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K A N U N 
Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle 

Türkiye Tütün Tarım Satış Kooperatifleri 
Genel Birliği Kanunu 

Kanun No : 1196 Kabul tarihi: 25/12/1969 

Kuruluş 

Madde 1 — Tarım Satış Kooperatifleri ve Birl ikleri hakkında 2834 
sayılı Kanunla bu kanun hükümlerine göre, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasının mütalâası alınmak suretiyle, Ticaret, Tarım, Gümrük ve 
Tekel Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak anasözleşmelere istina
den tütün yetiştiren bölgelerde tütün ekicilerinin iştiraki ile tütün tarım 
satış kooperatifleri, bölge birlikleri ve Türk tütüncülüğünün mevzu ve 
meselelerini bölgeler arasında işbirliği temin etmek suretiyle incelemek, 
tütün alım-satımının nizam içinde cereyanını sağlamak, tütüncülüğün 
kalkındırılması ve teşkilâtın takviyesi için gerekli tedbiri almak, birlikler 
ve kooperatiflerce tatbik edilecek kararlar ittihaz etmek gayesiyle Tür
kiye Tütün Tarım Satış Kooperatifleri Genel Birliği kurulur. 

Türkiye Tütün Tarım Satış Kooperatifleri Genel Birliğinin kuruluşu, 
organları, vazife ve salâhiyetleri, işleyiş ve gelirleri anasözleşmede gös
terilir. 

Türkiye Tütün Tarım Satış Kooperatifleri Genel Birliği hakkında, 
2834 sayılı Kanunun birlikler hakkındaki hükümleri uygulanır. 

Paraların devri ve ortaklık 

Madde 2 — Millî Korunma Kanununa istinaden muhtelif Koordi
nasyon Heyeti kararlarına ve 5628 sayılı Kanuna göre ekici tütünleri 
satış bedellerinden toplanan paraların devir tarihine kadar tahakkuk 
edecek faizleriyle birlikte Tekel Genel Müdürlüğü ve Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası tarafından müştereken tespit edilecek isimli liste ve mik
tarlara göre Tütün Tarım Satış Kooperatiflerine ortak olan ekicilerin 
taahhüt edecekleri sermayeye tekabül eden kısmı kooperatife giriş ser
mayesi olarak tefrik edildikten sonra bakiyesi sahipleri namına ayrı bir 
hesaba kaydedilir. B u bakiyeler mecmuu Kooperatiflerce iştirak serma
yesi olarak bölge birliklerine devrolunur. 

Tütün tarım satış kooperatifleri ortakları ancak 10 sene ortaklık 
yapmak ve taahhüt ettikleri ortaklık payının tamamını ödemek şartiyle 
ortaklıktan çıkma hakkını haizdirler. 

Yıllık faaliyet neticesinde hâsıl olacak safi müspet fiyat farkların
dan ne miktarının birlik iştirak sermayesine tahsis olunacağı anasözleş
mede gösterilir. 

Ortak olmayanların hakları 

Madde 3 — Türkiye Tütün Tarım Satış Kooperatiflerine ortak ola
rak girmiyen ekicilere ait paralar, bölge birliklerinde alâkadarlar namına 
açılacak hesaplara devredilir. B u şahıslar bölge birliklerinin kuruluşu ta
rihinden itibaren on yıl zarfında bölgelerindeki kooperatiflere ortak 
oldukları takdirde paraları hakkında ikinci madde hükmü tatbik olunur. 

Bölge birliklerinin kuruluşu tarihinden itibaren geçecek 10 yıllık 
müddet içinde, ortak olmak isteğinde bulunmıyanların paraları, bu müd
det zarfında talepte bulunmak kaydiyle ancak 10 senelik müddetin hita
mında kendilerine veya vârislerine ödenir. B u 10 senelik müddet içinde 
kooperatiflere veya bölge birliklerine her ne suretle olursa olsun mü
racaat etmeyen tütün ekicileri veya vârislerinin paraları bu müddetin 
sonunda bölge birlikleri yedek akçe hesaplarına geçirilir. 

Avans 

Madde 4 — Tütün tarım satış kooperatifleri ve birlikleri, ortakları
nın Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından veya tarım kredi koopera
tiflerinden sağladıkları kredileri, 3437 sayılı Kanunun 55 inci maddesine 
istinaden verilen avansları ekim sahalarını ve mahsul durumlarını nazarı 
itibara almak şartiyle kendilerine nakit ve ayın olarak verebilirler. 

Sigorta 

Madde 5 — Tütün satış kooperatifleri ve birlikleri anasözleşme-
lerinde yer alacak esaslar dahilinde kuruluş amaçlarına uygun kuruluş
lara ortak olabilir veya ortaklıklar kurabilir. 

B a n k a ve sigorta şirketlerine iştirak edebilir veya kurabilir sigorta 
acentalığı yapabilir. 

Yedek akçe 

Madde 6 — Tütün mevzuunda kurulacak müesseseye ihtiyat a k 
çesi olarak 768 sayılı Koordinasyon Heyeti karariyle tahsis edilmiş ve 
T . C. Ziraat Bankasına yatırılmış olan para, devir tarihine kadar ta 
hakkuk eden faizleriyle birlikte, bu kanuna göre kurulacak kooperatif
lerin iştirak sermayeleri nispetinde bölge birliklerine taksim edilerek bu 
birliklerin yedek akçe hesaplarına kaydolunur. 

Tütün satış merkezleri 

Madde 7 — Tütün satış merkezleri bölge birlikleri tarafından doğ
ruca, icabı halinde ortaklıklar teşkil edilerek kurulur. 

Bölgeler dahilinde satış merkezlerinin nerelerde kurulacağı bölge 
birliklerinin teklifi ile Türkiye Tütün Ekici leri Genel Birliği, Ticaret, 
Tarım, Gümrük ve Tekel Bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilân 
olunur. 

Resmî Gazete 
Yönetim ve yazı işleri için 

Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat 
Genel Müdürlüğüne 

başvurulur 

6 OCAK 1970 

SALI Sayı: 13392 
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Tütün satışlarının bu merkezlerde açık artırma ile yapılması mec
buridir. 

Tütün satış merkezlerinde yapılmayan alım-satımlar muteber de
ğildir. 

Bölge birlikleri, ikinci madde gereğince tütün tarım satış koopera
tifleri tarafından devredilen paraların % 25 ini, tütün satış merkezleri 
kurulması ve işletilmesi için kullanılır. 

Tütün satış merkezlerinin kuruluş, işleyiş şekil ve şartları ile per
sonelinin haiz olacağı vasıflar, vazife ve salâhiyetleri ve yapılacak hiz
metlerin nevileri, ihtilâfların hakem veya sair yollarla halli şekilleri 
hazıranacak tüzükte gösterilir. 

B u hizmetler için alınacak ücret ve aidat tarifeleri her yıl bölge 
birliklerinin teklifi, Genel Birliğin muvafakati ile tespit ve Ticaret B a 
kanlığınca tasdik olunur. 

Memurların geçici olarak görevlendirilmesi 

Madde 8 — 3656 ve 3659 sayılı kanunlara tabi daire ve müesse
selerin memurlarından - önceden bu daire ve müesseselerin muvafakati 
alınmak şartiyle - kooperatif, bölge birlikleri ve Türkiye Tütün Tarım 
Satış Kooperatifleri Genel Birliğinde kendilerine vazife verilenler bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 yılı tecavüz etmemek 

üzere kurumlarınca aslî görevlerinden ücretsiz izinli sayılırlar. B u me
murların yeni görevlerinde geçecek hizmetleri terfi ve emeklilik bakı
mından mensup oldukları daire ve müesseselerde geçmiş sayılır ve 5434 
sayılı Kanuna göre Türkiye Cumhuriyeti Emekl i Sandığına verilmesi 
gereken kesenek ve karşılıkları kendileriyle mezkûr kooperatif ve bir-
ikler tarafından ödenir. 

Madde 9 — 5628 sayılı Kanun yürürlükten, kaldırılmıştır. 

Geçici Madde — Kanunun 7 nci maddesinde adı geçen tütün satış 
merkezlerinin kurulması için, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 
kabul edilecek olan ilk Devlet Bütçesinden, Tütün Tarım Satış Koope
ratifleri ve Bölge Birlikleri emrine yüz milyon lira yardım yapılır. 

Madde 10 — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 11 — B u kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

30/12/1966 

No. 

2834 

5628 
3137 

Ba ı l ı i ı 

S ö z ü g e ç e n K a n o n l a r : 
Tarım Satış K o o p e r a t i f l e r i ve B i r l i k l e r i hakl ında K a n u n 

Türk Tütün Ortaklığı K a n u n u 
T u t u n ve Tütün İnhisarı K a n u n u 

2 1 / 1 0 / 1 9 3 5 
2 9 / 3 / 1 ° 5 0 
1 0 / 6 / 1 9 3 8 

Düstur 
T e r t i p C i l t 

Resmi 
Gazete 

S a h i f e Sarı 

16 1642 
31 1932 
1» 1202 

3146 
7469 
3943 

K A R A R N A M E L E R 
Karar Sayısı : 6/12654 

23/7/1969 tarih ve 6/12137 sayılı Kararname ile verilen yetkiye da
yanılarak Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolları Projesinin dış finansmanını 
sağlamak amacı İle Hükümetimiz ile A v r u p a Yatırım Bankası arasında 
25 Temmuz 1969 tarihinde Lüksemburg'da imzalanmış olan ilişik «Kadro 
Sözleşmesi» ve «Kadro Sözleşmesi Uygulama Protokolü» nün onaylan
ması; Dışişleri Bakanlığının 20/10/1969 tarih ve ÎBEÎ : 129-044-5/69-846 
sayılı yazısı üzerine, 31 Mayıs 1963 tarih ve 244 sayılı Kanunun 3 ve 5 
inci maddeleri hükümlerine göre, Bakanlar Kurulunca 8/11/1969 tari
hinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI V. 
İ. Ş. A T A S A G U N 

Başbakan 
S. DEMİREL 

Devlet Bakanı 
R. SEZGİN 

Devlet Bakanı 
H. A T A B E Y L l 

Devlet Bakanı 
G- TİTREK 

Devlet Bakanı 
T. BİLGİN 

Dışişleri Bakanı 
İ. S.ÇAĞLAYANGlL 

Adalet Bakanı 
Y- Z. ÖNDER 

Maliye Bakanı 
M. EREZ 

Millî Sa- Bakanı 
A. TOPALOGLU 

Millî Eğit. Bakanı 
O. OĞUZ 

İçişleri Bakanı 
H- MENTEŞEOĞLU 

Bayındırlık Bakanı 
T. GÜLEZ 

Ticaret Bakanı 
A. DALLİ 

Ulaştırma Bakanı 
N. MENTEŞE 

Sağ. ve Sos- Y. Bakanı 
V. Â. ÖZKAN 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A- İ- BİRİNCİOĞLU 

Tarım Balkanı 
A E R T E M 

Çalışma Bakanı 
S. ÖZTÜRK 

Sanaıyi Bakanı 
S. KILIÇ 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
N. CEVHERİ 

Onman Bakanı 
H. ÖZALP 

imar ve İskân BakaNı 
H. NAKİPOĞLU 

Enerji ve Tabiî Kay- Bakanı 
S. O. AVCI 

Köy İşlem Bakanı 
T. KAPANLİ 

Gençlik ve Spor Babanı 
İ. SEZGİN 

Avrupa Yatının Bankası 
Özel Bölüm 

İstanbul Boğazı Köprüsü Projesi 
Türkiye Cumhuriyeti 

ile 
Avrupa Yatırım Bankası 

arasında 
Kadro Sözleşmesi 

Lüksemburg, 25 Temmuz 1969 

Aşağıda imzaları bulunan T a r a f l a r d a n : 

31 Mayıs 1963 tarih ve 244 sayılı Kanunun hükümleri gereğince ve 
Bakanlar Kurulunun 23 Temmuz 1969 tarih ve 6/12137 sayılı kararıyla 
verilen yetkiye dayanarak işbu Sözleşmenin akdi için, Avrupa Ekonomik 
Topluluğu nezdinde Türkiye Daimİ Temsilcisi, Büyükelçi Ziya Müezzin-
oğlu tarafından temsil edilen Türkiye Cumhuriyeti, - bundan sonra 
( D E V L E T ) diye anılacaktır; -

ile 

5 Kasım 1963 tarihli yetki gereğince Avrupa Ekonomik Topluluğuna 
üye Devletler hesabına hareket etmek üzere, geçici olarak Lüksemburg'da 
tesis edilen ve Başkanı Bay Paride F O R M A N T T N I tarafından temsil edi
len A v r u p a Yatırım Bankası, - bundan sonra ( B A N K A ) diye anılacaktır; -

— İstanbul şehrini kuzeyden katedecek bir çevre yoluyla Boğaz 
üzerinde bir asma köprü ve Haliç üzerinde müteaddit ayaklı bir köprü 
inşaasını kapsayan ve yapılacak bu bayındırlık işlerinin bütününe bundan 

Banque Européenne d'Investissement 
Section Spéciale 

Projet de Pont sur Bosphore 
Convention Cadre 

entre 
La République de Turquie 

et 
La Banque Européenne d'Investissement 

Luxembourg, le 25 juillet 1969 
Entre les soussignés : 

L a République de Turquie, représentée à l'effet de la présente 
Convention, conformément aux dispositions de la loi n° 244 du 31 M a l 
1963 et en vertu d'une autorisation du Conseil des Ministres en date 
du 23 juillet 1969 n°6/12137 (Annexe I) par Monsieur Ziya MUEZZÎN-
O G L U , Ambassadeur, Délégué Permanent de Turquie auprès de la 
Communauté Economique Européenne, 

dénommée ci-après L ' E T A T 
d'une part, et 

L a Banque Européenne d'Investissement, provisoirement établie à 
Luxembourg, agissant pour le compte des Etats membres de la C o m 
munauté Economique Européenne en vertu d'un mandat du 5 novembre 
1963 et représentée par son Président, Monsieur Paride F O R M E N T T N I , 

dénommée ci-après L A B A N Q U E 
d'autre part, 

Considérant : 

— que le Plan de développement turc prévoit parmi les réalisations 
prioritaires la construction d'une autoroute urbaine périphérique conto
urnant Istanbul par le Nord et comportant la construction d'un pont 
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böyle Proje denecek olan hususların gerçekleştirilmesinin Türk Kalkınma 
Planında öncelikle öngörüldüğünü, 

— Proje toplam maliyetinin 185 milyon hesap Ünitesi tahmin edil
diğini ve bunun yaklaşık olarak 50 milyonunun projenin döviz ihtiyaçları 
için kullanılacağını, 

— Proje finansmanının kısmen bütçe imkânlarından sağlanacağım, 

— Projenin finansmanını ve özellikle döviz ihtiyaçlarını karşılamak 
için Devletin, Federal A lmanya Cumhuriyeti, i ta lya Cumhuriyeti, Fransa 
Cumhuriyeti, Japon imparatorluğu ve Büyük Britanya ve Kuzey irlanda 
Birleşik Krallığından kredi talebinde bulunduğunu ve Türkiye ile A v 
rupa Ekonomik Topluluğu arasında Ortaklık Yaratan Anlaşmaya ek M a l i 
Protokole istinaden Bankanın da katkısını talep ettiğini, 

— Banka, işbu işlemin üye memleketlerin kendisine 5 Kasım 1963 
tarihinde vermiş olduğu yetkiye uygun olduğuna kanaat getirerek, Dev
letin talebini nazarı itibara aldığım, 

— Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirinin işbu Sözleşmeyi incele
yerek uygun bir hukukî mütalâa verdiğini, 
gözönünde bulundurarak, 
aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır : 

M A D D E 1 

İkrazın azamî tutarı 

B a n k a Devlete, en fazla 20.000.000 hesap ünitesi (Yirmi milyon he
sap Ünitesi) eşdeğerinde döviz ikraz etmeyi taahhüt eder. 

M A D D E 2 

Finansman Mukavelesi 

Projenin belli bir kısmının finansmanına Bankanın iştiraki için ge
rekli şartlar yerine getirildikçe, ikraz müteaddit dilimler şeklinde verile
cektir. Her dilim için Devlet ve Banka arasında bir finansman mukave
lesi yapılacaktır. 

M A D D E 3 

F a i z haddi 

ikraza , % 3 üzerinden yıllık nominal faiz ödenecektir. 

M A D D E 4 

Geri ödeme 

Devlet, ikrazın ana parasını 46 adet altı aylık eşit taksitler halinde 
ödeyecektir, t ik ödeme, birinci finansman mukavelesinin imza tarihinden 
en az 7 yıl en fazla 7,5 yıl sonra yapılacaktır. 

M A D D E 5 

İkrazın kullanılışı 

Devlet ikrazdan elde ettiği imkânları, münhasıran P R O J E ' n i n ger
çekleştirilmesinde kullanılacaktır. 

M A D D E 6 

Uygulama hükümleri 

işbu Sözleşmenin hükümlerinin tatbiki, bir Uygulama Protokoluna 
bağlanacaktır. 

M A D D E 7 

Yürürlük 

işbu Sözleşme, Türk Hükümeti tarafından tasdik edildiğine dair 
resmî tebliğin Bankaya vürud ettiği tarihte mer'iyete girecektir. 

Yukarıdaki hususlarda mutabık kalınarak Fransızca dört orijinal 
nüsha imzalanmıştır. 

Lüksemburg, 85 Temmuz 1969 

Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Yatırım Bankası 
Büyükelçi Başkan 

A E T nezdinde Daimî Temsilci Paride Formentini 
Ziya Müezzinoğlu 

suspendu sur le Bosphore et d'un pont à travées multiples sur la Corne 
d'Or, l'ensemble de ces réalisations étant dénommé ci-après «LE P R O 
JET», 

— que le coût total du Projet est estimé à 185 millions d'unités de 
compte dont environ u.c. 50 millions pour l a couverture des besoins en 
devises; 

— que le financement du Projet est partiellement assuré au moyen 
de crédits 'budgétaires; 

—• qu'en vue de compléter ce financement et notamment d'obtenir 
la couverture des besoins en devises, l 'Etat a sollicité l'octroi de prêts 
par la république Fédérale d'Allemane, la République française, la 
République italienne, l 'Empire du Japon ainsi que le Royaume-Uni de 
la Grande-Bretagne et de l'Irland du Nord et a demandé l'intervention 
de la Banque eai titre du Protocole Financier annexé à l 'Accord créant 
une Association entre la Communauté Economique Européenne et l a 
Turquie; 

— que la Banque, ayant estimé que la présente opération est 
conforme au mandat que les Etats membres lui ont donné le 5 novembre 
1&63, a décidé de donner suite à la demande de l 'Etat ; 

—• que le Conseiller Juridique en Chef du Ministère des Finances 
a examiné les dispositions de l a présente Convention et a émis un avis 
juridique favorable, 

I L E S T C O N V E N U C E Q U I S U I T : 

A R T I C L E 1 
Montant maximum du prête 

L a Banque s'engage à accorder à l 'Etat un prêt en devises jusqu'à 
concurrence d'un montant maximum équivalant à u.c. 20.000.000 (vingt 
millions d'unités de compte). 

A R T I C L E 2 

Contrats de financement 
L e prêt sera octroyé en plusieurs tranches, au fur et à mesure que 

seront remplies les conditions de la participation de la Banque au finan
cement d'une partie déterminée du Projet. Pour chaque tranche, un 
contrat de financement sera passé entre l 'Etat et la Banque. 

A R T I C L E 3 

Taux d'intérête 

Le prête portera intérêt au taux nominal de 3 % l'an. 

A R T I C L E 4 

Remboursement 
L ' E t a t remboursera, le principal du prêt en 46 semestrialités, la 

première échéant au minimum, 7 ans et au maximum 7 ans et demi 
après la signature du premier contrat de financement. 

A R T I C L E 5 

Utilisation du prêt 

L ' E t a t utilisera le produit du prêt exclusivement pour l a réalisation 

du Projet. 

A R T I C L E 6 

Dispositions d'application 

Les dispositions de la présente Convention feront l'objet d'un Pro 

tocole d'application. 

A R T I C L E 7 

Entrée en viueur 
La. présente Convention entre en vigueur à la date à laquelle la 

Banque reçoit notification de sa ratification par le Gouvernement de la 
République de Turquie. 

A ins i convenu et signé en quatre originaux en langue française. 

Luxembourg, le 25 juillet 1969 

Republique de Turquie Banque Européenne D'Investissement 
L'Ambassadeur, Le Président 

Délégué Permanent de Turquie Paride Formentini 
auprès de la C. E . E . 

Ziya Mûezzinog'lu 
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Başbakanlıktan: 

Karar Sayısı: 7853 
1 — Münhal bulunan B o l u Vilâyeti Müftülüğüne, 700 liralık kad

rodan 600 l ira aylık alan Yüksek islâm Enstitüsü mezunu ve Kasta
m o n u Devrekani Müftüsü i r f a n Yücel'in almakta olduğu 600 l i ra 
maaşla naklen atanması uygun görülmüştür. 

2 — B u k a r a n Başbakan yürütür. 
26/12/1969 

CUMHURBAŞKANI 
C S U N A Y 

Başbakan 
8. DEMİREL 

içişleri Bakanlığından: 

K a r a r Sayıs ı : 7845 
1 — İçel ili l 'nin Tarsus İlçesine bağlı Nacarlı Köyünün Hacıtalip 

mevkiinde : 
Doğusu : Devlet Demiryolu Köprüsünden başlayarak Nacarlı (Kö-

lemusalı) deresini takiben Kozacı İbrahim Çiftliği, 
Güneyi : Kozacı İbrahim Çiftliğinden başlayarak Devlet S u İşleri 

tarafından yeni açılan kanalı takiben eski su kanalı, devamla Sapan-
dere Çiftliği yolundaki sakız ağacı, 

Batısı : Sapandere Çiftliği yolundaki sakız ağacından başlayarak 
Sapandere Çiftliği yolu ve Devlet Demiryolunun birleştiği nokta, 

Kuzeyi : Devlet Demiryolu hattı, devamla köprü olmak üzere, 

Hükümetçe yeniden kurulan 4475 nüfuslu yerde «Huzurkent» adı 
ile belediye teşkili, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7. 
maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — B u Kararı içimleri Bakanı yürütür. 
23/12/1969 

CUMHURBAŞKANI 
C S U N A Y 

Başbakan İçişleri Bakanı 
S. DEMİREL H . MENTEŞEOĞLU 

6 OCAK 1970 

Dışişleri Bakanlığından : 

K a r a r Sayısı : 78$Z 
1 — İktisadî İşbirliği ve Gelişme Teşkilâtı Nezdinde Türkiye Daimi 

Temsilciliğinde Teknik Müşavir Fahrettin Mutluay Sanayi Bakanlığı 
emrinde görevlendirilmek üzere Merkeze tayin edilmiştir. 

2 — B u Kararı Dışişleri ve Sanayi Bakanı yürütür. 

23/12/1969 

C U M H U R B A Ş K A N I 
C. S U N A Y 

Başbakan Dışişleri Bakanı Sanayi Bakanı 
S. DEMİREL 1. S. ÇAĞLA YANG-İL S. KILIÇ 

Mil l i Eğitim Bakanlığından : 

K a r a r Sayısı : 7851 

1 — A n k a r a Üniversitesi, Tıp Fakültesi Birinci İç Hastalıkları 
Kürsüsünde açık bulunan 1250 l ira aylıklı Profesörlüğe, 4936 sayılı K a 
nunun 115 sayılı Kanunla değişik 26 ncı maddesi gereğince, Fakülte 
Profesörler Kurulu tarafından seçilmiş ve Senatoca uygun görülmüş 
olan, aynı Kürsü Üniversite Profesörü D r . Sabahat Kaymakçalan'ın, 
almakta olduğu 1750 l ira aylıkla atanması uygun görülmüştür. 

2 — B u Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür. 

23/12/1969 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUN A Y 

Başbakan Mi l l i Eğitim Bakanı 
S. DEMİREL O. OĞUZ 

mm 

(Resmî Gazete) 

Y Ö N E T M E L İ K L E R 
A n k a r a Üniversitesi Rektörlüğünden : 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Lisans 
Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Tadili Hakkında 

Yönetmelik 
Madde I —• A n k a r a Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Lisans 

öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin «öğretimin Başlangıç ve Sona E r m e 
Zamanı» başlığı altındaki 2 nci maddesi aşağıda gösterildiği şekilde tadil 
edilmiştir. 

Madde 2 — Fakülte Genel Kurulu başka türlü bir karar vermediği 
takdirde; 

a) Güz döneminde derslere 20 Ekim'de başlanır ve 31 Ocak'ta son 
verilir. 

b) Y a z döneminde derslere 1 Mart ' ta başlanır ve 31 Mayıs'da son 
verilir. 

Madde H — B u Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Pratik 
Çalışma ve Staj Yönetmeliğine bir madde eklenmesi 

hakkında Yönetmelik 
Madde 1 — Ege Üniversitesi Senatosunun 27/HI/1962 tarih ve 

8/3 sayılı K a r a n ile kabul edilip 9/V/1962 tarih ve 11102 sayılı Resmî 
Gazete'de yayımlanan «Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin 
Pratik Çalışma ve Staj Yönetmeliği» ne aşağıdaki madde eklenmiştir : 

E k Madde — E g e Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim ve Sı
nav Yönetmeliğinin 22 nci maddesinde belirtilen Haziran ve Eylül ay
ları sınav dönemleri, stajyer öğrenciler için de uygulanır ve bu aylarda 
staja ara verilir.» 

Madde 2 — B u Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe 
girer. 

Yüksek Seçim Kurulu Kararı 
K a r a r N o : 1652 
İtiraz N o : 654 
İbrahim Oral imzasiyle ve Manisa İl Seçim Kurulu Başkanlığı 

aracılığı ile Kurulumuz Başkanlığına gönderilen 14/11/1969 günlü dilek
çede; Manisa İl Seçim Kurulunun, Akhisar İl Genel Meclisinde boşalan 
üyelik dolayısiyle yaptığı itirazIN reddine ilişkin 4/11/1989 günlü, 20 sa
yılı kararının itiraz yoluyla incelenmesi istenilmiş olmakla, gereği gö
rüşüldü : 

I — A ) İbrahim Oral dilekçesinde, Akhisar 'da 2 Haziran 1968 gü
nünde yapılan i l genel meclisi üyeleri seçiminde Adalet Partisi listesin
de dört asıl üyeden sonra birinci yedek üye olarak seçimi kazandığım, 
yedek aday listesinin birinci sırasında Yaşar Yaşarlar olup bu listeden 
birinci seçildiğini, asıl üye Kâmil Şahinoğlu'nun milletvekili seçilmesi 
üzerine onun yerine kendisinin alınması gerekirken, yedek üye listesi
nin birinci sırasındaki üyenin alındığını, bunun sebebinin ilçe seçim ku-
rulu başkanınca yedek üye Yaşar Yaşarlar'm gösterilmesi olduğunu öğ-
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ren'mce il Seçim Kuruluna itiraz ettiğini, îl Seçim Kurulunun 4/11/1969 
gününde itirazının süre yönünden reddine karar verildiğini ileri sürmek
tedir. 

Dilekçede açıklanan bu durum karşısında, dilekçenin geçerlik şart
larını taşıyıp taşımadığı hakkında incelemeye geçilmezden önce, ortada 
Yüksek Seçim Kurulunun resen gözönüne alacağı bir durum bulunup 
bulunmadığı araştırılması gerekli görülmüş ve konu ile ilgili bilgi ve 
belgelerin gönderilmesi hususunda Manisa t i Seçim K u r u l u Başkanlığına 
yazı yazılmasına Kurulumuzca 26/11/1969 gününde karar verilmişti. 

B ) Söz konusu kararımız uyarınca Manisa II Seçim K u r u l u 
Başkanlığının 15/12/1969 günlü ve 79 sayılı yazısına e'kli olarak gön
derilen belgeler incelenmiş ve 2/6/1968 gününde Akhisar İlçesinde ya
pılan i l genel meclisi üyeleri seçimi sonunda altı asıl ve altı yedek üye-
likten dört asıl ve dört yedek üyeliği Adalet Partisinin kazandığı Adalet 
Partisi asıl aday listesinin beşinci sırasında İbrahim Kadir Oral'ın ve 
yedek aday listesinin birinci sırasında Yaşar Yaşarlar'IN yer aldığı, b i 
rinci sırada yedek üyeliğe Yaşar Yaşarlar'IN seçilerek durumun kesin
leştiği, Adalet Partisinden birinci sırada il Genel Meclisi Üyeliğine se
çilmiş olan Kâmil Şahinoğlu'nun milletvekili seçilmesi nedeniyle boşa
lan yere Akhisar flçe Seçim Kurulunca Yaşar Yaşarlar'ın adının bildi
rildiği, İlçe Seçim Kurulunun bu işlemine karşı İbrahim Oral tarafından 
yapılan itirazın Manisa İl Seçim Kurulunca, süresinde yapılmış bir it i 
raz bulunmaması itibariyle sonuçlar kensinleşmiş olduğundan İlçe Seçim 
kurulunun işleminde yasa hükümlerine aykırılık bulunmadığına ve it i 
razın reddine 4/11/1969 gününde 20 sayı ile karar verildiği anlaşıl
mıştır. 

H — A ) İdareî Umumiyel Vilâyet Kanununa 19/7/1963 günlü ve 
306 sayılı Kanunla konulan ek 9 uncu maddenin D bendinde (Yedek üye
ler için de, bu maddenin A , B ve C bentleri hükümleri ayrı ayrı uygu
lanır; siyasî partilerin kazandıkları yedek üyeler, asıl üyeliğe seçilen
lerden sonra gelen addan itibaren sıra ile tespit olunur.) hükmü yer 
almıştır. B u hüküm uyarınca 2/6/1968 gününde Akhisar 'da yapılan i l 
genel meclisi üyeleri seçimi sonunda Adalet Partisi birinci sıradaki ye
dek üyeliğine aynı Partinin asıl aday listesinin beşinci sırasında yer 
alan İbrahim K a d i r Oral'ın seçilmesi ve onun adına tutanak düzenlen
mesi gerekirken yedek aday listesinin birinci sırasında yer alan Yaşar 
Yaşarlar seçilmiş ve onun adına tutanak düzenlenmiştir. 

Ti genel meclisinde boşalan üyeliğe davet olunacak yedek üyeler, 
seçimde yedek üyeliğe seçilmiş bulunan adaylardır. Zira, 11 genel mec
lisinde vuku bulacak boşalmaların doldurulmasında o seçime ve sonuç-
lariyle tutanaklarına dayanılmaktadır. Seçimde yedek üyeliği kazandığı 
tespit olunan ve kazanmış olduğuna dair kendisine tutanak verilen bir 

yedek üyenin hukukî durumu ne davet eden idarî makam ne de bu davet 
üzerine ad bildiren ilçe seçim kurulu ve ne de ilçe seçim kurulunun 
işlemine karşı yapılan başvurmayı inceleyen i l seçim kurulunca, seçim
de tespit edilmiş ve kesinleşmiş hukukî durum hilâfına değiştirilemez. 
Seçim işlemlerinde kanuna aykırılık olması ve bunun sonucu kendisine 
yedek üyelik verilmemesi gereken bir kimseye yedek üyelik verilmesi 
halinde, konu üst seçim kurulunca ancak süresinde yapılmış geçerli 
bir itiraz üzerine incelenebilir. Kurulumuzun, Resmî Gazete'nin 2/2/1966 
günlü, 12216 sayılı nüshasında yayımlanan 17/1/1966 günlü, 8 sayılı 
karariyle, Resmî Gazete'nin 6/4/1966 günlü, 12268 sayılı nüshasında ya 
yımlanan 23/3/1966 günlü 45 sayılı Kararında aynı ilkeler yer almıştır. 

B) V a k i davet üzerine Akhisar İlçe Seçim Kurulunca yedek üye 
Yaşar Yaşarlar'ın adının bildirilmesi işlemi ve bu işleme karşı İbra-
him Oral tarafından yapılan itiraz üzerine Manisa İl Seçim Kurulunca 
verilen 4/11/1989 günlü ve 20 sayılı karar, yukarıda yazılı bulunan 
açıklamalar karşısında, kesinleşmiş olan seçim sonucu itibariyle doğru 
bir işlem ve karardır. B u nedenle, ortada Yüksek Seçim Kurulunca 
resen el konulmasını gerektiren bir durum bulunmaması itibariyle M a 
nisa İl Seçim Kurulunun söz konusu kararının itiraz yoluyla incelenme
sini kapsayan dilekçenin önce geçerlik şartlarını taşıyıp taşımadığının 
incelenmesi zorunludur. 

III — Îdareî Umumiyei Vilâyet Kanununa 19/7/1963 günlü ve 306 
sayılı Kanunla konulan ek 14 üncü madde hükmü «gereğince i l genel 
meclisi seçimlerinde de uygulanacak olan 26/4/1961 günlü ve 298 sa
yılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Ka-
nunun i l seçim kurulu kararlarına itiraza ilişkin 130 uncu maddesi uya 
rınca, itirazcı belgelerinin ve bu arada itiraz konusu kararın itiraz d i 
lekçesine eklenmesiyle yükümlü kılınmıştır. Dilekçi İbrahim Oral tara
fından İtiraz dilekçesine hiç bir belge eklenmemiştir. O halde, dilekçe
nin belgesizlik: nedeniyle reddine karar verilmelidir. 

Sonuç : 1) Manisa İl Genel Meclisinde Akhisar İlçesinden seçil
miş olan Kâmil Şahinoğlun'dan boşalan üyelik dolayısiyle yapılan i t i 
raz üzerine verilen ve Kurulumuzca resen incelenen Manisa İl Seçim 
Kurulunun 4/11/1969 günlü ve 20 sayılı kararının yasa hükümlerine 
uygun bir karar olduğuna, 

2) B u karara karşı İbrahim Oral tarafından verilen itiraz dilek
çesinin belgesizlik nedeniyle reddine, 

3) Kararın dilekçi İbrahim Oral 'a tebliğine, Manisa İl ve Akhisar 
İlçe Seçim Kurulları Başkanlıklarına ve Manisa Valiliğine gönderilme
sine, kararın tümünün Resmî Gazete'de yayınlanmasına 22/12/1969 gü
nünde oybirliğiyle ve kesin olarak karar verildi. 

İ L A N L A R 
Petrol Dairesi Reisliğinden : 

International Resources Limited Şirketinin IV No. lu Sivas bölge
sinde üç adet, H I No. lu Kayseri bölgesinde de iki adet olmak üzere 
ceman beş adet petrol arama ruhsatnamesi iktisabı için 17/12/1969 ve 
18/12/1969 tarihlerinde müracaatta bulunduğu Petrol Nizamnamesinin 
25 inci maddesinin 2 nci fıkrası mucibince ilân olunur. 11911 • 

Erzurum Ağır Ceza Hâkimliğinden: 

E . N o : 1967/95 
K. N o : 1969/71 

Maznun: Necmettin Gençer, Kâzım oğlu, Fincan'dan olma 
1/1/1940 D. lu Kars'ın Ortakapı Mahallesinde kayıtlı, Erzurum Yu
karı Hasanı Basri Mahallesi Bekir Efendi Sok. No. 14 de. 

Suç: Anahtar uydurmak suretiyle hırsızlık. 
Suç tarihi: 22/3/1967 ve muhtelif 

C. Savcılığının 1967/96, 97, 98, 120 sayılı iddianamesiyle açılan da
vaların yapılan muhakemesi neticesinde : 

Hüküm özeti : 
Eylemine mümas T. C. K. nun 491/4, 522, 525, 493/2, 522, 525, 74, 

40. maddeleri gereğince iki yıl ağır hapis, altı ay hapis cezası ile mah

kûmiyetine nezaret ve tutukta (23/3/1967 den 11/12/1967 kadar) ge
çen günlerin mahsubuna, cezaların sıraya göre ayrı ayrı tatbik ve infa
zına 8000 kuruş masrafın maznunlardan mütesaviyen müteselsilen tah
siline dairdir. 

Adresinin meçhuliyetinden ötürü namına tebligat yapılamayan 
maznunun 7201 sayılı K. nun 28 ve 29. maddeleri gereğince ilânen tebli
ğine 31. maddeye göre son ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra işbu 
tebliğin yapılmış sayılmasına dair karar özeti tebliğ yerine kaim ol
mak üzere ilân olunur. 11962 • 

Bulancak Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1969/83 
Davacı Bulancak Kazasının Salih kızı Fatma'dan doğma Hati

ce Gökten'in davalılar aynı K. den Çakır Aktaş, Hakkı Esen, Mehmet 
Esen aleyhine ikame etmiş olduğu evliliğin tescili davasının duruşma
sında verilen karar gereğince : 

Davalılardan Ali Akçay'ın kaçak olduğu anlaşıldığından adına 
birkaç defa davetiye çıkarılmış ve adresi tespit edilememiştir. Ali 
Akçay'ın adresi meçhul olduğundan ve kaçak olduğundan ve tespiti 
mümkün olamadığından duruşmanın bırakıldığı 3/2/1970 günü saat 
10.05 de Bulancak Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunmasının 
veya yetkili bir vekil gönderilmesi davetiye yerine kaim olmak üzere 
ilân olunur. 11935 
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A n k a r a Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığından : 

Fakültemiz sera binasında kazanlara tam otomatik brülör takıl
ması ve ilgüi işler 2490 sayılı Kanun uyarınca kapalı zarf usulü ile ek-
oiltmeye çıkarılmıştır. 

1 — B u işe ait keşif bedeli (49.736,32) T L . olup geçici teminatı 
(3.730,22) T L . dır. 

2 — B u işe ait ihale dosyası Tandoğan Meydanı Fen Fakültesi 
Durağındaki A n k a r a Üniversitesi İnşaat Dairesinde görülebilir. 

3 — Eksiltme 16/1/1970 Cuma günü saat 16.00 da Fakülte bina
sındaki Komisyon tarafından yapılacaktır. 

4 — Eksiltmeye iştirak edeceklerin engeç 13/1/1970 Salı günü 
saat 17.00 ye kadar şartnamede istenilen evrakı ekledikleri bir dilekçe 
ile Rektörlük inşaat Dairesine müracaat etmeleri şarttır. 

5 — Eksiltme şartnamesinde evrakı tam olarak eklemiyerek mü
racaat edenlere iştirak belgesi verilmez. 

6 — Teklif zarfları engeç ihale saatinden bir saat evveline kadar 
Eksiltme Komisyonu Başkanlığına verilmelidir. B u saatten sonra veri
len zarflar ve postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
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Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve i m a r işleri Reisliğinden : 

1 — istanbul Şişli Sağlık Sitesi C - D - E , blokları inşaatı işi 2490 
sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul
muştur. 

2 — işin keşif bedeli (22.438.000,—) liradır. 
3 — Eksiltme Ankara 'da Yapı ve i m a r işleri Reisliği ihale K o 

misyonunda 19/1/1970 Pazartesi günü saat 16 da yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Reislikte görü

lebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A - (686.890,—) liralık geçici teminatını, 
B - Geçerli Ticaret ve Sanayi Odası belgesi 
C - Müracaat dilekçelerlyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) Plan ve teçhizat 
beyannamesi, sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildi
risini, teknik personel beyannamesini, taahhüt beyannamesini, Bayındır
lık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan keşif tıedeli kadar 
işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhit karnesini ibraz 
suretiyle Yapı ve îmar işleri Reisliği Belge Komisyonundan alacakları 
yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — istekliler teklif mektuplarını 19/1/1970 Pazartesi günü saat 
15,00 e kadar makbuz karşılığında ihale Komisyonu Başkanlığına vere
ceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 14/1/1970 
Çarşamba günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 11757 / 4-3 

% 5 faizli 1957 istikrazı tahvillerinin 16 Ocak 1970 vadesine ait itfa çe
kilişinde itfa edilmiş tahvil numaralarını gösterir liste. 

Türkiye Çimento Sanayii T . A . Ş. den : 

Atatürk Bulvarı No. 211 Kavaklıdere - A n k a r a 
1 — Zonguldak'tan Pınarhisar Çimento Fabrikasına 8.700 ton 

maden kömürü naklettirilecektir 
2 — Bahis konusu nakliyeye ait şartnameler Ankara'da Genel Mü

dürlükten istanbul'da Alım ve Satım Müdürlüğümüzden (Yağkapanı 
A r a p K a y y u m Sokak No. 8 Güzel i zmir Han) ve Pınarhisar Çimento 
Fabrikasından bedelsiz olarak temin edilir. 

3 — Teklifler engeç 22/1/1970 Perşembe günü saat 11.00 e kadar 
Genel Müdürlüğümüze verilecektir. 

4 — Şirketimiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi ya 
pıp yapmamakta, kısmen veya tamamen yapmakta serbesttir. 

5 — Üçüncü maddede kayıtlı tarih ve saatten sonra verilen tek
lifler nazarı itibara alınmaz ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
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Devlet Yatırım Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasın
dan 

16 Aralık 1969 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ida 
re Merkezinde yapılan Maliye Vekâleti-ıAmortisman ve Kredi Sandığı 

61- 100 1841- 1860 3041- 3060 4521- 4540 6001- 6020 8941- 8952 9249- 9268 11461-11470 12321-12330 12531-12540 13411-13420 13981-13990 15281-15290 16081-16090 16941-16950 17321-17330 17738-17739 18531-18540 19091-19099 19522-19523 20073-20074 20215-20216 20373-20374 20561-20562 20723-20724 20823-20824 21051-21052 21127-21128 21237-21236 21301-21302 21387-21388 21523-21524 21697-21698 21831-21832 22111-22112 22531-22532 22736-22737 22896-22897 22952-22953 23066, 23072 23173, 23185 23278, 23284 23430, 23442 23520, 23521 23587, 23609 23826, 23844 24040, 24069 24212, 24232 24329, 24347 24436, 24452 24542, 24545 24682, 24687 24908, 24911 

301- 320 2421- 2440 3461- 3480 5101- 5120 6941- 6960 8954- 8961 9731- 9750 11701-11710 12411-12420 12881-12890 13581-13590 14561-14570 15701-15710 16131-16140 17031-17040 17451-17460 18029-18038 18817, 19120-19129 19525-19532 20085-20086 20231-20232 20459-20460 20621-20622 20727-20728 20951-20952 21063-21064 21143-21144 21239-21240 21329-21330 21397-21398 21597-21598 21709-21710 21859-21860 22119-22120 22654-22655 22788-22789 22918, 22976-22977 23084, 23106 23189, 23223 23286, 23324 23457, 23456 23548, 23557 23674, 23696 23849, 23875 240J5, 24125 24254, 24272 24382, 24389 24459, 24466 24551, 24554 24704, 24787 24930, 24939 

921- 940 2721- 2740 3481- 3500 5221- 5240 7001- 7020 9189- 9200 9831- 9850 11971-11980 12421-12430 12941-12950 13701-13710 14611-14620 15731-15740 16301-16310 17291-17300 17719-17720 18146-18155 18821-18829 19280-19289 19911-19920 20099-20100 20307-20308 20465-20466 20627-20628 20789-20790 20953-20954 21069-21070 21175-21176 21251-21252 21337-21338 21415-21416 21599-21600 21727-21728 21973-21974 22252-22253 22730, 22834-22835 22921, 22997-22998 23133, 23139 23225, 23233 23328, 23406 23469, 23470 23559, 23561 23755, 23763 23895, 23906 24141, 24153 24283, 24293 24414, 24418 24474, 24484 24561, 24570 24815, 24844 24941, 24948 

1701- 1720 2961- 2980 4221- 4240 5601- 5620 8721- 8740 9221- 9228 ıoaoı-ıoaıo 12301-12310 12451-12460 13041-13050 13971-13980 15231-15240 15741-15750 16401-16410 17311-17320 17731-17736 18206-18215 19080, 19370-19379 20011-20012 20185-20186 20313-20314 20509-20510 20661-20662 20821-20822 20963-20964 21093-21094 21177-21178 21279-21280 21383-21384 21453-21454 21603-21604 21759-21760 22077-22078 22433-22434 22735, 22892-22893 22928-22929 23010, 23049, 23156, 23248, 23408, 23499, 23562, 23796, 

23162 23270 23410 23518 23574 23817 23927, 23957 24189, 24195 24301, 24314 24424, 24426 24507, 24538 24677, 24681 24671, 24903 
12 numaralı kupon ve kur 'a isabet etmiş tahvil bedelleri 16 Ocak 

1970 tarihinden itibaren ödenmeye başlanacak ve kupon bedelleri bu ta
rihten itibaren 5 sene, tahvil bedelleri ise 10 sene sonra zamanaşımına 
uğrayacaktır. 11912 / 1 - 1 

Petrol Dairesi Reisliğinden : 

Aladdin Middle East Limited Şirketi, V No. lu Siirt bölgesinde 
Mardin Vilâyeti hududu dahilinde sahip bulunduğu AR/AME/733 hak 
sıra numaralı petrol arama ruhsatnamesini 22/12/1969 tarihinde terk-
etmiştir. 

6326 sayılı Petrol Kanununun 48 ve 49 uncu maddelerinin yuka
rıda ismi yazılı petrol hakkı sahibi şirkete tehmil eylediği mükellefi
yetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa, 
maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Nizamnamesi
nin 67 nci maddesi gereğince petrol hakkı sahibinin teminatından 
karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilân tarihinden itibaren bir yıl 
zarfında salahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Daire* 
mize müracaat etmeleri ilân olunur. 1203Ş 

22921, 
22952-22953 22976-22977 22997-22998 
23066, 23072 23084, 23106 23133, 23139 
23173, 23185 23189, 23223 23225, 23233 
23278, 23284 23286, 23324 23328, 23406 
23430, 23442 23457, 23458 23469, 23470 
23520, 23521 23548, 23557 23559, 23561 

fioavA affine 



(Resmî Gazete)i Sahile : 7 6 OCAK 1970 

Enerj i ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından : 

A n k a r a - Yenişehir Mithat Paşa Cad. 39-13 de mukim İstiklâl Otan 
uhdesinde bulunan Burdur İlinin Yeşilova ilçesine bağlı Küçük Başmak 
Köyü sınırları İçinde kaim 12/190 sayılı krom madenine ait arama ruh
satnamesine müsteniden yapılan işletme hakkı talebine, Maden K a n u 
nunun 271 sayılı Kanunla değişik 144 üncü maddesi uyarmca arza tat
bik heyetinin yolluk masraflarına karşılık olarak 1.000 T L . yolluk avans 
yatırılması için 1 aylık son mehü verilmiştir. 

Verilen mehil içerisinde istenilen avans Bakanlığımız namına Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının A n k a r a Yenişehir Şubesindeki 
640/77 sayılı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı (Maden Dairesi) he
sabına veya mezkûr avans yukarda işaret edilen hesaba intikal ettiril
mek kaydiyle T . C. Ziraat Bankasının Merkez Şube veya ajanslarına da 
yatırılabilir. 

Tevdie ait makbuz aslı gerekli bilgileri açıklayan bir dilekçeye bağlı 
olarak Bakanlığımıza derhal gönderilecektir. B u makbuzların üzerine ait 
oldukları sahaların ruhsat numaralarının yazılması mecburidir. 

Son bir aylık müddet içerisinde masraf avansının yatırılmaması ha
linde işletme hakkı talebiniz değişik 144 üncü madde uyarınca reddedi
lecektir. 

işletme hakkı talebi sahibi istiklâl Otan adresinde bulunmadığı 
gibi yeni adresi de meçhul olduğundan keyfiyet 7201 sayılı Tebligat K a 
nununun 28-30 uncu maddeleri gereğince tebligat yerine kaim olmak 
üzere ilân olunur. 12034 

— • 

Yalvaç Kaymakamlığından : 

Davacı: 1 — Hidayet Yeşil, Kırkbaş Köyünden, 
2 — Sadettin San, » » 

Davalı: Muzaffer Altınkaya, Mısırlı Köyü Bekçisi, 
Suç : 1 — Müessir fiil, 

2 — Gasp suçu, 
Karar : Kısmen men ve kısmen lüzum muhakeme, 
Yukarıda hüviyeti ve adresi yazılı davalıya Yalvaç îlçe İdare 

Heyetinden verilen 5/11/1969 tarih ve 1969/30 sayılı kısmen men ve 
kısmen lüzum muhakeme kararı bütün aramalara rağmen buluna
madığından 7201 sayılı Kanunun 28, 29 uncu maddelerine tevfikan 
keyfiyetin Resmî Gazete ile ilânen neşrine karar verildi. 

12031 

Hınıs Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1969/17 
Davacı Hınıs'ın Karagöz Köyünden Ahmet Alagöz vekili Selâ-

hattin Bingöl'ün davalılar aynı Köyden Musa Ersoy ve îsmail Çe-
venli aleyhine açmış olduğu men'i müdahale davasının Hınıs Sulh 
Hukuk Mahkemesinde yapılan açık duruşmaları sırasında: 

Davalılardan ismail Çevenli Hınıs'ın Karagöz Köyünden olup 
şimdi ise adresinde bulunamayıp nerede bulunduğu meçhul bulun
duğundan ve aramalara rağmen adresi bilinmediğinden davalı is
mail Çevenli'nin Resmî Gazete ile ilânen tebligat yapılmasına karar 
verilmiş ve duruşmada 11/2/1970 Çarşamba gününe bırakılmış ol
makla adı geçen davetiye yerine kaim olmak üzere keyfiyet ilânen 
tebliğ olunur. 12022 • 

Hakkâri Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

E . N o : 1968/56 
K. N o : 1968/69 
Tehlikeli vasıta sevk ve idareden sanık Ordu İli Ulubey ilçesi 

Durak Köyünde nüfusa kayıtlı Şükrü oğlu Kezban'dan olma, 2/6/1946 
doğumlu, Ahmet Kotan hakkında Hakkâri Sulh Ceza Hâkimliğinde 
devam- edilen dava sonunda: Sanığın T. C. K. nun 565/1 inci mad
desi uyarınca bir gün hafif hapis ve üç lira hafif para cezasiyle mah
kûmiyetine dair karar yapılan bütün aramalara rağmen kendisine 
tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 
uncu maddeleri gereğince adı geçen sanığa hükmün ilânen tebli
ğine ve aynı Kanunun 31 inci maddesi gereğince hüküm fıkrasının 
neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra kendisine tebliğ edilmiş sayı
lacağı hususu ilân olunur. 12019 

Sivas Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

Davacı: Sivas'ın Beypman Köyünden Hasan Işık'ın, davalı Gü-
lüzar Işık ve müşterekleri aleyhine açmış olduğu mümessil tayini 
davasının Sivas Sulh Hukuk Mahkemesinde yapılan duruşması sıra
sında : 

Gayrimenkullerde hissesi olup adresleri meçhul olan ve vera
set ilâmında isimleri geçen Mustafa, Ali Osman, Hacer, Halim, Sıdıka, 
Süleyman, Mahir, Halil, Osman, Salih, Fatma, Halil, ibrahim Bağ, 
Mustafa, Rukiye, Hatice, Bekir, Saniye ve Kasım'a ilânen tebligat 
yapılmasına karar verilmiş olduğundan bu şahıslar 10/2/1970 günü 
saat 9 da mahkeme gelmedikleri takdirde davamn yokluklarında ya
pılacağına davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

12038 
— — • — — 

Bigadiç Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1969/236 
Davacı Balıkesir Naipli Köyünden Gülten Erol tarafından davalı 

Çavuş Mahallesinden Muharrem Erol aleyhine açmış olduğu boşanma 
davasının yapılan muhakemesinde verilen karar gereğince: 

Davalı Muharrem Erol davetiye ve zabıta marifetiyle aramalara 
rağmen bulunamadığından Resmî Gazete vasıtasiyle davalıya tebligat 
yapılmasına karar verildiğinden davetiye yerine kaim olmak üzere 
davalı Bigadiç Çavuş Mahallesinden ismail oğlu 1934 doğumlu Mu
harrem Erol'a tebligat yapılarak duruşma günü olan 25/2/1970 günlü 
duruşmada hazır bulunması ilânen tebliğ olunur. 12025 • 

Sakarya 2 nci Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1966/394-230 
Davacı: Ülker Çolakoğlu, 
Muhatap: Ahmet Akarsu, Adapazarı istiklâl Mahallesi Depo 

Sokak 40 numarada iken adresi meçhul, 
Dava: ipoteğin paraya çevrilmesi ve alacak, 
Davacı Ülker Çolakoğlu tarafından 14/3/1966 tarihli dava arzu

hali ile; davalıların murisi ismail Akarsu'yun davacınm kocası Ömer 
Çolakoğullarından almış olduğu kamyon bedelinin ipotekle temin 
edilmiş 14.000 liranın ipoteğin paraya çevrilmesi ile tahsiline karar 
verilmesi talep edilmiş ve yapılan duruşmada: 

Adapazarı Koyunağılı Köyü ve tapunun 3/2/1947 tarih, 3 sırada 
kayıtlı 15.390 M 2 tarla, yine aynı köy 3/2/1947 tarih, 4 numarada ka
yıtlı 6250 M 2 den ibaret iki parça gayrimenkul üzerindeki ipoteğin 
paraya çevrilmesi suretiyle "davacının davalılardan alacağı bulunan 
14.000 liranın bu şekilde davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine 
% 5 kanunî faizin 1/12/1964 tarihinden hesaplanmasına, 1.400 lira 
ücreti vekâletin de davalılardan tahsiline karar verilmiş ve adresi 
meçhul kalan davalı Ahmet Akarsu'ya ilânen tebligat yapılmasına 
karar verildiğinden, işbu hükmün ilân edildiği tarihten itibaren 15 
gün içinde adı geçen tarafından temyiz edilmediği takdirde kesinleşe
ceği hüküm hulâsası yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

12036 

196°/508-1016 
Davacı: Nihat Karasu, Fındıklı Köyünden Adapazarı, 
Davalı: Hanım Karasu, İğdır'da Mübaşir Hamit Kuş yanında 

iken adresi meçhul, 
Dava: Boşanma, 
Davacı Nihat Karasu tarafından verilen 10/3/1969 tarihli dilekçe 

ile; davalı muhik bir sebep yokken evini terkettiğini ve çekilen ihtara 
rağmen evine dönmediğinden boşanmaya karar verilmesini talep ey
lemekle yapılan duruşma sonunda: 

Türk Medenî Kanununun 132 nci maddesi gereğince tarafların 
boşanmalarına, 142 nci madde gereğince davalının bir sene müddetle 
evlenmekten memnuiyetine, tarafların müşterek çocukları Nihal, 
Ayşe ve Recep'in velayetlerinin babalarına tevdiine. 1 Temmuzdan 
1 Ağustosa kadar çocukların şahsî münasebetlerinin anaları ile temin 
ve tesisine 18/9/1969 tarih ve 1969/508-1016 sayılı kararla karar veril
diğinden, adı geçenin işbu hükmü ilân tarihinden itibaren 15 gün 
içinde temyiz etmediği takdirde kesinleşeceği hüküm hulâsası yerme 
kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 12037 



Sahîfe : 8 (Resmî Gazete). 6 O C A K 1970 

Ankara Jandarma Satın Alma Komisyon Başkanlığından : 

Jandarma birlikleri ihtiyacı için müteahhit nam ve hesabına 
120 Ton Zeytin Yağı açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır. Muham
men bedel 1.176.000 lira olup geçici teminatı 49.030— liradır, ihalesi 
23 Ocak 1970 Cuma günü saat 15.00 de J. Satın Alma Komisyonunda 
yapılacaktır. Şartnamesi Ankara ve istanbul J. Satın Alma Komisyon
larında görülebilir, isteklilerin belge ve teminatları ile birlikte belir
tilen gün ve saatte Komisyona müracatlan ilân olunur. 18/4-1 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

Son teklif verme günü 6 Ocak 1970 olan aşağıda dosya numarası, 
cinsi ve miktarı yazılı 9 kalem malzemenin AID tarafından ilânı erte
lendiğinden son teklif verme günü ilerki bir tarihte tekrar ilân edile
cektir. 

Keyfiyet ilgililere duyurulur. 

Sıra No. Dosya No. Cinsi ve miktarı 

1 69-0161-1 271 Kalem Cummins Yd. 
2 69 - 0132-1 65 » Bross Yd. 
3 69-0111-1 287 » Austin Western Yd. 
4 69-0102-1 247 » Adams Grader Yd. 
5 69-0292-2 133 » Wisconsin Yd. 
6 69-0233-1 96 » Le Tourneau Yd. 
7 69-0146-1 102 » Cederapids Yd. 
8 69-0295-2 1 » Worthington Yd. 
9 69-0618-1 270 » Telsiz Yd. 

78 /1-1 

Köy işleri Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik işleri Genel Müdürlü
ğünden : ^ 

1 _ 13/1/1970 tarihine ihalesi talik edilen içmesuyu borularının 
satın alınmasına ait 2/1/1970 tarihinde neşredilen ilân da aşağıdaki 
değişiklikler yapılmıştır. 

a) ihale 16/1/1970 tarihinde yapılacak, 
b) iştirak belgesi talebi, 9/1/1970 tarihine kadar yapılacaktır. 
c) Belgeyi alıp almadıkları 13/1/1970 tarihinden itibaren öğre

nilebilir. 
d) PVC 100 den mamul sert plastik boru: 

Anma çapı 0 Miktar/Km. G. teminat TL. 

25 2000 276.000,— 
32 1200 215.000,— 
40 800 197.000,— 
50 650 241.000,— 
65 170 83.000,— 
80 160 96.000,— 

100 60 51.500,— 
110 10 11.500,— 
125 10 15.000,— 
150 1 2.000,— 
200 1 4.000,— 
250 1 7.000,— 

ilân olunur. 17/1-1 

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 — Eksiltmeye konulan iş Ankara Yenişehir Dispanser ve Şube 
binası inşaatı olup ilk keşif bedeli 3.899.732,05 liradır. 

2 — Eksiltme 16/1/1970 tarihine rastlayan, Cuma günü saat 
16.00 da Ankara'da Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Mer
kez Satın Alma Komisyonunda birim fiyat esası üzerinden kapalı zarf 
usulüyle yapılacaktır. 

3 — isteklilerin; bu işe ait eksiltme' evrakını ve eklerini, An
kara'da Mithat Paşa Caddesinde Genel Müdürlük inşaat Müdürlüğü 
Keşif Bürosunda mesai saatleri dahilinde incelemeleri mümkündür. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için istekliler; 
a) 1969 yılına ait ticaret odası belgesini. 

b) Usulü dairesinde 130.741,96 liralık muvakkat teminatını, 
c) Bu işe ait iştirak belgesini, 
Kapalı zarflarına koyacaklardır. 
5 — Bu işe ait iştirak belgesi alınma şekli; 
isteklilerin en geç 15/1/1970 Perşembe günü mesai sonuna ka

dar bir dilekçe ile Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne mü
racaat etmeleri (Müracaatta umumî evrak kaydı tarihi muteberdir. 
Telgrafla müracaat kabul olunmaz) ve ekleri dilekçelerine Bayındır
lık Bakanlığından alınmış keşif bedeli kadar (B) grubundan müteah
hitlik karnesi asıl veya noter sureti ile bu önemde benzeri bina in
şaatını muvaffakiyetle ikmal ve kabullerini yaptırdıklarına dair ilgili Dai
reden alınmış belge aslını ve münhasıran Kurumdan alacakları plan, 
teçhizat, taahhüt ve teknik personel beyannamesinde zikredilen tek 
nik personel ile Noter'den mün'akit taahhüt beyannamesini ve ihale 
evrakını tetkik ettiklerini gösterir Kurum Keşif Bürosundan bu iş 
için alınmış belgeyi de eklemeleri lâzımdır. 

6 — istekliler gerçek tek kişi veya tüzel kişi olacaktır. 
7 — İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 

hazırlıyacaklan teklif mektuplarını eksiltme günü saat 15.00 e kadar 
makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Pos
tada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

8 — 5337 sayılı Kanunun 21. maddesinin 4. fıkrası mucibince Be
lediyelerce istenecek ilân resmi ve yardımlarla bilumum harçlar mü
teahhide aittir. 

9 — Kurum ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine yapmakta 
serbesttir. 4 / 2-1 

Kırıkkale Belediye Başkanlığından : 

1 — 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince 39.230,96 lira keşif 
bedelli 2942,32 lira geçici teminatla mazbahada yapılacak pik ızgaraları 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — ihale 19 Ocak Pazartesi günü saat 15.00 de Belediye Encü
meni huzurunda yapılacaktır. 

3 — ihaleye iştirak edecek taliplerin (C) grubundan müteahhit 
karnesi ile ihaleden (Tatil günleri hariç) üç gün evvel Belediye Reis
liğine müracaatla ihaleye giriş belgesi almaları, 

4 — Geçici teminatların ihale günü saat 12.00 ye kadar Belediye 
Muhasebesine yatırmaları, 

5 — 2490 sayılı K. nun 32. maddesine göre hazırlanacak teklif 
mektupları ihale günü saat 14.00 e kadar Belediye Başkâtipliğine ver
meleri şarttır. 

6 — Keşif ve şartname bedelsiz olarak Belediye Fen işleri Mü
dürlüğünde görülebilir. 

7 — Postada gecikmeler nazarı itibara alınmaz. 
Keyfiyet ilân olunur. 66 / 4-1 

D Ü Z E L T M E 

26/12/1969 günlü ve 13384 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 
1644/649 sayılı Yüksek Seçim Kurulu kararının I I -A Bölümünün 
sondan üçüncü satırındaki (Verilmesi) kelimesinin (Verilmemesi) şek
linde, 

Düzeltilir. 

24/12/1969 günlü ve 13382 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 
Anayasa Mahkemesi kararlarında görülen yanlışlar aşağıdaki şekilde 

Düzeltilir. 

Sahife Sütun Sütundaki Kararın tarih ve 
No. No. satır No. numarası Yanlış Doğru 

BAŞBAKANLIK B A S I M F v 
Dfineı S u n u y a İflets^ 

2 1 71 19/6/1968 
1966/21 -1968/25 hükmüde hükmünde 

4 1 12 28/12/1968 

9 1 1 
1968/10- 1968/66 
21/2/1968 

gerçek gerek 

9 1 2 

1966/27 - 1968/8 

» » » 

umumiyeti 
vilayeti 
ceka 

umumiyei 
vilâyat 
ceza 

11 1 17 » » » afa affa 
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Kanun                                                                                      Sayfa 
 

1196 Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle Türkiye Tütün Tarım Satış  

         Kooperatifleri Genel Birliği Kanunu         1 

 

Kararnameler 

 
6/12654 Avrupa Yatırım Bankası Özel Bölüm İstanbul Boğazı Köprüsü Projesi Türkiye Cumhuriyeti  

             ile Avrupa Yatırım Bankası Arasında Kadro Sözleşmesine Dair Karar    2 

 

Bakanlıklara Dair Atama Kararları          4 

 

7845 Sınır Tespit Hakkında Karar          4 

 

Yönetmelikler 

 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Tadili  

Hakkında Yönetmelik           4 

 

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Pratik Çalışma ve Staj Yönetmeliğine Bir Madde  

Eklenmesi Hakkında Yönetmelik          4 

 

Yüksek Seçim Kurulu Kararı 

 
Yüksek Seçim Kurulu Kararı           4 

 

 

 

 

 

 

İlanlar             4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 

 

 

 


