayıü Kanuna göre hazırlayacakları kapalı zarflarını 3 üncü 
maddede yazılı adresteki Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde 
vermeleri Uân olunur. 

6 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 7279 / 4-1 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

450 TON POLÎETİLEN ÖRTÜLÜK İMAL ETTİRİLECEKTİR 
Hammaddesi Ofisimizce verilmek üzere 450 ton polietilen örtü-

lük imal ettirilecektir. Firmalar tekliflerini en geç 6 Haziran 1975 Cu
ma günü saat 12.00 ye kadar Genel Müdürlük Haberleşme Müdürlü
ğümüze tevdi edecekler veya belirli gün ve saatte bulunacak şekilde 
postalıyacaklardır. Bu işe dair şartname Ankara'da Genel Müdürlük 
Satın Alma ve İkmal istanbul'da Malzeme Şube Müdürlüklerimizden 
temin edilebilir. 

Ofisimiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
7307 /1-1 

TOPRAKSU IV. Bölge Müdürlüğü Merkez Ekip Başmühendisliğinden: 

II. Aşağıda tafsilâtı beürtilen işler hizalarında gösterilen gün ve saatlerde 2490 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre kapalı zarf usulü 
Ue eksiltmeye konulmuştur. 
Sıra Keşif bedeli Geçici teminatı İ H A L E N İ N 
No. Yeri ve mahiyeti Lira K r . Lira Kr . Tarihi Günü Saati 

1. Beypazarı - Tacetin - Akçakavak ve Uruş Köyleri su-
tesisi grup inşaatı 1.258.730,93 51.511,92 16/6/1975 Pazartesi 10.00 

2. Ş. Koçhisar - Hüsrev ve Sofular Köyleri II. kısım 
sulama tesisi inşaatı 654.627,35 29.935,09 16/6/1975 Pazartesi 10.45 

3. Ş. Koçhisar - Oymaağaç ve Kurtini Köyleri sulama 
tesisi inşaatı 875.832,53 38.783,30 16/6/1975 Pazartesi 11.30 

4. Nallıhan - Çiller, Yakapınar ve Kızüöz Köyleri su
lama tesisi grup inşaatı 902.901,55 39.866,06 16/6/1975 Pazartesi 14.30 

5. Kalecik - Yüzbeyli ve Yeniçöte Köyleri sulama te
sisi grup inşaatı 503.847,48 23.903,89 16/6/1975 Pazartesi 15.15 

6. Kırıkkale - Yahşihan Köyü sulama tesisi inşaatı 931.369,39 41.004,77 16/6/1975 Pazartesi 16.00 
7. Yenimahalle - Bitik, Polatlı Ücret Köyleri sulama 

tesisi grup inşaatı 637.808,86 29.262,35 17/6/1975 Salı 10.00 
8. Beypazarı - Kırbası, Delice Çongar, Yenimahalle 

Mülk Köyleri drenaj tesisi grup inşaatı 950.255,52 41.760,22 17/6/1975 Salı 10.45 
9. Polatlı İnler, Şıhali Köyleri drenaj tesisi grup in

şaatı 1.111.081,24 47.082,43 17/6/1975 Salı 11.30 
2. Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak eksiltmenin yapılacağı Bestekâr Sok. No. 25 Kavaklıdere adresteki TOPRAKSU IV. Bölge Müdürlüğü 

Merkez Ekip Başmühendisliğinde mesai saatleri dahilinde görülebUir. 
3. Eksiltmeye girebilmek için; 
a) Her iş için hizalarında belirtilen geçici teminatı, 
b) 1975 yüı vizeli ticaret odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçeleri Ue birlikte verecekleri (Her iş için ayn ayrı olmak şartiyle ve müracaatçı ortaklık olduğu takdirde imza sirkü

leri veya noterden tasdikli vekâletname göstererek) 24/3/1972 gün ve 14138 sayüı Resmî Gazete'de ve eksütme şartnamesinin 5 inci madde
sinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan plan ve teçhizat, teknik personel, taahhüt beyannamesi ile sermaye ve kredi olanaklarım 
bildiren malî durum bildirisi ve eki olan ük ilân tarihinden sonra alınmış banka referans mektubu, Bayındırlık Bakanlığından alınmış en az 
işin keşif bedeli kadar C grubu müteahhitlik karnesinin asimi (asimi ibraz etmek kaydiyle örneğini) ibraz etmek suretiyle Başmühendisliği-

4) İstekliler teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat öncesine teklif mektuplan Ue birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 
4) Lstekliler teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat öncesine kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 
5) Yeterhk belgesini almak için son müracaat tarihi olan 10/6/1975 Sah günü mesai saati sonuna kadardır. 
6) Telgrafla müracaat ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 7277 / 4-1 
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Tosya Devlet Hastanesi Baştabipliğinden: 

Sıra 
No. C İ N S İ Miktarı 

Fiyatı 
Lira Kr . 

Tutarı 
Lira K r . 

Geçici 
teminatı Eksiltme 
Lira Kr . usulü 

1. Ekmek 
2. Sığır eti 
3. İlâç ve tıbbî mal

zeme 
4. Bakkaliye, sebze ve 

temizlik maddeleri 

10.000 Kg. 
4.000 Kg. 

3 — 
20 — 

54 Kalem — 

54 Kalem — 

30.000— 2.250,— K . zarf 
80.000,— 6.000,— K.zarf 

75.403,05 5.656— K.zarf 

162.596,— 12.195— K.zarf 

c) 
d) 
e) 

1. Tosya Devlet Hastanesinin 1975 malî yılı ihtiyaçları 26/5/1975 
tarihinden itibaren 15 gün müddetle 2490 sayılı Kanunun hükümlerine 
tevfikan dört grup halinde kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarümıştır. 

2. İhale 11 Haziran 1975 Çarşamba günü saat 11.00 de Hastanede 
toplanacak Komisyon huzurunda yapüacaktır. 

3. Şartnameler mesai saatleri içerisinde Hastane'de İdare Kalemin
den bedelsiz temin edilebilir. 

4. Taliplilerin teklif mektuplarının Kanunun 32 nci maddesine uy
gun olarak hazırlanıp içerisinde 1975 yüı ticaret odası kayıt vesikası ve 
geçici teminat mektupları havi zarf, ihale saatinden bir saat önce Ko
misyon Başkanlığına makbuz mukabilinde teslimi. 

5. İlâç ve tıbbî malzeme şartnameleri Ankara - istanbul Sağlık 
Müdürlüklerinde görülebilir. 

6. Postada vukubulacak gecikmeler kabul olunmaz. 7278 / 4-1 

Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden: 
ANKARA 

1 — Aşağıda yazılı garaj ve ambar ikmal inşaat işi 2490 saydı 
Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksütmeye 
çıkarılmıştır. 

Adı: Garaj ve ambar ikmal inşaatı. Keşif bedeli: 550.000,— TL., 
Geçici teminatı: 25.750,— TL., İhale tarihi: 11/6/1975, saati:10.30, Belge 
için son müracaat: 9/6/1975. 

2, — Eksiltme Ankara'da Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü 
İhale Komisyonunda bildirilen gün ve saatte yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve keşif evrakı Toprak ve Gübre Araş
tırma Enstitüsü Eksiltme Komisyonunda mesai saatlerinde görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için her iş için ayrı ayrı olmak üzere 
A. Yukarıda bildirilen geçici teminatı, 
B . 1975 yılına ait ticaret ve sanayi odası belgesi, 
C. Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan; 
a) Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisi ve 

bunu belirten banka referansım, 
b) Teknik personel beyannamesi, 

Yapı araçları bildirisi, 
Taahhüt beyannamesi, 
En az bu iş için keşif bedeli kadar buna benzer bir iş başar

mış ve kabulünü yaptırmış olduklarına dair belgeyi dilekçelerine ekli-
yerek Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan yeterlik 
belgelerini almaları. 

5 — C grubundan müteahhitlik karnesinin bulunması. 
6 — İstekliler teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evvel 

makbuz mukabüinde İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 
7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 9/6/1975 

Pazartesi günü mesai saati sonuna kadardır. 
8 — Telgrafla müracatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edil 

mez. 
Keyfiyet ilân olunur. 7276 / 4-1 

Ankara Doğumevi Baştabipliğinden: 

1 — Ankara Doğumevinin 1975 Malî yılı ihtiyacından olan 116 
yüzonaltı kalem ilâç ve 51 ellibir kalem evrakı matbua, kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Eksiltme ve ihale aşağıda yazılı gün ve saatte Ankara Doğum
evinde toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır. 

3 — İsteklilerin tekliflerini 2490 sayılı Kanunda açıklanmış olan 
vesikaları havi, keza aynı kanuna uygun şekilde kapalı zarflarını iha
leden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyona teslim etmeleri 
lâzım gelir. 

Posta ile gönderilecek teklifler iadeli taahhütlü olarak gönderil
melidir. (Postada olacak vaki gecikmeler nazarı itibara alınmaz). 

4 — Bu işe ait şartnameler Ankara Doğumevi Baştabipliğinden 
istanbul Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünde gerülebilir. 

Tarih Saat Miktarı ve cinsi 
Muh. Bedeli 

Lira K r . 

13/6/1975 10.30 
13/6/1975 11.00 

51 kalem evrakı matbua 
116 kalem ilâç 

70.000,— 
987.585,50 

Geç. Bed. 
Lira 

5.000 — 
43.254,— 

7274 / 4-1 

Afyon Yetiştirme Yurdu Satm Alma Komisyonu Başkanlığından: 

Afyon Merkez Yetiştirme Yurdu öğrencileri için aşağıda cinsi, mik
tarı, muhammen bedelleri yazılı olan erzaklar 2490 sayılı Kanunun 31. 
maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

)1 — Eksiltme 16/6/1975 Pazartesi günü saat 15.30 da Birlik Baş
kanı Vah Muavininin çalışma odasında yapılacaktır. 

2 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Afyon Merkez Yetiş
tirme Yurdunda görülebilir. Istiyene posta ile ücretsiz gönderilir. 

3 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektupları, temi
nat ve kanunî belgelerini ihale saatinden bir saat önce komisyon baş
kanlığına makbuz karşılığında vereceklerdir. Telgrafla müracaatlar ve 
postadaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 

O i n s i 

Sığır eti (kemikli) 
Ekmek (620 gramlı) 

Miktarı 

2000 Kg. 
50000 Ad. 

M . fiyatı 
Lira Kr . 

24 — 
2 — 

Tutarı 
Lira Kr . 

48.000,— 
100.000,— 

M . Tem. 
Lira Kr . 

3.600,— 
7.500,— 

7101/4-1 

Manisa Merkez İlçe Yataklı Kurumları Satın Alma Komisyonu Başkanlığından: 

Sıra 
No. C i n s i Miktarı 

Muh. Bedeli 
Lira K r . 

Geç. Tem. 
Lira ihalenin şekli 

1 16 kalem muhtelif bakkaliye ve 
yiyecek maddesi lokalem 508.750,— 24.600,— Kapalı zarf 

2 Nebati yemeklik ve kahvaltılık 
margarin 2 » 59.390,— 4.250,— » » 

3 4 kalem temizlik malzemesi 4 » 152.675,— 8.900,— » » 

4 Sebze, meyve ve emsaü gıda 
maddesi 182 » 426.402,50 21.310,— » » 

5 Muhtelif ilâç ve tıbbî malzeme 210 » 477.747,59 23.400,— » » 

6 Ekmek 116.000 Kg. 403.471,20 20.400,— » » 

7 Kristal şeker 5.800 » 47.850,— 3.600 — » » 

Manisa i l i Merkez İlçe Yataklı Kurumlarının 1975 Malî yılı ihtiyacı bulunan yukarıda (7) grupta cins, miktar, muhammen bedeü ve 
geçici teminatları yazılan maddeler, 2490 sayılı Kanunun 31-41 ve müteakip maddelerine istinaden ihaleye çıkarılmıştır. 

ihale Sağlık Müdürlüğünde toplanacak komisyon huzurunda 11/6/1975 Çarşamba günü saat 10.00 da yapılacaktır. 
Taliplerin 1975 yılı Ticaret Odası vesikası ve teminat mektupları ile birlikte usulüne uygun hazırlıyacakları teklif mektuplarım ihale 

saatinden bir saat önce komisyon başkanlığına makbuz mukabili teslim etmeleri şarttır. Şartnameler her gün mesai saatleri dahilinde Ma
nisa Sağlık Müdürlüğünde görülebilir. Postada vaki gecikmeler kabul edümez. 7309 / 4-1 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayollan Genel Müdürlüğünden: 

I — Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı için aşağıda dosya numarası ve 
cinsi belirtilen malzeme dış memleketlerden teülıl alma yolu ile satın 
alınacaktır. 

II —' Şartname almak istiyen firmalar başlıklı kağıtlarına malze
menin sipariş numarasını, ismini ve malzeme ile ilgili olarak temsilcisi 
bulunduğu firmanın açık adresini belirten bir dilekçe ile şartnameleri 
Merkezde Malzeme Şubesi Müdürlüğünde A Blok 7 kat 702 numaralı 
odadan belirtilen bedel mukabilinde temin edebilirler. 

III — Tekliflerin en geç 26/6/1975 Perşembe günü saat 17.30 da 
Genel Müdürlükte bulundurulması gerekir. Bu tarihten sonra verilenler 
ile şartnamelerine uygun olmayan teklifler ve postadaki gecikmeler dik
kate alınmaz. Posta ile şartname gönderilmez. 

Dosya numarası: 75 - 526-1, Cinsi: Caterpillar Yed., Şartname be
deü : 50,— TL. 6854 / 3-3 

I — Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı için aşağıda dosya numarası ve 
cinsi belirtilen malzeme dış memleketlerden teklif alma yolu ile satın 
alınacaktır. 

II — Şartname almak istiyen firmalar başlıklı kağıtlarına malze
menin sipariş numarasını, ismini ve malzeme üe UgiU olarak temsilcisi 
bulunduğu firmanın açık adresini beürten bir dilekçe ile şartnameleri 

Merkezde Malzeme Şubesi Müdürlüğünde A Blok 7 kat 702 numaralı 
odadan belirtilen bedel mukabilinde temin edebilirler. 

III — Tekliflerin en geç 24/6/1975 Salı günü saat 17.30 da 
Genel Müdürlükte bulundurulması gerekir. Bu tarihten sonra verilenler 
ile şartnamelerine uygun olmayan teklifler ve postadaki gecikmeler dik
kate alınmaz. Posta ile şartname gönderilmez. 

Dosya numarası : 75 - 555-1, Cinsi : Sırt kauçuğu, Şartname bedeü: 
50,— TL. 6855 / 3 3 

I — Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı için aşağıda dosya numarası ve 
cinsi belirtilen malzeme dış memleketlerden teklif alma yolu ile satm 
alınacaktır. 

II — Şartname almak istiyen firmalar başlıkü kağıtlarına malze
menin sipariş numarasını, ismini ve malzeme ile ilgili olarak temsilcisi 
bulunduğu firmanın açık adresini belirten bir dilekçe Ue şartnameleri 
Merkezde Malzeme Şubesi Müdürlüğünde A Blok 7 kat 702 numaralı 
odadan belirtilen bedel-mukabilinde temin edebilirler. 

III — Tekliflerin en geç 25/6/1975 Çarşamba günü saat 17.30 da 
Genel Müdürlükte bulundurulması gerekir. Bu tarihten sonra verilenler 
ile şartnamelerine uygun olmayan teklifler ve postadaki gecikmeler dik
kate alınmaz. Posta ile şartname gönderilmez. 

Dosya numarası : 75-517-1, Cinsi : Alemi te yedekleri, Şartname 
bedeli : 15,— TL. 6856 / 3-3 

Eğridir Kemik Hastalıkları Hastanesi Baştabipliğinden : 

1 — Hastanemizin 1975 malî yılı ihtiyaçları için aşağıda grup No, emsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatı, ihale gün ve saati 
yazılı ihtiyaç maddeleri 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükümleri gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Evsaf ve şartnameler her gün mesai saatleri içinde Hastane İdaresinde görülebilinir. 
3 — İsteklilerin 2490 sayılı Kanun hükümleri gereğince hazırlayacakları teklif mektuplannı en geç ihale saatinden bir saat evvel Komis

yon Başkanlığına vermeleri şarttır. Postada vuku bulacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
4 — Teklif edilecek fiyatlar grup tutarları üzerinden Jrüzde hesabmdan kırılarak yapılacaktır. 
5 — İhaleye gireceklerin branşlarıyla ilgiü vesikalarını ibraz etmeleri şarttır. 

Grup 
No. C i n s i Miktarı Muh. bedeü G. teminatı 

İ H A L E N İ N 
Günü Saati 

1 Halk tipi ekmek 110 ton 360.800,— 18.182 — 3/6/1975 14.00 
2 Erkeç ve sığır eti 35 » 840.000,— 37.350,— 3/6/1975 14,00 
3 Kuru gıda maddesi 8 kalem 174.500,— 9.975,— 3/6/1975 14,00 
4 Patates ve kuru soğan 2 » 30.000,— 2.250,— 3/6/1975 14.00 
5 Yumurta 50.000 adet 60.000,— 4.250,— 3/6/1975 14,00 
6 Beyaz peynir ve zeytin 2 kalem 195.000,— 11.000,— 3/6/1975 14,00 
7 Yemeklik ve kahvaltılık mar. yağı 2 » 100.000,— 6.250,— 3/6/1975 14,00 
8 Yaş sebze ve meyve 14 » 143.500,— 8.425,— 3/6/1975 14,00 
9 Süt ve yoğurt 2 » 28.000 — 2.100,— 3/6/1975 14,00 

10 Basılı evrak 36 » 29.120,— 2.184 — 3/6/1975 14.00 
11 Alçı 20 ton 25.000,— 1.875,— 3/6/1975 14,00 
12 Maden kömür nakil 950 » 38.000,— 2.850,— 3/6/1975 14,00 
13 Odun nakli 400 ster 20.000,— 1.500,— 3/6/1975 14,00 
14 Temizlik malzemesi 4 kalem 32.000,— 2.400 — 4/6/1975 14.00 
15 Berber ve terzi malz. 10 » 6.806,— 511,— 4/6/1975 14,00 
16 Boya malzemesi 12 » 30.625,— 2.297,— 4/6/1975 14.00 
17 Elektrik malzemesi 30 » 26.525,— 1.990,— 4/6/1975 14,00 
18 , Muhtelif malzeme 17 » 56.735.— 4.087,— 4/6/1975 14,00 
19 Su malzemesi 36 » 34.133,50 2.561,— 4/6/1975 14,00 
20 Elbise dikimi 3 » 21.500,— 1.615,— 4/6/1975 14,00 
21 Tülbent 100.000 metre 350.000,— 17.750,— 4/6/1975 14,00 
22 İdrofiJ pamuk 2 ton 76.000,— 5.050,— 4/6/1975 14,00 
23 Oksijen gazı 3000 m3. 37.500,— 2.813,— 4/6/1975 14,00 
24 Protoksit D'Azot gazı 1000 Kg. 45.000,— 3.375,— 4/6/1975 14.00 
25 Tıbbi ilâç ve malz. 148 kalem 737.050,25 33.233,— 4/6/1975 14.00 

6450/ 4 4 

Van Devlet Hastanesi Baştabipliğinden : 

Miktan M . bedeli G. teminatı I H A L E N I N 
C I N S t Kalem Lira K r . Lira Kr . Şekli Tarihi Günü Saati 

Kuru gıda maddesi 28 230.010,— 17.250,75 Kapalı zarf 30/5/1975 Cuma 14.00 
Yaş sebze ve meyva 27 73.532 — 5.514,93 » » » 

Temizlik malzemesi 6 42.100,— 3.157,50 » » » » 

Koyun eti 1 220.000.— 16.500,— » » » 

Ekmek 1 153.600,— 11.520.— » » » » » 

Tıbbî malzeme ve ilâç 145 150.358,48 11276,85 » » » » » 

1 — Yukanda cinsi, miktan, muhammen bedeli, muvakkat teminatı, ihale şekli, tarihi ve zamanı belirtilen malzemeler 2490 sayılı 
Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 — Şartname her gün mesai saatleri içinde Hastane İdaresinde görülebilinir. 
3 — İsteklilerin 2490 sayılı Kanunun gerektirdiği belge teminat makbuzu ve 1975 yılı ticaret odası kayıt belgesi ve bu işlerle iştigal 

ettiklerine dair belgelerini ibraz etmeleri belgelerini ihale saatinden 1 saat önce Satın Alma Komisyonuna ibraz etmeleri ilân olunur. 
4 — Posta, vaki gecikmeler kabul edilmez. 6704 / 4-4 



Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden

 :

WEWE

 

urup 
No. i n s s d s Miktarsdsı 

Tah. Bedeli 
Li ra 

Geç. Tem. 
Lira K r . 

6 kalem 855.840,— 37.983,60 I. Çelik döküm dozer 
II. Skreyper ve yükleyici 

bıçaklan 8 kalem 645.600,— 29.574,— 
75-2053.1 dosya numaralı yukanda yazılı malzemelerin hizalann-

da gösterilen tahmini bedel ve geçici teminatları üzerinden 2 grup ha
linde imal ettirilerek satın alınması 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi 
gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 13/6/1975 Cuma günü saat 16.00 da Ankara'da Karayol-
lan Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şartname al
mak isteyen firmalar, işin sipariş numarası ve konusunu belirten baş
lıklı kâğıtlarına yazılmış bir dilekçe ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
Sitesi A Blok 7. Kat 705 numaralı odaya müracaat edebilirler. Şart
name bedeli 50,— TL. olup, makbuz karşılığı alınır. 

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

istekliler, 1975 yılı vizesi yapılmış ticaret, sanayi odası veya es
naf belgesini, geçici teminat mektup veya makbuzlarını, şartnamede 
istenen belgeleri ve alman şartnamenin her sahifesini imza ederek dış 
zarf içine koymak şartiyle hazırlayacaklan teklif mektuplarını eksilt
me saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon 
Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

Duyurulur. 7275 / 4-1 

Alanya Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden 

Deposu Cins ve nev'i 

Söğüt Alanı I. S. N . B. Çk. T. 
Söğüt Alanı 3. S. N . B. Çk. T. 
Söğüt Alanı 3. S. K. B. Çk. T. 
Sedre 3. S. N . B. Çz. T. 
Sedre Çz. S. odunu K. Çp. 
Sedre Çz. S. odunu İ. Çp. 

Parti 
Adedi 

T~ 
49 

5 
3 
5 
8 

M 3 Dm 3 
M . bedeli 
Lira Kr . 

% 7,5 
Geçici 

teminatı 
Lira K r . 

165.944 1.100,— 13.700,-
2493.457 
246.116 
118.293 
154.451 
269.343 

650 — 
500,— 
400,— 
350,— 
200 — 

121.450-
9.250-
3.800,-
4.000-
4.000,-

3447.604 156.200 — 
İşletmemizin 1974 yılı istihsali olup, yukarıda müfredatı yazılı or

man emvallerinden 1-2. sınıfların % 50 si peşin, diğerlerinin % 25 i pe
şin bakiyesi müddetsiz banka mektubu karşılığında 19/6/1975 günü saat 
13.00 de İşletmemiz Satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda sa
tılacaktır. 

% 7,5 teminatlar saat 12.00 ye kadar yatırılacağından açık artırmaya 
gireceklerin şartname hükümlerini okuyarak teminat makbuzlan ile bir
likte Satış Komisyonuna müracaatlan, satışa ait ilân, şartname ve tevhit 
listesi Orman Genel Müdürlüğü Antalya Orman Başmüdürlüğü ile buna 
bağlı işletmeler ve Mersin, Adana, İsparta İşletmelerinde görülebilir. 

Taliplerin satış gününde teminat makbuzlan ile birlikte komisyona 
müracaatları ilân olunur. 7251 / 2-1 

İçel C. Savcılığından: 

1 — İçel - Erdemli K2 Tipi Cezaevi İkmal İnşaatı 2490 sayılı Ka
nunun 31 inci maddesi hükümlerinegöre kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli (1.951.870,—) TL. dır. 
3 — Eksiltme İçel C.Savcılığmda İhale Komisyonunca 9/6/1975 

Pazartesi günü saat 11.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksütme şartnamesi ve diğer evraklar mezkur C. Savçılığmda 

görülebUir. 
5 —• Eksütmeye girebilmek için istekhlerin; 
A) (72.306,10) TL. lık geçici teminatını, 
B) İl975 yılı ticaret veya sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar 

derneğince verilen belgeyi. 
C) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (eksiltme şartna

mesinde belirtüen ve usulüne göre hazırlanmış olan) 
a) Sermaye ve Kredi imkânlarını belirten mali durum bUdirisi ve 

bunu belirten banka referansım, 
b) Teknik personel beyannamesini, 
c) Yapı araçlan bildirisini, 
d) Taahhüt beyannamesini, 
e) Bayındırlık Bakanlığından almış olduklan (C) grubundan ke

şif bedeli kadar için eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik 

karnesinin asimi ibraz suretiyle Bayındırlık Müdürlüğü Belge Komisyo
nundan alacaklan yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa 
koymalan lâzımdır. 

6 — İsteklilerin teklif mektuplarını 9/6/1975 Pazartesi günü saat 
10.00 a kadar makbuz karşüığında İhale Komisyonu Başkanlığına vere
ceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 4/6/1975 Çar
şamba günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler nazan dikkate 
alınmaz. 

Keyfiyet ilân olunur. WEWEW

ANKARA VÝLAYET DAÝRESÝWEWE

 7247 / 1-1 

Ankara Vilâyeti Daimî Encümeninden: 
Rehberlik ve Araştırma merkezi bahçe ihata duvarı, demir parmak

lık ve temiz su girişi, işleri kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Keşif bedeli 62.504,95 lira olup, geçici teminatı 4.375,25 Uradır. İhalesi 
11/6/1975 Çarşamba günü saat 11.00 de Vilâyet Konağında Daimî Encü
men toplantı salonunda yapılacaktır. 

Şartname Daimî Encümende görülür. 
İsteklilerin belirU gün saat 10.00 a kadar teminat makbuz veya ban

ka mektubu, 1975 yılına ait ticaret odası vesikası ve Bayındırlık Bakan
lığı ile bu Bakanlığa bağlı idarelerin eksiltmelerine iştirak yönetmeliği 
ve eksiltme şartnamesinde yazılı esaslar dairesinde bu işleri yapabile
ceklerini tevsik eden belgeleri ile birlikte ihaleden en geç 3 gün evvel 
(tatil günleri hariç) Vilâyet Makamı kanalı ile Bayındırlık Müdürlüğüne 
müracaatla bu işler için alacakları fenni yeterlik belgesi ile birlikte usu
lüne göre hazırlıyacaklan kapalı zarflarını makbuz mukabilinde encü
mene vermeleri gerekir. 

Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 7087 / 4-1 

M . S. B . Tedarik Dairesi Başkanlığından: 

1 —' Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler 6246 sayılı Kanun 
ve 7/4284 sayılı Kararname hükümlerine uygun olarak yurt dışından 
satın alınacaktır. 

2 — Bunlara ait şartnameler yurt içinde M . S. B . Tedarik Dairesi 
Başkanlığı Ankara ve Levazım Amirliği istanbul'dan, yurt dışında da 
Londra, Paris, Roma, Washington Askerî Ataşeliklerinden ve BWB 
Türk İrtibat Heyeti Başkanlığından temin edilebilir. 

3 — Telgrafla veya yazı ile yapılan isteklere cevap verilmez. 
4 — Teklifler en geç 10 Temmuz 1975 saat 10.00'a kadar M . S. B . 

Tedarik Daire Başkanlığında bulundurulacak şekilde gönderilecek 
veya elden teslim edilecektir. 

Sıra 
No. DVC. No. Malzeme cinsi Miktan 

1 1 - 13B 2B 3A Helikopter alet uçuş eğitim 
FSN 6930-751-8671 cihazı 2 adet 

2 1-37 T53-L-11 Motor eğitim cihazı 1 » 
3 1-71 UH-ID Yakıt sistemi eğitim 

cihazı 1 » 
4 1-72 UH-ID Bakım eğitim cihazı 1 » 
5 1-73 UH-ID Elektrik sistemi eği

tim cihazı 1 » 
6 1-92 UH-IH/T53-L-13 Çok mak

satlı motor eğitim cihazı 1 » 
7306 /1-1 

Ankara 13 üncü Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1974/322 
Davacı Ankara Belediyesi tarafından davalı İdris Karaerik aley

hine Mahkememize ikame olunan 31.367,25 liranın tahsili davasımn ya
pılan duruşması sonunda; 

13/2/1975 gün ve 1974/322 es. 1975/61 karar sayılı kararla 31367,25 
liranın davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine karar verilmiştir. 

Davalıya evvelce dava dilekçesi ve gıyap kararı ilânen tebliğ edil
miş bulunması sebebiyle hüküm özetinin de ilân yolu ile tebliğine 
karar verildiğinden; İşbu hükmün ilân tarihinden itibaren 15 gün 
içinde davahya tebliğ edilmiş sayılacağı hüküm yerine kaim olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 6995 
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Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

ENERJİ NAKİL HATTI V E TRANSFORMATÖR BİNASI V E 
TEÇHİZATININ MONTAJI YAPTIRILACAKTIR 

a — a) Kurumumuz Amasya (Suluova) Et Kombinası enerji 
nakil hattı işi, 

b) Manisa Et Kombinası enerji nakil hattı ve transformatör mer
kezi binası ve teçhizatı montajı işi, 

c) Van Et Kombinası enerji nakil hattı ve transformatör mer
kezi binası ve teçhizatı montajı işi kapalı zarf teklif usulü ile eksilt
meye konulmuştur. 

S — Keşif bedeü: 
a) Amasya (Suluova) Et Kombinası 80.422,75 TL. 
(b) Manisa Et Kombinası 475.307,75 TL. 
c) Van Et Kombinası 404.250,25 TL. dır. 
3 — Teklif zarflarının 17 Haziran 1975 Salı günü saat 12.00 ye ka

dar Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Yazı İşlerine verilmiş olması 
gerekmektedir. Zarflar aynı gün saat 15.00 de İhale Komisyonunda açı
lacaktır. 

4 — İhaleye ait şartname ve diğer evrak Genel Müdürlüğümüz Ma
kina ve Tesisat Müdürlüğünde görülebilir. 

5 — İsteküler ihalenin tümüne birden veya diledikleri işyerleri için 
teklifte bulunabilirler. 

6 — İhaleye girebilmek için isteklilerin; 
a) Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlük veznesine yatıracakları 

Amasya (Suluova) 5.271,— TL., Manisa 22.762 — TL. Van 19.920,— TL. 
sı geçici teminat mektubu veya makbuzunu, 

b) 1975 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, 
c) Kurumumuz Genel Müdürlüğünden alacakları yeterlik belge

sini teküf mektuplarıyla birükte zarfa koymaları lâzımdır. 
7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 12 Haziran 

1975 günü saat 17.00 dir. 
8 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp iha

leyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir. Telgrafla 
müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 

7273 / a-1 

Ağrı Kız İlköğretmen Okulu Müdürlüğünden: 

C i n s i Miktarı 
Tutan 

Lira 
G. Tem. 

Lira 
İ h a l e 

şekli ve saati 

Ekmek (80 Randı. undan) 100.000 Kilo 350.000 117.750 K . zarf 16.00 de 
Koyun, sığır ve hindi etleri 3 Kal . 262.625 14.255 K , zarf 15.30 da 
Meyve ve sebzeler 29 Kal. 291.875 15.425 K.zarf 16.00 da 

1 — Yukarıda cins ve miktarı yazılı maddeler kapalı zarf suretiyle 
ihaleye çıkarılmıştır. İhaleleri 10 Haziran 1975 Salı günü hizalarında be
ürtilen şekü ve saatlerde Ağrı Kız İlköğretmen Okulu Müdürlüğünde 
yapılacaktır. 

2 — İsteklilerin 38 nci madde uyarınca hazırlıyacakları teklif mek
tuplarına 1976 Malı yılı ticaret odasınca tasdikli, ticaret belgelerini de 
koyarak ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına 
vermeleri şarttır. 

3 — Şartnameler her gün mesaî saatlerinde Okul Müdürlüğnde ve 
Ağrı Mi l l i Eğitim Müdürlüğünde görülebilir. Postada vaki gecikmeler 
kabul edilmez. İlân olunur. 7100 / 1-1 

Denizcilik Bankası T. A. O. dan: 

Dosya N o : 1975/110 
2400 adet forslu beyaz yüz havlusu 

119850 adet forslu renkü yüz havlusu 
12850 adet forslu renkü desenli hamam havlusu alınacaktır. 
Teklifler en geç 4/6/1975 tarihi mesai saati sonuna kadar Kara-

köy, Yeni Yolcu Salonu, 1. kattaki Satm Alma Komisyonuna verilecek
tir. Şartnamesi Bahçekapı 27 Mayıs Han 3. kattaki Malzeme Müdürlüğü 
Veznesinden temin edilebilir. 7272 /1-1 

Bayındırlık Bakanlığı Karayollan Genel Müdürlüğü 4. Bölge Mü
dürlüğünden : 

Mahmudiye Konkasör ocağından Bozüyük Demiryolu üst geçit 
köprüsüne 250 m 3 konkasör malzemesi nakli, boşaltma ve figüresı tek
lif alma usulü ile yaptırılacaktır. Keşif bedeli 27.050 TL. dır. Şartna
me Malzeme Amirliğinde görülebilir, isteklilerin 29/5/1975 Perşembe 
günü saat 16.00 ya kadar kapalı teklif mektuplarını komisyona verme
leri rica olunur. 7 3 0 8 / 1 4 

Ankara Yedinci Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1973/1732 
Davacı Köy İşleri Bakanlığı vekili Avukat Muazzez Giray tarafın

dan daavlılar Kemal Makaroç ve Nihat Çelik aleyhine tahsil masraf
larından dolayı 4.750,— liradan 3.000,— lirasının her ik i davalıdan tah
siline dair açılan davanın yapılan açık duruşması sırasında 

Ara kararı uyarınca davalı Ankara Bahçelievler 46. Sokak No. 
36 da mukim ve adresi meçhul Nihat Çelik'e duruşma günü ilânen 
tebliğine karar verilmekle davalı Nihat Çelik'in duruşma günü olan 
8/7/1975 Salı sat 9.00 da Mahkemede hazır bulunu. H . U. M . K . S07 
ve 509. 510. maddeleri uyarınca her türlü delillerini mahkemeye ibraz 
etmesi ve beyanda bulunması için davetiye yerine kaim olmak üzere 
duruşma günü ilânen tebüğ olunur. 6993 • 

Ankara Birinci Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1974/1743 
Davalı: İsmail Yoca 1753 Sokak No. 20/8 Karşıyaka İzmir. 
Davacı İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü vekili Avukat 

ismet Küçüksezer tarafından aleyhinize açılan peşin aldığnız 1973 Ka
sım ayı maaşından 875,— liranın faiz mesraf ve Avukatlık parasıyla 
tahsili hakkında açılan alacak davasının yapılan duruşmasında. 

Gösterilen adresinize çıkartılan davetiye bilâ tebliğ iade edilmiş 
ve Savcılıkça da aramalara rağmen adresinizin tespit edilemediğin
den gazete ile ilânen telbiğine karar verilmiştir. 

İlânda yazılı 26/6/1975 Perşembe saat 10.10 da bizzat duruşmada 
hazır bulunmadığınız veya kendinizi bir vekille de temsil ettirmediği
niz takdirde H . U. M . K . nun 509 ve 510 uncu maddeleri gereğince 
gıyabınızda karar verileceğinden davetiye yerine kâin olmak üzere 
ilân olunur. 6991 

Ankara 10. İcra Memurluğundan : 

1966/5742 
Alacaklı: T. C. Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğü - Ankara 
Borçlu: Hi lmi Ürkün - Ticaret Han No. 20 Hükümet Caddesi An

kara. 
Borç mik tan : 3.855,66 TL. faiz ve masraflar hariç. 
Müstenidat : 25/6/1965-1652 sayılı emre muharrer senet. 
Yukarıda yazıü borçlunun adresi meçhul kaldığından işbu öde

me emrinin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde ödemeniz. Takibin 
dayandığı senet kambiyo senedi .niteliğini haiz değilse 5 gün içinde 
şikâyet etmeniz takip dayanağı senet altındaki imza size ait değilse 
yine 5 gün içinde, ayrıca ve açıkça bir dilekçe ile İcra Dairesine bil
dirmeniz aksi takdirde icra takibindeki kambiyo senedi altındaki 
imzanın sizden sadır sayılacağı imzanızı haksız yere inkâr ederseniz 
100,— Liradan 5.000,— Liraya kadar para cezasiyle mahkûm edileceği
niz borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya ihmal edildiği veya ala
cağın zaman aşımına uğradığı hakkında itirazınız varsa bunu sebep
leriyle birlikte 5 gün içinde Tetkik Merciine bir dilekçe ile bildirmek 
Merciiden itirazınızın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde 
cebri icraya devam olunacağı itiraz edilmediği ve borç ödenmediği 
takdirde 10 gün içinde 74. madde gereğince mal beyanında bulunma
nız, bulunmazsanız hapisle tazyik olacağınız hiç mal beyanında bulun
maz veya hakikata aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandın-
lacağınız ihtarını havi kanunî 5 güne Tebligat Kanununun hükümleri 
dairesinde 15 gün ilâvesiyle 20 gün olmak üzere işbu ödeme emri ye
rine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 6953 • 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 — Kurumumuz ihtiyacı olan Cyclorama sistemi kapalı zarfla 
ve teklif alma suretiyle yurt dışından satın almacaktır. 

2 — Şartnameler 150,— TL. mukabilinde, mümessillik belgesinin 
ibrazı şartı ile Genel Müdürlük Alım ve İkmal İşleri Dairesi Başkanlı
ğından temin edilebilir. 

3 — Tekliflerin engeç 27 Haziran 1975 günü saat 14.00 e kadaı 
«TRT Kurumu, Genel Evrak ve Arşiv Müdürlüğü Nevzat Tandoğan 
Caddesi No. 2 Ankara» adresine teslim edilmeleri veya iadeli taahhütlü 
olarak posla ile gönderilmeleri gereklidir. 

4 — Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
5 — Kurumumuz Devlet Artırma - Eksiltme ve İhale Kanununa 

tabi olmadığından, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya tamamen 
dilediğine yapmakta serbesttir. 6049 / 33 
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Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 

21/8/1963 tarih ve 308 sayılı Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu hakkındaki Kanunun 4 üncü maddesi ile bu kanunun 
uygulanmasına ilişkin, Bakanlar Kurulunun 25/1/1974 tarih ve 6/2609 sayılı Kararına bağlı Yönetmeliğin yine 4 üncü maddesine göre adı 
geçen kanuna tabi tutulacak bitkiler aşağıda gösterilmiştir. 

Bu ilân neşri tarihinden 10 gün sonra muteberdir. 

Bitkinin tür ismi 
Bitkinin ait olduğu 

familya 

Gramineae 

L â t i n c e 

Leguminosas 

Solanaceae 

Malvaceae 

Compositeae 
Chenopodiaceae 

Solanaceae 

T ü r k ç e 

1. Triticum durum 
2. Triticum vulgare 

Makarnalık buğday 
Ekmeklik buğday 

3. Hordeum distichum L. îki sıralı arpa 
4. Hordeum vulgare var. polys-

tichum Çok sıralı arpa 
5. Avena sativa L . Yulaf 
6. Zea mays L. Mısır 

7. Oryza sativa L . 

8. Sorghum bicolor L . 
9. Lens culunaris M . 

10. Nicotiana tabacum L. 

Çeltik 

Kocadan 
Mercimek 

Tütün 

11. Solanum tuberosum L. 

12. Gossypium hirsitum L. 

Patates 

Pamuk 

13. Helianthus annuus Ayçiçeği 
14. Beta vulgaris L . var rapa Yemlik pancar 
15. Beta vulgaris L . var saccha-

rifera Şeker pancan 

16. Lycopersicom esculentum Domates 

B i t k i n i n ç e ş i t i s m i 

Karakılçık 1133, Kundura 1149, Berkmen 469. Köse 220/39, 
Ankara 093/44, Sürak M . 1593/51, 4-11, Yektay 406, Köse 
melez 1718, Aköz 867, Akova, Bolal 2973, Kıraç 66, Pen-
jamo 62, Lerma Rojo 64, Tobari 66, Tevere, İnia 66, Be-
zostaja 1, Conte marzotto, Campadoro, Mara, Funone, 
Libellula, İrnerio, Argellato, Generosa fam 7, Etoil de 
Choisy. 
Tokak 157/37, Cumhuriyet 50. 

Zafer 160, Yeşilköy 387, Gem C. 7243. 
Yeşilköy 1779, Yeşilköy 330. 
Kendilenmiş döller: 
WF 9, 38-11, M , 14, Hy 2, L. 317, W-187, RW 32 12/2-10 B, 
4-17, 21/1-10 B, Oh 51 A, 20-9, 1-24, 40/1-32, 2-37 A, 91, 
2-18, 2-44, 429, 141-2, 163, 165, 166, F-20, M-190, F-110, M-70, 
M-204 F-335, M-310, 9408 9165 B, M-9384. A-632, A-635, W-117, 
B-37, B-14 A, C-123, C-103, 51 M , 515. 
Tek melez: 
WF 9 . X M , 14 W 32X 187 R, WF 9X38-11, Hy 2 X L 317 
12/2-10 BX4-17, 21/1-10 B X O h 51 A, 20-9X 1-24, Oh 
51A X 40/1-32, 2-37 A X 9 1 , 2-18X2 44, WF 9 X 166, 165 X 
163, 429X 141-2, WF 9 X W 187 R, F-20XM-190, F-110X 
M-70, F-20 X M-204, M-310 X F-335, (9408X9165 B) X 
M-9384, N K P X 20. -
Çift melez : 
Wis 641, AA, Us 13, Diker TS-961-10, Sakarya 66, G-77, 
G-76/A, G-5996. 
Üçlü melez: 
N K P X 525, N K P X 610. 
Dörtlü melez : 
N K P X 616, N K P X 20. 
R-Bersani, Mısır, Derviş, Vialone, Maratelli, Carnaroli, 
R 82, Ribe 256. 
Mini Milo 54 BR, N K SAVANNA 2. 
Kışlık pul 11, kışlık yeşil 21, kışlık yeşil 31 kışlık kır
mızı 51. 
Trabzon 18362, Samsun-Maden 2421, Samsun-Maden 
(İlyas Köy 12282), Samsun-Canik (Sıtmasuyu) .10821, 
Basma 438, Bafra (Örencik) 6391, Taşova (Erek) 10670, 
İzmit 27519, Düzce Özbaş 41, Trakya (Karatohum) 20292, 
Bursa 18000, Balıkesir (Kabakulak) 16880, Malatya (Çe-
likan) 676, Yayladağ 18205, Tömbeki (İsfahan) 7703, 
Wisconsin 21131, Virginia 17, İzmir 201/80, Bursa 199/9, 
Yayladağı 202/33, Trakya 198/20, Düzce 196/23. Taşova 
194/9, Basma 192/23, Samsun-Maden 188/35, Samsun-
Canik 190/5, Bafra 193/3, Tarbzon 209/48, Malatya 204/3, 
Tömbeki 205/13, Püroluk tütün 206/19, İzmir kokulu 64, 
İzmir (Karabağlar) 6265. 
Ari , Alpha, Cosima, Fina, Frigga, İsola, Resy, Jaerla, 
Colmo, Desiree. 
Sealand 542, Maydos yerlisi, Coker 100/ A/2, Yerl i 193, 
Deltapine 15/21, Carolina Queen, Nazilli 66-100. 
416 (V. 1646), Viniimk 8931, Peredovik. 

Tohumluklar: 
Kaweerta, Kawepoly (*), Kawecercopoly, Kaweinter-
poly (*), Kawemegamono (*), Kawesacchamono (*). 
Fudeler: 
Kaweerta, Kawepoly, Kawecercopoly, Kawemono (*), 
Kawemegamono (*). 
Sırık domates çeşitleri : 
Ankara 105, Super marmande, Marglobe, Wis consin -55, 
Earliana, Stepstella, Manalucie 33. 
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Bitkinin ait olduğu 
familya 

ASASASASASASAS

Bitkinin tür ismi 
A 

L â t i n c e s T ü r k ç e B i t k i n i nsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdf

» 17. Solanum melongena L. Patlıcan 
» 18. Capsicum annuum L. Biber 

Leguminosae 19. Vicia faba L. Bakla 
» 20. Pisum sativum Bezelye 

» 21, Phaseolus vulgaris L. Fasulye 

Yer domates çeşitleri: 
Texto, Victor, Amerikan uçsuz 7, WC 156, Pearson, Yeşil
köy 72, V F Red top, ES 58 (2289) F, 0327, Roma VF , 
V F N 8, ES 24 F, P378, RF 17. 
Kemer 27, Halkapınar 46, Topan 374. 
Çarliston 52, Dolmabiber 11B-14. 
Seville. 
Wunder von kelvedon, delicates, sprinter, mingomark, 
durana, zenit, lancet, juvel. 
Sırık fasulye çeşitleri: 
Boncuk Ayşe 5663, Şeker Ayşe 5809, Barbunya 5702, 
4 F-89. 
Yer fasulye çeşit leri: 
Yer Ayşe 5636, Contender, Fortuna, Walo, Meteor, Tris
tan, Kara Ayşe 5822. 

» 22. Cicer arietinum Nohut 
Malvaceae 23. Hibiscus esculentus L. Bamya 
Umbelliferae 24. Daucus carota Havuç Lange Rote StumpfeASASASA 
Chenopodiaceae 25. Beta vulgaris var cruenta Kırmızı pancar Rote kugel. 
Cucurbitaeae 26. Spinacia olerácea L . Ispanak Universal 

» 27. Citrutlaus vulgaris Karpuz Black sweet 
28. Cucumis sativus L. Hıyar Çengelköy 5802 
29. Cucurbita pepo L . Kabak istanbul sakız 5861 
30. Cucumis meló L. Kavun 

Liliaceae 31. Allium porum L. Pırasa Kartal 
» 32. Allium sativum L. Sarımsak 
» 33. Allium cepa L. Soğan 

Compositae 34. Lactuca sativa L. Baş salata Golden state A 
35. Lactuca sativa var cripsa Kıvırcık salata 

» 36. Lactuca sativa var romana Marul Yedikule 5701 
Cruciferae 37. Raphanus sativus Turp 

» 38. Brassica olerácea L . Lahana 
39. Brassica olerácea var botri-

tis Karnabahar 
Portulacaceae 40. Portulaca L. Semizotu 

41. Agropyron cristatum Otlak ayrığı 
» 42. Agropyron intermedium Mavi ayrık 

43. Agropyron elongatum Yüksek otlak ayrığı 
44. Agropyron desertorum Kır ayrığı 

Gramineae 45. Dactylis glomerata Domuz ayrığı 
» 46. Bromus inermis Kılçıksuz brom 
» 47. Arrhenatherum elatius Yüksek çayır yulafı 
» 48. Elymus junceus Yabanî otlak arpası 

49. Festuca elatior Yüksek çayır yumağı 
» 50. Lolium perenne İngiliz çimi 

Leguminosae 51. Vicia sativa L. Adi fiğ Erzurum L-147 
» 52. Vicia amhicarpa D. Gizli fiğ 
» 53. Medicago sativa Yonca 

54. Onobrychis sativa Korunga 

(*) Bu çeşitler OECD sistemine göre ihraç maksadıyla üretilmektedir. 
Not : Kundura 414/44, Akbaşak 073/44, Kırmızı 5132, Sarı Bursa 7113, Sivas 111/33, Mentane, Nadadores 63, Wanser buğday çeşitleri, 

derin TS-961-4, Samsun 63, Türker 65, Melez mısır çeşitleri, 2-347 Yellow Sooner, N K 125, N K 300, N K Savanna 12, Koca darı 
çeşitleri, Sarı kız patates çeşiti, Coker 100-153 pamuk çeşiti, Dural 1 adi fiğ çeşiti, Peragis rot, Pera mono yemlik pancar çeşitleri, 
1975 yılı sertifikalı tohumluk üretim programlarından çıkarıldığından ilân edilmemişlerdir. Bu çeşitlerden kontrollü veya kontrol 
edilmiş tohumluk üretilebilir. 7401 / 1-1 

» t 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Mü
dürlüğünden : 

Bolu beton asfalt şantiyesinden K m . 171+000-196 + 000 arasına 
ilk keşif bedeli 1.960.196,66 TL. olan bitümlü sıcak karışım ve banket
lerine tüvenan malzeme nakli işi emaneten teklif alma suretiyle yap
tırılacaktır. 

Taliplilerden: 
a) En az keşif bedeli kadar benzeri bir işi yaptığına dair tas

dikli belge veya (C) grubu müteahhitlik karnesi. 
Tekliflerin 29/5/1975 Perşembe saat 11.00 de Asfalt Şefliğinde top

lanacak Emanet İnşaat Komisyonu Başkanlığına verilmesi gerekmek
tedir. 7402 / 1-1 

Niğde Asliye 1. Hukuk Hâkimliğinden: 

1973/734 
Davacı Şahnize Demirtaş vekili Avukat Murat Bingöl tarafından 

Atıf Necmettin Süveydan ve Şerif Süveydan aleyhlerine ikame edilen 
tazminat davasının yapılan açık duruşmasında : 

1 — Davalı Atıf Necmettin Süveydan'ın adresi- belli olmadığın
dan davetiye tebliğ edilemediğinden 14/7/1975 günlü duruşmada bu
lunmadığı takdirde gıyap kararı çıkarılacağı. 

2 — Davalı Şerif Süveydan'a davetiye tebliğ edilmiş oldğundan 
14/7/1975 gününde duruşmada bulunmadığı takdirde duruşmanın 
gıyabında devam edeceği hususu tebliğ olunur, 6908 
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Devlet Orman İşletmesi Akçakoca Müdürlüğünden: 

Muh. %7,5 
Parti Miktarı Bedeli Tem. 
adedi Cins ve nevi Deposu Adet M\ Lira Li ra 

1. 3. S.UB Ka. Tom. Kuşça 22 12.908 600,— 600 — 
2. 3. S.NB » » Ç. ağzı-Kuşça 347 72.522 500,— 2.800 — 
3. 3. S.KB » » » » 906 116.779 400,— 3.700 — 
4. 3. S.NB Meşe Tom. Kuşça 178 41.093 400,— 1.300,— 
1. 3. S.KB » » » 219 36.770 350,— 1.000 — 
1. 3. S.NB Gür. » Kestane Bayırı 10 5.437 500,— 200,— 
1. Yuv. Kay. San. Od. Kuşça 192 9.439 200,— 150,— 
1. Yuv. Meşe San. Od. » 74 4.615 200,— 100,— 
1. Kay m maden direk » 736 31.665 350,— 900,— 

13 2691 332.978 9.950,— 

İşletmemizce Çayağzı, Kuşça, ve Kestane bayın depolanndan (13) 
parti orman emvali açık art ırma suretiyle satışa çıkrılacaktır. 

Açık artırma 3/6/1975 trihine rastlayan Salı günü saat 14.00 de 
İşletmemizde yapılacaktır. 

Kayın tomrukları % 100 12 ay vadeli, diğer emvaller ise °/o 75 6 
ay vadeli banka mektubu karşıhği bakiyesi ile vergi ve faiz tutarlan 
peşin bedelle satılacaktır. 

Bu satışa piyasa ve serbest imalâtçılar iştirak edebilir. 
Satışa ait şartname ve ilân Ankara, istanbul, Adapazarı, Düzce, 

Bolu, Kdz. Ereğli işletmeleri ile İşletmemizde görülebilir. 
Taliplilerin belirli gün ve saat 12.00 ye kadar geçici teminatlarını 

İşletmemiz veznesine yat ırmalan ilân olunur. 
7395 /1-1 

Diyarbakır Karayollan 9. Bölge Müdürlüğünden: 

Bölgemiz Midyat-Cizre yolunun muhtelif Km. lerinde asfalt ona
rımı ve ıslahı için lüzumlu 15000 M 3 elek altı malzemesinin nakliyesi, 
boşaltması, yüklenmesi, yol boyuna figüre edilmesi işi 5539/26. mad
desine göre pazarlıkla yaptırılacaktır, işin keşif bedeli 1.366.350,— lira 
olup geçici teminatı 58.404,— liradır. Pazarlık 5/6/1975 Perşembe günü 
saat 10.00 da müdürlüğümüz ihale komisyonunda yapılacaktır, pazar
lığa iştirak etmek istiyenlerin 1975 yılı vizeü ticaret odası belgesi ge
çici teminat ve bu iş için müdürlüğümüzden alınmış yeterlik belgesi
n i ibraz etmeleri şarttır. Pazarlığa iştirak etmek istiyenlerin yeterlik 
belgesi alabilmeleri için numunesine uygun müracaat dilekçelerine Ba
yındırlık Bakanlığından alınmış A. B. C. gruplarından birinden en az 
bu işin keşfi kadar miktan ihtiva eden müteahhitlik karnesi veya 
en az işin keşif bedelinin yansı kadar aynı cins bir işi en geç üç yıl 
önce yaptığına dair bitirme belgesi ilân tarihinden sonra alınmış 
100.000,— liralık banka referansı, plan ve teçhizat bayannamesi, taah
hü t beyannamesi yeterlik belgesi alabilmek için müracaat dilekçele
rine lastik tekerlekli yükleyici kendine ait ise faturasını kiralık ça
lıştıracak ise bu işin bitimine kadar kiralandığını gösterir noterlikçe 
tasdikli taahhütnameyi evrakına noksansız olarak ekliyerek bu iş için 
yeterlik belgesi almaları şarttır. Yeterlik belgesi son müracaat 2/6/1975 
günü mesai sonuna kadardır, telle müracaat kabul edilmez pazarlık 
dosyası hergün mesai saatleri dahilinde müdürlüğümüz malzeme ser
visinde görülebilir. 7398 / 1-1 

Bölgemizce emaneten yapılmakta olan yol, köprü yapımı ve ba
kımı için gerekli 4000 ton çimentodan 1500 tonu Urfa 91. Şube anbanna 
500 tonu Siverek 96. Şube anbanna 1000 tonu Mardin 93. Şube anba
nna 1000 tonu Ömerli Yapım Şantiyesi anbanna Gaziantep Çimento 
Fabrikasından nakliyesi, boşaltma ve istifi işi 5539/26. maddesine göre 
pazarlıkla yaptınlacaktır. İşin keşif bedeli 622.195,— lira olup geçici 
teminatı 28.627,80 liradır. Pazarlık 6/6/1975 Cuma günü saat 10.00 da 
müdürlüğümüz ihale komisyonunda yapılacaktır. Nakliye pazarlığına 
iştirk etmek istiyenlerin 1975 yılı vizeli ticaret odası belgesi geçici te
minat ve bu iş için müdürlüğümüzden alınmış yeterlik belgesini ib
raz etmeleri şarttır. İsteklilerin yeterlik belgesi alabilmeleri için nu
munesine uygun müracaat dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından 
alınmış A.B.C. gruplarından birinden en az bu işin keşfi kadar mik
tan ihtiva eden müteahhitlik karnesi veya en az işin keşif bedelinin 
yarısı kadar aynı cins bir işi en geç üç yıl önce yaptığına dair bitir
me belgesi ilân tarihinden sonra alınmış 600.000,— liralık banka refe
ransı, plan ve teçhizat beyannamesi, taahhüt beyannamesini evrakına 
noksansız olarak ekliyerek bu iş için yeterlik belgesi almalan şarttır . 

Yeterlik belgesi son müracaat günü olan 3/6/1975 günü mesai sonuna 
kadardır. Telle müracaat kabul edilmiyecektir. Pazarlık dosyası hergün 
mesai saatleri dahilinde müdürlüğümüz malzeme servisinde görüle
bilir. 7399/ 1-1 

Toprak Mahsulleri Ofisi istanbul Bölge Müdürlüğünden: 

POLİETİLENLİ AÇIK YIĞIN YAPMA V E AÇMA 
İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR 

POLİETİLENLİ AÇIK YIĞIN YAPMA V E AÇMA ŞARTNAMESİ 
1 — 1975/76 alım' döneminde aşağıda belirtilen işyerlerimizde 

karşılannda gösterilen miktarlarda hububatın açığa depolanacağı tah
min edilmektedir. Açık yığın yapma ve açma işleri açık eksiltme su
retiyle yaptırılacaktır. 

Eksiltmeler aşağıda belirtilen işyerlerimizde karşı lannda göste
rilen tarih ve saatlerde yapılacaktır. 

İşyeri adı 

Açığa Depol. 
Muhtemel Geç. Tem. 
hububat miktan 
(Ton) Lira 

E k s i l t m e 
tarihi ve saati 

Siüvri 

Çorlu 
Saray 

40.000 20.000 6/6/1975 10.00 
İhale Mahallî T. M . O. Silivri Ajans Müdürlüsü 

35.000 17.500 6/6/1975 15.00 
15.000 7.500 6/6/1975 15.00 

İhale Mahallî T. M . O. Çorlu Ajans Müdürlüğü 
Edirne 
Süloğlu 
Havsa 

Tekirdağ 

Muratlı 

Pehlivanköy 

Uzunköprü 

Lüleburgaz 
Vize 
Pınarhisar 

Malkara 

Kırklareli 

Babaeski 

Hayrabolu 

Keşan 
İpsala 
Gelibolu 

15.000 
10.000 
15.000 

İhale Mahalli T. M . O. 
40.000 

7.500 6/6/1975 10.00 
5.000 6/6/1975 15.00 
7.500 6/6/1975 15.00 

Edirne Ajans Müdürlüğü 
20.000 9/6/1975 10.00 

İhale Mahalli T. M . O. Tekirdağ Şube Müdürlüğü 
80.000 40.000 9/6/1975 15.00 

İhale Mahalli T. M . O. Muratlı Ajans Müdürlüğü 
15.000 7.500 9/6/1975 10.00 

İhale Mahallî T. M . O. Pehlivanköy Ajans Müdürlüğü 
20.000 10.000 9/6/1975 15.00 

İhale Mahalli T. M . O. Uzunköprü Ajans Müdürlüğü 
35.000 17.500 10/6/1975 10.00 
15.000 7.500 10/6/1975 15 00 
3.000 1.500 10/6/1975 15.00 

İhale Mahalli T. M . O. Lüleburgaz Ajans Miidürlü&ü 
30.000 15.000 10/6/1975 15.00 

İhale Mahalli T. M . O: Malkara Ajans Müdürlüğü 
15.000 7.500 11/6/1975 10.00 

İhale Mahalli T. M . O. Kırklareli Ajans Mürt"ırlüffii 
20.000 10.000 11/6/1975 15.00 

İhale Mahalli T. M . O. Babaeski Ajans Müdürlüğü 
35.000 17.500 12/6/1975 15.00 

İhale Mahalli T. M . O. Hayrabolu Ajans Müdürlüğü 
40.000 20.000 13/6/1975 1000 
20.000 10.000 13/6/1975 15.00 
15.000 7.500 13/6/1975 15.00 

İhale Mahalli T. M . O. Keşan Ajans Müdürlüğü 
Yukanda belirtilen açığa depolanacak hububat miktarlan tah

mini olup bu miktarlann artması veya azalması halinde ihalevi alan 
bu işi yapmak taahhüdüyle bağlı olup artma ve azalma dolavı siyle 
Ofisten herhangi bir talepte bulunamaz ve belli bir miktarla bağlı ola
rak işin yapılmasını istiyemez. 

Eksiltme konusu olan işlerin şartnamesi Bölere Müdürlüğümüz
den ve ihale mahalli olan işyerlerimizden temin edüebilir. 

7400 / 1-1 

Bursa Asliye 5. Hukuk Hâkimliğinden : f 

1974/561 
Davacı Kaşif Bozkurt tarafından davalı Emine Bozkurt aleyhine 

açılan boşanma davasında, davalının adresi meçhulde kaldığından. 
Adın ve adresine davetiye ile dava dilekçesi tebliğ olunamayan 

davalı Emine Bozkurt'a 24/6/1975 Salı günü saat 9.30 da Mahkememiz
de hazır bulunmadığı ve bir vekille de kendisini temsil ettirmediğin
de adına gıyap kararı çıkarılacağı davetiye yerine kaim olmak üzere 
ilânen tebliğ olunur. 6912 
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Ankara Hasanoğlan Atatürk İlköğretmen Okulu Müdürlüğünden : 

Tahmini 
Lira Tutarı Teminatı ihale 

C i n s i Miktarı Kr . Lira Kr . Lira Kr . Şekli 

Kahvaltılık Margarin 4000 Kg. 17 — 68.000,— 4.650 — Kapalı 
Nebati Margarin 5000 » 17,50 87.500,— 5.625,— » 
Makarna 2000 » 7,50 15.000,— 1.125 — » 
Kuru Fasulya 2000 » 13 — 26.000,— 1.950,— » 
AyşeFasulya (Konserve) 3000 » 12,50 37.500 — 2.812,50 » 
Türlü Konserve 3000 » 12,50 37.500 — 2.812,50 » 
Tam yağlı Beyaz Peynir 4000 » 34 — 136.000.— 8.050 — » 
Tahin 3000 » 36 , - 108.000 — 6.650 — » 
Zeytin Tanesi 3000 » 16,50 49.500 — 3.712,50 » 
Zeytin Yağı (1. ci nev'i) 1000 » 24 , - 24.000 — 1 800 — » 
Domates Salçası 1500 » 13,50 20.250 — 1.518,75 » 
Barbunya Fasulya 2000 » 1 2 - 24.000 — 1.800 — » 
Nohut 3000 » 5,50 16.500 — 1.237,50 » 
Bulgur 3000 » 5,50 16.500 — 1.237,50 » 
Kırmızı Mercimek 2000 » 10 — 20.000 — 1.500 — » 
Yeşil Mercimek 2000 » 10 — 20.000,— 1.500 — » 
Tahin Helvası 2000 » 2 8 , - 56.000 — 4.020 — » 
Gül Reçeli 3000 » 11 — 23.000 — 2.475,— » 
Kayısı Reçeli 2000 1 1 - 22.000 — 1.650 — » 
Kuru Kayısı (Şekerpare) 1000 » 1 8 - 18.000,— 1.250 — » 
Beyaz Sabun 2000 » 14r- 28.000,— 2.100 — » 
Yeşil Sabun 2000 1 1 - 22.000 — 1.650,— » 
Mayi Deterjan 2000 » 8,75 17.500,— 1.312,50 » 

1 — Yukarıda cinsi, miktarı, tahmini bedelleri ile geçici temi
natları yazılı 23 kalem yiyecek ve temizlik maddesi kapalı zarf eksilt
mesine çıkarılmıştır. 

2 — Şartnameler Ankara Okullar Saymanlığında ve Okulumuzda 
görülebilir. 

3 — thale 16/6/1975 Pazartesi günü saat 11.00 de Okulumuzda ya
pılacaktır. 

4 — İsteklilerin Ankara Okullar Saymanlığı Veznesine geçici te
minatları yatırıp teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat önce Ko
misyon Başkanlığına vermeleri ilân olunr. (Postadaki vaki gecikme 
kabul edilmez. 
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Demirci Devlet Hastanesi Baştabipliğinden : 

Cinsi 
Tutarı G.Tem. İhale İhale 

Miktarı Lira Lira tarihi Saati şekli 

1-Ekmek 12.000 Ad. 24.000,— 1.800,— 17/6/1975 10.00 Kapalı 
2 - Süt-Yoğurt 3.500 Kg. 26.000,— 1.950,— » » 10.15 Kapalı 
3 - Etler muhtelif 1.200 Kg. 33.700,— 2.530— » » 10.30 Kapalı 
4- Kuru iaşe 20Kal. 54.137,50 4.060,— » » 11.00 Kapalı 
5- İ lâçve sıhhi Mal. 59Kal. 64.907,40 4.875,— » »» 11.30 Kapalı 

6 — Demirci Devlet Hastanesi 1975 malî yılı ihtiyacı olan yukarı
da yazılı maddeler ihale suretiyle satın alınacaktır. 

7 — İstekliler muvassal şartnameyi hergün mesai saatleri dahi
linde Devlet Hastanesinde görebilirler. 

8 — Teklif mektuplarının en geç ihale saatinden bir saat evveline 
kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi şarttır. 

9 — İhaleye iştirak etmek isteyenlerin yatırılmış teminat mak
buzları ve 1975 vizeli ticaret odası belgeleriyle birlikte sözü geçen gün 
ve saatte Devlet Hastanesinde toplanacak Satın Alma Komisyonunda 
hazır bulunmaları ilân olunur. 7405 / 4-1 

Mengen Belediye Başkanlığından : 

1 — Mengen Belediyesi imar planına uygun olarak açılmış bulu
nan şehir içi yolları parke döşeme işi 2490 sayılı Kanun hükümlerine 
göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Keşif bedeli 250.000— TL. dir. 
3 — Eksiltme 9/6/1975 Pazartesi günü saat 15.30 da Mengen Be

lediye Başkanlığı odasında yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi vc diğer evraklar Mengen Belediye Baş

kanlığı Fen İşlerinde mesai saatleri dahilinde görülebilir. 
5 — Eksiltmeğe girebilmek iç in : 
a) 15750,— liralık geçici teminatı, 
b) 1975 yılma ait ticaret veya sanayi odası belgesini, 

c) Müracaat dilekçesi ile birlikte verecekleri keşif bedeli kadar 
iş yaptıklarına dair iş bitirme belgeleri ile (eksiltme şartnamesinde 
belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) teknik personel beyan
namesi, taahhüt beyannamesi sermaye ve kredi imkânlarını bildiren 
malî durum bildirgesi ile referans mektuplarını ekliyerek Mengen Be
lediyesi Fen İşlerinden alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları 
ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 9/6/1975 Pazartesi günü saat 
14.30 a kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına ve
receklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 6/6/1975 
Cuma günü mesai saati sonuna kadardır. 

8 — Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edil
mez. 

9 — Keyfiyet ilân olunur. 7404 / 4-1 

Edirne Erkek Öğretmen Lisesi Müdürlüğünden: 

i n s i Miktarı 
Tutarı 
Lira 

Geç. Tem. 
Lira İhale şekli saati 

Belediye tipi ekmek 
K . Sığır eti 
Erkek koyun eti 
Linyit kömürü 
Kesilmemiş Meşe Od. 
Beyaz Peynir 
Yoğurt 

Kapalı zarf 11.00 
Kapalı zarf 11.30 
Kapalı zarf 11.45 
Kapalı zarf 14.30 
Kapalı zarf 15.00 
Kapalı zarf 15.30 
Kapalı zarf 16.00 

140.000 Ad. 280.000,— 14.950 — 
3.000 Kg . 90.000,— 5.750,— 
2.500 Kg. 75.000,— 5.000 — 

250 Ton 75.000,— 5.000 — 
80 Ton 33.600,— 2.520 — 

3.000 Kg. 88.500 — 5.675 — 
3.000 Kg. 24.000,— 1.800 — 

Okulumuzun 1975 malî yılı ihtiyaçları 2490 sayılı Kanun gereğince 
kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. İhale 16 Haziran 1975 Pazartesi 
günü karşılarında yazılı saatlerde yapılcaktır. Şartnameler mesai saat
lerinde Okul Müdürlüğünde görülebilir. 

İsteklilerin her kalem için ayrı, ayrı kanunun tarif ettiği şekilde 
hazırlayacakları teklif .mektuplarını, teminat makbuzu ve 1975 onaylı 
ticaret odası veya benzeri belgelerde konulmak şartı ile ihale saatin
den bir saat öncesine kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri ve 
postada vaki gecikmelerin kabul edilmiyeceği ilân olunur. 

7407 / 4-1 

Zonguldak Topraksu Başmühendisliğinden: 

Aşağıda yeri, mahiyeti, keşif bedeli, muvakkat teminatı ihale tarihi 
ve saati bildirilen gölet projesi yaptırılacaktır. 

1 — İhale 2490 sayılı Kanunun 32 ve 33 üncü maddelerine uygun 
olarak kapalı zarf usulü ile Zonguldak Üzülmez Caddesi Esnaf Kefalet 
İş Hanının 5 inci katında Topraksu Başmühendisliği idare binasında 
yapüacaktır. 

2 — Aşağıda adı geçen işe ait ihale dosyası hergün mesai saatleri 
dahilinde Zonguldak Topraksu Başmühendisliğinde görülebilir. 

3 — İsteklilerin ihaleye giriş belgesi alabilmeleri için teknik per
sonel bildirisi, halen mevcut makina parkında 1 adet Dozer, 1 adet 
Trakskavatör, 6 adet danperli kamyon, keçi ayağı ve çekicisi, 4 ve 6 
inçlik motopomp, gibi iş makinalarınm mevcut olduğunu bildirir fatu
ralarının makina teçhizat bildirisini eklenmesi, malî durum bildirisi, 
ilân tarihinden sonra alınmış Ticaret ve Sanayi odası belgesi, enaz 
keşif bedeli kadar (C) grubu müteahhitlik karnesi ve benzeri iş yap
tığına dair iş bitirme belgesi ile birlikte 9/6/1975 Perşembe günü saat 
18.00 e kadar Başmühendisliğimize müracaat etmeleri. 

4 — Usule uygun olarak hazırlana nteklif mektupları ihale saatin
den bir saat önce İhale Komisyonu Başkanlığına makbuz karşılığı ve
rilmiş olacaktır. Postada vaki gecikmeler nazarı itibara alınmaz. 

İşin yeri ve mahiyeti: Zonguldak-Eflani Alpagut-Çengelli I. Kısım 
Gölet projesi, Keşif bedeli : 2.700.000,— TL., Geçici teminat : 94.750,— 
TL., İhale günü ve saati : 13/6/1975 saat: 11.00 de. 

7408 / 4-1 

Sümerbank Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlüğümüzde kurulacak olan diş muayenehane ve teda
vi merkezi için gerekli tıbbi cihaz ve malzemeler teklif alınmak su
retiyle satın alınacaktır. Bunlara ait şartnameler Ankara'da Genel Mü
dürlük Satın Alma Müdürlüğünden, istanbul Bahçekapı'da Alım ve 
Satım Müessesemizden temin edilebilir. 

Tekliflerin 16/6/1975 akşamına kadar Genel Müdürlüğümüz Ge
nel Haberleşme Müdürlüğünde bulundurulması gereklidir. Genel Mü
dürlüğümüz 2490 sayıh Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamak
ta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 7403 / 4-1, 
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Köy işleri Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik işleri Genel Müdürlüğün
den : 

1 — Aşağıda gösterilen malzeme 2490 sayılı yasanın 40. madde
sine göre pazarlık suretiyle satm alınacaktır. 

Malzemenin cinsi : Yangın söndürme cihazı, Miktarı 500 adet, 
Kat i teminat 25.000,— TL., ihalenin tarihi: 30/5/1975, saati: 15.30., 

2 — Pazarlık Ankara'da Köy işleri Bakanlığı binasının 10 katın
da Y S E Genel Müdürlüğü İdarî ve Malî işler Dairesi Başkanlığında 
toplanacak satm alma komisyonu tarafından yapılacaktır. 

3 — isteklilerin Pazarlığın yapılacağı saatte şartnamede isteni
len belgelerle beraber Komisyon Başkanlığında bulunmaları şarttır. 

4 — Şartnamesi aynı yerden bedelsiz temin edilebilir. 
5 — Pazarlığa iştirak edecek firmalar yangın söndürme cihazı 

imal ettiklerine dair Makina Mühendisleri Odasından almış oldukları 
kalite belgesini veya Türk Standartları Enstitüsünden alacakları stan
dartlara uygunluğunu tevsik eden belgeyi ihalede ibraz edeceklerdir. 

(Noterden tasdikli suretleride olabilir). Bu belgelerden herhangi biri
sini ibraz etmeyen firmalar pazarlığa iştirak edemezler. 

İmalâtçı firmaların yetkili satıcıları da pazarlığa iştirak edebilir
ler. Bu takdirde imalâtçı firmanın kalite belgesini veya standartlara 
uygunluk belgesini ibraz edecekler ve bu belgelerde yazılı firmaların 
malını vereceklerini yazı ile teyit edeceklerdir. 

6 — Kati teminat mektup veya nakit olarak yatırmak isteyenler 
ihale saatinden 3 saat evvel komisyon başkanlığına müracaat edecek
lerdir. 

7 — Teklif mektubu kabul edilmez. 7396 / 1-1 

Sümerbank Alım ve Satım Müessesesinden : Bahçekapı - istanbul 

17 ton Sodyum Karbonat (Soda) ile 13 ton Sodyum Perborat 
maddesi kapalı zarf usulü teklif temini suretiyle satın alınacaktır. 

Camia fabrikalarımız ihtiyacı 2 kalem kimyevi madde, dahili pi
yasadan satm alınacaktır. 

Evsaf ve mütemmim malumat AL/ I I I servisimizden öğrenilebi
lir . Vadeli teslimatlı teklifler nazarı itibara alınmaz. 

Teklif zarfının üstüne 3342/75 dosya numaramız yazılmak sure
tiyle 9/6/1975 günü akşamına kadar Müessesemiz veya istanbul Şu
bemiz hollerindeki Alım Teklif Kutusuna atılmış veya bu tarihe ka
dar Müessesemize gelmiş olması lâzımdır. 

Teklifler arasında şartlarımızla, ihtiyacımıza en uygun olan ter
cih edilecektir. 7393 / 1-1 

3 kalem kimyevi madde kapalı zarf usulü teklif temini suretiyle 
satın alınacaktır. 

2000 kilo kalay dioksit, 350 kilo baryum karbonat, 350 kilo sodyum 
karbonat 

Yıldız Porselen Sanayii Müessesemiz ihtiyacı 3 kalem kimyevî 
madde, dahili piyasadan satın alınacaktır. 

Evsaf ve mütemmim malumat A L / I H . servisimizden öğrenilebilir. 
Teklif zarfının üstüne 3341/75 dosya numaramız yazılmak sure

tiyle 11/6/1975 günü akşamına kadar Müessesemiz veya istanbul Şu
bemiz hollerindeki Alım Teklif kutusuna atılmış veya bu tarihe ka
dar Müessesemize gelmiş olması lâzımdır. 

Teklifler arasında şartlarımızla, ihtiyacımıza en uygun olan ter
cih edilecektir. 7394 / 1-1 

Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları işletmesi Genel Müdürlü
ğünden : İZMİT 

50 ADET BİRER TONLUK KLOR TÜPÜ İMAL ETTİRİLECEKTİR 
Teşekkülümüzce 50 adet birer tonluk mayi klor tüpü teknik şart

namesi esaslarında ve resmine uygun olarak imal ettirilecektir. 
Teklifler % 7,5 geçici teminatı ile birlikte, 10 Temmuz 1975 ta

rihine kadar opsiyonlu olarak, en geç 10 Haziran 1975 Salı günü saat 
17.00 ye kadar Genel Müdürlüğümüze verilmiş olacaktır. 

Konu ile ilgili şartname ve resimler İzmit'te Genel Müdürlüğü
müzden, istanbul, ve İzmir'deki Alım Satım Müdürlüklerimiz ile An
kara Büro Müdürlüğümüzden temin edilebilir. 

İşletmemiz işbu ihaleyi dilediğine vermekte, bölmekte veya sar
fınazar etmekte tamamen serbesttir. 7397 / 1-1 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünden: 
K A Y S E R t 

1 — (Yeşilhisar - Niğde) Ayrım - Çamardı - Adana Hd. yoluna çeki
lecek 47.779200 m 3 stablize malzemesinin ihsar, yükleme, nakil, başalt
ına ve fâgüresi işi 2/6/1975 Pazartesi günü saat 11.00 de Bölgemiz 
Kmisyonunca Kapalı Zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Muhammen bedeli 1.602.266,40 lira olup, muvakkat teminatı 
61.825.00 liradır. 

3 — Buna ait şartname ve ekleri Bölgemiz malzeme servisin
de görülebilir. 

4 — İsteklilerin engeç 28/5/1975 Çarşamba günü mesai saati 
sonuna kadar bir dilekçe ile Müdürlüğümüze müracaat etmeleri. 
(Müracaatta genel evrak kayıt tarihi muteberdir.) Dilekçelerine keşif 
bedelinin yansı kadar benzeri iş yaptığına dair Resmî dairelerden 
alınmış belge veya keşif bedeli kadar (C) grubu müteahhitlik karne
si, ilk ilân tarihinden sonra alınmış banka referans mektubu, bunu 
tevsik eden malî durum, yapı araçları, taahhüt bildirilerini, İsteklile
rin Şirket olması halinde Şirket sirkülerini, iş yerini görüp tetkik ettik
lerine dair işin ait olduğu şantiye şefliğinden alınmış tasdikli belge
yi , Şirketlerin sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış hali 
faaliyet belgesini ekliyerek yeterlik belgesi almaları. 

5 — isteklilerin 1975 ticaret odası vesikası, yeterlik belgesi, geçi
ci teminatlan ile usulüne uygun olarak hazırlıyacaklan teklif mektup-
lannı ihale saatinden 1 saat evvel komisyon başkanlığına vermeleri. 

6 — Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân 
olunur. 8 Mayıs 1975 6424/4-4 

Ankara Levazım Amirliği 3 No. lu Satm Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Kara Birlikleri ihtiyacı için aşağıda muhteviyatı yazılı çiviler 2490 
sayılı İhale Kanununun 31 inci maddesi uyarınca kapalı zarf usulü ile 
satm alınacaktır. 

İstekülerin usulüne uygun olarak hazırlanmış teklif zarflarının 
ihale saatinden bir saat önceye kadar komisyona verilmiş olması şart
tır. Tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi her kalemi de ayrı ayrı 
isteklilere ihale edilebilir. 

İhalesi 3 Haziran 1975 Salı günü saat 11.00 de komisyonda yapıla
caktır. Teknik ve idarî şartnamesi Ankara - istanbul Lv. Amirliklerinde 
görülür. 

Miktan T. tutarı G. teminatı 
İnşaat çivisi Kg. Lira Kr . Lira Kr . 

4 Cm. lik 
5 Cm. lik 
6 Cm. lik 
7 Cm. lik 
8 On . lik 

10 Cm. lik 

1000 
1000 

12000 
4000 
4000 
1000 

7.500.-
7.500.-

90.000.-
30.000.-
30.000.-
7.500.-

565,— 
565,— 

5.750,— 
2.250,— 
2.250,— 

565,— 

T A M A M I : 172.500.- 9.875 — 
6592/4-4 

Aşağıda muhteviyatı yazılı malzemeler 2490 sayılı İhale Kanununun 
31 inci maddesi uayrınca kapalı zarf usulü ile satm alınacaktır. 

Eksiltmesi 4 Haziran 1975 Çarşamba günü karşılarında gösterilen 
saatlerde komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin usulüne uygun olarak ha 
zırlanmış teklif zarflarının ihale saatinden bir saat önceye kadar komis
yona verilmiş olması şarttır. 

Her cins malzemenin tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi 
yardanda ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir. 

Teknik ve idarî şartnameleri komisyonda ve istanbul Lv. Amirli
ğinde görülür. 

T. tutan G. teminatı İhale 
Cinsi Miktan Lira Kr . Lira Kr . Saati 

Plastik levha 
Plastik levha 1/2 için 
Çelik ranza 
Çelik ranza 1 Tk. için 

15 Ton 
7,5 Ton 

2 Tk. 
1 Tk. 

352.500.— 
176.250,— 
300.000.— 
150.000.— 

17.850,— 
10.070,— 11.00 
15.750,— 
8.750,— 11.30 

6593 / 4-4 

Kara Birlikleri ihtiyacı için aşağıda muhteviyatı yazılı malzemeler 
2490 sayılı İhale Kanununun 31 inci maddesi uyarınca kapalı zarf usulü 
ile satm alınacaktır. 

İstekelilerin usulüne uygun olarak hazırlanmış teklif zarflarının 
ihale saatinden bir saat önceye kadar komisyona verilmiş olması şart
tır. 

İhalesi 5 Haziran 1975 Perşembe günü karşılamda gösterilen saat
lerde komisyonda yapılacaktır. Teknik ve idan şartnameleri Ankara-is
tanbul Lv. Amirllkelrinde görülür. 

Miktan T. Tutarı G. teminatı İhale 
Cinsi Ton Lira Kr . Lira Kr . Saati 

Trikloretilen 
Stearik asit 
Kaolin 

10 
5 

20 

175.000.— 
100.000.— 
70.000.— 

10.000.— 
6.250,— 
4.750,— 

10.30 
11.00 
1150 

6594/44 
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Ankara Belediye Başkanlığından : 

1 — Karşıyaka'ya yapılacak mermerci atelyeleri ve sosyal tesis
leri işi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca kapalı zari 
usulıyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşın keşif bedeü 2.635.257,25 liradır. 
3 — İhale Ankara Belediyesi İhale Komisyonu Başkanlığında 

5/6/1975 Perşembe günü saat 15.30 da yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak Ankara Belediyesi Fen 

işleri Müdürlüğü Yapı Şubesinde görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmeleri için isteklilerin, 
A — 92.807,72 liralık geçici teminatını, 
B — 1975 yılı ticaret odası belgesini, 
C — Müracaat dilekçeleri ile bir.'ikte verecekleri eksiltme şart

namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan, 
a) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan 

müteahhitlik karnelerinin aslını, 
b) Bu ışın keşif bedeli kadar bir işi yaptığını gösterir resmî bel

gelerini, 
c) Teknik personel, teçhizat ve taahhüt beyannamelerini, 
d) Sermaye ve kredi imkânlarını belirten malî durum bildirisi 

ile en az (200.000,—) liralık nakit kredisi olduğunu belirten banka 
referansını ibraz suretiyle Fen İşleri Müdürlüğü Belge Komisyonunda 
alacakları yeterlik belgelerini zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — Teminat mektubu olarak bloke çek kabul edilmeyecektir. 
7 — İstekliler teklif mektuplarını 5/6/1975 Perşembe günü saaı 

14.00'e kadar makbuz mukabili thale Komisyonu Başkanlığına vere
ceklerdir. Teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz. 

8 — Yeterlik belgesi için son müracaat 2/6/1975 Pazartesi günü 
saat 17.30'a kaadr Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne yapılacaktır. 

Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
7049 / *-3 

İçel Valiliğinden : 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün; 
1 — Gözne Yaylasına kurulacak olan küçük tip Telsiz Röle Is 

tasyonu bina inşaatı 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı 
zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli (293.438,—) TL. dır. 

3 — Eksiltme tçel Emniyet Müdürlüğünde coplanak t) Eksilt
me Komisyonunca 2/6/1975 Pazartesi gunu saat 15.00 de yapılacaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrakları mezkûr müdürlükte 
mesai saatleri dahilinde görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin, 
A) (15.487,52) TL. hk geçici teminatlarım, 
B) 1975 yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesini veya 

Esnaf ve Sanatkârlar Derneğinden almış oldukları belgeyi, 
C) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme şart

namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) 
a) Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum büdirisi 

ve bunu belirten banka referansı, 
b) Teknik personel beyannamesini, 
c) Yapı araçları bildirisini, 
d) Taahhüt beyannamesini, 
e) En az eksiltmesine girecekleri işin keşif tutan kadar iş yap

mış olduklarına dair iş bitirme belgesini ibraz suretiyle tçel Bayın
dırlık Müdürlüğünden alacaklan yeterlik belgesini teklif mektuplan 
ile birlikte zarfa koymaları. 

5 — İsteklilerin teklif mektuplarını yukanda belirtilen ihale 
arihinde, ihale saatinden bir saat önce makbuz mukabilinde Eksilt

me Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 
6 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 28/5/1975 

Perşembe günü mesai saati sonuna kadardır. 
7 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul 

edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 6705 / 4-4 

Şiran Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1975/16 
Davacı Şiran'ın Çevrepınar Köyünden Mustafa Aydın, davalı Şi

ran'ın Çevrepmar Köyünden Ishak oğlu Osman Demir arasında cere
yan eden men'i müdahale davasınm yapılan açık duruşması sırasmda 
davalının adresi meçhul olduğundan ilânen gıyap kararı tebliğine ka
rar verilmiş olmakla, karar gereğince adı geçen davalının 1/7/1975 
tarihinde mahkemede hazır bulunmadığı takdirde duruşmanın gıya
bında yürütüleceğinin tebliği Uân olunur. 6921 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

1. Aşağıda konusu yazılı malzeme alımları, 2490 sayılı Kanunun 41 ve 31 inci maddelerine göre karşılarında belirtilen şekilde açık ye ka
palı zarf usulüyle eksiltmeye çıkartılmıştır. 

2. Eksiltmeleri aşağıda hizalarında gösterilen tarih, gün ve saatlerde Ankara'da DHMİ Genel Müdürlük binası içerisinde bulunan Alım, 
Satım Komisyonunda ayrı, ayn yapılacaktır. 

3. Eksiltmelerle ilgili şartnameleri her gün çalışma saatleri içerisinde Ankara'da DHMİ Genel Müdürlük Malzeme Dairesi Başkanlığında, is
tanbul'da Yeşilköy Hava Limanı Başmüdürlüğünde görülebUir. 

4. Eksiltmeye girmek isteyenler; açık eksütme için ticaret odalan belgesi, teminat mektubu veya makbuzu ile birlikte beUrtilen saatte 
Komisyonda hazır bulunmalan, kapah zarf için ticaret odalan belgesi, teminat mektubu veya makbuzlarıyla birlikte teküf mektubunu havi ka
nuni şekilde hazırlıyacakları kapalı zarflarım eksütme saatlerinden bü* saat öncesine kadar Alım, Satım Komisyonuna makbuz karşılığında ver
miş olmaları posta ile gönderilecekler ise beürtüen saate kadar Komisyona gelecek şekilde evvelden gönderilecektir. 

Postada olacak gecikmeler ve belirtilen saatler dışında verilecek kapah zarflar kabul edilmez. 
EKSİLTMENİN YAPILACAĞI 

Tarihi Günü Saati 
Sıra 
No. Alınacak malzemenin cinsi ve miktan 

Tan. bedeli G. teminatı 
Lira Kr. Lira Kr. 

Eksiltmenin ne 
şekilde yapılacağı 

1 3 adet redresör alımı 
2 5 kalem çeşitli 39 adet elektrik ölçü aletleri alımı 
3 4 adet beton mukavemetini ölçme test çekici alımı 
4 2000 adet yeraltı kablo ek kiti alımı 
5 8 adet şebeke otomatik voltaj regülâtörü alımı 
6 51 kalem çeşitli elektrikçi takım ve avadanlığı alımı 
7 21 kalem çeşitli elektrik malzemesi alımı 
8 3 kalem çeşitti ölçüde 2500 metre enerji kablosu alımı 
9 15000 metre pist kablosu alımı 

10 9 kalem çeşitli ölçüde 8140 metre enerji kablosu alımı 
11 15 kalem çeşitti ölçüde 185O0 metre enerji kablosu 
12 3 kalem çeşitli ölçüde 27000 metre (TJzak-kumanda) 

şebeke kablosu alımı 
13 11 adet çeşitli güç ve takattaki elektrojen grubunun 

otomatik hale getirilmesi işi 
14 6 kalem çeşitti güç ve takatta 11 adet transformatör 

alımı 
15 57500 kilogram derz dolgu malzemesi alımı 
16 6 kalem çeşitti itfaiye ve yangın söndürme madde

siyle malzemesi alımı 

9.075,— 
40.950.— 
52.000 — 

100.000,— 
138.800,— 
134.922,50 
120.670,— 
245.865,— 
405.750,— 
999.514,— 

1.373.450,— 

1.311.000,— 

188.000,— 

545.397,— 
517.500,— 

680.65 
3.071,25 
3.850,— 
6.250,— 
8.190,— 
8.000,— 
7.383,50 

13.945,— 
19.980,— 
43.730,— 
54.953,50 

53.080,— 

10.650,— 

25.566,— 
24.450,— 

30/5/1975 
30/5/1975 
2/6/1975 
2/6/1975 
3/6/1975 
3/6/1975 
4/6/1975 
4/6/1975 
5/6/1975 
5/6/1975 
6/6/1975 

6/6/1975 

9/6/1975 

9/6/1975 
10/6/1975 

Cuma 
Cuma 
Pazartesi 
Pazartesi 
Sah 
Salı 
Çarşamba 
Çarşamba 
Perşembe 
Perşembe 
Cuma 

Cuma 

Pazartesi 

Pazartesi 
Sah 

555.260,— 25.960,50 10/6/1975 Sah 

11.00 
15.00 
11.00 
15.00 
11.00 
15.00 
11.00 
15.00 
11.00 
15.00 
11.00 

15.00 

11.00 

15.00 
11X10 

15.00 

Acık eksiltme 
Kapalı zarf 
Kapah zarf 
Kapalı zarf 
Kapalı zarf 
Kapalı zarf 
Kapalı zarf 
Kapah zarf 
Kapah zarf 
Kapah zarf 
Kapah zarf 

Kapah zarf 

Kapalı zarf 

Kapalı zarf 
Kapah zarf 

Kapalı zarf 
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- 3 1 -

Ankara Levazım Amirliği 4 No. hı Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Kapalı zarf usulü ile İstanbul - Buyükdere Merkez K . lığı Bina 
inşaatı işi yaptırılacaktır. Keşif bedeli 1.035.000,— lira olup, geçici te
minatı 44.800— liradır. İhalesi 13/6/1975 Cuma günü saat 11.00 de 
Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda 
ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı 
Kanun hükümleri dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarını en geç 
ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komis
yon Başkanlığına vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edil
mez. Taliplerin en geç 9/6/1975 günü saat 17.30 a kadar Ankara'da Dz. 
K. İnş. D. Bşk. müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 

7064 / 4-2 

Kapalı zarf usulü ile Şarkışla lojman inşaatı işi yaptırılacaktır. 
Keşif bedeli 2.405225,20 lira olup, geçici teminatı 86.000 liradır. 

İhalesi 17/6/1975 Salı günü saat 11.00 de Komisyonda yapılacaktır. 
Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirl i 
ğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde 
hazırlayacakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir saat evve
line kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığın vermeleri 
şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin engeç 1 l/6/197 t ; 

günü saat 17.30 a kadar Ankara'da Hv. K. İnş. D. Bşk müracaat ede 
rek yeterlik belgesi almaları şartt ır 

7065 / 4-2 

Kapalı zarf usulü ile Lüleburgaz lojman inşaatı işi yaptırılacaktır. 
Keşif bedeli 2.348.729,88 lira olup, geçici teminatı 84.250— liradır. 

İhalesi 16/6/1975 Pazartesi günü saat 11.30 da Komisyonda yapılacaktır. 
Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amir
liğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde 
hazırlayacakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir saat evve
line kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri 
şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin engeç 
10/6/1975 günü saat 17.30 a kadar Ankara'da Hv. K. İnş. D. Bşk. mü
racaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 

7066 / 4-2 

Kapalı zarf usulü Ue Pazar Kütüphane, Gazino inşaatı işi yaptı
rılacaktır. 

Keşif bedeli 2.534.578,99 lira olup, geçici teminatı 90.000— liradır. 
İhalesi 23/6/1975 Pazartesi günü saat 11.00 de Komisyonda yapılacaktır. 
Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amir
liğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde 
hazırlayacakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir saat evve
line kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri 
şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin engeç 
17/6/1975 günü saat 17.30 a kadar Ankara'da Hv. K. İnş. D. Bşk. mü
racaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 

7067 / 4-2 

Kapalı zarf usulü ile Erzurum Radar Mevzi İkmâl inşaatı işi yap
tırılacaktır. 

Keşif bedeli 1.999.172,68 lira olup, geçici teminatı 73.750,— liradır. 
İhalesi 24/6/1975 Sah günü saat 11.00 de Komisyonda yapılacaktır. 
Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amir
liğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde 
hazırlayacakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir saat evve
line kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri 
şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin engeç 
18/6/1975 günü saat 17.30 a kadar Ankara'da Hv. K. İnş. D. Bşk. mü
racaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır . 

7068 / 4-2 

Kapalı zarf usulü ile Adana Alarm binası, Muhabere Merkezi Cor 
inşaatı işi yaptırılacaktır. 

Keşif bedeli 1.592.113,53 lira olup, geçici teminatı 61.600,— liradır. 
İhalesi 20/6/1975 Cuma günü saa 11.00 de Komisyonda yapılacaktır. 
Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amir
liğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde 
hazırlayacakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir saat evve
line kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri 
şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin engeç 

16/6/1975 günü saat 17.30 a kadar Ankara'da Hv. K . İnş. D. Bşk. mü
racaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 

7069 / 4-2 

Kapalı zarf usulü ile Adana lojman inşaatı işi yaptırılacaktır. 
Keşif bedeli 1.891.492,28 lira olup, geçici teminatı 70.500,— liradır, 

ihalesi 19/6/1975 Perşembe günü saat 11.00 de Komisyonda yapılacaktır. 
Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amir
liğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde 
hazırlayacakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir saat evve
line kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri 
şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin engeç 
13/6/1975 günü saat 17.30 a kadar Ankara'da Hv. K. İnş. D. Bşk. mü
racaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 

7070 / 4-2 

Kapalı zarf usulü ile İzmit-Hereke lojman inşaatı işi yaptınla-
caktır. 

Keşif bedeli 2.121.662,38 lira olup, geçici teminatı 77.400,— liradır. 
İhalesi 18/6/1975 Çarşamba günü saat 11.00 de Komisyonda yapılacaktır. 
Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amir
liğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde 
hazırlayacakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir saat evve
line kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri 
şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin engeç 
12/6/1975 günü saat 17.30 a kadar Ankara'da Hv. K. İnş. Bşk. mü
racaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 

7071 / 4-2 

Kapalı zarf usulü ile Anamur lojman inşaatı işi yaptırılacaktır. 
Keşif bedeli 1.594.797,36 lira olup, geçici teminatı 61.600,— liradır, 

ihalesi 13/6/1975 Cuma günü saat 11.30 da Komisyonda yapılacaktır. 
Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amir
liğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde 
hazırlayacakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir saat evve
line kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri 
şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin engeç 
9/6/1975 günü saat 17.30 a kadar Ankra'da Hv. K . İnş. D. Bşk. mü
racaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 

7072 / 4-2 

Kapalı zarf usulü ile Erzurum lojman inşaatı işi yaptırılacaktır. 
Keşif bedeli 4.950.631,84 l i ra olup, geçici teminatı 162.300,— liradır. 

İhalesi 16/6/1975 Pazartesi günü saat 11.00 de Komisyonda yapılacaktır. 
Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amir
liğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde 
hazırlayacakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir saat evve
line kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri 
şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin engeç 
10/6/1975 günü sat 17.30 a kadar Ankara'da Hv. K . İnş. D. Bşk. mü
racaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 

7073 / 4-2 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

Tahmini bedeli 103.861,— TL., geçici teminatı 6.443,05 TL. olan 
75-2604-1 dosya numaralı 50 kalem eğenin imal ettirilerek satın alınması 
2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksilt
meye konulmuştur. 

Eksiltmesi 9/6/1975 Pazartesi günü saat 16.00 da Ankara'da Kara
yolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şartname 
almak istiyen firmalar, işin sipariş numarası ve konusunu belirten 
başlıklı kâğıtlarına yazılmış bir dilekçe ile Karayolları Genel Müdür
lüğü Sitesi A Blok 7. Kat 705 numaralı odaya müracaat edebilirler. 

Şartname bedeli 25,— TL. olup makbuz mukabili alınır. 
İstekliler 1975 yılı vizesi yapılmış Ticaret, Sanayi Odası veya Es

naf Belgesini, geçici teminat mektubu veya makbuzunu, teknik şart
namede istenen belgeleri ve alınan şartnamenin her sahifesini imza 
ederek dış zarf içine koymak şartıyle hazırlıyacakları teklif mektup
larını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde 
Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul 
edilmez. Duyurulur. 6981 / 4-3 



— 32 — 

Ankara Valiliğinden: 

1 — Ankara Emniyet Müdürlüğü Süvari Grubu binek hayvanları 
yemlik ihtiyacı için beher Kg. a 110 kuruş tahminî fiyat konmuş 
bulunan 63 ton yeşil yonca kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 — İhale 2/6/1975 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saaı 
15.00 de Ankara Emniyet Müdürlüğü binasında toplanacak Komisyonda 
icra edilecektir. 

3 — Satın alınacak yeşil yoncanın muhammen bedeli tutan 
69J00,— lira olup, geçici teminatı 4.715,— liradır. 

4 — Bu işe dair şartname her gün mesai saatleri dahilinde An
kara Emniyet 6. Şube Müdürlüğünde görülebilir. 

5 — İsteklilerin muayyen gün ve saatten en geç 1 saat evveline 
kadar ticaret odası vesikası, teminat mektup ve makbuzlarına havi 
usulüne göre tanzim edecekleri zarflarım kapalı olarak Komisyon Baş-
kanlığına vermeleri lâzımdır. 

6 — Posta vesair gecikmeler nazan itibara alınmayacaktır. 

6531/4-4 

Ankara iktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi Başkanlığından: 

1 — Akademimizden yayınlanacak dergi ve kitapların dizgi, baskı, 
ciltleri içi 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile ek-
sütmeye konulmuştur. 

2 — İşın tahminî bedeli (199.750) (Yüzdoksandokuzbinyediyüzelli 
TL. 

3 — Eksiltme Akademimiz İhale Komisyonunca 3 Haziran 1976 
Salı günü saat 11.00 de Akademimizde yapüacaktır. 

4 — Eksütme Şartnamesi, mukavele örneği ve diğer evrak Akade
mimiz Muhasebe ve Tahakkuk servisinden temin edüebilir. 

5 — Eksütmeye girebilmek için isteklilerden: 
a) 11.237,50 (Onbirbinikiyüzotuzyedi lira elli kuruş) geçici teminat, 
b) Şimdiye kadar yılda en az 500 (Beşyüz) sayfalık bir ilmî eseri 

başarı ile tamamladığını gösterir belge. 
c) 2490 sayüı Kanun ile şartnamede gösterilen diğer belgelerin 

ibrası istenir. 

d) 1975 yılma ait Ticaret Odası belgesi istenir. 
6 — İstekliler teklif mektuplarım engeç 3 Haziran 1976 Sah günü 

saat 10.00 a kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına 
vereceklerdir. Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul 
edilemez. 

Keyfiyet ilân olunur ASASAS

ASASASASASDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSD

 4-3 

Grup T. bedeli G. teminatı 
No. C i n s i Miktan Lira Lira Kr . 

I. Palet pimleri 5 Kalem 239.075,— 13203,75 
II. Palet burç lan 6 Kalem 379300,— 18.930,— 

III. Makara ve istikamet 
tekeri milleri 4 Kalem 302.300,— 15.842,— 

75-2061-1 dosya numaralı yukarıda yazlı t raktör ve ekskavatör 
malzemelerinin hizalannda gösterilen tahminî bedel ve geçici teminat
tan üzerinden üç grup halinde imal ettirilerek satm alınması kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 6/6/1975 Cuma günü saat 16.00 da Ankara'da Kara
yollan Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şartname 
almak isteyen firmalar, işin sipariş numarası ve konusunu belirten 
başlıklı kâğıtlarına yazılmış bir dilekçe ile Karayollan Genel Müdür
lüğü Sitesi A Blok 7. Kat 705 numaralı odaya müracaat edebilirler. 
Şartname, bedeli 50,— TL. olup makbuz karşılığı alınır. 

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

İstekliler, 1975 yılı vizesi yapılmış ticaret, sanayi odası veya es
naf belgesini, geçici teminat mektup veya makbuzlarım şartnamede 
istenen belgeleri ve alınan şartnamenin her sahifesini imza ederek 
dış zarf içine koymak şartiyle hazırlayacakları teklif mektuplarını 
eksütme saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabüınde Ko
misyon Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edil
mez. Duyurulur. 6968 / 4-3 

Yol, Su ve Elektrik işleri Genel Müdürlüğü Sivas Y.S.E. 15. Bölge Müdürlüğünden: 

Aşağıda dokümanı yazılı inşaat işlerimiz 1976 malî yılma sari olmak üzere 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü 
ile ihaleye çıkarılmıştır, ihaleleri karşılarında gösterilen gün ve saatlerde Bölgemizde teşkil olunan komisyonumuz huzurunda yapılacaktır. 
Bu işlere ait dosya ve şartnameleri Ankara Y.S.E. Genel Müdürlüğündeki Köyyollan ve Köprüler Dairesi Başkanlığında, Sivas'ta Bölge Mü
dürlüğümüz ile Erzincan ve Tokat'ta Y S E . Müdürlüklerinde görülebilir istekliler 1975 yılı vizeli Ticaret ve Sanayi Odası belgelerini, yapı araç
ları bildirgesi, teknik personel bildirgesi malî durum bildirgesi, işyerini gördüğüne dair bildirge, keşif bedeli kadar iş bitirme belgesi, keşif 
bedeli 500.000, TL. nı aşan köprüler için Bayındırlık Bakanlığından alınmış B grubu müteahhitlik karnesi, istek bir ortaklık ise bu belgelerden 
başka 2490 sayılı Kanunun 3. maddesinde yazılı vesikalarım ibraz ederek yeterlik belgelerini almalarını, teklif mektuplarını kanuna uygun 
şekilde hazırlıyarak girecekleri işin ihale saatinden en geç bir saat öncesine kadar makbuz mukabilinde komisyona vermeleri şarttır. Pos
tada vaki gecikmeler ile telle yapılan müracaat dikkate alınmaz. 

Sıra 1. Keş. Bed. G. Tem. Mik. Son. Mür. ihale İhale 1975 yılı 
No. işin cinsi Lira Li ra günü günü saati ödeneği 

1 — Sıvas-Divriği-Ankbaşı 
köprüsü inşaatı 352.000,— 17.830,— 30/5/1975 3/6/1975 10.30 100.000,— TL. 

2 — Sıvas-Divriği Ölçekli 
Köprüsü inşaatı 437.000 — 21230,— 30/5/1975 3/6/1975 11.45 100.000,— » 

3 — Sıvas-Divriği-Kayacık 
Köprüsü inşaatı 610.000,— 28.150,— 30/5/1975 3/6/1975 14.30 235.000,— » 

4 — Sivas Ulaş-Karacalar 
köprüsü inşaatı 342.000,— 17.430,— 30/5/1975 3/6/1975 15.45 150.000,— » 

5 — Sıvas-Koyulhisar 
Kargın köprüsü inşaatı 655.000,— 29.9S0,— 30/5/1975 3/6/1975 16.30 200.000,— > 

6 — Sivas- Yıldızeli-Kayahpınar 
köprüsü inşaatı 2.040.000,— 74.950,— 30/5/1975 4/6/1975 10.30 250.000,— » 

7 - Tokat-Turhal Çamlıca 
köprüsü inşaatı 357.000,— 18.030,— 30/5/1975 4/6/1975 11.45 100.000,— » 

8 — Tokat-Niksar-Akgüney 
köprüsü inşaatı 490.000,— 23.350,— 30/5/1975 4/6/1975 14.30 100.000,— » 

9 — Erzincan-Çayırh Mirzaoğlu 
köprüsü 452.000,— 21.830,— 30/5/1975 4/6/1975 15.45 100.000,— 

10 — Erzincan-Kemah-Delice 
köprüsü inşaatı 460.000,— 22.150,— 30/5/1975 4/6/1975 16.30 150.000 — 

6840/4-4 

B A Ş B A K A N L I K B A S I M E V İ 
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