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K A N U N L A R 

991 sayıl ı Devlet Demiryol lar ı ve Limanları İ ş l e t m e Genel 
Müdürlüğü işçi leri Emekli Sandığ ı ile Askerî Fabrikalar 
Tekaüt ve Muavenet Sandığ ın ın Sosyal Sigortalar Kuru
muna devri hakkındaki Kanuna ek ve geçic i maddeler 

eklenmesine dair Kanun 

Kanun No : 1189 Kabul tarihi: 13/11/1969 

Madde 1 — 991 sayılı Devlet Demiryolları ve l imanlan İşletme 
Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli Sandığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt 
ve Muavenet Sandığının Sosyal Sigortalar Kurumuna devri hakkındaki 
Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir : 

E k madde 1 — 991 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesine göre 
bağlanacak emekli aylıklarının tespitinde fiil! ve itibarî hizmet sürele
rinin toplamı 25 yıl olarak değiştirilmiştir. F i i l i ve itibarî hizmet süre
lerinin toplamı 25 yıl olanlar için Emekli aylığının nispeti emekli aylığı 
ballanmasına esas tutulan aylık veya ücretin % 70 i olarak uygulanır. 
Yaşlılık aylığı bağlanmasında 1 ay 30 gün üzerinden hesaplanır. 

Fiilî ve itibarî hizmet süreleri toplamı 25 yıldan az olanlara her 
tam yıl için % 1 eksiği, fazla olanlara de her tam yıl için % 1 fazlası 
üzerinden emekli aylığı bağlanır. 

Fiilî re İtibarî hizmet süreleri toplamındaki ay kesirleri tam ay 
sayılır. Yıl kesirlerinin her ayı için emekli aylığı bağlanmasına esas tu
tulan aylık veya ücret tutarının % 1 inin onikide biri emekli aylığına 
ayrıca eklenir. 

Ancak, bağlanacak aylığın toplamı emekliliğe esas aylığın % 80 
ini geçemez. 

991 sayılı Kanun hükümlerine göre işçilere verilecek emekli ikra
miyesinde de fiilî hizmet süresi 25 yıl olarak değiştirilmiştir. 

Ek madde 2 — 1/8/1968 tarihinden önce Demiryolları Emekli San
dığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt Sandığınca aylık bağlanmış, olan 
emeklilerle, 991 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası 
gereğince aylık bağlanan emeklilerin ve T. C. Emekli Sandığı Kanu
nuna göre emekli aylığı bağlanmış olanların, T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa tabi daire, kurum ve ortaklıklar ile Sosyal Sigortalar Kanu
nuna tabi işyerlerinde çalışmaları halinde, bunalanda çalıştıkları sürece, 
emekli aylıkları kesilir. Bu durumda olanlar hakkında 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununun 63 üncü maddesine göre işlem yapılır. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı kimseleri çalıştıranlar, bunları, vazi
feye başladıkları tarihlerden itibaren bir ay içinde yazı ile Sosyal Sigor
talar Kurumuna bildirirler. 

Madde 2 — 991 sayılı Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli Sandığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt 
ve Muavenet Sandığının Sosyal Sigortalar Kurumuna devri hakkındaki 
Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir : 

Geçici madde 1 — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
Demiryolları Emekli Sandığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt Sandığı ka
nunlarına göre bağlanmış olan emekli, adi malullük, vazife malullüğü, 
dul ve yetim aylıkları ile 991 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin 
birinci fıkrası hükmüne göre bağlanmış olan emekli aylıkları hakkında 
da bu kanunun ek 1 inci maddesi hükümleri uygulanır. 

Ancak, vazife malullüğü aylıklarında, aylığın toplamı emekliliğe 
esas aylığın % 100 ünü geçemez. 

Geçici madde 2 — Geçici 1 inci madde hükmüne göre tespit edile
cek emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylıkları tu
tan emekli aylığının bağlanmasına esas tutulan aylık veya ücret tu
tarları, bu aylıkların bağlandığı tarihten beri ücret seviyelerinde vu
kua gelen yükselmeler de nazara atamak suretiyle hesaplanır. 

Ücret seviyelerinde vukua gelen yükselmeler kurumca hazırlanıp 
Çalışma Bakanlığınca onaylanacak ve en g e ç üç ay içinde yürürlüğe 
konacak bir yönetmelikle tespit edilir. 

Artırmalar sonuçlanıncaya kadar ödenmekte olan aylıklar, sonra
dan mahsubu yapılmak üzere % 20 zamlı olarak ödenebilir. Ancak, 
15/7/1965 tarihli ve 669 sayılı Kanun gereğince yükseltmeye tabi tutu
lan emekli, âdi malullük, vazife malullüğü veya dul ve yetim aylıkları 
hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz. 

Geçici madde 3 — a) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte De
mir Yolları Emekli ve Askerî Fabrikalar Tekaüt Sandıkları Kanunlarına 
göre emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı almakta 
olanlar ile 991 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesine göre emekli ay
lığı bağlanmış olanlar veya aylık bağlanmasına hak kazanmış durumda 
olup henüz işlemi tamamlanmamış bulunanların aylık tutarları yürürlük 
tarihinden, 

b) (a) fıkrasında .belirtilen aylığı bu kanunun yürürlük tarihin
den önce kesilmiş bulunanlardan, aylık kesiliş sebebinin ortadan kalk
ması ile aylık ödenmesine tekrar hak kazananların, aylık tutarları, bu 
hakları kazandıkları tarihten, 

İtibaren bu kanun hükümlerine göne yeniden tespit edilir. 
Geçici madde 4 — Halen ek 2 nci maddenin birinci fıkrası şümu

lüne giren emekliler, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 
yıl içinde, görevlerine devam edip etmiyeceklerini, Sosyal Sigortalar 
Kuramıma yazılı olarak bildirmeye mecburdurlar. Bu yazılı bildirmeyi 
yapmıyanların emekli aylıkları, bu sürenin bitimini takibeden ilk üç 
aylık ödeme dönemi başlangıcından itibaren kesilir. 

Yukardaki fıkrada yazılı kimseleri çalıştıranlar, bunları, bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Uç ay içinde yazı İle Sosyal Si
gortalar Kurumuna bildirirler. 

Geçici madde 5 — Bu kanunim uygulanmasına ait işlemlerin za
manında yapılmasını sağlamak maksadiyle, çalışma saatleri dışında gö-
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revlendirilecek personele, Sosyal Sigortalar Kurumu Müdürler Kuru
lunca tespit edilecek esas ve miktarlar dahilinde bir ücret ödenir. 

Bu ücretler, 7244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi hükmüne tabi 
değildir. 

Geçici madde 6 — Demiryolları Emekli ve Askeri fabrikalar teka
üt sandıklarına ödedikleri aidatı geri alan sandık üyelerinden bu kanu
nun yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içinde ilgili sandığa yazılı olarak 
müracaat eden ve geri aldıkları aidatları, en geç bu kanunun hükümle
rinin yürürlüğe girdiği tarihi takibeden birinci yılın sonuna kadar ve 
yüzde beş faizi ile, ilgili Sandığa veya Kuruma yatıranların bu hizmet
leri hakkında 2 nci madde hükmü uygulanır. 

Madde 3 — Bu kanunun uygulanması dolayısiyle aylıklarda yapı
lacak artırmalar, 991 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen mate
matik karşılıkların hesabına dahil edilir. 

Madde 4 — 23/1/1968 tarihli, 991 sayılı Kanunun 2 nci maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Hizmetleri aynı müessesede devam etmekte iken, sonradan memur 
statüsüne tabi bir vazifeye geçirilmeleri sebebiyle, evvelce tabi bulun
dukları sandıklardan veya sandıkların devri dolayısiyle ilk defa 1/8/1958 
tarihinde tabi oldukları Sosyal Sigortalar Kurumundan T. C. Emekli 
Sandığına tabi duruma geçmek suretiyle 15/7/1965 tarihli, 668 sayılı 
Kanun ile ilgilendirilmiş olanların, 5/1/1961 tarihli, 228 sayılı Kanunun 
6 nci maddesine göre, emekli aylığı bağlanması ve 15 inci maddesine 
göre ikramiye verilmesi, haklan saklıdır. 

Madde 5 — Ek 2 nci ve geçici 4 üncü maddelerde belirtilen yüküm
lülükleri süresi içinde yerine getirmiyenler hakkında 100 liradan 1 000 
liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Madde 6 — Bu kanunun 4 üncü maddesi 1/8/1968 tarihinden, 
diğer maddeleri 1/3/1969 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

Madde 7 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

2 0 / 1 1 / 1 9 6 9 

No. Başlığı 
Düstur 
Tertip Cil t 
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İlgili Kanun : 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 
İlcileri Emekli Sandığı ile askerî Fabrikalar Tekaüt ve 
Muavenet Sandığının Sosyal Sigortalar Kurumuna devri 
hakkında Kanun 31/1/1068 545 12814 

24/12/1964 gün ve 521 sayıl ı Danış tay Kanununa bağl ı 
(1) sayıl ı cetvelde değiş ikl ik yapı lmas ına dair Kanun 

Kanun No : 1190 Kabul tarihi: 13/11/1969 

Madde 1 — 24/12/1964 gün ve 521 sayılı Danıştay Kanununa 
bağlı (1) sayılı cetvelde kanun sözcüsü, başyardımcı ve yardımcılara 
alt derece ve sayıları yazılı kadrolar kaldırılmış, yerine bu kanuna bağlı 
cetvelde derece ve sayıları yazılı kadrolar konulmuştur. 

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

20/11/1969 

(1) SAYILI C E T V E L 

Aylık 
D. Memuriyetin Nev'i Adet Tutan 

3 Kanun Sözcüsü 11 1.500 

4 > » 15 1.250 

5 9 1.100 

6 * > 4 950 

3 Başyardımcı 10 1.500 

4 » 6 1.250 

5 1 inci Sınıf Yardımcı 30 1.100 

6 2 » » » 24 950 

7 3 » » » 22 800 

8 4 » » » 25 700 

9 5 > » > 26 000 

10 6 > > » 21 500 
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İlgili Kanun : 
Danıştay Kanunu 31/12, 

Düstur 
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K A R A R N A M E L E R 
Karar Sayısı: 6/12649 

Merkezi Diyarbakır'da bulunan «Diyarbakır Ziya Gökalp Üniversi
tesini Gerçekleştirme ve Yaşatma Derneği» nin kamu yararına çalışan 
derneklerden sayılması; İçişleri Bakanlığının 5/9/1969 tarih ve 81-103/ 
Z-23/347 sayılı yazısı ve Danıştay Genel Kurulunun 6/10/1969 tarih e 
1969/73-79 sayılı kararı üzerine 3512 sayılı Kanunun 37 nci maddesine 
göre, Bakanlar Kurulunca 8/11/1969 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

C U M H U R B A Ş K A N I V . 

İ. Ş. ATASAĞUN 

Sağ. ve Sos- Y . Bakanı 

V. Â. ÖZKAN 
Güm. ve Tekel Bakanı 

A. İ. BİRİNCİ0ĞLU 
Taran Bakam 

İ. ERTEM 

Çalışma Bakanı 

S- ÖZTÜRK 
Sanayi Bakamı 

S. KILIÇ 

İmar ve İskan Bakanı 

H. NAKlPOĞLU 

Gençlik ve Spor Bakanı 

İ. SEZGİN 

Karar Sayısı : 6/12664 

Merkezi istanbul'da bulunan «Büyük İstanbul Derneği» nin kamu 
yararına çalışan derneklerden sayılması, İçişleri Bakanlığının 16/7/1969 
tarih ve 81-103/B-169/285 sayılı yazısı ve Danıştay Genel Kurulunun 
6/10/1969 tarih ve 1969/70-77 sayılı karan üzerine 3512 sayılı Kanunun 
37 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 8/11/1969 tarihinde karar
laştırılmıştır. 

C U M H U R B A Ş K A N I 
C. SUNAY 

Devlet Bakanı 

H. ATABEYLİ 
Devlet Balkanı 

G. TİTREK 

Millî Eğit Bakanı 

O. OĞUZ 
Bayındınlık Bakanı 

T. GÜLEZ 

Sağ. ve Sos. Y . Bakanı 

V. Â. ÖZKAN 
Güm. ve Tekel Bakanı 

A. İ. BİRİNCİOĞLU 
T a r ı m Bakanı 

İ. ERTEM 

Çalışma Bakanı 

S. ÖZTÜRK 
Sanayi Bakamı 

S. KILIÇ 

İmar ve İskân Bakanı 

H. NAKİPOGLU 

Gençlik ve Spor Balkanı 

İ. SEZGİN 
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Başbakan 

S- DEMİREL 
Devlet Balkanı 

R. SEZGİN 
Devlet Balkanı 

H. ATABEYLİ 
Devlet Balkanı 

G. TİTREK 

Devlet Bakanı 
T. BİLGİN 

Adalet Bakanı 

Y. Z. ÖNDER 
Millî Sa. Bakanı 

A. TOPALOĞLU 
İçişleri Bakanı 

H. MENTEŞEOĞLU 

Dışişleri Balkanı 

İ. S. ÇAĞLAYANGİL 
Maliye Bakanı 

M. EREZ 
Millî Eşit. Balkana 

0. OĞUZ 
Bayındırlık Bakanı 

T. GÜLEZ 

Ticaret Bakanı 

A- DALLI 

Ulaştırma Bakanı 

N. MENTEŞE 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 

N. CEVHERİ 

Orman B3ka.n1 

H. ÖZALP 

Enerj i ve Tabiî Kay. Bakanı 

S. 0. AVCI 

Köy İşleri Balkanı 

T. KAPANLİ 

Başbakan 

S- DEMİREL 
Devlet Bakanı 

R. SEZGİN 

Devlet Bakanı 
T. BİLGİN 

Adalet Bakanı 

Y- Z. ÖNDER 

Dışişleri Balkanı 

İ. S- ÇAĞLAYANGİL 
Maliye Balkanı 

M. EREZ 

Ticaret Bakanı 
A. DALLI 

Ulaştırma Balkanı 

N. MENTEŞE 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 

N. CEVHERİ 

Orman Bakanı 

H. ÖZALP 

Enerj i ve Tabiî Kay- Bakanı 

S- O- AVCI 

Köy İşleri Bakanı 

T. KAPANLİ 

Millî Sa- Bakanı 

A. TOPALOĞLU 
İçişleri Bakana 

H. MENTEŞEOĞLU 
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Y Ö N E T M E L I K 

Mill i Eğitim Bakanlığından : 

Teknisyen Okulları Geçici Yönetmel iği 

BÎRÎNCİ BÖLÜM 

Tanım : 
Madde 1 — Teknisyen Okulu, ortaokula dayalı, birinci sınıfları sa

nat enstitüleri ile ortak, öğretim süresi dört yıl olan, orta dereceli bir 
meslek okuludur. -

Madde 2 — Teknisyen okullarında, memleket ekonomisinin gerek
tirdiği imalât, inşaat ve hizmet alanlarına teknisyen yetiştirecek bölümler 
ağılır. 

İhtiyaca göre, yeni bölümlerin açılmasına ve mevcut bölümlerden 
lüzumu kalmıyanların kapatılmasına ve hangi teknisyenlik bölümlerinin 
nerelerde açılacağına Millî Eğitim Bakanlığı karar verir. 

Amaçlar: 
Madde 3 — Teknisyen Okulu, eğitim ve öğretim çalışmalarında öğ

rencilerin : 
a) Türkiye Cumhuriyetinin ve millî ahlâkın ilkelerini benimsemiş, 

ijine bağlı, çalışkan ve yararlı yurttaşları olarak yetişmelerini, 
b) Tekniğin gerektirdiği prensipleri uygularken edindiği bilgileri 

vasıta olarak kullanabilme yeteneğini kazanmalarını, 
c) Mesleklerini layıkıyla yapabilmeleri için genel, kültür, temel fen 

ve teknik bilgilerle yeter seviyede teçhiz edilmelerini, 
d) Çalıştığı alanda bulunan meslek gruplanndaki işlemler, gereç ve 

makinalar hakkında yeterli bilgi ve beceri sahibi olmalarını, 
e) Çalıştığı alanda teknik verileri kavrayabilecek kadar ayrıntılı 

teknolojik bilgiye sahip olmalarını, 
f) Fikirleri yazı ile, sözle ve resimle anlatabilme, verileri yorum-

layabilme ve analiz edebilme yeteneğini kazanmış olmalarını, 
g) Sosyal ve ekonomik faktörleri anlamalarını, endüstriyel organi

zasyonları tanımalarını ve mesleğe yakışır kişisel davranışlara sahip ol
malarını, 

h) Bedence ve karakterce sağlam, şahsiyet sahibi birer teknik ele
man olarak yetişmelerini, 

1) Mesleklerinde başarı ile çalışabilmeleri ve ilerleyebilmeleri için 
endüstrinin kabul etmiş olduğu iş alışkanlıklarını, tutumlarını takdir etme 
olanaklarını, ülke için ve kişisel mutlulukları yönünden verimli, üretici 
ve tatmin edici bir iş hayatı ile sonuçlanabilecek niteliklerinin gelişme
sini, 

j) İş kazalarına karşı kendilerini, beraber çalıştıkları kişileri ve 
çevrelerini koruyabilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkların 
gelişmesini, 

Amaç sayar. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Teknisyen okullarına giriş 
Madde 4 — Okula alınacak öğrencilerin aşağıda yazılı şartları taşı

maları gerekir : 
a) Ortak birinci sınıfa girebilmek için, Sanat Enstitüleri Yönetme

liğinin genel kabulle ilgili şartlarını taşımak, 
b) Sanat enstitülerinin ortak birinci sınıfını okumuş ve öğretim yılı 

sonunda 
1 — Bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre, yapılacak seçme im

tihanını kazanmak, 
2 — Doğrudan veya bütünleme imtihanları sonunda sınıfını geçmiş 

olmak, 
3 — Cebir, geometri, fizik ve kimya derslerinden; birinci ve ikinci 

kanaat notlan ortalamasını (Bütünlemeye kalanların birinci ve ikinci 
kanaat notlan ortalaması ile, bütünleme imtihanı notu ortalamasının) 
en az (5) ve bu derslerin genel, sınıf geçme ortalamasını da en az (6) 
tutturmak, 

Madde 5 — Öğrencilerin, ortak birinci sınıfta takip ettikleri meslek 
derslerine göre, hangi teknisyenlik bölümlerine alınacakları Millî Eğitim 
Bakanlığınca tespit edilir. 

Seçme imtihanları: 
Madde 6 — Seçme imtihanı : 
a) Ortak birinci sınıftan Teknisyen Okulu ikinci sınıfına alınacak 

öğrenciler, her yıl Haziran ayının ikinci Pazartesi günü; Türkçe. Mate
matik, (Cebir - Geometri) ve Teknik Resim derslerinden yazılı olarak bir 
seçme imtihanına tabi tutulurlar. 

b) Seçme imtihanına ortak birinci sınıfta bulunan öğrencilerden 
4 üncü madde hükümlerini yerine getirmiş olanlar alınır. 

c) Teknisyen okullarına girmek isteyen öğrenciler, devam ettikleri 
sanat enstitüsü müdürlüklerine (örnek 1) deki fiş dilekçe ile, 5 Haziran 
tarihinden itibaren, seçme imtihanlarının yapılacağı günden en az bir gün 
ncesine kadar başvururlar. 

d) Fiş-dilekçe veren öğrencilere, okul idareleri tasdikli bir imti
hana girme belgesi verirler (Örnek 2) 

e) Seçme imtihanının yapılacağı gün ve saat okulda bir hafta ön-
öncesine kadar başvururlar. 

f) Seçme imtihanlarında, Bakanlıkça kabul edilmiş köşesi kapalı 
imtihan kâğıtları kullanılır. 

g) Seçme imtihanları okul müdürünün başkanlığında, önceden tes
pit edilecek her imtihan konusunu temsil eden yeteri kadar öğretmenden 
kurulacak komisyon tarafından yapılır. 

h) Seçme imtihanı soruları Bakanlıkça hazırlanarak, imtihanın ya
pılacağı tarihten 10 gün önce okullarda bulunacak şekilde resmî taah
hütlü olarak gönderilir. Bu süre içerisinde soru zarflarını almayan veya 
alıpta sağlam olmadığım tespit eden okul müdürleri durumu telle Ba
kanlığa bildirirler. 

1) Seçme imtihanlarına girecek öğrenciler imtihana girme belgele
rini komisyona göstermek zorundadırlar. Bu belgeyi göstermeyen veya 
herhangi bir sebeple vaktinde imtihan yerinde bulunmayanlar imtihana 
alınmazlar. 

j) Seçme imtihanında öğrenciler tarafından kullanılan kâğıtların 
köşeleri, komisyon üyeleri önünde, imtihana girme belgesi ile karşılaştırı-
larak yapıştırılır. Bu imtihanda ayrıca müsvedde kâğıdı kullanılmaz. Her 
hangi bir sebeple bozulmuş olan kâğıtlar komisyon tarafından geri alına
rak o anda imha edilir. 

k) Seçme imtihanına bu Yönetmelikte tespit edilen günde, saat 
8.00 de başlanır ve aynı gün en geç saat 17.30 da bitirilir. İmtihanların 
başlama ve bitirilmesi ile ilgili diğer açıklamalar soru zarflan üzerinde 
belirtilir. 

1) Her dersin imtihanı yapıldıktan sonra imtihan kâğıtları ve tu
tanak (örnek 3) bir zarf içine konarak, zarfın üzerine dersin adı yazılır, 
zarf kapatılıp mumla mühürlenip yapıştırılan kısımları komisyon üyeleri 
tarafından imza edilir. İmtihanların hepsi bittikten sonra zarflar, imti
hana katılanların bir listesi (örnek 4) ile öğrencilerin fiş-dilekçeleri top
luca bir zarf içerisine konarak, zarfın ağzı iyice yapıştırıldıktan ve mumla 
mühürlendikten sonra aynı gün resmî taahhütlü olarak (Millî Eğitim 
Bakanlığı Erkek Teknik öğretim Genel Müdürlüğü - Ankara) adresine 
gönderilir. 

m) Seçme imtihanına giren öğrencilerin 3 üncü madde hükmündeki 
şartları yerine getirdiklerine dair onanmış listeleri (örnek 5) okul müdürü 
tarafından bütünleme imtihanlannın bittiği gün (Millî Eğitim Bakanlığı 
Erkek Teknik öğretim Genel Müdürlüğü - Ankara) adresine gönderilir. 

n) Seçme imtihanlan evrakı, Bakanlıkça kurulacak yeter sayıdaki 
komisyonlar tarafından, Orta Dereceli Okullar Sınıf Geçme ve. İmtihan 
Yönetmeliğinin, yazılı imtihan kâğıtlarının okunup değerlendirilmesi ile 
ilgili hükümlerine göre yapılır. Sonuçlar (Örnek 6) daki listelere komis
yonlar tarafından geçirilerek altlan imzalanır. Listelerde yanlış anlam
lara meydan verecek hiçbir silinti ve kazıntı bulunamaz. 

o) öğrencilerin başarı durumlarına göre, Bakanlıkça bir sıralama 
çizelgesi hazırlanır. Bunlardan kimlerin hangi teknisyenlik dalı için hangi 
teknisyen okuluna, devam edecekleri, öğretim yılı başından önce Bakan
lıkça öğrencilerin kayıtlı bulundukları okullara bildirilir. Tertip edildik
leri okullara, öğretim yılının ilk haftası içinde baş vurup kayıtlarını yap
tırmayanların yerine, sıralama listesine göre yedekte olanlar alınır. 

p) Seçme imtihanına girip puan tutturamayan ve Yönetmeliğin 
dördüncü maddesine göre ortalama notlan gerekli seviyede ulaşmayan 
öğrenciler Teknisyen Okulu ikinci sınıfına giremezler. Bunlardan ortak 
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birinci sınıfı başaranlar isterlerse sanat enstitüsü ikinci sınıfına normal 
olarak devam edebilirler. 

SANAT ENSTİTÜLERİNDEN TEKNİSYEN O K U L L A R I N A , 
TEKNİSYEN O K U L L A R I N D A N SANAT 

ENSTİTÜLERİNE GEÇİŞ 

Madde 7 — Sanat enstitüsünün Üçüncü sınıfına geçen öğrencilerden 
isteyenler, teknisyen okulunun Bakanlıkça tespit edilecek ikinci sınıfının 
farklı derslerinden imtihan vererek teknisyen okulunun üçüncü sınıfına 
devam edebilirler. 

Madde 8 — Teknisyen okulunun ikinci sınıfındaki öğrencilerden is
teyenler, sanat enstitüsünün Bakanlıkça tespit edilecek farklı derslerin
den imtihan vererek sanat enstitüsü üçüncü sınıfına, 

Farklı dersler imtihanına girmek istemeyenler ile bu imtihanda ba
sarı gösteremeyenler dilerlerse sanat enstitüsü ikinci sınıfına, 

devam edebilirler. 
Madde 9 — Farklı dersler imtihanları 10-25 Eylül tarihleri arasında 

yapılır. 
Madde 10 — Teknisyen okulunun 3 ve 4 üncü sınıfındaki öğrenci

lerden isteyenler, sanat enstitüsünün Bakanlıkça tespit edilecek farklı 
derslerinden okul dışından bitirme imtihanlarına girerek sanat enstitüsü 
mezunu olabilirler. 

LİSE ve SANAT ENSTİTÜSÜ M E Z U N L A R I N I N 
TEKNİSYEN O K U L L A R I N A A L I N M A L A R I 

Madde 11 — Memleketin insan gücü ihtiyacı göz önüne alınarak, 
Mil l i Eğitim Bakanlığınca tespit edilecek oranda ve sayıda olmak üzere 
uygun görülecek teknisyenlik bölümlerine lise mezunları ile üç yılık sanat 
enstitüsü mezunları alınırlar. 

Bunlardan : 
a) Üretim meslek ve hizmetlerine girerek, hayatlarını teknik alan

da kazanmak isteyen lise mezunları, Mil l i Eğitim Bakanlığınca kabul 
edilmiş farklı dersler öğretim programlarını uygulayan teknisyen okul
ları intibak sınıfına alınırlar. 

Ancak; okula başvuranların sayısı alınacak öğrenci sayısını aştığı 
takdirde, Bakanlıkça verilecek direktife göre, bir sıralama imtihanına 
tabi tutulurlar. Bu imtihan lise öğretim programlarında yer alan genel 
kültür ve fen derslerinden, karma sorularla, tek ve yazılı bir imtihan 
olarak yapılır. 

b) Lise mezunlarına teknisyenlik formasyonu kazandıran iki yıllık 
öğretimin son yılı «Dördündü sınıf» teknisyen okulları genel dördüncü 
sınıfı ile ortak bir sınıftır. 

c) Ortaokula dayalı ve öğretim süresi üç yıl olan sanat enstitüsü 
mezunlarından isteyenler, teknisyen okulunun Bakanlıkça tespit edilecek 
ikinci sınıfının farklı derslerinden imtihan vererek teknisyen okulunun 
üçüncü sınıfına; hem ikinci sınıfın ve nemde üçüncü sınıfın farklı ders
lerinden imtihan vererek de teknisyen okulunun dördüncü sınıf ma devam 
edebilirler. 

Madde 12 — Okul dışından teknisyen okulları bitirme imtihanlarına 
öğrenci alınmaz. 

Madde 13 — Bu Yönetmelikte tespit edilmemiş olan : 
a) Yönetim işleri ile ilgili konularda «Erkek Orta Sanat, Orta Yapı 

Okullarıyla Erkek Sanat ve Yapı Enstitüleri Yönetmeliğinin» ilgili hü
kümleri, 

b) Döner sermaye ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesinde, «Millî 
Eğitim Bakanlığına bağlı Erkek Okulları Mütedavil Sermayesi hakkında 
kanun ve talimatname» hükümleri, 

c) Sınıf geçme ve imtihanlarla ilgili hususlarda «Millî Eğitini Ba
kanlığına bağlı Orta Dereceli Okulların Sınıf Geçme ve İmtihan Yönet
meliği» hükümleri, 

Uygulanır. 
Madde 14 — Yukarıda sözü edilen sınıf geçme ve imtihan yönetme

liğinin 61 mel maddesine göre ortalama ile ve sınıf öğretmenler kurulu 
karan ile sınıf geçilemeyen dersler aşağıya çıkarılmıştır. 

A — Makina Teknisyenliği Bölümünde: 

ikinci sınıflarda : 
Türkçe-Kompozisyon 
Cebir ve Geometri'den biri 
Fizik 
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Teknik Resim 
Malzeme Bilgisi ve Laboratuvarı 
Atelye ve Teknoloji 
Millî Güvenlik Bilgileri 

B — Elektrik Teknisyenliği Bölümünde : 

İkinci sınıflarda : 
Türkçe-Kompozisyon 
Cebir ve Geometri'den biri 
Fizik 
Elektroteknik 
Meslek Teknolojisi 
Atelye ve Laboratuvar 
Millî Güvenlik Bilgileri 

C — Kimya Teknisyenliği Bölümünde : 
İkinci sınıfında : 
Türkçe-Kompozisyon 
Cebir ve Geometri'den biri 
Fizik 
Anorganik Kimya ve Uygulaması (Metaller) 
Organik Kimya ve Uygulaması 
Millî Güvenlik Bilgisi 

D — Maden Teknisyenliği Bölümünde : 

İkinci sınıfında : 
Türkçe-Kompozisyon 
Cebir ve Geometri'den biri 
Fizik 
Maden İşletmesi 
Jeoloji ve Maden Yatakları 
Mineraloji ve Petrografi 
Mil l i Güvenlik Bilgisi 

E — İnşaat Teknisyenliği Bölümünde : 

İkinci sınıfında : 
Türkçe-Kompozisyon 
Cebir ve Geometri'den biri 
Fizik 
Statik ve Yapı Hesapları 
Meslek Resmi 
Atelye 
Millî Güvenlik Bilgisi 
Madde 15 — İkinci ve üçüncü sınıf öğrencileri Haziran ve Eylül ay

larında sanat enstitülerinde olduğu gibi atelye pratiği yaparlar. 
Madde 16 — 2287 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gereğince çıka

rılan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 17 — Bu Yönetmeliği Millî Eğitim Bakanı yürütür. 

Örnek : 1 

TEKNİSYEN O K U L U SEÇME İMTİHANLARINA 
K A T I L M A K İSTEYEN ÖĞRENCİLER ÎÇÎN FİŞ - DİLEKÇB 

ÖĞRENCİNİN : 

Adı ve Soyadı : 
Babasının adı Öğrencinin fotoğrafı 
Doğum yeri ve tarihi : (Okul müdürü ile 
Sınıfı onanacak) 
Okul No. Aday N o : 

Öğrenime devam ettiği enstitü 
Bulunduğu meslek dalı 
Girmek istediği teknisyenlik bölümü 
Tercih ettiği diğer teknisyenlik bölümleri 

I. Derecede 
II. Derecede 

IH. Derecede 

(Resmi Gazete) 
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Öğrencinin veli adresi : 

ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE 

Bugünkü durumum yukarıda yazılıdır. 
Teknisyen Okulu II. Sınıf giriş imtihanına kabulümü ve gerekli iş

lemin yapılmasına müsaadelerinizi saygılarımla arzederim. 

Fiş-Dilekçede yazılanlar doğrudur. 
/ / 19 

/ /19 
öğrencinin imzası 

Sanat Enstitüsü Müdürü 
(Mühür ve imza) 

Örnek: 2 
TEKNİSYEN O K U L U SEÇME İMTİHANLARINA 

GİRECEK ÖĞRENCİLER İÇİN İMTİHANA GİRME BELGESİ 
ÖĞRENCİNİN : 

Adı ve Soyadı 
Babasının adı 
Doğum yeri ve tarihi 
Sınıfı 
Okul No. 

Öğrencinin fotoğrafı 
(Okul müdürü ile 

onanacak) 
Aday No : 

Öğrencinin devam ettiği Enstitünün adı 
Bulunduğu meslek dalı 
Girmek istediği teknisyenlik bölümü 

Yukarıda kimliği yazılı ve onanmış fotoğrafı bulunan 
'm Teknisyen Okulu II. Sınıf giriş imtihanına 

katılabileceğini gösterir belgedir. 

/ /19 
Sanat Enstitüsü 

Müdürü 
(Mühür ve imza) 

NOT : Aday numarası Flş-Dilekçedekinin aynı olacak. 

Örnek : 3 
TEKNÎSİYEN O K U L U 

SEÇME İMTİHANLARI TUTANAĞI 

Teknisyen Okulları II. sınıfına alınacak öğrencilerin seçme imti
hanı ile ilgili : 

a) dersi soru zarfının sağlamlığı, açılmadığı ve 
mühürünün bozulmadığı görülerek; tam saatinde, imtihana katılan 
( ) öğrenci önünde, komisyonumuz tarafından açıldığını, 

b) Soruların yazdırılmasını müteakip imtihana başlandığını, süre 
uzatımı yapılmadan imtihan kâğıtlarının samanında toplanarak köşele
rinin önümüzde ve öğrencinin imtihana girme belgesiyle karşılaştırıla
rak kapatıldığını, 

c) İmtihan süresince öğrencilere, sorular hakkında herhangi bir 
açıklama ve yardım yapılmadığını ve usulsüz bir davranış ve hal olma
dan imtihanın normal cereyan ettiğini, 

d) imtihan evrakının, imtihana giren öğrenci sayısı ile kontrol 
edilerek, sağlam olduğuna kanaat getirilen zarfa konduğunu, zarfın ağ
zının kapatılıp, mumla mühürlenerek tarafımızdan imza edildiğini, 

e) Zarf üzerine gerekli açıklamanın yapıldığını gösteren bu tuta
nak tarafımızdan düzenlendi. 

Komisyon Başkam Üye Üye Üye 

NOT : Bu tutanak her ders için ayrı tutulacaktır. 

Örnek : 4 
TEKNİSYEN O K U L U SEÇME İMTİHANLARINA 

K A T I L A N ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ 

Aday 
No. 

Okul 
No. Adı ve Soyadı Sanatı Girmek istediği 

teknisyenlik Böl. Açıklama 

NOT : Açıklama sütunu boş bırakılacaktır. 

TEKNİSYEN O K U L U SEÇME İMTİHANLARINA K A T I L A N ÖĞRENCİLERİN SINIF GEÇME V E BELLİ 
D E R S L E R D E N NOT O R T A L A M A L A R I N I GÖSTERİR ÇİZELGE 

Örnek : 5 

(Bu çizelge sınıfını geçenler için doldurulacaktır.) O K U L U 

Okul 
No. Adı ve Soyadı 

Durumu 
Yatılı, Burslu, 

Serbest, Gündüzlü 
Sanatı Girmek istediği 

teknisyenlik dalı 

Sene sonu ortalaması 

Fiz. Kim. Geo. Cebir 

Bu dört dersi 
sınıf geçme 
ortalaması 

Açıklama 

NOT : Açıklama sütunu boş bırakılacaktır. Müdür 
(Mühür ve imza) 

, . . / . . . / 1 9 . Müdür Yardımcısı 
(İmza) 

KOMİSYONU T A R A F I N D A N DÜZENLENECEK ÇİZELGE 

İmtihana katılan öğrencinin 
örnek: 6 

Okul 
No. Adı ve Soyadı Sanatı 

Girmek istediği 
teknisyenlik bölümü 

imtihana girdiği derslerden 
aldığı notlar Notların toplamı AÇIKLAMA 

Komisyon Başkanı 
(Mühür ve İmza) 

. . . / . . . / 1 9 . 

NOT : Açıklama yeri boş bırakılacak listede 
kazıntı ve silinti olmayacaktır. 

Üye 
(Adı ve Soyadı) 

İmzası 

Üye Üye 
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İ L A N L A R 

Çay Asliye Hukuk Hakimliğinden : 

1969/178 
Davacı Bohadin İlçesi Alaca Mahallesinden Ahmet Canbaz tara

fından davalı Konya Karaman İlçesi Sekiçeşme Mahallesinden Zeki oğlu 
Dolun özen aleyhine açılan tazminat davasının card muhakemesi sıra
sında : Davalı hakkında çıkarılan gıyap davalı adresinde bulunup tebliğ 
edilemediği gibi adresi de meçhul bulunduğu bildirildiğinden gıyap yeri
ne kaim olmak üzere gazetede ilanına karar verilmiştdr. 

Karar gereğince davalı duruşmanın bırakıldığı 2/12/1969 tarihinde 
mahkemeye gelmediği veya bdr vekille kendisini temsil ettirmediği tak
dirde duruşmanın gıyabında devamına karar verileceği ilan olunur. 

10797 

Batman Asliye Ticaret Mahkemesinden : 

1969/1 
Batman'da Abdulkerim Tanık tarafından, Kan Ticaret Hasan Erdil 

lehine keşide ve imza edilen 30/6/1968 tarih ve 825 lirayı muhtevi emre 
muharrer senedin İptaline, 17/9/1969 tarih 1969/1-1 sayı ile karar ve
rilmiştir. 

İlan olunur. 10794 

Havsa Asliye Hukuk Hakimliğinden : 

Davacı Havsa Necatiye Köyünden Ayşe Keskin vekili Ahmet Ay-
doğan tarafından davalılar Hazine vesaire aleyhlerine ikame olunan tes
cil davasının Havsa Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılan duruşmasında : 

Davalılardan ikametgâhı belli olmadığı anla.;ilan Havsa'nın Neca
tiye Köyünden Mustafa Uzun'a ilânen davetiye tebliğine, duruşmanın 
4/12/1969 günü saat 11.30 a talikine karar verilmiş olmakla ikamet
gâhı meçhul Mustafa Uzun'un mezkûr gün ve saatte duruşmada hazır 
bulunması tebliğ makamına kaim olmak üzere üânen tebliğ olunur. 

10742 • 
Erzurum Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Esas No : 1965/390 
Karar No : 1969/414 
Temyiz : 1969/64 ilân 
Fahri Genç vekili Necmettin. Evcimen tarafından Hayrettin Genç 

ve arkadaşları aleyhine açılan taksim davasında : 

Erzurum Güzelyayla (Kızılkilise) köyünde Yusuf oğlu Memiş, Dur
sun ve Hasan'a müntekilen kalan altı parça gayrimenkulun satılarak 
hisselerinin taksimine dair 22/9/1969 tarih ve 390 - 414 sayılı Erzurum 
Sulh Hukuk Mahkemesinin ilâmının tebliğinde davalı Hayrettin Genç, 
Şefika, Sabire, Vahibe, Rukiye, Fatma, Radiye, Hasibe, Turan, Fahret
tin Küçükler, Bahadır Yılmaz adresleri meçhul kaldığından ilân tarihin
den itibaren bir hafta içinde temyiz edilmediği takdirde kesinleşeceğin
den karar yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 10776 

Hınıs Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1968/164 
Davacı Hazineyi Maliyeye izafeten Hazine vekili Kemal Derin'in 

davalı Hınıs'ın Yolüstü Köyünden Kâzım Baydur aleyhine Mahkeme
mize açılan tapu iptali davasının yapılan duruşmasında : 

Hadisenin davalısı olup Hınıs'ın Yolüstü Köyünde iken şimdi ne
rede bulunduğu meçhul bulunan ve aramalara rağmen adresi bulunma
yan davalı Kâzım Baydur'a Resmî Gazete ile ilânen tebligat yapılmış 
olup bu defa Resmî Gazete ile gıyap karan tebliğine karar verilmiş ve 
duruşmasının da 15/1/1970 gününe bırakılmasına karar verilmiş ol
masına karar verilmiş olmakla adı geçen gıyap karan yerine kaim ol
mak üzere keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 10783 

Sındırgı Asliye Hukuk Hâkimliğinden' : 

1969/567 
Davacı Devlet Su İşleri tarafından davalılar Alacaatlı Köyünden. 

Mehmet Çakıcı ve Fahrettin. Sat ve Rabia Şat aleyhine ikame eylenen 
tescü davasuun sonunda : 

Sındırgı'nın Alacaatlı Köyünün Kurupuıar mevkiinde sarkan : Kırk 
ağaç yolu, garben : Çeşme, cenuben : KuçükbükUlU Ayişe, şimal en : 
Kırkağaç yolu ile çevrili yerin 6830 sayılı Kanunun. 19 uncu maddesi 
gereğince tesciline karar verilmiş, davalılardan Fahrettin Şat ile Rabia 
Şat'm adresleri meçhul bulunduğundan Mahkemenin 27/9/1969 gün ve 
1969/402 sayılı kararının tebliği yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

10793 

Aydın Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

Esas No : 1969/672 
Davacı : Aydın Merkez Ovaemiri Köyünden Ahmet karısı Perihan 

Ünal 
Suç : Döğmek ve hakaret 
Ara Karan Tarihi : 24/10/1969 
Yukarıda adresi yazılı davacının bunca aramalara rağmen adresi 

bulunamadığımdan ötürü tebligat yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen davacı Perihan Ünal'a 
Resmî Gazete'de ilânen tebliğine ve neşir tarihinden (8) gün sonra mu
hataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 10762 

Sankaya Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1967/39 
Davacı Sankaya Askerlik Şubesi Başkanlığı tarafından davalı 

Sankaya Kazasından, Sancer Alparslan aleyhine açmış olduzu tazminat 
davasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen ora karan gere
ğince : 

Davalı Sancer Alparslan'a dava arzuhali tebliği edilmiyerek, tebli
gata salih adresi tespit edilememiş dava arzuhali Resini Gazete'nin 6 
Ağustos 1969 tarih ve 13268 sayılı nüshası ile ilân edilmiş duruşmaya 
da gelmediğinden gıyap karannın da Resmî Gazete ile ilânına karar 
verilmiş olduğundan yukarıda ismi geçen davalının 29/1/1970 günü saat 
9.00 da Sankaya Asliye Hukuk Mahkemesinin 1967/39 sayılı davada 
davalı olarak hazır bulunması, gıyap kararı yerine kaim olmak üzere 
ilân İle tebliğ olunur. 10748 

Korkuteli Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı, Korkuteli Taşkesik Köyünden Azime Şimşek tarafından, 
davalı aynı köyden Refik Şimşek ve Halil Şimşek haklarında açılan ala
cak davasının yapılan açık yargılaması sırasında : 

Davalılardan Refik Şimşek'in semti meçhule gittiği açık adresinin, 
belli olmadığı adına çıkanlan davetiye ve zabıtaca yaptırılan tahkikat
tan anlaşılmış bulunduğundan davalı Refik Şimşek'in 25/12/1969 Per
şembe günü saat 9.00 da Korkuteli Asliye Hukuk Hâkimliğinde hazır 
bulunması için davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

10747 

Korkuteli Asliye Hukuk Hâkimliğinden, : 

Davacı, Korkuteli Kiremitli Mahallesinden İbrahim Sankaya tara
fından, davalı aynı yerden Fatma Sankaya hakkında açılan boşanma 
davasının yapılan yargılaması sırasında : 

Davalının semti meçhule gittiği adına çıkarılan davetiyeye verilen 
nıeşruhatda ve zabıtaca yapılan tahkikattan anlaşılmış olmakla davalı 
Fatma Sankaya'nın 18/12/1969 Perşembe günü saat 9.00 da Korkuteli 
Asliye Hukuk Hâkimliğinde hazır bulunması için gıyap karan yerine 
kaini olmak üzere ilân olunur. 10746 
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Petrol Dairesi Reisliğinden : 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR. 

No : 921 

Şirketin adı 
Merkezi 
Türkiye'deki adresi 
Petrol hakkının mahiyeti 
Bölgesi ve saha işareti 

Yüzölçümü 
Hak sıra No. 
Müracaat tarihi 

Tarihi : 5/11/1969 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
Ankara, Yenişehir Müdafaa Caddesi No. 22 
Ankara, Yenişehir Müdafaa Caddesi No. 22 
Arama ruhsatnamesi 
I inci bölge Türk kara suları dışında 
kalan saha, TPO/Bölge dışı/C 
50.000 hektar 
AR/TPO/920 
2/7/1969 

Arama sahasının hududu : (Dairemizde saklı haritasına göre) 
1/200.000 ölçekli Kırklareli paftasındaki 111 metre rakımlı tepe niren
gisinden N 85 derece 30 dakika istikamette ve 57700 metre mesafede 
bulunan (a) köşesinden başlıyarak 25100 metre güneyde (b) ye doğru 
hat, (b) den 19970 metre batıda (c) ye doğru hat, «(e) köşesi 1/200.000 
ölçekli Kırklareli paftasındaki 364 metre rakımlı Bezirgan Tepe niren
gisinden N 93 derece 15 dakika istikamette ve 43200 metre mesafededir» 
(c) den 25100 metre kuzeyde (d) ye doğru hat, (d) den 19870 metre 
doğuda başlangıç noktası olan (a) köşesine doğru hat. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının; yukarıda mevkii, hududu 
ve yüzölçümü gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatnamesi 
talebine ait evrakı incelenmiştir. 

Talep edilen petrol arama sahası, I No. lu Marmara Bölgesinin 
kuzeyindeki Türk kara suları dışında ve Türk kıta sahanlığını teşkil 
eden saha içerisinde olduğundan, arama ruhsatnamesi itası için Bakan
lar Kurulunun 3/10/1969 tarihli ve 6/12514 sayılı Kararname istihsal 
olunmuştur. 

Bakanlar Kurulunun bu kararı ile, Kıta Sahanlığı Hakkındaki M i l 
letlerarası Sözleşmenin hükümlerine ve özellikle 3 üncü maddesinde 
derpiş edildiği üzere kıta sahanlığındaki sular ile havanın statüsüne ve 
Sözleşmenin 5/1 inci maddesindeki balıkçılık ve ilmî araştırmalar husu
sundaki kaidelere riayet şartiyle 6326 sayılı Petrol Kanununun 3 üncü 
maddesinin 8 inci fıkrasında yazılı tarife uygun petrol ameliyatının 
talip şirket tarafından yapılmasına izin verilmiştir. 

Talebin, Petrol Kanunu ve Nizamnamesi hükümlerine şeklî ve esas 
şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra Bakanlar Kuru
lunun kararında derpiş olunan şartlara riayet etmek ve mezkûr sahaya 
şamil olmak üzere Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına 6326 sayılı 
Petrol Kanunun 51 ve 20 nei maddeleri gereğince petrol arama ruhsat
namesi itasına karar verildi. 

Yukarıda yazılı karar mucibince Türkiye Petrolleri A. O. lığına 
11/11/1569 tarihinde bir adet petrol arama ruhsatnamesi verilmiştir. 

10651-1 

PETROL H A K K I N A MÜTEALLİK K A R A R 
N o : 922 Tar ihi : 5/11/1969 

Şirketin adı 
Merkezi 
Türkiye'deki adresi 
Petrol hakkının mahiyeti 
Bölgesi ve saha işareti 

Yüzölçümü 
Hak sıra No. 
Müracaat tarihi 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
Ankara, Yenişehir Müdafaa Caddesi No. 22 
Ankara, Yenişehir Müdafaa Caddesi No. 22 
Arama ruhsatnamesi 
I inci bölge Türk kara sulan dışında 
kalan saha, TPO/Bölge dışı/D 
49.745 hektar 
AR/TPO/921 
2/7/1969 

Arama sahasının hududu: (Dairemizde saklı haritasına göre) 
1/200.000 ölçekli Kırklareli paftasındaki 111 metre rakımlı tepe niren
gisinden N 86 derece 30 dakika istikamette ve 73800 metre mesafede 
bulunan (a) köşesinden bağlıyarak 31350 metre güneyde (b) ye doğru 
hat, (b) den 14000 metre batıda (e) ye doğru hat, «(c) köşesi 1/200.000 
ölçekli Kırklareli paftasındaki 239 metre rakımlı A l i Baba tepe nirengi
sinden N 78 derece 30 dakika istikamette ve 54350 metre mesafededir» 
(c) den 4025 metre kuzeyde (d) ye doğru ha/t, (d) den 2200 metre ba
tıda (e) ye doğru hat, (e) den 27325 metre kuzeyde (f) ye doğru hat, 
(f) den 16100 metre doğuda başlangıç noktası olan (a) köşesine doğru 
hat. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının; mevkii, hududu ve yüz
ölçümü yukanda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatna
mesi talebine ait evrakı incelenmiştir. 

Talep edilen petrol arama sahası, I No. lu Marmara Bölgesinin 
kuzeyindeki Türk kara suları dışında ve Türk kıta sahanlığım teşkil 
eden saha içerisinde olduğundan, arama ruhsatnamesi itası için Bakan
lar Kurulundan 3/10/1969 tarihli ve 6/12514 sayılı Karanıaıme istihsal 
olunmuştur. 

(Bakanlar Kurulunun bu kararnamesi ile, Kıta Sahanlığı Hakkın
daki Milletlerarası Sözleşmenin hükümlerine ve özellikle 3 üncü madde
sinde derpiş edildiği üzere kita sahanlığındaki sular ile havanın statü
süne ve Sözleşmenin 5/1 inci maddesindeki balıkçılık ve ilmî araştır
malar hususundaki kaidelere riayet şartiyle 6326 sayılı Petrol Kanunu
nun 3 üncü maddesinin 8 inci fıkrasında yazılı tarife uygun petrol ame
liyatının talip şirket tarafından yapılmasına izin verilmiştir. 

Talebin, Petrol Kanunu ve Nizamnamesi hükümlerine şeklî ve esas 
şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten'sonra Bakanlar Kurulu
nun kararnamesinde derpiş olunan şartlara riayet etmek ve mezkûr 
sahaya şamil olmak üzere Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına 6326 
sayılı Petrol Kanununun 51 ve 20 nci maddeleri gereğince petrol arama 
ruhsatnamesi itasına karar verildi. 

Yukanda yazılı karar mucibince Türkiye Petrolleri A. O. lığına 
11/11/1969 tarihinde bir adet petrol arama ruhsatnamesi verilmiştir. 

10650-2 

PETROL H A K K I N A MÜTEALLİK K A R A R 
No : 923 Tarihi : 5/11/1969 

Şirketin adı 
Merkezi 
Türkiye'deki adresi 
Petrol hakkının mahiyeti 
Bölgesi ve saha işareti 

Yüzölçümü 
Hak sıra No. 
Müracaat tarihi 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
Ankara, Yenişehir Müdafaa Caddesi No. 22 
Ankara, Yenişehir Müdafaa Caddesi No. 22 
Arama ruhsatnamesi 
I inci bölge Türk kara sulan dışında 
kalan saha, TPO/Bölge dışı /F 
48.042 hektar 
AR/TPO/923 
2/7/1969 

Arama sahasının hududu : (Dairemizde saklı haritasına göre) 
1/200.000 ölçekli istanbul paftasındaki 118 metre rakımlı Ağaçlı Tepe 
nirengisinden N 17 derece 00 dakika istikamette ve 53000 metre mesa
fede bulunan (a) köşesinden başlıyarak 6225 metre güneyde (b) ye 
doğru hat, (b) den 13675 metre doğuda (c) ye doğru hat, (c) den 17800 
metre güneyde (d) ye doğru hat, (d) den 6150 metre batıda (e) ye 
doğru hat, (e) den 5850 metre kuzeyde (f) ye doğru hat, (f) den 9900 
metre batıda (g) ye doğru hat, (g) den 2150 metre kuzeyde (h) ya 
doğru hat, (h) dan 5950 metre batıda (i) ye doğru hat, (i) den 2000 
metre kuzeyde (j) ye doğru hat, (}) den 5650 metre batıda (k) ya 
doğru hat, (k) dan 3025 metre kuzeyde (1) ye doğru hat, (1) den 4000 
metre batıda (m) ye doğru hat, (m) den 2925 metre kuzeyde (n) ye 
doğru bat, «(n) köşesi 1/200.000 ölçekli istanbul paftasındaki 105 met
re rakımlı Maltepe nirengisinden N 05 derece 45 dakika istikamette ve 
38600 metre mesafededir» (n) den 4000 metre batıda (o) ya doğru hat, 
(o) dan 2225 metre kuzeyde (p) ye ye doğru hat, (p) den 1775 metre 
batıda (r) ye doğru hat, (r) den 3925 metre kuzeyde (s) ye doğru hat, 
(s) den 11850 metre doğuda (t) ye doğru hat, (t) den 1925 metre ku
zeyde (u) ya doğru hat, (u) dan 11850 metre doğuda başlangıç nok
tası olan (a) köşesine doğru hat. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının; mevkii, hududu ve yüz
ölçümü yukanda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsat
namesi talebine ait evrakı incelenmiştir. 

Talep edilen petrol arama sahası, I No. lu Marmara bölgesinin 
kuzeyindeki Türk kara sulan dışında ve Türk kıta sahanlığını teşkil 
eden saha içerisinde olduğundan, arama ruhsatnamesi itası için Bakan
lar Kurulunun 3/10/1969 tarihli ve 6/12514 sayılı Kararname istihsal 
olunmuştur. 

Bakanlar Kurulunun bu Kararnamesi ile, Kıta Sahanlığı Hakkın
daki Milletlerarası Sözleşmenin hükümlerine ve özellikle 3 üncü madde
sinde derpiş edildiği üzere kıta sahanlığındaki sular ile 'havanın statü
süne ve Sözleşmenin 5/1 inci maddesindeki balıkçılık ve ilmî araştırma
lar hususundaki kaidelere riayet şartiyle 6326 sayılı Petrol Kanununun 
3 üncü maddesinin 8 inci fıkrasında yazılı tarife uygun petrol ameliya
tının talip şirket tarafından yapılmasına izin verilmiştir, 
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Talebin, Petrol Kanunu ve Nizamnamesi hükümlerine şeklî ve 
esas şartları bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra Bakanlar 
Kurulunun Kararnamesinde derpiş olunan şartlara riayet etme/k ve 
mezkûr sahaya şamil olmalk üzere Türfeiye Petrolleri Anonim Ortaklı
ğına 6326 sayılı Petrol Kanununun 51 ve 20 nci maddeleri gereğince 
petrol arama ruhsatnamesi itasına karar verildi. 

Yukarıda yazılı karar mucibince Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığına 11/11/1969 tarihinde bir adet petrol arama ruhsatnamesi verilmiştir. 

10650-3 

PETROL H A K K I N A MÜTEALLİK K A R A R 
No : 924 Tarihi : a/11/1969 

Şirketin adı 
Merkezi 
Türkiye'deki adresi 
Petrol hakkının mahiyeti 
'Bölgesi ve saha işareti 

Yüzölçümü 
Hak sıra No. 
Müracaat tarihi 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
Ankara, Yenişehir Müdafaa Caddesi No. 22 
Ankara, Yenişehir Müdafaa Caddesi No. 22 
Arama ruhsatnamesi 
I inci bölge Türk kara suları dışında 
kalan saha, TPO/Bö!g« dışı/H 
50.000 hektar 
AR/TPO/925 
2/7/1969 

Arama sahasının hududu : (Dairemizde saklı haritasına göre) 
1/200.000 ölçekli istanbul paftasındakl 101 metre rakımlı Harman Tepe 
nirengisinden N 08 derece 40 dakika istikamette ve 47150 metre mesa
fede bulunan (a) köşesinden bağlıyarak 34200 metre güneyde (b) ye 
doğru hat. (b) den 22000 metre batıda esas hatlara 6 mil mesafede çi
zilmiş kara sulan hududunu takiben (c) ye eğri hat, «(c) köşesi 1/200.000 
ölçekli istanbul paftasmdaki Karçalı Tepe nirengisinden N 46 derece 
00 dalkilka istikamette ve 16800 metre mesafededir» (c) den 5550 metre 
kuzeyde (d) ye doğru hat, (d) den 4100 metre doğuda (e) ye doğru 
hat. (e) den 10500 metre kuzeyde (f) ye doğru hat, (f) den 6150 metre 
doğuda (g) ye doğru hat, (g) den 14300 metre kuzeyde (h) ya doğru 
hat, (h) dan 10800 metre doğuda başlangıç noktası olan (a) köşesine 
doğru hat. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının; mevkii, hududu ve yüzöl
çümü yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatna
mesi talebine ait evrakı incelenmiştir. 

Taleıp edilen petrol arama sahası, I No. lu Marmara Bölgesinin 
kuzeyindeki Türk kara suları dışında ve Türk kıta sahanlığını teşkil 
eden saha içerisinde olduğundan, arama ruhsatnamesi itası için BaJkan-
lar Kurulundan 3/10/1969 tarihli ve 6/12514 sayılı Kararname istihsal 
olunmuştur. 

Bakanlar Kurulunun bu kararnamesi ile, Kıta Sahanlığı Hakkın
daki Milletlerarası Sözleşmenin hükümlerine ve özeilikle 3 ilncü mad
desinde derpiş edildiği üzere kıta sahanlığındaki sular .ile havanın sta
tüsüne ve Sözleşmenin 5/1 inci maddesindeki "balıkçılık ve ilmi araştır
malar hususundaki kaidelere riayet şartiyle 6326 sayılı Petrol Kanunu
nun 3 üncü maddesinin 8 inci fıkrasında yazılı tarife uygun petrol ame
liyatının talip şirket tarafından yapılmasına izin verilmiştir. 

Talebin, Petrol Kanunu ve Nizamnamesi hükümlerine şeklî ve esas 
şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra Bakanlar Kuru
lunun Kararnamesinde derpiş olunan şartlara ria}ret etmok ve mezkûr 
sahaya şamil olmalk üzere Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına 6326 
sayılı Petrol Kanununun 51 ve 20 inci maddeleri gereğince petrol arama 
ruhsatnamesi itasına karar verildi. 

Yukarıda yazılı karar mucibince Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığına 11/11/1969 tarihinde bir adet petrol arama ruhsatnamesi verilmiştir. 

10650-4 

PETROL H A K K I N A MÜTEALLİK K A R A R 
N o : 925 Tarihi : 5/11/1969 

Şirketin adı 
Merkezi 
Türkiye'deki adresi 
Petrol hakkının mahiyeti 
Bölgesi ve saha işareti 

Yüzölçümü 
Hak sıra No. 
Müracaat tarihi 

Arama sahasının 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
Ankara, Yenişehir Müdafaa Caddesi No. 22 
Ankara, Yenişehir Müdafaa Caddesi No. 22 
Arama ruhsatnamesi 
I İnci bölge Türk kara sulan dışında 
kalan saha, TPO/Bölge dışı/î 
49.120 hektar 
AR/TPO/928 
2/7/1969 

hududu : (Dairemizde saklı haritasına göre) 
1/200.000 ölçekli istanbul paftasmdaki Karçalı Tepe nirengisinden N 09 

derece 40 dakika istikamette ve 36200 metre mesafede bulunan (a) kö
şesinden başlıyarak 2150 metre güneyde (b) ye doğru hat, (b) den 9900 
metre doğuda (c) ye doğru hat, (c) den 16350 metre güneyde (d) ye 
doğru hat, (d) den 4100 metre batıda (e) ye doğru hat, (e) den 5550 
metre güneyde (f) ye doğru hat, (f) den 25400 metre kuzey-batıda kara 
sulan esas hatlanna 6 mil mesafede çizilmiş kara sulan hududunu taki-
beden (g) ye eğri hat, «(g) köşesi 1/200.000 ölçekli istanbul paftasm
daki 105 metre rakımlı Maltepe nirengisinden N 05 derece 45 dakika is
tikamette ve 13000 metre mesafededir» (g) den 9500 metre kuzeyde (h) 
ya doğru hat, (h) dan 12175 metre doğuda (i) ye doğru hat, (i) den 8000 
metre kuzeyde (j) ye doğru hat, (j) den 5950 metre doğuda başlangıç 
noktası olan (a) köşesine doğru hat. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının; mevkii, hududu ve yüz
ölçümü yukanda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatna
mesi talebine ait evrakı incelenmiştir. 

Talep edilen petrol arama sahası, I No. lu Marmara bölgesinin 
kuzeyindeki Türk kara sulan dışında ve Türk kıta sahanlığını teşkil 
eden saha içerisinde olduğundan, arama ruhsatnamesi itası için Bakanlar 
Kurulundan 3/10/1969 tarihli ve 6/12514 sayılı kararname istihsal olun
muştur. 

Bakanlar Kurulunun bu kararnamesi ile, kıta sahanlığı hakkındaki 
Milletlerarası Sözleşmenin hükümlerine ve özellikle 3 üncü maddesinde 
derpiş edildiği üzere kıta sahanlığındaki sular ile havanın statüsüne 
ve Sözleşmenin 5/1 inci maddesindeki balıkçılık ve ilmî araştırmalar hu
susundaki kaidelere riayet şartiyle 6326 sayılı Petrol Kanununun 3 üncü 
maddesinin 8 inci fıkrasında yazılı tarife uygun petrol ameliyatının talip 
şirket tarafından yapılmasına izin verilmiştir. 

Talebin, Petrol Kanunu ve Nizamnamesi hükümlerine şekli ve esas 
şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra Bakanlar Kurulunun 
kararnamesinde derpiş olunan şartlara riayet etmek ve mezkûr sahaya 
şamil olmak üzere Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına 6326 sayılı 
Petrol Kanununun 51 ve 20 nci maddeleri gereğince petrol arama ruh
satnamesi itasına karar verildi. 

Yukanda yazılı karar mucibince Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığına 11/11/1969 tarihinde bir adet petrol arama ruhsatnamesi verilmiştir. 

10650-5 

PETROL H A K K I N A MÜTEALLİK K A R A R 
No : 926 Tarihi : 5/11/1969 

Şirketin adı 
Merkezi 
Türkiye'deki adresi 
Petrol haJkkının mahiyeti 
Bölgesi ve saha işareti 

Yüzölçümü 
Hak sıra No. 
Müracaat tarihi 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
Ankara, Yenişehir Müdafaa Caddesi No. 2? 
Ankara, Yenişehir Müdafaa Caddesi No. 2 ' 
Arama ruhsatnamesi 
I inci bölge Türk kara suları dışında 
kalan saha, TPO/Bölge dışı/J 
46.480 hektar 
AR/TPO/927 
2/7/1969 

Arama sahasının hududu : (Dairemizde saklı haritasına göre) 
1/200.000 ölçekli Şile paftasmdaki 99 metre rakımlı tepe nirengisinden 
N 29 derece 50 dakika istikamette ve 29500 metre mesafede bulunan (a) 
köşesinden başlıyarak 15500 metre güneyde (b) ye doğru hat, (b) den 
37500 metre batıda esas hatlara 6 mil mesafede çizilen kara suları hudu
dunu takiben (c) ye eğri hat, <(c) köşesi 1/200.000 ölçekli istanbul paf
tasmdaki 101 metre rakımlı Harman Tepe nirengisinden N 30 derece 40 
dakika istikamette ve 14400 metre mesafededir» (c) den 9150 metre ku
zeyde (d) ye doğru hat, (d) den 36850 metre doğuda başlangıç noktası 
olan (a) köşesine doğru hat. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının; mevkii, hududu ve yüz
ölçümü yukarıda gösterilmiş bulunan saha İçin petrol arama ruhsatna
mesi talebine ait evrakı incelenmiştir. 

Talep edilen petrol arama sahası, I No. lu Marmara bölgesinin 
kuzeyindeki Türk kara sulan dışında ve Türk kıta sahanlığını teşkil 
eden saha içerisinde olduğundan, arama ruhsatnamesi itası için Bakanlar 
Kurulundan 3/10/1969 tarihli ve 6/12514 sayılı kararname istihsal olun
muştur. 

Bakanlar Kurulunun bu kararnamesi ile, kıta sahanlığı hakkındaki 
Milletlerarası Sözleşmenin hükümlerine ve özellikle 3 üncü maddesinde 
derpiş edildiği üzere kıta sahanlığındaki sular ile havanın statüsüne 
ve Sözleşmenin 5/1 inci maddesindeki balıkçılık ve ilmî araştırmalar hu
susundaki kaidelere riayet şartiyle 6326 sayılı Petrol Kanununun 3 üncü 
maddesinin 8 inci fıkrasında yazılı tarife uygun petrol ameliyatının talip 
şirket tarafından yapılmasına izin verilmiştir. 
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Talebin, Petrol Kanunu ve Nizamnamesi hükümlerine şeklî ve esas 
şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra Bakanlar Kurulunun 
kararnamesinde derpiş olunan şartlara riayet etmek ve mezkûr sahaya 
şamil olmak üzere Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına 6326 sayılı 
Petrol Kanununun 51 ve 20 nci maddeleri gereğince petrol arama ruh
satnamesi itasına karar verildi. 

Yukarıda yazılı karar mucibince Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığına 11/11/1969 tarihinde bir adet petrol arama ruhsatnamesi verilmiştir. 

10650-6 

P E T R O L H A K K I N A MÜTEALLİK K A R A R 
No: 927 

Şirketin adı 
Merkezi 
Türkiye'deki adresi 
Petrol hakkının mahiyeti 
Bölgesi ve saJıa işareti 

Yüzölçümü 
Hak sıra No. 
Müracaat tarihi 

Tarihi : 5/11/1969 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
Ankara, Yenişehir Müdafaa Cadde3i No. 22 
Ankara, Yenişehir Müdafaa Caddesi No. 22 
Arama ruhsatnamesi 
I ve n nci bölgeler Türk kara suları dı
şında kalan saha, TPO/Bölge dıgı/K 
48.400 hektar 
AR/TPO/92S 
2/7/1969 

Arama sahasının hududu : (Dairemizde saklı haritasına göre) 
1/200.000 ölçekli Şile paftasındaki Kefken Adası Deniz Fenerinden N 330 
derece 00 dakika istikamette ve 22700 metre mesafede bulunan (a) kö
şesinden başlıyarak 15900 metre güneyde (b) ye doğru hat, (b) den 
28600 metre batıda esas hatlara 6 mil mesafede çizilmiş kara suları hu
dudu boyunca (c) ye eğri hat, «(c) köşesi 1/200.000 ölçekli Şilo pafta
sındaki 99 metre rakımlı tepe nirengisinden N 55 derece 20 dakika isti
kamette ve 17800 metre mesafededir» (c) den 15500 metre kuzeyde (d) ye 
doğru hat, (d) den 28100 metre doğuda başlangıç noktası olan (a) kö
şesine doğru hat. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının; mevkii, hududu ve yüz
ölçümü yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatna
mesi talebine ait evrakı incelenmiştir. 

Talep edilen petrol arama sahası, I No. lu Marmara n No. lu Ankara 
bölgelerinin kuzeyindeki Türk kara suları dışında ve Türk kıta sahan
lığını teşkil eden saha içerisinde olduğundan, arama ruhsatnamesi itası 
için Bakanlar Kurulundan 3/10/1969 tarihli ve 6/12514 sayılı karar
name istihsal olunmuştur. 

Bakanlar Kurulunun bu kararnamesi ile, kıta sahanlığı hakkındaki 
Milletlerarası Sözleşmenin hükümlerine ve özellikle 3 üncü maddesinde 
derpiş edildiği üzere kıta sahanlığındaki sular ile havanın statüsüne 
ve Sözleşmenin 5/1 inci maddesindeki balıkçılık ve ilmî araştırmalar hu
susundaki kaidelere riayet şartiyle 6326 sayılı Petrol Kanununun 3 üncü 
maddesinin 8 inci fıkrasında yazılı tarife uygun petrol ameliyatınm talip 
şirket tarafından yapılmasına izin verilmiştir. 

Talebin, Petrol Kanunu ve Nizamnamesi hükümlerine şeklî ve esas 
şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra Bakanlar Kurulunun 
kararnamesinde derpiş olunan .«artlara riayet etmek ve mezkûr sahaya 
şamil olmak üzere Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına 6326 sayılı 
Petrol Kanununun 51 ve 20 nci maddeleri gereğince petrol arama ruh
satnamesi itasına karar verildi. 

Yukarıda yazılı karar mucibince Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığına 11/11/1969 tarihinde bir adet petrol arama ruhsatnamesi verilmiştir. 

10650-7 

PETROL H A K K I N A MÜTEALLİK K A R A R 
No : 928 Tar ihi : 5/11/1969 

Şirketin adı 
Merkezi 
Türkiye'deki adresi 
Petrol hakkının mahiyeti 
Bölgesi ve saha işareti 

Yüzölçümü 
Hak sıra No. 
Müracaat tarihi 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
Ankara, Yenişehir Müdafaa Caddesi No. 22 
Ankara, Yenişehir Müdafaa Caddesi No. 22 
Arama ruhsatnamesi 
Lt nci bölge Türk kara sulaıı dışında 
kalan saha, 
44.400 hektar 
AR/TPO/929 
2/7/1969 

TPO/Bölge dışı/L 

Arama sahasının hududu : (Dairemizde saklı haritasına göre) 
1/200.000 ölçekli Şile paftasındaki Kefken Adasındaki Deniz Fenerinden 
N 50 derece 20 dakika istikamette ve 30700 metre mesafede bulunan (a) 
kösesinden başlıyarak 17500 metr» güneyde (b) ye doğru hat, (b) den 

39500 metre batıda esas hatlara 6 mil mesafede çizilen kara sulan hu
dudunu takiben (c) ye eğri hat, «(c) köşesi 1/200.000 ölçekli Şile paf
tasındaki Kefken Adasında bulunan Deniz Fenerinden N 288 derece 00 
dakika istikamette ve 12000 metre mesafededir» (c) den 15900 metre ku
zeyde (d) ye doğru hat, (d) den 3490O metre doğuda başlangıç noktası 
olan (a) köşesine doğru hat. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının; mevkii, hududu ve yüz
ölçümü yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatna
mesi talebine ait evrakı incelenmiştir. 

Talep edilen petrol arama sahası, II No. lu Ankara bölgesinin 
kuzeyindeki Türk kara sulan dışında ve Türk kıta sahanlığını teşkil 
eden saha içerisinde olduğundan, arama ruhsatnamesi itası için Bakanlar 
Kurulundan 3/10/1969 tarihli ve 6/12514 sayılı kararname istihsal olun
muştur. 

Bakanlar Kurulunun bu kararnamesi ile, kıta sahanlığı hakkındaki 
Milletlerarası Sözleşmenin hükümlerine ve özellikle 3 üncü maddesinde 
derpiş edildiği üzere kıta sahanlığındaki sular ile havanın statüsüne 
ve Sözleşmenin 5/1 inci maddesindeki balıkçılık ve ilmî araştırmalar hu
susundaki kaidelere riayet şartiyle 6326 sayılı Petrol Kanununun 3 üncü 
maddesinin 8 inci fıkrasında yazılı tarife uygun petrol ameliyatının talip 
şirket tarafından yapılmasına izin verilmiştir. 

Talebin, Petrol Kanunu ve Nizamnamesi hükümlerine şeklî ve esas 
şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra Bakanlar Kurulunun 
kararnamesinde derpiş olunan şartlara riayet etmek ve mezkûr sahaya 
şamil olmak üzere Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına 6326 sayılı 
Petrol Kanununun 51 ve 20 nci maddeleri gereğince petrol arama ruh
satnamesi itasına karar verildi. 

Yukarıda yazılı karar mucibince Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığına 11/11/1969 tarihinde bir adet petrol arama ruhsatnamesi verilmiştir. 

10650-8 

PETROL H A K K I N A MÜTEALLİK K A R A R 
No : 929 Tarihi : 5/11/1969 

Şirketin adı 
Merkezi 
Türkiye'deki adresi 
Petrol lıalkkmm mahiyeti 
'Bölgesi ve salla işareti 

Yüzölçümü 
Hak sıra No. 
Müracaat tarihi 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
Ankara, Yenişehir Müdafaa Caddesi No. 22 
Ankara, Yenişehir Müdafaa Caddesi No. 22 
Arama ruhsatnamesi 
H nci bölge Türk kara sulan dışmda 
kalan saha, TPO/Bölge dışı/M 
48.760 hektar 
AR/TPO/930 
2/7/1969 

Arama sahasının hududu : (Dairemizde saklı haritasına göre) 
1/200.000 ölçekli Ereğli paftasındaki 214 metre rakımlı Koymat Tepe 
nirengisinden N 350 derece 30 dakika istikamette ve 41600 metre me
safede bulunan (a) köşesinden başlıyarak 24075 metre güneyde (b) ye 
doğru hat, (b) den 25200 metre batıda esas hatlara 6 mil mesafede çi
zilmiş kara suları hududu boyunca (c) ye eğri hat, «(c) köşesi 1/200.000 
ölçekli Şile paftasındaki Denizköy Mahallesinde bulunan 75 metre rakımlı 
tepe nirengisinden N 352 derece 20 dakika istikamette ve 11600 metre 
mesafededir» (c) den 17500 metre kuzeyde (d) ye âoğru hat, (d) den 
24100 metre doğuda başlangıç noktası olan (a) köşesine doğru hat. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının; mevkii, hududu ve yüz
ölçümü yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama nıhsatna-
mesi talebine ait evrakı incelenmiştir. 

Talep edilen petrol arama sahası, II No. lu Ankara bölgesinin 
kuzeyindeki Türk kara sulan dışında ve Türk kıta sahanlığını teşkil 
eden saha içerisinde olduğundan, arama ruhsatnamesi itası için Bakanlar 
Kurulundan 3/10/1969 tarihli ve 6/12514 sayılı kararname istihsal olun
muştur. 

Bakanlar Kurulunun bu kararnamesi ile, kıta sahanlığı hakkındaki 
Milletlerarası Sözleşmenin hükümlerine ve özellikle 3 üncü maddesinde 
derpiş edildiği üzere kıta sahanlığındaki sular ile havanın statüsüne 
ve Sözleşmenin 5/1 İnci maddesindeki balıkçılık ve ilmî araştırmalar hu
susundaki kaidelere riayet şartiyle 6326 sayılı Petrol Kanununun 3 üncü 
maddesinin 8 inci fıkrasında yazılı tarife uygun petrol ameliyatının talip 
şirket tarafından yapılmasına izm verilmiştir. 

Talebin, Petrol Kanunu ve Nizamnamesi hükümlerine şeklî ve esas 
şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra Bakanlar Kurulunun 
kararnamesinde derpiş olunan şartlara riayet etmek ve mezkûr sahaya 
şamil olmak üzere Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına 6326 sayılı 
Petrol Kanununun 51 ve 20 nci maddeleri gereğince petrol arama ruh
satnamesi itasına karar verildi. 

22 K A S İ M im 
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Yukarıda yazılı karar mucibince Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığına 11/11/1969 tarihinde bir adet petrol arama ruhsatnamesi verilmiştir. 

10650-9 

PETROL H A K K I N A MÜTEALLİK K A R A R 
No : 930 Tarihi : 5/11/1969 

Şirketin adı 
Merkezi 
Türkiye'deki adresi 
Petrol hakkının mahiyeti 
Bölgesi ve saha işareti 

Yüzölçümü 
Hak sıra No. 
Müracaat tarihi 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
Ankara, Yenişehir Müdafaa Caddesi No. 22 
Ankara, Yenişehir Müdafaa Caddesi No. 22 
Arama ruhsatnamesi 
,H nci bölge Türk kara suları dışında 
kalan saha, TPO/Bölge dısı/N 
49.000 hektar 
AR/TPO/931 
2/7/1969 

Arama sahasının hududu : (Dairemizde saklı haritasına göre) 
1/200.000 ölçekli Ereğli paftasındaki 1486 metre rakımlı Kızıl Tepe ni
rengisinden N 318 derece 00 dakika istikamette ve 54850 metre mesafede 
bulunan (a) köşesinden başlıyarak 23400 metre güneyde (b) ye doğru 
hat, (b) den 20300 metre batıda esas hatlara 6 mil mesafede çizilmiş kara 
sulan hududunu takiben (c) ye eğri hat, «(c) köşesi 1/200.000 ölçekli 
Ereğli paftasındaki 214 metre rakımlı Koymat Tepe nirengisinden N 338 
derece 00 dakika istikamette ve 18200 metre mesafededir» (c) den 24075 
metre kuzeyde (d) ye doğru hat, (d) den 20.000 metre doğuda başlangıç 
noktası olan (a) köşesine doğru hat. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının; mevkii, hududu ve yüz
ölçümü yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatna
mesi talebine ait evrakı incelenmiştir. 

Talep edilen petrol arama sahası, H No. lu Ankara bölgesinin 
kuzeyindeki Türk kara suları dışında ve Türk kıta sahanlığını teşkil 
eden saha içerisinde olduğundan, arama ruhsatnamesi itası İçin Bakanlar 
Kurulundan 3/10/1969 tarihli ve 6/12514 sayılı kararname istihsal olun
muştur. 

Bakanlar Kurulunun bu kararnamesi ile, kıta sahanlığı hakkındaki 
Milletlerarası Sözleşmenin hükümlerine ve özellikle 3 üncü maddesinde 
derpiş edildiği üzere kıta sahanlığındaki sular ile havanın statüsüne 
ve Sözleşmenin 5/1 inci maddesindeki balıkçılık ve ilmî araştırmalar hu
susundaki kaidelere riayet şartiyle 6326 sayılı Petrol Kanununun 3 üncü 
maddesinin 8 inci fıkrasında yazılı tarife uygun petrol ameliyatının talip 
şirket tarafından yapılmasına izin verilmiştir. 

Talebin, Petrol Kanunu ve Nizamnamasi hükümlerine şeklî ve esas 
şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra Bakanlar Kurulunun 
kararnamesinde derpiş olunan şartlara riayet etmek ve mezkûr sahaya 
şamil olmak üzere Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına 6326 sayılı 
Petrol Kanununun 51 ve 20 nci maddeleri gereğince petrol arama ruh
satnamesi itasına karar verildi. 

Yukanda yazılı karar mucibince Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığına 11/11/1969 tarihinde bir adet petrol arama ruhsatnamesi verilmiştir. 

10650-10 

PETROL H A K K I N A MÜTEALLİK K A K A R 
. No : 931 Tarihi : 5/11/1969 

Şirketin adı 
Merkezi 
Türkiye'deki adresi 
Petrol hakkının mahiyeti 
Bölgesi ve saha işareti 

Yüzölçümü 
Hak sıra No. 
Müracaat tarihi 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
Ankara, Yenişehir Müdafaa Caddesi No. 22 
Ankara, Yenişehir Müdafaa Caddesi No. 22 
Arama ruhsatnamesi 
II nci bölge Türk kara sulan dış:nia 
kalan saha, TPO/Bö!ge dış./O 
44.400 hektar 
AR/TPO/932 
2/7/1969 

Arama sahasının hududu : (Dairemizde saklı haritasına göre) 
1/200.000 ölçekli Ereğli paftasındaki 327 metre rakımlı Suduran Tepe 
nirengisinden N 297 derece 30 dakika istikamette ve 15250 metre mesa
fede bulunan (a) köşesinden başlıyarak 46200 metre güney-batıda esas 
hatlara 6 mil mesafede çizilmiş olan kara suları hududunu takiben (b) 
eğri hat, «(b) köşesi 1/200.000 ölçekli Ereğli paftasındaki 1486 metre 
rakımlı Kızıl Tepe nirengisinden N 295 derece 00 dakika istikamette ve 
40750 metre mesafededir» (b) den 26850 metre kuzeyde (c) ye doğru hat, 
(c) den 27600 metre doğuda başlangıç noktası Olan (a) kşesine doğru hat. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının; mevkii, hududu ve yüz
ölçümü yukanda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatna

mesi talebine ait evrakı incelenmiştir. 
Talep edilen petrol arama sahası, II No. lu Ankara bölgesinin 

kuzeyindeki Türk kara suları dışında ve Türk kıta sahanlığını teşkil 
eden saha içerisinde olduğundan, arama ruhsatnamesi itası için Bakanlar 
Kurulundan 3/10/1969 tarihli ve 6/12514 sayılı kararname istihsal olun
muştur. 

Bakanlar Kurulunun bu kararnamesi İle, kıta sahanlığı hakkındaki 
Milletlerarası Sözleşmenin hükümlerine ve özellikle 3 üncü maddesinde 
derpiş edildiği üzere kıta sahanlığındaki sular ile havanın statüsüne 
ve Sözleşmenin 5/1 inci maddesindeki balıkçılık ve ilmî araştırmalar hu
susundaki kaidelere riayet şartiyle 6326 sayılı Petrol Kanununun 3 üncü 
maddesinin 8 inci fıkrasında yazılı tarife uygun petrol ameliyatmm talip 
şirket tarafından yapılmasına izin verilmiştir. 

Talebin, Petrol Kanunu ve Nizamnamesi hükümlerine şekil ve esas 
şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra Bakanlar Kurulunun 
kararnamesinde derpiş olunan şartlara riayet etmek ve mezkûr sahaya 
şamil olmak üzere Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına 6326 sayılı 
Petrol Kanununun 51 ve 20 nci maddeleri gereğince petrol arama ruh
satnamesi itasına karar verildi. 

Yukanda yazılı karar mucibince Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığına 11/11/1969 tarihinde bir adet petrol arama ruhsatnamesi verilmiştir. 

10650-11 

Malatya Asliye İkinci Hukuk Hâkimliğinden : 

1968/654 
Malatya'nın Ucbağlar Mahallesinden Rajbia Koçak Vek. Av. isken

der Aydmoğlu tarafından Ankara - Siteler arkası Ulubey Mahallesi No. 
190 da Rıza Koçak eliyle Abdurrahıman Koçak aleyhine açılan boşanma 
davasının yapılan duruşmasında : 

Adresi meçhul bulunan davalı Abdurrahman Koçak'a ilânen yapı
lan davetiye tebliğine rağmen 3/11/1969 günlü duruşmaya gelmediği 
gibi bir vekil de göndermemiş olduğundan hakkında ilânen gıyap kararı 
tebliğine karar verilnvş ve duruşma 17/12/1969 günü saat 9.10 a bıra
kılmış olduğundan duruşma günü mahkemeye 'gelmediği veya bir vekil 
göndermediği takdirde duruşmanın gıyabında yapılmasına karar veri
leceğine dair gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

10744 

Bergama Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1969/486 
Bergama - Turabey Mah. de A l i Rıza Ayazlar vekili Avukat B. Ca

hit Gündüz tarafından Dilber Ayazlar aleyhine ikame olunan boşanma 
davasının yargılamasında : 

Bergama - Turabey Mah. de Fabrika Cad. No: 27 de ikamet etmekte 
iken, adına çıkarılan davetiyeye verilen meşruhatla zabıtaca yaptmlan 
tahkikata göre semti meçhule gittiği anlaşılan Dilber Ayazlar'a dave
tiyenin ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla, davalı aleyhine, müşte
rek hayatı çekilmez hale getirdiği iddiası ile boşanma davası ikame edil
miş olduğuna, geçimsizliğe de davalının sebebiyet verdiği belirtildiğine 
göre duruşmanın bırakıldığı 18/12/1969 Perşembe saat 9.00 da hazır bu
lunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, gelmediği takdirde 
gıyap karan verileceği, dava dilekçesi ve davetiye yerine kaim olmak 
üzere ilan olunur. 10754 

Giresun 2 nci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1967/405 
Giresun Camili K. den A l i kızı Ümmühan Gemici tarafından aynı 

K. den Hürmüs Gemici ve arkadaşlan aleyhine ikame edilen tapu iptali 
davasının yapılmakta olan duruşmasında : 

Davalılar meyanında olup adresleri meçhul olduğundan kendilerine 
evvelce ilânen davetiye tebliğ edilen davalılar Hamit Rahmi kızları Ha
tice Demirkılıç, Zeynep Demirkılıç ve oğlu Mustafa Demirkılıç duruş
maya gelmemiş olduklarından bu kere adı geçenlere ilânen gıyap karan 
tebliğine karar verilmiş olmakla adı geçen davalının duruşmanın bıra
kıldığı 9/12/1969 Sah saat 9 da Giresun 2 nci Asliye Hukuk Mahkeme
sinde hazır bulunmalan veya kanunî bir vekil göndermeleri gelmedikleri 
takdirde H. U. M . K. nunun 402 ve 405 inci maddeelri gereğince bir daha 
duruşmaya kabul edilmeyerek duruşmanın gıyaplarında devam edeceği 
gıyap kararı makamına kaim olmak üzere ilânen tebliğ, olunur. 

10751 
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Kocaeli Asliye ikinci Hukuk Hâkimliğinden : 

1969/309 
Davacı iflâs talebinde bulunan Mobil Oil Türk Anonim Şirketi ta

rafından iflâsı istenilen davalı Haluk Taley aleyhine açmış olduğu da
vanın Kocaeli Asliye 2 nci Hukuk Mahkemesinde yapılan duruşmasında; 

Davalının adresi meçhul olduğundan davetiye yerine kaim olmak 
üzere ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş olduğundan ve davanın 
da seri usule tabi olduğundan gıyap kararının da çıkmayacağı ve dave
tiye yerine kaim olmak üzere davalının duruşmanın kaldığı 4/12/1969 
günü saat 11,00 de mahkemede hazır bulunması hususu tebliğ olunur. 

10738 

Manisa Asliye Birinci Hukuk Hâkimliğinden : 

1969/638 
Davacı Adalet Bakanlığı vekili Avukat Orhan Erkal tarafından, 

davalı Mehmet Yıldız ve adresi meçhul tlhami Çetin aleyhine ikame 
olunan tazminat davasının görülen duruşmasında : 

Davalı îlhami Çetin'in adresi meçhul bulunduğundan tebligatın ilâ
nen yapılmasına ve duruşmanın 8/12/1969 Pazartesi günü saat 9 a tali
kine karar verilmiştir. 

Davetiye makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilân olunur. 
10733 • 

Tunceli Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1969/47 
Davacı Al i Yeşilgöz tarafından davalılar Halil Çöğen ve Veli Çimen 

aleyhine açmış olduğu men'i müdahale davasının yapılan yargılaması sı
rasında : Davalılardan Halil Çöğenin adresi tespit edilemediğinden Resmi 
Gazete ile ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş oldu'ğundan davalı 
Halil Çöğen'in 4/12/1969 Perşembe günü saat 9 da duruşmada hazır 
bulunması veya bir vekille de kendisini temsil ettirmesi aksi halde gıyap 
karan kesileceği davetiyeye kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

10753 

Çayıralan Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı, Çayıralan Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, davalı 
Gemerek ilçesinin Çat Köyünden ismet Güngörmüş aleyhine ikame eyel-
digi tazminat davasının yapılan duruşması sırasında verilen ara karan 
gereğince : 

Davalıya ilânen davetiye çıkartılıp, davetiye 26 Ağustos 1969 tarih 
ve 13288 numaralı Resmî Gazete ile davetiye yerine kaim ilânen dave
tiyenin tebliğ edildiği, davalı, buna göre duruşmaya gelmeyip adına ilâ
nen gıyap kararı çıkartılmasına karar verildiğinden, davalının gıyap 
karan yerine kaim olmak üzere bizzat veya bilvekâle duruşmanın atılı 
bulunduğu 20/2/1970 günü saat 9 da hazır bulunması gıyap karan yerine 
kaim olmak üzere İlânen tebliğ olunur. 10755 

• 

Trabzon Sulh Hukuk Hâkimliği Satış Memurtugundan : 

1969/17 
ŞUyuun izalesi için Trabzon'un Hızırbey Mahallesinde kâin tapunun 

tapunun kütük 354, ada 57 ve parsel 57 numarasında kayıtlı taşınmaz 
açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır. 

Birinci artırması 7 Ocak 1970 Çarşamba günü saat 10 da, ikinci ar
tırması 17 Ocak 1970 Cumartesi günü saat 10 da Trabzon Hukuk Mah
kemeleri Kaleminde yapılacaktır. 

Taşınmazda hissedar olup adresi meçhul bulunan Hüseyin kızı Mev-
hibe'ye satış ilânın tebliği yerine kaim olmak üzere keyfiyet ilân olunur. 

10777 
... ... 

Kastamonu Hukuk Mahkemeleri Başkâtipliğinden : 

1969/13 satış 
Kuzyatoa KaraevM Köyünden Emin Takmak ve Kuzyaka Hamit 

Köyünden İsmet Tırpan ve Yenikavak Köyünden ölü Gülsüme vereseleri 

Saıbife : 11 

Muhittin ve 13 nefer rüfekasının şayian hissedar oldukları Beyçelebi Ma
hallesi Hacıdede Sokağında kâin bahçeli 234,50 M2 miktarında ve 13.000 
lira muhammen kıymetli bir bap evin tamamı şüyuun izalesi İçin 
4/12/1969 Perşembe saat 10-11 arası Kastamonu Hukuk Mahkemesi ka
lem odasında açık artırma ve peşin para ile satılacaktır. Artırma şartna
mesi 24/10/1969 gününden itibaren herkesim, görebilmesi için açlkür. ipo
tek sahibi alacaklılarla sair alâkalıların gayrimenkul üzerindeki hakla
rını hususiyle faiz ve masrafa dair olan İddialarını evrakı müspiteleriıyle 
birlikte 15 gün içinde satış memurluğuna bildirmeleri, aksi halde pay
laştırmadan hariç kalacaklardır. Muayyen günde alıcı çıkmadığı veya 
muhammen kıymetin >% 75 i elde edilemediği takdirde en çok artıra
nın taahhüdü baki kalmak şartiyle artırma on gün sonraya rastlayan 
15/12/1969 Pazartesi günü aynı saatte yapılacaktır. Alıcıların % 10 te
minat parası veya millî bir banka mektubu ile belli gün ve saatte Kasta
monu Hukuk Mahkemesi kalem odasında hazır bulunmaları ilân olunur. 

10778 

Sakarya Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1969/372-717 
Davacı: Sakarya Hazinesi 
Vek i l i : Av. Enis Nalçacı 
Davalı : Alime Erel itfaiye Cad. No. 23 de iken halen adresi meçhul 
Dava : Tazminat 
Davacılar vekili tarafından mahkemeye verilen 19/6/1969 tarihli 

düekçe ile davalı Sakarya Devlet Hastahanesi Yardımcı Hemşirelerinden 
iken 4/10/1968 tarihinde görevinden ayrılmış olup Ekim 1968 maaşından 
366,75 lira borçlu bulunduğunu bu itibarla kanunî faiz Ucreü vekâlet ve 
mahkeme masraflan ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine 
dair 4/11/1969 tarihinde karar verilmiş olup ilân tarihinden itibaren 15 
gün zarfında davalının temyiz etmediği takdirde hükmün kesinleşeceği 
ilân olunur. 10773 

1969/420 
Davacı: Sakarya Hazinei Maliyesi 
Vekili : Av. Enis Nalçacı 
Davalı : ihsan Güngör Saraçlar Sok. No. 75 Adapazan'nda İkamet 

etmekte iken halen adresi meçhul 
Dava : Tazminat 
Davacı vekili tarafından mahkemeye verilen 5/7/1969 tarihli dilekçe 

ile Adapazan'nın Molla Köyü ilkokul öğretmeni iken askere gitmek 
üzere 22/5/1968 tarihinde görevinden ayrılmış bulunan ve Mayıs, Haziran 
1968 aylarında bakiye kalan 204.34 lirayı bugüne kadar ödememiş 
bulunduğundan mahkeme masraflan ücreti vekâlet ve kanunî faiz faizi 
ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine dair dava açmış 
olup davalının adresi tespit edilemediğinden Resmî Gazete ile tebligat 
yapıldığı halde duruşmaya gelmediğinden duruşmanın bırakıldığı 
8/12/1969 Pazartesi saat 9.30 da muhakemede bizzat veya kanunî bîr 
vekil göndermek suretiyle hazır bulunması aksi halde duruşmanın gıya
bında devam edeceği gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

10774 

1969/373-719 
Davacı: Sakarya Hazinei Maliyesi 
Vek i l i : Av. Enfe Nalçacı 
Davalı : Seniha Gürsakarya Adapazan'nın Orta Mah. Avcılar Sok 

No. 23 de ikamet etmekte iken halen adresi meçhul 
Dava : Tazminat 
Davacı vekili tarafından mahkemeye verilen 19/6/1969 tarihli di

lekçe ile davalı Sakarya Adliyesinde Zabıt Kâtibi iken 23/11/1967 tari
hinde görevinden istifa ederek ayrılmış olup almış olduğu Kasım 1967 
maaşından 50 lira borçlu bulunduğundan bahisle dava etmiş olup dava
nın adresi tespit edilemediğinden Resmî Gazete ile ilânen tebligat ve gıyap 
kararı çıkarıldığı halde davalı duruşmaya gelerek herhangi bir def'ide 
bulunmadığı gibi kanunî bir vekil de göndermemiş olup dava 4/11/1969 
tarihinde 50 liranın 23/11/1967 tarihinden itibaren kanunî faiz ücreti 
vekâlet, mahkeme masraflan ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya 
verilmesine dair karara çıkmış olup davalının gazetenin ilân tarihinden 
15 gün içinde temyiz etmediği takdirde hükmün kesinleşeceği ilân olu
nur. 10775 

(Resmî Gazete) 



Sahife : 12 (Resmî Gazete) 22 KASİM 1969 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden : 

1. İdaremiz Hava Meydanı ihtiyacı için 1 adet 250 K V A . lık trans
formatör 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesine göre kapalı zarf usulü 
İle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2. Muhammen bedeli 31.550— lira olup geçici teminatı 2.366,25 
liradır. İşbu teminat İdaremizin T. C. Merkez Bankasındaki 67 sayılı 
hesabına veya Genel Müdürlük veznesine yatırılıp karşılığında makbuz 
alınacaktır. 

3. Eksiltme 26/11/1969 gününe tesadüf eden Çarşamba günü saat 
15.30 da Ankara'da Genel Müdürlük Alım Satım Komisyonunda yapıla
caktır. 

4. Bu işe ait şartname Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Dai
resi Reisliğinde, istanbul'da Yeşilköy Hava Limanı Başmüdürlüğünde 
görülebilir. 

5. isteklilerin belirli günde 1969 mail yılı Ticaret ve Sanayi Oda
ları belgesi, teminat mektubu veya makbuzunu havi usulüne göre tan
zim edecekleri kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir saat evvel Alım 
Satım Komisyonu Başkanlığına vermiş olmaları şarttır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 10373 / 4 - i 

Amasra Belediye Başkanlığından : 

275.000,— lira keşif bedelli Belediye binası inşaatının malzemesi 
idarece verilerek işçiliği 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre 3/12/1969 
Çarşamba günü saat 15.00 de kapalı zarf eksiltme suretiyle ihale edile
cektir. Muvakkat teminat 4.950,00 liradır. Teklif mektupları saat 12.00 ye 
kadar Başkanlığa verilecektir. Şartnamesi Belediyede görülebilir 

10766 /4-3 

Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri Genel Müdürlüğünden : 
Ankara 

1 — Genel Müdürlüğümüzce kapalı teklif alma usulü ile; 
400 metre 1 X 240 mm! lik 1 KV. N Y Y .tipi kablo, 
350 > 1X300 mm' lik 1 K V . N Y F Y tipi çelik zırhlı pro-

todur enerji kabolsu, 
4 adet 1000 A. lık (Kutu içine monte edilmiş) 2 kutuplu 

özengili şalter, 
3 » 1500 A. lık (Kutu içine monte edilmiş) 2 kutuplu 

özengili şalter, 
satın alınacaktır. 
2 — Bu işe ait şartnameler : 
A) Karabük'te; Genel Müdürlüğümüz, Malzeme ikmal Müdürlü

ğünden, 
B) istanbul'da; Karaköy Okçu Musa Cad. Şair Eşref Sokak Beyaz 

Handaki istanbul Mümessilliğimizden, 
C) Ankara'da; Karanfil Sokak 30/7 deki irtibat Bürosu Şefliği

mizden, 
bedelsiz olarak temin edilebilir. 
3 — isteklilerin şartnamemiz esasları dahilinde hazırlıyacakları ka

palı teklif mektuplarını muvakkat temlnatlarıyla birlikte 9 Aralık 1969 
Salı günü saat 15.00 e kadar Genel Müdürlüğümüzde bulundurmaları 
şarttır. 

4 — Genel Müdürlüğümüz Artırma, Eksiltme've ihale Kanununa 
tabi olmayıp malı alıp almamakta veya düediğinden almakta serbesttir. 

10768 /1-1 

Türkiye Çimento Sanayii T. A . Ş. Genel Müdürlüğünden : 

iskenderun, Mersin, izmir ve istanbul Limanlarından, 1970 takvim 
yılı içinde ithal edilecek malzemenin gümrükleme işleri ihaleye çıkarılmış 
bulunmaktadır. 

Bu ihaleye ait şartnameler Şirketimizin Ankara Kavaklıdere'deki 
Merkezinden veya istanbul Alım ve Satım Müdürlüğümüzden temin olu
nabilir. 

Mezkûr ihaleye ait tekliflerin en geç 10/12/1969 günü saat 16.00 • 
kadar Şirketimizde bulundurulması zaruridir. 

Postada vaki gecikmeler nazarı dikkate alınmaz. 10771 / 2-1 

Denizcilik Bankası T. A.O. dan : 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 sayılı Karara ilişik 
72 sayılı tebliğ hükümleri gereğince Bankamıza yapılacak yazılı müra
caatlarda : 

1 — Temsil edilen ecnebi kumpanya ve veya armatörlerin sarih 
firma nam ve adreslerinin, 

2 — Armatöre ait gemilerin isim ve NRT lerinin, 
8 — Transit geçen gemilerle ilgili mukavelelerdeki acentalık üc

retlerinin bir geçiş veya gidiş - dönüş İçin alınacağının, 
4 — Mukavelelerde sarahaten belirtilmiyen (Motor kirası, PTT, 

müteferrik ve diğer masraflar v.s.) gilbi hizmet ücretlerinin 
armatörce karşılanıp karşılanmadığı reya diğer bir ifade ile acentalık 
ücretlerine dahil olup olmadığının, 

5 — Uğramalı gemilerde alınan komisyon nispetleri mukavelede 
sarahaten yoksa hangi navlun basma göre tahakkuk yapıldığının, 

6 — Temsil edilen ecnebi kumpanya veya armatöre ait gemi
lerin; hat uğramalı, arizî (traonp), transit esasları dahilinde hangi (kate
goriye girdiğinin, 

belirtilmesi, 
ve tasdik işlemi ile ilgili uygulamada : 
7 — Bazı masrafların Türk parası olarak mukavelede gösterilmesi 

sebebiyle tasdik tarihindeki döviz alış kuru esas alınmakta ve tasdiki
miz bu kur üzerinden yapılmaktadır. 

Yukarıda açıklanan hususlara uyulmasını rica ederiz. 
10799/1-1 

Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünden : 

1 — Ofisimiz ihtiyacı olan muhtelif ebatlarda; 
a) 1.500.000 adet plastik kap yapımı, 
b) 1.500.000 adet etiket yapımı, 
c) Ofis'ce temin edilecek deterjanların 
1) Kaplara doldurulması, 
2) Kapların boynuna etiket bağlanması, 
3) Mukavva kutulara konarak ambalajlanması işi şartname esas

ları dahilinde açık eksiltme usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 
2 — Bu işlerin geçici teminatı; 
a) Yalnız kapların imali için 75.000,— T L . 
b) Yalnız etiket yapılması için 11.000,— TL. 
c) Yalnız deterjanların kaplara doldurulması için 9.000,— TL. dır. 
3 — Bu işe ait şartnameler Genel Müdürlük Satın Alma Şefliğinden 

temin edileceği gibi resimleride görülebilir. 
4 — istekli firmalar yukarıdaki işlerin herhangi biri, ikisi veya 

tamamı için teklif verebilirler. 
5 — Eksiltme ihalesi 8/12/1969 Pazartesi günü saat 14,00 de Pet

rol Ofisi Genel Müdürlüğünde yapılacaktır. 
6 — Ofisimiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yap

mamakta kısmen veya tamamen dilediğine yapmakta serbesttir. 

10803 / 2-1 

1 — Ofisimiz ihtiyacı için 6 kalem yangın söndürme malzemesi 
şartname esasları dahilinde ve kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Alınacak malzemenin; 

C i n s i Miktarı 

100 Mt. 
50 » 
2 Ad. 
1 » 

30 Kg. (1 fıçı) 
2 Ad, 

110 mm. lik kauçuklu hortum 
110 mm. lik keten hortum 
Aplikatör (italyan tipi) 
Mai köpük sırt çantası (Komple) 
Mal köpük tozu 
Amyant battaniye 

2 — işin geçici teminatı 675,— TL. dır. 
3 — Bu işe ait şartnameler Genel Müdürlük Satın Alma Şefliğinden 

temin edilebilir. 
4 — Bu İşe iştirak edecek firmalar tekliflerini en geç 8/12/1969 

günü saat 17.00 ye kadar zarfın üzerine (Yangın söndürme malzemesi 
teklifidir) ibaresini yazarak Genel Müdürlük Muhaberat ve Arşiv Şu
besine vereceklerdir. 

5 — Ofisimiz 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yap
mamakta kısmen veya tamamen dilediğine yapmakta serbesttir. 

10804 / 2-1 



22 KASIM 1%9 (Resmî Gazete) Sahile : İ3 

Ankara Lv. A. 3 No. lu Satın AJma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı 
(9) kalem (tç ve dış lastik) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün 
ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma 
saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir, is
teklilerin kanunî şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale saatin
den bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına ver
meleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. Tamamı bir istekliye 
ihale edilebileceği gibi her kalem ayrı ayrı İhale edilebilir. 

C i n ı 
3 

3 İ 
Miktarı M . bedeli G. Tem. İ H A L E 

Ad. Lira Kr. Lira Kr . Günü Saati 

700x14 Dig Lastik 100 24.100,— 1.810,— 1 
640 x13 » 100 20.400,— 1.530,— | 
800x14 » 100 29.000,— 2.175,— | 
800x14 tç Lastik 50 1.600,— 120,— | 
900 x16 » 1300 64.350,— 4.500,— [ 2/12/1969 Salı 

1100x20 » » 1300 148.200,— 8.660,— | Saat: 11.30 
900 X 20 D 4500 335.250,— 17.160,— | 
600 x 16 » » 3000 72.000,— 4.850,— | 
700 x16 » 1300 41,600,— 3.120,—) 

Yekûn 736.500,— 33.120,— 

10652/4,-2 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (5) kalem (Buji) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve 
saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma 
saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İs
teklilerin kanunî şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale saa
tinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına 
vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. İhalenin tamamı 
bir istekliye yapılabileceği gibi her kalemi ayn ayn isteklilere ihale 
edilebilir. 

C i n s i 
Miktarı 

Ad. 
M . bedeli 
Lira 

G. Tem. î H A L E 
Lira Günü Saati 

Buji cinsleri 
AL-A78, CP-J8 200.000 1.220.000 50.350 
AL-AG52, CP-N14Y 20.000 122.000 6.750 L 2/12/1969 Salı 
CP-J7. AL-AN7 12.000 73.200 4.910 f Saat 11.00 
Autolite BF-82 20.000 122.000 6.750 
CP-N5 20.000 122.000 6.750 

Yekûn 
Bu bujilerin m 

272.000 
uadilleri 

1.659.200 
de olabilir. 

63.526 
10653/4-2 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatlan ya
zılı (9) kalem (Oto iç lastik) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki 
gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi ça
lışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görü
lebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplannı 
İhale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Baş
kanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Miktarı M . bedeli G. Tem. İ H A L E 
C i n s i Ad. Li ra Kr. Li ra Kr . Günü Saati 

825X20 iç lastik 203' 
000X20 » » 217 
650X16 » » 366 
300X24 » » 37 
700X14 veya (735x14) 72198,— 4.860,— 2/12/1969 »alı 

iç lastik 8 Saat 15.30 
750X15 iç lastik 14 
600X15 » > 401 
670X15 » » 141 
640X15 » » 150 

10654 /4-2 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatlan yazılı 
(Bir) kalem (Südkostik) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve 
saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma 
saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İs
teklilerin kanunî şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale saatin
den bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına ver
meleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi : Sud kostik, Miktan : 10 Ton, M . Bedeli : 43.000,— L. Kr., 
G. Teminatı : 3.225,— L. Kr., Ihals Günü : 2/12/1969 Salı, Saati : 15.00. 

10655 /4-2 

Ankara Lv. A. 4 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkan lığından 

Açık eksiltme suretiyle müteahhit namı hesabına istanbul Bo
ğazı Avcu Botlan Kışla inşaat ı yaptırılacaktır. Keşif bedeli 608.773,64 
lira olup geçici teminatı 28.105 liradır. İhalesi 9/12/1969 Salı günü 
saat 10.30 da Komisyonda yapılacaktır. Şartnamesi her gün Komis
yonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin cn geç 
ihale gününden üç gün evveline kadar Ankara'da Dz. K. înş . Emi. 
D. Bşk. lığına müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 

10623 /4-2 

Millî Savunma Bakanlığından : 

Millî Savunma Bakanlığı Ankara İli hudutları dahilinde yaptıra
cağı iskân tesisleri inşaatı işi için teklif kabul edecektir. Takribi 
keşif bedeli (1.500.000,— TL.) bir milyon beşyüz bin Uradır. İsteklilerin 
NATO ihalesine iştirak etme belgesine haiz olmalr.rı şarttır. Taliplerin 
aşağıdaki adrese müracaatla gerekli formları almaları ve 2 Aralık 1969 
tarihine kadar doldurup iade etmeleri gereklidir. Postada vuku bulacak 
gecikmeler nazan itibara alınmaz. 

İlân olunur. 
Adres : M . S. B. NATO Enfrastrüktür Daire Bşk. Paris Caddesi 

No : 50 Kavaklıdere - Ankara 
10726 / 3-2 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünden : 

Radyotelefon işi müteahhit nam ve hesabına 
tekrar ihaleye çıkarılacaktır 

1. Nazilli - Aydın sağ sahil sulama işletmesi radyotelefon tesisatı 
imal ve kurulması işi müteahhit nam ve hesabına tekrar ihaleye çıkan-
Iacak olup geçici teminatı 20.000,— TL. dır. 

2. İhale 2 Aralık 1969 Salı günü saat 15.00 de Ankara Gülhane 
DSİ Genel Müdürlüğü İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığında topla
nacak olan Merkez Eksiltme Komisyonu tarafından teklif isteme usulü 
ile yapılacaktır. 

3. İhale evrakı ve ekleri 30,— TL. bedel mukabilinde DSİ İşletme 
ve Bakım Dairesi Başkanlığından 22 Kasım 1969 günü saat 9.00 dan 
itibaren temin edilebüir. 

4. İhaleye girmek isteyen şahıs veya şirketlerin teklif zarflarını 
2 Aralı); 1969 Salı günü saat 14.00 e kadar madde 2 de belirtilen adres
teki D S l Merkez Eksiltme Komisyonuna makbuz mukabilinde teslim 
etmeleri şarttır. 

5. Telgrafla yapılan müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul 
edilmez. 1070i / 2-2 

Sümerbank Genel Müdürlüğünden : 

1 — Sümerbank Çanakkale Valeks Fabrikası arazi, bina, tesisat, 
makine, teçhizat ve mevcut demirbaşlarla birlikte kapalı zarf usulü 
teklif almak suretiyle satışa çıkarılmıştır. 

2 — Satış evrakı Ankara'da Ulus, istanbul'da Bahçekapı, İzmir'de 
Kemeraltı, Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Samsun, Kayseri, Diyarbakır 
ve Adana Sümerbank Satış Mağazalarından (100,—) Ura mukabilinde 
alınabilir. 

3 — Satışa iştirak edebilmek için isteklilerin şartnamede belirtilen 
hususları yerine getirmeleri lâzımdır. 

4 — IstekUler teklif mektuplarını en geç 16/12/1969 Salı günü 
saat 17.00 ye kadar makbuz mukabilinde Sümerbank Genel Haberleşme 
Servisine vereceklerdir. 

5 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul 
edilmez. 

6 — Banka Fabrikayı dilediğine satmakta veya satıştan vazgeç
mekte tamamen serbesttir. 10702 / 4*2 



Sbhife : 14 (Resmî Gazete) 22 KASIM 1969 

Azot Sanayii T. A . Ş. den : 

İTHAL M A L I FOSFARİT GÜMRÜKLENECEK V E 
NAKLETTlRÎLECEKTÎR 

Samsun Limanı ile Fabrikamız iskelesinden ithal edeceğimiz senelik 
takribi 350.000 bin ton fosforitin gümrükleme ve fabrika sahasına nakil 
ve istifleme işine ait şartname, anlaşma taslağı, yer gösterme belgesi ve 
teklif mektubu örneğinin Şirketimizin Ankara Ziya Gökalp Caddesi 
4. Işkur Han adresinden temini ile şartname esasları dairesinde hazır
lanacak tekliflerin 28/11/1969 günü saat 15.00 e kadar veya aynı gün ve 
saatte Şirketimizde bulunacak şekilde postalanması gerekli bulunmak
tadır. Postada vaki gecikmeler nazara alınmıyacaktır. 

Şirketimiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta 
serbesttir. 10697 / 2-2 

Konya Asliye 3 üncü Hukuk Hakimliğinden: 

1969/21 
Davacı, Doktor Ziya Barlas Mahallesi Şair Nidai Sokakda Hacı 

Vehbi evinde mukim Şerife Büyükharput tarafından Mehmet A l i Büyük-
harput aleyhine şiddetli geçimsizlik sebebiyle açılan boşanma davasının 
duruşmasında : 

Davalının Durundayı Yöresi 57 No. ya çıkarılan davetiyesi adı ge
çenin bulunamadığından bahisle İade edilmiş ve zabıtaca yapılan tahki
kat ile de adresi tespit edilememiş bulunduğundan davalıya ilânen gıyap 
karan tebliğine karar verilmiştir. 

Karar gereğince davalının bu kere duruşmanın bırakıldığı 28/11/1969 
Cuma günü saat 9 da mahkemeye bizzat gelmediği veya kendisini bir 
vekil İle temsil ettirmediği takdirde duruşmanın gıyabında yapılacağı 
İlan olunur. 10772 • 

Simav Sulh Ceza Hakimliğinden : 

Esas N o : 1964/100 
Karar No : 1968/824 
Davacı : A . H . 
Sanık : Nail Yenilmez, AH oğlu Yaşar'dan doğma 2/9/1944 doğumlu, 

bekâr, okur yazar, sabıkasız, Simav ilçesi Çaysimav Köyünden ve mukim 
Suç : 6831 sayılı Orman Kanununa muhalefet 
Suç tarihi : 6/11/1968 
Orman Kanununa muhalefetten sanık Nail Yenilmez hakkında Si

mav Sulh Ceza Mahkemesince yedi gün müddetle hapsine ve 25 lira ağır 
para cezasına dair 1/11/1968 tarihinde verilen gıyabi hüküm bugüne 
kadar müteaddit defalar arandığı halde bulunamamış ve tebliğ edileme
miş ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 uncu maddeleri gereğince 
hükmün Resmi Gazete ile ilanen tebliğine ve aynı kanunun 31 inci mad

desi gereğince ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğatm yapılmış 
sayılmasına karar verilmiştir. 

ilanen tebliğ olunur. 10761 

Tekirdağ Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1969/294 
Tekirdağ Hürriyet Mah. Namık Kemal Cad. No. 53 de ikamet et

mekte iken halen adresi meçhul Hüdai Alkır'a; 
Davacı Sabiha özer vekili Avukat Nezih B . TJsel tarafından 

16/9/1969 tarihli dilekçe Ue Turgut Mahallesi Hocaveli Sokağı telgraf
hane mevkünde kâin ev bakımından diğer hissedarlarla birlikte aleyhi
nize izalei şüyu davası açıldığı ve duruşmasının 21/1/1970 Çarşamba 
günü saat 9,15 e talik edildiği davetiye ve dilekçe yerine kaim olmak 
üzere İlânen tebliğ olunur. 10779 

1969/187 
Istanbul-Balat Hızır Çavuş Mescit Sok. No. 16 da ikamet etmekte 

İken halen adresleri meçhul Muzaffer, Ahmet ve Ayşe Seher Fındıkoğlu 
Ue Üsküdar Tabaklar Mah. No. 9 da ikamet etmekte iken adresi meçhul 
Kadriye Tetik'e; 

Davacı Bedia Belet ve arkadaşları vekili Avukat Nezih B. Usel 
tarafından 25/6/1969 günlü dilekçe ile Tekirdağ-Ortacami Mahallesi So-
ğukkuyu Caddesindeki arsa bakımından diğer hissedarlarla birlikte aley
hinize izalei şüyu davası açüdığı ve duruşmanın 21/1/1970 Çarşamba 
günü saat 9,20 ye bırakıldığı davetiye ve dilekçe yerine kaim olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 10780 

1969/180 
Tekirdağ-Peştamalcı Caddesinde İkamet eden Muradiye Aksakal 

veküi Avukat Nezih B. Usel tarafından Melâhat Ürkmez ve diğer hisse
darlar aleyhine 11 parça taşınmaz bakımından açılan izalei şüyu dava
sında : 

Davalılardan Mehmet Mandacılar'ın adres ve ikametgâhı meçhul 
kaldığından 21/1/1970 Çarşamba günü saat 9,20 ye mahsus davetiye ve 
dilekçe yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 10781 

Izmir 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1969/377 
Davacı Fatma Çokgüven tarafından davalı Bornova Kınklar Kö

yünde Güneylinin Kireç Ocağında çalışır iken semti meçhule giden Os
man Çokgüven aleyhine açılan boşanma davasında: 

Davalının adresinin meçhul buluması sebebiyle ilânen tebligat icra
sına mahkemece karar verildiğinden davalının 15/12/1969 günü saat 
10 daki duruşmaya gelmesi veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi 
davetiye ve dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

10790 

• 
Köy işleri Bakanlığı Y S E Genel Müdürlüğü Van Y S E 14 üncü Bölge Müdürlüğünden : 

Van 
Van 
Muş 

Köprü adı 

Sarunehmet 
Köycük 
Adı var 

Keşif Bedeli 
Li ra 

185.000,00 
185.000,00 
456.000,00 

Banka Ref. 
L i ra 

14.800.00 
14.800,00 
36.480,00 

Muv. teminatı 
Li ra 

10.500,00 
10.500.00 
21.990,00 

E K S İ L T M E 
Tarih Gün Saat 

Müracaat 
son günü 

27/11/1969 
27/11/1969 
28/11/1969 

Perşembe 
Perşembe 
Cuma 

11 26/11/1969 
15 26/11/1969 
11 26/11/1969 

1 — Yukarıdaki köprü inşaatlan 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 — Eksiltme hizalannda yazılı tarih, gün ve saatlerde Y S E 14 üncü Bölge Müdürlüğü odasında Eksiltme Komisyonu marifetiyle yapüa-

caktır. 
3 — Her iş için eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Y S E Genel Müdürlüğü Köprüler Fen Heyeti Müdürlüklerinde ve alt olduğu ilin Y S E 

Müdürlüklerinde ve Y S E 14 üncü Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 
4 — Bu eksiltmeye girebilmek için: 
a) isteklilerin 1969 yılma ait ticaret ve sanayi odası belgesi, şirketlerin hali faaliyet belgesi ve heriş için hizalannda yazılı teminatı vermeleri, 
b) Engeç müracaat son günü mesai saati sonuna kadar birer dilekçe ile Y S E 14 üncü Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve dilekçelerine 

Bayındırlık Bakanlığından alınmış (B) grubundan enaz yukarda yazılı keşif bedellerini ihtiva eden miktarlarda müteahhitlik karnesi, plan, teç
hizat, teknik personel taahhüt beyannameleri ile bu eksiltmenin ilân tarihinden sonra alınmış banka referansını eksiksiz olarak bağlayarak bu işler 
için yeterlik belgeleri almalan, (Her iş için dilekçelerine ayn ayn belgeler bağlanacaktır.) 

5 — isteklilerin eksiltme şartnamesine göre hazırlıyacaklan teklif mektuplarmı ihale saatinden bir saat öncesine kadar makbuz mukabüinde 
Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postada olacak vaki gecikmeler ve telgrafla müracaat kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 

10426 /4-3 
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22 KASIM 1969 (Resmî Gazete) Sahıife : 15 

Gümrük ve TekeJ Bakanlığından : 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 23 maddesi ve 5383 sayılı 
Gümrük Kanununun C2b0 sayılı Kanunla değiştirilen 68 inci maddesi 
gereğince orijinal fatura, menşu şahadetnamesi veya emsali vesikalarda 
yazılı paraların Türk Parasına çevrilmesinde 1 Aralık 1969 tarihinden 
31 Aralık 1969 tarihi akşamına kadar itibara alınması lâzım gelen 
kurlar aşağıda gösterilmiştir; 

Merkez Bankasınca alınıp satılmakta 
olan dövizlerin satış kuru T.L 

1 Amerikan Dolan 9,08 
1 Avusturya Şilini 0,34923 
1 Belçika Frangı 0.1816 
1 Danimarka Kronu 1.2110 
1 Doyçemark 2,4808 
1 Fransız Frangı 1,6348 
1 Hollanda Florini 2,50829 
1 İsveç Kronu 1,75520 
1 isviçre Frangı 2,07647 
1 Kanada Doları 8.3990 

100 Üret 1,4528 
1 Norveç Kronu 1,2712 
1 Sterlin 21,7920 

Merkez Bankasınca alınıp satılmayan 
dövizlerin satış kıymetleri T.L. 

100 Yen 2,52 
1 Avustralya Dolan 10,16 
1 Güney Afrika Birliği Randı 12,71 
1 Filipin Pezosu 2,3282 
1 Hint Rupisi 1.21 
1 Fin Markkası 2.1619 
1 Hongkone Dolan 1.4981 
1 Irak Din an 25,4240 
1 Kolombiyo Pezosu 0,5251 
1 Meksika Pezosu 0,7264 
1 Iran Riyali 0,1198 
1 Mısır Lirası 20,95 
1 Nikaragua Kordobası 1,2971 
1 Seylan Rupisi 1,5254 
1 İsrail Lirası 2,59 
1 Kıbrıs Lirası 21.7920 
1 Yunan Drahmisi 0,3026 
1 Pezeta 0,1297 
1 Esküdo 0,31582 
1 Ürdün Dinan 25,4240 
1 Yugoslav Dinan 0,7264 
1 Ley 1,51 

100 Paraguay Guaranisi 7,26 
1 Çek Kronu 1,2611 
1 Polonya Zlotisi 2,27 
1 Rus Rublesi 10,08 
1 Şili Esküdosu — (* 
1 Suriye Lirası 2,28 
1 Lübnan Lirası 2,8655 
1 Pakistan Rupisi 1,90 

(*) Serbest piyasa kuru mevcut değildir 
10824 / 1-1 

- ——• 
Köy İşleri Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlü

ğünden : 

1 — Aşağıda cinsi, miktarı muhammen bedeli, geçici temihatı 
ve ihale tarihi ile saati gösteri lmiş olan Filitre Elemanları 2490 sayılı 
Kanunun 31. maddesine göre kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Malzemenin cinsi ve m i k t a r ı : 8 kalem filitre, Muhammen bedeli: 
60.615— TL. , Geçici teminat ı 4.280,75 TL. , İhale tarihi: 9/12/1969 
Saa^i: 15.00 

2 — Eksiltme ve ihalesi Ankara Ulus Anafartalar î ş h a m Köy İş
leri Bakanlığı binasının 10. katında Y. S. E . Genel Müdürlüğü tdarî ve 
Malî İşler Dairesi Başkanlığında toplanacak Satın Alma Komisyonun
da yapılacaktır. 

3 — Şartnameler aynı yerden talep mukabilinde bedelsiz olarak 
temin edilebilir. 

4 — İstekliler, şartnamede istenilen vesaik ile geçici teminat 
mektup veya makbuzlarını koymak suretiyle hazırlıyacakları teklif 
mektuplarını ihaleden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde 
Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri şarttır. 

5 — İhaleye iştirak edecek olan firmalar Makina Mühendisleri 
Odasından alacakları kalite belgesini teklif mektuplarının dış zarfı 
içerisine koyacaklardır. Bu belgeyi ihtiva etmeyen teklifler kabul edil-
miyecektir. 

6 — Postadaki gecikmelerle telgrafla yapılacak tekliflerin kabul 
edi lmiyeceği i lân olunur. 10821 /4-1 

Bayındırlık Bakanlığından : 

Keşif bedeli 156.000,— lira, geçici teminatı 9.050,— lira olan 1 
adet ozalit plan kopya makinası ve yedek parçaları kapalı zarf usu
lüyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme ve ihalesi 4/12/1969 Perşembe günü saat 15 de Malzeme 
Müdürlüğünde (Meşrutiyet Caddesi Hatay Sokak No. 5) yapılacaktır. 

Bu işe ait şartnameler aynı yerden ve istanbul'da Bayındırlık Mü
dürlüğünden temin edilir. 

Ticaret ve Sanayi Odası ya da esnaf belgeleri ile şartnamenin 36. 
maddesinde belirtilen taahhütname dış zarfa konulmak suretiyle hazır
lanacak teklif mektuplannm ihale saatinden bir saat öncesine kadar 
ihalenin yapılacağı yerdeki Komisyon Başkanlığına makbuz mukabili 
verilmesi, postadaki gecikmelerin kabul edilmiyeceği ilân olunur. 

10695/4-3 

Perşembe Asliye Hukuk Hâkiml iğ inden: 

1956/3 
Davacı, Mehmet oğlu Abdullah Gürcan tarafından davalılar Ra-

bia Süeda Onat ve arkadaşları aleyhine ikame eylediği tapu iptali da
vasının duruşması s ı ras ında: 

Davacı; Efirli K. de vaki tapunun 1289 yoklama tarih 205 numa
rasında kayıtlı A n m Çalılığı isimli gayrimenkulun tapu ile maliki bu
lunduğunu, davalılar ve murisleri bu gayrimenkulun bidayette ta
pusu mevcut olduğu halde Temmuz 1316 tarih ve 27 numarada senet
sizden tapu tesis ettikleri iddia ile mükerrer olan bu kaydın fesih ve 
iptalini istemiştir . 

Temmuz 1316 tarih 27 numaralı kaydın maliklerinden olup son 
defa davaya dahil edi lmiş bulunanlardan Yekta oğlu Ömer Levent 
Karamustafaoğlu adına davetiye tebliğ edildiği halde icabet etmedi
ğinden müteakiben adına gıyap karan tebliğ ed i lememiş ve araştır
malara rağmen adresi de tespit ed i l ememiş ve yine davalılardan Ce
hle Karadeniz'e velâyeten annesi Şenol Durmuş adına Resmî Gazete 
ile i lânen dava dilekçesinin tebliğ edildiği halde duruşmaya gelmedi
ğinden bu her iki davalı adına Resmî Gazete ile i lânen tebligat icra
sına karar verilmiştir. 

Her iki davalının 27/11/1969 günü saat 9.30 da bizzat veya bir 
vekil marifetiyle kendilerini temsil ettirmedikleri takdirde duruşma
nın gıyaplarında cereyan edeceği gıyap karan yerine kaim olmak üzere 
mahkeme karanna atfen ilân olunur. 10825 / 1-1 

Mecidiye Belediye Başkanl ığ ından: 

1 — Akhisar - Mecidiye Kasabası Belediyesi tarafından muham
men bedeli 74.105,43 TL. sı olan ve muvakkat teminat ı da 4.955,27 TL. 
bulunan dükkân inşaatı 2490 sayılı Kanuna göre kapalı zarf usulü ile 
ihale edilecektir. 

2 — Bu işe ait plan,' keşif ve şartnameler mesai saatleri içeri
sinde Belediye Başkanlığında görülebilir. 

3 — İhale 28/11/1969 Cuma günü saat 15.00 de Belediye Encü
meni huzurunda yapılacaktır. 

4 — Taliplerin, teklif mektuplarını en geç aynı gün saat 14.00 e 
kadar Belediye Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. Postada vuku 
bulan gecikmelerden dolayı mesuliyet kabul edilmez. 10843 / 4-1 

istanbul 5 inci Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

Esas No : 1961/546 
Karar No : 1966/368 
Davacı : H . A . 
Maznun : Arif Dügen > Arif oğlu 1932 D. lu 
Suç : Hırsızlık 
Suç Tarihi : 27/6/1961 
Maznun Arif Dürgen'in sabit olan fiil ve hareketinden dolayı T. 

C. K. nun 491/2, 71 in 4 defa uygulamasıyla bir sene onaltı ay hapla 
ve Em. U . Nz. cezasına 12/5/1966 tarihinde karar verildiği ve fakat 
sanığın adresinin meçhul kaldığından tebligat yapılamaması sebebiyle 
7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine tevfikan ilânın yapıldığı ta
rihten onbeş gün sonra, tebligatın yapılmış sayılmasına karar verildi
ği İlan olunur. 10721-1 



Sahife : 1° (Resmî Gamte) 22 KASIM 1969 

Kars Sulh Hukuk Hâkiml iğ inden: 

Davacı Kars'ın Yeni Mahallesinden Zöhre Arık, davalı İbmail Arık 
aleyhine açmış olduğu nafaka davasının y ap ı l an açık d u r u ş m a s ı n d a : 

Davalı İsmail Arık aramalara rağmen bulunamadığından ve da
vetiye yerine kaim olmak üzere i lânen tebligat yapıldığı, duruşmaya 
yine gelmediğinden bu kere gıyap kararı yerine k a i m olmak üze re ilâ
nen tebligat yapı lmasına karar veri lmiş ve duruşma 18/12/1969 tari
hine bırakılmış olduğu i lânen tebliğ olunur. 10739 

Bursa Asliye İkinci Hukuk Hâkimliğinden : 

1968/275 
Davacılar Burhan Altaban (Burhanettin), Ferit Yaybek, Mehmet 

Sahiller ve Ahmet Unşan vekilleri Avukat Sahabettin Kuranel tara
fından davalılar Emine Eygi ve 31 arkadaşı aleyhine: 

Davalıların Ağustos 1299 tarih 15 No. lu tapu kaydı ve geldileri-
nin iptaliyle Bursa Merkez Çekirge Mahallesi Eskici Bayır Mevkiinde 
333 pafta, eski 1012 ada, yeni 1546 ada, 102 parsel No. Iu gayrimenku
lun müvekkil leri adına tapuya tesciline karar verilmesi talebiyle ika
me olunan davanın yapılan muhakemesi sonunda 1546 ada 102 parsel 
sayılı gayrimenkulun Ağustos 1299 No. lu 15 No. lu tapu kaydından te
davüle hisse iktisap eden davah Paydaşlar adına tahdit, tespit ve kü
tüğe tescil edilmek üzere davacılar Burhanettin Altaban ve arkadaş
larının talep ve davalarının reddine dair 26/9/1966 tarih ve 1963/814 
esas 1966/846 karar sayılı i lâmla karar veri lmiş ve tarafların temyizi 
üzerine Yargıtay 7. Hukuk Dairesi Başkanlığının 1967/687-4500 sayılı 
ve 16/6/1967 tarihli i lâmı ile onandığı halde davacılar tarafından vaki 
tashihi karar talebi üzerine mezkûr karar aynı Dairenin 1967/7340-
7596 sayılı ve 28/11/1967 günlü i lâmla kaldırılarak hükmün bozulmasına 
karar veri lmiş ve tekrar yapılan muhakemesi sonunda Yargıtay 7. 
Hukuk Dairesinin 1967/687-4500 sayılı ve 16/6/1967 tarihli i lâmında yer 
alan hususlar tamamen varit görülmüş ve bozma i lâmı şayanı ittiba bu
lunmamışt ır . 

Bu itibarla 17/9/1969 gün ve 1968/275 esas 1969/1013 sayılı kararla 
eski hükümde direnilmesine karar veri lmiş olduğundan ve keza tebli
gata salih adresleri tespit edilemeyen davetiye ve gıyap karan ile teb
ligat yapılan aşağıda isimleri yazılı davalılara işbu kararın Resmi Ga-
zete'de neşrine ve neşir tarihinden itibaren alâkalıların 15 gün içinde 
kanun yoluna baş vurmalarının, baş vurmadıkları takdirde işbu karc-
rın kesinleşeceği i lânen tebliğ olunur. 

Daval ı lar: Fatma özd i l , İsmail Meşecikli , Hacer Çetinel, Hatice 
Saime, Hikmet Sayın, î lyas Dinçsoy, Ayşe Altınkök, Enver Izgi, Meh
met Çiçek ve Şefik Köse Ramazan Acar ve Mehmet ö z i p e k 10743 

0 

Yenice İcra Memurluğundan: 

1969/438 
Yenice'den Ahmet Çevik vekili Salih Köksal'a masraflarla bir

likte 3.218 lira ödeme borçlu aslen Gümüşhane'nin Çorak Köyünden 
slup Bursa'mn Yeşil Mahallesi Yeşil Sokakta oturur ve taahhüt i ş l en 
yapar Şükrü Sevim'in bunca aramalara rağmen bulunup ö d e m e emri 
tebliğ edi lemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 uncu 
maddeleri gereğince tebligatın Resmî Gazete ile i lânen tebliğine ve 
aynı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca i lân tarihinden itibaren onbeş 
gün sonra adı geçen boçluya tebliğ edi lmiş sayılacağına karar veril
miştir . 

Ödeme emri tebliğine kaim olmak üzere i lânen tebliğ olunur. 
10795 

Boğazlıyan icra Memurluğundan : 

Yeni Sanayi Çarşısı No. 8 adresinde iken halihazır tebliğe salih 
iş ve ikametgâh adresi meçhul kalan Nurettin Hisarc ıkh'ya: 

Boğazlıyan Çarşı Mahallesinden Cafer Yılmaz tarafından aley
hinize 15/8/1969 vadeli 850 T L . lık emre muharrer senede müstenit 
olarak 850 TL. nin masrafı ile birlikte baliğ olacak miktar için 
2/9/1969 tarihinde yapılan icra takibinde, yukarıda yazılı adresinize 
gönderilen ödeme emri adresiniz meçhul kaldığından, bilâ tebliğ geri 
gelmiş , yapılan zabıta tahkikatı neticesinde semeresiz kaldığından 

ödeme emrinin kanunî süreye 30 gün ilâvesiyle i lânen tebliğine karar 
verilmiştir. 

Ödeme emrinin Resmî Gazete ile neşri tarahinden itibaren kanunî 
10 günlük müddete 30 gün ilâvesiyle 40 gün içinde, borcu masrafları 
ile ödemeniz takibin dayanağı kambiyo senedi nitel iğinde değil ise 35 
gün içinde mercie şikâyet, takip dayanağı altındaki imza size ait değil 
ise yine bu 35 gün içinde ayrıca ve açıkça bir dilekçe ile icra daire
sine bildirmeniz, aksi takdirde icra takibindeki senedin altındaki 
imzanın sizden sâdır sayılacağı, imzanızı haksız yere inkâr halinde 
100 - 5000 TL. arası para cezasına m a h k û m edileceğiniz, borçlu olma
dığınız, borcu itfa veya imhal edildiği veya alacağın zamanaşımına 
uğradığı hakkında itirazınız varsa bunu da sebepleri ile birlikte yine 
35 gün içinde tetkik merciine bir dilekçe ile bildirerek merciden itira
zın kabul edildiğine dair karar getirmeniz, aksi takdirde cebri icraya 
devam olunacağı, borç ödenmez, itiraz da edilmezse yine kanunî süre 
hitamından sonra 40 gün içinde 1. î . K. nun 74 üncü maddesi gere
ğince mal beyanında bulunmanız, bulunmadığınız takdirde, hapis ile 
tazyik olunacağınız, ödeme emri yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. -10760 

istanbul Beşinci Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

1964/128 
Dolandıncılıktan sanık aslen Urfa Siverek Kazası Merkez Camii 

Kebir Camii Sokak 26 hanede nüfusa kayıtlı olup, istanbul Cağaloğlu 
Arif Paşa Sokak 1 numarada oturur, seyyar köftecilik yapar, Şükrü 
oğlu Şener'den doğma 1941 doğumlu, bekâr, okur yazar, sabıkasız, 
Mehmet Alan hakkında istanbul Asliye 5 inci Ceza Mahkemesinde gı
yabında icra kılman duruşma sonunda : Sanığın sabit görülen suçun
dan dolayı T. C. K. nun 503, 522 ve 780 sayılı A f Kanununun 9 uncu 
maddesinin A/4 maddeleri gereğince ve sonuç olarak bir ay onbeş gün 
hapis ve yüzyirmibeş lirS. ağır para cezası ile cezalandırılmasına ve ce
zalarının tamamının affa tabi tutulmasına dair 2/5/1969 gün ve 
1954/128 -1968/311 sayılı gıyabi kararın tebliğ için sanık adına çıkar
tılan tebligatlar ve usulen yapılan tahkikatlarda gıyabî karar tebliğ 
edilememiş ve adresi de tespit edilemediğinden 7201 sayılı Kanunun 28 -
31 inci maddeleri gereğince tebligatın ilânen icrasına karar verilmiş 
olmakla Resmî Gazete'de neşrine ve ilân tarihinden itibaren 15 gün 
sonra yapılmış sayılmasına, tebliğ yerine k a i m olmak üzere ilân olunur. 

10796-1 

1967/855 
Yaralamak ve kavgaya dahil olmak suçlanndan sanıklar aslen Si

vas Kangal Kazası Alacahan Bucağı 11 hanede nüfusa kayıtlı, istanbul 
Beşiktaş Şair Nedim Caddesi 125/127 de kurulu inşaatta çalışır, yağlı-
boyacılık yapar, bekâr, okur yazar, sabıkasız, Mehmet oğlu Haniye'den 
doğma 11/11/1951 doğumlu İsmet Çelik 

2 — Aslen Sivas Kangal Kazası Alacahan Bucağı hane 11 de 
nüfusa kayıtlı olup aynı inşaatta çalışır yağlı boyacılık yapar, Mehmet 
Al i oğlu Cennet'den doğma 1949 doğumlu, bekâr, Okur yazar sabıkasız, 
Hulisi Ceylan, 

3 — Aslen Erzincan Çayırlı Kazası, Ortak Han Köyü hane 36 da 
nüfusa kayıtlı olup aynı inşaatta çalışır, yağlı boyacılık yapar, bekâr, 
okur yazar, sabıkasız, Mustafa oğlu Cevahir'den doğma 24/10/1952 
doğumlu Yusuf Erdem 

•4 — Aslen Sivas Kangal Kazası Alaca Han Bucağı 67 hanede nü
fusa kayıtlı olup aynı inşaatta yağlı boyacılık yapar, okur yazar, sabı
kasız, Hacı Bayram oğlu, Mevlude'den doğma 1933 doğumlu Hacı Ha
san Çelik, haklarında istanbul Asliye 5 inci Ceza Mahkemesinde gıyap
larında icra kalman duruşma sonunda : Sanıklardan İsmet Çelik, Hulisi 
Ceylan, Yusuf Erdem ve Hacı Hasan Çelik'in subuta eren kavgaya da
hil olmak suçundan dolayı hareketlerine uyan T. C. K . nun 464/3 üncü 
maddesi gereğince takdiren ve teşdiden birer ay süre ile hapislerine, 
ve sanıklardan İsmet Çelik, Hulisi Ceylan ve Yusuf Erdem'in yaşların
dan dolayı T. C. K. nun 55/3 üncü maddesi gereğince cezalarının 3/1 
rerleri indirilerek yirmişer gün süre İle hapislerine, ve dört sanık Hacı 
Hasan Çelik, İsmet Çelik, Hulisi Ceylan ve Yusuf Erdem'in tayin edilen 
cezalannm 647/6 ve T. C. K. nun 89 uncu maddeleri gereğince teciline 
dair verilen 22/10/1968 gün ve 1967/855 - 1968/741 sayılı gıyabî karann 
sanıklara tebliğ için çıkartılan tebligatlar tebliğ edilememiş ve usulen 
yapılan tahkikatlarda da sanıkların adresleri tespit edilemediğinden 
7201 sayılı Kanunun 28, 31 inci maddeleri gereğince tebligatın ilânen 
icrasına, karar verilmiş olmakla ilânın Resm! Gazete'de neşrine ve ilân 
tarihinden itibaren 15 gün sonra yapılmış sayılmasına tebliğ yerin» kaim 
olmak üzere ilân olunur. 10796-2 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 
Döner Sermaye İsletmesi 
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1189  991 Sayılı Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü İşçileri 

          Emekli Sandığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığının Sosyal Sigortalar 

          Kurumuna Devri Hakkındaki Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun   1 

 

1190  24/12/1964 Gün ve 521 Sayılı Danıştay Kanununa Bağlı (1) Sayılı Cetvelde Değişiklik 

          Yapılmasına Dair Kanun           2 

 

Kararnameler 
 

6/12649  Diyarbakır Ziya Gökalp Üniversitesini Gerçekleştirme ve Yaşatma Derneğinin Kamu  

               Yararına Çalışan Derneklerden Sayılması Hakkında Karar      2 

 

6/12664  Büyük İstanbul Derneğinin Kamu Yararına Çalışan Derneklerden Sayılması Hakkında 

               Karar             2 

 

Yönetmelik 
 

Teknisyen Okulları Geçici Yönetmeliği          3 
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