
T.C. 
Resmî Gazete 

Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 

Yönetim ve Yan İşleri için 
Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat 

Genel Müdürlüğüne 
başvurulur. 

Y A S A M A B Ö L Ü M Ü 

KANUNLAR 
Baha Altuğ Altınay'ın özel Affına 

Dair Kanun 

Kanun No. 2242 Kabul tarihi: S/6/1979 

MADDE 1. — Çocuk düşürtmek suçundan üç yıl dört ay hapis cezasına çarp-
tırılmış bulunan, Mehmet Ali oğlu Fikriye'den olma 1934 doğumlu, Ankara Merkez 
Ahituran Mahallesi nüfusunda kayıtlı, Baha Altuğ Altınay'ın çekmekte olduğu ce
zası bütün sonuçlarıyla birlikte affedilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı ile yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürütür. 

15/6/1979 

-•-
2143 Sayılı 1978 Yılı Bütçe Kanununun 43 üncü Maddesinin 

Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

Kanun No . 2243 Kabul tarihi: S/6/1979 

MADDE 1. — 2143 sayılı 1978 yılı Bütçe Kanununun 43 ncü maddesi aşa
ğıdaki biçimde değiştirilmiştir. 

Aile Tardımı : 
Madde 43. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 - 205 ncl ve 926 

sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 153 - 156 ncı maddeleri gereğin
ce ödenecek olan aile yardımı tutarı eş için (500), her çocuk için (50) liradır. 

16 Hazi ran 1979 

CUMARTESİ 
Sayı: 16668 
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Ayrıca, öğrenim çağına gelmemiş çocuklarla İlköğrenim yapan çocuklar için 
(50), orta öğrenim yapanlar için (150), yükseköğrenim yapanlar için (350) lira ye-
tişme ve öğretim için aile yardımına ek olarak ödeme yapılır. 

Ancak orta ya da yükseköğrenime devam etmeyen çocuklar için 100 lira öde
me yapılır. 

Eşlerden birinin İş Kanunu kapsamında çalışması ve iş akdi ya da toplu söz
leşme gereği çocukları için daha yüksek aile yardımı alması halinde, memur olan 
eşe çocuklar için yardım ödenmez, iş akdi ya da toplu sözleşme gereği ödeme tutarı 
daha düşük ise, memur olan eşe yalnız aradaki fark ödenir. 

MADDE 2. — Bu Kanun 1/10/1978 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

15/6/1979 

• - • — — 

492 Sayılı Harçlar Kanununun 34 ncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 

Kanun No. 2244 Kabul tarihi: 7/6/1979 

MADDE 1. — 492 sayılı Harçlar Kanununun 34 üncü maddesi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir. 

Madde 34. — Tebliğden başka bir işlem yapmak için makamından uzaklaşma 
durumunda olan hâkimler, Cumhuriyet savcıları ve icra, iflâs memurları ile yardımcı
larına, adli tabiplere, adliye başkâtipleri İle başkâtip yardımcılarına, kâtiplere, müba
şirlere ve hizmetlilere yol giderlerinden başka aşağıdaki miktarda yol tazminatı veri
lir : 

1 — Daireden uzaklaşmayı gerektiren iş, mahkemenin bulunduğu belediye sı
nırları içinde ise, her iş için, 1 inci darece Devlet memurunun aldığı geçici görev yol
luğunun 1/2'si, 

2 — Daireden uzaklaşmayı gerektiren iş, mahkemenin bulunduğu belediye sı
nırlan dışında ise, her iş için, 1 inci derece Devlet memurunun aldığı geçici görev 
yolluğunun 2/3'ü, 

3 — Daireden uzaklaşmayı gerektiren işlerin bir kısmı mahkemenin bulunduğu 
belediye sınırları içinde, bir kısmı dışında ise, belediye sınırları içinde olan her iş için, 
1 inci bent hükmü, belediye sınırları dışında olan her iş için, 2 nci bent hükmü uygu
lanır. 

Daireden uzaklaşmayı gerektiren birden fazla iş olursa, mümkün oldukça işler 
aynı günde yapılır. İş bir günde tamamlanamadığı takdirde hergün için bir iş üzerin
den ve yukarıdaki bentler gereğince tazminat verilir. 

Görülen işler birden fazla ise, ilgililerden alınacak yol giderleri uzaklık ile, yol 
tazminatı ise yukarıdaki bentler esasları ile orantılı şekilde bölünerek hesaplanır. Ad
liye başkâtipleri ile başkâtip yardımcıları ve kâtipler için bu miktarın 2/3'ü, mübaşir
ler ve hizmetliler için 1/2'si ödenir. 

Yol giderleri ile tazminat, ilgili kişiler tarafından işin yapılmasından önce, ema
neten makbuz mukabilinde vezneye yatırılarak bununla ilgili deftere işlenip keşif ve 
işlem sonunda yapılan harcama bir tutanakla belgelenerek kalanı İlgili kişiye geri 
verilir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

15/6/1979 
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765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun 

Kanun No. 2245 Kabul tarihi: 7/6/1979 

MADDE 1. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 179 uncu maddesi aşağıdaki 
biçimde değiştirilmiştir : 

Madde 179. — Bir kimse diğer bir kimseyi gayrimeşru surette kişi hürriyetin. 
den mahrum ederse bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin liradan az olmamak üze
re ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

Eğer suçlu bu fiili işlemek için yahut işlediği zamanda tehdit veya kötü mua-
mele eder veya hile kullanır yahut bu fiili öç alma kastıyla veya dinî veya millî bir 
maksatla yahut 499 uncu maddedeki haller dışında maddî çıkar sağlama kastıyla veya 
siyasî veya ideolojik veya sosyal görüş ayrılıklarından kaynaklanan herhangi bir amaç
la işler yahut mağduru askerlikte kullanılmak üzere yabancı bir ülkeye teslim ederse 
verilecek ceza üç yıldan sekiz yıla kadar ağır hapis ve onbin liradan az olmamak üzere 
ağır para cezasıdır. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı fiillerin silâhla veya birden çok kişi tarafından 
birlikte işlemesi halinde ceza üçte birden yarıya kadar artırılır. 

MADDE 2. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 188 inci maddesi aşağıdaki bi
çimde değiştirilmiştir : 

Madde 188. — Bir kimse bir şeyi işlemek veya işlemesine müsaade etmek ya 
da o şeyi işlememeye mecbur etmek için diğer bir kimseye zor kullanır veya onu teh
dit eder veya yetkisi olmadan veya yasalara aykırı olarak bir konuda bilgi vermesini 
veya inancını veya siyasî veya sosyal görüşünü açıklamasını isterse altı aydan bir yıla 
kadar hapis ve bin liradan üçbin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

Bu kimse tasarladığı sonucu elde etmişse hapis cezası bir yıldan iki yıla ve ağır 
para cezası ikibin liradan beşbin liraya kadardır. 

Birinci fıkradaki eylemler silâhla ya da kendini tanınmayacak bir hale koyarak 
ya da bir kaç kişi tarafından birlikte ya da imzasız bir mektup ya da özel işaretlerle 
ya da var olan veya var sayılan gizli bazı örgütlerin oluşturdukları tehdit gücünden 
yararlanarak işlenmiş ise üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. 

Bu suretle istenilen sonuç elde edilmişse beş yıldan sekiz yıla kadar ağır hapis 
cezası verilir ve ayrıca beş yıl genel güvenlik gözetimi altında bulundurulabilir. 

Bir kimse, gayrimeşru olarak kamu hizmetlerinin görülmesine ayrılan yapılara 
veya eklentilerine girilmesine veya orada kalınmasına kişiler veya eşya üzerinde zor 
kullanarak veya başkalarını tehdit ederek engel olursa, iki yıldan dört yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır. 

Bir kimse, gayrimeşru olarak her türlü eğitim ve öğretim kurumlarına veya 
öğrencilerin toplu olarak oturdukları yurt veya benzeri yerlere veya bunların eklen
tilerine girilmesine veya orada kalınmasına kişiler veya eşya. üzerinde zor kullanarak 
veya başkalarını tehdit ederek engel olursa yukarıdaki fıkrada gösterilen ceza ile ce
zalandırılır. 

Yukarıki fıkrada gösterilen hal dışında eğitim ve öğretim çalışmalarının kesil
mesine veya ara verilmesine haksız eylem ve davranışlarıyla neden olanlara altı aydan 
iki yıla kadar hapis cezası verilir. 

Yukarıdaki iki fıkrada gösterilen eylemler suçun işlendiği eğitim veya öğretim 
kurumlarının öğrencisi olmayan veya suçun işlendiği yurt veya benzeri yerlere yetkili 
makamlarca kabul edilmiş bulunmayan ya da öğrenci olmadığı halde bu gibi yerlerde 
kalan kişiler tarafından işlenirse verilecek ceza, altıncı fıkradaki halde üç yıldan beş 
yıla, yedinci fıkradaki halde ise bir yıldan Uç yıla kadar hapistir. 
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Yukarıdaki son dört fıkrada gösterilen eylemler; silâhla veya kendini tanınma
yacak hale koyarak ya da bir kaç kişi tarafından birlikte veya var olan veya var sa-
yılan bazı gizli örgütlerin oluşturdukları tehdit gücünden yararlanarak işlenmiş ise 
beş yıldan sekiz yıla kadar ağır hapis cezası verilir ve ayrıca beş yıl genel güvenlik 
gözetimi altında bulundurulur. 

MADDE 3. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 235 inci maddesi aşağıdaki bi-
çimde değiştirilmiştir : 

Madde 235. — Memurlardan biri görevini yaptığı sırada görevine ilişkin ola
rak kamu adına kovuşturmayı gerektiren bir suç işlendiğini öğrenip de ilgili daireye 
bildirmede ihmal ve gecikme gösterirse dört aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla ce-
zalandırılır ve bu cezaya, öğrenilen suçun önemine göre ayrıca süreli veya süresiz me
muriyetten mahrumiyet cezası da eklenir. 

Eğer fail, adli kolluk memurlarından biri ise verilecek ceza bir yıl hapis cezasın
dan aşağı olamaz ve her halde memuriyetten süresiz mahrumiyet cezası da hükmolu-
nur. 

MADDE 4. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 253 üncü maddesinin birinci 
fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir : 

Her kimse bir rütbe veya memuriyetin veya bir mesleğin resmî elbisesini yetki
si olmaksızın açıktan açığa giyer veya hakkı olmayan nişan veya madalyaları takarsa 
üç aydan bir yıla kadar hapis ve ikibin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırı
lır. Böyle bir elbise giyerek elbisenin belirlediği meslek ve memuriyetle ilgili işler ya
panlara altı aydan iki yıla kadar hapis ve binbeşyüz liradan üçbin liraya kadar ağır 
para cezası verilir. Bu elbisenin sağlayacağı kolaylık ve olanaklardan yararlanarak bir 
cürüm işlenirse, yalnız bu eylemden ötürü yukarıdaki cezalar üçte birden yarıya ka
dar artırılarak hükmolunur. 

MADDE 5. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 254 üncü maddesinin ikinci fık
rası aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir : 

Eylem silahla bir kişi tarafından işlenmiş ise iki yıldan beş yıla kadar hapis 
cezası verilir. Eylemin iki veya daha çok silâhlı kişiler tarafından anlaşarak birlikte 
veya silâhsız ve anlaşma olmasa bile toplanmış beşten çok kişiler tarafından işlenmesi 
halinde verilecek ceza beş yıldan, az olamaz. 

MADDE 6. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 258 inci maddesinin ikinci fık-
r a s ı aşağıdaki biçimde değiştirlmiştir : 

Eylem silahla bir kişi tarafından işlenmişse iki yıldan üç yıla kadar hapis cezası 
verilir. Eylemin iki veya daha çok silahlı kişiler tarafından veya silahsız olsa bile 
toplanmış beşten çok kişiler tarafından işlenmesi halinde verilecek ceza üç yıldan beş 
yıla kadar hapis cezasıdır. 

MADDE 7. - - 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 264 üncü maddesi aşağıdaki bi
çimde değiştirilmiştir : 

Madde 264. — Her kim alt olduğu merciden ruhsat almaksızın dinamit veya 
bomba veya buna benzer yıkıcı veya öldürücü alet veya barut ve benzeri ateşli ecza 
yapar veya bunları yabancı bir ülkeden Türkiye'ye sokar veya sokmaya aracı olur ve
ya ülke içinde bir yerden diğer bir yere götürür veya yollar veya götürmeye bilerek 
aracılık ederse, beş yıldan sekiz yıla kadar hapsolunur ve kendisinden onbeşbin liradan 
altmışbin liraya kadar ağır para cezası alınır. 

Birinci fıkradaki eylemleri işlemek amacı ile teşekkül vücuda getirenlerle yöne
tenler veya teşekküle mensup olanlar tarafından sözü geçen fıkrada yazılı suçlar İşle-
nirse failler hakkında on yıldan onbeş yıla kadar ağır hapis ve ellibin liradan yüzbin 
liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 
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İkinci fıkradaki hal dışında, iki veya daha çok kimselerin toplu olarak birinci 
fıkrada yazılı suçları işlemeleri halinde sekiz yıldan oniki yıla kadar ağır hapis ve yir-
mibeşbin liradan yetmişbeşbin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Birinci fıkrada yazılı eylemleri işlemek amacıyla iki veya daha çok kimselerin 
önceden anlaşıp birleşmeleri teşekkül sayılır. 

Ruhsatsız bu gibi şeyleri taşıyanlar veya bulunduranlar veya satanlar veya sat
maya çalışanlar veya alanlar üç yıldan baş yıla kadar ağır hapis, onbin liradan yirmi-
bin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Bu şeylerin cins ve miktar itibariyle 
vahamet göstermesi halinde beş yıldan sekiz yıla kadar ağır hapis ve yirmibeşbin lira
dan aşağı olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur. Mahkemece bunların cins ve 
miktarının önemsiz sayılması ve failin meslek, kişilik ve ahlaki eylemleri yönünden 
tehlikesiz sayılması halinde hükmolunacak ceza bir aydan bir yıla kadar hapis ve bin 
liradan üçbin liraya kadar ağır para cezasıdır. 

Birinci fıkrada yazılı şeyleri, meskûn yerde veya çevresinde ya da halkın gelip 
geçtiği bir yerde ateşleyenler veya patlatanlar yahut bırakanlar, eylemleri daha ağır 
bir cezayı gerektirmediği takdirde beş yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezası ve on-
bin liradan az olmamak üzere ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. Suçun halkın toplu 
olarak bulunduğu yerlerde veya kamu hizmetlerinin görülmesine ayrılmış binalarda 
işlenmesi halinde, suç daha ağır bir cezayı gerektirse bile ayrıca bu eylemden dolayı 
aynı cezaya hükmolunur. 

Her kim korku, kaygı veya panik yaratabilecek biçimde her ne amaç ve nedenle 
olursa olsun, meskûn bir yerde veya çevresinde veya özel veya resmi veya genel yapı
lara ya da her türlü taşıt araçlarına ya da halkın toplu olarak bulundukları diğer yer-
lere silahla ateş ederse, eylem başka bir suçu oluştursa bile ayrıca iki yıldan aşağı ol
mamak üzere hapis ve beşbln liradan az olmamak üzere ağır para cezasıyla cezalandırı
lır. 

Yukarıdaki iki fıkrada yazılı eylemler, iki veya daha çok kişi tarafından birlikte 
veya taşıt aracı veya suçun icrasını kolaylaştırıcı başkaca araçlar kullanarak işlenirse 
cezalar üçte birden yarıya kadar artırılarak hükmolunur. 

MADDE 8. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 5 inci babının 2 nci faslının baş
lığı ile 313 ncü maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir : 

Cürüm işlemek için Teşekkül Meydana Getirenler 
Madde 313. — Her ne surette olursa olsun cürüm işlemek için teşekkül meyda

na getirenlerden her biri yalnız teşekkülü meydana getirmekten dolayı iki yıldan beş 
lığı ile 313 ncü maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir : 

Bu teşekkül halk arasında korku, endişe veya panik yaratmak ya da siyasî veya 
sosyal bir görüşten kaynaklanan amaçla ya da ammenin selameti aleyhine cürümlerle 
kasten adam öldürmek veya yağma ve yol kesmek ve adam kaldırmak cürümlerini iş-
lemek için meydana getirilmişse verilecek ceza beş yıldan sekiz yıla kadar ağır hapis-
tir. 

Teşekkül mensupları dağlarda ve kırlarda veya genel yollarda veya meskûn yer-
lerde içlerinden iki veya daha ziyadesi silahlı olarak dolaşır veya buluşma yerlerinde 
ya da emin bir yerde silah saklarsa birinci fıkradaki halde üç yıldan altı yıla ikinci fık
radaki halde yedi yıldan on yıla kadar ağır hapis cezası verilir. 

Teşekkülün yöneticileri hakkında yukarıdaki fıkralar uyarınca hükmedilecek 
ceza üçte birden yarıya kadar artırılır. 

Bu maddeye göre tayin olunan ceza sürelerine eşit bir süre ile genel güvenlik 
gözetimi altında bulundurmaya da karar verilir. 

Bu maddede yazılı teşekkül, iki veya daha fazla kimsenin birlikte cürüm işlemek 
amacı etrafında birleşmesiyle oluşur. 

Bu kanun ve diğer kanunlarda yer alan özel hükümler saklıdır. 
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MADDE P. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 314 üncü maddesi aşağıdaki bi
çimde değiştirilmiştir : 

Madde 314. — Yukarıdaki madde uyarınca meydana getirilen teşekküllerin 
mensuplarına bilerek ve isteyerek barınacak yer gösteren veya erzak yahut silah ve 
cephane tedarik veya başka yollardan yardım edenlere, başka bir suçu oluştursa bile 
ayrıca bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası hükmolunur. Bu yardım dernek, siyasi 
parti, işçi ve meslek kuruluşlarına veya bunların yan kuruluşlarına ait bina, lokal, 
büro veya eklentilerinde ya da öğrenim kurumlarında veya Öğrenci yurtlarında veya 
bunların eklentilerinde yapılırsa yukarıdaki cezanın iki katı hükmedilir. 

Bu suretle usul ve füruundan olan hısımlarından veya karı veya koca veya kar-
deşinden birine barınacak yer gösteren veya yiyecek veya içecek sağlayan kişi hakkın-
da bu cezalar yarısından üçte ikisine kadar azaltılır. 

MADDE 10. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 315 nci maddesi aşağıdaki bi
çimde değiştirilmiştir : 

Madde 315. — 313 ncü maddede sözü edilen teşekkül mensuplarının teşekkülün 
devamı süresince veya meydana geliş amaçlan gereği olarak işledikleri cürümlerden 
dolayı 78 nci maddenin uygulanmasından hâsıl olacak ceza üçte birinden yarıya kadar 
artırılır. 

MADDE 11. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 384 ncü maddesinin I, II ve 
III sayılı bölümleri aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir : 

I — Zor veya nüfuz kullanarak veya tehditle veya hileyle kara ulaşım aracının 
hareket etmesini engelleyen, ettirmeyen veya hareket halinde bulunanları durduran 
veya gitmekte olduğu yerden başka yere gönderten kimse bir yıldan Uç yıla kadar hapis 
cezasıyla cezalandırılır. 

Eylem halkın yararlanmasına arz edilmiş kara ulaşım aracı hakkında işlenirse 
iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. 

Eylem silahla veya iki veya daha çok kişi tarafından birlikte işlenirse ceza yarı 
oranında artırılır. 

II — Zor veya nüfuz kullanarak veya tehditle veya hileyle deniz ulaşım aracını 
hareket ettirmeyen veya hareket halinde bulunanları durduran veya gitmekte olduğu 
yerden başka bir yere götüren veya gönderten kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis ce
zasıyla cezalandırılır. 

Eylem halkın yararlanmasına arz edilmiş deniz ulaşım aracı hakkında işlenirse 
Uç yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir. 

Eylem silahla veya iki veya daha çok kişi tarafından birlikte işlenirse ceza yarı 
oranında artırılır. 

III — Her kim bir uçağı kaçırır veya hareket etmesine engel olur veya bu ey
lemlere teşebbüs ederse üç yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezasıyla cezalandırılır. 

Kaçırılan veya hareketi engellenen veya bu eylemlere teşebbüs edilen uçak hal
kın yararlanmasına arz edilmiş ise dört yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir. 

Kaçırma veya hareketi engelleme veya bunlara teşebbüs eylemleri zorla veya 
tehditle veya hileyle işlenirse birinci fıkrada yazılı durumda dört yıldan altı yıla, ikinci 
fıkrada yazılı durumda beş yıldan yedi yıla kadar ağır hapis cezası verilir. 

MADDE 12. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 516 ncı maddesi aşağıdaki bi-
çimde değiştirilmiştir : 

Madde 516. — Bir kimse her ne şekilde olursa olsun diğer bir kimsenin taşınır 
veya taşınmaz malım yıkar veya yok eder veya bozar ya da bunlara zarar verirse zarar 
görenin şikâyeti üzerine bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin liradan üçbin liraya ka-
daı ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

Eylem : 
1. Görevinden ötürü öç almak amacıyla bir memurun zararına, 
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2. Kişilere karşı şiddet kullanarak veya 493 ncü maddenin birinci ve ikinci fık
ralarında belirtilen araçlardan biri ile, 

3. Kamuya ait veya kamu hizmetine veya bir din ve mezhebin ibadetine ayrıl-
mış yapılara veya bunların eklentilerine veya taşınır nitelikteki eşya veya parçalarına 
ya da askeri yapılar, depolar, tersaneler, fabrikalar, gemiler ya da anıtlar veya hey
keller veya eski yapıtlar veya mezarlık ve eklentileri, 

4. Setler ya da felâketlere karşı kamunun korunması amacıyla yapılmış koru-
ma araçları ve diğer yapı ya da bir kamu hizmetine ayrılan gereçler ve işaretler, 

5. Kanal veya sulamaya ait her türlü doğal veya yapay su yatakları ve bu 
tür diğer yapılar, 

6. Dikilmiş bağ çubukları veya meyveli ağaç veya fidanlar ile gezi yerleri veya 
a'anlardaki ağaçlar, 

7. Yakıcı veya patlayıcı maddeler kullanılarak motorlu taşıt araçları, 
Üzerinde işlenirse failin göreceği ceza, eylemin özelliğine veya meydana gelen 

tehlikenin veya zararın ağırlığına veya yıkılan veya bozulan veya zarar verilen şeyin 
önemine veya değerine göre bir yıldan yedi yıla kadar hapis ve üçbin liradan yirmibeş-
bin liraya kadar ağır para cezasıdır. Ancak, 7 nci bentteki halde hapis cezası üç yıldan 
az olamaz. 

Bu eylemler hakkında kovuşturma yapılması şikâyete bağlı değildir. 
MADDE 13. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 517 nci maddesi aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir : 
Madde 517. — Yukarıdaki maddede belirtilen eylemler Hükümete karşı şiddet 

veya karşı gelme amacı ya da beş ve daha çok kişinin birleşmesiyle işlenirse, eyleme 
katılanlar hakkında verilen ceza birinci fıkradaki hallerde üçte bir, ikinci fıkradaki hal
lerde ise yarı oranında artırılır. 

Bu hallerde kamu adına kovuşturma yapılır. 
MADDE 14. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 15. — Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

15/6/1979 

TBMM KARARLARİ 
9/21, 9/38, 9/59 ve 9/221 Esas Numaralı Dosyaları incelemekle Görevli 

T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komisyonlarının Görev Sürelerinin 
Uzatılmasına ilişkin 

Karar No : 850 

Çalışma süreleri sona ermiş bulunan, 9/21, 9/38, 9/59 ve 9/221 esas numaralı 
dosyaları incelemekle görevli T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komisyonlarına, 6/6/1979 
tarihinden itibaren yeniden 30'ar günlük süre verilmesi, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı
nın 6/6/1979 tarihli 10 ncu Birleşiminde kararlaştırılmıştır. 

6/6/1979 

1 Numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonunun Görev Süresinin 
Uzatılmasına ilişkin 

Karar No: 551 

Çalışma süresi sona ermiş bulunan, T. B. M. M. Birleşik Toplantısının 19/4/1978 
tarihli Birleşiminde alınan karar gereğince, 45 adet Meclis Soruşturması önergesini in-
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celemek üzere kurulan 1 Numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonuna, 6/6/1979 tari
hinden itibaren yeniden 30 gün süre verilmesi, T. B. M. M. Birleşik Toplantısının 
6/6/1979 tarihli 10 ncu Birleşiminde kararlaştırılmıştır. 

6/6/1979 

2 Numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonunun Görev Süresinin 
Uzatılmasına ilişkin 

Karar No : 552 

Çalışma süresi sona ermiş bulunan, T. B. M. M. Birleşik Toplantısının 19/4/1978 
ile 24/5/1978 tarihli Birleşimlerinde alınan karar gereğince, 45 adet Meclis Soruştur
ması önergesini incelemek üzere kurulan 2 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyo
nuna, 6/6/1979 tarihinden itibaren yeniden 30 gün süre verilmesi, T. B. M. M. Birleşik 
Toplantısının 6/6/1979 tarihli 10 ncu Birleşiminde kararlaştırılmıştır. 

6/6/1979 

- •-
3 Numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonunun Görev Süresinin 

Uzatılmasına ilişkin 
Karar No : 553 

Çalışma süresi sona ermiş bulunan, T. B. M. M. Birleşik Toplantısının 19/4/1978 
tarihli Birleşiminde alınan karar gereğince, 46 adet Meclis Soruşturması önergesini in-
celemek üzere kurulan 3 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonuna, 6/6/1979 tari
hinden itibaren yeniden 30 gün süre verilmesi, T. B. M. M. Birleşik Toplantısının 
6/6/1979 tarihli 10 ncu Birleşiminde kararlaştırılmıştır. 

6/6/1979 

4 Numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonunun Görev Süresinin 
Uzatılmasına ilişkin 

Karar No : 554 

Çalışma süresi sona ermiş bulunan, T. B. M. M. Birleşik Toplantısının 19/4/1978 
ile 24/5/1978 tarihli Birleşimlerinde alınan karar gereğince 46 adet Meclis Soruştur
ması önergesini incelemek üzere kurulan 4 Numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyo
nuna, 6/6/1979 tarihinden itibaren yeniden 30 gün süre verilmesi, T. B. M. M. Birleşik 
Toplantısının 6/6/1979 tarihli 10 ncu Birleşiminde kararlaştırılmıştır. 

6/6/1979 

-•-
Gençlik ve Spor Bakam Yüksel Çakmur Hakkında 

Karar No : 555 

Güreş sporuna gereken önemi vermeyerek görevini kötüye kullandığı ve bu ey
leminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Gençlik ve Spor 
Bakanı Yüksel Çakmur hakkında Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı 
içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasının gerekli 
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olup olmadığına dair inceleme yapmakla görevli T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Ko
misyonunun 16 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tari
hinden başlamasına ve ilgilinin seçim tarihinden itibaren 15 gün içinde yazılı görü
şünü Komisyona bildirmesine T. B. M. M. Birleşik Toplantısının 6/6/1979 tarihli 10 ncu 
Birleşiminde karar verilmiştir. 

6/6/1979 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bahanı Ali Topuz Hakkında 

Karar No : 656 

Yaptığı tayin ve nakillerde partizan bir tutum izleyerek görevini ihmal ve kö
tüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uy
duğu iddiasiyle Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz hakkında Anayasanın 
90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin 9/260 esas numaralı önergenin, T. B. M. M. Birle
şik Toplantısının 20/12/1978 tarihli 3 ncü Birleşiminde 513 numaralı Kararla kurul
ması kabul edilen 9/228 ve 9/233 esas numaralı önergeleri incelemek üzere kurulan, 
ilgili Bakanı ve konusu aynı olduğundan, T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komisyo
nunda görüşülmesi, T. B. M. M. Birleşik Toplantısının 6/6/1979 tarihli 10 ncu Birleşi-
minde kararlaştırılmıştır. 

6/6/1979 

-.-

Başbakan Bülent Ecevit ve içişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş 
Haklarında 

Karar No : 557 

Disk'in yasa dışı faaliyetlerine göz yumarak görevlerini kötüye kullandıkları ve 
bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan 
Bülent Ecevit ve içişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş haklarında Anayasanın 90 ncı, 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis So-
ruşturması açılmasının gerekli olup olmadığına dair inceleme yapmakla görevli T. B. 
M. M. Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalış-
ma süresinin üye seçimi tarihinden başlamasına ve ilgililerin seçim tarihinden itibaren 
15 gün içinde yazılı görüşlerini Komisyona bildirmelerine T. B. M. M. Birleşik Toplan
tısının 6/6/1979 tarihli 10 ncu Birleşiminde karar verilmiştir. 

6/6/1979 

Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar Hakkında 
Karar No : 558 

Sosyal Güvenlik Fonlarının kanuni usuller dışında kullanılmasına göz yumarak 
görevini ihmal ve kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 
ncı maddelerine uyduğu iddiasiyle Sosyal Güvenlik Bakam Hilmi İşgüzar hakkında 
Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 9/262 esas numaralı önergenin, T. B. 
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M. M. Birleşik Toplantısının 2/5/1979 tarihli 8 ncl Birleşiminde 547 numaralı Kararla 
kurulması kabul edilen 9/256 esas numaralı önergeyi incelemek üzere kurulan, ilgili 
Bakanı ve konusu aynı olduğundan, T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komisyonunda 
görüşülmesi, T. B. M. M. Birleşik Toplantısının 6/6/1979 tarihli 10 ncu Birleşiminde ka
rarlaştırılmıştır. 

6/6/1979 

Yerel Yönetim Bahanı Mahmut Özdemir Hakkında 

Karar No : 559 

Muhtar maaşlarının ödenmesinde yetkilerini kullanmayarak görevini ihmal ve 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine 
uyduğu İddiasıyla Yerel Yönetim Bakanı Mahmut Özdemir hakkında Anayasanın 90 
ncı, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Soruşturması açılmasının gerekli olup olmadığına dair inceleme yapmakla görevli T. 
B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üyeden kurulmasına, Komisyonun ça
lışma süresinin üye seçimi tarihinden başlamasına ve ilgilinin seçim tarihinden itibaren 
15 gün içinde yazılı görüşünü Komisyona bildirmesine T. B. M. M. Birleşik Toplantısı
nın 6/6/1979 tarihli 10 ncu Birleşiminde karar verilmiştir. 

6/6/1979 

-.-

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal Hakkında 

Karar No : 560 

Üreticinin akaryakıt ihtiyacı konusunda gerekli önlemleri almayarak görevini 
ihmal ve kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ıncı 
maddelerine uyduğu iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam Deniz Baykal hak
kında Anayasanın 90 ıncı, T.B.M.M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasının gerekli olup olmadığına dair inceleme 
yapmakla görevli T.B.M.M. Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üyeden kurulma
sına, Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihinden başlamasına ve ilgilinin 
seçim tarihinden itibaren 15 gün içinde yazılı görüşünü Komisyona bildirmesine 
T.B.M.M. Birleşik Toplantısının 6/6/1979 tarihli 10 uncu Birleşiminde karar veril-
miştir. 

6/6/1979 

-.-

Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı Hakkında 

Karar No: 561 

Tutum ve davranışlarıyla Çay-Kur'daki yolsuzluklara neden olarak görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine uyduğu 
iddiasıyla Gümrük ve Tekel Bakam Tuncay Mataracı hakkında Anayasanın 90 ıncı, 
T.B.M.M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruş-
turması açılmasının gerekli olup olmadığına dair inceleme yapmakla görevli T.B.M.M. 
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Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma sü-
resinin üye seçimi tarihinden başlamasına ve ilgilinin seçim tarihinden itibaren 15 gün 
içinde yazılı görüşünü Komisyona bildirmesine T.B.M.M. Birleşik Toplantısının 
6/6/1979 tarihli 10 uncu Birleşiminde karar verilmiştir. 

6/6/1979 

-.-
Başbakan Bülent Ecevit Hakkında 

Karar No : 562 

Anayasa ve Dernekler Kanununun bazı maddelerini ihlal ederek görevini kö
tüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine uyduğu 
iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit hakkında Anayasanın 90 ıncı, T.B.M.M. Birleşik 
Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sının gerekli olup olmadığına dair inceleme yapmakla görevli T.B.M.M. Soruşturma 
Hazırlık Komisyonunun 16 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin üye 
seçimi tarihinden başlamasına ve ilgilinin seçim tarihinden itibaren 15 gün içinde 
yazılı görüşünü Komisyona bildirmesine T.B.M.M. Birleşik Toplantısının 6/6/1979 ta
rihli 10 uncu Birleşiminde karar verilmiştir. 

6/6/1979 

Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler Hakkında 

Karar No : 563 

Ant Birlik Tarım Satış Kooperatifine partizanca tayinler yaptığı ve yolsuzluk
lara göz yumarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 
240 ıncı maddesine uyduğu iddiasıyla Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler hakkında 
Anayasanın 90 ıncı, T.B.M.M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasının gerekli olup olmadığına dair inceleme yap
makla görevli T.B.M.M. Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üyeden kurulmasına, 
Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihinden başlamasına ve ilgilinin seçim 
tarihinden itibaren 15 gün içinde yazılı görüşünü Komisyona bildirmesine T.B.M.M. 
Birleşik Toplantısının 6/6/1979 tarihli 10 uncu Birleşiminde karar verilmiştir. 

6/6/1979 

içişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş Hakkında 

Karar No : 564 

Emniyet mensuplarınca, vatandaşlara işkence yapılmasına gözyumarak göre
vini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine uy
duğu iddiasıyla içişleri Bakam Hasan Fehmi Güneş hakkında Anayasanın 90 ıncı, 
T.B.M.M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasının gerekli olup olmadığına dair inceleme yapmakla görevli 
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T.B.M.M. Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üyeden kurulmasına, Komisyonun 
çalışma süresinin üye seçimi tarihinden başlamasına ve ilgilinin seçim tarihinden iti
baren 15 gün içinde yazılı görüşünü Komisyona bildirmesine T.B.M.M. Birleşik Top
lantısının 6/6/1979 tarihli 10 uncu Birleşiminde karar verilmiştir. 

6/6/1979 

Millet Meclisi Kararı 
Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin 

Karar No. 684 

Cumhuriyet Senatosu üyelerinin üçte bir yenileme seçimiyle Cumhuriyet Sena-
tosu ve Millet Meclisindeki boş üyelikler için ara seçimi nedeniyle milletvekillerinin 
seçmenlerle görüşmelerine olanak sağlamak için Millet Meclisinin, 3 Temmuz 1979 Salı 
gününden başlamak ve 14 Ekim 1979 tarihinde yapılacak olan seçimlerin kesin so
nuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca Türkiye radyolarından ilanını takibeden 5 nci 
gün saat 15.00 de toplanmak üzere tatile girmesi, Genel Kurulun 7/6/1979 tarihli 
101 nci Birleşiminde kararlaştırılmıştır. 

7/6/1979 
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TÜRKİYE 
CUMHURBAŞKANLIĞI 4/6/1979 

A N K A R A 
4-571 

BAŞBAKANLIĞA 
İLGİ : 4 Haziran 1979 gün ve 308-05126 sayılı yazınız. 
Ülkemizle Yunanistan arasında turizm alanında bir yakınlaşma sağlanmasına 

yönelik görüşmelerde bulunmak üzere 4-7 Haziran 1979 günleri arasında anılan ül-
keye gidecek olan Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev COŞKUN'un dönüşüne kadar; 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Yüksel CAKMUR'un vekillik 
etmesi uygundur. 

FAHRİ S. KORUTÜRK 
Cumhurbaşkanı 

-.-
T. C 

BAŞBAKANLIK 
Özlük ve Yazı İşleri Gn. Md.

 4/6/1979 

308-05127 
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA 

İngiliz Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanının çağrılısı olarak 4-10 Haziran 1979 
günleri arasında İngiltere'ye gidecek olan Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet 
YÜCELER'in dönüşüne kadar; Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Devlet Ba
kanı Ahmet ŞENER'in vekillik etmesini yüksek tasviplerine saygıyla sunarım. 

Bülent ECEVİT 
Başbakan 

TÜRKIYE 
CUMHURBAŞKANLIĞI 

A N K A R A 4 / 6 / 1 9 7 9 

4-572 
BAŞBAKANLIĞA 

İLGİ : 4 Haziran 1979 gün ve 308-05127 sayılı yazınız. 
İngiliz Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanının çağrılısı olarak 4-10 Haziran 1979 

günleri arasında İngiltere'ye gidecek olan Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet 
YÜCELER'in dönüşüne kadar; Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Ahmet ŞENER'in vekillik etmesi uygundur. 

FAHRİ S. KORUTÜRK 
Cumhurbaşkanı 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 1 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

Bakanlara vekillik etme işlemleri 
T.C. BAŞBAKANLIK 9 

Özlük ve Yazı İşleri Gn. Md. 
308-05126 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA 
Ülkemizle Yunanistan arasında turizm alanında bir yakınlaşma sağlanmasına 

yönelik görüşmelerde bulunmak üzere 4-7 Haziran 1979 günleri arasında anılan ülkeye 
gidecek olan Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev COŞKUN'un dönüşüne kadar; Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Yüksel CAKMUR'un vekillik etme
sini yüksek tasviplerine saygıyla sunarım. 

Bülent ECEVİT 
Başbakan 

T. C 
BAŞBAKANLIK 4/6/1979 
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T. C. 
BAŞBAKANLIK 

Özlük ve Yazı İşleri Gn. Md. 4/6/1979 
308-05128 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) nün 4-28 Haziran 1979 günleri arasında 

Cenevre'de yapılacak 65 inci dönem Genel Konferansına katılmak üzere İsviçre'ye gi
decek olan Çalışma Bakanı Bahir ERSOY'un dönüşüne kadar; Çalışma Bakanlığına, 
Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı Ali TOPUZ'un vekillik etmesini yüksek tasviplerine 
saygıyla sunarım. 

Bülent ECEVİT 
Başbakan 

TÜRKİYE 
CUMHURBAŞKANLIĞI 4/6/1979 

A N K A R A 
4-573 

BAŞBAKANLIĞA 
İLGİ : 4 Haziran 1979 gün ve 308-05128 sayılı yazınız. 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) nün 4-28 Haziran 1979 günleri arasında 

Cenevre'de yapılacak 65 inci dönem Genel Konferansına katılmak üzere İsviçre'ye 
gidecek olan Çalışma Bakanı Bahir ERSOY'un dönüşüne kadar; Çalışma Bakanlığına, 
Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı Ali TOPUZ'un vekillik etmesi uygundur. 

FAHRİ S. KORUTÜRK 
Cumhurbaşkanı 

T. C. 
BAŞBAKANLIK 

4/6/1979 
Özlük ve Yazı İşleri Gn. Md. 

308-05137 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA 
Federal Almanya Cumhuriyeti İçişleri Bakanının çağrılısı olarak 4-9 Haziran 

1979 günleri arasında anılan ülkeye gidecek olan İçişleri Bakam Hasan Fehmi GÜ-
NEŞ'in dönüşüne kadar; İçişleri Bakanlığına, Millî Eğitim Bakam Necdet UĞUR'un 
vekillik etmesini yüksek tasviplerine saygıyla sunarım. 

Bülent ECEVİT 
Başbakan 

TÜRKİYE 
CUMHURBAŞKANLIĞI 

A N K A R A 4 / 6 / 1 9 7 9 

4-574 
BAŞBAKANLIĞA 

İLGİ : 4 Haziran 1979 gün ve 308-05137 sayılı yazınız. 
Federal Almanya Cumhuriyeti İçişleri Bakanının çağrılısı olarak 4-9 Haziran 

1979 günleri arasında anılan ülkeye gidecek olan İçişleri Bakam Hasan Fehmi GÜ-
NEŞ'in dönüşüne kadar; İçişleri Bakanlığına, Millî Eğitim Bakanı Necdet UĞUR'un 
vekillik etmesi uygundur. 

Fahri S. KORUTÜRK 
Cumhurbaşkan ı 

Yürütme ve İdare Bölümü Safya : 2 

4/6/1979 
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Atama Kararı 
Karar Sayısı: 7/17554 

Açık bulunan Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Maliye 
Bakanlığı Üyeliğine ihsan Tekin'in atanması; adı geçen Bakanlığın 10/4/1979 günlü 
ve 24821 sayılı yazısı üzerine, 12/3/1964 günlü ve 440 sayılı Kanunun 8 inci maddesine 
göre, Bakanlar Kurulunca 30/5/1979 gününde kararlaştırılmıştır. 

C U M H U R B A Ş K A N I 

F. S. K O R U T Ü R K 

B A Ş B A K A N 

B. E C E V İ T 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
Başbakan Y a r d ı m c ı s ı Başbakan Y a r d ı m c ı s ı Başbakan Y a r d ı m c ı s ı Devlet Bakanı V. 

0. E Y Û B O Ğ L U F. S Ü K A N H. Ç E T l N A . R. S E P T İ O Ğ L U 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

L. D O Ğ A N S. YILDIZ A. R. S E P T İ O Ğ L U M. K I L I Ç 

Devlet Bakanı Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı İ ç i ş l e r i Bakanı 

A. Ş E N E R M. CAN N. AKMANDOR H. F. G Ü N E Ş 

D ı ş i ş l e r i Bakanı Maliye Bakanı Milli E ğ i t i m Bakanı B a y ı n d ı r l ı k Bakanı 

G. O K Ç U N Z. M Ü E Z Z İ N O Ğ L U N. U Ğ U R Ş . E L Ç İ 

Ticaret Bakanı S a ğ . ve Sos. Yar. Bakanı G ü m . ve Tekel Bakanı U l a ş t ı r m a Bakanı V. 

T. K Ö P R Ü L Ü L E R M. TAN T. MATARACI 0. ALP 

G ı d a - T a r ı m ve Hay. Bakanı Ç a l ı ş m a Bakanı Sanayi ve Teknoloji Bakanı İ ş l e t m e l e r Bakanı 

M. Y Ü C E L E R A. B. ERSOY 0. ALP K. B U L U T O Ğ L U 

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı Turizm ve T a n ı t m a Bakanı İmar ve İskân Bakanı K ö y İş le r i ve Koop .  Bak 

D. BAYKAL A. C O Ş K U N A. KARAASLAN A. TOPUZ 

Orman Bakanı G e n ç l i k ve Spor Bakanı Sosyal G ü v e n l i k Bakanı K ü l t ü r Bakanı 

V. İ L H A N Y. Ç A K M U R H. İ Ş G Ü Z A R A. T. K I Ş L A L I 

Yerel Y ö n e t i m Bakanı 

M. Ö Z D E M I R 

Yönetmelikler 
Dışişleri Bakanlığından: 

Dışişleri Bakanlığı Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreterleri için Yeterlik ve Yarışma 
Seçmesi Yönetmeliği 

Kapsam: 
Madde 1 — Bu Yönetmelik, Dışişleri Bakanlığının dış kuruluşunda görevlendi

rilecek T. C. uyruklu sözleşmeli sekreterlerin tabi tutulacakları yeterlik ve yarışma 
seçmesini düzenler. 

Yeterlik ve yarışma seçmesine tabi tutulmadan Dışişleri Bakanlığı dış kuru
luşunda görevlendirilmek üzere, sözleşmeli sekreter işe alınamaz ve Dışişleri Bakan-

Y ü r ü t m e ve Idare B ö l ü m ü Sayfa : 3 
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lığı merkez ya da dış kuruluşunda kadrolu memur olarak yahut da başka bir statüyle 
çalışan personel, bu yönetmelikle düzenlenen yeterlik ve yarışma seçmesine tabi tutul
madan dış kuruluşta sözleşmeli sekreter olarak görevlendirilemez. 

Amaç : 
Madde 2 — Bu Yönetmeliğin amacı, Dışişleri Bakanlığının dış kuruluşunda gö

rev alacak sözleşmeli sekreterlerin niteliklerini belirlemek ve bu nitelikleri bulunan 
adaylardan en başarılı olanlarının işe alınmalarım sağlamaktır. 

Tanım : 
Madde 3 — Sözleşmeli sekreterler, 657 sayılı Yasanın 4/B maddesi uyarınca 

çalıştırılmasına izin verilen ve Dışişleri Bakanlığı dış kuruluş birimlerinin sekreterlik, 
daktilografi, dosya ve evrak memurluğu işlerini yapan ve kançılarya işlerinde yar
dımcı hizmetleri yürüten kimselerdir. 

Yeterlik Seçmesi : 
Madde 4 — Dışişleri Bakanlığı dış kuruluşunda sözleşmeli sekreter olarak gö

rev almak üzere başvuran adayların sayısı o sırada dış kuruluş birimlerinde gerek
sinme duyulan sözleşmeli sekreter sayısına veya çıkacak muhtemel gereksinmeler 
için Dışişleri Bakanlığının yedek olarak bekletmeyi uygun göreceği personel sayısına 
eşit yahut bu sayılardan az olursa yeterlik seçmesi yapılır. 

Yeterlik ve Yarışma Seçmesi : 
Madde 5 — Dışişleri Bakanlığı dış kuruluşunda sözleşmeli sekreter olarak gö

rev almak üzere başvuran adayların sayısı, dış kuruluş birimlerinde gereksinme du
yulan sözleşmeli sekreter sayısından, ya da çıkacak muhtelif gereksinmeler için 
Dışişleri Bakanlığı yedek olarak bekletmeyi uygun göreceği personel sayısından fazla 
olursa, yeterlik ve yarışma seçmesi yapılır. 

Seçmelerin Açılma Zamanı: 
Madde 6 — Seçme, dış kuruluş birimlerindeki gereksinmeye göre Dışişleri Ba

kanlığınca saptanacak tarihlerde açılır. 
Seçmelerin Yeri: 
Madde 7 — Seçme, yukarıda 5. maddede belirtilen nedenlerle bir «yeterlik ve 

yarışma» seçmesi olarak düzenleniyorsa, Ankara'da yapılır. 
Seçme, yukarıda 4. maddede belirtilen nedenlerle bir «yeterlik» seçmesi ola

rak düzenleniyorsa, dış kuruluş birimlerinde de yapılabilir. Yukarıda belirtilen husus
lar seçmelerin yapılacağım bildiren duyuruda ayrıca belirtilir ve başvurma süresi sona 
erip, aşağıda 11. maddede açıklanan iş isteme formlarının incelenmesi işi tamamlan
dığı zaman, yeterlik seçmesinin nerede yapılacağı da adaylara duyurulur. 

Duyurma: 
Madde 8 — Seçmenin yapılacağı, seçme tarihinden en az bir ay önce Resmi Ga-

zete'de, Türkiye'de en çok okunan gazetelerde, bu gazetelerin yurt dışında basılan nüs
halarında ve Konsolosluklar ile Büyükelçiliklerin konsolosluk şubelerinin ilân tahta
larında ilân edilir. Ayrıca mümkün olduğu kadar fazla adayın duyabilmesi için, ya
bancı ülkelerdeki Türk derneklerinin yayım organlarında, yabancı ülkelerdeki Türk
ler için yapılan radyo ve televizyon programlarında da ilân edilebilir. 

Duyuruda Yer Alacak Hususlar : 
Madde 9 — Duyuruda, seçmenin yapılacağı günler, seçme için son başvurma 

tarihi, hangi kadrolar için seçme yapılacağı, sözleşmeli sekreterin yapacağı görev 
hakkında özlü bilgi ve seçmelerin hangi konularda yapılacağı belirtilir veya ilânda 
seçme hakkında belli başlı bilgilerin verilmesiyle yetinilerek daha ayrıntılı bilgi için 
Dışişleri Bakanlığına başvurulabileceği belirtilir. 

Y ü r ü t m e ve İdare B ö l ü m ü Sayfa t 
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İş İsteme Formları : 
Madde 10 — Seçme için başvuranlara bir iş formu doldurtulur. İş isteme for

mu mektupla başvuranların adreslerine gönderilir. Bu formda aşağıdaki bilgiler yer 
alır : 

a) Adayın adı soyadı 
b) Doğum yeri ve tarihi 
c) Ana ve Baba adı 
d) Nüfus kayıtları 
Dışişleri Bakanlığı, iş isteme formunda, uygun göreceği başka konularda da 

sorular sorabilir. 
Formların İncelenmesi : 
Madde 11 — İş isteme formları, başvurma süresinin bitiminden itibaren en 

geç beş gün içinde incelenir ve seçmeye girmek iiçn gerekli şartları taşıyanlar sap
tanır. Durum, şartları taşıyanlara yazıyla, taşımayanlara yine yazıyla ve gerekçeli 
olarak bildirilir. 

Başvurma: 
Madde 12 — Seçmeler için başvurular, gerek bizzat gerekse mektupla yapı

labilir. 
Son başvurma tarihi, seçmelerin yapılacağı günden en az onbeş gün önce kesilir. 

Mektupla yapılan başvurularda, mektubun postaya verildiği tarih değil, gerekli bel
gelerin eksiksiz olarak sınavla ilgili büroya ulaştığı tarih esastır. 

Adaylarda Aranacak Nitelikler: 
Madde 13 — Adaylarda aranacak nitelikler şunlardır : 
a) T. C. Vatandaşı olmak, 
b) En az lise veya dengi okullar ile bu okullara eş-değer olduğu Millî Eğitim 

Bakanlığınca onanmış yabancı okullardan mezun olmak, 
c) Kamu haklarından yoksun bulunmamak, 
d) Ağır hapis, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ih

tilas, yiyicilik, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs 
gibi yüz kızartıcı bir fiilden ötürü hapis cezasından hükümlü bulunmamak, 

e) (Erkek adaylar için), Askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak, 
f) Her türlü iklim koşullarında görev yapmasına engel durumu bulunmadığını 

sağlık raporuyla belgelendirmek (Bu rapor seçmelerde başarı gösterdikten sonra da 
verilebilir.) 

Seçme Kurulu : 
Madde 14 — a) Yeterlik ve Yarışma seçmesi Ankara'da yapılıyorsa seçme 

Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur. 
— Genel Sekreter İdari İşler Yardımcısı, 
— Dışişleri Akademisi Başkanı veya onun görevlendireceği bir memur, 
— Yüksek Müşavirler, 
— Başhukuk müşaviri veya onun görevlendireceği bir hukuk müşaviri, 
— Personel Genel Müdürü, 
— Konsolosluk Genel Müdürü ya da onun görevlendireceği bir daire başkanı, 
— Arşiv Ulaştırma Genel Müdürü ya da onun görevlendireceği bir daire baş

kam, 
— Özlük İşleri Dairesi Başkam, 
— Söleşmeli Personel Şube Müdürü, 
Kurul, en az beş üyenin katılmasıyla toplanabilir. Kurula en kıdemli üye baş-

kanlık eder. 
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b) Yeterlik seçmesi dış kuruluş birimlerinde yapılıyorsa, seçme kurulu aşağı-
daki üyelerden oluşur : 

— Misyon Şefi, 
— Misyon Şefinden sonra gelen meslek memuru veya onun yokluğunda idarî 

memur, 
— Misyon Şefinin uygun göreceği bir başka mümeyyiz, 
Kurul en az Uç üyenin katılmasıyla toplanır. Kurula Misyon şefi başkanlık eder. 
Gerek Ankara'da gerek dış kuruluş biriminde teşkil edilmiş olsun Kurul, seçme 

sorularım saptar, seçmenin hazırlığına nezaret eder, seçmeyi yürütür ve sonuçları de-
ğerlendirir; ayrıca itirazlar vaki olursa bunları inceler. 

Seçme Konulan : 
Madde 15 — Seçme yazılı, sözlü ve uygulamalı olmak üzere üç bölümden olu

şur. 
a) Yazılı: 
1. Türkçe Kompozisyon (Üç saat) 
2. Yabancı dil kompozisyon (üç saat, sözlüğe bakılabilir) 
S. Türkçe'den yabancı dile çeviri (takriben 200 kelimelik metin, süre iki saat, 

sözlüğe bakılamaz) 
4. Yabancı dilden Türkçe'ye çeviri (takriben 200 kelimelik metin, süre iki 

saat, sözlüğe bakılamaz) 
5. Matematik 
6. (Dileyenler için) Dışişleri Bakanlığınca saptanacak başka yabancı diller. 
b) Uygulama: 
1. Daktiloyla yazma hızı 
2. Daktiloyla yazmada sayfa düzeni 
3. (Dileyenler için) Türkçe ve/veya yabancı dilde steno 
c) Sözlü: 
1. Türkiye ve Dünya Coğrafyası 
2. Türk Devrim Tarihi 
3. Genel Kültür 
Yazılı seçmelerde sorular, Seçme Kurulu üyeleri tarafından seçmelerin bağla-

masından yarım saat önce saptanır. 
Zorunlu Olmayan Seçme Konulan : 
Madde 16 — Adaylar dilerlerse Türkçe steno veya yabancı dil stenodan ve iki 

ya da daha fazla yabancı dilden de seçmelere katılabilirler. Bu yabancı dillerin hangi 
diller olabileceği Dışişleri Bakanlığınca saptanır. 

Seçmelerin Programı : 
Madde 17 — Seçmeler aşağıdaki programa göre yapılır : 
Birinci gün 
Sabah : Türkçe kompozisyon 
öğleden sonra : Türkçe'den yabancı dile çeviri 
İkinci gün 
Sabah : Yabancı dil kompozisyon 
Öğleden sonra : Yabancı dilden Türkçe'ye çeviri 
Üçüncü gün 
Sabah : Matematik 
Öğleden sonra : Uygulamalı seçme 
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Zorunlu Olmayan Seçme Konularının Programı: 
Madde 18 — Uygulamalı seçmenlerin tamamlandığı günden itibaren İki veya 

daha çok yabancı dilden sınava girmek İsteyenler için, sabah ve öğleden sonra olmak 
üzere, her konuda yukarıda 17. maddede belirtilen yönteme göre seçme programı 
yapılır. 

iki veya daha çok yabancı dilden seçmelere katılmak İsteyenlerin yazılı seçme
leri bittikten sonraki sabah ve öğleden sonra da, dileyenler için steno seçmesi ya
pılır. 

Sözlü Seçmelerin Programı: 
Madde 19 — Sözlü seçmeler, yazılı ve uygulamalı seçme kâğıtlarının aşağıda 21. 

maddede belirtilen şekilde değerlendirilmesinden sonra, ayrıca ilân edilecek bir gün
de başlar ve seçmelere katılacak memurların sayısına göre gerekli süre devam eder. 

Seçmelerde Kullanılacak Kağıtlar : 
Madde 20 — Yazılı seçmeler Millî Eğitim Bakanlığınca bastırılan köşesi kapalı 

sınav kâğıtlarıyla yapılır. 
Yazılı ve Uygulamalı Seçme Sonuçlarının Değerlendirilmesi: 
Madde 21 — Yazılı ve uygulamalı seçme sonuçları aşağıdaki şekilde değerlen

dirilir. 
1. Türkçe Kompozisyonda adayın düşüncelerini derleyip toparlayış tarzı ve 

bunu düzgün bir Türkçeyle ifade etme yeteneği değerlendirilir. 
2. Yabancı dil kompozisyonda, adayın belli bir konuda, yabancı dilde düşünüp 

düşünemediği ve yabancı dili doğru kullanıp kullanmadığı değerlendirilir. 
3. Çevirilerde, adaylarca yapılan çeviri metinlerinin bir dış kuruluş birimi 

tarafından resmi işleme konulup konulmayacağına bakılır. 
4. Matematik sorularında adayın temel matematiksel kuralları uygulamakta 

güçlük çekip çekmediğine bakılır. 
5. Uygulamalı seçmelerin birincisinde adayın daktiloyla yazma hızı ölçülür. 

Adaylar 5 dakika süreyle bir metin yazarlar. Her harf, rakam ve noktalama işareti 
birer vuruş, kelime araları bir vuruş, satır araları iki vuruş, satır başları ayrıca bir 
vuruş sayılır. Her yanlış vuruş 25 doğru vuruşu götürür. Doğru vuruş sayısına göre 
adayın alacağı notlar şöyle saptanır : 

Doğru Vuruş Sayısı Adayın Alacağı Not 

200 5 
700 6 

1030 7 
1250 8 
1400 9 
1500 10 

Adayın 5 dakikada yaptığı toplam doğru vuruşların sayısı 1500'den fazla olur
sa, 1800'e kadar her 50 doğru vuruş için bir not, 1800'den sonra her 30 doğru vuruş 
için bir not diğer konularda aldığı notlara eklenir. 

6. Her konuda tam not 10'dur. Seçme Kurulu Üyelerinin her konuda verecek
leri notun ortalaması o konudaki notu teşkil eder. 10 üzerinden 6 alanlar yeterlik seç
mesinde başarı göstermiş sayılırlar. 

7. Steno'dan seçmelere katılan adaylar hangi dilden steno seçmesine katılıyor-
larsa o dilde bir metin, normal konuşma hızıyla, kendilerine yalnız bir defa okunur ve 
bu metni stenoyla zaptetmeleri istenir. Sonradan da bu metnin transkripsiyonunu 
yapmaları talep edilir ve stenodan transkripsiyonu yapılan metinle esas metnin ben-
zerlik ölçüsüne göre not verilir. Adayın stenodan aldığı notların 6'dan yukarı olan kıs
mı diğer notlarına eklenir. 
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8. Seçmeler gerek «yeterlik» seçmesi olarak, gerek «yeterlik ve yarışma» seç
mesi olarak düzenlenmiş olsunlar adayların seçmede başarılı sayılabilmeleri için yu
karıda 15. maddede kayıtlı seçme konularının herbirinden en az 6 almış olmaları ge
rekir. 

Seçme Kağıtlarının Saklanması : 
Madde 22 — Seçme kâğıtları ve seçmeyle ilgili tutanak ve her türlü diğer bel

ge en az bir yıl saklanır. 
Yerel Yabancı Dil 
Madde 23 — Aday, Fransızca ve ingilizce dilleri dışında .Dışişleri Bakanlığınca 

saptanmış başka bir dilden seçmelere katılmışsa, bu yönetmelikteki anlamda yerel 
bir yabancı dilden seçmelere katılmış sayılır. 

İkinci Yabancı Dil: 
Madde 24 — Seçmelere İkinci yabancı dilde girenlerin aldıkları notlar aşağı

daki şekilde değerlendirilir : 
1. Fransızca ve ingilizce dillerinden birinden birinci yabancı dil olarak öte

kinden de ikinci yabancı dil olarak seçmelere katılmış adayların ikinci yabancı dil-
den aldıkları notların 5'ten fazlası diğer notlarına eklenir. 

2. Seçmelere yerel bir yabancı dilden de birinci veya ikinci yabancı dil ola
rak katılmış adayların yerel yabancı dilden aldıkları notun 5'ten yukarısı ancak i l 
gilinin söz konusu yerel yabancı dilde işlem yapılan bir dış kuruluş birimine atan
ması halinde diğer notlarına eklenebilir. 

Yerel yabancı dilden aldığı notlar sayesinde seçmeleri kazanmış bir adayın 
önce bu yabancı dilde işlem yapılan bir dış kuruluş biriminde göreve başlatılarak, 
sonradan söz konusu dilde işlem yapılmayan bir başka dış kuruluş birimine nakle-
dilebilmesi için aşağıda açıklanan şekilde hareket edilir : 

Böyle bir nakil sözkonusu olduğu zaman, önce sözleşmeli sekreterin, yerel ya
bancı dilden aldığı notların 5'ten fazlası genel toplamdan düşürülür; ilgili bu işlem
den sonra dahi işe alınmak için gerekli not toplamım tutturuyorsa nakil yapılabilir; 
tutturamıyorsa naklin yapılabilmesi için yarış seçmesine yeniden katılması ve söz 
konusu göreve atanabilmek için gerekli not toplamım tutturması gerekir. 

Seçme Kağıtlarının Kişilendirilmesi : 
Madde 25 — Yazılı ve uygulamalı sınav kâğıtlarının değerlendirilmesi işi ta

mamlandıktan sonra, seçme kurulu üyelerinin huzurunda köşesi kapalı sınav kâğıt-
larının köşeleri açılır. 

Yazılı ve Uygulamalı Seçmelerde Başarı: 
Madde . 26 — Yazılı ve uygulamalı seçme konularının her biri için tam not 

10'dur. Adayın, sözlü seçmelere çağrılabilmesi için konuların herbirinden en az 6 al-
mış olması gerekir. 

Sözlü Seçmeler: 
Madde 27 — Yazılı ve uygulamalı seçmelerde başarı göstermiş adaylar, sözlü 

seçmelere çağrılır. 
Sözlü seçmelerde genel kültür dışındaki her konu için Seçme Kurulu tarafın-

dan, seçme gününden önce bir soru listesi hazırlanır ve bu liste sözlü seçmelerin baş
ladığı saate kadar gizli tutulur. Aday, seçme sırasında her bir seçme konusu için 
kurayla ikişer numara çeker ve soru listesinde bu numaraların karşısında yer alan 
sorular adaya sorulur. Konuların birindeki sorulara adayın verebileceği cevaplar ta
mamlanmadan diğer konulardaki sorulara geçilmez. 

Sözlü Seçmelerde Değerlendirme: 
Madde 28 — Sözlü seçme konularında cevaplar aşağıdaki şekilde değerlendiri-

l i r : 
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1. Türkiye ve dünya coğrafyası cevaplarında adayın bir dış kuruluş birimin
de görev yaparken gerek Türkiye gerek dünya coğrafyası hakkında bilmesi gereken 
asgari hususları bilip bilmediğine bakılır. 

2. Devrim tarihi konusunda her Türk memurunun devrim tarihimiz konusun
da bilmesi gereken asgari hususları bilip bilmediğine bakılır. 

3. Genel kültür konularında bir Dışişleri mensubundan beklenebilecek asgari 
bir genel kültür birikimi bulunup bulunmadığına bakılır. 

4. Sözlü seçme konularının her birinde tam not 10'dur. Adayın sözlü seçme
lerde başarılı sayılabilmesi için seçme konularının her birinden en az 6 almış olması 
gerekir. 

Yeterlik ve Yarışma Seçmesinde Başarı: 
Madde 29 — Adayın yeterlik ve yarışma seçmesinde başarı göstermiş sayıla-

bilmesi için, yazılı, uygulamalı ve sözlü konuların herbirinden en az 6 almış olması 
ve zorunlu olmayan seçme konularından aldığı notlar da eklendikten sonra tüm not
larının ortalamasının en az 7 olması gerekir. 

Seçme notları, seçme kurulu üyelerinin her konu için ayrı ayrı verecekleri not
ların ortalaması alınarak bulunur. Üyelerin verdikleri notlar arasındaki fark 2 den 
fazla olursa bu fark seçme kurulu tarafından giderilir. 

Tutanaklar: 
Madde 30 — Seçme Kurulu tarafından seçmenin hangi saatte başladığım ve 

seçmeye katılanların sayısını belirten bir tutanak düzenlenir. 
Başarı Listesi: 
Madde 31 — Seçme Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonuçlan, en yük-

sek nottan başlamak üzere sıraya konularak bir başarı listesi hazırlanır ve ilan edi
lir. Bu listede, ilân tarihinde dış kuruluşta gereksinme duyulan sayıda isim yer alır. 
İkinci yabancı dil olarak Fransızca ve İngilizce dışında bir dilden basan gösteren me
murların hangi dilde başarı gösterdiği de basan listesinde belirtilir. 

Basan gösterenlere durum ayrıca birer yazıyla bildirilir. 
Yedek Liste: 
Madde 32 — Basan listesinin sonuna Dışişleri Bakanlığınca uygun görülecek 

sayıda isim ihtiva eden bir yedekler listesi eklenir. Durum yedekler listesinde adlan 
bulunan adaylara da ayrıca bildirilir. Yedek listede yer alacak isim sayısı, sonuçlan 
yayınlanan seçme tarihi ile ondan sonra yapılacak seçme tarihi arasında dış kuruluş
ta ortaya çıkabilecek muhtemel gereksinme sayısına göre saptanır ve gereksinme or
taya çıktıkça, yedek listedeki başarı sırasına göre ve sırası gelen adayın boşalan gö-
revi yapacak nitelikte bulunması halinde atama yapılır. 

Seçme Sonuçlarının Geçerlik Süresi : 
Madde 33 — Yeni bir yeterlik ve yarışma seçmesi düzenlendiği zaman, bir ön-

ceki seçme sonucunda yedek listeye girmiş olduğu halde gereksinme bulunmadığı için 
kendileriyle sözleşme imzalanmamış adayların haklan düşer. Bu adaylar yeni açıla
cak yeterlik ve yarışma seçmelerine katılabilirler. 

Sınavda başarı göstermiş adaylar, kendilerine önerilen görev yerine gitmedik
leri takdirde haklan düşer. 

Seçme Sonuçlarına İtiraz: 
Madde 34 — Seçmeye katılanlar, seçme sonuçlarına, yazılı olarak itiraz edebi

lirler. İtirazlar, seçme sonuçlarının ilgiliye bildirilmesinden itibaren 7 gün içinde bir 
dilekçeyle Dışişleri Bakanlığı Özlük İşleri Dairesi Başkanlığına yapılır. Bu itirazlar 
seçme kurulunca incelenir. Bu ikinci incelemeden sonra verilecek notlar kesindir. 
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Seçme Kurulu Üyelerinin Ücreti: 
Madde 35 — Seçme Kurulu üyelerine, 29/1/1974 tarih ve 14783 sayılı Resmî 

Gazete'de yayınlanan Devlet Memurları Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönet-
meliğinin 22. maddesinde öngörülen ve miktarı her yıl bütçe kanununda gösterilen üc-
ret ödenir. 

Sözleşmelerde Gereksinmenin Bulunması Zorunluluğu : 
Madde 36 — Seçmelerde başarı gösteren adaylarla sözleşme imzalanabilmesi 

için, ilgililerin görevlendirilecekleri dış kuruluş birimlerinde sözleşmeli sekretere ge
reksinme bulunduğunun daha önceden saptanmış olması gerekir. Hangi dış kuruluş 
biriminde hangi nitelikte kaç adet sözleşmeli sekretere gereksinme bulunduğu Dış
işleri Bakanlığınca yayınlanacak bir genelgede belirtilir. Seçmelerde başarılı olmuş 
aday bulunsa dahi bir dış kuruluş biriminde, bu genelgede gösterilen sayıdan fazla ve 
belirtilen nitelikleri taşıdığım yeterlik seçmesiyle kanıtlayamamış sözleşmeli sekreter 
görevlendirilemez. 

Sözleşmeli Sekreterin Yol Parası : 
Madde 37 — Dış kuruluş biriminde görevlendirilecek sözleşmeli sekretere, 6245 

sayılı Yasa uyarınca yolluk ve yevmiyeler ödenir. Ancak bu yolluk ve yevmiyeyi ala
bilmeleri için ilgililer, «dış göreve başladıkları tarihten itibaren 4 yıl içinde kendi is-
tekleriyle işten ayrıldıkları ya da cezaî olarak görevlerine son verildiği takdirde, al
dıkları yolluk ve yevmiyeleri iade etmeyi ve dönüş için yolluk talep etmemeyi» noter
likçe onanmış bir taahhütname ile taahhüt etmek zorundadırlar. 

Güvenlik Soruşturması : 
Madde 38 — Yeterlik ve yarışma sınavında başarı gösterenler hakkında yapıla

cak adlî soruşturmadan ve güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç alınmadan, bu 
şahıslarla sözleşme imzalanmaz. 

Yürürlük : 
Madde 39 — Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayınlandığı tarihte yürürlüğe 

girer. 
Yürütme : 
Madde 40 — Bu Yönetmeliği Dışişleri Bakam yürütür. 

Dışişleri Bakanlığından:
 

Dışişleri Bakanlığı İdari Memurlarını Dördüncü Dereceye Yükseltmek İçin 
Yeterlik ve Yarışma Seçmesi Yönetmeliği 

Kapsam : 
Madde 1 — Beşinci derecedeki Dışişleri Bakanlığı İdari Memurlarının dördün-

cü ve daha yukarıdaki derecelere yükselebilmeleri için, T. C. Anayasasının 113. mad
desine dayanarak hazırlanmış bu Yönetmelikle belirlenen Yeterlik ve Yarışma seç
mesinde başarı göstermiş olmaları gerekir. 

Amaç : 
Madde 2 — Bu Yönetmeliğin amacı, 1-4 derecelere yükselecek İdari Memur

ların, kendilerine verilecek görevlerin gerektirdiği bilgileri edinmiş olmalarını sağ
lamak ve bu derecelerde yeterli kadro bulunmadığı takdirde en yetenekli olanlarına 
yükselmede öncelik tanınmaktır. 

Yeterlik ve Yarışma Seçmesine Katılma Hakkı: 
Madde 3 — Bir İdarî Memurun dördüncü dereceye yükselmek için gerekli Ye

terlik ve Yarışma Seçmesine çağrılabilmesi için, aşağıdaki koşulları yerine getirmiş 
olması gerekir: 
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a) Beşinci derecede en az üç yıl bulunmuş ve bu derecenin 3. kademe aylı-
ğını fiilen 1 yıl almış olmak. 

b) Sicil bakımından 4. dereceye yükselebilecek durumda bulunduğu değerlen
dirme kurulunca saptanmış olmak. 

c) 1-4 derece kadrolara özgü görevleri yerine getirebilecek nitelikte bulun
duğu değerlendirme kurulunca saptanmış olmak. 

«Yeterlik Seçmesi» veya «Yeterlik ve Yarışma Seçmesi» : 
Madde 4 — Dördüncü dereceye yükselebilmek için gerekli ve yukarıda 3. mad-

dede sayılan koşullan yerine getirmiş bulunan beşinci derecedeki İdarî Memurların 
sayısının, İdari Memur unvanlarına uygun düşen dördüncü derece kadroların sayısı 
kadar veya bu kadroların sayısından az olması halinde, «Yeterlik Seçmesi» bu kadro
ların sayısından fazla olması halinde ise «Yeterlik ve Yarışma» secimi yapılır. 

Seçmelerin Yeri ve Zamanı : 
Madde 5 — Seçmeler, dördüncü derecede boş kadro bulunduğu takdirde her 

yıl Temmuz ve Ağustos ayında Ankara'da yapılır. 
Duyurma: 
Madde 6 — Seçmelerin yapılacağı, seçmenin başlayacağı günden en az bir ay 

önce bir Genelgeyle iç ve dış kuruluşa duyurulur. Duyuru seçmeye katılmak için ge-
rekli nitelikleri bulunan memurlara, dış kuruluşta bulunuyorlarsa dış kuruluş biri
mi başı tarafından, merkezde bulunuyorlarsa bağlı bulundukları birimin başı tara-
fından tebliğ edilir. 

Duyuruda, iki veya daha çok yabancı dilden seçmeye girmek isteyenlerin hangi 
yabancı dillerden seçmeye girebilecekleri de belirtilir. 

Memurların, seçmelere girmeyi isteyip istemedikleri, en geç seçmelerin yapı
lacağı tarihten 15 gün önce Özlük İşleri Dairesine bildirilir. 

Seçme Kurulu: 
Madde 7 — Seçme Kurulu, aşağıdaki üyelerden oluşur: 
— Genel Sekreter İdari İşler Yardımcısı, 
— Akademi Başkanı, 
— Yüksek Müşavirler, 
— Personel Genel Müdürü, 
— Konsolosluk Genel Müdürü, 
— Arşiv • Ulaştırma ve Evrak Genel Müdürü, 
— Hukuk Müşavirleri. 
Kurul, en az beş üyenin katılmasıyla toplanabilir. Kurula en kıdemli üye baş-

kanlık eder. 
Seçme Konuları: 
Madde 8 — Seçme, aşağıdaki konularda yapılır: 
1. Yazılı 
a) Türkçe Kompozisyon (3 saat) 
b) Yabancı dil 
(1) Yabancı dil kompozisyon (3 saat, sözlüğe bakılabilir.) (2) Türkçeden yabancı dile çeviri (Takriben 200 kelimelik metin, süre 2 saat, 

sözlüğe bakılmaz) 
(3) Yabancı dilden Türkceye çeviri (Takriben 200 kelimelik metin, süre 2 saat 

sözlüğe bakılmaz) 
c) (Dileyenler için) Dışişleri Bakanlığınca saptanacak iki veya daha çok ya

bancı dil (Yapılış yeri birinci yabancı dilinki ile aynıdır.) 
d) Uzmanlık dalında mesleki bilgiler (3'er saatlik iki bölüm halinde toplam 

6 saat) 
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Memur , uzmanlık dalına göre, aşağıdaki konulardan birini seçebilir : 
(1 ) Özlük İşleri, 
(2 ) Özlükle ilgili akçalı işler, 
(3 ) Bütçe, 
(4 ) Ayniyat ve Levazım, 
(5 ) Kripto, 
(8 ) Arşivcilik, 
(7 ) Konsolosluk. 
2.  Uygulamalı 
a)  Yazışma çeşitleri, 
b)  (Kriptocular için) Kripto açıp kapama, 
c)  (Dileyenler için) Steno. 
3.  Sözlü 
a)  Evrak, 
b)  Genel Kültür, 
c)  Protokol. 
Yazılı ve Uygulamalı Seçmelerin Programı: 
Madde 9 — Yazılı ve uygulamalı seçmeler aşağıda belirtilen program uyarınca 

yapılır: 
1. Yazılı seçmeler 
Birinci gün 
Sabah: Türkçe Kompozisyon. 
Öğleden sonra: Türkçeden yabancı dile çeviri. 
İkinci gün 
Sabah: Yabancı dil kompozisyon. 
Öğleden sonra: Yabancı dilden Türkçeye çeviri. 
Üçüncü gün 
Uzmanlık dalıyla ilgili konular. 
2. Uygulamalı seçmeler 
Yazılı seçmeler tamamlandıktan sonra uygulamalı seçmelere başlanır.  Uygula-

malı seçmelerde «Yazışma çeşitleri» nde, memurlardan birinin belli bir yazışma  çeşi
di için hangi kâğıdı kullandığını diğerleri görmeyecek şekilde, küçük gruplar  halin
de ve birbirlerine sırtları dönük şekilde oturtularak veya gerekirse memurlar  seçme 
odasına teker teker alınarak yapılır. 

Zorunlu Olmayan Seçme Konularının Programı: 
Madde 10 — Dördüncü günden itibaren iki veya daha çok yabancı dilden  seç

meye girmek isteyenler için, sabah ve öğleden sonra olmak üzere, her konuda,  yuka
rıda 9. maddede belirtilen yönteme göre seçme programı saptanır. Bu yabancı  dille
rin hangi diller olabileceği Dışişleri Bakanlığınca saptanır. 

Bu seçmelerin bitiminden hemen sonraki sabah veya öğleden sonra da  dileyen
ler için steno seçmesi yapılır. 

Sözlü Seçmelerin Programı : 
Madde 11 — Sözlü seçmeler yazılı ve uygulamalı seçme kâğıtlarının  değerlen

dirilmesinden sonra ayrıca ilân edilecek bir günde başlar ve seçmeye giren  memur
ların sayısına göre gerekli süre devam eder. 

Seçme Kâğıtları : 
Madde 12 — Yazılı ve uygulamalı seçmeler, köşesi kapalı seçme kâğıtlarıyl a 

yapılır. 
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Yazılı ve Uygulamalı Seçme Sonuçlarının Değerlendirilmesi : 
Madde 13 — Yazılı ve uygulamalı seçme sonuçları aşağıdaki şekilde değerlen-

dirilir: 
1. Yazılı seçmelerden Türkçe Kompozisyonda, memurun göreviyle ilgili ko

nulardan birinde Türkçe bir yazı kaleme alması istenir. Burada memurun bir fikri 
toparlayış ve ifade ediş tarzı değerlendirilir. 

2. Yazılı seçmelerden yabancı dil kompozisyonda, İdari Memurların görev ala
nına giren konulardan birinde memur tarafından kaleme alınacak bir metnin içerik ve 
hatasızlık açısından Dışişleri Bakanlığı tarafından işleme konup konulamayacağına 
bakılır. 

3. Çevirilerde, memura, İdari Memurların görev alanına giren konularda bir 
metin verilir ve bu metnin Türkçeye ya da yabancı dile yapılacak çevirisinin Dışişle-
ri Bakanlığı tarafından işleme konup konulmayacağına bakılır. 

4. Uzmanlık dalıyla ilgili konularda memurun o uzmanlık alanındaki yasa, 
tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve başka idarî düzenlemeleri ve uygulamayı bilip 
bilmediğine ve kendisinden beklenen işleri gözetime gerek kalmaksızın yürütüp yü-
rütemeyeceğine bakılır. 

5. Uygulamalı seçmenlerin birincisinde, memurun Bakanlıktaki yazışma şe
killeri hakkındaki bilgisi değerlendirilir. Dairelerarası ve Bakanlıklararası yazışma, 
bakanlıktan özel şahıslara veya kurumlara gönderilen yazılar, dış kuruluşla yazış-
ma, servis notu, olur belgesi kripto ve açık telgrafların mahiyetleri, şekilleri ve bun
lara uygun düşen ifade formülleri hakkındaki bilgisi araştırılır. Memurlardan belli 
bir konuda yazı kaleme alarak onun yukarıdaki yazışma şekillerinden hangisine uy
gun düşeceğini saptaması ve uygun düşecek kağıda daktilo etmesi istenir. Burada 
sözkonusu metnin, istenen yazışma tarzına uygun olup olmadığına ve bu şekliyle iş
leme konulup konulamayacağına bakılır. 

6. Zorunlu olmamakta birlikte iki veya daha çok yabancı dilden seçmeye 
girenlerin bu yabancı dillerdeki gerek kompozisyon, gerekse çeviri konuları birinci 
yabancı dildeki gibi değerlendirilir ve memurun bu konularda aldığı notların 6'dan 
fazlası öteki notlarına eklenir. 

İki veya daha çok yabancı dilden alınan notların diğer notlara eklenebilmesi 
için o yabancı dilde kompozisyon, Türkçeden o yabancı dile çeviri ve o yabancı dil-
den Türkçeye çeviri konularının her üçünden de memurun 10 üzerinden en az 6 al
mış olması gerekir. 

7. Zorunlu olmayan seçme konularından stenoda, memurun normal hızdaki 
bir konuşmayı stenoyla zaptedip edemediğine bakılır. Memur hangi dilde steno seç
mesine giriyorsa o dilde takriben 200 kelimelik bir metin normal konuşma hızıyla 
kendisine okunur ve bu metni stenoyla zaptetmesi istenir. Sonra da bu metnin 
transkripsiyonunu yapması talep edilir. Yanlış zaptedilen her kelime, 10 üzerinden 
1/4 not kaybettirir. 

Memurun stenodan aldığı notların 6'dan fazlası diğer notlarına eklenir. 

Seçme Kâğıtlarının Köşelerinin Açılması: 
Madde 14 — Yazılı ve Uygulamalı Seçme Kâğıtlarının değerlendirilmesi işi 

tamamlandıktan sonra seçme kurulu üyelerinin huzurunda seçme kağıtlarının köşeleri 
açılır. 

Yazılı ve Uygulamalı Seçmelerde Başarı : 
Madde 15 — Yazılı ve Uygulamalı Seçme konularının herbiri için tam not 10'-

dur. Seçmenin Yazılı ve Uygulamalı bölümünden başarılı sayılabilmesi için memurun 
her konuda en az 6 alması gerekir. 
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Sözlü Seçmeler : 
Madde 16 — Yazılı ve Uygulamalı Seçmelerde başarılı olan memurlar sözlü 

Seçmeye çağrılırlar. 
Sözlü seçmelerde «Evrak ve dosyalama işleri», «Genel Kültür» ve «Protokol» 

Uç ayrı konu olarak ele alınır. Memura bu konulardan birinde sorulacak sorular ve 
memurun verebileceği cevaplar tamamlanmadan öteki konulara geçilmez. 

Sözlü Seçmelerde Değerlendirme : 
Madde 17 — Sözlü Seçmelerden önce her sözlü seçme konusu için bir sorular 

listesi hazırlanır ve bu listelerde yer alan sorulardan çekeceği kuraya göre herbir ko
nuda memura iki tanesi sorulur. 

Memurun vereceği cevaplar aşağıdaki şekilde değerlendirilir : 
1. Sözlü seçme konularının birincisinde memurun, Bakanlıktaki evrak kayıt 

ve sevk işlemlerini doğru bilip bilmediğine ve bu işleri gözetime gerek kalmaksızın yü
rütüp yürütemeyeceğine, üzerinde işlem yaptığı evrakı Bakanlıktaki dosyalama yön
temlerine uygun olarak dosyalamayı bilip bilmediğine ve dosyalama işini gözetime 
gerek kalmaksızın yürütüp yürütemeyeceğine bakılır. 

2. Sözlü Seçme konularının ikincisinde memurun, Dışişleri Bakanlığında 1-4 
derecedeki bir İdari Memurdan beklenebilecek genel kültür düzeyi yoklanır. 

3. Sözlü Seçme konularının üçüncüsünde memurun, Dışişleri Bakanlığı men
suplarının bilmesi gereken asgari protokol kurallarım bilip bilmediğine bakılır. 

4. Sözlü Seçme Konularının herbirinde tam not 10'dur. Memurun Sözlü Seç
melerde başarılı sayılması için seçme konularının herbirinden en az 6 almış olması 
gerekir. 

Yeterlik ve Yarışma Seçmesinde Başarı : 
Madde 18 — Memurun Yeterlik ve Yarışma Seçmesinde başarı göstermiş sayı-

labilmesi için yazılı, uygulamalı ve sözlü seçme konularının herbirinden en az 6 al
mış olması ve tüm notlarının ortalamasının en az 7 olması gerekir. Memurun zorunlu 
olmayan seçme konularından aldığı notların 6'dan fazlası zorunlu seçme konuların
dan aldığı notlara eklenir. Böylelikle tüm notların ortalaması alınırken, memur, zorun
lu seçme konularında, daha yüksek notlar almış gibi hareket edilir. 

Başarı Listesi: 
Madde 19 — Seçme Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonuçları, en 

yüksek nottan başlamak üzere sıraya konularak bir başarı listesi hazırlanır ve İlân 
edilir. Bu listedeki sıra aynı seçmede başarı göstermiş memurlar arasında öngelme 
sırasını teşkil eder. 

Seçme Sonuçlarına itiraz: 
Madde 20 — Seçmeye katılanlar, Seçme sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebi

lirler. İtirazlar, Seçme sonuçlarının ilân edilmesinden itibaren 15 gün içinde bir di
lekçeyle Özlük İşleri Dairesi Başkanlığına yapılır. Bu itirazlar Seçme Kurulunca in-
celenir. Bu ikinci incelemeden sonra verilecek notlar kesindir. 

Seçme Kurulu Üyelerinin Ücreti: 
Madde 21 — Seçme Kurulu üyelerine, 29/1/1974 tarih ve 14783 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanan Devlet Memurları Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönet
meliğinin 22. maddesinde öngörülen ve miktarı her yıl bütçe kanununda gösterilen 
ücret ödenir. 

Dördüncü Dereceye Bak Kazanmış Memurlar: 
Geçici Madde 1 — Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte 5. dereceden daha 

aşağı derecelerde olan memurlar arasında, Dışişleri Bakanlığınca saptanacak ölçü-
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lere göre başarılı hizmet süresi kendisini 4. dereceye yüseltmeye elverişli duruma ge
tiren memurlar varsa, bu memurlar da 5. dereceye henüz ulaşmadıkları halde seç
meye çağrılabilirler. 

Dördüncü Dereceden Daha Yukarı Dereceye Hak Kazanmış Memurlar: 
Geçici Madde 2 — Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, Dışişleri Ba

kanlığınca saptanacak ölçülere göre başarılı hizmet süresi kendisini 4. dereceden daha 
yukarıya getiren memurlar varsa, bu memurlar, seçmede başarı gösterdikten sonra 
4. derecenin- daha yukarısındaki derecelere de yükseltilebilirler. 

Lise ve Dengi Okulları Mezunlarının 1-2 Derecelere Yükselebilmesi: 
Geçici Madde 3 — Lise ve dengi okulları mezunu idari Memurlardan Dışişleri 

Akademisinde açılan hizmet içi eğitim kurslarım başarı ile bitirenler, bu Yönetme
likle düzenlenen seçmede de başarılı oldukları takdirde, 657 sayılı Yasaya 1897 sayılı 
yasayla getirilen geçici 7. madde hükümleri uyarınca, 1. derecenin son kademe aylığına 
kadar yüseltilebilirler. 

Yürürlük: 
Madde 22 — Bu yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
Yürütme : 
Madde 23 — Bu Yönetmeliği Dışişleri Bakam yürütür. 

-.-
Kültür Bakanlığından : 

Müzelerdeki Kıymet Takdir Komisyonları Hakkındaki Yönetmeliğin 
7. Maddesine 1 Fıkra Eklenmesine İlişkin Yönetmelik 

MADDE 1 — 8 Kasım 1976 günlü ve 15757 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 
«Müzelerdeki Kıymet Takdir Komisyonları Hakkındaki Yönetmeliğin» 19 Mart 1978 
günlü ve 16233 sayılı Resmî Gazete'de değişen 7. maddesinde 1. Grup gösterilen mü
zelere ekleme yapılarak, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 7 — Satınalınmak veya ikramiye ödenmek maksadıyla müzelere geti
rilen eserlere, müzelerin ihtisas elemanı durumu ve müzedeki eser sayıları gözönünde 
tutularak tek kalemde bir esere azami ne miktar kıymet takdiri yapılabileceklerini 
belirten müze listesi aşağıda gösterilmiştir. Müzenin inkişafına, ilmi personel durumu 
değişikliğine ve müzedeki eserlerin sayı artışına göre Bakanlıkça listelerde değişiklik 
yapılabilir. 

l'ncl Grup : Tek esere azami 30.000,— TL. ya kadar kıymet takdiri yapma 
yetkisi tanınan müzeler. 

1 — Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzeleri Müdürlüğü, 
2 — ,İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü, 
3 — İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü, 
4 — İstanbul Ayasofya Müzesi Müdürlüğü, 
MADDE 2 — Yürürlük : Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3 — Yürütme : Bu yönetmelik hükümleri Kültür Bakanlığınca yürü

tülür. -.-
Ankara üniversitesinden : 

Ankara Üniversitesi Asistanlarının Yurt Dışında Görevlendirilmeleri 
Hakkında Yönetmelik 

Madde 1 — 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 40 ıncı maddesi uyarınca, 
yurt dışında geçici olarak görevlendirilecek asistanlar hakkında bu Yönetmelik hü-
kümleri uygulanır. 
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Madde 2 — Bu Yönetmeliğin uygulanmasını, her fakültenin özellikleri ile bağ-
daştırmak üzere fakülte kurullarınca uygulama ilkeleri hazırlanır. Görevlendirmenin 
temel amacı Üniversiteye öğretim elemanı yetiştirmektir. 

Madde 3 — Her fakültenin öğretim üyeleri için 14/3/1978 tarih ve 16228 sa
yılı Resmi Gazete'de yayımlanan «Ankara üniversitesi Öğretim üyelerinin Yurt Dı
şında Görevlendirilmeleri Hakkında Yönetmelik» gereğince seçilmiş bulunan yurt dışı 
görevlendirme komisyonu, asistanlarla ilgili konuları incelerken, komisyona bu amaçla 
seçilmiş, bir asistan temsilcisi katılır. Komisyon, asistanların yurt dışı görevleri ile 
ilgili ilkelere göre, Fakültesindeki öncelikleri saptar, sıralamaları düzenler. 

Madde 4 — Asistanların yurt dışında görevlendirilmelerinde parasal kaynak
lar şunlardır : 

a) Fakülte bütçesine bu maksatla konulan ödenekler. 
b) Yurt içinden veya yurt dışından sağlanan burslar. 
Asistanlar yurda döndükten sonra bir zorunlu hizmet ile yükümlenirler. Bunu, 

görevlendirme başlarken, Maliye Bakanlığınca hazırlanmış yüklenme ve kefalet senedi 
ile belgelerler. Askerlik süresi zorunlu hizmete sayılmaz. 

Madde 5 — Bu görevlendirmelerde yol giderleri ve yolculuk gündelikleri ile 
genel hükümler çerçevesinde mevzuatın gerektirdiği diğer giderler Fakültelerce kar
şılanabilir. Bursla görevlendirilenlerde bu harcamalar bursu veren kurum tarafından 
karşılanmış ise bütçeden ödeme yapılmaz. 

Madde 6 — Asistanların yurt dışında görevlendirilmelerinde doktora (veya tıp
ta uzmanlık) ya da yüksek lisans öğrenimini tamamlayanlara öncelik tanınır. Bu ön
celiğin nasıl tanınacağı fakültelerin uygulama ilkelerinde gösterilir. 

Madde 7 — Asistanların yurt dışında görevlendirilmelerinde çalışma planı ile 
görevlendirme süresi hakkında bölüm veya kürsü kurulunun olumlu görüşünün alın
ması şarttır. 

Madde 8 — Asistanlar, Fakülteye atanmaları tarihinden itibaren en az bir 
yıl geçmedikçe yurt dışında görevlendirilemezler. 

Madde 9 — Kısa süreli görevlendirme : Asistanlar doktora çalışmalarının bir 
kısmını tamamlamak veya araştırma ve inceleme yapmak üzere, bu Yönetmeliğin 7 
inci maddesi şartına uygun olarak Fakülte kurullarınca altı aya kadar yurt dışında 
görevlendirilebilirler. Fakülte Kurulu kararı ile bu süre bir defaya mahsus olmak 
üzere 6 ay daha uzatılabilir. 

Madde 10 — Uzun süreli görevlendirme : Asistanlar bilgilerini artırmak, araş
tırma ve incelemeler yapmak üzere fakülte kurullarınca bir yıl için yurt dışında gö
revlendirilebilirler. Bu süre, yurt içinden veya yurt dışından burs sağlayanlar için, 
Yönetmeliğin 7 inci maddesi şartına uygun olarak bir yıl daha uzatılabilir. Doktora 
veya yüksek lisans yapmak üzere yurt dışında görevlendirilecek asistanlarda görev
lendirme süresi, çalışmalarının programa uygun ve başarılı olarak gelişmekte olduğu 
belgelenmek ve burs sağlanmak koşulu ile, fakülte kurullarınca üçüncü yıl için de 
uzatılabilir. 

Asistan, görevlendirmenin bitiminden sonra onbeş gün içinde fakültesindeki 
görevine dönmek zorundadır. Yolda geçen süre bu onbeş günün dışındadır. 

Madde 11 — Görevlendirilmiş asistanlar 657 sayılı yasanın 80 inci maddesine 
göre çıkarılan 1 Şubat 1974 tarihli ve 14786 sayılı Resmi Gazete'de. yayımlanan «Ye-
tiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetme-
lik» in 23 üncü maddesinde öngörülen hallerle Fakültelerin uygulama ilkelerinde sap-
tayacakları durumlarda geri çağınla bilirler. Geri çağırılma yazısını aldıktan sonraki 
aybaşından itibaren bir ay içinde yurda dönerek Fakültesindeki görevine başlamayan
lar hakkında genel hükümler uygulanır. 

Madde 12 — Fakültelerin uygulama İlkeleri bu Yönetmelik yürürlüğe girdik
ten sonra en geç üç ay içinde hazırlanır. 
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Madde 13 — 15/5/1978 tarih ve 16288 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış 
bulunan «Ankara Üniversitesi Asistanlarının Yurt Dışında Görevlendirilmeleri Hak
kında Yönetmelik» yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 14 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 15 — Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürü

tür. 

Ankara Üniversitesinden : 

Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi ve Teftişi Sertifika Programı 
Yönetmeliğinin 6. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik 

MADDE 1 — Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi ve Teftişi Sertifika Progra
mı Yönetmeliğinin 6. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştr. 

Madde 6 — Kurumların başvurusu üzerine Sertifika Programı, Eğitim Yöne
timi ve Teftişi Bölümü ile başvuran kurum personelinin olanaklarına göre yılın uy
gun zamanında yoğun ve yaygın biçimde planlanır. Yoğun programlar en çok üç yılda 
tamamlanır. Programdaki her dersin öğretimi Eğitim Fakültesi Lisans Öğretim ve 
Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre verilir. 

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Eskişehir Valiliğinden : 

Eskişehir Özel İdare Müdürlüğü Memur Sicil Yönetmeliği 
Madde 1 — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 112. ve 121. maddeleri 

uyarınca sicil raporu vermeye yetkili amirler aşağıda gösterilmiştir. 
I. Tezkiye II. Tezkiye III. Tezkiye 

Memurlar Amiri Amiri Amiri 

Müdür Vali veya özel Müsteşar Bakan 
İdareye bakan 
Yardımcısı 

Müdür Muavini Müdür Vali 
Kontrolör ve Hukuk Müşaviri Müdür Vali 
Diğer Memurlar Müdür Vali 
Yardımcı Hiz. Sınıfı Müdür Muavini Müdür 
İlçe Özel İdare Memuru Müdür Kaymakam Vali 
İlçedeki diğer Memurlar İlçe Öz. İd. Me. Kaymakam Vali 
İlçedeki Hizmetliler İlçe Öz. İd. Me. Kaymakam Vali 
Merkez İlçe Yerel Yönetim 
Büro Memuru Müdür Vali 

Madde 2 — Sicil İşleri : 
a) Sicil âmirleri belli zamanlarda düzenliyecekleri sicil raporlarında memur

ların liyakat derecesini not esasına göre kıymetlendirerek tesbit ederler. 
b) Hakkında gizli tezkiye varakası düzenlenecek memurların, tezkiyelerini 

dolduracak âmirlerin maiyetlerinde, en az 6 ay çalışmış olması şarttır. Tezkiye vara
kasını doldurmadan görevinden ayrılan (İstifa, çekilme, emekliye ayrılma veya ölüm 
gibi sebeplerle boşalmışsa) 1. Tezkiye âmirinin yerine, varsa o yerdeki II. Tezkiye 
âmiri bu varakayı doldurur. Yoksa, (İstifaya çekilme, emekliye ayrılma veya ölüm 
gibi sebeplerle boşalmışsa) I. ve II. tezkiye âmirlerinin yerlerine tayin edilenler veya 
vekilleri tarafından 2 aylık bir müddetin sonunda tezkiye varakaları düzenlenir. Sicil 
amiri durumunda bulunan memurların, işe girişleri ve çalışma süreleri 6 ayı doldur
madıkça o âmir hakkında gizli tezkiye varakası düzenlenemez. 
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c) İlk sicil âmirleri sicil raporu düzenliyeceği memur hakkında tarih sırası ile 
bir memur sicil not defteri tutmakla mükelleftir. 

d) İlk sicil âmiri memurun hizmetteki başarı derecesini veya başarısızlığını 
yapacağı denetlemeler sonunda sicil not defterine kaydeder. Sicil raporları doldurulur
ken bu kayıtlardan faydalanılır. 

e) Sicil âmirleri maiyetlerindeki memurların sicil raporları ile birlikte bunla
rın genel durumları ve davranışları bakımından da olumlu veya olumsuz nitelikteki 
durumları hakkındaki mütalâalarını bildirirler. 

f) Birinci tezkiye âmirleri gizli tezkiye varakalarım Aralık ayının sonunda 
doldurduktan sonra bunları (Zata Mahsus) işaretli kapalı zarf içinde ikinci tezkiye 
âmirine bir yazıya bağlıyarak gönderirler. 

İkinci tezkiye âmirleri de tezkiye edilecek şahıslar hakkındaki kanaatlerini tez
kiye varakaları üzerinde belirttikten sonra bunları zata mahsus işaretli kapalı bir 
zarf içinde bir yazıya bağlıyarak en geç her yılın Ocak ayı başında iade ederler. 

g) Tezkiye varakalarına eklenmesi lâzım gelen raporlar Tabibler tarafından, 
Tabib olmadığı yerlerde ise Çevre Sağlık Ocakları tarafından tasdik edilir. 

h) Tezkiye âmirleri tezkiye varakalarını kendi el yazıları ile doldurmaya 
mecburdur. 

i) İlçelerdeki diğer memurlar ile hizmetlilerin gizli tezkiye varakaları dos
yalarına konulmak üzere 11 Merkezine gönderilir. 

Gizli Tezkiye Varakalarına yapıştırılacak fotoğrafların 5 yıl öncesinden çekil
miş fotoğraf olmayacak. 

Madde 3 — Değerlendirme Kurulu: 
Memurların sicil ve özlük dosyalarını incelemek suretiyle sicil raporlarında ve

rilen notları da dikkate alarak ehliyetlerinin tespitine esas olmak üzere memurları; 
(1) Çok iyi 
(2) İyi 
(3) Orta 
(4) Yetersiz 
Olmak üzere 4 gruba ayrılırlar. 
a) Memurların yetersizlikleri halinde sicil raporlarında yazılı bulunan kusur 

ve eksiklikleri memurun uyarılması bakımından gizli bir yazıyla atamaya yetkili amir 
tarafından kendilerine bildirilir. 

İki yıl üstüste olumsuz sicil alan memurun görev yeri değiştirilerek başka si
cil amiri yanında veya hizmet biriminde çalıştırılır. Burada da bir yıl olumsuz sicil 
alan aynı memurun durumu hakkında karar verilmek üzere Özel İdare Disiplin Ku
rulunun görüşü alınmak suretiyle Yüksek Disiplin Kuruluna intikal ettirilir. 

Madde 4 — Cezalar ve Disiplin Kurulu: 
A — Özel İdare Memurlarına sicil amirlerince uyarma ve kınama cezası doğ

rudan verilebilir. Atamaya yetkili âmirlere de kısa ve uzun süreli durdurma ve geçici 
olarak görevden çıkarma cezaları verebilir. Ancak bu cezalar için İl Özel İdare Di
siplin Kurulunun görüşü alınır. Devlet Memurluğundan çıkarma cezası için Yüksek 
Disiplin Kurulu Karan şarttır. 

B — İl Özel İdare Disiplin Kurulu şunlardan teşekkül eder. 
a) Vali veya Vali Muavini Başkanlığında, 
b) 11 Hukuk İşleri Müdürü, 
c) Özel İdare Müdürü, 
d) İl Daimî Encümen üyelerinin kendi aralarından seçtiği bir üye, 
C — Yüksek Disiplin Kurulu: 
İl Özel İdareleri için Yüksek Disiplin Kurulu, Yerel Yönetim Bakanlığı Yük

sek Disiplin Kuruludur. 
Madde 5 — Bu Yönetmeliği Vali yürütür. 

Y ü r ü t m e ve İdare B ö l ü m ü Sayfa : 18 



T.C. 
Resmî Gazete 

Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 

CUMARTESİ 16 Haziran 1979 Sayı: 16668 ) 
İLÂN BÖLÜMÜ 

Yargı ilânları 
Kocaeli Asliye 1. Hukuk Hâkimliğinden : 

1978/153 
Davacı Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından davalı Cemal Cin aleyhine açı

lan tazminat davasımn duruşmasında : 
Kastamonu • Hacıfaki Köyünde mukim davalı Kemal Cin adına çıkartılan da

vetiyeler bilâ tebliğ iade edilmiş olup; zabıtaca yapılan tahkikatla da adresi tespit 
edilememiştir. Davalı Kemal Çin'in 2/7/1979 günü saat 9.00 dakl duruşmada bizzat 
bulunması veya bir vekil ile kendisini tevkil ettirmesi, gelmediği veya vekil gönder
mediğe takdirde duruşmanın talik ile hakkında gıyap kararı çıkarılacağı Hanen da
vetiye yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur. 9071 

Kocaeli 2. AsUye Hukuk Hâkimliğinden : 

1978/846 
Davacı Eureka Metal T.A.Ş. tarafından davalı İzmit Tütün Çiftlik Yeni Yalı 

Mahallesi No. 45 de ikamet eden Nasuf Taşule aleyhine açılmış olan tazminat davası
nın mahkememizde yapılan duruşmasında : 

Davalı adına çıkarılan davetiye bilâ ikmal gelmiş ve zabıta ile yapılan tahkikat-
tada bulunamadığından bizarur Resmî Gazete ile ilftnen davetiye tebliğine karar veril
miş olmakla 9/7/1979 günü saat 9.00 da davalının kendisinin veya vekilinin duruşma
da hazır bulunması davetiye yerine geçmek üzere ilân olunur. 9072 

Kocaeli 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1978/100 
Davacı Şükrüye Dönmez tarafından davalı Eskişehir Çifteler Hamitli Köyünde 

İkamet eden Rahime Sönmez aleyhine açılmış olan tazminat davasının mahkememiz
de yapılmakta olan duruşmaları sırasında : 

Davalı adına çıkarılan davetiye bilâ ikmal gelmiş ve zabıta ile yapılan tahki-
kattada bulunamamış bizzarur Resmî Gazete ile ilânen davetiye tebliğine karar ve
rilmiş olmakla 25/6/1979 günlü saat 9.00 da davalının kendisinin veya vekilinin duruş
mada hazır bulunması davetiye yerine geçmek üzere ilân olunur. 9073 



TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 8 Haziran 1979 Vaziyeti 

A K T İ F 
Altın Mevcudu (Uluslara, standartta) 
Serbest : Safi Kg 
Methim : Safi Kg 
Döviz Borçluları (Konvertibl) 
Ufaklık Para 
Dahildeki Muhabirler : 
Resmi Bankalar 
Diğer Bankalar 
Krediler : 
Kamu Kurumlan : 
A-Hazineye Kısa Vadeli Avans 
B - Hazine Kefaletini Haiz Bonolar : 
a) Katma Bütçeli İdareler 
b) Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
c) Devlet Yatırım Bankası 
C - Tahvil Üzerine Avans (DYB) 
D - Ticari Senetler 
E-Altın ve Döviz Üzerine Avans .... 
F - Mevduat Karşılıklarından Özel 

Finansman (1789 S. K. Mad. 11 ve 
- 1823 S. K. Mail 70) 

Bankalar : 
A • Ticari Senetler 
B - Tarım Senetleri 
C-Tahvil Üzerine Avans 
D-Orta vadeli Krediler : 
a) Sinai 
b) Tarımsal 
E-Bankalar Tasfiye Fonu İkrazları 

(153 S. K.) 
F - Özel İhracat Fonu Finansmanı ... 
G - Mevduat Karşılıklarından Tanmsa 

— T. Lirası T. Lirası 

MO.835,841 3.987.097.715,49 
3.987.097.715,49 

33.971.616.246,19 
13.612.185,55 

33.343.985,24 
167.807,83 33.511.793,07 

65.6û6.082.94fi,— 

24.637.7OO.00O.— 
64.179.758.689,02 
19.348.760.243,76 108.166.218,932,78 

15.292.428.911,71 
185.800.000,— 

7.257.757.650,— 196.508.288.440,49 

24.658.427.215,02 

791.867.000,— 
496.318.394,53 

6 080.045.867,16 
123.840.000,— 6.213.885.867,16 

425.182.000 — 

P A S İ F 
Tedavüldeki Banknotlar 

Döviz Alacaklıları (Konvertibl) 

Mevduat : 

A - Resmi : 

a) Hazine ve Genel Bütçeli İdareler.. 
b) Katma Bütçeli İdareler 
c) Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
d) Diğer Amme Müesseseleri 
e) Sair 

B - Bankalar : 

a) Resmi Bankalar 
b) Diğer Bankalar 
c) Yurt Dışındaki Bankalar 
d) Bankalar Tasfiye Fonu (153 S. K.) 
e) Mevduat Karş. (1211 S. K. Mad. 40) 

C-Muhtelif : 

a) Bloke 

b) Diğer 

D - Uluslararası Müesseseler ve Dış 
Yardım Karşılıkları : 

1.107.803.330,86 
2.524.787.372,55 

670.075.345.16 
836.597.994,32 
558.096.870,05 

273.515.261,37 
6.744.045.158,36 

232.054,40 
231.859.808,04 

81.462.927.800,85 

554.432.546,04 

8.229.246.103,69 

T. Lirası 

5.697.360.912,94 

88.712.580.083,02 

8.783.678.649,73 

136.103.459.490,— 

11.536.171.495,88 



Tahviller C ü z d a n ı : 
Devlet Tahvilleri 
Diğer Resmî Tahviller 
Resmî Bankalar Tahvilleri 
Özel Bankalar Tahvilleri 
İ t f a y a Tabi Hesaplar : 
Tahkim Olunan Alacaklarımız Kar
şılığı Hazine tahvilleri (154, 1902 ve 
2143 Sayılı Kanunlar) 
Değerlendirme Farkı Karşılığı Hazine 
Bonosu (65 S. K. Mad. 5) 
Tasfiyeye Tabi Tutulan Alacaklarımız 
(1211 Sayılı Kanun geçici Madde 5) ... 
1211 S. K. 61. Mad. gereğince değer
lendirme farkı 
Gayrlmenkuller ve D e m i r b a ş 

Muhtelif : 
a) Altın : (Uluslararası standartta 

olmayan) Safi Kg 
b) Döviz : 
Hariçteki Muhabirler 
Diğer Döviz Hesaplan 
c) Dahildeki özel bankalarla yapılan 

Röpor Muameleleri 
d) Sair Hesaplar 

59.804.100,— 

500.COO,— 
60.304.100.— 

25.490.236.186,16 

87.669.798,68 

277.737.695,50 

5S;89&394.329,—_ 81.754.038.009,32 
451.744.939,87 

3.231,605 116.250.542,13 

820.352.478,72 
17.259.738.220,22 18.080.090.698,94 

109.406.572.590,40 127.602.913.831,47 

Toplam 511.128.746.576,20 

Hazine Safi Kg. 

Sermaye 

İ h t i y a t A k ç e s i : 

Âdi ve Fevkalâde 
Hususî (Bankamız Kanunu Madde 59) 
İlerde Vukuu Muhtemel Zarar Karşı
lığı (Bankalar Kanunu Madde 35) .... 

Provizyonlar 

Muhtelif : 

a) Ödenecek Senet ve Havaleler .... 

b) Muhtelif Karşılıklar (Akreditif ve 
İç istikraz Karşılıkları) 

c) Muhtelif Mahiyette Depozitolar ... 

d) Döviz : 
Hariçteki Muhabirler 

Diğer Döviz Hesapları 
e) Sair Hesaplar 

1.394.399.501,96 
124.930.312.572,93 

3.789.920,— 

25.000.000,— 

4.481.220.037,03 
25.948.401,69 

25.000.000,— 4.532,168.438,72 

979.042.935,82 

36.511.620,95 

1.022.282.804,88 
75.972.642.919,75 

126.324.712.074,89 
39.278.400.410,57 242.634.549.831,14 

Toplam 511.128.746.576,20 

1 Mayıs 1979 tarihinden itibaren, Reeskont haddiyle avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranları : 
1 — A) Genel olarak 

B) Sanayi, tarım ve ihracat hazırlık kredilerinde 
C) T. C. Ziraat Bankası'nca kullandırılan tarım kredilerinde (Bu oranlar T.C. Ziraat Bankası'nın 

uyguladığı faiz oranı üzerinden kredi kullandıran bankalar için de uygulanır.) 
a) Tarım Kredi Kooperatifleri veya Birliklerine kullandırılan tarım kredilerinde 
b) Diğer tanm kredilerinde (Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri kredileri dahil) 

D) T. Halk Bankası'nca küçük sanayici, sanatkâr, esnaf ve esnaf teşekküllerine açılacak kısa, 
orta ve uzun vadeli meslekî kredilerde 

E) Gider vergisi istisnasından yararlanan ihracat kredilerinde 
2 — Orta ve uzun vadeli kredilerde : 

A) Genel olarak 
B) Tarım Kredileri 
C) Gider vergisi istisnasından yararlanan kredilerde 

3 — Tahvil üzerine avans işlemlerinde 
4 — Altın üzerine avans işlemlerinde 

% 10,75 
% 10,40 

% 11,50 
% 11,25 

% 12,00 
% 11.00 

% 14,00 
% 12,75 
% 16,00 
% 13,00 
% 13,00 
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İslahiye Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

B. No : 1978/437 
K. No : 1978/422 
Ticaret maksadı ile kaçakçılık suçundan Kilis Kazasının Durucak, Köyü nüfu

suna kayıtlı olup G. Antep İlinin İnönü Caddesi Karadayı Sokak 1 numarada oturan 
Nuri oğ Melek'ten olma, 1960 D. lu, Melik Ejder GUltekin hakkında 1918 sayılı yasa
nın 6829 sayılı yasa ile değişik 25/3. maddesi gereğince ve 647 sayılı yasanın 4/1 mad
desi gereğince 3600 lira ağır para cezası ve 155 lira tazmini mahiyetteki para cezası 
kararının sanığın bunca aramalara rağmen bulunamıyarak tebliğ edilmediği anlaşıl
dığından 7201 sayılı tebligat yasası hükümleri gereğince Resmi Gazete yolu İle sanığa 
tebliğine, neşir tarihinden itibaren 15 gün içinde kesinleşmiş olacağına ve Resmi Ga
zete ücretinin sanıktan alınacağı ilân olunur. 8333 

E. No : 1979/66 
K. No : 1979/75 
Ticaret maksadıyla kaçakçılık suçundan İslahiye kazasının Çubuk Köyü nüfu

suna kayıtlı olup halen G. Antep Hinin Yukarıbayır Mahallesi Kasap Şehit Cüce Cad. 
Mucik Sokağı No. 37 de oturan sanık Hamlt og. 1958 D. lu, Reşit Demirci hakkında 
1918 sayılı yasanın 6829 sayılı yasa ile değişik 25/3. maddesi gereğince verilen bir se
ne hapis ve 17765 lira tazmini mahiyetteki ağır para cezası kararının sanığın bunca 
aramalara rağmen kendisine tebliğ edilemediği anlaşıldığından 7201 sayılı tebligat ya
sası hükümleri gereğince Resmî Gazete yolu ile ilânen sanığa tebliğine, ilam tarihin
den itibaren 15 gün içerisinde tebliğ edilmiş sayılacağına ve ücretinin sanıktan alın
masına ilân olunur. 8334 • 

Yeşilova AsUye Hukuk Hâkimliğinden : 

1978/36 
Davacı Yeşilova Onacak Köyünden Ahmet Ali Bozkurt vekili Avukat Mahmut 

Avcı tarafından davalılar aynı köyden Sultan Demir, Şerife Demir ve Gülsüm Demir 
aleyhlerine açılan 50.000 lira alacak davasının Mahkememizde yapılan açık duruşma
sında : 

Davalılardan Gülsüm Demir ve Şerife Demir'in bütün aramalara rağmen adresi
nin meçhul olduğu ve dava dilekçesi ve davetiyenin tebliğ edilmediğinden Resmi Ga
zete ile ilânen tebliğine mahkemece karar verilmiştir. 

Karar gereğince adı geçen davalıların duruşmanın bırakıldığı 11/7/1979 günü 
saat 9.00 da duruşmaya gelmedikleri bir vekil ile kendilerine temsil ettirmedikleri 
varsa dahi mazeretine bildirmedikleri taktirde haklarında gıyab kararı tebliğ edileceği, 
davetiye ve dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

8328 

1978/37 
Davacı Yeşilova Onacak Köyünden Ahmet Ali Bozkurt vekili Avukat Mahmut 

Avcı tarafından davalı aynı köyden Sultan Demir aleyhine açılan 50.000 Ura alacak 
davasının Mahkememizde yapılan açık duruşması sırasında 

Davalı Sultan Demir'in bütün aramalara rağmen adresinin tesbit edilmediği ve 
çıkartı'.an davetiyenin blla tebliğ iade edildiği ve davetiyenin tebliğ edilmediğinden 
Resmi Gazete ile ilânen tebliğine Mahkemece karar verilmiştir. 

Karar gereğince adı geçen davalının duruşmanın bırakıldığı 11/7/1979 günü 
saat 9.00 da duruşmaya gelmediği veya kendisini vekille temsil ettirmediği takdirde 
hakkında gıyap kararı tebliğ edileceği davatiye ve dava dilekçesi yerine kaim olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 8329 
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Çekerek Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1978/40 
K No : 1978/130 
Mütecaviz sarhoşluk, etkili eylem, idari heyete gıyapta hakaret suçlarından sa

nık Çekerek İlçesi Acıhüyük Köyünden Ali oğlu Zarife'den olma 1932 D. lu Mehmet 
Özkan hakkındaki davanın yapılan yargılaması sonunda : 

Sanık Mehmet Özkan'ın idari heyete gıyapta hakaret suçundan Beraatına, mü
tecaviz sarhoşluktan TCK. 572. maddesi gereğince iki ay mütdetle hapsine ve 647 sa
yılı Kanunun 4. maddesi gereğince paraya çevrilmesine aynı kanunun 6. maddesi ge
reğince cezasının teciline, karar verilmiş karar adı geçenin adresinin meçhul bulundu-
gğundan tebliğ edilmemiş olduğundan ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla işbu ilân 
tarihinden itibaren bir ay içerisinde Kanun yoluna başvurulmadığı takdirde ilamın 
kesinleşmiş olacağı ilam yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

8390 

E No : 1974/29 
K No : 1976/123 
Efrada suimuamele suçundan sanıklar Sivas İli İmranlı İlçesi Karlık Köyünden 

Haydar oğlu Necar'dan olma 1953 D. lu Rıza Özkan hakkında yapılan yargılama so
nunda : 

Sanık Rıza Özkan'ın TCK. 245. maddesi gereğince üç ay hapis TCK. 59 maddesi 
gereğince 1/6 indirilerek iki ay onbeş gün hapis ve 647 S. K. 6. maddesi gereğince 
cezasının teciline karar verilmiş, sanığın adresinde bulunamadığından İlam tebliğ edi
lememiş? olduğundan kararın ilânen tebliğine karar verilmiş bulunmakla işbu ilânının 
Resmî Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren bir ay içersinde Kanun yoluna baş
vurulmadığı takdirde hükmün kesinleşmiş olacağı ilam yerine kaim olmak üzere 
İlânen tebliğ olunur. 8391 

Balıkesir Asliye 1. Hukuk Hâkimliğinden : 

1978/1017 
Davacılar Sacide Şekercloğlu ve arkadaşları vekili Avukat Feridun Tansel ta

rafındım davalılar Gülsen Ergene, Tuncay öz bodur, Ahmet Şanalmış aleyhlerine açı
lan alacak davasının yargılamasında; 

Balıkesir Kayabey Mahallesi Türbe Sokak No. 19 da mukimken halen adresleri 
meçhul bulunan Gülsen Ergene ve Tuncay özbodur'a ilanın gıyap kararı tebliğine ka
rar verildiğinden, bu davalıların duruşmanın bırakıldığı 2 Temmuz 1979 Pazartesi gü
nü saat 9.20 de Mahkememizde hazır bulunmaları gıyap kararı yerine kaim olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 8383 

Kuyucak Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1979/100 
Davacı Nimet Demirhan tarafından davalı Niyazi Demirhan, aleyhine açılan 

Şiddetli Geçimsizlik Sebebiyle boşanma davasının yapılan yargılamasında : 
Davalı, Nazilli Turan Mah. Kıprıs Cad. No. 25 Niyazi Demlrhan'ın adreste bu

lunduğu adına çıkarılan davetiyenin tebliğ edilmediğinden iade edilmiş olup İlânen teb
liğine karar verildiğinden, davalı Niyazi Demlrhan'ın duruşmanın atılı bulunduğu 
2/10/1979 günü saat 10.00 da Mahkememizde hazır bulunması veya kendisine bir ve
kil temsil ettirmesi aksi taktirde davetiye yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 

8384 
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Ankara 11. Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1977/387 
K. No : 1977/809 
Kumar suçundan Mahkememizin 12/7/1977 tarihli ilâmı ile C. K. 568 647/4. 

maddeleri gereğince 150 şer lira hafif para cezası ile hükümlü Osman oğlu 1931 do
ğumlu Ali Dikmen hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve 
kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29 ncu maddesi gere
ğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden 
itibaren onbeş gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisin
den alınacağı ilân olunur. 8398 

E. No : 1977/385 
K. No : 1977/603 
Müessir fiil suçundan Mahkememizin 30/5/1977 tarihli ilâmı ile 456/4. 51/2. 

maddeleri gereğince 100,— lira ağır para cezası ile hükümlü Sadık oğlu 1937 do
ğumlu Hamiyet Kol hakkındaki gıyabi ilâm bütün aramalarara rağmen bulunama
dığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29 ncu mad
desi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine hüküm fıkrasının ne
şir tarihinden İtibaren onbeş gün sonra muhataba, tebliğ edilmiş sayılacağı ilân üc
retinin kendisinden alınacağı ilân olunur. 8399 

E. No : 1977/1553 
K. No : 1977/1453 
Kumar suçundan Mahkememizin 8/12/1977 tarihli İlâmı İle CK. 567/1. 647/4. 

maddeleri gereğince 550,— lira hafif para cezası ile hükümlü Salim oğlu 1932 do
ğumlu Ahmet Taşçı hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunama
dığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ncu mad
desi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir 
tarihinden itibaren onbeş gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı İlân ücreti
nin kendisinden alınacağı ilân olunur. 8400 

K. No : 1977/1171 
R. No : 1977/1170 
Kumar suçundan Mahkememizin 18/10/1977 tarihli İlâmı İle CK. 568/1. 647/4. 

maddeleri gereğince 150,— lira hafif para cezsaı ile hükümlü Aziz oğlu 1948 doğum
lu Zeki Yavuz hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve 
kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ncu maddesi ge
reğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihin
den itibaren onbeş gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin ken
disinden alınacağı ilân olunur. 8401 

E. No : 1977/252 
K. No : 1977/395 
Mütecaviz sarhoşluk suçundan Mahkememizin 28/4/1977 tarihli ilâmı ile C K . 

572/1. 55/3. 1/3. 69. 1/6. 647/4. maddeleri gereğince 330,— Ura hafif para cezası 
İle hükümlü Dura» oğlu 1959 doğumlu Ramazan Günal hakkındaki gıyabî ilâm bü
tün aramalara rağmen bulunmadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı 
Tebligat Kanunun 36 ncu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen 
tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren onbeş gün sonra muhataba 
tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur. 

8402 
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Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 

E. No : 1976/26 
K. No : 1979/4 
Davacı : K. H. 
Sanık : Mustafa Aslan İbrahim oğlu 1952 doğumlu Karadeniz Ereğlisi Ova 

Köyü Nüfusuna kayıtlı aynı yerde öğretmen, 
2/4/1975 tarihinde Kominizm yapmak ve Sahtekârlık yapmak suçundan sanık 

suçundan yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Mahkememize açılan kamu da
vasının yapılan açık duruşması sonunda; 

Sanığın eylemine uyan T.C.K. nun 251. delaletiyle 142/3 ve 339/1 maddesi gere
ğince cezalandırılması istenmiş. 

Sanığa isnat olunan suçlar Resmi Gazete'nin 26 Aralık 1978 tarihli mükerrer 
16501 sayısında yayınlanan 7/16947 sayılı Bakanlar Kurulu kararında Sıkıyönetimin 
ilanına neden olan Anayasanın tanıdığı HUrdemokratik düzeni Temel Hak ve özgür
lükleri ortadan kaldırmaya yönelmiş yaygın ve şiddet hareketlerinin kesin belirtileri 
olması sebebiyle bu suçlara bakan 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunun 13. maddesi gere
ğince, sanık hakkında Mahkememizin Görevsizliğine, karar verilmiş Sanığın bulundu
ğu hal üzere Adana, K. Maraş, Gaziantep ve Urfa İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı As
keri Mahkemesinde yargılanmalarına karar verilmiş olduğundan, 

Sanığın gıyabında verilen görevsizlik kararı yukarıda açık kimliği yazılı sanığa 
tebliğ edllememişdir. 

7201 sayııl Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince yukarıda kimliği yazılı 
«•anığa görevsizlik kararının ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

İlan tarihinden 15 gün sonra kanun yollarına başvurulmadığı takdirde kesinle
şeceği duyurulur. 8386 

E. No : 1978/142 
K. No : 1979/10 
Davacı : K. H. 
Sanık : Selahattln Mert Halil oğlu Fatma'dan olma 1959 doğumlu Elbistan 

Küçükyapalak Köyü Nüfusuna kayıtlı. 
10/10/1978 tarihinde T.C. Anayasasının tamamını veya bir kısmını tağyir veya 

teptly veya ilgaya ve bu kanunlar ile teşekkül etmiş B.M. Meclisinin İskata ve vazife
sini yapmaktan men'e teşebbüs etmek suçundan yukarıda açık kimliği yazılı sanık 
hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık duruşması sonunda; 

Sanığın eylemine uyan 3005 sayılı Kanunun ahkâmına göre T.C. Kanununun 
146/2, 3 172/2, 40. maddesi gereğince cezalandırılması istenmiştir. 

Sanığa isnat olunan suçlar Resmi Gazete'nin 26 Aralık 1978 tarihli mükerrer 
16501 sayısında yayınlanan 7/16947 sayılı Bakanlar Kurulu kararında Sıkıyönetimin 
İlanında neden olan Anayasanın tanıdığı hür demokratik düzeni temel hak ve özgür
lükleri ortadan kaldırmaya yönelmiş yaygın ve şiddet hareketlerinin kesin belirtileri 
olması nedeniyle bu suçlara bakan 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 13. maddesi 
gereğince sanık hakkında Mahkememizin Görevsizliğine karar verilmiş sanığın bulun
duğu hal üzere Adana K. Maraş, Gaziantep ve Urfa İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı 
Askeri Mahkemesinde yargılanmalarına karar verilmiş olduğundan, 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince yukarıda kimliği yazılı 
snığa görevsizlik kararının ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Sanığın gıyabında verilen görevsizlik kararı yukarıda açık kimliği yazılı sanığa 
tebliği edilememiştir. 

İlan tarihinden 15 gün sonra Kanun yollarına başvurulmadığı taktirde kesinle
şeceği duyurulur. 

8337 
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Amasya îcra Memurluğundan : 

1978/2240 
ödeme emrinin ilânen tebliği 

Alacaklı : Mıgırdıç Zeray Vekili Av. Mustafa Yüksel - Amasya 
Borçlular : 
1 — Vokohi Kayık Mehmetpaşa Mah. Amasya 
2 — Kirkor Kayık Mehmetpaşa Mah. Amasya 
3 — Nişan Kayık Mehmetpaşa Mah. Amasya 
Borç : 450.000,— lira, 15.000,— lira geçmiş gün faizi ile 465.000,— liranın icra 

harç ve masraflar , takip tarihinden itibaren % 10 faiz ve vekâlet ücreti. 
Takip müstenidi : 30/11/1970 tarih ve 1/2/1978 vadeli emre muh. senet. 
Yukarıda adı ve açık adresleri yazılı borçlular hakkında yapılan icra takibin

de : 
Borçlular adına ç:karılan ödeme emri muhatabın istanbul'a naklettiği ve açık 

adresi bilinmediğinden bila tebliğ iade edilmiş, zabıtaca yap lan tahkikatta borçlu
lar 20 sene evvel ayrılıp İstanbul'a gittikleri ve açık adreslerinin bilinmediği ve bu 
şekilde borçlu adreslerinin meçhul kaldığ anlaşılmakla ödeme emrinin ilânen tebliği
ne karar verilmiştir. 

Yukarıda yazılı borç ve masrafları İş bu ödeme emrinin ilân tarihinden itiba
ren kanunî müddetlere, 15 şer gün ile 25 gün içinde ödemeniz, takibin dayanağı senet 
kombiyo senedi niteliğini haiz değilse, 20 gün içinde mercie şikâyet etmeniz, takip da
yanakları senetler altındaki imza size ait değilse, yine bu 20 gün içinde ayrıca ve açık
ça bir dilekçe ile icra dairesine bildirmeniz, aksi takdirde icra takibindeki kombiyo 
senedi altındaki imzanın sizden sad r sayılacağı, imzanızı haksız yere inkâr ederse
niz 100 liradan 5.000 liraya kadar para cezas na mahkûm edileceğiniz, borçlu olma
dığınız veya borcun itfa veya imhal ediluiği veya alacağın zaman aşımına uğradığı 
hakkında İtirazınız varsa bunu sebepleri ile birlikte 20 gün içinde tetkik merciine bir 
dilekçe ile bildirerek merciden itirazının kabulüne dair bir karar getirmediğiniz tak
dirde cebri icraya devam olunacağı, itiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde 25 
gün içinde 74. madde gereğince mal beyanında bulunmanız, bulunmazsanız hapisle 
tezyik olunacağın z, hiç mal beyanında bulunmaz veya hakikata aykırı beyande bulu
nursanız hapisle cezalandırılacağınız hususu ile iş bu ilânın ödeme emri yerine ve tc. 
tf. K. nunun 262 ncı maddesi gereğince haciz zabıt varakası yerine tebliğ yerine kaim 
olmak üzere ilân olunur. 8165 • 

Urla Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

Esas No : 1978/114 
Karar No : 1978/171 
Davacı : K. H. 
Sanık : Yüksel Taşyurt, Eşref ve Satu'dan 1/5/1965 tarihinde Zile'de doğup. 

Zile ilçesi Şeyhkolu Mh. nüfusu hane 057/76 da kayıtlı bekar, okur yazar, Türk 
İslâm, işsiz, sabıkasız, İzmir İli Mersin Pınar Karakol Sk. bilâ sayılı evde oturur. 

Suç : Hırsızlık 
Suç tarihi : 5/8/1978 
San k Yüksel Taşyurt'un hırsızlık suçundan dolayı hareketine uyan TCK. 

491/Ilk - Son, 65/3, 522, 54, 3, 647, 4, 40, 647, 5. maddeler gereğince 3600 lira ağır 
para cezasile cezalandırılmasına ait 6/12/1978 tarihli gıyabî Asliye Ceza Mahkemesi
nin kararı sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29. 
maddeleri gereğince ilânen tebliğine ve aynı Kanunun 31. maddesi gereğince ilân n 
yapıldığı tarihten 15 gün içerisinde tebligatın yapılmış sayılmas na karar verildi. 

8168 
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Serik İcra Memurluğundan : 

1978/814 
Alacaklı Şerikte Tüccar İbrahim Köseoğlu vekili Avukat Hasan Namal'a mas* 

raflar hariç 11.533,— TL. sı ödemeye borçlular Antalya Şarampol Caddesi Hayat Ote
linde İkamet ederler Ertuğrul Çelebi ile Mehmet özer'in haklarında memurluğumuzca 
yapılan icra takibi sırasında borçluların adresleri meçhul olduğundan adlarına çıkarı
lan 163 örnek ödeme emrinin Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince Hanen tebliğine 
karar verilmiştir. 

Adı geçenlern evvelce yapılan araştırmalarında bulunamayıp gaip oldukları an-
laşıldığından işbu 163 örnek ödeme emrinin 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri ge
reğince ilânen tebliğine, aynı Kanunun 31. maddesi gereğince İşbu ilânın Resmi Gazete 
de neşrini müteakip onbeş gün sonra kesinleşmiş sayılacağının bilinmesi tebliğ olunur. 

8325/1 

1978/814 
Alacaklı Şerikte Tüccar İbrahim Köseoğlu veklU Avukat Hasan Namal'a borç

lu Ertuğrul Çelebi İle Mehmet özer'in borçları nedeniyle İcra ve İflas Kanununun 102. 
maddesi gereğince yapılan haciz sırasında bulunmadıklarından 103 davet kağıdı tebli
ğine karar verilmiş olup borçluların adresleri meçhul olduğundan Tebligat Kanunu hü
kümleri gereğince davet kâğıdının gıyaben tebliğine karar verilmiştir tebliğ olunur. 

832S/2 

Altındağ 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1978/625 
Maliye Bakanlığı vekili tarafından Halil Gürer aleyhine açılan alacak davasının 

yapılan duruşması sonunda Mahkememizin 26/12/1978 tarih ve 1978/525 esas 
1978/1284 karar sayılı İlamı ile 5017 Uranın masraf ücreti vekâlet İle birlikte davalı
dan tahsiline karar verildiği davalı Halil Gürere karar tebliği geçmek üzere ilânen 
tebUği olunur. 8320 

1978/331 
Millî Savunma Bakanlığı vekili tarafından Bekir Yücel aleyhine açılan alacak 

davasının yapılan duruşması sonunda 9/11/1978 tarih ve 78/331 esas, 78/1047 karar 
sayılı hükümle 8750 liranın ödeme yapılıncaya kadar % 5 kanuni faizi ile birlikte ayrı
ca 875 lira ücreti vekâlet ve 1524 lira mahkeme masrafının davalıdan tahsiline karar 
verildiği karar tebliği yerine kaim olmak üzere davalı Bekir Yücele İlânen tebUğ olu
nur. 8321 

BitUs Asliye Hukuk HâkimUğinden : 

1978/214 
Davacı Ahmet Saran tarafından davalılar Hasan, Musa, Meryem, Züleyha, Der

viş ve Rinde aleyhlerine açmış olduğu tesbite itiraz davasının yapılan açık yargılama
sında; 

Davalıların adresleri meçhul olduğundan ilânen yapılan tebUgata rağmen du
ruşmaya gelmeyen davalıların bu defa duruşmanın bırakıldığı 5/7/1979 günü saat 10 
da mahkemeye gelmeleri aksi halde duruşma gıyaplarında yapılacağı İlânen gıyap 
karan yerine kaim olmak üzere ilânen tebUğ olunur. 

8322 
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Şiran Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1977/51 
K. No : 1978/29 
Sarhoşluk sucundan Mahkememizin 19/6/1978 tarihli kararı İle eylemine uyan 

T.C.K. nun 571. maddesi uyarınca 15 gün hafif hapis cezası ile cezalandırılan Şiran 
İlçesi Karaca Mahallesinden Ramis oğlu Saffet Güler hakkındaki gıyabî karar bütün 
aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Teb
ligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen teb
liğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden onbeş gün sonra muhataba tebliğ edilmiş 
sayılacağı ve ilân ücretinin kendisinden 25 lira £0 kuruş mesarifi muhakemenin diğer 
sanıklarla birlikte kendisinden müştereken ve müteselsilen tahsil olunacağı ilân olu
nur. 8331 

E. No : 1975/72 
K. No : 1978/66 
Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik sonucu yaralamaya sebebiyet vermek suçundan 

Mahkememizin 11/12/1978 tarihli kararı ile eylemine uyan T.C.K. nun 459/2, 459 
son 59 647 sayılı Yasanın 4. maddeleri uyarınca 948 lira 30 kuruş ağır para cezası ile 
cezalandırılan Şiran İlçesi Telme Köyünden Bilâl oğlu Keblre'den olma 1951 doğumlu 
Ahmet Gül hakkında gıyabî karar bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisi
ne tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince 
ad. geçen hükümlüye kararın İlânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden onbeş 
gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilân ücretinin kendisinden 25 lira 50 
kuruş mesarifi muhakemesinin kendisinden tahsil olunacağı ilân olunur. 

8332 

Edirne Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

E. No : 1978/665 
K. No : 1978/777 
Tehlikeli vasıta kullanmaktan sanık, Kâmil oğlu, Şerife'den olma, 1941 doğumlu 

Afyon Emirdağ Bayat Büyük Mahallesinde kayıtlı olup aynı yerde oturur Lütfü 
Amasyalı'ya T.C.K. nun 565/1, 647/4. maddesi ile neticeten 420 lira para cezası veril
miş ve fakat işbu mahkûmiyet hükmü sanığa tebliğ edilememiş olduğundan ötürü 7201 
sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve 30 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete'de ilânen 
tebliğine ve İlanın yapıldığı Resmi Gazete'nin bir adedinin mahkememiz dosyasına 
konmak üzere gönderilmesine karar verildi. 

8330 

Aydın Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

1979/5 - 101 
1/1/1979 tarihinde Mütecaviz sarhoşluk suçundan sanık vc halen Akhisar İl

çesi Kayaoğlu Kasabası Atatürk Mahallesi 218 Sokak No. 22 de oturur ve Akhisar 
Kayahoğlu Köyü nüfusuna kayıtlı, Hüseyin ve Fatma'dan olma 1945 D. lu Hüseyin 
Boz hakkında Mahkememizden TCK. nun 572/1, 647 S. K. nun 4, 5. maddesi uyarınca 
Altıyüz lira hafif para cezasına dair gıyabi hüküm sanığa tebliğ edilememiş bulundu
ğundan ekli hükmün Resmî Gazete'de ilanı ve ilan tarihinden 15 gün sonra kesinle
şeceği ve ilan masrafının dahi sanıktan alınacağı ilan olunur. 8389 
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Ankara 11. Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1977/1654 
K. No : 1977/1645 
Mütecaviz sarhoşluk suçundan Mahkememizin 30/12/1977 tarihli ilâmı ile CK. 

572/1. 59. 647/4. maddeleri gereğince 500,— lir? .afif para cezası ile hükümlü Meh
met oğlu 1944 doğumlu Erdoğan Atik hakkındaki gıyabi ilâm bütün aramalara rağ
men bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 
29 ncu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine hüküm fık
rasının neşir tarihinden itibaren onbeş gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı 
ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur. 8413 

E. No : 1977/258 
K. No : 1977/204 
Mütecaviz sarhoşluk suçundan Mahkememizin 7/3/1977 tarihli ilâmı ile CK. 

572/1. 59. 1/6. 647/4. maddeleri gereğince 500,— Ura hafif para cezası ile hükümlü 
Medet oğlu 1943 doğumlu Yaşar Karagöz hakkındaki gıyabi ilâm bütün aramalara 
rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanu
nun 29. ncu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine hüküm 
fıkrasının neşir tarihinden itibaren onbeş gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayıla
cağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur. 8414 

E. No : 1977/290 
K. No : 1977/147 
öğle dinlenmesi tatili kanuna aykırı davranışta bulunmak suçundan Mahkeme

mizin 22/2/1977 tarihli ilâmı ile CK. 6301 sayılı Karunun 2. 7/1. maddeleri gereğin
ce 100,— lira hafif para cezası ile hükümlü Naim oğlu 1950 doğumlu Kenan Dinçer 
hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunmadığı ve kendisine tebliğ edi
lemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29 ncu maddesi gereğince adı geçen hü
kümlüye kararın ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren onbeş 
gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı İlân 
olunur. 8415 

E. No : 1977/1554 
K. No : 1977/1455 
Kumar suçundan Mahkememizin 8/12/1977 tarihli ilâmı ile CK. 568/1. 647/4. 

maddeleri gereğince 150,— lira hafif para cezası ile hükümlü Celâl oğlu 1951 do
ğumlu Turgut Bozkurt Taymaz hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen 
bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29 
ncu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine hüküm fıkrası
nın ne îr tarihinden itibaren onbeş gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân 
ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur. 8416 

E. No : 1977/1554 
K. No : 1977/1455 
Kumar suçundan Mahkememizin 8/12/1977 tarihli ilâmı ile CK. 568/1. 647/4. 

maddesi gereğince 150,— lira hafif para cezası ile hükümlü Burhanettln oğlu 1935 
doğumlu Selahattin Set hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunama
dığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29 ncu mad
desi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir 
tarihinden itibaren onbeş gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücreti
nin kendisinden alınacağı İlân olunur, 8417 
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Zonguldak 2. nci İş Mahkemesi Hakimliğinden : 

1978/920 
Davacı S. S. K. Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Yusuf Hayıroğlu, Hü

seyin Aydın, Kilimli Belediye Başkanlığı, Mehmet Cengizer aleyhlerine Mahkememiz
de 196.260,81 Tl. nin rucuan davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili istemi 
ile ağılan davanın duruşması sırasında : 

Davalı: Yusuf Hayıroğlu'na çıkarılan davetiyenin Keçiören İncirli İstasyonu -
Ankara adresinde tebliğ edilememesi nedeniyle bu kerre duruşmanın 6/3/1979 tarihli 
oturumunda adı geçen davalıya Resmi Gazete İle ilânen davetiye tebliğine karar ve
rilmiş olmakla, duruşmanın bırakıldığı 18/9/1979 günü saat 9.30 da adı geçenin ha
zır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi davetiye yerine kâim olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 8164 

Çorum Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 

Esas No : 1976/247 
Karar No : 1979/23 
Çorum Cezaevinden firar etmek suçundan sanık Abdullah Kurt ve arkadaşları 

haklarında mahkememizde yapılıp bitirilen duruşmaları sonunda : 
Olay-n sanığı bulunan Vezirköprü İnkaya Köyü nüfusuna kayıtlı olup Çorum 

Cezaevinden firar eden Ali ve Remziye'den olma 1/1/1955 doğumlu Abdullah Kurt 
hakkında Çorum Ağır Ceza Mahkemesinin Esas 1976/247 • 1979/23 sayılı karariyle 
TCK. nun 299/2 nci maddesi gereğince samk Abdullah Kurt'un gıyabında altıay yir-
miiki gün ağır hapis cezası verilmiş, bütün aramalara rağmen sanığın gıyabında ve
rilen karar samk Abdullah Kurt'a tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29 ncu maddesi gereğince Resmi Gazete ile 
ilânen tebligat yap İmasına, ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde kanun yollarına 
başvurulmadığı takdirde samk Abdullah Kurt'a tebligat yapılmış yapılacağı ilân 
olunur. 8170 • 

Ankara 4. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

979/78 Esas 
Noksan gramajlı ekmek satmaktan samk olup, Ömer oğlu Bahriye'den olma 

1928 D. lu, aslen İstanbul Kocamustafapaşa Mahallesi hane 110, cilt 37 ve sahife 38 
de nüfusa kayıtlı olup, Ankara'da İnkilap Sokak 24/1 Kızılay adresinde oturan Nu
rettin Çetinkaya hakkında yapılan duruşmalar sonunda sanığın subut bulmuş olup, 
T. C. K. 363/1, 647 sayılı Kanunun 4 ve T. C. K. nun 72. maddeleri gereğince 925 lira 
ağır para cezasına tecziyesine karar verilmiş olup sanığın gıyabında verilen işbu ka
rar bütün aramalara rağmen bulunamayarak tebliğ edilememiş olduğundan Tebligat 
Kanunu hükümlerine göre ilânen tebliğine, ilân tarihinde n itibaren 15 gün sonra mu
hataba tebligat yapılmış sayılmasına ilân olunur. 8171 • 

Antalya tş Mahkemesi Hâkimliğinden : 

1978/399 
Sosyal Sigortalar Kurumu, Yakup Coşkunoğlu hakkında alacak davası açmış

tır. Davalı adına çıkarılan davetiye adresde bulunamadığından tebliğ edilememiştir. 
C. Savcıhğıyla yapılan soruşturma ilede adresi bulunamamıştır. Bu nedenle adı geçen 
davalının bizzat duruşmaya gelmesi veya vekille kendisini duruşmada temsil ettir
mesi, aksi halde gıyap kararı çıkarılacağı duruşmanın 10/7/1979 günü saat 9.40 da 
yapılacağı ilânen davetiye hükmünde tebliğ olunur. 8162 
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Hatay 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1978/658 
Maliye Hazinesi Hatay Defterdarlığı vekili Av. Kemal Tuncay tarafından da

valı Mustafa Koçakgül aleyhine açılan alacak davası dolayısiyle; 
100.000,— lira Hazine zararının olay tarihi olan 24/2/1978 gününden İtibaren 

işleyecek % 5 kanuni faiziyle birlikte mahkeme masrafı ve avukatlık ücretinin da
valıdan tahsiline karar verilmesi talebinden ibaret olup, davalı Mustafa Koçakgül'ün 
Antakya Zenginler Mah. Silahlı Kuvvetler Cad. No : 20 adresine davetiye tebliğ edi
lemediğinden, tebligata yarar adresinin de mahalli zabıta marifetiyle de tesbit edile
mediğinden davalı adına ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. 

Duruşma 9/7/1979 Pazartesi saat 9.00 a bırakılmıştır. 
Yukarıda belirtilen gün ve saatte davalının mahkemeye gelmesi, gelmediği tak

dirde adına ilânen gıyap kararı çıkarılacağını belirtir davetiye yerine kaim olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 8119 

Dinar AsUye Hukuk Hâkimliğinden : 

3977/423 
Davacılar Abdi Kıran kendisine asaleten çocukları Müzeyyen Kıran, Ayşe Kı

ran ve Havva Kıran ile diğer davacı Mehmet Kıran vekilleri Av. Halil Kılınan da
valılar Ali Çaykıylı ve Ülker Gültekin kendisine asaleten küçük çocuğu Barış'a ve-
lâyeten Mahkememizde açmış olduğu 25/7/1977 tarihli 95.000,— liralık tazminat da
vasının yapılan duruşması esnasında verilen ara karan gereğince : 

Davalılardan Ülker GUltekln'in kendisine asaleten küçük çocuğu Barış'a velâ-
yeten adresi meçhul olduğundan Resmi Gazete ile ilânen davetiye tebliğine karar 
verilmiş olduğundan davalı Ülker Gültekin'in kendisine asaleten çocuğu Barış'a ve-
lâyeten duruşma günü olan 6/7/1979 günü saat 11.35 de mahkeme salonunda hazır 
bulunması bulunmadığı takdirde bir dahaki celse adına gıyap karan tebliğine karar 
verileceği davetiye yerine kâim olmak üzere İlân olunur. 8142 ———• — 

Lâdik Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1978/444 
Davacı Lâdik Aşağı Olyazı Köyünden Ali Gecenoğlu ile davalı Lâdik Boyat 

Köyünden Ahmet Muhtoroğlu Gülip Çamur arasında yapılan tapu iptali ve tescil da
vasının yapılan duruşması sırasında 

Davalı Galip Çamur adına tebligat yapılması mümkün olmamış ve adı geçen 
davalının, dava dilekçesinin tebliğinide kaim olmak üzere yargılamanın bırakıldığı 
6 Eylül 1979 günü saat 10.00 da duruşmada bizzat bulunması veya bir veklı gönder
mesi aksi halde yargılamanın gıyabında yapılacağı hususu ilânen tebliğ olunur. 

8141 

Ankara 9. Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1978/1140 
Nazif Yormaz vekili Av. Raif Elmadağlı tarafından Nazire Erses ve arkadaş-

lan aleyhine açılan izale'i şuyu davasında Çankaya İlçesi Dikme Mah. kâin imann 
7602 ada 7 parselinde kayıtlı gayri menkulün satılarak ortaklığın giderilmesine ve 
satış bedellerinin hissedarlara ödenmesine karar verilmiş ve tapu maliklerinden Na
zire, Erses, Hatice Yağar, Fatma ve Hediye Kardüz'ün adreslerinin meçhul olması 
sebebiyle kararın ilânen tebliğine karar verilmiş olduğundan işbu karar metni i l 
gililere İlânen duyurulur. 8154 
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Karaman Sulh Hukuk Hâkimliğinden ; 

Davacı Karaman'ın Alişahane Mahallesinden Kemalettin İçer tarafından dava
lılar KHraman'ın Fenari Mahallesinden İmiş kızı Fatma ile aynı yerden Enise Kocası 
Mustafa aleyhine acılan paydaşlığın satış yoluyla giderilmesi davasının yapılan acık 
duruşması sonunda: Dava konusu olan taşınmazın Karaman'ın Ahlosman Mahallesi 
165 ada 4 parsel taşınmazdaki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine ve taşınmazın 
satışımı mahkemece karar verilmiş olmakla davalıların bu ilânın ilân tarihinden İti
baren 8 gün içinde mahkemece verilen karan temyiz edebileceklerine aksi halde hük
mün kesinleşeceği, karar tebliğ yerine kâim olmak üzere lifin olunur. 

8İ61 
• 

Kadirli Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

Esas No : 1976/151 
Karar No : 1977/122 
Dolandırıcılık suçundan samk Urfa İli Halfeti İlçesi nüfusuna kayıtlı, Halfeti 

İlçesi Başbostan Mahallesi No. 74 de mukim Halil oğlu, 1941 D. lu Fatma'dan olma 
Mustafa Şahinkaya'ya Kadirli Asliye Ceza Mahkemesinden yukarıda esas ve karar 
numarası yazılı 4/11/1977 tarihinde TCK. nun 503/1. maddesi gereğince verilen 6 ay 
hapis ve 250 lira ağır para cezasına dair hüküm bütün aramalara rağmen sanğa bu 
güne kadar tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gere
ğince adı geçen hükümlüye ilânen tebliğine, hüküm neşir tarihinden itibaren onbeş 
gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı, ilân ücretinin kendisinden alınacağı 
ilân olunur. 8176 

Esas No : 978/334 
Karar No : 979/11 
Sanık : İbrahim Aksu, Mustafa ve Hayriye'den 958 de olma, Giresun İli Görele 

İlçesinde kayıtlı ve aynı yerde mukim. 
1711 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri hürriyeti hakkındaki Kanununa mu

halefet suçundan dolayı san k hakkındaki davanın Adana Sıkıyönetim Askeri Mah
kemesine gönderilmek üzere verilen görevsizlik karan bir çok aramalara rağmen teb
liğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat K. nunun 28. maddesi gereğince ilânen teb
liğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilânen tebliğ 
olunur. 8177 

1 

istanbul 3. Asliye Ceza Hakimliğinden : 

E. No : 1978/862 
K. No : 1978/1007 
1918 say. Kanuna muhalefet suçundan maznun Bingöl Merkez, inönü Mahallesi 

H/66 da nüfus kayıtlı Blngölde Bahçeli Evlerde adresini bilmediği yerde ikamet eder 
Mikall oğiu 1959 da zeliha'dan olma, Yaşar Kaya baş hakkında Mahkememizden veri
len gıyabi hüküm bütün aramalara rağmen bulunamadığı zabıtaca bildirilmiş olmakla 
dosya tetkik edilip; 

İcabı Düşünüldü : 1918 say. kanun 25/3 - son, 1177 say. kan. 88/2 T. C. K. 59 
647/4 üncü mad. gereğince 5 ay hapis 25 lira ağır para cezası ile tecziyesine, sigarala
rın müsaderesine, hapis cezası para cezasına çevrilerek 3.000 lira ağır para cezası ile 
tecziyesine, 1.000 lira maktu, 441 kuruş nisbi ücreti vekalet ile 100 lira bilirkişi ücreti 
ile 20 lira posta masrafının kendisinden alınmasına dair verilen gıyabi hükmün 7201 
say. teb. kan. 28, 29, 30, 31 inci mad. gereğince ilânen tebliğine ilan tarihinden itibaren 
15 gün sonra tebligat yapılmış sayılacağı İlânen tebliğ olunur. 8180/1 
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Amasya Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

Esas No : 977/1526 
Karar No : 979/12 
Davacı: K. H. 
Sanıklar : 
1 — Hülya Akgül, Ömer kızı 1965 D. Nazilli Yeni Mah. oturur. 
2 — Şükriye Akgül, Faki kızı 1939 D. Nazilli İlçesi Yeni Mah. oturur. 
3 — Hanife Açıkgöz, Celil kızı 1960 D. Burhaniye İlçesi Mah. 
Suç : Kumar oynatmak 
Suç tarihi : 9/11/977 
Karar tarihi : 24/1/1979 
Yukarda açık kimlikleri yaz lı sanıkların mahkememizde yapılan açık duruş

maları sonunda : 
Sanık Hülya Akgül'Ün bu suçundan dolayı 275 TL. hafif para cezası ile mah

kumiyetine, sanık Şükriye Akgül'Ün 458 TL. 30 kuruş hafif para cezası ile mahku
miyetine, sanık Hanife Açıkgöz'ün müsnet suçtan 366 TL. 60 kuruş hafif para cezası 
üe mahkumiyetine karar verilmiş olup, sanıklardan toplam 25 TL. mahkeme masra
fının sanıklardan tahsiline dair verilen karar (gıyabî) sanıkların bunca aranmalarına 
rağmen bulunup tebliğ edilmediğinden 1701 say lı Tebligat Kanunun 28 ve 29. mad
deleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen tebliğine, aynı Kanunun 31. maddesi uya
rınca ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılacağı ilânen tebliğ 
olunur. 8173 • 

Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

Esas No : 978/1456 
Karar No : 978/1425 
Suçu : Emirlere aykırı haraket 
Hüküm : T. C. K. 526/1, e, göre 250 lira Hf. Pr. C. 
Hükümlü : Keman Şehit, Erol oğlu 959 D. lu 
Yukarıda kimliği yazılı gıyabi hükümlü dosyada yazıl' tekmil adreslerinden 

arattırılmış olup, bulunamadığı ve bu nedenle gıyabî hüküm tebliği olunamadığından 
ilânen tebliği gerekmiştir. 

Keza esas, karar numaralan ve hüküm fıkrası yazılı hüküm fıkrasının Resmi 
Gazete'de ilânen tebliği, ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde gıyabî ilâmın kesin
leşerek infaz olunacağı Üân olunur. 8172 

İstanbul 3. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E No : 1978/1151 
K. No : 1979/4 
Hırsızlık suçundan maznun Akkuş Kazası Kuşçulu Köyü H/26 da nüfusa kayıt

lı, Hüseyin oğlu, 1956 D. lu Hüsne'den olma Mustafa Yıldız hakkında Mahkememizden 
verilen gıyabi hükmün bütün aramalara rağmen bulunamadığı zabıtaca bildirilmiş ol
makla dosya tetkik edilip : 

İcabı Düşünüldü : T. C. K. nunun 492/1, 522, 523, 525 İnci mad. gereğince 2 ay 
20 gün nasip ve 2 ay 20 gün emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulmasına ve 
10 lira posta masrafının kendisinden alınmasına dair verilen gıyabi hükmün 7201 say. 
tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31 inci mad. gereğince ilânen tebliğine ilân tarihin
den itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılacağı ilânen tebliğ olunur. 

8180/2 
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Gölcük Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1978/5124 
Davacı Ayşe Şaduman tarafından davalı Saim Şaduman aleyhine açılan bo

şanma davasının yapılan duruşmasında : 
Davalı Saim Şaduman'ın adresi tespit edilemediğinden, ilânen duruşma günü

nün tebliğine karar verilmiş olmakla, duruşma günü olan 10/7/1979 günü saat 9.30 
da duruşmada hazır bulunması davetiye yerine kâim olmak üzere İlânen tebUğ olu
nur. 8151 

Aydın 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1978/825 
Davacı Şenol Bursa tarafından davalı Köşk Bakla Köyden Erdal Bursa aleyhine 

açııan boşanma davasının yapılmakta olan duruşmasında : Davalıya davetiye tebliğ 
edilememiş olup C. Savcılığınca da adresi tespit edilememiş bulunduğundan Resmi 
Gazete ile ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş bulunduğundan duruşma günü 
olan 19/7/1979 tarihinde mahkememizde hazır bulunması tebliğ makamına kaim ol
mak üzere keyfiyet ilân olunur. 9062 

: 
Alaca Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1977/279 
Alaca İlçesi Çelebibağı Köyünden Hüsne Erbektaş'ın, davalılar Döndü Saldanlı 

ve M. Ali Seydioğlu ve arkadaşları aleyhine açtığı men'i müdahale ve tescil davası
nın yapılan duruşmasında davalılardan Döndü Saldanlı adına yapılan tahkikat ve 
tebligata rağmen adresinde bulunmadığı, adresinin meçhul olduğu bildirildiğinden adı 
geçen davalının 5/7/1979 günü saat 9.00'da mahkememizde hazır bulunması davetiye 
yerine kaim olmak üzere ilânen duyurulur. 9066 

Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları 
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden : 

Her türlü malzemesi İle birlikte 400 tJlK demirli (B-225) beton döküm işi 
25/6/1979 günü saat 15.00 de Müdürlüğümüz binasında kapalı zarf usulü ile ihale 
edilerek yaptırılacaktır. 

Beher M*, nün muhammen bedeli 1.400,— lira olup tamamı 560.000,— lira ve 
muvakkat teminatı 42.000,— lira ve kat'i teminatı 56.000,— liradır. 

Bu işe ait şartname Müdürlüğümüz Ticaret Şubesinde görülebilir. 
Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 9475 / 2-1 

Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Ankara Şeker Fabrikasından: 

Kizelgur Fabrikası ihtiyacı için satın alınacak olan 1000 ton ham kizelgur ka
palı zarfla teklif alınmak usulü ile ihaleye çıkartılacaktır. 

1 — İhale 27/6/1979 Çarşamba günü saat 14.30 da Fabrikamızda yapılacak
tır. Teklifler mezkûr gün ve saate kadar Muhaberat Servisimize verilecektir. 

2 — Ham kizelgur şartnamesi Fabrikamız Ticaret Servisinden temin edilebilir. 
3 — Farbikamız 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapma

makta veya işi dilediğine vermekte serbesttir. 9473 /1-1 
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Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları 
Müessese Müdürlüğünden : 

DİSK CARTRİGE SATILACAKTIR. 
1 — işletmelerimizde kullanma yeri kalmamış aşağıda modeli ve sayısı belir

ttin Disk Cartrige'ler kapalı teklif alınmak suretiyle satılacaktır. 
MODEL SATIŞI 

1 — Scotch (Brand) 7 Adet 
2 — Nashua (DD 15 - 32) 12 Adet 
3 — 32 17 Adet 
2 — İstekliler satışı yapılacak malzemeleri mesai günlerinde saat 8.00 - 12.00 

14.00 • 17.00 arasında Müessesemiz Satış Müdürlüğüne Müracaatla Ebim Müdürlü
ğünde görebilirler. 

3 — Satış İl/7/1979 Çarşamba günü saat 15.00'de iskenderun'da Müessesemiz 
Müdürlüğü Satış Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

Teklifler aynı gün saat 14.30'a kadar Müessesemiz Muhaberat servisine tevdii 
edilmiş olacaktır. 

4 — Belirtilen saatten sonra verilen teklifler İle postada vaki gecikmeler kabul 
edilmiyecektir. 

5 — MUessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından satışı yapıp yapma
makta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 9203/1-1 

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

50.000 ADET ARABA TIPI KUMBARA YAPTIRILACAKTIR 
1 — Bankamızca yaptırılacak olan 50.000 adet araba tipi kumbaranın imali İşi 

kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 — Bu işe ait şartname Ankara'da Genel Müdürlüğümüz Malzeme Müdürlüğü 

İle İstanbul ve İzmir Şubelerimizde tetkik edilebilir. 
3 — Söz konusu isin tahmini bedeli 6.250.000,— lira olup, geçici teminatı İse 

201.250,— liradır. 
4 — Bu işe ait ihale; 26/6/1979 Salı günü saat 15.30'da Genel Müdürlük binamız

da Satın Alma Komisyonumuzca yapılacağından, kapalı teklif mektuplarının aynı gün 
saat 14.30'a kadar makbuz mukabilinde mezkur komisyona verilmesi, teminat mektup
larının veya bankamız veznesine nakit yatırılmışsa makbuzlarının kapalı teklif zarfla
rına konulması gerekir. 

5 — Postadaki gecikmeler nazarı dikkate alınmaz. 
İstekliler, ihale tarihinden İtibaren en az 10 gün öncesine kadar Tanıtma ve 

Halkla İlişkiler Müdürlüğüne müracaatla bu eksiltmeye girmeye mahsus yeterlik bel
gesi alacak, bu belgeyi teklif mektubuna koyacaklardır. 

Banka yeterlik belgesini verip vermemekte tamamen serbesttir. 
7 — Bankamız, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununa tabi olduğun

dan İhaleyi yapıp yapmamakta veya işi dilediğine verip vermemekte tamamen serbest
tir. 8980 /3-3 

D Ü Z E L T M E 
Resmi Gazete'nin 13 Haizran 1979 tarih ve 16665 sayılı nüshasında Sivas Askeri 

Satmalma Komisyonu Başkanlığına aJt ilânın «Md. Çevre Emn. İnş. sehven 7.500 
olarak çıkan kesif bedelinin 7.500.000,—» şeklinde düzeltilir. 9225 
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Aydın DSt. XXI. Bölge Müdürlüğü Emanet İnşaat İhale Komisyonu Başkan
lığından ; 

1 — Yapılacak işler; Aydın DSİ. XXI. Bölge Tesisleri ikmal inşaatlarıdır. 
2 — Aşağıda işin adı, keşif bedeli, geçici teminatı, son müracaat tarihi, ihale 

tarihi , günü ve saati belirtilen işler «6200 sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince tat
bik edilecek esaslar» m hükümleri dahilinde Emanet usulü ile taşaronlara yaptırıl
mak üzere eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Emanet işin adı 
Keş. bedeli Geç. Tem. 

Lira Lira 
Son Mür. 

tarihi 
1 h a 1 

Tarihi Günü 

1 -  Bölge Ambarlan ikmal 
inşaatı 4.000.000 

2 -  Bölge Atölye Tesisleri 
ikmal inşaatı 6.500.000 

3 -  Bölge Atölye Tesisleri 
Kapalı Garaj ikmal İnş. 3.000.000 

4 -  Bölge Sosyal Tesisleri 
ikmal inşaatı 3.500.000 

5 -  Bölge Alt Yapı Tesis. 
(Ana Bağ. Kanalizas.) 
ikmal inşaatı 1.000.000 

133.750 

208.750 

103.750 

118.750 

29/6/1979 3/7/1979 Sah 

29/6/1979 3/7/1979 Salı 

29/6/1979 3/7/1979 Salı 

29/6/1979 3/7/1979 Sah 

43.750 29/6/1979 3/7/1979 Salı 

e 
Saati 

10.00 

11.00 

14.00 

15.00 

16.00 
3 — Eksiltme Aydm'da DSt. XXI. Bölge Müdürlüğü binasında toplanacak olan 

Emanet İnşaat İhale Komisyonunca yukarıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve ekleri Aydın DSİ. XXI . Bölge Müdürlüğünde gö

rülebilir. 
5 —> Eksiltmeye girmek isteyenlerin; 
Yukanda isimleri belirtilen «Bölge Tesisleri Banal înşaatlannm» her biri için 

ayrı ayrı olmak üzere Aydın DSİ. XXI. Bölge Müdürlüğü adına bankadan alınmış 
geçici teminat mektubunu veya nakdin, Aydın DSİ. XXI. Bölge Müdürlüğü Sorumlu 
Saymanlığı veznesine yatınldığına dair vezne alındısını, 1979 yılında geçerli Ticaret 
veya Sanayi Odası belgesini, son müracaat tarihine kadar Komisyona verecekleri di
lekçe ile birlikte (yukarıda belirtilen keşif bedeli kadar, buna benzer emsali bir işi 
yapmış olduklarına dair ilgili dairelerden alınmış onaylı belgenin incelenmesi sonu
cunda Komisyonumuzca düzenlenecek olan) eksiltmeye katılma belgesini, 

Teklif mektubu ile birlikte zarfa koymalan gerekmektedir. 
6 — İstekliler teklif zarflarım 3/7/1979 Salı günü saat 9.30'a kadar ekiltme-

nin yapılacağı Aydın DSİ. XXI. Bölge Müdürlüğü Emanet İnşaat İhale Komisyonu 
Başkanlığına makbuz karşılığında teslim etmeleri şarttır. 

7 — Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postada olan gecikmeler kabul edil
mez. 9003 /2-2 

Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 — Kurumumuza bağlı Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Soma Işıklar pano
sunda yapılacak 4.000.000 M 3 dekapaj işi teklif alınmak suretiyle ihale edilecektir. 

2 — Bu işlere ait yeterlik belgesi f ormlan ve şartnameler, Süleyman Sırrı So
kak No. l'deki Genel Müdürlüğümüz Satınalma Dairesi Başkanlığı 806 No. lu odadan 
dilekçe ile müracaat edilerek saat 14.00-16.00 arası yeterlik formları 200,— TL., şart
nameler 3.000,— TL. karşılığında temin edilebilir. 

3 — İsteklilerin yeterlik formlanm 21/6/1979 Perşembe günü saat 14.00'e ka
dar Genel Müdürlüğümüz Genel Muhaberat Servisine teslim etmeleri şarttır. 

4 — Postadaki gecikmeler gözönüne alınmaz. 
5 — Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi ue Hldir. 

m  1 ' 2-2 
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İstanbul Ağaçlandırma Devlet Orman İşletme Müdürlüğünden: 

İşletmemiz İstanbul Alemdağ ve Terkos AGM. Mühendisliklerince yürütülmekte 
olan Ağaçlandırma proje sahalarında, aşağıda proje adı, serisi, mevkii, alanı ve keşif 
bedeli belirtilen arazi hazırlama işleri riperli, paletli traktör ile yaptırılacaktır. 

Yaptırılacak iş idarenin hazırlamış olduğu teknik ve idari şartname hükümle
rine göre teklif almak suretiyle pazarlıkla her proje için ayrı ayrı yaptırılacaktır. 

Keşif bedeli G. temi. 
Mühendisliği Proje Adı ve Mevkii Alam Ha. Lira Kr. TL. 

Alemdağ Alemdağ-Kılıçlı .157 ha. 1.473.631,83 57.959 
Alemdağ Alemdağ-Kirazlıdere 119 1.116.956,61 47.259 
Alemdağ Alemdağ-Taşlıdere 75 703.964,25 31.909 
Terkos Çilingoz-Kovankaya 60 563.171,40 26.277 
Terkos Yalıköy-Kozludere 50 469.309,50 22.523 
İstanbul R. Peneri-Virankule 100 938.619,— 41.295 

1 — İhaleler 4 Temmuz 1979 günü saat 10.30'da İşletme Müdürlüğümüzde Ko
misyonumuz tarafından belirtilen saatte ilânlı kapalı zarfla teklif almak veya pazar
lık usulüne göre yaptırılacaktır. 

2 — İsteklilerin ihale saatinden bir saat önce her proje ve mevkileri için ayrı 
ayrı olmak üzere yukarıda belirtilen geçici teminat miktarlarını işletme veznesine ya
tırmaları ve şartname hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektupları ile birlikte 
komisyona vermeleri şarttır. 

3 — İdaremiz 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp işi dilediğine verip vermemekte 
serbesttir. 

4 — Bu işe ait teknik ve idari şartnameler İstanbul Ağaçlandırma Bölge Baş
müdürlüğünde ve İstanbul Adapazarı, Bursa AGM. Devlet Orman İşletme Müdürlük
lerinde görülebilir. 

5 — Postada gecikmeler muteber değildir. 
6 — Bu işle ilgilenen özel ve tüzel kişiler yer görme belgelerini Müdürlüğü

müzde görebilirler. 
Keyfiyet ilân olunur. 

9363 /2-2 
m 

T. C. Turizm Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğünden: 

VİDANJÖR, ARAZÖZ, VİDANJÖR-ARAZÖZ VE 
ÇÖP KAMYONU YAPTIRILACAKTIR 

Şasi Bankamızca temin edilmek üzere vidanjör, arazöz, vidanjör - arazöz, çöp 
kamyonu yaptırılması işi kapalı zarfla teklif almak suretiyle ihaleye çıkarılmıştır. 

1 — Konuya ilişkin şartnameler, Ankara'da Atatürk Bulvarı No : 151 Kat. 5 An
kara adresindeki Emlâk ve Satın Alma Başkanlığından, İstanbul'da Meşrutiyet Cad. 
No : 57 Kat : 8 Galatasaray adresindeki İstanbul İrtibat Grubu Başkanlığından veya 
İzmir'de Şair Eşref Bulvarı özerdim Apt. 73/3 Alsancâk adresindeki Turban İzmir 
İrtibat Müdürlüğü'nden sağlanabilir. 

2 — Tekliflerin en geç 2/7/1979 günü saat 16.00'ya kadar T. C. Turizm Bankası 
A. Ş. Genel Müdürlüğü Emlâk ve Satın Alma Başkanlığı Atatürk Bulvarı Nc: 151 
adresinde bulundurulması gerekmektedir. 

3 — Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
4 — Bankamız 2490 sayılı kanuna tabi değildir. 9174 /2-2 
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Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlığı YSE. Genel Müdürlüğü Aydın YSE. 19. 
Bölge Müdürlüğünden : 

işin adı: Muğla 111 Fethiye-Kemer-Akçay ve Yatağan'da asfalt mıcırı temini 
ve depoya nakli işi, Keşif Bedeli : 9.964.525,—TL., Geçici Teminatı : 298.936,-— TL., 
Son müracaat tarihi : 27/6/1979, Üsterme tarihi: 2/7/1979 saat: 11.00 

Yukarıda yazılı mıcır temini ve depoya nakil işi Aydın'da YSE. 19. Bölge Mü
dürlüğü üsterme Komisyonunca 2490 sayılı Yasanın 31. maddesince kapalı zarf usulü 
ile eksiltme yapılacaktır. Bu işe alt özel şartname İle 1. keşif dosyası Bölgemiz Asfalt 
Şefliğinde mesai saatleri içinde görülebilir. İsteklilerin son müracaat tarihinde mesai 
saati sonuna kadar bir dilekçe ekinde 1) (C) grubu müteahhitlik karnesi veya işin ke
şif bedelinin enaz % 50 si kadar bu işin benzeri bir tek iş yaptığına dair resmi daire
lerden alınmış iş bitirme belgesi, 2) İlk İlân tarihinden sonra alınmış banka referans 
mektubu ve bu durumu tevsik eden mali durum taahhüt bildirileri, 3) Teknik perso
nel bildirgesi, 4) Bu iş için gerekli ana inşaat makimaları ve teçhizat bildirgesi, a) Bir 
Tk. primer (Enaz 60 mVSaat olan) skonder (Merdaneli) Konkasör (Besleyici ve 
elevatör ile birlikte), b) Kapasitesi en az 15 m1 olan bir adet lastik tekerlekli yükleyici, 
c; Kapasitesi en az 5 m' olan 3 adet damperli kamyon, 5) Makinelerin 1979 yılma 
ait noterden tastikli demirbaş ve amortisman kayıtları ve bu makinalara sahip ol
duklarını belirten fatura asılları veya noterden tastikli suretleri (Proforma fatura ge
çerli değildir.), 6) Şirketlerde imza sirküleri ile 1979 yılındaki hali faaliyet belgesi 
resmi olacak, 7) İşyeri görme belgesi, 8) 1979 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası bel
gesini iştirak belgesi almak üzere Aydın YSE. 19. Bölge Müdürlüğüne vereceklerdir. 
Yeterlilik belgesi en geç 28/6/1979 günü mesai saati sonuna kadar verilecektir. Ye
terlilik belgesi alanlar Aydın Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatıracakları geçici 
teminat makbuzunu veya kanuni şekilde hazırlanmış limit dahili banka teminat mek
tubunu, yeterlilik belgesini, Ticaret ve Sanayii Odası belgesi aslını ve usulüne uygun 
hazırhyacakları kapalı zarftaki teklif mektuplarım üsterme günü üsterme saatinden 
bir saat önce kapalı zarf içinde makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına verecek
lerdir. 

Postada vaki gecikme ile telgrafla müracaat kabul edilmez. Keyfiyet ilan olunur. 

9413 /1-1 — 
Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi Genel Müdürlüğün

den (E. G. O.) : 

1 — Kuruluşumuzca, 1 adet Kantar (30 ton yük taşıyan) 
Kantar 30 ton treyler tipi kamyonları tartabilecek kapasitede olacaklardır. 
Teklifle birlikte kantarın teknik özelliklerini içeren bir katalog, broşür v.b. 

verilecektir. 
Teklifle birlikte montaj İçin gerekli bilgi verilecektir. 
Yukarıdaki koşullarla önerge alma suretiyle satın alınacaktır . 
2 — İlgililer hazırlayacakları önergelerini alım koşullarında belirlenen geçici 

güvence ile birlikte 28/6/1979 Perşembe günü saat 17.00 ye kadar Kuruluşumuz Yazı 
tşlert Müdürlüğüne vereceklerdir. 

3 — Bu işle İlgili şartlaşmalar Kuruluşumuz Ticaret Müdürlüğünden ücretsiz 
alınabilir. 

4 — Güvence verilmeyen önergeler değerlendirilmeyecektir. 
5 — Kuruluşumuz isterse kısmı sipariş yapabilir. 
6 — Her türlü gecikmeler ile telgrafla yapılacak önergeler kabul edilmez. 
7 — Kuruluşumuz 2490 sayılı Yasaya bağlı değildir. 
8 — 137-79/GL. referansımızla Ticaret Müdürlüğüne başvurulacaktır. 

9205 /1-1 
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Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden : 
Kayseri 

1 — Yozgat - Sorgun devlet hastahanesi inşaatı işi 2490 sayılı Kanun ve 22 
K. H. K. hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur 

2 — İşin keşif bedeli (30.000.000,—) liradır. 
3 — Eksiltme, Kayseri'de yapı işleri 7. Bölge Müdürlüğü Eksiltme Komisyo

nunda 6/7/1979 Cuma günü saat 15.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak adı geçen müdürlükte görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
A) Yapı İşleri 7. Bölge Müdürlüğü adına 900.000,— liralık geçici teminatını, 
B) 1979 yılına ait ticaret veya sanayi odası belgesini, 
C) Başvurma dilekçeleri ile birlikte verecekleri, eksiltme şartnamesinde be

lirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan, yapı araçları bildirisini, teknik personel 
bildirisini, sermaye ve kredi olanaklarını açıklayan mali durum bildirisi ile banka 
refarans mektuplarını, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan ke
şif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesinin 
aslım ve dilekçe veriliş tarihinde elinde bulunan işleri açıklayan taahhüt bildirisini ver
mek suretiyle, yapı İşleri 7. Bölge Müdürlüğünden alacakları, yeterlik belgesini, tek
lif mektupları ile birlikte zarfa koymaları gerekmektedir. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 6/7/1979 Cuma günü saat 14.00 e kadar 
makbuz karşılığında eksiltme komisyonu başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son baş vurma tarihi 4/7/1979 Çarşamba 
günü çalışma saati sonuna kadardır. 

Telgrafla yapılacak başvurular ve postada olacak gecikmeler kabul edilemez. 
İlgililere duyurulur. 9472 /1-1 • 
Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğünden : 

1978 yılı birim fiatları İle 4.628.560,70 TL. keşif bedelli Kastamonu Kızılay 
aşevi ve işhanı binası ikmal İnşaatı kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

îhale 29/6/1979 Cuma günü saat 15.00 de Kızılay Genel Merkez binası Selanik 
Caddesi No. 18 de yapılacaktır. İsteklilerin, Selanik Caddesi No. 3/4 de Fen İşleri 
Müdürlüğünde dosyasını görüp, bilgi alabilirler. 9474 /1-1 

« 
Türkiye Elektrik Kurumundan : 

A. G. Kabin Tipi Dağıtım Tabloları Malzemeleri Satın Alınacaktır. 
1 — özengili şalter, açma kapama butonlan, otomatik sigortalar, çeşitli ke-

sitdeki kablolar, bakır bara v.b. malzemeler kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle 
ve şartnamesi uyarınca satın alınacaktır. 

2 — Bu işe ait şartnameler : 
a) Finansman - Malmeze ve İdari İşler Dairesi Başkanlığı Ziya Gökalp Cad. 

Anadolu Han No : 14/4 ANKARA 
b) TEK 12. Bölge Müdürlüğü Fmdıkzade Millet Caddesi No: 86 - 88 Aksa-

ray/İSTANBUL 
c) TEK 4. Bölge Müdürlüğü Eski Bornova Yolu No: 37 Kat. 1 İZMİR 

adreslerinden 500,— TL. bedel karşılığında sağlanabilir. 
3 — Teklifler en geç 27/6/1979 günü saat 14.00'e kadar «Ziya Gökalp Cad

desi Anadolu Han 14/2 Ankara» adresindeki TEK Köy Elektrifikasyonu Finansman 
Malzeme ve İdari İşler Daire Başkanlığı Muhaberat Servisine verilmiş olacaktır. 

4 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 9513 / 1-1 
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Trabzon Orköy Başmühendisliğinden : 

1 — Trabzon Orköy Bölge Başmüdürlüğü İdare binası II. Bölüm inşaatı Orköy 
Fon Yönetmeliğinin 65. nci maddesi hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltme
ye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli (4.500.000,—) liradır. 
3 — Eksiltme Trabzon Orköy Başmühendisliği ihale komisyonunda 28/6/1979 

Perşembe günü saat 15.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak meskür Bölge Müdürlüğünde görüle

bilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 
A) Trabzon Orköy Başmühendisliği namına 148.750,— liralık geçici teminatını. 
B) 1979 yılına ait ticaret veya sanayi odası belgesini. 
C) (Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde be

lirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan Yapı araçları bildirisi, Sermaye ve kredi 
olanaklarını açıklayan malt durum bildirgesi, teknik personel bildirisi, taahhüt bildi
risi, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (b) grubunda keşif bedeli kadar işin 
eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahitlik karnesi aslı ibraz suretiyle, Trab
zon Orköy Başmühendisliği İhale Komisyonu Başkanlığından alınacak eksiltmeye 
girme belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lazımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını ihale günü saat 15.00'e kadar makbuz kar
şılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 27/6/1979 
(Çarşamba) günü mesai saati sonuna kadardır. 

8 — Her türlü ilân tellaliye masrafları müteahhide aittir. 
9 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, telgrafla müracaatlar pos

tadaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 9476 / 2-1 

Devlet Orman İşletmesi Çatacık Müdürlüğünden : 
ESKİŞEHİR 

Parti M İ K T A R I Muh. Bed. 
Adedi Emvalin Cins ve Nev'l Adet M*. D 3. Ura Kr-

8 3. S. Ks. B. Ç. Tomruk 2132 325.534 1.200,— 
28 3. S. N. B. Ç. Tom. 7000 2065.566 3.080,— - 2.800,— 
3 2. S. N. B. Ç. Tom. 408 200.916 4.070,— 
2 Çam Tel Direk 2002 222.839 2.245, 2.220,— 

1 — işitmemizin Alpu Bölgesinin Akbayır, Başören, Kızıltepe bölgesinin Ekşi 
Elma, Çatacık Bölgesinin Yahnkıran depolarında mevcut yukarıda cins ve miktarı 
yazılı orman emvali hizalarında gösterilen fiatlar üzerinden % 50 miktarı peşin % 50 
miktan müddetsiz banka mektubu karşılığında altı ay vade ile açık artırmalı satışa 
konulmuştur. 

2 — Açık artırma 25/6/1979 Pazartesi günü saat 14.00*de Mihalhoçık Belediye 
satış salonunda yapılacaktır. 

3 — Satışa ait şartname ve ilân kağıdı Eskişehir Bölge Başmüdürlüğünde, Es
kişehir, Bursa, İnegöl, Kütahya, Ankara Orman işletme Müdürlükleri ile Bozüyük Or
man Bölge Şefliğinde ve işletmemiz Muhasebe servisinde görülebilir. 

4 — isteklilerin belirli gün ve saatte teminat makbuzları ile birlikte komisyona 
müracaat etmeleri ilân olunur, 9204 /1-1 
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Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 
Kurumumuzun tesis edeceği Eskişehir II Transformatör Merkezinin inşaat işleri 

ile 4E tipi Lojman binası inşaatı, Bayındırlık Bakanlığı 1979 yılı sabit birim fiatlan 
üzerinden eksiltmeye çıkarılmıştır. -

1 — Teklifler 13/7/1979 tarihinde saat 15.00ten sonra Emek îşhanı Kat: 16 
Kızılay/ANKARA adresindeki Şebeke Tesis Dairesi Başkanlığında açılacaktır. 

2 — ihalenin keşif özeti 4.540.015,35 TL., geçici teminatı 136.200,46 TL. dır. 
3 — Eksiltmeye iştirak edebilmek ve isteklilerin iştirak belgelerini alabilme

leri için en az, C grubundan 5.000.000,— TL.lık müteahhitlik karnesi, 1976 yılından 
sonra en az keşif özeti kadar benzeri bir işi müteahhit olarak bitirdiklerine dair 
resmi onaylı iş bitirme belgesi veya Kurumumuza daha evvel benzeri tipte Trafo Mer
kezi inşaatını taahhüt edip tamamlayanlar ile keşif özeti kadar benzeri bir işin şantiye 
veya kontrol şefi sıfatıyla tümünü yaptığını gösterir resmi onaylı iş bitirme belgesi, 
teknik personel, teçhizat ve mali durumu ile halen üzerlerinde bir taahhütleri olup 
olmadığım gösterir ve eksiltme şartnamesinin 8. maddesinde istenen belgelerle birlikte 
bir yazı ekinde TEK Şebeke Tesis Dairesi Başkanlığı Emek îşhanı Kat 16 Kızılay/An
kara adresindeki muhaberat servisine en geç 2/7/1979 tarihinde saat 17.00'ye kadar 
verilecek veya bu zamana kadar ulaşacak şekilde postalanacaktır. 

4 — Proje ve şartnameler TEK Şebeke Tesis Dairesi Başkanlığı Emek Îşhanı 
Kat : 16 Kızılay/ANKARA adresinin 6. Katındaki 607. No. lu odasında görülebiUr. 

5 — iştirak belgeleri 10/7/1979 tarihinden itibaren geçerli olmak şartı ile TEK 
Şebeke Tesis Dairesi Başkanlığından alınacaktır. 

6 — Tekliflerin en geç 13/7/1979 tarihinde saat 14.00'e kadar TEK Şebeke 
Tesis Dairesi Başkanlığının muhaberat servisine teslim edilmesi gerekir. 

Geç müracaatlar ile postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 9415/2-1 

e 

Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri Genel Müdürlüğünden : 
KARABÜK 

Genel Müdürlüğümüzce, DIV-PELET Tesislerimize ait ana transport, ara 
tr&nsport, harmanlama sahası, mamul stok sahası, numune alma sahası ve bentonid 
deposuna ait elektrik malzemesi satın a anacaktır. 

Bu işle ilgili şartanme; 
KARABÜK'te : Genel Müdürlüğümüz Tedarik ve ikmâl Müdürlüğü Iç Alımlar 

Servisinde incelenebilir. 
isteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mek

tuplarım, geçici teminatlarıyla birlikte en geç 3/7/1979 Salı günü saat 14.00 e kadar 
Karabük'teki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurma
ları ilân olunur. 9206 / 2-1 • 

Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Mü
essesesinden : 

562/457/1979 Dosya konusu olarak 52 kalem muhtelif mutfak eşyası satın alı
nacaktır. 

Bu mevzudaki şartname Yalı Köşkü Cad. Yalı Köşkü İş Hanı Kat 4-5 deki 
Mümessilliğimiz ticaret servisinden ücretsiz olarak temin edilebilir. 

Tekliflerin en geç 9/7/1979 günü mesai saati sonuna kadar Mümessilliğimizde 
bulundurulması gerekmektedir. 

işletmelerimiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 9469 /1-1 
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Elazığ Askeri Garnizon Satmalma Komisyon Başkanlığından : 

1 — Aşağıda belirtilen inşaat hizalarında gösterilen günlerde ve saatlerde 2490 
sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile Elağız As. Gar. Sat. Al . 
Kom. Bşk. lığında eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Bu işlere ait eksiltme dosyaları mesai saatleri içerisinde İstanbul, Ankara 
Levazım Amirliklerinde, 8. Kor. İnş. Emi. Md. de. ve As. Gar. Sat. Al. Kom Bşk lığın
da görülebilir. 

3 — İstekliler İdari Şartnamenin 24. maddesine uygun evraklarım dilekçelerine 
ekliyerek ihale gününden en az (3) üç gün önce (İhale ve tatil günleri hariç) 8. Kor. 
İnş. Eriıl. Md. lüğüne vererek eksiltmeye İştirak Belgesi alacaklardır. 

4 — İhaleye gireceklerin yeterlik belgeleri ile birlikte usulüne uygun olarak 
alınmış geçici teminat makbuzu veya banka mektubunu, asıl ve noterden tastikU 1979 
yılı Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, usulüne uygun olarak 2490 sayılı Kanunun gere
ğince hazırlıyacakları teklif mektuplarını en geç ihale saatlerinden bir saat önce Ko
misyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

5 — Postada vaki gecikmeler ve telgrafla müracaat dikkate alınmaz. Puyrulur. 

K. Bedeli G. Tem. İ H A L E 
İşin Yeri ve J*âı Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati 

1. Malatya 612. Lv. Dp. K. Kb. ve 
Serv. Bin. + Dp. İnş. III. Kd. İriş. 46.500.000,— 1.395.000,— 4/7/1979 10.00 

2. Elazığ 1002. Aky. Bl. Servisli 
Er Pavyonu İnşaatı 15.000.000,— 450.000,— 4/7/1979 10.30 

3. Elazığ 8. Kor. Kh. Grp. 1X3 
Bloku servis er pavyonu inş. 44.000.000,— 1.320.000,— 4/7/1979 11.00 

4. Muş 600 Lv. Ik. Bl. Kh. ve 
Serv. Bin. 2 Ad. Dp. Bin. + H l . 
Kd. İnşaatı. 46.500.000,— 1.395.000,— 4/7/1979 14.30 

5. Muş As. Gar. İskan Tesis. İnş. 21.000.000,— 630.000.— 4/7/1979 15.00 
6. Patnos 243. P. A. 1X4 Blk. Er 

pav. inş. 36.000.000,— 1.080.000,— 5/7/1979 10.00 
7. Ağrı 12. Tüm. Top. A. Yemek

hanen ser. Binası inşaatı 28.800.000,— 864.000,— 5/7/1979 10.30 
8. Ağrı 12. Tüm. tk. Bak. Tb. 

HI. Kd. İnş. 13.000,000,— 390.000,— 5/7/1979 11.00 
9. Tatvan 10. P. Tuğ. Ik. Bak. 

Bl. i. Kd. İnş. 13.000.000,— 390.000,— 5/7/1979 15.00 
10. D. Beyazıt Mknz. Tuğ. 1X4 Blok 

er Pav. 2 Ad. Yemekhaneli inş. 43.800.000,— 1.314.000,— 6/7/1979 11.30 
11. Elazığ Alarm iskân tesisi inş. 80.000.000,— 2.400.000,— 6/7/1979 14.30 
12. Malatya Alarm iskân tesisi inş. 61.000.000,— 1.830.000,— 6/7/1979 15.00 
13. Ağrı Alarm iskân tesisi inş. 61.000.000,— 1.830.000,— 6/7/1979 15.30 

9411/1-1 

Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Genel Müdürlüğünden : 

İNŞAAT İLANI 
Burdur Şeker Fabrikamızda 9.500.000 TL. 1 keşif bedelli «Kazan Dairesi T, Ki

reç Dairesi» inşaatı değişken birim fiyatı esası üzerinden (yıllara göre eskalasyon) 
kapalı teklif ilân yoluyla şartnamesi esasları dahilinde ihaleye çıkarılmıştır. 

İhale dosyaları Genel Müdürlüğümüz veznesinde yeterlik belgesi alan müteah
hitlere 2.000, TL. bedel mukabilinde satılacaktır. 
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İstekliler ihale dosyamızı İnşaat Dairesi Başkanlığımızda veya Burdur Şeker 
Fabrikamızda tetkik edebilirler, isteklilerin yeterUk belgesi alabilmeleri için; 

a) Yukarıda belirtilen keşif bedeli kadar (B) grubu müteahhitlik karnesine 
sahip olmaları, ayrıca 9.500.000,— TL. tutarında tek taahhüt mevzuu benzeri bir in
şaatı müteahhit sıfatıyla veya 19.000.000,— TL. tutarında benzeri bir inşaatı şantiye 
şefi yahut kontrol sıfatiyle İkmâl etmiş ve geçici kabulünü yaptırmış olması, 

b) Eksiltme şartnamesinde belirtilen diğer belgeleri, İstekliler dilekçe İle en 
geç 28/6/1979 günü saat 14.00 kadar 

YeterUk belgesi alan istekliler ise en geç 5/7/1979 günü saat 14.00'e kadar 
usulüne uygun düzenlenmiş kapalı zarf halindeki teklif mektuplarım Genel Müdür
lüğümüz Muhaberat Müdürlüğüne vermiş olacaklardır. 

Postada vukubulacak gecikmelerden şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu olmaya
caktır. 

2490 sayılı Kanuna tabi olmayan Şirketimiz ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen 
yapmakta, yeterlik belgesi verip vermemekte veya söz konusu işleri dilediğine ver
mekte serbesttir. 9412/1-1 

• : 
Mersin Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Parti M İ K T A R I Muh. Bed. 
Emvalin Cins ve Nev'l Adedi Adet Mı Lira Kr. 

2. S. N. B. Çz. Tomruk 1 48 18.127 3.300,— 
3. S. N. B. Çk. Tomruk 4 821 206.543 3.080,— 
3. S. N. B. Çz. Tomruk 101 21684 5015.483 2.530,— 
3. S. K. B. Çz. Tomruk 23 4889 845.579 1.870,— 
2. S. Çz. Maden Direk 12 5568 494.353 1.595,— 

M3. lü Emval Genel Yekünü : 141 33010 6580.085 

1 — İşletmemizin satış depolarında mevcut 141 parti muhteUf cins orman 
emvali % 50'sl peşin ve bakiyesi 6 ay vadeli olarak açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

2 — Satış 29/6/1979 tarihine rastlayan Cuma günü saat 13.00'de İşletme Mü
dürlüğü Satış Salonunda toplanacak komisyon huzurunda 15/C Model şartname hü
kümlerine göre yapılacaktır. 

3 — Satışla ilgili ilan, şartname ve müfredat listeleri İşletme Müdürlüğümüzde 
görülebilir. 

4 — Vergi ve resimler alıcıya ilân masrafları İşletmemize alt olduğu ilân olu
nur. 9410/2-1 

Sümerbank Eskişehir Basma Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden: 

1 — Müessesemiz 12.000 Litre Benzin, 3.000 Litre Süper Benzin, 85.000 Kilog
ram Mazot ve 1.000.000 Kilogram Gaz ihtiyacı 21/6/1979 Perşembe günü saat 14.00'de 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş bulunmaktadır. 

2 — Muvakkat teminatı; Benzinin 5.000,— TL. Mazot'un 25.000,— TL. Gaz'm 
250.000,— TL. olmak üzere cem'an 280.000,— TL. dır. 

3 — Şartnamesi Müessesemiz Ticaret Servisinden bedelsiz olarak temin edile
bilir. 

4 — Müessesemiz eksiltmeyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
9414/1-1 
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Kırklareli Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden : 

1 — İşletmemizin Dereköy Bölgesinin, Gümüşalan, Dereköy, Keşirlik bölge
sinin Keşirlik, Pınarhisar Bölgesinin Kaynarca Depolarında mevcut orman emvalin
den : 

Miktarı Muh. bedeli 
Parti adedi M3. Emvalin cins ve nev'i Lira Kr. 

2 161,810 2. S. N. B. meşe tomruk 2.246,— 
3 93,483 2. S. K. B. meşe tomruk 1.950,— 
1 45,295 2. S. K. B. meşe tomruk 1.462,— 
7 223,290 3. S. N. B. meşe tomruk 1.702,— 
4 77,659 3. S. N. B. meşe tomruk 1.277.— 
5 68,638 3. S. K. B. meşe tomruk 1.332,— 
1 66,323 3. S. K. B. meşe tomruk 999,— 
2 28,454 2. S. N. B. kayın tomruk 1.714,— 
1 3,484 2. S. Uz. B. kayın tomruk 2.011,— 
2 24,968 2. S. K. B. kayın tomruk 1.418,— 
1 5,155 3. S. Uz. B. kayın tomruk 1.461 — 
3 66,578 3. S. N. B. kayın tomruk 1.318,— 
2 60,839 3. S. K. B. kayın tomruk 1.121,— 
1 1,799 3. S. K. B. kavak tomruk 691,— 
2 6,101 3. S. N. B. gürgen tomruk 1.318,— 
2 39,419 3. S. N. B. gürgen tomruk 989,— 
1 2,975 3. S. K. B. gürgen tomruk 1.121,— 
2 41,720 3. S. K. B. gürgen tomruk 841,— 

22 787,918 3. S. N. B. saçlı meşe tomruk 802,— 
7 228,606 3. S. K. B. saçlı meşe tomruk 691,— 
1 41,508 3. S. N. B. karaağaç tomruk 1.166,— 
1 73,498 2. Sf. meşe direk 1.208,— 
9 326,785 2. Sf. meşe direk 906 — 
5 89,857 2. Sf. gürgen direk 767,— 
3 51,876 2. Sf. kayın direk 767,— 
1 2,183 meşe sanayi odunu 992,— 
1 6,677 meşe sanayi odunu 744,— 
1 5,688 kayın sanayi odunu 894,— 
olmak üzere orman emvallerinin % 25 peşin ve % 75 i müddetsiz banka mek

tubu karşılığında % 9 faizi de peşin tahsil edilmek kaydiyle 9 ay vadeli olarak açık 
arttırma suretiyle satışa çıkartılmıştır. 

2 — Açık arttırma 26 Haziran 1979 tarihine rastlayan Salı günü saat 14.00 de 
işletme Müdürlüğü binasında toplanacak komisyon uzurunda yapılacaktır. 

3 — Alıcıların almak istedikleri partilerin % 7,5 teminatlarım ihale saatinden 
evvel vezneye yatırmalarım müddetsiz banka teminat mektubu verecek olanların da 
mektuplarında işletme adım belirtmeleri lâzımdır. 

4 — Bu satışa ait ilân ve şartname Orman Genel Müdürlüğünde, ebat listeleri 
istanbul, Orman Bölge Başmüdürlüğünde, İstanbul, Çatalca, Demirköy ve Vize İşlet
meleriyle işletmemize bağlı bölge şefliklerinde görülebilir. 

5 — İsteklilerin belirli gün ve saatte teminat makbuzları ile birlikte işletme 
binasındaki toplanacak satış komisyonunda bulunmaları ilân olunur. 

9470/1-1 • 
Demirköy Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

1 — İşletmemiz Karayokuş, İğneada, Tepebası, Merkez, Sivrileryolu, Dörtyol, 
Balaban stablize yol kenarı satış depolarında mevcut aşağıda müfredatlı olarak be
yanı yazılı cem'an 4575.133 M-\ Orman emvali 0.866 M 3 ile 48.503 M J . arasında değişen 
cem'an 210 parti halinde 22/6/1979 tarihine rastlayan Cuma günü saat 14.00'te İşlet-
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merrüz satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda açık artırma suretiyle satı
lacaktır. 

İHALESİ YAPILACAK EMVALİN 
•°/o 7,5 

Parti M İ K T A R I M. bedeli G. temi. Cinsi, Nev'i, Evsaf ve Ebadı adedi Adet W Dm3 TL. TL. 

Kayın Tomruk II. S. N. B. 1 81 15,188 2.530 2.880 
Kayın Tomruk III. S. N. B. 3 281 61,348 1.980 9.110 
Kayın Tomruk III. S. N. B. 3 253 58,307 1.785 7.805 
Kayın Tomruk III. S. K. B. 1 157 17,181 1.485 1.915 
Meşe Tomruk II. S. N. B. 4 587 117,714 3.190 28.165 
Meşe Tomruk II. S. K. B. 1 111 12,335 2.860 2.645 
Meşe Tomruk III. S. N. B. 26 3395 619,740 2.420 112.495 
Meşe Tomruk III. S. K. B. 21 3843 432,465 1.650 53.535 
Gürgen Tomruk III. S. N. B. 2 56 17,016 1.980 2.530 
Gürgen Tomruk III. S. K. B. 2 57 7,707 1.650 960 
Kızılağaç Tomruk. II. S. N. B. 2 165 43,981 1.750 5.775 
Kızılağaç Tomruk II. S. K. B. 1 117 21,486 1.400 2.255 
Kızılağaç Tomruk III. S. K. B. 1 116 27,810 1.300 2.710 
Kavak Tomruk III. S. N. B. 1 62 16,186 1.100 1.335 
Saçlı Meşe Tomruk III. S. Ü. B. 1 51 20,389 1.760 2.690 
Saçlı Meşe Tomruk III. S. N. B. 5 519 129,588 1.100 10.700 
Saçlı Meşe Tomruk III. S. K. B. 2 233 43,364 880 2.860 
Kayın Md. Direk II. S. 2 823 39,704 1.540 4.585 
Meşe Md. Direk II. S. ,130 2869,196 605 130.760 
Meşe Sanayii (Yuv.) 1 52 4,426 1.375 455 

2 — I. ve II. sınıf tomrukların mal tutar bedelinin '% 50'si ile bakiyesinin % 9 
faizi peşin alınarak müddetsiz banka mektubu karşılığında 9 ay vadeli olarak, 

III. 'Sınıf tomruklar ile maden direkler yine °/o 25'i peşin % 75'inin % 9 faizi 
alınarak müddetsiz banka mektubu karşılığında 9 ay vadeli olarak satılacaktır. 

3 — Satış ile ilgili şartname, satış partilerinin fiyatları ve geçici teminatları 
ile birlikte gösterir müfredatlı liste Orman Genel Müdürlüğü İstanbul, Bolu, Adapa
zarı, Zonguldak Orman Bölge Başmüdürlükleri ile İstanbul, Çatalca, Vize, Kırklareli 
işletme Müdürlükleri ile İşletmemizde görülebilir. 

4 — isteklilerin almak istedikleri partilerin geçici teminatlarını 22/6/1979 
Cuma günü saat 14.00'e kadar İşletmemiz veznesine yatırmaları. Banka Mektubu ve
receklerin mektuplarında işletme adını belirtmeleri gerekir. 

5 — Daimî müşterilerimiz müfredatlı parti listeleri adreslerine gönderilmiştir. 
İhaleye iştirak etmek istiyenlerin yazılı veya telefonla müracaatları halinde satış 
listeleri adreslerine postalanacaktır. 

6 — isteklilerin belirli gün ve saatte teminat makbuzları ile birlikte Komis
yona müracaatları ilân olunur. 9409 /1-1 • 

Gözlü Devlet Üretme Çiftliği Müdürlüğünden : 

TAHMİL TAHLİYE İLÂNI 
1 — Çiftliğimizin 1979 yılında istihsal edeceği tahmin olunan 20.000 ton hubu

bat İle bundan elde edilecek tohumlukların tahmil tahliye İşi 20/6/1979 günü saat 
14.30 da Konya'nın Sarayönü İlçesine 28 Km. mesafedeki Çiftliğimiz idare binasında 
açık eksiltme suretiyle ihale yapılacaktır. 

2 — Bu işin geçici teminatı 20.000,— TL. dır. 
3 — Şartname D. Ü. Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Ekonomi ve Planlama Daire 

Başkanlığından, Konya Ziraat Baş Müdürlüğünde, Çiftliğimizde, Kadınhanı ve Saray
önü Ziraat Mühendisliklerinde görülebilir. 

4 — Daha fazla bilgi istiyenlerin Çiftliğimize müracaatları ilân olunur. 
9471 / 1-1 
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Milas Orman İşletme Müdürlüğünden : 

Muh. %7J5 
Parti Miktarı Bed. Tem. 

Bölgesi Deposu Cins ve nevi adedi Adet M 3 Lira Lira 

Selimiye Mersenet III. Sn. Çz. Kısa Tom. 14 1527 419.694 1.800 56.700 
» » III. Sn. Çz. Nor.Tom: 10 1323 407.694 2.500 76300 

Sançay Kırcağız III. Sn. Çz. Kısa Tom. 8 746 146.907 1.800 19.800 
» » III. Sn. Çz. Nor.Tom. 9 1112 215389 2300 40.400 
» Çz. Kalas 4 880 100.320 5.500 41.400 
» » Çz.Tel direk 7M.lik 1 176 28.914 1.970 4300 

» Çz.Tel direk 7,5 M. lik 1 13 2287 2.000 300 
» » Çz. Tel direk 8 M. İlk 1 30 7264 2.085 1.100 
» » Çz.Tel direk9M.lik 1 84 19275 2.150 3.100 

Milas Beypınarı III. Çz. Kısa Tom. 5 479 129.969 1.800 17300 
» » IlI.Sn.Çz. Nor.Tom. 5 636 169.709 2.500 31.800 

Kayadere Beçin Çz. Tel Direk 8 M. lik 1 28 10295 2.085 1.600 
» Çz.Tel Direk 9 M. lik 1 18 6.864 2.150 1.10i] 

» Çz. Tel Direk 10 M. lik 1 5 1.986 2310 300 
Çz. Tel Direk 11 M. lik 1 4 1.799 2.370 300 

Bodrum P. Belen III. Sn. Çz. Kısa Tom. 4 810 209312 1.750 27300 
n » IlI.Sn.Çz. Nor.Tom. 24 3336 870.171 2.450 159.900 

K. Hisar K. Çayır III. Sn. Çz. Kısa Tom. 9 1245 327.985 1.800 44300 
» III. Sn. Çz. Nor.Tom. 14 1856 656.997 2300 123200 

» Çz.Tel Direk 6,5 M. lik 1 14 1.978 1.940 300 
» » Çz. Tel Direk 7. M. lik 1 194 25.444 1.970 3300 
» » Çz. Tel Direk 8 M. lik 1 47 7.646 2.085 1.100 
> » Çz.Tel Direk 9 M. lik 1 12 2.791 2.150 400 
» II. Sn. Çz. Mad. Direk 2 378 36.389 1.600 4.400 
» » Çz. Sanayi Odun 4 985 118.029 1.300 11300 

Beyanı : IlI.Sn.Çz. Kısa Tom, : 40 parti 4807 adet 1233.867 W 
III. Sn. Çz. Nor. Tom. ; 62 parti 8263 adet 2320.160 M* 
Çz. Kalas : 4 parti 880 adet 100320 M 3 

Çz. Tel Direk : 12 parti 575 adet 116.543 M? 
II. Sn. Çz. Mad. Direk : 2 parti 378 adet 36389 M 3 

Çz. Sanayi Odun : 4 parti 985 adet 118.029 M' 
1 — işletmemize ait yukarıda müfredatı yazılı 124 parti orman emvali hiza

larında yazılı muhammen bedel üzerinden satış bedelinin % 50 si ve vergileri peşin 
bakiyesi 6 ay vadeli müddetsiz limitli banka mektubu ve her zaman paraya çevrile
bilen devletçe kabul edilmiş devlet iç istikraz tahvilleri karşılığında olmak üzere 
açık arttırma suretiyle satılacaktır. 

2 — Satış 25/6/1979 Pazartesi günü saat 13.00 te işletme merkezindeki satış 
salonunda yapılacaktır. 

3 — Satışa ait ilân, tevhit listesi ve satış şartnamesi Orman Genel Müdürlü
ğünde, Muğla, İzmir, Denizli Bölge başmüdürlüklerinde ve Muğla Orman Bölge Baş
müdürlüğümüze bağlı İşletme Müdürlüklerinde görülebilir. 

4 — Satışa iştirak edeceklerin 15/C satış şartnamesi hükümleri uyarınca is
tenilen belgeleri ibraz ederek satın alacakları partilerin teminatlarını yatırdıklarına 
dair makbuzla birlikte satış saatinde satış komisyonu önünde hazır bulunmalar 
ilân olunur. 9366/2-2 
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Çeşitli ilânlar 
İller Bankası Genel Müdürlüğü Merkez Seçim Kurulu Başkanlığından : 

1 — İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri ve İştirakler hakkında 
12/3/1964 günlü, 440 sayılı Kanunun geçici 5. maddesinin 4. fıkrası ve 3460 sayılı 
Kanuna ek 15/7/1963 günlü 23 sayılı Kanunun 3. maddesiyle, bu Kanunun izahnamesi 
hükümlerine göre 2 yıllık devre için, merkez memurlarının seçimle tesbit edecekleri 
üç adayla. Banka ile Toplu İş Sözlşmesi yapma yetkisi bulunan Sendikaların tesbit 
edecekleri ençok Uç aday arasından Banks Teşkilâtında çalışan memur ve işçilerin 
gizli oylarıyla seçilmesi gerekli Müdürler Kurulu üyesi seçimiyle ilgili olan ve sürdü
rülmekte iken, muhatap sendikaların birlikte gösterecekleri üç aday üzerinde anlaş
mamaları sonucu Kurulumuz 19/6/1978 günlü 9 sayılı kararı ile durdurulan seçim 
işlemlerine, Banka Müdürler Kurulunun 6/4/1979 gün ve 514 sayılı kararı ile yeniden 
saptadığı şekil, usul ve esaslar dairesinde devam olunacaktır. 

2 — Merkez memurları tarafından gösterilmesi gerekli memur adaylarının tes-
biti amacıyla evvelce 14/6/1978 tarihinde yapılmış bulunan memur adayı seçimi so
nuçlan aynen geçerU olup, bu suretle saptanmış bulunan üç aday, memur adayı sıfatı 
ile Üye seçimine katılacaklardır. 

3 — Muhatap Sendikalar tesbit edecekleri adayların özgeçmişleri ile birlikte 
Cumhuriyet Savcılığından alacakları adli sicil kaydı, nüfus cüzdanı veya tastikll ör
neği, öğrenim durumlarını gösterir belgelerin aslı veya noterden tasdikli örneği ve 
askerlik durumunu gösterir belgelerini, varsa ilgili Sendika İdare Heyetlerinin aday
lar hakkında mutabakat kararını ihtiva eden yazı ile 22/6/1979 günü saat 18.30'a ka
dar Merkez Seçim Kuruluna göndereceklerdir. Postada vaki gecikmeler nazara alın
mayacaktır. Bu süre içinde isimleri bildirilmeyenlerin veya isimleri bildirildiği halde 
aynı süre içinde yukarıda amlan belgeleri noksansız olarak gönderilmeyenlerin aday
lıktan kabul edilmeyecektir. 

Muhatap sendikalann belirtilen süre içinde üçden fazla aday göstermeleri ve 
yapılacak yazılı öneriye rağmen en çok Uç aday üzerinde anlaşamamalan halinde, 
nihayi seçime katılacak üç sendika adayı bankanın merkez ve taşra örgütünde çabşan 
işçilerin katılmaları ile yapılacak ön seçim sonucu en çok oy alma sırasına göre sap
tanacaktır. 

4 — a) Müdürler Kurulu üyesi seçilebilmek için adayların İdare Amirliğinde, 
Bankacılıkta, Şehircilikte ve İller Bankası konusuna giren teknik işlerde görgü ve 
uzmanlık sahibi olmaları ve uzmanlıklarına uygun yüksek öğrenim görmüş bulunma-
lan şarttır. 

b) (a) fıkrasında yazılı şartları haiz olsalar dahi; Müdürler Kurulunun 6/4/ 
1979 gün ve 514 sayılı Kararının 7. maddesinde sayılan mani durumları olanlar se
çime iştirak edemezler. 

Bu durumlan seçimden sonra meydana çıkanlann seçildikleri takdirde üyelik
leri iptal ediUr. 

5 — Muhatap sendikaların 22/6/1979 günü saat 18.30'a kadar üç adaydan fazla 
aday göstermeleri ve verilecek süre içinde en çok üç aday üzerinde anlaşamamaları 
halinde, gösterilen tüm adaylar arasından Müdürler Kurulu üye seçimine katılmak 
üzere belirlenmesi gerekli üç sendika adayının tesbitini sağlayacak ön seçim Bankanın 
Merkez ve Taşra örgütünde çalışan İşçilerin iştiraki ile 4/7/1979 günü saat 10.00 da 
başlayacak ve aynı gün saat 15.00 de sona erecektir. 

6 — Muhatap sendikalar tarafından müştereken bildirilecek veya yukarıdaki 
usulle tesbit edilecek azami üç sendika adayı ile Merkez Memurları tarafından evvelce 
tesbit edilmiş olan azami üç memur adayı arasından banka teşkilâtında çalışan memur 
ve işçilerin iştirakiyle yapılacak Müdürler Kurulu üyesi seçimi 16/7/1979 günü saat 
10.00 da başlayacak ve aynı gün saat 17.00 de sona erecektir. 9514 
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istanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 

istanbul Giriş Gümrük Müdürlüğünün 13/6/1978 gün ve 9113 sayılı giriş be
yannamesi ile İncirli Cad. No. 41 Bakırköy, istanbul adresinde mukim Muzaffer Çi
çek tarafından yurda ithal edilen eşyadan noksan alman 39.127,— TL. gelir eksiği
nin mükellefin adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

Tebligata esas olacak başkaca bir adreslde bilinmediğinden 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 28. ve 29. maddelerine göre ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Tebligat yerine kaim olmak üzere İlân olunur. 8444 

İstanbul Giriş Gümrük Müdürlüğünün 25/7/1978 gün ve 12618 sayılı giriş be
yannamesi ile Gazeteciler Sitesi No. 4 Esentepe/lstanbul adresinde mukim Saclde 
Bostancı tarafından yurda ithal edilen otomobilden noksan alınan 45.812,— TL. gelir 
eksiğinin mükellefin adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

Tebligata esas olacak başkaca bir adreside bilinmediğinden 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 28. ve 29. maddelerine göre ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Tebligat yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 8446 

•> 
Petrol işleri Genel Müdürlüğünden : 

Türkiye Petyrolleri Anonim Ortaklığının X No. lu Siirt ve IX No. lu Van pet
rol bölgesinde 2 adet petrol arama ruhsatnamesi İktisabı için 30/3/1979 tarihli dilek
çesi ile müracaat ettiği Petrol Nizamnamesinin 25/2. maddesi gereğince ilân olunur. 

8446 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının XIII No. lu Hatay Petrol Bölgesinde 
sahip bulunduğu AR/TPO/1702 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatnamesi saha
sından iki parça halinde toplam 9.542 hektarlık kısmını terk için 16/3/1979 tarihinde 
müracaat ettiği Petrol Nizamnamesinin 25/2. maddesi gereğince ilân olunur. 

8447/1 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının XIII No. lu Hatay Petrol Bölgesinde 
sahip bulunduğu AR/TPO/1702 hak sıra numaralı petrol arama sahasının terkten 
sonra kalan kısmına bir parça halinde 15653 hektarlık saha ilâve edilmesi için 
17/4/1979 tarihinde kabul edilen dilekçesiyle müracaat ettiği Petrol Nizamnamesinin 
25/2. maddesi gereğince ilân olunur. 8447/2 

Karaköy Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğünden : 

istanbul Gümrükleri Başmüdürlüğüne 
1615 sayılı Gümrük Kanununun 12. maddesi ile sağlanan Turistik kolaylıklar

dan yararlanarak Kapıkule Gümrüğünden 23/4/1973 tarihinde 84189 sayılı Geçici Gi
riş Belgesi ile yurda sokan Naile Kılınç'ın taşıtı, hasara uğraması nedeniyle radyo ve 
pıkapsız Yenice Tekel İdaresine teslim edilmiş ve belirtilen parça noksanlıkları için 
tahakkuk ettirilen 2477,— TL. sını adı geçenden tahsili gerekmektedir. 

Ancak anılan kişi yurt içi ve yurt dışı adreslerinde bulunamadığından 2477,— 
TL. vergi tutarının Gümrüğümüz veznesine ödenmesi ilânen tebliğ olunur. 

8432 
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İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 

İstanbul Giriş Gümrük Müdürlüğünün 21/7/1978 gün ve 12361 sayılı giriş be» 
yannaınesl İle Abdülhakhamit Cad. 78/a Taksim/İstanbul adresinde mukim Arslan 
öztürk tarafından yurda ithal edilen otomobilden noksan alman 17.279,— TL. gelir 
eksiğinin mükellefin adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

Tebligata esas olacak başkaca bir adreside bilinmediğinden 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 28. ve 29. maddelerine göre Uânen tebliğine karar verilmiştir. 

Tebligat yerine kaim olmak üzere İlan olunur. 8438 

İstanbul Giriş Gümrük Müdürlüğünün 28/7/1978 gün ve 12950 sayılı giriş be
yannamesi ile Eski Gümrük Sokak 25/20& Karaköy/İstanbul adresinde mukim Yusuf 
Çetinkaya tarafından yurda ithal edilen otomobilden noksan alınan 21.072,— TL. gelir 
eksiğinin mükellefin adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

Tebligata esas olacak başkaca bir adreside bilinmediğinden 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 28. ve 29. maddelerine göre ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Tebligat yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 8439 

İstanbul Giriş Gümrük Müdürlüğünün 21/7/1978 gün ve 12337 sayılı giriş be
yannamesi ile Emek Işhanı No. 102 Karaköy/İstanbul adresinde mukim Nevzat örgüç 
tarafından yurda ithal edilen otomobilden noksan alınan 29.959,— TL. gelir eksiğinin 
mükellefin adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

TebUgata esas olacak başkaca bir adreside bilinmediğinden 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 28. ve 29. maddelerine göre ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Tebligat yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 8440 

İstanbul Giriş Gümrük Müdürlüğünün 6/6/1978 gün ve 8465 sayılı giriş beyan* 
namesi ile Emekli Subay Evleri 5. Blok No. 12 Esentepe/lstanbul adresinde mukim 
Cevat Canlı tarafından yurda ithal edilen otomobilden noksan alınan 36.262,— TL. ge
lir eksiğinin mükellefin adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

Tebligata esas olacak başkaca bir adreside bilinmediğinden 7201 sayıh Tebligat 
Kanununun 28. ve 29. maddelerine göre ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Tebligat yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 8441 

İstanbul Giriş Gümrük Müdürlüğünün 29/8/1978 gün ve 15659 sayıh giriş be
yannamesi ile Gazeteciler Sitesi No. 4 Esentepe/lstanbul adresinde mukim Güler Bol-
van tarafından yurda İthal edilen otomobilden noksan alınan 45.948,— TL. geUr eksi
ğinin mükellefin adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

TebUgata esas olacak başkaca bir adreside biUnmediğlnden 7201 sayıh Tebligat 
Kanununun 28. ve 29. maddelerine göre ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

lebUgat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 8442 

İstanbul Giriş Gümrük Müdürlüğünün 21/7/1978 gün ve 12437 sayıh giriş be
yannamesi ile Cevizli Mah. Ebuzziya Cad. No. 81 Bakırköy/İstanbul adresinde mukim 
Hasan Tekbacak tarafından yurda ithal edilen Otomobilden noksan alınan 23.524,— 
TL. gelir eksiğinin mükellefin adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

Tebligata esas olacak başkaca bir adreside biUnmediğlnden 7201 sayılı TebUgat 
Kanununun 28 ve 29. maddelerine göre ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

TebUgat yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 8443 
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İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 

İstanbul Giriş Gümrük Müdürlüğünün 3/5/1978 gün ve 5781 sayılı giriş beyan
namesi ile Gençtürk Cad. No. 20 Lâleli/İstanbul adresinde mukim Ali Osman Terzi 
tarafından yurda ithal edilen otomobilden noksan alınan 32.242,— TL. gelir eksiğinin 
mükellefin adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

Tebligata esas olacak başkaca bir adreside bilinmediğinden 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 28. ve 29, maddelerine göre Hanen tebliğine karar verilmiştir. 

Tebligat yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 8430 

istanbul Giriş Gümrük Müdürlüğünün 25/7/1978 gün ve 12576 sayılı giriş beyan
namesi ile Eski Gümrük Sokak 25/203 Karaköy/istanbul adresinde mukim Oktay 
Durdu tarafından yurda ithal edilen otomobilden noksan alınan 22.727,— TL. gelir ek
siğinin mükellefin adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir, 

Tebligata esas olacak başkaca bir adreside bilinmediğinden 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 28. ve 29. maddelerine göre ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Tebligat yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 8431 

İstanbul Giriş Gümrük Müdürlüğünün 5/7/1978 gün ve 11036 sayılı giriş beyan
namesi ile Mumhane Cad. 31/102 Emek Işhanı Karaköy/tstanbul adresinde mukim 
İsmail Yakar tarafından yurda ithal edilen otomobilden noksan alınan 30.016 TL. gelir 
eksiğinin mükellefin adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

Tebligata esas olacak başkaca bir adreside bilinmediğinden 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 28. ve 29. maddelerine göre ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Tebligat yerine kaim olmak üzere İlân olunur. 8434 

İstanbul Giriş Gümrük Müdürlüğünün 26/10/1978 gün ve 20645 sayılı giriş be
yannamesi İle Taşdirek Köyü Varto/Muş adresinde mukim Seracettin Tekin tarafın
dan yurda İthal edilen otomobilden noksan alınan 37.472,— TL. gelir eksiğinin mükel
lefin adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

Tebligata esas olacak başkaca bir adreside bilinmediğinden 7201 sayılı Tebligat 
Kanunvnun 28. ve 29. maddelerine göre İlânen tebliğine karar verilmiştir. 

Tebligat yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 8435 

İstanbul Giriş Gümrük Müdürlüğünün 19/9/1978 gün ve 17084 sayılı giriş beyan
namesi İle Çelebi Dere Sokak No. 20 Yenlköy/İstanbul adresinde mukim İsmail Gün-
düzay tarafından yurda ithal edilen otomobilden noksan alınan 34.991,— TL. gelir ek
siğinin mükellefin adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

Tebligata esas olacak başkaca bir adreside bilinmediğinden 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 28. ve 29. maddelerine göre ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Tebligat yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 8436 

İstanbul Giriş Gümrük Müdürlüğünün 22/8/1978 gün ve 15002 sayılı giriş be
yannamesi ile Eski Gümrük Sokak 25/203 Karaköy/tstanbul adresinde mukim Hasan 
Kayak tarafından yurda ithal edilen otomobilden noksan alınan 17.298,— TL. gelir 
eksiğinvn mükelefin adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

Tebligata esas olacak başkaca bir adreside bilinmediğinden 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 28. ve 29. maddelerine göre ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Tebligat yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 8437 



16 Haziran 1979 — Sayı : 16668 RESMİ GAZETE Sayfa : 63 

istanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 

İstanbul Giriş Gümrük Müdürlüğünün 24/8/1978 gün ve 15318 sayılı giriş be
yannamesi ile Kemeraltı Cad. 51/3 Karaköy - İstanbul adresinde mukim Ali Rıza Can-
beldek tarafından yurda ithal edilen otomobilden noksan alınan 47.671,— TL. gelir 
eksiğinin mükellefin adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

Tebligata esas olacak başkaca bir adreside bilinmediğinden 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 28. ve 29. maddelerine göre ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Tebligat yerine kâim olmak üzere ilân olunur. 8906 

istanbul Giriş Mümrük Müdürlüğünün 16/6/1978 gün ve 9492 sayılı giriş be
yannamesi ile Emek tşhanı No. 102 Karaköy - İstanbul adresinde mukim Yonus Ta
ban tarafından yurda ithal edilen otomobilden noksan alınan 44.960,— TL. gelir ek
siğinin mükellefin adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

Tebligata esas olacak başkaca bir adreside bilinmediğinden 7201 sayılı Teb
ligat Kanununun 28. ve 29. maddelerine göre ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Tebligat yerine kâim olmak üzere ilan olunur. 8907 

istanbul Giriş Gümrük Müdürlüğünün 24/8/1978 gün ve 15277 sayılı giriş be
yannamesi ile Kemeraltı Cad. No. 51/3 Karaköy adresinde mukim Müslim Duran ta
rafından yurda ithal edilen otomobilden noksan alınan toplam 47.671,— TL gelir ek
siğinin mükellefin adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

Tebligata esas olacak başkaca bir adreside bilinmediğinden 7201 sayılı Teb
ligat Kanununun 28. ve 29. maddelerine göre ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Tebligat yerine kâim olmak üzere ilân olunur. 8909 

istanbul Giriş Gümrük Müdürlüğünün 25/8/1978 gün ve 15425 sayılı giriş be
yannamesi ile Kemeraltı Cad. No. 51/3 Karaköy - istanbul adresinde mukim Agah 
Kaymak tarafından yurda ithal edilen otomobilden noksan alınan 47.669,— TL. gelir 
eksiğinin mükelefin adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

Tebligata esas olacak başkaca bir adreside bilinmediğinden 7201 sayılı Tebli
gat Kanununun 28. 29. maddelerine göre ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Tebligat yerine kâim olmak üzere ilân olunur. 8909 

istanbul Giriş Gümrük Müdürlüğünün 29/8/1978 gün ve 15645 sayılı giriş be
yannamesi İle Kemeraltı Cad. 51/3 Karaköy - İstanbul adresinde mukim Mustafa 
Aksoy tarafından yurda ithal edilen otomobilden noksan alınan 47.671,— TL. gelir ek
siğinin mükellefin adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

Tebligata esas olacak başkaca bir adreside bilinmediğinden 7201 sayılı Tebli
gat Kanununun 28. 29. maddelerine göre ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Tebligat yerine kâim olmak üzere Hân olunur. 8910 

istanbul Giriş Gümrük Müdürlüğünün 24/8/1978 gün ve 15313 sayılı giriş be
yannamesi İle iskele Cad. No. 76 Karaköy - ist. adresinde mukim Orhan Büyük tara
fından yurda ithal edilen otomobilden noksan alınan 45.949,— TL. gelir eksiğinin 
mükellefin adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

Tebligata esas olacak başkaca bir adreside bilinmediğinden 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 28. ve 29. maddelerine göre ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Tebligat yerine kâim olmak üzere ilân olunur. 8911 
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İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 

istanbul Giriş Gümrük Müdürlüğünün 27/7/1978 gün ve 12847 sayılı giriş be
yannamesi ile Kemeraltı Cad. No. 51/3 Karaköy - İstanbul adresinde mukim Mehmet 
Arısamanh tarafından yurda ithal edilen otomobilden noksan alınan 30.474,— TL. 
gelir ekisiğinln mükellefin adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

Tebligata esas olacak başkaca bir adreside bilinmediğinden 7201 sayılı Tebli
gat Kanununun 28. ve 29. maddelerine göre ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Tebligat yerine kâim olmak üzere ilân olunur. 8912 

İstanbul Giriş Gümrük Müdürlüğünün 13/7/1978 gün ve 11667 sayılı giriş be
yannamesi ile Darülaceza Mah. 27/15 Canpolat Apt. istanbul adresinde mukim Hü
seyin Canpolat tarafından yurda ithal edilen otomobilden noksan alınan 3.072,— TL. 
gelir eksiğinin mükellefin adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

Tebligata esas olacak başkaca bir adreside bilinmediğinden 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 28. ve 29. maddelerine göre ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Tebligat yerine kâim olmak üzere ilân olunur. 8913 

istanbul Giriş Gümrük Müdürlüğünün 18/8/1978 gün ve 14801 sayılı giriş be
yannamesi ile Rıhtım Cad. iktisat Han No. 43/6 Karaköy - istanbul adresinde mukim 
Agop Hançaroğlu tarafından yurda ithal edilen otomobilden noksan alınan 43.191,— 
TL. gelir eksiğinin mükellefin adresinde bulunamaması nedeni Üe tebliğ edileme
miştir. 

Tebligata esas olacak başkaca bir adreside bilinmediğinden 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 28. ve 29. maddelerine göre ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Tebligat yerine kâim olmak üzere ilân olunur. 8914 
» 

Vakıflar Genel Müdürlüğünden : 

Vakfın adı: Erzurum Eğitim ve Kültür Vakfı 
Vakfedenler : Celâlettin Atamanalp, Elacettin Başar, Cemal Ozabacıgil, Arif 

Yılmaz, Kemal Böynukakn Mahmut Kartal, Mahmut Kartal Ahmet An, Musa Kır-
kıncıoğlu, Abdulvehap Sirkecioğlu, Ahmet Orhan, 

Vakfın İkametgâhı: Erzurum, 
Tescil kararım veren Mahkemenin adı ve karar No : Erzurum Asliye 2. Hu

kuk Mahkemesinin 9/4/1979 gün ve E : 1979/212 K : 1979/179 sayılı karan 
Vakfın Gayesi : İlk, orta ve yüksek tahsil kademelerinde öğretim ve eğitim 

imkanı olmıyanlara yardımcı olmak, bu gençleri bir taraftan asrın müsbet ilimleriyle 
teçhiz, diğer taraftan Millî Kültür ve manevi değerlere sahip olarak yetiştirmek için 
her türlü yardımda bulunmak, imkânlar sağlamak, bunlarla ilgili her türlü teşebbüste 
bulunmaktır. 

Vakfın Mal Varlığı: Kurucular tarafından tahsis edilen (100.000,—) TL. nakit 
Vakfın Organları: Mütevelli heyeti 
Türk Medenî Kanununun hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzü

ğün 13 ncü maddesi gereğince ilân olunur. 8905 

BASBAKANUK BAS1MBVI 
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         İÇİNDEKİLER     

      Sayfa 
Yasama Bölümü 
 

Kanunlar 
 
2242  Baha Altuğ Altınay'ın Özel Affına Dair Kanun         1 
 
2343  2143 Sayılı 1978 Yılı Bütçe Kanununun 43 üncü Maddesinin DeğiĢtirilmesi Hakkında Kanun     1 
 
2244  492 Sayılı Harçlar Kanununun 34 ncü Maddesinin DeğiĢtirilmesine Dair Kanun      2 
 
2245  765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun     3 
 

T.B.M.M Kararları 
 
550 9/21, 9/38, 9/59 ve 9/221 Esas Numaralı Dosyaları Ġncelemekle Görevli T. B. M. M. SoruĢturma Hazırlık Komisyonlarının  

Görev Sürelerinin Uzatılmasına ĠliĢkin Karar        7 
 
551  1 Numaralı SoruĢturma Hazırlık Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına ĠliĢkin Karar     7 
 
552  2 Numaralı SoruĢturma Hazırlık Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına ĠliĢkin Karar    8 
 
553  3 Numaralı SoruĢturma Hazırlık Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına ĠliĢkin Karar    8 
 
554  4 Numaralı SoruĢturma Hazırlık Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına ĠliĢkin Karar    8 
 
555  Gençlik ve Spor Bakanı Yüksel Çakmur Hakkında Karar       8 
 
556  Köy ĠĢleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz Hakkında Karar       9 
 
557  BaĢbakan Bülent Ecevit ve içiĢleri Bakanı Hasan Fehmi GüneĢ Haklarında Karar     9 
 
558  Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi ĠĢgüzar Hakkında Karar       9 
 
559  Yerel Yönetim Bakanı Mahmut Özdemir Hakkında Karar       10 
 
560  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal Hakkında Karar       10 
 
561  Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı Hakkında Karar       10 
 
562  BaĢbakan Bülent Ecevit Hakkında Karar         11 
 
563  Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler Hakkında Karar        11 
 
564  içiĢleri Bakanı Hasan Fehmi GüneĢ Hakkında Karar        11 
 

Millet Meclisi Kararı 
 
684  Millet Meclisinin Tatile Girmesine ĠliĢkin Karar         12 
 

Yürütme ve İdare Bölümü 
 

Bakanlara Vekillik Etme İşlemleri 
 
Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev COġKUN'un Yerine, Gençlik ve Spor Bakanı Yüksel CAKMUR'un  Vekillik Etmesine Dair Tezkere  13 
 
Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet YÜCELER'in Yerine, Devlet Bakanı Ahmet ġENER'in Vekillik Etmesine Dair Tezkere  13 
 
ÇalıĢma Bakanı Bahir ERSOY'un Yerine, KöyiĢleri ve Kooperatifler Bakanı Ali TOPUZ'un Vekillik Etmesine Dair Tezkere   14 
 
ĠçiĢleri Bakanı Hasan Fehmi GÜNEġ'in Yerine, Millî Eğitim Bakanı Necdet UĞUR'un Vekillik Etmesine Dair Tezkere   14 
 
Atama Kararı 
 
7/17554  Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Maliye Bakanlığı Üyeliğine Ġhsan Tekin'in Atanması Hakkında Karar  15 
 

Yönetmelik 
 
DıĢiĢleri Bakanlığı Türk Uyruklu SözleĢmeli Sekreterleri Ġçin Yeterlik ve YarıĢma Seçmesi Yönetmeliği     15 
 
DıĢiĢleri Bakanlığı Ġdari Memurlarını Dördüncü Dereceye Yükseltmek Ġçin Yeterlik ve YarıĢma Seçmesi Yönetmeliği    22
  
Müzelerdeki Kıymet Takdir Komisyonları Hakkındaki Yönetmeliğin 7. Maddesine 1 Fıkra Eklenmesine ĠliĢkin Yönetmelik   27 
 
Ankara Üniversitesi Asistanlarının Yurt DıĢında Görevlendirilmeleri Hakkında Yönetmelik      27 
 
Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi ve TeftiĢi Sertifika Programı Yönetmeliğinin  
6. Maddesinin DeğiĢtirilmesi Hakkında Yönetmelik          29 
 
EskiĢehir Özel Ġdare Müdürlüğü Memur Sicil Yönetmeliği         29 
 

İlanlar              31 

 




