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K A N U N L A R 
Ceza ve ıslah evleri ile iş yurtlarının 1959 ve 1960 yıllan 

bilançolarının onanmasına dair Kanun 

Kanun No : 1158 Kabul tarihi: 17/4/1969 

Madde 1 — İş esası üzerine kurulu ceza ve ıslah evleri ile iş yurt

ları döner sermaye saymanlığının ilişik cetvellerde gösterilen 1959 ve 1960 
yılları genel bilançoları onanmıştır. 

Madde 2 — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 — B u kanunu Adalet ve Mal iye Bakanları yürütür. 

26/4/1969 

Yeni ceza evleri, ıslah evleriyle iş yurtlan tevhit bilançosu 
(Senesi 1959) 

Zimmet Matlup Zimmet bakiyesi Mat lup bakiyesi 
Hesap İsimleri L i r a K. L i r a K. L i r a K . L i r a K. 

Kasa 6 108 565 17 6 081429 50 27135 67 
Bankalar 23 621293 42 21 524 085 77 2 097 207 65 
Demirbaş 4 487 136 74 322 583 96 4164 552 78 
Ambar 32 287 951 21 29137 511 30 3 150 439 91 
Masraf 5 376 375 77 5 376 375 77 
Kant in 9 109 120 57 8 495 633 52 613 487 05 
Atelyeler 8 009 002 43 6 681848 36 1 327 154 07 
Avans 1 966 976 51 1 966 760 99 215 52 
Sermaye 880 616 96 10 279 892 35 9 399 275 39 
Amort isman 125 577 56 1738 062 50 1612 484 94 
Müessese borçları 8 476 641 67 11 935 887 57 3 459 245 90 
Müessese alacakları 20 027 564 00 13 624 531 96 6 403 032 04 
Gelirler 9 186 736 98 9 186 736 98 
Şubeler V . ve tahvi l 591 967 04 428 038 42 163 928 62 
K a r ve zarar 7 319 064 58 10 795 211 66 3 476 147 08 

Yekun 137 574 590 61 137 574 590 61 17 947153 31 17 947 153 31 

Adalet Bakanlığı 
Ceza ve ıslah evleriyle, iş yurtlan genel bilançosu 

(1960 yılı) 
Zimmet Matlup Zimmet bakiyesi Mat lup bakiyesi 

Hesap isimleri L i r a K. L i r a K. L i r a K. L i r a K. 

Kasa 6 878 983 26 6 855 906 68 23 076 58 
Bankalar 24 672 664 06 21 413 497 03 3 259167 03 
Demirbaş 4 878 204 02 155 682 06 4 722 521 96 
Ambar 32 263 135 09 28 059 471 73 4 203 663 36 
Masraf lar 5 282 168 62 5 282 168 62 
Kant in 9 831 081 46 9 070 848 78 760 232 68 
Atelyeler 7 637 359 84 6 230 369 00 1 406 990 84 
Avans 2 741 269 30 2 739 517 76 1 751 54 
Sermaye 871189 74 13 230 440 11 12 359 250 37 
Amort isman 45 489 45 1 992 112 57 1946 623 12 
Müessese borçları 11 392 696 53 13 926 429 20 2 533 732 67 
Müessese alacakları 22 303 462 20 17 006 201 59 5 297 260 61 
Gelir ler 8 043 937 91 8 043 937 91 
Şubeler hesabı 577 570 81 517 189 13 60 381 68 
Kâr ve zarar 8 799 282 98 11 694 723 10 2 895 440 12 

19 735 046 28 
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Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe ydı 
Kesinhesap Kanunu 

Kanun No : 1159 Kabul tarihi: 17/4-/1969 

Madde 1 — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 1964 
bütçe yüi genel harcamaları ilişik (A/ l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cet
vellerde gösterildiği üzere, (7 255 568,81) lirası car i harcamalara 
(928 826,42) lirası yatırım harcamalarına, (282 741,74) lirası da sermaye 
teşkiü ve transfer harcamalarına alt olmak üzere, toplam olarak 
(8 467 136,97) Uradır. 

Yalova Kaplıcaları idaresinin 1963, 1964 ve 1965 malî 
yılları bilançolarının onanmasına dair Kanun 

Kanun No : 1161 Kabul tarihi: 17/4/1969 

Madde 1 — Yalova Kaplıcaları işletme idaresinin iUşik cetvellerde 
gösterilen 1963, 1964 ve 1965 yıUan büânçolan üe kâr ve zarar hesapları 

Madde 2 — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 1964 
bütçe yık gelirlerinden yapılan tahsilatın (B) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere normal gelirler tahsilatı- olarak (8 467 136,97) liradır. 

Madde 3 — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 1964 
bütçe yıh içinde harcanmıyan ve bağlı (A/ l ) , (A/2) ve (A/3) işaretU 
cetvellerin ayrı sütunlarında gösterilen (3 030 370,03) liralık ödenek yok 
edilmiştir. 

Madde 4 — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 5 — B u kanunu Mal iye ve Tarım Bakanları yürütür. 

26/4/1969 

imhası icabeden 
tahsisat 
L i r a K. 

2 322 566 17 
121655 92 
246 005 S3 

7 934 25 
30 000 02 

2 728162 19 

91173 58 

91 173 58 

100 
2 644 55 

208 289 71 

211034 26 

2 728 162 19 
91173 58 

211034 26 

3 030 370 03 

Tahsilat 
L i r a K. 

8 393 624 99 

8 393 624 99 
73 511 98 

73 511 98 

8 393 624 99 
73 511 98 

8 467136 97 

onaylanmıştır. 

Madde 2 — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 — B u kanun hükümlerini Mal iye, Sağlık ve Sosyal Yar

dım ve Ulaştırma Bakanları yürütür. 

26/4/1969 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1964 ydı 

(A/l , A/S ve A/3 cetveüeri) 

Bölüm 

12.000 
13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

Tahsisatın çeşidi 

(A/l ) car i harcamalar 
Personel giderleri 
Yönetim giderleri 
Hizmet giderleri 
K u r u m giderleri 
Çeşitli giderleri 

(A/l ) cetveü toplamı 

(A/2) yatırım harcamaları 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onanm giderleri 

(A/2) cetveü toplamı 

(A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
34.000 M a i l transferler 
35.000 Sosyal transferler 
30.000 Borç ödemeleri 

(A/3) cetveli topalını 

İCMAL 
(A/l ) cetveü toplamı 
(A/2) cetveli toplamı 
(A/3) cetveli toplamı 

Genel toplam 

Tahsisat 
L i r a K. 

9 038 087 
385 300 
395 344 

10 000 
155 000 

9 983 731 

1020000 

1 020 000 

11 597 
249 729 
232 450 

493 776 

9 983 731 
1 020 000 

493 776 

11 497 507 

Sarf iyat 
L i r a K. 

6 715 520 83 
263 644 08 
149 338 17 

2 065 75 
124 999 98 

7 255 568 81 

928 826 42 

928 826 42 

11497 
247 084 45 

24 160 29 

282 741 74 

7 255 568 81 
928 826 42 
282 741 74 

8 467 136 97 

Bölüm Madde 

61.000 

63.000 

61.000 
63.000 

61.170 

63.301 

(B) CETVELİ 

Gelir in çeşidi 

(B/2) vergi dışı gelirler 
Kurumlar hasılatı 

Döner sermaye gel ir leri 

Çeşitti gelirler 

Çeşitli gelirler 
İCMAL 

Kurumlar hasılatı 
Çeşitti gelirler 

G E N E L T O P L A M 

Muhammenat 
L i r a 

11 400 000 

11 400 000 
97 507 

97 507 

11400 000 
97 507 

11 497 507 



10 MAYIS 1969 (Resmî Gazete) Sah'fe : 

A K T İ F 

Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 
1963 malî yılı ticari bilançosu 

U r a K. P A S İ F L i r a K . 

Tesisat ve sabit kıymetler 
Yapılmakta olan işler 
Bankalar car i hesabı 
Muhtel i f borçlular 

Muvakkat , mutavassıt 
Kâr ve zarar hesabı 

3 568 639 88 
16 263 42 

106115 37 
179 047 88 
625 542 15 
558 477 58 

Sermaye 
Birikmiş amortismanlar 
Depozito emanetler 
Muhtel i f alacaklılar 
Muvakkat , mutavassıt 

3 372 148 76 
797 902 78 
83 077 04 

627 285 69 
173 672 01 

Yekûn 5 054 086 28 Yekûn 5 054 086 28 

1963 yılı Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresi 
Hs. No. 28 kâr ve zarar hesapları 

Beyanı Zimmet Mat lup 

Müteferrik gelirler 
A lman faizler 
İdare işletme masrafları 
Sermaye (A) hesabına 

30 000 00 
4 469 09 

31 800 02 
2 669 07 

34 469 09 34 469 09 

Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresi 
1964 yılı ticarî bilançosu 

A K T İ F L i r a K . P A S İ F L i r a K . 

Tesisat ve sabit kıymetler 
Yapılmakta olan işler 
Bankalar cari hesabı 
Muhtel i f borçlular hesabı 
Muvakkat , mutavassıt hesabı 
Kâr ve zarar hesabı 

3 568 639 88 
16 263 42 

107 023 85 
180 266 12 
595 542 15 
555 825 56 

Sermaye hesabı 
Birikmiş amortismanlar 
Depozito ve emanetler 
Muhtel i f alacaklılar 
Muvakkat , mutavassıt hesabı 

3 372148 76 
797 902 78 

82 855 28 
595 542 15 
175 112 01 

Yekûn 5 023 560 98 Yekûn 5 023 560 98 

1964 yüı No. 28 kâr ve zarar hesabı 

Hesap isimleri Zimmet Mat lup 

İdare işletme masrafları 
Sermaye (A) hesabı kân 
Müteferrik geUrler 
Alınan faizler 

33 155 84 
2 652 02 

31 743 54 
4 064 32 

35 807 86 35 807 86 

A K T İ F 

Tesisat, sabit kıymetler 
Yapılmakta olan işler 
Bankalar car i hesabı 
Muhtel i f borç ve alacak 
Muvakkat , mutavassıt 
Kâr ve zarar hesabı 

Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresi 
1965 malî yılı ticarî bilançosu 

L i r a K . P A S İ F 

3 568 639 88 
16 263 42 

106 916 81 
180 266 12 
565 542 15 
554 297 02 

Sermaye hesabı 
Amort ismanlar 
Depozito emanetler 
Muhtel i f alacaklılar 
Muvakkat , mutavassıt 

L i r a K. 

3 372 148 76 
797 902 78 

81219 70 
565 542 15 
175 112 01 

Yekûn 4 991 925 40 Yekûn 4 991 925 40 

1965 yıh kâr ve zarar hesabı 

Hesap İsimleri Zimmet Mat lup 

İdare işletme hesabı 34 300 00 
K a r 1528 54 
Müteferrik gelirler 31 726 08 
A lman faizler 4102 46 

35 828 54 35 828 54 
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Kooperatifler Kanonu 

Kanun No : 1163 Kabul tarihi: 24/4/1969 

BÎRÎNCÎ BÖLÜM 

Kooperatif ve kuruluşu 

A) TARİF : 

Madde 1 — Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının bel ir l i eko
nomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını 
karşuiklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak 
amacıyla gerçek ve kamu tüzel kişileri ile özel idareler, belediyeler, 
köyler, cemiyetler ve dernekler tarafından kurulan değişir ortaklı ve 
değişir sermayeli teşekküllere kooperatif denir. 

B) KURULUŞ, MUTEBERLİK ŞARTLARI, İSİM KULLANMA 
YETKİSİ : 

Madde 2 — B i r kooperatif en az 7 ortak tarafından imzalanacak 
ana sözleşme Ue kurulur. A n a sözleşmedeki İmzaların noterce onaylan
ması gerekir. 

Tapı kooperatifleri i le konusuna taşınmaz ma l temliki dahü bu
lunan diğer kooperatiflerin anasözleşmelerinde ortaklara taşınmaz mal 
temlik edüeceği hakkındaki taahhütler başka bir resmi şekil aranmak
sızın muteberdir. 

Sermaye miktarı smırlandırüarak kooperatif kurulamaz. Koope
rati f adını ancak bu kanuna göre kurulmuş teşekküUer kullanabil ir. 

C) İZİN VERME, TESCİL VE İLÂN : 

Madde 3 —• A n a sözleşme, Ticaret Bakanlığına veril ir. Bakanlığın 
kuruluşa iz in vermesi halinde, kooperatif merkezinin bulunduğu yer t i 
caret siciline tescil ve Uân olunur. Tescil ve ilân olunacak hususlar şun
lardır : 

1. A n a sözleşme tar ih i , 
2. Kooperatif in amacı, konusu ve varsa süresi, 
3. Kooperatif in unvanı ve merkezi, 
4. Kooperatif in sermayesi ve bunun nakdi kısmına karşılık ola

rak ödenen en az mik tar ve her ortaklık payının değeri, 
6. Ortaklık payı belgelerinin ada yazıh olduğu, 
6. Aynî sermaye ve devralman akçalı kıymetlerle işletmelerin ne

den ibaret oldukları ve bunlara biçilen değerler, 
7. Kooperatif in ne suretle temsU olunacağı ve denetleneceği, 
8. Yönetim K u r u l u üyeleriyle kooperatifi temsüe yetküi kimsele

r in ad ve soyadları, 

9. Kooperatif in yapacağı ilânların şekli ve anasözleşmede de bu 
hususta bir hüküm varsa yönetim kuru lu kararlarının pay sahiplerine 
ne suretle bildirileceği, 

10. Kooperatif in şubeleri : Kooferatifler, lüzum gördükleri takdir
de memleket içinde ve dışında şubeler açabüirler. Şubeler, merkezin sicü 
kaydına atıf yapümak suretiyle bulundukları yer ticaret siciline tescil 
olunurlar. 

Ticaret Bakanlığı, ana sözleşmelerin, kanunun ihtiyarî hükümlerin
den ayrıldığım ileri sürerek kooperatifin kuruluşuna iz in vermekten ka-
çınamaz. 

Anasözleşmenm değişiklikleri de kuruluştaki usullere bağlıdır. 

D) ANASÖZLEŞMEYB KONACAK HÜKÜMLER : 
I - Mecburi hükümler : 

Madde 4 — Kooperatif anasözleşmesinde aşağıdaki hususlara ait 
hükümlerin yer alması gerektir. 

1. Kooperatif in adı ve merkezi, 
2. Kooperatif in amacı ve çalışma konulan, 
3. Ortaklık sıfatım kazandıran ve kaybettiren hal ve şartlar, 
4. Ortakların pay tu tan ve koperatif sermayesinin ödenme şekli, 

nakdî sermayenin en az 1/4 nün peşin ödenmesi, 
5. Ortaklatın aynî sermaye koyup koymıyacaklan, 
6. Kooperatiflerin yükümlerinden dolayı or tak lann sorumluluk du

rumu ve derecesi, 
7. Kooperatif in yönetici ve denetleyici organlarının görev ve ye tk i 

ve sorumlulukları ve seçim tarzları, 

8. Kooperatif in temsiline ait hükümler, 
9. Yıllık gelir gider farklarının, hesaplama ve kul lanma sekUleri, 

10. Kurucuların adı, soyadı iş ve konut adresleri, 

II - İhtiyarî hükümler : 

Madde 5 — Anasözleşme ayrıca aşağıdaki hususları da kapsıya-
bil ir. 

1. Genel kurulun toplantısı, kararların alınması, oyların kullanıl
ması hakkındaki hükümler; 

2. Kooperatif in çalışma sekime dair esaslar; 
3. Kooperatif in birl iklerle olan münasebetleri; 

4. Kooperatif in diğer bir kooperatifle birleşmesine a i t hükümler; 
5. Kooperatif in süresi. 

77/ - Yorumlayıcı hükümler : 

Madde 6 — 5 inci maddenin 1 ve 2 nci bentlerinde yazıh hususlar 
hakkında anasözleşmede hüküm olmadığı takdirde aşağıdaki hükümler 
uygulanır. 

1. Genel kuru l , kooperatifi temsile yetkil i ler tarafından imzalanan 
taahhütlü mektuplarla veya mahallî gazete Ue köylerde ise yazûi olarak 
imza karşılığı toplantıya çağrılır. 

2. Kooperatifin faaliyeti; kooperatifin amacı ve çalışma konusuyle 
sınırlıdır. 

E) TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE SORUMLULUK : 

Madde 7 — Kooperatif ticaret siciline tescil Ue tüzel kişilik kaza
nır. Tescilden önce kooperatif namına işlem yapanlar bunlardan şahsan 
ve zincirleme olarak sorumludur. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Ortaklık sıfatmın kazanılması ve kaybedilmesi 

A) ORTAKLIĞA GİRME ŞARTLARI VE EK ÖDEMELER : 

I - Yükümlerinin açıklanması : 

Madde 8 — Kooperatif ortaklığına girmek için özel kişilerin me
denî hak lan kul lanma yeteriiğine sahip olmaları gerektir. Ortak olmak 
Istiyen özel kişiler, kooperatif anasözleşmesi hükümlerini bütün hak ve 
ödevleri ile bir l ikte kabul ettiğini belirten b ir yazı ile kooperatif yö
netim kuruluna başvururlar. Kooperatif, o r tak lanna kendi varlığının dı
şında şahsî bir sorumluluk veya ek ödemeler yüklüyor ise ortak olmak 
isteği, ancak istekli tarafından bu yükümlerin, açıkça kabulü yazılı olar 
rak belirtUdiği takdirde değer taşır. 

II - Tüzel kişilerin ortaklığı : 

Madde 9 — özel idareler, belediyeler, köyler g ib i kamu tüzel k i 
şileri Ue cemiyetler ve dernekler, kamu iktisadî teşebbüsleri ve koope
ratifler, amaçlan bakımından UgUendikleri kooperatiflerin kuruluşları
na yardımcı olur, önderlik eder ve ortak olabilirler. 

B) ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ : 

1 - Ortaklıktan çıkma serbestisi - tazminat : 

Madde 10 — Her ortağın kooperatiften çıkma hakkı vardır. Çık
ma keyfiyetinin kooperatifin mevcudiyetini tehlikeye düşürmesi halinde 
ayrılmak istiyen ortağın, muhik bir tazminat ödemesine dahi hüküm 
anasözleştmeye konulabilir. 

// - Ortaklıktan çıkmanın sınırlandırılması : 

Madde 11 — Kooperatiften çıkma hakkının kullanılması, anasöz
leşme ile en çok 5 yıl İçin sımrlajıdırılabilir. 

Haklı ve önemli sebeplerle bu süreden evvel çıkabileceği hususun
da Anasözleşmeye hüküm konulabilir. 

B i r ortağın hiçbir suretle kooperatiften çikamıyacağına dair bağ
lamalar hükümsüzdür. 

/// - Bildirme süresi ve çıkma zamanı : 

Madde 12 — Çıkış, ancak bir hesap senesi sonu için ve en az 6 
ay önceden haber verilerek yapılır. Anasözleşmede daha kısa b ir sure 
beürtilip hesap senesi içinde çıkışa müsaade edUebUir. 
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IV - Ortaklıktan çıkmayı kabulden kaçınma : 

Madde 13 — Yönetim kurulu, anasözleşmeye uygun olarak yapıla
cak İsteğe rağmen, bir ortağın kooperatiften istifasını kabulden kaçı
nacak olursa, ortak çıkma dileğini noter aracılığı ile kooperatife bildi
r i r . B i l d i r i tarihinden itibaren çıkma gerçekleşir. 

V - Ortağın ölümü ve ortaklığın devri : 
•Madde 14 — Ortağın ölümü Ue ortaklık sıfatı sona erer. 
Anasözleşmede gösterilecek şartlarla ölen ortağın mirasçılarımn 

kooperatifte ortak olarak kalmaları sağlanabilir. 
Ortaklık devredüebUir. Ancak bu hususta aaasözleşmeye kısıtlayıcı 

hükümler konulabUlr. 

VI - Görev veya hizmetin bitmesi, taşınmaz mal veya isletme kar
şılığı ortaklık : 

Madde 15 — Ortaklık sıfatı b ir görev veya hizmetin yerine geti
rilmesine bağlı ise, bu görev veya hizmetin sona ermesi i le ortaklık sı
fatı kalkar . B u halde Anasözleşmeye hüküm konulmak suretiyle ortak
lığın devamı sağlanabilir. 

Ortaklık sıfatının kazanılması, Anasözleşme ile b ir taşınmaz malın 
mülkiyetine bağlı hakların kullarulmasma veya bir teşebbüsün işletil
mesine bağlanabilir. B u gibi hallerde taşınmaz malın mülkiyetinin veya 
işletmenin üçüncü şahıslara devir veya* teml iki Ue ortaklık sıfatının bir 
hak olarak yeni malike veya işletmeyi alana geçebileceğini anasözleş
me hüküm altma alabilir. Taşınmaz mala ait bu şekil iktisabın üçüncü 
şahıslara karşı muteber olması tapu sicUine bu yoldan meşruhat veril
mesine bağlıdır. 

O) ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA ESASLARI VE İTİRAZ : 

Madde 16 — Anasözleşme, kooperatif ortaklığından çıkarılmayı 
gerektiren sebepleri tayin edebilir. Bunların dışındaki haklı sebeplerle 
de ortaklıktan çıkarılmak mümkündür. 

Ortaklıktan çıkarılmaya yönetim kurulunun tekl i f i Ue genel k u 
rulca karar veri l ir. Anasözleşme, çıkarılanın genel kurula başvurma 
hakkı saklı ka lmak üzere, bu hususta yönetim kurulunu da yetkUi kı
labilir. 

Çıkarılma kararı gerekçeli olarak tutanağa geçirileceği gibi, ortak
lar defterine de yazılır. Kararın onaylı örneği, çıkarılan ortağa tebliğ 
edümek üzere, on gün içinde notere tevdi edilir. B u ortak tebliğ tar i 
hinden itibaren üç ay içinde it iraz davası açabüir. Tebliğ edilen karar, 
yönetim kurulunca verilmiş ise, ortak, üç aylık süre içinde genel kuru la 
da i t i raz edebilir. B u itiraz, i l k toplanacak genel kuru la sunulmak üze
re, yönetim kuruluna noter aracılığı ile tebliğ ettirilecek bir yazı ile 
yapüir. Genel kurula i t iraz edildiği takdirde, yönetim kurulunun çıkar
ma kararı aleyhine i t i raz davası açılamaz. İtiraz üzerine genel kurulca 
verilecek kara ra kargı i t i raz davası hakkı saklıdır. 

Üç aylık süre içinde, genel kuru la veya mahkemeye başvurmak 
suretiyle i t i raz edilmiyen çıkarılma kararları kesinleşir. 

D) KOOPERATİFTEN ÇIKAN VEYA ÇIKARILAN ORTAK
LARLA HESAPLAŞMA SÜRESİ VE YÜKÜMLÜLÜK : 

Madde 17 —• Kooperatiften çıkan veya çıkarılan ortakların kendi
lerinin yahut mirasçılannm kooperatif varlığı üzerinde hakları olup ol
madığı ve bu hakların nelerden ibaret bulunduğu anasözleşmede göste
r i l i r . B u haklar, yedek akçeler hariç olmak üzere, ortağın ayrıldığı yıl 
bilançosuna göre hesaplanır. 

Kooperatifin mevcudiyetini tehlikeye düşürecek nitel ikteki iade ve 
ödemeler, anasözleşmede daha kısa bir süre tespit edilmiş olsa bile genel 
kurulca üç yılı aşmamak üzere geciktirilebilir. B u durumda kooperati
f in muhik bir tazminat isteme hakkı saklıdır. Çıkan veya çıkarılan or
tak lar Ue mirasçüanmn alacak ve hakları bunları istiyebilecekleri gün
den bağlıyarak beş yü geçmekle zamanaşımına uğrar. 

Çıkan veya çıkarılan ortağın sermaye veya mevduatından kısmen 
veya tamamen yoksun kalacağı hakkındaki şartlar hükümsüzdür. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ortaklarm hak ve ödevleri 

A) ORTAKLIK SENEDİ : 

Madde 18 —• Her ortağın üyelik haklarının, ada yazılı ortaklık se
nedi Ue temsil olunması şarttır. B u senede kooperatifin unvanı, sahibi

nin adı ve soyadı, iş ve konut adresi, kooperatife girdiği ve çıktığı ta
rihler yazılır. B u hususlar, senet sahibi ile kooperatifi temsile yetkisi 
olan kimseler tarafından imzalanır. Ortağın yatırdığı veya çektiği pa
ralar tar ih sırasiyle kaydedilir. B u kayıtlar kooperatifin ödediği paralara 
ait ise ortak imza eder. İmzalı ortak senedi makbuz hükmündedir. Mez
kûr senet anasözleşmeyi ihtiva etmek şartiyle ortaklık cüzdanı şeklinde 
de düzenlenebilir. Ortaklık senetleri kıymetli evrak niteliğinde olmayıp 
sadece beyyıne vesikası hükmündedir. 

B) ORTAKLIK PAYLARI, ŞABSİ ALACAKLILAR : 
Madde 19 — Kooperatife giren her şahıstan en az bir ortaklık 

payı alınması gerekir. Anasözleşme, en yüksek had tespit ederek bir or
tak tarafından bu had dahilinde birden fazla pay alınmasına cevaz ve
rebilir. 

B i r ortak hiçbir suretle 30 000 l iradan fazla pay sahibi olama-t. 
B i r ortaklık senedinin değeri 100 Uradan aşağı olamaz. Birkaç pay 

bir ortaklık senedinde gösterilebilir. Senetle temsil edilmiyen paylar 100 
l i ra it ibar olunur. 

Her kooperatifin iştigal mevzuuna göre kredi talepleri bankalarca, 
müesseselerce veya şirketlerce öncelikle karşılanır. 

Yapı kooperatiflerinin bankalardan, müesseselerden veya şirket
lerden kredi alabilmesi için yapacakları meskenlerin kredi verecekler 
tarafından takdir olunacak maliyetinin en az 1/4 ünü yatırmış bulun
ması şarttır. 

B i r ortağın şahsî alacaklıları, ancak ortağa ait faiz ve gelir - gider 
farklarından hissesine düşen miktarı ve kooperatifin dağılmasında ona 
ödenecek payı haczettirebilirler. 

C) AYNİ SERMAYE : 

Madde 20 — A y n nevinden sermaye konması veya kooperatifin 
mevcut b ir işletmeyi veya aynları devralması anasözleşme ile kabul 
edilebUir. 

1. Değer biçme, bilirkişi : 

Madde 21 —• Anasözleşmede aynlarm değeri tespit edilmemiş ise, 
bu tespit kurucular tarafından toplantıya çağrılacak i lk genel kurulda 
ortak adedinin 2/3 ünü temsü eden ortaklarm çoğunluğu ile seçüecek 
bilirkişi tarafından yapılır. 

Kuruluştan sonra girecek ortaklarm ayn nevinden sermaye koy
maları halinde bu çağrı yönetim kurulu tarafından yapılır. 

Ortaklarm, 2/3 ünün birleşmesi mümkün olmıyan hallerde b i l i r 
kişinin seçimi sulh hukuk mahkemesinden istenir. 

Seçilen bilirkişi veya bilirkişiler tarafından verilen rapora karşı 
tebliğ tarihinden itibaren b i r hafta içinde mahallî sulh hukuk mahke
mesine i t iraz edebilirler. Mahkemenin vereceği karar kesindir. 

2. Karar nisabı, raporların kabulü : 

Madde 22 — 21 inci madde gereğince atanan bilirkişi, gereken 
raporları düzenleyip verdikten sonra yapılacak genel kuru l toplantı
sında, konu görüşülür. Çağrı mektuplarına büirkişi raporunun bir ör
neği eklenir. 

Ortak sayısının en az yansının asaleten ve temsilen toplantıda 
bulunması şartiyle bilirkişi raporları okunup incelendikten ve gereğinde 
ayn nevinden sermaye koyan kimselerin ve devralınacak işletmenin 
veya aynlarm sahibinin açıklamaları dinlendikten sonra değerlerinin 
aynen kabul veya reddine, yahut i lg i l i ler in muvafakatiyle değerlendi
rilmesine çoğunlukla karar veri l ir. 

Ç) HAK VE VECİBELERDE EŞİTLİK: 

Madde 23 — Ortaklar bu kanunun kabul ettiği esaslar dahilinde 
hak ve vecibelerde eşittirler. 

1. Bilgi edinmek hakkı, bilanço: 

Madde 24 — Yönetim Kurulunun gelir gider farklarının dağı
tım şekli hakkındaki teklif lerini ihtiva eden yıllık çalışma raporu ile 
bilanço ve denetçüerin 66 ncı madde hükümlerine uygun olarak tanzim 
edecekleri rapor genel kurulun yıllık toplantısından en az 15 gün önce
sinden itibaren bir yıl süre ile Kooperatif merkezinde ve varsa şubele
rinde ortakların tetkikine âmâde tutulur. 

Talep eden ortaklara bilanço ve gelir gider farkı hesaplaruun 
birer suretinin verilmesi mecburidir. 
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Ortakların bi lgi edinmek hakkı, anasözleşme veya kooperatif or
ganlarından bir inin karar iy le bertaraf edilemez veya sınırlandırılamaz. 

2. Ticari defterler ve sır saklama hükümleri ve ceza : 

Madde 25 — Kooperatif in ticarî defterleri ve haberleşme ile i lg i l i 
hususların te tk ik i , genel kuru lun açık bir müsaadesi veya yönetim k u 
rulunun kararı ile mümkündür. İncelenmesine müsaade edilen defter 
ve vesikalardan öğrenilecek sırlar hariç olmak üzere, hiçbir ortak koo
peratifin iş sırlarını öğrenmeye yetki l i değildir. Her ortak ne suretle 
olursa olsun öğrenmiş olduğu kooperatife ait iş sırlarını, sonradan or
taklık hakkını kaybetmiş olsa dahi daima gizl i tutmak zorundadır. 
B u mecburiyete uymıyan ortak meydana gelecek zararlardan koope
rati fe karşı sorumlu olduğu gibi kooperatifin şikâyeti üzerine herhangi 
bir zarar umulmasa dahi bir yıla kadar hapis veya 500 liradan 10 000 
l iraya kadar ağır para cezasiyle veya her ikisiyle birl ikte cezalandırılır. 

S. Genel kurul toplantılarına katılmak, seçmek ve seçilmek hakkı: 

Madde 26 — Kanun ve anasözleşme ile tespit edilen yükümlerini 
yerine getirmiyen ortaklarla, altı ay evvel ortak olmıyan ortaklar hariç 
her ortak genel kurula katılma hakkına sahiptir. Ancak ; görev hususla
rından veya suç teşkil eden eylemlerinden ötürü yönetim ve denetim k u 
rullarından uzaklaştırılanlar kooperatif organlarına seçilemezler. 

D) ORTAKLARIN ÖDEV VE SORUMLULUKLARİ : 

I - Süre ve ortaklığın yok olması : 

Madde 27 —• Ortakların yüklendikleri paylar için ödiyebUecekleri 
para tutarını anasözleşme belirtir. Kooperatif, sermaye yüklemlerinde 
borçlu veya sair ödemelerle yükümlü bulunan ortaklarından elden yazılı 
olarak veya taahhütlü mektupla, bu husus mümkün olmazsa ilânla ve 
münasip bir süre belirterek yükümlerini yerine getirmelerini ister, i l k 
isteğe uymıyan ve ik inci istemeden sonra da bir ay içinde yükümlerini 
yerine getirmiyenlerin ortaklığı kendiliğinden düşer. Ortaklığın düşmesi 
alâkalının, anasözleşme veya diğer suretlerle doğmuş borçlarının yok 
olmasını gerektirmez. 

II - Kooperatifin sorumluluğu: 

Madde 28 — Anasözleşmede aksine hüküm olmadıkça (kooperatif, 
alacaklılarına karşı yalnız mamelekiyle sorumludur. 

1. Sınırsız sorumluluk: 

Madde 29 - t - Anasözleşme, kooperatifin varlığı borçlarını karşıla
maya yetmediği hallerde, ortaklarının da şahsan ve sınırsız olarak so
rumlu tutulacaklarını hüküm altına alabilir. B u takdirde alacaklılar 
kooperatifin iflâsı veya diğer sebeplerle dağılması halinde alacaklarını 
tamamen sağlıyamazlarsa, kooperatifin borçlarından dolayı, kooperatif 
ortakları zincirleme ve bütün varlıklariyle sorumlu olurlar. 

S. Sınırlı sorumluluk : 

Madde 30 — Anasözleşmeye, kooperatif borçları için her ortağın 
kendi payından fazla olarak şahsan ve belirli b ir miktara kadar koope
ratiften sonra sorumlu olacaklan hususunda bir hüküm konabilir. Ortak
ların tek basma sorumlu o lacaklan miktar kooperatifteki paylarının tu
t a n ile orantılı olarak da gösterilebilir. 

iflâsın sonuna kadar bu sorumluluk iflâs idaresi tarafından i leri 
sürülür. 

S. Ek ödeme yüklemi : 

Madde 31 — Anasözleşme, ortakları ek ödemelerle yükümlendlre-
büir. Ancak, ek ödemelerin yalnız "bilanço açıklarını kapatmada kullanıl
ması şarttır. E k ödeme yükleme sınırsız olabileceği gibi bel ir l i miktar
lar la veya iş hacmi ile veya paylarla orantılı olarak sınırlandırılabilir. 

Kooperatif in iflâsı halinde ek ödemeleri isteme hakkı iflâs idaresi-
nindir. 

b. Caiz olmıyan sınırlama : 

Madde 32 —• Sorumluluğu belir l i bir zamana bırakan veya bazı 
ortak ğrublarına yükleyen anasözleşme hükümleri muteber değildir. 

5. İflâs halinde usul: 

Madde 33 — Or tak lan şahsan sorumlu bulunan veya ek ödemelerle 
yükümlü olan bir kooperatifin iflâsı halinde, iflâs idaresi sıra cetvelini 
düzenlemekle beraber ortaklardan her birinin payına düşen borcun öden
mesini kendilerinden ister. 

Tahsi l olunamıyan meblâğlar diğer ortaklar arasında bölüşülür. 
Ak t i f bakiyesi pay cetvellerinin kesin olarak tespiti üzerine geri veril ir. 
Ortakların birbirlerine rücu hakları saklıdır. Ortakların geçici olarak 
tespit olunan borçlariyle pay cetveli aleyhine i c r a ve iflâs Kanunu hü
kümlerine göre it iraz hakları vardır. 

6. Sorumluluk hükümlerinin değiştirilmesi : 

Madde 34, — Or tak lann sorumluluğu ve ek ödemeler yükümleri 
ile i lg i l i değiştirmeler ancak anasözleşmenin tadi l i ile mümkündür. So
rumluluk ve ek ödeme yükümleri konulması veya bunların artırılması, 
bu husustaki kararın tescili ile kooperatifin bütün alacakları lehine hü
küm ifade eder. Sorumluluğun azaltılması hakkındaki karar lar , tes
cilden evvel doğmuş borçları kapsamaz. 

7. Kooperatife yeni giren ortakların sorumluluğu : 

Madde 35 — Ortakları şahsan sorumlu, veya ek ödemelerle yü
kümlü bir kooperatifte, durumunu bilerek yeni giren kimse, girişinden 
önce doğmuş olan borçlardan diğer ortaklar gibi sorumlu olur. Buna 
aykın mukavele hükümleriyle ortaklar arasındaki anlaşmalar üçüncü 
şahıslar hakkında hüküm ifade etmez. 

8. Bir ortağın ayrılmasından veya Kooperatifin dağılmasından 
sonra sorumluluk : 

Madde 36 — Sınırsız veya sınırlı sorumlu b i r ortak ölür veya diğer 
bir sebeple kooperatiften ayrılışının kesinleştiği tarihten başlıyarak bir 
yıl veya anasözleşme ile tespit olunan daha uzun b i r süre içinde koo
peratif iflâs ettiği takdirde, ayrılmasından önce doğmuş olan borçlar 
için ortak sorumluluktan kurtulamaz. 

Aynı şartlar altında veya aynı süre içinde ek ödeme yükümü de 
mevcut olmakta devam eder. 

B i r kooperatif dağıhrsa, dağılmanın Ticaret Sici l ine tescilinden 
başlıyarak bir yıl veya anasözleşmede tespit olunan daha uzun bir süre 
içinde kooperatifin iflâsının açılmasına karar verilmesi halinde ortaklar 
aynı şekilde ek ödemelerle bir l ikte sorumludurlar. 

9. Sorumlulukta zamanaşımı: 

Madde 37 —• Alacaklıların, ortakların şahsî sommluluklaruıdan 
doğan isteme hak lan , daha önce kanunî bir hüküm gereğince düşme
dikçe iflâs işlemlerinin sona ermesinden başlıyarak daha bir yıl süre Ue 
alacaklılardan her bir i tarafından ileri sürülebilir. 

Or tak lann birbirine olan rücu hak l an da bu hakka vücut veren 
ödemenin yapıldığı andan başlamak üzere bir yıl içinde zamanaşımına 
uğrar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Kooperatif hesaplan 

A) GELİR GİDER FARKLARI, BÖLÜNMESİ VE PAYLARA 
FAİZ VERİLMESİ : 

Madde 38 — Anasözleşmede aksine hüküm bulunmadığı takdirde 
ortaklar la yapılan muamelelerden bir yıllık faaliyet sonunda elde edilen 
hasılanın tamamı gelir gider farkı olarak kooperatifin yedek akçelerine 
eklenir. 

Gel ir gider farkının ortaklar arasında bölüşülmesi öngörülmüş İse 
bu bölünme ortakların muameleleri oranında yapılır. 

Gel i r gider farkının en az % 50 s i ortkalara dağıtıldıktan sonra 
or tak lann sermaye paylanna Genel K u r u l k a r a n ile en çok % 7 ora
nına kadar faiz ödenebileceği anasözleşmede hükme bağlanabilir. 

Ortak dışı işlemlerden elde edilen hasıla dağıtılamaz. Bunlar koo
peratifin gelişmesine yanyacak işlerde kullanılmak üzere özel b i r fonda 
toplanır. 

B i r yıllık faaliyet neticeleri menfi olduğu takdirde açık^ yedek 
akçelerden ve bunlann kafî gelmemesi halinde ek ödemelerle veya or
tak sermaye paylariyle karşılanır. 

Menfi neticeler ortadan kaldırılmadıkça gel ir gider farkı ve faiz 
dağıtımı yapılamaz. 

B) YEDEK AKÇE AYRIMI: 

Madde 39 — GeUr gider farkının en az % 10 u yedek akçe ola
rak ayrılmadıkça ortaklara dağıtma yapılamaz. 
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Yedek akçelerin ortaklara dağıtılacağına dair anasözleşmeye ko^ 
nacak hükümler muteber değildir. 

C) ORTAK VE PERSONEL İÇİN YARDIM FONLARI: 
Madde 40 — Anasözleşme gerek kooperatifin memurları ile işçi

leri, gerekse kooperatifin o r tak lan için yardım kuruluşlan vücuda 
getirmek ve bunları işletmek amacı Ue yardım fonları kurulmasını hü
küm altına alabilir. 

Yardım amacı için ayn lan kıymetler bel ir l i ise, bunlar koopera
ti f in mamelekinden aynlarak tahsis edildiği amaçlar için kullanılmak 
üzere özel b ir hesaba alınır. 

D) GELİR GİDER FARKINDAN İLK AYRILACAK FONLAR : 

Madde 41 — Bölünecek gelir gider farkından i lk önce yedek akçe 
ile kanun veya anasözleşme gereğince kurulan diğer fonlara yatınla-
cak paralar aynlır. 

Yedek akçelerin ve özel fonların kullanüış şekil ve şartlan ana
sözleşmede gösterilir. 

BEŞİNCİ B O L U M 

Kooperatif organla/n 

A) GENEL KURUL : 

I - Yetki : 

Madde 42 — Genel K u r u l bütün or tak lan temsil eden en yetki l i 
organdır. 

Genel Kuru l , aşağıdaki yetki ler ini devir ve terk edemez. 
1. Anasözleşmeyi değiştirmek, 

2. Yönetim Kuru lu ve Denetçiler Kuru lu üyeleriyle gerektiğinde 
tasfiye kurulunu seçmek, 

3. İşletme hesabiyle bilanço ve gerektiğinde gelir gider farkının 
bölüşülmesi hakkmda karar almak, 

4. Yönetim ve denetçiler kurullarını ibra etmek, 
5. Kanun veya anasözleşme ile Genel K u r u l a tanınmış olan konu

lar hakkmda karar vermek. 

II - Çağrı: 

1. Çağrıya yetkisi olanlar : 

Madde 43 — Yönetim Kuru lu veya anasözleşme Ue bu hususta yet
k i l i kılman diğer bir organ ve gerektiğinde Denetçiler Kuru lu ve tasfiye 
memurları Genel Kuru lu toplantıya çağırmak yetkisine sahiptirler. 

2. Ortaklarm isteği, bakanlıkların çağrısı, mahkemenin izni : 

Madde 44 — Dört ortaktan az olmamak kaydiyle ortak sayısının en 
az onda birinin isteği üzerine Genel K u r u l toplantıya çağnhr. 

Yönetim Kuru lu bu isteği en az on gün içinde yerine getirmediği tak
dirde, istek sahiplerinin müracaatı üzerine veya doğrudan doğruya Tica
ret Bakanlığı tarafından, yapı kooperatiflerinde de İmar ve İskân B a 
kanlığı tarafından Genel K u r u l toplantıya çağnlabilir. 

Çağnlmadığı takdirde istek sahipleri mahallî mahkemeye başvura
rak Genel Kuru lu bizzat toplantıya çağırma müsaadesini alabilirler. 

3. Şekil : 

Madde 45 — Genel Kuru l , anasözleşmede gösterilen şekil ve su
rette toplantıya çağrılır. 

Toplantı nisabı anasözleşmede gösterilir. 
İlânların bir örneği toplantıdan en az on gün evvel Ticaret Bakan

lığına ve yapı kooperatiflerinde Ticaret Bakanlığına ve İmar ve İskân 
Bakanlığına da gönderilir. 

III - Gündem : 

Madde 46 — Toplantı çağnsına ve ilâna gündem yazılır. Ana -
sözleşmenin değiştirilmesi bahis konusu ise, yapılacak ilânda değiştiri
lecek maddelerin numaralarının yazılması Ue yetinil ir. 

Yönetim Kuru lu üyeleriyle denetçilerin azli , hesap komisyonunun 
seçilmesi, bilanço incelenmesinin geriye bırakılması, çıkan veya çıkarı
lan ortaklar hakkında karar alınması, Genel Kuru lun yeni bir toplantıya 
çağınlması tekli f i müstesna olmak üzere gündemde yazılı olmıyan hu
suslar görüşülemez. 

IV - Bütün pay sahiplerinin hazır bulunması hali: 

Madde 47 — Kooperatif in bütün or tak lan toplantıda hazır bulun
duğu sürece ve bir i t iraz olmadığı takdirde Genel K u r u l toplantılarına 
dair olan diğer hükümler saklı kalmak şartiyle toplantıya çağrı hak
kındaki hükümlere uyulmamış olsa dahi karar lar alınabilir. B u gibi k a 
rarların, ortaklar veya ortaklarm toplantıda oy birliği ile seçecekleri 
temsilciler tarafından imzalanması gereklidir. 

V - Oy hakkı: 

1. Genel olarak: 

Madde 48 — Genel Kuru lda her ortak yalnız b ir oya sahiptir. 

8. Temsil: 
Madde 49 — Anasözleşmede açıklama bulunduğu takdirde, b ir or

tak yazı Ue iz in vermek suretiyle Genel K u r u l toplantısında oyunu an
cak başka bir ortağa kuUandırabilir. B i r ortak Genel Kuru lda birden fazla 
ortağı temsil edemez. 

Üye sayısı 1 000 in üstünde olan kooperatiflerde anasözleşme Ue 
her ortağın en çok 9 olmak üzere birden faz la başka ortağı temsil edebi
leceği öngörülebiUr. Eş ve bir inci derecede akrabalar için temsüde or
taklık şartı aranmaz. 

3. Oya katılamıyacaklar : 

Madde 50 — Kooperatif işlerinin görülmesine herhangi bir suretle 
katılmış olanlar Yönetim Kurulunun ibrasına ait karar larda oylamaya 
katılamazlar. B u hüküm denetçiler hakkmda uygulanmaz. 

Ortaklardan hiçbiri kendisi veya k a n ve kocası yahut usul ve furuu 
üe kooperatif arasında şahsi b ir işe veya davaya dair olan görüşmelerde 
oy hakkım kullanamaz. 

VI - Kararlar: 

1. Genel olarak : 

Madde 51 — Kanun veya anasözleşmede aykırı hüküm bulunma
dıkça Genel K u r u l kararlarında ve seçimlerde oyların yarıdan bir fazla
sına it ibar olunur. 

Kooperatif in dağılması veya diğer toir kooperatifle birleşmesi ve 
anasözleşmenin değiştirilmesi kararlarında fi i len kullanılan oyların 2/3 U 
çoğunluğu gereküdir. Anasözleşme, bu kararların alınması için oy çoğun
luğu hakkında daha ağır hükümler koyabilir. 

S. Ortakların paylarının artırılması: 

Madde 52 — Ortaklarm şahsi sorumluluklarının ağırlaştırılması 
veya ek ödeme yükümleri ihdası hakkmda alınacak karar lar için bütün 
ortaklarm 3/4 nün rızası gereklidir. Karar lar , ilândan bağlıyarak üç ay 
içinde kooperatiften çıktıklarım bUdirmeleri halinde bunlara katümıyan 
ortakları bağlamaz. B u takdirde kooperatiften çıkma beyanı, kararın 
yürürlüğe girdiği tarihten başlamak üzere hüküm ifade eder. 

B u suretle, kooperatiften çıkma hakkının kullanılması, bir ayrılma 
tazminatı ödenmesine bağlı küinamaz. 

3. Kararlarm bozulması ve şartlar : 

Madde 53 — Aşağıda yazılı kimseler kanuna, anasözleşme hüküm
lerine ve i y i niyet esaslarına aykırı olduğu iddiası Ue Genel K u r u l karar
l a n aleyhine, toplantıyı kovalıyan günden başlamak üzere bir ay içinde, 
kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye başvurabilirler. 

1. Toplantıda hazır bulunup da karar lara a y k m kalarak keyfiyeti 
tutanağa geçirten veya oyunu kullanmasına haksız olarak müsade edil
miyen yahut toplantıya çağrının usulü dairesinde yapılmadığını veyahut 
gündemin gereği gibi ilân veya tebliğ edilmediğini yahut da Genel K u 
ru l toplantısına katılmaya yetki l i olmıyan kimselerin karara katılmış 
bulunduklarım iddia eden pay sahipleri; 

2. Yönetim Kuru lu ; 
3. Kararların yerine getirilmesi Yönetim Kuru lu üyeleri Ue denet

çilerin şahsi sorumluluklarım mucip olduğu takdirde bunların her b i r i ; 

Bozma davasının açüdığı ve duruşmanın yapılacağı gün, Yönetim 
Kuru lu tarafından usulen ilân olunur. 

B i r inc i fıkrada yazılı b ir aylık hak düşüren sürenin sona ermesin
den önce duruşmaya başlanılamaz. Birden fazla bozma davası açıldığı 
takdirde, davalar birleştirilerek görülür. 
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Mahkeme, kooperatifin İsteği üzerine muhtemel zararlarına karsı 
davacıların teminat göstermesine karar verebilir. Teminatın mahiyet ve 
miktarını belirtmek mahkemeye aittir. 

B i r kararın bozulması bütün ortaklar için hüküm ifade eder. 

4. Mektupla oy verme ve temsilciler toplantısı: 

Madde 54 — Ortak sayısı 1 000 den fazla olan kooperatiflerde, 
anasözleşmelerine kayıt konulmak suretiyle : 

1. Genel Kuru l a ait kararlardan, hepsinin veya bir kısmının ortak
l a rm oylarını mektupla bildirmeleri suretiyle verilmesi, 

2. Or tak larm gruplara ayrılarak verecekleri karar lar la tespit ede
cekleri tal imat gereğince oy vermek üzere kendi aralarından seçecekleri 
temsilciler topluluğu, 

Genel K u r u l sayılabilir. 
Mektupla oy bildirme halinde, mektupların, Yönetim Kuru lu ve ba

kanlık temsilcisi önünde incelenmesi sonunda muhtevanın neden ibaret 
olduğu tespit edilerek tutanağa yazdır. Hazır bulunanlar tarafından imza 
edilen tutanağa göre verildiği anlaşılan karar yürürlüğe girer. 

Grup temsilcileri genel kurulunda her temsilci, temsil ettiği ortak
larm sayısı kadar oya sahiptir. Temsilcinin aldığı ta l imata aykırı olarak 
oy vermesi karara tesir etmez. 

B) YÖNETİM KURULU : 

I - ödevi ve üye sayısı: 

Madde 55 — Yönetim Kuru lu , kanun ve anasözleşme hükümleri 
içinde kooperatifin faaliyetini yöneten ve onu temsil eden i c ra organıdır. 

Yönetim Kuru lu en az üç üyeden kurulur. Bunların ve yedeklerinin 
kooperatif ortağı olmaları şarttır. 

Yönetim Kuru lu üyeliğine seçüen tüzel kişiler, temsilcilerinin is im
ler ini kooperatife büdirir. 

II - Üyelik şartları: 

Madde 56 — Yönetim K u r u l u üyelerinin ve tüzel kişi olan ortakla
r m temsilcilerinin Türk tabiiyetinde olması şarttır. Bunlardan birkaçı 
kooperatifi temsil yetkisini haiz murahhas üye seçilebilir. 

Yönetim Kuru luna üye olabilmek için yüz kızartıcı bir suçtan mah
kûm edilmemiş olmak şarttır. 

Murahhas üyelerin seçilmesi ve değiştirilmesi ticaret sicil ine tescil 
ettiri l ir. 

III - Üyelik süresi: 

Madde 57 — Yönetim Kuru lu üyeleri en çok 4 yıl için seçilebilirler. 
Anasözleşmede aksine hüküm yoksa tekrar seçilmeleri caizdir. 

IV - Yönetim ve t e m s i l : 

1. Yetkilerin devri : 

Madde 58 — Anasözleşme, Genel K u r u l a veya Yönetim Kuruluna, 
kooperatifin yönetmıni ve temsilini kısmen veya tamamen kooperatif or
tağı bulunmaları şart olmıyan bir veya birkaç müdüre veya Yönetim 
Kuru lu üyesine tevdi etmek yetkisini verebilir. 

5. Şümulü ve sınırlandırılması: 

Madde 50 — Temsile yetki l i şahıslar kooperatif namma onun ama
cının gerektirdiği bütün hukukî işlemleri yapabilir. 

B u temsil yetkisinin sınırlandırılması i y i niyet sahibi üçüncü şahıs
lara karşı hiçbir hüküm ifade etmez. Temsil yetkisinin sadece esas mü
essesenin veya bir şubenin işlerine hasrolunmasına veya kooperatif unva
nının birl ikte kullanılmasına dair ticaret siciline tescil edilmiş olan ka 
yıtlar saklıdır. 

Yönetime veya temsile yetki l i şahısların kooperatife ait görevlerini 
yürütmeleri esnasında meydana getirdikleri haksız fiillerden doğan za
rarlardan kooperatif sorumludur. 

3. İmza: 

Madde 60 — Kooperatif i temsile yetki l i kılman kimseler imzalarmı 
ancak kooperatifin unvanı altına koymak suretiyle kooperatifi bağlarlar. 

4. Tescil: 

Madde 61 — Kooperatif Yönetim Kuru lu , kooperatifi temsile yetk i l i 
kılman kimselerin isimlerini, imzalarmı ve bu yetkiye dayanan kararların 
noterlikçe tasdikl i örneğini ticaret siciline verir. 
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5. Üyelerin titizlik derecesi ve sorumlulukları: 

Madde 62 — Yönetim Kuru lu , kooperatif işlerinin yönetimi için ge
reken titizliği gösterir ve kooperatifin başarısı ve gelişmesi yolunda bü
tün gayretini sarf eder. 

Yönetim Kuru lu , kendi tutanakları ile Genel K u r u l tutanaklarının, 
gerekli defterlerin ve ortak listelerinin muntazam hazırlanıp, tutulup, 
saklanmasından ve işletme hesabiyle, yıllık bilançonun kanuni hüküm
lere uygun olarak hazırlanıp tetkik olunmak üzere denetleme kuruluna 
verilmesinden sorumludur. 

Yönetim Kuru lu üyeleri ve kooperatif memurları, kendi kusurların
dan Ueri gelen zararlardan sorumludurlar. Bunların suç teşkil eden fül 
ve hareketlerinden ve özellikle kooperatifin para ve malları bilanço, tu
tanak, rapor ve başka evrak, defter ve belgeleri üzerinde işledikleri suç
lardan dolayı «Devlet memurları» gibi ceza görürler. 

V - Kooperatifin aczi halinde yapılacak işler : 

Madde 63 — Kooperatif in aczi halinde bulunduğunu kabul ettire
cek ciddî sebepler mevcut ise yönetim kuru lu piyasada carî f iyatlar 
esas olmak üzere, derhal bir ara bilançosu tanzim eder. Son yılın bi
lançosu veya daha sonra yapılan bir tasfiye bilançosu veyahut daha 
yukarda sözü geçen ara bilançosu kooperatif mevcudunun, borçlarını 
artık karşüamıyacağuu belirtiyorsa yönetim kurulu, Ticaret Bakanlı
ğına ve yapı kooperatiflerinde İmar ve İskân Bakanlığına da keyfiyeti 
bi ldir ir ve genel kuru lu derhal olağanüstü toplantıya çağırır. 

Pay senetleri çıkarılmış olan b i r kooperatifte son yılın bilançosunda 
kooperatif varlığının yarısı karşılıksız kalırsa yönetim kurulu derhal 
genel kurulu toplantıya çağırarak durumu ortaklara arz eder. Aynı za
manda i lg i l i mahkemeye, Ticaret Bakanlığına ve yapı kooperatiflerinde 
İmar ve İskân Bakanlığına da bi lg i verir. Ancak, ortakları ek ödeme
lerle yükümlü olan kooperatiflerde, büançoda tespit edilen açık, üç ay 
içinde ortaklarm ek ödemeleriyle kapanmadığı takdirde Ticaret Bakan
lığı ve yapı kooperatiflerinde İmar ve İskân Bakanlığı da haberdar 
edilir. 

Malî durumun düzeltilmesinin mümkün görülmesi halinde mah
keme yönetim kurulunun veya alacaklılardan birinin isteği üzerine if
lâsın açılmasını erteliyebilir. B u takdirde, mevcutlar defterinin tutul
ması, yönetim memuru atanması gibi kooperatif varlığının korunma
sına ve devamına yarıyan tedbirleri alır. 

VI - İşten çıkarma : 

Madde 64 — Yönetim kurulu, işlerin görülmesi ile görevlendirdiği 
kimseleri ve atadığı müdürleri ve diğer temsilci ve veki l leri her zaman 
azledebilir. 

İşten çıkarılan kimselerin tazminat isteme hakları saklıdır. 

C) DENETÇİLER : 

I - Seçim : 

Madde 65 — Denetçiler, genel kuru l namına kooperatifin bütün iş
lem ve hesaplarını tetkik eder. 

Genel kuru l , denetleme organı olarak en az bir yıl için bir veya daha 
çök denetçi seçer. Genel kuru l yedek denetçüer de seçebilir. Denetçilerin 
ve yedeklerinin kooperatif ortaklarından olması şart değildir. 

II - Çalışma: 

1. İnceleme yükümlülüğü. : 

Madde 66 — Denetçiler, işletme hesabiyle bilançonun defterlerle 
uygunluk halinde bulunup bulunmadığını, defterlerin düzenli bir surette 
tutulup tutulmadığını ve işletmenin neticeleriyle mameleki hakkmda 
uyulması gerekli olan hükümlere göre işlem yapılıp yapılmadığım ince
lemekle, yükümlüdürler. Ortaklarm şahsan sorumlu veya ek ödeme Ue 
yükümlü olan kooperatiflerde denetçUer, ortaklar listesinin usulüne uyun 
olarak tutulup tutulmadığını da incelemek zorundadırlar. 

Yöneticiler, bu maksat la denetçilere defterleri ve belgeleri verirler. 
Denetçilerin istekleri üzerine müfredat defteri ve bu defterin hangi 
esaslara göre düzenlendiği ve istenilen her konu hakkmda b i lg i veriUr. 

Ortaklar gerekli gördükleri hususlarda denetçilerin dikkat ini çek
meye ve açıklama yapılmasını istemeye yetkilidirler. 
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i . Rmpor düzenlenmesi: 

Madde 67 — Denetçiler her yıl yazılı bir raporla beraber teklif
lerini genel kuru la sunmaya mecburdurlar. 

Denetçiler, görevleri çerçevesinde işlerin yürütülmesinde gördük
ler i noksanlıkları, kanun veya anasözleşmeye aykırı hareketlen bundan 
sorumlu olanların bağlı bulunduklan organa ve gerekli hallerde aynı za
manda genel kurula haber vermekle yükümlüdürler. 

Denetçiler yönetim ve genel kuru l toplantılarına katılırlar. Ancak, 
yönetim kurulunda oy kullanamazlar. 

3. Sır saklama yükümlülüğü : 

Madde 68 —• Denetçiler, görevleri sırasında öğrendikleri ve açık
lanmasında kooperatifin veya ortakların şahısları için zarar umulan hu
susları kooperatif ortaklarına ve üçüncü şahıslara açıklayamazlar. 

III - özel hükümler : 

Madde 69 — Anasözleşme ve genel kuru l kararı ile denetleme teş
kilâtı hakkında daha geniş hükümler koymak, denetçilerin görev ve 
yetki lerini artırmak ve özellikle ara denetlemeleri öngörmek müm
kündür. 

A L T I N C I BÖLÜM 

Kooperatif birlikleri, koperatifler merkez birlikleri, Türkiye Millî 
Kooperatifler Birliği ve Danışma Kurulu 

Görev ve sorumluluk : 

Madde 70 —• Kooperatiflerin müşterek menfaatlerini korumak, 
amaçlarım gerçekleştirmek için iktisadî faaliyette bulunmak, faaliyet
lerini koordine etmek ve denetlemek, dış memleketlerle olan münase
betlerini düzenlemek, kooperatifçiliği geliştirmek ve eğitim yapmak, 
kooperatifçilik konulannda tavsiyelerde bulunmak gibi hizmetlerin ye
rine getirilmesi için, Kooperatif b ir l ik ler i , kooperatifler merkez bir l ik
leri ve Türkiye MUlî Kooperatifler Birliği kurulur. 

Kooperatif b ir l ik ler i , kooperatifler merkez bir l ikler i ve Türkiye 
Millî Kooperatifler Birliği Yönetim K u r u l u üyeleriyle memurları hakla
rında 62 nc i madde hükmü uygulanır. 

Yükümlülük : 

Madde 71 —• Bir l ik lere katılan kooperatifin ortaklarına, birliğe gir
mekle kanun veya kendi kooperatiflerin anasözleşmesindeki yükümlü
lüklerden fazlası yüklenemez. 

A) KOOPERATİF BİRLİKLERİ : 

Madde 72 — Konu l an aynı veya birbiriyle i l g i l i nitelikte olan 7 
veya daha çok kooperatif tarafından bir l ikler kurulabileceği anasözleş-
melerinde tespit edilebilir. 

B u bir l ikler kooperatif sekimde kurulur. 

1. Genel kurul: 

Madde 73 —> Kooperatif bir l ik ler inin en yetki l i organı anasözleş
mede aksine hüküm bulunmadığı takdirde kooperatif temsilcüerınden 
teşekkül eden genel kuruldur. 

Yönetim kurulu üyelerinin temsüci seçümesl mümkündür. 

t. Yönetim kurulu: 

Madde 74 — B i r l i k yönetim kurulu, b i r l ik genel kuruluna dahil 
temsilciler arasından seçilir. 

Yönetim kuruluna seçilecek üyelerin aynı kooperatifin temsilcile
rinden olmaması şarttır. 

S. Denetleme : 

(Madde 75 —• Birliğe katılan kooperatiflerin faaliyetlerini denetle
mek hakkının bir l ik yönetim kuruluna ait olduğu anasözleşme ile tespit 
edilebilir. 

B) KOOPERATİFLER MERKEZ BİRLİKLERİ : 

Madde 76 —• Kooperatif b ir l ik ler i kendi aralarında kooperatif şek
linde merkez b ir l ik ler i kurabil ir ler. 

Merkez bir l ikler inin genel kurulları bu birliğe dahü kooperatifler 
toniklerinin genel kurulları tarafından seçilecek temsilcilerden kurulur. 

Kooperatif ler bir l ik ler inin yönetim kurulları Uyeltr l merkss b i r l ik
leri genel kurullarına üye seçilebilirler. 

C) TÜRKİYE MİLLİ KOOPERATİFLER BİRLİĞİ: 

Madde 77 — Bi r l ik l e r veya merkez bir l ik ler i kooperatif şeklinde 
Türkiye Millî Kooperatifler Birliğini kurabüirler. 

Katılma şartları, Türkiye Millî Kooperatifler Birliği Anasözleşme-
sınde belirti l ir. 

Türkiye Millî Kooperatifler Birliği Genel Kuru lu bu Birliğe dahil 
bir l ikler ve merkez b ir l ik ler i genel kurul lannca seçilecek temsilciler
den kurulur. B u Kurulun kooperatif, bir l ik ve merkez b ir l ik ler i yöne
tim kurullarından teşkil olunacağı anasözleşme ile hüküm altına alı
nabilir. 

D) TEMSİLCİLERİN BELİRTİLMESİ : 

Madde 78 — B ir l ik ler , merkez bir l ik ler i ve Türkiye Millî Koope
ratifler Birliği Anasözleşmelerinde bunların genel kurullarını teşkil ede
cek kooperatifler, bir l ikler ve merkez bir l ik ler i temsilcilerinin adedi, 
ortak sayısına göre 5 kişiyi geçmemek üzere belirti l ir. 

Madde 79 — Bi r l ik l e r Millî Kooperatifler B i r l ik l e r i ve Türkiye 
Millî Kooperatifler Birliği Anasözleşmelerini bu kanun hükümlerine 
göre hazırlarlar. 

E) DANIŞMA KURULU : 

Madde 80 — Türkiye Millî Genel Kooperatifler Birliği Genel Yö
netim Kuru lu ile Devlet P lanlama Teşkilâtı, Ticaret, Tanm, Maliye, 
Köy işleri, i m a r ve iskân, Millî Eğitim ve Sanayi Bakanlıkları, koo
peratifleri finanse eden bankalar ve Türk Kooperatifçilik Kurumunun 
birer mümessilinin iştirakiyle «Türkiye Kooperatif leri Danışma K u 
rulu» kurulur. 

B u kurulun görev ve yetkileri çalışma şekil ve şartları Ticaret 
Bakanlığınca hazırlanacak bir tüzükle tespit olunur. 

Y E D l N C l BÖLÜM 

Kooperatiflerin dağılması 

A) DAĞILMA SEBEPLERİ : 

Madde 81 — Kooperatif : 
1. Anasözleşme gereğince, 
2. Genel kuru l karariyle, 
3. iflâsın açılmasiyle, 
4. Kanunlarda öngörülen diğer hallerde, Ticaret Bakanlığının 

ve yapı kooperatiflerinde Ticaret Bakanlığının veya imar ve iskân 
Bakanlığının mahkemeden alacağı karar üzerine, 

5. Diğer bir kooperatifle birleşmesi veya devralınması suretiyle, 
dağılır. 

Mahkemece veya genel kurulca tasfiye memurlan seçilmediği 
takdirde tasfiye işlerini yönetim kuru lu yapar. Tasfiye memurlarına 
ve yönetim kuruluna bu görevleri dolayısiyle' ücret verilebilir. 

B) TİCARET SİCİLİNE BİLDİRME : 

Madde 82 —• iflâstan gayn hallerde kooperatifin dağılması, yet
k i l i organlar tarafından Ticaret Sicil ine tescil ile ilân ettiri l ir. Ye tk i l i 
organların kimler olacağı Anasözleşmede gösterilir. 

C) TASFİYE MAMELEKİN PAYLAŞTIRILMASI: 

Madde 83 — Tasfiye haline giren kooperatifin bütün borçlan 
ödendikten ve ortak pay bedelleri geri verildikten sonra ka lan mal lar 
ancak Anasözleşmede bu husus öngörülmüş olduğu takdirde, ortaklar 
arasında paylaştırılır. 

Anasözleşmede başka bir hal tarzı kabul edilmiş olmadıkça pay
laştırma, dağılma anında kayıtlı ortaklar veya hukukî halefleri ara
sında eşit olarak yapılır. 

Ortak lara paylaştırma yapılacağına dair Anasözleşmede açıklama 
olmadığı takdirde tasfiye neticesinden arta ka lan miktar , kooperatif
leşme amacma uygun olarak harcanmak üzere Türkiye Millî Koopera
tifler Birliğine bırakılır. 

Böyle bir b ir l ik kurulmamış ise 94 üncü maddedeki amaçlan gü
den kurumlara bağışlanmak üzere, Ticaret Bakanlığı emrindeki fona 
yatırılır. 
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D) BİRLEŞME SURETİYLE DAĞILMA : 

Madde 84 —• B i r kooperatif bütün akti f ve pasıflenyle diğer bir 
»kooperatif tarafından devralınmak suretiyle dağıldığı takdirde aşağı
daki hükümler uygulanır : 

1. Devralan kooperatifin yönetim kurulu, dağılan kooperatifin 
tasfiye hakkındaki hükümlere göre alacaklarını bildirmeye çağırır. 

2. Dağılan kooperatifin mameleki, borçları tediye veya teminata 
bağlanıncaya kadar a y n olarak idare edilir. Yönetimi devralan koope
rati f in yönetim kuru lu üyeleri üzerine alır. 

3. Devralan koperatifin yönetim kurulu üyeleri alacaklılara karşı 
yönetimin ayrı olarak yürütülmesinden şahsan ve zincirleme sorum
ludurlar. 

4. Mameleki ayrı olarak yönetildiği süre içinde, dağılan koope
ratife karşı açılacak davalara dağılmadan önceki yetki l i mahkeme 
bakar. 

5. Dağılan kooperatif alacaklılarının devralan kooperatif ve 
onun alacaklıları ile olan münasebetlerinde, devralman mallar aynı 
öüre İçinde dağılan kooperatife ait sayılır. Devralan kooperatifin iflâsı 
halinde ise bu mal lar a y n bir masa teşkil eder. Gerekirse yalnız dağı
lan kooperatifin borçlarının ödenmesinde kullanılır. 

6. Her i k i kooperatifin mameleki, ancak dağılan kooperatifin 
ma l lan üzerinde tasarruf etmek caiz olduğu andan itibaren birleştiri
lebilir. 

7. Kooperatif in dağılmasının tescüi Ticaret S ic i l i memurluğundan 
İstenir. Borçları ödendikten veya teminata bağlandıktan sonra koope
rati f in kaydı si ldir i l ir . 

8. Kooperatif in dağılmasının tescili ile ortakları da bütün hak ve 
borçları ile bir l ikte devralan kooperatife katılmış olurlar. 

9. Mameleki a y n idare edildiği sürece dağılan kooperatifin or
t ak l an yalnız onun borçları için ve o zamana kadar sorumluluklarının 
bağlı olduğu esaslar dairesinde takip olunabilirler. 

10. Aynı süre esnasında, dağılan kooperatifin or taklanmn sorum-
lu luk l an veya ek ödeme yükümlülükleri birleşme netices.ndc hafifle
meye uğradığı ölçüde, bu hafifleme dağılan kooperatifin alacaklılarına 
karşı i ler i sürülemez. 

11. Birleşme neticesinde dağılan kooperatifin or taklan için şahsî 
sorumluluk veya ek ödeme yükümlülüğü doğduğu veya ağırlaştığı tak
tirde birleşme k a r a n , ancak bütün ortaklarm 3/4 ünün çoğunluğu ile 
verilebilir. Sorumluluğa ve ek ödeme yükümlülüğüne mütedair hüküm
ler birleşme kararma katılmamış olan ve bundan başka kararın ilânı 
tarihinden başlamak üzere üç ay içinde kooperatiften çıkacağını bi ldi
ren ortaklara uygulanmaz. 

E) BİR KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ TARAFINDAN DEVRALIN
MAK : 

Madde 85 — B i r kooperatifin varlığı, belediye, ekonomik bir Dev
let kuruluşu, kamu müessesesi veya kamuya yararlı dernek veya ce
miyetler tarafından da devralınabilir. B u takdirde genel kurulca alına
cak kararın dağılmaya ait hükümlere göre tescil ve ilân ettiri lmesi ge
rekir. 

B u gibi kooperatif varlığının, Devlete ait bir ekonomik kuruluş 
veya herhangi bir ekonomik kuruluş veya herhangi bir dernek veya ce
miyet tarafından devralınması hallerinde genel kuru l tasfiye yapılma
masına karar verebilir. 

Devir kararının ilân edildiği tarihten itibaren kooperatifin akt i f ve 
pasif i devralana int ikal etmiş olur. Dağılan kooperatifin adı ticaret s i 
cilinden si ldir i l ir . B u husus aynca ilân ettiri l ir. 

Birleşen müessese ile kooperatifin alacaklılarından her biri ilân ta
rihinden itibaren üç ay içinde yetki l i mahkemeye başvurmak suretiyle 
birleşmeye i t i raz edebilir. İtiraz hakkından vazgeçemedikçe yahut bu 
husustaki itirazın reddine dair mahkemece verilen karar kesinleşmedik
çe veyahut mahkemece takdir edilecek teminat, müessese veya koopera
tif tarafından verümedikçe birleşme hüküm ifade etmez. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Ticaret Bakanlığının görev ve yetkileri 

A) GENEL OLARAK BAKANLIĞIN GÖREV VE YETKİLERİ: 

Madde 86 — Ticaret Bakanlığının kooperatifleri ilgilendiren başlı
ca görev ve yetkileri şunlardır : 

1. Kooperatiflere, kooperatif birliklerine, merkez birliklerine, Tür
kiye Millî Kooperatifler Birliğine kuruluş ve organizasyonlannda yol 
göstermek, öğütleriyle yönetimlerinde ve çalışmalarında yardımcı olmak, 

2. Kooperatifleri, birl ikleri , merkez bir l ikler ini ve Türkiye Millî 
Kooperatifler Birliğini teftiş etmek, denetlemek veya denetlettirmek, 

3. Kooperatiflerin, birl iklerin, merkez birl iklerinin ve Türkiye Millî 
Kooperatifler Birliğinin dağılmasını gerektiren sebepleri mahkemeye bU-
dirmek, 

4. Kooperatiflerin, bilhassa istihsale yararlı kooperatiflerin kuru
luşu, öncelikle kredihînmesi ve memleket yararına faaliyette bulunmaları 
hususunda i lg i l i bakanlıklar ve kuruluşlar nezdinde gerekli teşebbüsleri 
yapmak ve koordinatör olarak vazife görmek. 

B) TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ VE KARARLARIN 
YÜRÜRLÜK ŞARTI : 

Madde 87 —• Ticaret Bakanlığı, kooperatiflerle, kooperatif bir l ik
leri, merkez bir l ik ler i ve Türkiye Millî Kooperatifler Birliğinin, genel 
kurul toplantılarında temsilci bulundurur. 

Genel kuru l toplantılan Bakanlık ternsüclsinin huzuru ile açılır ve 
devam eder. 

İdare, bildirilen günde temsilci bulunmasını sağlar. 
Temsilci toplantının kanunlara, anasözleşme ve gündem esaslan 

içinde yürütülmesini denetleme ve teminle görevlidir. M i k t a r ve esaslan 
Bakanlıkça tespit edilecek temsilci masraf ve ücretlerini karşılamak 
üzere lüzumlu ödenek Bakanlık bütçesine konur. 

Genel kuru l kararlarım muhtevi tutanaklar ile toplantıya katüan-
ların listesi temsilciler tarafından imzalanır. Temsilci, genel kurulda, 
kanun ve anasözleşmeye aykırı olarak alınan karar lar hakkındaki gö
rüşünü tutanakla belirtmeye mecburdur. 

Temsilcinin niteliği ve görevi tüzükte belirtil ir. 
Ancak usulüne uygun müracaat yapddığı halde, temsilci toplantıya 

gelmez ise toplantı icrasını temin etmek üzere, mahallî idare amirine du
rum bildiri l ir. Temsilci yine gelmez ise bir saat sonunda toplantıya baş
lanır. 

C) ÖRNEK ANASÖZLEŞME HAZIRLANMASI : 

Madde 88 — Ticaret Bakanlığı, kooperatifler, kooperatif bir l ikleri , 
kooperatif merkez bir l ik ler i ve Türkiye M i l l i Kooperatifler Birliği içirt, 
bu teşekküllerin mütalâasmın da alınmak kaydiyle örnek anasözleşme-
ler hazırlar, yapı kooperatifleri için bu görev Ticaret ve İmar ve İskân 
Bakanlığınca müştereken kullanılır. 

D) MUHASEBE USULÜ VE DEFTERLER : 

Madde 89 — Kooperatiflerin, kooperatif bü*liklerinin, kooperatif 
merkez bir l iklerinin ve Türkiye Millî Kooperatifler Birliğinin muhasebe 
usulleri ve mecbur olarak tutacaklan defterler Ticaret Bakanlığınca 
belirtilebilir. 

Verg i Usu l Kanununun bu hususlarla i lg i l i hükümleri saklıdır. 

E) TEFTİŞ VE DENETLEME : 

Madde 90 — Ticaret Bakanlığı, kooperatiflerin, kooperatif bir l ik
lerinin, kooperatif merkez bir l ik ler inin ve Türkiye Millî Kooperatifler 
Birliğinin işlem ve hesaplarını ve varlıklarını müfettişlere veya koope
ratif kontrolörlerine denetlettirebilir. 

Kontrolörlerin seçilme ve çalışma şekli Ue görev ve yetki ler i tü
zükle tespit olunur. 

B u teşekküller denetim sonucuna göre Ticaret Bakanlığınca verile
cek tal imata uymak zorundadırlar. 

Yapı kooperatiflerinde bu yetki İmar ve İskân Bakanlığınca da 
kuU anılır. 

F) TEFTİŞ VE DENETLEME İLE GÖREVLENDİRME : 

Madde 91 —• Ticaret Bakanlığı, teftiş ve denetleme işleri için koo
peratifler bir l iklerini , kooperatifler merkez bir l ikler ini veya Türkiye 
Millî Kooperatifler Birliğini veyahut i lg i l i teşekküllerle müesseseler de 
görevlendirebilir. 

Bunlara mütaallik esaslar 90 mcı madde gereğince hazırlanacak 
tüzükte belirtil ir. 



10 MAYIS 1969 (Resmî Gazete) Sahife : 11 

D O K U Z U N C U BÖLÜK 

Çeşitli hükümler 

A) SİYASİ FAALİYET YASAĞI : 

Madde 92 — Kooperatif toplantılarında ve kooperatif tesislerinde 
siyasî faliyet gösterilemez. Kooperatif faaliyetleri siyasî maksatlara alet 
edilemez. 

Kooperatifler, siyasî partilerden veya onlara bağlı teşekküllerden 
herhangi bir suretle maddî yardım kabul edemezler, onlara maddî yar
dımda bulunamazlar. 

İkinci fıkra hükümlerine aykırı hareket eden kooperatif kurucu
ları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ve bu f i i l genel kurulda vuku 
bulmuşsa bunu mümkün kılan genel kuru l başkanı, üç aydan bir yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

B) MUAFLIKLAR : 

Madde 93 — 1. Kooperatifler, kooperatif birl ikleri , kooperatif 
merkez bir l ik ler i ve Türkiye Millî Kooperatifler Birliği; 

a) Birbirlerinden ve ortaklarından aldıkları faiz ve komüsyonlar 
Ue ortaklarına kefalet etmeleri dolayısiyle bunlardan aldıkları paralar, 
banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden, 

b) Her nevi defterlerin ve anasözleşmelerin tasdiki ve açılış tas
diklerinde sayfalarının mühürlenmesi her nevi harçtan ve Damga Ver
gisinden, 

c) K i r a y a verilmediği veya - j H getirmiyen bir cihete tahsis edil
mediği müddetçe sahip oldukları gayr imenkul mal lar üzerinden alınacak 
her türlü vergilerden, 

d) Ortak lann temlik edejeklerd g ayrimenkuller her türlü vergi 
?w ±aartrmâa.Q. 

Muaftır. 
e) 13 üncü madde gers{£*ıce verilecek bildiri Damga Vergisine, di

ğer harç ve resimlere tabi del i ldir. 
2. Gayrimenkullerin irt i fak haklarının ve gayrimenkul mükellefi

yetinin kooperatiflere, kooperatif birliklerine, kooperatif merkez bir l ik
lerine, Türkiye Millî Kooperatifler Birliğine sermaye konulması halinde 
bunlar Emlâk Alım Vergis i Kanununun 9 ujficu maddesindeki indir iml i 
nispetten, 

3. 5422 sayılı Kurumlar Vergis i Kanununun 199 sayılı Kanunla de
ğişik 7 nci maddesinin 16 nci bendindeki esaaiar dahilinde Kurumlar Ver
gisi muaflığından, 

Faydalanırlar. 

4. Kooperatifler, kooperatif b ir l ik ler i ve kooperatifler merkez bir
l ik ler i faaliyete geçen üst kuruluşlara girmedikleri takdirde, bu madde
nin 1 nolu fıkrasının (b) bendi ile 2 nolu fıkrasından gayri fıkralarında 
yazıh muaflıklardan istifade edemezler. 

C) TANITMA VE EĞİTİM HİZMETLERİNİ SAĞLIYACAK 
FON : 

Madde 94 — Kooperatifçiliğin tanıtılması, eğitimi ve organızasyorı-
lannda yol göstermek, öğütleriyle yönetim ve faaliyetlerine yardımda 
bulunmak gibi hizmetler için koperatiflerin yıllık bilânçolarına göre ha
sıl olan müspet gelir g ider 1 farkının %1 i Ticaret Bakanlığı emrinde bir 
fona yatırılır. 

D) UYUŞMAZLIKLAR, HAKEM KURULLARI : 

Madde 95 — Koopeısatif organlan ile kooperatifler, kooperatiflerle 
bağlı bulundukları kooperatif b ir l ik ler i , kooperatif merkez bir l ikler i ve 
Türkiye Millî Kooperatifler Birliği arasında iştigal konularına giren 
hususlardan dolayı çıkan anlaşmazlıklar, genel hükümler saklı kalmak 
gartiyle anasözleşmelerinde öngörülen hakem kurullarınca da halledile
bilir. 

E) SAKLI HÜKÜMLER : 

Madde 96 — 2834 sayılı T a n m Satış Kooperatifleri ve B i r l ik l e r i 
Kanunu ile 2836 sayılı Tarım Kredi Kooperatif leri Kanunu hükümleri 
ve 7116 sayılı Kanunun yapı kooperatiflerine ait hükümleri saklıdır. Şu 
kadar k i , yukanda zikredilen kanunlarda açıklık olmıyan hallerde bu 
kanun hükümleri uygulanır. 

Madde 97 — 2834 ve 2836 sayılı kanunlarla kurulan kooperatif ve 
kooperatif bir l ikler i , kooperatif merkez bir l ik ler i halinde teşkilâtlanabi
lecekleri gibi Türkiye Millî Kooperatifler Birliğine de girebilirler. 

F) ANONİM ŞİRKET HÜKÜMLERİNE ATIF : 

Madde 98 —• B u kanunda aksine açıklama olmıyan hususlarda 
Türk Ticaret Kanunundaki Anonim Şirketlere ait hükümler uygulanır. 

G) DAVALARIN NİTELİĞİ VE MUHAKEME USULÜ : 

Madde 99 •— B u kanunda düzenlenen hususlardan doğan hukuk da
vaları, tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın ticarî dava sa
yılır. 

B u davalarda basit muhakeme usulü uygulanır. 

H) KALDIRILAN HÜKÜMLER : 

Madde 100 — Türk Ticaret Kanununun kooperatiflere ait 6 nci 
faslım teşkil eden 485 - 502 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ HÜKÜM 
Geçici Madde — Halen kurulmuş ve faaliyette bulunan kooperatif

ler sözleşmelerini i k i sene içinde bu kanun hükümlerine intibak ettirmek 
zorundadırlar. B u hususa riayet etmiyen kooperatifler dağümış sayılır
lar. Kanunen tasfiye i le vazifelendirilmiş kimseler tarafından dağılma
dan başlıyarak i k i ay içinde tasfiyeye geçilmediği takdirde Ticaret B a 
kanlığı veya Hazine tarafından mahkemeden tasfiye memuru atanması 
istenebüır. 

Anasözleşmelerini bu kanuna intibak ettirmek için kooperatiflerin 
yapacakları genel kurullar, olağan genel kuru l lann usul ve çoğunluğuna 
göre toplanır ve karar verirler. 

/; YÜRÜRLÜĞE GİRME : 

Madde 101 — B u kanun yayımlandığı tarihten 3 ay sonra yürür
lüğe girer. 

// KANUNU YÜRÜTECEK MAKAM : 
Madde 102 — B u kanun hükümlerini Bakanlar Kuru lu yürütür. 
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Kanun No : 1164 

Arsa Ofisi Kanunu 

Kabul tarihi: 29/4/1969 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş ve görevler 

Madde 1 — Arsa l ann aşın f iyat artışlarını önlemek amacı İle tan
z im alış ve satışları yapmak, konut, sanayi ve tur izm bölgeleri ve kamu 
tesisleri İçin arazi ve arsa sağlamak üzere; İmar ve İskân Bakanlığına 
bağlı, kamu tüzel kişiliğini haiz ve döner sermayeli «Arsa Ofisi Genel 
Müdürlüğü» kurulmuştur. 

Madde 2 — B u Genel Müdürlük; 
Konut, sanayi ve tur izm bölgeleri ve çeşitli kamu hizmet ve tesis

ler i için anlaşma, devir, satınalma yolu ile ve benzeri şekillerde arazi ve 
arsa sağlamaya, 

A r sa stoku ve tanzim satışlan yapmaya, 
Sağladığı arazi ve arsaları Bakanlıkça tespit edilecek esaslara göre 

planlıyarak, olduğu gibi veya alt yapı tesislerini kısmen veya tamamen 
ikma l ederek veya ettirerek ihtiyaç sahiplerine satmaya, kiralamaya, 
mübadeleye, irt i fak hakkı tesis etmeye yetkil idir. 

Madde 3 — A r s a Ofis i Genel Müdürlüğü : 
B i r Genel Müdür ile idarî ve teknik yardımcılarından ve 
Planlama ve yapım İşleri, 
A r sa alım, satım ve devir işleri, 
Hesap işleri, 
H u k u k işleri, 
Teftiş işleri, 
Muamelât işleri müdürlükleri ile 
Gerekli diğer müdürlüklerden teşekkül eder. 
Bunlardan Genel Müdür İmar ve İskân Bakanlığının tekl i f i üzerine 

müşterek kararla, Genel Müdür yardımcıları ve şube müdürleri İmar ve 
İskân Bakanlığınca, bunların dışında kalanlar Genel Müdürlükçe tayin 
olunur. 

A r s a Ofisi Genel Müdürlüğünün taşrada teşkilât kurması İmar ve 
İskân Bakanlığının iznine bağlıdır. Bakanlığın lüzum gördüğü hallerde. 
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Ofisin taşra işlerinin görülmesinde Bakanlık imkân ve elemanlarından da 
faydalanılır. 

Madde 4 — A r s a Ofisi Genel Müdürlüğünün kadroları ekli (1) sa
yılı cetvelde gösterilmiştir. 

Ücretli kadrolar ise Mal iye ile îmar ve îskân Bakanlığınca müşte
reken tespit olunur. 

Genel Müdürlük personelinin tayin, terfi, tecziye ve sic i l işlemle
riyle diğer özlük işleri İmar ve İskân Bakanlığı personeli hakkında uygu
lanan hükümlere tabidir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Mali hükümler 

Madde 5 — A r s a Ofisi Genel Müdürlüğünün döner sermayesi 
(250.000.000,—) liradır. (Bu sermaye en geç 10 yılda tamamlanmak üze
re, her yıl Mal iye Bakanlığı bütçesine yeteri kadar ödenek konulur.) 

B u miktar lüzumu halinde Bakanlar Kuru lu Kararı ile bir misli ar-
tınlabllir. 

B u döner sermaye : 

a) Bütçeye konulacak ödeneklerden, 

b) Hazine ve belediyelerden int ika l edecek taşınır veya taşınmaz 
malların takdir edilecek kıymetlerinden, 

• c) Döner sermayenin işletilmesinden elde edilecek kârlardan mey
dana gelir. 

Ayrıca, Genel Müdürlük her çeşit bağış ve yardımları da kabule 
yetkil idir. Bağışlar limite bakılmaksızın sermayeye eklenir. 

Döner sermaye tamamlandıktan sonra sermayenin işletilmesinden 
elde edilecek kârlar, arttırılacak sermayeye nüve teşkil etmek üzere, H a 
zine adına özel bir hesapta bloke edilir. 

Madde 6 — A r s a alımı ve satımı, harita, planlama kamu tesis ve 
hizmetlerinin yapılması, diğer döner sermaye işlemleri 1050 sayılı M u -
hasebei Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma, Eks i l tme ve İhale K a 
nunu ve bunların ek ve tadillerine ait hükümlerine tabi değildir. 

Ancak, döner sermaye ile yapılacak işlerden doğan gelir ve gider
ler için, malî yılın bitiminden itibaren üç ay içerisinde A r s a Ofisi Genel 
Müdürlüğünce bir bilanço düzenlenir. 

Mal iye ve İmar ve İskân Bakanlıklarınca geçici olarak görevlendi
rilecek uzmanlar tarafından tetkik edilecek olan bu bilanço bir rapora 
bağlanarak Sayıştay'm tetkik ve denetimine tabi tutulur. 

Bilanço ve ekleri ile uzmanlar raporunun, kâr ve zarar hesap öze
t inin bir sureti ayrıca Mal iye Bakanlığına gönderiür. -' 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Arsa üe ilgili hükümler 

Madde 7 — İmar ve İskân Bakanlığınca bu kanunda yazılı amaç
larda kullanılmak üzere talep edilen araz i ve arsalardan Hazineye ait 
olanlar Hazine tarafından ve evvelce Hazineden int ikal etmiş olup beledi
yelerce herhangi bir hizmete tahsis edilmemiş bulunan arazi ve arsalar 
da, karşılığı 775 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde sözü geçen fona ya
tırılmak kaydiyle, belediyelerce, Mal iye ve İmar ve İskân Bakanlıkla
rınca müştereken takdir edilecek kıymetleri üzerinden A r s a Ofisi Genel 
Müdürlüğüne devredilir. 

Bunlardan kamu hizmetleri için lüzumlu olduğu gerekçesiyle Hazine 
v y a nT^lıyece talep edilenler, devir fiyatına bu arsalara Ofisçe yapılan 
masraflar ilâve edilerek bulunacak bedel esas alınmak suretiyle Hazineye 
veya belediyelere aide edilir. 

B u devir işlemleri talep tarihinden itibaren üç ay içerisinde tekem
mül ettiri l ir. 

B u madde gereğince devredilecek araziler hakkmda, Çiftçiyi Top
raklandırma Kanunu hükümleri uygulanmaz. 

28/12/1960 tar ih ve 189 sayılı Kanun kapsamına giren veya her
hangi bir kamu hizmetine tahsis edilmiş olan araz i ve arsalar bu madde 
hükümleri dışındadır. 

Madde 8 — Hazine, belediye, özel idare ve Vakıflar İdaresi satışa 
çıkaracakları arazi ve arsaları satış muamelesine tevessül etmeden önce 
(Arsa Ofisine) bildirmekle mükelleftir. 

Madde 9 — İmar ve İskân Bakanlığı; konut, sanayi ve turizm iht i 
yaçları ile diğer kamu tesisleri için planlanmış sahalar içinde kalan özel 
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ve tüzel kişilere ait arazi ve arsaları ve varsa bunlar içerisinde veya üze
rinde bulunan bina veya sair tesisleri A r s a Ofis i Genel Müdürlüğü adına 
kamulaştırmaya yetkil idir. 

Madde 10 — A r s a Ofisi, konut, turizm, sanayi ve diğer kamu te
sisleri için planlamayı öngördüğü ve tahdidini yaparak i l g i l i tapu ida
relerine bildirmiş bulunduğu sahalardaki arsa ve arazinin satışlarında 
şüf'a hakkım haizdir. 

B u sahalardaki arsa ve arazinin satışları tapu daireleri tarafından 
15 gün içinde A r s a Ofisine bi ldir i l ir . 

Tapu dairelerine yapüacak bi ld ir i üzerine A r s a Ofisi en geç 30 gün 
zarfında şüf'a hakkını kullanacağını bildirmediği ve bu süre içinde öden
miş satış bedeli ile her türlü harç ve masrafları peşin olarak, mal ik adı
na yatırmadığı takdirde, şüf'a hakkının kullanılmasından vazgeçilmiş 
sayılır. 

30 günlük süre içinde ödenmiş satış bedeli ile her türlü harç ve 
masrafların yatırılmasını mütaakıp, tapu dairelerince re'sen eski satışın 
iptal i ile yeni ma l ik i adına tescil işlemi yapılır. 

B u halde tapu idareleri re'sen şüf'a hakkındaki şerhi kaldırmaya 
yetkil idir. 

Madde 11 — A r s a Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından satılan arsa
lar üzerine, satış şartlarına uygun İnşaat ikma l edilmedikçe üçüncü şa
hıslara satılamaz, bağışlanamaz veya haczolunamaz. B u hususlar tapu 
kayıtlarına işlenir. 

A r s a Ofisi Genel Müdürlüğünce-satılan arsalar, üzerine belirtilen 
süre içerisinde satış şartlarına uygı^Bjfepı yapılmadığı veya yapılan yapı 
satış şartlarına aykırı olduğu taflaWe, bedeli iade edilmek suretiyle 
Ofisçe geri alınabilir. / 

Yapılan inşaat satış şartlarıma uygtn olmamakla beraber, geri alın
ması lüzumlu görülmiyenler halikında, yvrgı yerlerin.ce, arsa satış bede
l inin i k i mislinden az olmamalt üzere, Oáse tazminat odenroeaüMi Wtí*.-
molunur. f" , 

Madde 12 — K a m u tüzelf kişiliğini h-dz. 'Kuruluşlarla kamu kurum
l a n arsa ihtiyaçlarını A r s a Ofi^ıi Genel Müdürlüğüne büdirerek Ofis eliyle 
karşılamak zorundadırlar. ^ 

Ancak, vak i talepleri A r s a Ofisince dört ay içinde karşılanamadığı 
veya bu müddete kadar karşuanamayacağJ daha önce yazı ile bUdirildiği 
takdirde, talep olunan arsalar için bu zorunluluk ortadan kalkar . 

Yukarıda sözü geçen krjrum ve kuruluşlara Hazineden veya diğer 
kaynaklardan çeşitli kanunlar la bedelsiz olarak in t ika l edecek arazi ve 
arsalar ile, belediyelere 1580/,' 6785, 6830 sayılı kanunlar ve bunların ek 
ve tadil leri uyarınca hibe v mübadele, anlaşma yolu ve benzeri şekillerde 
sağlanacak, yerler bir inci fıkra hükümlerine tabi değildir. B u kurum ve 

- líUTiííuslar, bu şekilde sağladıklan arazi ve arsaları, ölçekli kroki ler ini , 
cins, miktar ve diğer vasıflarım açıklamak, kul lanma maksat ve şekil
lerini belirtmek suretiyle en geç 6 ay içerisinde A r s a Ofisi Genel Müdür
lüğüne bildirmek zorundadırlar. 

Madde 13 — B u kanun gereğince A r s a Ofisi Genel Müdürlüğü ta
rafından kamulaştınlan, satm alman, planlanan veya çeşitli kamu hiz
met ve tesisleri yapılarak değerlendirilen sahalar, bunlar içinde ve civa
rındaki binalı ve binasız diğer arazi ve arsaların değer artışlarının vergi
lendirmede dikkate alınmasını sağlamak üzere, Ofisçe Mal iye Bakanlı
ğına bildiri l ir . 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

C&íifZi hükümler 

Madde 14 — K a m u tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar i le kamu kurum
ları, Ofisin görevleri ile i lg i l i işlerde gerekli bi lgi leri vermek zorundadır
lar. B u işlerin gerektirdiği giderler Ofisçe karşılanır. 

Madde 15 — A r s a Ofisi Genel Müdürlüğü, konut, sanayi ve tur izm 
bölgeleri, konut veya sanayi siteleri veya diğer kamu tesisleri meydana 
getirmek istiyen kamu tüzel kişiUğini haiz kuruluşlar, kamu kurumlan 
ve özel hukuk tüzel kişileri i le araştırma, inceleme ve proje hazırlama 
konularında teknik işbirliği yapabilir, lüzum gördüğü yerlerde İmar ve 
İskân Bakanlığının muvafakatini almak şartiyle, bu kanunun uygulan
ması için belediyelerle ortaklık kurabi l i r . 

Ortaklık esasları ve i l g i l i sair hususlar hazırlanacak yönetmelikte 
gösterilir. 

Madde 16 — A r s a Ofisi Genel Müdürlüğünün görev ve yetki ler i ile 
yapılacak »atış, k i raya verme ve ir t i fak hakkı tesisleriyle tazminat tak
dirleri satım ve devir almalar, harcamalar, taşınmaz mal veya hizmet 
maliyetlerinin hesabı, amortisman kâr ve nizami faiz paylarının tayini, 
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hesap usulleriyle diğer İdari, mai l ve teknik işlemlerin nasıl yürütüleceği D . Memuriyet in Nev ' i Adet Maaş 
hususları yönetmelikte belirti l ir. hususları yönetmelikte belirti l ir. 

Madde 17 — A r s a Ofisi Genel Müdürlüğünün bütün mal lan Devlet 6 Müdür Yardımcısı 7 950 
malı hükmündedir. Bunlar aleyhine suç işliyenler Devlet ma l lan aleyhine 4 Uzman (Yüksek Mühendis, Yüksek M imar veya Mü 
suç işliyenler g ib i cezalandırılırlar. hendis, Mimar ) « 1 250 

Madde 18 — A r s a Ofisi Genel Müdürlüğü, her türlü idarî ve kazaî 4 Uzman 3 1 250 
ihtilâflarda husumete ehildir. 5 Başraportör 2 1 100 

Mahkemelerde ve icra dairelerince Genel Müdürlük lehine hükmedi 5 Tercüman 2 1 100 
lip, tahsil olunan vekâlet ücretlerinin tevzi ve tediyesinde 1389 sayılı S Topoğraf (İhtisas yeri) 4 1 100 
Kanun hükümleri uygulanır. S Ressam (İhtisas yeri) 4 1 100 

Madde 19 — B u kanunda sözü geçen yönetmelikler, İmar ve İskân 5 Avuka t 1 1 100 
Bakanlığınca kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 6 ay içinde 5 Doktor 1 1 100 
hazırlanır. 9 Hemşire 1 600 

Madde 20 — İmar ve İskân Bakanlığı A r s a Ofisi Genel Müdürlü 7 Şef 3 800 
ğünün her türlü işlemlerini tetkik, teftiş ve tahkike yetkil idir. 10 Memur 3 500 

Madde 21 — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 11 5 450 
Madde 22 — B u kanunu Bakanlar Kuru lu yürütür. 12 7 400 

7/5/1969 
TAŞRA TEŞKİLÂTI 

l S A Y I L I C E T V E L 
1 100 

l S A Y I L I C E T V E L 
5 Müdür 5 1 100 

(Arta Ofisi Genel Müdürlüğü) 5 Uzman (Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar veya Mü

D. Memuriyet in Nev ' i Adet Maaş hendis, Mimar ) 5 1 100 D. Memuriyet in Nev ' i Adet Maaş 
e 
6 

Topoğraf (ihtisas yeri) 
Ressam (ihtisas yeri) 

5 950 
M E R K E Z TEŞKİLATI 

e 
6 

Topoğraf (ihtisas yeri) 
Ressam (ihtisas yeri) 5 950 

3 Genel Müdür 1 1 500 10 Memur 5 500 
4 Genel Müdür Yardımcısı (idarî) 1 1 250 Roaral 
4 Genel Müdür Yardımcısı (Yüksek Mühendis, Yüksek 

No. 
Duatur 

Bajlıiı Tertip 
Gazete 

Cilt Sahife Sarı 
Mimar veya Mühendis, Mimar ) 1 1 250 

No. 
Duatur 

Bajlıiı Tertip 
Gazete 

Cilt Sahife Sarı 
Mimar veya Mühendis, Mimar ) 1 1 250 

5 Müdür 7 1 100 77S 
Sözü geeen K a n u n : 
Gecekondu Kanunu 80/7/19«« 5 « 262« 12362 

•e e e. 

K A R A R N A M E L E R 
Millî Eğitim Bakanlığından: 

Karar Sayısı: 7144 
1 — istanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Yeniçağ Tar ih i 

Kürsüsünde açık bulunan 1100 l i ra aylıklı Profesörlüğe, 4936 sayılı K a 
nunun, 115 sayüı Kanunla değişik 26 nc i maddesi gereğince, Fakülte 
Profesörler Kuru lu tarafından seçilmiş ve Senatoca uygun görülmüş 
olan aynı Kürsüde Üniversite Profesörü Dr. Münir Aktepe'nin, a lmakta 
olduğu 1750 l i ra aylıkla atanması uygun görülmüştür. 

2 — B u k a r a n Millî Eğitim Bakanı yürütür. 
29/4/1969 

CUMHURBAŞKANI 
C, SUN AY 

Başbakan Millî Eğitim Bakam 
S. DEMİREL 1. ERTEM 

Millî Eğitim Bakanlığından : 

Karar Sayısı: 7172 
1 —* A n k a r a Üniversitesi, T ip Fakültesi, Anatomi Kürsüsünde açık 

bulunan 1250 l i ra aylıklı Profesörlüğe, 4936 sayılı Kanunun, 115 sayılı 
Kanunla değişik 26 nci maddesi gereğince Fakülte Profesörler K u r u l u 
tarafından seçilmiş ve Senatoca uygun görülmüş olan, aynı Kürsü Do
çenti Dr . Kap lan Anncı'nın almakta olduğu 1100 l i ra aylıkla atanması 
uygun görülmüştür. 

2 — B u k a r a n Millî Eğitim Bakanı yürütür. 
8/5/1969 

CUMHURBAŞKANI 
C SUNAY 

Başbakan M i l l i Eğitim Bakanı 
JB. DMMİRBL t. ERTEM 

« •« : 

İ L A N L A R 
Sakarya Asl iye 2 nci H u k u k Hâkimliğinden : 

Dosya N o : 1969/274 

Davacı: Meserret Tunçel 

Muhatap : Cemal Tunçel, istanbul Yeşildere Başı Sokak No : 76 
Eminönü adresinde iken meçhul 

D a v a : Boşanma 
Muhatap gösterilen adreste iken adresi meçhul kaldığından Uânen 

tebUğat yapılmasına karar verildiğinden, 
Tarafların 2,5 sene evvel evlendiklerini 17 aylık bir çocuklarının bu

lunduğu, davalı içkiye müptelâ olup her akşam içip evine geç geldiği ve 
bazı akşamları da evine hiç gelmediği, bilâhara da çalıştığı işini de ihmal 
edip herkesten borç para alıp vermemesi ve bilâhara da işini terk edip 
bütün masrafları davacı tarafından temin edilmeye başlandığı, daha da 
i ler i giderek içip evine gelip ailesine hakaret edip dövmesi sebebiyle ara
larındaki hayatm çekümez bir hal aldığından, bundan sonra bir arada 
k a n koca hayatı yaşamaya imkân kalmadığını beyanla boşanmalanna 

ve kendisi için 175 l i ra küçük Aydın için de 100 l i ra nafakanın davalıdan 
tahsil ini talep etmiş ve küçüğün velayetinin de kendisine tevdiini talep 
ettiğinden duruşma günü bulunan 21/5/1969 Çarşamba saat 10 da mah
kemede hazır bulunmasını teminen dava dUekçesi yerine ka im olmak 
üzere Uânen tebliğ olunur. 4419 

Çorum Asl iye İkinci H u k u k Hâkimliğinden : 

1966/873 
Rezzan Düzen veküi Avukat Fevz i B i l an tarafından Medet Düzen 

aleyhine açılan boşanma davasının yapılan muhakemesinde : 
Yapılan aramalara rağmen tebligata sarih adresi tespit olunamı-

yan Samsun Reşadiye Mahallesi hane 514 nüfusuna kayıtlı davalı Medet 
Düzen ile davacı Rezzan Düzen'in boşanmalarına, davalının bir yıl müd
detle evlenmekten memnuiyetme 30/5/1968 tarihinde karar verilmiş olup, 
işbu Uân tarihinden itibaren 15 gün İçin temyiz olunmadığı takdirde 
hükmün kesinleşeceği ilânen tebliğ olunur. 

4413 
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Devrek Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

Esas No : 1968/682 
K a r a r N o : 1968/923 
Savcılık No : 1968/509 
Ceza Hâkimi : F a i k Çelik 13255 
Kâtip : Mustafa Karadeniz 
Davacı : K . H . 

Müşteki : Ha l i l Bayrakçı, Ha l i l oğlu 1329 D. lu Devrek - Yeni M a 
halleden 

Sanık : A d i l Kalyoncu, ökkeş oğlu Hatice'den olma 1936 D. l u 
Gaziantep İM Yaprak Mahal leşin den bekâr, cahil, sabıkasız, Türk, İs
lâm. 

Suç : Mütecaviz sarhoşluk ve hakaret. 
Suç Tarihi : 18/7/1968 
Yukarıda kimliği ve suçu yazılı sanık hakkında yapılan yargı

lama sonunda : 
G . D . : Sanığın T. C. K. nun 482/3 üncü madde ve fıkra gereğince 

bir ay müddetle hapsine ve 250 l i ra ağır para cezası ile cezalandırıl
masına dair 10/9/1968 günlü gıyabî kararın bu güne kadar yaptırılan 
aramalara rağmen bulunamadığından 7201 sayılı Kanunun 28 ve 29 
uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete ile üânen tebliğine ve aynı K a 
nunun 31 inci maddesi gereğince ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde 
bir i t irazda bulunulmadığı takdirde tebligatın yapılmış sayılacağına k a 
rar verüdi. 

İlânen tebliğ olunur. 
4421-3 

Esas N o : 1968/1016 
K a r a r N o : 1968/1413 
Ceza Hâkimi : Fa ik Çelik 13255 
Kâtip : Mustafa Karadeniz 

Davacı : Sefer Sancar, Şevket oğlu, Devrek - Akçabey K. den. 
Sanık : Abdul lah Kansız, Hüseyin oğlu Akçabey K . den. 
Suç : Dövmeğe teşebbüs, tahkir. 
Suç Tar ih i : 14/10/1968 
Yukarıda kimliği ve suçu yazıh sanık hakkında yapılan yargüa-

m a sonunda : 

G. D. : Şahsî davacı gösterilen gün ve saatte duruşmaya gelme
diği gibi kendisini de bir vekü ile temsil ettirmediğinden davasından 
vazgeçmiş olması sebebi ile davanın C. M . U . K. nun 361/2 nci mad
desi gereğince düşürülmesine dair, 17/12/1968 günlü gıyabî kararın bu 
güne kadar yaptırılan aramalara rağmen şahsî davacı bulunamadığından 
7201 sayüı Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete 
İle ilânen tebliğine ve aynı Kanunun 31 inc i maddesi gereğince ilân ta
rihinden itibaren 15 gün içinde bir i t irazda bulunulmadığı takdirde teb
ligatın yapılmış sayılacağına karar verildi. 

İlânen tebliğ olunur. 
4421-4 

Esas N o : 1967/1236 
Ka ra r N o : 1968/730 
C. Savcılığı No : 1967/1037 
Ceza Hâkimi : F a i k Çelik 13255 
Kâtip : Musta fa Karadeniz 
Davacı : K . H . 

Davaya Katılan : Orman Genel Müdürlüğü 
Katılan Vek i l i : Avuka t Fer i t Beşkardeş 
Sanık : İsa Budak, E m i n oğlu Ayşe'den olma 1941 D. lu Yenice 

Nahiyesi Derebaşı K. den evli 1 çocuklu, okur yazar, Zonguldak Maden 
Ocağında 2413098 sici l numarası ile işçi sabıkasız, Türk, İslâm. 

Suç : Orman Yasasma aykınlık, 
Suç Tar ih i : 14/9/1967 
Yukanda suçu ve kimliği yazılı sanık hakkında yapılan yargıla

ma sonunda : 
G. D. : Sanığın 6831 sayılı Orman Yasasının 91/1 inci madde ve 

fıkrası bir inci cümlesi gereğince 7 gün müddetle hapsine ve 123 l i ra 40 
kuruş ağır para cezası ile cezalandınlmasına, cezalannm 647 sayılı K a 
nunun 4 üncü maddesi ile takdiren 1 gün 10 l i ra hesabiyle 7 gün hapis 
cezası yerine 70 l i ra ağır para cezası hükmolunmasma dair, 18/6/1968 
günlü gıyabî kararın bu güne kadar yap tmlan aramalara rağmen bu
lunamadığından 7201 sayılı Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğin
ce Resmî Gazete ile ilânen tebliğine ve aynı Kanunun 31 inci maddesi 

gereğince ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde bir i t i razda bulunul
madığı takdirde tebligatın yapılmış sayılacağına karar verildi, 

ilânen tebliğ olunur. 
4421-5 

Esas No : 1968/454 
Kara r No : 1968/1119 
C. Savcılık No : 1967/376 
Ceza Hâkimi : F a i k Çelik 13255 
Kâtip : Mustafa Karadeniz 
Davacı : K. H . 
Davaya Katüan : Orman Genel Müdürlüğü 
Katılan Vek i l i : Avukat Ömer A l p Tulgar 
Sanık : ib rah im Berzak, M u s a oğlu, Meryem'den doğma, 1339 do

ğumlu Rize i l i tkizdere Kazası, Çamlık Köyünden evli 3 çocuklu okur
yazar, sabıkasız, çiftçi, Türk, islâm. 

Suç : Orman Yasasma aykınlık. 
Suç Tar ih i : 23/8A963 
Y u k a n d a açık kimliği ve suçu yazüi sanık hakkında yapılan yar-

güama sonunda : 
G. D. : Sanığın 6831 sayılı Orman Yasasının 91/1 İnci madde ve 

fıkra 1 inci cümle gereğince 7 gün müddetlo hapsine ve 181 Ura 70 k u 
ruş ağır para cezası Ue cezalandınlmasına, cezalarının 647 sayılı K a 
nunun 6 nci maddesi gereğince ertelenmesine dair 24/10/1968 günlü 
gıyabî kararın bu güne kadar yaptırılan aramalara rağmen bulunama
dığından 7201 sayılı Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî 
Gazete Ue ilânen tebliğine ve aynı Kanunun 31 inc i maddesi gereğince 
Uân tarihinden itibaren 15 gün içinde bir i t i razda bulunulmadığı tak
dirde tebligatın yapılmış sayüacağına karar verildi. 

ilânen tebliğ olunur. 
4421-6 

E . No : 1967/208 
K. No : 1968/1371 
C. Savcılık No : 1967/171 
Ceza Hâkimi : F a i k Çelik 13255 
Kâtip : Mustafa Karadeniz 
Davacı : K . H . 

Müşteki : Ilyas C in Mustafa oğlu, 1317 doğumlu Kemerler Kö
yünden. 

Sanıklar : 1 — Nevzat İnam, Hakkı ile Necibe'den, 1951 de Dev
rek Oğuzhan Köyünden doğma bekâr okur yazar sabıkalı Türk, İslâm. 

2 — Sabri Ars lan, Ahmet ile Lütfiye'den, 1943 de Vakfıkebir'de 
doğma, Zonguldak Koz lu Taşbaca Mahallesinde mukim, nüfusunu aynı 
yere aldırmış, evli 4 çocuklu sabıkalı Türk, İslâm. 

3 — Mustafa Kayabaşlı, Ha l i l ile Halime'den 1340 da Duhancılar 
Köyünde doğma, evli 3 çocuklu, cahü sabıkalı Türk, islâm. 

Suç : Hırsızlık. 
Suç tar ihi : 6/6/1966 

Yukarıda açık kimliği ve hüviyeti yazılı sanıklar hakkında yapı
lan yargılama sonunda : 

G. D. : Sanık Sabr i Ars lan 'm T. C. K . nun 491/3 madde ve fıkra 
gereğince 1 sene müddetle hapsine ve T. C. K . nun 525 inci madde ile 
1 sene emniyeti umumiyeti nezareti altında bulundurulmasına dair 
10/12/1968 günlü gıyabî kararın bu güne kadar yaptmlan aramalara 
rağmen bulunamadığından 7201 sayılı Kanunun 28 ve 29 uncu madde
leri gereğince Resmî Gazete ile ilânen tebliğine ve aynı kanunun 31 inci 
maddesi gereğince ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde bir i t irazda 
bulunulmadığı takdirde tebligatın yapılmış sayılacağına karar verildi. 

ilânen tebliğ olunur. 
4421-7 • • 

Niğde - Ortaköy Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

1968/311 
Şahsî davacı Akpınar Köyünden Akgül Koyuncu'nun şahsî dava 

dilekçesi üzerine sanıklar aynı köyden Fatiş Demiryürek ve arkadaşları 
hakkında duruşma açılmasına karar verilmiş ise de bütün aramalara rağ
men davacıya tebligat yapılamadığından 7201 sayılı Kanun hükümleri ge
reğince duruşmanın 10/6/1969 Perşembe günü saat 9 a bırakıldığı du
ruşmada hazır bulunmadığı takdirde davasından vazgeçmiş saydacağı 
tebligat yerme geçmek üzere ilân olunur. 

4420 



10 MAYIS 1969 (Resmî Gazete) Sahife : 15 

Devrek Asl iye Ceza Hakimliğinden : 

Esas No : 1967/199 
K a r a r No : 1968/ 96 
Savcılık No : 1967/819 
Ceza Hâkimi : F a i k Çelik 13255 
C. Savcısı : Tevf ik Erişgen 13154 
Kâtip : Yılmaz Kartoğlu 594 
Davacı: K . H . 
Sanık : Rıza Erars lan, Şaklr ile Lütfiye'den 1944 yılında Kdz. Erek

l is i Davutlar K. de doğma, bekâr, cahil, sabıkasız, işçi, Türk, İslâm. 
Suç : 6136 sayılı Yasaya aykırılık, 
Suç tarihi : 17/8/1967 
Yukarıda kimliği ve suçu yazılı sanık hakkında yapılan yargılama 

sonunda : 
G. D. : Sanığın 6136 sayılı Kanunun 15 inci maddesi gereğince 3 ay 

müddetle hapsine ve 100 Ura ağır para cezası ile cezalandırılmasına dair 
26/6/1968 günlü gıyabî kararın bu güne kadar yaptırılan aramalara rağ
men bulunamadığından 7201 sayılı Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri ge
reğince Resmî Gazete ile ilânen tebliğine ve aynı kanunun 31 inci mad
desi gereğince ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde bir it irazda bulun
madığı takdirde tebligatın yapılmış sayılacağına karar verildi. 

İlânen tebliğ olunur. 
4421-1 

Esas N o : 1967/179 
Kara r N o : 1968/155 
Savcılık No : 1967/785 
Ceza Hâkimi : F a i k Çelik 13255 
C. Savcısı : Tevfik Erişgen 13154 
Kâtip : Mustafa Karadeniz 
Davacı : K . H . 
Sanıklar : 
1 — A l iye Müzeyyen Çaplık, Mehmet Turgut karısı, Yunus kızı, 

1333 D. lu istanbul - Beyoğlu - Kasımpaşa - Yeldeğirmeni Pajadağ Yoku
şu, Hana : 6, Ci l t : 13, ıSahife : 28 de. 

2 — Muammer Aratoğlu, Isa oğlu Münlre'den doğma, 1949 D. lu 
Devrek Veyisoğlu Köyü 35/20 Hane, 23 Cilt , 88 Sahife. 

Suç : 6136 sayılı Kanuna muhalefet, 
Suç tar ihi : 3/9/1967 
Yukarıda kimliği ve suçu yazılı sanıklar hakkmda yapılan yargı

lama sonunda : 
G. D. -.Sanıkların 6136 saydı Kanunun 15 inc i maddesi gereğince 

3 er ay müddetle hapislerine ve 100 er l i ra ağır para cezası i le cezalan
dırılmasına, cezalarının 647 sayüı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince 
ertelenmesine, dair 8/1/1968 günlü gıyabî kararın bu güne kadar yap
tırılan aramalara rağmen bulunamadığından 7201 sayılı Kanunun 28 ve 
29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen tebliğine ve aynı 
Kanunun 31 inci maddesi gereğince ilân tarihinden it ibaren 15 gün içinde 
bir i t i razda bulunulmadığı takdirde tebligatın yapılmış sayılacağına k a 
rar verildi. 

İlânen tebliğ olunur. 
4421-2 

Bayramiç As l iye H u k u k Hâkimliğinden : 

Bayramiç'in Karaköyünden Rıza kızı E s m a Belen tarafından Çan 
ilçesi Kızılelma —Köyünden Ahmet oğlu Kâzım Belen aleyhine açılan 
boşanma -davasının yapılan yargılaması sonunda : 

Taraf lar arasında müşterek hayatın devamım imkânsız kılacak 
derecede şiddetli geçimsizlik olduğu subuta erdiğinden boşanmalarına 
ve müşterek çocukları Mithat , İsmail ve Ünzüle'nin velayetlerinin ana
ları Esma'ya tevdiine dair Mahkememizden 21/4/1969 gün ve 184/101 
sayılı hükümle karar verilmiştir. 

Davalı Kâzım'm tebliğe elverişli açık adresi belli olmadığından bu 
hükmü ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde temyiz etmediği takdirde 
hükmün kesinleşeceği Uân ve tebliğ olunur. 

4411 

Bayramiç'in Yanıklar Köyünden Musa oğlu Ramazan Özkan tara
fından aynı köyden olup Yenice ilçesinde oturur Ramazan kızı Nazire 
Özkan aleyhine açılan boşanma davasının yapılmakta olan muhake
mesinde : 

Davalının tebliğe elverişli ikametgâh ve adresi belli olmadığından 
hakkındaki davetiye Resmî Gazete'nin 15/3/1969 gün ve 13149 sayılı 

nüshasında ilânen tebliğ edilmiş olup davalı 28/4/1969 günlü duruş
maya gelmediğinden hakkında gıyap kararı çıkarılması ve ilânen tebli
ğine ve duruşmanın 11/7/1969 Cuma günü saat 9.15 e bırakılmasına 
karar verildiği ilân ve tebliğ olunur. 

4412 
9 

iskenderun Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

iskenderun'un Yenişehir Mahallesi 241 hanesinde nüfusa -kayıtlı 
Saman oğlu C i r c i Akkay , Ferida, Orhan, A y d a ve Nida 'nm dinlerinin 
La t in Kato l ik olarak kayıtlı bulunduğu ve iskenderun Müftülüğünce 
tanzim edilen 1, 2 ve 3 sayılı belgelerde ise davacüarm ihtida ederek 
müslüman oldukları ve bu davacılardan C i rc i A k k a y ' m Kâmil ismini 
tercih ettiğinden davacıların nüfustaki La t in Kato l ik olarak kayıtlı 
bulunan dinlerinin İslâm olarak tashihine ve keza davacılardan Ci rc i 
Akkay'ın nüfustaki C i r c i isminin de Kâmil olarak tashihine ve davacı
lardan Orhan, Ayda ve Nida 'nm nüfustaki Circ i olan baba adlarının 
da Kâmil olarak tashihine İskenderun Asl iye H u k u k Mahkemesinin 
28/3/1969 gün ve 173/189 sayılı k a r a n Ue karar verilmiş olduğu ilân 
olunur. 

4413 

Şile Asl iye Hukuk Hâkimliğinden : 

Tapu kaydının iptal i ile tashihan tescilden taraflar Şile'nin Soğu-
lar Köyünden davacılar Mürvet Turan ve Muradiye Turhan i le dava
lılar Şile'nin Ko l tu Köyünden A l i Turhan, Zühre Turhan, Nevzat Tur
han ve Ayşe Ergün aralarında yapılmakta olan duruşmada : 

Davalı Ayşe Ergün'ün adresi bunca aramalara rağmen buluna
madığından duruşma gününün Resmî Gazete'de ilânına karar veri l 
miştir. 

işbu taraflar arasındaki davanın duruşmasının 18/6/1969 tar i 
hinde saat 9 da Şile Asl iye Hukuk Mahkemesinde olduğu tebligat ye
rine k a i m olmak üzere ilân olunur. 

4423 

Develi Asl iye Hukuk Hâkimliğinden : 

1969/204 
(Develi'nin Ayşepmar Köyünden Reyhan Kocabaş ile aynı köyden 

Mehmet Kocabaş arasındaki boşanma davasında : 
Mahkememizin 13/3/1969 tarih ve 204/129 No. lu kararı ile taraf

ların boşanmasına karar verilmiş olup borçluya çıkarılan ilâm tebli
ğinin adresinin meçhul olduğundan bahisle tebliğ olunamadığı cihetle 
ilâm tebliği yerine ka im olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

4422 

Güdül As l iye H u k u k Hâkimliğinden : 

1968/1 
Davacı Hatice Meraklı (Samancı) tarafından Güdül Nüfus Me

murluğu aleyhine açılan Nesebin Tashihi davasında davalılardan Şeh-
riman özçelik (Kılıçay) m adresli meçhul olduğundan davetiye yerine 
kaim olmak üzere 6/9/1969 Cuma günü saat 9 a bırakılan duruşmada 
hazır bulunmasına, aksi takdirde duruşmaya gıyabında devam oluna
cağı davetiye yerine ka im olmak üzere tebliğ olunur. 

439S 

Eskişehir Asl iye B i r inc i H u k u k Hâkimliğinden : 

1968/790 
T. Iş Bankası tarafından Mehmet Pars aleyhine açılan alacak da

vasının yapılan muhakemesi sırasında davalının adresi tespit edileme
diğinden ilânen yapılan tebligata rağmen duruşmanın muallâk bulunduğu 
18/4/1969 günü gelmediğinden bu kere duruşmanın bırakıldığı 10/6/1969 
günü saat 9.15 de davalı Mehmet Pars'ın Mahkememizde hazır bulun
ması veya bir veki l göndererek kendisini temsil ettirmesi, aksi takdirde 
duruşmanın gıyabında devamına karar verileceği hususu gıyap k a r a n 
tebliği yerine ka im olmak üzere ilân olunur. 

4427 



S*hife : 16 (Reejnî €u«to) 10 MAYIS 1949 
llii,l„rt|«l>g 

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

Y A P I ÎŞLERÎ İ LÂN I 
1 — Eksi ltmeye konulan iş : Diyarbakır Şube binası ilâve inşaatı 

olup i l k keşif bedeli 2.025.133,20 liradır. 
2 — Eksi l tme 23/5/1969 tarihine rastlayan, Cuma günü saat 16 da 

Ankara 'da Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez Satın 
A l m a Komisyonunda bir im fiyat esası üzerinden kapalı zarf usuliyle ya 
pılacaktır. 

3 — İsteklilerin; bu işe ait eksiltme evrakını ve eklerim, Ankara 'da 
Mithatpaşa Caddesinde Genel Müdürlük İnşaat Müdürlüğü Keşif Büro-
Mithat Paşa Caddesinde Genel Müdürlük İnşaat Müdürlüğü Keşif Büro-

4 — Eksi ltmeye girebilmek İçin istekliler; 
a) 1969 yılma ait ticaret odası belgesini, 
b) Usulü dairesinde 74.504,— liralık muvakkat teminatım, 
c) B u işe ait iştirak belgesini, 
kapalı zarflarına koyacaklardır. 
5 — B u işe ait iştirak belgesi alınma şekli : 
İsteklilerin en geç 21/5/1969 Çarşamba günü mesai sonuna kadar 

bir dilekçe ile Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne müracaat 
etmeleri (Müracaatta umumî evrak kaydı tar ihi muteberdir. Telgrafla 
müracaat kabul olunmaz) ve ekleri dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığın
dan alınmış keşif bedeli kadar (B) grubundan müteahhitlik karnesi asıl 
veya noter sureti i le bu önemde benzeri bina inşaatını muvafakiyetle ik
mal ve kabullerini yaptırdıklarına dair i l g i l i daireden alınmış belge ashnı 
ve münhasıran Kurumdan alacakları plan, teçhizat, taahhüt ve teknik 
personel beyannamesinde zikredilen teknik personel ile notörden mün'akit 
taahhüt beyannamesini ve ihale evrakını tetkik ettiklerini gösterir K u 
rum Keşif Bürosundan bu iş için alınmış belgeyi de eklemeleri lâzımdır. 

6 — İstekliler gerçek tek kişi veya tüzel kişi olacaktır. 
7 — İsteklüerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde ha

zırlayacakları tekli f mektuplarım eksiltme günü saat 15 e kadar mak
buz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postada ola
cak gecikmeler kabul edilmez. 

8 — 5337 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin 4 üncü fıkrası muci
bince belediyelerce istenecek Uân resmi ve yardımlarla bi lumum harçlar 
müteahhide aitt ir. 

9 — K u r u m ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine yapmakta ser
besttir. 

4343 / 2-9 

A n k a r a Asl iye Üçüncü Ceza Hâkimliğinden : 

1969/Mt. 83 
Hâkim : Ahmet Ayanoğlu 10262 
Başkâtibe : Hamide Kamışlı 
15/4/1969 tarihinde E t l i k Garajlarında kontrol esnasında ele ge

çirilen kaçak eşyaların sahibi belli olmadığından müsaderesine karar 
verilmesi İstenildiğinden, incelendi. 

İcabı düşünüldü : 16/4/1969 günlü kaçak eşya tutanağında saf 
kıymeti, gümrüklenmiş değeri yazılı üç adet duvar halısı, suni İpek 
mensucat (10 metre), 5 metre sunî İpek perdelik, 4 adet kahve tepsisi, 
205 adet çinko tabak, 31 adet büyük boy çinko tabak, 94 adet f incan 
ve 84 adet f incan tabağı sahipsiz olarak zabdedilmiş olduğundan, kime 
ait olduğu bilinmeyen işbu kaçak eşyaların müsaderesine, Resmî Ga
zete ile beş gün içinde ilân olunmasına, ilân tarihinden itibaren b i r ay 
içinde alâkalılarca i t i raz edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağına, 
30 N isan 1969 tarihinde, 1918 sayılı kanuna 2271 sayılı kanunla 58. mad
desine eklenen 4. fıkrası hükmünce karar verildi. 

4429-1 

1969/Mt. 82 
Hâkim : Ahmet Ayanoğlu 10262 
Başkâtibe : Hamide Kamışlı 
20/4/1969 tarihinde E t l i k Garajlarında kontrol sırasında ele geçi

ri len ve sahibi bel l i olmadığı bildiri len kaçak eşyaların müsaderesine 
karar verilmesi için evrak C. Savcılığının 28/4/1969 gün, 5/28181 sa
yılı kenar yazısı ile istenilmiş olduğundan, incelendi. 

İcabı düşünüldü : Kontro l sırasında ele geçirilen ve sahibi belli o l
madığı bildiri len, 22/4/1969 günlü kaçak eşya teslim tutanağında ya
zılı bulunan 27 adet bıçak bileyicisi, 288 adet havagazı çakmağı, 7 adet 
domates keseceği, 108 adet traş takımı, 216 adet jilet, 260 adet beyae 
su bardağı ve b i r adet eski val iz in 1918 sayılı kanuna 2271 sayılı k a 
nunla eklenen 4. maddesi hükmüne göre müsaderesine, beş gün içinde 

Resmî Gazete ile Uân olunmasına, ilân tarihinden bir ay içinde alâkalı
larca i t i raz edilmediği takdirde kesinleşeceğine, 30 Nisan 1969 tar ihin
de karar verildi. 

4429-2 

Anka ra 7. Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1968/1516 
K. No : 1969/128 
Sarhoşluk ve bıçakla yaralamak suçundan sanık Z i ya oğlu 1934 

D. l u olup Kayser i Mo lu Yukarı Mah. H . 31 de nüfusa kayıtlı Anka ra ' 
da belli ikameti yok dozer operatörü Kasım Kasım oğlu hakkında M a h 
kememizde yapılan duruşması sonunda hareketine uyan T. C. K . nun 
456/4 - 457/1 ile 166 l i ra 60 kuruş ağır para cezası ile T. C. K. nun 
572/1, 647 S. K . 4/1 maddesi gereğince mahkûm bulunduğu 300 l i ra ha
fif para cezasına dair gıyabî karar bunca aramalara rağmen tebliğ edil
mediği ve adresinin de bulunamadığından bahisle bi la tebliğ iade edümiş 
olduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri ge
reğince ilânen tebliğine ve aynı kanunun 31 inc i maddesi gereğince 
ilânın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebUğ edilmiş sayılaca
ğına karar verildi. 

4428 

Samsun Asl iye B i r inc i H u k u k Hâkimliğinden : 

1968/124 
Davacı A laman Nakl iyat ve Ticaret Ko lekt i f Şirketi veki l i Avuka t 

Recep öge tarafından davalılar A l i Dilber ve P i r i Kıroğlu ile üçüncü 
şahıs Aşır Aydın aleyhlerine açmış olduğu tazminat davasının yapıl
makta olan açık duruşmasında : 

Davalılardan A l i Dilber ' in adresinden zabıtaca yapılan tahkikatta 
adresi meçhul olduğundan gazete ile ilânen tebligat yapılmasına karar 
verilmiş olduğundan karar gereğince duruşma günü olan 29/5/1969 Per
şembe günü saat 9 da davalı A l i Di lber ' in bizzat mahkemeye gelmesi 
veya b ir vekille kendisini temsil ettirmesi davrtiye yerine ka im olmak 
üzere ilânen duyurulur. 

4426 

D Ü Z E L T M E L E R 

26/4/1969 tar ihl i ve 13184 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan T i 
caret Bakanlığına alt 1969 -1970 senesi balık avlama yasaklarına dair 
24 numaralı sirkülerde : 

Gazete'nin 7 nel sahlfesinln (B) bölümünün (ç) fıkrasında yer 
alan (Karadere) kelimesinin sonundaki (de) harflerinin ve aynı sahl-
fedeki (2) nolu bendin (d) fıkrasının son satırında yer alan (şartlyle) 
kelimesinden sonra (yalnız) kelimesinin ilâvesi suretiyle 

Düzeltilir. 

30/4/1969 günlü ve 13187 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan A n a 
yasa Mahkemesine ait kararda görülen yanlışlar aşağıdaki şekilde 

Düzeltilir. 

Sayfa Sütun Sütundaki Kara r tar ih 
No. No. satır No. ve numarası Yanlış Doğru 

8/4/1969 Ka ra r No : 1967/10 K a r a r No : 1969/10 
1969/10-1969/17 

2/5/1969 günlü ve 13188 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ana 
yasa Mahkemesine ait kararda görülen yanlışlıklar aşağıdaki şekilde 

Düzeltilir. 

Sayfa Sütun Sütundaki Ka ra r tar ihi ve 
No. No. satır numarası Yanlış Doğru 

3 1 40 19-20/10/1967 ve çevresinde Çerçevesinde 
3 1 57 1967/337-1967/31 belgeden belgede 
3 2 51 » yapılmış yazılmış 
4 1 47 görev grev 
5 1 60 bilmesinin bilmelerinin 
5 2 41 alınmayacak alınamayacak 

10 1 31 » aknunun Kanunun 
12 3 40 olan olarak 
13 1 33 » bölümün bölümünün 
18 1 12 müakere müzakere 
13 2 i kalmaları kalmamaları 



10 MAYIS 1969 (Resmî Gazete) Sahife : 17 

istanbul 8 inci Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

Esas N o : 1968/439 
Karar No : 1969/ 90 
Davacı: A . H . 
Sanık: A l i Uğur, Mehmet Rıfat oğlu Sabiha'dan doğma 1943 do

ğumlu, Kasımpaşa Kulaksız Caddesi hane 4 de kayıtlı ve Karaköy'de 
Balıkçılar Sitesinde ikamet eder, seyyar balıkçı. 

Suç: Hırsızlık, 
Suç tar ih i : 20/4/1968 
Hırsızlıktan sanık A l i Uğur hakkında yapılan duruşma sonunda: 

Sanığın sabit görülen fiüine uygun T. C. K. nun 491/ilk, 81/2, 525 inci 
maddeleri gereğince 6 ay 20 gün süre ile hapsine ve bu kadar süre em
niyeti umumiye nezareti altında bulundurulmasına, sanık bu suçu sebe
biyle 20/4/1968 günü yakalanıp 22/4/1968 günü tevkif ve 17/6/1968 günü 
tahliye edilmekle nezarette geçen günde dahü olduğu halde tutuk kaldığı 
günlerin mahkûmiyet süresinden mahsubunun icrasına, emanette mahfuz 
suç aleti tornavidanın 36 ıncı madde gereğince müsaderesine dair ittihaz 
olunan 30/1/1969 tarihli gıyabî karar sanığın yaptırılan zabıta aramalarına 
rağmen bulunup tebliğ edilemediği ve adresi de meçhul kaldığından 7201 
sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 uncu madeleri gereğince ilânen tebliğine 
ve aynı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca ilânın yapıldığı tarihten 15 
gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağına karar verilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 4180-1 

Esas N o : 1967/1262 
Karar No : 1969/ 113 
Davacı • H . A. 
Sanık: Hakkı Karabacak, Yusuf oğlu Hase'den doğma 1949 Göle 

doğumlu, Göle Kazası Senemoğlu Köyü hane 6 da kayıtlı olup istanbul 
Levent Zincir l ikuyu Çayır Sokak No. 9 da oturur, bekâr, 

Suç tarihi : 10/12/1967 
Suçu: Hırsızlık, 
Hırsızlıktan sanık Hakkı Karabacak'ın sabit görülen suçundan dolayı 

eylemine uyan T. C. K. nun 491/ilk, 61, 81/2, 525 inci maddeleri gereğince 
2 ay 10 gün süre Ue hapsine ve bu kadar süre emniyeti umumiye nezareti 
altında bulundurulmasına, sanık bu suçu sebebiyle 10/12/1967 günü yaka
lanıp 11/12/1967 günü tevkif ve 13/2/1968 günü tahliye edilmekle nezarette 
kaldığı gün de dahü olduğu halde tutuk kaldığı günlerin cezasından mah
subunun icrasına, dair ittihaz olunan 6/2/1969 tarihli gıyabî karar, sanığın 
yaptırılan zabıta aramalarına rağmen bulunup tebliğ edüemediği ve adresi 
de meçhul kaldığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 uncu mad
deleri gereğince ilânen tebliğine ve aynı Kanunun 31 inci maddeleri ge
reğince Uân yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağına 
karar verilmiştir. 

tanen tebliğ olunur. 4180-2 

Esas N o : 1965/781 
Karar No : 1969/14 
Davacı: A . H. 
Sanık: Yaşar Çiftçioğlu, Fazlı oğlu Şule'den doğma 1938 istanbul 

doğumlu, Beyazıt Süleymaniye A v n i Paşa Mahallesi hane 20 de kayıtlı 
ve Kasımpaşa Ok Meydanı Doymazdere Sokak No. 18 de oturur, şoför, 

Suç : Hırsızlık, 
Suç tar ih i : 21/6/1963 
Hırsızlıktan sanık Yaşar Çiftçioğlu hakkında yapılan duruşma so

nunda, sanığın sabit görülen suçundan dolayı eylemine uyan T. C. K . nun 
491/ilk, 522, 525 inci maddeleri gereğince 2 ay süre ile hapsine ve bu kadar 
süre emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulmasına, sanık şoför o l 
duğundan 6085 sayılı K . nun 26 maddesinin (G) bendi delaletiyle aynı 
K . nun 60/E. maddesine istinaden ehliyetnamesinin tamamen iptaline, sa
nık bu suçu sebebiyle 8/7/1965 günü yakalanıp 9/7/1965 günü serbest 
bırakılmakla nezarette geçen bir günün mahkûmiyet süresinden mahsubu
nun icrasına, ancak sanığın sabıkası bulunmadığından, T. C. K. nun 89 
uncu maddesi gereğince cezasının tecüine dair ittihaz olunan 15/1/1969 
tarihli gıyabî karar, sanığın yaptırılan zabıta aramalarına rağmen bulunup 
tebliğ edilemediği ve adresi de meçhul kaldığından 7201 sayıh K . nun 28, 
29 uncu maddeleri gereğince üânen tebliğine ve aynı Kanunun 31 inci 
maddesi uyarınca Uân yapüdığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış 
sayılacağına karar verümiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 4180-3 
Esas N o : 1968/226 
Karar No : 1968/986 
Davacı: Cafer Erdoğan, 
Sanık: Tevfik Fikret Becan, Alâettin oğlu Perihan'dan doğma 1950 

doğumlu Ordu Düz MahaUesi hane 74 de oturur ve kayıtlı ve Kasımpaşa 
Hâkim Sokak No. 11 de mukim, 

Suç: Darp 
Suç tarihi : 4/3/1968 
Cafer Erdoğan'ı döğmekten sanık Tevfik Fikret Becan hakkmda 

3005 sayılı Kanun hükümlerine tevfikan yapdan duruşma sonunda: Sa
nığın sabit görülen suçundan dolayı eylemine uyan T. C. K . nun 456/4, 
51/1, 55/3 üncü maddeleri gereğince 100 l ira ağır para cezasiyle tecziyesine 
dair ittihaz olunan 21/11/1968 tarihli gıyabî karar, sanığın yaptırılan 
zabıta aramalarına rağmen bulunup tebliğ edüemediği ve adresi de meç
hul kaldığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 uncu maddeleri 
gereğince üânen tebliğine ve aym Kanunun 31 inci maddesi uyarınca Üân 
yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağına karar ver i l 
miştir. Hanen tebliğ olunur 4180-4 

Esas N o : 1963/208 
Karar No : 1969/ 17 
Davacı • K . H . 
Sanık: HUmi Şahinler, Salih oğlu Haticeden doğma 1942 doğumlu, 

Bozüyük Merkez Yenimahalle hane 284 de kayıtlı ve istanbul'da muayyen 
ikametgâhı yok, 

Suç: Hırsızlık, 
Suç tar ih i : 21/12/1962 
Hırsızlıktan sanık Hi lmi Şahinler hakkında yapılan duruşma sonunda, 

sanığın suçu sabit görülerek eylemine uyan T. C. K . nun 491/Uk, 61, 525 
inci maddeleri gereğince 2 ay süre üe hapsine ve bu kadar süre emniyet 
gözetimi alünda bulundurulmasına, sabıkası bulunmadığından 89 uncu 
madde gereğince cezasının teciline dair ittihaz olunan 15/1/1969 tarihli 
gıyabî karar sanığın yaptırılan zabıta aramalarına rağmen bulunup tebliğ 
edüemediği ve adresi de meçhul kaldığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 
28, 29 uncu maddeleri gereğince Hanen tebliğine ve aym Kanunun 31 inci 
maddesi uyarınca üân yapüdığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış 
sayılacağına karar verümiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 4180-3 

Esas N o : 1967/939 
Karar No : 1968/1055 
Davacı: Abdurrahman Bağ, 
Sanık : Hasan Karakuş, Yusuf oğlu Güzel'den doğma 1948 doğumlu, 

Pötürge Zangıran Köyü hane 9 da nüfusa kayıtlı ve istanbul Mahmut Paşa 
Tarakçılar Sokak No. 33 de oturur, kunduracı, bekâr, 

Suç : Yaralamak, 
Suç ta r ih i : 2/8/1967 
Abdurrahman Dağ^ bıçakla yaralamaktan sanık Hasan Karakuş hak

kında yapılan duruşma sonunda: Sanığın sabit görülen suçundan dolayı 
eylemine uyan T. C. K. nun 456/4, 457/1, 51/1 inci maddeleri gereğince i k i 
ay süre Ue hapsine, sanık bu suçu sebebiyle 18/9/1967 günü yakalanıp 
19/9/1957 günü serbest bırakılmakla nezarette kaldığı 1 günün mahkûmi
yet süresinden mahsubunun icrasına dair ittihaz olunan 9/12/1968 tarihl i 
gıyabî karar, sanığın zabıtaca yaptırılan aramalara rağmen bulunup teb
liğ edüemediği ve adresi de meçhul kaldığından 7201 sayılı Tebligat K a n u 
nunun 28, 29 uncu maddeleri gereğince üânen tebliğine ve aym Kanunun 
31 inci maddesi uyarınca Uân yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın 
yapılmış sayılacağına karar verilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 4180-6 

Esas N o : 1967/283 
Karar No : 1968/1103 

Davacı : K . H. 
Sanık : Süleyman Türkdönmez, Rasim oğlu Zeynep'ten doğma 1931 

doğumlu Şebinkarahisar Balcana Köyü hane 53 de kayıtlı ve Taks im 
Ağ ahamam Lapacı Çıkmazı No. 11/5 de oturur, Denizyolları nakl iyat 
kısmında çalıçır. 

Suç: Hırsızlık, 
Suç tar ih i : 14/3/1967 
Hırsızlıktan sanık Süleyman Türkdönmez hakkında yapılan duruşma 

sonunda : Sanığın sabit görülen suçundan dolayı eylemine uyan T. C. K. 
un 491/4, 522, 525 inci maddeleri gereğince 4 ay süre ile hapsine ve bu 
kadar süre emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulmasına, sanık bu 
suçu sebebiyle 15/3/1967 günü yakalanıp 16/3/1967 günü serbest bıra
kılmakla nezarette kaldığı bir günün mahkûmiyet süresinden mahsubunun 
icrasına dair ittihaz olunan 25/12/1968 tarihli gıyabî karar sanığın yap
tırılan zabıta aramasına rağmen bulunup tebliğ edüemediği ve adresi de 
meçhul kaldığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 uncu maddeleri 
gereğince ilânen tebliğine ve aynı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca ilân 
yapüdığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağına karar 
verümiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 4180-7 
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Fethiye Sulh H u k u k Hâkimliğinden : 

1966/214 
Esas No : 1966/214 
Ka ra r N o : 1969/49 
Hâkim : Samim A l tan 3244 
Kâtip : Behzat Tok 
Davacı : Necati Yağlı, Fethiye'nin Patlangıç Köyünden Osman oğ

lu. 
Davalılar : 1 — Süleyman Ünal, Fethiye'nin Patlangıç Köyünden 

Ha l i l oğlu, 2 — Keziban Güncü, Fethiye'nin Yakacık Köyünden. 
Dava : Taks im ve izaleyi şüyu 
Davacısı Necati Yağlı tarafından davalılar Süleyman Ünal ve Ke

ziban Güncü aleyhine açılan taksim ve izaleyi şüyu davasının Fethiye 
Sulh Hukuk Mahkemesinde yapılmakta olan duruşması sırasında : Da
valılardan yukanda açık hüviyeti yazılı Keziban Güncü'nün adresinden 
terkedip nereye gittiği belli olmadığından adresi meçhul bulunduğundan 
Mahkememizce verilen 17/4/1969 tarih ve yukanda esas ve karar nu
marası yazılı ka rann davalı Keziban Güncü'ye ilânen yapılmasına ka 
rar verildiğinden. 

Mahkememizce mahallinde yapılan 30/6/1967 tarihl i keşiften kay-
den 880 M2 yüzölçümünde bulunan dava konusu yerin bahçe olarak k u l 
lanıldığı yerin azlığı dolayısiyle taksimine imkân bulunmayıp Feth i 
ye'nin Sahil Patlangıç Köyü Hıdırlık mevkiinde tapunun 31 Ocak 1963 
tar ih ve yeymiye 61, cilt 10, sayfa 973, pafta 13, parsel 982 de kayıtlı 
bulunan taşınılmaz malın taksimi kabü olmadığından satılmak sure
tiyle şüyuun giderilmesine karar verilmiş olup, satıştan elde edilen be
delin hisselerini nispetinde taraflar arasında bölüştürülmesine davacı 
tarafından yapılan 162 l i ra 05 kuruş mahkeme masrafının hisseleri 
nispetinde taraflar arasında bölüştürülmesine, karar verilmiştir. 

Temyiz i kabi l olmak üzere verilen işbu karar davalılardan adresi 
meçhul Keziban Güncü'ye tebliğ yerine k a i m olmak üzere ilân olunur. 

4383 • 
Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 

11/4/1964 tarihinde işlediği toplu kaçakçüık suçundan sanık E r 
zurum İli Y u k a n Mumcu Mahallesinden olup aynı yer Meht i Efendi 
Mahallesi Sığırcık Caddesi 37 sayılı evde oturur Abbas oğlu 1325 do
ğumlu Mahmut Dayı hakkında yapüan duruşma sonunda sanığın 1918 
sayılı Kanunun 25/3 üncü maddesi gereğince 1 sene hapsine gümrük 
kaçağı gözlüklerin gümrük resmi ile sair Devlet resimleri tu tan olan 
12.167 l i ra 12 kuruş ağır para cezası ile tecziyesine kaçak olan göz
lükler maznun Mahmut Dayı'ya A l i Karadağ'ın 18/7/1964 tar ih 8489 
sayüı noter senedine istinaden 15.600 Ura karşılığında kefaletnamesi Ue 
iade edilmiş bulunduğundan kaçak eşyanın değeri olan 15.600 Uranın 
maznun Mahmut Dayı ve kef i l A l i Karadağ'dan müteselsilen tahsiline 
7/5/1968 gün ve 1964/58-174 sayılı karar ile karar verilmiş olup hüküm 
sanığın gıyabında bulunduğundan gösterilen adreste tebligat yapılama
mış ve zabıta marifetiyle yapılan tahkikatta da sanığın adresi tespit 
edilemediğinden gıyabî hükmün Resmî Gazete'de 7201 sayılı Tebligat 
Kanummun 31 ve müteakip maddeleri gereğince tebliğine ve ilân tar i 
hinden itibaren 15 gün içerisinde hükmün kesinleşeceği ilân olunur. 

4385 

1967/118 

14/6/1966 tarihinde işlediği gümrük ve tekel kaçakçılığı suçundan 
sanık K i l i s İlçesi Şıhali Mahallesi 10 hanede nüfusa kayıtlı olup Konya 
Devlet Hastanesi Verem Kliniğinde tedavi altında bulunan Mansur oğlu 
Ganime'den doğma l/S/1927 doğumlu Kemal Halimoğlu'nun yapılan 
yargılaması sonunda Mahkememizin 15/11/1968 gün ve 1967/118-348 
sayılı kararı ile 1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla muaddel 25/3 
maddesi gereğince bir sene hapis ve gümrük kaçağı eşyanın gümrük 
resmi ile sair Devlet resim tutarının bir mis l i olan 2.555 l i ra 19 kuruş 
ağır para cezası ve kaçak çaydan dolayı 4223 sayılı Kanunun 10/C 
maddesi gereğince 20 l i r a ağır para cezası ile cezalandırılmasına 40 ıncı 
madde gereğince mevkufiyette geçen günlerin cezasından mahsubuna, 
gümrük ve tekel kaçağı eşyaların müsaderesine, 650 l i ra maktu, 255 l i ra 
50 kuruş nispî vekâlet ücreti Ue 58 l i ra 16 kuruş mahkeme masrafının 
sanıktan tahsüine dair verilen hüküm sanığın bunca aramalara rağ
men gıyabî üâm kendisine tebUğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı 
Tebligat Kanununun 31 ve müteakip maddeleri gereğince Uânen tebUğine 

ve hükmün ilân tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kesinleşeceği ilân 
olunur. 

4386 

Bodrum Sulh H u k u k Hâkimliğinden : 

1969/40 

Bodrum Kumbahçe Mahallesinden Osman Necmi Gürmen vekUİ 
Cevat Çavlı tarafından aynı mahallede Çulha oğlu Hacı Yanni oğlu 
Yorg i aleyhine açılan Kızılağaç Köyü Zeytinl i Tar la Mevkiinde kâin 
tapunun 10/1968 tar ih 38 ve aynı tar ih 39 numarasında nısfı müvekkUl 
adına kayıtlı ve diğer nısfı da Yorg i adına kayıtlı gayrimenkullerin şu-
yuunun giderilmesi için dava açılmış fakat davah Yorgi 'nin adresinin 
meçhul bulunması hasabiyle davetiyenin ilânen tebliğine karar veri ldi
ğinden ve duruşmanın 12/5/1969 Pazartesi saat 9.00 a bırakıldığı da
vetiye yerine geçmek üzere ilânen tebliğ olunur. 

4381 

Kar ta l B i r inc i As l iye Hukuk Hâkimliğinden : 

1968/25 
Davalılar Kartal'ın Aydınlı Köyünden. 
Mustafa Şükrü özertuğ - A l i Dura - M . Cemal Dursunoğlu - Erdoğan 

Çubuk - Fuat Yurdaer - H . Tahsin Hancı - İffet Atasoy - A . Kenan K a l 
yoncu - M . İhsan Batur - Sal im Taş - Fa tma Leman Yurdakul - Mustafa 
A takan - Hayriye Melâhat Çetmtaş - N u r i Yurdakul - Emme Ner iman 
Ergüven - Necati Balabıyıkoğlu - Nevzat İlhan - Ömer Kuşakoğlu - A l i 
Reşat Sarıbaş - Süleyman Senyen - Yusuf Bilen - N iyaz i Ürener - Cahit 
Çeltikçi - Süleyman Adnan Ateşer - M . Bahatt in Koldaş - Dedebey Gas-
bak - Fazi let Gürkan - Hasan Saltık - İsmail Kökler - Osman Söker -
İsmail Atmaca - A l i Kemal Bilgesu - Mehmet Pek in - Mehmet Akmansu -
Maide Orkut - Hatice Nevin Acar - Nezahat AIpman - Süleyman Necat i 
Şentürk - Nusret Pekiner - Rauf Akdere - Sami Irgaş - Süleyman Kürk
çü - Selma Savaşman - M . Kemalettin Köprülü - A l i Reşat Sarıbaş. 

Hazine tarafından aleyhinize açılan Kar ta l Aydınlı Köyü pafta 21, 
parsel 1199 parsel sayılı gayrimenkulun 6830 sayılı Kanunun 16 nci 
maddesi gereğince Hazine adma tescili davasında adresleriniz tespit edi
lemediğinden davetiyenin ilânen tebliğine karar verilmiş olup duruşma 
23/5/1969 saat 10,40 a talik edilmiştir. Mezkûr gün ve saatte duruşmada 
hazır bulunmadığınız veya bir avukatla da kendinizi temsil ettirmediği
nizde gıyap k a r a n çıkanlmaksızın tapuya istimlâk şerhi verileceği hu
susu davetiye yerine ka im olmak üzere Uânen tebliğ olunur. 

3241 

1966/551 
Davalılar : 1 — Müveddet Çınar, 2 .— Fazıl Kayahan, 3 — Hatice 

Semiha Demiralp, K a r t a l K u r t Köyünden olup adresleri meçhul. 
Hazine tarafından aleyhinize açılan Kar ta l Ku rna Köyünde pafta 1, 

parsel 19 da kayıtlı gayrimenkulun 6830 sayılı Kanunun 16 nci maddesi 
gereğince Hazine adına tescili davasında adınıza gönderilen davetiyelerin 
büâ tebliğ iade edildiği ve zabıtaca yaptırılan tahkikatta da adresleriniz 
tespit edilemediğinden davetiyenin ilânen tebliğine karar verilmiş olup 
bu kere duruşma 23/5/1969 saat 10,50 ye tal ik edilmiştir. Mezkûr gün ve 
saatte duruşmada hazır bulunmanız davetiye yerine ka im olmak üzere 
Uânen tebliğ olunur. 3242 

Kar ta l Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1968/101 
Davalı Ulv iye Kar ta l Yakacık Köprü Başmda ikamet etmekte iken 

halen adresi meçhul. 
8/4/1969 tarihl i celsede hazır bulunmanız için adınıza Resmî Ga

zete marifetiyle ilânen davetiye tebliğ edildiği halde duruşmaya gelmedi
ğinizden hakkınızda yine Resmî Gazete marifetiyle ilânen gıyap k a r a n 
tebliğine karar verilmiş olup bu kere duruşma 21/5/1969 saat 9,30 a tal ik 
edilmiştir. Mezkûr gün ve saatte duruşmada hazır bulunmadığınız veya 
bir vekille de kendinizi temsU ettirmediğinizde gıyabınızda duruşmaya 
devam olunacağı gıyap k a r a n yerine ka im olmak üzere ilânen tebliğ olu
nur. 8240 
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Ankara Lv. A . 1 No. lu Satın A lma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (İki) kalem (Yiyecek) kapalı zarf la eksiltmeleri hizalarındaki gün 
ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi ça
lışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görü
lebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacakları tekl i f mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Baş
kanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

C i n s i 
Miktarı 

K g . 
M . bedeli 
L i r a K r . 

G. teminatı 
L i r a K r . 

1 H 
Günü 

L E 
Saati 

Şeftali 
Taze üzüm 
Tamamı 

16.000 24.000,— 1 
20.000 20.000,— J. 

44.000,— J 

3.300,— 21 Mayıs 1969 11.01 
Çarşamba Mrk . Brk 

3952 / 4-4 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (İki) kalem (Yiyecek) kapalı zarf la eksiltmeleri hizalarındaki gün 
ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalış
ma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir, 
istekl i ler in kanunî şekilde hazırlıyacakları tekl i f mektuplarını ihale saa
tinden b i r saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına 
vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

C i n s i 
Miktarı M . bedeli G. teminatı İ H A L E 

K g . L i r a K r . L i r a K r . Günü Saati 

S ivr i biber 
Dolma biber 
Tamamı 

40.000 48.000,-1 7.650,-
80.000 80.000,— |. 

128.000,—J 

22 Mayıs 1969 
Perşembe 

4076/4-4 

11.00 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (Bir) kalem (Balyalı kuru ot) kapalı zarf la eksiltmeleri hizaların
daki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartna
mesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde 
görülebilir, istekl i ler in kanunî şekilde hazırlıyacakları tekl i f mektupla
rını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon 
Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

800 ton balyalı kuru otun tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi 
200 er tonluk parti ler halinde ayrı ayrı isteklilere de ihale edilecektir. 

C i n s i 
Miktarı M . bedeli G. teminatı I H A L E 

K g . L i r a K r . L i r a K r . Günü Saati 

Balyalı kuru ot 
Dörtte b i r i 

800.000 480.000,— 22.950,-
200.000 120.000,— 7.250,-

•) 23 Mayıs 1969 
- f Cuma 11.00 

4237/4-2 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (Bir) kalem (Yiyecek) kapalı zarf la eksiltmeleri hizalarındaki gün 
ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi ça
lışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görü-
lebiür. istekl i ler in kanunî şekilde hazırlıyacakları tekl i f mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Baş
kanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. 132 ton 
yağlı beyaz peynirin tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi 66 şar 
tonluk parti ler halinde ayrı, ayrı isteklilere de İhale edilebilecektir. 

C i n s i 
Miktarı M . bedeli G. teminatı İ H A L E 

K g . L i r a K r . L i r a K r . Günü Saat i 

Yağlı beyaz peynir 132.000 1.023.000-
Yarısı 66.000 511.500,-

44.440-
24.210,-

28 Mayıs 1969 
Çarşamba 11.00 
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Tarım Bakanlığından: 

Maraş İli mülkî hudutları içindeki Devlet Ormanlarının tahdidi
n i n yapılacağı 6831 sayılı O. K. nun 11. maddesi gereğince ilân olunur 

4217 /2-2 

Kas tamonu İline bağlı Merkez İlçesi mülkî sınırları içindeki Dev
let Ormanlarının t a h d i & n i n yapılacağı 6831 S. O. K . nun 8. maddesine 
müsteniden ilân o lunur. 

4218/2-2 

Ankara Valiliğinden: 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar işleri Reisliğinin : 
1 — Ankara i l ine bağlı Çubuk ilçesi Hastanesinin kalor i fer te

sisatı işi 2490 S. K. nun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksilt
meye konulmuştur. 

2 — işin keşif bedel i 130.000,— liradır. 
3 — Eks i l tme Ankara 'da i sk i t l e r Cad. üzerindeki Bayındırlık 

Müdürlüğü Eks i l tme Komisyonunda 21/5/1969 Çarşamba günü saat 
15.30 da yapılacaktır. 

4 — Eks i l tme şartnamesi ve diğer evraklar Bayındırlık M d . 
Eks i l tme Komisyonunda görülebilir. 

5 — Eksi l tmeye girebi lmek için i s t ek l i l e r in : 
a) 1969 yılına ait Ticaret Odası belgesini, 
b) 7750,— liralık geçici teminatını, 
c) Müracaat dilekçelerine b u işin keşif bedeli kadar iş b i t i rme 

belgelerini veya müteahhitlik karneler in i bağlamak suretiyle Anka
ra Bayındırlık Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları yeterlik 
belgelerini tekli f mektupları i le b i r l ik te zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — is tek l i l e r tekl i f mektuplarını 21/5/1969 Çarşamba günü 
saat 14.30 a kadar makbuz mukabi l inde iha le Komisyonu Başkanlı
ğına vereceklerdir. 

7 — Yeter l ik belgesi a lmak için is tekl i ler in dilekçelerini 
17/5/1969 Cumartesi günü mesai saati sonuna kadar Ankara Valiliği 
ve Bayındırlık Müdürlüğü kayıtlarına in t i ka l ett i rmeler i gerekir. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postada vak i gecikmeler kabul 
edilmez. 

Keyfiyet ilân o lunur. 
4222 , 4-3 

Köy işleri Bakanlığı" T O P R A K S U Mak ina İkmal Döner Sermaye 
işletme Müdürlüğünden : 

1 — Köy işleri Bakanlığı T O P R A K S U Taşra Teşküâtı işletme Mü
dürlükleri ihtiyacı içüı aşağıda cins ve miktarı yazılı 11 adet damperli 
kamyon kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

2 — Damperl i kamyonların muhammen bedeli ve geçici teminatı 
hizalarında gösterilmiştir. 

3 — B u işe ait idarî ve teknik şartnameler Müdürlüğümüzden (P. 
K. 19 Dışkapı - Ankara , Keçiören Yolu üzeri Ziraî Donatım Kurumu 
karşısı) mesai saatleri dahüinde temin edilebilir. 

4 — Damperl i kamyonların eksiltmesi cetvelde belirtilen gün ve 
saatte Müdürlüğümüz binasında toplanacak Komisyonda yapılacaktır. 

5 —• Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı Kanunun 2, 3. ve 
32. maddelermde yazılı şartlar dahilinde hazırlayacakları vesikalarla 
birlikte kapalı zarflarını en geç eksiltme saatinden 1 saat evveline ka 
dar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri, 

6 — Postada vaki gecikmelerin kabul edilmıyeceği Uân olunur. 
Sıra No : 1, Cinsi : Damperl i kamyon, Miktarı : 11 adet, Muham

men bedeli : 1.320.000— l ira, Muvakkat teminatı : 53.350,— lira. Ek 
siltme tarihi : 12/5/1969 saat 15.00 dedir. 

3945/4-4 

Manavgat Asl iye Ceza Hâkimliğinden: 

1967/120 

6136 sayılı Kanuna muhalefetten sanıklar, Şile ilçesi Kabakoz 
K . den Musta fa i le Naciye 'den 1950 de o lma Musta fa Ceylan i le Çumra 
İlçesi Bardakçı Mah . Memiş i le Emine 'den 1945 de o lma Hanife I rmak 
haklarında açılan amme davasının yapılan açık duruşmasında: 

Sanıkların adresleri uzun zamandan beri aramalara rağmen bu
lunamadığından, yukarıda yazılı 6136 sayılı K . nun 15. maddesi gere
ğince sanık Musta fa Cey lan 'm aynı K . nun 13. maddesi gereğince Ha
nife Irmak'ın cezalandırılmaları istenmekte olduğundan, adı geçen
ler in duruşmanın bırakıldığı 23/5/1969 tarihinde Manavgat Asl iye 
Ceza Mahkemes i 1967/120 esas sayılı dosyaya müracaatları, aksi hal
de haklarındaki yargılamanın gıyaplarında yapılacağı hususu ilân olu
nur . 

4259 



Sahife : 20 (Resmî Gazete) 10 MAYIS 1969 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Tahmini bedeli 23.728,00 TL. , geçici teminatı 1779,60 TL . olan 
69-2524-1 dosya numaralı 1917 adet hurda dış lastiklerin satışı kapalı 
zarf usulü ile artırmaya konulmuştur. 

Artırması 28 Mayıs 1969 Çarşamba günü saat 16 da Ankara 'da 
Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. 

Hurda dış lastikler KarayoUarı Akköprü Transit Ambarında görü
lür ve şartnamesi aynı yerden düekçe ile bedelsiz temin edüir. 

istekl i ler tekl i f mektuplarını artırma saatinden bir saat evveline 
kadar makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Pos
tadaki gecikmelerin kabul edümiyeceği duyurulur. 

4444 / 4-2 

Tahminî bedeli 505.710,00 TL. , geçici teminatı 23.978,40 T L . olan 
69-2099-1 dosya numaralı 48 ka lem muhtelif makina yedek parçala
rının (İmalâtta kullanılacak 3120 küo sac Karayollarınca verilecektir.) 
İmalâtı kapalı zarf usulü ile eksütmeye konulmuştur. 

EksUtmesi 5 Haz i ran 1969 Perşembe günü saat 16 da Ankara 'da 
Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şart
namesi aynı yerden düekçeyle Devlet İhalelerinde asgarî 200.000,00 
T L . Iıfc aynı cins işi yaptığım tevsik eden 'belgeyi ibraz edenlere 50.00 
T L . bedelle veril ir. 

İstekliler 1969 yılı vizesi yapılmış Ticaret, Sanayi veya esnaf bel
gesini, şartnamede belirtilen belgeleri ve alınan şartnamenin her sahi-
fesini İmzalayarak dış zarf içine koymak şartiyle hazırlıyacakları tek
l i f mektuplarını, eksiltmeyi açma saatinden b i r saat evveline kadar 
makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki 
gecikmelerin kabul edilmeyeceği duyurulur. 

4447/4-1 

Tahminî bedeli 1.689.386,00 TL. , geçici teminatı 64.431,58 T L . olan 
69-2056-1 dosya numaralı 175 kalem şanzuman dişlilerinin imal i ve 
satın alınması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

EksUtmesi 6 Haz i ran 1969 Cuma günü saat 16 da Ankara 'da K a 
rayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. 

'Şartnamesi aynı yerden dilekçeyle kalite veya satıcılık belgesini 
ibraz edenlere 50.00 T L . bedelle veril ir. 

istekl i ler 1969 yılı vizesi yapılmış Ticaret, Sanayi veya esnaf bel
gesini, şartnamede belirtüen diğer belgeleri ve alınan şartnamenin 
her sahifesini imzalayarak dış zarf içme koymak şartiyle hazırlaya
cakları tekl i f mektuplarını, eksUtmeyi açma saatinden bir saat evve
line kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. 
Postadaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği duyurulur. 

4448 / 4-1 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve i m a r işleri Reisliği Yapı işleri 
5. Bölge Müdürlüğünden: 

1 —• A n k a r a - Kurtuluş Lisesi 21 derslikl i ek bina inşaatı işi 2490 
sayılı Kanunun 31. maddesine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 — işin keşif bedeli (2.241.567,34) liradır. 
3 — EksUtme Ankara 'da Yapı işleri 5. Bölge Müdürlüğü Eksüt

me Komisyonunda 2/6/1969 Pazartesi günü saat 16.00 da yapılacaktır. 
4 — Eksi l tme şartnamesi ve diğer evrakları Yapı işleri 5. Bölge 

Müdürlüğü Eks i l tme Komisyonunda görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için istekli lerin : 
A ) (80.998,00) liralık geçici teminatını, 
B ) 1969 yılma ait Ticaret Odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleriyle birl ikte verecekleri (Eksiltme şart

namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) 
a) P l an ve teçhizat beyannamesini, 
b) Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisi 

ve bunu belirten Banka referansım, 
c) Teknik personel beyannamesini, 
d) Taahhüt beyannamesini, 
*) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan ke

şif bedeli kadar işin eksUtmesine girebileceklerini gösterir müteahhit
l ik karnesini, 
ibraz suretiyle Yapı işleri 5. Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan 
alacakları yeterlik belgelerini tekl i f mektupları ile birl ikte zarfa koy
maları lâzımdır. 

6 — İstekliler tekl i f mektuplarım 2/6/1969 Pazartesi günü saat 
15.00 e kadar makbuz mukabilinde Eksi l tme Komisyonu Başkanlığına 
vereceklerdir. 

7 — Yeterl ik belgesi alınması için son müracaat tar ih i 29/5/1969 
Perşembe günü mesai saati sonuna kadardır. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul 
edilmez. 

Keyfiyet Uân olunur. 
4134/4-2 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Mü
dürlüğünden : 

3370 adet branda 'dan numune torba açık eksi l tme suretiyle sa
tın alınacaktır. Muhammen bedeli 14.974 l i r a o lup, geçici teminatı 
1.123,05 liradır. Eks i l tme 20/5/1969 Salı günü saat 11.00 de Bölgede 
yapılacaktır. Şartname Asfalt Şefliğinde görülebilir. 2490 sayılı K a 
nuna göre müracaat olunması. 

4247 /4-3 
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Ankara Belediyesi imar Müdürlüğünden : 

Yenimahalle'de imar 8091 adada mevcut binalar esas alınarak ya
pılan değişikliğe ait 61930 No. lu plan Müdürlüğümüz ilân tahtasına 
asılmıştır. 

İlânen ilgUüere duyurulur. 
4488/1-1 

Amasya As l iye H u k u k Hâkimliğinden : 

1966/716 
Davacı Tokat 'da Topçam Otobüsleri Sahibi N u r i Kapıcıoğlu ve

k i l i Avukat Ras im Tekin l i tarafından davalı Anka ra - Küçükesat Bül
bül Deresi Aydın Apt . da muk im Ömer Gülmez, Ab ldm Şehrali ve K a 
dir Parasız aleyhine açılan tazminat davasının yapılan duruşmasında : 

İkametgâhları meçhul olan davalılara 22/1/1969 tarihU duruş
mada hazır bulunmaları veya kendilerini temsilen bir veki l gönderme
leri gelmedikleri takdirde haklarında gıyap kararı çıkarılacağına dair 
Resmî Gazete'nin 16 Aralık 1968 tar ih l i nüshasmda ve mahkeme divan
hanesinde ilânen tebligat yapıldığı halde duruşmaya gelmediklerinden 
haklarında her üçünün de gıyap kararı çıkarılmasına ve bunun ilânen 
Resmî Gazete'de tebliğine mahkemece karar verilmiş olduğundan adı 
geçenlerin duruşmanın bırakıldığı 28/5/1969 tarihinde saat 9.00 da 
mahkemede hazır bulunmaları veya kendilerini temsüen bir vekU gön
dermeleri gelmedikleri veya bir veki l göndermedikleri takdirde hak
larındaki muhakemenin gıyaplarında görülerek bitirileceğine ka ra r 
verileceği hususu gıyap kararı yerme k a i m olmak üzere Uânen tebliğ 
olunur. 

4463 /1-1 

Serik Belediyesi Başkanlığından: 

1 — Belediyemize ait ve tapu sicilinde kayıtlı i k i adet dükkân ile 
dükkân yeri olacak 70 M? l ik bir arsa 2490 sayılı Kanunun 41 inci mad
desi mucibince açık artırma suretiyle satılacaktır. 

2 — Beher dükkânın muhammen bedeli 30 bin l i r a ve arsanın bir 
metre karesi i k i yüz l iradan 14.000 on dört bin liradır. 

3 — İki dükkân için geçici teminat 4.250,— liradır. A r s a için İse 
geçici teminat 1050,— l i r a olup, katî teminat bu miktarın bir mislidir. 

4 — A r s a ve dükkân bedeUeri peşindir. Tapu ferağ işi ihaleyi mü
teakip yapılır. 

5 — ihale 16 Mayıs 1909 Cuma günü saat 10.00 da Belediye E n 
cümeni marifetiyle yapılacaktır. 

6 — Teminatın İhale saatinden bir saat evvel yaptırılmış olması 
şarttır. 

7 — Gazete Uân ücreti, pul , tellaliye, bono vesair masraflar alıcıya 
aitt ir. Keyfiyet Uân olunur. 

8820 /4-4 



10 MAYIS 1969 (Resmî Gazette) Sahile : 21 

Ankara Lv. A . 2 No. lu Satın A lma Komisyonu 
- Başkanlığından 

Aşağıda c ins i , miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları 
yazılı (B i r ) ka l em (E lb ise l ik bez) kapalı zar f la eks i l tmeler i hizala
rındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve 
şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve i s tanbu l Levazım 
Amirliğinde görülebilir, i s t ek l i l e r in kanunî şekilde hazırlıyacakları 
tekl i f mektuplarını ihale saatinden b i r saat evveline kadar makbuz 
karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri.postada geciken mektup
l a r kabu l edilmez. 

C i n s i : H a v a rengi er eğitim elbisel ik bez, Miktarı: 375.000 Mt. , 
M . b ede l i : 1.818.750,— TL., G . teminatı: 68.313,— TL., iha le günü: 
17 Mayıs 1969 Cumartes i , S a a t i : 11.30 da. 

4045 /4-4 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı 
(İki) kalem (Suni kösele) kapak zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve 
saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma 
saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebüir. 
isteklilerin kanuni şeküde hazırlıyacakları teklif mektuplarım ihale saatin
den bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına ver
meleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Miktarı M . bedeli G. teminatı İ H A L E 
C i n s i Çift L i r a K r . L i r a K r . Günü Saati 

Tabanlık sunî kösele 50*00 200.000,— 17 Mayıs 1969 Cumartesi 
Topukluk sunî kösele 50.000 50.000,— Günü Saat 11.00 de. 

T O P L A M 250.000,— 13.750,— 
4046/4-4 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı 
(Beş) kalem (Muhtelif malzeme) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki 
gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma 
saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir, 
İsteklüerin kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarım ihale saatin
den bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına ver
meleri postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

C i n s i 
M . bedeli 

Miktarı L i r a K r . 
G. teminatı 

L i r a K r . 
İ H A L E 

Günü Saati 

Burgulu çivi 3.750 Kg . 132375,— 7.869,— 16 Mayıs 1969 Cuma 
Günü Saat 11.00 de, 

Şarjör çantası üçlü 
Tomson ve Sten 5.000 Ad . 125.<XXL— 7500,_ 

16 Mayıs 1969 Cuma 
Günü Saat 1130 da, 

S ten tabanca kayışı 15.000 A d . 67.500,— 4.625,— 16 Mayıs 1969 Cuma 
Günü Saat 15.00 de, 

Brün Hf. Mt. kayışı 5.000 Ad . 48.000,— 3600,— 16 Mayıs 1969 Cuma 
Günü Saat 1530 da, 

Kazuma ipliği 1300 Kg . 78.000,— 5150,— 16 Mayıs 1969 Cuma 
Günü Saat 16.00 da. 
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Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı 
(Bir) kalem (Matra) kapalı zarfla eksUtmeleri hizalarındaki gün ve saat
lerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saat
lerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İstek
li lerin kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarım ihale saatinden 
bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, 
postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

C i n s i : Alüminyum matra (Kılıfsız), Miktarı: 10.000 adet, M . bedeli : 
125.000,— lira, G. teminatı: 7.500,— lira, İhale günü: 20 Mayıs 1969 
Sah, Saat i : 16.00 da. 

4097 / 4-4 

Kapalı zarf usuliyle 150.000 çift ik i l i bez kütüklük sarın alınacaktır. 
Tahmin bedeli 1350.000,— l i ra olup geçici teminatı 54250,— liradır. İhalesi 
20/5/1969 Salı günü saat 11.00 de Komisyonda yapılacaktır. Numune ve 
şartnameler her gün öğleden evvel Komisyonda ve istanbul Levazım 
Amirliğinde görülebüir. Tamamı bir istekliye ihale edüebUeceği gibi, 

50,000 çiftten aşağı olmamak üzere partiler halinde ayrı isteklilere de 
ihale edüebüir. 

50.000 çiftinin geçici teminatı 21.750,— liradır. 
Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dahilinde hazırlıyacakları 

teklif zarflarım ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Ko
misyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

4098/4-4 

Kapalı zarf usuliyle 150.000 adet örme palaska samı alınacaktır. Tah
min bedeli 1.749.000,— Ura olup geçici teminatı 66.220,— liradır. İhalesi 
20/5/1969 Sah günü saat 1130 da Komisyonda yapdacaktır. Numune ve 
şartnameler her gün öğleden evvel Komisyonda ve istanbul Levazım 
Amirliğinde görülebüir. Tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi, 

50.000 adetten aşağı olmamak üzere partiler halinde ayrı isteklilere 
de ihale edüebüir. 

50.000 adedinin geçici teminatı 27.070,— liradır. 
Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dahilinde hazırhyacakları 

teklif zarflarım ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komis
yon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

4099/4-4 

Kapalı zarf usuliyle 150.000 adet örme tüfek kayısı satın alınacaktır. 
Tahmin bedeli 675.000,— l i ra olup geçici teminatı 30.750,— liradır. İhalesi 
20/5/1969 Sah günü saat 1530 da Komisyonda yapılacaktır. Numune ve 
şartnameler her gün öğleden evvel Komisyonda ve istanbul Levazım 
Amirliğinde görülebilir. Tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi, 

50.000 adetten aşağı olmamak üzere partiler halinde ayrı isteklilere 
de ihale edilebilir. 

50.000 adedinin geçici terninaü 12.500,— liradır. 
Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dahilinde hazırhyacakları 

teklif zarflarım ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Ko
misyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektupalr kabul edilmez. 

4100/4-4 
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A n k a r a ValUlğlnden : 

1 — T. B . M . M . Müzesi 1969 yılı kalorifer tesisat işi 2490 sayılı 
Kanun hükümleri dahilinde kapalı zarf usulü ile 8/5/1969 tarihinden i t i 
baren y i rmi gün müddetle eksiltmeye konmuştur. 

2 — İşin bir inci keşif bedeli (90.000) l i r a olup geçici teminatı (5.750) 
liradır. 

3 — İhale 28/5/1969 Çarşamba günü saat 15.00 te T . B . M . M . Mü
zesinde toplanacak İhale Komisyonu tarafından yapılacaktır. 

4 — B u işe ait şartnameler sözleşme projesi ve ekleri T. B . M . M . 
Müzesi Müdürlüğü ile Millî Eğitim Bakanlığı E s k i Eserler ve Müzereler 
Genel Müdürlüğünde görülebilir. 

ö — istekl i ler in Resmî Gazete'nin 12/8/1967 gün ve 12672 sayılı 
nüshasında intişar etmiş olan Eksiltmelere iştirak Yönetmeliğinin 3 üncü 
maddesinde belirtUen : 

A - İnşaat belgesini (Aslı) 
1 — Belge b i r kalemde (100.000) liralık benzerî b i r tesisat işini mu

vaffakiyetle 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 imkânlarını bildiren malî durum bi ldir is ini 

(örnek: 2 ve 2a) 

D - Teknik personel bi ldir isini (örnek : 3) 
E - Dilekçenin veriliş tarihinde elinde bulunan İşleri bi ldir ir mü

teahhitlik bi ldirisini (örnek : 4), dilekçesine ekliyerek, resmî tati l gün
leri ile ihale tar ihi ve son müracaat günü hariç en geç altı gün evvel Millî 
Eğitim Bakanlığı E s k i Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne müracaat 
ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 

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

6 — IsteklUer, tekl i f mektuplarına yeterlik belgesi, ticaret odası 
vesikası ve teminat mektuplarım ekliyerek, eksiltme saatinden bir saat 
evvel İhale Komisyonuna makbuz mukabUlnde vermeleri lazımdır. Pos
tada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. 

4344 / 4-2 



Sahi le : 22 (Resmî Gazete) 10 MAYIS 1969 

Türkiye Kızılay Derneği Genel Merkezinden : 

Derneğimizce 63.900 kutu muhtelif standart ebadlı, 17.000 kutu 
tekl i ve 1.600 kutu çiftli dış röntgen f i lmi satın alınacaktır. 

Şartnamesi Ankara 'da Genel Merkezden, istanbul'da Kızılay Is-
-tanfoul Müdürlüğünden temin edilebilir. 

Tekl i f ler in engeç 16/6/1969 günü saat 16 ya kadar Genel Merke
zimize tevdi edilmiş olması şarttır. Postada vukua gelecek gecikmeler 
nazarı dikkate alınmaz. 

4584/1-1 

Bayındırlık Bakanlığından : 

1 — Bakanlığımız Demiryollar ve L imanlar İnşaat Reisliğinin yap
tırmakta olduğu Pehlivanköy - Edirne - Bulgar hududu demiryolu ve 
Gebze - Ar i f iye çift hattı demiryolu hatları için 330.000 adet İlkel Ger i l 
men Beton Travers tekl i f alma suretiyle imal ettirilecektir. 

2 — B u işin geçici teminatı 1.000.000,— T L . dır. 
3 — İhale 9/6/1969 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 15.00 

de Bayındırlık Bakanlığı DemiryoUar ve L imanlar İnşaat Reisliği Sa
tın A l m a Komisyonunca Reisliğin (Tunalı Hümi Cad. No. 60 Kavaklı
dere) binasında yapılacaktır. Tekli f ler engeç aynı gün saat 14,45 e ka 
dar İhale Komisyonu Başkanlığına makbuz karşılığında verilmiş ola
caktır. 

Müddeti içinde verilmeyen veya postada geciken teklifler geçerli 
değildir. 

4 — B u İşe istekl i olanlar engeç 30/5/1969 tarihine rastlayan 
Cuma günü saat 17.00 ye kadar Bayındırlık Bakanlığı Demiryollar ve 
L imanlar İnşaat Reisliğine bir dilekçe ile müracaat ederek ihaleye işti
rak belgesi almaları şarttır. 

İstekliler müracaat dilekçelerine aşağıda istenen belgeleri ekl i -
yeceklerdir. 

— Makine ve teçhizat beyannamesi 
— Teknik personel beyannamesi 
—1 Buna benzer yaptıkları İşlerin listesi ve belgeleri 
— IstekUler b ir beton fabrikasına sahip iseler buna ait resim, 

proje veya benzeri belgeler 
— M a l i durum bildir is i 
— İmalât sistemine ait özel teknik şartnamede istenen belgeler 
— İştirak belgesi alınabümesi için bu işe ait ihale dosyasının sa

tın alınması şarttır. 
5 — B u işe ait ihale evrakı (250) liranın Malsandığına yatırıldığına 

dair alınacak vezne makbuzu mukabilinde Demiryollar ve L imanlar 
İnşaat Reisliğinden temin edüebüir. 

8 — İstekliler ihaleye iştirak belgesi alıp almadıklarını 6/6/1969 
günü mezkûr Reisl ikten öğrenebilirler. 

3966 /4-4 

1) Eksi l tmeye konulan iş : L imanlar II. Bölge Müdürlüğü min-
tıkasında bulunan Balıkesir i l i dahilindeki Erdek Barınağı inşaatı işi 
olup muhammen keşif bedeli b ir im f iyat lar esası üzerinden (5.000.000,—) 
liradır, 

2) Eks i l tme 23/5/1969 tarihinde Cuma günü saat 15 de Demir
yollar ve L imanlar inşaat Reisliğinde toplanacak Komisyonda yapıla
caktır. 

3) istekl i ler gerçek tek kişi veya tüzel kişi olacaktır, özel veya 
tescil edilmemiş ortaklar kabul edilmez. 

4) Eksi l tmeye girebilmek için istekl i ler in; kayıtlı bulunduğu T i 
caret ve Sanayi Odasından halen çalışmakta olduğuna dair 1969 yılı 
Ticaret Odası belgesi ile (Banka mektuplarının Bayındırlık Bakanlığına 
hitaben yazılması şartı ile) usulü dairesinde (125.000,—) liralık mu
vakkat teminat vermeleri ve bu iş için iştirak belgesi almaları lâzımdır. 

5) istekl i ler 20/5/1969 günü saat (17) ye kadar bir dilekçe ile 
Daireye müracaat edecekler ve bu dilekçelerine, müteahhitlik karnesi 
i le Bayındırlık Bakanlığı inşaat, tesisat ve onarım işleri ihalelerine iş
t i rak yönetmeliği hükümlerine göre hazırlıyacaklardır. 

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

ekleyerek bu iş için iştirak belgesi talep edeceklerdir. 
iştirak belgesi ancak; B grubundan en az (5.000.000,—) liralık 

müteahhitlik karnesi ile şartnamesi gereğince işin yapılmasına muk-
tazi makine ve teçhizata sahip olanlara veri l ir. 

6) Eksi l tmeye iştirak edecekler istenilen vesikaları tekli f mek
tupları ile birl ikte, eksiltme şartnamesinde yazılı olduğu şekilde hazır
layarak eksiltme saatine kadar numaralı makbuz mukabilinde Eksi l tme 
Komisyonu Başkanlığına vermiş olmaları lâzımdır. Postada vaki ge
cikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 

7) B u işe ait eksiltme evrakı (125) liranın Malsandığına yatırıl
dığına dair alınacak vezne makbuzu mukabilinde (Demiryollar ve L i 
manlar İnşaat Reisliği Tunalı H i lm i Cad. No. 60 A n k a r a adresinden 
alınabilir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
4396 /4-2 

Tahminî bedeli 112.500,— l i r a geçici teminatı 6.875 l i r a olan 4 adet 
amonyak buharı ile developeli ozalit plan kopya makinası kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksi l tme ve ihalesi 28/5/1969 Çarşamba günü saat 16.00 da Bakan
lık binası içinde Malzeme Müdürlüğünde yapılacaktır. 

B u işe ait şartnameler aynı yerden ve istanbul 'da Bayındırlık Mü
dürlüğünden temin edüir. 

Ticaret veya sânayi odası veya esnaf belgeleri ile şartnamenin 
36. maddesinde belirtilen belgenin dış zarfa konulmak suretiyle hazır
lanacak tekl i f mektuplarının ihale saatinden bir saat öncesine kadar 
ihalenin yapılacağı yerdeki Komisyon Başkanlığına makbuz mukabil i 
verilmesi, postadaki gecikmelerin kabul edilmiyeceği üân olunur. 

4506 / 4-1 
e 

Köy işleri Bakanlığı Yo l , S u ve E l ek t r i k işleri Genel Müdürlü
ğünden : 

1 — Aşağıda c ins i , miktarı, muhammen bedeli , geçici teminat ve 
ihale tar ih i ile saati gösterilmiş o lan makina lar , 2490 S. K . nun 31. mad
desine göre kapalı zarf usulü i le ima l ett ir i lecektir . 

Mak ine l e r in c ins i ve karakteristiği: 40 adet 30 ton taşıma kapa -
sitel i Semi Treyler, M . bede l i : 4.000.000,— TL., G. teminatı: 133.750,— 
TL., iha le t a r i h i : 26/5/1969, S a a t i : 11.00 

2 — işin eksi l tme ve ihalesi Anka ra Ulus Anafarta lar Işhanı 
Köy işleri Bakanlığı binasının 10. ka tmda Y . S. E . Genel Müdürlüğü 
idarî ve Malî işler Daires i Başkanlığında toplanacak Satın A l m a Ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 — i s tek l i l e r en geç 16/5/1969 günü mesai saati sonuna kadar 
müracaatla ihaleye iştirak belgesi talebinde bulunacaklardır. B u 
belgeyi alıp almadıklarını 23/5/1969 gününden i t ibaren öğrenebilirler. 

4 — ihaleye iştirak belgesi a lmak isteyenler dilekçelerine No
ter l ikten tasd ik l i ; 

a) Atelye teçhizat ve mak ina d u r u m u b i ld i r i s i , 
b) Tekn ik personel b i l d i r i s i , 
c) Dilekçenin veriliş tar ihinde elinde bulunan işleri b i l d i r i r 

taahhüt b i ld i r i s i , 
d) Bugüne kadar ihale konusu veya mümasili iş yapmış ise sa

tıldığı müesseseler ve miktarları gösterir cetvel, 
e) i m a l ett ir i lecek makine ler in , şartnameye ek l i krok ide belir

t i len ana ölçüler içerisinde b i r imalât pro jes in in detaylı teknik re-
simleriyle b i r l ik te malzeme c ins ler in i de bel i r tmek suretiyle, 
eklemeleri şarttır. 

5 — iştirak belgesi ile idarece tetkik ve tashih edilerek geriye 
verilecek o lan teknik resimlerle, şartnamede istenilen vesaik ile bir
l ikte geçici teminat mektubunu veya makbuzları koymak suretiyle 
hazırlıyacakları, tekl i f mektuplarını ihaleden b i r saat evveline kadar 
makbuz mukabi l inde Komisyon Başkanlığına tes l im etmeleri şarttır. 

6 — Postada vak i gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaat
lar kabu l edilmez. 

4305 /4-8 

Etibank Şebeke Tesi3 Dairesi Başkanlığından : 

Başkanlığımız istanbul'dan Ümraniye, Yarımca ve Silâhtar'daki 
ambar sahalarından Afyon, Uşak, Dumlupınar, Nevşehir ve Bor 'daki 
ambarlama sahalarına 1000 ton (Bin) al iminyum naki l , çelik toprak 
teli ve izolatörleri nakliyesi şartnamesine göre naklettirilecektir. 

Tekli f ler engeç 17/5/1969 Cumartesi günü saat 13.00 e kadar M u 
haberat Servisimize verilmiş olacaktır. 

Şartname mesai saatleri dahilinde Anka ra Emek İş Hanı Ka t 16 
Kızılay - Ankara , istanbul'da Et ibank Şebeke Tesis 2. Bölge Müdürlüğü 
Meşrutiyet Caddesi No. 243 Tepebaşı - istanbul'dan temin edüebüir. 

4585 / 3-1 



10 MAYIS 1969 (Resmî Gazete) Sahife : 23 

T C D D İşletmesi Genel Müdürlüğünden : 

1 — Kömür Havzasından Haydarpaşa Limanına 37.700 ton, De
rince Limanına 80.570 ton, İzmir Limanına 79.960 ton, Samsun L ima 
nına 89.400 ton, kömürün deniz yolu ile nak l i İşi kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Her l imana nakledilecek miktar ayrı b ir eksiltme mevzuudur. 
Eksütme Ankara 'da Genel Müdürlük binasında Malzeme Dairesinde top
lanacak Komisyonumuzca 2/6/1969 Pazartesi günü saat 15.00 de l iman 
sırasına göre yapılacağından teklif lerin en geç bu saate kadar verilmiş 
veya gelmiş olması şarttır. 

3 — Şartnameler Ankara 'da Genel Müdürlük binasındaki Merkez 
veznesinden, istanbul 'da Sirkeci veznesinden 50,— Türk lirası karşılı
ğında temin edilir. 

4 — T C D D ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta ve ter
em ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir. 

4334 / 2-2 

28/4/1969, 30/4/1969 ve 2/5/1969 tar ihler inde: 
T C D D İşletmesi Genel Müdürlüğünden 
Elekt r ik lokomotiflerinin satm alınması ve Türkiye'de imalleri için 

tekl i f alınacaktır. 
Başlığı altında ilân edilen eksiltme şartnamesi, 
«I . idarî şartname» kısmındaki 1.10 ve 1.11 maddeleri değiştiril

miştir. 
Yapılan değişiklikler, Ankara 'da T C D D İşletmesi Genel Müdürlüğü 

Malzeme Dairesi Reisliğinden veya istanbul'da Sirkeci Garmda T C D D 
istanbul Alım Satım Komisyon Reisliğinden temin edilebiUr. 

Şartnamenin diğer maddeleri aynen geçerüdir. 
4410/3-2 • 

A lanya Kaymakamlığından : 

1 — A lanya Hükümet Konağı 1968 Malî yüı onarım işi 2490 sa
yılı kanun hükümleri dahilinde kapalı zar f usulü ile 25/4/1969 tar ih in
den itibaren 15 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin bir inci keşif bedeli 79.524,25 l i r a olup geçici teminatı 
5.226,25 liradır. 

3 — İhale 20/5/1969 Salı günü saat 15 de MalmUdürlUğU odasında 
toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

4 — B u işe ait şartname, sözleşme ve ekleri A l anya Malmüdürlü-
ğünde her gün mesai saatleri içinde bedelsiz olarak görülebüir. 

5 — Eksi l tmeye girebilme şartları, 
a - Kanunî konutu bulunması. 
to - 7. nel maddedeki geçici teminatın verilmesi. 
c - Vilâyet iştirak belgesi komisyonundan alacakları iştirak bel

gesini ibraz etmesi bu iş için eksiltme ilânda yazılı günde usulüne göre 
hazırlayacakları. 

ç - Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları ( ) grubundan en 
az bu işin keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir 
belge dilekçelerine ekliyerek Bayındırlık Müdürlüğü iştirak Belgesi Ko 
misyonundan iş bu iştirak belgelerini almaları. 

d - Ticaret odası vesikasının ibrazı. 
6 — istekl i ler tekli f mektuplarına yukanda yazılı belgeleri ile te

minat mektubunu ekliyerek eksiltme saatinden bir saat evvel onanm 

ihale komisyonuna makbuz mukabilinde vermeleri ve postada vukuu 
bulacak gecikmelerin kabul edilmıyecegi ilân olunur. 

3743/4-4 

Çubuk Su lh Ceza Hâkimliğinden: 

Ebas N o : 1963/487 
K a r a r No : 1968/320 

Orman Kanununa muhalefetten sanık Or t a ilçesi Yaylakent Ka? 
sabasında Yusuf ve Gürcü oğlu 1934 D. l u Hüseyin Çendik 8/8/1968 
t a n h l i ilâm gereğince 6831 S. O. K . nun 91/1. maddesi gereğince 15 
gün hapis ve 106 l i r a 30 kuruş ağır para cezasına mahkûm olup bü
tün aramalara rağmen gıyabî hüküm kendisine tebliğ edilemediğin
den 7201 S. T. K . nun 29. maddesi gereğince adı geçen sanığa hükmün 
iiânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tar ih inden 15 gün sonra mu
hataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

4258-1 

Esas N o : 1965/383 
K a r a r N o : 1969/27 

Büyükbaş hayvan hırsızlığından sanık Bandırma ilçesi Ed inc ik 
K. den Hasan oğlu Münüre'den doğma 1933 D. l u Rüştü Çiçek (İşse-
ver) hakkında veri len 30/1/1969 tar ih l i ilâm gereğince T. C. K . n u n 
64, 431/ÎIk, 5617 S. K . nun 13 ve T. C. K . nun 525. maddeler i gereğince 
18 ay hapis ve 18 ay emniyet i umumiye cezasına mahkûm olup bütün 
aramalara rağmen gıyabî ilâm kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 
S. T. K . nun 29. maddesi gereğince adı geçen sanığa hükmün ilânen teb
liğine, hüküm fıkrasının neşir tar ih inden 15 gün sonra muhataba teb
liğ edilmiş sayılacağı ilân o lunur . 

4258-2 • 
iznik Asliye Hukuk Hâkimliğinden ; 

Esas N o : 1962/167 
Karar No : 1966/ 23 
Hâkim: Muhsin Çekiç 11081 
Z. Kâtibi: Gültekin Altınok 216 
Davacı İsmaü Yanbolu vekil i Avukat Sedat Özveri tarafından davalı 

Avram Eşkanazi ve Rüştü Aktaş aleyhine Rüştü Aktaş'ın ölümü üzerine 
varisleri Azize Aktaş, Melek Konuk, Sevinç Yetim ve Ozdemir Akkaş 
aleyhlerine açtığı alacak davasının yapûan duruşması sonunda : 

1 — Davah Avram Eskenaz hakkında açılan davanın reddine. Ücret 
tarifesine göre 253 l ira 50 kuruş ücreti vekâletin davacıdan alınıp davalı 
Avram Eskanaziye verümesine, 

2 — 4.225 liranın Rüştü Akkaş varisleri davalılardan ihtarın tebliği 
olan 9/6/1962 tarihinden itibaren % 10 faizi Ue birlikte müştereken ve 
müteselsüen tahsüi Ue davacıya verümesine 9.680 l ira harçtan 4.230 l ira 
harem mahsubu Ue bakiye harem 253,50 lira ücreti vekâletin 32.097 kuruş 
mahkeme masraflannın davalılardan tahsili ile davacıya verümesine davacı 
veküini yüzüne karşı davalüarrn gıyabında temyizi kabil olmak üzere 
15/3/1966 tarihinde verilen kararın tebliğinde Sevim Yetim ve Özdemir 
Akkaş'a tebligat yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 - 29 - 31 
inci maddeleri gereğince Uândan 15 gün sonra tebliğin yapürmş ve ilâmın 
kesinleşeceği tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

4287 

A n k a r a Numune Hastahanesinden: 

C i n a i 
Miktarı 
Ka l em 

T u t a n 
L i r a K r . 

Teminatı 
L i r a K r . Şekil Tar ih i Günü Saat i 

Müstahzar Uâç 119 629.899,— 28.945,56 Kapalı zarf 28/5/1969 Çarşamba 11,00 
Sıhhî malzeme 35 557.327,50 26.043,10 » > 29/5/1969 Perşembe 11,00 
Produlşimi 87 32.196,— 2.414,70 » » 29/5/1969 Perşembe 11,30 
Hastahanemizin ilâç ve sıhhî malzeme ihtiyaçlan eksütmeye çıkanlmıştır. Müessese adı, cinsi, m ik tan , muhammen tutarı, geçici teminatı, 

şekli, tar ihi , günü ve saati yukarıda gösterilmiştir. İhaleler gösterilen zamanlarda A n k a r a Numune Hastahanesinde yapılacaktır. Teklif ler kalem, 
kalem verilecek tamamına iştirak edildiği gibi bir kısmına da iştirak edilebilir. Gireceği miktara göre geçici teminat verüecektir. Şartnameler Has-
tahanemizde, istanbul ve i zm i r Sağlık Müdürlüklerinde görülebilir. İhaleye girmek istiyenlerin 2490 sayılı Kanunun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı 
belgelere havi kapalı zarfların ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi Uân olunur. 

Postada vak i gecikmeler kabul edilmez. 
4230 / 4-2 



Salhife : 24 (Resmî Gamete) 10 MAYIS 1969 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

1 — Döviz temini ve ithalâtı İdaremizce yapılmak üzere Köyyol-
l a n Dairesi Başkanlığı ihtiyacı için 94 kalem yürüyüş takımları dış 
memleketlerden teklif isteme suretiyle satın alınacaktır. 

2 — B u ihaleye ait sipariş dosya numarası 69-1436-1 dir. 
3 — Son teklif verme tar ih i 23 Haz i ran 1969 Pazartesi saat 

17.00 dir. 
4 — Beher şartname bedeli 50,— T L . olup bu bedel, Malzeme ve 

Teçhizat Fen Heyeti Müdürlüğünden alınacak bir yazıya müsteniden 
Karayolları Genel Müdürlüğü Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacaktır. 

5 — İstekliler Muhasebe Müdürlüğünden alınmış şartname bede
line alt makbuz ile antetli kâğıda yazılmış bir dilekçeyi Ulus - Anafar-
talar Işhanı K a t 10 daki Malzeme ve Teçhizat Fen Heyeti Müdürlü
ğüne müracaat ederek şartname talebinde bulunacaklardır. Dilekçele
rinde şartname numarası ve hangi fabrikadan tekl i f getireceklerini 
sar ih adresleri belirtilecektir. 

6 —• Tekli f ler en geç üçünoü maddede yazılı gün ve saatte mez
kûr Müdürlüğe verilmiş olacaktır. B u tarihten sonra verilenlerle pos
tadaki vak i gecikmeler ve telgrafla yapılan teklif ler nazarı dikkate 
alınmıyacaktır. 

Duyurulur. 
4525/2-1 • 

Anka ra Numune Hastanesinden : 

C i n s i : D'azot Prodokslt gazı, Miktarı: 6000 Kg . , Tutarı : 
150.000,—, Teminatı: 8.750,—, Şekli: Kapalı zarf, Tar ih i : 5/6/1969, 
Günü : Perşembe, Saati : 11.00 

Hastanemizin D'azot prodoksit ihtiyacı eksiltmeye çıkanlmıştır. 
Müessese adı, cinsi, miktarı, muhammen tutan, geçici teminat, şekli, 
tar ihi , günü ve saati yukanda gösterilmiştir. İhale gösterilen zamanda 
Anka ra Numune Hastanesinde yapılacaktır. Şartnameler Hastane
mizde, istanbul ve İzmir Sağlık Müdürlüklerinde görülür. İhaleye gir
mek isteyenlerin 2490 sayılı Kanunun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı 
belgeleri havi kapalı zarfların ihale saatinden bir saat evveline kadar 
Komisyon Başkanlığına vermeleri İlân olunur. 

Postada vak i gecikmeler kabu l edilmez. 

4523 / 4-1 

Alanya Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1968/108 
Mehmet Düşenceli, Emine Ceylân ve Ümmühani K inc i vekil leri 

Avukat Ayhan Yüzbaşıoğlu'nun, Sugözü Mahallesinden Osman Macar, 
Emine Uzun, Mehmet Teker vesaire aleyhlerine açmış olduğu taksim ve 
izaleyi şüyun davasının yapılan duruşmasında ; 

Davalılardan Mehmet oğlu Mehmet Teker'in halen adresi meçhul olup 
dava dilekçesi ilânen tebliğ edilmiş ve duruşmaya gelmemiş bulunduğun
dan, bu kere davalı Mehmet oğlu Mehmet Teker'in hakkında mahkemece 
gıyap karannın ilânen tebliğine karar verilmiş olduğundan ve gelmediği 
takdirde duruşmanın gıyabında devam edeceği ve duruşmasının 12/6/1969 
Perşembe saat 9 a muallâk bulunduğu gıyap karan yerine kaim olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 

4281 

Erzincan Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1969/14 
Davacı Erzincan'da Emlâk Komisyoncusu Niyazi Güzel veküi Alâat-

tin Kırtıloğlu tarafından davalılar Hüseyin çocuklan Süleyman, Mehmet, 
Esma ve Firdevs aleyhlerine ikame olunan izaleyi şüyu davasının duruş
masında : 

Beybağı Mahallesi Çukurada mevkiindeki 181 parselli çayırda hise-
dar bulunan davalıların adresleri meçhul olduğundan ilânen davetiye teb
liği yapılmış, gelmediklerinden gıyap kararının da üânen yapılmasına karar 
verilmiş olduğundan duruşma günü olan 10/6/1969 Salı saat 9.00 da mah
kemeye gelmedikleri veya bir vekil göndermedikleri takdirde duruşma
nın gıyaplarında yapılacağı gıyap kararı yerine kaim olmak üzere üân 
olunur. 

4282 

Spor - Toto Teşkilâtı Müdürlüğünden : 

1 — Spor -To to Teşkilâtı için 7000 adet kitap bastırılacaktır. 

2 — Bastırılacak kitabın şartnamesi her gün mesai saatlerinde 
Spor -To to Teşkilât Müdürlüğü Levazım Müdürlüğünden ve istanbul 
Şubesinden temin edilebilir. 

3 — ihale 24/5/1969 günü, saat 16.00 da Anka ra Yenişehir Mi t 
hat Paşa Caddesi No. 38 de Spor -Toto Teşkilât Müdürlüğü Satın A l 
ma Komisyonunda kapalı zarf la teklif a lma suretiyle yapılacaktır. 

4 — işin muhammen bedeli 100.000,— T L . sı olup, geçici teminatı 
4.000,— T L . sidir. 

5 — İhaleye iştirak edeceklerin : 

a) Matbaacı sıfatı ile Ticaret Sicilinde kayıtlı bulunması, 
b) 1969 vizesini yaptırmış olması, 
c) Kendi matbaasına ait tesislerin Ofset baskı tekniğine uygun 

bütün işleri yapmağa elverişli olduğuna dair vesika ibraz etmesi 
şarttır. 

6 — Usulüne göre hazırlanmış kapalı tekl i f zarflarının ihale saa
tinden önce Satın A l m a Komisyonu Başkanlığına verilmiş olması 
şarttır. 

7 — Teşkilât 2490 sayılı Artırma ve Eks i l tme Kanununa tabi ol
mayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ve eksiltmelerde en uygun tekl i f i 
tayin ve tespitte serbesttir. 

4639/1-1 

Avanos Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1968/45 
Davacı: Nermin Tekin Avanos Çavuşini Köyünden, 
V e k i l i : Avukat Hasan Özkan, 
Davalı: Nevşehir Üçhisar Kasabasından Mustafa Tekin, 
D a v a : Nafaka, 
Mustafa Tekin, davacı veküi tarafından sizin aleyhinize ikame olunan 

nafaka davasının yapılan duruşmasında : 
Davalının adresinin meçhul bulunması sebebiyle davetiye Resmî 

Gazete'nin 15/3/1969 tarih ve 13149 sayılı nüshasında ilânen tebliğ edi l 
miş bulunmasına rağmen duruşmanın bırakıldığı 19/3/1969 günü duruş
maya gelmediği gibi veküde göndermemiştir. B u sebeple gıyap kararının 
Uânen tebliğine karar verümiştir. 

Duruşmanın bırakıldığı 28/5/1969 günü saat 9 da davalının Mah
kememizde hazır bulunması, gelmediği takdirde duruşmanın gıyabında 
devamına karar verileceği gıyap karan yerine geçerli olmak üzere ilân 
olunur. 

4283 

Keban Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1967/531 
Davacı Keban'ın Taşkesen Köyünden Mehmet A l i Demirel tarafından 

davalı Hatice Demirel aleyhine Keban Asliye Hukuk Hâkimliğinde açmış 
olduğu boşanma davasının yapılan duruşması sonunda: 

30/9/1968 tarih ve 1968/253 sayılı kararla taraflann boşanmalarına 
karar verümiş ve davalı adına çıkarılan karar suretiyle adresi meçhul bulun
duğundan büâ tebliğ iade edildiğinden işbu ilânın tebliği tarihinden i t i 
baren 15 gün içerisinde davalının temyiz hakkım kullanabileceği hususu 
tebligat yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

4288 • 
Sivas Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Mehmet Tosyalı veküi Avukat Edip Imer'in davalı Mevlüde 
Sancaktar ve İbrahim vasisi Abdullah Bayraktaroğlu ve müşterekleri aley
hine açmış olduğu izaleyi şüyu davasının yapılan duruşması sonunda : 

Davalılardan Mevlüde Sancaktar ve İbrahim vasisi Abdullah Bayrak-
taroğlu'nun adresleri meçhul olduğundan kendilerine davetiye ve gıyap 
kararının ilânen yapılmış olup karar özetinin de üânen yapılmasına karar 
verilmiş bulunduğu cihetle taraflar arasında hisseli bulunan Sivas Köse-
dereli Zimni Mahallesinde kâin evin taksimi kabü olmadığından satıl
masına 9/2/1967 tarih ve 1966/223 esas, 1967/46 karar sayı üe hüküm 
verümiş bulunduğundan yukarıda ismi geçen davalûarın ilân tarihinden 
itibaren bir hafta içinde hükmü temyiz etmedikleri takdirde bu karann 
kesinleşeceği hüküm yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

4284 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 
Döner Sermaye İftotnusl 
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