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K A R A R N A M E 
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5 Nisan 1966 tarihinde Ankara 'da imzalanmış olup 23/5/1967 t a 
r i h ve 873 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ilişik «Türkiye 
Cumhuriyet i ile Hollanda Krallığı arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi» 
ile eki Protokolün tasdik belgelerinin teati edildiği ayı takip eden ayın 
birinci günü yürürlüğe girmek üzere onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 
22/9/1967 tar ih ve 590.264/SOİŞ-451 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1964 tar ih 
ve 244 sayılı Kanunun ik inc i ve üçüncü maddelerine göre, Bakanlar K u 
rulunca 6/10/1967 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

C U M H U R B A Ş K A N I 
C. SUNAY 

Başbakan 
S. DEMİREL 

Devlet Bakanı 
S. ÖZTÜRK 

Devlet Bakanı 
H. ATABEYLİ 

Devlet Bakanı 
K. OCAK 

Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı arasında 
Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 

6/10/1961 tarihli ve 6/8935 sayılı Kararnamenin ekidir. 

i k i Devlet arasında sosyal güvenlik alanındaki münasebetleri dü
zenlemeyi arzu eden: 

Türkiye Cumhurbaşkanı 
ve 

Hollanda Kraliçesi 
aşağıda yazılı hükümler üzerinde mutabakata varmışlardır : 

KISIM I 
Genel hükümler 

Madde 1 

B u Sözleşmenin uygulanmasında : 
a) «Mevzuat» tabiri , 2 nci maddenin 1 inci fıkrasında yazılı sosyal 

güvenlik rej imleri ve kollarına ilişkin olarak yürürlükteki ve ileride yü
rürlüğe konulacak kanun, tüzük ve yönetmelikleri; 

b) «Ülke» t a b i r i : 
Türkiye bakımından, millî sınırlar içindeki Türkiye ülkesinin; 
Hollanda bakımından, Avrupa 'daki Krallık ülkesine; 
c) «Vatandaşlar» t a b i r i : 
Türkiye bakımından, Türk vatandaşlığım haiz kimseleri, 
Hollanda bakımından, Hollanda vatandaşı olan kimseleri ; 
d) «Yetkili Makam» t a b i r i : 

Devlet Bakanı 
S. T . MÜFTÜOĞLU 

Adalet Balkanı 
H. DİNÇER 

Millî Sa. Bakanı 
A. TOPALOĞLU 

İçişleri Balkanı 

F. SOKAN 

Dışişleri Bakanı V. Mal iye Bakanı V. Millî Eğit. Balkanı Bayındırlık Bakanı 
F. SÜKAN A. TOPALOĞLU t. ERTEM O. ALP 

Ticaret Balkanı 
A. TÜRKEL 

Ulaştırma Bakanı 
S. BİLGİÇ 

Sağ.ve Sos. Y . Balkanı Güm. ve Tek. Bakanı T a r ı m Bakanı 
V. Â. ÖZKAN İ. TEKİN B. DAĞDAŞ 

Çalışma Bakanı 
A. N. ERDEM 

Sanayi Bakanı 
M. TURGUT 

T u r i z m ve Tanıtma Bakanı 
N. KÜRŞAD 

îmar ve İskân Bakanı 

H. MENTEŞEOĞLU 

E n . ve T a . Kay . Bakamı 
R. SEZGİN 

Köy İsleri Bakanı 
T. TOKER 

Convention Entre la République de Turquie et le Royaume 
des Pays-Bas sur la sécurité sociale 

L e Président de l a République de Turquie 
et 

Sa Majesté la 'Reine des Pays-Bas 

Animés du désir de régler les rapports en matière 
d'assurances sociales entre les deux Etats , 
sont convenus des dispositions suivantes : 

TITRE I 
Dispositions générales 

Article premier 

A u x fins de l'application de la présente Convention 
a) le terme «législation» désigne les lois, les règlements et les 

dispositions statutaires, existants et futurs, qui concernent les régimes et 
branches de la sécurité sociale visés au paragraphe premier de d'article 2, 

b) le terme «territoire» désigne : 
du côté néerlandais : le territoire du Royaume en Europe; 
du côté Turc : le territoire national; 
c) le terme «ressortissants» désigne : 
du côté néerlandais : les personnes de nationalité néerlandaise; 
du côté Turc : les personnes de nationalité Turque; 
d) le terme «autorité compétente» désigne : 
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Türkiye bakımından, Çalışma Bakanını, 
Hollanda bakımından, Sosyal işler ve K a m u Sağlığı Bakanını; 
e) «Kurum» tabiri , mevzuatı tamamen veya kısmen uygulamakla 

görevli teşkilât veya makamı; 
f) «Yetkili Kurum» tabiri , sigortalının yardım talebinde bulunduğu 

tarihte bağlı bulunduğu kurumu veya kendisinden yardım talep etme 
hakkmda sahip olduğu veyahut son defa çalıştığı ülkede ikamet etse idi 
kendisinden yardım talep etme hakkına sahip olacağı kurumu; 

g) «Yetkili Taraf» tabiri , ülkesinde, yetki l i kurumun bulunduğu 
Âkit Tarafı; 

h) «ikamet» tabiri , daimî ikameti ; 
i) «ikamet mahallindeki kurum» ve «bulunulan yerdeki kurum» 

tabirleri , sırasiyle, i lg i l inin ikamet ettiği yerde yardımları yapmakla 
görevli kurumu ve i lgi l inin geçici olarak bulunduğu yerde, bahis konusu 
yardımları bu A k i t Taraf mevzuatına göre yapmakla görevli kurumu 
Veya, böyle bir kurum mevcut değilse, i l g i l i Tarafın yetki l i makamınca 
belirtilen kurumu; 

j) «Aile fertleri» tabiri , çalışkan kimsenin, ikamet ettikleri mem
leket mevzuatına göre, yardımdan faydalanma hakkına sahip olarak 
kabul edilen, ailesi fertlerini ; 

k) «ölen sigortalının hak sahipleri» tabiri , uygulanan mevzuata 
göre böyle kabul veya tarif edilen kimseleri ; 

1) «Sigortalılık süreleri» tabiri , mevzuata göre sigortalılık süresi 
olarak tarif veya kabul edilen pr im ödeme veya çalışma süreleri ile aynı 
mevzuata göre, sigortalılık süresi veya çalışma süresine muadil olarak 
kabul edilen bütün süreleri; 

m) «Yardımlar», «Aylıklar» ve «Gelirler» tabirleri, kamu fonla
rından ödenen bütün elemanlar da dahil olmak üzere, zamlar, ayarlama
lar, ek tahsislerle birlikte bütün yardımları, aylıkları, gelirleri ve aylık 
veya gelir yerine ödenebilen sermaye yardımlarını; 

ifade eder. 

Madde 2 

1 — B u Sözleşme aşağıda yazılı sosyal güvenlik mevzuatına uygu
lanır : 

a) Hol landa 'da : 
1) Hastalık sigortası (Hastalık ve analık hallerinde yapılan para 

yardımları ve sağlık yardımları); 
2) Malûllük sigortası; 
3) Yaşlılık sigortası; 
4) D u l ve yetimler sigortası; 
5) İşsizlik sigortası; 
6) A i l e yardımları; 
7) Kömür madeni işletmelerinde çalıştırılan kimseler hakkında uy

gulanan özel rejimlere, 
ilişkin mevzuat; 
b) Türkiye'de: 
1) Sosyal sigortalar : 
1) Hastalık ve analık sigortası, 
ii) Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, 
ii i ) tşkazalariyle meslek hastalıkları sigortası; 
2) Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğü işçi

leri E m e k l i Sandığı; 
3) Askerî Fabr ika lar Tekaüt ve Muavenet Sandığı; 
na ilişkin mevzuat. 
4 — B u Sözleşme, bu maddenin 1 inci fıkrasmda sayılan mevzuatı 

değiştirecek veya tamamlayacak olan bütün kanun ve tüzüklere de uygu
lanır. 

Sözleşme : 
a) Y e n i bir sosyal sigorta koluna ilişkin mevzuata, Âkit Taraf lar 

arasında bu maksatla anlaşma yapılması şartıyla uygulanır. 
b) Mevcut sosyal güvenlik rejimlerini yeni sigortalı zümrelerine 

teşmil edecek olan mevzuata, bu hükümlerin yayınlandığının bildirildiği 
tarihten itibaren 3 aylık bir süre içinde, i lg i l i Âkit Taraf hükümetince 
it irazda bulunulmaması şartıyla uygulanır. 

Madde 3 

1 — B u Sözleşme hükümleri, A k i t Taraflardan birinin vatandaşı 
olup bu Taraflardan birinin mevzuatına tabi olan veya tabi olmuş bulu-

du côté néerlandais : le Ministre des Affaires sociales et de la Santé 
publique; 

du côté turc : le Ministre du Travail; 
e) le terme «institution» désigne l'organisme ou l'autorité chargée 

d'appliquer tout ou partie de la législation; 
f) le terme «institution compétente» désigne l'institution à laquelle 

l'assuré est affilié au moment de la demande des prestations ou envers 
laquelle i l a ou continuerait à avoir droit aux prestations s'il résidait sur 
le territoire de la Partie Contractante où i l était occupé en dernier l ieu: 

g) le terme «pays compétent» désigne la Partie Contractante sur 
le territoire de laquelle se trouve l'institution compétente; 

h) le terme «résidence» signifie le séjour habituel; 
i) les termes «institution du lieu de résidence» et «institution du 

lieu de séjour» désignent respectivement l'institution habilitée à servir 
les prestations dont i l s'agit au lieu où l'intéressé réside et l'institution 
habilitée à servir les prestations dont i l s'agit au lieu ou l'intéressé sé
journe selon la législation de la Partie Contractante que cette institution 
applique ou, si une telle institution n'existe pas, l'institution désignée par 
l'autorité compétente de la Partie intéressée; 

j) le terme «membres de la famille» désigne les membres de l a 
famille du travailleur qui sont considérés comme bénéficiaires par la 
législation du pays où ils résident; 

k) le terme «survivants» désigne les personnes définies ou admises 
comme telles par la législation applicable; 

1) le terme «périodes d'assurance» comprend les périodes de cotisa
tion ou d'emploi, telles qu'elles sont définies ou prises en considération 
comme périodes d'assurance selon la législation sous laquelle elles ont 
été accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées dans la mesure où 
elles sont reconnues par cette législation comme équivalentes aux périodes 
d'assurance ou d'emploi; 

m) les termes «prestations», «pensions» ou «rentes» désignent les 
prestations, pensions ou rentes y compris tous les éléments à charge des 

fonds publics, les majorations, allocations de réévaluation, ou allocations 
supplémentaires, ainsi que les prestations en capital qu i peuvent être 
substituées aux pensions ou rentes. 

Article 2 

Paragraphe 1 er. L a présente Convention s'applique : 
a. aux Pays-Bas aux législations concernant : 
1. l'assurance maladie (prestations en espèces et en nature en cas 

de maladie et de maternité); 
2. l'assurance invalidité; 
3. l'assurance vieillesse; 
4. l'assurance des veuves et des orphelins; 
5. l'assurance chômage; 
6. les allocations familiales; 
7. les régimes spéciaux de personnes occupées par des entreprises 

exploitant une mine de charbon. 
b. à la Turquie aux législations concernant : 
1. les assurances sociales des travailleurs salariés : 
i) l'assurance maladie-maternité, 
ii) l'assurance invalidité-vieillesse-décès, 
iii) l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles; 
2. la retraite des ouvriers de la Direction Générale des Chemins de 

Fer et des Ports d'Etat; 
3. la retraite et l'asistance des Usines Militaires. 
Paragraphe 2. L a présente Convention s'appliquera également à 

tous les actes législatifs ou réglementaires qui modifieront ou compléteront 
les législations énumérées au paragraphe premier du présent article. 

Elle s'appliquera : 
a. aux actes législatifs ou réglemetaires couvrant une branche nou

velle de l'assurance sociale, pourvu qu'un arrangement intervienne à cet 
effet entre les Parties Contractantes; 

b. aux actes législatifs ou réglemetaires qui étendront les régimes 
existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires pourvu que le Gouver
nement de la Partie Contractante intéressée ne s'oppose pas à cet égard 
dans un délai de trois mois à dater de la notification de l a ~ publication 
officielle desdits actes. 

Article 3 

Paragraphe 1 er. Les dispositions de la présente Convention sont 
•applicables aux travailleurs salariés ou assimilés qui sont ou ont été 
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nan işçiler veya benzerleri ile bunların aile fertleri ve ölümlerinde hak 
sahipleri hakkında uygulanır. 

2 — B u Sözleşme hükümleri, kançılarya kadrolarında çalışanlar 
dahil, elçilik ve konsolosluklardaki meslek memurları ile Âkit Taraflar
dan birinin resmî dairelerinde çalışmakta iken hükümetleri taıafmdan 
diğer Taraf ülkesine gönderilen memurlar hakkında uygulanmaz. 

Madde 4 

Âkit Taraflardan birinin vatandaşı olup haklarında bu Sözleşme 
hükümleri uygulanan kimseler, 2 nci maddede yazılı mevzuata, mükel
lefiyetler ve haklar bakımından, diğer Âkit Tarafın vatandaşları ile aynı 
şartlarla tabidirler. 

Madde 5 

1 — A k i t Taraflardan birinin mevzuatına göre hak kazanılmış olan 
aylık veya gelirlerle bunlara yapılan zamlar, hak sahibinin ödemeyi ya 
pacak kurumun bulunduğu ülkede değil de diğer Âkit Taraf ülkesinde 
ikamet etmesi sebebiyle, hiç b ir indirime tabi tutulamaz, değiştirilemez, 
durdurulamaz, kesilemez ve el konulamaz. 

2 — Âkit Taraflardan birinin sosyal sigorta yardımları, üçüncü 
bir devletin ülkesinde ikamet eden diğer A k i t Taraf vatandaşlarına, bu 
üçüncü devlet ülkesinde ikamet eden kendi vatandaşları ölçüsünde ve 
aynı şartlarla ödenir. 

Madde 6 

1 — İki Âkit Tarafın kurumlarınca kısmî aylıklar şeklinde bağla
nan ihtiyarlık sigortası yardımları hariç olmak üzere, bu Sözleşme, aynı 
sigorta vak'ası veya aynı sigortalılık süresi için i k i Âkit Tarafın mev
zuatı gereğince birden fazla yardım yapılmasına hak kazandırmadığı gibi 
böyle bir hakkı devam ettiremez. 

2 —• B i r yardımın diğer sosyal güvenlik yardımlariyle veya bir k a 
zançla birleşmesi halinde, A k i t Taraflardan birinin mevzuatına göre yar
dımın azaltılması, durdurulması veya kesilmesi gerekiyorsa, diğer Âkit 
Tarafın mevzuatı gereğince sosyal güvenlik yardımlarına hak kazanıl
mış olması veya diğer Âkit Taraf ülkesinde bir kazanç elde edilmesi ha l 
lerinde de aynı hükümler uygulanır. 

3 — 2 nci fıkra hükmünün uygulanması, her i k i Âkit Taraf mev
zuatına göre ödenen yardımların azaltılmasını veya durdurulmasını ge
rektirirse, yardımlardan her b ir i , azaltılması icap eden miktarın yarısın
dan daha fazla bir miktarda azaltılamaz veya durdurulamaz. 

4 — Şu kadar k i , yukarıki fıkra hükmü, bu Sözleşmenin 22 ve 23 
üncü maddeleri gereğince i k i A k i t Tarafın mevzuatına göre aynı mahi
yette yardımlara hak kazanılması hallerinde uygulanmaz. 

5 — 2 nci fıkra hükmünün uygulanması, 22 ve 23 üncü maddeler 
hükümlerine göre tespit edilmiş olan bir yardımın azaltılmasını veya 
durdurulmasını gerektirdiği takdirde, yardımın azaltılması veya durdu
rulmasında, bu yardımların veya kazançların sadece, 23 üncü maddenin 
1 inci fıkrasının (b) bendinde bahsolunan sigortalılık süreleriyle oran
tılı kısımları nazara alınır. 

K I S I M II 

Uygulanacak mevzuatın tayini hakkında hükümler 

Madde 7 

B u kısım hükümleri saklı kalmak kaydiyle, A k i t Taraflardan b i r i 
nin ülkesinde çalışan işçiler veya benzerleri, ikametgâhlarınm diğer Âkit 
Taraf ülkesinde bulunduğunun kabul edilmesi veya bunların işverenleri
nin yahut teşebbüs merkezinin diğer Âkit Taraf ülkesinde bulunması 
hallerinde dahi, çalıştıkları Tarafın mevzuatına tabidirler. 

Madde S 

Aşağıda yazılı haller yukarıdaki madde hükmünden istisna edil
miştir : 

soumis à la législation de l'une des Parties Contractantes et qui sont des 
ressortissants de l'une de ces Parties, ainsi qu'aux membres de leurs 
familles et à leurs survivants. 

Paragraphe 2. Les dispositions de la présente Convention ne sont 
applicables n i aux agents diplomatiques et consulaires de carrière, y 
compris les fonctionnaires appartenent au cadre des chancelleries, n i aux 
personnes qui, appartenant au cadre d'une administration gouvermentale 
de l'une des Parties Contractantes, sont envoyées par leur gouvernement 
sur le territoire de l'autre Partie. 

Article 4 

Les ressortissants de l'une des Parties Contractantes auxquelles les 
dispositions de la présente Convention sont applicables, sont soumis aux 
obligations et sont admis au bénéfice des législations énumérées à l'article 
2, dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'autre Partie. 

Article 5 

Paragraphe 1 er. Les pensions ou rentes acquises en vertu des légis
lations de l'une des Parties Contractantes y compris les majorations, ne 
peuvent subir aucune réduction, ni modification, n i suspension, ni suppres
sion, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de 
la Partie Contractante autre que celui où se trouve l'institution débitrice. 

Paragraphe 2. Les prestations de l'assurance sociale de l'une des 
Parties Contractantes sont payées aux ressortissants de l'autre Partie 
Contractante résidant sur le territoire d'un Etat tiers, dans les mêmes 
conditions et dans la même mesure que s'il s'agissait de ressortissants de 
la première Partie résidant sur le territoire de cet Etat tiers. 

Article 6 

Paragraphe 1 er. Les dispositions de la présente Convention ne 
peuvent conférer ni maintenir le droit de bénéficier, en 'vertu des légis
lations des Parties Contractantes, de plusieurs prestations de même nature 
ou de plusieurs prestations se rapportant à une même période d'assurance 
sauf en ce qui concerne l'assurance vieillesse lorsqu'elles donnent lieu à 
répartition de la charge entre les institutions des deux Parties Contrac
tantes. 

Paragraphe 2. Les clauses de réduction, de suspension ou de sup
pression prévues par la législation d'une Partie Contractante, en cas de 
cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale ou 
avec d'autres rémunérations sont opposables au bénéficiaire, même s'il 
s'agit de prestations acquises sous un régime de l'autre Partie Contrac
tante ou s'il agit de rémunérations obtenues sur le territoire de l'autre 
Partie Contractante. 

Paragraphe 3. Lorsque l'application de cette règle entraîne la réduc
tion ou la suspension des prestations dues en vertu de la législation des 
deux Parties Contractantes, chacune d'entre elles ne peut être réduite ni 
suspendue pour un montant supérieur à la moitié du .montant qui ne 
serait pas payé. 

Paragraphe 4. Toutefois le paragraphe précédent n'est pas applicable 
aux cas où des prestations de même nature sont acquises conformément 
eux dispositions des articles 22 et 23 de la présente Convention. 

Paragraphe 5. Lorsque l'application du paragraphe 2 entraîne la 
réduction ou la suspension d'une prestation liquidée conformément aux 
dispositions des .articles 22 et 23, seulement est à prendre en compte pour 
la réduction ou pour la suspension de la prestation due d'une fraction des 
prestations ou rémunérations déterminée au prorata de la durée des 
périodes accomplies conformément à l'alinéa b du paragraphe premier de 
l'article 23. 

TITRE II 
Disposition déterminant la législation applicable 

Artic le 7 

Sous réserve des dispositions du présent titre, les travailleurs 
salariés ou assimilés occupés sur le territoire de l'une des Parties Con
tractantes sont soumis à la législation de cette Partie , même s'ils sont 
considérés comme résidant sur le territoire de l'autre Part ie ou si leur 
employeur ou le siège de l'entreprise qui les occupe se trouve sur le ter
ritoire de l'autre Partie . 

Art ic le 8 

Le principe posé à l'article précédent comporte les exceptions su i 
vantes : 
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a) B i r teşebbüsün hizmetinde olup, normal olarak, bu teşebbüsün 
Âkit Taraflarından birinin ülkesindeki bir işyerine bağlı bulunan işçiler 
veya benzerleri, bir işin yapılması maksadiyle, teşebbüs tarafından diğer 
Âkit Taraf ülkesine gönderildikleri takdirde, 24 ay müddetle, teşebbüs 
merkezinin bulunduğu Âkit Taraf ülkesinde çalışıyorlarmış gibi, bu T a 
raf mevzuatına tabi tutulurlar; diğer Âkit Taraf ülkesindeki çalışma sü
resi 24 ayı aştığı takdirde, bu sürenin sona ermesinden önce, işçinin mu
vafakat i ile işveren veya işverenin muvafakati ile işçi tarafından, 7 nci 
madde hükmünü uygulama durumunda olan Âkit Tarafın yetki l i maka
mının muvafakati istenmek şartıyla teşebbüs merkezinin bulunduğu taraf 
mevzuatının uygulanmasına devam edilir. Y e t k i l i makam, bu muvafa
kat i , ancak, diğer Tarafın yetki l i makamının da müsaadesini almak su
retiyle verebilir. 

b) Merkez i Âkit Taraflardan birinin ülkesinde bulunan ve gerek 
başkasının hesabına gerekse kendi hesabına, demir, kara , hava veya de
niz yolu ile yolcu veya yük taşıyan veya deniz balıkçılığı işleri yapan 
bir teşebbüsün hizmetinde gezici olarak çalışan işçiler veya benzerleri, 
teşebbüsün merkezinin bulunduğu Âkit Taraf mevzuatına tabidirler; şu 
kadar k i , teşebbüsün diğer Âkit Taraf ülkesinde bir şubesi veya daimî 
temsilciliği varsa, şube veya temsilcilik tarafından çalıştırılan kimseler, 
şubenin veya daimî temsilciliğin bulunduğu Âkit Taraf mevzuatına t a 
bidirler. 

Madde 9 

1 — 3 üncü maddenin 2 nc i fıkrası hükümleri saklı kalmak kay-
diyle, Âkit Tarafların elçilik ve konsolosluklarmda ve buralardaki me
murların şahsî hizmetinde çalışan işçiler veya benzerleri hakkmda 7 nc i 
madde hükümleri uygulanır. 

2 — Şu kadar k i , bu maddenin 1 inci fıkrasmda bahsolunan kimse
ler, elçilik veya konsoloslukça temsil edilen Âkit Tarafın vatandaşı ise
ler çalışmaya başladıkları veya bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tar ih 
ten itibaren üç aylık süre içinde, haklarında kendi memleketleri mevzu
atının uygulanmasını isteyebilirler; yapılan tercihin eski sürelere şümulü 
yoktur. 

Madde 10 

A k i t Tarafların yetki l i makamları, aralarmda anlaşmak suretiyle, 
bazı işçiler veya işçi toplulukları hakkmda uygulanacak mevzuat bakı
mından bu Sözleşmenin 7-9 uncu maddeleri hükümlerinden istisnalar ön
görebilirler. 

KISIM m 
özel hükümler 

BÖLÜM I 

Hastalık - Analık 

Madde 11 

B i r işçi veya benzeri, b irbir ini takip eden sürelerde veya münavebeli 
olarak, i k i Âkit Tarafın mevzuatma da tabi olmuş bulunuyorsa yardım
lara hak kazanılması, bu h a k k m ihyası veya idamesi bakımlarından, her 
i k i Âkit Taraf mevzuatına tabi olarak geçen sigortalılık süreleri, aynı 
zamana rastlamamak şartiyle, birleştirilir. 

Madde 12 

1 — Âkit Taraflardan bir inin mevzuatına göre sigortalılık süreleri 
bulunan bir işçi veya benzeri, diğer Âkit Taraf ülkesine gittiğinde, ken
disi ve aynı ülkede bulunan ailesi fertleri için, aşağıdaki şartlarla, ülke
sinde bulunduğu A k i t Tarafın mevzuatında öngörülen hastalık ve analık 
sigortaları yardımlarından faydalanır. 

a) Bu Âkit Taraf ülkesine son gelişinde çalışabilir durumda olmak, 

b) B u ülkeye son gelişinden sonra mecburî sigortaya tabi tutul 
muş olmak, 

a) Les travailleurs salariés ou assimilés qui, étant au service 
d'une entreprise ayant sur le territoire d'une Partie Contractante un 
établissement dont i ls relèvent normalement, sont détâchés par cette 
entreprise sur le territoire de^l'autre Partie Contractante afin d'y effec
tuer un travai l , demeurent soumis à la législation de la première Part ie 
pendant une période de 24 mois, comme s'ils continuaient à être occupés 
sur son territoire; si la durée du travai l sur le territoire de la deuxième 
Partie se prolonge au delà de cette période, la législation de l a première" 
Partie continue à être appliquée à la condition que l'accord de l'autorité 
compétente de la Partie Contractante dont l a législation serait appl i 
cable en vertue de l 'article 7 ait été demandé avant la f in de ladite péri
ode par l'employeur avec l'accord du travailleur, soit par le travailleur 
avec l'accord de son employeur. L'autorité compétente de cette Part ie 
ne donne son accord qu'avec l'assentiment de l'autorité compétente de 
l'autre Partie. 

b) Les travailleurs salariés ou assimilés au service d'une entre
prise effectuant, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des 
transports de passagers ou de marchandises, ferroviaires, routiers, 
aériens ou de navigation ou la pêche maritime, et ayant son siège sur le 
territoire de l'une des Parties Contractantes, et occupés en qualité de 
personnel roulant ou navigant, sont soumis à l a législation de la Part ie 
Contractante sur le territoire de laquelle l'entreprise a son siège; toute
fois, dans le cas où l'entreprise possède sur le territoire de l 'autre Part ie 
Contractante une succursale ou une représentation permanente, les 
travailleurs occupés par celle-ci sont soumis à la législation de l a Part ie 
Contractante sur le territoire de laquelle l a succursale ou l a représen
tation permanente se trouve. 

Art ic le 9 

Paragraphe 1er. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 
2 de l 'article 3, les dispositions de l 'article 7 sont applicables aux t r a 
vailleurs salariés ou assimilés occupés dans les postes diplomatiques ou 
consulaires des Parties Contractantes ou qui sont au service personnel 
des agents de ces postes. 

Paragraphe 2. Toutefois les travailleurs visés au paragraphe pre
mier du présent article qui sont des ressortissants de l a Partie Contrac
tante représentée par le poste diplomatique ou consulaire en question 
peuvent opter, dans un délai de trois mois après le commencement de leur 
emploi ou de l'entrée en vigueur de la présente Convention, pour l 'appl i 
cation de la législation de l 'Etat représenté. L'option n'a pas un effet 
rétroactif. 

Art i c le 10 
Les autorités compétentes des Parties Contractantes peuvent pré

voir, d'un commun accord, pour certains travailleurs ou groupes de t ra 
vailleurs, des exceptions aux dispositions des articles 7 à 9 de l a présente 
Convention, quant à la législation applicable. 

TITRE m 
Dispositions particulières 

C H A P I T R E 1 

Maladie - maternité 

Art ic le 11 

E n vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit 
aux prestations, lorsqu'un travailleur salarié ou assimilé a été soumis 
successivement ou alternativement à la législation des deux Parties 
Contractantes, les périodes d'assurance accomplies en vertu de l a légis
lation de chacune des Parties Contractantes sont totalisées, pour autant 
qu'elles ne se superposent pas. 

Art i c le 12 
Paragraphe 1er. Le travailleur salarié ou assimilé ayant accompli 

des périodes d'assurance au titre de la législation de l'une des Parties 
Contractantes et qui se rend sur le territoire de l'autre Partie Contrac
tante a droit, pour lui-même et les membres de sa famille qui se trouvent 
sur ledit territoire, aux prestations de l'assurance maladie - maternité, 
prévues par la législation de la seconde Part ie Contractante, aux condi
tions suivantes : 

a) avoir été apte au travai l , à sa dernière entrée sur le territoire 
de cette Partie Contractante; 

b) avoir été assujetti à l'assurance obligatoire après l a dernière 
entrée sur ledit territoire; 
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c) Yukarıdaki maddede bahsolunan sigortalılık süreleri toplamı 
nazara alınmak suretiyle, bu Âkit Taraf mevzuatına göre gerekli şartları 
yerine getirmiş bulunmak. 

2 — B u maddenin 1 inci fıkrasında yazılı hallerde aynı fıkranın 
(a), (b), ve (c) bendlerinde öngörülen şartlar yerine getirilmediği tak
dirde, işçi veya benzeri ikametgâhını nakletmeden önce son defa sigortalı 
bulunduğu ülkede kalsa id i o taraf mevzuatına göre yardımlardan fayda
lanma hakkına sahip olacak idiyse, işgöremezlik hal i işçinin mecburî s i 
gortaya tabi olduğu son günden itibaren 21 günlük bir süre içinde mey
dana çıkmış olmak şartiyle, yardımlardan faydalanır. İşçinin ayrıldığı 
memleketteki kurum, ikametgâhın bulunduğu yerdeki kurumdan, i lgil iye, 
uyguladığı mevzuatta öngörülen şekil ve usullere göre sağlık yardımı 
yapılmasını isteyebilir. 

Madde 13 

1 — Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre sigortalı olan ve bu 
taraf ülkesinde ikamet eden işçi veya benzeri, geçici olarak diğer Âkit 
Taraf ülkesinde bulunduğu sırada durumu derhal yardım yapılmasını ge
rektirirse, hastahanede yapılacak tedaviler de dahil olmak üzere, sağlık 
yardımlarından faydalanır. 

2 — Âkit Taraflardan bir inin kurumunca sağlanan yardımlardan 
faydalanmağa başlamış ve bu Tara f ülkesinde ikamet etmekte olan b i r 
işçi veya benzeri ikametgâhını diğer Âkit Taraf ülkesine naklettiği tak
dirde de yardımdan faydalanma hakkı devam eder; şu kadar k i , işçi, i k a 
metgâhını değiştirmeden önce yetki l i kurumun müsaadesini almak zo
rundadır; müsaade talebi, yalnız, bu kurumun bir hekimi tarafından i l g i 
l in in sağlık durumunun ikametgâhım diğer Âkit Taraf ülkesine naklet
mesine mani olduğu hakkında rapor verilmesi halinde reddolunabilir. 

3 — Yukarıdaki fıkralar gereğince yardıma hak kazanmış bulunan 
bir işçi veya benzerine yapılacak sağlık yardımları, geçici olarak bulunu
lan yerdeki veya yeni ikamet mahallindeki kurum tarafından ve, özel
l ikle sağlık yardımlarının kapsamı ve i fa şekli bakımından, bu kurumun 
uyguladığı mevzuat hükümlerine uygun olarak sağlanır; şu kadar k i , 
yardımların süresi yetki l i tarafın mevzuatmda öngörülen süredir. 

4 — B u maddenin 1 ve 2 nc i fıkralarında bahsolunan hallerde, pro
tezlerin, büyük cihazların ve önemli sağlık yardımlarının sağlanması, 
mutlak olarak müstacel olan haller müstesna olmak üzere, yetki l i k u r u 
mun müsaade vermesi şartma bağlıdır. 

5 — B u maddenin 1 ve 2 nc i fıkralarında bahsolunan hallerde y a 
pılacak para yardımları yetki l i Taraf mevzuatma göre sağlanır. B u yar 
dımlar, bir idarî anlaşma ile tespit olunacak usullerle, yetki l i k u r u m he
sabına diğer Tarafın kurumunca da ödenebilir. 

6 —' Yukarıdaki fıkralar hükümleri, aile fertlerinin geçici olarak 
diğer Âkit Taraf ülkesinde bulunmaları veya, hastalık yahut analık ha
l in in vukuundan sonra ikametgâhlarını diğer Âkit Taraf ülkesine naklet
meleri hallerinde de, kıyas yoluyla uygulanır. 

Madde 14 

1 — Âkit Taraflardan bir inin kurumuna bağlı b ir işçi veya benze
r inin diğer Âkit Taraf ülkesinde ikamet eden aile fertleri , sanki işçi bun
ların ikamet mahallindeki kuruma bağlı imiş gibi, sağlık yardımlarından 
faydalanırlar. B u yardımların kapsamı, süresi ve i fa şekli ikamet mahal
l indeki kurumca uygulanan mevzuat hükümlerine göre tayin edilir. 

2 — A i l e fertleri ikametgâhlarım yetk i l i kurumun bulunduğu ül
keye naklettiklerinde, yardımlardan bu taraf mevzuatmdaki hükümlere 
göre faydalanırlar. B u hüküm, aile fertlerinin, ikametgâhlarını değiştir
meden önce bulundukları memleketin kurumu tarafmdan sağlanan yar
dımlardan aynı hastalık veya analık vakası için faydalanmağa başlamış 
olmaları halinde de uygulanır; bu halde, yetk i l i kurumun uyguladığı mev
zuatta sağlık yardımları için azamî bir süre derpiş olunmuş ise, ikamet
gâhın naklinden önce yardım yapılmış olan süreler nazara alınır. 

c) satisfaire aux conditions requises par la» législation de l a se
conde Partie Contractante, compte tenu de la totalisation des périodes 
visée à l 'article précédent. 

Paragraphe 2. S i , dans les cas visés au paragraphe premier du 
présent article, le travailleur salarié ou assimilé ne remplit pas les con
ditions prévues aux alinéas a, b et e dudit paragraphe et lorsque ce ' t r a 
vailleur a encore droit à prestations en vertu de la législation de l a P a r 
tie Contractante sur le territoire de laquelle i l a été assuré en dernier 
lieu avant le transfert de sa résidence s ' i l se trouvait sur ce territoire, 
i l a droit aux prestations à l a condition que l'incapacité de travai l s'est 
produit dans les 21 jours après le dernier jour qu'i l était assujetti à 
l'assurance obligatoire de cette Partie . L' institution de cette Partie peut 
demander à l ' institution du lieu de résidence de servir les prestations en 
nature suivant les modalités de la législation appliquée par cette derni
ère institution. 

Art ic le 13 
Paragraphe 1er. U n travailleur salarié ou assimilé affilié à une 

institution de l'une des Parties Contractantes et résidant sur le territoire 
de ladite Partie, bénéficie des prestations, lors d'un séjour temporaire 
sur le territoire de l 'autre Partie Contractante, lorsque son état vient 
à nécessiter immédiatement des soins médicaux, y compris l 'hospitali
sation. 

Paragraphe 2. U n travailleur salarié ou assimilé, admis au béné
fice des prestations à charge d'une institution de l'une des Parties Con
tractantes, qui réside sur le territoire de ladite Partie conserve ce béné
fice, lorsqu'il transfère sa résidence sur le territoire de l'autre Part ie 
Contractante; toutefois, avans le transfert, le travailleur doit obtenir 
l 'autorisation de l ' institution compétente, laquelle ne peut la refuser que 
sur avis d'un médecin de cette institution, constatant que l'état de santé 
du travailleur empêche le transfert de la résidence sur le territoire de 
l'autre Partie Contractante. 

Paragraphe 3. Lorsqu'un travailleur salarié ou assimilé a droit 
aux prestations conformément aux dispositions des paragraphes précé
dents, les prestations en nature sont servies par l ' institution du lieu de 
son séjour ou de sa nouvelle résidence, suivant les dispositions de la lé
gislation appliquée par ladite institution, en particulier en ce qui con
cerne l'étendue et les modalités du service des prestations en nature; 
toutefois, la durée du service de ces prestations est celle prévue par l a 
législation du pays compétent. 

Paragraphe 4. Dans les cas prévus aux paragraphe 1 et 2 du 
présent article, l 'octroi des prothèses, du grand appareillage et d'autres 
prestations en nature d'une grande importance est subordonné - sauf en 
cas d'urgence absolue - à la condition que l ' institution compétente en 
donne l'autorisation. 

Paragraphe 5. Les prestations en espèces sont, dans les cas prévus 
aux paragraphes 1 et 2 du présent article, servies conformément à l a 
législation du pays compétent. Ces prestations peuvent être servies par 
l 'institution de l'autre pays pour le compte de l ' institution compétente 
selon des modalités à fixer dans un arrangement administratif. 

Paragraphe 6. Les dispositions des paragraphes précédents sont 
applicables par analogie aux membres de l a famille lors de leur séjour 
temporaire sur le territoire de l'autre Partie Contractante ou lorsqu'ils 
transfèrent leur résidence sur le territoire de l'autre Partie Contractante 
après la réalisation du risque de maladie ou de maternité. 

Art i c le 14 

Paragraphe 1er. Les membres de l a famille d'un travailleur salarié 
ou assimilé qui est affilié à une institution de l'une des Parties Contrac
tantes, bénéficient des prestations en nature, lorsqu'il résident sur le 
territoire de l 'autre Partie Contrastante, comme si le travailleur était 
affilié à l ' institution du lieu de leur résidence. L'étendue, la durée et les 
modalités du service desdites prestations sont déterminées suivant les 
dispositions de la législation appliquée par l ' institution du lieu de rési
dence. 

Paragraphe 2. Lorsque les membres de l a famille transfèrent leur 
résidence sur le territoire du pays compétent, ils bénéficient des presta
tions conformément aux dispositions de l a législation dudit pays. Cette 
règle est également applicable lorsque les membres de l a famille ont 
déjà bénéficié pour le même cas de maladie ou de maternité, des pres
tations servies par les institutions de la Partie Contractante sur le 
territoire de laquelle ils ont résidé avant le transfert; si l a législation 
applicable par l ' institution compétente prévoit une durée maximum pour 
l 'octroi des prestations, l a période du service des prestations effectué 
immédiatement avant le transfert de résidence est prise en compte. 
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3 — B u maddenin 1 inci fıkrasında bahsolunan aile fertleri ikamet
gahlarının bulunduğu ülkede meslekî bir faaliyet icra ediyorlarsa veya 
kendilerine sağlık yardımlarından faydalanma hakkını sağlayan bir ay
lık yahut gelir alıyorlarsa, bu madde hükümleri uygulanmaz. 

Madde 15 

B u bölüm hükümlerinin uygulanması bir işçi veya benzerine veya 
bunların aile fertlerinden birine her i k i taraf mevzuatına göre de analık 
yardımlarından faydalanma hakkını kazandırdığı takdirde, gerekirse, 11 
inci maddeye göre birleştirilen sigortalılık süreleri de nazara alınmak 
suretiyle, yalnız doğumun vuku bulduğu ülkede yürürlükte olan mevzuat 
uygulanır. 

Madde 16 

1 — Aynı zamanda her i k i Âkit Taraf mevzuatma göre aylık veya 
gelir a lmakta olan ve Âkit Taraflardan birinin ülkesinde ikamet eden 
bir kimse bu Taraf mevzuatıyla sağlanan sağlık yardımlarından fayda
lanma hakkına sahip bulunduğu takdirde, gerek kendisine gerek aile 
fertlerine yapılacak sağlık yardımları, ikamet mahallindeki kurum tara
fından ve sanki aylık veya gelir yalnız bu tarafın mevzuatma göre öde-
niyormuşçasına sağlanır. B u yardımların yükü ikamet mahallindeki k u 
ruma aittir . 

2 — Âkit Taraflardan yalnız bir inin mevzuatma göre aylık veya 
gelir a lmakta olan bir kimse diğer A k i t Taraf ülkesinde ikamet ettiği 
takdirde, aylığı ödeyen Âkit Tara fm mevzuatına göre gerek kendisinin 
gerekse ailesi fertlerinin müstehak bulundukları sağlık yardımları, i k a 
met mahallindeki kurumca sağlanır. 

3 — Akit Taraflardan birinin mevzuatı sağlık yardımları karşılığı 
olarak aylık veya gelirden pr im kesilmesini öngörüyorsa, bu maddede 
bah's konusu olan hallerde, aylık veya geliri ödeyen ve sağlık yardım
larının masrafım yükümlenen kurum.ödediği aylık veya gelirden bu ke
sintileri yapmağa yetkil idir . 

Madde 17 

1 — B u Sözleşmenin 12 nc i maddesinin 2 nci fıkrası 13 üncü mad
desinin 1, 2 ve 6 nci fıkraları, 14 üncü maddes'nin 1 inci fıkrası ve 16 nci 
maddenin 2 nci fıkrası gereğince yapılan sağlık yardımlarının tutarları, 
yetki l i kurumlarca, bu yardımları yapan kurumlara ödenir. 

2 — ödeme, yetki l i makamlar arasında akdolunacak bir idarî a n 
laşmada tespit edilecek usullere göre yapılır, ödemenin götürü olarak y a 
pılması da mümkündür. 

BÖLÜM 2 

Malullük 

Madde 18 

1 — Sigortalı, b irbir ini takip eden sürelerde veya münavebeli ola
rak, i k i Akit Tarafm mevzuatma da tabi olmuş ise, yardımlara hak k a 
zanılması bu h a k k m ihyası veya idamesi bakımlarından, Âkit Tarafların 
mevzuatına tabi olarak geçmiş sigortalılık süreleri, aynı zamana rast
lamamak şartiyle, birleştirilir. 

Madde 19 

B i r sigortalı, birbir ini takip eden sürelerde veya münavebeli olarak 
i k i tarafın mevzuatma da tabi olmuş ise, gerekirse 18 inci madde hüküm

leri de nazara alınmak suretiyle yalnız, malûllükle sonuçlanan işgöre-
mezlik halinin vukua geldiği tarihte tabi bulunduğu mevzuat ile sağlanan 
yardımlardan faydalanır. 

Madde 20 

1 — Malûllük yardımının durdurulmasından sonra, sigortalı yardı
m a tekrar hak kazanırsa, malûllük hal i önceki yardımm yapılmasına se
bep olan hastalıktan ileri geldiği takdirde, önceki yardımı yapmış olan 
kurum bu yardımı yapmağa devam eder. 

2 — Malûllük yardımının kesilmesinden sonra sigortalının durumu 
'kendisinin yeniden bir malûllük yardımı yapılmasını gerektirdiği takdirde, 
yardım, 19 uncu maddede yazılı esaslara göre yeniden tespit edilir. 

Paragraphe 3. Lorsque les membres de la famille visés au parag
raphe premier du présent article exercent dans le pays de résidence une 
activité professionnelle ou bénéficient d'une pension ou d'une rente leur 
ouvrant droit aux prestations en nature, les dispositions du présent article 
ne leur sont pas applicables. 

Art ic le 15 
Dans les cas où l'application du présent chapitre ouvrirait à un 

travailleur salarié ou assimilé, ou à un membre de sa famille, droit au 
bénéfice des prestations de maternité au titre des législations des deux 
Parties Contractantes, la législation en vigueur sur le territoire de la 
Partie Contractante où s'est produite la naissance sera appliquée, en 
tenant compte dans la mesure où ile est nécessaire, de la totalisation des 
périodes visée a l'article 11 de la présente Convention. 

Art ic le 16 
Paragraphe 1er. Lorsque le titulaire de pensions ou de rentes dues 

en vertu des législations de l'une et de l'autre des Parties Contractantes 
réside sur le territoire de l'une des Parties Contractantes et qu'i l a droit 
aux prestations en nature en vertu de l a législation de cette Partie , 
celles-ci sont serviees a lui-même et aux membres de sa famille par 
l ' institution du lieu de sa résidence comme s ' i l était titulaire d'une pension 
ou d'une rente due en vertu de la seule législation du pays de sa rési
dence. Lesdites prestations sont à la charge de l ' institution du pays de 
résidence. 

Paragraphe 2. Lorsque le titulaire d'une pension ou d'une rente 
due uniquement en vertu de la législation de l'une des Parties Contrac
tantes réside sur le territoire de l'autre Partie Contractante, les presta
tions en nature auxquelles i l a droit en vertu de la législation de l a 
première Partie sont servies à lui-même et aux membres de sa famille 
par l 'institution du lieu de sa résidence. 

Paragraphe 3. S i l a législation d'une Partie Contractante prévoit 
des retenues de cotisation à l a charge du titulaire de la pension ou de la 
rente, pour la couverture des prestations en nature, l ' institution débitrice 
de la pension ou de la rente, à la charge de laquelle se trovent les pres
tations en nature, est autorisée à opérer ces retenues dans les cas visés 
par le présent article. 

Art ic le 17 
Paragraphe 1er. Les' prestations en nature servies en . vertu des 

dispositions du paragraphe 2 de l 'article 12, des paraghaphes 1, 2 et 6 de 
l 'article 13, du paragraphe 1 de l 'article 14 et du paragraphe 2 de l 'article 
16 de la présente Convention font l'objet d'un remboursement de l a part 
des institutions compétentes à celles qui les ont servies. 

Paragraphe 2.~ Le remboursement est déterminé et effectué suivant 
les modalités à fixer par un arrangement administratif à prendre par les 
autorités compétentes; le remboursement pourra être réglé par des 
montants forfaitaires. 

C H A P I T R E 2 

Invalidité 

Art ic le 18 
E n vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit 

aux prestations d'invalidité, lorsqu'un assuré a été soumis successivement 
ou alternativement à la législation des deux Parties Contractantes, les 
périodes d'assurance accomplies en vertu de l a législation de chacune des 
Parties Contractantes sont totalisées, pour autant qu'elles ne se super
posent pas. 

Art i c le 19 
Dans le cas où un travail leur salarié ou assimilé a été soumis 

successivement ou alternativement à la législation des deux Parties Con
tractantes, i l peut prétendre aux seules prestations prévues par l a légis
lation à laquelle i l a été soumis au moment où est survenue l'incapacité 
de travai l suivie d'invalidité, compte tenu, le cas échéant, des dispositions 
de l 'article 18. 

Art i c le 20 
Paragraphe 1er. S i , après suspension de l a pension ou de l a pres

tation d'invalidité, l'assuré recouvre son droit, le service des prestations 
est repris par l'organisme débiteur de l a pension ou de l'indemnité p r i 
mitivement accordée, lorsque l'état d'invalidité est imputable à l a maladie 
ayant motivé l 'attribution de cette pension ou prestation. 

Paragraphe 2. Si , après suppression de la pension ou de l a presta
tion d'invalidité, l'état de l'assuré justifie l 'octroi d'une pension ou d'une 
prestation, cette dernière est liquidée suivant les régies fixées à l 'article 
19. 
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Madde 21 

Malûllük yardımından faydalanma hakkının doğması için, hu yar
dımların ödenmesine başlamadan önce, i lgi l iye hastalık sigortasmdan 
ödenek verilmesi gereken süre, her halde, malûllüğe sebep olan hastalığın 
meydana çıktığı veya kazanın olduğu tarihte sigortalının tabi bulunduğu 
mevzuatta öngörülen süredir. 

BÖLÜM 3 

Yaşlılık ve ölüm, (Aylıklar) 

I — G E N E L HÜKÜMLER 

Madde 22 
1 — B i r sigortalı, b irbir ini takip eden sürelerde veya münavebeli 

olarak, i k i Âkit Tarafın mevzuatına da tabi olmuş ise, yardımlardan fay
dalanma hakkmm'doğması, bu h a k k m ihyası veya idamesi bakımların
dan, A k i t Tarafların mevzuatına tabi olarak geçmiş sigortalılık süre
leri , aynı zamana rastlamamak şartiyle, birleştirilir. 

2 — Âkit Taraflardan birinin mevzuatma göre, bazı yardımların 
yapılması, sigortalılık sürelerinin özel bir sosyal güvenlik rejimine tabi 
bir meslekte geçmiş olması şartına bağlı bulunduğu takdirde, bu yardım
lara hak kazanılması için, diğer A k i t Taraf ülkesinde, yalnız, bu rejime 
tekabül eden bir sosyal güvenlik rejimine tabi olarak geçmiş süreler ile 
diğer Âkit Tarafın başka rejimlerine tabi olarak aynı meslekte geçmiş 
süreler, aynı zamana rastlamamak şartiyle, birleştirilir. Sigortalı, bu 
sürelerin toplanmasına rağmen, bahis konusu yardımlardan faydalanmak 
için gerekli süreyi tamamlayamazsa, sözü edilen süreler, Âkit Tarafların 
genel rej 'mleriyle sağlanan yardımlardan faydalanmak bakımından, yine 
birleştirilir. 

1 — İki tarafın mevzuatına da tabi olmuş bulunan bir sigortalının 
bu mevzuatın her birine göre hak kazanacağı yardımlar, aşağıdaki esas
lara göre tayin ve tespit edilir. 

a) Âkit Taraflardan her birinin kurumu kendi uygulad'ğı mev
zuata göre sağlanan yardımlardan faydalanmak için gerekli şartların 
yerine getirilmiş olup olmadığını 22 nci madde gereğince birleştirilen 
sigortahlık sürelerini nazara almak suretiyle, tespit eder. 

b) Yukarıdaki bende göre yardıma hak kazanılıyorsa, bahis ko
nusu kurum, 22 nci maddeye göre birleştirilen sigortalılık sürelerinin 
tamamım kendi uyguladığı mevzuata tabi olarak geçmiş gibi kabul ede
rek, i lg i l inin hak kazanabileceği nazari yardım tutarını hesaplar ve bu 
tutarın, sigorta vakasının vukuundan önce kendi mevzuatına tabi olarak 
g:eçmiş sürelerin her i k i A k i t Taraf mevzuatına tabi olarak geçmiş sü
reler toplamına oranına tekabül eden kısmını tayin eder; bu meblağ, 
bahis konusu kurumun ilgiliye ödemesi gereken yardımı teşkil eder. 

c) İlgili, yukarıdaki madde gereğince birleştirilen sigortalılık sü
releri nazara alınmak suretiyle, kendisi hakkında uygulanacak olan i k i 
Taraf mevzuatına göre gerekli şartları aynı zamanda yerine getireme
diği, fakat, bunlardan birine göre gerekli şartları yerine getirdiği tak
dirde, bu Tarafça yapılacak yardımın tutarı yine yukarıdaki (b) bendi 
hükümlerine göre tayin edilir. 

d) İlgili, kendisi hakkında uygulanacak olan i k i Taraf mev
zuatına göre gerekli şartları aynı zamanda yerine getiremediği, fakat, 
bunlardan birine göre gerekli şartları, diğer Âkit Taraf mevzuatma tabi 
olarak geçmiş sigortalılık sürelerinin nazara alınmasına ihtiyaç duyul-
maksızm, yerme getirebildiği takdirde, yardım tutan, yalnız yardıma 
hak kazanmış bulunduğu mevzuat hükümlerine göre ve yalnız bu mev
zuata tabi olarak geçmiş sigortalılık süreleri nazara alınmak suretiyle 
tayin olunur. 

e) B u fıkranın (c) ve (d) bentleri gereğince bağlanan aylıklar, 
22 nci madde gereğince birleştirilen sigortalılık süreleri de nazara alın
mak suretiyle, i l g i l i hakkında uygulanabilecek diğer mevzuatın gerektir
diği şartlar yerine geldiğinde, bu fıkranın (b) bendindeki esaslara göre 
yçniden tayin edilir. 

2 — 22 nci madde hükmü uygulanmaksızın, yalnız bir Âkit Tara
fın mevzuatına tabi olarak geçmiş sigortalılık süreleri nazara alınmak 
suretiyle ve bu mevzuat hükümlerine göre i lgi l inin hak kazanabileceği 

Art i c le 21 
Pour l'ouverture du droit à l a pension ou à l a prestation d'in validité, 

la période pendant laquelle l'intéressé doit avoir reçu l'indemnité en 
espèces au titre de l'assurance maladie préalablement à l 'attribution de 
la pension ou de l a prestation d'invalidité est, dans tous les cas, celle 
prévue par la législation applicable au moment où est survenu la maladie 
ou l'accident ayant entraîné l'invalidité. 

C H A P I T R E 3 

Vieillesse et décès (pensions) 

S E C T I O N 1 

•Généralités 

Artic le 22 
Paragraphe 1er. E n vue de l'acquisition, du maintien ou du recou

vrement du droit aux prestations, lorsqu'un assuré a été soumis successi
vement ou alternativement à l a législation des deux Parties Contractantes, 
les périodes d'assurance accomplies en vertu de l a législation de chacune 
des Parties Contractantes sont totalisées, pour autant qu'elles ne se 
superposent pas. 

Paragraphe 2. Lorsque la législation d'une Part ie " Contcactante 
subordonne l'octroi de certaines prestations à l a condition que les pé
riodes d'assurance aient été accomplies dans une profession soumise à 
un régime spécial, seules sont totalisées pour l'admission au bénéfice de 
ces prestations, les périodes accomplies en vertu des régimes correspon
dants de l'autre Partie Contractante et les périodes accomplies dans la 
même profession en vertu d'autres régimes de ladite Part ie Contrac
tante, pour autant qu'elles ne se superposent pas. S i , nonobstant l a 
totalisation desdites périodes, l'assuré ne remplit pas les conditions lui 
permettant de bénéficier desdites prestations, les périodes dont i l s'agit 
sont également totalisées pour l'admission au bénéfice des prestations 
du régime général des Parties Contractantes. 

Art i c le 23 
Paragraphe 1er. Les prestations auxquelles un assuré qui a été 

soumis à la législation des deux Parties Contractantes peut prétendre 
en vertu de ces législations sont liquidées de l a manière suivante : 

a. l ' institution de chacune des Parties Contractantes détermine, 
d'après sa propre législation, si l'intéressé réunit les conditions requises 
pour avoir droit aux prestations prévues par cette législation, compte 
tenu de la totalisation des périodes visée à l 'article précédent; 

b. s i le droit est acquis en vertu de l'alinéa précédent, ladite inst i 
tution détermine, pour ordre, le montant de l a prestation à laquelle 
l'intéressé aurait droit si toutes les périodes d'assurance totalisées sui
vant les modalités visées à l 'article précédent, avaient été accomplies ex
clusivement sous sa propre législation; sur l a base dudit montant, l ' ins
titution fixe le montant dù au proparata de la durée des périodes accom
plies sous ladite législation avant la réalisation du risque par rapport 
à l a durée totale périodes accomplies sous les législations des Parties 
Contractantes avant la réalisation du risque; ce montant constitue l a 
prestation due à l'intéressé par l ' institution dont i l s'agit; 

c. s i l'intéressé, compte tenu de l a totalisatiton des périodes visée 
à l 'article précédent, ne remplit pas, à un moment donné, les conditions 
exigées par les législations qui lui sont applicable, mais satisfait seule
ment aux conditions de l'une d'entre elles, le montant de la prestation est 
déterminé conformément aux dispositions de l'alinéa b du présent 
paragraphe; 

d. s i l'intéressé ne remplit pas, à un moment donné, les conditions 
exigées par les législations qui l u i sont applicables, mais satisfait aux 
conditions d'une seule d'entre elles, sans qui ' i l soit nécessaire de faire 
appel aux périodes accomplies sous les autres législations, le montant 
de l a prestation est déterminé en vertu de l a seule législation au regard 
de laquelle le droit est ouvert et compte tenu des seules périodes ac
complies sous cette législation; 

e. dans les cas visés aux alinéas c et d du présent paragraphe, 
les prestations déjà liquidées sont revisées conformément aux dispositions 
de l'alinéa b du présent paragraphe au fur et à mesure que les condi
tions exigées par les autres législations sont satifaites, compte tenu de 
l a totalisation des périodes visée à l 'article précédent. 

Paragraphe 2. S i le montant de l a prestation à laquelle l'intéressé 
peut prétendre sans application des dispositions de l 'article 22, pour les 
seules périodes d'assurance accomplies en vertu de l a législation d'une 
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yardım tutarı, yukarıdaki fıkra hükümlerine göre tayin olunan yardım 
'tutarından fazla olduğu takdirde, bu Âkit Tarafın kurumunca yapılan 
yardım, aradaki fark kadar artırılır. 

3 — B u maddenin 1 inc i fıkrasının (d) bendi ile 26 nc i madde hü
kümleri saklı kalmak kaydiyle, bu bölüm hükümlerinden faydalanabi
lecek durumda olan kimseler, haklarında yalnız bir Âkit Tarafın mev
zuatının uygulanmasını isteyemezler. 

2 — ÖZEL HÜKÜMLER 

Madde 24 

Yaşlılık sigortası hakkında Hollanda mevzuatma tabi bir sigorta
lının, 65 yaşından küçük olan ve Türkiye'de ikamet eden karısı da, aşa
ğıda yazılı süreler hariç olmak üzere, aynı mevzuata göre sigortalıdır : 

a) Türkiye'de mecburi bir yaşlılık sigortasına tabi olarak geçen 
süre, 

b) Böyle bir sigortadan yaşlılık aylığı almakta olduğu süre. 

Madde 25 
Hollanda kurumları, yaşlılık aylığını, doğrudan doğruya ve yalnız 

i lg i l i mevzuata tabi olarak geçmiş sigortalılık sürelerine göre hesap
larlar . 

Madde 26 
1 —- B i r b i r i n i takibeden sürelerde veya münavebeli olarak, her i k i 

Âkit Taraf mevzuatına da tabi olmuş bulunan bir işçi veya benzerinin 
ölümünde hak sahibi kimseleri, yalnız, işçinin ölümü tarihinde tabi bu
lunduğu mevzuat ile sağlanmakta olan yardımlardan faydalanırlar. 

2 — işçi, ölümü tarihinde Türk mevzuatına tabi bulunuyor idiyse, 
gerek hak sahiplerinin vyardıma hak kazanıp kazanmadıklarının tespi
tinde, gerekse bunlara Türk mevzuatı gereğince yapılacak yardım tuta
rının hesabında, Hollanda Mevzuatına tabi olarak geçmiş sigortalılık 
süreleri de nazara alınır. 

Madde 27 
1 —. Yaşlılık sigortası hakkındaki Hollanda mevzuatında, 1 Ocak 

1957 tarihinde 65 yaşını tamamlamış olan kimseler için öngörülen geçici 
aylıklardan, Türk vatandaşları Hollanda vatandaşları ile aynı şartlarla 
faydalanırlar. 

2 — Yaşlılık sigortası hakkındaki Hollanda mevzuatında, 1 Ocak 
1957 tarihinde 15 - 65 yaşlar arasında olan kimseler için öngörülen ge
çici menfaatlardan, Türk vatandaşları Hollanda vatandaşları ile aynı 
şartlarla faydalanırlar. 

Madde 28 
D u l ve yetimler sigortası hakkmdaki Hollanda mevzuatının geçici 

hükümleri gereğince, 1 E k i m 1959 dan önce vukubulmuş ölüm hallerinde 
yapılması öngörülen yardımlardan, Türk vatandaşları Hollanda vatan
daşları ile aynı şartlarla faydalanırlr. 

Madde 29 
Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları hakkındaki Türk mevzuatı

nın uygulanmasında, sigortalı, Türkiye'de yaşlılık sigortasına tabi işe 
girmeden önce Hollanda'da bir yaşlılık sigortasına tabi olmuşsa, bahis 
konusu Hollanda rejimine tabi olduğu i lk gün Türk mevzuatına göre yaş
lılık sigortasına tabi işe i lk defa girdiği gün olarak kabul edilir. 

BÖLÜM 4 

Iskalaları ve Meslek Hastalıkları 

Madde 30 
1 —' Türkiye mevzuatma göre sigortalı olan bir işçi veya benzeri

nin 8 inci madde hükümlerine uygun olarak Hollanda'da çalıştığı sırada 
bir işkazasına uğraması veya meslek hastalığına tutulması yahut, Tür
kiye mevzuatına göre tedavi edilmeğe başladıktan sonra ikametgâhını 
Hollandaya nakletmesi halinde, sağlık yardımları, masrafları yetki l i 
k u r u m tarafından karşılanmak üzere, sigortalının geçici olarak çalıştığı 
veya yeni ikametgâhının bulunduğu yerdeki kurum tarafmdan sağlanır. 

Part ie Contractante, est supérieur au total des prestations résultant 
de l'application du paragraphe précédent, i l a droit, de la part de l ' ins
titution de cette Partie , à un complément égal à la différence. 

Paragraphe 3. Sous réserve de l a disposition de l'alinéa d du 
paragraphe premier du présent article et de l 'article 26 les intéressés 
qui peuvent se prévaloir des dispositions du présent chapitre ne peuvent 

prétendre au bénéfice d'une pension en vertu des seules dispositions de 
l a législation d'une Part ie Contractante. 

S E C T I O N 2 

Dispositions particulières 
Art ic le 24 

L'épouse, âgée de moins de 65 ans et résidant en Turquie, d'un 
assuré en vertu de l a législation néerlandaise sur l'assurance vieillesse, 
est également assurée sauf, selon le cas, pour l a période : 

a pendant laquelle elle aurait accompli en même temps des 
périodes d'assurance en vertu d'un régime Turc d'assurance vieillesse 
obligatoire; 

b. pendant laquelle elle bénéficie d'une pension de vieillesse en 
vertu d'un tel régime. 

Art i c l e 25 
Les institutions néerlandaises calculent les pensions de vieillesse 

directement et exclusivement en fonction des périodes d'assurance 
accomplies en vertu de l a législation afférente. 

Ar t i c l e 26 

Paragraphe 1er. Dans le cas où un travailleur salarié ou assimilé 
a été soumis successivement ou alternativement à l a législation des deux 
Parties Contractantes, ses survivants peuvent prétendre aux seules presta
tions prévues par l a législation à laquelle le travail leur a été soumis à 
l a date de son décès. 

Paragraphe 2. Lorsque le travail leur a été soumis à l a date de 
son décès à l a législation Turque, les périodes d'assurance accomplies 
sous l a législation néerlandaise sont, puor l'ouverture du droit, ainsi que 
pour l a détermination du montant de l a prestation à laquelle ses surv i 
vants ont droit en vertu de l a législation Turque, 'également prises en 
compte. 

Ar t i c l e 27 

Paragraphe 1er. Les pensions transitoires, prévues par l a législa
tion néerlandaise sur l'assurance vieillesse pour les personnes qui ont 
déjà atteint l'âge de 65 ans au 1er janvier 1957, sont accordées aux 
ressortissants Turcs dans les mêmes conditions qu'aux ressortissants 
néerlandais. 

Paragraphe 2. Les avantages transitoires, prévus par l a législation 
néerlandaise sur l'assurance vieilesse pour les personnes dont l'âge était 
compris entre 15 et 65 ans au 1er janvier 1957, sont accordés aux ressortis
sants Turcs dans les mêmes conditions qu'aux ressortissants néerlandais. 

Art i c l e 28 
Les avantages découlant des dispositions transitoires de l a législa

tion néerlandaise sur l'assurance des veuves et des orphelins, à titre d'un 
décès survenu avant le 1er octobre 1959, sont accordés aux ressortis
sants Turcs dans les mêmes conditions qu'aux ressortissant néerlandais. 

Art i c l e 29 
Pour l 'application de l a législation turque relative aux assurances 

invalidité-vieillesse et décès, lorsqu'un travail leur a été assujetti à un 
régime de pension néerlandais' avans d'être soumis à l'assurance vieillesse 
Turque, le début de son assujettissement audit régime néarlandais est 
considéré comme le début de l'assujettissement à l a législation Turque. 

C H A P I T R E 4 

Accidents du travail et maladies professionnelles 

Art i c l e 30 
Paragraphe 1er. U n travailleur salarié ou assimilé assuré en vertu 

de la législation Turque qui étant occupé temporairement sur le territoire 
néerlandais conformément aux dispositions de l 'article 8, devient victime 

d'un accident du travai l ou d'une maladie professionnelle, ou qui, admis 
au bénéfice des prestations de l a législation Turque transfère sa résidence 
sur le territoire néerlandais, bénéficie les prestations en nature par les 
soins de l ' institution du lieu de séjour ou de résidence à l a charge de 
l ' institution compétente. 
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2 — Sağlık yardımlarının kapsamı, süresi ve i fa şekilleri bakım n-
dan, 13 üncü maddenin 3 üncü ve 4 üncü fıkraları hükümleri kıyas yo
luyla uygulanır. 

3 — B u maddede bahis konusu olan hallerde para yardımları, 13 
üncü maddenin 5 inc i fıkrası hükümlerine göre yapılır. 

Madde 31 

Türk K u r u m u tarafından sağlanan yard.mlardan faydalanmaya baş
lamış olan bir sigortalının ikametgâhım Hollandaya nakletmesi halinde, 
nakilden önce bu Kurumun müsaadesinin alınması gerekir. Müsaade 
talebi yalnız, sigortalının sağlık durumunun ikametgâhım Hollanda'ya 
nakletmesine mani olduğu hakkında, bu kurumun bir hekimi tarafından 
verilen rapor üzerine reddolunabilir. 

Madde 32 

30 uncu maddede bahsolunan hallerde yapılacak sağlık yardımla
rının tutarı, 17 nci maddede belirtilen esaslar dahilinde, Hollanda k u 
rumlarına ödenir. 

BÖLÜM 5 

Aile yardımlar* 

Madde 33 

Hollanda'da çalışan ve çocukları Türkiye'de ikamet eden Türk işçi
leri , aile yardımlarından Hollanda'lı işçilerin tabi oldukları şartlarla fay
dalanırlar. 

BÖLÜM 6 

İşsizlik 

Madde 34 

Hol landa mevzuatına göre sağlanan işsizlik yardımlarına hak kaza
nılmasında, Türkiye'deki çalışma süreleri ile Hollanda'daki çalışma sü
releri birleştirilir. 

KISIM IV 

Çeşitli hükümler 

Madde 35 
T e t k i l i makamlar, 
1 — B u Sözleşmenin uygulanması için gerekli bütün idari hazır

lıkları yaparlar ; 
2 — B u Sözleşmenin uygulanması maksadiyle alınan tedbirler hak

kında birbirlerine b i lg i verirler; 
3 — Sözleşmenin uygulanmasında değişiklik yapabUecek mahi -

yeteki bütün mevzuat taduleri hakkında birbirlerine bügi verirler. 

Madde 36 

1 — B u Sözleşmenin uygulanmasiyle görevli makam ve kurumlar, 
bu Sözleşmenin uygulanmasına gayret ederler ve tıpkı kendi mevzuat
larının uygulanmasında olduğu gibi davranırlar. 

2 — İki Âkit Tarafın m a k a m ve k u r u m l a n bu Sözleşmenin uygu
lanmasında, gerek birbirleriyle gerekse i l g i l i şahıslar veya bunların 
vekilleriyle doğrudan doğruya yazışabilirler. 

3 — Türk mevzuatına göre malûllük veya işgöremezlik dereceleri
n in tespitine ilişkin hükümlerin uygulanmasında, b ir Holanda sağlık 
kurumunca verilmiş olan tıbbî raporlar Türk kurumlannca verilmiş 
gibi kabul edilirler. 

Madde 37 

1 — Âkit taraflardan bir inin mevzuatına göre, bu Âkit Taraf 
mevzuatının uygulanmasında düzenlenen belgeler için tanınmış olan 
pu l , resim ve harç muafiyeti veya indirimleri , diğer Âkit Taraf mev
zuatının veya bu Sözleşmenin uygulanmasında düzenlenen belgelere de 
teşmü edüir. 

2 — B u Sözleşmenin uygulanmasında düzenlenen belgelerle yazı
lan yazılar elçilik ve konsoloslukların tasdikinden ve konsolosluk harç
larından muaftır. 

Paragraphe 2. E n ce qui concerne l'étendue, l a durée et les moda
lités du service des prestations en nature les dispositions des paragraphes 
3 et 4 de l 'article 13 sont applicables par analogie. 

Paragraphe 3. Les prestations en espèces sont servies dans les cas 
visés au présent article conformément aux dispositions de l 'article 13, 
paragraphe 5. 

Art i c l e 31 
E n cas de transfert de résidence, le travail leur salarié ou assimilé, 

admis au bénéfice des prestations à charge de l 'institution Turque doit 
avant le transfert obtenir l 'autorisation de cette instïtutioni laquelle ne 
peut la refuser que sur avis d'un médecin de cette institution constatant 
que l'état de santé du travailleur empêche le transfert de la résidence 
sur le territoire néerlandais. 

Art ic le 32 

Les prestations en nature servies dans les cas visés à l 'article 30 
font l'objet d'un remboursement aux institutions néerlandaises confor
mément aux dispositions de l 'article 17. 

C H A P I T R E 5 

Allocations familiales 

Art i c le 33 

Les travailleurs turcs qui sont occupés aux Pays-Bas et dont les 
enfants résident ou sont élevés en Turquie ont droit aux allocations 
familiales dans les mêmes conditions que les travailleurs néerlandais. 

C H A P I T R E 6 
Chômage 

Art i c le 34 
E n vue de l'acquisition du droit aux prestations de chômage prévues 

par la législation nérlandaise les périodes d'emploi en Turquie et les 
périodes d'emploi aux Pays-Bas sont totalisées. 

TITRE IV 
Dispositions diverses 

Art i c le 35 

Les autorités compétentes : 
1. prendront tous arrangements administratifs nécessaires à l 'ap

plication de la présente Convention; 
2. se communiqueront toutes informations concernant les mesures 

prises pour l'application de la présente Convention; 
3. se communiqueronit toutes informations concernant les modifi

cations de leur législation susceptibles de modifier son application. 

Art i c l e 36 
Paragraphe 1er . Pour l 'application de la présente Convention, les 

autorités et les institutions chargées de l'exécution de l a présente 
Convention se prêteront leurs bons offices et agiront comme s ' i l s'agissait 
de l 'application de leur propre législation. 

Paragraphe 2. Les institutions et les autorités de chacune des 
Parties Contractantes peuvent aux fins de l 'application de l a présente 
Convention, communiquer directement les unes avec les autres, ainsi 
qu'avec les personnes intéressées ou leurs mandataires. 

Paragraphe 3. A u x fins de l 'application des dispositions concer
nant l'évaluation de l'état d'invalidité ou d'incapacité de travai l prévues 
par le législation Turgue, les rapports médicaux délivrés par les soins 
d'une institution néerlandaise sont considérées comme des rapports des 
institutions Turques. 

Art i c le 37 

Paragraphe 1 er. L e bénéfice des exemptions ou réductions de 
taxes, de timbres, de droits de greffe ou d'enregistrement, prévues par 
la législation de l'une des Parties Contractantes pour les pièces ou 
documents à produire en application de la législation de cette Partie , 
est étendu aux pièces et documents analogues à produire en appucation 
de la législation de l'autre Partie Contractante ou de la présente Con
vention. 

Paragraphe 2. Tous actes, documents et pièces quelconques à 
produire pour l'exécution de la présente Convention sont dispensés du 
visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires et des 
droits de chancellerie. 
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Madde 38 

1 — B u Sözleşmenin uygulanmasında, kurumlar, aralarında doğ
rudan doğruya ve Fransızca yahut İngilizce olarak yazışırlar. 

2 — Âkit Taraflardan birinin kurum ve makamları, kendilerine 
sunulan dilekçe ve diğer belgeleri, sırf diğer Âkit Tarafın resmî diliyle 
yazılmış olmasından dolayı reddedemezler. 

Madde 39 

Âkit Taraflardan birinin mevzuatının uygulanmasında, bu T a r a 
f m bir makamına, kurumuna veya diğer bir teşekkülüne belirl i bir süre 
içinde verilmesi gerekli olan dilekçe, bildirge veya müracaatlar, aynı sü
re içinde diğer Tarafın bunlara tekabül eden bir makamına kurumuna, 
veya diğer b ir teşekkülüne verilebilir. B u halde, başvurulan makam, 
kurum veya teşekkül, bu dilekçe, bildirge veya müracaatları geciktir
meksizin diğer Âkit Tarafın yetk i l i makam, k u r u m veya teşekkününe, 
ya doğrudan doğruya, veya Âkit Tarafların yetki l i makamlarının aracılığı 
ile in t ika l ettirirler. 

Madde 40 

1 — Diğer Âkit Taraf ülkesinde bulunan kimselere bu Sözleşme 
gereğince para yardımları ödemek durumunda olan kurumlar, ödemeyi 
kendi paralariyle yaparak görevlerini yerine getirmiş olurlar; kurumla
rın diğer Âkit Taraf ülkesindeki b ir kuruma ödeme yapmaları gerekti
ğinde ise, bu ödeme diğer Tara fm parasiyle yapılmak zorundadır. 

2 — B u Sözleşmenin uygulanmasiyle i lg i l i para transferleri, Âkit 
Taraf lar arasında transfer tarihinde yürürlükte olan bu konudaki anlaş
m a ve kura l lara göre yapılır. 

Madde 41 

1 — B u Sözleşmenin yorumu veya uygulanmasiyle i lg i l i olarak 
Âkit Taraf lar arasında çıkacak anlaşmazlıklar, Âkit Tarafların yetküi 
makamları arasında müzakere yoluyla halledilir. 

2 — Anlaşmazlıklar, müzakerelerin başlamasından itibaren 6 aylık 
bir süre içinde bu yoldan halledilmezse, konu, teşekkülü ve çalışma usul
ler i A k i t Tarafların hükümetleri arasında mutabık kalınarak tespit edi
lecek bir hakem kuruluna tevdi edilir. H a k e m kurulu, anlaşmazlığı, bu 
Sözleşmenin ana prensiplerine ve ruhuna göre halleder. Kurulun karar 
ları kesin ve uyulması zorunludur. 

Madde 42 

1 —• Âkit Taraflardan birinin kurumu, yardımda hak kazanan bir 
kimseye avans ödemişse, bu kurum, veya onun talebi üzerine diğer T a 
ra fm yetk i l i kurumu, bu avansı, i lg i l inin hak ettiği ödemelerden keser. 

2 — Yardıma hak kazanmış olan kimse, para yardımlarına müs-
tehak bulunduğu süre içinde, Âkit Taraflardan birinin sosyal yardım
larından faydalanmış ise, sosyal sigorta yardımlarını ödeyen kurum, bu 
yardımlardan, sosyal yardım olarak ödenmiş meblâğ kadarını, sosyal 
yardım teşkilâtının talebi üzerine ve onun hesabına keser. 

K I S I M V 

Geçici ve son hükümler 

Madde 43 

1 — B u Sözleşme, yürürlüğe girdiği tarihten önceki devre için hiç 
bir yardım ödenmesi hakkını doğurmaz. 

2 — B u Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Âkit Taraf
lardan bir inin mevzuatma tabi olarak geçmiş olan bütün sigortalılık sü
releri , bu Sözleşme hükümlerine göre hak kazanılacak yardımların tay i 
ninde nazara alınır. 

3 —> B u maddenin 1 inc i fıkrası hükmü saklı kalmak kaydiyle, Söz
leşmenin yürürlüğe girdiği tarihten önce vukua gelmiş olaylar için dahi, 
bu Sözleşme hükümlerine göre aylık veya gelir bağlanabilir. B u mak
satla, ilgüinin vatandaşlık durumu veya ikametgâhının diğer Âkit Taraf 
ülkesinde bulunması yüzünden bağlanamamış veya ödenmesi durdurul
muş olan bütün aylık veya gelirler, i lg i l in in müracaatı üzerine, Sözleş
menin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bağlanır veya ihya edilir; şu 

Art i c le 38 
Paragraphe 1 er. Les institutions correspondront, aux fins de 

l 'application de l a présente Convention, directement entre elles dans l a 
languo française ou anglaise. 

Paragraphe 2. Les institutions et les autorités de l'une des Parties 
Contractantes ne peuvent rejeter les requêtes ou autres documents qui 
leur sont adressés du fais» qu'ils sont rédigés dans l a langue officielle de 
l'autre Part ie Contractante. 

Art i c l e 39 
Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être présentés, 

aux fins de l 'application de l a législation de l'une des Parties Contrac
tantes, dans un délai déterminé auprès d'une autorité, d'une institution 
ou d'un autre organisme de cette Partie, sont recevables s'ils sont pré
sentés dans le même délai auprès d'une autorité, d'une institution ou 
d'un autre organisme correspondant de l 'autre Part ie Contractante. Dans 
ce cas, l'autorité, l ' institution ou l'organisme ainsi saisi transmet, sans 
retard, ces demandes, déclarations ou recours à l'autorité, l ' institution 
ou l'organisme compétent de la première Partie, soit directement, soit 
par l'intermédiaire des autorités compétentes des Parties Contractantes. 

Art ic le 40 
Paragraphe 1 er. Les institutions d'une Part ie Contractante qui, 

en vertu de la présente Convention sont débitrices de prestations en 
espèces au regard des bénéficiaires se trouvant sur le territoire de l'autre 
Partie Contractante s'en libèrent valablement dans la monnaie de l a 
première Part ie ; quand elles sont débitrices de sommes au regard d'ins
titutions se trouvant sur le territoire de l'autre Part ie Contractante, elles 
sont tenues de les liquider dans la monnaie de cette dernière Partie. 

Paragraphe 2. Les transferts de sommes que comporte l'exécution 
de la présente Convention auront lieu conformément aux accords ou aux 
règles en cette matière en vigueur entre les deux Parties Contractantes 
au moment du transfert. 

Art i c l e 41 
Paragraphe 1er . Tout différend entre les Parties Contractantes 

concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention 
fera l'objet de négociations directes entre les autorités compétentes des 
Parties Contractantes. 

Paragraphe 2. S i le différend ne peut être ainsi résolu dans un 
délai de six mois à dater du début des négociations, i l sera soumis à une 
commission arbitrale dont l a composition et l a procédure seront déter
minées par un accord entre les Gouvernements des Parties Contractantes. 
L a commission arbitrale devra résoudre le différend selon les principes 
fondamentaux et l'esprit de la présente Convention. Ses décisions seront 
obligatoires et définitives. 

Art i c l e 42 
Paragraphe 1 er. Lorsqu'une institution d'une Partie Contractante 

a versé au titulaire de prestations une avance, cette institution ou, sur 
la demande de celle-ci, l ' institution compétente de l 'autre Part ie retient 
l'avance sur les paements auxquels le titulaire a droit. 

Paragraphe 2. Lorsque le titulaire a bénéficié de l'assistance d'une 
Partie Contractante au cours d'une période pour laquelle i l a droit aux 
prestations en espèces, les montants de ces prestations sont retenus par 
l'organisme payeur à l a demande de l ' institution d'assistance et pour 
son compte, jusqu'à concurrence du montant des allocations versées au 
titre de l'assistance. 

TITRE V, 
Dispositions transitoires et finales 

Art ic le 43 
Paragraphe 1 er. L a présente Convention n'ouvre aucun droit a u 

paiement de prestations pour une période antérieure à la date de son 
entrée en vigueur. 

Paragraphe 2. Toute période d'assurance accomplie en vertu de 
la législation de l'une des Parties Contractantes avant la date d'entrée 
en vigeur de l a présente Convention est prise en considération pour l a 
détermination du droit aux prestations s'ouvrant conformément aux 
dispositions de l a présente Convention. 

Paragraphe 3. Sous réserve des dispositions du paragraphe pre
mier du preésent article, une pension ou rente est due en vertu de l a 
présente Convention, même si elle se rapporte à un événement antérieur 
à la date de son entrée en vigueur. A cet effet, toute pension ou rente 
qui n'a pas été liquidée ou qui été suspendue à cause de la nationalité 
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kadar k, evvelce toptan ödeme yapılmak suretiyle tasfiye edilen haklar 
için bu hüküm uygulanmaz. 

4 —• Yukarıdaki fıkranın uygulanmasından doğan haklar için r i l g i 
l inin Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren i k i yıl içinde müra
caat etmesi halinde, Âkt Tarafların mevzuatında yer alan hakkın düş
mesi ve zamanaşımı hükümleri uygulanmaz. 

Müracaat bu süreden sonra yapılmışsa yardım hakkı yine düşmez 
veya zamanaşımına uğramaz; şu kadar k i , bu hak, A k i t Tarafın mev
zuatında daha müsait hükümler bulunmadığı takdirde, müracaat tar i 
hinden başlar. 

Madde 44 
B u Sözleşme, Hollanda Krallığı bakımından, Avrupa 'daki Krallık 

ülkesinde uygulanır. 

Madde 45 

B u Sözleşme tasdik edilir ve tasdik belgeleri mümkün olan en kısa 
zamanda Lahey'de teati edilir. 

Madde 46 

B u Sözleşme, tasdik belgelerinin teati edüdiği ayı takip eden ayın 
i lk günü yürürlüğe girer. 

Madde 47 
B u Sözleşme süresiz olarak akdedilmiştir. Âkit Taraf lar Sözleşmeyi 

fesh edebüirler. Fesih için en geç, içinde bulunulan takvim yılının sona 
ermesinden 6 ay önce karşı Tarafa ihbarda bulunulması şarttır, bu tak
dirde Sözleşme, o takvim yılının sonunda yürürlükten kalkar . 

Madde 48 
1 —- Sözleşmenin feshi halinde, hükümlerinin uygulanmasından do

ğan bütün haklar saklı kalır. 

2 —ı Feshin muteber olduğu tarihten önceki süreler dolayısiyle ile
ride iktisap edilecek haklar ; Sözleşmenin feshi sebebiyle kaybolmaz; bu 
hakların ne suretle devam ettirileceği Sözleşmenin feshinden sonraki 
devreler için varılacak bir mutabakatla, veya böyle bir mutabakata varı
lamaması halinde, i lg i l i kurumun uyguladığı mevzuat ile tespit edüir. 

Usulüne göre yetki l i kılınan temsilciler işbu Sözleşmeyi imzalamış
lardır. 

Ankara 'da 5 Nisan 1966 tarihinde Fransızca olarak i k i nüsha dü-
denlenmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hollanda Krallığı 
adına adına 
İmza İmza İmza 

İmza Protokolü 
Türkiye Cumhuriyeti ile Holanda Krallığı arasındaki Sosyal Gü

venlik Sözleşmesinin (Bundan sonra «Sözleşme» olarak bahsedilecektir) 
imzalandığı sırada aşağıda imzaları bulunan temsüciler şu hususlarda 
mutabık kalmışlardır. 

1 — işçilerin, uzun süreli işgöremezliklerin malî sonuçlarına karşı 
mecburi olarak sigortalanmalarına müteallik yeni mevzuatın yürürlüğe 
girmesinden sonra, Hollanda mevzuatında iş kazaları ve meslek hasta
lıklarının tazmini için ayrı b i r rejimin bulunmayacağı kaydedilmiştir. 
B u takdirde, iş kazaları ve meslek hastalıkları halinde yapılacak yar
dımlar, Sözleşmenin 2 nc i maddesinin 1 inci fıkrasının (a) 1, 2 ve 4 üncü 
sıralarında kayıtlı genel rejimler çerçevesi içersinde sağlanacaktır. 

2 —• Sözleşme, yukarıdaki 1 inci fıkrada bahsolunan yeni Hollanda 
mevzuatından daha önce yürürlüğe girdiği takdirde, bu Sözleşme, iş k a 
zaları ve meslek hastalıkları sigortası hakkmdaki Hollanda mevzuatına 
uygulanacaktır. 

B u Protokol Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder. 
Ankara 'da 5 Nisan 1966 tarihinde Fransızca olarak i k i nüsha dü

zenlenmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hollanda Krallığı 
adına adına 
İmza İmza İmza 
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de l'intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire de l'autre 
Partie Contractante, sera, à l a demande de l'intéressé, liquidée ou rétab
lie à part ir de l'entrée en vigueur de la Présente Convention, sous ré
serve que les droits antérieurement liquidés n'aient pas donné lieu à un 
règlement en capital. 

Paragraphe 4. Quant aux droits résultant de l 'application du pa 
ragraphe précédent, les dispositions prévues par les législations des P a r 
ties Contractantes en ce qui concerne l a déchéance et l a prescription 
des droits ne sont pas opposables aux intéressés, si l a demande en est 
présentée dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de 
la présente Convention. 

S i l a demande est présentée après l 'expiration de ce délai, le droit 
aux prestations qui n'est pas frappé de déchéance ou qui n'est pas pres
crit est acquis à partir de l a date de l a demande à moins que les dis
positions plus favorables de l a législation d'une Part ie Contractante ne 
soient applicables. 

Art i c l e 44 
E n ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas l a présente Conven

tion ne s'appliquera qu'au Royaume en Europe. 

Art i c l e 45 
L a présente Convention sera ratifiée et les instruments de rat i f i ca

tion seront échangés à l a Haye aussitôt que possible. 

Art i c l e 46 
L a présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois 

suivant le mois au cours duquel les instruments de ratification auront 
été échangés. 

Art i c l e 47 
L a présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. 

E l l e peut être dénoncée par chacune des Parties Contractantes. L a 
dénonciation devra être notifiée au plus tard six mois avant l a f in de 
l'année civile en cours; l a Convention cessera alors d'être en vigueur à 
l a f in de cette année. 

Art i c l e 48 
Paragraphe 1er. E n cas de dénonciation de l a présente Convention, 

tout droit acquis en application de ses dispositions sera maintenu. 
Paragraphe 2. Les droits en cours d'acquisition relatifs aux pério

des accomplies antérieurement à date à laquelle la dénonciation a pris 
effet ne s'éteignent pas du fait de l a dénonciation; leur maintien sera 
déterminé d'un commun accord pour l a période postérieure ou, à défaut 
d'un tel accord, par le législation propre à l ' institution intéressée. 

E n foi de quoi, les plénipotentiaires, dûment autarisés à cet effet, ont 
signé l a présente Convention. 

F a i t à A n k a r a , le 5 A v r i l 1966, en double exemplaire, en langue 
française. 

Pour la République de Pour le Royaume des 
Turque Pays-Bas 

Signature Signature Signature 

Protocole de Signature 
A u moment de la signature de la Convention entre le Royaume des 

Pays-Bas et l a République de Turquie sur l a sécurité sociale (appelée 
ci-après «Convention») les Plénipotentiaires soussignés ont arrêté les 
dispositions suivantes : 

1. I l est constaté que l a législation néerlandaise ne contiendra pas 
un régime spécial pour l a réparation des accidents du travai l et des 
maladies professionnelles, assitôt que l a législation nouvelle relative à 
l'assurance obligatiore des travailleurs salariés contre les suites f inan-
cielles d'incapacité de travai l de longue durée sera entrée en vigueur. 
Alors les prestations en cas d'accidents du travai l et des maladies profes
sionnelles seront attribués dans le cadre des régimes généraux, visés à 
l 'article 2, paragraphe premier, alinéa a sous, 1, 2 et 4 de l a Convention. 

2. Dans le cas où l a Convention entrera en viguer plutôt que l a 
nouvelle législation néerlandaise, visée sous 1 ci-dessus l a Convention 
est applicable à l a législation néerlandaise sur l'assurance d'accidents du 
travai l et des maladies professionnelles. 

L e présent Protocole fera partie intégrante de l a Convention. 
F a i t en double exemplaire à A n k a r a , le 5 A v r i l 1966, en langue 

française. 

Pour l a République de Pour le Royaume des 
Turquie Pays-Bas 

Signature Signature Signature 

(Resmî Gazete) 
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Yüksek Seçim Kurulu Kararı 

Yüksek Seçim Kuru lu Başkanlığından : 

K a r a r N o : 228 
Genel mahallî kamu (Yani , i l genel meclisi üyeleri, belediye mec

l is i üyeleriyle belediye başkanları, mahalle muhtarları i le mahalle iht i 
yar heyetleri üyeleri ve köy muhtarlarlyle köy ihtiyar meclisi üyeleri) 
seçimlerinin, i lg i l i kanunlarındaki değişiklikler üzerine Cumhuriyet Sena
tosu Üyelerinin üçte birinin yenilenmesi veya boşalan Cumhuriyet Sena
tosu üyeliklerinin doldurulması veyahut milletvekil i ara seçimleriyle 
2/6/1968 gününde yapılması gerekmesi sebebiyle, bff seçim çevresinde 
Cumhuriyet Senatosu Üyeleri seçimi ile Mll letvekUi ara seçiminin birleş
mesi halinde bu gibi seçim çevrelerinde şehir ve kasabalardaki sandık 
alanlarına beşer ve köylerdeki sandık alanlarına da dörder oy sandığı 
konulması zorunluğu karşısında, şehir ve kasabalardaki beşinci ve köy
lerdeki dördüncü oy sandıklarının renkleriyle sandık alanlarında yerleş
tirilecekleri sıralarının ve bunlara Uişkin kapalı oy verme yerlerinin sı
ralarının ne olacağı konuları incelendi, gereği konuşulup görüşüldü : 

1 — Yalnız genel mahallî kamu seçimlerinin yapılacağı seçim çev
relerinde şehir ve kasabalardaki sandık alanlarına konulacak üçer ve 
köylerdeki sandık alanlarına konulacak ikişer sandığın renkleri, sıraları 
ve bunlara ilişkin kapalı oy verme yerlerinin sıraları Kurulumuzun Res
mî Gazete'nin 16/3/1967 günlü ve 12559 sayılı nüshasında yayımlanıp 
ayrıca tümü 3/4/1967 günlü ve 10 sayılı genel yazımızla bütün U ve üçe 
seçim kurulları başkanlıklarına ulaştırılmış bulunan 6/3/1967 günlü ve 
22 sayılı kararında : 

(1 — Genel mahallî seçimlerin (İl genel meclisi üyeleri, belediye 
meclisi üyeleri ile belediye başkanlığı, mahalle ihtiyar hyeti üyeleri Ue 
mahalle muhtarı ve köy ihtiyar meclisi üyeleri ile köy muhtarı seçim
leri) b ir arada yapılmaları halinde : 

a) Şehir ve kasabalardaki sandık alanlarına konulması gereken 
üç sandıktan birincisinin (İl genel meclisi üyeleri), ikincisinin (Belediye 
başkanlığı İle belediye meclisi üyeleri) ve üçüncüsünün de (Mahalle 
ihtiyar heyeti ile mahalle muhtarı) seçimlerinde kullanılmak üzere bu 
sıra ile bulundurulmasına ve bu seçimler için yapılacak kapalı oy verme 
yerlerinin de aynı sıra ile yapılıp kullanılmasına, 

b) Köylerdeki sandık alanlarına konulması gereken i k i sandık
tan birincisinin (İl genel meclisi üyeleri) ve İkincisinin de (Köy iht iyar 
meclisi üyeleriyle köy muhtarı) seçimlerinde kullanılmak üzere bu sıra 
le bulundurulmasına ve bu seçimler için yapüacak kapalı oy verme yer
lerinin de aynı sıra ile yapılıp kullanılmasına, 

2 — a) İl genel meclisi üyeleri seçimlerinde g r i (Kurşuni) renk
teki boya ve belediye başkanlığı ile belediye meclisi üyeleri seçimlerinde 
kırmızı boya ile boyanmış sandıklatın kullanılmasına, 

b) Mahalle muhtarı ile mahalle ihtiyar heyeti seçimleri ve köy 
muhtarı ile köy ihtiyar meclisi üyeleri seçimlerinde diğer her çeşit renkte 
boyanmış veya boyasız sandıkların kullanüabileceğine) şeklinde belli 
edilmiş bulunmaktadır. 

2 — Yine mahallî kamu seçimlerinin Cumhuriyet Senatosu Üyele
r inin üçte birinin yenUenmesi veya boşalmış Cumhuriyet Senatosu üyeli
ğinin doldurulması veyahut Mil letveki l i ara seçimlerinden birisiyle bir
l ikte yapılması gereken seçim çevrelerinde şehir ve kasabalardaki sandık-
alanlanna konulacak dördüncü ve köylerdeki sandık alanlarına konula
cak üçüncü sandığın renkleri , sıralan ve bunlara ilişkin oy verme yer
lerinin sıralarının ne olacağı da, Kurulumuzun Resmî Gazetenin 20/9/1967 
günlü ve 12704 sayılı nüshasmda yayımlanıp ayrıca tümü 12/9/1967 gün
lü ve 28 sayılı genel yazımızla sözü geçen yasama meclisleri seçimleri
nin yapılacağı seçim çevrelerindeki 11 seçim kurulları başkanlıklariyle 
bunlara bağlı bulunan ilçe seçim kurulları başkanlıklarına gönderilmiş 
olan 8/9/1967 günlü ve 152 sayılı kararında : 

(1 — Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin üçte birinin yenilenmesi ve
y a boşalmış Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin doldurulması veyahut M i l 
letvekil i ara seçimlerinin mahallî kamu (Yani , i l genel meclisi üyeleri, 
belediye meclisi üyeleri ile belediye başkanı, mahalle muhtarı ile köy 
ihtiyar meclisi üyeleri) seçimleriyle aynı günde birlikte yapılması gere
ken hallerde : 

a) Şehir ve kasabalardaki sandık alanlarına konulması gereken dört 
sandıktan birincisinin (Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin üçte birinin ye
nilenmesi veya boşalmış Cumhuriyet Senatosu Üyeliğinin doldurulması 

veyahut Mil letveki l i ara) ikincisinin (İl genel meclisi üyeleri), üçüncü
sünün (Belediye meclisi üyeleriyle belediye başkanları) ve dördüncüsü
nün de (Mahalle ihtiyar heyeti üyeleriyle mahalle muhtarı) seçimlerinde 
kullanılmak üzere bu sıra ile bulundurulmasına ve bu seçimler İçin y a 
pılacak kapalı oy verme yerlerinin dahi aynı sıra Ue yapüıp kullanıl
masına, 

b) Köylerdeki sandık alanlarına konulması gereken üç sandıktan 
birincisinin (Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin üçte birinin yenilenmesi 
veya boşalmış Cumhuriyet Senatosu Üyeliğinin doldurulması veyahut M i l 
letvekili ara), ikincisinin (İl genel meclisi üyeleri) ve üçüncüsünün de 
(Köy ihuyar meclisi üyeleriyle köy muhtarı) seçimlerinde kullanılmak 
üzere bu sıra ile bulundurulmasına ve bu seçimler için yapılacak kapalı 
oy verme yerlerinin de aynı sıra ile yapılıp kullanılmasına, 

2 — a) Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin üçte birinin yenilenmesi 
veya boşalmış Cumhuriyet Senatosu Üyeliğinin doldurulması veyahut 
MilletvekUi ara seçimlerinde S A R I renkteki boya Ue boyanmış oy san
dıklarının kullanılmasına, 

b) II genel meclisi üyeleri seçimlerinde GRİ (Kurşuni) renkteki 
boya ve belediye meclisi üyeleriyle belediye başkanlığı seçimlerinde K I R 
MIZI boya ile boyanmış oy sandıklarının kullanılmasına, 

c) Mahalle muhtarı ile mahalle ihtiyar heyeti seçimleri ve köy m u h 
tarı ile köy ihtiyar meclisi üyeleri seçimlerinde diğer her çeşit renkte boya 
ile boyanmış ve boyasız sandıkların kullanılabileceğine) şeklinde tespit 
edilmiştir. 

3 — Oy sandıklarının renkleriyle sıralarının ve bunlara ilişkin kapalı 
oy verme yerlerinin sıralarının tespit ve belli edilmesi konularındaki 
gerekçeler, yukarıda sözü geçen 6/3/1967 günlü 22 ve 8/9/1967 günlü ve 
152 sayüı kararlarımızda açıklandığından burada ayrıca tekrarından kaçı
nılmıştır. 

4 — ÜgUi seçim yasalarında beş seçimin bir arada yapılması halinde 
şehir ve kasabalardaki sanık alanlarına konulacak beşinci ve köylerdeki 
sandık alanlarına konulacak dördüncü oy sandıklariyle bunlara ilişkin 
kapalı oy verme yerlerinin sıraları hakkında özel bir hükme yer verüme-
miş bulunmaktadır. Ancak, 306 sayılı Kanunun 13/7/1967 günlü ve 905 
sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan ek 15 inci maddesinde (Önce C u m 
huriyet Senatosu Üyeleri, sonra U genel meclisi üyeleri, daha sonra bele
diye meclisi üyeleri ile belediye başkanları, en sonra da mahalle muhtar ve 
ihtiyar heyetleri ile köy muhtar ve ihtiyar meclisleri seçimlerine ait oylar 
verüir. Sandıklar da bu sıraya göre açılarak sayım ve döküm yapılır.) 
hükümlerinin yer alması sebebiyle, sözü geçen seçimlerin aynı zamanda 
yapılacağı seçim çevrelerinin sandık alanlarına aynı yere konulacak oy 
sandıklariyle sıralarının ve renklerinin ve bunlarla Ugüi kapalı oy verme 
yerlerinin sıralarının bu hükümlere muvazi olarak belli edilmesi olağandır. 

Yine Cumhuriyet Senatosu Üyeleri seçimi ile MilletvekUi seçimi bir 
arada yapüdığı hallerde önce Cumhuriyet Senatosu Üyeleri ve sonra M i l 
letvekili seçimlerine oy verilip sandıkları da bu sıraya göre açılarak 
sayım ve döküm yapılmaktadır. 

B u i k i durum karşısında, Cumhuriyet Senatosu Üyeleri, Mil letvekil i 
ve mahallî genel seçimler olmak üzere beş seçim bir arada yapılması 
gereken hallerde, oyların bu sıra Ue verilmesi ve sandıkların da bu sıraya 
göre açılarak sayım ve dökümlerinin yapılması gerektiğinden, oy sandık
larının ve bunlara ilişkin kapalı oy verme yerlerinin de aynı sıraya u y u 
larak sandık alanlarında yerleştirümesi zorunluğu doğmaktadır. 

5 — Sadece mahalli kamu seçimlerinin aynı günde birlikte yapılacağı 
gözönünde tutularak bu seçimlerde kullanılacak oy sandıklarının renkleri 
6/3/1987 günlü ve 22 sayılı kararımızla ve Cumhuriyet Senatosu Üyeleri 
seçimleriyle mahallî kamu seçimlerinin aynı günde birlikte yapılacağı h a l 
lerde de bu seçimlerde kullanılacak oy sandıklarının renkleri de 8/9/1967 
günlü ve 152 sayılı kararımızla belli edümiş bulunduğundan bunlarda bir 
değişiklik yapılmasına yer görülmemiştir. B u itibarla, Cumhuriyet Sena
tosu Üyeleri, Mületvekili, i l genel meclisi üyeleri, belediye meclisi üye
leriyle belediye başkanları, mahalle muhtarlariyle mahalle ihtiyar heyet
leri üyeleri veya köy muhtarlariyle köy ihtiyar meclisi üyeleri seçimleri
nin aynı günde birlikte yapılması gereken seçim çevrelerinde, bu seçim
lerde kullanılmak üzere şehir ve kasabalardaki sandık alanlarına konula
cak beşinci ve köylerdeki sandık alanlarına konulacak dördüncü oy san
dığının, Resmî Gazete'nin 21 Kasım 1967 günlü ve 12756 sayılı nüshasmda 
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yayımlanmış olan 9/11/1967 günlü ve 210 sayılı kararımızda tespit edildiği 
üzere (MAVİ) renkte olması uygun görülmüştür. 

Sonuç: 1 — Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin üçte birinin yenilen
mesi veya boşalan Cumhuriyet Senatosu üyeliklerinin doldurulması, Mi l le t 
vekil i ara, i l genel meclisi üyeleri, belediye meclisi üyeleriyle belediye baş
kanları, mahalle muhtarlariyle mahalle ihtiyar heyetleri üyeleri veya köy 
muhtarlariyle köy ihtiyar meclisi üyeleri seçimlerinin yani beş seçimin 
aynı günde birlikte yapılması gereken hallerde : 

a) Şehir ve kasabalardaki sandık alanlarına konulması gereken beş 
sjmdıktan birincisinin (Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin üçte birinin yeni 
lenmesi veya boşalmış bulunan Cumhuriyet Senatosu Üyeliğinin doldurul
ması), ikincisinin (Milletvekili ara), üçüncüsünün (İl genel meclisi üye
leri) , dördüncüsünün (Belediye meclisi üyeleriyle belediye başkanları) ve 
beşincisinin de (Mahalle ihtiyar heyeti üyeleriyle mahalle muhtarı) seçim
lerinde kullanılmak üzere bu sıra ile bulundurulmasına ve bu seçimler 
için yapılacak kapalı oy verme yerlerinin dahi aynı sıra ile yapılıp yer
lerine konulmasına, 

b) Köylerdeki sandık alanlarına konulması gereken dört sandıktan 
birincisinin (Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin üçte birinin yenilenmesi 
veya boşalmış bulunan Cumhuriyet Senatosu Üyeliğinin doldurulması), 

ikincisinin (Milletveküi ara), üçüncüsünün (il genel meclisi üyeleri) ve 
dördüncüsünün de (Köy ihtiyar meclisi üyeleriyle köy muhtarı) seçim
lerinde kullanılmak üzere bu sıra ile bulundurulmasına ve bu seçimler için 
yapılacak kapalı oy verme yerlerinin dahi aynı sıra ile yapüıp kullanıl
masına, 

2 a) Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin üçte birinin yenilenmesi 
veya boşalmış bulunan Cumhuriyet Senatosu • Üyeliğinin doldurulması 
seçimlerinde (SARI) , 

b) Milletvekili ara seçimlerinde (MAVİ), 
c) İl genel meclisi üyeleri seçimlerinde (GRİ «Kurşuni»), 
ç) Belediye meclisi üyeleri ile belediye başkanları seçimlerinde 

(KIRMIZI) renkte boyalarla boyanmış ve 
d) Mahalle muhtarı ile mahalle ihtiyar heyeti üyeleri seçimlerinde 

veyahut köy muhtarı ile köy ihtiyar meclisi üyeleri seçimlerinde ise diğer 
her çeşit renkte boyanmış veya boyasız oy sandıklarının kullanılmasına, 

3 — Kararın tümünün Resmî Gazete'de yayımlanmasına, 

4 — Kararın tümünün bir genel yazı ile beş seçimin aynı günde bir 
t iada yapılacağı illerdeki i l ve ilçe seçim kurulları başkanlıklarına gönde
rilmesine 7/12/1967 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

««« 

G E N E L G E 

Ticaret Bakanlığından: 

İhracat İşlerine Dair Sirküler 
Anlaşmalar (67/77) 

1 M a r t 1967 tar ih l i Türkiye - Yugoslavya Ticaret Protokoluna ek «A» Listesinin 15 sıra numarasına yer alan 150 tonluk «yer fıstığı» kon-
enjanı 350 ton'a iblağ edilmiştir. 

Î L A N L A R 

A n t a k y a Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

1967/402 
Antakya'nın Hürriyet Caddemi A s i Sokakta mukim Meryane Maşta 

ekil i A v u k a t Şükrü U l u g tarafından açılan gaiplik davasının yapılmakta 
lan muhakemesi sırasında : 

Dava mevzuunu teşkil eden davacı Meryane Maşta, Bişaro oğlu 
ozef Maşta ile evli olup bu evliliklerinden Bişaro, Simon, Odet ve Circis 
Taşta adlarında dörtte müşterek çocukları bulunduğunu, davacı Merya -
e'nin bu çocuklarından Circos 'a hamile olduğu bir sırada kocası Cozef 
taşta kaybolmuş ve on i k i seneden beri hayat ve mamatından haber 
lınmadığmdan gaipliğine karar verilmesi davacı Miryane veki l i Avukat 
ükrü U l u g tarafından talep edilmiş olmakla gaip yukarıda ismi geçen 
:oşaro oğlu Meryane'den doğma 1335 doğumlu Jozef Maşta'nm hayat ve 
lamatından haberdar olan kimselerin keyfiyeti 8/2/1968 Pazartesi günü 
aat 9 dan evvel mahkememizin 1967/402 esas sayılı dava dosyasına b i l -
irmeleri lüzumu ikinc i defa ilân olunur. 

9756 

Manyas Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

Davacı Manyas Maltepe Mahallesinden Hacer A r a s tarafından, da-
alı aynı mahallede nüfusa kayıtlı Şakir Aras aleyhine şiddetli geçim-
zl ik sebebiyle açılan boşanma davasının yapılan yargılamasında : 

Davalıya davetiyenin Resmî Gazete ile ilânen tebliğ edildiği halde 
ıruşmaya gelmediği ve kendisini b ir vekille temsil ettirmediği, keza 
yap kararının da Resmî Gazete'de ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

K a r a r gereğince davalının muallâk duruşma tarihi olan 5/2/1968 
azartesi günü saat 9 da Manyas Asl iye H u k u k Mahkemesinde hazır 
üunması veya bir veki l i]ç kendisi)}! temsil ettirmesi 7201 sayılı Tebli 

gat Kanunun 29 ve 31 inci maddeleri uyarınca davalıya gıyap kararının 
ilânen tebliğine, ilânın Resmî Gazete'de neşrolunduğu tarihten 15 gün 
sonra tebligatın yapılmış sayılmasına, gıyap kararı tebliği yerine kaim 
olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

9753 

Rize Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

967/50 
Rize 'nin Yolüstü Köyünden Harun kızı Emsile Yelken tarafına, 
Rize 'nin Yolüstü Köyünden A l i oğlu IDursunali Yelken tarafından 

aynı köyden 34 sayılı hanede kayıtlı H a r u n kızı Emsi le Yelken 920 t a 
rihinden evvel Rusya 'ya gitmiş ve bugüne kadar hayat ve memaıtmdan 
bir haber alınmamış olduğunu iddia ile gaiplik İddiasında bulunduğun
dan adı geçen H a r u n kızı Emsi le Yelken' in hayat ve mema'tı hakkında 
bilgisi olanlar varsa Rize Asl iye H u k u k Mahkemesine ihbar etmeleri 
ilân olunur. 

9552 

E r z u r u m İcra Tetkik Merc i i Hâkimliğinden : 

E . N o : 967/197 
K . N o : 967/197 
E r z u r u m Cumhuriyet Caddesinde B i r l i k İş Kolekti f Ortaklığı H a y r i 

K u r t a r a n ve Ortakları adına hareket eden Ed ip Balkaya'nın konkordato 
talebi kabul edilerek borçluya İcra İflâs Kanununun 285 ve müteakip 
maddeleri gereğince 30/11/1967 tarihinde i k i aylık mühlet verilmiştir. 

İcra İflâs Kanununun 288 inci maddesi gereğince alacaklıların ilân 
tarihinden itibaren 7 gün içinde i t i raz haklarını kullanabilecekleri ve 
itirazlarını mahkememize bildirecekleri ilân olunur. 

9545 
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A n k a r a Bir inc i Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

967/621 
Hırsızlık suçundan sanık Sezai Beyendiren hakkında mahkeme

mizden verilen hapis cezasına ait gıyabi hüküm sanığın bunca arama
lara rağmen bulunamaması ve adresininde tespit edilememiş olduğun
dan işbu hükmün ilân tarihinden itibaren 15 gün içersinde temyiz edil
mediği takdirde gıyabi ilâmın kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı hususu 
tebligat yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

9751 

967/1141 
Tehlikeli vasıta kul lanmak suçundan sanık Mustafa Geçer hak

kında mahkememizden verilen hapis cezas na ait gıyabi hüküm sanığın 
bunca aramalara rağmen bulunamaması ve adresininde tespit edileme
miş olduğundan işbu hükmün ilân tarihinden itibaren 15 gün içersinde 
temyiz edilmediği takdirde gıyabi ilâmın kendisine tebliğ edilmiş sayı
lacağı hususu tebligat yerine ka im olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

9752 

967/902 
T. V . K . suçundan sanık M . A l i Özkan hakkında mahkememizden 

verilen hapis cezasına ait gıyabi hüküm sanığın bunca aramalara rağ
men bulunamaması ve adresininde tespit edilememiş olduğundan işbu 
hükmün ilân tarihinden itibaren 15 gün içersinde temyiz edilmediği tak
dirde gıyabi ilâmın kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı hususu tebligat 
yerine k a i m olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

9753 

967/736 
Hırsızlık suçundan sanık E m i n Kılıç hakkında mahkememizden ve

rilen hapis cezasına ait gıyabi hüküm sanığın bunca aramalara rağmen 
bulunamaması ve adresininde tespit edilememiş olduğundan işbu hük
mün ilân tarihinden itibaren 15 gün içersinde temyiz edilmediği takdirde 
gıyabi ilâmın kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı hususu tebligat yerine 
k a i m olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

9754 

965/1396 
Orman K a . M u h . suçundan sanık Sezai Turna hakkında mahkeme

mizden verilen hapis cezasına ait gıyabi hüküm sanığın bunca arama
lara rağmen bulunamaması ve adresininde tespit edilememiş olduğundan 
işbu hükmün ilân tarihinden itibaren 15 gün içersinde temyiz edilmediği 
takdirde gıyabi ilânım kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı hususu tebli
gat yerine ka im olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

9755 

Turhal Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

Davacı Uçgözen Köyünden Rukiye Özden tarafından kardeşi M e h 
met Gencer'in gaipliğine karar verilmesine dair açtığı davada : 

Davalının adresi meçhul olmakla ikinci duruşmanın 1/2/1968 günü
ne muallâk olduğuna dair ilânm gıyap kararı yerine ilânen tebliğine k a 
rar verildiğinden gerekli ilânın yapılarak duruşmanın 1/2/1968 gününe 
muallâk olduğunun gıyap kararı yerine tebliğ olunur. 

9757 

Turgutlu A 3 İ i y e H u k u k Hâkimliğinden : 

Davacı Turgutlu - Ahmet l i Bucağı Saz Mahallesinde oturur Musa 
Saraç tarafından davalı Turgutlu Yedi Eylül Mahallesi Çam Sokakta 
oturur Zeynep Saraç aleyhine şiddetli geçimsizlik sebebiyle ikame edi
len boşanma davasında, davalının bildirilen ikametgâh adresinde bulun
madığı semti meçhulde olduğu anlaşıldığından kendisine ilânen tebligat 
yapılmasına karar verilmiş olmakla. 

K a r a r gereğince Turgutlu Asl iye H u k u k Mahkemesinin 966/888 
esasında kayıtlı boşanma davasının 7/2/1968 Çarşamba gününe muallâk 
duruşmasna saat 9 da bizzat veya kendisini temsilen bir veki l gönde
rip hazır bulunması, aksi halde aleyhinde gıyap kararı verileceği, 
24/10/1966 tar ih l i dava dilekçesinin tebliği yerine k a i m olmak üzere 
ilân olunur. 

9759 

Altınözü Tapulama Hâkimliğinden : 

1965/268 
Kadastroca Altınözü K a r s u Köyünden Hüseyin oğlu Y a h y a K a r a -

oğlu mirasçıları adına yapılan tespite, muteriz Yunus Kafaoğlu tarafın
dan it iraz edilmekle yapılan duruşma sırasında : 

Adı geçen davalı Y a h y a Karaoğlu mirasçıların-n çok geniş ve yer-
lerininde meçhul olduğu anlaşıldığından mirasçılara tebligatın Resmi 
Gazete ile ilânen tebligat yapılmasına Hâkimliğimizce karar verilmiş 
olduğundan, karar gereğince muris Y a h y a Karaoğlu'nun mirasçılarına 
tebligatın Resmî Gazete ile ilânın yapılarak duruşmanın ta l ik edildiği 
29/1/1968 Pazartesi günü saat 11.20 de Hâkimliğimizde hazır bulunma
ları veya kendilerini temsil edecek veki l göndermeleri, gelmedikleri tak
dirde gıyap kararı tebliğ edilmeksizin gıyaplarında duruşmaya devanı 
edileceği ve dosya münderecatına göre karar verileceği davetiye yerine 
ka im olmak üzere ilân olunur. 9760 

1965/254 
Kadastroca Altınözü K a r s u Köyünden Hüseyin oğlu Y a h y a K a r a 

oğlu mirasçıları adına yapılan tespite, muteriz Yunus Kafaoğlu tarafın
dan it iraz edilmekle yapılan duruşma sırasında : 

Adı geçen davalı Y a h y a Karaoğlu mirasçılarurn çok geniş ve yer
lerinin de meçhul olduğu anlaşıldığından mirasçılara tebligatın Resmî 
Gazete ile ilânen tebligat yapılmasına Hâkimliğimizce karar verilmiş o l 
duğundan, karar gereğince muris Y a h y a Karaoğlu'nun mirasçılarına 
tebligatın Resmî Gazete ile ilânen yapılarak duruşmanın talik edildiği 
29/1/1968 Pazartesi günü saat 11.30 da Hâkimliğimizde hazır bulunma
ları veya kendilerini temsil edecek vekil göndermeleri, gelmedikleri tak
dirde gıyap kararı tebliğ edilmeksizin gıyaplarında duruşmaya devam 
edileceği ve dosya münderacatına göre karar verileceği davetiye yerine 
ka im olmak üzere ilân olunur. 

9761 

Mucur Sulh H u k u k Hâkimliğinden : 

1967/70 
Mucur 'un Kurugöl Köyünden Ayşe Yıldız vek i l i A v u k a t E k r e m 

U l t a v tarafından, aynı Köyden Osman vereseleri Hurşit oğlu Osman 
Baytar ve arkadaşları aleyhlerine açılan i za lay i şüyu davasının yapıl
makta olan yargılamasında : 

Davalılardan, Mucur 'un Kurugöl Köyünden İbrahim K u r t ' u n adresi 
meçhul bulunduğundan, adına 18 E k i m 1967 tar ihl i Resmî Gazete ile 
davetiye tebliğ edildiği halde duruşmaya gelmediğinden, davalıya gıyap 
davetiyesi tebliğine 30/11/1967 tarihinde karar verildiğinden, davalı 
İbrahim K u r t ' u n bu defa duruşmanın bırakıldığı 25/1/1968 Perşembe 
günü saat 9,00 da Mucur Sulh H u k u k Mahkemesinde duruşmaya gel
mesi, veya kendisini vekille temsil ettirmesi, aksi halde duruşmanın gı
yabında devam olunacağı ilânen tebliğ olunur. 

9769 

E r z u r u m Konkordato Komiserliğinden : 

Erzurum'da Cumhuriyet Caddesi 106 No. da İcrai Ticaret eden 
B i r l i k - İş Kol lekt i f Ortaklığı H a y r i Kur taran ve Ortakları adına hareket 
eden Edip Balkaya'nın konkordato talebi üzerine icra tetkik mercii 'nin 
967/197-197 sayılı ve 30/11/1967 tar ihl i kararı ile i k i aylık mühlet ver i l 
diğinden ; 

Borçlu şirketten alacaklı olan hak ik i veya hükmî şahısların ilân 
tarihinden itibaren 20 gün içerisinde müsbit evrakların asıl veya suret-
leriyle birlikte komserliğimize müracaatla alacaklarını kaydettirmeleri 
aks i taktirde ileride yapılacak konkordato müzakeresine (Alacaklılar 
toplantısında) kabul edilmeyecekleri İcra İfllâs Kanununun 292 nci 
maddesi uyarınca ilân olunur. 

9788 

Mihalıççık Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

967/102 
Akçaören Köyünden Osman Önal tarafından karısı F a t m a Önal 

aleyhine açılan boşanma davasında : 
Bunca aramalara rağmen F a t m a Ünal'ın adresi bulunamadığından 

davetiye yerine k a i m olmak üzere duruşma günü olan 18/1/1968 günü 
saat 9,20 de Mahkememizde hazır bulunmadığınız taktirde gıyap kararı 
çıkacağı tebliğ olunur. 

9768 
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Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Tahmini bedeli : 37.700,— T. L . geçici teminatı: 2.827,50 l i r a olan 
65 adet yangın söndürme cihazı satınalmacaktır. 

İhalesi : 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf 
usulü ile 8/1/1968 Pazartesi günü saat 16.00 da Ankara 'da Karayolları 
Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. 

Şartnamesi dilekçe ile aynı yerden bedelsiz temin edilir. 
Alınan şartnamenin her sahifesi ayrı ayrı imzalanarak dış zarf 

içerisine konulacaktır. 
Talipler 1967 yılı vizesi yapılmış olan ticaret sanayi odası veya es

naf belgesi koymak şartiyle hazırlıyacakları tekl i f mektuplarını eksiltme 
saatinden bir saat öncesine kadar makbuz mukabilinde aynı yerdeki K o 
misyon Başkanlığına vermiş olacaklardır. Postadaki gecikmeler kabul 
edilmez. 

9818 / 4-1 • 
Çorlu Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

964/605 
Millî Savunma Bakanlığına izafetle Çorlu Maliye Hazinesi vekili 

Nuran Ocakçı tarafından davalı istanbul Feriköy Delleze Yolu Dere 
Karşısı No. 33 de Galip Çavdar aleyhine açılmış bulunan kayıt iptali 
tescil ve ecrimisil davasının yapılan yargılaması sonunda : 

Davalı Galip Çavdar'm adresi meçhul bulunduğundan gıyabında 
verilen davanın reddine dair 22/12/1966 gün 1964/605 - 1966—596 sayılı 
kararın adı geçene bu sebeple ilânen tebliğ olunur. 

9838/1-1 

Anta lya Asl iye i k i n c i H u k u k Hâkimliğinden : 

1967/410 
Davacı Necmiye Kasapoğlu tarafından davalı Anta lya Elmalı M a 

hallesi Muhtar Sokak bilâ numaralı evde gösterilen Salih eşi F a t m a 
aleyhine açılan inşaat bedelinin tespiti davasında : Polisçe yapılan tah
k i k a t a ve ayrıca mahkeme tarafından yapılan tebligata rağmen davalı 
adresinde bulunamadığından ilânen tebligat yapılmış ve işbu ilânen ya 
pılan tebligata rağmen duruşma günü olan 6/12/1967 Çarşamba günü 
saat 9 da mahkemede hazır bulunmadığından hakkında gıyap kararı çı
karılmasına karar verilmiş ve duruşmanın devamı olan 19/1/1968 Cuma 
günü saat 9.40 da mahkemede ya bizzat hazır bulunması veya kendisini 
bir vekille temsil ettirmesi aksi takdirde duruşmalann gıyabında devam 
edeceği gıyap kararma k a i m olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

9763 • 
K o n v a İş Hâkimliğinden : 

967/245 
10/4/1966 tarihinde Ankara - istanbul Devlet Karayolu Kalburcu 

Köyü civarında Şakir Şakiroğluna ait 42 AD 010 plâka sayılı otobüs ile 

» I » 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından : 

Osman Zeki Doğan'a ait 42 AD 054 plâka sayılı otobüsün çarpışma
ları sonucu yaralanan sigortalı Kâzım Ağralı'ya Sosyal Sigortalar 
Kurumu tarafından yapılan 1613/44 T L smdan ibaret masrafın rûcuan 
davalılardan tahsili için açılan davanın 28/11/1967 tarihli celsesinde 
davalılardan Osman Zeki Doğan'm tebliğe uygun adresinin tespit edi
lememiş olması sebebiyle davetiye yerine geçerli olmak üzere dilekçe 
özetinin ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Duruşma 26/1/1968 gününe bırakılmıştır. 

Davalı Osman Zeki Doğan'ın duruşmanın bırakıldığı 26/1/1968 
Cuma günü saat dokuzda Konya İş Mahkemesinde hazır bulunması 
veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi lüzumu tebliğ ve ilân olunur. 

9634 

İslahiye Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacılar İslahiye'nin Kozdere K.den Ahmet Öztürk ve Mehmet 
Yener tarafından davalı Mersin 149 Sokak Daire No. 10/A da mukim 
müteahhit Kemal Kaya Özbasmacı ile Elazığ Karayollarında 8 Böl
ge müdürlük misafirhanesinde Taşron Mehmet Eryılmaz aleyhine ika
me eylediği 8555 lira alacak davasının yapılan açık duruşmasında: 

Davalılardan Mehmet Eryılmaz adına bunca aramalara rağmen 
bulunamadığından Resmî Gazetede 7 Ağustos 1967 tarihli ve 12667 sa
yılı gazetede davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebligat yapıl
dığı halde davalı ilân üzerine 24/11/1967 tarihli celsedeki duruşmaya 
gelmediğinden ilânen gıyap karan tebliğine karar verilmiştir. 

Karar gereğince gıyap kararı tebliğini müteakip davalının mah
kememizin 964/118 esas numaralı ve duruşması 26/1/1968 gününe mu
allak bulunan dava dosyasına müracaatı gıyap yerine kaim olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 

9630 

D Ü Z E L T M E L E R 

8 Aralık 1967 tarih ve 12771 sayılı Resmî Gazete'de neşredüen % 6 
F a i z l i 1948 istikrazı ikinci tertip tahvillerinin 18 Kasım 1967 çekilişine 
ait numara listesinde görülen yanlışlık aşağıdaki şekilde 

Düzeltlir. 

Tahvi l in cinsi Sahife Sütun Satır Yanlış Doğru 

% 6 F . 1948 ist . T. I I 6 2 45 21113-22114 22113-22114 

• 
Denizcil ik Bankası T. A . O. na a i t 27 Kasım 1967 tar ih ve 12761 sa 

yılı Resmî Gazete'de yayınlanan Dokuzuncu Bölüm Yolcu ve Turist g i 
riş - çıkışların ve karşılama - uğurlama (Tarife No. 109 - I) giriş, çıkış 
ve giriş - çıkış cetvellerinde gösterilen meblâğlar (Kuruş) tur. ilân olu
nur. 

Eksiltmeye konan işin çeşidi Muhammen Geçici İ H A L E İhalenin ne sureüe Şartname 
Sıra ve miktarı bedeli teminatı Tarihi Günü Saati yapılacağı bedeli 

1 38 Adet muhtelif tip buzdolabı 126.000 7.550 4/1/1968 Perşembe 15.00 Kapalı zarf 6.36 
2 13 Kalem boya malzemesi 51.475 3.823,75 » 15.15 Nam ve hesabına 2.60 
3 2 Adet sinema makinası 24.000 1.800,— » » 15.30 » » » Bedelsiz 
4 6 Kalem döşeme malzemesi 270 20,25 » 15.45 » » » » 
5 15 Adet ph metre 57.000 4.100 » » 16.00 Kapalı zarf 2.85 

1 —• Yukarıda çeşidi, keşif bedeli, muvakkat teminatı, ihale günü ve saati ile yapılacak ihale şekli yazılı işler eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 — Şartnameler Donatım Genel Müdürlüğünden temin, İzmir ve İstanbul Sağlık Müdürlüklerinde görülebilir. 
3 — Eksiltme yukarıda gösterilen gün ve saatte Bakanlık Donatım Genel Müdürlüğünde toplanacak Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 
4 — Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı Kanunun 2, 3 ve 32 nci maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlayacakları zarfları eksiltme 

saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri. 
5 — Postada vaki gecikmeleri kabul edilmiyeceği ilân olunur. 

9883 / 4-1 
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Selçuk Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

1/3/1966 tarihinde Selçuk - Çamlık Köyü ile Ortaklar Nahiyesi ara 
sındaki Büyükmeşe mevkiinde D. D. Yollarına ait ist imal ve tahsis ba
kımından umumun tekeffülü altında bulunan Beşdirek arasındaki 750 
metre uzunluğunda ve bakırdan imal edilmiş altı milimetre kalınlığında 
telefon telgraf tellerini direklere çıkın keserek çaldıkları ve satmak üze
re İzmir'e götürdüklerinden bahsile haklarında hukuku amme davası 
açılan Hasan A l i K a m a ile Ahmet B a l hakkındaki hukuku amme dava
sının Selçuk Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaları sonunda : 

Her i k i sanığa isnat edilen suç subut bulmuş olması hasabiyle Sel
çuk Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 28/6/1967 tarih ve 1966/65 esas 
1967/136 karar sayılı hüküm ile T C K . nun 491/2, 522, 525 inci maddeleri 
gereğince altışar ay hapis ve bu müddet emniyeti umumiye nezareti a l 
tında bulundurulmalarına karar verilmiş olup, sanıklardan Hasan A l i 
Kama'ya , hüküm gıyabında tevhim edilmiş olması hasabiyle bilâhare 
karar tebliğ edilmek istenmiş isede, adına çıkarılan tebligata sanığın 
semti meçhule gittiği bildirildiği gibi, C. Savcılığına yazılan müzekkere-
lerede gelen cevapta adresinin tespiti mümkün olamadığından 7201 sa
yılı Kanunun 28, 29 ve 31 inc i maddeleri gereğince tebligatın Resmî G a 
zete İle ilânen tebliğine, ilânın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra 
tebligatın yapılmış sayılmasına, ilân masrafının hüküm kesinleştikten 
sonra sanık Hasan A l i Kama'dan tahsiline karar verildi. 

9625-1 

30/7/1966 tarihinde Devlet K a r a yolu üzerinde ehliyetsiz motorlu 
vasıta kullanmak suretiyle Traf ik Kanununa muhalefetten sanık Hasan 
Kılınç hakkında açılan hukuku amme davasınm Selçuk Sulh Ceza M a h 
kemesinde yapılan duruşması neticesinde : 

Sanığa isnat edilen suç subut bulmuş olması hasabiyle Selçuk Sulh 
Ceza Mahkemesinden verilen 19/4/1967 tarih ve 1966/199 esas 967/61 
karar sayılı hüküm ile 6085 sayılı Kanunun 58 /B madde ve fıkrası gere
ğince yüz l i r a hafif hapis cezası ile mahkumiyetine karar verilmiş olup 
hüküm sanığın gıyabında tevhim edilmiş olması hasabiyle, bilahare gös
terilen adresine tebliğ edilmek istenmiş isede, adına çıkarılan tebligata 
verilen meşruhata göre gösterilen adreste bulunmadığı ve tanınmadığı, 
keza C. Savcılığına yazılan müzekkereye verilen cevapta da adresi tes
pit edilemediğinden 7201 sayılı Kanunun 28, 29 ve 31 inci maddeleri ge
reğince tebligatın Resmî Gazete ile ilânen tebliğine, ilânın yapıldığı ta 
rihten itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına, ilân mas
rafının hüküm kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline karar verildi. 

9625-2 

7/10/1966 tarihinde Selçuk Efes harabelerinde Alman turistlerine 
rehber ve tercümanlık yaptığı iddiasiyle 2007 sayılı Kanuna muhalefet
ten sanık Alman tebalı Erich Alois Raimund Schoetle hakkında arı
lan hukuku amme davasının yapılan duruşması sonunda : 

Sanığa isnat edilen suç subut bulmuş olması hasebiyle Selçuk 
Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 19/9/1967 tarih ve 1967/99 esas 
1967/231 karar sayılı ilâmla 2007 sayılı Kanunun 6 nci ve 5435 sayılı 
Kanun hükümlerine göre elli lira ağır para cezası ile mahkûmiyetine 
karar verilmiş olup, hüküm sanığın gıyabında tevhim edildiğinden, 
bidayette gösterilen adresine tebligat yapılmak istenmiş isede, adına 
çıkarılan tebligata verilen meşruhata göre maznunun adresinden ayrı
lıp semti meçhule gittiği ve bu sebeple tebligatın yapılamadığı anla-

-şıldığından 7201 sayılı Kanunun 28, 29 ve 31 inci maddeleri uyarınca 
Resmî Gazete ile ilânen tebliğine, ilânın yapıldığı tarihten itibaren 
15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına, ilân masrafının hüküm 
kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline karar verildi. 

9625/3 

3/8/1966 tarihinde Selçuk Efes harabelerinde Alman turistlerine 
rehber ve tercümanlık yaptığı iddiasiyle 2007 sayılı Kanuna muhale
fetten sanık Alman tebalı Erich Alois Raimund Schoetle hakkında 
açılan hukuku amme davasının yapılan duruşması sonunda : 

Sanığa isnad edilen suç subut bulmuş olması hasabiyle Selçuk 
Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 6/9/1967 tarih ve 1967/75 esas 1967/ 
207 karar sayılı ilâmla 2007 sayılı Kanunun 6 nci ve 5435 sayılı Kanun 
hükümlerine göre elli lira ağır para cezası ile mahkûmiyetine karar 
verilmiş olup, hüküm sanığın gıyabında tevhim edildiğinden, bidayette 
gösterilen adresine tebligat yapılmak istenmiş isede, adına çıkarılan 
tebligata verilen meşruhata göre maznunun adresinden ayrılıp semti 
meçhule gittiği ve bu sebeple tebligatın yapılamadığı anlaşıldığından 
7201 sayılı Kanunun 28, 29 ve 31 inci maddesi uyarınca Resmî Gazete 

ile ilânen tebliğine, ilânın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra teb
ligatın yapılmış sayılmasına, ilân masrafının hüküm kesinleştikten 
sonra sanıktan tahsiline karar verildi. 

9625/4 

30/7/1966 tarihinde bir memura vazifesini yaptığı sırada yanlış 
hüviyet vermekten maznun İbrahim Fıstıkçı hakkında Selçuk Sulh 
Ceza Mahkemesinde açılan hukuku amme davasının yapılan duruş
ması sonunda: 

Sanığa isnad edilen suç subut bulmuş olması hasabiyle Selçuk 
Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 16/2/1967 tarih ve 1967/7 esas 27 
karar sayılı hükümle TCK. nun 528/2 nci madde ve fıkrası gereğince 
üç gün süre ile hafif hapis cezası ile mahkûmiyetine karar verilmiş 
olup, hüküm sanığın gıyabında tevhim edildiğinden, bidayette göste 
rilen adresine tebligat yapılmak istenmiş isede, adına çıkarılan teb
ligata verilen meşruhata göre maznunun adresinden ayrılıp semti meç
hule gittiği ve keza C. Savcılığına yazılan müzekkere üzerinede adresi 
tespit edilemediği anlaşıldığından 7201 sayılı Kanunun 28, 29 ve 31 inci 
maddeleri uyarınca Resmî Gazete ile ilânen tebliğine, ilânın yapıldığı 
tarihten itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına, ilân 
masrafının hüküm kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline karar verildi. 

9625/5 

Kapsut Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

Davalı Havva Koca aleyhine açılmış bulunan boşanma davasında 
davalı Havva Koca bütün aramalara rağmen kendisine tebligat icra 
olunamadığından buna dair mahkememizin 1967/166 esasında kayıtlı 
davanın duruşmasının bırakıldığı 29/12/1967 Cuma günü saat 9.00 da 
adı geçen davalının yargılamada hazır bulunması davetiye yerine kaim 
olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

9659 

Emridağ Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

965/214 
Davacı İncili Mahallesinden Vahit oğlu Yusuf Gözüküçük tara

fından davalılar hazinei maliyeye izafeten Emirdağ Mal Müdürlüğü 
ve Güneysaray Köyü Muhtarlığı aleyhine ikame edilen tescil davası
nın muhakemesinde : 

İtiraz davacısı Veli Kara'nın 20/2/1967 tarihinde vefat ettiği, da
vacı vekilinin murisin vefatı ile durumu mirasçılarına haber vermesi 
iktiza ettiğinden, adresi tespit edilemeyen muris Veli Kara'nın miras
çısı Mevlüt Kara'nın duruşmanın talik edildiği 24/1/1968 günü mah
kemede hazır bulunması, ve murisi Veli Kara'nın vefat etmiş bulun
duğu davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

9658 

Bitlis Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

967/175 
Davacı Bitlis Belediye Başkanlığı tarafından davalı Antep Bele

diyesi şoförü Mehmet Ali yanında mukim Oktay Karademir ve Bit
lis'in Zeydan Mahallesinden Celal Tahinci aleyhine açılan tazminat 
davasının yapılan duruşmasında: 

Yukarıda açık kimliği yazılı Oktay Karademir'e duruşma günü
nü bildirir ve davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebligat yapıl
mış ve adreside tespit edilemediğinden ilânen gıyap kararı tebliğine 
karar verildiği ve duruşmanın bırakıldığı 18/1/1968 Perşembe günü saat 
10.00 da mahkemede bulunmaları veya kendilerini bir vekillede temsil 
ettirmedikleri takdirde gıyap kararı yerine kaim olmak üzere davalı 
Oktay Karademir'e ilânen tebliğ olunur. 

9420 
I • 

Gaziantep Asliye Birinci Hukuk Hâkimliğinden : 

Gaziantep'in Çukur Mahallesi 139 nüfus hanesinde kayıtlı Ali-
rıza Bakan oğlu Hacı'nin isminin mahkememizin 1967/783, esas, 
1967/974 karar ve 14/11/1967 tarihinde Nadir olarak tashihine ka
rar verimiştir. 

İlân olunur. 
9666 
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Ankara L v . A . 3 No. lu Satın A l m a Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (Bir) kalem (Kan sayma cihazı) maddesinin kapalı zar f la eksiltme
leri hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi 
mesai saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebi
l i r , istekl i ler in kanunî şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlı
ğına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

5 — Aynı yerde mukim Seyit Mehmet kızı Servet'in muhakemenin 
üzere Uân olunur. 
gıyaplarında duruşmaya devam olunacağı gıyap kararı yerine kaim olmak 

4 — Aynı yerde mukim Seyit Mehmet kızı Mevlüde, 
bırakıldığı 26/12^1967 Salı günü saat 11.00 de hazır bulunmaları aksi .halde 

C i n s i : Elektronik kan sayma cihazı, Miktarı: 1 adet, M . bedel i : 
85.000 l i ra , G. teminatı : 5.500 l i ra , İhale günü : 21 Aralık 1967 Perşembe 
saat 11,00 de. 

9398 / 4-4 

Ankara L v . ,A. 4 N o . lu Satın A l m a Komisyonu 
başkanlığından 

Müteahhit namı hesabına açık eksiltme suretiyle bir adet Deep 
Freeze cihazı satın alınacaktır. Tahmin bedeli 37.400,00 lira olup geçici 
teminatı 2.805,00 liradır. İhalesi 22/12/1967 Cuma günü saat 11.00 de 
Komisyonda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi her gün Komisyonda ve 
istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. 

9490,4-4 

A . Ü. H u k u k Fakültesi Dekanlığından : 

Tavzih Uâm 
Tahsisat çıkmadığından 7 Aralık 1967 tarihinde yapılması gereken 

Fakültemiz ihata duvarı ve bazı tadil tamir işleri ihalesinden vazgeçil
miştir. 

Durum tavzihen ilân olunur. 
9675/3-2 

Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri Genel Müdürlüğünden : 

KARABÜK 
Amonyum sülfat torbası imalinde kulanılmak üzere 90 cm. eninde 

160.000 metre Amer ikan bezi satın alınacaktır. 
t IsteklUer hazırlıyacaklan kapalı teklif mektuplarını gerekli muvak

kat teminat ve numunelerle birlikte 22/12^1967 Cuma günü saat 14,30 a 
kadar Genel Müdürlüğümüze tevdi edeceklerdir. 
B u işle i l g i l i şartnameler : 

1 — Karabük'te Genel Müdürlüğümüz Malzeme i k m a l Müdürlü
ğünden, 

2 —ı Ankara 'da , Z iya Gökalp Cad. Yıldız H a n K a t 1 deki A n k a r a 
Mümessilliğimizden, 

3 —• istanbul'da, Okçumusa Cad. Şair Eşref Sokak Beyaz Handaki 
istanbul Mümessilliğimizden 
bedelsiz olarak veri l ir . 

Genel Müdürlüğümüz Arttırma Eksi l tme ve ihale Kanununa tabi 
olmayıp, ihaleden vaz geçmekte yahut kısmen veya tamamen dilediğin
den satın a lmakta serbesttir. 

9670 / 2-2 
— • 

Devlet H a v a Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğünden : 

1 — İdaremiz motorlu yer nakü araçları için muhtelif eb'adda 254 
adet dış, 232 adet iç lastik 2490 sayılı Kanuna göre kapalı zarf usuliyle satın 
alınacaktır. 

2 — Muhammen bedeli 138.854,— l i ra olup geçici teminatı 8.192,70 
liradır, işbu teminat İdaremizin T. C. Merkez Bankasındaki 57 saydı hesa
bına veya Genel Müdürlük veznesine yatırılıp karşılığında makbuz alına
caktır. 

3 — Eksiltme 20/12/1967 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat 
15.30 da Ankara'da Genel Müdürlük Alım, Satım Komisyonunda yapıla
caktır. 

4 — B u işe ait şartname Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme D a i 
resi Başkanlığında, istanbul'da Yeşilköy Hava Limanı Başmüdürlüğünde 
görülebilir. 

5 — İsteklüerin eksiltmeye girebilmeleri için 1967 yılı ticaret odası 
belgesi, teminat mektup veya makbuzunu havi usulüne göre tanzim ede
cekleri kapalı zarflarım ihale saatinden bir saat evvel Alım, Satım Komis 
yonu Başkanlığına vermiş olmaları şarttır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edümez. 
9405 / 4-4 

1 — İdaremizde mevcut greyder ihtiyacı için 74 kalem yedek parça 
2490 sayılı Kanuna göre kapalı zarf usulüyle satın alınacaktır. 

2 — Muhammen bedeli 19.184,10 l ira olup geçici teminatı 1.439,— 
liradır. İşbu teminat İdaremizin T. C. Merkez Bankasındaki 57 sayılı hesa
bına veya Genel Müdürlük veznesine yatırılıp karşüığında makbuz alına
caktır. 

3 — Eksütme 25/12/1967 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 
15.30 da Ankara'da Genel Müdürlük Alım, Saüm Komisyonunda yapıla
caktır. 

4 — B u işe ait şartname Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Dairesi 
Başkanlığında, istanbul'da Yeşilköy Hava Limanı Başmüdürlüğünde görü-
lebüir. 

5 — isteklüerin eksiltmeye girebilmeleri için 1967 yıh ticaret odası 
belgesi, teminat mektup veya makbuzunu havi usulüne göre tanzim ede
cekleri kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat evvel Alım, Satım K o 
misyonu Başkanlığına vermiş olmaları şarttır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edümez. 
9446/ 4-3 

1 — İdaremizde mevcut 1958 - 1959 - 1963 model Fort araçlarına 
ait 70 kalem yedek parça 2490 sayılı Kanuna göre kapalı zarf usulü 
ile satın alınacaktır. 

2 — Muhammen bedeli 16.255,50 lira olup geçici teminatı 1.220.— 
liradır. İşbu teminat idaremizin T. C. Merkez Bankasındaki 57 sayı
lı hesabına veya Genel Müdürlük veznesine yatırılıp karşılığında mak
buz alınacaktır . 

3 — Eksiltme 28/12/1967 tarihine tesadüf eden Perşembe günü 
saat 15.30 da Ankara'da Genel Müdürlük Alım Satım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 — Bu işe ait şartname Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme 
Dairesi Başkanlığında, istanbul'da Yeşilköy Hava Limanı Başmüdür
lüğünde görülebilir. 

5 — isteklilerin belirli günde 1967 yılı Ticaret Odası Belgesi, Te
minat mektup veya makbuzunu havi usulüne göre tanzim edecekleri 
kapalı zarflarını ihale dsaatinden bir sat evvel Alım, Satım Komis
yon Başkanlığına vermiş olmaları şarttır. 

Postada olacak vaki gecikmeler kabul edilmez. 
9579/4-2 

1 — idaremizde mevcut 1960 - 1961 model mercedes-benz otobüs
lerine ait 95 kalem yedek parça 2490 sayılı kanuna göre kapalı zarf 
usulüyle satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 65.222,— l i ra olup geçici teminatı 4.515,— l i r a 
dır, işbu teminat İdaremizin T. C. Merkez Bankasındaki 57 sayılı hesa
bına veya Genel Müdürlük veznesine yatırılıp karşılığında makbuz alı
nacaktır. 

3 — Eksi l tme 27/12/1967 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü 
saat 15.30 da Ankara 'da Genel Müdürlük Alım, Satım Komisyonunda y a 
pılacaktır. 

4 — B u işe ait şartname Ankara 'da Genel Müdürlük Malzeme D a i 
resi Başkanlığında, istanbul'da Yeşilköy H a v a Limanı Başmüdürlüğün
de görülebilir. 

5 — istekl i lerin, belirl i günde 1967 yılı Ticaret Odası belgesi, temi
nat mektup veya makbuzunu havi usulüne göre tanzim edecekleri k a 
palı zarflarını ihale saatinden bir saat evvel Alım, Satım Komisyon Baş
kanlığına vermiş olmaları şarttır. 

Posta da olacak gecikmeler kabul edilmez. 
958C /4-2 
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Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulan 1. grup 81 kalem küçük 
boy muhtelif ebat civata ve somunların ihalesine talip çıkmadığından 
pazarlığa bırakılmıştır. 

Tahmini bedeli 175.050,— T L . kat i teminatı 20.005,— T L . olan yu 
karıda yazılı ihtiyacın pazarlığı 2490 sayılı kanunun 40. maddesi gere
ğince 26/12/1967 Salı günü saat 16.00 da Ankara 'da Karayolları Genel 
Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. 

Şartnamesi dilekçe ile aynı yerden 10,— l i ra bedelle temin edilir. 
İhaleye iştirak edecek f irmalar, Makine Mühendisleri Odasından 

alacakları kalite veya yeterlik belgesini Komisyona ibraz edeceklerdir. 
Tal iplerin 1967 yılı vizesi yapılmış olan Ticaret, Sanayi Odası veya 

Esnaf belgesi ve kat i teminat mektup veya maktouzlariyle birlikte be
l i r l i gün ve saatte aynı yerdeki Komisyon Başkanlığına müracaatları du
yurulur. 

9789 / 1-1 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliği Yapı İşleri 5. 
Bölge Müdürlüğünden : 

Kırşehir Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

967/607 
Kırşehir'in Ecikağıl Köyünden Ayşe Akgül, Fatma Akın ve Zey

nep Budak vekilleri avukat Tevfik Görkey tarafından maliye hazinesi, 
Ecikağıl Köyü muhtarlığı ve Mehmet kızı Ümmügülsüm aleyhine ika
me olunan, tarafların müşterek murisleri Mehmet'in tasarrufunda 
iken ölümüyle davalı Ümmügülsüm ile davacılara kalan bayır mev
kiinde 84.800 m2 lik tarlanın hazine üzerine olan kaydının iptaliyle 
namlarına tescili hakkındaki davanın yapılan muhakemesinde davalı 
Ümmügülsüm'ün adresi tespit edilemediğinden dava arzuhali özetinin 
ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Muhakemenin atılı bulunduğu yukârıki günde gelmez veya bir 
vekilde göndermezse gıyap kararının da ilânen tebliğine karar veri 
leceği davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

9633 • 
Pülümür Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

967/62 
Davacı Plümür İlçesi'nin Çatalyaka Köyünden Ahmet oğlu Ahmet 

Gül tarafından davalı aynı Köyden olupi İstanbul Ok Meydanı No. 54 
gecekondu son durakta Haydar yanında Fatma Gül hakkında açmış 
olduğu boşanma davasının yapılan duruşmasında : 

Davalının adresinin tespit edilemediğinden tebligat yerine geçerli 
olmak üzere ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. 

Davalı Fatma Gül'ün bu kerre duruşmasının atılı bulunduğu 
30/12/1967 Salı günü saat 9.40 da bizzat duruşmada hazır bulunması 
veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi davetiye yerine kaim olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 

9627 
» 

Saruhanlı Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

967/205 
Davacı Saruhanlı Hacırahmanlı Kasabasmdan Alirıza Çankaya 

vekili avukat Semih Arbil tarafından davalılar Zehra Heptuğ, Mehmet 
Polos ve Adem Avcı aleyhine ikame ettiği tazminat davasının yapı
lan duruşmaları sırasında: 

Davalılardan Zehra Heptuğ gösterilen adreste bulunmadığı ve 
zabıtaca yapılan tahkikatta adresi tespit edilemediğinden 28/12/1967 
günü saat 9.00 da Saruhanlı Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bu
lunması veya kendisini temsilen bir vekil göndermesi davetiye yerine 
kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

9623 

Erzurum İkinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

966/629 
Davacı Millî Savunma Bakanlığı adına hazine avukatlığı tarafın

dan Erzurum'un İzmir Palas Oteli No. 20 de nakliyeci Zekeriya Baru-
ter aleyhine açmış olduğu 45.258 lira alacak davasının yapılan duruş
masında : 

Davalı Zekeriya Baruter'in adresi meçhul olduğundan davalıya 
24/11/1967 günü saat 9.00 da muhakemede bulunması için davetiye 
yerine ilânen tebligat yapıldığı halde gelmediğinden gıyap kararı ye
rine kaim olmak üzere 9/2/1968 günü sat 9.00 da muhakemede hazır 
bulunmasının temini için gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân 
olunur. 

9632 

İzmir İkinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

967/794 
Davacı Yusuf Acundakonuk tarafmdan davalı Şöhret Acundako-

nuk aleyhine ikame olunan boşanma davasında : 
Aadresi meçhul bulunan davalıya usulün 141 ve müteakip mad

deleri gereğince ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş olduğun
dan davalının duruşmanın bırakıldığı 15/12/1967 günü saat 10.00 da 
mahkemede hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettir
mesi lüzumu davetiye makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilân 
olunur. 

9661 

1 — A n k a r a - Göğüs Hastalıkları Hastanesi 2. kat yapım ve ona
rım inşaatı işi 2490 sayılı kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli (236.892,88) liradır. 
3 —• Eksi l tme Ankara 'da Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü Eksi l tme 

Komisyonunda 9/1/1968 'Salı günü saat 11.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksi l tme şartnamesi ve diğer evrakları mezkûr Müdürlükte 

görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A ) (13.095,—) liralık geçici teminatını, 
B ) 1967 yılına ait Ticaret Odası belgesini, 
C ) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şart

namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve teçhizat 
beyannamesi, sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisi, 
teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi ve en az bu işin 
keşif bedelinin yarısı kadar bir işi başarmış ve kabulünü yaptırmış o l 
duklarına dair belgeyi eklemeleri ve buna göte Yapı İşleri 5. Bölge Mü
dürlüğü Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgesini teklif mek
tupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler tekli f mektuplarını 9/1/1968 Salı günü saat 10 a 
kadar makbuz mukabilinde İhale komisyonu başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Yeterl ik belgesinin son müracaat tarihi 5/1/1967 Cuma günü 
mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

9781/4-1 

1 — A n k a r a Merinos Projesi İdare ve Laboratuvar binası 1 inc i 
kısım inşaatı işi 2490 sayılı kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü 
ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli (1.982.764,30) liradır. 
3 — Eksi l tme Ankara 'da Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü Eksi l tme 

Komisyonunda 9/1/1968 Salı günü saat 16 da yapılacaktır. 
4 — Eks i l tme şartnamesi ve diğer evrakları mezkûr Müdürlükte 

görülebilir. 
5 —• Eksi l tmeye girebilmek için : 
A ) (73.233,—) liralık geçici teminatını, 
B ) 1967 yılına ait ticaret odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve teçhizat be
yannamesi, sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisini, 
teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi, Bayındırlık B a k a n 
lığından almış oldukları (C) grupundan keşif bedeli kadar işin eksilt
mesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini ibraz suretiyle 
Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları yeter
l ik belgelerini tekli f mektupları ile bir l ikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 9/1/1968 Salı günü saat 15 e 
kadar makbuz mukabilinde İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

7 —• Yeterl ik belgesinin son müracaat tarihi 5/1/1968 Cuma günü 
mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vak i gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

9782 / 4-1 
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Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından : 

Adana İnönü Caddesi Sokak 22 hane 106 de mukim Aziz Atülâ uhde- • 
sinde bulunan Adana İlinin Karaisalı Kazasına bağlı Gireyi Köyü sınır
ları içinde bulunan 52/234 sayılı bakır ruhsatnamesine müsteniden yapılan 
işletme hakkı talebine ait 6309 sayılı Maden Kanununun 271 sayılı K a 
nunla değişik 43 üncü maddesi gereğince adı geçenin Bakanlığımıza tevdi 
ettiği vesaikin tetkikinde beyanname ve saha sınır krokisi mevzuata u y 
gun bulunmamıştır. Ve yeni baştan saha sınır krokisinin tanzimi Ue B a 
kanlığımıza tevdii için altı aylık mehü verilmiştir. 

Ancak işletme hakkı talebi sahibi Aziz Atillâ adresinde bulunmadığı 
gibi, yeni adreside meçhul olduğundan keyfiyet 7201 sayılı Tebligat K a 
nununun 28 - 30 uncu maddesi gereğince tebligat yerine kaim olmak 
üzere ilân olunur. 

9641 

Ankara Sanayi Caddesi Demiriş Han No. 35 de mukim Abdurrahim 
Yaman uhdesinde bulunan Yozgat Vilâyetinin Akdağ Kazasına bağlı Boz-
hüyük ve Çerçialan Köyleri sınırları içinde kaim 62/207 sayılı ruhsatna
meye müsteniden yapılan işletme hakkı talebi için Maden Kanununun 271 
sayılı Kanunla değişik 144 üncü maddesi uyarınca arza tatbik heyetinin 
yolluk masraflarına karşılık olarak 1.000 lira avans yatırılması için bir 
aylık son mehü verilmiştir. B u mehil içerisinde istenilen husus yerine ge
tirilmediği takdirde işletme hakkı talebi reddedilecektir. 

İşletme hakkı talebi sahibi Abdurrahim Yaman adresinde bulunama
dığından ve yeni adreside meçhul olduğundan keyfiyet 7201 sayılı Teb
ligat Kanununun 28 - 30 uncu maddesi gereğince tebligat yerine kaim 
olmak üzere Uân olunur. 

9640 

istanbul - Kadıköy Yoğurtçu Parkı Yokuşu Kaptan Apt. No. 133 de 
mukim Necati Akın uhdesinde bulunan Sivas İlinin Divriği Kazasına bağlı 
Tepeköy Köyü sınırları içinde bulunan A R . 715 sayılı nikel arama ruhsat
namesine müsteniden yapılan işletme hakkı talebine ait 6309 sayılı Maden 
Kanununun 271 sayılı Kanunla değişik 43 üncü maddesi gereğince adı 
geçenin Bakanlığımıza tevdi ettiği vesikaların tetkikinde beyanname ve 
saha sınır krokisi mevzuata uygun bulunmamıştır. Yeniden tanzim ile 
Bakanlığımıza tevdi için 6 aylık mehü verilmiştir. 

Ancak işletme hakkı talebi sahibi Necati Akın adresinde bulunmadığı 
gibi yeni adreside meçhul olduğundan keyfiyet 7201 sayılı Tebligat K a n u 
nunun 28 - 30 uncu maddeleri gereğince tebligat yerine kaim olmak üzere 
ilân olunur. 

9639 

Dürrü Karman uhdesine ik i yıl yürürlükte kalmak üzere 3 Ocak 
1956 tarihli arama ruhsatnamesi verilmiştir. Arama ruhsatnamesinin yürür
lük müddeti içerisinde alâkalının vefatı üzerine mirasçılardan iffet Karman 
adına Hamdi Oral Hatay İlinin Hassa İlçesine bağlı Karafitek, Hacılar ve 
Söğüt Köyleri sınırları içinde bulunan 29/34-35-36 sayılı kurşun arama 
ruhsatnamesine müsteniden işletme hakkı talebinde bulunmuş isede; 6309 
sayılı Maden Kanununun 40 ıncı maddesi gereğince ölüm tarihinden 
itibaren 6 ay içinde mümessil tayin edildiğini gösterir beyannamenin 
gönderilmesi istenmiştir. Ancak ilgi l i yazımız, Hamdi Oral'ın vefat ettiği 
bildirilerek iade edilmiştir. Bunun üzerine Hatay Valiliğinden ölüm tarihi 
sorulmuş ve 8 Eylül 1960 yılında vefat ettiği anlaşılmıştır. 

Hamdi Oral'ın vefatiyle mirasçıları muayyen müddet zarfında yeni 
mümessü tayin etmediklerinden Maden Kanununun değişik 40 ıncı mad
desi gereğince 26 Ekim 1966 tarihli ve 11910 sayılı kararımızla işletme 
hakkı talebi sükût etmiştir. 

Dürrü Karman mirasçısı İffet Karman İskenderun Kurtuluş Mahal 
lesi Uslu Sokak No. 8 deki adresinden ayrılmış olduğundan ve yeni adreside 
meçhul olduğundan keyfiyet 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 - 30 uncu 
maddeleri gereğince tebligat yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

9638 
— » , . I. 

Ordu ikinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Ordu, Aziziye mahallesi Orta Sokak 35 numarada mukim 
Ali oğlu Şükrü Erdoğan vekili avukat Nevzat Çelik tarafından Ordu
nun Kirazlimanı Mahallesinden karısı Şükran Erdoğan aleyhine ikame 
eylediği boşanma davasının yapılan duruşmasında : 

Davalı adına çıkarılan davetiyelerin adresinin meçhul olduğun
dan bahisle bila tebliğ iade edilmiş ve mahkemece davetiyenin ilâ

nen tebliğine karar verilmiş bulunduğundan davetiye yerine kaim 
olmak üzere duruşmanın yapılacağı 22/12/1967 günü mahkemeye gel
mesi veya kendini bir vekille temsil ettirmesi, gelmediği takdirde hak
kında gıyap kararı çıkarılacağı hususu davetiye yerine ilânen tebliğ 
olunur. 

9662 

Tarsus İkinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

967/147. 

Davacı Osman Zeki Kozacıoğlu vekili avukat Kamber Tulay ta
rafından davalı Atila Kamer, Tanfer Kamer ve Şeref Optur aleyhle
rine açılan alacak davasının yapılan duruşmasında: 

Davalılardan Şeref adına çıkan gıyap kararı gösterilen adreste 
bulunamadığından bila ikmal iade edilmiş olup C. Savcılığı marifetile 
yaptırılan tahkikatta ise adresinin tespit edilemediğinden mahkemece 
gıyap kararının ilânen tebliğine ve duruşmanın 25/12/1967 Pazartesi 
günü saat 10.00 a talikine karar verilmiştir. 

Mezkûr gün ve saatte mahkemeye gelmediğiniz bir vekille ken
dinizi temsil ettirmediğiniz takdirde gıyap kararı yerine kaim olmak 
üzere ilân olunur. 

9663 

İş davalarına bakmaya selâhhiyetli Adana Asliye Birinci Hukuk 
Mahkemesi Hâkimliğinden: 

966/406 

Davacı Sosyal Sigortalar Kurumu Umum Müdürlüğü adına avu
kat Orhan Zeki Gazioğlu davalı Çukurova Çimento Fabrikası Müdür
lüğü adına avukat İsmet Gözübatık ve davalı "Halil Polat aralarındaki 
alacak davasının yapılan duruşmasında : 

Davalı Halil Polat'ın tebligata sarih adresi tespit edilememiş, adı
na davetiyenin ilânen yapılmış olup, 31/3/1967 günlü duruşmaya gel
memiş olduğundan hakkında gıyap karan çıkarılmasına karar veril
miş olmakla, davalı Halil Polat'ın duruşmanın bırakıldığı 25/1/1968 
Perşembe günü saat 9.00 da mahkemeye gelmesi veya kendisini tem-
silen bir vekil göndermesi aksi takdirde davanın gıyabında görülece
ğine dair işbu ilân gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

9664 

966/570 

Davacı Sosyal Sigortalar Kurumu Umum Müdürlüğü ile davalı 
Mehmet özyüksel ve Burhan Özyüksel aralarındaki tazminat davası
nın yapılan duruşmasında: 

Kadirli Yeniköyde mukim ve şoför davalı Burhan özyüksel'in 
tebligata sarih adresi tespit edilememiş, adına davetiyenin ilânen teb
liğ edildiği halde 23/11/1967 günlü duruşmaya gelmediği anlaşılmış ol
makla, davalı Burhan Özyüksel'in duruşmanın bırakıldığı 18/1/1968 
Perşembe günü saat 9.00 da mahkemeye gelmesi veya kendisini tem-
silen bir vekil göndermesi aksi takdirde duruşmanın gıyabında de
vam edeğecine dair işbu ilân gıyap kararı yerine kaim olmak üzere 
ilân olunur. 

9665 

Emirdağ Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

965/373 

Davacı Emirdağ Uzun Çarşıda Bakkal Yusuf Gözüküçük vekili avu
kat Gündüz Taşöz tarafından davalı Güneysaray Köyünden Veli Kara 
aleyhine ikame edilen alacak davasmın yapılan muhkemesinde : 

Müteveffa davalı Veli Kara duruşmanın devamı sırasında vefat 
edip ölümle davalı vekili Ali Sezer'in vekaleti sona erdiğinden varis 
Güneysaray Köyünden Veli oğlu Mevlüt Kara gösterilen adreste bu
lunamadığı ve semti meçhulde olduğu yaptırılan tahkikattan anla
şıldığından adı geçenin mahkemeye gelerek davasını takip etmesi veya 
bir vekille kendisini temsil ettirmesi duruşmanın bırakıldığı 31/1/1968 
günü mahkemede hazır bulunması lüzumu ihbar ve tebliğ olunur. 

9635 



Sahife: 20 (Resmî Gazete) 16 ARALIK 1967 

A n k a r a Dördüncü Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

Esas No. : 1967/1301 
K a r a r No. : 1967/1068 
6621 S. K . na muhalefet suçundan mahkememizin 4/11/1967 tarihl i 

ilâmı ile 6621 S. K . nun 24/c maddeleri gereğince 25 l i r a hafif para 
cezası ile hükümlü Hüseyin oğlu 1339 doğumlu Mustafa Erdayı hakkın
daki gıyabi ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı, ve kendisine 
tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29 uncu maddesi 
gereğince adı geçen maznuna hükmün ilânen tebliğine, hüküm fıkra
sının neşir tarihinden 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı 
ilân olunur. 

9532 

Esas No. : 967/1302 
K a r a r No. : 967/1067 
6621 S. K . M u . suçundan Mahkememizin 4/11/1967 tar ihl i ilâmı ile 

6621 Sk. 24/c maddeleri gereğince 25 l i r a hafif para cezası ile hükümlü 
Hasan oğlu 937 doğumlu Hasan Demirtaş hakkındaki gıyabi ilâm bütün 
aramalara rağmen bulunamadığı, ve kendisine tebliğ edilemediğinden 
7201 sayılı Tebligat Kanunun 29 uncu maddesi gereğince adj geçen maz
nuna hükmün ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 gün 
sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

9533 

Esas No. : 967/788 
K a r a r No. : 967/926 
T. V . K . suçundan Mahkememizin 6/10/1967 tarihli ilâmı ile T C K . 

nunun 566 nci maddeleri gereğince 41 l i r a 60 kuruş para cezası ile hü
kümlü Server oğlu 1943 doğumlu Abdullah Agâh Numanoğlu hakkın
daki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı, ve kendisine 
tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29 uncu maddesi 
gereğince adı geçen maznuna hükmün ilânen tebliğine hüküm fıkrası
nın neşir tarihinden 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı 
ilân olunur. 

9534 

Esas No. : 966/1413 
K a r a r No. : 967/556 
Karşılıklı hakaret suçundan Mahkememizin 6/6/1967 tarihl i ilâmı 

ile T C K . nunun 482/3, 89 uncu maddeleri gereğince 1 ay hapis 250 l i r a 
ağır para cezası ile hükümlü Mehmet kızı 930 doğumlu Zehra Vurgun 
hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı, ve ken
disine tebliğ edüemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29 uncu mad
desi gereğince adı geçen maznuna hükmün ilânen tebliğine hüküm fık
rasının neşir tarihinden 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı 
ilân olunur. 

9535 

Esas No. : 967/1303 
K a r a r No. : 967/1066 
6621 S. K . M . suçundan Mahkememizin 4/11/1967 tar ihl i ilâmı ile 

6621 Sk. nunun 24/c maddeleri gereğince 25 l i ra hafif para cezası ile -
hükümlü Nurtek oğlu 1326 doğumlu Hüseyin Öner hakkındaki gıyabi 
ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı, ve kendisine tebliğ edile
mediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29 uncu maddesi gereğince adı 
geçen maznuna hükmün ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir t a r i 
hinden 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

9536 

Akçakale Tapulama Hâkimliğinden : 

Akçakale'nin Telşinan Köyü Birliği Yukarıhedibat Köyü mevkiine 
ait 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ve 39 parsel numaralı gayrimen-
kullerin aynı Zeliha Buluntu, Mehmet oğlu Sait ve Sait oğlu Ali Ağan 
adlarına yapılan tespitine muterjz hazineyi maliye ve İsmail Küçük 
tarafından itiraz edilip İsmail Küçük'ün duruşma sırasında vefatı se-
bebile mirasçıları tarafından takip edilen davanın yapılan duruşması 
sonunda : İtirazın yerinde görülmediğinden reddile tespitin onanma
sına mütedair hükmün Yargıtayca bozulması üzerine bozmaya uyul
mayarak eski kararda İsrar edilmesine mütedair verilen 3/10/1967 
tarih 967/4-34 sayılı hüküm İsmail Küçük mirasçıları vekili avukat 
Kemal Badıllı tarafından 27/11/1967 tarihli dilekçe ile temyiz edilmiş 
olup muterizin aleyhlerden Mehmet oğlu Sait ve Sait oğlu Ali Ağan'm 

adresleri meçhul bulunduğundan tebliğ edilememiştir. Temyiz dilek
çesi ilgililere veya varsa mirasçılarına tebliğ yerine kaim olmak üzere 
ilânen tebliğ olunur. 

9586 

A n k a r a İflâs Memurluğundan: 

1967/46 
Müflis Nihat Rıza Tuncer'in İcra İflâs Kanununun 217 nci maddesi 

gereğince iflâsının ilânı neticesinde tasfiyenin tatiline karar verilmiştir. 
İcra Kanununun 217 nc i maddesi gereğince kanun dairesinde 30 

gün içinde masraf ödenmediği takdirde iflâsın kapatılacağı ilân olunur. 
9575 

A n k a r a i k i n c i Asl iye Ceza Hâkimliğinden : 

966/730 
Ruhsatsız tabanca taşımak, kavgada korkutmak maksadiyle silâh 

boşaltmaktan sartık Tokat'ın Hacı Mehmetbey Mahallesi 33 hanesin
den olup, Ankara Kurtuluş ikinci Dedeefendi Sokak 18/5 de oturur, 
Şükrü oğlu 1936 D. lu Ali Rıza Sarıoğlu hakkında icra kılınan muha
keme sonunda : 

Sanığın 12/12/1966 tarihinde işlediği ruhsatsız tabanca taşımak ve 
kavgada korkutmak maksadiyle silâh boşaltmak suçu sabit görüldüğün
den 6136 sayılı Kanunun 13 ve T. C. K. nun 466/2, 71 ve 75/2 nci madde
leri gereğince içtimaen sekiz ay hapis ve 200 lira ağır para cezası ile 
mahkûmiyetine dair 19/9/1967 tarih ve 730/298 sayılı gıyabî hükmün 
sanığa tebliğ edilemediği gibi, adresinin tespiti mümkün olmamış ve 
böylece meskeni meçhul kalmış bulunmakla 7201 sayılı tebligat Ka
nunun 28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri gereğince hüküm hülâsasının 
Resmî Gazete ile ilânına ve ayrıca Ankara Adliyesi divanhanesine asıl
masına ve son ilân tarihinden 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayıl
masına karar verilmiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
9531 • 

Giresun Ağır Ceza Hâkimliğinden : 

E . No. : 965/273 
K. No. : 967/81 
C. Sav. N o : 1965/908 
Başkan : Hüseyin Özgüç 10654 
Yt. Üye : Kayahan Özden 12097 
Üye: Celâl Demirtaş 12852 
Z. K.» Nihat Tek 
Davacı: K. H . 
Müşteki: Ali Bilge 
Sanık : Şahsüver Göncü, B : Dursun, A : Şakire, D : 1/1/1953 iken 

mahkemece 1/1/1945 olarak düzeltilmiş, Fatsa ilçesi Evkaf K. hane: 
40, Ci lt : 2, Sahife: 40 da nüfusa kayıtlı (Halen adresi meçhul) 

Sanık : Mehmet Ertekin, B : Efe, A : Fatma, D : 10/3/1950, Fatsa 
ilçesi Evkaf K. hane : 40 da nüfusa kayıtlı (Halen adresi meçhul) 

Suç : Gasp 
Suç T . : 1/8/1965 
Tevkif T . : 3/8/1965 (Her iki sanığın) 
Tahliye T . : 10/8/1966 (Her iki sanığın) 
Sanık Şahsüver Göncü'nün sabit görülen suçundan dolayı T. C. K. 

nun 495/1, 59, 525 inci maddeleriyle iki sene bir ay ağır hapsine, bu, 
kadar müddet emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulmasına; 
sanık Mehmet Ertekin'in T. C. K. nun 495/1, 55/3, 59 uncu maddele
riyle iki sene dokuz ay ongun ağır hapsine; sanıklardan Şahsüver Gön
cü'nün nüfusta kayıtlı bulunan 1/1/1953 doğum tarihinin 1/1/1945 ola
rak düzeltilmesine dair verilen 19/4/1967 tarih esas, 1965/273 karar, 
1967/81 sayı ile verilen karar gıyabî karar, yapılan bunca aramalara 
rağmen bulunamadıklarından sanıklara tebliği mümkün olmadığı ci
hetle 7201 sayılı Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri uyarınca keyfiye 
tin Resmî Gazetede neşren ilânına, aynı K. nun 31 inci maddesine tev
fikan ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligat yapılmış sayıl
masına, ilânın bir örneğinin ayrıca mahkeme divanhanesine asılma
sına, kanun yollarına baş vurulmadığı takdirde hükmün katileşmiş 
addedilmesine 14/11/1967 günü oybirliğile karar verilmiştir. 

ilân olunur. 
9527 



16 ARALIK 1967 (Resmî Gazete) Sahife: 21 

A n k a r a 1. Su lh Ceza Hâkimliğinden : 

967/1287 
iBeyananme vermemek suçundan sanık Seyit Çamlıbel hakkında 

Mahkememizden verilen 31/10/1967 tar ih ve aynı sayılı hüküm sanığa 
bugüne kadar tebliğ edilememiş ve adreside tespit edilememiştir. 

B u it ibarla adı geçen sanığın bu hükme karşı 15 gün içerisinde k a 
nun yollarına baş vurmadığı takdirde hükmün kendisine tebüğ edilmiş 
sayılacağı hususu ilâm tebliği yerine k a i m olmak üzere ilânen tdbliğ 
olunur. 

9714 

967/1285 
Beyanname vermemek suçundan sanık Veysel Karakılıç hakkında 

Mahkememizden verilen 31/10/1967 tar ih ve aynı sayılı hüküm sanığa 
bugüne kadar tebliğ edilememiş ve adreside tespit edilememiştir. 

B u itibarla adı geçen sanığın bu hükme karşı 15 gün içerisinde k a 
nun yollarına başvurmadığı takdirde hükmün kendisine tebliğ edilmiş 
sayüacağı hususu ilâm tdbliği yerine k a i m olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 

9715 

967/952 
Beyanname vermemök suçundan sanık A l i SipaHıioğlu hakkında 

Mahkememizden verilen 31/10/1967 tar ih ve aynı sayılı hüküm sanığa 
bugüne kadar tebliğ edilememiş ve adreside tespit edilememiştir. 

B u it ibarla adı geçen sanığın bu hükme karşı 15 gün içerisinde k a 
nun yollarına başvurmadığı takdirde hükmün kendisine tebliğ edilmiş 
sayılacağı hususu ilâm tebliği yerme k a i m olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 

9716 

967/638 
Hırsızlık suçundan sanık Fevz i Şahman hakkında Mahkememizden 

verilen 25/9/1967 tar ih ve aynı sayılı hüküm sanık bunca aramalara 
rağmen bulunamaması ve adreside tespit edilememiş olduğundan işbu 
hükme karşı adı geçenin 15 gün içerisinde kanun yollarına başvurmadığı 
takdirde mezkûr hükmün kesinleşmiş sayılacağı hususu ilâm tebliği ye
rine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

9717 

967/993 
Tiren camı kırmak suçundan sanık Tanın Doğan hakkında M a h 

kememizden verilen 8/9/1967 tar ih ve aynı saydı hüküm sanık bunca 
aramalara rağmen bulunamaması ve adreside tespit edilememiş olduğun
dan işbu hükme karşı adı geçenin 15 gün İçerisinde kanun yo l lanna baş
vurmadığı takdirde mezkûr hükmün kesinleşmiş sayılacağı hususu ilâm 
tebliği yerine k a i m olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

9718 

967/867 
Hakaret suçundan sanık F a i k A t a l a y hakkında Mahkememizden 

verilen 31/10/1967 'tarih ve aynı sayılı hüküm adı geçenin bugüne k a 
dar aramalara rağmen bulunamamış ve adreside tespit edilememiş o l 
duğundan mezkûr hıüküm kendisine tebliğ edilememiştir. 

B u it ibarla hükümlünün ilân tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
bu hükme karşı kanun yol lanna başvunnadığı takdirde hükmün kendi
sine tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilâm tebliği yerine k a i m olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 

9719 

967/451 
Hırsızlık suçundan sanık Kerem Tazegül hakkında Mahkememiz

den verilen 22/9/1967 tar ih ve aynı sayılı hüküm sanık bunca arama
lara rağmen bulunamaması ve adreside tespit edilememiş olduğundan 
işbu hükme karşı adı geçenin 15 gün içerisinde kanun yollarına başvur
madığı takdirde mezkûr hükmün kesinleşmiş sayılacağı hususu ilâm 
tebliği yerine k a i m olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

9720 

967/907 
Tehlikel i vasıta kul lanmak suçundan sanık Seyfi Karadeniz hak

kında Mahkememizden verilen 7/9/1967 tar ih ve aynı sayılı hüküm sa
nık bunca açamalara rağmen bulunamaması ve adreside tespit edileme
miş Olduğundan İşbu hükme karşı adı geçeni 15 gün içerisinde kanun 

yol lanna başvurmadığı takdirde mezkûr hükmün kesinleşmiş sayıla
cağı hususu ilâm tebliği yerine k a i m olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

9721 

967/47 
Hırsızlık suçundan sanık Hüseyin Buldukoğlu hakkında Mahkeme

mizden verilen 11/10/1967 tar ih ve aynı sayılı hüküm adı geçenin bu
güne kadar aramalara rağmen bulunamamış ve adreside tespit edile
memiş olduğundan mezkûr hükmün kendisine tebliğ edilememiştir. 

B u it ibarla hükümlünün ilân tarihinden itibaren 15 gün İçerisinde 
bu hükme karşı kanun yol lanna başvurmadığı takdirde hükmün kendi
sine tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilâm tebliği yerine ka im olmak üzere 
ilânen tebliğ olunur. 

9722 

966/1112 
Sarhoşluk suçundan sanık Mehmet Akdağ hakkında Mahkememiz

den verilen 22/9/1967 tar ih ve aynı sayılı hüküm adı geçenin bugüne 
kadar aramalara rağmen bulunamamış ve adreside tespit edilememiş o l 
duğundan mezkûr hüküm kendisine tebliğ edilememiştir. 

B u itibarla hükümlünün ilân tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
bu hükme karşı kanun yol lanna başvurmadığı takdirde hükmün kendi
sine tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilâna tebliği yerine ka im olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 

9723 

967/844 
Bıçak çekmek suçundan sanık Necati Topçu hakkında Mahkeme

mizden verilen 15/9/1967 tar ih ve aynı sayılı hüküm adı geçenin bugüne 
kadar aramalara rağmen bulunamamış ve adreside tespit edilememiş o l 
duğundan mezkûr hüküm kendisine tebüğ edilememiştir. 

B u itibarla hükümlünün ilân tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
bu hükme karşı kanun yol lanna başvurmadığı takdirde hükmün kendi
sine tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilâm tebliği yerine k a i m olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 

9724 

967/1204 
1704 S. K . M u . suçundan sanık A l i Küçüker hakkında Mahkeme

mizden verilen 7/10/1967 tar ih ve aynı saydı hüküm adı geçenin bugüne 
kadar aramalara rağmen bulunamamış ve adreside tespit edilememiş 
olduğundan mezkûr hüküm kendisine tebliğ edilememiştir. 

B u İtibarla hükümlünün ilân tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
bu hükme karşı kanun yo l lanna başvurmadığı takdirde hükmün kendi 
sine tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilâm tebliği yerine (kaim olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 

9725 

967/871 
T. V . K . suçundan sanık İbiş Şentürk hakkında Mahkememizden 

verilen 18/9/1967 tarih ve aynı sayılı hüküm adı geçenin bugüie kadar 
aramalara rağmen bulunamamış ve adreside tespit edilememiş olduğun
dan mezkûr - hüküm kendisine tebliğ edilememiştir. 

B u it ibarla hükümlünün ilân tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
bu hükme karşı kanun yo l lanna başvurmadığı takdirde hükmün kendi 
sine tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilâm tebliği yerine k a i m olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 

9726 

Digor Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

967/129 
Davacı Digor 'un Varlı Köyünden Dilber Özil tarafından davalı D i -

gor'un Dolaylı Köyünden kocası Zeki Özil aleyhine açmış olduğu boşan
ma davasının yapılan açıK yargılaması sırasında : 

Davalı A z i z özil'in adresi meçhul olduğundan davetiyenin ilânen 
tebliğine duruşmanın 6 Şubat 1968 Salı günü saat 9.00 a bırakılmasına 
karar verilmiştir. 

Davalı mahkemeye gün ve saatinde gelmediği takdirde hakkında 
gıyap kararı uygulanacağı davetiye yerine ka im olmak üzere ilân olunur. 

9765 
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A n k a r a B i r inc i Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

967/664 
Hırsızlık suçundan sanık Nurett in Konan hakkında Mahkememiz

den verilen 25/9/1967 tar ih ve aynı sayılı hüküm adı geçenin bu güne 
kadar aramalara rağmen bulunamamış ve adresi de tespit edilememiş 
olduğundan mezkûr hüküm kendisine tebliğ edilememiştir. 

B u it ibarla hükümlünün ilân tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
bu hükme karşı kanun yollarına başvurmadığı takdirde hükmün kendi
sine tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilâm tebliği yerine k a i m olmak üze
re ilânen tebliğ olunur. 

9727 

967/861 
Hırsızlık suçundan sanik Osman tlçen hakkında Mahkememizden 

verilen 15/9/1967 tarih ve aynı sayılı hüküm sanığa bu güne kadar teb
liğ edilememiş ve adresi de tespit edüememiştir. 

B u it ibarla adı geçen sanığın bu hükme karşı 15 gün içerisinde k a 
nun yollarına başvurmadığı takdirde hükmün kendisine tebliğ edilmiş 
sayılacağı hususu ilâm tebliği yerine ka im olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 

9728 

967/589 
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan sanık Satılmış Yüksel hakkın

da Mahkememizden verilen 19/10/1967 tarih ve aynı sayılı hüküm sa
nık bunca aramalara rağmen bulunamaması ve adresi de tespit edileme
miş olduğundan işbu hükme karşı adı geçenin 15 gün içerisinde kanun 
yollarına başvurmadığı takdirde mezkûr hükmün kesinleşmiş sayılacağı 
hususu İlâm tebliği yerine k a i m olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

9729 

967/976 
Yangına sebebiyet suçundan sanık Mehmet Özkaragöz hakkında 

Mahkememizden verilen 31/10/1967 tar ih ve aynı saydı hüküm sanık 
bunca aramalara rağmen bulunamaması ve adresi de tespit edilememiş 
olduğundan işbu hükme karşı adı geçenin 15 gün içerisinde kanun yolla
rına başvurmadığı takdirde mezkûr hükmün kesinleşmiş sayılacağı hu
susu ilâm tebliği yerine k a i m olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

9730 

967/976 
Yangına sebebiyet suçundan sanık Cemal ökaragöz hakkında M a h 

kememizden verilen 31/10/1967 tarih ve aynı sayılı hüküm sanık bunca 
aramalara rağmen bulunamaması ve adresi de tespit edilememiş oldu
ğundan işbu hükme karşı adı geçenin 15 gün içerisinde kanun yollarına 
başvurmadığı takdirde mezkûr hükmün kesinleşmiş sayılacağı hususu 
ilâm tebliği yerine k a i m olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

9731 

A n k a r a Asl iye Onikinci H u k u k Hâkimliğinden : 

966/196 
Daavlı Turgut Reis Mahallesi 72 numarada Yozgatlılar Kulübünü 

temsil en Başkanı Cevdet Sayügan, 
Davacı K . H . adına A n k a r a Cumhuriyet Savcılığı tarafından 3/9/1966 

tar ihl i iddianemesiyle kulübün gaye dışı faaliyette bulunduğundan bahisle 
feshi için dava ikame etmiş duruşma günü iddianeme adınıza tebliğ edi
lememiş yaptırılan tahkikat neticesinde adresiniz tespit edüememiştir. 

Duruşma gününün ve dava mevzuunun adınıza ilânen tebliğine k a 
rar verilmiştir. 

Duruşmanız : 23/2/1968 Cuma günü saat 9.35 dedir belli gün ve 
saatte gelmeniz veya bir veküle temsil ettirUmeniz aks i takdirde gelecek 
duruşma günü adınıza ilânen gıyap kararı tebliğ olunacağı keyfiyeti du
ruşmanın ve dava mevzuunun adınıza tebliği yerine k a i m olmak üzere 
ilânen tebliğ olunur. 

9732 • 
A n k a r a B i r i n c i Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

967/853 
Müessir f i i l suçundan sanık Burhan Yıkılmaz hakkında Mahkeme

mizden verilen 25/9/1967 tar ih ve aynı sayılı hüküm sanığa bu güne k a 

dar tebliğ edilememiş ve adresi de tespit edilememiştir. 
B u i t ibarla adı geçen sanığın bu hükme karşı 15 gün içerisinde k a 

nun yollarına başvurmadığı takdirde hükmün kendisine tebliğ edilmiş 
sayüacağı hususu ilâm tebliği yerine k a i m olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 

9733 

966/853 
Müessir f i i l suçundan sanık Hüseyin Karakütük hakkında Mahke

memizden verilen 25/9/1967 tar ih ve aynı sayılı hüküm sanığa bu güne 
kadar tebliğ edilememiş ve adresi de tespit edilememiştir. 

B u it ibarla adı geçen sanığın bu hükme karşı 15 gün içerisinde k a 
nun yollarına başvurmadığı takdirde hükmün kendisine tebliğ edümiş 
sayılacağı hususu ilâm tebliği yerine k a i m olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 

9734 

A n k a r a Dördüncü Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

Esas N o : 967/338 
K a r a r N o : 967/898 
Hırsızlık suçundan Mahkememizin 29/9/1967 tar ihl i ilâmı ile T. C. 

K . nunun 491/ilk, 522, 55/3 üncü maddeleri gereğince 1 ay 10 gün hapis 
cezası ile hükümlü Ahmet oğlu 1952 doğumlu Fevz i A k k a y a hakkındaki 
gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ 
edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gere
ğince adı geçen maznuna hükmün ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının ne
şir tarihinden 15 gün sonra muhataba tebliğ edümiş sayüacağı ilân olu
nur. 

9735 

Ankara Belediye Başkanlığından : 

Ankara Belediyesi Meyve ve Sebze Toptancı Hal ' i Yönetmeliğinin 
38 inci maddesine bir fıkra eklenmesine dair Yönetmelik, 

Madde 1 — Ankara Belediyesi Meyve ve Sebze Toptancı Hal ' i Yö 
netmeliğinin 38 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

E k fıkra; Kamyonla dökme halinde satışa arzedilen mallarda kamyon 
kap olarak kabul olunur. 

Madde 2 — İşbu Yönetmelik yayın tarihinden itibaren yürürlüğe 
girer. 

9645 • 

Bursa Belediyesinden : 

Bursa Belediyesi Sıhhî Zabıta Talimaıtnamesinin 204 üncü maddesine 
Belediye Meclisinin 21 Haziran 1967 gün ve E. 1967/73 K . 1254 sayılı 
karar la eklenen 24 üncü fıkranın metni : 

(imal yeri bildirmek ve imalât zamanında kontrola tabi ve amade 
bulundurmak kayıt ve şartı ile seyyar dondurma satışına müsaade edilir. 
Seyyar dondurma satışı başlangıç ve sonuç tarihleri Belediyece tespit 
edilir.) 

İşbu bu fıkra hükmü Resmî Gazete'de yayımı gününden itibaren 
yürürlüke girer. 

B a n k a Kredi lerini Tanzim Komitesi Genel Sekreterliğinden : 

24/9/1964 tarih ve 11815 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 143 sa
yılı B a n k a Kredi ler ini Tanzim Komitesi Kararının 2 nci fıkrası gereğince 
aynı karara ek listeye aşağıdaki sanayi ko lu Uâve edilmiştir. 

A n a sektör : Plast ik işleme sanayii, İlâve edilen sanayi kolu : «Vinyl 
- Aspest termoplastik» imalâtı sanayii 

9621 
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A n k a r a B i r inc i Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

967/879 
Tehlikel i vasıta kullanmak suçundan sanık N . F a r u k U r a n hak

kında Mahkememizden verilen 20/10/1967 tarih ve aynı sayılı hüküm 
sanığa bu güne kadar tebliğ edilememiş ve adresi de tespit edilememiştir. 

B u it ibarla adı geçen sanığın bu hükme karşı 15 gün içerisinde k a 
nun yollarına başvurmadığı takdirde hükmün kendisine tebliğ edilmiş 
sayılacağı hususu ilâm tebliği yerine k a i m olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 

9736 

967/471 
H a f t a Tat i l i Kanununa muhalefet suçundan sanık Sebahattin İmam 

hakkında Mahkememizden verilen 16/10/1967 tarih ve aynı sayılı hüküm 
sanığa bu güne kadar tebliğ edilememiş ve adresi de tespit edilememiş
t i r . 

B u i t ibar la adı geçen sanığın bu hükme karşı 15 gün içerisinde 
kanun yollarına baş vurmadığı takdirde hükmün tebliğ edilmiş sayıla
cağı hususu Uâm tebliği yerine k a i m olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

9737 

967/929 
îz'aç suçundan sanık M . Sezer Ünal hakkında Mahkememizden 

verilen hapis cezasına ait gıyabî hüküm sanığın bunca aramalara rağ
men bulunamaması ve adresinin de tespit edüememiş olduğundan işbu 
hükmün ilân tarihinden itibaren 15 gün içerisinde temyiz edilmediği tak
dirde gıyabî ilâmın kendisine tebliğ edilmş sayılacağı hususu tebligat 
yerine karni olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

9738 

967/1251 
Emir lere aykırı hareket suçundan sanık Hüseyin M u m hakkında 

Mahkememizden verilen hapis cezasına ait gıyabî hüküm sanığın bun
ca aramalara rağmen bulunamaması ve adresinin de tespit edilememiş 
olduğundan işbu hükmün ilân tarihinden İtibaren 15 gün içerisinde tem
yiz edilmediği takdirde gıyabî ilâmm kendisine tebliğ edlmiş sayılacağı 
hususu tebligat yerine k a i m olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

9739 

967/579 
Tehlikeli vasıta kul lanmak suçundan sanık Ülkü Onur hakkında 

Mahkememizden verilen hapis cezasma ait gıyabî hüküm sanığın bunca 
aramalara rağmen bulunamaması ve adresinin de tespit edilememiş ol
duğundan işbu hükmün ilân tarihinden itibaren 15 gün içerisinde temyiz 
edilmediği takdirde gıyabî ilâmın kendisine tebliğ edlmş sayılacağı h u 
susu teblğat yerine k a i m olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

9740 

966/1447 
Hırsızlık suçundan sanık Rasim Tanışık hakkında Mahkememizden 

verilen 7/2/1967 tar ih ve aynı saydı hüküm sanık bunca aramalara rağ
men bulunamaması ve adresi de tespit edüememiş olduğundan işbu hük
me karşı adı geçenin 15 gün içerisinde kanun yol larma başvurmadığı 
takdirde mezkûr hükmün kesinleşmiş sayılacağı hususu ilâm tebliği ye
rine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

9741 

967/1074 
Tehlikel i vasıta kul lanmak suçundan sanık Kenan Karacaoğlu hak

kında Mahkememizden verilen 9/10/1967 tar ih ve aynı sayılı hüküm sa
nığa bu güne kadar tebliğ edüememiş ve adresi de tebliğ edilememiştir. 

B u it ibarla adı geçen sanığın bu hükme karşı 15 gün içersinde k a 
nun yollarına başvurmadığı takdirde hükmün kendisine tebliğ edilmiş 
sayılacağı hususu ilâm tebliği yerine k a i m olmak üzere ilânen tebliğ olu
nur. 

9742 

967/1213 
Ölçüler K a H u . suçundan sanık Şükrü Ortaç hakkında Mahkeme

mizden verüen 7/10/1967 tar ih ve aynı sayılı hüküm sanığa bu güne k a 
dar tebliğ edilememiş ve adresi de tespit edilememiştir. 

B u it ibarla adı geçen sanığın bu hükme karşı 15 gün içersinde k a 
nun yollarına başvurmadığı takdirde hükmün kendisine tebliğ edilmiş 
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sayılacağı hususu ilâm tebliği yerine k a i m olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 9743 

967/1011 
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan sanık Semih Ersen hakkında 

Mahkememizden verilen hapis cezasına ait gıyabî hüküm sanığın bunca 
aramalara rağmen bulunamaması ve adresinin de tespit edüememiş o l 
duğundan işbu hükmün ilân tarihinden itibaren 15 gün içersinde temyiz 
edilmediği takdirde gıyabî ilâmın kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı 
hususu teblğat yerine k a i m olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

9746 

967/829 
Darp suçundan sanık H a l i l Çelik hakkında Mahkememizden verilen 

hapis cezasma ait gıyabî hüküm sanığın bunca aramalara rağmen bulu
namaması ve adresinin de tespit edilememiş olduğundan işbu hükmün 
ilân tarihinden itibaren 15 gün içersinde temyiz edUmediği takdirde gı
yabî ilâmın kendisine tebliğ edilmş sayılacağı hususu tebligat yerine 
k a i m olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 9747 

967/131 
Hakaret ve ızrar suçundan sanık Şevket Bereke t in T. C. K . nunun 

516/ilk, 522, 89 uncu maddelerine göre verüen üç gün müddetle hapis 
ve 10 l i ra ağır para cezasım muhtevi 16/3/1967 tarih ve aynı sayılı ilâm 
sanığın bunca aramalara rağmen bulunamaması ve adresinin de tespit 
edilememesi sebebiyle tebliğ edilememiştir. 

B u it ibarla adı geçen sanığın ilân tarihinden İtibaren 7 gün içer
sinde mezkûr hükme karşı kanun yollarma başvurmadığı takdirde mez
kûr ilâmın kendisine tebliğ edümiş sayılacağı hususu Uâm tebliği ye
rine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 9748 

967/58 
Sarhoşluktan sanık Kâmil Alapınar hakkında Mahkememizden ve

rilen 18/4/1967 tar ih ve aynı sayılı olup T. C. K . nunun 516/ilk, 522 
nci maddelerine tevfikan verilen 3 gün müddetle hapis ve 10 l i r a ağır 
para cezasını muhtevi gıyabî hüküm bunca aramalara rağmen sanığa 
bu güne kadar tebliğ edUememiş ve adı geçenin adresi de tespit edUeme-
miştir. 

B u it ibarla sanığın mezkûr hükme karşı bir hafta zarfında kanun 
yollarına başvurmadığı takdirde gıyabî ilâmın kendisine tebliğ edümiş 
sayılacağı hususu ilâm tebliği yerine k a i m olmak üzere Uânen tebliğ 
olunur. 9749 

967/451 
suçundan sanık Yılmaz A y v a r hakkında Mahke 

memizden verilen 22/9/1967 tarih ve aynı sayılı hüküm sanık bunca ara
malara rağmen bulunamaması ve adresi de tespit edUememiş olduğun
dan işbu hükme karşı adı geçenin 15 gün içersinde kanun yol larma baş
vurmadığı takdirde mezkûr hükmün kesinleşmiş sayılacağı hususu ilâm 
tebliği yerme k a i m olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 9750 

A n k a r a Dördüncü Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

Esas N o : 967/125 
K a r a r N o : 967/860 
Hırsızlık suçundan Mahkememizin 22/9/1967 tar ihl i ilâmı ile T. C. 

K . nunun 491/3, 522, 525 inc i maddeleri gereğince 4 ay hapis, 4 ay em
niyeti umumiye nezareti cezası ile hükümlü Durmuş oğlu 1947 doğumlu 
Mehmet Çam Köylüoğlu hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağ
men bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Teb
ligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen maznuna hük
mün ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 gün sonra 
muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 9744 

Esas N o : 967/1175 
K a r a r N o : 967/966 
Iz'aç suçundan Mahkememizin 16/10/1967 tarihl i ilâmı ile T. C. K . 

nunun 547 nci maddesi gereğince 10 l i ra hafif para cezası ile hükümlü 
Mac i t oğlu 1927 doğumlu H a l i t İlten hakkındaki gıyabî Uâm bütün a r a 
malara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edüemediğinden 7201 
sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen maz
nuna hükmün ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 gün 
sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

9745 
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Saıküe: 24 (Resmî Gazete) 16 ARALIK 1967 

Gölcük Asl iye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 965/67 
K. No : 965/90 
Hâkim : Hüsamettin Doğruözlü 10753 
C. Savcısı : A. Refik Dikmen 11100 
Davacı : Fehim îskeçe 
Müdahil: H. A . 
Maznun : Reyhan Dinçer, Ulaşlı Köyünden Gölcük, Gölcük Ulaşlı 

Köyünde oturur Sivas Divriği Mursal Köyü nüfusunda kayıtlı Halil oğlu 
Fatma'dan doğma 8/10/1942 doğumlu bekâr, sabıkasız Sıtkı Bektaş 

Suç : Gece vakti hırsızlık 
Suç tarihi : 25/5/1965 
Yukarıda hüviyeti yazılı sanık Sıtkı Bektaş'ın Gölcük Asliye Ceza 

Mahkemesindeki gıyabında yapılan açık duruşma sonunda : 
Maznun bu suçtan dolayı T. C. Kanununun 492/1, 522, 59/2, 525 

inci maddelerine göre altı ay yirmi gün hapis ve emniyeti umumiye ce
zasına mahkûmiyetine 23/9/1965 tarihinde Mahkememizce karar verilmiş 
olup maznun hakkındaki gıyabî kararın bunca araştırmalara rağmen 
bulunamadığından tebliğ edilemediği dosyasının tetkikinden anlaşılmakla 
7201 sayılı Kanunun 28 ve 29 uncu maddelerine tevfikan keyfiyetin Resmî 
Gazete ile ilânen neşrine ve 31 inci maddeye tevfikan ilânm yapıldığı 
tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğatm maznuna yapılmış sayılmasına 
ve tebliğ tarihinden bir hafta içinde temyiz etmediği takdirde müteakip 
muamelenin icrasına ilânın bir suretinin ayrıca mahkeme divanhanesin
de ilsakına ilâm masrafının sanıktan tahsiline 17/11/1967 tarihinde ka
rar verildi. 

9622 

Gaziantep Birinci İcra Memurluğundan : 

967/340 
Borçlu: Selâhattin Alkan, Nizam Caddesi No. 15/A da Zonguldak 
Alacaklı: Reşat Divan Kaleoğlu vekili avukat Şefik Ayatya 

10.865 lira ve masrafları hakkında 1967/340 sayılı dosyadaki icra ta
kibi sebebiyle namınıza çıkarılan ödeme emri bila tebliğ iade olun
muş, ve zabıtaca yapılan tahkikata göre de tebligata elverişli adre
sinizin meçhul kaldığı bildirilmiş olduğundan ödeme emrinin 7201 sa
yılı Kanunun 28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri gereğince size ilânen teb
liğine karar verilmiştir. 

Yukarda yazılı bulunan borç ve masrafları işbu ilânın tebliği 
tarihinden itibaren kanunî süresi dahil olmak üzere 30 gün içinde öde
meniz lâzımdır. Borcun bir kısmına veyahut alacaklının takibat icrası 
hakkmda bir itirazınız varsa yine bu 30 gün içinde istida ile veya şi
fahen icra dairesine bildirmeniz lâzımdır. Bildirmediğiniz takdirde bu 
müddet içinde 74 üncü madde mucibince mal beyanında bulunmanız 
lâzımdır. Beyanda bulunmadığınız takdirde hapis cezası ile cezalan 
dırılacağınız, borcu ödemez veya itiraz etmezseniz cebri icraya devam 
edileceğini ihtar ve ilânen tebliğ olunur. 

9657 

Malatya Asliye Birinci Hukuk Hâkimliğinden : 

Emine Başyurt vekili avukat Mehmet Buğdaycı tarafından Millî 
Savunma Bakanlığına izafeten hazine vekili ve Akçadağ'ın Karapınar 
Köyünden Hasan oğlu Mehmet Göktaş aleyhine açılan tazminat dava
sının yapılan duruşması sonunda: 

(42.108) lira maddî tazminatın davalılardan tahsili ile davacılara 
verilmesine Malatya Asliye 1 inci Hukuk Mahkemesinden 15/12/1966 
gün ve 966/117 655 sayı ile karar verilmiş olduğundan adresi meçhul 
bulunan davalılardan Mehmet Göktaş'a hüküm tebliği yerine kaim 
olmak üzere ilân olunur . 

9653 

Mersin ikinci İcra Memurluğundan : 

965/1798 
Merzeler Ticaret Kolektif Şirketi vekili avukat Kem alettin Sön-

mez'e borçlu ihsan Gürbüz hakkında yapılan takipte borçlu adına çı
karılan ödeme emri bila ikmal iade edilmiş zabıtaca yapılan tahkikat-
dada borçlunun adresinin meçhul olduğu bildirilmiş olduğundan öde
me emrinin borçluya Resmî Gazetede ilân sureti ile tebliğine karar 
verilmiştir. 

ödeme emrindeki 10 günlük müddete kanunî süreninde eklene
rek işbu ilânın 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilânı ve ilânı 
müteakip müddet içinde borç ödenmez veya mal beyanında bulunmaz 
ve aynı zamanda borçlu olmadığını itfa veya imhal edildiği veya ala
cağın zaman aşımına uğradığını sebepleri ile birlikte icra tetkik mer
ciine müracaat ederek icabeden kanunî ve muameleyi ikmal eyleme-
diği takdirde takibin kesinleştiği kabul edilerek cebrî icraya devam 
olunacağı ödeme emri yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

9391 

Balıkesir İkinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

967/49 
Bursa Vilâyeti Mudanya Kazası'nm Halitpaşa Mahallesinden 

Kadri Demirtaş tarafından, Eskişehir Aziziye Mahallesi Posta Sokak 
No. 9 da mukim Kasım Gültekin ile Sağlam Turizm ve Endüstiri Şir
keti ve Anadlu Sigorta A. Şirketi aleyhlerine mahkememize açılmış 
bulunan tazminat davasının yapılmakta olan duruşmasında : 

Davalılardan Kasım Gültekin namına çıkanln davetiye vrakası-
nınbila tebliğ iadesi üzerine ilânen yapılmış davetiye tebligatına rağ
men de duruşmanın muayyen bulunduğu gün ve saatte mahkemede 
hazır bulunmadığından hakkında verilmiş bulunan gıyap kararının da 
keza Resmî Gazete ile ilânen yapılmasına karar verilmiştir. 

Mahkememizin 1967/49 esas numarasında kayıtlı bulunan bu da
vanın duruşması 18/1/1968 günü saat 10.00 bırakılmıştır. Davalı Ka
sım Gültekin'in muayyen gün ve saatte duruşmada bizzat bulunması 
veya bir vekili müdafi ile kendisini temsil ettirmesi, aksi halde du
ruşmaya gıyabında devam olunacağı gıyap kararı makamına kaim 
olmak üzere tebliğ olunur. 

9293 

Senirkent Tapulama Hâkimliğinden: 

965/207 
967/202 

Senirkent B. Kabaca Köyünün Armut Kırı mevkiinde kain 9011 pars'el 
numaralı 7070 metre kare gayrimenkulun B. Kabaca Köyünden Veli 
kızı Döne Böcek varisleri, Eşe, Ümmü, Veli,, Hüseyin, Yusuf, Osman, 
Mehmet Böcek adına tespitine davacı aynı Köyden Veli Gültekin tara
fından vaki itirazı üzerine yapılan alenî muhakeme sonunda: 

9011 nolu parselin Veli kızı Döne Böcek ve Süleyman varisleri adı
na hisseleri nispetinde tesciline dair verilen 3/8/1967 gün ve 207/202 
sayı ile karar verilmiş olmakla mezkûr karar davalı varislerinden 
Mustafa oğlu Yusuf Böcek'e bütün arama ve soruşturmaya rağmen 
adresi tespit edilemediğinden karar tebliğ olunamamıştır. 

işbu kararın ilânından itibaren 15 gün içinde temyiz edilmediği 
takdirde hüküm kesinleşeceği ilânen tebliğ olunur. 

9650 

Ankara ikinci Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

964/622 

Hırsızlık ve hüviyet cüzdanı sahtekârlığından sanık Tokad'ın Se
yit Necmettin Mahallesi 99 hanesinden olup, orada oturur, Hüseyin 
ve Fatma oğlu 1942 D. lu Ahmet Fakı hakkında icra kılınan muhake
me sonunda: 

Sanığın 1964 tarihinde işlediği hırsızlık ve hüviyet cüzdanı sah
tekârlık suçu sabit görüldüğünde T. C. K . nunun 491/3, 62, 522, 59, ve 
525 inci maddeleri egreğince bir ay üç gün müddetle hapis cezası ile 
mahkûmiyetine ve bu kadar müddetle emniyeti umumiye nezareti al
tında bulundurulmasına dair mahkememizce verilen 17/12/1964 tarih 
622/891 sayılı gıyabî hükmün, sanığa tebliğ edilemediği gibi, adresi 
nin de tespiti mümkün olamamış ve böylece meskeni meçhul kalmış 
bulunmakla 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 30 ve 31 inci madde
leri gereğince hüküm hülasasının Resmî Gazete ile ilânına ve aynca 
Ankara Adliyesi Divanhanesine asılmasına ve son ilân tarihinden 15 
gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar verilmiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
9651 

PBŞIMIII sridt Devlet Matbaan 
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