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Sayı: 12852 
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SALI 

J 

k a n u n l a r 
Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa ek Kanun 

Kanun No : 1030 Kabul tarihi: 7/3/1968 

Hadde 1 — 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 2 nci maddesi uya-
nnca, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesine bağlı olarak kurulmuş 
bulunan «Hayvan Yetiştiriciliği ve Hayvan Sağlığı Bilimleri Uzmanlık 
Yüksek Okulu» na ait bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kuruluş kadrolan 
5239 sayılı Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadrolan Kanunundaki (1) sa-
yılı cetvele eklenmiştir. 

Madde 2 — Bu yüksek okula ek görevle atanan ve hariçte resmî 
veya özel bir işi bulunmıyan üniversite mensubu öğretim üyelerinin al-
makta oldukları üniversite tazminatına halel gelmez, haklarında 7244 
sayılı Kanunun 3 uncü maddesi hükmü uygulanmaz. 

Madde 3 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 4 — Bu kanunun hükümlerını Bakanlar Kurulu yürütür. 

15/3/1968 

No. Bulıjh 
Düstur 
Tertip 

Resmî 
Gaze te 

Cilt Sahife San 

ligin Kanun : 
4934 ÜMwcrılt«l*r K&mınu 11/6/1946 87 1*23 

5434 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair Kanun 
Kanun No : 1031 Kabul tarihi: 7/3/1968 

Madde 1 — 5434 sayıh Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiş-
tir : 

Geçici Madde — Durumları 5951 sayılı Kanunla, 5434 sayılı Ka-
nunun 12 nci maddesinin ( I I ) işaretli fıkrasına eklenen (L ) bendi şu-
mulıine girenlerle Kurucu Meclis üyeliğinde bulunmuş olanlardan halen 
emeklilik hakkı tanınan görevlerde veya TB.MM. Üyeliğinde bulunan-
lardan tanınan (6) aylık süre içinde müracaat etmemiş bulunanlar için 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yeniden bir yıllık süre 
tanınmıştır. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu kanunu Baksınlar Kurulu yürütür. 

15/3/1968 

No. 

5434 

Batlıüı 
Duttur 
Tertip 

İlgili Kanun ı 
Tilkiye Cumhuriyeti Emekli Sauılığı Kamım B/6/194» 

Cilt 

«0 

Re&mî 
Gazete 

Sahife Sayı 

7285 

İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa ek Kanun 
Kanun No : 1032 Kabul tarihi: 7/3/1968 

Madde 1 —• 4936 sayıh Üniversiteler Kanununun ikinci maddesi 
uyajnc* istanbul Üniversitesinde açılan Veteriner Fakültesinin kuruluş 

kadrolarma ait 1 ve 2 sayılı cetvellerde yazılı kadrolar 5247 sayılı Ka-
nuna bağlı 1 ve 2 sayılı cetvellere eklenmiştir. 

Madde 2 — Veteriner Fakültesinde mevcut ve kurulacak kürsü-
lerdekı dersleri okutacak öğretim üyelen bulunmadığı takdirde, diğer 
fakültelerin öğretim üyeleri atanabilirler. Bu suretle atananlara, Üni-
versiteler Kanununun 27/10/1960 tarihli ve 115 sayılı Kanunla değişik 
32 nci maddesine göre de tazminat vermeye devam olunur, haklarında 
7244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi hükmü uygulanmaz. 

Madde 3 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 4 — Bu kanunun hukumlermi Bakanlar Kurulu yürütür. 

15/3/1968 

D. 

(1) SAY IL I CETVEL 

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
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b) öğretim yardımcıları 

e) Memurlar 

Fakülte Sekreteri 
Kitaplık Müdürü 
Kütüphaneci 
Büro Şefi 
öğrenci İşlen Şefi 
Memur 

(2) SAYIL I CETVEL 

Görevin çeşidi 

Dekan 

No. Bulıîl 
ıDâıtaı: 
TartİD 

Sayı Aylık 

2 2 000 
2 1 750 
4 1 500 
5 1 250 
S 1 100 
5 1 100 
S 950 
5 800 
3 700 

6 800 
10 700 
10 600 
10 500 

a 1 250 
3 1 100 

1 1 250 
1 1 100 
1 700 
1 950 
1 80» 
5 450 

Sayı Ücret 

210 
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Gâzmtt 
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T. C. 
BAŞBAKANLİK 

özlük ve Yazı İşlen Genel 

Müdürlüğü Ankara; 9/3/1968 
2/7-2952 

Cumhurbaşkanlığı Yüce Katına 
Vazife Ue yurt dışına giden Mili! Eğitim Bakanı llhami Ertem'in dönüşüne kadar, Milli Eğiüm Bakanlığına Devlet Bakanı Seyfi öztürk'ün 

vekiUik etmesini yüksek tasviplerine arz ederim. 

BAŞBAKAN 
8. DEMİREL 

TÜRKİYE 
CUMHURBAŞKANLIĞI i î l j t m ; 9 Mart 1968 

4-181 

Başbakanlığa 
İ lg i : 9 Mart 1968 gün ve 1/17-2952 sayılı yazınız. 
Vazife ile yurt dışma giden Milli Eğitim Bakam llhaml Ertem'in dönüşüne kadar, MU11 Eğitim Bakanlığına Devlet Bakanı Seyfi öztürk'ün 

vekillik «tmesi uygundur. 

CUMHURBAŞKANİ 
O. BUNAT 

• •• 

k a r a r n a m e l e r 
Karar Sayısı: 6/9619 

Hişi'k listede kimlikleri yazılı 90 (Doksan) kişiden 1-62 sıra numa-
rasında kayıtlı (62) kişinin durumları 403 sayılı Kanunun 25 inci madde-
sinin (a) bendine, 63-89 sıra numarasında kayıtlı (27) kışmin aynı Ka-
nunun (ç) bendine ve 90 sıra numarasında kayıtlı (1) kışının de (d) 
bendine göre Türk Vatandaşlığını kaybettikleri; İçişleri Bakanlığının 
2/2/1968 tarih ve 3/73111/00-3/644 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Ku-
rulunca 17/2/1968 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan 
S. DEMlREL 

D®vl«t B akaını 
S. T. MÜFTÜOĞLU 

Dişlen] Baıkanı 
/. 5. ÇAĞLAYAN GlL 

DeVlet Baıkanı 
S. ÖZTÜRK 

Adalet Baıkamı V. 
H. ATABEYLl 

Maıllıye Balkanı 
C. BlLGEHAN 

Devirt Baıkanı 
H. ATABEYLl 

Malili Sa- Bakanı 
A.TOPALOĞLU 

Devlet Bakanı 
K. OCAK 

İçişleri Balkanı 
F. SÜKAN 

Millî Ejçııt. Bakanı Baıymdırltk Bakanı 
/. ERTEM O- ALP 

Tica/ret Bakanı 
A. TÜRKEL 

Ulaştırma Baıkanı 
5. BlLGlÇ 

Sağ V» Sos* Y. Bakanı Gum- ve Telk Bakam Tarım Bakanı 
V. A. ÖZKAN t- TEKlN B. DAĞDAS 

Tuıtiam ve Tamuma Balkajnj 
N. KÜRSAT 

Çalışma Bakamı Şamayı Bakanı En. ve Ta-Kay-Baıkanı 
A- N. ERDEM M. TURGUT R. SEZGlN 

Köy İşleri Bakam 
T. TOKER 

İmar ve îskân Bakanı 
H. MENTEŞEOĞLU 

408 sayıh Kanunun sB5 inci maddesinin (ç) <bendine göre Türk vatandaş-
lığını kaybedenlere ait listedir 

Sıra 
No. Adı ve soyadı Babasının adı Doğum yeri 

Doğum 
tarihi 

1 Yako Yahya Menteş Açık 1/3/1329 
2 Avram Samarya Nesım Lüleburgaz 1316 
3 Çelebon Ardut Avram Edirne 1335 
4 Yasef Eskinazi Mose İzmir 1328 
5 Yüdız Ajoz îsak istanbul 1939 
6 Şemail Bencuya Avram Akhisar 1330 
7 Yako Levi Îsak istanbul 1314-1898 
8 Sara Meşan Mordoh Açık 1948 
9 Coya Karaağaçlı Davıt Luleburgaz 1322 

(Azız Baruh) • 

10 Roza Kohen Eskinazi Avram Ankara 1945 
(Kızılgül) 

11 Bohora Aroşaz Yako İzmir 1324 
12 Sara D. Docuyas Nesım Bahar istanbul 1321 
13 Mayir Taragano Mı#on Ankara 1337 

Sıra 
No. Adı ve soyadı Babasının adı Doğum yeri 

Doğum 
tarihi 

14 Refka Çokran Israü istanbul 1928 
15 Yakolevı Del evi Vünyamin » 1337 
16 Yakim Evyakım ölü Aron > 1328 
17 Raşel Evyakım Salamon Eskişehir 1329 
18 Reyna Benyeş Zahar İzmir 1926 
19 Yuda Altaras Salamon Tekirdağ 1929 
20 Luna özlevi Şemoıl Kemal Edirne 1296 
21 Simento Jılber Karako Robert Bohor istanbul 1341/1338 

Yako 
22 Rahel Karası Îsak » 1338 
23 Rahel Bensal Mordohay » 1919/1329 
24 Yako Şatan Yaşar Hazkiya Ankara 1328 
25 Bınıta Sarfati Mişon Filibe 1341 
26 Seddef Çalışır Yako Şemdinli 1937 
27 Nesım Gormezano Mışon istanbul 1947 
28 İsrail Belman Davıt » 1340 
29 Yuda Bencuya Bohor Aydm 1327 
30 Muız Mulmas Rahamın Gelibolu 1329 
31 Dudu Mulina» Îsak istanbul 1334 
32 Natan Kargı (Kanyas) Rafail Tire 1926 
33 Mari Hakim Yako Jak Nesini istanbul 1932 
34 Yıldız Telyas Bohor İzmir 1941 
35 Tirkiye Amur Ramazan Açık 1929 
36 Hamdi Güngör İbrahim » 1340 
37 Bıtns Yarar llyas Mardin 1325 
38 Hasan Kızı İkaya Çeçan Göllü 1946 
39 Afi fe Saat Osman Çankaya 1946 
40 Güler Kurtaran Alı Kilis 1944 
41 Kardeşi Nazmiye İlikli Ali » 1944 
42 Sahak Kuyumcuyan Kırkor Kayseri 1310 
43 Saadet Sezgin Enfer Nogza 1944 
44 Fuat Uygur Olu Yusuf Köprülü 1315 
45 Oğlu Turgut İsmet Fuat Kahire 1927 

Uygur 
46 Abdullah öztürk Hamı Siirt 1319 
47 Anna Grunçtein Zısl İstanbul 1336/1334 
48 Hayrabct Hayrabetyan Hayrabet Ankara 1337 
49 Alfırodo Marusıç Mıkel Kadıköy 1934 
50 Annuş Mücerretoğlu Artm Felahiye 1314 

(Taturyan) 
51 Ünzıle Kalender İbrahim T. C. 1302 
52 Nesim Halfon Mışon Moız Edirne 1341 
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Sıra 
No. Adı ve soyadı Babasının adı Doğum yeri 

Doğum 
tarihi 

53 Naim Balta Mehmet Rize 1928 
54 Inğer Afıen Tanış Vılhelm Gerat Hengela 1941 
55 Behlül Ildlz İsmail Bursa 1310 
56 Hayazat Boğos Ohanyan îstefan Kadıköy 1333 
57 Karyane Ohanyan Yaremya Bolu 1333 
58 Armine ArusyaJk HayazaJt Boğuş Kadıköy 1949 

Ohanyan 
59 Hasan Çabbar Salih Koşukavak 1337 
60 Kardeşi Hüseyin Çabbar Salih » 1926 
61 Selma Çiprut lsak İzmir 1939 
62 Esterya Mordehay Edirne 1310 
63 Şmasi Tekin ibrahim Orhaneli 1933 
64 Mehmet Yanmaz Mehmet Ah Konya Ağrıs 1945 
65 Ramazan Bıberci Alı Osman Konya 1945 
66 Mustafa Göktaş Mehmet » 1945 
67 lyad Şiş Adıl Şaban Antakya 1947 
68 Kadir Kabakçı Mustafa Açık 1946 
69 Kemal Abdullah öztürk Abdullah Kahire 1937 
70 Yorgi Morya Bendo Fıret istanbul 1943 
71 Kardeşi Noel Bendo Fıret » 1944 
72 Vıktor Niğrin Refael Tanca 1941 
73 Cengiz Gürmen Hüseyin Kahire 1944 
74 Veyis Altınkaya Nasuh Ereğli 1947 
75 Mavruyano Grafyadıl Yani imroz 1940 
76 Panayot Simitçi Vasil » 1945 
77 Sotırı Akelan Vasıl istanbul 1946 
78 Demir Koparan Halil ibrahim Mamarlı 1945 
79 Mustafa Görçek Recep Şam 1947 
80 Ömer Görçek Enver » 1947 
81 Canı Nikolayadis Nıkolidı Leonıda İstanbul 1334 
82 Vahdi Mete Altuğ Ali Niğde 1932 
83 Yani Engonopulu Kıryako istanbul 1940 
84 Tuncer Durukan Hüseyin Cengiz Gemerek 1935 
85 Vahiddm Bakkal Ölü Zülfü Luma 1938 
86 Kardeşi Veli Bakkal ölü Zülfü » 1941 
87 Adem Çakü Mustafa Kalehısar 1946/1947 
88 Osman Gökten Reşit Cımşıt Köyü 1945 
89 Guten Altay Abdulkadır İskenderun 1939 
90 Azarya Bensiyon Davi İzmir 1928 

Karar Sayısı: 6/9621 

• 

Tarım Bakanlığınca hazırlanmış ve Danıştay'ca İncelenmiş bulunan 
«At Yarışları Müşterek Bahisler Tüzüğünün bazı maddelerinin değiştiril-
mesine ve bu Tüzüğe altı madde eklenmesine dair Tüzük» ün yürürlüğe 
konulması; Bakanlar Kurulunca 17/2/1968 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

S. DEMİREL 

Devlet Bdkaaıı 
S. T. MÜFTÜOĞLU 

Dışişleri Baikamı 
/. S. ÇAĞLAYANGİL 

Devlet Bakanı 
S. ÖZTÜRK 

Adalet Balkanı V. 
H. ATABEYLİ 

Maliye Bakamı 
C. BİLGEHAN 

Devlet Bakanı 
H. ATABEYLİ 

MaiLlî Sa- Bakanı 
A. TOPALOĞLU 

Devlet Balkanı 
K. OCAK 

Içigleri Bakanı 
F. SÜKAN 

M.ıllî Eğit Baikanı Bayındırlık Bakamı 
/. ERTEM O. ALP 

T&oamat Baikamı 
A. TÜRKEL 

Ulaştırma Bakanı 
S. BİLGİÇ 

SaıR- ve Sos Y Baikamı 
V. A. ÖZKAN 

Çalışma Bakanı 
A. N. ERDEM 

Güm ve Tek. Bakanı 
/. TEKİN 

Tamım Balkanı 
B. DAĞDAS 

Saınayi Bakamı 
M. TURGUT 

Turizm ve Tanıtma Bakam 
N. KÜRSAD 

İmar ve İskân Bakamı 
H. MENTESEOĞLU 

En ve Ta Kay Balkanı 
R. SEZGİN 

Koy İşlen Bakamı 
T- TOKER 

17/2/1968 tarih <ve 6/9621 sayıh Kararnamenin ekidir : 

At Yarışları Müşterek Bahisler Tüzüğünün bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu Tüzüğe altı madde eklenmesine 

dair Tüzük 
Madde 1 — 19/7/1955 tarihli ve 4/5592 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararıyle yürürlüğe konulmuş olan At Yarışları Müşterek Bahisler Ni-
zamnamesinin 2 nci maddesinin c ve f bentleri, 4 Uncü, 7 nci ve 16 nci 

maddeleri, 17 nci maddesinin birinci fıkrası ile ıkmcı fıkrasının a bendi, 
19 uncu, 21 mci ve 23 üncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
bu Nizamnameye altı madde eklenmiştir : 

Madde 2 — 
c) Müşterek bahis, ganyan, plase, çifte bahis, ikili bahis, süreli 

çifte, uçlü ganyan, üçlu bahis, altılı ganyan ve kuralı bahis olmak üzere 
yarışlar üzerinde yapılan bahislere denir. 

f ) Müşterek bahis türleri: 
I ) Ganyan; bir koşunun birincisini tahmin ederek o at üzerine oy-

nanan bahistir. 
IX) Plase; 4-6 atın iştirak ettiği bir koşuda, bir atm birinci veya 

ikinci; 7 ve daha fazla atm iştirak ettiği bir koşuda, bir atm birinci veya 
ıkmcı yahut üçüncü geleceğini tahmin ederek o at üzerine oynanan ba-
histir. 

I I I ) Çifte bahis; aynı günde yapılan iki koşunun birincilerim tah-
min ederek o atlar üzerine oynanan bahistir. 

IV) Ikılı bahis; en az 3 atm iştirak ettiği bir koşuda, birinci ve 
ikinciyi tahmin ederek o atlar üzerine oynanan bahistir. Ancak 7 ve daha 
fazla atm iştirak ettiği koşularda, birinci geleceği tahmin olunan atm 
ikinci, ikinci geleceği tahmin olunan atm bilinci gelmesi halinde de sonuç 
değişmez. 

V) Süreli çifte; ayrı günlerde yapılan iki koşunun birincilerini 
tahmin ederek o atlar üzerine oynanan bahistir. 

VI ) Üçlü ganyan; aym günde yapılan üç koşunun birincilerini tah-
min ederek o atlar üzerine oynanan bahistir. 

VI I ) Üçlü bahis; bir koşuda, birinci, ikinci ve üçüncüyü tahmin 
ederek o atlar üzerine oynanan bahistir. Ancak; birinci, ikinci ve üçün-
cüyü sırasıyle bilen olmazsa, birinci geleceği tahmin olunan atm ikinci 
veya üçüncü, ikinci geleceği tahmin olunan atm birinci veya üçüncü, 
üçüncü geleceği tahmin olunan atm birinci veya ikinci gelmesi halinde 
de sonuç değişmez. 

VI I I ) Altılı ganyan; aym günde birbiri ardından yapılan altı ko-
şunun birincilerini tahmin ederek o atlar üzerine oynanan bahistir. 

IX) Kuralı bahis; seçilen bir koşu üzerine satılan kuralı bahis 
biletlerinden o koşuya kayıtlı atların kayıt numaralarına kura sonucu 
numaraları isabet eden biletlerle oynanan bahistir. 

Madde 4 — Oynanan kazanmışsa kendisine verilecek para miktan 
asgari iştirak bedeline 5 kuruş ilâvesi ile bulunacak miktardan az ola-
maz. Bu takdirde, 3 üncü madde gereğince aynlacak yüzde miktarı, ara-
daki farkı ödeyecek şeküde hesaplanır. 

Madde 7 — Ganyanda, birden fazla at atbaşı beraber (dedhife) 
birmci gelirse, kazananlar hissesini bulmak için, ganyan yekûnundan 
muayyen yüzde çıkarıldıktan sonra kazançlı biletlerin asgarî iştirak be-
deli çıkarılır. Geri kalan para bırmci gelen atlar sayısına göre eşit kısım-
lara aynlarak bu paralar her bir atın üzerine oynanmış olan bilet sayı-
sına bolunur ve buna asgarî iştirak badeli katılarak kazananlara dağıtılır. 

Madde 16 Çifte bahis, aynı günde yapılan iki koşuda, üzerine oy-
nanan ıkı atın birinci gelmesi halinde kazanç sağlar. 

Çifte bahiste kazananlar hissesi aşağıda yazılı şekilde hesaplanarak 
dağıtılır : 

a) Çifte bahis yekûnundan muayyen yüzde çıkarıldıktan sonra 
kalan para, çifte bahsin konulduğu ika koşuda birinciliği kazanan ıkı at 
üzerine oynanmış bulunan bilet sayısına bölünür. 

b) Çifte bahsin yapılacağı Uân edilen koşulardan birinde veya iki-
sinde binncılıği kazanan at veya atlara hiç kimse oynamamış ise, asgarî 
iştirak bedelleri tamamen geri verilir. 

c) Birden fazla atm atbaşı beraber (dedhit) birinci veya bir at 
sahibinin iştirak ettireceği birden fazla atlardan herhangi birinin birinci 
gelmesi hallerinde, kazananlar hissesi, ganyanda olduğu gibi hesaplana-
rak dağıtılır. 

d) Çifte bahsin konulduğu koşularda, kayıtlı atlardan, koşuya İş-
tirak etmıyeceğı koşunun yapılmasından önce ilân olunan atlar için öden-
miş asgarî iştirak bedelleri tamamen geri verilir. 

e) Koşulardan birim veya ikisini hiç bir at bitiremediği takdirde 
asgarî iştirak bedelleri tamamen geri verilir. 

Madde 17 — ikili bahis, en az 3 atm iştirak ettiği bir koşuda, üzer-
lerine oynanan iki attan birinin birinci ve diğerinin ikinci gelmesi halinde 
kazanç sağlar. Ancak 7 ve daha fazla atın iştirak ettiği koşularda, bi-
rinci geleceği tahmin olunan atın ıkmci, ikinci geleceği tahmin olunan 
atm birinci gelmesi halinde de sonuç değişmez. 

İkili bahiste kazananlar hissesi aşağıda yazılı şekilde hesaplanarak 
dağıtılır : 

a) 7 den az atın iştirak ettiği koşularda, ikili bahis yekûnundan 
muayyen yüzde çıkanldıktan sonra kalan para, birinci ve ikinciyi sıra-
sıyle bilen biletlerin sayısına bölünür. 
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7 ve daha fazla atm iştirak ettiği koşularda, ikili bahis yekûnundan 
muayyen yuzda çıkarıldıktan sonra kalan para, sıraya bakılmaksızın 
birinciliği ve ikinciliği kazanmış olan ikişer atlık gruplar üzerine oyna-
nan biletlerin sayısma bölünür. 

Madde 19 — Müşterek bahis biletleri ancak yarış müessesesinin 
açtığı gişelerde veya tayın ettiği yerlerde; yetkili kıldığı kimseler tara-
fmdan satılır Bu biletlerin satışında çek kabul edilmez. 

Hiç bir kimse hiç bir yerde gişeler açmak veya sipariş kabul etmek 
suretiyle yahut herhangi diğer bir şekil ve nam altında müşterek bahis 
oynatamaz 

Madde 21 — Yarıkların yapıldığı hipodromlarda bilet satışları; 

a) Ganyan, plase, ıkılı bahis, üçlü bahis, çifte bahis, süreli çifte 
ve üçlu ganyanda, üzerine oyunun konulduğu koşuların başlamasından 5 
dakika öncesine, 

b) Altılı ganyanda, üzerine oyunun koşulduğu koşulardan birinci-
sinin başlamasından 5 dakika öncesine, 

c) Kuralı bahiste, üzerine oyunun konulduğu ilân edilen koşunun 
yapılacağı günden (Yapılacağı gun dahil) 7 gun once saat 17,00 ye, 

d) Start makinelerine bağlı otomatik makinelerle teçhiz edilmiş 
hipodromlarda a ve b bentlerinde yazılı oyunlarda, start verilinceye, 

kadar devam eder. 
Yarışların yapıldığı hipodromlar dışındaki bilet satışlarının devam 

süreleri, Yarış Müessesesince tespit ve satış yerlermde ilân edilir. 

Madde 23 — Koşu giinü talep edilmeyen kazananlar hisseleri ve 
asgarî iştirak bedelleri, koşu giinunu kovalayan on beşmci günü saat 
12,00 ye kadar, Yarış Müessesesmce tayin edilen yerlerdeki geç tediye 
büroları tarafından odemr. Üçlu bahis, altılı ganyan ve kuralı bahiste bu 
süre 90 gündür Bu sureler içinde ibraz edilmeyen biletlerin karşılıkları 
Jokey Kaza Yardım Sandığına irat kaydolunur. 

Ek Madde 1 — Sureli çifte, ayrı günlerde yapılan iki koşuda, üze-
rine oynanan ıkı atın birinci gelmesi halmde kazanç sağlar. 

Süreli çiftede kazananlar hissesi 16 nci madde hükümleri uyannca 
hesaplanarak dağıtılır. 

Ek Madde 2 — Üçlü ganyan, aym günde yapılan üç koşuda, üzerine 
oynanan uç atm birinci gelmesi halmde kazanç sağlar. 

Üçlü ganyanda kazananlar hissesi aşağıda yazılı şekilde hesapla-
narak dağıtılır. 

a) Üçlü ganyan yekûnundan muayyen yüzde çıkanldıktan sonra 
kalan para, uçlu ganyanda birinciliği kazanan üç at üzerine oynanmış 
bulunan biletlerin sayısına bölünür. 

b) Üçlü ganyanın konulduğu koşulardan birinde, yalnız bir at ko-
şuya iştirak ederse, kazananlar hissesi 16 nci madde hükümleri uyannca 
hesaplanarak dağıtılır. 

c) Birden fazla atın atbaşı beraber (dedhit) birinci veya bir at sa-
hibinin iştirak ettireceği birden fazla atlardan herhangi birinin birinci 
gelmesi hallerinde, kazananlar hissesi, ganyanda olduğu gibi hesaplana-
rak dağıtılır. 

d) Üçlü ganyanın konulduğu koşularda, kayıtlı atlardan yanşa 
iştirak etmıyeceğı koşunun yapılmasından once Uân olunan atlar için 
ödenmiş asgari iştirak bedelleri tamamen geri verilir. 

e) Koşulardan birini veya ikisini veya üçünü hiç bir at bitireme-
diği takdirde, asgarî iştirak bedelleri tamamen geri venlır. 

Ek Madde 3 — Üçlü bahis, bir koşuda üzerlerine oynanan Uç attan 
birinin birinci, birinin ikinci ve diğennın de üçüncü gelmesi halinde, ka-
zanç sağlar. Ancak birinci, ikinci ve üçüncüyü sırasıyle bilen 'olmazsa, 
bırmcı geleceği tahmin olunan atın ikinci veya üçüncü, ikinci geleceği 
tahmin olunan atm bırmcı veya uçuncü, üçuncu geleceği tahmin olunan 
atın binncı veya ıkmcı gelmesi halinde de sonuç değişmez. 

Üçlü bahiste kazananlar hissesi aşağıda yazılı şekilde hesaplanarak 
dağıtılır : 

a ) Üçlu bahis yekûnundan muayyen yüzde çıkanldıktan sonra ka-
lan para, birinci, ikinci ve uçtincuyu sırasıyle bilen biletlerin sayısma 
bolunur. 

b) Birinci, ikinci ve üçüncüyü sırasiyle bilen bulunmadığı takdirde, 
birinci geleceği tahmm olunan atın ıkmcı veya uçuncü, ikinci geleceği 
tahmin olunan atın birinci veya uçuncu, uçuncu geleceği tahmm olunan 
atın bırmcı veya ıkmcı gelmesi halinde, bu atlar üzerine oynıyanlar ka-
zanmış sayılarak, üçlü bahis yekûnundan muayyen yüzde çıkarıldıktan 
sonra kalan para, üçer atlık gruplar üzerine oynanan biletlerin sayısma 
bölünür. 

c) Üç ve daha fazla atın koşuyu atbaşı beraber (dedhit) birinci 
olarak bıtırmelen halmde, bu atlar üzerine oynıyanlar kazanmış sayıla-
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rak, üçlü bahis yekûnundan muayyen yüzde çıkarıldıktan sonra kalan 
para, üçer atlık gruplar üzerine oynanan biletlerin sayısma bolüniır, 

d) İki atm koşuyu atbaşı beraber (dedhit) birmci olarak bitirme-
leri halmde, bunlardan sonra gelen at veya atbaşı beraber (dedhit) atlar 
uçuncu olarak hesaba katılır ve bu atlar üzerine oynıyanlar kazanmış 
sayılarak, uçlu bahis yekûnundan muayyen yüzde çıkarıldıktan sonra 
kalan para, üçer atlık gruplar üzerine oynanan biletlerin sayısına bölü-
nür. 

e) Bir atm birinci, ıkı ve daha fazla atın atbaşı beraber (dedhit) 
ikinci olarak koşuyu bitirmeleri halmde, bu atlar üzerine oynıyanlar ka-
zanmış sayılarak, üçlu bahis yekûnundan muayyen yüzde çıkarıldıktan 
sonra kalan para, üçer atlık gruplar üzerine oynanan büetlerın sayısma 
bölünür. 

f ) Bir atm birinci, bir atm ikinci ve ıkı ve daha fazla atm atbaşı 
beraber (dedhit) üçüncü olarak koşuyu bitirmeleri halinde, bu atlar üze-
rine oynıyanlar kazanmış sayılarak, üçlü bahis yekûnundan muayyen 
yüzde çıkanldıktan sonra kalan para, üçer atlık gruplar üzerine oynanan 
biletlerin sayısına bolılnur. 

g ) Üç atı sırasıyle veya sıraya bakılmaksızın hiç kimse bilemediği 
takdirde, birinci ve ikinciyi sırasıyle bilenler kazanmış sayılarak, üçlü 
bahis yekûnundan muayyen yüzde çıkarıldıktan sonra kalan para, bu iki 
at üzerine oynanan biletlerin sayısına bölünür. İki atm koşuyu atbaşı 
beraber (dedhit) birinci olarak bitirmeleri halinde, bu atlar birinci ve 
ikinci sayılarak sonraki atlar hesaba katılmaz. 

h) Üç atı sırasıyle veya sıraya bakılmaksızın veya birinci ve ikin-
ciyi sırasıyle hiç kimse bilemediği takdirde, birinci ve üçüncüyü sırasiyle 
bilenler kazanmış sayılarak, uçlu bahis yekûnundan muayyen yüzde çı-
karıldıktan sonra kalan para, bu iki at üzerine oynanan biletlerin sayı-
sma bölünür. 

ı) Uç atı sırasıyle veya sıraya bakılmaksızın veya birinci ve ikin-
ciyi sırasıyle veya birinci ve uçuncuyu sırasıyle hiç kimse bilemediği tak-
dirde, ikmcı ve üçüncüyü sırasıyle bilenler kazanmış sayılarak, üçlü ba-
his yekûnundan muayyen yüzde çıkarıldıktan sonra kalan para, bu iki 
at üzerine oynanan bıletlenn sayısma bolunur. İki atm koşuyıı atbaşı be-
raber (dedhit) ikinci olarak bitirmeleri halmde, bunlardan sonra gelen 
atlar hesaba katılmaz. 

j ) Uç atı sırasıyle veya sıraya bakılmaksızın veya birinci ve ikin-
ciyi sırasıyle veya birinci ve üçüncüyü sırasıyle veya ikinci ve üçüncüyü 
sırasıyle hiç kimse bilemediği takdirde, birinci gelen atı ikinci, ıkmcı ge-
len atı birinci tahmm edenler kazanmış sayılarak, üçlü bahis yekûnundan 
muayyen yüzde çıkarıldıktan sonra kalan para, bu iki at üzerine oyna-
nan biletlerin sayısına bölünür. 

k ) Üçlü bahsin yapılacağı ilân edilen koşularda, kazanan at grup-
larına hiç kimse oynamamış ise, asgari iştirak bedelleri tamamen geri 
venlir. 

1) Koşuyu üçten az at bitirdiği veya hiç bir at bitiremediği tak-
dirde, asgarî iştirak bedelleri tamamen geri verilir. 

m) Koşuya kayıtlı atlardan, koşuya iştirak etmiyeceği koşunun 
yapılmasından önce ilân olunan atlar için ödenmiş asgarî iştirak bedeUeri 
tamamen geri verilir. 

Ek Madde 4 — Altılı ganyan, aynı günde birbiri ardından yapılan 
altı koşuda üzerlerine oynanan atların birmcı gelmesi halinde kazanç 
sağlar. 

Altılı ganyanda kazananlar hissesi aşağıda yazılı şekilde hesapla-
narak dağıtılır : 

a) Altılı ganyan yekûnundan muayyen yüzde çıkanldıktan sonra 
kalan para, altılı ganyanın konulduğu koşularda birinciliği kazanan atlar 
üzerine oynanan biletierm sayısına bolunıir. 

b) Altılı ganyanda, bu oyuna dahil bir veya iki koşu iptal edildiği 
takdirde, oyuna dahil diğer koşularm birincilerini bilenler kazanmış sa-
yılır. 

c) Altılı ganyanda, bu oyuna dahil bir veya iki koşuda yalnız bir 
at koşuya iştirak ettiği veya koşulardan bırmi veya ikisini hiç bir at 
bitiremediği takdirde, bu koşular hesaba katılmayarak diğer koşuların 
birincilerini bilenler kazanmış sayılır. 

d) Yukarıki bentlere gore altılı ganyanı bilen olmadığı takdirde, 
muayyen yüzde çıkanldıktan sonra kalan para, müteakip altılı ganyan 
oyununa devrolunur Altılı ganyanı bilen olmadığı sürece bu devir, mitin-
gin son pazar gunune kadar (Pazar dahil) devam eder. 

e) Altılı ganyanda, bu oyuna dahil koşulardan üçü veya daha faz-
lası iptal edilir veya üç veya daha fazla koşuda yalnız birer at koşuya 
iştirak ederse veya uç ve daha fazla koşuyu hiç bir at bitiremezse, o güne 
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ait altılı ganyan asgarî iştirak bedelleri tamamen gen verilir ve devre-
den para varsa, bu para müteakip altılı ganyan oyununa devrolıuıur. 

f) Bir mitingde, altılı ganyanın son oynandığı gun, altılı ganyanın 
konulduğu koşuların altı birincisini bilen olmadığı takdirde, biriken para, 
beş birinciyi bilenlere, beş birinciyi bilen olmadığı takdirde dört birinciyi 
bilenlere, dort birinciyi bilen olmadığı takdirde uç birinciyi bilenlere, üç 
birinciyi bilen olmadığı takdirde ıkı birinciyi bilenlere, ıkı birinciyi bilen 
olmadığı takdirde de bir koşunun birincisini bilenlere bölünür. 

g ) Bir mitingde, altılı ganyanın son oynandığı gün, bu oyuna dahil 
üç ve daha fazla koşunun iptal edilmesi veya üç ve daha fazla koşuya 
yalnız birer atın iştirak etmesi veya uç ve daha fazla koşuyu hiç bir atın 
bitirememesi veya altılı ganyan oyununu bilen bulunmaması veya hiç 
kimsenin altılı ganyan oynamaması hallerinde, devreden para varsa, bu 
para müteakip mitingin altılı ganyan oyununa devrolunur. 

lı) Altılı ganyanda, koşuya iştirak edeceği ilân edilen atlardan üze-
rine oynananların koşuya iştirak etmemesi halinde, bu atların yerine, 
aym koşuda en çok ganyan oynanan at üzerine oynanmış sayılır. 

Bir koşuda üzerine eşit olarak en çok ganyan oynanan iki veya daha 
fazla at mevcut olduğu takdirde, her biri koşmayan atın yerini alır ve 
oyun bu atlar üzerine oynanmış sayılır. 

ı) Altılı ganyanda, birden fazla at, atbaşı beraber (dedhit) birinci 
olarak geldiği takdirde, bu atlar üzerine oynayanların her bırı kazanmış 
sayılır. 

j ) Altılı ganyanın konulduğu koşulardan herhangi birisine, bir at 
sahibinin birden fazla atının iştirak etmesi halinde, yalnız birinci gelen at 
üzerine oynıyanlar kazanmış sayılır; diğer atları hesaba katılmaz. 

Ek Madde 5 — Kur'alı bahis, seçilen bir koşu üzerine satılan 
kur'alı bahis büetlerınden o koşuya iştirak edecek atların kayıt nu-

maralarına kur'a sonucu numaralan isabet eden biletlerle bu biletler-
den, koşuda birinci, ııkuıcı ve üçüncü gelen atların biletlerine sahip 
bulunanlara, belirli oranlarda kazanç sağlar. 

Kur'alı bahiste kazananlar hissesi aşağıda yazılı şekilde hesap-
lanarak dağıtılır : 

a ) Kur'alı bahis yekûnundan muayyen yüzde çıkarıldıktan sonra 
kalan para, koşu sonucu birinci, ikinci ve üçuncu gelen atlara isa-
bet eden bilet sahiplerime, yönetmeliğinde gösterilen oranlarda, kalanı 
da koşuya kayıtlı olup da bıruıcı, ikinci ve uçuncu gelmeyen diğer at-
lara isabet eden biletlerin sahiplerine, eşit olarak dağıtılır. 

Koşuya kayıtlı olupta, koşudan çekilen veya koşuya iştiraki ilân 
edildiği halde koşmayan veya koşuya iştirak ettiği halde koşuyu biti-
remeyen atlara isabet eden bilet sahipleri, koşuya iştirak edip birinci, 
ikinci ve üçüncü gelmiyen diğer atlara isabet eden biletlerin sahiplen 
gibi kazanmış sayılır. 

b) Koşuyu üç ve daha fazla at, atbaşı beraber (Dedhit) birinci 
olarak bitirdiği takdirde, a bendi gereğince dağıtılacak birincilik, 
ikincilik ve üçüncülük kazançları toplanır ve birinci gelen, atlara isa-
bet eden biletlerin sahiplerine eşit olarak dağıtılır. 

c) Koşuyu ıkı at, atbaşı beraber (Dedhit) bmncı olarak bitir-
diği takdirde, a bendi gereğmce dağıtılacak birincilik ve ikincilik ka-
zançla n toplanır ve bu atlara isabet eden biletlerin sahiplerine eşit 
olarak dağıtılır. Bu ıkı attan sonra koşuyu bitiren at veya atbaşı be-
raber (Dedhit) bitiren atlar uçiıncü sayılarak, a bendi gereğmce da-
ğıtılacak üçüncülük kazancı, bu at veya atlara isabet eden biletlerin, 
sahiplerine eşit olarak dağıtılır. 

d) Koşuyu bir at birinci ve ika. ve daha fazla at atbaşı beraber 
(Dedhit) ikinci olarak bitirdiği takdirde, a bendi gereğince dağıtıla-
cak İkincilik ve üçüncülük kazançları toplanır ve koşuyu ikinci ola-
rak bitiren atlara isabet eden biletlerin sahiplerine eşit olarak dağı-
tılır. 

e) Koşuyu bir at birinci, bir at İkinci ve ıkı ve daha fazla at 
atbaşı beraber (Dedhit) üçüncü olarak bitirdiği takdirde, a bendi-
gereğmce dağıtılacak Uçunculıiik kazancı, uçuncu gelen atlara isabet 
eden biletlerin sahiplerine eşit olarak dağıtılır. 

f ) Koşuya ıkı at iştirak ettiği veya koşuyu iki at bıtırd'ğı tak-
dirde, a bendi gereğince dağıtılması gereken uçunculuk kazancı, ko-
şuya kayıtlı diğer atlara isabet eden biletlere, aynı bent uyarınca da-
ğıtılacak para miktarına eklenir. 

g) Koşuya bir ait iştirak ettiği veya koşuyu bir at bitirdiği tak-
dirde, a bendi gereğince dağıtılması gereken ikincilik ve üçüncülük 
kazançları, koşuya kayıtlı diğer atlara isabet eden biletlere aynı bent 
uyarınca dağıtılacak para miktarına eklenir. 

h) Kur'alı baham yapılacağı ilân edilen koşuya atların kayıt-
ları yapıldıktan sonm koşu iptal edildiği veya hiç bir at koşuya işti-

rak etmediği veya koşuyu hiç bar at bitiremediği takdirde, kuralı 
bahis yekûnundan muayyen yüzde çıkarıldıktan aonm kalan para, ko-
şuya kayıtlı atlara isabet eden biletlerin sahıplenne eşit olarak dağı-
tılır. 

i ) Kur'alı bahsin yapılacağı ilân edilen koşu, atlann kayıtları 
yapılmadan once iptal edildiği takdirde, oynıyanlara asgari iştirak be-
delleri tamamen geri verilir. 

Ek Madde 6 — Üçlü bahis, altılı ganyan ve kur'alı bahis bilet-
lerinin şekil ve muhtevaları ve satış usulleri ale biletlerin değerlen-
dirilmesine ve bilet sahiplerine yapılacak ödemelere ve kur'alı bahis-
te kazananlara dağıtılacak pay oranlarına ait teknik ve idari husus-
lar, Müşterek Bahis İdare Kurulunca hazırlanıp Yarış Otorıtesmce 
onaylanacak bir yönetmelikte belirtilir. 

Madde 2 — Danıştay'ca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri 
Resmî Gazete ile yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 — Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Karar Sayısı: 6/9622 
— , , — . — ^ 

Tanm Bakanlığınca hazırlanmış ve Danıştay'ca incelenmiş bulunan 
«At Yarışlan Tuzuğunun 21 ıncı ve 59 uncu maddelerinin değıştıı ilme-
sine dair Tuzuk» un yürürlüğe konulması; Bakanlar Kurulunca 17/2/1968 
tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan Devlet Balkanı Devlet Baıkaııı Devlet Balkanı 
S. DEMlREL S- ÖZTÜRK H. ATABEYLl K. OCAK 

Devlet Baıkanı Adalet Bakanı V. Millî Sa- Bakanı İçişleri Bakan» 
5. T. MÜFTÜOĞLU H. ATABEYLİ A. TOPALOĞLU F. SÜKAN 

Dışişleri Baıkanı Maliye Bakanı Mülllî Eğit Baıkanı Bayındırlık Bakamı 
1 S ÇAĞLAYANGİL C. BlLGEHAN 1. ERTEM O.ALP 

Ticaret Bakanı Sag ve Sos Y BaJkaııı Gum ve Te(k Balkanı Tanını Bakanı 
A- TÜRKEL V. A. ÖZKAN I. TEKlN B. DAĞDAS 

Ulaştırma Baıkanı Çalınma Bakamı Sanayi Bakanı En ve Ta Kay- Balkanı 
S. BlLGlÇ A. N. ERDEM M. TURGUT R SE/GlV 

Turıam ve Tanıtma Bakara İmar ve î&Lân Baikamı Koy İşlen Bakam 
N. KÜRSAD 11. MENTEŞEOĞLU T- TOKER 

17/2/1968 tarih ve 6/9682 sayıh Kararnamenin ekidir. 

At Yarışlan Tüzüğünün 21 inci ve 59 uncu maddelerinin 
değiştirilmesine dair Tüzük 

Madde 1 — 19/7/1955 tarihli ve 4/5592 sayılı Bakanlar Kurulu 
karariyle yürürlüğe konulmuş olan At Yarışları Tuzuğunun 21 ıncı mad-
desi ile 29/8/1962 tarihli ve 6/868 sayılı Kararnameyle değiştirilen 59 
uncu maddesi, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 21 —• Handıkaper; handikap koşularında atların taşıyacak-
ları ağırlıkları 2 nci maddede yazılı handikap tarıfme gore tespit et-
mekle görevli kimsedir. 

Handıkaper tarafından tespit ve ilân edilen sıkletlere itiraz edile-
mez ve bu sıkletler ile bunlara ait liste hıÇbır surette değiştirilemez 
Ancak, sıkletlerin ilânından sonra ve handikap koşularının yapılmasın-
dan once diğer koşulara iştirak edipte birincilik kazanan atların sıkle-
tine, handıkaper tarafından 5 kiloya kadar ilâve sıklet verilebilir İlâve 
edilecek sıkletin en geç handikap koşusunun yapılacağı gunun saat 9 
una kadar tespit ve ilân edilmesi şarttır. 

Usulü dairesinde kaydı yapılmış olupta adı veya taşıyacağı sıklet 
handikap listesine her nasılsa girmemiş atlar, komiserler heyetinin İzniy-

le listeye alınabilir. 

Handıkaperın veya yardımcısının görev aldıkları yanşlarda bizzat 
hazır bulunmaları gereklidir, 

Madde 59 — Koşulara kayıtlı atlann, koşulara iştirak edip fctrai-
yeceğmı bildirme süresi, kayıt burosunca kayıtlann bitiminde ilân edilir. 
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Bu bildirme stlreai, yarış güııü saat 9 dan sonra ve bu saatten geriye 
doğru hesaplanacak 72 saatlik bir süreden once olamaz. 

Koşuya kayıtlı atm sahibi, sahibinin vekili veya antrenörü, atm o 
koşuya iştirak edip etmıyeceğmi, atın binicisinin admı ve ata gozluk 
takılıp takılmıyacağını yazılı ve imzalı olarak kayıt burosuna bildirmek 
zorundadır. Bu bildirme zorunluluğu yerine getirilmediği takdirde, at ko-
şuya iştirak ettirilmez. 

Koşulara girecek atların start numaralan, bildirme süresinden 15 
dakika sonra tartı hakemlerinden bırmm önünde çekilir Bu çekilişte, 
koşuya kayıtlı atların sahiplen, sahiplerinin vekilleri veya antrenörleri 
bulunaJbilir Tartı hakemlerinden birinin belli saatte bulunmaması halinde, 
kayıt bürosunca bir tutanak düzenlenerek start numaralan çekilir Start 
numaraları çekildikten sonra, koşulara iştirak edecek atların program-
daki numaraları, start numaralan ve binicilerin adları tabloda ilân edilir. 

Koşuya iştirak edeceği bildirilen bir atın hastalık veya arıza sebep-
leri ile koşudan çekilmesi, ancak, saha veterinerinin raporu üzerine, ko-
miserler heyetinin vereceği karar ile mümkündür. 

Atın koşudan çekilmesi veya 65 ıncı madde gereğince binicinin de-
ğlştinlmesi halleri de tabloda ilân edilir. 

Koşuya iştirak edecek atm sahibi, sahibinin vekili veya antrenörü, 
her koşunun 'başlamasından once verilen çan işareti üzerine, gerekli tar-
tıyı yaptırmak zorundadır Tartıdan sonra o koşuya iştirak edecek atla-
rın programdaki numaraları, start numaraları ve binicilerinin adları 
tabloda aynca ilân edilir. 

Madde 2 — Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmî 
Gazete ile yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 — Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

İçişleri Bakanlığından: 

Karar Sayısı: 5968 

1 — Manisa tli Saruhanlı îlçesi Merkez Bucağına bağlı Tepe-
cik Köyü, aynı îlin Merkez İlçesinin Merkez Bucağına bağlanmıştır. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 

15/2/1968 
CUMHURBAŞKANI 

C. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakam 
S. DEMİREL F. SÜKAN 

Karar Sayısı: 5969 

1 — Afyon îli Çay İlçesinin Merkez Bucağına bağlı Yaka-
sinek Kasabası; ajaıı il in Sultandağı ilçesinin Merkez Bucağına bağ-
lanmıştır. 

2 — Bu kararı içişleri Bakam yürütür. 

15/2/1968 
CUMHURBAŞKANI 

C. SUNAY 
Başbakan İçişleri Bakam 

S. DEMİREL F. SÜKAN 

Karar Sayısı :5994 
1 — İçel ili Gülnar İlçesinin Ovacık Bucağına bağlı Hacıishaklı 

ve Hırmanlı Köyleri, aynı İlin Silifke İlçesinin Taşucu Bucağına bağ-
lanmış ve Ovacık Bucak Merkezi bu Bucağın Büyük Eceli Köyüne 
nakledilmiştir. 

2 — Bu karan İçişleri Bakanı yürütür. 

22/2/1968 
CUMHURBAŞKANI 

C. SUNAY 

Başbakan içişleri Bakanı 
S. DEMİREL F. SÜKAN 

Karar Sayısı: 5992 
1 _ Urfa İli Bozova îlçesi Yaylak (Baziki) Bucağına bağlı Gö-

zenek (Arpetin) Köyü ile, 

Halfeti ilçesi Merkez Bucağına bağlı Gıirkuyu (Nuhrut) Köyü 
bölgesindeki iki İlçe arası sımr, ilişik krokisinde de işaret olunduğu 
üzere; 

(Mırzan'dan Macun'a giden yolu takiben Köhtepesi - Kuktepesi -
Gözenek Koyu tarafında kalmak üzere, bu tepenin boyun noktasına, 
buradan da Koseşahin yolunu takiben Turkmenören Köyü sınırında 
son bulan hat) olarak tespit edilmiştir. 

2 — Tarafların karşı taraf sının içinde kalan genel ve özel hak-
lan saklıdır. 

3 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 
22/2/1968 

CUMHURBAŞKANI 
C- SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakam 
S. DEMİREL F. SÜKAN 

Karar Sayısı: 5993 
1 _ Erzincan 1lı Merkez ilçesi Merkez Bucağına bağlı Pekmezli 

(Hanzar) Köyü ile, 
Kemah îlçesi Alpköy (Kamarik) Bucağına bağlı Sürek Köyü 

bölgesindeki iki î lçe arası sınır, ilişik krokisinde de işaret edildiği 
üzere; 

(Akyünlü «Tığınkâr» Köyünün güneyindeki Kıstık Çayının Fırat 
Nehrine ulaştığı yerin karşısında ve sağ kıyısında bulunan Büyük de-
renin Fırat Nehrine döküldüğü noktadan başlayarak bu dereyi kuzeye 
ve kuzeybatıya doğru takip ederek Karataş'ta sona eren hat) olarak 
tespit edilmiştir. 

2 — Taraflarm karşı taraf sının içinde kalan genel ve özel hak-

ları saklıdır. 

3 — Bu kararı İçişleri Bakam yürütür. 

22/2/1968 
CUMHURBAŞKANI 

C- SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakam 
8. DEMİREL F. SÜKAN 

Karar Sayısı :5995 

1 — Bingöl î l i Merkez îlçesine bağlı Ağaçeli (Fahran) Bucağı 
Merkezi, bu Bucağa bağlı îçpınar Köyüne nakledilmiş ve Bucak adı 
da Ilıcalar olarak değiştirilmiştir. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 
22/2/1968 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakam 
S. DEMİREL F. SÜKAN 

Karar Sayısı: 5991 
1 — Kayseri î l i Merkez îlçesi Erkilet Bucağına bağlı Kuşçu Kö-

yü ile, 
Felâhiye îlçesi Merkez Bucağına bağlı Menteşe Köyü Bölgesin-

deki iki îlçe arası sınır, ilişik krokisinde de işaret olunduğu üzere; 
(Aktaş mevki'inde Kısraklı dereyi takiben Küçük Elbistan te-

pesine, buradan Kuzulak deresini takiben Kızdırmağa inen hat) ola-
rak tespit edilmiştir. 

2 _ Taraflann karşı taraf sının içinde kalan genel ve özel hak-
lan saklıdır. 

3 — Bu karan içişleri Bakanı yürütür. 

22/2/1968 
CUMHURBAŞKANI 

C. SUNAY 
Başbakan içişleri Bakam 

S. DEMİREL F. SÜKAN 

Karar Sayısı: 5990 
İsparta îli Gelendost îlçesi Merkez Bucağına bağlı Keçili Köyü ile, 

Yalvaç İlçesi Bağkonak (Örkenez) Bucağına bağlı Koruyaka 
(Agap) ve Çetince Köyleri bölgesindeki iki î lçe arası sınır ilişik kıoki-
sınde de işaret olunduğu üzere; 

A — Koruyaka - Keçili kesiminde: Güneyde Kocagüney tepe-
sinden başlayarak bu tepenin iki kilometre kuzeydoğusunda Talastepe 
zirvesine - buradan bu tepenin kuzey yamacında Bayram Pınarına 
Aşçı Pınarına»- buradan pınarın akış yönünde başlayan Tatış dere-
sini «Kuru dereyi» takiben Keçili - Çetince yolunu kestiği nokta, 

B — Keçili - Çetince kesiminde: Tatış deresinin «Kuru derenin» 
Keçili - Çetince yolunu kestiği noktadan başlayarak dereyi takiben 
Keçili - Bahtiyar yolunu kestiği nokta - buradan Keçili Bahtiyar yolunu 
takiben Akpınar'da son bulan hat olarak tespit edilmiştir. 
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2 — Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hak-
ları saklıdır. 

3 — 7 Temmuz 1955 tarih ve 27881 sayılı kararın B fıkrası yürür-
lükten kaldırılmıştır. 

4 — Bu karan İçişleri Bakanı yürütür. 

22/2/1968 

CUMHURBAŞKANI 
C- SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakanı 
S. DEMİREL E. SÜKAN 

Karar Sayısı: 5989 

1 — Bilecik î l i Pazaryeri İlçesi Merkez Bucağına bağh Bozcaar-
mut Köyü ile, 

Bursa 1lı İnegöl İlçesi Tahtaköprü Bucağına bağlı Gedıkpınaı 
Koyu bölgesindeki iki İl arası sınır ilişik krokisinde de işaret olundu-
ğu üzere; 

(Kırıklık tepeden Ortaburun tepesine ulaşan müstakim hat, bu-
radan sırt yolunu ve Tomruk «Orman» yolunu takiben Eşek alanına, 
buradan Meşelik Sırtına, bu sırtın nihayetinden Fırınlık Tepeye, oradan 
Kocakarı pınarına, oradan da Alangüney yolu üzerindeki Kurupınara 
çekilen müstakim hat) olarak tespit edilmiştir. 

2 — Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hak-
ları saklıdır. 

3 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 

22/2/1968 

Başbakan 
S. DEMlREL 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

İçişleri Bakam 
F. SÜKAN 

y ö n e t m e l i k l e r 
Adalet Bakanlığından: 

Adalet Bakanlığı Yayın ve Eser Satın Alma Yönetmeliği 

Uygulama alanı, tabirler: 

M..ıdde 1 — Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanacak veya satın 
alınacak eserler bu Yönetmelik hükümlerine gore tespit edilir. 

Aşağıdaki maddelerde geçen (Bakanlık) tabiri (Adalet Bakanlığı) 
nı ve (Yayın Müdürlüğü) tabiri (Adalet Bakanlığı Yayın Mudurlugu) 
nü ifade eder. 

Başvurma: 

Madde 2 — Eserinin Bakanlıkça kitap veya broşür halinde yahut 
Adalet Dergisinde yayımlanmasını veya Bakanlıkça satın alınmasını 
isteyen kimse, Bakanlığa bîr dliekçe ile başvurur ve eserinin Yayın 
Müdürlüğünce talep edilecek sayıda nüshasını veya daktilo ile yazıl-
mış temiz ve okunaklı metnini dilekçesine ekler. 

İnceleme: 

Madde 3 — Yayın Müdürlüğü, dilekçe ve eklerini, eserin ince-
lenmesi için, konu ile ilgili olan genel müdürlüğe derhal tevdi eder 

Eserin tevdi edildiği genel müdürlük; incelemesini, kitap veya 
broşür halinde yayımlanacak eserler için üç ay, satm alınacak eser-
lerle Adalet Dergisinde yayımlanacak yazılar için bir ay içmde ta-
mamlıvarak, mütalâa yazısını dilekçe ve eklerile birlikte Yayın Mü-
dürlüğüne gönderir. 

Eserin konusunun birden çok genel müdürlüğü ilgilendirmesi 
halinde, incelemeyi yapan genel müdürlük, mütalâa yazısı ile ekle-
rini, diğer ilgili genel müdürlüğe tevdi eder. İlgili genel müdürlük-
lerin sonuncusu, kendi mütalâa yazısını evvelki mütalâa yazıları ve 
eklerile birlikte Yayın Müdürlüğüne intikal ettirir. 

Genel Müdürlükler mütalâa yazılarında, eserin yayımı veya sa-
tın alınmasında fayda olup olmadığını, konusu bakımından hangi 
adalet daireleri ile mercilerini ilgilendirdiğini ve inceleme konusu yazı 
Adalet Dergisinde yer alacak ise yazının öncelikle yayımlanması gere-
kip gerekmediğini belirtirler. 

Bakanlığın onayı: 

Madde 4 _ Yayın Müdürlüğü, genel müdürlüklerden aldığı mü-
talâa yazılarına istinaden keyfiyeti Bakanlık Makamının onayına ar-
zeder ve onay gereğini ifa eder. 

Ancak, eser, Bütçe Kanununun 15.121 sayılı maddesinde yazılı ter-
tipten satm alınacaksa, keyfiyet Ceza ve Tevkif Evleri Genel Mü-
dürlüğünce Bakanlık Makamının onayına arzedılır ve gereği ifa olu-
nur. 

Adalet Dergisinin bir sayısında yer alacak yazıların sırasını gös-
teren listede, o sayı basıma verilmeden önce Yayın Müdürlüğünce 
Bakanlık Makamının onayına arzedilir. 

Adalet Daireleri ve mercilerinin talebi: 
Madde 5 — Yayımlanması veya satın alınması Adalet Teşkilâtı-

na dahil daire veya mercilerce talep edilen Türkçe veya yabancı dil-
lerdeki eserler hakkında da 3 ve 4 üncü maddeler hükümleri kıyasen 
uygulanır. 

Yedinci Maddenin (a ) ve (b ) bentleri hükümleri saklıdır. 

Resmî Kararlar Dergisinde yayımlanacak kararlar: 

Madde 6 — Resmî Kararlar Dergisinde yayımlanacak kararların 
tespitinde de 3 ve 4 üncü maddeler hükümleri kıyasen uygulanır. 

Bu halde mütalâa yazısının en çok 15 gün içinde Yayın Müdürlü-
ğüne tevdii zorunlu olup, birden çok karar hakkındaki mütalâanın bir 
yazıda yer alması mümkündür. 

İncelemeye tabi olmayan haller: 

Madde 7 Aşağıdaki hallerde 3 üncü maddede gösterilen ince-
leme yapılmaz: 

a) 5 inci maddede yazılı daire ve mercilerin talebi bir eserden 
tek nüsha satın alınması hakkında ise, 

b ) 5 inci maddede gösterilen yayımlama ve satın alma talebi 
Bakanlık Genel Müdürlükleri tarafından yapılmışsa, 

c ) Adalet teşkilâtına mensup yetkililerin resmî nutuk, konfe-
rans ve demeçleri ile adalet daire ve mercilerinin genelge ve mütalâa-
ları yayımlanacaksa, 

d) Gazete, dergi gibi sürekli yayınların satm alınması soz konu-
su ise, 

e ) Evvelce bu Yönetmeliğe göre incelemeye tabi tutulmuş olan 
bir eser yeniden yayımlanacak veya satın alınacak ise. 

Eserlerde aranacak vasıflar: 

Madde 8 — Bakanlıkça yayımlanacak veya satın alınacak eser-
lerin, Adalet mesleği mensuplarının hukuk uygulamasında faydalana-
bilecekleri değer ve muhtevada olması lâzımdır. 

Birinci fıkrada gösterilen vasıfta bulunmayan, siyasî bir maksat-
la yazılmış olan yahut şahısların veya müesseselerin objektif ve ilmî 
esaslara dayanmaksızın tenkidini hedef tutan eserler Bakanlıkça ya-
yınlanmaz ve satın alınmaz. 

Bakanlık Müdürler Encümeninin prensip kararı: 

Madde 9 — Bakanlıkça satın almacak eserlerde müellif, müter-
cim veya naşirden talep edilecek tenzilâtın nispet veya miktarı, ya-
yımlanacak eserlere ödenecek ücret ve ücretin tespitinde gozonunde 
tutulacak ölçüler, Adalet Dergisinde yer alacak yazıların azamî sayfa 
sayısı ve bu Yönetmeliğin yürütülmesi bakımından lüzumlu görüle-
cek sair hususlar, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürünün de iştiraki 
ile Bakanlık Müdürler Encümeni tarafından bir prensip kararı ha-
linde tespit edilerek Resmî Gazetede yayımlanır. 

Prensip kararı, genel müdürlüklerce verilecek mütalâalara ve 
Yayın Müdürlüğünün uygulamasına esas teşkil eder. 



Sahilfe: 8 (Resmî Gazefte) 19 MART 1968 

Bu karar bir yıl süre ile geçerli olup, her yılın Aralık ayı içinde, 
ertesi yıl da aynı esasların uygulanması veya bunlarda gerekli deği-
şiklikler yapılması hususunda yeni bir karar verilerek takvim yılı ba-
şında birinci fıkradaki usule göre yürürlüğe konur. 

Geçici madde — 9 uncu madde gereğince ilk prensip kararı, 
bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takiben bir ay içinde verilir. 

Bu karar 1 Ocak 1969 tarihine kadar geçerlidir. 

Yürürlük tarihi: 

Madde 10 — Bu Yönetmelik Resmî Gazetede yayımlandığı tarih-
te yürürlüğe girer. 

Yürüten makam: 

Madde 11 — Bu Yönetmeliği Adalet Bakanlığı yürütür. 

> 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından: 

Gayrisıhhî Müesseselere ait Yönetmelik 

1 — Çevresinde oturanlara fizikî, ruhî ve sosyal yönlerden az veya 
çok zarar veren iş yerlerine gayri sıhhî müesseseler denir. Bu mü-
esseseler resmî müsaade almadan açılamaz. 

2 — Gayri sıhhî müesseseler üç sınıf olup, bunların tesis ve 
açılması ve bunlarla ilgili işlemler bu Yönetmelik hükümlerine gore 
yürütülür. 

3 — Herhangi bir gayri sıhhî müessese açmak isteyenler inşa ve 
tesisten önce mahallin en büyük idare amirine bir dilekçe ile müra-
caat ederler, bu dilekçeye aşağıda yazılı belge ve bilgileri eklerler. 

I — Kurulacak tesisin imar planı mevcutsa, plandaki yeri, 
I I — îmar planı yoksa, kadastrolu ise ada ve parsel numarası, 

I I I — Kadastrosu yoksa belirli noktalara göre fabrikanın yeri, 
IV — Kurulacak tesisin nevi, iştigal sahası ve kapasitesi, 
V — Kullanılacak yakıtın nev'i ve saatteki miktarı, sıvı yakı-

tın numarası, gerek kömür, gerek sıvı yakıtın ihtiva ettiği kukurt ve 
diğer uçucu maddeler, 

VI — Civarında oturanların sağlığım bozacak mahzurların izalesi 
için alınacak tedbirler ve bu meyanda mevcutsa tutucu cihazların 
nev'i ve kapasiteleri, 

V I I — Bacadan çıkacak gaz, duman, su buharı, toz, toprak ve-
sairenin miktarı (Saatte sarf olunacak yakıt miktarına gore), 

V I I I — Tesis artıklarının ne şekilde tasfiye ve izale edileceği, 
IX — Tesisin çalışma süresi ve çıkaracağı gürültü miktarı, 
X — Yangın ve patlamalara sebebiyet verme derecesi, 

X I — Binanın tesisat projesi, kullanılacak motorların güç ve 
adedi ve cihazların kapasiteleri, çalıştırılacak işçi sayısı. 

Gayri sıhhî müesseselerin nev'ine göre bu belgelerin bir kısmın-
dan sarfınazar olunacağı gibi lüzum görüldüğü takdirde diğer belge-
ler de istenebilir. 

4 — Açılacak gayri sıhhî müesseselerin tetkiki o mahallin hükü-
met tabibi veya ocak tabibi, bulunmadığı ahvalde Belediye Tabibi ve 
mahallin en büyük idare amirinin tensip edeceği teknik elemanların 
iştirakile yapılır. 2 ve 3 üncü sınıf tesisler için lüzum görüldüğü tak-
dirde teknik eleman iştirak ettirilir. 

5 — Birinci sınıf gayri sıhhî müesseseler sanayi bölgelerinde veya 
sanayi bölgeleri için tefrik olunmuş sahalarda kurulurlar. Sanayi böl-
geleri bulunmayan yerlerde kurulacak birinci sınıf gayri sıhhî müesse-
seler merkez kabul olunarak etrafında bırakılması icap eden daire 
şeklinde iskân dışı saha hakkında (Dairenin yan çapı) mahallî sağlık 
teşkilâtının yapacağı teklif Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tet-
kik ve uygun görüldüğü takdirde tasdik olunur. 

6 — Birinci sınıf gayri sıhhî müesseselerin tesis ve açılma mü-
saadeleri Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca verilir. İllerde tan-
zim olunan, dilekçe, tetkik raporu ve belgeleri hâvi dosya Bakanlığa 
gönderilir. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı luzum gördüğü hal-
lerde yeniden tetkikat yaptırabilir. Uygun görülen müesseselere tesis 
müsadesi verilir. 

Tesis müsaadesi verilmesi için yapılacak tetkikin gayesi: Belge 
ye bilgilerin tetkiki ile kurulacak yerde etrafındaki mezkûn mahal-

lerde yaşayan halkın sağlık ve huzuruna zarar yapıp yapmayacağının 
tespitidir. 

7 — İkinci ve üçüncü sınıf gayri sıhhî müesseselerin tesis ve 
açılma müsaadeleri mahalli sağlık amirlerinin teklifıle mahallîn en 
buyulc idare amirleri tarafından verilir. 

8 — Açılma müsaadesi tetkikinde tesis müsaadesine aykırı bir 
hal tespit olunursa açılma müsaadesi verilmez Ancak, tesis sahibi tek-
rar müracaatla yeni bir tesis müsaadesi talebinde bulunabilir; uy-
gun bulunduğu takdirde açılma müsaadesi alabilir. Aksi halde ilk te-
sis müsaadesine göre gerekli değişikliği yapmadıkça açılma müsaa-
desi verilmez. (Aykırılık tesis ve cihazlarda ve motorlardaki takat 
azlığı şeklinde yani zararlılık etkisini azaltıcı mahiyette ise yeni bir 
işleme lüzum kalmaz.) 

9 — Her üç sınıf gayri sıhhî müesseseye verilen tesis ve açıl-
ma müsaadeleri müessese civanndaki halkın sağlık ve huzurunu ko-
ruma bakımından olup, tesis sahibinin ilgili diğer mevzuat hüküm-
lerini yerine getirmesi ve gerekli müsaadeleri alması icabeder . 

10 — Çevrelerine olan mazarratları izale edilemeyen ikinci sınıf 
gayri sıhhî müesseselerin meskenlerden uzak mahallerde yapılması 
icabeder. 

11 — Gayrisıhhî müesseselere verilecek tesis müsaadeleri için 
hazırlanacak raporlarda aşağıdaki hususlar belirtilecektir; 

I. Birinci sınıf gayri sıhhi müesseselerin kurulacağı yerin 
tespiti ve sanayi bölgesi ayrılmamış yerlerde en yakın mezkûn ma-
halle olan masafesi (Metre olarak), 

II. Dilekçe ilişiğinde verilmiş bulunan belge ve bilgilerin değer-
lendirilip raporda ayn ayrı açıklanması. 

III . Tesisin çalışması sırasında en yakın meskûn mahalle za-
rarlı olup olmayacağı ve artıklarının izale şekli. 

12 — Tesisler ikmal olunduktan sonra yeniden ve mümkünse te-
sisi ilk tetkik eden tabıb veya hey'et tarafından tekrar tetkik olunur. 
Evvelce verilmiş belge ve bilgilere uygunluğu gözönünde bulunduru-
larak yeniden bir rapor tanzim olunur. Birinci sınıf fayrısıhhî mü-
esseselere açılma müsaadesi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca 
verilecektir. 

13 — Gayri sıhhî müesseseler sağlık teşkilâtının daimî kontrolü 
altındadır. Müsaadesiz ve ruhsatsız faaliyete geçen gayrisıhhî müesse-
seler hakkında kanunî takibat yapılır. 

14 — Gayri sıhhî müessese sahipleri müsaade belgeleri dışında 
herhangi bir tevsi ve değişiklik yapamazlar. Tesislerini musade bel-
gesine aykırı tevsi ve tebdil edenlerin resmî müsaadeye ithal edilin-
ceye kadar, mümkün olduğu takdirde yalnız ilâve edilen kısımları, aksi 
halde bütün tesisin faaliyeti durdurulur. Bu ilâve veya tebdilin çevre 
sağlığını bozucu mahiyeti dolayısile resmî müsaadeye ithali mümkün 
olmadığı takdirde o kısımların kaldırıp mahzur izale edilinceye ka-
dar tesisin faaliyetine müsaade olunmaz. 

15 — Gayri sıhhî müesseseler çevrelerine olan zararlarını müm-
kün mertebe azaltmak için ilim ve fennin icabettirdiği tedbir ve yeni-
likleri tatbike mecburdurlar. Lüzum görüldükçe bu hususlar Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığınca veya Valiliklerce teşkil olunacak yetkili 
hey'etlerle tespit olunur. 

16 — Bu Yönetmelik neşri tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 
17 — Bu Yönetmelik hükümlerim Sağlık ve Sosyal Yardım Ba-

kanı yürütür. 

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 270 inci maddesi gereğince 
Sanayi Bakanlığının da mütalâası alınarak Bakanlığımızca 
tadıl edilerek düzenlenen gayri sıhhi müesseselerin sınıflarım 

gösterir liste 

A. Gayri sıhhî müesseseler (Birinci sınıf) : 

1 — Fabrika mahiyetinde kurulan ve istihsalde motor ve meka-
nik aletler kullanan her nev'i tuğla, kremit, kireç, sukireci, alçı, çi-
mento, fabrika, atölye ve değirmenleri ve ytong yapı elemanlan fab-
rikaları ve volkanik taş işliyerek elde edilen hafif malzeme yapı fab-
rikalan ve motor gücü kullanan briket imalâthaneleri. 

2 — Dumanı özel araçlarla giderilen ve bacası olmayan termik-
elektrik santralları, havagazı, kok ve katran fabrikaları (Kömür ocak-
larının dışında). 

3 — Dökme sahasının (Ocak, kum hazırlama, kurutma, temizleme 
ve maça yerlerinin) büyüklüğü 100 metrekareyi aşan demir döküm 
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ve büyüklüğü ne olıırsa olsun her nev'i sarı ve bakır döküm fabrika 
ve atölyelerde aliminyum döküm atölyeleri. 

4 — Harf döküm yerlerinden gayri her nev'i kurşun, simli kur-
şun, kalay, çinko, civa fabrika ve atölyelerile emaye eşya fabrika ve 
atölyeleri ve civa maden ocakları (Ocak ile sızdırma mahalli bir ara-
da olanlar) bobin, dinamo, akü ve benzeri apareylerde kullanılan pre-
se edilmiş kömür levhalar imâl yerleri. 

5 — Tel çekme ve demir çivi fabrika ve imalâthaneleri. 
6 — Alkol istihsal ve tasfiye yerleri. 
7 — Debagat yerleri, barsak imalâthaneleri, sepicilik, deri ve 

tutkal fabrika, atölye ve depolarile deri şaplama ve kurutma yerleri. 
8 — Mezbaha ve soğutma tesisatı olmayan barsak, et ve sakatat 

yerleri ve depoları ve rendering tesislerini hâvi tavuk kesim yerleri 
9 — 160 tondan fazla odun veya 200 tondan fazla her cins kö-

mür bulunduran depolar ve lavar tesisleri (Kömür yıkama tesisleri). 

10 — Kontrplâk, ahşap kaplama malzeme fabrikaları ve içinde 
şerit, tepsi, testere ve katrak bulunan atölyeler ve kereste depoları 

11 — Tersane, büyük kalafat yerleri ve gemi sökme yerleri. 
12 — Selüloz, selüloit, saman kâğıdı ve aliminyum kâğıdı fab-

rika, atölye ve depolarile kaba kâğıt imalâthaneleri. 

13 — Parlayıcı ve patlayıcı maddeler sanayii ve depoları ve mo-
tor fitili ve maytap imalâthaneleri ve sun'i gaz tüpleme yerleri (Bü-
tan gazı). 

14 — Hayvani ve nebatî, uzvî maddeler ve süprüntü biriktirme 
yerleri depolan, eski kumaşlardan yün imâl yerlen, yakma fırınları 
ve işleme yerleri, kemik yakma, sızdırma ve kaynatma yerleri ve çöp-
lerden ayıklama paçavra, kâğıt ve diğer nebatî ve hayvani aksamın 
depo ve işleme yerleriyle yaş ve taze deri kurutma tuzlama yerleri ve 
rendering tesisleriyle balık yağı ve balık unu fabrikaları. 

15 — Solvent kullanmak suretile extraction yapan bütün nebatî 
ve hayvanî yağ tasirhaneleri, fabrika, atölye ve rafinen tesisleri ve 
(7/10/1964 gün ve 4294 ve 13/3/1967 gün 4538 sayılı tamimlerdeki şart-
ları haiz olmayan tasirhaneler). 

16 — Çıkartıldıktan ocaklardan başka yerlerde maden cevheri 
kızartma ve eritme yerleri ve kükürt istihsal tesisleri. 

17 — Açık ateşte veya buhar tesisatiyle yağ eritme ve eritilerek 
yağ kanştırma ve sıcak yağ usûlünde muşamba imâl yer ve atölyeleri. 

18 — Ham petrol ve müştekatı, sistler, bitümler vesair madenî 
yağlar işleyen ve rafine eden yerler ve depoları ve toptan satış yer-
leri, mutavassıt depolar ve asfalt fabrika ve atölyeleri, akaryakıt de-
polan. 

19 — Çok gürültü yapan büyük çekiçlerle ve şahmerdanlarla döv-
me, perçinleme, sökme işleri yapılan ve her nev'i madenî eşya imâl 
tamir atölyeleri ile içinde 10 beygir takatından yukarı motor kuvvet 
kullanan diğer madenî eşya imâl ve tamir fabrika ve atölyeleri ve ay-
nı mahiyetteki garajlar ve makas imalâthaneleri, galvanoplâstı ve po-
lıester kaplama işlerini yapan fabrika ve imalâthaneleri ve bütan gazı 
imâl yerleri ve galvanizasyon fabrikaları ve oto imâl ve montaj fab-
rikaları. 

20 —Gliserin yağ asitleri, sülfünk asit, klor, klorkalk, klorid-
rık asit, sutkostik, azot sanayii, karpit, sıvı asetilen, sentetik benzin, 
sun'i toz gübre benzeri kimya maddeleri fabrika ve atölyeleri, ma-
denî yağ depolan, nişadır imalâthaneleri ve çamaşır suyu imalâtha-
neleri (Klor gazı neşredenler), amyant ve kibrit imalâthaneleri. 

21 — Cam, şişe ve elektrik ampulü atölye ve fabrikalan. 
22 — İkinci ve üçüncü smıf müesseselerden oldukları halde bu-

lundukları yerler, yapılışlan, birbirine yakınlıklan veyahut sayıları 
bakımından Sanayi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarının müş-
terek mütalâalariyle bu sınıfa alınacak toplu müessese ve depolar ile 
porselen ve seramik fabrikalan. 

23 — Oto lastik ve kablo fabrikalan ve lastik ayakkabı fabri-
ka atölye ve imalâthaneleri. 

24 — Ziraî mücadele ilâçlan fabrika ve imalâthaneleri. 

B. Gayri sıhhî müesseseler (İkinci sınıf): 

1 — Un, ekmek, makarna, bisküvit, çeltik, çay fabrika ve kaşe 
imalâthaneleri, nebatî kırma ve dövme değirmenleri ve çalkarhaneler, 
(Gıda maddeleri çalkar makinaları). 

2 — 7/10/1964 gün 4294 ve 13/3/1967 gün 4538 sayılı tamimlerde 
açıklanan şartlan haiz olan nebatî ve hayvanî yağ tasirhanelen. 

3 — Glikoz, nişasta, dekstrin (Ko la ) ve emsali maddeler imalât-
haneleri ve paket bira mayası fabrika ve atölyelerile bulama (Ağda) 
imalâthaneleri. 

4 — Bira, malt fabrikalan. 
5 — Ekmek, maya fabrikalan. 

6 — Barsaklardan tel imâli, tabaklanmış derileri tuzlama yer-
leri, kuru deri, tiftik ve yapağı tuzlanmış, temizlenmiş barsak depo-
ları ve senenin mahdut günlerinde çalışan ve kapasiteleri az olan yağ 
tasirhaneleri.. 

7 — Memleketin muhtelif yerlerinden mamûl bir halde kapalı 
kaplar içerisinde gelen barsakların kalitesinin tayını suretile tasnifi 
ıçm basit bir muayeneye tabi tutulduğu barsak depoları. 

8 — Halı yıkama ve dövme yerleri, boyama yerleri ve çamaşır yı-
kama fabrikalan. 

9 — Dumanı özel suretlerle giderilen, bacası bulunan termik 
elektnk santrallan, havagazı, kok ve katran fabrikaları, çam ağaçla-
rından komur ve kömürlerden distilasyon suretile neft, katran, zift 
istihsal eden fabrikalar. 

10 — Perakendecilerin küçük ispirto, benzin, eter ve seluloit gibi 
kolay yanıcı ve patlayıcı maddeler satış yerleri, filim studyolan, plâk 
halinde seluloıtten ufak mikyasta tarak imali, petrol müştakatı pera-
kende satış yerleri, azot, sülfür, fosfor v. s. maddeler, asit depolan 
ve bütan gaz dağıtım yerleri. 

11 — Derununda 25 tondan 160 tona kadar odun veya 10 tondan 
200 tona kadar her cins kömür bulunan depolarla iki beygirden yu-
karı muharrik kuvvet kullanan depolar. 

12 — îki beygirden yukan muharrik kuvvet kullanan marangoz-
hane ve atölyeleri ve elektrikle işler motor ve buhar kazanı olan san 
dalye atölyeleri, soğuk tutkal imalâthaneleri. 

13 — Balıkhaneler, balık tuzlama ve işleme yerleri, balık kon-
servesi fabrika ve atölyeleri ve salyangoz ve deniz ürünleri konserve 
imalâthaneleri. 

14 — Meyva, sebze ihzarı ve konserve, gazoz ve soda fabrika ve 
atölyeleri (Sirke fabrika ve atölyeleri üzüm sıkma, süzme şıra muha-
faza mahalleri) şarap ve vermut imalâthaneleri ve imlâhaneleri. 

15 — Cam billurdan ayna imâl ve işleme, cam ampul fabrika ve 
atölyeleri. 

16 — Sun'i yün fabrika ve atölyeleri ve plâster fabrikalan. 
17 — Pamuk ihzar fabrika ve atölyeleri (Çırçırlar) linters, idro-

f i l pamuk imâli tesisleri. 

18 — Yün, kıl, tiftik, kuştüyü ve benzerleri yıkama ve ihzar fab-
rika ve atölyeleri. 

19 — Yün ve pamuk, iplik ve ipek çekme fabrika ve atölyeleri. 
20 — Fabrikasyon halinde her nev'i dokuma ve trikotaj imalât-

haneleri ile atölye halinde el tezgâhlan ve çaput dokuma iş yerleri. 

21 — Fabrika ve atölyelerden arta kalem bez, kumaş, kâğıt par-
çaları ve depoları, eski ve yeni çuval imâl ve tamir yerleri ve motor 
kullanmayan bakır tepsi, tencere, kazan gibi eşya imâl eden bakırcı 
dukkânlan. 

22 — Tereyağı, peynir, süt tozu ve konserve süt fabrika ve atöl-
yeleri buyuk mikyastaki yoğurt imalâthaneleri ve depolan. 

23 — Frigorifik tesisatı olan sakatat işleme yerleri, pastırma ve 
sucuk vesair et konserve imâl eden fabrika ve atölyelerle bunlann 
depolan. 

24 — Soğuk yağ usûlünde muşamba, bez, linoleum imâl atölye-
leri. Balata imlâthaneleri. 

25 — Kauçuk eşya ve vülkanizasyon fabrika ve atölyelerile bir-
kaç günlük stok ihtiyaçlarım karşılayacak miktarda olmak şartile 
plâstik maddelerden eşya ve oyuncak imâleden yerler. 

26 — Dökme sahasının (Ocak, kum hazırlama, temizleme, kurut-
ma ve maça yerlerinin) büyüklüğü 100 metrekareden az olan demir 
dokum atölyeleri, inşaat malzemesi satış yerleri. 

27 — Çatal, kaşık, bıçak ve nal fabrikalan, av saçması ve av 
tapaları imalâthanesi, gaz sobası ve fitilli gaz ocağı imalâthaneleri. 

28 — Sabun, mum ve balmumu ihzar ve imâl fabrika ve atölye-
lerile çamaşır sodası imalâthanesi ve kuru temizleme yerleri, de-
terjan imalâthaneleri. 

29 — Madenî ve nebatî boya, cila, vernifc fabrika ve atölyeleri 
ve çivit imalâthaneleri. 

30 — Tıbbî müstahzarat laboratuvarlan, saf su ve asitli su ima-
lâthaneleri ve tuz ruhu doldurma yerleri, kurşun ve kalaydan ma-
mûl tup imalâthaneleri, zirai mücadele ilâçları ambalaj yerleri. 

31 — Oksijen ve karbon gazı gibi gazlar imâl eden fabrika ve 
atölyelerle depoları ve amonyak imalâthaneleri. 
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32 — Basım, klişe ve harf döküm yerleri ve mahallî gazete mat-
baaları. 

33 — Tütün ihzar yerleri ve sigara fabrika ve atölyelerde tuz 
öğütme yerleri. 

34 — Ağaç ihzar (Ziftleme ve kaynatma) ve işleme fabrika ve 
atölyeleri ve sun'i tahta imalâthaneleri ve 10 beygir (10 dahil) gü-
cünden aşağı muharrik kuvvet kullanan mobilya oto döşeme atöl-
yeleri. 

35 — 10 Beygir (10 dahil) gücünden aşağı kuvvet kullanan araba, 
otomobil, karoser imâl ve tamir atölyeleriyle her çeşit madenî eşya 
imâl ve tamir atölyeleri. 

36 — Bitümlü karbon mukavva fabrika ve atölyeleri, asfalt ve 
zift kaynatma ve eritme yerleri ve briket imalâthaneleri. 

37 — Kayık, mavna imâl yerleriyle küçük kalafat yerleri, hurda 
demir ardiyeleri ve inşaat demiri depolan, civata somun ve ambalaj 
fabrikalan. 

38 — Kürk ve saraç eşyası fabrika ve atölyeleri. 
39 — Şerbetçiotu kızartma yerleri. 
40 — Küçük alçı, kireç, tebeşir değirmenlerde mozayik ve mer-

mer imalâthaneleri, değirmen taşı ve bileyi taşı atölyeleri, kuvars ta 
şı öğütme değirmenleri ve torba yakıt imalâthaneleri. 

41 — Taş, toprak, kum, çakıl ve kireç ihraç ve istihsal imâl 
yerlerile iptidai usûllerle çalışan ve istihsalde kuvveı muharrike, me-
kanik aletler kullanmayan tuğla, kremit, kireç su kireci ve alçı ocak-
ları ve güherçile ocaklan, kum depolan. 

42 — (A ) sınıfının 19 uncu maddesinin şumûlü haricinde kalan 
küçük madenî eşya imâl ve tamir atölyelerile polisaj, nikelaj, kromaj, 
kalaycılık atölyeleri, (A ) sınıfının 19 uncu maddesi dışında kalan ve 
büyük çekiçlerle dövme, perçinleme ve sökme işleri yapılmayıp gü-
rültüsüz çalışan tel çekme, perçin civata, somun itnfon ve vida, 
fabrikasyon halinde nal ve nalça fabrika ve tesisleri. 

43 — Torba yakıtlanna ait işyerleri, tesisatında ve işleme usul-
lerinde yapılan teknik yenilikler ve alman tedbirler veya muharrik 
kuvvet veyahut iptidai madde ve işletme malzemesinde yapılan deği-
şiklikler bakımından Sanayi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkla-
rının müşterek mütalâalariyle bu sınıfa alınacak birinci sınıf gayrı 
sıhhî müesseseler ile petrol müştakları ile çalışan elbise temizleme 
yerleri. 

44 — Tuz ruhu doldurma yerleri ve temizlik tozu imalâthaneleri. 
45 — Pil ve batarya fabrikaları ve akü tamir atölye ve fabrika-

lan. 
46 — Soğuk tutkal imalâthaneleri. 
47 — Fotoğraf, filmi reklendirme ve banyo yerleri. 
48 — Sıvılaştırılmış gazların satışıyerleri. 
49 — Tecrit malzemesi imâl yerleri. 
50 — Rendering tesisini havi olmayan tavuk ve benzeri kümes 

hayvanlarının kesim ve ambalajım yapan soğutma ve her türlü fennî 
tesisi haiz mahaller. 

C. Gayri sıhhî müesseseler (Üçüncü smı f ) : 
1 — Hububat imlan ve unlu müstahzarat tesisleri, kubbeli ek-

mek, simit, börek, lahmacun, pastacı, tatlı ve kurabiye fmnlan. 
2 — Şekerleme, çikolata, kakao ve kakao yağ tesisleri. 
3 — Küçük ve büyük teşkilâtlı findik kırma tesislerde sair kuru 

yemiş ihzarı tesisleri. 
4 — Kahve kavuran yerler. 
5 — Turşu imalâthaneleri. 
6 — Nebatî ve hayvani yağ ve peynir depolan, küçük mikyasta-

ki yoğurthane ve depoları. 
7 — Buz imalâthaneleri ve soğuk hava tesisleri. 
8 — Fötr şapka ve keçe imâl ve atölyeleri. 
9 — Fırça imâl ve atölyeleri. 
10 — Elbise ve çamaşır yıkama, temizleme yerleri. 
11 — Sırlı, sırsız, çanak, çömlek, testi, bardak, küp, ve benzeri 

toprak mamûlatı ve çini fabrika ve atölyeleri. 
12 — Ciltçilik atölyeleri. 
13 — Kuyumculuk ve mümasili, küçük mikyasta işlere mün-

hasır bulunan pota ile altın ve gümüş eriten ufak hacimdeki seyyar 
ocaklar. 

14 _ Tarak vesair sun'i maddeler yakmak üzere mihaniki usûl 
ve vasıtalarla kuru kemik, boynuz, fildişi ve mümasili hayvanı mad-
deler işleyen imalâthaneler. 

15 — İçinde en çok 25 ton odun veya 10 ton her cins komur 
bulunduran yerlerle iki beygir kuvvetinden aşağı muharrik kuvvet 
kullanan depolar. 
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16 — İki beygir ve daha aşağı muharrik kuvvet kullanan maran-
gozhane ve atölyeleri, el emeğiyle çalışan bilumum marangozhaneler 

17 — Başka atölyelerde biçilmiş tahtalarla dükkânda ambalaı 
sandığı, tahta kutu, fıçı imalâthanelerile ağaç çivi ve kundura kalı-
bı ve benzeri eşya yapan imalâthaneler. 

18 — Üzüm sepeti, odun ve kömür küfesi imâl yerleri. 
19 — Kayık ve fırın kürekleri imâli, elek kasnağı ve sofra tah-

tası imâli. 

20 — Çatal, kaşık, bıçak, balta, keser, nal ve el aletleri ve ben-
zerleri imâl eden küçük işyerleri. 

21 — Soba ve borusu imâli. 
22 — Tenekecilik ve fıçıcılık 
23 — Zarf, defter, kâğıt ve karton torba ve kutu, kopye, resim 

ve karbon kâğıdı ve makina şeridi imalâthaneleri, zamk imalâthaneleri. 
24 — Akümülâtör tamir ve kuru pil imâl yerleri, kova, bidon, te-

neke, kap ve kutu imâl yerleri. 

25 — Toplu iğne ve traş bıçağı imalâthaneleri. 
26 — Kolonya ve tuvalet sulan ve ıtriyat tesisleri, karbonat pa-

ket yerleri. 

27 — Tesisatında ve işleme usûllerinde yapılan teknik yenilik-
ler ve alınan tedbirler veya muharrik kuvvet veyahut iptidai madde 
ve işletme malzemesinde yapılan değişiklikler bakımından Sanayi ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklannın müşterek mütalâalarile bu 
sınıfa alınacak ikinci sınıf gayri sıhhî müesseseler. 

Sosyal Hizmetler Akademisi öğretim ve Smav Yönetmeliğinin 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve adı geçen Yönetmeliğe 

bir geçici madde eklenmesine dair Yönetmelik 
Madde 1 — Şubat 1967 tarih ve 12522 sayılı Resmî Gazete'de ya-

yınlanan Sosyal Hizmetler Akademisi öğretim ve Smav Yönetmeliğinin 
3, 5, ve 11 mcı maddelen aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aym yönet-
meliğe geçici 3 uncü madde eklenmiştir. 

Madde 3 — Sosyal Hizmetler Akademisi Müfredat Prorgammdaki 
derslenn adlan ve hangi sınıflarda kaçar saat okutulacağı (Ek 2) de 
gösterilmiştir. Gerektiğinde Akademi öğretim üyeleri genel kurulu ka-
ran ile bu ders cetvelinde değişiklik yapılarak, Sağlık ve Sosyal Yar-
dım ve Millî Eğitim Bakanlıklannın onayına sunulur. 

Akademinin müfredat programı uyannca 2 ve 3 üncü dönemde 
yapılan uygulamalarda öğrencilerin yol paralan ve ayrıca 3. dönemde 
öğle yemekleri açın gelımp gıdılemıyecek uzaklıkta olduğu Akademi İda-
resince tespit edilecek uygulama yerlerinde çalışan öğrencüere yalnız 
çalışına yaptıkları günlerde oğle yemeği ile, son sınıfta yapılan ilâve 
pratif çalışmada öğrencilerin yemek, yatak ve yol paralan ve bu çalış-
mayla ilgili her türlü giderler Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca 
bütçenin ılgıh bölümlerinden karşılanır. 

Madde 5 — Akademide derslere, uygulamalara ve bunlara ilişkin 
seminer, konferans, gezaı vb. gibi faaliyetlere devam zorunludur. 

Herhangi bir deıısm veya uygulamanın, bir ders yılı içinde müfre-
dat programı gereğince okutulması veya uygulanması gereken saat tu-
tarının % 20 sinden, sağlık özürleri dışında devam etmeyenler, bu uygu-
lama veya dersten başarısız sayılırlar 

Sağlık özürlerinden dolayı, (herhangi bir ders veya uygulamadaki 
devamsızlıklan <% 20 yı geçen fakat % 40 ı aşmayan öğrenciler, özürle-
rim Devlet hartan elerinden alacaklan raporlarla belgelemek şartiyle, 
devam suresini doldurmuş olanlar gibi işleme tabı tutulurlar. 

Her ne sebeple olursa olsun, herhangi bir ders veya uygulamadaki 
devamsızlıkları •% 40 ı aşan öğrenciler o ders veya uygulamadan kalmış 
sayılırlar 

Madde 11 — Her dönemin sona ermesinden on gün evvel dersler ke-
silir üç gün ara verildikten sonra, son 7 g'ün içinde, Akademi İdaresinin 
tespit ve ilân ettiği günlerde donem sonu sınavlan yapılır. Sınavlar öğ-
retim yılı başından o gime kadar okutulmuş konuların tümüml kapsar. 

Geçici madde — Madde 5 de belirtilen hususlar 1967 - 1968 ders 
yılı îçm de aynen uygulanır 

Madde I I — Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayını tarihinde yü-
rürlüğe girer. 

Madde I I I — Bu Yönetmelik hükümlerim Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı yürütür. 



16 MART 1968 (Resmî Gazete) Saihîfe: 11 

Dışişleri ve Çalışma Bakanlıklarından : 

Çalışma Müşavirlik ve Ataşeliklerin Birbirleriyle, Büyük-
elçilik, Elçilik, Daimi Delegelik, Daimî Misyonlarla, Başkon-
solosluk ve Konsolosluklarla Olan ilişkilerinin Düzenlenme-

sine dair Yönetmelik 
Madde 1 

Çalışma müşavirlikleri; büyükelçilik, elçilik, daimî delegelik ve 
daimi misyona bağlı olarak, çalışma ataşelikleri de başkonsolosluk veya 
konsolosluklara bağlı olarak vazife görürler. 

Madde 2 
Yabancı ülkelerde çalışan Türk işçilerinin hak ve menfaatlerinin ko-

runmasında çalışma müşavirlikleri ve çalışma ateş elikleri bağlı bulun-
dukları misyona yardımcıdır. 

Madde 3 
Kadro imkânları, kurulacak bütün çalışma müşavirliklerine müşavir 

atanmasına müsait olmadığı takdirde, Bakanlık, müşavirlik işlerini ted-
vire memur olmak üzere ataşe tayin edebilir. 

Bu takdirde ataşe, Corps Diplomatıque listesine «Çalışma Ataşesi» 
unvanile dahil edilir. 

Kadro imkânları, kurulacak bütün çalışma ataşeliklerine ataşe atan-
masına müsait olmadığı takdirde, Bakanlık, ataşelik işlerini tedvire me-
mur olmak üzere ataşe yardımcısı tayın edebilir. 

Bu takdirde ataşe yardımcısı, Corps Consulaire listesine «Çalışma 
Ataşe Yardımcısı» unvanile dahil edilir. 

Madde 4 

Çalışma müşavirliği, mevzuatın, mületlerarası andlaşmaların ve 
özelikle Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve Görevlen hakkındaki 4841 sayılı 
Kanunun 6 nci maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu Kanuna 
yeni maddeler eklenmesi hakkındaki 864 sayılı Kanunun öngördüğü gö-
revlerin İfasında Çalışma Bakanlığından talimat alır. 

öte yandan, büyükelçilik, elçilik, daimî delegelik veya daimî misyon, 
müşavirliğin görevine dahil gördüğü bir hususun icrasını müşavirlikten 
istıyebüır, müşavirliğin görevine dahil gördüğü bir yazı, işi veya müra-
caatı müşavirliğe havale edebilir. 

Madde 5 

Çalışma müşavirliği, görevlerinin ifasında, 864 sayılı Kanunun ek 
4 üncü maddesi hükmü saldı kalmak üzere : 

a) Belirli bir işin veya işlemin yürütülmesi ile ilgili olarak, Tür-
kiye'deki gerçek kişilerle ve özel hukuka tabi tüzel kişi ve kuruluşlarla, 

b) Yabancı ülkelerdeki Türk çalışma müşavirlikleri ve ataşelikleri 
ile, 

c) Belirli bir işin veya işlemin yürütülmesiyle ilgili olarak bulun-
duğu ülkedeki mahallî makam, müessese, kuruluş ve şahıslarla, 

ç) Bulunduğu ülkedeki yabancı çalışma müşavirlikleri ve ataşe-
likleri ile, 

doğrudan doğruya temas ve muhabere edebilir 
Yukarıdaki hususlar dışmda kalan yazışmalar, Türkiye'de Çalışma 

Bakanlığı kanalıyle, Türkiye dışmda ise müşavirliğin bağlı olduğu bü-
yükelçilik, elçilik, daimî delegelik veya daimî misyon kanalıyle yürütü-
lür. 

Bir konunun, yukarıdaki (c) bendinin kapsamı içine guıp girme-
diği hususunda tereddüt veya görüş ayıılığı olursa, o konudaki temas-
lar ve yazışmalar müşavirliğin bağlı bulunduğu misyon kanalıyle ya-
pılır. 

Madde 6 
Çalışma müşaviri : 
a) Çalışma Bakanlığınca geçici bir görevle başka bir yere gön-

derilirken, 
b) Çalışma Bakanlığından aldığı mezuniyeti kullanırken, 
Bağlı olduğu Büyükelçilik, Elçilik, Daimî Delegelik veya Daimî 

Misyonun muvafakatini alır. 
Bu muvakatm verilmemesi halinde, red sebeplen tezelden Dışişleri 

Baikanılığı kanalıyle Çalışma Bakanlığına bildirilir. 

Madde 7 

Çalışma müşavirine veya müşavirlik işlerini tedvire memur ata-
şeye, gaybubetlerinde kimin vekâlet edeceği hususu, mevcut imkânlara 
v « hizmetin icaplarına göre tayin «dilir. 

Madde 8 

Çalışma müşavirinin birinci derecede tezkiye amiri Çalışma Ba-
kanlığı Araştırma Kurulu Başkam, ıkmcu. tezkiye amiri ise Çalışma, 
Bakanlığı Musteşandır. Şu kadar ki, çalışma müşavirini tezkiye söz 
konusu olduğu zaman, o müşavirin bağlı bulunduğu büyükelçi, elçi, 
daimî delege veya daıımî misyon başkanının kendisi hakkında one sü-
receği mütalâa ve kanaat da dikkate alınır. 

Çalışma müşaviri, bulunduğu ülkede görevli çalışma ataşelerıyl® 
müşavirlik memurlarının birinci derecede tezkiye amiridir. 

Madde 9 

Çalışma müşavirliği bulunduğu ülkedeki çalışma ataşeliklerine ge-
nel direktifler verir, çalışmalarda koordinasyonu sağlar. 

Genel direktifler Çalışma Bakanlığınca hazırlanacak bir çalışma 
programı gereğince verilir. 

Madde 10 — Büyükelçilik veya elçiliğe bağlı olarak kurulan çalışma 
müşavirliğimin görev çevresi, müşavirliğin bulunduğu ülkedir. 

Ancaik, görev çevresi bütün ülke olarak kalmakla beraber: 
a) Müşavirlikle aym şehirde başkonsolosluk veya konsolosluk 

varsa, bu başkonsolosluk veya 
Konsolosluğun görev çevresi, 
b) Müşavirliğin bağlı olduğu büyükelçilik veya, elçilikte konsolos-

luk şubesi varsa, konsolosluk şubesinin görev çevresi, 
c) Aym şehirde başkonsolosluk, konsolosluk veya konsolosluk şu-

besi yoksa, müşavirliğin bulunduğu şehri de kapsayan bir bölge, 
müşavirliğe bırakılır. 

Madde 11 

Çalışıma müşavirinin veya müşavirlik işlerini tedvire meımur ata-
şenon Corp® Dıplomatıque içindeki yeri, bağlı olduğu misyonda uygulan-
makta olan teamüle ve tatbikata göre tayın edilir. 

Müşavirlik memuru hakkında uygulanacak protokol işlemi müşa-
virliğin bağlı olduğu misyonca takdir olunur. 

Madde 12 

Çalışma ataşeliği, mevzuatın, milletlerarası andlaşmaların ve özel-
likle Çalışıma Bakanlığı Kuruluş ve Görevlen hakkmdaki 4841 sayılı 
Kanunun 6 nci maddesinin D fıkrasının değiştirilmesi ve bu Kanuna 
yeni maddeler eklenmesi hakkmdaki 864 sayılı Karnınım öngördüğü gö-
revlerin ifasında Çalışma Bakanlığından ve o ülkedeki çalışıma müşa-
virliğinden talimat alır. 

Öteyandan, başkonsolosluk veya konsolosluk, ataşeliğin görevine 
dahil gördüğü bir hususun icrasını ataşelikten isteyebilir, ataşeliğin gö-
revine dahil gördüğü bir yazıyı, işi veya müracaatı ataşeliğe havale 
edebilir. 

Madde 13 

Çalışma ataşeliği, görevlerinin ifasında, 86-4 sayılı Kanunun ek 4 
üncü maddesi hükmü saklı kalmak üzere : 

a) Belirli bir ışm veya işlemin yürütülmesi Je ilgili olarak Tür-
kiye'deki gerçek kişilerle veya özel hukuka tabı tüzel kışıı ve kuruluşlarla, 

b) Yabancı ülkelerdeki Turk çalışma müşavirlikleri ve ataşelik-
leri ile, 

c) Görev çevresi içindeki yabancı çalışma ataşelikleri ile, 
ç) Belirli bir ışın veya ışlerrun yürütülmesıle ilgili olarak görov 

çevresindeki mahallî makam, müessese, kuruluş ve şahıslarla, 
doğrudan doğruya temas ve muhabere edebilir. 

görev çevresi dışındaki yabancı çalışma ataşelıkl eriyle ve mahallî 
makamlarla yazışmalar çalışma müşavirliği kanaliyle yapılır. 

Yukandaki hususlar dışmda kalan yazışmalar, Türkiye'de Çalış-
ma Bakanlığı kanaliyle, Türkaye dışmda ise onun bağlı olduğu başkon-
solosluk veya konsolosluk kanaliyle yürütülür. 

Bir konunun, yukarıdaki (ç) bendinin kapsamı içme girip girme-
diği hususunda tereddüt veya görüş ayrılığı olursa, o konudaki temas-
lar ve yazışmalar ataşeliğin bağlı bulunduğu başkonsolosluk veya kon-
solosluk kanaliyle yapılır. 

Madde 14 
Çalışma ataşesi : 

a) Çalışma Bakanlığınca geçici bir görevle başka bir yere gönde-
rilirken, 

b) Çalışma Bakanlığından aldığı mezuniyeti kullanırken, bağh 
olduğu başkonsolosluk veya konsolosluğun muvafakatini alır. 
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Bu muvafakatin verilmemesi halinde red sebepleri tezelden Dışiş-
leri Bakanlığı kanahyle Çalışma Bakanlığına bildirilir. 

Madde 15 

Çalışma ataşesine veya ataşelik işlerini tedvire memur sutaşe yar-
dımcısına, gaybubetlerinde, en kıdemli ataşe yardımcısı, ataşelikte yar-
dımcı yoksa, 864 sayılı Kanunun ek 5 inci ve ek 6 nci maddeleri gere-
ğince atanmış olan en kıdemli sosyal yardımcı vekâlet eder. 

Hizmetin icapları gerektirdiği takdirde vekâlet ıçm kıdem sırası 
gözetilmeyebilir. 

Madde 16 

Çalışma ateşeslnüı birinci derecede tezkiye amiri, varsa, o ülkede gö-
revli olan çalışma müşaviridir. İkinci tezkiye amiri ise Çalışma Bakanlığı 
Araştırma Kurulu Başkanıdır. Çalışma müşavirinin bulunmadığı bir ül-
kede vazife gören çalışma ataşesinin tezkiye amirleri, Çalışma Bakan-
lığı Araştırma Kurulu Başkanı ile Çalışma Bakanlığı Müsteşarıdır Şu 
kadar ki çalışma ataşesini tezkiye söz konusu olduğu zaman, o ataşe-
nin bağlı bulunduğu başkonsolos veya konsolosun, kendisi hakkında one 
süreceği mütalâa ve kanaat de dikkate almır. 

Çalışma Ateşesi, Ateşeliğe bağlı Ateşe yardımcılarının, din görev-
lisi ve sendika uzmanı dahil bütün sosyal yardımcıların ve Ateşelik me-
murlarının birinci derecede tezyıke amiridir. 

Madde 17 

Çalışma Ateşeliği, bağlı olduğu Başkonsolosluk veya Konsolosluğun 
bulunduğu şehirde kurulur. 

Çalışma Ateşelığinin görev çevresi bağlı bulunduğu Başkonsolosluk 
veya Konsolosluğun görev çevresidir. 

10 uncu madde hükümleri saklıdır. 

Madde 18 

Bir başkonsolosluğa veya konsolosluğa bağlı olarak ancak bir ça-
lışma ateşesi atanabilir. 

Bir ateşelıkte ihtiyaca gore birded ziyade ateşe yardımcısı bulundu-
rulabilir. 

Ateşe derecesine mahallinde terfi eden ateşe yardımcısı, orada kal-
dığı ve aynı yerde başka ateşe bulunduğu sürece görevine ateşe yardım-
cısı sıfaJtiyle devam eder 

Madde 19 

Sosyal yardımcılar yazışmalarını bağlı oldukları çalışma ateşeliği 
kanalı ile yaparlar. 

5 inci ve 13 üncü maddeler hükümleri saklıdır. 

Madde 20 

Kadro imkânlariyle bağlı olmak kaydiyle, her çalışma ateşelığine 
bir din görevlisi sosyal yardımcı ile bir işçi sendika uzmanı sosyal yar-
dımcı atanabilir. 

Madde 21 

Çalışma ateşellklerınin vazifeleri icabı mahallî makamlarla yapa-
cakları temaslarda güçlüklerle karşılaşıldığı hallerde bunları giderecek 
gerekli yardım ve muzaheret başkonsolosluk veya lconsolosluklarca, im-
kânlarının müsaadesi nispetinde yapılır 

Madde 22 

Çalışma ateşesinı ve ateşe yardımcılarım mahallî makamlara ve 
«Oorps Consulaıre» e başkonsolosluk veya konsolosluk, orada mevcut 
teamüle göre takdim eder. 

Çalışma ateşesi ve ateşe yardımcıları «Coıps Consulaıre» listesine 
dahil edilir. 

Çalışma ateşesinln ve yardımcdarmm «Corps Consulaire> deki yeri, 
başkonsolosluk veya konsolosluklarda uygulanan protokol usûl ve tea-
müllerine göre tayin edilir Ateşe yardımcıları arasında dereceye ve aynı 
derecede olanlar arasmda kıdeme göre sıra tayın edihr. 

Madde 23 

Sosyal yardımıcılar 1le müşavirlik ve ateşelik memurlarına hizmet 
pasaportu verilir. 

Madde 24 

Ateşelik memurları ile 864 sayılı Kanunun ek 5 mci ve ek 6 nci 
maddeleri gereğince atanmış bulunan sosyal yardımcılar için mahalli 

makamlardan teamüle ve mevcut tatbikata göre gerekli hüviyet kart-
larının alınmasına başkonsolosluk veya konsolosluk tavassut eder. 

864 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesine göre atanmış olan sosyal 
yardımcıların ateşelikle olan ilişkileri bir iç bağlantı mahiyetinde olup, 
bulların mahallî makamlardan ikamet müsaadesi almalarına başkonso-
losluk veya konsolosluk yardım eder. 

Madde 25 

Sözleşmeli personel ile mahallî personel içm hüviyet kartı alınma-
sında, teamüle ve tatbikata gore işlem yapılır. 

Madde 26 
Ücretlerin ve istihdam şartlarının tespitinde, müşavirliğin veya 

ateşellğin bağlı bulunduğu dış temsilciliklerde uygulanmakta olan kural-
lar ve esaslar gözönünde bulundururlur. 

Madde 27 

864 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi gereğince yapılan bu Yönet-
melik yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

Madde 28 

Bu yönetmeliği Dışişleri ve Çalışma Bakanlıkları yürütür. 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

T R T Hizmete Mahsus Konut Yönetmeliği 

Hizmet evi sayılan binalar : 

Madde 1 — TRT Kurumu mülkiyetinde bulunup; memur, müstah-
dem, «Kadrolu veya daimi» işçilerinin ikametine tahsis edilen ev, apart-
man bekâr lojmanı gibi binalara konut denilir. 

Hizmet evlerinin tahsis ve tahliyesine ait hah yetki ve yükümler : 

Madde 2 — Konutlar radyo ve televizyon İşletmelerimizde çalışan 
ve mesailerine ve konutun bulunduğu yerde devamlı surette ihtiyaç his-
sedilen personele talhsıs edilir Hangi evlerin kimlere tahsis edileceği, 
görülen vazife ve işin ehemmiyetine binaen konut adedine, hizmetine 
duyulan ihtiyacın derecesine ve teşkilâttaki kıdemine göre tayin ve tes-
pit olunur. 

Konut tahsisi: 

Madde 3 — Verici istasyonlarda en büyük teknik amirin (Başmü-
hendis, istasyon mühendisi, baş teknisyen) talebi Radyo ve Televizyon 
Müdürünün teklifi, diğer yerlerde sadece Radyo ve Televizyon Müdürü-
nün teklifi ve Genel Müdürün «OLUR'ıı» ile tekemmül eder. 

Madde 4 — Kadrolar esas alınmak suretiyle, konutlarda oturması 
gerekli personel, yönetmeliğe ek bir cetvelle ayrıca tespit edilir ve Yö-
netim Kurulunca onaylanır. 

Madde 5 — Kendilerine konut tahsis edilen personel yanlarına 
ancak kendisınm 4 üncü dereceye kadar (4. derece dahil) akrabalarını, 
karşılığında kıra almamak şartiyle oturtabilirler. 

Madde 6 — Yalnız başına yaşayan bekâr veya evli personele bun-
lar için yapılan özel konut ve lojmanlardan başka tahsis yapılamaz. 

Madde 7 — Radyo ve Televizyon İşletmelerinde idarî işler müdür-
lükleri veya servisleri verici istasyonlarda ise yönetim memurları radyo 
ve televizyonlara ait konutların tıpı, yeri, kapı numarası ile konutlarda 
oturan personelin görevmi, konuta giriş tarıhmı, aile efradının durumu-
nu gösteren bir çizelge (örnek A ) düzenlerler. Birer kopyaları Genel 
Müdürlük İdarî yardımcılığında bulunan bu çizelgelerden konutların du-
rumu devamlı kontrol edilir ve boşalanlar tespit edilir. 

Bırmcı fıkrada gösterilen görevliler konutların batanı ve kontro-
lünü de sağlar. 

Madde 8 — Kendisine konut tahsisini isteyen personel örneğine 
göre doldurulmuş beyanname (örnek B) ile Yönetmeliğin tatbiki ile gö-
revlendirilen yetkililere müracaat eder. 

Madde 9 — 3 üncü maddeye göre, konut tahsisi uygun görülen 
personele Yönetmeliğin tatbiki ile görevlendirilen yetkililere yardımcı 
olmak üzere Radyo ve Televizyon Müdürlüğünce tayin edilecek Yönetim 
Memuru tarafından evin demirbaş listesi ile birlikte halihazır durumunu 
gösterir bir durum zaptı tutularak (örnek C) konut teslim edilir ve ken-
disinden bir taahhütname almır. (örnek D) 

Madde 10 — Kendilerine konut tahsis edilenler, tahsis yapıldığını 
bildirir yazıyı aldıkları tarihten itibaren 15 gün içinde konutu işgal ve 
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burada ikamet etmeye mecburdurlar. Aksi takdirde, tahsis edilen konut 
'başkasına verilebilir. 

Mücbir sebepler halinde tahsis teklifini yapan yetkililer sözü geçen 
süreyi uzatabilir. Bu süre hiçbir zaman bir ayı geçemez. 

Madde 11 — ölüm dışında, çeşitli sebeplerle bağlı olduğu Radyo 
ve Televizyon Müdürlüğü ile ilişkileri kesilenler emrin tebliğ tarihinden 
itibaren engeç bir ay zarfında konutu tahliyeye mecburdur Kendisine 
konut tahsisi yapılan personelin ölümü halinde bu süre üç aydır. 

Madde 12 — Tahliye kararını müteakip, yönetim memuru veya 
görevlisi, konutu tahliye edenle birlikte evvelce doldurulan «Durum tuta-
nağı «C örneğim» ve tahsis tutanağı A» örneğini esas olarak tabu aşıl-
malar dışındaki, konutun hasar ve eksikliklerini tayin ve tespit eder bir 
zabıt tutar. 

Konutu boşaltan tespit sırasında bulunmaz veya tutanağı imza et-
mekten kaçınırsa, yönetim memurunun veya görevimin tutacağı zabıt 
için yetkili amirince kendisine iki kışı tefrikini ister ve buna gore işlem 
yapılır. Konutu boşaltan itirazlarını 15 gün içinde Genel Müdürlüğe ya-
pabilir. 

Makul itirazlar da nazara alınmak kaydıyle bu zabta dayanarak, 
konutun hasar ve noksanları konutu boşaltana yaptırılır veya ödettirilir. 

Madde 13 — Konutun tahliye tarihi ile genel durumu, tahliyeyi 
müteakip engeç 3 gün içinde yönetim memurunun vcreceğı bilgiye da-
yanılarak, Yönetmeliği tatbikle görevli yetkililer tarafmdan Radyo ve 
Televizyon Müdürlüğüne bildirilir. 

Konutlarda oturanların riayet edecekleri hususlar : 

Madde 14 — Konutlarda oturanlar, bu Yönetmeliğin diğer madde-
lerinde belirtilenlerden başka aşağıdaki hususlara da riayet etmek zo-
rundadır. 

a) Konut, eşya veya, tesisat herhangi acil bir tamire ihtiyaç gös-
terdiği takdirde durumu derhal ve yazı ile yönetim memuruna veya gö-
revlisine bildirmeye mecburdur. 

b) Müdürlüğün müsaadesi alınmadan elektrik, su veya telefon, 
radyo v s. içm yeni ve ilâve tesisat yapılamaz. 

c) Müdürlüğün müsaadesi alınmadıkça ve tespit edilecek şekilde 
kümes veya ahır mevcut olmadıkça kümes hayvanları ile sair hayvan-
lar beslenemeyeceği gibi bu hayvanlar barınakları hanemde başı boş 
bırakılamaz. Köpeklerin ağızlıksız ve tasmasız gezdirilmeleri de yasaktır. 

d) Konutlara tahsis edilebilecek bahçelerin ıyı bakımından bu 
konutları işgal edenler sorumludur. 

e) Cadde veya demir yolu güzergâhında bulunan konutlarda ça-
maşırların hariçten görünür yerlere astırılmamasma itina edilir 

f ) Konutlann bacaları asgarî senede bir defa idarece temizletti' 
rillr. Bu konutlarda oturanlar da, soba ve ocak foorulannı kurumlu bulun-
durmayacak ve konut ihtiyaçları dışında yangına sebebiyet verebilecek 
maddeleri bulundurmayacak ve konut ihtiyaçları dışında elektnk, hava-
gazı vesair gibi makine bulundurmayacaktır. 

g ) Konutlarda haiz olmalan gereken nezaketi ihlal edecek hare-
ketlerde bulunmak, saat 7 30 dan evvel ve 22 30 dan sonra sükûneti bo-
zacak ve komşuları rahatsız edecek şekilde gürültü yapmak, apartman-
lann umuma ait sahanlık, merdiven başı ve teraslarında mangal yak-
mak, yemek pişirmek, odun, kömür v.s. istif etmek, ev ve apartman dai-
resi haricinde pijama ve takunya ile veya elbisesiz dolaşmak, üst kat 
balkon ve teraslarını alt daireleri rahatsız edecek tarzda akarsu ile 
yıkamak ve buralarda saksı sulamak, pencere ve kapılardan su ve süp-
rüntü dökmek yasaktır. 

h) Konutlara yukarda yakınlıklan tespit edilmiş kimseler dışında 
bir haftadan daha uzun süreli yatılı misafir ancak ilgili mercilerin mü-
saadesine bağlıdır. Konutlarda oturanlar tesisin görevliği, yönünden mi-
safir kabulünde dikkatli davranmakla sorumludurlar. 

ı ) Konutlar ile bunlara ait eşya ve tesisatın işgal süresince itina 
ile muhafazası gerektiği gibi tahliye devir ve tesellüm sırasında da te-
miz ve iyi bir halde terkedilmesi mecburidir. 

1) Verici istasyonlarda çalışan elemanların saJbahın beşinden ge-
cenin 2 30 una kadar mesaide bulunmaları sebebiyle bunların istirahat 
edebilmeleri ve dinlenmiş olarak vazifelerine donebilmelerını temin için 
buralardaki konutlarda oturanlar tarafından : 

1. Konutun dışında ve başkalarının ikametgâhından ışitllefbileoek 
ş«kılde müzik aleti çalınmaması, garkı söylenmemesi ve gürültü edil-
memesi, 

2. Evlerdeki radyoların başkalarını rahatsız etmeyecek ve sesini 
ancak kendileri dinleyebilecek şekilde ayar edilmesi, 

3 Lüzumu halinde ikametgâhların içinde ve dışında tertiplenecek 
düğün, nişan gibi haller müstesna, sair zamanlarda komşularının istira-
hat ve huzurunu bozmaktan sakınılması, 

4. Çocuklann davranışlarının bu esaslara göre tanzim ve daimi 
kontrol altında bulundurulması, 

5. Eğlencelerin, komşuları rahatsız etmeyecek şekilde tertiplenmesi 
aksi takdirde, saat 2100 de bu toplantılara son verilmesi, 

Demirbaş eşya tahsisi ve mevcut demirbaş ve tesisatın 
tespiti, muhafazası, devir ve teslimi 

Madde 15 — Konutlarda oturanlar gerek bu konutlann gerek bun-
larda mevcut demirbaş eşya ve tesisatın iyi kullanılmasına ve tahrip 
edilmemesine itina etmekle mükelleftirler. Vukua getirilecek veya ihmal 
ve ilgisizlik yüzünden sebebiyet venlecek her türlü tahribat, hasar, zi-
yan ve kayıp konutu işgal edene tazmin ettirilir. 

Madde 16 — Konutlarda mevcut demirbaş eşya tesisat ve konutla-
rın durumu 5 nüsha olarak tertiplenen bir tutanakla tespit edilir Bun-
lardan birinci nüshası Yönetmeliği tatbikle görevlendirilmiş yetkililere, 
ikinci ve üçüncü nüshaları Radyo ve Televizyon İdarî İşler ve Muhasebe 
Servislennde bulundurulur Dördüncü nüshası konutu işgal eden personele 
verilir. Beşinci nüshası Genel Müdürlük İdarî Yardımcılığına gönderilir. 

Bu listeler Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay 
içinde hazırlanacak ve muhasebe kayıtlanna uygun ve muhasebe ile 
İdarî İşler Müdürü veya Şefi, varsa inşaat bakım ve atelye servisleri 
şeflerince müştereken imzalanacaktır. 

Bir konuta ait demirbaş eşyadan herhangi birinin oturanlar tara-
fmdan başka bir konuta nakli yasaktır. 

Madde 17 — Konutun tesellümü ve tahliyesi sırasında dahili ve ha-
rici durumu ile demirbaş eşya ve tessiatın durumu tespit edilir ve demir-
başlar 16 nci maddede sözü edilen liste ile karşılaştmlmak suretiyle 
sayılarak neticesi konut ve eşyanın vaziyeti hakkmda görüş ve mütalâa 
ile birlikte müşterek bir zabıtla (Örnek. C) tespit edilir. Bu teknik kont-
rol ve sayım konutu tahliye ve tesellüm edenlerle birlikte yönetim memuru 
tarafından yapılır ve zabıt varakası müştereken bunlar tarafmdan im-
zalanır, Müdürlükçe lüzum görüldüğü takdirde tesellüm ve tahliye esna-
smda durum zaptı tutulurken idareden yönetim memuruna ilâveten atel-
ye, inşaat bakım ve muhasebe servisleri şef veya başka görevlileri de 
katılır 

Zabıt varakaları beş nüsha halinde tanzim edüerek, birinci nüshası 
Yönetmeliği tatbikle görevli yetkililerde, ikinci ve üçüncü nüshası İdarî 
İşler ve Muhasebe Servıslenndeki dosyalarda (Konut sırası ile) saklanır, 
dort ve beşinci nüshaları evi tahliye ve tesellüm edenlere verilir. 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

Konutların genel bakımı: 

Madde 18 — Konutlar en az 6 ay, en çok 1 sene de bir dahilden 
kontrola tabıdır Bu kontrol Yönetmeliği tatbikle görevli yetkililer ile in-
şaat bakım servisi ve atelye servisi şefi veya ustabaşlarından biri tara-
fmdan yapılır 

Kontrolün tarihi Müdüriyet tarafından dahili bir tamimle bildirilir. 
Kontrolü yapanlar, görecekleri hasar, noksan ve zararları müşte-

rek bir raporla Müdürlüğe bildirirler. Müdürlük bu rapora dayanarak 
lüzumlu kararları alır. 

Alâkadarların kusurlarına dayanmayan hasarlar, Radyo ve Televiz-
yon Müdürlüğünce tamir edilerek gıdenlır. Müdürlükçe tayin edilecek 
zamanlarda binaların dahili ve harici boya ve badanalan yapılır. 

Dikkatsizlik veya fena kullanmadan doğacak hasar ve ziyanların 
giderilmesine ait masraflar kendisine konut tahsis edilene tazmin etti-
rilir. 

Konutlara ait işlerle ilgili servis ve memurlar : 

Madde 19 — İşbu Yönetmelikle, Yönetim Müdürü, Yönetim Memuru, 
Muhasebe, İdari İşler, İnşaat, Bakım ve Atelye Servislenne verilmiş olan 
vazlfeJer, bu unvanları haiz âmir, servis ve ustabaşlan bulunmayan 
Radyo ve Televizyon Müdürlüklerinde ış ve durumu gereklerine göre, 
Müdürlükçe tensip edilecek diğer servis veya memurlar tarafından ted-
vir edilir. 

Yönetim memuru : 

Radyo ve Televizyon Müdürlüklerinde Yönetmeliği tatbikle görev-
lendirilecek yetkililere yardımcı olmak üzere tahsis edilir. Konut miktan 
az olan yerlerde Müdürlük Yönetim Memuru istihdam etmıyebilir. 
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Konut kiraları: 

Madde 20 — Bu konutlarda oturanlardan, kullanma, tamir ve bakım 
giderleri karşılığı olarak, Yönetim Kurulunca tespit edilecek miktar-
larda belirli bir ücret almır. Bu Ücret, tahsis sahiplenilin aylıklarından 
her ay peşin olarak kesilir. 

Kullanılan şehir suyunun bedelinin kurumca ödeneceği: 

Madde 21 — Tesisatı bulunan konutlarda kullanılan şehir suyunun 
bedeli Radyo ve Televizyon Mudurlüklermce ödenir. 

Elektrik ve teshin masraflarının konutta oturanlara alt olduğu : 

Madde 22 — Konutlarda sarf olunan elektrok ve teshin masrafları, 
işgal eden personel tarafmdan ödenir. 

Konutlara elektrik sayacı taktırilacağı: 

Madde 23 — İşbu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren en 
kısa zamanda konutlara elektrik sayacı taktınlması Radyo ve Televizyon 
Müdürlüklerince temin edilir. 

Bekâr personelin su, aydınlatma ve teshin masraflarının Kurumca 
karşılanacağı: 

Madde 24 — 6 nci madde hükümlerine göre bekâr personelin ikâmet 
ettiği özel lojmanların su, aydınlatma ve teshin masraflan Kurumca kar-
şılanır. 

Yüksek 
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından : 

Karar No : 42 
2 Haziran 1968 Pazar günü yapılacak olan Cumhuriyet Senatosu 

Üyelerinin üçuncu uçte bırmın A grubuna dahil illerde yenilenmesi, bo-
şalmış ve boşalacak Cumhunyet Senatosu Üyelerinin (Balıkesir seçim 
çevresinde iki ve Bitlis seçim çevresinde bir) doldurulması ve milletvekili 
ara (Adana, Çorum, Diyarbakır, İstanbul, Urfa seçim çevrelerinde birer) 
seçimlerine katılacak siyasî partilerle bu seçimlerle genel mahallî ka-
mu seçimlerinin yönetilmesi için kurulması gerekli bulunan ilçe seçim 
kurullarının ve sandık kurullarının kuruluşlarında ad bildirecek siyasî 
partilerin hangileri olduğunun Kurulumuzca tespit olunarak Resmî Ga-
zete ve Türkiye Radyolan ile ilânı ve ıl ve ilçe seçim kurulları başkan-
lıklariyle siyasî partiler genel başkanlıklarına duyurulması gerektiğinden 
konu incelendi Gereği görüşülüp konuşuldu : 

1 — 26/4/1961 günlü ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kutüklen hakkındaki Yasanın 14 üncü maddesinin 10 uncu fık-
rasına göre Kurulumuza (Seçimin bütün yurtta düzenle yapılmasını sağ-
layacak tedbırlen almak ve bu hususta gereken genelgeleri zamanında 
yayınlamak) görevi verilmiş bulunmaktadır. Siyasî partilerin yasama 
meclisleri seçımlenne girmeğe ve kurulacak ilçe seçim kurullariyle san-
dık kurullanmn kuruluşlarına katılmağa hak kazanıp kazanmadıkları-
nın ilçe seçim kurullan başkanlıklarınca bilinmesine imkân bulunmadığı 
ve bu konu seçimlerin düzerde ve Yasalara uygun olarak yapılmasını 
ilgilendirdiği cihetle Yasama Meclisleri seçimlerine girmeğe ve ilçe se-
çim kurullariyle sandık kurullarının kuruluşlanna katılmağa hale kaza-
nan siyasî partilenn hangileri olduğunun Kurulumuzca tespit olunarak il 
ve ilçe seçim kurulları başkanlıklanyle siyasî partilerin genel başkan-
lıklarına bildirilmesinde ve durumun Resmî Gazete ve Türkiye Radyo-
ları ile ilân edilmesinde kanunî zorunluk vardır. 

2 — Siyasî Partilerin Yasama Meclıslen seçimlerine katılabilme-
leri içm gereken şartlan tespit eden 25/5/1961 günlü ve 306 sayılı Mil-
letvekili Seçimi Kanununun 13/2/1965 günlü ve 533 sayılı Kanunla de-
ğişik onuncu maddesinde (Siyasî partilerin seçime katılabılmelen ıçm 
kendi tüzüklerine gore ilk genel kongrelennı yapmış olmaları ve en az 
onbeş ilde en az altı ay evvel il ve ilçe teşkilâtı kurmuş bulunmaları veya 
ilk genel kongrelerini yapmış olmak kaydiyle Türkiye Büyük Millet 
Meclisi birleşik toplantısında gruba sahip olmalan), 

26/4/1961 günlü ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç-
men Kutüklen hakkmdaki Yasanın ilçe seçim kurullarının kuruluşlan 

Müeyyideler ve tazmine karar verme selâhiyeti: 

Madde 25 — Bu Yönetmelik hükümlerine uymayanlara Müdürlük 
tarafından yazı ile ihtarda bulunulur. Buna rağmen uymamazhğa devam 
edenler Müdürlüğün teklifi ve Genel Müdürlüğün onayı ile 15 gün evvel 
haberdar edilmek suretiyle konutlardan çıkarılırlar. Bu durum ilgililerin 
sicillerine kaydedilir ve kendilerine bir daha konut tahsis edilmez. 

Tazmini gereken hallerde Radyo ve Televizyon Müdürlükleri Genel 
Müdürlükten yazılı yetki alarak, idari ve kanunî haklan kovuşturur. 

TRT konutlarının Kurum personeli sosyal hizmetlerine tahsis edil-

mesi : 

Madde 26 — Sosyal tesisler bulunmıyan yerlerdeki ihtiyaç fazlası 
konutlar, TRT personelinin kitaplık, lokal, kantin, misafirhane gibi sosyal 
hizmetlerine Genel Müdürün oluru ile tahsis edilebilir. 

Madde 27 —• Bu Yönetmelik Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca tasdik 
ve Resmî Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

Geçici hükümler: 

Konutta oturma hakkı olmadığı halde hailen lojmanda ikamet eden-
ler : 

Geçici madde — İşbu Yönetmelik hükümlerine göre kendilerine ko-
nut tahsisine imkân olmadığı halde, halen Kurum lojmanlannda otur-
makta olanlar, ilgili Radyo Müdürlüklerince kendilerine yapılacak tebli-
gattan itibaren engeç 2 ay sonuna kadar konutu terke mecburdurlar. 
Aksi halde kanunî yollarla ve cebren tahliye edilirler. 

Ue ilgili 19 uncu maddesinin 13/2/1965 günlü ve 533 sayılı Kanunla de-
ğişik 1. a bendinde (İlçe seçim kurulu, başkam, tüzüklerine göre ilk genel 
kongrelerini yapmış olup en az onbeş seçim çevresinde en az altı ay ev-
vel il ve ilçe teşküâtını kurmuş bulunan veya ilk genel kongrelerim yap-
mış olmak kaydiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi birleşik toplantısında 
grubu olan ve o ilde seçime katılan siyasî partilere, birer kişinin adını 
iki giin ıçmde bildirmelerim tebliğ eder) ve aynı kanunun 23 üncü mad-
desinin 13/2/1965 günlü ve 533 sayılı Kanunla değişik ikinci fıkrasmda 
da (İlçe seçim kurulu başkam, tüzüklerine göre, ilk genel kongrelerini 
yapmış olup en az onbeş seçim çevresinde en az altı ay evvel ıl ve Uçe 
teşkilâtım kurmuş bulunan veya ilk genel kongrelerini yapmış olmak 
kaydiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi birleşik toplantısında grubu olan 
ve o üde seçime katılan siyasî partilere her sandık için birer kişinin admı 
bildirmelerim tebliğ eder) hükümleri yer almış bulunmaktadır. 

Şu halde yukanya yazılan kanun maddelerine göre bir siyasî par-
tinin yasama meclisleri seçimlenne katılabilmesi ve ilçe seçim ve sandık 
kurullarının kuruluşlanna katılmak üzere kendilerine ad bildınlmesi 
için tebliğat yapılabilmesi ilk genel kongrelerim yapmış olmalarına ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi birleşik toplantısında grupa sahip bulun-
malarına veya en az onbeş seçim çevresinde en az altı ay evvel ıl ve Uçe 
teşkilâtım kurmuş bulunmalanna bağlıdır Bir siyasî partiye ilçe seçim 
ve sandık kurullarına katılmak üzere ilçe seçim kurullan başkanlıkla-
rınca üye adı bildınlmesi ıçm tebliğat yapılabilmesi için aynca o yerde 
de teşkilâtının kurulmuş olması gerekir. 

3 — Başkanlığımızca yazılan yazılara karşılık olarak Millet Mec-
lisi Başkanlığından alman 13/2/1968 günlü ve 5965/36514 saydı ve İç-
işleri Bakanlığından alınan 17/2/1968 gunlu ve Emniyet Genel Müdürlüğü 
23962 sayüı, 23/2/1968 günlü, 26509 sayılı, 4/3/1968 günlü ve 31492 sa-
yılı yazılann incelenmesinden, 2 Haziran 1968 gününde yapılacak Yasa-
ma Meclı&len Seçimlerine katılmaya hak kazanan ve üçe seçim ve san-
dık kurullanmn kuruluşlarına katUmak üzere ilçe seçim kurullan baş-
kanlıklarınca kendilerinden ad bildirilmesi istenecek siyasî partilerin sa-
dece Adalet, Cumhunyet Halk, Cumhuriyetçi Koylu Millet, Güven, Millet, 
Türkiye îşçı ve Yeni Türkiye Partileri olduğuna karar verilmesi gerekir. 
Ancak bir siyasî partiye ilçe seçim ve sandık kurullarına katUmak üzere 
ad bildirmesi maksadiyle tebliğat yapılabilmesi için o siyasî partinin o 
ilçede teşkilâtının bulunması zorunludur. 

Her ne kadar 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri hakkındaki Kanunun değişik 19 uncu maddesinin 1 a bendi 
ı'ıe 23 üncu maddesmın 2 nci fıkrasına gore bir sıya3Î partiden ilçe seçim 

••• 
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kurullariyle sandık kurullannın kuruluşu nedeniyle ad bildirilmesinin is-
tenebılmesı içm o siyasi partinin o ilde seçime katılması şart konulmuş 
ise de ilçe seçim kurullarının kuruluşu sırasında siyasî partilerin seçime 
katılıp katılamıyacakları belli olamıyacağmdan bu şartın önceden aran-
masına yer yoktur Sandık kurullarının kuruluşundan önce hangi siyasî 
partilerin seçime katılacakları belli olacağından sandık kurullarının ku-
ruluşu sırasında yukarıda belirtilen o ilde seçime katılma şartının önce-
den aranması gerekir. 

İlçe seçim kurullarının kuruluşundan sonra bir siyasî partinin o 
ilde seçime katılamaması veya ilçedeki teşkilâtının herhangi bir suretle 
ortadan kalkması hallerinde o siyasî partinin ilçe seçim kuıulundakı 
üyesinin kuruldan çıkarılması gerekir. Bu konuda Resmî Gazete'nin 
21/10/1963 günlü ve 11533 sayılı nüshasında yayınlanmış 15/10/1963 
günlü ve 104 sayılı, Resmî Gazete'nin 4/11/1963 gunlu 11546 sayılı nüs-
hasında yayımlanmış bulunan 26/10/1963 günlü ve 150 sayılı ilke karar-
ları gozonunde bulundurularak bu kararlara gore işlem yapılmalıdır. 

Sonuç : 1 —• 2/6/1968 gününde yapılacak Cumhuriyet Senatosu 
Üyelen ve milletvekili ara seçimlerine katılmaya hak kazanan, bu seçim-
lerle genel mahallî kamu seçimlerinin yönetilmesi için kurulacak ilçe 

seçim ve sandık kurullarının kuruluşlarına katılmak üzere kendilerinden 
a<5 bildirilmesi ıçm tebliğat yapılacak siyasî partilerin sadece Adalet, 
Cumhuriyet Halk, Cumhuriyetçi Koyu Millet, Güven, Millet, Türkiye İşçi 
ve Yem Türkiye Partileri olduğuna, 

2 —• Yukarıkı maddedeki haklan kazanan bir siyasî partiye ilçe 
seçim ve sandık kurullarının kuruluşlarına katılmak üzere ad bildirmesi 
maksadiyle tebliğat yapılabilmesi ıçm o siyasî partinin o ilçede teşkilâ-
tının bulunması gez ektiğine, 

3 —• Ad istenecek siyasî partiler hakkmda, o ilde seçime katılma 
şartının ilçe seçim kuzullarının kuruluşu sırasında önceden aranamaya-
eağma, sandık kurullarının kuruluşu sırasında bu şartın önceden aran-
ması gerektiğine, 

4 — Kararın Resmî Gazete'de yayınlanmasına, siyasî partilerin 
genel başkanlıklarına gönderilmesine, özetinin genelge halinde butun ıl 
ve ilçe seçim kurulları başkanlıklarına töblığme, özetinin Başkanlıkça 
uygun gorUlecek zamanda radyo bildirisi halinde Türkiye Radyolarıyle 
ilgililere ve yurttaşlara duyurulmasına 4/3/1968 gününde oybirliğiyle 
karar verildi. 

— • > • — 

g e n e l g e 
Ticaret Bakanlığından: 

İthalât işlerine Dair Sirküler 
Anlaşmalar: (68/23) 

1 Aralık 1967 tarihin Türkiye - Birleşik Arap Cumhuriyeti Ticaret 
Protokoluna ekli «A » listesinin 5 sıra numarasında yer alan 18.01.10 

gümrük tarife pozisyonlu «Kakao tane» ye ait $ 200 000,— lık konten-
janın tamamı İthalât İşlerine Dair Anlaşmalar 67/28 sayıh Sirkülerde 
belirtilen maddeler arasına alınmak suretiyle sanayici kotası olarak tef-
rik edilmiştir. 

Söz konusu kontenjana ait dağıtımlar Anlaşmalar 67/28 sayılı Sir-
külerin birinci fıkrasında belirtilen hükümlere tabıdır. 

i l a n l a r 
İskenderun Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1967/282 
Davalı: Temel Yıldırım, Trabzon Yeşilce Köyünden olup halen ad-

resi meçhul, 
Davacı İskenderun Hazinei Maliye vekili tarafmdan sizin ve diğer 

davalı Mürteza Ünsal aleyhine açılan 176 lira 10 kuruş alacak davasımn 
yapılan duruşmasında : Adresiniz meçhul bulunduğundan namınıza ilânen 
ve Resmî Gazete ile yapılan davetiye tebliğine rağmen 22/2/1968 günlü 
duruşmaya gelmediğinizden ve vekil de göndermediğinizden hakkınızda 
gıyap kararı ittihazı de duruşmanın 26/3/1968 Salı günü saat 9 a talik edil-
diği gıyap karan yerinde kaim olmak üzere ilân olunur. 

1850 
• 

Ankara 6 nci İcra Memurluğundan: 

964/1710 
MENKULÜN SATIŞ İLÂNI 

Bir borçtan dolayı mahcuz, aşağıda cins ve kıymetleri yazılı menkul 
mallar Mezat Salonunda satılacaktır. 

Birinci artırmanın 21/3/1968 Perşembe günü saat 12 00 - 13 00 arası 
yapılacağı, mezkûr günde kıymetlerinin % 75 ine istekli bulunmazsa 
22/3/1968 Cuma günü aym yer ve saatte ikinci artırma ile en çok fiyat 
verene satılacağı ve belediye resimlerinin alıcıya ait olacağı ilân olunur. 

Lira Adet C İ N S İ 

19.125 76 parça Mantoluk yünlü kumaş, 67 parçası 3 metre 
4 parçası 6 metrelik muhtelif renk, düz 
renk 225 metr®, 

18.868 50 parça 90 p*rç* muhUlif 
1191 

Konya Asliye İkinci Hukuk Hâkimliğinden: 

967/908 
Davacı Konya Alaattin Cad. Kuru Temizlemede Halil Gürkan ta-

rafından davalı Samsun Ladik Kazası Sabır Köyünden Yusuf Başer ya-
nında iken halen adresi meçhul bulunan Narin Gürkan aleyhine açı-
lan boşanma davasmda: 

Davalıya dava arzuhali davetiyesi tebliğ edilemediğinden ilânen 
dava arzuhali ve davetiye tebliğine karar verildiğinden karar gereğin-
ce duruşmasının muallak olduğu 15/4/1968 günü saat 9.00 da mah-
kemeye gelmesi ve davetiye ve dava arzuhali tebliği yerine kaim olmak 
üzere ilân olunur. 

1860 

Ankara Skizinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

963/500 
Naci Baysal ve arkadaşları vekili tarafmdan Esso Standart (Tur-

key) İne (A. Miller) Şirketi aleyhine açılan tazminat davasında: 
Davacı Çapan Altmsoy' a 10.055 lira 70 kuruş, Osman Eroğlu'na 

6.326 lira 66 kuruş, Naci Baysal'a 7.022 lira 50 kuruş, Şerafettin Bay-
sal'a 7.415 lira 20 kuruş Musa Karaağaç'a 2.320 lira, Ömer Durmaz'a 
6.700 lira Cafer Altmsoy'a 7.134 lira 40 kuruş Ahmet Özyon'e 6.408 lira 
40 kuruş, Hasan Altmsoy için 7.064 lira 40 kuruş, Mehmet Bekâr ıçm 
7 987 lira 50 kuruş Ayşe Altısoy'a 6.433 lira 90 kuruş Kadir Gümüş için 
6.438 lira 20 kuruş, Mehmet Altmkaynak'a 3.820 lira tazminat tahak-
kuku ile davalı şirketten alınmasına 2436 lira 60 kuruş harçla 850 lira 
25 kuruş dava masrafı ve 6393 lira 20 kuruş vekâlet ücretinin keza da-
valılardan alınmasına 13/12/1967 gün ve 1967/910 sayılı karar veril-
miştir. Davalı şirketin adresi tespit edilemediğinden karar ozetmin 
ilânen tebliği uygun bulunduğundan 15 gün zarfında davalı şirketi 
temyiz etmediği takdirde hüküm kesinleşeceğinden keyfiyet ilân olu-
nur. 

1177 



Saihife: 16 (Resmî Gaecte) 1» MART 1968 

Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

1 277-H-071 sayılı ve 15 milyon dolarlık ikraz kredisi tahtmda 
aşağıda gösterilen malzeme A B D den satm almacaktır. 

2. Bu işe ait şartname Amerika'da Washington Büyük Elçiliği 
Ekonomi Müşavirliğinden % 2 00, Türkiye'de ise 20,— T L karşılığı di-
lekçe ile Genel Müdürlük MaHzeme Şubesi Müdürlüğünden temin edile-
bilir. 

3. Son teklif verme günü 6 Mayıs 1968, saat 14 00 tür 
4 Belirtilen tarih ve saatten sonra gelenler Ue, şartnameye uy-

mayan teklifler nazarı itibara alınmaz. 
ilgililere duyurulur. 
Group No. : IV, Item No : 33, File No. : 67-0801-31, Quantıty : 1, 

Oıımmodıty : Truck Crane 8x4, 50 ton. 
1879 / 3-2 

• 

Saimbeyli Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

Büyükbaş hayvan hırsızlığı suçundan sanıklar Aziz Uludağ ve Yu-
suf Uludağ haklarında Saimbeyli Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan 
açık duruşmaları sonunda: 

Mahkememizin 10/10/1967 gün ve 1964/240 esas, 1967/174 karar 
sayılı ilâmı ile hırsızlık suçundan Ceza Kanununun 491/llk, 525 ve 
5617/13 üncü maddesi gereğince 18 zer ay hapis ve bu kadar em-
niyeti umumiye nezareti altında bulundurulmasına hükümlüler Tu-
fanbeylı İlçesi Fatmakuyu Köyünden Mustafa oğlu Fatma'dan 1926 
doğumlu Aziz Uludağ ve aynı yerden Paşo oğlu Sultan'dan 1932 do-
ğumlu Yusuf Uludağ hakkmdaki işbu gıyabî hüküm bugune kadar 
sanıklara tebliğ edilemediği gibi adresleri dahi tespit edılemedığin-
dan, 7201 sayılı Tebliğat Kanununun 28 ve 31 inci maddeleri gereğince 
tebliğatın ilânen icrasına işbu hüküm hülasasının Resmî Gazete ile 
neşredilmesine ve tebligatın ilân tarihinden itibaren 15 gun sonra ya-
pılmış sayılmasına tebliğat yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

1863 

Samsun Asliye Birinci Hukuk Hâkimliğinden: 

967/718 
Davacı Hadiye Uçtu vekili Avukat M. Cahit Ünal tarafından da-

valı Samsun Kılıçdede Mahallesi Kazım Karabekir Sokak No. 6 da 
oturur Yılmaz Uçtu aleyhine mahkememize açılmış bulunan boşanma 
davasının yapılmakta olan açık duruşmasında: 

Davalı Yılmaz Uçtu'nun Samsun Kılıçdede Mahallesi Kazım Ka-
rabekir Sokak No. 6 daki adresinde bulunamadığından davetiye ye-
rme kaim olmak üzere Resmî Gazete ile ilânen tebliğat yapdmış olup 
bu kerre davalı gelmediğinden ilânen gıyap karan tebliğine karar ve-
rilmiş olduğundan karar gereğince adı geçen davah Yılmaz Uçtu'nun 
15/4/1968 Pazartesi günü saat 9.00 da mahkemede hazır bulunması 
veya kendisim bir vekille temsil ettirmesi aksi halde duruşmanın gı-
yabında devam edeceği gıyap karan yerine kaimolmak üzere ilânen 
tebliğ olunur. 

1864 
• • 

Saruhanlı Asliye Ceza Hâkimliğinden: 

Hırsızlığa nakıs teşebbüs suçundan maznun Salihli'nin Mithat-
paşa Mahallesi Çiçek Sokak No. 24 de oturur Ali oğlu 1938 doğumlu 
Mustafa Dipsiz hakkmda 9/12/1966 tarih ve 1965/120 esas, 19O6/430 
saylıı karan ile T. C. K. nun 492/6, 61, 525 inci maddeleri gereğince 
neticeten bir sene müddetle hapsine ve bir sene müddetle emniyeti 
umumiye nezareti altında bulundurulmasına maznunun gıyabında 
karar verilmiştir. 

Bunca aramalara rağmen maznunun adresi tespit edilemediğin-
den hüküm tebliğ edilememiş olmakla, 7201 sayılı Kanun gereğince 
ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde kanun yollanna müracaat edil-
mediği takdirde hükmün kesinleşeceği ilân olunur. 

1856 

Bitlis Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

967/9 
Davacı Bitlis'in Zeydan Mahallesinden Cemil Konuk vekili Avu-

kat Kenan Mümtaz Akıj ık tarafmdan davah Bitlis'in Zeydan Mahal-

lesinden Mehmet oğlu 1325 doğumlu Abdülaziz Demir aleyhine açılan 
tahliye davasının yapılmakta olan duruşmasında: 

Davalının adres ve ikametgâhı meçhul bulunduğundan mahke-
mece hakkında ilânen davetiye tebliğine karar verilerek yargılama 
24/4/1968 Çarşamba günü saat 9.00 za talik edilmiştir. 

Davalı Abdülaziz Demir'in belli günde mahkemeye gelmesi veya 
kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi halde gıyap kararı tebliğ 
edileceği ilân olunur. 

1846 

Ankara 6. İcra Dairesinden : 

963/4197 
Bir borçtan dolayı mahcuz, aşağıda cins ve kıymetleri yazılı men-

kul mallar mezat salonunda satılacaktır. 
Bırmcı artırmanın 25/3/1968 Pazartesi günü saat 12,30-13.00 de 

yapılacağı, mezkûr günde kıymetlerinin % 75 ine istekli bulunmazsa 
26/3/1968 Salı günü aynı yer ve saatte ikinci artırma ile en çok fiyat 
verene satılacağı ve belediye resimlerinin alıcıya ait olacağı ilân olunur. 

Lira Adet C i n a i 

4.000 1 Büyük tip arçelik marka buzdolabı 
1.500 1 Junkerruh marka 4 gözlü havagazı fırmı 

1873 

963/4189 
Bir borçtan dolayı mahcuz, aşağıda cins ve kıymetleri yazıh men-

kul mallar mezat salonunda satılacaktır. 
Birinci artırmanın 25/3/1968 Pazartesi günü saat 12.30-13.00 de ya-

pılacağı, mezkûr günde kıymetlerinin % 75 ine istekli bulunmazsa 
26/3/1968 Salı günü aynı yer ve saatte ikinci artırma ile en çok fiyat 
verene satılacağı ve belediye resimlerinin alıcıya ait olacağı Uân olunur. 

Lira Adet C i n 

1.500 1 Kasa 
1.200 1 Camlı çelik masa 

750 1 Küçük çelik masa 
1.500 1 Facit kollu hesap makinesi 

500 1 Mavi maruken koltuk 
500 1 Döner koltuk 

1.000 1 Üç gözlü çelik vitrin 
500 1 Grundik radyo 
500 1 Çelik evrak dolap 
800 1 JJuluji üçlü 

1874 

Zeytinburnu Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 965/240 
K. No : 966/45 
Hâkim : ö . Faik Özalp 11235 
Başkâtip : Bahri Türkkeş 
Davacı : A . H. 
Maznun : Mehmet Fahrettin Çetin Mehmet Veysi oğlu Emme Fet-

hiye'den doğma Kartal nüfusunda kayıtlı Taksim Kazancılar Yokuşu No. 
53/11 de iken halen adresi meçhul 

Suç : Dolandırıcılık 
Suç tanhı: 26/12/1963 
Tevkif tarihi : 9/7/1965 (Gıyabi tevkifin vicahiye çevrilmesi) 
Tahliye tanhı : 4/8/1965 

Maznunun sabit görülen fiilinden dolayı T. C. K. nun 503/llk mad-
desine ıstmaden 5 ay hapis 250 lira ağır para cezasiyle 450 kuruş P T T 
masrafının maznundan tahsiline dair Hâkimliğimizin 8/9/1966 tarih ve 
esas 1965/240 karar 1966/45 sayılı gıyabı karan yapılan aramalara rağ-
men maznuna tebliği mümkün olmadığından 7201 sayılı Kanunun 28-29 
uncu maddelerine tevfikan keyfiyetin Resmî Gazete ile neşren Uâmna, 
aym Kanunun 31 inci maddesine ıstmaden de ilânın yapıldığı tarihten 15 
gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına tebliğat yene kaim olmak 
üzere üânen tebliğ olunur. 

1858 



19 M A R T 1968 (Resimî Ga/zete) Sahife: 17 

Ankara Lv. A. 4 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Açık eksiltme suretiyle müteahhit namı hesabına Antalya er pav-
yonu ikmâl inşaatı yaptırılacaktır Keşif bedeli : 346 042,79 lira olup ge-
çici teminatı : 17 600,— liradır. İhalesi 27/3/1968 Çarşamba günü saat 
11,00 de Komisyonda yapılacaktır Keşif ve şartnamesi her gun Komis-
yonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. 

1881/4-3 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden : 

KARABÜK 
Ekskavatör satınalınacaktır 

1 — İşletmelerimiz ihtiyacı için bir adet ekskavatör satınalına-
caktır. 

2 — Bu işe ait, şartnameler : 

a) Karabük'te Genel Müdürlük Malzeme İkmal Müdürlüğünden, 

b) istanbul'da Karaköy Okçumusa Caddesi Şair Eşref Sokak No 
7 Beyaz Han'da istanbul Mümessilliğinden, 

c ) Ankara'da Zıya Gökalp Caddesi Yıldız Han Kat 1 de 

Ankara Mümessilliğinden 
bedelsiz olarak temin edilebilir. 1971/3-3 

Metalik nikel ithal edilecektir 
1 —' İşletmelerimiz ihtiyacı için 6 ton metalik nikel ithal edile-

cektir. 

2 — Bu işe ait şartnameler 
a) Karabük'te Genel Müdürlük Malzeme İkmal Müdürlüğünden, 

b ) istanbul'da Karaköy Okçumusa Caddesi Şair Eşref Sokak No 
7 Beyaz Han'da 

istanbul Mümessilliğinden, 

c ) Ankara'da Zıya Gökalp Caddesi Yıldız Han Kat 1 de, Ankara 
Mümessilliğinden, 
bedelsiz olarak temin edilebilir. 1972/3-3 

Ankara Altıncı İcra Memurluğundan : 

967/3514 
Bir borçtan dolayı mahcuz, aşağıda cins ve kıymetleri yazılı men-

kul mallar mezat salonunda satılacaktır. 

Birinci artırmanın 25/3/1968 Pazartesi günü saat 12 30-13 00 de ya-
pılacağı mezkûr günde kıymetlerinin % 75 me istekli bulunmazsa 
26/3/1968 Salı günü aynı yer ve saatte ikinci artırma ile en çok fiyat 
verene satılacağı ve belediye resimlerinin alıcıya ait olacağı ilân olunur. 

Lira Adet C i n s i 

25.000 1 Oksijen atlas marka dizel motor 
1872 

966/991 

Tasfiye halinde Raybank T.A.Ş. vekili Avukat Semih Eskine 1 750 
lira faiz ve masraflara borçlu : Ankara Ulus İşhanı B. Blok No. 311 de 
Cezmi Tüzüner ve Ankara Etlik İncirli No. 40 da Osman Nuri Soner'in 
bu adresleri terk ettikleri ve ikametgâhları meçhul olduğundan hakla-
rındaki ödeme emrinin ilânen teblığme karar verilmiştir. 

Tebliğat Kanununun 31 inci maddesi gereğince ödeme emrinde ya-
zılı 5 gün müddetle 15 gün ilâvesiyle 20 gün içinde istenilen alacağı öde-
meniz, senede ve imzaya bir itirazınız varsa bu müddet içinde istida ile 
veya şifahen İcra Dairesine bildirmeniz 74 üncu madde gereğince mal 
beyanında bulunmanız, beyanda bulunmadığınız takdirde hapisle ceza-
landırılacağınız, borcu ödemez veya itiraz etmezseniz cebri icraya devam 
edileceği ödeme emri yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

1870 

966/1920 

Tasfiye halinde Raybank TA .Ş . vekili Avukat Muhittin özçuhaya 
10/4/1961 vade tarihli bono ile 282 lira 84 kuruş faiz ve masraflarına 
borçlu Ankara Yenidoğan Pılevne Mahallesi No. 19,20 de Cengiz Gök ve 
Çetin İneşkan'ın bu adresi tgrk ettikleri ve ikametgâhları meçhul oldu-

ğundan haklarındaki ödeme emrinin ilânen tebliğine karar verilmiştir. 
Tebliğat Kanununun 31 icı maddesi gtfreğıce ödeme emrinde yazılı 

5 günlük müddete 15 gün ilâvesiyle 20 gün içinde istenilan alacağı öde-
meniz, bir itirazınız varsa bu müddet İçinde istida ile veya şifahen İcra 
Dairesine bildirmeniz 74 uncü madde gereğince mal beyanında bulunma-
nız, beyanda bulunmadığınız takdirde hapisle cezalandırılacağınız, borcu 
ödemez veya itiraz etmezseniz cebri icraya devam edileceği ödeme emri 
yerme kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

1869 
• 

Trabzon Asliye Birinci Hukuk Hâkimliğinden: 

967/726 
DavacıAhmet Saldık vekili Avukat Necati Kumbaroğlu tarafından 

davalı Nahide Saldık vekili Avukat Subutay Karahasanoğlu aleyhine 
ikame edilen boşanma ve velayetlik tanınması davasımn yapılan du-
ruşmasında : 

Davacı vekili vekâletname ibraz etmemiş ve mahkemede de ha-
zır bulunmadığından davalı vekili esasen adresi meçhul olduğu anla-
şılan davalıya ilânen tebliğat yapılmasını istediğinden ve bu talebide 
mahkemece kabul edildiği cihetle davacının duruşmanın bırakıldığı 
3/4/1968 Çarşamba günü saat 9.00 da mahkememizde hazır bulunması 
veya kendisini temsil edecek bir vekilin aym gün ve saatte mahkeme-
mizde hazır bulundurması hususu davetiye tebliğine kaim olmak üzere 
ilân olunur. 

1845 
• 

Zeytinburnu Sulh Ceza Hâkımliğmden : 

E No. : 966/218 
K. No. : 967/453 
Hâkim : Fevzi H. Esatoğlu 7957 
B. katip : M. Erönen 

Maznun : Süleyman İnal, Şerif oğlu Fatma'dan doğma 1945 do-
ğumlu Şehremini İbrahim Çavuş Mah. Mimar Kasım Cad. 58/1 No. da 

Suç tarihi : 11/2/1964 
Euç tarihi : 11/2/1964 
Hırsızlıktan maznun Süleyman İnal hakkında yapılan açık duruş-

ma sonunda : 

T. C. K nunun 491/3, 522 525, 94, 647 sayılı Kanunun 6 nci mad-
deleri gereğince altıay hapis ve altı ay emniyeti umumiye nezareti 
altında bulundurulmasına dair verilen 17/7/1967 tarihli karar müteaddit 
aramalara rağmen bulunamaması sebebi ile maznuna tebliğ edilemedi-
ğinden 7201 sayılı Kanunun 28, 29, 30 uncu maddeleri gereğmce Resmi 
Gazete ve mahkeme divanhanesine asılmak sureti ile ilânen teblığme 
aynı kanunun 31 ıncı maddesi uyarınca ilân tarihinden itibaren 15 gün 
sonra tebligatın yapılmış sayılacağına 13/2/1968 tarihinde karar veril-
diği ilân olunur. 

1858-2 

E. No : 967/211 
K. No. : 967/651 
Hâkim : Fevzi H. Esatoğlu 7957 

B Katip : M. Erönen 
Maznun : Üzeyır Deniz, Adem oğlu Hatice'den doğma 1948 doğumlu 

Beşyuz Evler Camı Sokak 16 No. da 
Suç : Hırsızlık 
Suç tarihi : Şubat 67, Mart 67 
Hırsızlıktan maznun Üzeyır Deniz hakkında yapılan açık duruşma 

sonunda : 
T. C K nunun 491/4, 522, 525 ve 491/llk, 522, 525, yine 491/llk, 

522, 525 ıncı maddeleri gereğince verilen cezalar bılıçtima neticeten se-
kiz ay müddetle hapis ve sekiz ay müddetle emniyeti umumiye nezareti 
altında bulundurulmasına dair verilen 9/10/1967 tarihli karar mütead-
dit aramalara rağmen bulunamaması sebebi ile maznuna tebliğ edileme-
diğinden 7201 sayılı Tebliğat Kanununun 28, 29 30 uncu maddeleri ge-
reğince Resmî Gazete ile mahkeme divanhanesine asılmak sureti İle ilâ-
nen tebliğine ve aynı kanunun 31 inci maddesi uyarınca ilân tarihinden 
itibaren tebliğatm yapılmış sayılacağına 13/2/1968 tarihinde karar ve-
rildiği ilân olunur. 

1854-3 



Sahife: 18 (Resmî Gazete) 19 MART 1968 

Karayollan Genel Müdürlüğünden: 

Tahmini bedeli 414.682,— geçici teminatı 20.337,28 lira olan î t 
kalemde muhtelif asfalt ve inşaat makinelerinin yedek parçaları imâl 
ettirilerek satın alınacaktır. 

İhalesi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapah zarf 
usulü ile 8/4/1968 Pazartesi günü saat 16 00 da Ankara'da Karayolları 
Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. 

Şartnamesi dilekçe ile aynı yerden, Devlet ihalelerinde 100 000,— 
TL. lık makina parçalarının imalâtını yapmış olduğuna dair işi \ ap-
tığı müesseseden almış oldukları belgeyi ibraz edenlere 50,— lıı a be-
delle verilir. 

Alınan şartnamenin her sahifesi ayrı ayrı imzalanarak dış zarf 
içerisine konulacaktır. 

Talipler 1968 yılı vizesi yapılmış olan Ticaret, Sanayi Odası veya 
Esnaf Belgesi ile 100.000,— liralık yeterlik mektubu koymak suretiyle 
hazırlıyacaklan teklif mektuplannı eksiltmeden bir saat öncesine ka-
dar makbuz mukabilinde aynı yerdeki Komisyon Başkanlığına vermiş 
olacakardır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

1902/4-1 

Etibank Genel Müdürlüğünden : 

Temper döküm ve demirden E N hattı hırdavat malzemesi imal 
ettirilecektir 

E. N. hatlan ihtiyacı, nakil ve toprak teli için takriben 8 325 000 
TL. tutarındaki demirden ve temper dökümden hırdavat malzemesi ima-
lâtı, teklif alma suretiyle ihale edilecektir. 

Teklif isteme şartnamesi, Etibank Enerji İdari ve Malî İşler Baş-
kanlığı Muhasebe Müdürlüğü (Necatıbey Cad No. 11) veznesine 300 TL. 
yatırılarak, alınacak makbuz verilmek suretiyle Etibank Şebekeler Dai-
resi Başkanlığının (Necatıbey Cd No. 5 teki 41S No. lu Odasından temin 
edilebilir). 

Yeterlik belgesi müracaatları, teklif isteme şartnamesine uygun 
olarak hazırlanıp 20/3/1968 günü saat 18 00 e kadar Genel Müdürlüğü-
müz Evrak Servisinde bulundurulmalıdır. Yeterlik belgeleri 26/3/1968 
günü saat 9.00 dan itibaren elden verilecek veya postanacaktır. 

Teklifler engeç 15/4/1968 günü saat 18 00 de Genel Müdürlüğümüz 
Evrak Servisinde olacak şekilde postalanmak veya elden verilmelidir. 
Geciken teklifler karşılaştırmada gozönılne almmıyacaktır. 

Etibank ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya tamamen diledi-
ğine yapmakta serbesttir. 

1973 /1-1 
• 

Erzurum irtibat Memurluğundan: 

t l i : Erzurum, ilçesi: Şenkaya, Köyü veya mevki'i: Geldiç Üs-
kühat, Madenin cinsi: Bakır, Ruhsatnamenin Tanhi :26 Şubat 1960, 
2 Mart 1960, 3 Mayıs 1960, Numarası 23/118, 23/120 Tevhıtlı, 23/128 

hudutları: 
Kuzeyi: Döşkaya Köyü Camiinden başlayıp Akkilıse Koyu Cami-

inden geçerek Dölgah Köyü Çeşmesine kırık hat, 
Doğusu : Dölgah Köyü Çeşmesinden Üskühat Köyü Camiine doğ-

ru hat, 
Güneyi: Üskühat Köyü Camiinden Zadrekum Koyu Camiine doğ-

ru hat. 
Batısı: Zadrekum Köyü Camiinden başlayıp « N I » ve «N » kesiş-

me noktalarından geçerek hudut başlangıcı olan Doşkaya Camiine kı-
rık hat. 

Kesişme noktalarının tarifi: 
« N I » kesişme noktası: Zadrekum Köyü Camisinden Geldiç Kö-

yü Çeşmesine çekilen hatla Üskühat Köyü Camiinden Akkilıse Köyü 
Camiine çekilen hattın kesiştiği noktadaki beton sütun. 

«N » kesişme noktası: Döşkaya Köyü Camiinden Geldiç Köyü 
Çeşmesine çekilen hatla Üskühat Köyü Camiinden Akkilıse Koyu Ca-
miine çekilen hattın kesiştiği noktadaki beton sütun. 

Yukarıda mevki'i, cinsi ve hudutlan yazılmış bulunan Bakır Ma-
deni için Erzurum Gölbaşı Caddesi Kadıoğlu Han No. 1 de Bardız Ba-
kırları işletmesi Ticaret Limited Şirketi uhdesinde 15 yıl müddetle 
işletme ruhsatnamesi verilecektir. 

itirazı olanlann 19 Mart 1968 tarihinden itibaren onbeş gun için 
de bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lâzımgeldiğı bu 
müddetin hitamından sonra vukubulacak itirazlann kabul edılmıvecegı 
6309 sayılı Madenler Kanununun 55 inci maddesi gereğince ilân olunur. 

1134/2-1 

Çocuk Islâhevı Müdürlüğünden : 

1 — Ankara Çocuk Ihlâhevı'nin 1968 yılı yıllık İhtiyacından olan 
muhtel f yiyecek ve yakacak maddesi satm alınacaktır. 

2 — Alınacak malların cmsı, miktan, tutan ve geçici teminatı ile 
hangi saatte ve ne surette ihale edileceği aşağıda göstenlmıştır. 

3 — Eksiltmenin 10/4/1968 Çarşamba gıintı belirtilen saatte Ankara 
Çocuk Ihlâhevı Müdürlüğünde Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 

4 — Bu işe ait şartnameler her gün mesai saatlen dahilinde An-
kara Çocuk Islâhevı Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. 

5 — Kapalı zarfın ihale saatinden bir saat öncesme kadar (Teminat 
mektuplan ve kanunî belgeleri ile birlikte) Ankara Çocuk Islâhevı Ko-
misyon Başkanlığına verilmesi. 

6 — Isteklılenn teminatlarını Altındağ Mal Müdürlüğüne yatırma-
lan ilân olunur. 

Muhammen 
Grup Miktarı Fiyatı tutan Teminatı İhale usulü 
No Cinsi Kğ Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. ve saati 

1 Odun (Sobalık 
gur meşe) 120 000 21 25 200 

2 Koyun eti 1 500 10 00 15 000 
Sığır eti (Kemiksiz) 1 000 10 00 10.000 

Kocaeli Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

966/334 
Davacı PTT. izmit Md. ile davalılar Hüseyin Karadere, Hasan 

Karadere, Şuayip Vurucu aralanndaki tazminat davasının yapılan mu-
hakemesinde : 

Davalılardan Şuayip Vurucu kusurlu olmadıklarından hakkındaki 
mahkeme masrafı alacağı hakkındaki davanın reddine 14/2/1968 tari-
hinde gıyabında temyizi kabil olmak üzere karar verilmiş olmakla işbu 
kararın ilân tarihinden itibaren kanunî süresi içerisinde temyiz etmedi-
ğiniz takdirde hukmun kesinleşeceği temyiz edildiğinde onbeş lira harç 
ile 17,50 lira posta masrafının dosyasına gönderilmesi hususu gıyabî 
hüküm hulasası olarak ilânen tebliğ olunur. 

1751 

Pasinler Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

967/319 
Davah Pasinler in Taşlıyurt Köyünden Hasan oğlu Alişan İnanç aley-

hine amme namına ikame edüen mukerrir kayıt iptali davasımn mahke-
memizde yapdan duruşması sırasında, dava dilekçesi davalıya adresinde 
tebliğ edilememiş, zabıta de yaptırılan tahkikatta da tebliğata yarar adresi 
tespit edilememiş, dava dilekçesi ve duruşma günü 6 Ocak 1968 tarih 12793 
sayılı Resmî Gazete de dânen davalıya tebliğ edümiş ve duruşmaya gel-
mediğinden gıyap kararmmda ilânen tebliğine karar verüdiğinden, aley-
hinizde ikame edden davanın duruşması 18/4/1968 Perşembe günü saat 
1 00 e bırakılmıştır Mezkûr günde duruşmaya gelmediğiniz veya kendinizi 
vekille temsü ettirmediğiniz takdirde usulun 509 ve 510 uncu maddeleri 
gereğince gıyabında duruşmaya devam olunacağı davalı Alişan İnanç'a 
gıyap kararı yerme kaim olma kuzere tebliğ olunur. 

1649 

İzmir 2. Asliye Hukku Hâkimliğinden : 

E. No : 966/494 
K. No : 968/7 
Davacı Maliye Hazine ile Rışar kızı Sizir'ın gaipliğine dair cereyan 

eden gaiplik davasının sonunda : 
Mahkememiz n 22/1/1968 tarih ve 966/494 esas 968/7 karar sayılı 

hükümle, M K nunun 530 uncu maddesi gereğmce Rişar kızı Sizir'in 
gaipliğine ve sahibi bulunduğu izmir Rağbet Sokağmda kâin 13 ada 18 
parsel sayılı gayrimenkulün istimlâk satış bedelini teşkil eden ve halen 
mezkûr bedelin izmir Merkez Bankası Şubesindeki 10336 sayılı hesapta 
8/6/1953 tarihinde bloke edilmiş olduğundan ve bu 705,57 liraya faiz yü-
rütulmüşse karar tarihine kadar olan faizleriyle birlikte Maliye Hazi-
nesine intikaline ve davacı Hazınenm yapmış olduğu masraflann uhde-
sinde ipkasına ve kararm mahiyetine gore vekâlet ücreti takdirine lüzum 
olmadığına temy zı kabil olmak üzere 22/1/1968 tarihinde karar veril-
miş olmakla keyfiyet hiıkmun tebliğ yerme kaim olmak üzere ilânen 
tebliğ olunur. 

1662 

1 890 K. zarf 15,— 
K - z a r f 1 5 1 5 
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19 MART 1968 (Resmî Gazete) Sahife: 19 

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığından : 

Aşağıda cins ve keşif bedelleri yazılı işler 2490 sayılı Kanun uya-
rınca kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 — Laboratuvarlar için salon tipi ısıtıcılar ile bina hidrofor te-
sisleri olup, keşif bedeli 57.120,00 TL. sı geçici teminatı 4.106 TL. sidir. 

Eksiltme 3/4/1968 Çarşamba günü sat 11.00 de yapılacaktır. 
2 — Alüminyum sera binası yapılması işi olup keşif bedeli 

130.000,00 TL sidir. 
Eksiltme aynı gün saat 15.00 de yapılacaktır. 
3 — Eksiltmeye gireceklerin engeç 1/4/1968 Pazartesi günü saat 

17.00 ye kadar Eczacılık Fakültesi yanındaki Ankara Üniversitesi İn-
şaat Müdürlüğünde ilgili dosyaları inceleyip istenilen evrakı, adı ge-
çen Müdürlüğe hitaben yazacakları yazıya ekliyerek iştirak belgesi 
için müracat etmeleri lâzımdır. 

4 — İsteklilerin 2490 sayılı Kanun gereğince hazırlayacakları 
zarfları, eksiltme saatinden bir saat önce Komisyon Başkanlığına 
vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

1840,4-2 

Ankara Defterdarlığından: 

1 — Namıkkemal Mahallesi Memur Konutlarına ait kalorifer-
lerin 1968 malî yılı ihtiyacı için mübayaa olunacak (3500) ton kömü-
rün, Kömür Tevzii Müessesesi ambarından veya vagonlardan kalorifer 
santrallarına ve santrallar arasındaki nakil işi 2490 sayılı Kanunun 
31 inci maddesine müsteniden kapalı zarf usulu ile eksiltmeye çıkar-
tılmıştır. 

Ankara Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından : 

2 — Bu işin muhammen bedeli 56.000,00 lira olup muvakkat te-
minatı 4050,00 liradır. 

3 — Eksiltmesi 4/4/1968 tarihine tesadüf eden Perşembe günü 
sat 15 00 de Defterdarlıkta teşekkül edecek Komisyon huzurunda ya-
pılacaktır. 

4 — Kömürler, Kömür Tevzii Müessesesi ambarından nekledil-
dıği takdirde tahmil ve tahliye dahil beher tonu 16.00 liradan, İstas-
yonda vagonda verildiği takdirde tahmil ve tahliye dahil 12.00 liradan 
nakledilecektir. 

5 — Taliplerin hazırlıyacaklan kapalı teklif mektuplarım ihale 
saatından bir saat evveline kadar Ticaret Odası vesikalarına havi te-
minat makbuzları ile birlikte Komisyona vermeleri (Postada vaki ge-
cikme kabul edilmez) ilân olunur. 

1764/4-2 
- • • 

Kırıkkale Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

966/711 - 479 

Hacı Soyupek tarafmdan İzmir Gültepe 101 inci Sokak No. 28 de 
iken b;lâlıare adresi meçhule gittiği anlaşılan Müşkünaz Soyupek aley-
hine açılan boşanma davasının yargüanmasmda : 

Tarafların boşanmalarına, çocukları Yurdagill ve Ayşe'nin velayet-
lerinin babalarına tedııne, iştirak nafakası alınmasına mahal olmadı-
ğına, 44,50 kuruş harç ve masrafın davalıdan alınmasına, yargıtay yolu 
açık olmak üzere 20/6/1967 tarihinde karar verildiğinden hüküm hülâ-
sası ilânen tebliğ olunur. 1830 

C i n s i Müessese Miktarı 
Muh bedeli 

Lira Kr. 
G. teminatı 

Lira Kr. 
1 

Şekli 
H A L E 

Tarihi 
N î N 

Günü aSati 

Kuru gıda v.s. 14 110 Kal. 3 844 802 50 129 094,08 Kapalı zarf 28/3/1968 Perşembe 11,00 
Yaş sebze-meyve 14 67 Kal. 1.730 347,50 65 660,43 » » 1/4/1968 Pazartesi 11,00 
Ekmek 13 846.000 Ad. 634 500,— 29 130,— » » 4/4/1968 Perşembe 11,00 
Tavuk, hindi eti ve yumurta 14 4 Kal. 612 100,— 28 234,— » 4/4/1968 » 11,30 
BUton gazı 5 23 675 Kg. 49 244,— 3 693,30 » » 4/4/1968 » 15,00 
Kırılmış odun 2 70.000 Kg. 15 400,— 1.155,— » » 4/4/1968 » 15,15 
Balık 7 6 Kal. 83 100,— 5 405,— » » 4/4/1968 » 15,30 
Kömür 7 9.050 Ton 96 900,— 6.095,— » » 4/4/1968 » 16,00 
Oksijen tüpü 3 3 Kal. 89.100,— 5.705,— » » 4/4/1968 » 16,15 

İlimiz sağlık müesseselerinin gıda ve diğer ihtiyaç maddeleri eksiltmeye çıkanlmıştır. Cinsi, miktan, muhammen bedeli, geçici teminatı, 
şekli, gün ve saati yukarıda gösterilmiştir. İhaleler gösterilen zamanda Ankara Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünde yapılacaktır. Şartnameler 
Ankara Sağhk Müdürlüğünde görülür. Her ne kadar müesseselerin ihtiyaçları toptan gösterilmiş ise de tamamına iştirak edildiği gibi müessese-
lerin payına düşen kısmında ayrı ayrı iştirak edilebilir, müesseselerin ihtiyaç listeleri kalemlere bölünemez. 

İhaleye girmek istıyenlerin 2490 sayılı Kanuna gore hazırlayacakları kapalı zarfların ihale saatmden bir saat evveline kadar Komisyon Baş-
kanlığına makbuz mukabili vermeleri ilân olunur. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

1832 / 4-3 

t • • — — — — 

Bayındırlık Bakanlığı Karayollan Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Aşağıda keşif bedeli geçici teminatı ihale gün ve saatleri yazılı işler istanbul Küçükyalı'daki Müdürlüğümüz binasındaki Komisyonda 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Şartnameleri Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünde istanbul'da Bölge Mü-
dürlüğünde görülebilir. 

2 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a ) İsteklilerin 1968 yılma ait ticaret veya sanayi odası belgesi şirketlerin hali faaliyet belgesi ile usulü dairesinde her iş için o işin hizasında 

gösterilen miktarda teminat vermeleri. 
Yeterlik belgesi alabilmek için, 

b) İsteklilerin en geç aşağıda yazılı işler için ayn ayn tespit edilmiş olan müracaat son günü mesai saati sonuna kadar birer dilekçe i l » 
Karayollan 1. Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri (Müracaatta genel evrak kaydı tarihi muteberdir.) dilekçelerine en az aşağıda yaalı keşif 
bedellerini ihtiva eden miktarda buna benzer bir iş yaptığına dair belge eklenmesi. 

3 — İsteklilerin 2490 sayılı Kanuna göre hazırlıyacaklan teklif mektuplarmı eksiltme günleri en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar 
makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler nazan itibare alınmaz. 

K bedeli 
işin cinsi Lira Kr. 

Kırklareli - Dereköy - Bulgar Hd. yolu Kim. 35+500—39+050/0+000— 
3+057 arası sanat yapılan ve drenaj işleri 231.207,70 
Havsa - Edirne - Kapıkule yolu Kim 0+000—44+7000 arasında yapıla-
cak 15000 M', malzemenin Arnavutkoy taşocağmdan yükleme boşaltma 
v » figüresi 195.000,— 

G teminat EKSİLTME müracaat 
Lira Kr. Günü Saati Bon günü 

12.810,39 3 Nisan 1968 11,00 28 Mart 1968 

11.000,— 5 Nisan 1968 11,00 30 Mart 1968 

1924 / 4-2 



Sahife: 20 (Resmî Gazöte) 19 MART 1968 

Tarım Bakanlığından : 

1 — Güneydoğu Anadolu vilâyetlerinde sune ve çöl çekirgesine karşı 
yapdacak mücadelede çalıştırılmak üzere 300 küo depo kapasiteli 24 adet 
veya 550 kilo dahü daha büyük kapasiteli 16 adet veya bu miktarlara 
tekabül edecek sayıda çeşitli kapasitelerde toz ilâç atan uçak (300 küo 
depo kapasiteli 3 adet uçak 550 kilo ve daha büyük depo kapasiteli 2 
uçağa muadd sayılmıştır) de irtibat işlerinde ve ilâç denemelerinde çalış-
tırılmak üzere Mıtron - Air tertibatlı ayrıca bir uçak kiralanacaktır. 

2 — Bir kdo toz dâcın atma ücreti olarak muhammen bedel (70) 
çeşitli firmalardan teklif edilecek sayılarda uçak kiralanabüecektir. 

Bu miktar uçağın bir firma tarafından temini mümkün olmadığı veya 
Hazine menfaati bulunduğu takdirde yekûnu bu miktan geçmemek üzere 
yetmiş kuruş, irtibat ve deneme maksadıyle kiralanacak uçağın bir gün-
lüğüne ödenecek ücret (700) yediyuz liradır. 

300 kdo depo kapasiteli uçakların beheri için geçici teminat miktan 
2.100 lira 550 kdo ve daha buyuk depo kapasiteli uçakların beheri için 
geçici teminat miktan 3150 liradır. 

3 — Eksütme 27 Mart 1968 Çarşamba günü saat 10.30 da Ankara'da 
Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğü Satınalma Komis-
yonunda yapdacaktır. 

4 — Bu işe ait şartnameler Ankara'da Ziraî Mücadele ve Ziraî Ka-
rantina Genel Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edılebdir. 

1731 / 4-3 

Ankara Lv. A. 2 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatlan yazılı 
(Üç) kalem (Fanila) maddesinin kapalı zarfla eksütmeleri hizalarındaki 
gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerinde Ko-
misyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir, isteklilerin kanunî 
şeküde hazırlıyacakları teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evve-
line kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada 
geciken mektuplar kabul eddmez. 

N o t : Fanüalann tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi er 
fanüası Ue öğrenci fanilası bir istekliye, yun polıprepilen fanilada ayrı 
bir istekliye ihale edüebüir. 

Miktarı M. bedeli G teminatı İ H A L E 
Cinsi Adet Lira Kr. Lira Kr. Giinü Saati 

Er tire fanda 200 000 850 000,-
Öğrencı üre fanila 15 000 81 000,-

TOPLAM 931 000,- 40990,— 4 Nisan 1968 Perşembe 
günü Saat: 11.00 d«. 

Yün polipropilen er 
fanUa 50 000 937.500,— 41.250r 

TAMAMI 1.868 500,— 69 805,— 
Tavzih : 
15/3/1968 tarihli ve 12849 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 1834/4-1 

sayılı Uânda, tamamı hizasına (69.850) rakamının yerine (69.805) olarak 
yazılmak suretiyle, 

Düzeltilir. 
1834 / 4-2 

Azot Sanayü T. A. Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Ulukışla Ocaklanmızdan alçıtaşı istihracı ve kırıcılarımıza nakli işi 
için kapalı teklif alınacaktır: 

Ulukışla Ocaklarımızdan iki senede 220 000 üâ 270 000 ton alçıtaşı is-
tihraç edilerek Gümüş İstasyonundaki kırıcı tesislerimizin bunkerleri 
ağzına nakli ve boşaltılması için kapalı teklif alınacaktır. 

Bu işe ait şartname, Ankara'da Hürriyet Meydanı Ziya Gökalp Cad-
desi 2. İşkur Han'daki Genel Müdürlüğümüz Muhasebe Müdürlüğünden, 
istanbul'da Bankalar Caddesi Şair Zıyapaşa Sokak No. 5 Gümüş Han'daki 
Büromuz Müdürlüğünden, Kütahya'da Azot İşletmeleri Müdürlüğünden, 
v« Ulukışla Alçıtaşı İşletmesi Müdürlüğünden 50,— TL. karşılığında alını-
labüir. 

Kapalı teklifler en geç 10/4/1968 Çarşamba günü saat 18.00 e kadar 
Genel Müdürlüğümüze posta Ue gönderdmiş veya elden verümiş olacaktır. 

Postada vaki gecikmeler nazan itibara alınmıyacaktır. 
Genel Müdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya bölmekte ser-

besttir. 1876 / 4-4 

Daday Belediye Başkanlığından : 

Belediye itfaiyesi için 1967 modelden aşağı ve 7 ton kapesiteli, dizel 
motorlu komple idarî ve fenni şartnamesinde evsafı yazılı bir adet ara-
zoz 180 bin lira muhammen bedel üzerinden kapalı zarf usulü ile eksilt-
meye çıkanlmıştır. 

ihaleye gireceklerin 2490 sayılı Kanunda ve idarî ve fennî şartname-
lerde yazılı vasıflara haiz olmalan ve ihale saatinden bir saat evveline 
kadar muvakkat teminatlarını yatırmaları lâzımdır. 

Eksiltme 25/3/1968 Pazartesi günü saat 15,00 de riyaset odasında 
toplanacak encümen huzuru ile yapılacaktır. Daha fazla malûmat almak 
isteyenlerin her gün mesai saatleri içerisinde şartnameyi görebilecekleri 
gibi istedikleri takdirde posta ile kendilerine suretlerinin gönderilebileceği 
ilân olunur. 

1896 / 4-2 

Bayındırlık Bakanlığı Karayollan Genel Müdürlüğü Merkez Atel-
yesi Müdürlüğünden Akköprü - Ankara : 

(Lâstik tozu ve kırpıntısı satışı) 
Atelyemizde tamir edilen hurda oto dış lâstiklerin toz ve kırpın-

tıları (Iç lâstik parçası, kolan ve torbalar dahil) 2490 sayılı kanun hü-
kümleri dahilinde kapalı zarf usulü ile satılacaktır. 

Toz ve kırpıntılar 25 ton civarında olup muhammen bedeli (Beher 
kilosu 115 kuruş hesabiyle) 28 750,— TL. dır. Bu işe ait muvakkat te-
minat 2 156,25 TL olup Atelye veznesine yatınlacaktır. 

ihale 21/3/1968 Salı gırnü saat 15 30 da Atelye Müdür.üğünde ya-
pılacaktır Bu işe ait şartname bedelsiz olarak mesai saatleri dahilinde 
Atelye Müdürlüğünden temm olunabilir. 

isteklilerin ihale saatmaen bir saat evvel (Saat 14.30 a kadar) tek-
lif zarflarını Komisyona vermelen lâzımdır. Postada vaki olacak gecik-
meler nazara alınmaz. 1691/4-4 

Akhisar Belediye Başkanlığından : 

Belediyemiz ihtiyacı ıçm 30 000,00 TL muhammen bedelli bir adet 
asfalt dıstırboturu kapalı zarf ile şartnamesi dahilinde satm alına-
caktır. 

Bu işe ait geçici teminat 2250,— TL. sı olup, ihalesi 4/4/1968 Per-
şembe gunu saat 15 00 de Belediye Encümeninde yapılacaktır. Şartna-
mesi mesai saatleri dahilinde Belediye Fen işlerinde görülebilir, ihaleye 
iştuak etmek isteyenler teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel 
Belediye Başkanlığına vermeleri, postada vaki gecikmelerin kabul olun-
mayacağı ilân olunur. 

2079 / 4-1 

Ankara Belediyesi imar Müdürlüğünden : 

Saımekadın semtinde olup aşağıda ada ve parsel numaraları ya-
zıh gayrımenkuUere ait 60575 No. lu plan, Müdürlüğümüz Uân tahta-
sına asılmıştır. 

ilânen UgilUere duyurulur. 
Ada No. Parsel No. 

967 
2043 
6517 

1 
7, 14 
1 2303 /1-1 

Gümrük ve Tekel Bakanlığından : 

D Ü Z E L T M E L E R 

6/9346 sayılı Kararnamenin 3/A maddesine istinaden 17/2/1968 ta-
rih ve 12829 sayılı Resmî Gazete'de y a y ı n l a n a n listede aşağıdaki şe-
kilde değişiklik yapılması Gunırtlk ve Tekel Bakanlığı Güm Gn. Md. 
Ekonomik işler Md. nün 15/3/196S tarihli ve 18590 sayıh yazılan ile 
istenmiştir. 

Düzeltilir. 

59 17 22 1 
29 J-

keçe ve keçe kaplı mensucat (Pamuklu, yünlü ve sen-
tetik olanlar ile amyant sanayiinde kullanılan hususi 
mensucat dahil) 

18/3/1968 tarihli ve 12851 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6/9686 
saydı Bakanlar Kurulu kararının Kından 5 inci satırındaki (55,30) rakamı-
nın (5,30) olarak, 

Düzeltilir 
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Zeytinburnu Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 966/650 
K. No : 967/624 
Hâkim : Fevzi H . Esatoğlu 7957 
Başkâtip : M. Erönen 
Maznun : Nizamettin Kalburcu, Hayrettin oğlu Fethiye'den doğma 

1947-1949 doğumlu Topkapı Kostan Sokak Kale dışı gecekonduda oturur 

Suç : Darp ve hakaret 
Suç tarihi : 2/8/1966 

Darp ve hakaretten maznun Nizamettin Kalburcu hakkında yapılan 
açık duruşma sonunda : 

T. C. K. nunun 456/4, 51/2, nci maddeleri gereğince altmış altı lira 
altmış kuruş ağır para cezası ile cezalandırılmasına ve 647 sayılı Kanu
nun 6 ncı maddesi gereğince cezasının teciline dair verilen 28/9/1967 ta
rihli karar müteaddit aramalara rağmen bulunamaması sebebi ile maz
nuna tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 
uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ve mahkeme divanhanesine 
asılmak suretiyle tebliğine ve aynı Kanunun 31 inci maddesi gereğince 
ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağına 
29/2/1968 tarihinde karar verildiği ilân olunur. 

1853-1 

E . No : 
K. No : 

966/708 
967/341 

Hâkim : Fevzi H. Esatoğlu 7957 
Başkâtip : M . Erönen 
Maznun : İsmi Estelik, Emin oğlu Elvida'dan doğma 1327 doğumlu, 

Zeytinburnu Telsiz Mahallesi 85/8 Sokak 13 No. da 
Suç : Hırsızlık 
Suç tarihi : 18/7/1966 

Hırsızlıktan maznun İsmi Estelik hakkında 
sonunda : 

yapılan açık duruşma 

T. C. K. nunun 491/3, 522, 525 inci maddeleri gereğince dört ay ha
pis ve dört ay müddetle emniyeti umumiye nezareti altında bulundurul
masına dair verilen 20/6/1967 tarihli, karar müteaddit aramalara rağ
men bulunamaması sebebiyle maznuna tebliğ edilemediğinden 7201 sa
yılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 uncu maddeleri gereğince Resmî Ga
zete ile ve mahkeme divanhanesine asılmak suretiyle ilânen tebliğine ve 
aynı kanunun 31 inci maddesi uyarınca ilân tarihinden itibaren 15 gün 
sonra tebligatın yapılmış sayılacağına 29/2/1968 tarihinde karar veril
diği ilân olunur. 

1853-2 

E . No : 967/259 
K. No : 967/348 

Hâkim : Fevzi H. Esatoğlu 7957 
Başkâtip : M. Erönen 

Maznun : Hasan Kızan, Cemal oğlu Alime'den doğma 1944 doğumlu 
Boyabat Acıkise Nahiyesi Alıç Köyünde oturur 

Suç : hırsızlık 
Suç tarihi: 14/4/1967 

Hırsızlıktan maznun Hasan Kızan hakkında yapılan açık duruşma 
sonunda : 

T. C. K. nunun 491/îlk, 522, 525 inci maddeleri gereğince iki ay ha
pis ve iki ay süre ile emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulma
sına dair verilen 22/6/1967 tarihli karar müteaddit aramalara rağmen 
bulunamaması sebebiyle maznuna tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Teb
ligat Kanununun 28, 29, 30 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete ile 
mahkeme divanhanesine asılmak suretiyle ilânen tebliğine aynı kanunun 
31 inci maddesi uyarınca ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğatm 
yapılmış sayılacağına 29/2/1968 tarihinde karar verildiği ilân olunur. 

1853-3 

Adana Vakıflar idaresinden : 

GAYRİMENKUL SATILACAKTIR 
Mesahası 

Mahallesi, sokağı 

Ulucami Abidin Paşa 
Alidede 80. Sokak 
Karşıyaka Karataş yolu 
Karşıyaka Karatâş yolu 
Ulucami 92. Sokak 
Çınarlı Ziya Paşa Bulvarı 
Yukarıda yazılı gayrimenkullerin ihalesi 
Çınarlı Emirgan Arkası 
Mestanzade Set yolu 
Alidede Orozdibak arkası 
Ulucami Büyük Saat Civarı 
Kuruköprü 35. Sokak 
Cumhuriyet 
Cumhuriyet 
Yukarıda yazılı gayrimenkullerin ihalesi 
Mıdık Bayramzade 
Mıdık Bayramzade 

» 176 No. lu Köprü Sokağı » » » » » 
•» » » » » » » » » » 
» » » ' » » 

Seyhan Eski Karataş Yolu 
» » » » 
> » » » 

Yukarıda yazılı gayrimenkullerin ihalesi 6/4/1968 günü saat 11,00 de yapılacaktır. 

Taksit 
Kapı No. C i n s i Ada No. Parsel No. M». Muh. bedeli Geçici Tem. vadesi 

149-153 Ev-dükkân 152 3-4-5 304 190.000,— 10.750,— 5 yü 
Arsa ve Dükkân arsası 80 57-70 1797 335.000 — 17.150,— 5 yıl 

Tarla 791 63 3326,64 33.266,40 2.494,98 3 yıi 
Tarla 790 61 3861 38.610,— 2.895,75 3 yıl 

30 Harap ev 138 7 220 44.000 — 3.300 — 4 yn 
— Arsa 398 76 277 27.700,— 2.077,50 3 yıi 

2/4/1968 günü saat 15.00 de yapılacaktır. 
yıl Arsa 391 181 488 48.800,— 3.660,—. 4 yıl 

. Arsa 1464 28 4692 117.300,— 7.115,— 5 yıi 
— Arsa 167 28 134,51 134.510,— 7.975,50 5 yıl 
70 Dük. 1/2 his. 104 35 60 35.000,— 2.625,— 3 y>ı 

23-33 Ev ve dükkân 286 20-21-22 603 328.500,— 16.890,— 5 yıl 
Tarla 782 56 3626 27.195,— 2.039,62 3 yü 

— Tarla 782 58 3388 25.410,— 1.905,75 3 yıi 
4/4/1968 günü saat 15,00 de yapılacaktır. 

9.823,10 yıi — Bahçe 843 58 85731 171.462,— 9.823,10 5 yıi 
Tarla 843 127 15351 30.702 — 2.302,65 5 yıi 
Tarla 843 27 12387 24.774,— 1.858,05 5 yıi 
Bahçe 857 2 10061 20.122,— 1.509,15 5 yıl 
Kerpiç ev-bahçe 707 1 28198 56.396 — 4.069,80 5 yıl 

—, Kerpiç ev-bahçe 707 2 31220 62.440,— 4.372,— 5 yn 
— Kerpiç ev-bahçe 707 3 33120 66.240,— 4.562,— 5 yıi 
— Tarla 816 84 2870 24.395,— 1.829,62 3 yıl 

Tarla 816 83 2755 24.795 — 1.859,62 3 yü 
Tarla 816 82 2643 25.108,50 1.883,13 3 yıi 
Tarla 816 81 2456 24.560,— 1.842,— 3 yıi 
Tarla 816 80 2274 23.877,— 1.790,77 3 yn 
Tarla 816 79 2235 24.585,— 1.843,87 3 yn 
Tarla 816 78 2141 24.621,50 1.846,61 3 yıi 
Tarla 816 77 2656 33.200,— 2.490,— 3 yıi 

Yukarıda yazılı gayrimenkuller şartlaşması dahilinde, 1/4 ü peşin ve 6 ayda bir taksit ödenmek üzere hizalarında yazılı vadelerle ve kapalı zarf 
artırma usulü ile altlarında yazılı gün ve saatlerde satılacaktır. Taliplerin geçici teminat, resimli ikametgâh, hüviyet belgelerine ve 2490 sayılı Ka
nunun 32 - 34 üncü maddelerine uygun teklif mektuplarına havi kapalı zarflarmı en geç ihale günü ihale saatinden bir saat evvel Komisyona verme
leri lâzımdır. Postada vaki gecikmeden dolayı mesuliyet kabul edilmez. Şartnameyi, çap ve tapuyu görmek istiyenlerin idareye müracaatları ilân 
olunur. 

1974 /1-1 
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Ankara Okullan Satınalma Komisyonundan : 

Yiyecek ve yakacak alınacak 

Grup Muh. Fiyatı Muh. Tutan Muv. Teminat 
No. C i n s i Miktan Kuruş Lira Kr. Lira Kr. ihale Tarihi Günü Saati 

1 Ekmek 1.514 500 Ad. 75 1.135 875,— 47.827,— 4/4/1968 Perşembe 10.00 
2 Beyaz sabun 27 680 Kg. 400 110 720r— 

Perşembe 

Yeşil sabun 6 265 » 350 21.927,50 
Çamaşır sodası 17.430 » 80 13 944,— 
Toz sabun 49.530 » 400 198 120,—^ 

344.711,50 17 539,— 4/4/1968 Perşembe 10.30 
3 Zeytinyağı 28.100 » 750 210.750,— 11 758,— 4/4/1968 Perşembe 1100 
4 Zeytin tanesi 28.550 » 550 157 025,— 9.102,— 4/4/1968 Perşembe 11 30 
5 Yumurta 899 500 Ad. 40 359 800,— 18.142,— 6/4/1968 Cumartesi 10.00 
€ Süt 35.210 Kg. 175 61.617,50 

Yoğurt 51.010 250 127.525,— 

189.142,50 10 707,— 6/4/1968 Cumartesi 10.30 
7 Un 41.840 » 150 62.760,—h 

Makarna (Çubuk) 22 060 » 240 52.944,—ı 
Makarna (Fiyonk) 20.660 » 220 45 452,— 
Şehriye (Tel) 7.440 » 220 16 368,— 
Şehriye (Arpa) 9.760 » 220 21.450,— 
irmik 5.225 » 180 9.405,— 

208.379,— 11.669,— 6/4/1968 Cumartesi 11.00 
8 Beyaz peynir 37.860 » 900 340.740,— 

Kaşar peyniri 10.800 » 1.600 172.800,—, 

513 540,—• 24.292,— 6/4/1968 Cumartesi 11.30 
d Pirinç 114.200 » 300 342.600,— 17.454,— 9/4/1968 Sah 10.00 

10 Tavuk eti 27.720 » 1.000 277.200,— 
Hindi eti 9.970 » 1.000 99.700,—ı 

376 900,— 18.826,— 9/4/1968 Sah 10.30 

11 S. cinsi kuru fasulye 51.140 » 300 153 420,— 
Kırmızı mercimek 11.670 » 260 30.342,— 
Kuru barbunya 35 800 » 275 98.450,—ı 
ispanyol cinsi nohut 23.200 » 250 58.000,— 
Yemeklik ince tuz 17.150 » 20 3.430,— 
Sofra tuzu 11.900 s> 30 3.570,— 
Bulgur 18.350 » 180 33.030,— 
Sirke 5.430 » 150 8 145,— 
Reçel (Vişne) 9.660 » 350 33 810,— 
Reçel (Gül) 10.550 » 350 36.925,— 
Reçel (Çilek) 7.560 » 400 30 240,— 
Kakaolu tahin helvası 11.930 » 500 59 650,— 
Tahin 4.400 » 600 26.400,— 
Pekmez 4.475 225 10.068,75 

585.480,75 27.169,— 9/4/1968 Salı 11.00 
12 Kuru ilzüm 11.525 » 310 35 727,50 

Kuru İncir 6l995 » 250 17 487,50 
Ceviziçi 2.965 » 1.100 32 615,— 
Fındık! çi 2.085 » 1.500 31.275,— 
K- kayısı (Çekirdeksiz) 6ull0 » 900 54 990,— 
Çam fıstığı 1.200 » 2.200 26 400,— 
Kuş üzümü 1.390 » 400 5.560,— 

204 055,— 11.453,— 9/4/1968 Sah 11.30 

13 Gürgen odunu 592.000 » 21 124.320,— 
Çıra 2 000 » 70 1.400,—• 

125.720,— 7.536,— 11/4/1968 Perşembe 10.00 
14 Yemeklik margarin yağı 116.600 » 620 722.920,— 32.667,— 11/4/1968 Perşembe 10 30 
15 Kavun 42.900 » 70 30 030,— 

Karpuz 40.600 » 60 24 360,— 
Taze üzüm 44.850 » 150 67.275,— 
Portakal 54.300 Ad. 40 21 720,— 
Patatea 181.600 Kg. 100 181.600,— 
Kuru soğan 82.800 » 75 62.100,— 
Kuru sarımsak 981 » 500 4 905,-—' 
Hıyar 77.200 Ad. 35 27 020,— 
Ispanak 42.150 Kg. 150 63.225,— 
Dolmalık biber 26 700 » 120 32 040,— 
Sivri biber 3 975 » 150 5 962,50 
Semizotu 14.275 » 150 21.412,50 
Domates 80.100 » 130 104.130,— 
Patlıcan 60 600 » 120 72.720^— 
Fasulye (Ayşekadın) 48.000 » 150 72 000,— 
Dolmalık kabak 43 650 » 100 43.650,— 
Taze bamya 6.870 » 200 13.740,— 
Yeşil salata 63.400 Ad. 40 25.360,-1 
Limon 290.000 » 30 87 000,-^ 
Marul 27.500 75 20.625,— 
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Grup 
No. C i n s i Miktarı 

Havuç 
Taze soğan 
Maydanoz 
Dereotu 
Nane 
Lahana 
Pırasa 
Karnıbahar 
Balkabağı 

25 000 
14.750 
S8 050 
9.100 
5.450 

28 900 
46 700 
13 500 
17.850 

Kg. 

Ad 

Kg. 

Muh Fiyatı 
Kuruş 

90 
150 
30 
25 
25 
60 
60 

150 
80 

Muh Tutarı 
Lira Kr 

22 500,— 
22 125,— 
11.415,— 
2 275,— 
1.362,50 

17 340,— 
28.020,— 
20 250,—ı 
14 280,— 

1 093 442,50 

Muv Teminat 
Lira Kr. İhale Tarihi Günü Saati 

46 554,— 11/4/1968 Perşembe 11.00 

1 — Ankara yatılı yatısız okullarının yukarıda yazılı yiyecek, yakacak ihtiyaçları eksiltme şartnamelerine gore Komisyonumuzca grup 
grup kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuş ve her grubun muvakkat teminatları ile ihale gun ve saatleri karşılarına yazılmıştır. 

2 —• İstekliler ekmek için Belediyece tespit edilen evsafta ekmeğin beher adedim narh fiyatından . . . . noksanına ve.meyi teklif ve taah-
hüt eedrım esasına teklif yapacaklardır. 

3 — İstekliler bir grubu teşkil eden maddelerin herbırme ayn ayrı f yat teklif eedceklerdır. Heyeti umumıyesı üzerinden yapılacak tenzi-
lâtlı teklifler kabul edılmiyecektir. 

4 — Eksiltmeler Ankara Ticaret ve Turizm Yüksek öğretmen Okulunda toplanacak Komisyon huzurunda ve yukanda bildirilen gün ve 
saatlerde yapılacaktır. 

5 — Eksiltmelere gireceklerin 1968 yılı tacaret odası ve 2490 sayılı İhale Kanununun 2 ve 3 üncü maddelerine göre ellerinde bulunan 
belgelerle, ticarethane adına gireceklerin bu Kanunda yazılı şartlar ıçm de noterlikten tasdikli vekâletname ile Komisyona baş vurmaları. 

6 — İsteklilerin teminat makbuzu veya banka mektubu ve gereken diğer belgelerle birlikte yukanda yazılı Kanuna göre hazırlıyacakları 
kapalı zarf teklif mektuplannı belli gün ve saatlerden bir saat önceye kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. 

7 — Eksiltme şartnamelerini görmek ıstıyenlenn Ankara Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okuluna baş vurmaları. 
8 — Postada vaki gecikmelerden mesuliyet kabul edilmez. 

2071 / 4-1 

Ankara 5 inci Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

Esas No : 967/245 
Karar No : 967/222 
Müessir ful ve sarhoşluk suçundan hükümlü Mahkememizin 14/3/1967 

tarihli ilâmı ile T C. K. nunun C. K. 456/4, 457/1 457/1, 572/1 inci mad-
deleri gereğince 2 ay 20 gün hapis 2 ay hafif hapis cezası ile hükümlü 
Mehmet oğlu 1938 doğumlu Ahmet Atçı hakkındaki gıyabı ilâm bütün 
aramalara rağmen buulnamadığı ve kendisine tebliğ edüemediğinden 7201 
sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen maznuna 
hükmün ilânen tebliğine ve bu ilânın neşir tarihinden itibaren 15 gün 
sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

1638 
1 

Esas No: 967/1400 
Karar No: 967/1118 
Ölçüler Kanununa muhalefet suçundan hükümlü Mahkememizin 

28/11/1967 tarihli ilâmı ile 6621 sayılı Kanunun 24/C maddeleri gereğince 
25 lira hafif para cezası ile hükümlü Hasan oğlu 1942 doğumlu Ali Yurt-
ışığı hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve 
kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebliğat Kanununun 29 uncu 
maddesi gereğince adı geçen maznuna hükmün ilânen tebliğine ve bu 
ilânın neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edılmşi sayı-
lacağı ilân olunur. 

1639 

Esas No : 967/ 910 
Karar No : 967/1131 
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan hükümlü Mahkememizin 

29/11/1967 tarihli Uâmı ile T. C. K. nunun 565/1-2, 647, 56 4/1 inci madde-
leri gereğince 30 lira hafif para 5 gun meslekten men cezası ile hükümlü 
Durmuş oğlu 1942 doğumlu Yusuf Bayer hakkındaki gıyabî ilâm bütün 
aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edüemediğinden 7201 
sayılı Tebliğat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen maznuna 
hükmün ilânen teblığme ve bu ilânın neşir tarihinden itibaren 15 gün 
sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

1640 

Esas No : 967/130 
Karar No : 967/581 
Hırsızlık suçundan hükümlü Mahkememizin 10/6/1967 tarihli ilâmı 

ile T. C. K nunun 491/ilk, 522, 59, 525 inci maddeleri gereğmce 1 ay 20 
gün hapis 1 ay 20 gün emniyeti umumiye nezareti cezası ile hükümlü 
Fikri oğlu 1948 doğumlu Necatı Düz hakkmdaki gıyabî ilâm bütün arama-

lara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayıh 
Tebliğat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen maznuna hük-
mün ilânen tebliğine ve bu ilânın neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra 
muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

1641 

Suruç Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Yemleme dilekçesi örneğidir 
Davacı: Tilharman Köyü Tarım Kredi Kooperatifi Başkanlığı 

Suruç 

Vekili : Hüseyin Güçlü Suruç'ta dava takipçisi 
Davalılar : 1 — Mehmet Şevket Esen, Kızılkuyu Köyünden olup, 

eski Kooperatif Başkanı Suruç 

2 — Hüsnü Şener, Tilharman Köyünden Ahmet oğlu Suruç 

Dava : Alacak 
Yukselk Mahkememizde açmış olduğumuz alacak davasına ait 

18/7/1967 tarihindeki durulmada tek hâkim bulunduğundan bu davar 
mız ile diğer bilûmum asliye hukuk davalan duruşmasız olarak 
3/10/1967 tarihine talik edilmiş ısede bu davaya ait duruşmanın her 
nasılsa zuhulen 18/7/1967 tarihindeki duruşmada ne davalı ve davacı 
hazır bulunmadığından davamız müracaata kalmıştır. 

Bu davamızı takıp edeceğinden kaldığı yerden davamıza karar 
buyu rulman mı saygı ile arz ederim. 

1781 

Niğde Aksaray İcra Memurluğundan : 

Tebliğ olunacak taraf : Kâzım Erdoğan 
Ankara At pazan Gözcü Sokak No. 12 de 
Suhulet Pazarı sahibi. 

Aksaray'da Nevzat Bıyık'a 13 500 lira ödemeye borçlu ayım adreste 
İbrahim Çulha'nuı işbu borcundan dolayı 6/1/1968 tarihinde Ankara 1 
ıncı İcra Memurluğunun 968/21 sayıh talimat dosyası ile haczedilen. 
Mercimeklerin size ait olduğu haciz sırasında Yaşar Akdere tarafmdan 
beyan edilmiş bulunduğundan mahcuz Mercimeklerin söze aidiyetini is-
pat eden vesikalarınızı muhtıranın tebliği tarihinden itibaren kanunî Sü-
resi olan 3 güne ilâveten 10 girn daha ilâvesi suretiyle 13 gün içinde 
bildirmeniz aksi hal istihkak iddianızdan sarfınazar etmiş addolunaca-
ğınız ilân olunur. 

1633/1 



Sahife: 24 (Resmî Gteete) 19 MART 1966 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A. Ş.: 

9 Mart 1968 Variyeti 
A K T İ F 

Altın mevcuda (Beynelmilel ayarlı) : 
Serbest Sâfi Kg. 10 949,499 
Merhun » » 71847,770 
Vadeli altın borçluları: 
(Beynelmilel ayarlı) Sâfi Kg. 26 660,143 

Döviz borçluları (Konvertibl) : 
3133 sayılı kanuna göre 
5256 sayılı kanuna göre 

Ufaklık para: 
Dâhildeki muhabirler: 
Resmi bankalar 
Diğer bankalar 

T. Lirası 

110 890.723,55 
727.636.135,95 

T. Lirası 

269 999.797,11 1.108 526 656,61 

Reeskont ve senet üzerine avans : 
A - Hazine bonolan 
B - Hazine kefaletini haiz 

bonolar: 
a) Katma bütçeli İdareler ...1160.000.000,— 
b) Toprak Mahsulleri Ofisi 
1 — Hububat alımları finans-

manı 830 000.000,— 
2 — Zirai istihsal fazlası itha-

lât finansmanı 12 645.245,67 
o) Diğer İktisadi Devlet Te-

şebbüsleri 

91 468 234,89. 
123 565.140,77 

155.048,63 
9.322,15 

848.000.000,-

215.033.375,66 

«1.587.261,09 

164.370,78 

,— 2.002 645 245,67 

C - Ticari senetler : 
a) İktisadi Devlet Teşebbüs-

leri 678 983.910,99 
b) Hususi'sektör senetleri 2 101.116 129,26 2.780.100 040,25 

D - Zirai senetler : 
a) T. C Ziraat Bankasınca 

ibraz edilen senetler 1135 450.936,48 
b) Diğer bankalarca İbraz 

edilen senetler 31091.454,28 

Diğer avanslar: 
A - Hazineye kısa vftdell 

avans 
B-Tahvil üzerine avans 
a) Resmî bankalara 91580.000,— 
b) Hususi bankalara 56 033 414,86 

C-Alt ın ve döviz üzerine 
avans: 

a) Resmî sektör 62.035 381,5» 
b) Hususî sektör 311.210,46 

D - Bankalar Tasfiye Fonu 
İkrazları (153 sayıh K.) 

E - Zirai finansman 
Tahviller cüzdanı: 
Devlet tahvilleri 
Diğer resmi tahviller 
Resmî bankalar tahvilleri 
Hususi bankalar tahvilleri 

İtfaya tabi hesaplar: 
Tahkim olunan alacaklarımız 
karşılığı Hazine tahvilleri 
(154 S K madde 2, 3 ve 4) 
Değerlendirme farkı karşılığı 
Hazine bonosu (65 S.. K. 
madde 5) 

Gayrimenkuller ve demirbaş : 
Muhtelif : 
a) Altın : (Meşkûk ve düşük 

ayarlı) Sâfi Kg 2 970,217 
b) Döviz : 

3133 sayılı kanuna göre: 
Muhtelif 

5256 sayılı kanuna göre : 
Hariçteki muhabirler 262.432 814,02 
Muhtelif 206.134 939,96 

c) Dahildeki hususi banka-
larla yapılan röpor mua-
meleleri 

d) Sair hesaplar 
Yekûn 

1.166.542.390,76 6.297.287.676,68 

2.136.821.000,— 

147.613.414,86 

62.346.592,05 

269 009.055,74 
141.076.463,— 

70.982 614 58 
1.832 963,13 
7.698 865,79 

850.000,— 

5.275.700.000,— 

2.756 866.525,65 

81.364 443,50 

117.765.397,80 5 393 465.397,80 

40.496.090,88 

30 080.780,05 

146.103.992,82 

468 567 753,98 

535.987.390,79 1180 739 917,64 

P A S İ F 
T. Lirası 

17.135 541 716,29 

Tedavüldeki banknotlar : 
Döviz alacaklıları (Konvertibl) : 
3133 sayılı kanuna gore 
5256 sayılı kanuna göre 

Mevduat: 
A - Resmî mevduat: 
a) Hazine ve genel bütçeli 

İdareler 72 443.861,81 
b) Kat. Büt 1da 131 426 788,03 
c) İkt. Devlet Teb 26 159 033,42 
d) Dığ. âmme MU 47.876 887,91 
e) Sair 310.812,42 

B - Bankalar: 
a) Resmî bankalar 106 664 023,46 
b) Diğer bankalar 261 344 858,63 
c) Yurt dışındaki Ban 4.163.728,65 
d) Bankalar tasfiye fonu 

(153 S. Kanun) —,—' 
e) Mevduat karşılıkları (301 

S. Kanun) 2.429.512 779,04 

C - Muhtelif : 
a) Bloke . 78 315.199,62 
b) Diğer .'.. 14 589 335,83 

D - Milletlerarası müesseseler 
ve dış yardım karşılıkları: 

Milletlerarası müesseseler .. 433 271.417,39 
Dış yardım karşılıkları : 
ı» Amerikan yardım karşı-

lıkları 33 942 595,97 
o) Diğer yardım karşılıkları 

Altm alacaklıları: 
Hazine Sâfi Kg 6175,013 
Sermaye : 
İhtiyat akçesi: 
Âdi ve fevkalâde 
Hususi (Bankamız Kanunu 
madde 19) 
İleride vukuu muhtemel za-
rar karşılığı (Banka-
lar Kanunu madde 35) 

Provizyonlar: 
Muhtelif: 
a) ödenecek senet ve hava-

leler 
b) Muhtelif karşılıklar (Ak-

reditif ve iç istikraz Kar ) 
c) Muhtelif mahiyette depo-

zitolar 
d) Döviz: 
3133 sayılı kanuna göre 
Muhtelif 

5256 sayılı kanuna göre 
Hariçteki muhabirler 105 505 382,25 

Muhtelif 558 348 630,82 

e) Sair hesaplar 

Yekûn 

T. Lirası 

9.169 743.752,50 

648 453 569,25 
329.983 007,29 978 436 576,54 

278 217.383,59 

2 801.685.389,79 

92.904.535,45 

467 214 013,36 3 640.021 322,18 

62 537.258,09 
15.000.000,— 

123.405.897,68 

3.093.452,36 

13.734.590,74 140 233 940,78 

156.851.682,85 

1.262.115,28 

292 367.492,76 

1.587.570.632,44 

70.028.125,13 

663 854.013,07 

357 634.804,67 2 972 717.183,35 

17.135.541.716,29 

1 Temmuz 1961 tarihinden itibaren : 
1 — Resmî Iskonto ve senet üzerine avans faiz haddi: 

a) Zirai senetler ve ihracat finansman senetleri 11e küçük 
sanat erbabı, esnaf ve esnaf teşekkülleri senetlerinde 
(Halk Bankası eliyle) % 5 1/4 

b) Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafmdan tesbit edilen sa-
nayi kollarına dâhil sanayicilere alt senetlerde (1 Ka-
sım 1964 tarihinden itibaren) % 5 

c) Diğer senetlerde % 7 
2 — Tahvil üzerine avanslarda % 10 
3 — Altm Üzerine avanslarda % 6 

1/4 
1/3 

Bagbslnalık Devle» Matbaası 
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    İÇİNDEKİLER 

 

Kanunlar                  Sayfa 
 

1030 Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa Ek Kanun     1 

 

1031 5434 Sayılı Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun    1 

 

1032 İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa Ek Kanun    1 

 

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi 

 
Milli Eğitim Bakanlığına Devlet Bakanı Seyfi Öztürk’ün Vekalet Etmeleri Hakkında Karar 2 

 

Kararnameler 

 2 

 

 6/9621 At Yarışları Müşterek Bahisler Tüzüğünün Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine  

             ve Bu Tüzüğe Altı Madde Eklenmesine Dair Tüzük     3 

 

6/9622 At Yarışları Tüzüğünün 21 inci ve 59 uncu Maddelerinin Değiştirilmesine  

            Dair Tüzük           5 

 

İçişleri Bakanlığına Ait Sınır Tespit Kararları       6 

 

Yönetmelikler 
 

Adalet Bakanlığı Yayın ve Eser Satın Alma Yönetmeliği      7 

 

Gayrisıhhî Müesseselere Ait Yönetmelik        8 

 

Sosyal Hizmetler Akademisi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin 

Değiştirilmesine ve Adı Geçen Yönetmeliğe Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 

Yönetmelik            10 

 

Çalışma Müşavirlik ve Ataşeliklerin Birbirleriyle, Büyükelçilik, Elçilik, Daimi Delegelik,  

Daimî Misyonlarla, Başkonsolosluk ve Konsolosluklarla Olan İlişkilerinin Düzenlenmesine 

Dair Yönetmelik           11 

 

TRT Hizmete Mahsus Konut Yönetmeliği        12 

 

Yüksek Seçim Kurulu Kararı 

 
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 42 No’lu Kararı      14 

 

Genelge 
 

İthalât İşlerine Dair Sirküler Anlaşmalar: (68/23)       15 

 

İlanlar            15 

 

 

 

6/9619 90 Kişinin Türk Vatandaşlığını Kaybetmeleri Hakkında Kararname   




