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CUMA 

K A N U N 
5383 sayılı Gümrük Kanununun 24 üncü maddesine bir fıkra 

eklenmesi hakkında Kanun 

Kanun No: 1329 Kabul tarihi: 27/11/1970 

Madde 1 — 5383 sayılı Gümrük Kanununun 24 üncü maddesine 
6290 sayılı Kanunla eklenen 12 nci f ıkradan sonra aşağıdaki 13 üncü 
f ıkra eklenmiştir. 

«13. Yabancı memleketlere işgücü şevkine dair yapılan anlaşma-
lar gereğince işçi kabul edecek yabancı memleketler tarafından, Tür-
kiye'de kurulacak irtibat büroları, temsilcilik veya ofislerin, işgücü 

şevki ile ilgili çalışmaları ve işçilerin sıhhî ve meslekî seçimleri dola-
yısiyle lüzumlu görülecek araç, gereç ve eşya, (Bunların çeşitleri ve 
çıkış zamanları Çalışma Bakanlığınca tespit edilir. )» 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

8/12/1970 

No. 

İ lg i l i K a n u n : 
5383 Gümrük Kanunu 

Başlığı 

K A R A R N A M E L E R 

Resmi 
DuJituır Gazete 
Tert ip Cill Sahife Sayı 

11/6/1949 30 7204 

Karar Sayısı: 7/1521 

Bakanlar Kurulunun 22/6/1966 tarih ve 6/6624 sayılı karar ı ile 
verdiği yetkiye dayanılarak, Keban Baraj ı ve Hidroelektrik Santralının 
dış finansmanı için Hükümetimiz ile Birleşik Devletler Milletlerarası 
Kalkınma Teşkilâtı (USAID) arasmda 31 Ağustos 1966 tarihinde imza-
lanan Kredi Anlaşmasını tadilen Hükümetimizle Birleşik Devletler Mil-
letlerarası Kalkınma Teşkilâtı arasında 25 Ağustos 1970 tarihinde imza-
lanan ilişik «Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri ara-
sındaki Kredi Anlaşmasının 1 No. lu Tadili» nin, onaylandığının Millet-
lerarası Kalkınma Teşkilâtına (AID) bildirildiği tar ihte yürürlüğe gir-
mek üzere, onaylanması; 'Dışişleri Bakanlığının 29/9/1970 tarih ve İ B E İ : 
440. 619-5/70-909 sayılı yazısı üzerine, 31 Mayıs 1963 tar ih ve 244 sayılı 
Kanunun 3 ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 26/10/1970 
tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan 
S. DEMİREL 

Devlet Bakanı 
H. DİNÇER 

Devlet Bakanı 
H. A T A B E Y L İ 

Devlet Bakanı 
T. BİLGİN 

Türkiye Cumhuriyeti 
ile 

Amerika Birleşik Devletleri 
Arasındaki 

Kredi Anlaşmasının 
1 No. lu Tadili 

Amerika (Birleşik Devletleri ile Türkiye Cumhuriyeti, Doğu Ana-
dolu'da, Fırat nehri üzerinde Keban'da ilgili enerji nakil hatları ve te-

Adalet Bakanı 
Y. Z. ÖNDER 

Dışişleri Bakanı 
İ. S. ÇAĞLAYANGİL 

Millî Savunma Bakanı 
A. TOPALOĞLU 

İçişleri Bakanı 
H. MENTEŞEOĞLU 

Maliye Bakanı 
M. EREZ 

Millî Eğit Bakanı 
O. OĞUZ 

Bayındırlık Bakanı 
T. GÜLEZ 

Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Y- Bakanı Güm. ve Tek. Bakanı Tarım Bakanı 
G. TİTREK V. A. ÖZKAN A. İ. BİRİNCİOĞLU İ. ERTEM 

Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi Bakanı 

N. MENTEŞE S. ÖZTÜRK S. KILIÇ 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
N. C E V H E R İ 

Orman Bakanı 
H. ÖZALP 

İmar ve İskân Bakanı 
H. NAKİBOĞLU 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 

S. O. AVCI 

Köy İşleri Bakanı 
T. KAPANLl 

Gençlik ve Spor Bakanı 
İ. SEZGİN 

Amendment No. 1 
to the Loan Agreement 

Betvveen the 
Republic of Turkey 

and the 
United States of America 

WHEREAS, the United States of America and the Republic of Tur-
key entered into Loan Agreement No. 277-H-063 on August 31, 1966, to 

Sayı: 13691 

â 964 
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aiaatı ile beraber bir baraj ve hidroelektrik enerji earitralının inşaası 
(1.2 nci Kısımda «Proje» olarak daha açık bir şekilde açıklanmış ve 
tarif edilmiştir) finansmanına yardım etmek için 31 Ağustos 1966 da 
277-H-063 No. lu Kıedı Anlaşmasını akdetmiş olduklarından; ve 

Kradi Anlaşmasının 1.1 inci maddesi hükümlerinin, Proje için ya
bancı para ile satın alınacak bütün malların ve hizmetlerin satın alın
ması için borçlu tarafından sözleşmelerin yapılmasına kadar kırk mil
yon Birleşik Devletler Dolarına kadar mutabık kalınan verilecek borcun 
toplam meblâğından 2.500.000 Birleşik Devletler dolarım aşan fonların 
program tcredisı masraflarının finansmanına tahsis edilemiyeceğini sağ
ladığından; v» 

Projenin gelişmesi Kredi Anlaşmasının 1.3 üncü kısmı uyarınca 
Program kısmına ayrılan fonların Proje için bütün mallar ve hizmetler 
İçin sözleşmelerin icrasından evvel kullanılmasını gerektirdiğinden; 

Taraflar yukarıdaki hususları nazarı dikkate alarak, şimdi 31 Ağus
tos 1965 de yapüan Kredi Anlaşmasının 1.1 mcı kısmının tamamen çıka
rılması, ve yerine aşağıdaki hükmün konması üzerinde mutabık kalmış
lardır : 

«Kıaım 1.1 Kredi. îşbu Anlaşmanın hükümlerine ve şartlarına tabi 
olmak uzara, Proje için gerekli malların ve hizmetlerin («Proje Krediai») 
Birleşik Devletler doları bedelinin finansmanında ve 1.3 üncü kısımda 
balirtilen program için gerekli malların ve mallarla ilgili hizmetlerin 
(«Program Kredisi») Birleşik Devletler doları bedelinin finaıısmanında 
kullanılmak üzere an fazla kırk milyon Birleşik Devlatlar Dolarını 
($ 40.000.000) AID., tadil edilmiş 1961 tarihli Dış Yardım Kanunu, 
«Kanun, gereğince Borçluya ikraz etmeyi ve Borçlu'da A.I.D. den iatik-
raa etmeyi kabul eder. Kredinin en fazla 20 milyon dolan (% 30.0O0.CO0) 
«Proje Krediai» için malların ve hizmetlerin tedariki ve ithalinin finans
manına tahsis edilecek ve Kredinin en fazla on milyon doları (% 
10,000.000) «Program Kredisi» nin finansmanına tahaia edilecektir. 

«Program Krediai» ödemeleri burada taraflar tarafından mutabık 
kalındığı üzere zaman zaman, kradi tahtında Birleşik Devletler tarafın
dan karşılanan masrafların «Proje Kredisi» nin her üç doları için «Prog
ram Kredisi» ne bir dolar nispetinde tahsis edilecektir. 

«Program Kredisi» için zaman zaman tahsis edilecek dolarların 
meblâğının hesaplanması gayesi için «Proje Kredisi» ne tahsis edilen 
meblâğlardan maksat sadece icra edilmiş, sözleşmelere atfedilebilecek 
meblâğlardır. 

Buradan ödenen fonlara bundan böyle «Ana Para» denecektir. Proje 
Kredisinden finanse edilen mallar ve hizmetler ile Program 'Kredisinden 
finanse edilen mallar ve mallarla ilgili hizmetlere bundan böyle «Kabule 
Şayan Kalemler» denecektir. Burada Borçlu Memleket olarak Türkiye 
kastedilmektedir. 

Anlaşmanın bütün diğer şartları ve hükümleri aslında yapıldığı 
gibi tamamiyle yürürlükte ve etkide kalacaktır. îşbu Tadilâtın şartlan, 
bu Tadilâtın uaulü dairesinde yetkilendirildiği veya onaylandığının ve 
Borçlu adına yapıldığının ve şartları uyarınca Borçlu için geçerli ve 
hukuken bağlayıcı mükellefiyetler teşkü ettiğine ve Tadilâtı borçlu adı
na imlazayan şahsın işbu Tadilâtm yapılmasının gayesi için Borçlunun 
temsilcisi olarak hareket etmeye yetkisi olduğuna dair A.I.D. ce kabul 
edilebilecek bir hukuk müşaviri mütalâası veya mütalâalarının ki şekil 
ve muhteva bakımından AID tarafından kabule şayan olabilecek Borç
lunun AID ye verdiği veya verilmesini' sağladığı «aman yürürlüğe gire
cek ve teais icra edilecektir. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
îmza : Kemal Cantürk 
Unvan : Genel Sekreter 
Maliye Bakanlığı, Hazine Genel 
Müdürlüğü ve MLÎT Genel Sek
reterliği 
Tarih : 25 Ağustos 1970 

Karar Sayıs ı : 7/1600 

AMERİKA BİRLEŞİK 
DEVLETLERİ 

İmza : James Killen 
Unvan : USALD/Türkiye Direktörü 
Tarih : 28 Ağustos 1970 

aasiat in financing the construction of a dam and hydroelectric power 
plant at Keban on the Euphrates River in Eastern Turkey together with 
related transmission lines and facilities (more specifically described and 
defined as the «Project» in Section 1.2); and 

W H E R E A S , the provisions of Article 1.1 of the Loan Agreement 
provide that until contracts have been executed by the Borrower for the 
purchase of all goods and services required for the Project to be purcha
sed with foreign exchange, no funds in excess of $ 2,500,000 United Sta
tes dollars may be made available to finance program loan costs from 
the total amount agreed to be Vent of up to forty million United States 
dollars; and 

WHEREAS, the progress of the Project has necessitated utilization 
of funds for the Program portion prior to the execution of contracts for 
all goods and services for the Pioject, pursuant to Section 1.3 of the Loan 
Agreement; 

NOW, in consideration of the foregoing, the parties hereto agree 
that Section 1.1 of the Loan Agreements as executed on August 31, 1965 
be deleted in its entirety and replaced by the following : 

•SECTION 1.1 The Loan. Subject to the terms and conditions of 
this Agreement, A.I.D. agtees to lend to the Boriower pursuant to the 
Foreign Assistance Act of 1961, as amended, (the «Act») and Borrower 
agrees to borrow from A.I.D. up to forty million United States dollars 
($ 40,000,000) (the «Loan») which shall be used to finance the United 
States dollar cost of goods and services required for the Project («Project 
Loan* j and to finance the United States dollar costs of commodities and 
commodity related services requited for the program defined in Section 
1.3 («Program Loan*). Up to thirty million dollaia ($ 30,000,000) of the 
Loan shall be made available to finance the acquisition and importation 
of gooda and service* for Uva <Pxoject Loan* and up to ten million dollars 
($ 10,000,000) of the Loan shall be made available to finance the «Prog-
ram Loan*. 

•Program Loans disbursements shall be made available from time 
to time as agreed upon by the parties hereto in the ratio of one dollar 
for the «Program Loans, for every three dollars of «Project Loan* costj| 
financed by the United States under the Loan. 

For purposes of computing the amount of dollars which may be 
made available from time to time for the «Program Loan», amounts 
made available for the «Project Loan» shall mean only those amounts 
attributable to contracts executed. 

The funds disbursed hereunder are hereinafter referred to as «Prin-
cipal*. Goods and services financed out of the Project Loan and commo
dities and commodity related services financed out of the Program Loan 
are hereinafter referred to as «Eligible Items*. References herein to the 
Borrower Country are to Turkey.* 

Al l other terms and provisions of the Loan Agreement as originally 
executed remain in full force and effect. The terms of this Amendment 
shall coifte into full force and effect only when the Borrower furnishes or 
causes to be furnished to A.I.D., in form and substance satisfactory to 
A.I.D., an opinion or opinions of counsel satisfactory to A.I.D. that this 
Amendment has been duly authorized or ratified by and executed on 
behalf of the Borrower and constitutes a valid and legally binding obli
gation of the Borrower in accordance with its terms and that the person 
signing the Amendment on behalf of'the Borrower has the authority to 
a/it as the representative of the Borrover for purposes of executing this 
Amendment 

T H E REPUBLIC OF T U R K E Y T H E UNITED STATES OF A M E -
By : Kemal CantUrk RICA 
Title : Secretar - General, Treasury By : James Killen 
and O.I.E.C., Ministry of Finance Title : Director, USAID/Turkey 
Data ; August 25, 1970 Date •. August 28, 1970 

4895 sayılı Kanunla katılmış bulunduğumuz Birleşmiş Milletler Eği
tim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) nun teşebbüsü ile Paris'te Ku
rulmuş bulunan Milletlerarası. Müzeler Konseyinin değişiklikler yapılan 
tüzüğüne göre, yeniden hazırlanmış olan ilişik «Milletlerarası Müzeler 
Konseyi (ICOM) Türkiye Milli Komitesi Yönetmeliği» nin yürürlüğe ko
nulması; ilgili Bakanlıkların uygun mütalaalarına dayanan Millî Eğit im 

Bakanlığının 26/10/1970 tarih ve 7349 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Ku
rulunca 16/11/1970 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANİ 
C SU HAY 

Baebakan 
S. ÜEMİHEL 

Adalet Bakam 
Y. Z. ÖNDER 

Devlet Bakamı 
H- DtftÇhR 

Devlet Bakam 
H. A T A B E i L l 

Devlet Bakanı 
T- BtLOİN 

Milli Savunma Bakam 
A- TOPALOĞLU 

tçteleri Bakanı 
H . MENTEŞEOĞLU 
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Dışişleri Bakanı 
İ. S. ÇAĞLAYANGİL 

Maliye Bakanı 
M. EREZ 

Millî Eğit. Bakanı Bayındırlık Bakanı 
O. OĞUZ T. GÜLEZ 

Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
G. TİTREK V. Â. ÖZKAN A. İ. BİRİNCİOĞLU İ. ERTEM 

Ulaştırma Batanı Çalışma Bakara Sanayi Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
N. MENTEŞE S. ÖZTÜRK S. KILIÇ S. O. AVCI 

Tur izm ve Tanıtma Bakanı 
N. CEVHERİ 

Orman Bakanı 
H. ÖZALP 

İmar ve İskân Bakanı 
H. NAKİBOĞLU 

Köy İşleri Bakanı 
T. KAPAKLI 

Gençlik ve Spor Bakanı 
İ. SEZGİN 

Mil le t leraras ı Müzeler Konseyi ( I C O M ) T ü r k i y e Mi l l î 
Komites i Yönetmel iğ i 

BÖLÜM I 

Kuruluş, unvan, çalışma yeri 

Madde 1 — Memleketimizin de üyesi bulunduğu, merkezi Paris'te 
UNESCO binasında olan, Milletlerarası Müzeler Konseyi Tüzüğünün i lg i l i 
hükümlerine uygun olarak Ankara'da (ICOM) Türkiye Mil l î Komitesi 
kurulmuştur. 

Madde 2 — Bu komitenin unvanı, Milletlerarası Müzeler Konseyi 
(ICOM) Türkiye Millî Komitesidir. 

Madde 3 — Millî Komitenin çalışma yeri Ankara'da Arkeoloj i Mü-
zesidir. 

BÖLÜM I I 

Tarif 

Madde 4 — Kül tür eserlerini koruyan ve bu eserleri etüd, eğit im 
ve bediî zevki yükseltme amacıyla toplu halde teşhir eden kamu yara-
rına çalışan, sanata, ilme, sağlığa, teknolojiye ait kolleksiyonları bulunan 
müesseselere müze adı verilir. 

Madde 5 — Daimî teşhir bölümleri bulunan kütüphaneler ve arşiv 
merkezleri, resmî şekilde halkın ziyaretine açık bulunan tarihî anıtlar, 
tarihî anıtlara ait binaalrın kısım veya müştemilâtı, tarihî, arkeolojik 
tabiî önemi haiz mevkiler ve parklar, nebatat ve hayvanat bahçeleri, ak-
varyumlar ve benzeri teşekküller bu tarife girer. 

BÖLÜM I I I 

ICOM'un amaçları, çalışma yolları 
Madde 6 — Amaç la r : 
a) Türkiye müzelerini ve müzecilik mesleğini milletlerarası sevi-

yeye yükseltmek ve temsil etmek, 
b) Müzeleri ve müzecilik mesleğini korumak ve geliştirmek, 
c) Toplum hizmetine, bilgilerin yayılmasına ve milletlerarası kar-

şılıklı münasebetlerin gelişmesine faydalı olmak. 
Madde 7 — Mil l î Komite yukarıdaki amaçları gerçekleştirmek için 

aşağıdaki yolları takip eder: 
a) ICOM Türkiye Mil l î Komitesi, Milletlerarası Müzeler Konseyi 

(ICOM) ve bu konseye bağlı Mil l î Komiteler ve ihtisas teşekkülleri ile 
temas ve münasebetler kurar, imkânlarına göre onlarla işbirl iği yapar. 

b) Türkiye'deki her çeşit müze faaliyetlerini dışardaki millî komi-
telere aksettir ir ve çeşitli müze mensuplarının yabancı ülkelerdeki müze-
lerde yetişmeleri için imkânlar arar. ICOM ve ona bağlı millî komiteler 
arasında meslekî eleman ve teknik malzeme bakımlarından ihtiyaçlara 
uygun gelişmeyi sağlamak üzere karşılıklı tedbirler alınır. Bu alanda 
girişilecek her tür lü işbirl iği hususundaki teşebbüslerin gerçekleşmesine 
çalışır. 

c) Müze ve müzecilikle i lg i l i yayınlar yapar. 

BÖLÜM I V 

Üyelikler 

Madde 8 — ICOM'un Türkiye'de dört çeşit üyesi vard ı r : 
a) Faal üyeler (Membres ac t i f s ) : 
Yurdumuzda bulunan ve yukarıdaki tarife giren müzelerin (Müzeci-

liğin) çeşitli kollarında faal olarak çalışan müze müdürleri, konservatör 
niteliğ ni haiz şube şefleri, asistanlar, diğer ilmî müze personeli, müzele-
r in denetimiyle görevli müfettişler, müze laboratuvarlarında çalışan ilmî 
personel, müzelerin bağlı olduğu teşekkülde müzelerin çalışmalarıyla 
i lg i l i kollarda faal olarak çalışan ilmî personel ve şube müdürleri ile daha 
yukarı kademelerdeki görevlerde faal olarak çalışan ve bu görevlerden 

emekliye ayrılanlar, faal üye olabilirler. Ancak bu niteliğe haiz kimsele-
r in faal üye olabilmeleri için bu görevlerde en az beş yı l çalışmış olma-
lar ı ve i k i faal üyenin tekl i f etmesi şarttır. 

Bu üyeliklerin devam edebilmesi için ICOM Türkiye Mil l î Komitesine 
belirl i aidatın ödenmesi şarttır. 

b) Asosiye Üyeler (Membres associĞs): 
Umumun ziyaretine açık teşhir salonları bulunan kütüphane ve ar-

şivlerin merkez uzmanları, meslekî alanda müzelerle işbirliğine çağrılan 
uzmanlar, müzelerle i lg i l i olan seçkin şahıslar ile 5 inci maddede açıkla-
nan müze vasfını haiz teşekküllerin müdürleri ve ilmî personeli asosiye 
üye olabilirler. Ancak bu gibilerin asosiye üye olabilmeleri için faal üye-
lerden ik i kişinin tekl i f te bulunması şarttır. 

Bunların da üyeliklerinin devam edebilmesi için ICOM Türkiye Mil l î 
Komiteisne belirl i aidatı ödemeleri şarttır. 

c) Bağışçı üyeler (Membres bienfaiteurs): 
ICOM Türkiye Millî Komitesine her tür lü bağışta bulunan şahıslar 

bağışçı üye olabilirler. Ancak bunlar da ICOM Türkiye Mil l î Komitesine 
gerekli aidatı ödemekle mükelleft ir ler. Bunların üye olmalarına icra ko-
mitesince karar veril ir. 

d) Şeref üyeleri (Membres d'honneur): 
Müzelere olağanüstü hizmetleri dokunan şahıslardır. Bunlar ICOM 

Türkiye Mil l î Komitesine aidat ödemekle mükellef değildirler. 
Madde 9 — 8 inci maddenin (a ve b) fıkralarında gösterilen üyele-

r in bu görevlerden ayrılmalarıyla üyelikleri kendiliğinden düşer. 

BÖLÜM V 

ICOM Türkiye Millî Komitesi 

Madde 10 — ICOM Türkiye Mil l î Komitesi, faal ve asosiye üyeler 
arasında seçilen 15 kişiden meydana gelir. Bunların en az üçte ikisinin 8 
inci maddenin (a) fıkrasındaki faal üyeler arasından muhabere suretiyle 
gizli oyla seçilmesi şarttır. Ancak en çok üçte bir i muhabere suretiyle ve 
gizli oyla seçilmek şartiyle 8 inci maddenin (b) fıkrasındaki asosiye üye-
lerden olabilir. 

Madde 11 — 15 kişi l ik Mil l î Komite Üyeleri 3 yı l müddetle seçilirler. 
Madde 12 — 15 kişi l ik ICOM Türkiye Mil l î Komitesi üyeleri seçimi-

nin üç yılda bir yapılan ICOM Genel Kuru l Toplantısından 6 ay önce ya-
pılmış olması şarttır. 

Madde 13 — Faal ve asosiye üyelerden muhabere ve gizli oyla se-
çilen 15 kişi l ik ICOM Türkiye Millî Komitesi, kendi aralarından muhabere 
ve gizli oyla ve gizli oyla bir başkan ve beş kişi l ik ic ra Komitesini se-
çerler. 

Madde 14 — ICOM Türkiye Mil l î Komitesi başkanı aynı zamanda 
İcra Komitesinin de başkanıdır. 

Madde 15 — İcra Komitesi kendi aralarından bir sekreter ve bir 
muhasip seçer. Sekreter Mil l î Komitenin ve İcra Komitesinin işlerini yü-
yüten büronun amiridir. 

Madde 16 — ICOM Türkiye Mil l î Komitesinin görevleri : 
a) ICOM Türkiye Millî Komitesi 6 ve 7 nci maddelerde belirtilen 

amaçları gerçekleştirmeye çalışır. 
b) ICOM Türkiye Mil l î Komitesi toplantılarını imkânlar nisbetinde 

yurdun çeşitli bölgelerinde yapar. Buna İcra Komitesi karar verir. 
c) ICOM Türkiye Mi l l i Komitesi en az yılda bir defa toplanır. İcra 

Komitesinin daveti veya 15 kişi l ik ICOM Türkiye Mi l l i Komitesi üyeleri-
nin en az üçte ikisinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplantı yapabilir. 

d) ICOM Türkiye Mil l î Komitesi toplantıları, konferans ve tetk ik 
gezileri ile birleştirilebilir veya yeni açılan müzelerin açılışına rastlatıla-
bil ir. 

e) ICOM Türkiye Mil l î Komitesi toplantılarına, dışardan veya üye-
ler arasından konferansa veya toplantı bölgesine yakın müzelerin müdü-
rünü veya elemanlarını davet edebilir. Buna İcra Komitesi karar verir. 

f ) İcra Komitesi, karar almak suretiyle, müzelerle i lg i l i seminer 
kurs vesair toplantılar tertip edebilir ve bu hususlarla i lg i l i gerekli yar-
dımlarda bulunabilir. 

Madde 17 — ICOM Türk iye Mil l î Komitesi İcra Komitesinin Gö-
rev ler i : 

a) ICOM Türkiye Millî Komitesinden aldığı yetkiye dayanarak 
ICOM ile i lg i l i işleri görür. 

b) Paris'te ICOM Merkezince tertiplenen kongre, konferans ve 
ihtisas toplantılarına katılacak temsilcileri seçer. 

c) Yur t içi ve yur t dışı çeşitli müze faaliyetlerini takip ederek 
I I I üncü bölümdeki amaçları gerçekleştirmeye çalışır. 

d) Türkiye'deki ICOM çalışmaları hakkında ICOM Türkiye Mil l î 
Komitesine ve Paris'teki ICOM Merkezine raporlar verir. 
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e) Türkiye'deki ICOM ve müzelerle i lg i l i yayın işlerini yürütür. 
Madde 18 — 
a) icra Komitesi en az ik i ayda bir toplantı yapar. 
b) Başkan veya icra Komitesi üyelerinden üç kişinin isteği üze-

rine olağanüstü toplantı yapabilir. 
c) Toplantı yerini ve gününü başkan belirt ir. 
d) icra Komitesi toplantısı kararlarının muteber olabilmesi için 

başkan veya vekilinden başka üç İcra Komitesi üyesinin hazır bulunması 
şarttır. 

e) Kararlar nisap düşmeyecek şekilde hazır bulunanların çoğun-
luğu ile alınır. 

f ) Oy eşitliğinde başkanın oyu i k i oy sayılır. 
Madde 19 — Nisap: 
a) 15 kişi l ik ICOM Türkiye Mil l î Komutesinin karar alabilmesi 

için üyelerden en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. 
b) ICOM Türkiye Mi l l î Komitesinde karar lar toplantıya katılan-

ların çoğunluğu ile alınır. 
c) Yönetmelikte yapılacak değişiklik için 15 k iş i l ik üyelerden üçte 

ikisinin oyu şarttır. 
d) Yönetmelikteki değişiklikler Paris'teki ICOM Merkezinin ana 

tüzüğüne aykırı hükümler iht iva edemez. 
Madde 20 — Seçimler: 
a) ICOM Türkiye Millî Komitesi ve ic ra Komitesi seçimi muha-

bere usulü ile ve gizli oyla yapılır. En fazla oy alandan aşağı doğru inmek 
suretiyle 15 kişi tespit edilir. 15 inci olarak eşit oy alınması halinde se-
çim komitesince kura çekilir. 

b) Seçim Komitesine üyelerden veya dışardan müşahit alınabilir. 
c) Seçim sonuçları bir tutanakla tespit edilerek imzalanıp sakla-

nır. 
d) Seçim sonuçları faal ve asosiye üyelere ve ayrıca Paris'teki 

ICOM Merkezine bildir i l ir. 
e) Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilir. 
f ) 15 kişi l ik ICOM Türkiye Mil l î Komitesinin seçiminde, Komite 

üyelerinden sonra en çok oy alan 3 kişi, İcra Komitesinin seçiminde de 
İcra Komitesi üyelerinden sonra en fazla oy alan 2 kişi yedek üyeliğe 

ayrılır lar. Oy eşitliğinde kur 'a çekilir ve sonuç tutanağa geçirilir. 
Madde 21 — Malî hükümler : 

A - Gel i r ler : 
a) ICOM Türkiye Mil l î Komitesinin çalışmalarını sağlamak üzere 

her yı l Mil l î Eği t im Bakanlığı bütçesine konulmakta olan ödenekler, 
b) Üyelerden toplanan aidat ve çeşitli bağışlar, 
c) Yapacağı yayınlardan elde edeceği gelirler, 

d) Kurumlarca yapılacak yardımlardır. 
B - Malî iş lemler: 
a) ICOM Türkiye Mil l î Komitesi'nin Paris'teki Milletlerarası Mü-

zeler Konseyi (ICOM) Merkezine gönderilecek yıl l ık aidat Mil l î Eği t im 
Bakanlığınca ödenir. 

b) ICOM Türkiye Mil l î Komitesi bütçesine dahil paralar T. C. Mer-
kez Bankasında veya T. C. Ziraat Bankasında saklanır. 

c) Para çekme işlemi başkan, sekreter ve muhasipten en az iki-
sinin imzası ile yapılır. 

d) Gelir ve gider sekreterin kontrolunda, usulüne uygun olarak 
muhasip tarafından deftere işlenir. 

e) 15 kişi l ik ICOM Türkiye Mil l î Komitesi üyeleri gelir, gider ve 
kararları incelemeye yetki l idir. 

f ) Seçimlerde, hesaplar muhasip ve en az i k i ic ra Komitesi üye-
sinin de katılacağı bir komisyon tarafından eski İcra Komitesinden yeni 
İcra Komitesine devredilir ve sonuç bir tutanakla tespit edilir. Bu husus 

15 kiş i l ik ICOM Türkiye Mil l î Komitesinin i lk toplantısında görüşülerek 
onaylanır. 

g) Yeni İcra Komitesi, hesapları 3 k iş i l ik bir komisyon tarafından 
teslim alarak tutanakla tespit ett ikten sonra sarf iyatta bulunabilir. 

Madde 22 — Cezaî hükümler : 
a) Faal, asosiye ve bağışçı üyeler yı l l ık aidatlarını ödemedikleri 

takdirde üyelikleri kalkar. 
b) 15 kişi l ik ICOM Türkiye Mil l î Komitesi üyeleri en az i k i top-

lantıya mazeretsiz olarak katı lmadıkları takdirde üyelikleri sona erer 
ve yerlerine sıra ile en fazla oy alan yedekleri geçer, 

c) ICOM'nın gayelerine aykırı hareket edenler ve örnek kişi ol-mak vasfını kaybeden üyeler ICOM Türkiye Mil l î Komitesinin kararı ile 
üyelikten çıkarılabilir. 

Madde 23 — Fesih: 

a) Milletlerarası Müzeler Konseyi (ICOM) ın kendi kendini fes-
hetmesi halinde ICOM Türkiye Mil l î Komitesi de feshedilmiş sayılır. 

b) Fesih halinde ic ra Komitesi ve UNESCO Türkiye Mi l l î Komite-
sinin müşterek karar ı ile bütün taşınır ve taşınmaz malları ile parası 
UNESCO Türkiye Mi l l î Komisyonuna veya Maliye Bakanlığının kabul 
edeceği bir kuruma devredilir. 

Madde 24 — 24/8/1956 tar ih ve 4/7862 sayılı Bakanlar Kuru lu Ka-
rar ı ile kabul edilen «Milletlerarası Müzeler Konseyi (ICOM) Türkiye 
Mil l î Komitesi Talimatnamesi» yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 25 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 26 — Bu Yönetmelik hükümlerini Mil l î Eğ i t im Bakanlığı 

yürütür. 

• • • 

Y Ö N E T M E L I K L E R 
Başbakanlıktan: 

A r a ş t ı r m a Reaktör le r i Operatör ler ine 
Lisans V e r m e Yönetmel iğ i 

Madde 1 — Bu Yönetmelik Araştırma Reaktörlerini operatör olarak 
işletebilmek için gerekli lisans verme işlemi ile i lg i l i esaslara aitt ir . 

Madde 2 — Bu Yönetmelik esaslarına göre reaktör operatörü sına-
vını başaranlara örneği Yönetmelikte ekli olan (Ek-1) «Araştırma Reak-
törler i Operatör Lisansı» veril ir. Bu lisansa sahip olanlar T. C. hudutları 
dahilinde lisans almaya hak kazandıkları t ip araştırma ve deneme re-
aktörlerini, operatör olarak işletmeye yetkil idirler. Her ayrı tıp reaktör 
için ayrı lisans, aynı tip reaktörde güç yükselmesi halinde lisansa yetki 
şerhi veril ir. 

Madde 3 — Reaktör operatörünün görev ve yetkileri (Ek-2) de 
ayrıntılarıyla gösterildiği şekilde şunlardır: Reaktör İşeltme Şefi veya 
yetki l i Başoperatör gözlemi altında reaktörü güvenlikle çalıştırmak, bu 
amaçla; çalıştırmadan önce çalışma süresinde ve çalışma bitiminde ge-
rekl i el ile kumanda (Manipülasyon), gözlem, kontrol ve kayıt ları yap-
mak; reaktör işletme şefinin vereceği direktif lere uygun olarak reaktörü 
işletmek ve gerekli her tür lü operatörlük işlemlerini (Ek-2) yapmaktır. 
Reaktör operatörü, işletme talimatlarında belirti lmiş olan yetkilerin dışına 
çıkamaz. 

Madde 4 — Gerektikçe A E K Genel Sekreterliği operatör lisansı sı-
navı açar ve bir sınav kurulu kurar. Sınav kurulu 5 üyeden kuruludur. 
Araştırma reaktörünün bağlı bulunduğu Merkez Müdürü ve Reaktör iş-
letme Bölümü Başkanı bu kurulun tabiî üyeleridir. Diğer üyeler Genel 
Sekreterlikçe i lg i l i merkez dışındaki yetk i l i uzmanlardan seçilir. 

Madde 5 — AEK'na bağlı, kuruluşlarda sınav kurulunun başkam 
araştırma reaktörünün bağlı olduğu merkezin müdürüdür. 

Madde 6 — Sınava girecek adaylardan aşağıdaki özellikler aranı r : 
a) En az lise, sanat enstitüsü veya eşdeğer eğitim yapan bir okulu 

bitirmiş olmak; 
b) Sağlıkça, EK-3 de belirt i ldiği şekilde reaktör operatörlüğü yap-

mağa bir engeli bulunmamak; 
c) En az 18 ay operatör yardımcısı olarak çalışmış olmak; ve bu 

süre içinde, 
d) Operatör yetiştirme programını başarı ile tamamlamış ve reak-

töre 100 yol verme yapmış olmak; 
e) Üstlerinden bu görev için olumlu tezkiye almış olmak. 
Madde 7 — Sınavın yapılabilmesi için sınav kurulunun tamam ol-

ması şarttır. Adayın geçerli özürü ile sınav en çok ik i defa 15 gün öteye 
atılabilir. 

Madde 8 — Sınav önce yazılı, sonra sözlü olmak üzere ik i bölümdür. 
Yazılı sınav adayın reaktör operatörlüğü yetiştirme programıyla i lg i l i 
genel bilgilerini yoklamak maksadı ile yapılır. Sözlü sınava girebilmek 
için yazılı sınavı başarmış olmak şarttır. Reaktör işletmesine ait Ek-4 de 



11 ARALIK 1970 (Resmî Gazete) Sahife : 5 

belirtilen bilgileri yoklamak maksadı ile yapılan sözlü sınavın en az ya-
rısı işletme yerinde uygulama şeklinde yapılır. 

Madde 9 — Sınavdan sonra son toplantısını yapan sınav kurulu 
adayın başarı derecesini de tespit ederek bir rapor tanzim eder. Sınavı 
başarmış olmak için pekiyi ve iyi derecelerinden birini almış olmak şart-
tır. Orta ve zayıf derece alanlar sınavı başarmamış sayılırlar. 

Madde 10 — Sınavı başarmış olan adaylar Araştırma Reaktörü Ope-
ratörü unvanını almaya hak kazanırlar. 

Madde 11 — Sınavı başaramayan adaylar 6 ay geçmeden yeni bir 
sınava giremezler. 

Madde 12 — Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten 
itibaren yürürlüğe girer 

Madde 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini Atom Enerjisi Komisyonu 
Genel Sekreteri yürütür. 

EK-1 

T. C. 
BAŞBAKANLIK 

ATOM ENERJİSİ KOMİSYONU 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

REAKTÖR OPERATÖR LİSANSI 
oğlu doğumlu 

gücündeki tipi Araştırma 
Reaktörlerini A. E. K. Araştırma Reaktörleri Operatör Lisans Verme 
Yönetmeliğine göre, Operatör olarak işletmeye hak kazanmıştır. 

Tarih: / / 
Lisans No : 

Reaktörü güce kadar işletebilir 
Reaktörü güce kadar işletebilir 

Genel Sekreter 

EK - 2 
Reaktör operatörünün görev ve sorumlulukları: 
1. Reaktörün «genel kontrol», «kumanda konsolu kontrolü», ve 

«son kontrol» unu yapmak, 
2. Reaktörün kumanda tablosunu işletmek ve bütün önemli olay-

ların kaydım tutmak, 
3. Reaktör işletme Şefi veya yetkili Baş Operatörün gözlemi al-

tında reaktöre yol vermek ve güç değiştirmek, 
4. Çeşitli kaydedicilerin ve metrelerin gösterdikleri değerleri oku-

mak ve ait oldukları cetvellere kaydetmek, 
5. Anormal durumları Reaktör işletme Şefi'ne bildirmek. 
6. Güvensiz olduğunu tahmin ettiği bir anormal durum meydana 

gelir gelmez reaktörü durdurmak ve derhal İşletme Şefi'ne haber 
vermek, 

7. Reaktör İşletme Şefi gözlemine ihtiyaç olan ve her zaman ya-
pılan işler dışındaki durumları bilmek ve bulaşma ve radyasyon dahil 
olmak üzere devamlı yapılmayan işler için Reaktör İşletme Şefi'ne mü-
racaat etmek, 

8. Reaktör İşletme Şefi'nin gözlemi altında reaktöre giren ve çı-
kan deneylere yardım etmek, 

9. Işınlama, zırhlama, soğutma, havalandırma, su temizleme, bek-
letme, ve ölçme sistemleri gibi bütün yardımcı sistemleri çalıştırmak, 

10. Sağlık Fiziği Bölümü ile işbirliği yaparak radyasyon ölçme ve 
kontrolları yapmak, 

11. Gerektikçe teçhizat, tesisat ve takımları radyasyon bulaşması, 
korozyon ve kirlenmeden temizlemek, 

12. Gerektikçe bakım personeline yardımcı olmak, 
13. Yakıt yüklemek, çıkarmak, kontrol çubukları hareket meka-

nizmalarını sökmek ve takmak, ışınlamaları reaktöre sokmak ve çıkar-
mak, sıcak hücreyi kullanmak da dahil olmak üzere Reaktör İşletme 
Şefi tarafından istenen bütün işlemleri yapmak. 

EK - 3 

Operatör adaylarında tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurulla-
rınca tespit edilmek üzere aranacak özellikler: 

1. Akli, ruhî ve fizikî bakımdan sâlım bulunmak, 
2. Yüksek ve derin yerlerin kenarında baş dönmesi, göz karar-

ması gibi halleri bulunmamak, 
3. İyi görmek ve işitmek. (Dalton hastalığı ve sağırlığı olmamak) 

4. Meramını çabuk ifade etmesine manî derecede tutukluğu ol-
mamak. 

EK - 4 
Reaktör işletmesine ait bilgiler: 

1. Genel kontrol, kumanda tablosu kontrolü, 
2. Yol verme, güç değiştirme, 
3. Kararlı halde işletme, 
4. Durdurma, son kontrol, 
5. Deneylerin sokulması ve çıkartılması, 
6. Deneylerin tehlikesi, 
7. Tehlike hali kaideleri, 
8. Yakıt nakli, 
9. Su-al t ı işlemleri, 

10. Örnek ışınlatılması, 
11. İşletme kayıtları, 
12. Radyasyon ölçme cihazlarının kullanılması, 
13. Personel doz toleransları, 
14. Radyoaktif gazların atılması, 
15. Radyoaktif sıvıların bekletilmesi ve atılması, 
16. Katı radyoaktif artıklar.. 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İstanbul Üniversitesi işletme Fakültesi Muhasebe 
Enstitüsü Yönetmeliği 

I — Umumi hükümler: 
Madde 1 — Muhasebe Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi İşletme Fa-

kültesine bağlı ve Üniversiteler Kanununun ikinci maddesi gereğince 
tüzel kişiliği olan bir araştırma ve eğitim kurumudur. 

Madde 2 — Enstitünün amaçları şunlardır: 
a) Finansal Muhasebe, Maliyet Muhasebesi ve Muhasebede Denet-

leme konularında araştırmalar yapmak, Türk işletmelerinin bu konularla 
ilgili meselelerini incelemek. 

b) Yukarda belirtilen muhasebe konularındaki öğrenimin gelişme-
sine ve muhasebe alanındaki öğretim elemanlarının, işletme yöneticileri-
nin ve bu alanda çalışacakların yetişmesine yardım etmek. 

c) Türkiye'de muhasebenin geliştirilmesi amacıyla öğretim ve eği-
tim programlan düzenlemek. 

d) Muhasebe konularında kurs, seminer ve konferanslar düzenle-
mek. 

e) Türkiye'de muhasebe ile ilgili konularda ortaya çıkacak araş-
tırma ve danışma isteklerini karşılamak, 

f) Muhasebenin çeşitli konularıyla ilgili kongreler düzenlemek ve 
bu tür kongrelere katılmak, çalışma alanına giren konularda Türkiye'deki 
ve yabancı ülkelerdeki kurumlarla işbirliği yapmak. 

Madde 3 — Enstitü, amaçları ile ilgili her türlü yayın yapabilir. 

II — Enstitünün organları: 

Madde 4 — Enstitünün organları şunlardır: 
a) Genel Kurul 
b) Danışma Kurulu 
c) Yönetim Kurulu 
d) Denetçiler 
Madde 5 — Kenel Kurul, İşletme Fakültesi Genel Kurulu üyelerinden 

teşekkül eder. Genel Kurul, Yönetim Kurulu Başkanının çağrısı üzerine 
üye sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır ve oy çokluğu ile karar ve-
rir. Yönetim Kurulu Başkanı toplantıyı açar ve bir başkan, iki sekreter 
seçimi yapılır. Genel Kurul, Enstitü Müdürünü ve Yönetim Kurulu üye-
lerini seçer ve Enstitü çalışmaları hakkında tavsiye kararları alır. Büt-
çeyi tasdik eder. 
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Madde 6 — Danışma Ku ru lu : 
a) İstanbul Üniversitesi, İşletme fakü l tes i Finansal Muhasebe, 

Maliyet Muhasebesi; Denetleme; İstatistik, Demografi ve iktisadî Ana-
lizler, Matematik Kürsüleri Öğretim Üyeleri ile öbür kürsülerin birer 
temsilcisi; 

b) İstanbul Üniversitesi, ik t isat Fakültesi Maliye ve İşletme Kür-
süsü öğretim üyeleri, Orman Fakültesi İşletme Ekonomisi Kürsüsü Mu-
hasebe öğretim üyesi, 

c) Türkiye'de Muhasebe Uzmanları Derneği, Türkiye'deki öbür 
üniversitelerin muhasebe okutan fakülteleri ile İstanbul Ticaret ve Sa-
nayi Odalarının birer, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu ile 
Teftiş Kurulunun ikişer temsilcisi, 

d) Enstitüye sürekli bilimsel veya maddî yardımları dokunan ku-
ruluş veya kişilerin birer temsilcisi, 

e) Enstitünün amaç ve çalışmalarına i lg i gösteren, ya da uzmanlı-
ğından yararlanılması gereken kişiler arasından Yönetim Kurulunca ya-
pılacak teklif üzerine Danışma Kurulunca seçilecek kişilerden teşekkül 
eder. 

Madde 7 — Danışma Kurulu her yı l kış sömestresi sonunda Ens-
t i tü Müdürlüğünce belirtilecek tarihte toplanarak Enstitünün bir yıl l ık 
çalışmalarını ve denetçilerin raporlarını inceler. Yapılacak işler hakkında 
düşüncelerini bildirir. İ k i denetçi seçer. 

Danışma Kurulu. Yönetim Kurulunun kararı ve Müdürün çağrısı 
ile veya üye sayısının üçte bir inin isteği ile olağanüstü toplantıya çağ-
rılabilir. İ l k toplantı için üye tam sayısının en az üçte b i r i hazır olma-
lıdır. Bu sağlanamazsa, ikinci toplantı katılan üyeler ile yedi gün içinde 
yapılır. Danışma Kurulunun kararları, toplantıya katılanların çoğunluğu 
ile verilir. Danışma Kurulu, her toplantıda bir başkan ve i k i sekreter 
seçer. 

Madde 8 — Enstitü Yönetim Kurulu, Enstitü Müdürü ve Müdür 
Yardımcısı ile Genel Kurulca İşletme Fakültesi öğretim üyeleri arasın-
dan seçilen üç üyeden kurulur. 

Madde 9 — Enstitü Müdürü ve Müdür Yardımcısı Genel Kurul ta-
rafından İşletme Fakültesi Finansal Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Mu-
hasebe Denetimi Kürsüleri öğretim üyeleri arasından üç yıl için seçilir. 
Müdür, Yönetim Kurulunun Başkanı olup Enstitüyü temsil eder. Enstitü 
işlerini yürütür ve bütçeyi uygular. Bulunmadığı zamanlarda bu görev-
ler Müdür Yardımcısı tarafından yapılır. 

Madde 10 — Yönetim Kurulu, Enstitü bütçesinin kesin hesaplarını 
ve çalışma programlarını hazırlayıp Genel Kurula ve Danışma Kuruluna 
sunar. Bu Yönetmeliğin ve Genel Kurulun kendisine verdiği bütün gö-
revlerini yapar. 

Madde 11 — Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile top-
lanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar verir. 

Madde 12 — Denetçiler Danışma Kurulu tarafından üç y ı l için 
seçilirler. Her yı l Genel Kurula ve Danışma Kuruluna denetleme sonuç-
ları hakkında rapor verirler. 

III — Malî hükümler: 

Madde 13 — Enstitünün malî kaynakları, İşletme Fakültesi büt-
çesinden ayrılan ödeneklerle, yapılacak işler kargılığında elde edilecek 
meblâğlar, yerli, yabancı ve milletlerarası kamu ve özel, gerçek ve tü-
zel kişiler tarafından yapılacak yardım, bağış ve vasiyet ve bunların 
gelirlerinden ibarettir. 

Madde 14 — Enstitü bütçesinin tahakkuk amir i müdür, i ta amiri 
İşletme Fakültesi Dekanıdır. 

Madde 15 — Enstitü çalışmaları için gerekli memur ve hizmetli-
ler, Müdürün tekl i f i Yönetim Kurulunun onayı üzerine tayin edilir. 

Madde 16 — Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte 
yürürlüğe girer. 

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İs tanbul T e k n i k Üniversi tesi ve T e k n i k O k u l u M e m u r ve 
H i zmet l i l e r ine Mahsus G i y i m Eşyası Yöne tme l iğ in in 9. 
maddes i i le ( 1 ) sayı l ı l istenin 5. s ırasının değişt i r i lmesi 

h a k k ı n d a Y ö n e t m e l i k 

Madde 1 —- İ s tanbu l Teknik Üniversitesi ve Teknik Okulu Memur 
ve Hizmetlilerine Mahsus Giyim Eşyası Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi 
ile (1) sayılı Listenin 5. sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 9 — Laboratuvarı olan kürsülerdeki öğretim üye ve yar-
dımcılarına, Madde 7 esaslarına göre, iş veya laboratuvar gömleği ve-

r i l i r . Kadro mecburiyetleri dolayısı ile hizmet unvanları değişik olan 
görevlerin giyecek istihkakları f i i len çalışmakta oldukları hizmet yerle-
rine göre itâ amirliklerince tespit olunur. 

İ. T. Ü. ve T. O. Memur ve Hizmetlilerine verilecek Giyim Eşyasının 
çeşidini gösterir (1) sayılı Liste 

No. İst ihkak sahibinin görevi Alacağı giyim eşyası 

Laboratuvarı olan kürsülerdeki öğ-
ret im üye ve yardımcıları, tabip, 
sağlık memuru, hastabakıcı, kitap-
lıklardaki evrak işlerinde çalışan 
memur ve hizmetliler 

Laboratuvar gömleği, iş göm-
leği veya önlük (öğret im üye 
ve yardımcılarına, sağlık per-
soneline ikişer, diğerlerine bi-
rer adet. ) 

Madde 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini İ. T. Ü. Rektörü yürütür. 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

öğrenci Yurdu Yönetmeliği 

Madde 1 — Hacettepe Üniversitesi kapsamında bulunan Hacettepe 
Üniversitesi Öğrenci Yurdunun yönetim, işletme ve denetimiyle i lgi l i 
konular bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. 

Organlar: 

Madde 2 — Yur t işletmesinin organları şunlardır : 
a) Yönetim Kurulu 
b) Servisler Koordinasyon Kurulu 
c) Müdür 

Yönetim Kurulu: 

Madde 3 — Yönetim Kurulu, Rektörün görevlendireceği temsilci-
sinin başkanlığında, yur t bölümlerini temsil edecek şekilde ve kendi 
aralarından seçecekleri dört öğrenci temsilcisi, Üniversite Yönetim Ku-
rulunun görevlendireceği üç üye ile yur t müdürü veya görevlendireceği 
temsilcisinden oluşur. 

Madde 4 — Yönetim Kurulu'nun görevleri şunlardır: 
a) Yurdun işleme ve işletilmesi ile i lgi l i yurt müdürünün getire-

ceği konuları müzakere ederek tekliflerde bulunmak, dilek ve şikâyetleri 
değerlendirmek, 

b) Yurt la i lg i l i yönetmelik ve yönergelerin hazırlanması, gelişme 
ve değiştirilmesi hususunda tekliflerde bulunmak, 

c) Yurdun gelişmesi ve daha i y i çalışması hususunda kararlar 
alıp i lgi l i mercilere bildirmek, 

d) Bu Yönetmelikle kendisine verilen diğer işleri yapmaktır. 

Servisler Koordinasyon Kurulu: 

Madde 5 — Servisler Koordinasyon Kurulu yur t müdürünün 'baş-
kanlığında, müdür yardımcıları ile yur t işletmesi ile i lgi l i servislerin 
şeflerinden oluşur. 

Yur t işletmesi ile i lg i l i servisler, Kayıt - Kabul ve Danışma Ev İda-
resi, Teknik Bakım ve Onarım, Hesap İşleri, Yurt Tüketim ve Yardım-
laşma Sandığı Servisleri ile ihtiyaca göre kurulacak diğer servislerden 
ibarettir. 

Madde 6 — Servisler Koordinasyon Kurulu'nun görevleri şun-
la rd ı r : 

a) Servisler arası koordinasyonu sağlamak, 
b) Kararların uygulanmasında, yönetim ve denetiminde müdüre 

yardım etmek, 
c) Yur t işletmesinin yıl l ık bütçesini hazırlamak ve Üniversitece 

onaylanan bütçeyi uygulamaktır. 

Yurt Müdürü: 

Madde 7 — Yur t Müdürü, Rektör tarafından atanır. Yur t Müdü-
rünün görevi, yur t la i lg i l i yönetmelik ve yönergeleri uygulamak ve yur-
dun her bakımdan düzenli bir şekilde işletilmesini sağlamaktır. 

Yur t Müdürü, yurdun (Yatak odaları dahil) her tarafını teft iş eder 
ve denetler. 

Yur t Müdür yardımcıları ile diğer personel yur t müdürünün tekl i f i 
üzerine, Rektör veya görevlendireceği Üniversite Genel Sekretrince 
atanır. 
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Müdür yardımcıları ile diğer yurt personeli yurt müdürünün vere-
ceği yurtla i lg i l i görevleri yaparlar ve yur t müdürüne karşı sorumlu 
olurlar. 

Çeşitli hükümler: 
Madde 8 — Yurtta, ancak usulüne göre kaydı yapılan Hacettepe 

Üniversitesi öğrencileri barınabilirler. Yurda kaydı yapılmamış öğren-
ciler ile her ne suretle olursa olsun misafir ve yurt tan kaydı silinenler 
yur t ta barınamazlar ve barındırılamazlar. 

Yurt ta bir l ik ve kulüpler dahil hiçbir dernek faaliyeti yapılamaz 
ve toplantılarına (Yurt Tüketim ve Yardımlaşma Sandığı toplantıları 
hariç) izin verilemez. 

Yurdun hiçbir yerinde patlayıcı maddeler, silâhlar, taş, sopa, çivi, 
tel, demir çubuk gibi yaralayıcı, yanıcı ve zedeleyici araç ve gereçler 
bulundurulamaz. 

Yurdun içine ve dışına afişler ve bildiri ler aşılamaz. Yur t ile i lg i l i 
i lânlar ancak yur t müdürü tarafından belirl i yerlere asılır. 

Madde 9 — Yönetmeliğin 8. maddesi ile yasaklanan işlemleri ya-
panlar yurt yönetim kurulu kararıyla geçici veya sürekli olarak yurt-
tan uzaklaştırılır. 

Yurt ta kalan öğrenciler yurdun her çeşit malzemesini, temizliğini 
huzur ve sükunetini korumakla sorumludurlar. Buna aykırı hareket 
edenler, zamanında yurt aidatını ödemeyenler ve ayrıca disiplin yöner-
gesinde belirtilen eylemlerde bulunanlar hakkında yur t disiplin yöner-
gesi hükümleri uygulanır. 

Madde 10 — Yurt işletmesinin, kayıt - kabul ve danışma, Ev İda-
resi, Teknik Bakım ve Onarım, Hesap (Öğrencilerden alınacak aylık 
ücretlerin hesabı ile ayniyat işleri dahil) ve yur t tüketim ve yardımlaş-
ma sandığı işleri Üniversite Senatosunca onaylanacak yönergelerine 
göre yürütülür. 

Madde 11 —-Bu Yönetmelik hükümlerini Rektör yürütür. 
Madde 12 — Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte 

yürürlüğe girer. 

Sayıştay Başkanlığından: 

832 sayılı Sayıştay Kanununun 9 uncu maddesi gereğince düzenle-
nen «Sayıştay Denetçi Yardımcı Adayları ve Denetçi Yardımcıları Hak-

kında Kurs ve Meslek Sınavı Yönetmeliğinin» 23 üncü maddesinin de-
ğiştirilmesi Hakkında Yönetmelik. 

Madde 1 — 832 sayılı Sayıştay Kanununun 9 uncu maddesi gere-
ğince düzenlenen «Sayıştay Denetçi Yardımcı Adayları ve Denetçi Yar-
dımcıları Hakkında Kurs ve Meslek Sınavı Yönetmeliği» nin 23 üncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Sınava girebilme şar t lar ı : 
Madde 23 — Denetçi yardımcılarının sınava girebilmeleri için, Mes-

lek Kursunu tamamlamış bulunmaları ve denetçi yardımcılığı adaylığı 
ve denetçi yardımcılığında kaldığı süreler toplamının ik i sene olması 
şarttır. 

Madde 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 —-Bu Yönetmelik Sayıştay Başkanı tarafından yürütülür. 

Sayıştay Meslek Mensuplar ına A i t Sicil İçyönetmeliğinin 
15 ve 17 nci maddelerine birer f ı k ra eklenmesi hakk ında 

İçyönetmel ik 

Madde 1 — Sayıştay Meslek Mensuplarına Ait Sicil İçyönetme-
liğinin 15 inci maddesine, son fıkrasından evvel yer almak üzere, aşa-
ğıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Ancak, inceleme raporlarında mevzuata uygun bulunmayan her-
hangi bir işlem tespit edilememiş ve yargılamayı yapan dairece say-
man hesapları bu yolda hükme bağlanmışsa, raporun muhteva ve özel-
liği ile saymanlığın niteliği nazarı itibara alınmak suretiyle daire ku-
rulunca bu rapora 5-25 puvan takdir olunur ve fişteki özel yerine ya-
zılır. » 

Madde 2 — Aynı İçyönetmeliğin 17 nci maddesine, birinci fıkra-
sından sonra aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Ancak, bir yükselme süresi içindeki yıllara ait yeterlik derece-
lerinin farklı olması halinde, bu yeterlik derecesi her yıla ait toplam 
puvanların ortalaması esas alınarak bulunacak değerdir. » 

Madde 3 — Bu içyönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 4 — Bu İçyönetmelik Sayıştay Başkanı tarafından yü-
rütülür. 

T E B L I Ğ L E R 
Başbakanlık Yatırımları ve İhracatı Geliştirme ve Teşvik Bürosu 

Başkanlığından: 

« İhracat ta V e r g i İadesi Uygulanmasına D a i r K a r a r » a 
i l işkin Geçici V e r g i tadesi Tebl iği 

S ı ra N o : 5 
21 Kasım 1970 tar ihl i ve 13674 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 

(4) sıra No. lu Tebliğe ektir. 
1. 7/1115 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan «İHRACATTA 

VERGİ İADESİ UYGULANMASINA DAİR KARAR» ın 1 inci madde-
sinin (g) işaretli fıkrasındaki hüküm gereğince, aşağıdaki listede yer 
alan mamuller için hizalarında gösterilen nispetlerde geçici vergi iadesi 
yapılması kararlaştırılmıştır. 

Liste 
Sıra No. 

GEÇÎCÎ İ A D E L İSTESİ 

Mamulün cins ve nev'i 

Yararlanacağı 
geçici iade 
nispeti % 

21 Her nevi ve her cins ayna 8 
22 Asbestli çimento basınçsız boru ve aksamı 7 
23 Polivinil bütiral l i düz camlar (Oto camlan dahil) 6 
24 Tazyikl i kaplara takılan detandör, regülatör ve 

tazyik azaltıcı valf lar 8 
25 Komple beton direk fabrikası 5 

2. Geçici iade listesine eklenen yukardaki mamullerin, vergi iade-
sinden yararlanabilmeleri için serbest döviz karşılığında ihraç edilmeleri 
şarttır. 

3. İşbu Tebliğ Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe 
girer. 

Ulaştırma Bakanlığından: 

B a k a n l a r Kuru lunun 7 / 8 / 1 9 7 0 t a r i h ve 7 / 1 1 1 9 sayıl ı K a r a r ı 
ile yürür lüğe konulan Gemi Koordinasyon Yönetmel iğ in in 

uygulanışı ile i lgi l i Tebl iğ 
Madde 1 — Kamu sektörünün, ticaret gemisi niteliğini taşımayan 

deniz araçları ile i lgi l i taleplerine ait müracaatları da Gemi Koordinasyon 
Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi gereğince Ulaştırma Bakanlığına yapıla-
caktır. 

Madde 2 — Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirti len Teşvik Bel-
gesi ile yapabil ir l ik raporu, kamu sektörünün carî veya daha evvelki ya-
tır ım programlarına alınmış bulunan talepleri için aranmayacağı gibi, 
gerek kamu ve gerekse özel sektörden evvelce verilmiş müsaadeler gere-
ğince, başlanmış olan işleri için de bu belgeler aranmayacaktır. 

Madde 3 — Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (A) ve (D) bentleri 
gereğince, yur t içinde gemi inşa ettirmek veya gemisini esaslı tadil ve 
onarıma tabi tutmak isteyenler, Ulaştırma Bakanlığına gönderecekleri 
belgelere ilâveten, bu işler için ithali istenilen makine teçhizat ve malze-
menin yur t içinde temin edilemeyeceğine dair Sanayi Bakanlığından alın-
mış bir belgeyi de dilekçelerine eklemeleri şarttır. 

Madde 4 — Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde istenilen belgelerden 
taahhüt mektubu ile banka referans mektubu, kamu sektöründen aran-
mayacaktır. 
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Özel sektör tarafından verilecek olan taahhüt mektuplarının örneği 
E k : 1, 2 ve 3 de gösterilmiştir. 

Özel sektörün ibraz edecekleri banka referans mektupları, temin 
edebileceği kredi ile inşa ettireceği veya satın alacağı gemi bedeli ara-
sındaki fa rk kadar olacaktır. 

Madde 5 — 4 üncü maddenin (C) bendi 3 ve 4 üncü fıkralarında 
belirtilen anlaşmaların aslı veya örneği ile noterden tasdikl i tercümeleri 
bir l ikte gönderilecektir. 

Madde 6 — Gemisini esaslı tadil veya onarıma tabi tutmak isteyen 
özel sektöre dahil armatörler dilekçelerine, ayrıca yönetmeliğin 5 inci 
maddesinin (c) fıkrasına uygun olarak bir gemi inşa mühendisi tarafın-
dan hazırlanmış ve i lg i l i odalarca veya Marmara Bölgesi Liman ve De-
nizişleri Müdürlüğünce onaylanmış bir raporu da dilekçelerine ekleyecek-
lerdir. 

Madde 7 — Sözü geçen Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen 
teminat, nakden veya teminat mektubu olarak bir defada, o işe ait mü-
saade belgesinde yazılı bedel üzerinden Merkez Bankasına yatırılacaktır. 

Ancak kamu sektöründen teminat alınmayacaktır. 

Madde 8 — Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince, yur t içinde 
gemi inşası, esaslı tadil ve onarım yurt dışında gemi inşa ettiri lmesi 
veya yur t dışından gemi satın alınması ile i lg i l i teminatların iade edile-
bilmesi iç n; gemi sahibinin, bu Yönetmeliğe aykırı bir hareketi tespit 
edilmediğine dair Ulaştırma Bakanlığından alacağı belge ile i lg i l i Bölge 
Liman ve Denizişleri Müdürlüğünden alacağı gemisinin denize elverişli-
l ik belgesinin bir örneğini Merkez Bankasına ibraz etmesi gerekir. 

Madde 9 — Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirti len müsaade 
belgelerinin bir nüshası ayrıca Merkez Bankasına da gönderilecektir. 

Madde 10 — Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereğince Ulaştırma 
Bakanlığı emrindeki kotalardan, yur t içinde gemi inşası ve esaslı tadi l 
ve onarımı için yapılacak döviz tahsislerinde, Ulaştırma Bakanlığınca 
düzenlenecek ihtiyaç belgeleri, inşaatı veya esaslı tadi l ve onarımı yapa-
cak tersane adına verilecektir. 

Yur t dışında gemi inşası veya yurt dışından gemi i thal i için düzen-
lenecek ihtiyaç belgeleri gemi sahibine verilecektir. 

Madde 11 — Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirti len esaslar tes-
pi t edilinceye kadar geçecek zaman içinde, esaslı tadil ve onarım kapsa-
mına girmeyen çelik gemilerin onarım ve müteferr ik ihtiyaçlarına ait 
döviz tahsisleri ile 7/8/1970 tar ih ve 7/1119 sayılı kararnameye il işik 
Gemi Koordinasyon Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği anda Ulaştırma 
Bakanlığında mevcut müracaatlardan çelik gemiye geçiş, tarihinden önce 
inşasına başlanmış ahşap teknelerin makine ve teçhizat taleplerine ait 
döviz tahsislerine, «Gemi inşaatı ve onarımı için lüzumlu maddeler» ko-
tasından Devlet Planlama Teşkilâtı ile mutabık kalman miktar dahilin-
de, bu tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlanacaktır. 

Ancak bu maksatla yapılan tahsislere ait muameleler ithalât rej imi 
esaslarına tabidir. 

Madde 12 — Yönetmeliğin 18 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gere-
ğince 1/6/1968 tar ih ve 6/10126 sayılı Gemi Koordinasyon Yönetmeliği 
hükümlerine göre, başlanmış olan işlerden yur t dışından satın alınan 
veya inşa ettiri len veya ett ir i lmekte olan gemilerle i lg i l i taksitlere ait 
döviz tahsislerine devam edileceği gibi, evvelce yur t içinde inşasına baş-
lanılan veya esaslı tadil ve onarıma tabi tutulan gemilere ai t döviz tah-
sislerine, mer' i yönetmeliğin 11, 12 ve 13 üncü maddelerindeki esasların 
hazırlanıp, yayımlanması beklenilmeksizin, bu tebliğin yayımı tarihinden 
itibaren devam edilecektir. 

Ancak başlanılan işlerden olup, evvelce teminatı yatırılmamış ta-
lepler için, döviz transferi sırasında, mer'i Yönetmeliğin 7 nci maddesi 
gereğince Merkez Bankasına teminat yatırılması şartır. 

Madde 13 — Gemi Koordinasyon Yönetmeliğinin 6 nci maddesin-
de belirtilen tersanelerin ıslah ve tevsii veya yeni tersane tesisi talep-
lerine yapılacak döviz tahsisleri için, müracaat ve inceleme şekil ve 
şartları ile 11, 13 ve 15 inci maddelerinde belirt i len esaslar ve 12 nci 
maddesinde sözü edilen tonaj kademeleri ve her kademeye tahsis edile-
cek paylar, ayrı tebliğler ile açıklanacaktır. 

Madde 14 — Yur t dışından gemi satın alınmasında veya yur t dı-
şında gemi inşa ettirilmesinde peşin ve taksi t l i ödemeler, anlaşma esas-
ları gözönünde tutulmak suretiyle, Ulaştırma Bakanlığınca Merkez 
Bankasına verilecek tal imat dairesinde yapılır. 

Madde 15 — Henüz başlanılmamış bulunan işlere ait olup, evvelce 
Ulaştırma Bakanlığına yapılmış bulunan taleplerin, mer' i Yönetmelik 
hükümleri dairesinde yenilenmesi gereklidir. 

Madde 16 — Döviz tahsisine mesnet teşkil edecek belgelerde kur 
garantisi ve f iyat fa rk ı ödenmesini gerektir ir ibareler bulunmayacaktır. 

Madde 17 — 50 bin doların üstündeki taleplerde f iyat mukayese 
cetveli gönderilecektir. 

Madde 18 — Döviz tahsisleri FOB olarak yapılacaktır. 

Madde 19 — Bu tebliğ Resmî Gazete ile yayımı tarihinde yürür-
lüğe girer. 

E k : 1 

YURT İÇİNDE GEMİ İNŞASI İDE İ L G İ L İ 
T A A H H Ü T N A M E ÖRNEĞİ 

Yur t içinde inşa ettireceğim takriben DW. tonluk çe-
l ik gemi için; memleket dahilinde temin edemediğim ve yur t dışından 
ithal edeceğim makine, teçhizat ve malzemeyi Ulaştırma Bakanlığının 
muvafakati olmadan tahsis gayesi dışında başka bir yerde kullanamaya-
cağımı. diğer bir şahsa devretmeyeceğimi, satmayacağımı, dövizi kullan-
maktan herhangi bir sebep dolayısiyle vazgeçtiğim takdirde, durumu 
derhal adı geçen Bakanlığa bildireceğimi ve kullanılmayan dövizi usulü 
dairesinde Merkez Bankasına iade edeceğimi taahhüt eder, 7/8/1970 ta-
r ih ve 7/1119 sayılı Bakanlar Kuru lu Kararma ekli Gemi Koordinasyon 
Yönetmeliği hükümlerine aykırı harekette bulunduğum takdirde cezaî 
hükümlerin hakkımda tatbikini şimdiden kabul ederim. 

Adı ve Soyadı 
İmza 

A d r e s : 
P U L 

E k : 2 

GEMİLERİN ESASLI T A D İ L VE ONARIMI İ L E İ L G İ L İ 
T A A H H Ü T N A M E ÖRNEĞİ 

Yur t içinde esaslı tadil ve onarıma tabi tutacağım 
grostonilâtoluk adlı gemim için; memleket dahilinde te-
min edemediğim ve yu r t dışından i thal edeceğim makine, teçhizat ve mal-
zemeyi Ulaştırma Bakanlığının muvafakat i olmadan, tahsis gayesi dı-
şında başka bir yerde kullanamayacağımı, diğer bir şahsa devretmeye-
ceğimi, satmayacağımı, dövizi kul lanmakta herhangi bir sebep dolayı-
siyle vazgeçtiğim takdirde, durumu derhal 'adı geçen Bakanlığa bildire-
ceğimi ve kullanılmayan dövizi usulü dairesinde Merkez Bankasına iade 
edeceğimi taahhüt eder, 7/8/1970 tar ih ve 7/1119 sayılı Bakanlar Ku-
rulu kararma ekl i Gemi Koordinasyon Yönetmeliği hükümlerine aykırı 
harekette bulunduğum takdirde cezai hükümlerin hakkında tatbikini şim-
diden kabul ederim. 

Adı ve Soyadı 
İmza 

A d r e s : 
P U L 

E k : 3 

YURT D IŞ INDAN GEMİ SATIN A L I N M A S I İ L E İ L G İ L İ 
T A A H H Ü T N A M E ÖRNEĞİ 

Yur t dışından satın alacağım g r o s t o n i l â t o l u k . . . . 
. . . . bandıralı adlı gemi için i thalâtın sene içinde ya-
pılacağını ve tahsis olunacak dövizi müddeti içinde 'kullanamadığım 
takdirde, durumu derhal Ulaştırma Bakanlığına bildireceğimi ve usulü 
dairesince Merkez Bankasına iade edeceğimi taahhüt eder, 7/8/1970 
tarih ve 7/1119 sayılı Bakanlar Kuru lu Kararına ekl i Gemi Koordi-
nasyon Yönetmeliği hükümlerine aykır ı harekette bulunduğum takdirde, 
cezaî hükümlerin hakkımda tatb ik in i şimdiden kabul ederim. 

Adı ve Soyadı 
İmza 

A d r e s : 
P U L 
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G E N E L G E L E R 
Ticaret Bakanlığından: 

Dışticaret İşlerine Dair Sirküler 
Anlaşmalar: ( 7 0 / 6 2 ) 

7/7/1970 tarihl i 13541 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tür-
kiye - Çekoslovakya Ticaret Protokolüne ek «B» listesine «Tuvalet mal-
zemesi» için aynı listenin 66 sıra numarasında kayıt l ı «Muhtelif faslın-
dan karşılanmak suretiyle $ 5. 000, — lık bir kontenjan tefr ik edilmiştir. 

Ticaret Bakanlığından: 

Dışticaret İşlerine Dair Sirküler 
Anlaşmalar: ( 7 0 / 6 3 ) 

1970/71 devresi Türkiye - Romanya Ticaret Protdkolüne ek «A» 
listesinin 86 sıra numarasında kayıt l ı «Muhtelif» faslından karşılanmak 
üzere, aynı listenin 4 sıra numarasında yer alan 27. 10. 50 pozisyonlu 
«Makine yağları (Gres yağı hariç)» için $ 300. 000, — lık ek kontenjan 
te f r ik i ve muhtelif faslının $ 300. 000 arttırı lması uygun görülmüştür. 

— • • • 

İ L Â N L A R 
B. Yenişehir Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1970/2 
Davacı Pakize Ulusan'ın davalı Halil Hayri Duru ve arkadaşları 

aleyhlerine ikame olunan izaleyi şüyu davasının yapılan açık yargıla-
ması sırasında : 

Davalılardan Suna Aktüy'ün tebliğata yarar adresi bulunmadı-
ğından Resmî Gazete ile ilânen tebligatın yapılmasına mahkemece 
karar verilmiştir. 
İşbu davanın duruşması 23/12/1970 gününe muallâktır. Mezkûr günü 
saat 9.00 da davalılardan Suna Aktüy'ün mahkemede hazır bulunması 
davetive verine kaim olmak üzere ilân olunur. 12278 

• 

Karabük Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1967/375 
Davacı Yenice Nahiyesi Balıkısık İstasyonunda babası Nuti Ta-

bak yanında mukim Ayşe Tezcan tarafından kocası Kurucaşile Kazası 
Kale Köyü 28 hanede kayıtlı olup Çaycuma Kazası İstasyon Cadde-
sinde Mehmet Tencan yanında Kemal Tencan aleyhine ikame eylediği 
şiddetli geçimsizlik sebebiyle açılan boşanma davasında : 

Tarafların şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanmalarına Medenî 
Kanunun 142 nci maddesi gereğince davalının kusurlu bulunduğun-
dan bir sene müddetle evlenmekten memnuiyetine harç tarifesi hü-
kümlerine tevfikan 1500 kuruş peşin alındığından başkaca harç alın-
masına mahal olmadığına Mahkememizin 5/6/1969 tarih ve 1967/375 
esas ve 1969/321 sayı ile karar verilmiş olup, 

Davalı Kemal Tencan'm adresi meçhul olduğundan işbu ilâırn 
Resmî Gazete ile neşrinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ 
edilmiş sayılacağı hususu ilâm yerine kaim olmak üzere ilân olunuı. 

12280 
• 

Kartal Birinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1966/470 - 637 
Davacı M. S. B. lığı adma Avukatı Nermin Şenyuva tarafından 

davalılar Kartal'ın Aydınlı Köyünden Hatice Akça, Emine Uygun, Ali 
Vasfi Atayeri, Mehmet Atayeri, Meliha Atayeri, Hüsnü Atayeri, Rem-
ziye Çevik, Emine Atasoy, Nuriye Çetin, Fatma Çevik ve Ali Nazmi 
Çevik aleyhlerine açılan tescil davasının yapılan muhakeme sonunda : 

Kartal'ın Aydınlık Köyünün Tuzla Mevkiinde kâin 15 pafta, 825 
parsel numaralı gayrimenkulün davacı tarafmdan istimlâk edilmiş vc 
24.053,40 lira takdir edilmiş bu bedeli de Üsküdar İş Bankası Şubesi 
Cari Hesaplar Servisine davalılar adlarına 15/6/1966 tarih ve 194/633 
sayılı makbuz ile yatırıldığından bu gayrimenkulün davacı Millî Sa-
vunma Bakanlığı adma tapuya şerh verilmesine karar verilmiş bu 
karar davalılara tebliğ edilememiş olduğundan ilânen tebliğine karar 
verilmiş olmakla davetiye yerine kaim olmak üzere işbu kararın ilâ-
nen tebliğ olunur. 

Kararın neşir tarihinden itibaren bir ay zarfında Hâkimliğimize 
müracaat edilmediği takdirde hükmün kesinleşmiş sayılacağı da ilân 
olunur. 12282 

İnebolu Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/208 
İnebolu Boyran Mahallesinden Mehmet Ali oğlu Hüseyin Küçük 

tarafmdan açılan gaiplik davasında : 
Gaip olduğu ileri sürülen İnebolu Boyran Mahallesi hane 37 de 

kayıtlı Küçükosman oğullarından Ömer oğlu 1290 doğumlu Mehmet 
Ali'nin hayal ve mematı hakkında bilgileri olanların Medenî Kanunun 
32 nci maddesi gereğince bu bilgilerini Hâkimliğimize bildirmeleri lü-
zumu ilân olunur. 12281 

• 

Gaziantep Asliye İkinci Hukuk Hâkimliğinden : 

1969/275 
Savcılı Mahallesinden ökkaş kızı Ayşe Çelik'in şiddetli geçimsiz-

lik sebebiyle açtığı boşanma davasının duruşmasına 15/2/1971 giiııü 
gelmesi, bulundurulamayan davalı Bekişli Köyü 7 hanesinde kayıtlı 
Çolak Mehmet oğlu Halil Çelik'e duyurulur. 12284 

• 

Malatya Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/318 
'Davacı Mehmet Coşkun veki l i Avukat Gökalp Fırat tarafından 

Hasan Coşkun ve arkadaşları aleyhine açmış lolduğu izaleyi şüyu dava-
sının icra 'kılınan muhakemesi sırasında davetiyenin Resmî Gazete ile 
ve ilânen tebliğine karar verilmiş -olduğundan : 

Davalılardan Mustafa kızı Lütf iye, îsazade İbrahim, Mehmet kızı 
Müzeyyen, Mehmet Sait oğlu Hacı Osman, Bekir (kızı Kadriye, Barut-
çuoğlu Hacı Mehmet, Barutçuoğlu Abdulfettah, Barutçu kızı Mehri, Ba-
rutçu kızı Ayşe, Barutçu kızı îmiş, Bedri Azizoğlu, ve A l i Aslan adres-
lerinde bulunamadıklarından duruşmanın muallâk bulunduğu 29/12/1970 
Sah günü saat 9.30 da mahkemeye gelmedikleri veya bi r veki l gönder-
medikleri takdirde 'gıyap kararının tebliğ olunacağı davetiye yerine 
ka im olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 12288 

1970/38 
[Davacılar Osman Aşlar ve arkadaşları veki l i Avukat Sami Şiroğlu 

tarafmdan Fatma özsağlam ve arkadaşları aleyhine açmış olduğu iza-
leyi şüyu davasının icra kılman muhakemesi sırasında Malatya Cevhe-
rizade Mahallesi 6 hanede nüfusa kayı t l ı Mustafa Sabri kızı Fatma öz-
sağlam, Mehmet Faik 'kızı Ayşe Özsağlam, Meîımet Faik kızı Kemal 
Özsağlam, Mehmet Faik kızı Devlet Özsağlam ve Mehmet Faik kızı 
Kamile özsağlam adres bırakmadan semti meçhule g i t t ik ler i yapılan 
tahkikattan anlaşıldığından davetiyenin ilânen tebliğine karar verilmiş 
olduğundan : 

Yukarıda isimleri yazılı Fatma özsağlam, Ayşe özsağlam, Kemal 
Özsağlam, Kamile Özsağlam ve Devlet Özsağlam'ın duruşmanın bırakıl-
mış olduğu 29/12/1970 Sah günü saat 9,40 da mahkemeye bizzat gel-
medikleri veya bir veki l göndermedikleri takdirde ilân yolu ile gıyap 
kararının tebliğ edileceği davetiye yerine ka im olmak üzere ilânen teb-
l iğ olunur. 12289 
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Ankara Belediyesi imar Müdürlüğünden: 

Aşağıda ada ve parsel numaralan yazılı gayrimenkullere ait 
44100 No. lu tashihli plan, ve cetveli Müdürlüğümüz ilân tahtasına 
asılmıştır. 

ilânen ilgilliere duyurulur. 
Ada No : 1759, Parsel No : 10, 49, 50 12471 / i - l 

Orman Genel Müdürlüğü istanbul Satın Alma Komisyonu Başkan-
lığından : 

1 — Orman Genel Müdürlüğü Teşkilâtında mevcut dozerlere lü-
zumlu (4) kalem yürüyüş takımı Devlet Orman İşletmesi ve Döner Ser-
mayesi Yönetmeliği uyarmca yurt içi piyasadan tekl i f alma suretiyle ve 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 — Kapalı tekl i f mektuplarının en geç 22 Aral ık 1970 Salı günü 
saat 16.00 ya kadar (Mebusan Yokuşu No. 17 Başaran Han Kat 3 Fın-
dıklı-Istanbul) adresindeki Komisyon Başkanlığına verilmesi lâzımdır. 

3 — Bu işe ait idarî ve teknik şartnameler Komisyon Başkanlığın-
da, istanbul Orman Yedek Parça Depo Müdürlüğünde (Fatih Ormanı-Bü-
yükdere) ve Ankara-İzmir Orman İşletme Müdürlüklerinde görülebilir. 

Keyfiyet ilgililere duyurulur. 12495 / 2-1 

1 — Orman Genel Müdürlüğü Teşkilâtında mevcut paletli t raktör-
lere lüzumlu (14 kalem) palet pimi ve palet burcu tüm halinde Orman 
İşletmesi ve Döner Sermayesi Yönetmeliği uyarmca idarî ve teknik şart-
nameler esaslarına göre yur t içi piyasadan açık eksiltme suretiyle satın 
alınacaktır. 

2 — Açık eksiltme 25 Aral ık 1970 Cuma günü saat 14,00 de (Me-
busan Yokuşu 17 Başaran Han Kat 3 Fmdıklı-Istanbul) adresindeki ko-
misyon binasında yapılacaktır. 

3 — Bu eksiltmeye ait muhammen bedel 1.350.000 liradır. 
4 —• Talipli lerin eksiltmeye işt irak edebilmeleri için 54.250 l iralık 

geçici teminatı yatırmış olması şarttır. 
5 — Bu işe ait idarî ve teknik şartname Komisyon Başkanlığında, 

istanbul Orman Yedek Parça Depo Müdürlüğünde (Fatih Ormanı-Büyük-
dere) ve Ankara Orman İşletme Müdürlüğünde görülebilir. 

6 — İstekli lerin lüzumlu belgelerle belli günde Komisyonda bulun-
maları duyurulur. 12496/2-1 

Petrol Dairesi Reisliğinden : 

Kevvanee Overseas Oil Company ve Offshore ExpIoration Oil Com-
pany'nin I ve I X uncu Bölgelerde talep ettiği 7 adet petrol arama ruh-
satnamesinin Dairemizce reddedilmesi üzerine hasıl olan iht i lâf l ı duru-
mun tetkik ve tahkiki için Enerj i ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafmdan 
Ankara Barosu Avukatlarından Mahmut Ataman'ın Petrol Komiseri ta-
yin edildiği ve Petrol Komiseri tarafından duruşmanın 4 Ocak 1971 Pa-
zartesi günü saat 10,00 da Ankara, Yenişehir Konur Sokak No. 39 da 
Petrol Dairesi Kütüphane Salonunda yapılacağı Petrol Kanununun 38/1 
inci maddesinin (f) ve (i) f ıkraları ile Nizamnamenin 50/2 nei maddesi 
mucibince ilân olunur. 12494 / 1-1 

Akşam Erkek Sanat Okulu Müdürlüğünden : 

1 — Meslekî ve Teknik Öğretim Okulları ihtiyacı için aşağıda 
cins, miktar tahminî fiyat ve geçici teminatı belirtilen (1) kalem ma-
kina ve teçhizat 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü 
eksiltme ile Okulumuz tarafından satın alınacaktır. 

2 — ihaleye ait idarî ve fennî şartname her gün mesai saatleri 
içinde Okulumuzda göriilebilinir. 

3 — ihale 17 Aralık 1970 Perşembe günü saat 11.00 de Çankırı 
Caddesi 15 numaradaki Taner Han'ın ikinci katında bulunan Okulu-
muzda yapılacaktır. 

4 — Talipler muvakkat teminatlarının Ankara Okullar Sayman-
lığına yatırarak makbuzunu ve 1970 senesine ait ticaret odası belge-
sini teklif mektupları ile birlikte 17 Aralık 1970 Perşembe günü saat 
10.00 a kadar makbuz karşılığında Okulumuz Satm Alma Komisyo-
nuna teslim edilecektir. 

5 — Postadaki vaki olacak gecikmeler kabul edilmevecek. 
Grup No : 1, Cins ve özelliği: Buji temizleme cihazı, Miktar ı : 

20 Adet, M. bedeli: 66.000,— lira, M. teminatı: 4.550,— liradır. 
12097 /4-3 

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

Dövizi Batı Almanya'da Kreditanstalt für VVıederaufbau tara-
fından karşılanmak suretiyle ithal edilecek olan ve teklif verme son 
günü 30/11/1970 günü saat 11.00 olarak ilân edilen 1 adet ekskavatör, 
1 adet vagon drill, 2 adet seyyar kompresör, 3 adet yüksek tazyik 
Fuel - Oil pompası ve 4 adet sabit kompresör ihalesi için teklif verme 
suresi 1 ay daha uzatılmıştır. 

Buna göre teklif lerin en geç 30/12/1970 Çarşamba günü saat 11,00 
e kadar Şirketimiz Genel Müdürlüğünde bulundurulması gerekmektedir. 

12145 /3-3 

Ezine Tapulama Hâkimliğinden : 

1968/1 
Davacılar Ezine'nin Yeni Köyünden Nuriye Özbey, Mustafa Kızılay, 

Mehmet Ertay, Mehmet Güler, ismail Güçlü ve Recep Balkan tarafından 
davalılar Mehmet Nur i Köseoğlu ve Sudi Köseoğlu mirasçıları Havva 
Faize Köseoğlu, Müşerref Gökhan, Hatice Süveyda Salihoğlu, Meliha 
Köseoğlu, Mümin Erkan ve Ahmet Okay Köseoğlu aleyhlerine açmış ol-
duğu sınırlandırma ve yüzölçümüne it iraz davasının icra kılman açık 
duruşmasında : 

Ezine'nin Yeni Köyü (539) sayılı parsel hakkmda Tapulama Komis-
misyonunca tanzim olunan 24/10/1966 tarihl i tapulama tutanağında his-
sedar oldukları anlaşılan Karani kızı Emine, Süleyman oğlu Ömer, Dabil 
kızı Husiye ve Yusuf oğlu Hayr i Ati l la 'nın tebligata sarih adresleri mah-
kemece yapılan tahkikatta tespit edilemediğinden ilânen tebliğat yapıl-
masına karar veri lmiştir. 

Verilen karar gereğince adı geçen şahısların duruşma günü olan 
17/12/1970 günü saat 9 da mahkemede hazır bulunmadıkları, mazeretle-
r in i bildirmedikleri kendilerini bir vekille de temsil ettirmedikleri keza bu 
parsel üzerindeki itiraz, sebep ve delillerini bildirmedikleri takdirde it iraz 
etmemiş sayılacakları ve ayrıca gıyaplarında muhakeme icrasına karar 
verilmeyeceği hususu davetiye yerine ka im olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 12499 / 1 - 1 

Altındağ ikinci Asliye Ceza Hâkimliğinden: 

E. No : 1968/916 
K. No : 1969/824 
6136 sayılı Kanuna muhalefet suçundan sanık Rifat oğlu Sultan'-

dan olma 1950 doğumlu inegöl Kazası Kemalpaşa Mahallesi 5 hanede 
kayıtlı olup Ankara'da Altındağ Plevne Mahallesi 46 numarada ikamet 
eder Fevzi Düleker hakkında Mahkememizde yapılan açık yargılama 
sonunda: 

Sanığın suçu sabit olduğundan 6136 sayılı Kanunun 13, T. C. K. 
nun 36, 647 sayılı K. nun 6 ncı maddeleri gereğince 6 ay hapis cezası, 
200 lira ağır para cezasiyle mahkûmiyetine 16/10/1969 tarihinde karar 
verilmiş isede, hiikiim adı geçene adreslerinde bulunmadığından teb-
liğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı Kanunun 28, 29 uncu maddesi 
gereğince ilânen yapılmasına ve aynı Kanunun 31 inci maddesi gere-
ğince Resmî Gazete ile neşrine ve bu ilânın neşrini müteakip 15 gün 
sonra tebliğat yapılmış sayılacağı ve hükmün kesinleşeceği ilânen teb-
liğ olunur. 12068 

Nallıhan Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

E. No : 1970/648 
K. No : 1970/513 
Davacı Nallıhan Sobran Köyünden Mehmet oğlu 1940 doğumlu 

Mustafa Şan tarafmdan açılan soyadı düzeltmesi davasmm duruşması 
sonunda : 

Davacı halk arasmda soyadının Şen olduğu halde ve bu soyadı-
nı bu güne kadar kullandığından her nasılsa nüfusa Şan olarak yazıl-
mış bulunduğundan bunun Şen olarak düzeltilmesini istemiş ve mahke-
mecede talep yerinde görülmekte davacının soy adının şen olarak dü-
zeltilmesine karar verilmiştir. 

işbu kararımızın Resmî Gazete'de ilânı ile herhangi bir it iraz vaki 
olduğundan yukarıda esas ve karar »ımarası yapılı dosyaya müracaat-
ları i lân olunur. 11937 
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Keçiborlu Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1967/22 
K. No : 1970/418 
Müşteki : Hüseyin Özen, Mehmet Emver oğlu 1337 doğumlu 

Keçiborlu Tuzla Mahallesinden, 
Sanıklar: 1 — Hasan Kutlu, Mehmet Ali ve Zeynep oğlu 1940 do-

ğumlu Yalvaç Elbangi Köyünden, 
2 — Ali Rıza Ulu, Ahmet ve Gülsüm oğlu 1927 doğumlu, Yalvaç 

Elbangi Köyünden, 
3 — Osman Yıldız, Hasan ve Cemile oğlu 1941 doğumlu Yalvaç 

Küyüklü Köyünden, 
Suç: Hırsızlık, 
Suç tarihi: 9/12/1966 
Yukarıda açık kimliğ,i yazılı sanıklardan Ali Rıza Ulu ve Osman 

Yıldız'a Mahkememizce verilen ve hareketlerine uvan T. C. K. nun 
64 üncü maddesi delaletiyle 491/ilk maddesi gereğince ikişer sene 
hapis ve bu kadar emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulma-
larına ve diğer sanık Hasan Kutlu hakkında T. C. K. nun 64 üncü mad-
desi delâletiyle 491/ilk maddesi gereğince 2 sene 8 ay hapis ve bu 
kadar emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulmalarına dair ve-
rilen 10/9/1970 tarih ve 22/418 sayılı sanıklardan Osman Yıldız'ın ad-
resini terkettiği ve başka adresinin tespit edilemediğinden ilânen teb-
liğat yapılmasına karar verilmiştir ve ilân tarihinden 15 gün sonra 
tebligat yapılmış sayılacağı Tebliğat Kanunu hükümlerine göre ilânen 
tebliğ olunur. 12190 

1969/189 
Sanık : Ahmet Güvenir, Abdülkadir ve Fatma oğlu 1934 doğumlu, 

Bolvadin ilçesi Mescit Mahallesi nüfusuna kayıtlı Şenyurt Mahallesi 
Konya Kardeşler Sokak No. 7 Ankara'da otururken adresi meçhul, 

Suç : Trafik Kanununa muhalefet, Trafik Kanunun 22, 58/A. 
maddeleri, 

Suç tarihi: 4/4/1968 
Sanık Ahmet Güvenir'in adresini terkettiği ve başka adresinin 

tespit edilemediği, zabıta tahkikatından anlaşıldığından ilânen teb-
liğat yapılmasına karar verilmiştir. Sanığın 30//12/1970 Çarşamba 
günü saat 9.00 da mahkemede hazır bulunması gerektiği, gelmediği 
takdirde davanın gıyabında görüleceği, yayım tarihinden itibaren 15 
gün sonra tebliğat yapılmış sayılacağı Tebliğat Kanununun hüküm-
lerine göre ilânen tebliğ olunur. 12191 

• 

Nazilli Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1967/1606 
K. No: 1970/2063 
C. M. U. N o : 1967/1394 
Gündüzün bina dahilinden hırsızlık suçundan sanık Afvon İlinin 

Karamanlı Mahallesinde nüfusa kayıtlı Ali ve Ayşe'den olma 40 ya-
şında Rukiye Barış hakkında Nazilli Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan 
muhakeme sonunda : T. C. K. nun 491/4, 522, 525 inci maddeleri uya-
rınca dört ay müddetle hapis ve dört ay müddeti'! emniyeti umumiye 
nezareti altında bulundurulmasına, nezaret ve tutuklu kaldığı s"-" 
lerin cezasından mahsubuna, tahfife ve tecile yer olmadığına, 1950 
kuruş muhakeme masrafının tahsiline dair verilen 17/12/1969 tarih 
ve 1606/2063 sayılı gıyabî hüküm sanığın adresinin meçhul bulunması 
sebebiyle adresinin meçhul sayılmasına ve gıyabî hükmün Resmî 
Gazete ile ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla son ilân tarihinden 
itibaren 15 gün sonra sanığa gıyabî hükmün tebliğ edilmiş sayılacağı 
ve kanunî süresi içinde kanun yoluna gidilmediği tkadirde hükmün 
kesinleşeceği ilânen tebliğ olunur. 12192 

E. No : 1969/1514 
K. No : 1970/271 
C. M. U. No : 1969/854 
6/8/1969 tarihinde müşteki Ali Kaya'ya hakaret, bıçakla yarala-

maya nakıs teşebbüs ve tecavüzi sarhoşluk suçlarından sanık istan-
bul Yalova ilçesi Sultaniye Köyü 66 hanede nüfusa kayıtlı Mehmet 
Ali ve Emine'den 6/5/1941 de olma Enver Bahadır hakkında yapılan 
muhakeme sonunda: T. C. K. nun 482/3, 456/4, 61, 457/1, 572/1 ve 
71 ve 74 üncü maddeleri uyarınca iki ay on gün hapis, 250 lira ağır 
para ve iki ay hafif hapis cezasiyle cezalandırılmasına, tutuklu kal-
dığı ve nezarette kaldığı günlerin mahkûmiyet müddetinden mahsu-

buna, 18,10 lira masrafın tahsiline dair verilen 4/2/1970 gün ve 
1514/271 sayılı gıyabî hüküm sanığın adresinin meçhul bulunması se-
bebiyle mahkemece adresinin meçhul sayılmsama ve gıyabî hükmün 
Resmî Gazete ile ilânen sanığa tebliğine karar verilmiş olmakla ilân 
tarihinden itibaren 15 gün sonra gıyabî mahkûmiyet kararının sanığa 
tebliğ edilmiş sayılacağına ve kanunî süresi içinde kanun yoluna baş 
vurulmadığı takdirde gıyabî hükmün kesinleşeceği ilânen tebliğ 
olunur. 12193 

E. No : 1969/1770 
K. No : 1970/356 
C. M. U. No : 1969/993 
10/9/1969 tarihinde müşteki Tevfik Göçer'e hakaret ve saldırgan 

sarhoşluktan sanık Ödemiş Bademli Bucağı YakaçeJebi Mahallesi 159 
hanede nüfusa kayıtlı Hüseyin ve Hatice'den 1/3/1927 de olma Mus-
tafa Ali Döner hakkmda Nazilli Sulh Ceza Mahkemesinde 3005 sayılı 
Kanununa göre yapılan muhakeme sonunda : T. C. K. nun 482/3 üncü 
maddesi ve 572/1 inci maddesi uyarınca ve 647 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinin uygulanması suretiyle neticeten 550 lira ağır para cezası-
nın üç taksitte, birer ay ara ile, ilk taksiti 150 lira, diğer iki taksiti 
200 er liradan olmak üzere sanıktan tahsiline, taksitlerden birinin 
ödenmemesi halinde tamamının sanıktan tahsiline ve 300 lira hafif 
para cezasiyle cezalandırılmasına bunun da üç müsavi taksitte ve 
birer ay ara ile beher taksit 100 er lira üzerinden tahsiline, 400 kuruş 
masrafın tahsiline dair verilen 11/2/1970 günlü ve 1770 /356 karar sayılı 
gıyabî hüküm sanığın adresinin meçhul sayılmasına karar verilmesi 
sebebiyle ilân tarihinden 15 gün sonra sanığa gıyabî hükmün tebliğ 
edilmiş sayılmasına, kanunî süresi içinde kanun yoluna gidilmediği 
takdirde hükmün kesinleşeceği ilânen tebliğ olunur. 12194 

E. No : 1968/1075 
K. N o : 1969/2098 
C. M. U. No : 1968/1101 
26/7/1968 tarihinde Musa Karakuzu'yu kesici cisimle yaralamaya 

teşebbüsten sanık Ilgın İlçesinin Argıthan Bucağı Azarı Mahallesinde 
nüfusa kayıtlı Nasıf ve Marziye'den 1932 de olma Abdülkadir Gürsoy 
hakkmda açılan kamu davasının yapılan muhakemesi sonunda: T. C. 
K. nun 456/4, 457/1 ve 61 inci maddeleri uyarınca 133 lira 30 kuruş 
ağır para cezasiyle hükümlülüğüne, tahfife ve tecile takdiren ver ol-
madığına 19,50 lira muhakeme masrafının tahsiline dair verilen 
19/12/1969 tarih ve 1075/2098 sayılı gıyabî hüküm sanığın adresinin 
meçhul bulunması sebebiyle mahkemece adresinin meçhul savıl-
sma ve Resmî Gazete ile gıyabî hükmün ilânen sanığa tebliğ olunma-
sına karar verilmiş olmakla son ilân tarihinden 15 gün sonra gıvabî 
hükmün sanığa tebliğ olunmuş sayılacağı, kanunî süresi içinde kanun 
yoluna gidilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği ilânen tebliğ olunur. 

12195 

E. N o : 1969/458 
K. No : 1970/574 
C. M. U. No : 1969/260 
Saldırgan sarhoşluk suçundan sanık Denizli Honazlı Bucağının 

Emir Azizli Köyü 32 hanede nüfusa kayıtlı Hakkı ve Hatice'den 1333 
de olma Cevat Gümüş hakkında yapılan muhakeme sonunda : T. C. 
K. nun 572/1 inci maddesi ve 647 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uya-
rınca üç yüz lira hafif para cezasiyle tecziyesine ve 647 sayılı Kanu-
nun 5 inci maddesi gereğince bu cezanın sanıktan üç taksitte, birer ay 
ara ile, beher taksit 100 er liradan olmak üzere sanıktan tahsiline, 
taksitlerden birinin ödenmemesi halinde tamamının sanıktan tahsiline 
9/3/1970 tarihinde 458/574 karar sayılı gıyabî hüküm sanığın adresinin 
meçhul bulunması sebebiyle adresinin meçhul sayılmasına karar veril-
miş olmakla ilân tarihinden 15 gün sonra gıyabî hükmün sanığa teb-
liğ edilmiş sayılmasına, kanunî süresi içinde kanun yoluna gidilmediği 
takdirde hükmün kesinleşeceği ilânen tebliğ olunur. 12196 

•—•— 

Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden : 

Yeniden baskısı tamamlanan Üçüncü Tert ip Düsturun 25. cildi sa-
tışa çıkarılmıştır. Bedeli 14 lira, posta ücreti 250 kuruştur. 

İstenildiği takdirde 1G,50 liranın İşletmemizin Posta Çekleri Mer-
kezindeki 10003255 sayılı hesabına aktarılması için mahalli postalıaneye 
yatırılması ve durumun bir mektupla bildirilmesi gerekmektedir. İ lân 
olunur. 
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istanbul 3 üncü Asliye Ceza Hâkimliğinden: 

E. No : 1969/788 
K. No : 1969/739 
Hâk im: Hurşit Saydam 8309 
Kâtip : Neriman Erbilen, 
506 sayılı Kanuna muhalefetten sanık Kâmuran Besler hakkm-

daki gıyabî hüküm sanığa tebliğ edilemediği C. Savcılığından iade 
edilen muameleli evrak münderecatından anlaşılmakla dosyası tetkik 
edilerek gereği düşünüldü: 

Maznunun 506 sayılı Kanunun 140/B. maddesinin iki defa tat-
biki ile neticeten 400 lira ağır para cezasiyle tecziyesine 647 sayılı 
Kanunun 6 nci maddesiyle tayin edilen cezanın teciline, 500 lira üc-
reti vekâletin maznundan alınarak müdahil idareye verilmesine dair 
Mahkememizden verilen 3/10/1969 tarih ve 1969/788-739 sayılı hüküm 
7201 sayılı Tebliğat Kanununun 28 inci maddesindeki sarahat daire-
sinde tebliğe çıkarıldığı halde tebliğ edilemediği gibi zabıtaca adresi-
nin de tespit edilemeyip meçhul kaldığı anlaşılmakla mezkûr Kanu-
nun 28, 29, 30, 31 inci maddeleri gereğince hüküm hulâsasının ilânen 
tebliğine ve bu maksatla : 

A — Ilânm Resmî Gazete ile yapılmasına, 
B — Hüküm suretinin ve ilânın istanbul Adliye divanhanesine 

ilsakma, 
C — Son ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapıl-

mış sayılmasına, 
itirazı kabil olmak üzere 18/11/1970 tarihinde karar verildi. 

12251/1 

E. N o : 1970/29 
K. No : 1970/91 
Hâkim : Hurşit Saydam 8309 
Kâtip : Muazzez Beğen, 
506 sayılı Kanuna muhalefetten sanık Ümit Arslan Utku hakkın-

daki gıyabî hükmün sanığa tebliğ edilemediği dosyasına C. Savcılığın-
dan iade edilen muameleli evraklar münderecatından anlaşılmakla 
dosyası tetkik edilerek gereği düşünüldü : 

Maznunun 506 sayılı Kanunun 140/A. maddesi ile 200 lira ağır 
para cezasiyle tecziyesine ve 647/6 nci madde ile de tayin edilen ceza-
nın teciline 500 lira vekâlet ücretinin maznundan alınarak müdahile 
verilmesine dair Mahkememizden verilen 23/2/1970 tarih ve 1970/29-91 
sayılı hüküm 7201 sayılı Tebliğat Kanununun 28 inci maddesindeki 
sarahat dairesinde tebliğe çıkarıldığı halde sanığa tebliğ edilemediği 
gibi zabıtaca adresinin tespit edilemeyip meçhul kaldığı anlaşılmakla 
mezkûr Kanunun 28, 29, 30 ve 31 inci maddeler gereğince hüküm 
hulâsasının ilânen tebliğine ve bu maksatla: 

A — ilânın Resmî Gazete ile yapılmasına, 
B — Hüküm suretinin ve ilânın istanbul Adliye divanhanesine 

ilsakına, 
C — Son ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapıl-

mış sayılmasına, 
itirazı kabil olmak üzere 18/11/1970 tarihinde karar verildi. 

12251/2 

E. No : 1969/247 
K. No : 1970/453 
Hâkim : Hurşit Saydam 8309 
Kâtip : Muazzez Beğen, 
Hırsızlık suçundan maznun Alâaddin Gülertaş hakkındaki gıyabî 

ilâmın sanığa tebliğ edilemediği C. Savcılığından dosyasına iade edilen 
muameleli evrak münderecatından anlaşılmakla dosyası tetkik edile-
rek gereği düşünüldü: 

Maznunun 492/1, 522, 523/2, 525 inci maddelerle neticeten dört 
ay hapsine ve o kadar emniyeti umumiye nezareti altında bulundurul-
masına dair Mahkememizden verilen 15/6/1970 tarih ve esas 1969/247, 
karar 1970/453 sayılı hüküm 7201 numaralı Tebliğat Kanununun 28 inci 
maddesindeki sarahat dairesinde tebliğe çıkarıldığı halde tebliğ edile-
mediği gibi zabıtaca da adresinin tespit edilemeyip binnetice meçhul 
kaldığı anlaşılmakla mezkûr Kanunun 28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri 
gereğince hüküm hulâsasının ilânen tebliğine ve bu maksatla: 

A — ilânın Resmî Gazete'de yapılmasına, 
B — Hüküm suretinin ve ilânın istanbul Adliye divanhanesine 

ilsakma. 

C — Son ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğatm yapılmış 
sayılmasına, 
itiıazi kabil olmak üzere 18/11/1970 tarihinde karar verildi. 

12251/3 

E. No : 1968/1090 
K. No : 1969/382 
Hâkim : Hurşit Saydam 8309 
Kâtip : Neriman Erbilen, 
Memura hakaretten sanık Hulusi Sekmen hakkındaki gıyabî 

hükmün sanığa tebliğ edilemediği C. Savcılığından dosyasına gelen 
muameleli evraklar münderecatından anlaşılmakla dosyası tetkik edi-
lerek gereği düşünüldü : 

Maznunun C. K. nun 266/1, 647/6 nci maddeleriyle bir ay hapis, 
150 lira ağır para cezasiyle tecziyesine ve tayin edilen cezanın teciline 
dair Mahkememizden verilen 23/5/1970 tarih ve esas 1968/1090, karar 
1969/382 sayılı hüküm, 7201 sayılı Tebliğat Kanununun 28 inci madde-
sindeki sarahat dairesinde tebliğe çıkarıldığı halde tebliğ edilemediği 
gibi zabıtaca da adresinin tespit edilemeyip meçhul kaldığı anlaşıl-
makla mezkûr Kanunun 28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri gereğince hü-
küm hulâsasının ilânen tebliğine ve bu maksatla: 

A — ilânın Resmî Gazete ile yapılmasına, 
B — Hüküm suretinin ve ilânın istanbul Adliye divanhanesine 

ilsakına, 
C — Son ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğatm yapıl-

mış sayılmasına, 
itirazı kabil olmak üzezre 18/11/1970 tarihinde karar verildi. 

— 12251/4 
E. No : 1969/266 
K. No : 1969/463 
Hâkim: Hurşit Saydam 8309 
Kâtip : Neriman Erbilen, 
506 sayılı Kanuna muhalefetten sanık Zeki Özbilek hakkındaki 

gıyabî hükmün sanığa tebliğ edilemediği C. Savcılığından iade edilen 
muameleli evraklar münderecatından anlaşılmakla dosyası tetkik edi-
ieı ek gereği düşünüldü : 

Maznunun 506 sayılı Kanunun 140/B. maddesi gereğince 200 lira 
ağır para cezasiyle tecziyesine 500 lira maktu vekâlet ücretinin maz-
nundan alınarak müdahil idareye verilmesine dair Mahkememizden 
verilen 13/6/1969 tarih ve 1969/266-463 sayılı hüküm 7201 sayılı Teb-
liğat Kanununun 28 inci maddesindeki sarahat dairesinde tebliğe çıka-
ı ildiği halde tebliğ edilemediği gibi zabıta marifetiyle de adresinin 
tespit edilemeyip binnetice meçhul kaldığı anlaşılmakla mezkûr Ka-
nunun 28, 29, 30, 31 inci maddeleri gereğince hüküm hulâsasının ilânen 
tebliğine ve bu maksatla: 

A — Ilânm Resmî Gazete ile yapılmasına, 
B — Hüküm suretinin ve ilânın istanbul Adliye divanhanesine 

ilsakma, 
C — Son ilânın yapıldığı günden 15 gün sonra tebligatın yapıl-

mış sayılmasına, 
itirazı kabil olmak üzezre 18/11/1970 tarihinde karar verildi. 

12251/5 

E. No : 1968/1077 
K. No : 1969/204 
Hâk im : Hurşi t Saydam 8309 
Kât ip : Neriman Erbilen 
Sanayi Sicil Kanununa muhalefetten sanık Emin Lokman hakkm-

daki gıyabî hükmün sanığa tebliğ edilemediği C. Savcılığından dosyasına 
gelen muameleli evraklar münderecatından anlaşılmakla dosyası te tk ik 
edilerek gereği düşünüldü : 

Maznunun 6948 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gereğince 100 l i ra 
ağır para cezası ile tecziyesine dair Mahkememizden verilen 28/3/1969 
tar ih ve esas 1968/1077, karar 1969/204 sayılı hüküm 7201 sayılı Tebli-
ğat Kanununun 28 inci maddesindeki sarahat dairesinde tebliğe verildiği 
halde tebliğ edilemediği gibi adresinin de zabıtaca yapılan tahkikat so-
nucu tespit edilemeyip meçhul kaldığı anlaşılmakla mezkûr kanunun 
28, 29, 30 ve 31 inci maddeler gereğince hüküm hulâsasının ilânen tebli-
ğine ve bu maksatla : 

A — I lânm Resmî Gazete ile yapılmasına, 
B — Hüküm suretinin ve ilânın ist. Adl iye divanhanesine ilsakma, 
C — Son ilânın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebligatın 

yapılmış sayılmasına, 
it irazı kabil olmak üzere 18/11/1970 tarihinde karar verildi. 

12251 /-6 
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Tarım Bakanlığı Veteriner Malzeme Deposu Müdürlüğünden: 

1 — Tarım Bakanlığı Veteriner İşleri Genel Müdürlüğünün ihti-
yacı için kapalı zarf usuliyle (3) kalem çeşitli ilâç satın alınacaktır. 

2 — 

Muhammen Geçici 
Sıra Satm alınacak ilâcın bedeli teminatı 
No. adı Miktarı Lira Kr. Lira Kr. 

1. Tetramisole 13.000 Adet 103.350,00 7.417,50 
Hidrochloride (15 Gr. paket) 

2. Chlorocoumarin - Thic- 422 Kilo 35.135,60 2.635,50 
phosp - Horıc - Acide (1 Kg. paket) 
Ester % 50 Wp. toz 

3. Phosphonacıde - Dime- 910 Kilo 94.038,60 5.952,00 
thl Ester toz (1 Kg. paket) 

3 — Eksiltme 22/12/1970 Sah günü saat 15.00 de Ankara - Etlik 
Veteriner Malzeme Deposu Müdürlüğü Binasında Satın Alma Komis-
yonu tarafından yapılacaktır. 

4 — Teklif mektuplarının yukarıda belirtilen gün ve saatten bir 
saat öncesine kadar Komisyon Başkanlığına makbuz karşılığı teslim 
edilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

5 — Bu eksiltmeye ait özel ve genel şartnameler her gün çalışma 
saatleri içinde Ankara'da Veteriner Malzeme Deposu Müdürlüğünden, 
İstanbul'da Veteriner Başmüdürlüğünden bedelsiz olarak temin edile-
bilir. 

6 — Eksiltmeye katılmak isteyenlerin şartnamenin 4 üncü mad-
desinde yazılı belgeleri Komisyon Başkanlığına ibraz etmesi şarttır. 

12160/4-3 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Tabminî bedeli 18.000,— TL. geçici teminatı 1.350,— TL. dan 
70-2758-6 dosya numaralı 45.000 adet formun (her tür lü malzemesi işi 
alana ait olmak üzere) bastırılarak satın alınması kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 21 Aral ık 1970 Pazartesi günü saat 16.00 da Ankara'da 
Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Numu-
nesi mesai saatlerinde aynı yerde görülebilir ve şartnamesi dilekçeyle 
bedelsiz veril ir. 

İstekli ler 1970 yılı vizesi yapılmış Ticaret. Sanayi Odası veya Es-
naf Belgesini ve alman şartnamenin her sahifesini imzalayarak dış zar-
fın içine koymak şartiyle hazırlayacakları teklif mektubunun eksilt-
meyi açma saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Ko-
misyon Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
Duyurulur. 12040 / 4-4 

Tahminî bedeli 15.000,— TL., geçici teminatı 1.125,— TL. olan 
70-2758-7 dosya numaralı 22 kalem formun (Her türlü malzemesi işi 
alan? ait olmak üzere) bastırılarak satm alınması açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Eksiltmesi 24 Aralık 1970 Perşembe günü saat 16.00 da Ankara'da 
Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Basıla-
cak form numuneleri mesai saatlerinde aynı yerde görülebilir ve 
şartnamesi dilekçeyle bedelsiz verilir. 

İsteklilerin, 1970 yılı vizesi yapılmış ticaret, sanayi odası veya 
esnaf belgesini ve geçici teminat mektup veya makbuzlarını Komis-
yon Başkanlığına vermek şartiyle belirli gün ve saatte eksiltmeye işti-
rak edebileceklerdir. Duyurulur. 12156/4-4 

Etibank Genel Müdürlüğünden: 

SU İSALE HATTI VE KANALİZASYON İNŞAATI 
YAPTIRILACAKTIR 

Seydişehir Alüminyum Tesislerine ait fabrika suyu ve kanalizas-
yon inşaatı sabit birim fiyatı esası üzerinden teklif alma suretiyle 
ihaleye konulmuştur. 

1 - İhale 28 Aralık 1970 Pazartesi günü saat (15.00) de Etibank 
Genel Müdürlüğünde yapılacaktır. 

2 — İşlerin geçici teminatı (800.000,— TL.) dır. 
3 — ihaleye girmek için iştirak belgesi alınması şart olup istek-

lilerin. 

Saihife : 13 

a) B grubundan en az (25.000.000,— TL.) lık müteahhitlik kar-
nesi, 

b) Asgari (10.000.000,— TL.) lık benzeri bir işi bir defa da taah-
hüt suretiyle yaptıklarına dair belge, 

c) Teklif alma şartnamesinin 6 ncı sahifesinde belirtilen vesika-
lar, 
ile birlikte (ihaleye iştirak belgesi) almak üzere 14 Aralık 1970 Pazar-
tesi günü saat (17.00) ye kadar Genel Müdürlüğümüze müracaat etme-
leri lâzımdır. Bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilme-
yeceği gibi noksan vesika ve telgrafla yapılan müracaatlar da dik-
kate alınmaz. 

4 —• ihaleye iştirak belgeleri) 22 Aralık 1970 Sah gününden iti-
baren Sıhhiye Hanımeli Sokak No. 49 da Etibank inşaat Dairesi Baş-
kanlığından alınacaktır. 

5 — Tekliflerin ihale günü saat (14.30) a kadar Bankamız Umumî 
Muhaberat Servisine verilmiş veya gönderilmiş bulunması lâzımdır. 
Postada vaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6 — ihale dosyaları 14 Aralık 1970 Pazartesi günü akşamına ka-
dar Bankamız inşaat Dairesi ile Seydişehir'de Alüminyum Tesisleri 
Grup Başkanlığında görülebilir. 

7 — İhaleye iştirak için işyerinin görülmesi ve ihale dosyası 
satın alınması şart olup dosyalar, ihale günü saat (12.00) ye kadar 
Bankamız inşaat Dairesinden (750,— TL.) mukabilinde satın alına-
bilir. 

8 — Bankamız 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
12155 /3-3 

Adana YSE. Altıncı Bölge Müdürlüğünden : 

Sıra No : 1, İş in adı : Maraş İ l i Elbistan İlçesi Kantarma Köp-
rüsü inşaatı, 1. Keşif bedel i: 391.000,— lira, Geçici teminatı: 19.390,— 
l i ra, İhale günü: 11/1/1971, İhale saati: 11.00 de, Karne Gr.: B. 

1 — Yukarıdaki işin ihalesi Adana YSE. V I . Bölge Müdürlüğü 
Binası Eksi l tme Komisyonu tarafından 2490 sayılı Artırma, Eksiltme 
ve İhale Kanunu hükümlerine göre kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

2 — ihale evrakı ve ekleri çalışma saatleri içinde Ankara YSE. 
Genel Müdürlüğü ile Adana YSE. V I . Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 

3 — Bu iş için geçici teminatı Mersin Karayolları 5. Bölge Mü-
dürlüğü Sorumlu Saymanlığına makbuz mukabilinde yaptırılacaktır. 

4 — İhaleye girmek isteyenler 28/12/1970 Pazartesi günü çalışma 
saati sonuna kadar ekleri V. maddede belirtilmiş olan dilekçe ile 
Adana YSE. VI . Bölge Müdürlüğüne baş vurarak ihaleye girme bel-
gesi talep edeceklerdir, iştirak belgesi 4/1/1971 Pazartesi günü saat 
16.00 da verilecektir. 

5 — İsteklilerin en az bu işin keşif tutarındaki «B» grubu mü-
teahhitlik karnesi ile makina teçhizatı gösterir bildiri, teknik personel 
bildirisi, malî durum bildirisi, banka mektup örneği, müteahhidin 
elinde henüz bitirilmemiş durumdaki bütün işleri gösterir, bildiri) 
belgesi bahis konusu ihaleye iştirak belgesi olmak üzere verecekleri 
dilekçeye eklemeleri şarttır. 

6 — 1970 yılında alınmış ticaret odası belgesini tekliflerine ekle-
meleri gereklidir. 

7 — İsteklilerin teklif zarflarını yukarıda yazılı ihale saatinden 
bir saat öncesine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı 
teslim etmeleri şarttır. 

8 — Postada olabilecek gecikmeler ve telgrafla müracaatlar 
kabul edilmez. 12315 / 4-2 

Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünden : 

1 — Ofisimiz ihtiyacı olan 50 metre 4" lik akaryakıt hortumu 
şartnamesi esasları dahilinde kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 — Bu işe ait geçici teminatı 1.170,— TL. dır. 
3 — Şartname, Genel Müdürlük Satın Alma Komisyonu Başkan-

lığından temin edilebilir. 
4 — İhaleye iştirak edecek firmalar teklif mektuplarını en geç 

5/1/1971 günü saat 17.00 ye kadar dış zarfın üzerine yalnız (Hortum 
teklifidir.) ibaresini yazarak Genel Müdürlük Muhaberat ve Arşiv 
Şube Müdürlüğüne vereceklerdir. 

5 — Ofisimiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 12298/2-2 

(Resımî Gazele) 
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Ankara Lv. A. 4 fSio. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları 
yazılı (42) kalem (Müstahzar ilâç) kapalı zarfla eksiltmeleri hizala-
rındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve 
şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım 
Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlayacakları 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz 
karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektup-
lar kabul edilmez. Tamamı bir müteahhide ihale edilebileceği gibi her 
kalemin tamamı da ayrı ayrı müteahhitlere ihale edilebilir. Geçici te-
minat listesi şartnamesinde eklidir. Teklif sahipleri geçici teminat sı-
rasına göre tekliflerini vereceklerdir. 

Cinsi: Müstahzar ilâç, Miktar ı : 42 kalem, M. bedeli: 6.110.000 TL., 
G. teminatı: 197.050 TL., İhale günü: 25/12/1970 Cuma, Saati: 11.00 

12162 /4-2 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Onyedinci 
Bölge Müdürlüğünden: 

Ortaköy - İSTANBUL 

1 — istanbul Çevreyolu Mecidiyeköy - Esentepe arasına alt te-
mel ve çimento stabilizasyonu için kum ve mıcır ihrazatı işi 2490 sa-
yılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksilt-
meye çıkarılmıştır. 

2 — İşın keşif bedeli 2.000.000,— TL. olup, geçici teminatı 73.750,— 
TL. dır. 

3 — Eksiltme 30/12/1970 Çarşamba günü saat 15.30 da Bölge 
Müdürlüğünde teşekkül edecek İhale Komisyonu tarafından yapıla-
caktır. 

4 — Bu işe ait ihale dosyası 50,— TL. bedelle Bölge Malzeme 
Amirliğinden temin edilebilir. 

5 — İhaleye girebilmek için isteklilerin 25/12/1970 Cuma günü 
mesai saati sonuna kadar şartnamenin 3 üncü maddesinde yazılı ev-
rakların tam ve eksiksiz olarak bir dilekçeye bağlayarak Bölge Müdür-
lüğüne müracaatla yeterlik belgesi istemeleri şarttır. (Müracaatta 
bölge kayıt tarihi muteberdir.) 

Telgrafla yapılan müracaatlar geçersizdir. 
6 — İsteklilerin, ihale günü ihale saatinden bir saat evveline 

kadar eksiltme şartnamesinin 3 üncü maddesi gereğince hazırlaya-
cakları kapalı zarflarını ekşitme şartnamesi 2 nei maddesinde yazılı 
adresteki komisyon başkanlığına makbuz mukabili vermeleri ilân 
olunur. 

7 — Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 12223 
• 

Devlet Üretme Çif t l ik ler i Genel Müdürlüğünden : 

Uçakla yabancı ot mücadelesi yaptırılacaktır 
1 — İşletmelerimizde uçakla yabancı ot mücadelesi tekl i f alma usu-

liyle yaptırılacaktır. 
2 — Şartnameler Genel Müdürlük Ekonomi işleri Müdürlüğü tara-

fından veril ir. 
3 — istekli lerin teklif mektuplarını en geç 18/12/1970 Cuma günü 

saat 12.00 ye kadar Genel Müdürlük Ekonomi İşleri Müdürlüğüne verme-
leri şarttır. 

4 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
5 — idare ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine yapmakta ser-

besttir. 12045 / 3-3 

PTT Genel Müdürlüğünden : 

Lüzumlu 61.150 m. bezi Teşekkülümüze ait olmak üzere 20.000 
adet evrak torbası ile 5.000 adet kol i çuvalı Türk Parası karşılığında 
ve depo teslimi şartlı olarak diktir i lecektir. 

Bu işe ait şartname, Ankara'da Genel Müdürlüğümüz Malzeme 
Dairesi Başkanlığından ve istanbul'da Sirkeci Büyük Postane karşısın-
da Valde Handaki PTT Tesellüm ve Depo Müdürlüğünden TL. 70,— 
mukabilinde temin edilebilir. 

Tekli f lerin engeç 28/12/1970 günü saat 10.00 a kadar Genel Mü-
dürlüğümüz Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır. 

12161/2-2 
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Sungurlu Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1969/758 
Davacı Nurşen Kadan ve müdahil davacı Abdullah Kaden tara-

fmdan davalılar Abdulkadir Başak ve Muzaffer Başak ve üç arkadaşı 
aleyhine ikame edilen meni müdahele davasında : 

Davalılardan Abdulkadir Başak ve Muzaffer Başak'a çıkarılan 
davetiyelerin bila tebliğ iade edilmiş olup adreslerinde tespit edileme-
miş olduğundan adı geçenlere ilânen tebliğat yapılmasına karar veril-
miştir. 

Karar gereğince davalılar Abdulkadir Başak ve Muzaffer Başak'm 
duruşma günü olan 3/3/1971 günü saat 9.50 de mahkemede hazır bu-
lunmaları veya bir vekille kendilerini temsil ettirmeleri için davetiye 
yerine kaim olmak 'üzere ilânen tebliğ olunur. 

12236 

Espiye Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Esas : 1970/33 
Karar : 1970/449 
Hâk im : Kemalettin özmen 13653 
Kât ip : Ömer Biçer 
Davacı Espiye Kazasının Espiye Mahellesinden Mustafa oğlu Mah-

mut Çınarlık veki l i Avukat Alaatt in Aydemir tarafından davalı aynı 
mahalelden olup semti meçhude bulunan Salim kızı Mahmut eşi Fatma 
Çınarlık aleyhine ikame edilen boşanma davasında : 

Tarafların boşanmalarına 23/9/1970 tarihinde karar verilmiş ve 
kararın Resmî Gazete ile ilâmna mahkemece karar verildiğinden ilân 
tarihinden itibaren 7201 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi gereğince 
işbu ilânın 15 gün sonra adı geçene tebliğat edilmiş sayılacağı ilân olu-
nur. 12237 

Mersin Asliye Bir inci Hukuk Hâkimliğinden : 

1966/861 
Davacı Hediye Barutçu veki l i Avukat Temel tarafmdan davalı Meh-

met özyur t ve Hüseyin Meydan aleyhine açılan 4248 l i ra tazminat 
davasının muhakemesinde : 

Davanın kabulüne ve meblâğı müddeaJbihin davalılardan tahsiline 
10/7/1970 tarihinde karar verilmiş davalılardan Hüseyin Meydan'm 
adresinin meçhul olması sebebi ile hakkındaki kararm neşren ilânına 
karar verilmiştir. 

işbu ilân tarihinden itibaren 15 gün içerisine mezkûr karar tem-
yiz edilmediği taktirde hükmün kesinleşeceği i lân olunur. 

12238 

Aksaray 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/1047 
Aksaray'ın Yenipmar Köyünden Hacı Yılmaz tarafından aynı 

Köyden Kadir Aldırmaz ve Hazineyi Maliye aleyhlerine açılan tapu 
iptali davasının yapılan duruşmasında : 

Davalı Kadir Aldırmaz adına çıkarılan davetiyenin Almanya'da 
olduğundan bahsile bilâ tebliğ iade edilmiş olup, adresi de meçhul 
bulunduğundan kendisine ilânen tebliğat yapılmasına karar verilmiş 
duruşmada 3/3/1971 gününe bırakılmış olduğundan duruşma günün 
kendisinin veya göndereceği bir vekilin hazır bulunması davetiye ye-
rine kaim olmak üzere ilân olunur. 12239 

Maraş 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1968/712 
Davacı Esme Uzunoğlu vekili Avukat Ökkeş Çakmak tarafından 

davalı Mehmet Uzunoğlu aleyhine ikame edilen boşanma davasımn 
yapılan duruşması sırasında : 

Davalı Mehmet Uzunoğlu'na 17/7/1970 tarih ve 13551 sayılı Resmî 
Gazete ile ilânen davetiye tebliğ edilmiş olup 28/9/1970 tarihli duruş-
maya gelmediğinden ilânen gıyap kararı tebliğine karar verildiğinden 
karar gereğince davalının duruşmanın bırakıldığı 18/1/1971 Pazartesi 
günü saat 9 da hazır bulunması, gelmediği veya kendisini bir vekille 
temsil ettirmediği takdirde duruşmanın gıyabında devam edeceği 
gıyap yerine kaim olmak üzere üânen tebliğ olunur. 12240 

(Resmî Gazeite) 



15 A R A L I K 1970 

Maliye Bakanlığından : 

İŞLETME VERGİSİ İ L Â N I 
Yürürlüğe konulması bir süre ertelenmiş bulunan işletme Vergisinin 

uygulanmasına, 15 Aral ık 1970 tarihinde başlanacaktır. 
Keyfiyet sayın halkımıza ve mükelleflerimize ilânen duyurulur. 

12153 / 5-4 

Ankara Belediyesi imar Müdürlüğünden : 

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 
61140 No. lu plan, Müdürlüğümüz ilân tahtasına asılmıştır, 

ilânen ilgililere duyurulur. 
Ada N o : 6955, Parsel N o : 1, 2, 3, 4, 5, 6 

12325 / M 

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 
60750 No. lu plan, Müdürlüğümüz ilân tahtasına asılmıştır, 

ilânen ilgililere duyurulur. 
Ada No : 7289, Parsel No : 1 12326 / 1-1 

Petrol Ofsi Genel Müdürlüğünden : 

1 — Ofisimiz ihtiyacı olan 12.000 adet Continues form şartna-
mesi esasları dahilinde kapalı zarf usulü ile bastırılacaktır. 

2 — Bu işe ait geçici teminat 700,— TL. dır. 
3 — Şartname, Genel Müdürlük Satın Alma Komisyonu Başkan-

lığından temin edilebilir. 
4 — ihaleye iştirak edecek firmalar teklif mektuplarını en geç 

4/1/1971 günü saat 17.00 ye kadar dış zarfın üzerine yalnız (Bordro 
tabı teklifidir) ibaresini yazarak Genel Müdürlük Muhaberat ve Arşiv 
Şube Müdürlüğüne vereceklerdir. 

5 — Ofisimiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
12309 / 2-1 

1 — Ofisimiz ihtiyacı olan 120 adet Altm, 200 adet Gümüş, 900 
adet Mine rozet şartnamesi esasları dahilinde kapalı zarf usulu ile 
yaptırılacaktır. 

2 — Bu işe ait geçici teminat 900,— TL. dır. 
3 — Şartname Genel Müdürlük Satın Alma Komisyonu Başkan-

lımğdan temin edilebilir. 
4 — ihaleye iştirak edecek firmalar teklif mektuplarını en geç 

7/1/1971 günü saat 17.00 ye kadar dış zarfın üzerine yalnız (Rozet tek-
lifidir) ibaresini yazarak Genel Müdürlük Muhaberat ve Arşiv Şube 
Müdürlüğüne vereceklerdir. 

5 — Ofisimiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
12310 / 2-1 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve imar işleri Reisliğinden : 

1 — Ankara Bahçelievler Kız Yurdu Sitesi inşaatı işi kapah zarf 
usulüyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — işin keşif bedeli (10.680.000,—) liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı ve imar işleri Reisliği İhale Ko-

misyonunda 30/12/1970 Çarşamba günü saat 16.00 da yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Reislikte görü-

lebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
A) (334.150,—) liralık geçici teminatını, 
B) 1970 yılına ait ticaret ve sanayi odası belgesi, 
C) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri eksiltme şart-

namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan plan ve teçhi-
zat beyannamesi, sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum 
bildirisini, teknik personel beyannamesini, taahhüt beyannamesini, 
Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan keşif bedeli 
kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik kjme-
şini ibraz suretiyle Yapı ve İmar İşleri Reisliği Belge Komisyonun-
dan alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa 
koymaları lâzımdır. 

Saıhife : '' 

6 — Istekllier teklif mektuplarını 30/12/1970 Çarşamba günü saat 
15.00 e kadar makbuz karşılıığnda ihale Komisyonu Başkanlığına ve-
receklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 25/12/1970 
Cuma günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 12089 / 4-1 • 

iller Bankasından: 

İçmesuyu Tesisleri Yaptırılacaktır. 
ihale evrakı 

Kasaba adı Vilâyeti K. bedeli Teminatı Yeterlik satış bedeli 

Çelikhan Adıyaman 843.766,10 35.500,64 77.500,— 60,— 
Van Şamranaltı 
Mahallesi Merkez 834.973,58 35.148,94 77.000,— 60,— 

1 — Yukarıda isimleri yazılı şehir ve kasabalar içmesuyu tesisleri 
kapalı zarf ve fiyat birimi esası ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Teklif zarfları 25/12/1970 Cuma günü saat 14.00 de Bankamız 
satm alma komisyonunda açılacaktır. 

3 — Teklif vereceklerin (Bankamızda bedeli mukabilinde satı--
lan eksiltme evrakında yazılı belgelerle birlikte) yeterlik belgesi almak 
üzere 21/12/1970 Pazartesi günü saat 17.30 a kadar Bankamıza müra-
caat etmeleri, 

4 — Teklif mektuplarının 25/12/1970 Cuma günü saat 12.00 ye 
kadar Bankamıza teslimi gerekmektedir. 

5 — Banka bu tesislerden istediklerini ihale edip etmemekte 
serbesttir. 12297 / 1-1 

* 

Edirne Asliye ikinci Hukuk Hâkimliğinden: 

1970/822 
Davacı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı adma Edirne Hazine 

vekili tarafından davalı Ahmet Dilsiz v. s. aleyhine açılan tescil dava-
sının yapılan duruşması sırasında: 

Davalılar Ahmet Dilsiz, Havva, Ahmet kızı Meryem ve Ahmet kızı 
Fatma'nın adresleri meçhul bulunması sebebiyle tebliğat yapılamamış 
ve ilânen tebliğat icrasına karar verilmiş olduğundan adı geçen dava-
lıların duruşmanın bırakıldığı 25/1/1971 günü saat 9.00 da mahkemede 
hazır bulunmaları davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

12241 

Esııişehir Asliye Birinci Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/866 
Veli Yalçınkaya tarafından Yahmkapan Köyü köy hükmü şahsi-

yeti ve Maliye Hazinesi aleyhine açılan tescil davası sebebiyle; 
Davacı, Yahmkapan Köyü Eski Derman mevkiinde kâin doğusu 

Yakup Yaşaı, batısı Ali Taryan, güneyi Yahmkapan Köy tarlası, ku-
zeyi su kanalı ile çevrili bulunan gayrimenkulün kendi adına tapuya 
tesciline karar verilmesini istemiştir. 

işbu gayrimenkul üzerinde herhangi bir hak iddia edenlerin, 
Mahkememizde derdest 1970/866 sayılı dava dosyasına gerekli itiraz-
larım yapmaları ilân olunur. 12242 

Eskişehir Asliye ikinci Hukuk Hâkimliğinden: 

1970/295 
Eskişehir'de Sadık Özcan tarafından Türkân Özcan aleyhine 

ikame olunan boşanma davasının duruşmasında: 
Davalının adresi meçhul olduğundan adma ilânen gıyap karan 

çıkarılmasına duruşmanın da 24/12/1970 günü saat 9.00 da icrasına 
karar verilmiştir. 

işbu ilân üzerine mahkemeye gün ve saatinde duruşmaya davalı 
gelmediği veya bir vekille kendisini temsil ettirmediği takdirde davaya 
gıyabında bakılacağı gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen 
tebliğ olunur. 12244 

(Resmî Gazete) 
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T ü r k i y e Cumhur iye t Merkez Bankası 

5 Aralık 1970 Vaziyeti 
A E T İ F 

T . L i ras ı T . L i ras ı 

A l t ı n mevcudu (Beynelmilel ayar l ı ) : 
Serbest Safı Kg. . 46.886,903 783.496.089,84 
Merhun » * 62.867,508 1.050.537.441,65 

Vadel i a l t ın borçluları ; 
(Beynelmilel ayarlı) Safi Kg - —,— 1.834.033.531,49 

Döviz borçlular ı (Konver t ib l ) : 
U f a k l ı k para : 

Dahi ldeki muhabir ler : 
Resmi bankalar 
Diğer bankalar 

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

bonolar : 
a) Katma bütçeli idaıeler .. 1.750.000.000,— 
b) Toprak Mahsulleri Ofisi 
1 — Hububat alımları finans-

manı 1.170.000.000,— 
2 — Zirai istihsal fazlası itha-

lât finansmanı —,— 
c ) Diğer iktisadî Devlet Te-

şebbüsleri —,— 

4.002.829.007,87 
60.702.411,89 

462.374,77 
11.639,88 474.014,65 

2.920.000.000,-

C - Ticarî senetler : 
a) iktisadî Devlet Teşebbüs-

leri 818.272.251,94 
b) Hususî sektör senetleri . 4 058.168.973,63 4.876.441.225,57 

D - Ziraî senetler ; 
a) T. C. Ziraat Bankasınca 

ibraz edilen senetler 2.018.762.869,33 
b j Diğer bankalarca ibraz 

edilen senetler 65.366.689,05 2.084.129.558,38 9.880.570.783 95 

iadeli 
Diğer avanslar • 
A - Hazineye kısa 

avans 
3 - Tahvil Üzerine avans 
a) Resmî bankalara 
b) Hususî bankalara ... 

C - A l tm ve döviz üzerint 
avans : 

a.) Resmî sektör 
b) Husus! sektör 

4.299.600.000,— 

3 500.000,— 
128 762.953,65 

304.347,79 

132.262.953,65 

304.347,79 

D - Bankalar Tasfiye Fonu 
ikrazları (153 sayılı K.) 

E - Ziraî finansman 11211 S. K Ma.! 4<ı> 

Tahvi l ler cüzdanı : 
Devlet tahvilleri 
Diğer resmî tahviller 
Resmî bankalar tahvilleri .. 
Hususî bankalar tahvi l ler i . 

321.755.675,10 
649.943 748,91 5.403.866.725,45 

63.724.120,02 
1.502.800,84 
5.000.000,— 

P A S î F 
T . L i ras ı 

Tedavüldeki banknot lar : 

Döviz a lacakl ı lar ı (Konver t ib l ) : 

M e v d u a t : 
A - Resmî mevduat : 
a) Hazine ve genel bütçeli 

İdareler 300.255.669,90 
b) Kat. BUt. İda 180.901.385,70 
c) Ik t . Devlet Teb 204.290.648,50 
d) Diğ. amme Mü 98.550.110,65 
e) Sair 37.419.238,18 

T . L i ras ı 

13.724.782.787,50 
127.342.140,74 

821.417.052,93 

B - Bankalar : 
a) Resmi bankalar 32.982.913,61 
b) Diğer bankalar 529.465.987,17 
c) Yur t dışındaki Ban. 211.605,52 
d) Bankalar tasfiye fonu 

(153 S. Kanun) —,— 
eı Mevduat karşılıkları (1211 

S. Kanun Mad. 40) 4.235.112.350,50 4.797.772.856,80 

C - Muhtelif : 
a) Bloke 142.799.670,79 
b) Diğer 19.206.868,79 

D - Milletlerarası müesseseler 
ve dış vardım karşılıkları: 
Milletlerarası müesseseler 1.415.975.613,82 
Dış yardım karşılıkları : 

a) Amerikan yardım karşı-
l ıkları 8.055.178,88 

b) Diğer yardım karşılıkları —,— 

162.006.539,58 

1.424.030.792,70 7.205.227.242,01 

70.226.920,86 

5.275.700.000,— 

109.914.371,28 5.385.614.371,28 

A l t m a l a c a k l ı l a r ı : 
Hazine Safi Kg. — 

S e r m a y e : 
İ h t i y a t a k ç e s i : 
Adi ve fevkalade 
Hu3usî (Bankamız Kanunu 
madde 59) 
i leride vukuu muhtemel za-
rar karşılığı (Bankalar Ka-
nunu madde 35) 

Provizyonlar : 
Muhte l i f : 
a) ödenecek senet ve hava-

leler 
D) Muhtelif karşılıklar (Ak-

reditif ve İç istikraz Kar.) 
c) Muhtelif mahiyette depo-

zitolar 
d) Döviz : 

Hariçteki muhabirler 160 912.780,45 
Diğer döviz hesapları 7.085.949.944,47 7.246.862.724,92 

e) Sair hesaplar 

25.000.000,-

183.077.693,57 

3.209.556,71 

15.000.000,— 

10.424.068,21 

144.782.157,19 

2.019.145.171,51 

201.287.250,28 

247.089.986,27 

i t f a y a tabi hesap la r : 
Tahkim olunan alacaklarımız 
karşılığı Hazine tahvilleri 
(154 S. K. madde 2, 3 ve 4) 
Değerlendirme farkı karşılığı 
Hazine bonosu (65 S K. 
madde 51 

Gayr imenku lh r ve demirbaş 
Muhte l i f : 
a) A l tm : (Meşkûk ve düşük 

ayarlı) Safi Kg. 
b) Döviz : 

Hariçteki muhabirler 184.226.952,68 
Diğer döviz hesapları 2.313.965.977,33 2.498.192.930,01 

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

d) Sair hesaplar 

1 Y e k û n 

2 220 766 719,45 11.641.980.841,28 

33.172.710.248,08 

105.157.082,01 

2.979,881 49.794.827,66 

Y e k û n 

62.005.500,— 
3.819.242.140,96 6.429.235.398,63 

33.172.710.248,08 

ı Eylül 1970 tarihinden itibaren : 
Reeskont haddiyie avans muamelelerinde tatbik edilecek 
faiz nispetleri : 
Öngörülen sanayi, ihracat, ziraat sektörü ile esnaf ve 
küçük sanat erbabı, belgeli İhracat hazırlık ve imalât 
finansman senetlerinde % 7,6 

2 — Diğer sektörlerde % 9 
3 — A l tm üzerine avans muamelelerinde % 7 
i — Tahvil üzerine avans muamelelerinde % 11 

1 Kasım 1970 tarihinden itibaren : 
5 — Orta vadeli kredilerde % 9 

B A Ş B A K A N L I K BASIMEV 
Döner Sermaye İsletme: 
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Kanun                                                                                                                                             Sayfa 

 

1329  5383 Sayılı Gümrük Kanununun 24 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi                                1                           

          Hakkında Kanun 

 

Kararnameler 
 

7/1521  Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasındaki Kredi Anlaşmasının           1 

             1 No.lu Tadili Hakkında Kararname 

7/1600  Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (Unesco)nun Teşebbüsü ile                    2 

             Paris'te Kurulmuş Bulunan Milletlerarası Müzeler Konseyinin Değişiklikler Yapılan 

             Tüzüğüne Göre, Yeniden Hazırlanmış Olan İlişik «Milletlerarası Müzeler Konseyi  

             (İcom) Türkiye Millî Komitesi Yönetmeliği»nin Yürürlüğe Konulmasına Dair Kararname 

 

Yönetmelikler 
 

Başbakanlıkça Araştırma Reaktörleri Operatörlerine Lisans Verme Yönetmeliği                                  4 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünce İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe                        5 

Enstitüsü Yönetmeliği 

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünce İstanbul Teknik Üniversitesi ve Teknik Okulu                 6 

Memur ve Hizmetlilerine Mahsus Giyim Eşyası Yönetmeliğinin 9.Maddesi ile (1) Sayılı  

Listenin 5. Sırasının Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünce Öğrenci Yurdu Yönetmeliği                                                        6 

Sayıştay Başkanlığınca Sayıştay Meslek Mensuplarına Ait Sicil İçyönetmeliğinin                                 7 

15 ve 17nci Maddelerine Birer Fıkra Eklenmesi Hakkında İçyönetmelik 

 

Tebliğler 
 

Başbakanlık Yatırımları ve İhracatı Geliştirme ve Teşvik Bürosu Başkanlığınca «İhracatta                    7 

Vergi İadesi Uygulanmasına Dair Karar» A İlişkin Geçici Vergi Tadesi Tebliği 

Ulaştırma Bakanlığınca Bakanlar Kurulunun 7/8/1970 Tarih ve 7/1119 Sayılı Kararı                             7 

ile Yürürlüğe Konulan Gemi Koordinasyon Yönetmeliğinin Uygulanışı ile İlgili Tebliğ 

 

Genelgeler  
 

Ticaret Bakanlığınca Türkiye- Çekoslovakya Ticaret Protokolüne Ek «B» Listesine «Tuvalet                 9 

Malzemesi » için Aynı Listenin 66 Sıra Numarasında Kayıtlı «Muhtelif Faslından Karşılanmak  

Sureti Hakkında Genelge  

Türkiye - Romanya Ticaret Protokolüne Ek «A» Listesinin 86 Sıra Numarasında Kayıtlı                         9 

«Muhtelif» Faslından Karşılanmak Üzere, «Makine Yağları (Gres Yağı Hariç)» Ek Kontenjan 

 Hakkında Genelge  

 

İlanlar                                                                                      9 

 

 

 

 

 

 

 




