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ÇARŞAMBA 

K A N U N L A R 
Gece Öğretimi Yapan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğ-
rafya Fakültesi Öğretim Üyeleri ile Öğretim Yardımcılarına 
ve Diğer Personeline dair Kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinin 

değiştirilmesine dair Kanun 
Kanun No : 1070 Kabul tarihi: 12/12/1968 

Madde 1 — 6/1/1966 tarih ve 707 saydı Kanunun 2 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinin yap-
tığı gece öğretimi hizmetinden dolayı Dekana ayrıca 600 (Altı yüz), 
Fakülte sekreterine 500 (Beş yüz), Müdür ve şeflere 450(Dört yüz elli), 
maaşlı ve ücretli memurlara 400 (Dört yüz), teknisyenlere 400 (Dört 
yüz), ve hizmetlilere de aylık ücretlerine ek olarak 300 (Üg yüz) er 
lira fazla çalışma ücreti verilir. 

Bu Kanun gereğince çalıştırılacak müdür ve şef sayısı (4) ü, ma-
aşlı ve ücretli memur sayısı (35) i, teknisyen sayısı (3) ü ve hizmetli 
sayısı da (35) i geçemez.» 

Madde 2 — 6/1/1966 tarih ve 707 sayılı Kanunun 3 üncü madde-
sinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

öğret im Üyelerine ve yardımcılarına, öğretim ve sınav ayları dışın-
da bu ücretler ödenmez. Ancak, öğrenci işleriyle ilgili idarî hizmetlerde 
çalışan maaşlı ve ücretli memurlara, teknisyen ve hizmetlilere Temmuz 
ve Ağustos ayları hariç Dekanlığın tespit edeceği aylar için de bu üc-
retler ödenir. 

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

18/12/1968 

Bağlısı No. 

İlgili Kanun : 
707 Gece Öğre t imi Yaparı Ankara Ünivers i tes i Di] ve T a r i h -

Coğrafya Fakü l t e s i Öğre t im Ü y e l e r i i l e Öğre t im Y a r d ı m c ı -
I a r ına ve Diğer P e r s o n e l e Ek Ü c r e t V e r i l m e s i n e dai r Ka t ıun 

1 5 / 1 / 1 9 6 6 

Düstur 
T e r t i p Cilt 

Resmi 
Gazete 

Sahife Sayı 

5 9 2 

Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 4841 
sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (D) fıkrasının değiştiril-
mesi ile ilgili 18/5/1967 tarih ve 864 sayılı Kanunun ek 7 nci 
maddesinin 3 üncü fıkrasının değiştirilmesine dair Kanun 

Kanun No : 1071 Kabul tarihi : 13/12/1968 

Madde 1 — 864 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesinin 3 üncü fık-
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İşçi sendika uzmanı olarak atanacak sosyal yardımcılar, en çok 
işçi üyesi bulunan işçi konfederasyonunca asgarî ilkokul mezunları ara-
sından, gösterilecek boş kadro miktarının iki katı olarak tespit edile-
cek adaylar arasında Çalışma Bakanlığınca giriş sınavına tabi tutul-
maksızın atanırlar. 

Bu atamada, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesi «A» bendinin 
1, 4, 5, 6 ve 7 nci f ıkra hükümleri aranır. 

İşçi sendika uzmanı sosyal yardımcılar müktesep hak teşkil etme-
mek şartiyle 864 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı kadro cetvelindeki 600 
lira ile atanırlar. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

18/12/1968 

No. Baş l ığ ı 

İlgili Kanun : 
864 Çal ı şma Bakanl ığ ı K u r u l u ş ve G ö r e v l e r i h a k k ı n d a k i 4841 

sayı l ı K a n u n u n 6 ncı maddes in in (D) f ı k r a s ın ın değ i ş t i r i l -
mesi ve bu k a n u n a yeni m a d d e l e r e Jdenmea i h a k k ı n d a K a n u n 

18/5/19671 

Düstur 
T e r t i p 

Resmi 
Gazete 

C i l t S a h i f e Sayı 

K A R A R N A M E L E R 
Karar Sayısı: 6/11031 

İlişik listede kimlikleri yazılı 459 (Dört yüz elli dokuz) göçmenin 

Türk vatandaşlığına alınmaları, İçişleri Bakanlığının 20/11/1968 tarih 

ve 3.73238/00-5827 sayılı yazısı üzerine, 2510 sayılı Kanunun 6 ncı 

maddesinin (B) f ıkrasma göre, Bakanlar Kurulunca Ö/12/1968 tarihin-

de kararlaştırılmıştır. 
C U M H U R B A Ş K A N I 

C. SUN AY 
Başbakan 

S. DEMIREL 
Devlet Bakanı 
S. ÖZTÜRK 

Devlet Bakanı 
H. ATABEYLI 

Devlet Bakanı 
K• OCAK 

Sayı : 13084 
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Devlet Bakam 
S• T. MÜFTÜOĞLU 

Adalet Bakanı 
H. DİNÇER 

Millî Sa. Bakanı 
A. TOPALOĞLU 

Içışteni Bakanı 
F. SÜKAN 

Dışişleri Bakanı Maliye Bakamı 
/. S. ÇAĞLAYANGİL C. BlLGEHAN 

Millî Eğit Bakanı Bayındırlık Bakamı 
i. ERTEM O- ALP 

Ticaret Bakam 
A. TÜRKEL 

Ulaştırma Bakaııı 
S. BlLGlÇ 

Sağ. ve Soa. Y. Bakamı Güm. ve Teik. Bakanı Tarım Bakanı 
V. Â• ÖZKAN t. TEKİN B. DAĞDAŞ 

Çalışma Bakanı Sanayi Bakanı Em. ve Ta. Kay. Bakanı 
A. N. ERDEM M• TURGUT R. SEZGİN 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
N. KÜRSAD 

İmar ve İskân Bakanı 
H. MENTESEOGLU 

Köy İşleri Balkanı 
T. TOKER 

(8510) sayılı İskân Kanununun 6 ncı maddesinin (B) fıkrasına 
tevfikan vatandaşlığımıza alınacak serbest göçmenlere 

ait listedir 

Beyanname N ü f u s 
Dosya No: N o : Adı ve soya l ı adedi Uyruğu 

73238/3017 44889 [Nazif E y g i 3 Yugoslav 
» 3016 N/169 Nuri Vardar 6 » 
» 3015 44842 Sel im Balkan 2 » 
» 3014 44682 Arif Erdem 6 » 
» 3013 A/73 Ari f Has 5 » 
» 3012 H/107 Hasan Omurtak 9 » 
» 3011 44829 Hüseyin Pehlivan 7 » 
» 3032 43982 Naz ım Bahtiyaroğlu 8 » 
» 3023 3774 İbrahim Tale 8 » 
» 3022 C/60 Cemâl Mahmutoğlu 4 » 
» 3021 44759 Hilmi Kantaş 8 » 
1» 3020 16776 Veli Ok 1 » 
» 3018 Ş/169 Şevki Demlrok 4 » 
» 3019 H/836 Hıfzı Erdem 3 » 
» 3027 16562 Hayrullah Zorlu 6 » 
» 3026 44449 ismail özdemir 10 » 
» 3025 2581 Sefer Şen 4 » 
» 3030 16580 F a i k Layiç 5 » 
> 3031 16582 Tahir Lâyiç 5 » 
» 3034 43985 Taşo (Taş) Zorlu 5 » 
» 3033 44412 İsmail Adiloğlu 5 » 
» 3042 16885 Kadriye Serdar 1 » 
» 3041 16581 Hatice Lâyiç 1 » 
» 3040 16841 F a i k Hacıoğlu 3 » 
» 3039 16884 Salih Serdar 2 » 
1» 3038 44882 Feriz Deniz 2 j , 
» 3037 43815 İsmet Deniz 4 » 
» 3036 16583 A y n u r Lâyiç 1 » 
» 3035 16840 A y ş e Hacıoğlu 1 » 
» 2930 M/56 Mehmet Ali Candan 2 Bulgar 
» 3043 15890 Muhittin Yüksel 3 Yugoslav 
s> 3044 44438 Hamdi A v c ı 2 » 
» 3045 S/88 Suna Gözen 2 Romen 
» 3046 M/103 Mahmut Tunalı 3 » 
» 3047 G/3 Güvenç Tunalı 3 » 
» 3049 N/30 Nadide Gözen 2 » 
» 3050 15882 Abidin Yüksel 1 Yugoslav 
» 2963 140 Selami Türker 4 Yunan 
s> 3082 16696 Zeynel Türkçan 3 Yugos lav 
» 3081 16627 Halil Can 1 » 
ı» 3080 3672 İsmet B a ş 4 » 
» 3079 H/286 Halil Kadiroğlu 7 » 
» 3078 1551 A d e m Tükenmez 1 » 
» 3077 V/49 Vahit Kurtuluş 4 » 
» 3076 H/254 Hasan Tetik 9 » 
» 3075 S/223 Salih Türkoğlu 9 » 
» 3074 3695 Mahit Sancaklı 9 » 
» 3073 3707 Vehbi Bilir 3 » 

3072 S/228 Süleyman A l k a n 9 » 
* 3071 1 Lât i f Çalışkan 4 » 
» 3070 2 M a f i z Çalışkan 2 - » 
» 3069 H/189 H a f ı z Balota 8 » 
» 3067 3682 Sipahi Uygun 5 » 
» 3068 3681 Hayri Uygun 5 » 
» 3083 3573 Süleyman Hocaoğlu 10 » 
» 3057 16695 Münire Saraçoğlu 1 » 
» 3058 16848 Zihni Çoklar 4 » 
» 3059 44649 Kâmil Berrak 5 » 
» 3060 44642 Dedo Albayrak 4 » 
» 3061 16694 Hamit Saraçoğlu 4 » 
» 3062 16845 Habibe Çoklar 1 » 
» 3055 44862 Şerif Çoklar 9 » 
» 3056 16856 Şahin Çoklar 7 » 
» 3054 26396 Haşim Taravar 1 » 
» 3053 44728 Avdül A y 3 » 
» 3087 44538 A l i Bozkurt 7 » 

Dosya No: 

73238/3089 
» 3090 
» 3092 
» 3093 
» 3121 
» 3120 
» 3122 
» 3125 
» 3124 
» 3088 
» 3118 
» 3117 
» 3116 
» 3115 
» 3114 
» 3113 
» 3101 
» 3102 
» 3099 
» 3092 
» 3097 
» 3096 
» 3095 
» 3094 
» 3100 
» 3112 
» 3111 
» 3110 
» 3109 
» 3108 
» 3107 
» 3106 
» 3105 
» 3104 
» 3103 

Beyanname 
N o : Adı ve soyadı 

Nüfus 
adedi Uyruğu 

43991 
3719 
141 
832 
17393 
3027 
16645 
44917 
A/221 
3395 
3713 
3706 
N/163 
A/692 
E/49 
16765 
3720 
S/263 
M/232 
3565 
1/124 
A/243 
B/57 
1469 
2968 
33046 
828 
M/223 
M/266 
3478 
16746 
M/248 
Ş/261 
3718 
M/208 

Üzeyir A l b a y r a k 
Raslye Köseoğlu 
Hayri Sancaklı 
Hamide Balata 
Az iz Kumluk 
A m i r Türkoğlu 
Şahziman Bukovalı 
Bilâl Çalışkan 
Al i Özdurak 
Derviş Balkan 
Rahime Baloğlu 
Kâmil Bilir 
Naz ım Kahramanlar 
Â m i r Erdem 
Enver ö z t ü r k 
Şemsettin Hocaoğlu 
Y a k u p Bora 
Sabit Demir 
Mehmet Çimen 
Osman Gülsuyu 
İbrahim Çelik 
Abdullah Zendeli 
B a y r a m Tüziinoğlu 
A d e m Vatansever 
Hıfz ı Zafer 
Niyaz i A k b a ş 
Aydın Yondu 
Mustafa özdurak 
Murat Kurtuluş 
Şevki Koç 
Recep Sancak 
Muharrem Güngör 
Şaban Demir 
Zeki Bölükbaşı 
Murat Şale 

9 Yugos lav 
3 » 
7 » 
1 » 
9 Bulgar 
5 Yugoslav 
1 » 
5 » 
3 » 
3 » 
1 » 
5 » 
7 » 
8 » 
6 » 
7 » 
5 » 
1 2» 
8 » 
5 » 
2 » 
5 » 
1 » 
5 » 
7 » 
4 ,» 
4 » 
5 » 
3 
4 
1 
4 
9 

1 1 
5 

Karar Sayısı: 6/11032 

İlişik listede kimlikleri yazıl ı 48 (Kırksekiz) kişiden 7 nci sırada 
kayıt l ı 1 (Bir) kişinin durumu 403 sayılı kanunun 8 inci maddesine, 
14, 25, 26 ve 43 üncü sıralarda kayıt l ı 4 (Dört) kişinin durumları 7 nci 
ve geri kalan 43 (Kırküç) kişinin durumları da aynı kanunun 6 ncı 
maddelerine uygun bulunduğundan Türk vatandaşlığına alınmaları, İç-
işleri Bakanlığının 20/11/1968 tarih ve 3.73236/00/3/5823 sayılı yazısı 
üzerine, Bakanlar Kurulunca 5/12/1968 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUN AY 

Başbakan 
S. DEMİREL 

Devlet Baıkam 
S. T. MÜFTÜOĞLU 

Dışişleri Bakamı 
/. S. ÇAĞLAYANGİL 

Devlet Baıkanı 
S. ÖZTÜRK 

Adalet Bakamı 
H. DİNÇER 

Maliye Bakamı 
C. BlLGEHAN 

Devlet Baikanı 
H. ATABEYLİ 

Millî Sa- Bakanı 
A. TOPALOĞLU 

Devlet Balkanı 
K. OCAK 

İçişleri Bakamı 
F. SÜKAN 

Millî Eğit. Bakanı Baıyrndırlık Bakamı 
/. ERTEM O. ALP 

Ticaıvt Bakanı 
A. TÜRKEL 

Ulaştırma Bakanı 
S. BİLGİÇ 

Sağ- ve Sos- Y. Bakanı Giim- ve Telk. Bakamı Tanm Bakanı 
V. Â- ÖZKAN I. TEKİN B. DAĞDAS 

Çalışma Bakamı 
A. N. ERDEM 

Sanayi Bakaını 
M- TURGUT 

Turizm ve Tanıtma Balkanı 
N. KÜRSAT 

İmar ve İskân Bakamı 
H. MENTEŞEOĞLU 

En. ve Ta- Kav- Bajkamı 
R. SEZGİN 

Köy İşleri Bakaını 
T. TOKER 

Vatandaşlığa alınma listesi 
5/12/1968 gün 6/11032 sayılı kararname ekidir. 

Sıra 
No. Adı ve soyadı Babasının adı Doğum yeri 

Doğum 
tarihi 

1 Yusuf Kıbrıslı Salih Rodos 1910 

2 Eşi Emine Kıbrıslı Ömer » 1920 

3 Oğlu Ömer Kıbrıslı Yusuf » 1946 

4 A y ş e Canbaz Hasan Gümülcine 1921 

5 Oğlu Al i Canbaz A h m e t » 1940 

6 Kızı Cülide Canbaz » » 1944 
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Sıra 
No. Adı ve soyadı Babasının adı Doğum yeri 

Doğum 
tarihi 

7 Yaşar Köroğlu Ali Sarıkaya 24/6/1943 
8 Hamdiye Demir Ahmet Iskeçe 1915 
9 Kızı Fatma Demir » » 1938 

10 Oğlu Muharrem Demir » » 1941 
11 Oğlu Salih Demir » » 1944 
12 Oğlu Hasan Demir » » 1946 
13 Gelini Aliye Demir Hüseyin Ketenlik 1943 
14 Nuriye Bostancı Aziz Evros 1946 
15 Hasan Nazlı Mehmet Ketenlik 1904 
16 Eşi Hamide Nazlı Hasan » 1920 
17 Oğlu Niyazi Nazlı » » 1941 
18 Sabri Sezer Ahmet Iskeçe 1926 
19 Mehmet Hocaoğlu Hüseyin » 1893 
20 Eşi Ayşe Hocaoğlu Mehmet » 1892 
21 Abdurrahman Şahinoğlu Eşref Bar 1902 
22 Hüseyin Ertürk Hüseyin Iskeçe 1924 
23 Eşi Emine Ertürk Salih Ketenlik 1930 
24 Oğlu Hasan Ertürk Hüseyin Iskeçe 1947 
25 Hasan Köse » Yereka 1922 
26 Eşi Zeynep Köse Ahmet 1925 
27 Feridun Ferhandi Mehmet istanbul 1928 
28 Rahim Pehlivan Ahmet Iskeçe 1930 
29 Eşi Rabia Pehlivan Halil » 1933 
30 Hüseyin Gençali Mehmet Rodos 1938 
31 Eşi Hüsniye Gençali Nurettin » 1947 
32 Hüseyin Üşmen Hasan Ketenlik 1915 
33 Eşi Ayşe Üşmen Mehmet » 1917 
34 Oğlu Salih Üşmen Hüseyin » 1945 
35 Ramazan Avcı Mehmet » 1911 
36 Eşi Fatma Avcı Mustafa » 1914 
37 Kızı Hamide Avcı Ramazan » 1945 
38 Mehmet Ali K a r a Rahim Iskeçe 1930 
39 Ali Niyazi Vefai Hüseyin istanbul 1938 
40 Ahmet Hamdi Kurbanzade Ahmet » 1929 
41 iskender Zülfikâri Hacı Zülfikâr » 1942 
42 Suzan Zamani Hasan » 1925 
43 Kemal Beyatlı Mohammet Ali Kerkük 1944 
44 Faris A y k u t Tahsin Bayırbucak 1943 
45 Fatma Yüksel Fettah Bulgaristan 1928 
46 Yılmaz Işın Rıza Kıbrıs 24/9/1932 
47 Altan Ahmet Fehim Ahmet Fehim » 1/2/1940 
48 Mehmet Ali Mustafa Mustafa » 8/10/1941 

içişleri Bakanlığından : 

Karar Sayısı: 676% 
1 — Çorum İli Merkez ilçesi Merkez Bucağına "bağiı Çalıca Köyü 

ile, 

Mecitözü İlçesi Merkez Bucağına bağlı Vakıf lar Köyü Bölgesindeki 
iki ilçe arası smır, ilişik krokisinde de işaret olunduğu üzere; 

(Eski Sarakaya yolu ile Akpınar «Çorum» yolunun kavşak nokta-
sından başlayarak Karadeynek Tepesinin tam güneyinde Çalıca Dere-
sine kavuştuğu noktaya, buradan kuzeybatı istikametinde Çalıca dere-
sini takiben Mantar tepeden tam batı istikametinde çekilecek mevhum 
hattın Çalıca deresini kat ettiği noktada son bulan hat) olarak tespit 
edilmiştir. 

2 —• Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları 
saklıdır. 

3 — Bu kararı içişleri Bakanı yürütür. 

6/12/1968 

C U M H U R B A Ş K A N I 
O. SUNAY 

Başbakan içişleri Bakanı 
S. DEMİREL F. SÜKAN 

Dışişleri Bakanlığından ; 

Karar Sayıst: 6781 
1 — 4598 sayılı kanunun 242 sayılı kanunla değiştirilen 4. mad-

desi gereğince Beşinci derece maaşını üst olarak almakta bulunan Al-
tıncı derece memurlardan Savlet Aktuğ, Turgut Tülümen, Mehmet Tu-
ran Beşinci dereceye; Altıncı derece maaşını üst Olarak almakta bulu-
nan Yedinci derece memurlardan Kemal Arıkan, ilhan Gökbudak, Ek-
rem Arıkan, Nijat Şahin, K. Güngör Toperi, Y . Cemalettin Söylemez, 
Argun Çoban, Candemir önhon, Alptekin Ünlütürk Altıncı dereceye; 
Yedinci derece maaşım üst olarak almakta bulunan Sekizinci derece 
memurlardan Kemal Yurdadoğan, Cengiz Yavuzcan, Bülent Görkem, S. 
Ergül Gökçen, ismet Birsel, Selçuk Tarlan, Halil Dağ Yedinci dereceye; 
Sekizinci derece maaşını üst olarak almakta bulunan Dokuzuncu derece 
memurlardan Yıldırım Keskin, Ayhan Dumlu, Ergün Pelit, Yaşar Togo, 
Tahsin özer, I. Altan Karamanoğlu, Al i Üstün, Yaşar Yakış, T. Yal ım 
Eralp Sekizinci dereceye; Dokuzuncu derece maaşını üst olarak almakta 
bulunan Onuncu derece memurlardan Yetkin Adayılmaz, Mete inanç, 
ilhan Yiğitbaşıoğlu, Gündüz Aktan, A y k u t Berk, Daver Darende, Ümit 
Pamir, Necati Utkan, Şefik Onat, Aydan Karahan, Doğu Gürakan, Sen-
cer özsoy, Suha Noyan, Korkmaz Haktanır, Sadi Çalışlar, Metin ör-
nekol, Murat Bilhan, Alkım Kireçtepe, Aydın İdil, Uluç özülker Doku-
zuncu dereceye terfi ettirilmişlerdir. 

2 — Bu kararı Dışişleri Bakanı yürütür. 

12/12/1968 

C U M H U R B A Ş K A N I 
C. SUNAY 

Başbakan Dışişleri Bakanı 
S. DEMİREL t. S. ÇAĞLAYANGİL 

•• • 

I L A N L A R 
Sivas Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

968/338 
Davacı T. C. Emlak Kredi Bankası Sivas Şubesi vekili avukat Al -

pay Aktan tarafından davalı Sahip Güneri ve Kadir Fersal aleyhlerine 
açmış olduğu kira tespiti davasmın yapılan duruşmasında : 

Davalılar adına çıkarılan gıyap kararlarının adresleri meçhul oldu-
ğundan tebliğ edilemediği anlaşılmış olup bunlara ilânen gıyap k a r a n 
tebliğine de karar verilmiş bulunmakla, davalı Sahip Güneri ve Kadir 
Farsal 'm 27/12/1968 günü saat 9 da mahkemeye gelmedikleri ve kendi-
lerini temsilen de bir avukat göndermedikleri takdirde duruşmanın bun-
dan böyle gıyaplarında yapılmasına karar verilip devam edileceği gıyap 
kararı yerine kaim olmak üzere iki davalıya ilânen tebliğ olunur. 

11308 

Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

968/452 
Şahsî davacı Seher Cebirbay'ı dövmekten sanıklar Şaziye Meriç, 

Celâl Meriç ve Ahmet Meriç haklarında ikame edilen şahsî davanın ya-
pılan duruşmaları sırasında : 

Şahsî davacı Seher Cebirbay'ın bunca aramalara rağmen buluna-
madığı ve duruşma günü kendisine tebliğ edilememiş olduğundan adı 
geçen davacı Seher Cebirbay'ın duruşmanın bırakıldığı 11/2/1969 Sah 
günü saat 9.50 de mahkememizde hazır bulunması ve kendisini temsilen 
bir vekil göndermesi veya mazeretini bildirmesi aksi takdirde şahsî şi-
kayetinden feragat etmiş sayılacağı tebliğ olunur. 

11296 
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Gaziantep Asliye 1. Hukuk Hâkimliğinden : 

Gölbaşı Kazası Aşağı Nasırlı Köyü hane 1/3 de nüfusa kayıtlı Meh-
met Reşit Dayan'ın ismi Mahkememizin 10/12/1968 gün ve 968/1576-
1233 sayılı ilâmiyle Reşit Dayan olarak tashihine karar verilmiştir. İlân 
olunur. 

11442 

Kadıköy Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

968/216 
Davacı Ayhan Kartal, İbrahim Kartal ve Mehmet Al i Kartal Kay-

yımı Ziya Kartal tarafından davalı İsaf Kartal aleyhine açılan velaye-
tin nezi davasında : 

Davalı İsaf Kartal'ın adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesi 
7201 sayılı kanun gereğince ilânen tebliğ edilmiş ve bu kere duruşmaya 
gelmediğinden aynı kanun gereğince gıyap kararının dahi ilânen tebli-
ğine karar verilmiş olmak gıyap kararının ilânen tebliğine ve duruşma-
nın 3/2/1969 günlü saat 11.30 da icrasına tebliğ yerine kaim olmak üze- • 
r« ilân olunur. 

11411 

Antakya Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Dursun Güleryüz vekili avukat Nabi İnal tarafından İskenderun 
Atatürk Bulvarında mukim Kemal oğlu Ahmet Mursaloğlu aleyhine açı-
lan alacak davasının yapılmakta olan muhakemesi sırasında : 

Davalı Ahmet Mursaloğlu gösterilen adresi terk ile semti meçhule 
gittiği beyaniyle namına çıkarılan davetiyenin bila tebliğ iade edilmesi 
üzere bu kere davalı Ahmet Mursaloğlu'na Resmî Gazete ile ilânen da-
vetiye tebliğine karar verilmiş ve muhakeme 19/2/1969 Çarşamba günü 
saat 9 a bırakılmıştır. 

Yukarıda belirtilen gün ve saatte davalı Ahmet Mursaloğlu'nun 
bizzat mahkemeye gelmesi veya kendisini temsilen vekil göndermesi ve-
yahutta cevapname yollaması aksi halde duruşmaya gelmemesi vekil-
de göndermemesi halinde hakkında gıyap kararı ittihaz olunacağı da-
vetiye tebliği yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

11426 

Gemlik Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

967/700 
Davacı Sevgi Ünsal vekili avukat Halil Seymen tarafından davalı 

Recep Ünsal aleyhine ikame eylediği boşanma davasının yapılan duruş-
masında bütün aramalara rağmen davalının tebliğata salih adresinin 
tespiti mümkün olamadığından müttehaz ara kararı gereğince davalı 
Salih Ünsal'm muhakemenin bırakıldığı 28/1/1969 günü saat 10 da 
Mahkememizde hazır bulunması veya kendisini temsil için bir vekil 
göndermesi için gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

11445 

Altındağ 2. Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 967/744 
K. No : 967/911 
Davacı : K. H. 
Sanık : Aydın Özay, Ali oğlu Mukime'den olma 1939 doğumlu, is-

tanbul İli Kadıköy ilçesi Rasim Paşa Mahallesi Yeşilay Sokak H. 22 de 
kayıtlı olup Ankara'da Cebeci Şehit İsmail Kılınç Sokak 13/A da mu-
kim ehliyetli şöför 

Suç : Tehlikeli vasıta kullanmak. 
Sanık hakkında Mahkememizce 26/12/1967 tarih ve aynı sayımızla 

C. K. nun 565 maddesi gereğince 6 gün Hf. Hp. on lira Hf. Pr C. ve on 
gün meslekten men cezasına havi mahkûmiyet karan sanık bulunama-
dığından tebliğat yapılamamıştır. 

7201 sayılı Tebliğat Kanununun 28 ve 29 uncu maddesi gereğince 
Rasmî Gazete marifetiyle ilânen tebliğine 31 maddesi gereğince ilânın 
yapıldığı tarihten onbeg gün sonra tebliğatm yapılmış sayılacağına ka-
rar verildi. 

11448 

Arsin Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

968/94 
Davacılar Hasan Şişman ve Hüseyin Şişman'ın Çardaklı Köyü Muh-

tarlığı ve Malmüdürlüğü aleyhine tescil davası açmış olduğundan: 
Çardaklı Köyünde, Doğusu : Dağa çıkan yol, Batısı: Ağıl yeri ve 

yine dağ yolu, Güneyi: Taş Boğazı ve Kuzeyi : Davacıya ait çayır ve 
çalılık ile çevrili taşınmaz üzerinde hak ileri sürenlerin üç ay içerisinde tes-
cile itiraz davası açmaları ilân olunur. 

11413 
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istanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 966/491 
K.-No : 968/181 
C. Savcı : 968/7484 
Hâkim : Tevfik Fikret Eğilmez 9520 
Başkâtip : Şinasi Altınok 
Davacı : K. H. 
Maznun : Mehmet Özcan özlü, B. Mehmet Remzi, A. Hatice, 1940 

istanbul D. lu Şehremini, Uzun Yusuf Mah. si Karagöztekke Hane 12 de 
nüfusa kayıtlı, adresi meçhul. 

Suç : Hırsızlık 
Suç tarihi : 1/5/1966 
Hırsızlıktan sanık yukanda adı geçen hakkında yapılan duruşma 

neticesinde : 
Hareketine uyan C. K. nun 491/4, 81/2, 525 maddesi gereğince bir 

yıl iki ay süre ile hapis ve bir yıl iki ay E. U. N. cezasına dair verilen 
28/2/1968 tarih ve 966/491-181 sayılı kararımız sanığın adresi bunca 
aramalara rağmen bulunamaması sebebiyle tebliği mümkün olamadığın-
dan 7201 S. K. nun 28, 29. maddesi gereğince Resmî Gazete ile ilânen 
tebliğine ve aynı Kanunun 31. maddesi gereğince ilân tarihinden itiba-
ren 15 gün sonra tebliğatm yapılmış sayılacağına 12/12/1968 tarihinde 
karar verildi. 11378-1 

E. No : 967/402 
K. No : 968/105 
C. Savcı : 967/5920 
Hâkim : Tevfik Fikret Eğilmez 9520 
Başkâtip : Şinasi Altınok 
Davacı : K. H. 
Maznun : Mahir Özen, B. Nuri, A. Gülsüm, 1948 Cide D. lu, Cide, 

Alayüz Köyünde nüfusa kayıtlı ve adresi meçhul 
Suç : Hırsızlık 
Suç tarihi : 27/4/1968 
Hırsızlıktan sanık yukanda adı geçen hakkında yapılan duruşma 

neticesinde : 
Hareketine uyan C. K. nun 491/4, 62, 81/2, 525. maddesi gereğince 

dokuz ay on gün hapis ve dokuz ay 10 gün E. U. N. cezasına dair veri-
len 12/2/1968 tarih ve 967/402-105 sayılı kararımız sanığın adresi bunca 
aramalara rağmen bulunamaması sebebiyle tebliği mümkün olamadığın-
dan 7201 sayılı kanunun 28, 29. maddesi gereğince Resmî Gazete ile 
ilânen tebliğine ve aynı kanunun 31. maddesi gereğince ilân tarihinden 
itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağına 12/12/1968 tari-
hinde karar verildi. 11378-2 

E. No : 965/81 
K. No : 967/987 
Hâkim : Tevfik Fikret Eğilmez 9520 
Başkâtip : Şinasi Altınok 
Davacı : K. H. 
Maznun : Şahin Sarıca, B. İbrahim, A. Gülizar, 1949 Turhan D. 

lu, adresi meçhul. 
Suç : Hırsızlık 
Suç tarihi : 13/1/1965 
Hırsızlıktan sanık yukarıda adı geçen Şahin Sarıca hakkında ya-

pılan duruşma neticesinde : 
Hareketine uyan C. K. nun 491/Ilk, 522, 55/3. maddeleri gereğince 

bir ay ongün hapis cezasına dair verilen 29/12/1967 tarihli karanmız 
sanığın adresi bunca aramalara rağmen bulunamaması sebebiyle tebliği 
mümkün olamadığından 7201 S. K. nun 28, 29. maddeleri gereğince Res-
mî Gazete ile ilânen tebliğine ve aynı kanunun 31. maddesi gereğince 
ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağına 
12/12/1968 tarihinde karar verildi. 

11378-3 
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Ankara Belediyesi İmar Müdürlüğünden : 

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 61750 
No. lu plan, Müdürlüğümüz ilân tahtasına asılmıştır. 

İlânen ilgililere duyurulur. 
Ada No : 2100, Parsel No : 21 
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Tarım Bakanlığı Veteriner Malzeme Deposu Müdürlüğünden : 

İsteklisi çıkmadığından ihalesi yapılamayan (11) kalem dezenfek-
tan, iç ve dış antiparaziter ilâçları ile (8) adet yem ezme makinası 
7/1/1969 tarihinde pazarlıkla satın alınacaktır. 

Bu ilâçlar ile makinaya ait fennî şartname Müdürlüğümüzden te-
min edilebilir. 

İsteklilerin bu müddet zarfında Müdürlüğümüz Satm Alma Ko-
misyonu Başkanlığına müracaatlan ilân olunur. 
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Ankara 4 üncü Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

Esas No : 968/1312 
Karar No : 968/1268 
T. V. K. suçundan Mahkememizin 31/10/1968 tarihli ilâmı ile T. C. K. 

nunun 565, 59, 647 sayılı Kanunun 4/1 inci maddesine göre 2 gün hafif 
hapis, 830 kuruş hafif para, 4 gün M. M. cezası ile hükümlü Rıza oğlu 
1942 doğumlu Mahmut Şahin hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağ-
men bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Teb-
liğat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen maznuna hükmün 
üânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 gün sonra muhataba 
tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

11403 

Esas No : 968/1480 
Karar No : 968/1282 
6621 sayılı Kanuna muhalefet suçundan Mahkememizin 31/10/1968 

tarihli ilâmı ile 6621 sayılı Kanunun 24/C maddeleri gereğince 25 lira hafif 
para cezası ile hükümlü Ali Rıza oğlu 1928 doğumlu Mehmet Atmaca 

tün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendi-
7201 sayılı Tebliğat Kanununun 29 uncu mad-

ununa hükmün ilânen tebliğine hüküm fıkrası-
nın neşir tarihinden 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı üân 
olunur. 11404 

hakkındaki gıyabî ilâm büt 
sine tebliğ edilemediğinden 
desi gereğince adı geçen m; 

Esas No : 968/1142 
Karar No : 968/1245 
Randevuculuk suçundan sanık ve Mahkememizin 23/10/1968 tarihli 

ilâmı ile T. C. K. unun 526/1 inci maddeleri gereğince 15 lira hafif para 
cezasiyle hükümlü Hüseyin oğlu 1938 doğumlu M. İhsan Kılıç hakkındaki 
gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ 
edilemediğinden 7201 sayılı Tebliğat Kanununun 29 uncu maddesi gere-
ğince adı geçen maznuna hükmün ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir 
tarihinden 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

11405 

Esas No: 968/1153 
Karar No : 968/1264 
T. V. K. suçundan sanık ve Mahkememizin 31/10/1968 tarihli ilâmı 

ile T. C. K. nunun 565, 59, 647 sayılı Kanunun 4/1 inci maddeleri gereğince 
2 gün hafif hapis, 830 kuruş hafif para cezasiyle hükümlü Şükrü oğlu 
1934 doğumlu Mehmet Güneysu hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara 
rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı 
Tebliğat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen maznuna hük-
mün ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 gün sonra muha-
taba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 11406 

Esas N o : 968/1337 
Karar No : 968/1277 
T. V. K. suçundan sanık ve Mahkememizin 31/10/1968 tarihli ilâmı 

ile T. C. K. nunun 565, 59, 647 sayılı Kanunun 4/1 inci maddeleri gere-
ğince 2 gün hafif hapis, 830 kuruş hafif para, 4 gün M. M. cezasiyle hü-
kümlü Mustafa oğlu 1930 doğumlu İsmail Akboğa hakkındaki gıyabî ilâm 
bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 

7201 sayılı Tebliğat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen maz-
nuna hükmün ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihiden 15 gün 
sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

11407 

Esas No: 968/1173 
Karar No : 968/1248 
T. V. K. suçundan hükümlü Mahkememizin 23/10/1968 tarihli ilâmı 

ile T. C. K. nun 565, 647 sayılı Kanunun 4/1 inci maddeleri gereğince 
3 gün hafif hapis, 3 lira hafif para, 3 gün M. M. cezası ile hükümlü Meh-
met oğlu 1939 doğumlu Mehmet Mutlu 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 edilmiş sayılacağı ilân olunur. 
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Esas No: 968/1113 
Karar No : 968/1256 
T. V. K. suçundan hükümlü Mahkememizin 24/10/1968 tarihli üâmı ile 

T. C. K. nunun 565, 59, 647 sayılı Kanunun 4/1 inci maddeleri gereğince 
2 gün hafif hapis, 830 kuruş hafif para cezası ile hükümlü 24/10/1968 do-
ğumlu İbrahim Bayer 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 edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

11409 

Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 968/815 
K. No : 968/1118 
Hırsızlık suçundan hükümlü Mahkememizin 25/9/1968 tarihli ilamı 

ile T. C. K. nun 491/3, 522, 525. maddeleri gereğince 4 ay hp. 4 ay E. 
U. N. cezası üe hükümlü Hasan oğlu 1942 doğumlu Cafer Korkmaz 
hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve ken-
disine 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 edilmiş 
sayılacağı ilân olunur. 

11401 

E. No : 968/1426 
K. No : 968/1191 
İzaç suçundan sanık ve mahkememizin 15/10/1968 tarihli ilamı ile 

T. C. K. nun 547. maddesi gereğince 10 lira hf. para cezası ile hükümlü 
Mustafa oğlu 1948 doğumlu Hamza Esendemir hakkındaki gıyabî 
ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edile-
mediğinden 7201 sayılı Tebliğat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince 
adı geçen maznuna hükmün ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir ta-
rihinden 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

11402 

Maraş Birinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

966/830 

Davacı Şevket Ziya Yücel ile davalılar, Hayri oğlu Hacı Mehmet, 
kızı Habibe, Ali kızı Fatma, Nalbantoğlu Mehmet kızı Münire Paça-
cı, Nalbantoğlu Mehmet kızı Rukiye, Ömer Nalbantoğlu ve Ahmet 
Nalbantoğlu aralarındaki M. Murazaa ve tapu iptali davasının duruş-
masında : 

Davalılardan Maraş Divanlı Mahallesinden Hayri oğlu Hacı Meh-
met, kızı Habibe, Ali kızı Fatma, Nalbantoğlu Mehmet kızı Rukiye, ve 
Mehmet oğlu Ahmet Nalbantoğlu adlarına müteaddit defalar çıkarı-
lan davetiyeler tebliğ edilememiş ve bilâ tebliğ iade edilmiş olduğun-
dan bu defa davalılara ilânen davetiye tebliğine karar verilmiş olmak-
la bu kere duruşmanın muallâk bulunduğu 15/1/1969 Çarşamba günü 
saat 9.00 da duruşmada hazır bulunmaları davetiye yerine kaim ol-
mak üzere ilânen tebliğ olunur. 11066 



Sahif e: 6 (Resmî Gazete) 20 ARALIK 1968 

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

Aşağıda cins, miktarı muhammen bedeli ve geçici teminatı ihale 
günü yazılı 3500 adet kıl kolan müteahhit namı hesabına açık eksiltme 
suretiyle satın alınacaktır. 

Evsaf vs şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda görülebilir. 
Cinsi : Kıl kolan, Miktarı : 3500 adet, M. bedeli : 14.980 lira, Geçici 

teminatı: 1.124 lira, İhale günü : 3 Ocak 1969 Cuma günü saat 11,00 de 
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Ankara Lv. A. 4 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Kapalı zarf usulü ile Beylerbeyi Deniz Assubay Okulu inşaatı işi 
yaptırılacaktır. Keşif bedeli 1.145.569,44 lira olup, geçici teminatı 
48.125,— liradır. İhalesi 10 Ocak 1969 Cuma günü saat 15.00 de Komis-
yonda yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi hergün Komisyonda ve istanbul 
Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı kanun hükümle-
ri dairesinde hazırlıyacakları teklif zarflarım en geç ihale saatinden bir 
saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına ver-
meleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 
6/1/1969 günü saat 17.00 ye kadar Ankara'da Dz. K. İnş. Emi. D. Bşk. 
müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 
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Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya-
zılı (Dört) kalem (Kalkertaşı ve kum) maddesinin kapalı zarfla ek-
siltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartna-
mesi mesai saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde 
görülebilir, isteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif mektupla-
rını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon 
Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi : Kalkertaşı, incekum, iri kum ve çakıl, Miktarı : 4 kalem, 
M. bedeli : 801.704,— T.L., G. teminatı : 35.850,— TL., İhale günü : 10 
Ocak 1969 Cuma günü saat : 11.00 
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Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya-
zılı (Elli iki) kalem (Kalorifer ve brülör) malzemeleri maddesinin ka-
palı zarf la eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Ev-
saf ve şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım 
Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacakları tek-
lif mektuplarım ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşı-
lığı Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar ka-
bul edilmez. 

Cinsi : Kalorifer ve brülör malzemeleri, Miktarı : 52 kalem, M. be-
deli : 106.735,22 TL., G. teminatı : 6.100,— TL., İhale günü : 10 Ocak 
1969 Cuma günü saat 11.30 da. 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden : 

Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kıyafet ve Teçhizat Yönetmeliğinin 1, 6 
ve 26 ncı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Yönetmeliğe üç ek 

madde eklenmesine dair Yönetmelik 

Madde 1 — 15/11/1966 günlü ve 12452 sayılı Resmî Gazete'de 
yayımlanan Çarşı ve Mahalle Bekçüeri Kıyafet ve Teçhizat Yönetme-
liğinin 1, 6 ve 26 ncı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 1 — Çarşı ve mahalle bekçi teşküâtı hizmetlerinde sürat 
ve kolaylığı sağlamak, görevi daha tesirli ve verimli kılmak ve teş-
kilâtı denetleme hizmetlerini yürütmek için, taşıt, telsiz ve lüzumlu 
diğer gereçlerin satm alınması, bakımı ve muhafazası ile bu teşkilât 
mensuplarının kıyafet, teçhizat ve silâhlarının standardı ve bunların 
kullanılması, giyilmesi ve taşınması hakkında bu yönetmelik hükümleri 
uygulanır. 

Madde 6 —• Kışlık elbise Siimerbank mamulü kahverengi şayak 
veya serj kumaştan; yazlık elbise Sümerbank mamulü kahverengi serj 
kumaştan veya ketenden yapılır. 

Madde 26 — Bekçi teşküâtı ve mensuplarına ait taşıt, telsiz ve 
diğer lüzumlu gereç, kıyafet ve teçhizat masrafları, 25/7/1967 gün ve 
920 sayılı Kanuna göre Devletçe il özel idarelerine verilmekte olan 

ödenek karşılığı tanzim edilen «Özel İdare Bütçesine E k Bekçi Büt-
çesi» nden ödenir. 

Madde 2 — Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kıyafet ve Teçhizat Yö-
netmeliğine aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

Ek Madde 1 — Bu Yönetmelik hükümleri gereğince 237 sayılı 
Taşıt Kanunu esaslarına göre alınacak taşıtlar ile Bekçi Teşkilâtı için 
alınmasına lüzum görülecek telsiz ve diğer gereçler bekçi hizmetleri 
dışında bir işte kullanılamaz. 

E k Madde 2 — Bekçi Teşkilâtı için alınacak telsiz ve diğer ge-
reçlerin standardı ve hizmet içindeki kullanılış şekilleri, bu teşkilâtın 
özelliklerine göre valiliklerce tespit edüir. 

E k Madde 3 — Bekçi Teşkilâtına alt taşıt, telsiz ve diğer gereç-
lerin bakım ve muhafazasında, Emniyet Teşkilâtına alt araç ve gereç-
lerin tabi olduğu hükümler uygulanır. 

Madde 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Made 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakam yürütür. 
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Alanya Kaymakamlığından: 

1 — Alanya Müzesi ihata duvarı ve bilet gişesi 1968 yılı inşaatı 
işi 2490 sayılı Kanun hükümleri dahilinde kapalı zarf usulü ile 
5/12/1968 tarihinden itibaren 20 gün müddetle eksiltmeye konmuştur. 

2 — işin birinci keşif bedeli (75.000,—) lira olup geçici temi-
natı (5000,—) liradır. 

3 — ihale 4/1/1969 Cumartesi günü saat 11.00 de Müze Müdür-
lüğü İnşaat ihale Komisyonu tarafından yapılacaktır. 

4 — Bu işe ait şartnameler sözleşme projesi ve ekleri Alanya 
Müzesi Müdürlüğü ile Millî Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müze-
ler Genel Müdürlüğünde görülebilir. 

5 — isteklilerin Resmî Gazete'nin 12/8/1967 gün ve 12672 sayılı 
nüshasında intişar etmiş olan (Eksiltmelere iştirak Yönetmeliğinin 
3 üncü maddesinde belirtilen : 

A - inşaat belgesi'ni (Aslı) 
1 — Belge bir kalemde (75.000,—) liralık benzeri bir inşaat işini 

muvaffakiyetle başarıp geçici ve kesin kabulünü yaptırdıklarını veya 
idare ve denetlediklerini ifade edecektir. 

B - Çalışma tasarısı ve teçhizat bildirisini (Örnek: 1 ve 1 a) 
C - Sermaye ve kredi imkânlarım bildiren malî durum bildirisini 

(Örnek : 2 ve 2 a) 
D - Teknik personel bildirisi'ni (Örnek: 3) 
E - Dilekçenin verilişi tarihinde elinde bulunan işleri bildirir ta-

ahhüt bildirisini (örnek: 4) dilekçelerine ekliyerek, Resmî tatil günleri 
ile ihale tarihi ve son müracaat günü hariç engeç altı gün evvel Millî 
Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne müra-
caat ederek Yeterlik belgesi almaları şarttır. 

Dilekçelere belgeler ve beyannameler eklenmesi mecburiyeti se-
bepleriyle telgrafla yeterlik belgesi talebi kabul edilmez. 

6 — istekliler, teklif mektuplarına yeterlik belgesi, ticaret odası 
vesikası ve teminat mektuplarını ekliyerek, eksiltme saatinden bir saat 
evvel inşaat ihale Komisyonuna makbuz mukabilinde vermeleri lâzım-
dır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. 

10854 /1-4 
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Ankara 4. Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

967/1109 

Davacı Fatma Ruhsar Inceel tarafından Halil Yahya Sönmez ve 
Kavaklıdere Güvenevler Yazanlar Sokak No. 21/15 de mukim Fatma 
Örenğil aleyhine ikame olunan izaleyi şüyu davasının yapılan açık du-
ruşması sonunda : 

1 — İmarın 7496 ada 10 parseli hakkındaki açılan davanın fera-
gat sebebiyle reddine, 

2 — Aynı adanın Fatma Örenğil ile müşterek olan 9 parselinin 
izaleyi şüyu suretiyle satışma, satış bedelinin hisseleri nispetinde taraf-
lara ödenmesine dair 29/11/1968 gün ve 967/1109 esas, 968/1156 sayılı 
karar özeti davalılardan Fatma Örenğil'in gıyabında karar verilmiş ol-
duğundan işbu ilânın yayımı tarihinden itibaren adı geçen davalının 
kanun yollarına müracaat etmediği takdirde kararın kesinleşeceği llânen 
tebliğ olunur. 

11454 / 1 - 1 



25 ARALIK 1968 (Resmî Gazeite) 
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Sahife: 7 

Ankara Valiliğinden : 

1 — T. B. M. Meclisi Müzesi 1968 yılı kalorifer tesisat işi 2490 sa-
yılı kanun hükümleri dahilinde kapalı zarf usulü ile 9/12/1968 tarihin-
den itibaren yirmi gün müddetle eksiltmeye konmuştur. 

2 — işin birinci keşif bedeli (85.000) lira olup geçici teminatı 
(5.500) liradır. 

3 — ihale 2/1/1969 Perşembe günü saat 15.00 de T. B. M. M. Müze-
sinde toplanacak ihale Komisyonu tarafından yapılacaktır. 

4 — Bu işe ait şartnameler sözleşme projesi ve ekleri T. B. M. M. 
Müzesi Müdürlüğü ile Millî Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler 
Genel Müdürlüğünde görülebilir. 

5 — isteklilerin Resmî Gazete'nin 12/8/1967 gün ve 12672 sayılı 
nüshasında intişar etmiş olan Eksiltmelere iştirak Yönetmeliğinin 3. 
maddesinde belirtilen : 

A - inşaat belgesini (Aslı) 
1 — Belge bir kalemde (100.000) liralık benzeri bir tesisat işini 

muvaffakiyetle başarıp geçici ve kesin kabulünü yaptırdığını veya idare 
ve denetlediklerini ifade edecektir. 

B — Çalışma tasarısı ve teçhizat bildirisini (Örnek : 1 ve l a ) 

C — Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisini 
(Örnek : 2 ve 2a) 

D — Teknik personel bildirisini (örnek : 3) 

E — Dilekçenin veriliş tarihinde elinde bulunan İşleri bildirir Mü-
teahhit bildirisini (örnek : 4), dilekçelerine ekliyerek, resmî tatil günleri 
ile ihale tarihi ve son müracaat günü hariç en geç altı gün evvel Milli 
Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne müracaat 
ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 

Dilekçelere belgeler ve beyannameler eklenmesi mecburiyeti sebep-
leriyle telgrafla yeterlik belgesi talebi kabul edilmez. 

6 — istekliler, teklif mektuplarına yeterlik belgesi, ticaret odası ve-
sikası ve teminat mektuplarını ekliyerek, eksiltme saatinden bir saat 
evvel ihale komisyonuna makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. Postada 
vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. 
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Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünden : 

1 — Döviz ihtiyaç belgesi temin edilmiş 120.000,— dolarlık las-
tik tekerlekli traktör teklif alma usulüyle satın alınacaktır. 

2 — Şartnameler Genel Müdürlük Ekonomi işleri Müdürlüğün-
den traktör ithalâtçısı olduğuna dair ibraz edilecek belge mukabilinde 
verilir. 

3 — İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 2/1/1969 Perşembe 
günü saat 12.00 ye kadar vermeleri şarttır. 

4 — Postada vaki gecikmeler kabul olunmaz. 
5 — idare ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine yapmakta 

serbesttir. 
11228 /3-3 

• 

Emniyet Genel Müdürlüğünden : 

Genel Müdürlüğümüz Teknik Bürosunda kurulacak Foto - film ve 
renkli fotoğraf laboratuvarı için 32 kalem cihaz ve malzeme 2490 sayılı 
Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile alınacaktır. 

Bahis konucu cihaz ve malzemenin muhammen bedeli 195.000 lira 
olup geçici teminatı da 11.000 liradır. 

Eksiltme 27/12/1968 Cuma günü saat 15.00 de Emniyet Genel Mü-
dürlüğü Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 

Bu işe ait şartname hergün Emniyet Genel Müdürlüğü Satın Alma 
Komisyonunda görülebileceği gibi taliplere 20 lira mukabilinde de veri-
lebilir. 

Ancak mezkûr meblağın Hazineye yatırılarak makbuzunun gönde-
rilmesi şarttır. 

isteklilerin 2490 sayılı Kanunun 32 nci maddesine uygun olarak ha-
zırlıyacakları teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir saat evveline 
kadar Komisyona makbuz mukabilinde teslim etmeleri ilân olunur. 
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Ankara Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünden : 

ilimiz Numune Hastanesi Ortopedi servisi ihtiyacı 17 kalem orto-
pedi malzemesi kapalı zarf suretiyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Muhammen bedeli 67.425,06 lira olup geçici teminatı 4.621,25 li-
radır. 

ihalesi 8/1/1969 Çarşamba günü saat 11.00 de Sağlık ve Sosyal 
Yardım Müdürlüğünde yapılacaktır. 

Şartname ve listeler Ankara ve istanbul Sağlık ve Sosyal Yardım 
Müdürlüklerinde görülür. 

ihaleye girmek isteyenlerin 2490 sayılı kanuna göre hazırlıyacak-
ları kapalı zarfları ihale saatinden 1 saat evvel satın alma komisyonu 
başkanlığına vermeleri ilân olunur. 

Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
11260/4-3 
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Bayındırlık Bakanlığı Yapı işleri 8. Bölge Müdürlüğünden : 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve imar işleri Reisliğinin, 

1 — Ordu-Ünye 50 yataklı Devlet Hastahanesi ikmâl inşaatı işi 
1969 malî yılına sari olarak 2490 sayılı Kanun hükümleri dahilinde ka-
palı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — işin keşif bedeli : 1.715.471,89 liradır. 

3 —• Eksiltme Samsun Özel idare Işhanlan A Bloku K a t : 4 de 
Yapı işleri 8. Bölge Müdürlüğü ihale Komisyonunda 6 Ocak 1969 Pazar-
tesi günü saat 15,00 de yapılacaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mesai saatlerinde Yapı 
işleri 8. Bölge Müdürlüğü ile Ordu Bayındırlık Müdürlüğünde görülebi-
lir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklüerin : 
A) 65.214,16 liralık geçici teminatı, 
B) 1968 yılma ait Ticaret Odası Belgesini, 

C) Müracaat dilekçesi ile birlikte (Eksiltme şartnamesinde belir-
tilen ve usule göre hazırlanmış olan) Plan ve Teçhizat Beyannamesini, 
Teknik Personel Beyannamesini, Taahhüt Beyannamesini, sermaye ve 
kredi imkânlarını bildiren (Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanmış inşaat, 
tesisat ve onarım işleri ihalelerine iştirak Yönetmeliğinde belirtilen) ör-
nek (2) ve örnek (2 a) normuna uygun malî durum bildirisini, Bayın-
dırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan keşif bedeli kadar 
işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini ibraz 
suretiyle Yapı işleri 8. Bölge Müdürlüğünden alacaklan yeterlik belge-
sini teklif mektuplan ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklifleri havi mektuplarını 6 Ocak 1969 Pazartesi 
günü saat 14,00 e kadar makbuz karşılığı ihale Komisyonu Başkanlığına 
vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesinin alınması için Yapı işleri 8. Bölge Müdür-
lüğüne yapılacak son müracaat tarihi 3 Ocak 1969 Cuma günü saat 17,00 
ye kadardır. 

8 — Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edil-
mez. 

Keyfiyet ilân olunur. 
11450/4-2 

Ankara Topraksu 4. Bölge Mütedavil Sermaye işletmesi Müdürlü-
ğünden : 

1 — Bir adet dizel motoriyle müteharrik temel sondaj maküıası ka-
palı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

2 — Temel sondaj makinası muhammen bedeli 70.000,— TL. sı olup 
muvakkat teminatı 3.500,— TL. dır. 

3 — ihale 4757 sayılı Kanunla çıkarılan 5/504 sayılı kararname 
hükümlerine uygun olarak Ankara-Kavaklıdere Bestekâr Sok. No. 25 
deki Müdürlük binasında 31/12/1968 Salı günü saat 11,00 de yapılacaktır. 

4 — Adı -geçen ihaleye ait idarî ve fennî şartname mesai saatleri 
dahilinde işletme Müdürlüğümüzde bedelsiz olarak görülebilir. 

5 Usulüne uygun olarak hazırlanan teklif mektuplan en geç 
ihale saatinden bir saat önce ihale Komisyonu Başkanlığına makbuz mu-
kabili verilmiş olacaktır. Postada gecikmeler nazan itibare alınmaz. 

11303/4-3 



Sahife: 8 (Resmî Gazete) 19 ARALIK 1968 

PTT Genel Müdürlüğünden : 

Teşekkülümüz ihtiyacı için 6 ton kuru zamk Türk Lirası karşı-
lığında ve depo teslimi şartlı olarak satm almacaktır. 

Bu işe ait şartname Ankara'da Genel Müdürlüğümüz Malzeme Dai-
resi Başkanlığından istanbul'da PTT Tesellüm ve Depo Müdürlüğünden 
T. L. 35.— bedelle temin edilebilir. 

Teklifler en geç 10/1/1969 günü saat 10.00 a kadar Genel Müdür-
lüğümüz Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır. 

11229 /2-2 

3.000 adet P T T amblemi depo teslimi olarak satm alınacaktır. 
Bu işe ait şartname Ankara'da Genel Müdürlüğümüz Malzeme Dai-

resi Başkanlığından ve istanbul'da Sirkeoi Büyük Postane Karşısı Valde 
Han Kat 5 teki PTT Tesellüm ve Depo Müdürlüğünden T. L. 40,— mu-
kabili temin edilebilir. 

Teklifler en geç 6/1/1969 günü saat 10.00 a kadar Genel Müdürlü-
ğümüz Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır. 

11455 / 2-1 

Beş yıllık Ankara-Istanbul ve İzmir Telefon rehberleri için teklif ver-
me müddeti 22 Ocak 1969 Çarşamba günü saat 17.00 ye kadar uzatılmış-
tır. 

11521 / 1-1 

istanbul Telefon Başmüdürlüğünden : 

Hurda malzeme satılacaktır 
1 — Başmüdürlüğümüz ambarlarında bulunan aşağıda cinsi ve mik-

tarı yazılı 12 kalem hurda malzeme kapalı teklif alma suretiyle satı-
lacaktır. 

2 — - B u işe ait şartname Malzeme Servisimizde görülebilir. 
3 — Muvakkat teminat teklif edilecek bedel üzerinden ve bu işe 

ait şartnamede yazılı nispetlere göre verilecektir. 
4 —. istekli olanların kapalı teklif mektuplarını 9 Ocak 1969 günü 

saat onbeşe kadar Malzeme Servisimize tevdi etmeleri ilân olunur. 

Miktarı 
Malzemenin cinsi ve evsafı Kg. 

1 — Tahta (Hurda) 8.379,6 
2 — Direk (Hurda) 10.823 
3 — Kâğıt izoleli bakır tel (Hurda) 22.081,1 
4 — Çıplak bakır tel (Hurda) 583 
5 — Haricî tesisat teli (Hurda) 26.577 
6 — Kurşunlu kablo (Hurda) 118.836,7 
7 — Arme kablo (Hurda) 4.375,3 
8 — Çelik halat (Hurda) " 6.477,85 
9 — Lehim (Hurda) 1.718.25 

10 — Demir (Hurda) 3.054,5 
11 — Demir tel (Hurda) 189,7 
12 — Saç (Hurda) 290,71 

11456 / 1-1 

A. Ü. Tıp Fakültesi Dekanlığından : 

Zemin etüdü yaptırılacak 
1 — Fakültemizin, 1200 yataklı eğitim hastanesi inşa ettireceği, 

Ankara, Sıhhıye'de 4741 ada, 2 parsel sayılı 36060,— m! sahalı arsada 
«Temel etüt sondajı ve bu sondajlardan alınacak nümüneler üzerinde 
yapılacak laboratuvar tecrübeleri ile bunlara istinaden hazırlanacak ze-
min etüt raporu» işi, 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf ile 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Bahis konusu işin birinci keşif tutarı 113.510,— (Yüz onüçbin 
beş yüz on) liradır. 

3 — Bu işe ait proje ve şartnameler mesai günlerinde 8.30 ilâ 16.00 
arasında, Cebeci Tıp Fakültesi Hastanesi sahasında «A. Ü. Tıp Fakül-
tesi inşaat Müdürlüğünde» görülebilir. 

4 — Bu işe ait geçici teminat tutarı 6.925,50 TL. dır. 
5 — Eksiltme, Ankara'da, Cebeci Tıp Fakültesi Hastanesi Başhe-

kimlik binasında, Fakülte Satm Alma Komisyonunda yapılacaktır. 
6 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
a) Geçici teminat makbuzu veya mektubunu, 
b) 1968 yılına ait Ticaret Odası belgesi, 
c) Engeç 13 Ocak 1969 Pazartesi günü saat 16.00 ya kadar vere-

cekleri müracaat dilekçeleri ile birlikte, ellerindeki sondaj cihaz adet, 

kapasite, cinslerini belirten teçhizat beyannamelerini, en az bu 
çapda 3 adet zemin etüdü işini başarı ile bitirdiklerini gösterir belgele-
rini ibraz ile Fakültemiz inşaat Müdürlüğünden 16 Ocak 1969 Çarşamba 
günü 12.00 ye kadar alacakları eksiltmeye iştirak belgelerini, 

d) Teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını 2490 sayılı Kanunun 
tarifine uygun olarak hazırlayarak 17 Ocak 1969 Cuma günü saat 10.00 
a kadar Komisyona tevdi etmeleri, 

İlân olunur. 
Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Eksiltmenin mahiyeti : Temel etüt sondajı, bu sondajlardan alınacak 

nümüneler üzerinde laboratuvar tecrübeleri ile bunlara istinaden hazırlana-
cak zemin etüt raporu. Eksiltmenin keşif tutarı : 113.510,— TL., Geçici te-
minatı : 6.925,50 lira, Tarihi : 17/1/1969, Günü : Cuma, Saati : 11.00, 
Şekli : K. zarf. 
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Edremit Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

968/429 
İlçemiz Kadı K. den Gülsüm Öğüt tarafından semti meçhulde Latif 

Öğüt aleyhine açtığı boşanma davasında adına ilânen tebliğatm yapıl-
masına rağmen muhakemeye gelmediğinden hakkındaki gıyap kararı-
nın da ilânen tebliğine karar verilerek duruşma 30/12/1968 tarihinde 
saat 9.00 a bırakılmıştır. Muayyen gün ve saatte bizzat veya vekil mari-
fetiyle kendisini temsil ettirmesi hususu ilânen tebliğ olunur. 

11498 / 1-1 
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Balya Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

Esas No: 967/187 
Karar No: 968/116 
Gündüzün mesken masuniyetini ihlâlden sanık Balıkesir Yenice 

Köyü nüfusunda kayıtlı Basri oğlu 1940 tarihinde Fatma'dan doğma 
Yüksel Özkan'ın gıyabında verilen 29/5/1968 tarihli ilâmla sanığın 
C. K. nun 193/1 inci maddesi uyarınca 1 ay hapis cezası ile cezalandı-
rılmasına, 647 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin tatbiki ile 1 gün 
10 lira üzerinden hesap edilerek hapis cezasının 300 lira ağır para ce 
zasma çevrilerek hükmedilmesine ve aynı Kanunun 5/3 üncü mad-
desi ile üç eşit taksitte sanıktan tahsiline karar verilmiş ve sanık bü-
tün aramalara rağmen bulunamadığından ve kendisine tebliğ edileme-
diğinden 7201 sayılı Tebliğat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince 
adı geçen maznuna hükmün ilânen tebliğine ve hüküm fıkrasının neşir 
tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı 
ilân olunur. 

11038 

Kadıköy ikinci Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

Esas No : 966/720 
Karar No : 967/490 
Sanık : Zehra Demirci, Ahmet kızı, Gülizar'dan doğma, 1927 

Akçaabat D. lu, Akçaabak Yalı Köyü nüfusunda kayıtla, olup Acıba-
dem Boyacı Mehmet Sokak No. 51 de oturmakta iken halen adresi 
meçhul. 

Suç : Darp ve hakaret 
Suç tarihi : 22/8/1967 
Yukarıda hüviyeti yazılı sanık hakkında yapılan açık duruşma 

sonunda : 
Sanığın sabit görülen suçundan dolayı hareketine uyan T. C. K. 

nunun 482/2, 456/4, 71, 72, 89 uncu maddeleri gereğince neticeten ve 
içtimaen 15 gün hapis ve 30 lira ağır para cezası ile mahkûmiyetine, 
500 kuruş mahkeme masrafının sanıktan alınmasına, işbu cezalarının 
teciline dair gıyapta verilen 10/7/1967 tarihli hükmün, sanığın bulu-
namaması sebebiyle tebliği mümkün olamadığından 7201 sayılı Tebli-
ğat Kanununun 28, 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete'de ilâ-
nen tebliğine ve 31 inci maddeye göre neşrinden 15 gün sonra tebli-
ğatm yapılmış sayılacağına 7/12/1968 tarihinde karar verildi. 

i lân olunur. 
11434 



24 ARALIK 1968 (Resmî Gazete) Sahife: 9 

Bayındırlık Bakanlığından : 

4 kalem Jeep ve Ford motor ve bloklarının 9/12/1968 Pazartesi 
günü saat 16.00 da kapalı zarf usulü eksiltmesine talip çıkmadığından, 
2490 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi gereğince pazarlığa bırakılmıştır. 

Tahminî bedeli 85.782 lira, kesin teminatı 11.078,20 lira olup pa-
zarlık ihalesi 7/1/1969 Salı günü saat 16.00 da Bakanlık binası içinde 
Malzeme Müdürlüğü odasında yapılacaktır. 

Bu işe ait şartname Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde, istanbul'da 
Bayındırlık Müdürlüğünde görülebilir. Taliplerin yukarıda belirtilen 
gün, saat ve yerde kesin teminat makbuz veya mektupları, Ticaret veya 
Sanayi Odası ya da esnaf belgesiyle birlikte Komisyona baş vurmaları 
duyurulur. 

11482/ 1-1 

1) Eksiltmeye konulan iş: Limanlar III. Bölge Müdürlüğü 
mıntıkasında bulunan Bodrum tali turistik limanı inşaatı işi olup mu-
hammen keşif bedeli birim fiyatlar esası üzerinden (2.600.000,—) 
liradır, 

2) Eksiltme 17/1/1969 tarihinde Perşembe günü saat 15.00 de 
Demiryollar ve Limanlar İnşaat Reisliğinde toplanacak Komisyonda 
yapılacaktır 

3) İstekliler gerçek tek kişi veya tüzel kişi olacaktır. Özel veya 
tescil edilmemiş ortaklar kabul edilmez. 

4) Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; kayıtlı bulunduğu Ti-
caret ve Sanayi Odasından halen çalışmakta olduğuna dair 1968 yılı Ti-
caret Odası belgesi ile (Banka mektuplarının Bayındırlık Bakanlığına 
hitaben yazılması şartı ile) usulü dairesinde (75.000,—) liralık muvak-
kat teminat vermeleri ve bu iş için iştirak belgesi almaları lâzımdır. 

5) İstekliler; 11/1/1969 günü saat 13.00 e kadar bir dilekçe ile 
Daireye müracaat edecekler ve bu dilekçelerine, müteahhitlik karnesi 
ile «Bayındırlık Bakanlığı İnşaat, Tesisat ve Onarım İşleri İhalelerine 
İştirak Yönetmeliği» hükümlerine göre hazırlıyacaklardır. 

a) Çalışma tasarısı ve teçhizat bildirisini, 
b) Malî durum bildirisini, 
c) Teknik personel bildirisini, 
d) Taahhüt bildirisini, 

ekleyerek bu iş için iştirak belgesi talep edeceklerdir. 
İştirak belgesi ancak; B grubundan en az (2.600.000,—) liralık mü-

teahhitlik karnesi ile şartnamesi gereğince işin yapılmasına muktazi 
makine ve teçhizata sahip olanlara verilir. 

6) Eksiltmeye iştirak edecekler istenilen vesikaları teklif mek-
tupları ile birlikte, eksiltme şartnamesinde yazılı olduğu şekilde ha-
zırlayarak eksiltme saatine kadar numaralı makbuz mukabilinde Ek-
siltme Komisyonu Başkanlığına vermiş olmaları lâzımdır. Postada vaki 
gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 

7 — Bu işe ait eksiltme evrakı (50) liranın Mal sandığına yatı-
rıldığına dair alınacak vezne makbuzu mukabilinde (Demiryollar ve 
Limanlar İnşaat Reisliği Tunalı Hilmi Cad. 60 Ankara) adresinden alı-
nabilir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
11486/4-1 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden : 
Karabük 

12.000 adet banyo havlusu ile 15.000 adet ter havlusu satın alına-
caktır. 

Şartnameye uygun olarak tanzim olunacak kapalı teklif mektup-
larının geçici teminat ve numunelerle birlikte engeç 17/1/1969 Cuma 
günü saat 15.00 e kadar Genel Müdürlüğümüze tevdi edilmesi lâzımdır. 
Zamanında verilmeyen veya postada geciken teklifler nazarı itibara 
alınmaz. 

Bu ihalemize ait şartname 
1 — Karabük'te, Genel Müdürlüğümüz Malzeme İkmal Müdürlü-

ğünden, 
2 — Ankara'da, Ziya Gökalp Caddesi Yıldız Han K a t 1 deki 3 

üncü Demir Çelik Sanayi Kuruluş Bürosu Müdürlüğü İrtibat Şefliğinden, 
3 — istanbul'da, Okçu Musa Caddesi Şair Eşref Sokak No. 7 Beyaz 

Handaki istanbul Mümessilliğimizden, 
bedelsiz olarak verilir. 

Genel Müdürlüğümüz Artırma Eksiltme ve İhale Kanununa tabi 
olmayıp, ihaleden vazgeçmekte yahut kısmen veya tamamen dilediğin-
den satın almakta serbesttir. 

11487/4-1 

Petrol Dairesi Reisliğinden : 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının sahip bulunduğu 
BT/TPO/756 hak sıra numaralı tasfiyehane belgesine istinaden İzmir 
İlinin Menemen İlçesine bağlı Aliağa Köyü hudutları dahilinde bulu-
nan rafinerinin lojman sahası içi lüzumlu olan ve toplam yüzölçümü 
186550 metrekarelik iki adet gayrimenkulün tamamının anlaşma suretiy-
le satın alınması mümkün olamadığından Petrol Kanununun 87 nci 
maddesi gereğince istimlâkine karar verilmesi için 6/12/1968 tarihin-
de müracaat ettiği Petrol Nizamnamesinin 25 inci maddesinin 2 nci 
fıkrası mucibince ilân olunur. 

11474 / M 

N. V. Turkse Shell Şirketinin V No. lu Siirt bölgesinde sahip 
bulunduğu AR/NTS/673 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatna-
mesinin altı yıllık kanunî süresinin sona erdiği 10/12/1968 tarihinden 
itibaren 10/12/1969 tarihine kadar bir yıl müddetle Petrol Kanunu-
nun 55/2 ve 55/4 üncü maddeleri gereğince temdit edilmesi için 
9/12/1968 tarihinde müracaat ettiği Petrol Nizamnamesinin 25 inci 
maddesinin 2 nci fıkrası mucibince ilân olunur. 

11475 / 1-1 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden : 

A f y o n İl Merkezinde bir afyon alkaloitleri fabrikası teklif almak 
suretiyle kurdurulacaktır. 

Bu işe ait İngilizce ve Türkçe şartnameler Ankara, istanbul ve 
İzmir teşkilâtlarımızdan bedelsiz olarak alınabilir. 

Teklifler 25/2/1969 günü akşamına kadar verilmiş olacaktır. 
Ofisimiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 

11466 / 4-1 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

1. İdaremiz ihtiyacı için 1 adet motor ana test cihazı ile 1 adet 
silindir rektifiye makinesi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre 
kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

2. Muhammen bedeli 65.025,— lira olup geçici teminatı 4501,25 
liradır. İşbu teminat İdaremizin T. C. Merkez Bankasında ki 57 sayılı 
hesabına veya Genel Müdürlük veznesine yatırılıp karşılığında mak-
buz alınacaktır. 

3. Eksiltmenin 10/1/1969 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat 
15.30 da Ankara'da Genel Müdürlük Alım, Satım Komisyonunda yapı-
lacaktır. 

4. Bu işe ait şartname Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme 
Dairesi Reisliğinden, istanbul'da Yeşilköy Hava Limanı Başmüdür-
lüğünden 325 kuruş bedel karşılığında temin edilebilir. 

5. İsteklilerin belirli günde 1968 yılı Ticaret ve Sanayi Odası bel-
gesi, teminat mektup veya makbuzunu havi usulüne göre kanunî şekil-
de hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel. 
Alım, Satım Komisyonuna vermiş olmaları şarttır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
11481/4-1 

Akhisar İlçesi Süleymanlı Belediye Başkanlığından : 

1 —• Belediyemize 2 adet ford marka 9 ar kişilik minibüs 2490 sa-
yılı kanunun 31 inci maddesi gereğince açık eksiltme suretiyle satın 
alınacaktır. 

2 — 2 adet minibüsün tahminî bedelinin 140.000 (Yüz kırk bin) lira 
olup geçici teminatı 8.250,— TL. sidir. 

3 — Eksiltme 10/1/1969 tarihine rastlayan Cuma günü saat 14 de 
belediye encümeni huzurunda yapılacaktır. 

4 —• Eksiltmeye iştirak edeceklerin teklif zarfları ile birlikte tica-
ret ve sanayi odasından bu işe ait belge ibraz etmeleri şarttır. 

5 — Minibüslerin bedelleri teslimini müteakip 60.000,— TL. peşin, 
geri kalan ayda 4.000,— TL. takside bağlanacaktır. 

6 — İsteklilerin ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif mek-
tuplarını encümene vermiş olmaları, postada vaki olacak gecikmeler ile 
telgrafla yapılan müracaatlar nazarı itibara alınmaz. 

7 — Ihle şartnamesi her gün mesai saatleri dahilinde belediyede 
görülebilir. 

11490 / 4-1 



Satıife: 10 (Resmî Gazete) 19 ARALIK 1968 

Silivri Belediye Başkanlığından : 

Silivri Belediyesi İmar Yönetmeliği 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel hükümler 

Madde 1.01 6785 sayılı Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlan-
mış bulunan bu Yönetmelik Silivri Belediyesi sınırları içinde ve bu 
Belediyenin mücavir sahalarında uygulanır. 

Madde 1.02 Bu Yönetmelik, Resmî Gazete ile yayımım takip eden 
günden itibaren yürürlüğe girer. 

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, bundan önce yürürlükte bu-
lunan yönetmelik ve ekleri hükümsüz sayılır. 

Madde 1.03 Bu Yönetmelikte yazılı hükümler, imar planlarında 
aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır. 

Ancak, imar planlarında, parselasyon durumları ve bina kiüeleri 
bilhassa bu maksatla etüt edilerek, ölçüleri verilmediği takdirde, sadece 
ayrık veya bitişik bina yapılacağım, ön bahçeli veya ön bahçesiz nizamın 
kabul olunacağını binaların tertip şeklini ve yüz alacakları cepheyi tespit 
maksadiyle şematik olarak gösterildiğinden, bunlara ait ifadeler imar plan-
larının kayıtlarından sayılmazlar. 

Madde 1.04 — İmar planlarında açıklanmamış ve bu Yönetmelikte 
de yer almamış hususlarda lüzum ve ihtiyaca ve civarın karekterine göre 
uygulanacak şekli takdire, Belediye yetkilidir. 

Şu kadar ki, tereddüt veya ihtilâf doğurması yüzünden İmar ve iskân 
Bakanlığına intikal eden konularda ve müteakip benzer işlerde adı geçen 
Bakanlığın mütalaasına uyulur. 

Bunun dışında, Belediyenin hiç bir organı tarafından, bu Yönetme-
lik esaslarma aykırı olarak, prensip kararları ve benzer kararlar alınıp 
uygulanamaz. 

Madde 1.05 — Bu Yönetmelik esaslarına göre yapılacak bütün yapı-
lar, fen ve sağlık şartlarına ve ilgili diğer tüzük ve yönetmelik hüküm-
lerine de uymak zorundadır. 

Madde 1.06 — Bu Yönetmeliğin, (Afet bölgelerinde yapılacak yapı-
lar hakkındaki Yönetmelik) hükümlerine aykırı hükümleri uygulanmaz. 

Madde 1.07 — İmar ve İskân Bakanlığınca uygun görülen yerlerde, 
Halk Konutları Standartlarının bütün hükümlerine uyulmak suretiyle 
yapılacak binalarda, bu Yönetmeliğin adı geçen standartlara aykırı hüküm-
ler uygulanmaz. 

Halk konutlarının yerlerinin uygunluğunun takdiri ve projelerinin 
onaylanması yetkileri, imar ve iskân Bakanlığına aittir. Bu yetkilerden 
tamamı veya bir kısmı Belediyeye bırakıldığı sürece, bunlar Belediye 
tarafından kullanılır. 

Madde 1.08 — Projeleri İmar ve İskân, Bayındırlık veya Milli Sa-
vunma Bakanlıklarınca hazırlanacak veya onaylanacak yapılara ait proje-
lerin Belediyece incelenmesi sırsmda, bu Yönetmeliğin 3 üncü bölümünde 
belirtilen ölçü veya hükümlere bağlı kalınması mecburiyeti yoktur. 

Ayrıca, umumî binalardan yalnız ayrık nizamda olanlarıyle sanayi 
bölgelerindeki tesisler, bu Yönetmeliğin bina derinlik ve yükseklikleri 
hakkındaki kayıtlarına ve yönetmelikte bu gibi binalar için yer verilenler 
dışında kalan iç ölçülere tabi değildir. 

Ancak bu maddenin tatbikinde Belediyece tereddüde düşülmesi ha-
linde 1.04 üncü maddenin ikinci fıkrası uygulanır. 

Madde 1.09 — Ruhsat alınması gerektiği halde, ruhsat alınmadan 
yapılan veya ruhsat ve eklerine aykırı olan yapüar, imar planı ile kanun, 
tüzük ve yönetmelik esaslarına uygun hale getirilmedikçe, bunların tamir, 
tadü ve ilâvelerine izin verilmez. 

Ancak bu gibi yapıların bulunduğu parsel içinde ve mevzuata uygun 
olarak yapılmış olan diğer binaların tamir, tadil ve ilâvelerinde veya yeni-
den yapılması mümkün olan yapılarda bu hüküm uygulanmaz. 

Madde 1.10 — Bu Yönetmelikte Belediyeye bırakılmış olan takdir 
yetkileri, Belediyenin imar işlerini yürütmekle görevli dairesince kullanılır. 

Madde 1.11 — Belediyeye ait yerler üzerinde (Otobüs durağı, büfe, 
W. C. trafo ve benzerleri gibi) Belediye hizmetlerinin görülebilmesi için 
lüzumlu tesislerin inşasına, ancak Belediyece mahzur görülmeyen hal ve 
şekülerde ve yerin karekterini muhafaza etmek şartiyle izin verilir. 

Madde 1.12 — (Geçici madde) : Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girme-
sinden önce ruhsatı alınıp, yapılmasına başlanmış olan yapılara, ruhsatna-
mesindeki esaslara uygun olarak devam edüebilir. Ruhsat süresi geçmiş 
olan yapılarda bu fıkra hükmü uygulanmaz. 

Yine bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce, ruhsatname ve 
eklerine aykırı olarak yapılan yapılar, gerek yapıldığı tarihte yürürlükte 
olan esaslara gerekse bu Yönetmelik esaslarına göre incelenerek hakkında 
lehte olan hüküm uygulanabilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Tarifler 

Madde 2.01 Bu Yönetmelikte sözü geçen ve açıklaması faydan 
görülen bazı tabirler aşağıda tarif olunmuştur. 

a) Ticaret bölgesi, 
Küçük sanatlar bölgesi, 
Sanayi bölgesi, 
Protokol bölgesi, 
Yüksek inşaat bölgesi, 

gibi ifadelerle, imar planlarında bu maksatlara ayrıldıkları açıkça belir 
tilmiş olan bölgeler kastedilmektedi. 

b) Azamî bina sahası: Parsel içerisinde bina yapılması mümkün 
olan sahadır. 

c) Bina sahası: Aydınlık ve çıkmalar hariç olmak üzere, binanın 
arsa zemininde işgal ettiği sahadır. 

d) inşaat sahası: Bodrum ve çatı katları dahil, iskânı mümkün olan 
bütün katları, ışıklıklar çıktıktan sonraki sahaları toplamıdır. 

Açık çıkmalar bu sahaya dahil değüdir. 
e) Bina derinliği: Bina arka cephesinin, ön cephe istikametine olan 

en uzak mesafesidir. 
f) Son kat : Çatı veya çatı katlan altında bulunan normal katların 

en üste olanıdır. 

g) Saçak seviyesi: Binalann son kat tavan döşemesi üst kotudur. 
h) Bina yüksekliği: Binanın kot aldığı noktadan saçak seviyesine 

kadar olan mesafedir. 

(% 33) meyilli çatı gabarisi dahüinde kalan; çatılar, yüksekliği 
1 metreyi geçmeyen korkuluklar, bacalar, merdiven fenerleri, asansör 
kuleleri, lüzumlu su depoları gibi elemanlar bina yüksekliğine dahü de-
ğüdir. 

i) Zemin k a t : Binaların normal giriş katıdır, 

j) Resmî bina: Devlet teşkilâtı nizamında yer alan ve "Devletin 
yapmakla vazifeli olduğu hizmet ve faaliyetleri ifa eden müesseselere 
ait veya bu müesseselerce sermayesinin yarısmdan fazlasına iştirak olunan 
teşekküllere ait olup, bir kamu hizmeti için kullanılan binadır. 

k) Umumî bina: Resmî binalarla, köy, özel idare veya belediye-
lere ait olan ve bir kamu hizmeti için kullanılan binalar, ibadet yerleri, 
eğitim, sağhk ve spor tesisleri, sinema, tiyatro ve benzeri binalardır. 

Ü Ç Ü N C Ü BÖLÜM 

Arsa ve yapılarla ilgili hükümler 

P A R S E L B Ü Y Ü K L Ü K L E R İ 

Madde 3.01 — İmar planında gösterilen çeşitli bölgelerde yapılacak 
ifrazlarda elde edilecek yeni parsellerin asgarî ölçüleri; arazi meyli, yol 
durumu, mevcut yapılar vesaire gibi mevkiin özellikleri ile bu parsellerde 
yapılması mümkün olan yapılann ölçü ve ihtiyaçları da gözönünde tutu-
larak tespit olunur. Şu kadarki, bu tespit sırasında aşağıdaki şartlar ihlâl 
edilemez. 

PARSEL* G E N İ Ş L İ K L E R İ 

I — ikamet ve ticaret bölgelerinde : 
A. 1, 2, 3 veya 4 katlı inşaata müsait yerlerde : 
a) Bitişik nizamda : (—) metreden, 
b) Blok başlarında : Yan bahçe mesafeleri toplamı (6) metreden, 
c) Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı -f (6) metreden, 
B. 5, 6 kath inşaata müsait yerlerde : 
a) Bitişik nizamda: (—) metreden, 
b) Blok başlarında : Yan bahçe mesafesi — (6) metreden, 
c) Ayrık nizamda : Yan bahçe mesafeleri toplamı (9) metreden, 
C. 7, 8, 9, 10 kath inşaata müsait yerlerde: 
a) Bitişik nizamda : (—) metreden, 
b) Blok başlarında: Yan bahçe mesafesi (9) metreden, 
c) Ayrık nizamda : Yan bahçe mesafeleri toplamı (9) metreden, 
D. Yüksek inşaat bölgelerinde: — (30) metreden, 
II — Yalnız tek katil dükkân yapılacak ticaret bölgelerinde (4) met-

reden, 
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III — Küçük sanatlar bölgelerinde : 
a) Bitişik nizamda: (4) metreden, 
b) Blok başlarında: Yan bahçe mesafesi (4) metreden, 
c) Ayrık nizamda'. Yan bahçe mesafeleri toplamı (4) metreden, 
IV — Sanayi bölgelerinde : (30) metreden az olamaz. 
Bu ölçülerin tespitinde, köşebaşına rastlayan parsellerde yol tarafın-

daki yan bahçe yerine, o yol için tayin edilmiş ön bahçe mesafesi alınır. 

P A R S E L D E R İ N L İ K L E R İ 

I — İkamet ve ticaret bölgelerinde : 
a) On bahçesiz nizamda: (10) metreden, 
b) Ön bahçeli nizamda : On bahçe mesafesi (10) metreden, 
II — Yalnız tek katlı dükkân yapılacak ticaret bölgelerinde : 
a) Ön bahçesiz nizamda : (4) metreden, 
b) On bahçeli nizamda: On bahçe mesafesi (4) metreden, 
III — Küçük sanatlar bölgelerinde : (4) metreden, 
IV — Sanayi bölgelerinde : (30) metreden, az olamaz. 

P A R S E L S A H A L A R I 

I — ikamet ve ticaret bölgelerinde : Yüksek inşaat bölgesi olarak 
tespit edilen yerlerde (3000) m2 den, 

II — Sanayi bölgelerinde : (3000) m2 den az olamaz. 

B A H Ç E M E S A F E L E R İ 

Madde 3.02 — İskân sahalarında yapılacak binaların : 

On bahçe ve yol kenarına rastlayan yan bahçe mesafeleri genel ola-
rak (5) metredir. 

Bu binaların bitişik olmayan her cephesinde, komşu sınırlarından iti-
baren : 

Çelik, kâgir ve benzeri yapılarda en az (5) metre, 
Diğerlerinde ise en az (5) metre mesafe bırakılması şarttır. 

Teşekkül etmiş durumu bu madde hükmüne uymayan yerlerde, ön 
ve yan bahçe mesafelerini, mevcut istikametler esasa alınarak tayin ve 
tespite, Belediye yetkilidir. 

TEVHİT V E İ F R A Z L A R D A İ S T İ S N A L A R 

Madde 3.03 — a) Çeşitli kamu hizmet ve tesislerinin gerçekleştiril-
mesi maksadiyle yapılması gereken kamulaştırmalar yüzünden, bu hizmet ve 
tesisler için lüzumlu parçaların ayrılmsmı sağlamak üzere yapılacak ifraz-
lar, bu Yönetmelikteki ifraz şartlarına tabi değildir. 

b) Yeni parsel ihdas etmemek kayıt ve şartiyle, mevcut parsellerde 
daha müsait şartlar vücuda getirmek ve tatbikatı kolaylaştıracak durum-
lar hasıl etmek maksadiyle yapılacak hudut tashihi mahiyetindeki ifraz 
ve tevhit muamelelerinde bu Yönetmelikte sözü geçen asgarî ifraz şart-
ları aranmayabilir. 

c) Birden fazla sokağa yüzü bulunupta, diğer bütün şartlar tahak-
kuk ettiği halde, sadece sokak yüzleri bu Yönetmelikteki asgari cephe 
genişliği şartlarına uymadığından parçalara bölünmeyen parsellerden köşe 
başına tesadüf etmeyenlerin Belediyece ilgili mevzuat hükümlerinden 
faydalamlarak başka bir hal tarzı bulunmadığı takdirde, bina yapılması 
mümkün olan parçaları ayrılmasını sağlamak üzere cephe genişlikleri 
azaltılmamak kaydiyle ifrazına izin verilebilir. 

Y E N İ İ H D A S E D İ L E C E K P A R S E L L E R İ N Y O L A C E P H E S İ 
B U L U N M A S I M E C B U R İ Y E T İ 

Madde 3.04 — İfraz suretiyle yola cephesi olmayan parsel ihdas edi-
lemez. 

UMUMÎ HİZMETLERE AYRILAN YERLER 

Madde 3.05 — İmar planlarında, iskân hudutları içinde bulunup ta 
umumî hizmetlere ayrılan yerlere rastlayan arsaların, bu hizmetler için 
gereken kısmı ayrıldıktan sonra, geriye kalan parçaları imar planı ve 
yönetmelik esaslarına göre müsait ise parsellere ayrılabilir. Keza, imar 
planı ve yönetmelik esaslarına göre müsait olduğu takdirde bunlar üzerinde 
yapı izni verilebilir. Tamamı umumî hizmetlere ayrılan yerlere rastlayan 
veya kalan parçası plan ve yönetmelik hükümlerine göre yapı yapılmasına 
müsait olmayan arsalar, kamulaştırılmcaya kadar sahipleri tarafından 
olduğu gibi kullanılmağa devam olunur. 

Bu gibi yerlerden 4. yıllık programa dahil bulunmıyanlarmda yüksek-
likleri tabiî zeminden (3.50) metreyi inşaat sahaları toplamı (100) metrekareyi 
geçmemek, mümkün mertebe sökülerek başka yere nakli kabü malzeme-
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den ve buna müsait bir sistemde inşa edilmek şartiyle ve yine imkân 
nispetinde mevcut ve müstakü yol güzergâhlarına tesadüf ettirilmemek 
suretiyle İmar Kanununun 11 inci maddesindeki şekü ve esaslar - daire-
sinde muvakkat yapı yapılmasına izin verilir. Bu yapınm, imar plamna 
göre bulunduğu bölgenin özellikleri ve Belediyenin imar işlerini yürüt-
mekle görevli dairesinin teklifiyle gözönüne alınarak hangi maksat için 
yapılıp kullanabileceği Belediye Encümenince tayin ve tespit olunur. Mal 
sahibi bu maksadın dışına çıkamaz. 

Ayrıca, bu gibi yerlerde (4) yıllık programa dahü olanlarında prog-
ram müddeti sonunda, programa dahü olmayanlarında ise, kanunim mute-
ber müracaat tarihinden itibaren 5. yıllık müddetin geçmesi halinde, bu 
yer Belediyece kamulaştırılamadığı veya imar planında gerekli değişiklik 
yapılarak başka bir imkân sağlanamadığı takdirde yine bu madde hüküm-
leri uygulanır. Şu kadar ki bu hallerde verilecek ruhsatın daimî olması 
gerekir. 

K A P A N A N Y O L V E ÇIKMAZ S O K A K L A R 

Madde 3.06 — İmar planına göre kapanan yol veya çıkmaz sokak-
lar üzerinde veya mahreci bulunmasına rağmen yapı adası ortasında kalan 
parseller ifraz edilemezler. Bu gibi yerler, İmar Kanununun ilgili hüküm-
leri uygulanamadığı veya yapılmasına müsait bir durum elde edilemediği 
takdirde, bu hükümler uygulanıncaya veya kamulaştırılmcaya kadar sa-
hiplerince olduğu gibi kullanılmağa devam olunur. 

Bu gibi arsalardan (4) yıllık programa dahü olmayan ve bu Yönet-
melik hükümleri ve ölçülerine göre yapılmasına müsait bulunanlarında, 
yükseklikleri tabiî zeminden (3.50) metreyi inşaat sahasının toplamı (100) 
metrekareyi geçmemek üzere yapı izni verilebüir. 

T E H L İ K E L İ S A H A L A R 

Madde 3.07 — Seylap bölgesinde bulunması, sıhhî veya jeolojik mah-
zurları olması veya bunlar gibi tehlikeli durumlar arzetmesi yüzünden, 
imar planlarına veya yetkili mercilerce hazırlanmış veya onanmış rapor-
lara göre yapı yapılması yasak edilen sahalar ifraz edilemez ve bu gibi 
yerlerde arazinin takviyesine matuf tesislerden başka yapı yapılamaz. 

İ S K Â N H U D U T L A R I DIŞINDAKİ Y E R L E R 

Madde 3.08 — İskân hudutları dışında kalan yerlerde bulunan arsa-
larda, sıhhî ve estetik mahzur bulunmadığı takdirde, arsa sathımn (% 5) 
inden fazla yer işgal etmemek, inşaat sahaları toplamı (250) metrekareyi 
ve saçak seviyelerinin tabiî zeminden yüksekliği (6,50) metreyi aşmamak, 
yola ve arsa sınırlarına (5) metreden fazla yaklaşmamak şartiyle, bir 
ailenin oturmasına mahsus bağ veya sayfiye evleri veya ziraat, eğlence 
veya turizm tesisleri veya bu gibi tesislerin müştemilât binaları yapılma-
sına izin verilebilir. 

Ancak, bu izin keyfiyeti arsa sahiplerine iskân hudutları içerisindeki 
arsa sahiplerinin diğer haklarım veya başka bir hak bahşetmeyeceği gibi, 
Belediyeyi de herhangi bir mükellefiyete zorlamaz. 

Bu maddede sözü geçen sıhhî ve estetik mahzurların takdiri yetkisi 
Belediyeye aittir. 

B İ N A İNŞA Ş A R T L A R I 

Madde 3.09 — Genel olarak parsel büyüklükleri hakkındaki hüküm-
lere uymayan arsalarda, yeni inşaat ve üâveler yapılmasına veya mevcut 
yapıların emsali tadüine izin verilemez. 

Bu gibi arsalar İmar Kanunu hükümlerine göre yapı yapılmasına 
müsait hale getirilinceye veya bu mümkün olmadığı takdirde kamulaştı-
rılmcaya kadar sahiplerince eskiden olduğu gibi kullanılmasına devam 
olunur. 

Ancak, iki tarafında imar plan ve mevzuatına aykırı olmamak şar-
tiyle yapılmış bina, veya bir tarafında böyle bir bina ile diğer tarafında 
plana göre tespit edilmiş bir yol bulunan arsalarda, plan ve yönetmeliğin 
diğer şartlarına aykırı olmamak kaydiyle bu Yönetmelikteki parsel büyük-
lükleriyle ilgili hükümlere uyulmaksızın yapı yapılmasına izin verilebilir. 

Ayrıca, durumu yukarıdaki fıkra hükmüne uymadığı halde ölçüleri 
bu Yönetmelikte belirtüen miktarlardan az olmakla beraber, üzerinde 
civarın karekterine ve bölgenin şartlarına göre yapılacak binanın gerek-
tirdiği ölçüler sağlanabilen arsalarda, parsel büyüklükleriyle ilgili hüküm-
lere bağlı kalınmaksızın yapı yapılmasına da izin verilebüir. 

Madde 3.10 — Genel olarak, herhangi bir arsa, imar planı ve yönet-
melik esaslarına göre parsellere ayrılmadıkça, üzerine lüzumlu müştemilât 
binaları dışında, birden fazla bina inşa edilemez. 

(Resim! Gazete) 
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Şu kadar ki, umumî binalar sınaî tesisler, küçük sanat ve ticaret 
grupları, kamu tüzel kişileri veya kamu teşebbüsleri tarafından inşa etti-
rüecek lojmanlar ile sahası (3.000) metrekareden az olmayan parseller 
üzerine konut kredisi veren kuruluşlarca veya kooperatiflerce, tasdikli 
mevzii imar planlarına uygun olarak yaptırtılacak toplu konutlar, bu 
madde hükmüne tabi değildir. 

Madde 3.11 — Ayrık yapı nizamına tabi olan yerlerde, yönetmelik 
hükümlerine dayanılarak tayin edilen azamî bina sahasını aşmamak ve 
asgarî bahçe mesafelerini muhafaza etmek şartiyle yapı yerini tespite Bele-
diye yetküidir. 

Madde 3.12 — Ayrık yapı nizamına tabi olan veya ikili blok yapıl-
ması gereken yerlerde, daha uygun çözüm yolları bulmak maksadiyle, bir 
kaç dar parseli birlikte mütalaa ederek o yer için tespit edilen yapı karak-
terine uyacak bir tertipten uzaklaşmamak üzere, bina cepheleri toplamı 
(24) metreyi geçmeyen ikili veya üçlü bloklar teşkil etmeğe Belediye yet-
küidir. 

B İ N A D E R İ N L İ K L E R İ 

Madde 3.13 — Bina derinlikleri (20) metreyi geçmemek ve hiç bir 
yerde arka bahçe sınırına (3) metreden fazla yaklaşmamak şartiyle : 

H 
1 — L — (k ) formülü ile hesaplanır. 

2 
Burada : 1 — Bina derinliği, 

L — Parsel derinliği, 
k — Ön bahçe mesafesini, 
h — Bina yüksekliğini gösterir, 

Ancak, yukarıdaki formüle göre bulunacak bina derinliği (7) metre-
den az olan hallerde arka bahçe sınırına (1) metreden fazla yaklaşmamak 
şartiyle bu derinliği (7) metreye çıkarmağa, 

Derinliği (7) metreden az olan arsalarda da, komşu parsellerle ahenk 
teşkil etmek ve onlara herhangi bir zarar vermemek şartiyle, parsel derin-
lığince yapı izni vermeğe Belediye yetkilidir. 

Ayrıca, 

a) iki tarafında imar planına göre olduğu gibi muhafazası mümkün 
bina bulunan parsellerde yapılacak binaların derinliği, komşu binaların 
derinlikleriyle ahenk teşkil edecek şekilde tespit olunur. 

b) Köşe başına rastlayan parsellerde bina derinliğinin tespiti, par-
selin üzerinde bulunduğu yolların imar nizamı gozönüne alınarak yapılır. 

c) Köşe başından başka iki yola cephesi bulunan ve varsa ön 
bahçe mesafeleri çıktıktan sonraki ortalama derinliği (20) metreden az 
olan parsellerde, bu derinliğe kadar yapı yapılabilir. 

d) İmar planında, ticaret bölgesi olarak gösterilen yerlerdeki yapı 
adalarında yapılacak binaların gece ve gündüz ikamete ayrılmayıp sadece 
işyeri olarak kulanılan ve yükseklikleri (3.50) metreyi aşmayan zemin kat-
lariyle bodrumları arsa derinliğince yapılabilir. 

Şu kadar ki, meyilli arsalarda bu yüksekliğin, arka komşu sınırında 
tabiî zeminden itibaren (6.50) metreyi geçmesi halinde, bu miktarı aşan 
kısmın, arka komşu sınırından en az (3) metre geriden başlatılması 
lâzımdır. 

B İ N A Y Ü K S E K L İ K L E R İ 

Madde 3.14 — a) imar plam ve raporlarında kat adetleri veya bina 
yükseklikleri belirtilmemiş veya bölge kat tayin edilmemiş yerlerde, bina 
yükseklikleri ve bunlara tekabül eden kat adetleri, aşağıda gösterilen mik-
tarları aşmamak üzere tespit olunur. 

İmar planına göre genişliği: 

(6.00) m. ye kadar olan yollarda: Bina yüksekliği (3.50) m. den, kat 
adedi bodrum hariç (1) den fazla, 

(6.00) m. ve daha geniş yollarda : Bina yüksekliği (6.50) m. den, kat 
adedi bodrum hariç (2) den fazla, 

(9.50) m. ve daha geniş yollarda : Bina yüksekliği (9.50) m. den, kat 
adedi bodrum hariç (3) den fazla, 

(12.00) m. ve daha geniş yollarda: Bina yüksekliği (12.50) m. den, 
kat adedi bodrum hariç (4) den fazla, 

(14.50) m. ve daha geniş yollarda: Bina yüksekliği (15.50) m. den 
fazla, 

(19.50) m. ve daha geniş yollarda : Bina yüksekliği (15.50) m. den 
fazla olamaz. 

(İmar planlarında gösterilen bina yüksekliklerinin veya kat adetleri-
nin biribirlerine tahvillerinde veya neye tekabül ettiklerinin tespitinde de 
bu essalar gözönünde bulundurulur). 

b) İmar planma göre iskân hudutları dışında kalan veya iskân 
hudutları içinde bulunup ta yapı yapüması men edüen veya başka mak-
sada tahsis olunan yerlerde bu madde uygulanmaz. 

c) Yeni yapılacak binaların, tayin edilmiş ise imar plam veya rapo-
runda veya bölge kat nizamı planında, aksi halde bu Yönetmelikte gös-
terilen yüksekliği veya kat adedine haiz olmaları lâzımdır. 

Ancak, temel ve statik hesapları ile, bahçe mesafeleri merdiven, ışık-
lık vesaire gibi kat adedi ve bina yüksekliği ile ilgüi elemanları plan veya 
yönetmelikte gösterilen azamî yüksekliğe göre hesaplanmak, lüzumu ha-
linde asansör yeri bırakılmak ve proje mes'uliyeti ile fennî mes'uliyet hiz-
metleri bu esaslara göre aranmak şartiyle, noksan katlı inşaat yapılabilir. 
Belediye uygun görülen hallerde, 3 ve daha az katlı bina yapılması gere-
ken yerlerde inşa olunacak noksan katlı binalarda ise bu şartlar aranmaya-
bilir. 

Ayrıca, bina yapılması mümkün olan ve 6785 sayılı Kanunun 48 inci 
maddesinin uygulanması bahis konusu olmayan parsellerde sahibinin isteği 
ve Belediye Encümeni karariyle, uygun görülecek muvakkat bir zaman 
için, yüksekliği (6.50) metreyi geçmeyen bina veya tesislere de izin verile-
bilir. 

d) Bu maddenin uygulanmasında, yollardaki arızî genişleme ve 
daralmalarda, ön bahçe, yeşil saha, röfuj, meydan, demiryolu, su kenarı 
gibi unsurlar yol genişliğine dahil edilmez. 

e) Bu Yönetmelikte gösterilen yükseklikler, herhangi bir abideyi 
veya muhafazası gereken tarihî ve mimarî bir eserin görünüşünü bozması 
halinde, Belediyece lüzumu kadar azaltılabilir. 

B İ N A L A R A K O T VERİLMESİ 

Madde 3.15 — Genel olarak binalara arsanın cephe aldığı yolun 
kırmızı kotuna göre ve yolun yüksek tarafına rasüayan bina kenarı hiza-
sındaki tretuvar üst seviyesinden kot verilir. 

Henüz tretuvar ikmal olunmamış veya kırmızı kotu tespit edilmemiş 
olan yollarda, bu tespit işinin kısa bir zamanda yapılmasının mümkün 
bulunmaması halinde, Belediyece yakın bir takribiyetle kot verilmesi de 
mümkündür. 

Yola olan mesafesi (10) metreyi aşan ön bahçeli binalar, genellikle bina 
ön cephesi ortasındaki tabiî zeminden kot alırlar. Ancak, fazla meyilli 
olan veya yol kenarında set teşkil eden arsalarda yapılacak binalara civa-
rın karekterine göre kot verüir. 

İkili blok teşkil eden binaların her ikisine de aynı kot verilebilir. 

Köşe başına rastlayan parsellerde yapılacak binalar, daha fazla yük-
seklik alabileceği sokağın şartlarına tabidir. Ancak, bu yükseklik, diğer 
sokakta (20) metreden fazla devam edemez. Keza 3.13 üncü maddenin (c) 
fıkrası uyarınca yapılacak binalar da, daha fazla yükseklik alabüeceği 
sokağın şartlarına tabi olmakla beraber, en az (3) metre evvel diğer sokak 
şartlarına uydurulacaktır. Şu kadar ki, bina derinliğinin (20) metreden 
fazla olmaması halinde bu fıkradaki (3) metrelik mesafe şartı da aran-
mayabilir. 

iki tarafmdaki parsellerde, imar planma göre muhafaza edilen ve 
fakat yükseklikleri bu Yönetmelikte belirtilenden daha fazla olarak 
teşekkül etmiş binalar bulunan bir parselde, yapılacak binanın yüksekliği, 
komşu binalarla ahenk teşkil edecek şekilde artırılabilir. Ancak, bu artış 
iki taraftaki komşu bina yükseklikleri ortalamasını geçemez. 

Cephe genişliği (12) metreyi geçmeyen bir parselde yapılacak bina 
yüksekliğinin, iki taraftaki komşu parseller için tespit edilmiş olan yük-
sekliklerden farklı olması halinde, bunlarla ahenk teşkil edecek şekilde 
artırılması veya azaltılması mümkündür. Ancak, bu ayarlama iki taraf-
taki komşu bina yükseklikleri ortalamasını tecavüz edemez. 

Madde 3.16 — Genel olarak, zemin kat döşeme seviyeleri; binaların 
kot aldığı yol cephesince bu kot'a esas olan tretuvar üst seviyesinden 
aşağı düşürülemez ve ( + 1) metreden de fazla olamaz. Fazla meyilli 
sokaklar üzerinde yapılacak binalarda uygulanacak şekli takdire, gereken 
yerlerde kademeler yaptırmağa Belediye yetküidir. 

Arazi meylinden faydalanmak maksadiyle veya mimarî icaplar sebe-
biyle bir binalar blokunun, bir binanm veya müstakü bir idarenin, tespit 
edilen bina yüksekliğini aşmamak, belirli piyesler için tayin olunan asgari 
kat yüksekliklerine ve bu Yönetmeliğin diğer hükümlerine aykırı olma-
mak şartiyle, çeşitli katlardan ve farkh taban veya tavan seviyelerinden 
müteşekkü olarak tertiplenmesi mümkün olduğu gibi, zemin katların 
binanın kot aldığı yol cephesi üzerinde bulunmayan piyesleri de zemin kat 
kotu ile bağlı kalınmaksızın tertip edilebüir. 
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BAZI YAPILARDA ARANAN ŞARTLAR 
Madde 3.17 — a) Kat adedi ve yükseklikler: 
Kerpiç binalarda : 
Bir bodrum ve bir normal kat, yani (3.50) metreyi, 
Hımış, ahşap, yarım ahşap, yarım kagir binalarda : 
Bir bodrum ve iki normal kat, yani (6.50) metreyi aşamaz. 
Kerpiç yapıların üzerine ayrıca çatı katı yapılamaz. 
b) Ahşap ve yarım ahşap binalar bitişik olarak yapüamazlar. Hımış 

ve yarım kâgir binaların, komşu hudutlarında zeminden itibaren çatının 
her yerinden (0.50) metre yüksekliğe kadar ve en az bir tuğla kalınlığında 
yangın duvarı yapılması şartiyle bitişik olarak inşa edilmeleri mümkündür. 

c) Umumî binalar çelik, betonarme, kâgir veya benzeri olabilir. 
Ancak, mimarî karakteri veya kullanma şart ve şekilleri itibariyle 

özelik arzeden yapılar bu hükme tabi değildir. 
d) Her türlü binaların temel ve bodrum kat duvarları kâgir ola-

caktır. 

S A Ç A K L A R 

Madde 3.18 — Binalarda saçak yapılıp yapılmayacağı ve yapılacak 
saçakların (1.20) metreyi geçmemek üzere genişliği Belediyece tayin 
olunur. 

ÇATILAR VE ÇATI KATLARI 

Madde 3.19 — Çatı yapılması mümkün olan yerlerde, çatıların (% 33) 
meyilli gabari dahilinde kalması ve civarm karekterine, yapılacak binanın 
durum ve ihtiyacına uygun olması şarttır. 

Çatı katı yapdması men edilmemiş yerlerdeki binalarda, komşu par-
sele bakan yan cephe hariç bitişik olmayan diğer cephe hatlarından iti-
baren en az (3) metre geri çekilmek ve taban döşemesi üzerinden tavan 
altına kadar olan iç yüksekliği (2.60) metreden fazla olmamak, çatı meyli 
(% 25) i saçak genişliği (0.60) metreyi aşmamak ve ayrıca hiç bir çıkma 
veya çıkıntısı bulunmamak şartiyle çatı katı yapılabüir. 

Ayrık yapı nizamına tabi binalarda yapılacak çatı katlarının proje 
tertibi bakımından, bu madde de yer alan ölçülere göre her cepheden geri 
çekilmesi mümkün olmıyanlarında, ön cephe hattından en az (3) metre 
geri çekmek kaydı ihlâl edilmemek şartiyle, diğer geri çekme mesafelerini 
projenin tertibine, civarın karakterine, lüzum ve ihtiyaca göre azaltmağa 
veya gerekirse kaldırmağa Belediye yetkilidir. Ancak, bu fıkra uyarınca 
yapılacak çata katlarının sahası azamî bina sahasının (% 30) unu geçemez. 

(3) metrelik geri çekme mesafesinin tespitinde, bina çıkmaları ve 
sair çıkıntılar hesaba katılmaz. 

Ç I K M A L A R 

Madde 3.20 — Binalarda, azamî bina sahası dışında; 
Kendi bahçe hudutları dışına taşmamak, 
Genişliği (1.50) metreyi aşmamak, 
Yol cephelerinde kot aldığı nokta hizasından, 

diğer cephelerde tabiî zeminden çıkma altına kadar olan en yakın şakuli 
mesafe (5) metreden aşağı düşmemek, 

Arka komşu hududuna açık çıkmalarda (2) metreden, kapalılarda (3) 
metreden fazla yaklaşmamak şartiyle çıkma yapılabilir. 

Ayrık nizama tabiî veya yan bahçeli binaların bitişik olmayan cep-
helerinde yapılacak çıkmalar, yan ve arka komşu hudutlarına, açık çıkma-
larda (2) metreden, kapalılarda (3) metreden fazla yaklaşmamak şartiyle 
cephe uzunluğunda devam edebilir. 

Bitişik yapı nizamına tabi binaların ön ve arka cephelerinde yapılacak 
çıkmalar, yan komşu hududuna, açık çıkmalarda (1.50) metreye, kapalı-
larda (2) metreye kadar yaklaştırılabilir. 

- Ayrıca, yine bitişik nizama tabi yerlerde, iki taraftaki ilgililerin mu-
vafakati halinde ve Belediyece mahzur görülmediği takdirde, çıkmaların 
yan komşu hududuna kadar yaklaştırılmalarına da izin verileceği gibi, 

Komşu parselde imar planına göre aynen muhafazası gereken ve arka 
cephe hattı, çıkma yapılacak binanmkinden üeride olan bir bina bulun-
ması halinde, çıkmanın bu hattı aşmamak üzere bu tarafta hududuna 
kadar devam ettirilmesi de mümkündür. 

Ön bahçesi bulunmadığı veya kâfi gelmediği halde, yol boyunca kıs-
men veya tamamen çıkma yapılmak suretiyle teşekkül tarzı bu madde 
hükmüne uymayan veya civarın karakteri bakımından çıkma yapılması 
men edilmemiş olan ve fakat genişliği (9.50) metreden az olmayan yollar 
üzerinde yapılacak binalara, aynı karakteri muhafaza etmek ve farklı 
uygulamalara kısmen de olsa gidermek üzere, bu maddedeki ölçüleri teca-
vüz etmemek, yola çıkıntı« (1) metreyi açmamak ve kot aldığı nokta hiza-
sından çıkma altına kadar olan en yakın şakulî mesafe (5.00) metreden 
az olmamak şartiyle çıkma yaptırmağa Belediye yetkilidir. 

Sali'ife: 13 

Zemin katta kendi parsel hududu dışına taşmayan, hangi katta yapılırsa 
yapdsın (0.20) metreyi geçmeyen motifler ile bahçe içerisine yapılacak 
üstü açık teras ve zemin kat giriş merdivenleri, bina cephesinden itibaren 
genişliği (1.50) metreyi geçmemek, tretuvar dışına taşmamak ve en alçak 
noktası tretuvar üst seviyesinden en az (2.40) metre yükseklikte bulun-
mak şartiyle, yol durumuna, civarın ve binanın karakterine göre, Beledi-
yece tespit edilecek giriş saçakları çıkma addedilemez. 

I Ş I K L I K L A R 

Madde 3.21 Her müstakil ev veya dairede, en az bir oturma odası 
üe yatak odalarının doğrudan doğruya hariçten ışık ve hava almaları ge-
reklidir. Bu şekilde ışık ve hava almalanna lüzum olmayan diğer odalarda 
mutfakların ışıklıktan, yıkanma yeri ve W. C. lerin ışıklık veya hava ba-
casından faydalanmaları da mümkündür. 

Genel olarak ışıklıklar, yükseklikleri (6.50) metreyi geçmeyen bina-
larda dar kenarı (1) metreden ve sahası (3) metrekareden, diğerlerinde 
ise dar kenarı (1.50) metreden ve sahası (4.50) metrekareden az olamaz. 

Otel, pansiyon, işhanı ve benzeri binalarda odalann faydalanacakları 
ışıklıklar, yükseklikleri (6.50) metreyi geçmeyenlerde dar kenarı (1.50) 
metreden ve sahası (4.50) metrekareden, diğerlerine ise dar kenarı (2) met-
reden sahası (6) metrekareden az olamaz. 

Her türlü binada hava bacalarının asgarî ölçüsü 0.45 X 0.45 metre-
karedir. 

Asgarî ölçüdeki bir ışıklık veya hava bacasından her katta en çok 
dört piyes faydalanabilir. Bu piyeslerin adetlerinin artması halinde, dörtten 
fazla her bir piyes için ışıklık veya hava bacası ölçüsü, ayrıl nispette 
artırılır. 

Ancak, yukarıda belirtilen şekillerde ışık ve hava alması gerekme-
yen veya lüzumlu ışık ve havayı bu Yönetmelikte tarif edilen şeküde 
esasen olması mümkün olan piyeslerden, herhangi bir ışıklık veya hava 
bacası ölçülerinin artırılmasını gerektirmez. 

Her binanın lüzumlu ışıklık veya hava bacası, kendi parseli üzerinde 
bulunacaktır. Komşu bina veya parsellerin ışıklık veya hava bacasından 
faydalanmak suretiyle, bu elemanların yapılmaması veya ölçülerinin azal-
tılması caiz değildir . 

Işıklık ve hava bacaları, bunlara ihtiyacı olan kattan itibaren başla-
tılabilir. 

Binaların bitişik olması gereken komşu tarafında boydan boya ışık-
lık yapılması halinde, civarm inşaat nizamına aykırı bir görünüş meydana 
getirmemek üzere, sokak cephesinde bina yüksekliğince en az bir piyese 
yer verilmesi veya Belediyece mahzur görülmeyen hallerde bu kısmın 
aynı şeküde duvarla kapatılması meoburidir. 

EVLERDE BULUNMASI GEREKEN PİYESLER VE ÖLÇÜLERİ 

Madde 3.22 — a) Her müstakil evde veya dairede; en az : 
1 Oda, 
1 Yatak odası veya nişi, 
1 Mutfak veya yemek pişirme yeri, 
1 Banyo veya yıkanma yeri, 
1 W. C. bulunacaktır. 

3 veya daha az odak ev veya dairelerde yıkanma yeri ile W. C. bir 
arada olabüir. 

b) Bunlardan: 
En az bir oda (2.80 X 4.00) m. 
Yatak ve çalışma odaları (2.10 X 2.80) m. 
Mutfak veya yemek pişirme yerleri (1.50 X 2.00) m. 
Banyo veya yıkanma yerleri (1.20 X 2.00) m. 
W. C. (1.00 X 1.20) m. 
Antre, ofis, koridor, yatak holü vesair iç geçitler (1.00 X 1.20) m. 
Birden fazla daire ile ilgili genel geçitler (1J.0 X 1.20) m. 

ölçüsünden daha küçük yapılmaz. 
Bu yerlerin, normal şekillerde yapılmaması halinde, içerisine en az 

bu ölçülerde bir dikdörtgen sığdırılabilecek mesahayı haiz bulunmaları 
lâzımdır. 

İÇ Y Ü K S E K L İ K L E R 

Madde 3.23 — Genel olarak, iskân edilen katların, taban döşeme kap-
laması üzerinden tavan altına kadar olan yüksekliği (2.40) metreden az 
olamaz. 

Yıkanma yeri, banyo, duş, lavabo yeri, W. C., kiler, ofis, antre, kori-
dor, yatak holü, merdiven alü, her türlü iç ve dış geçitler, asma katlar, 
iskân edilmiyen çatı ve bodrum katlan Ue müştemüât binalarında bu yük-
seklik (220) metreden aşağı düşmemek üzere indirilebilir. 
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Garaj, kalorifer dairesi, odunluk, kömürlük gibi özellik arzeden yer-
lerin yükseklikleri bu kayıtlara tabi olmayıp, hizmetin gerektirdiği şcküde 
tespit ve tayin olunur. 

Otel, pansiyon, işhanı, büro, mağaza, dükkân ve benzeri işyerlerinin 
ve içerisinde insan oturan, yatan veya çalışan yer binaların iç yükseklik-
leri de (2.40) metreden az olamaz. 

Düğün ve oyun salonları, kahvehane ve benzeri gibi halkın toplu ola-
rak uzun süre içinde kaldığı mahallerin taban döşemesi üzerinden tavan 
altına kadar olan temiz açıklığı (3.50) metreden az olamaz. 

P E N C E R E L E R 

Madde 3.24 Binalarda, pencere boşlukları toplamı, faydalanacak 
piyes alanının, salon, oda ve mutfaklarda sekizde birinden ve her halde 
(1.25) metrekareden diğer piyeslerde onda birinden ve her halde (1.42) 
metrekareden az olamaz. Camlı balkon kapılarının (0.80) metreden yuka-
rıdaki kısımları pencere boşluğu sayılır. 

K A P I L A R 

Madde 3.25 Genel olarak kapı yükseklikleri (2) metreden, kapı 
genişlikleri ise; bu Yönetmelikte sözü geçen umumî binaların, otel, pan-
siyon, işhanı, çarşı ve benzerleriyle, daire adedi 4 ten fazla olan 
apartmanların ana giriş kaplarının (1.40) metreden, bunun dışından kalan 
sokak kapılarında (1) metreden oda kapılarında (0.90) metreden, mutfak, 
kiler, yıkanma yeri, W. C. ve benzeri yerlerin kapıları da (0.70) metreden 
az olamaz. 

Asansör, garaj odunluk, kömürlük, depo ve benzeri özellik arzeden 
yerlerin kapılarında bu madde hükümleri aranmaz. 

Madde 3.26 — Binaların bitişik komşu tarafına, ilgili komşu parsel 
sahibinin muvafakati alınıp tapuya tescil ettirümedikçe ve ait olduğu piyes 
kapı veya pencere açılmasa dahi esasen gerekli ışık ve havayı alacak ele-
manlara sahip bulunmadıkça pencere ve kapı açılmaz. 

M E R D İ V E N L E R 

Madde 3.27 — Bu Yönetmelikte sözü geçen umum! binalarla, otel, 
işham, büro, pasaj, çarşı ve benzerlerinin, birden fazla dairesi olan ev 
ve apartmanların merdivenleri ahşap olamaz. 

Merdiven ve sahanlık genişlikleri: 
Yukarıda belirtilen binalarda ve varsa çatı katındaki daireler dahil 

dörtten fazla dairesi bulunan apartmanlarda, (1.20) metreden, diğer bina-
larda (1) metreden az olamaz. 

Bu genişliklerin : 
Tek aileye mahsus evlerde (0.90) metreye, çatı ve bodrum merdiven-

leriyle servis merdivenlerinde (0.70) metreye kadar indirilmesi müm-
kündür. 

Merdiven basamaklarının ölçüleri: 
a — Basamak yüksekliğini göstermek ve (0.19) metreden fazla olma-

mak, 
b — Basamak genişliğini göstermek üzere: 
2 a + b = 60i lâ63 formüle göre hesaplanır. 
Balasmanlı merdivenlerde, merkezden (0.15) metre mesafede asgarî 

basamak genişliği (0.10) metre olacak, bu genişlik basamak ortasında 
nizamî ölçüden aşağıya düşmeyecektir. 

imar plam ile kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre muha-
fazası mümkün olan binalara kat ilâvesi halinde, mevcut merdivenler bu 
madde hükümlerine uymadığı takdirde, bu konuda yapılacak işlemi tayine 
Belediye yetküidir. 

A S A N S Ö R L E R 

Madde 3.28 — Yüksekliği (15.50) metreyi geçen veya beşten fazla 
katı bulunan binalarda, zemin kattan itibaren (Çatı katı hariç) son kata 
kadar, dar kenarı (1) metreden ve sahası (1.50) metrekareden az olmamak 
üzere asansör yeri ayrılması ve bu yerde fennî icaplara göre asansör 
tesisi mecburidir. Bu binalardan sadece apartmanlarda bu fıkra hükmüne 
göre yer ayrılmakla beraber, asansör tesisi mecburiyeti bir kat daha faz-
lası halinde uygulanır. 

Binanın kat ve daire adedinin veya kullanma şeklinin gerektirdiği 
lüzuma göre, asansör ve yerinin ölçü veya adedini artırmağa, başlangıç 
katı olarak zemin kat yerine, bodrum veya birinci katı kabul veya tayine, 
Belediye yetküidir. 

imar plam ile kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre muha-
fazası mümkün olan binalara kat ilâvesi halinde üâve kat ile birlikte kat 
adedi altıyı ve bina yüksekliği (18.50) metreyi geçmediği takdirde, asansör 
aranmıyabüir veya asansör yeri ölçüleri mevcuda uydurulabüir. Kat 
adedi dörtten az olan mevcut binalara bu fıkra hükmü uygulanmaz. 

Binalarda usulüne göre asansör yapılmış olması, nizamî şekil ve ölçü-
lerde merdiven yapılması şartım ortadan kaldırmaz. Asansör yapılması 
gereken binalarda Belediyece lüzumlu görülenlerinde içte veya dışta, 
yangına mukavim bir malzemeden, en az (0.70) metre genişliğinde yangın 
merdiveni yapılması şarttır. 

KORKULUKLAR 
Madde 3.29 _ Her türlü binada : 
Balkon ve teras etrafında, 5 ten fazla basamağı bulunan açık mer-

divenlerde, kotu (0.90) metreden az olan pencere boşluklarında, döşeme 
kotundan itibaren en az (0.90) metre yüksekliğe kadar, fennî icaplara 
uygun olarak korkuluk yapılması mecburidir. 

B A C A L A R 

Madde 3.30 — Kaloriferli dahi olsa, mesken olarak kullanılan bina-
ların her bir dairesinde, mutfak ve banyo dışında kalan en az (1) piyeste, 
otel, işhanı ve benzeri binaların ise her katında en az (1) baca yapılması 
mecburidir. 

Normal bacaların iç genişlikleri en az (0.13 X 0.13) metre olmak 
üzere, her katın bacası müstakil olacak, iki ve daha fazla baca birbirine 
bağlanmıyacaktır. 

Her ateş mihrakına ayrı bir baca yapılacaktır. Şönt baca yapılması 
halinde bu kayıt aranmaz. 

P O R T Î K L E R 

Madde 3.31 — Genel olarak portik bırakılması gereken yerlerde, 
portik yüksekliği (3.50) metre, derinliği ise (4) metredir. 

Ancak, civarın teşekkül tarzı ve mevkiin özellikleri dolayısiyle bu 
miktarlar Belediyece değiştirilebilir. 

PASAJLAR 

Madde 3.32 — Ticaret bölgelerinde yapılacak pasajların: 
a) Taban döşemesi üzerinden tavan altına kadar olan temiz açık-

lığının (3.50) metreden, 
Genişliğinin (30) metreden kısa pasajlarda (3), daha uzunlarında (4) 

metreden az olmaması, 

b) Her biri (1.30) metreden dar olmayan en az 2 giriş çıkış kapısı 
ile yeteri kadar havalandırma bacası veya tertibatını haiz bulunması, 

c) Birden fazla katlı olmaları, halinde, her bir kat arasında 3.27 nci 
maddedeki şartlara uygun merdiveni olması, 

d) Bir kısmı veya diğer kaüarı başka maksatlar için kullanılan 
binalar içerisinde bulunmaları halinde, diğer esas giriş, merdiven, asansör 
geçit gibi tesislerle, bu tesislere ayrılan yerlerin pasaj dışında ve müstakil 
olarak tertiplenmesi gereklidir. 

SU DEPOLARI VE SIHHÎ TESİSLER 

Madde 3.33 — Bu Yönetmelikte sözü geçen umumî binalarla, otel 
ve benzerlerinde ihtiyaca göre en az (15) tonluk su deposu bulunacaktır. 

Ayrıca işhanı, büro, çarşı, pasaj, mağaza gibi binalarla otel ve ben-
zerlerinde en çok (25) kişiye, sinema, tiyatro, gibi umumî binalarda ise en 
çok (50) kişiye, en az (1) kadın ve (1) erkek için olmak üzere lüzumu 
kadar W. C. pisuvar ve lavabo yapılması gereklidir. 

BODRUMLARLA İLGİLİ BAZI HUSUSLAR 

Madde 3.34 — Bu Yönetmelikte sözü geçen umumî binaların bodrum 
kısımları, esas bloka tabi değildir. 

Tabiî zeminin veya bahçe seviyesinin altında kalmak şartiyle lüzumlu 
görülen hallerde bahçenin tamamında bodrum yapılmasına, Belediyece 
izin verilebilir. 

Madde 3.35 — Bodrum kapısı tamamen tretuvar üzerinde kalan fazla 
meyilli yollar dışında yapılacak ön bahçesiz binalarda yol cephesinden 
bodrum girişi yapılamaz. 

K A P I C I DAİRESİ 

Madde 3.36 — (8) den fazla dairesi bulunan apartmanlarda ayn bir 
W. C. ile yemek pişirme yerini de ihtiva eden, gerekli ışık ve havayı ala-
bilen en az (6) metrekarelik bir odadan ibaret kapıcı dairesi yapılması 
mecburidir. 

M Ü Ş T E M İ L Â T L A R 

Madde 3.37 — Binalarm müştemilât kısımları, mümkün ise esas 
binanın bodrumunda veya çatı, arasında, aksi halde bahçede ayrıca yapı-
lacak müştemilât binalarında tertiplenebilir. 

Dört tarafı yol ile çevrili istisnaî parseller dışında, esas binalarm yol 
tarafındaki cephe hatlarına tecavüz eden müştemilât binası yapılamaz. 
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Bu gibi istisnaî parsellerde müştemilât binaların yapılacağı yeri 
tayine Belediye yetkilidir. 

Müştemüât binalarının : 
a) Dar kenarı (4) metreden, en yüksek noktasının tabiî zeminden 

yüksekliği (2.50) metreden fazla olamaz. 
b) Esas binaya bitişik oldukları takdirde, komşu hudutlarına, aksi 

halde esas binaya mesafeleri 3.02 nci maddede belirtilen miktarlardan az 
olamaz. 

e) Yapı cinsleri ahşap veya yarım ahşap olamaz. 
d) Parsel durumu müsait olduğu takdirde, esas binanın inşasından 

öncede yapılması mümkündür. 
e) Kapıcı dairesi, garaj, odunluk, kömürlük, depo, mutfak, çama-

şırhane ve benzeri hizmetler için kullanılması gerekir. 

P A R A T O N E R L E R 

Madde 3.38 — İçinde patlayıcı madde bulundurulan yerlerle sivri ve 
yüksek bina ve tesislere paratoner konması mecburidir. 

B A H Ç E D U V A R L A R I 

Madde 3.39 — Bahçe duvarlarının yüksekliği, binaların yol tarafın-
daki cephe hatlarının önünde (1) metreyi, gerisinde ise (1.50) metreyi 
geçemez. Ayrıca üzerlerine yükseklikleri (1) metreyi aşmayan parmaklık 
yapılabilir. 

Fazla meyilli yerlerde uygulanacak şekli takdire Belediye yetkilidir. 
Okul, hastane, cezaevi, ibadet yeri, elçilik, sefarethane, açık hava 

sineması ve benzerleri gibi özellik arzeden bina ve tesislerin bahçe duvar-
ları ile sanayi bölgelerinde yapılacak bahçe veya çevre duvarları bu 
madde hükmüne tabi değildir. 

Ş A N T İ Y E B İ N A L A R I 

Made 3.40 — Lüzum ve ihtiyaca göre belirli bir süre için yapılıp 
yıkılması gereken şantiye binaları, bu Yönetmelikte belirtilen ölçülere tabi 
değildir. 

Şantiye binalarının, bulunduğu parsel içinde yapılması gereken esas 
bina veya müştemilât binası şartlarına tamamen uyması halinde, yıktırıl-
ması gerekmez, lüzumlu formalitelerin tamamlanması suretiyle muhafaza 
edilmeleri mümkündür. Aksi halde, esas binaya kullanma izni verilebil-
mesi için şantiye binasının yıktırılmış olması şarttır. 

DİĞER BASİT TESİSLER 

Madde 3.41 — Bahçelerde yapılması istenen pergole ve basit ser gibi 
bazı tesislerin inşasına ve parsel hudutlarım aşmayan genişliği (1) met-
reyi geçmeyen kuranglez yapılmasına, Belediyece izin verilebüir. 

K U Y U L A R 

Madde 3.42 — Genel olarak ,temiz ve pis su kuyuları ile fosseptikler 
komşu hudutlarına (5) metreden fazla yaklaştınlamaz. 

Ancak, bahçe mesafelerinin müsait olmaması halinde, özellikle bitişik 
yapı nizamına tabi yerlerde, fennî ve sıhhî mahzur bulunmadığı takdirde 
bu mesafeleri azaltmağa veya bir kaç komşuya ait fosseptikleri bir arada 
veya bitiştirerek yaptırmağa, Belediye yetkilidir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yapı ruhsatı iğleri 

Madde 4.01 — Yeni inşaat, ilâve ve esaslı tadil işlerinde, yapı ruh-
satiyesi almak için Belediyeye müracaat sırasında, dilekçeye eklenmesi 
gereken plan ve resimler aşağıda gösterilmiştir. 

a) Mimarî proje : 
1 — 1/500 ölçekli umumî vaziyet planı, 
2 — 1/50 ölçekli temel, bodrum ve kat planları, 
3 — 1/50 ölçekli en az iki tam kesit, 
4 — 1/50 ölçekli cephe resimleri, 

b) Statik proje : 
— Çelik karkas binalarda çelik yapı hesabı, betonarme binalarda 

betonarme hesap ve resimleri, 
— Diğer binalarda, durum ve ihtiyaca göre, gerekirse çatı hesabı, 

diğer statik hesap ve resimleri, 
Madde 4.02 — 4.01 inci maddede sözü geçen belgelerin : 
a) İmar ve İskân Bakanlığınca kabul veya tespit edilen çizim ve 

tanzim standartlarına uygun olması, 
b) Ehliyetli elemanlara tanzim ettirilmiş bulunması, 
c) Projelerin başında : 
Arsanın, 
— Yeri, 

— Tapu kaydı, 
— Pafta, ada, parsel numaraları, 
— Miktarı, 
— İhtiva ettiği yapılar, 
Yapılacak yapının: 
— Cinsi, 
— Kat adedi, 
— Bina ve inşaat sahaları, 
— Hangi maksatla kullanılacağı, 
— Tahminî metrekare bedeli, 
—- Tahminî bedeli, 
Yapı sebebi ile, 
Projeleri tanzim eden, 
Yapının fennî mes'uliyetini alacak olan, 
Sürveyans hizmetini görecek olan, 

elemanlar hakkında lüzumlu bilgileri açıkça belirten bir bilgi tablosunu 
ıthiva etmesi, 

d) Bunlardan: 

Gerek mimarî projelerin, gerekse diğerlerinin (3) takım halinde 
düzenlenip, usulüne göre dosyalanması lâzımdır. 

Madde 4.03 — Resmî inşaat, üâve ve esaslı tadillerde, 4.01 inci madde 
de sözü geçen belgelerden : 

a) Mimarî proje yerine, 1/100 veya 1/200 ölçekli avan proje ibraz 
edilebilir. 

b) Millî Savunma, Bayındırlık veya İmar ve İskân Bakanlığının bu 
konudaki bütün sorumluluğu kendileri yüklendiklerine dair resmi yazısı 
ibraz edildiği takdirde, projeleri adı geçen Bakanlıklarca düzenlenen veya 
onaylanan binaların, statik ve tesisat plan, proje, resim ve hesaplarının ve 
4.02 nci maddede belirtilen bilgi tablosunun Belediyeye ibrazına lüzum 
yoktur. 

Madde 4.04 — Belediyece 4.03 üncü maddede sözü geçenler dıgında 
kalan yapılardan büyüklüğü veya bazı özellikleri dolayısiyle uygun görü-
lenlerin mimarî projeleri de 1/100 veya 1/200 ölçekli avan proje olarak 
istenebilir. 

Madde 4.05 — Yapı ruhsatı alınmış olan yeni inşaat, ilâve ve esaslı 
tadillerde, sonradan değişiklik yapılması istenildiğinden: 

a) Yapılacak değişiklik binanın bütününde ise; 
yukarıda 4.01 ve 4.03 üncü maddelerde sözü geçen mimarî projenin yeniden 
tanzim edilmesi gereklidir. 

Bu değişiklik, yapının statik hesaplarında da değişiklik yapılması 
gerektirdiği takdirde, 4.01 inci maddenin (b) fıkralariyle, 4.03 üncü mad-
denin (b) fıkrası gereğince istenen belgelerin gerekenlerininde değiştiril-
mesi lâzımdır. 

b) Yapılacak değişiklik, belirli bir veya bir kaç kata inhisar edi-
yorsa, Belediyeye sadece değiştirilmesi istenen katların planlan ibraz 
olunur. 

Gerekirse, yukarıda (a) fıkrasında belirtildiği şekilde statik hesap-
ların değişik şekli de istenebilir. 

c) Bir katın belirli bir kısmında değişiklik yapılması gerektiği tak-
dirde, sadece bu kısmın tadü planının Belediyeye ibrazı ile iktifa oluna-
bilir. 

d) Proje üzerinde basit tashihler yapılması mümkün olan hallerde, 
ayrıca tadilât projesi istenmez ve bu düzeltmeler bütün nüshalarda aynı 
şekilde yapılarak, Belediyece mühürlenip imzalanır. 

e) Bu madde de sözü geçen tadilât projelerinin (3) takım olması 
lâzımdır. 

Madde 4.06 — Ruhsata tabi olan basit tadü ve tamirlerde plan, 
proje, resim ve hesap istenmez. 

Madde 4.07 — 6785 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde sözü geçen-
ler dışında : 

Bu Yönetmelikteki hükümlere aykırı olmamak ve taşıyıcı unsurlan 
değiştirmemek şartı ile : 

Pencerelerin tabanlarının indirilmesi veya kapıya tahvili, pencere ve 
kapı yerlerinin veya ölçülerinin değiştirilmesi, bahçe tanzimleri, korkuluk, 
paratoner, pergole ve benzerleri ile küçük ve basit kümesler, yapılması; 

Gerek bunlann, gerekse bölme duvan, bahçe duvan, duvar kapla-
ması, baca, saçak ve benzeri elemanların tamirleri, ruhsata tabi değildir. 

Silivri Belediye Meclisinin 14/6/1967 gün ve 20 sayılı kararı ile Belde 
ihtiyaçlarına uygunluğu tasvip edümiş bulunan 4 bölüm ve 62 maddeden 
ibaret işbu Yönetmelik incelendi uygun görülerek lüzumlu bazı düzeltmeler 
yapmak suretiyle onandı. 
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Sahif e: 16 (Resmî Gazete) 20 ARALIK 1968 

Karacabey icra Memurluğundan : 

967/1232 
Bandırma Atatürk Caddesi No. 143 de iken adresi meçlıul Ahmet 

GUrsu'ya. 
Karacabey Tavşanlı Mahallesinden Tamirci Hasan Sarpdere'ye 

10.215 lira borcunuzdan ötürü adresinize gönderilen ödeme emri ve 
15/5/1967 ve 15/6/1967 tarihli emre muharrer senet suretleri adresiniz 
meçhul bulunduğundan postahanece bilâ tebliğ iade edilmesi üzerine 
yaptırılan polis tahdikatı neticesinde de tebligata salih adresiniz tespit 
olunamamış olduğundan ötürü ödeme emri ve senet suretinin ilânen 
tebliğine karar verümiştir. 

işbu ilânen tebligatın Resmî Gazete ile ilân edildiği tarihten itiba-
ren yukarıda yazılı borç ve masrafları 30 gün içinde ödemeniz, takibin 
dayandığı senet kambiyo senedi niteliğini haiz değilse 25 gün içinde 
mercie şikâyet etmeniz, takip dayanağı senet altındaki imza size ait 
değilse yine bu 25 gün içinde ayrıca ve açıkça bir dilekçe ile icra Dai-
remize bildirmeniz, aksi takdirde icra takibindeki kambiyo senedi al-
tındaki imzanın sizden sâdır sayılacağı, imzanızı haksız yere inkâr 
ederseniz, 100 liradan 5000 liraya kadar para cezasiyle mahkûm edile-
ceğiniz, borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya ihmal edildiği veya 
alacağın zamanaşımına uğradığı hakkmda itirazınız varsa bunu sebep-
leriyle birlikte 25 gün içinde tetkik merciine bir dilekçe ile bildirerek 
merciiden itirazınmzın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde 
cebrî icraya devam olunacağı, itiraz edilmediği ve borç ödenmediği tak-
dirde 30 gün içinde 74 üncü madde gereğince mal beyanında bulunma-
nız, bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bu-
lunmaz veya hakikate aykın beyanda bulunursanız hapisle cezalandırı-
lacağınız Tebliğat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca öde-
me emri yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğat ve ihtar olunur. 
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Manisa Tapulama Hâkimliğinden : 

967/311 
Manisa'nın Çam Köyü Cihan Paşa Çiftliğinde 339 parsel sayılı 793 W 

yüzölçümündeki gayrimenkulün tapu kaydına istinaden kayıt sahibi Ethem 
kızı Melek Münevver namlarına yapılan tapulama tespitine müterizlerden 
Salih Kuzular ile Fahira Inceer ve Yusuf Berkez ve müşterekleri tarafın-
dan yapılan itiraz üzerine icra edilen duruşmada : 

Kayıt sahibi Ethem kızı Melek Münevver'in varisleri bulunan kar-
deşi Ekrem Ue diğer kardeşi Kemal'in vefatı dolayısiyle onun da mirasçı 
olarak bırakmış bulunduğu Aliye, Mukbil, Ethem ve Ulviye'nin tebliğata 
salih adresleri malum ve belirli olmadığından davetiye yerine kaim olmak 
üzere ilânen tebliğine karar verilmiş olduğundan ilânın gazetede neşir edü-
diği tarihten itibaren duruşma gününe kadar adı geçen varislerinin herhangi 
bir iddiaya karşı delilleri varsa delilleri ile birlikte 766 sayılı Tapulama 
Kanununun 62 nci maddesine göre duruşmanın talik edildiği 20/1/1969 
Pazartesi günü saat 9 da Manisa Bölge Merkezi Tapulama Hâkimliği oda-
sında bulunmaları ve büdirmeleri davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen 
tebliğ olunur. 
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Delice Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

963/1 
Davacı : Dönüş Uçakkuş Veli kızı Çongar Köyünden 
Davalı : Şevket Barak Delice'nin Çongar Köyünden 

Varisleri : 

1 — Elmas Barak Delice'nin Çongar Köyünden 
2 — Gazi Barak Delice'nin Çongar K. den Şevket oğlu 
3 — Mustafa Barak Şevket Oğlu Çongar K. den 
4 — Mehmet Barak Şevket oğlu Çongar K. den 
5 — Hanım Barak Delice'nin Çongar K. den 
Dava : Men'i müdahale 

Davacı dönüş Uçakkuş tarafından davalı Şevket Barak hakkında 
men'i müdahale davası açılmış Şevket Barak'ta 25/2/1967 tarihinde ve-
fat etmiş olduğundan dava varislerine teşmil edilmiş mirasçılarından 
Mustafa Barak ise Almanya'da olduğu ve adresi tespit edilemediğinden 
kendisine davetiye tebliğ edilememiş olması sebebiyle duruşma günü 
olan 17/1/1969 günü mahkemede hazır bulunması veya bir vekille ken-
disini temsil ettirmesi duruşmaya gelmediği takdirde hakkmda gıyap 

kararı çıkarılacağı işbu ilân davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen 
tebliğ olunur. 
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Sapanca Kadastro Hâkimliğinden: 

966/146 
Davacı Sapanca Yeni mahallesinden Esat Deli tarafından davalı-

lar Salih varisleri Muazzez Bingöl, Havva Şenkaya, Mehmet Şenkaya 
Saniye (Emine) Şenkaya ve Salih'in diğer ölü kızı Emine'nin kocası Meh-
met ile çocukları Fatma ve Feraha haklarında açılan kadastro tespiti-
ne itiraz davasında adresleri meçhul olduğundan ilânen tebliğat yapıl-
masına karar verilen davalılardan, 

Salih varislerinden Emine'nin çocukları Fatma-ve Feraha ile 
Emine'nin kocası Mehmet'in duruşma günü olan 30/1/1969 Perşembe 
saat 9.00 daki duruşmada hazır bulunmaları veya kendilerini bir ve-
kille temsil etmeleri hususu dava dilekçesi davetiye yerine kaim ol-
mak üzere ilânen tebliğ olunur. 

11252 
• 

Sapanca Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

968/152 
Davacı Samiye Ay ten (Çavuşoğlu) tarafından davalı Karamürsel 

Karıpmar Köyü 61 hanede kayıtlı ve Sapanca Kırkpmar Köyünde otu-
rur iken semti meçhule giden Ahmet Ayten aleyhine açılan boşanma 
davasında: 

Davalının adresi meçhul bulunması sebebiyle 13/11/1968 tarihli 
duruşmada hazır bulunması için Resmî Gazete ile ilânen tebliğat ya-
pılmışsa da davalı duruşmaya gelmediği gibi bir vekille de kendisini 
temsil ettirmediğinden duruşma 16/1/1969 günü saat 9.00 a talik edil-
miş olduğundan davalının mezkûr gün ve saatte duruşmaya gelmesi 
aksi takdirde usulün 509 uncu maddesi gereğince duruşmanın gıya-
bında yapılacağı hususu gıyap yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 
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Akyazı Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

968/220 
Davacı Akyazı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından davalı Cavit 

Uçar ve arkadaşları aleyhine açılan tazminat davasının yapılmakta 
olan açık duruşması sırasında : 

Akyazı'nın Şarkbeynevit Köyünden Eşref oğlu, 1930 doğumlu Ca-
vit Uçar'ın adresine çıkarılan davetiyelerin bilâ tebliğ iade edildiği ve 
zabıtaca yapılan bunca aramalara rağmen bulunamayıp semti meç-
hulde olduğu anlaşıldığından adı geçen davalı Cavit Uçar'm duruş-
manın talik edildiği 22/1/1969 günü saat 9.00 da mahkemede hazır 
bulunması ve kendisini bir vekille temsil ettirmesi hususu davetiye 
yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 
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Suşehri Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

968/100 
Davacı Suşehri Orman İdaresine izafeten Bölge Şefi Osman Yü-

cesan tarafından davalı İmranlı Kazasının Durucin Mahallesinden 
Vahip oğlu 1948 doğumlu İhsan Kılıç aleyhine Suşehri Sulh Hukuk 
Mahkemesine açılan tazminat davasının yapılan açık duruşmasında: 

Davalı İmranlı Kazasının Durucin Mahallesinden Vahip oğlu 1948 
doğumlu İhsan Kılıç adına çıkarılan tebligatın adresi meçhul oldu-
ğundan bilâ tebliğ iade edilmesi üzerine 31 Ekim tarihli Resmî Gaze-
te'de davetiye yerine kaim olmak üzere davalıya tebliğat yapıldığı 
halde 3/12/1968 Salı günü saat 9.00 da duruşmasının muallâk olduğu 
halde gelmediği ve kendisini bir vekille de temsil ettirmediğinden 
hakkmda Resmî Gazete ile gıyap kararı tebliğine karar verildiğinden 
duruşmasının 4/2/1969 Sah günü saat 9.00 a talik edilmiştir, davalı 
sıfatiyle Suşehri Sulh Hukuk Mahkemesinde bulunması veya kendi-
sini bir vekille temsil ettirmesi gıyap kararı yerine kaim olmak üzere 
ilânen tebliğ olunur. 
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BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 
Döner Sermaye İsletmesi 
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