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Teftişi Tüzüğü 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kapsam ve Deyimler 

Kapsam: 
Madde 1 — Çalışma mevzuatının uygulanmasında müfettişlerce Devlet 

adına yapılacak izleme, denetleme ve teftişin ilkeleri, teftiş hizmetinin örgütlen-
mesine ilişkin kurallar, işyerlerinde tutulacak teftiş defterlerinin biçimi, ne yolda 
doldurulacağı ve bununla ilgili işlemler, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının görev, 
yetki ve nitelikleriyle İşe alınmaları ve çalışma yöntemleri bu Tüzükte gösteril-
miştir. 

Askeri işyerleriyle yurt güvenliği için gerekli maddeler üretilen işyerlerinin 
denetim ve teftişi kendi tüzüğüne göre yürütülür. 

Deyimler: 
Madde 2 — Bu Tüzükte geçen; 

A ) «Bakanlık» sözcüğü, Çalışma Bakanlığı, 
B) «Çalışma mevzuatı» deyimi, çırak yada işçilerle işverenler arasında ça-

lışmadan doğan ilişkileri düzenleyen, çalışma hayatıyla ilgili, yasa, tüzük ve yö-
netmelikler, 

C) «Teftiş» sözcüğü, görmek, izlemek, İncelemek, araştırmak ve önlemek, 
D) «Müfettiş» sözcüğü, işyerlerinde işin yürütümü ve işçi sağlığı ve iş gü-

venliğiyle ilgili teftiş yapan müşavir müfettişler, başmüfettişler, müfettişlerle tef-
tiş yetkisi verilmiş müfettiş yardımcıları, 

anlamına gelir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş 

örgüt: 

Madde. 3 — İş teftiş hizmetleri Çalışma Bakanlığı İş Teftiş Kurulunca yü-
rütülür. 

Kurul, Bakanlık makamına bağlı olup teftişe yetkili bir başkanla müşavir 
müfettiş, başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarından oluşur. 

Kurul başkanı, en az beş yıl müfettişlik yapmış olanlar arasından atanır. 
Kurulun yazı ve hesap işleri bir büro tarafından yürütülür. 
Müfettişler ve yardımcıları, hizmet gereklerine göre, merkezde ve gruplarda 

görevlendirilirler. Grup Başkanı, gruptaki en kıdemli müfettiştir. 
Birden çok müfettiş ve yardımcısı birlikte görevlendirilirse, çalışmaları kı-

demli müfettiş yönetir. 

Müfettiş yard\mcii\ğ\na 4/iriş: 
Madde 4 — Müfettiş yardımcılığına atanabilmek için; 
A ) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşullan 

taşımak, 
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B) Hukuk, Siyasal Bilgiler, iktisat, idarî Bilimler, İşletme, İktisadi ve Ti-
carî Bilimler Fakülteleriyle İktisadî ve Ticarî İlimler Akademilerinden veya bun-
ların dengi yerli ve yabancı fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmek veya 
yüksek mühendis, mühendis veya tıp doktoru olmak, 

C) Sağlık durumunun iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk koşulla-
rına elverişli olduğunu sağlık kurulu raporuyla belgelemek, 

D) Kasıtlı olmayan suçlar dışında özgürlüğü bağlayıcı bir cezayla hükümlü 
olmamak, 

E) Tutum ve davranışları, varsa, sicili yönünden müfettişliğe engel durumu 
olmamak, 

F ) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde otuz yaşını doldurma-
mış bulunmak, 

G) Yönetmeliğine göre yapılacak sınavı başarmak, 
gerekir. 

Tıp doktoru ve maden mühendislerinin giriş sınavları, başvuranların sayısı ge-
reksinimin altında ise, görüşme biçiminde de yapılabilir. 

Sınavda başarı gösterenler başarı derecelerine göre boş müfettiş yardımcı-
lığı kadrolarına atanırlar. Derece eşitliğinde sınav programında yer alan yabancı dü 
bilgisi üstün olanlara öncelik verilir. 

Müfettiş yardımcılarının çalışmaları: 
Madde 5 — Müfettiş yardımcılığına atananlar, bir müfettişin yanında göreve 

başlarlar. 
Yardımcılar tek başlarına teftişe yetkili değildirler. Ancak, iki yıl olumlu 

sicU alanlara, yanında çalıştıkları müfettişlerle grup başkam ve îş Teftiş Kurulu 
Başkanının olumlu görüşleri üzerine Bakanca teftiş yetkisi verilebilir. 

Müfettişliğe atanma : 
Madde_6 — Müfettişliğe, yönetmeliğine göre yapılacak müfettişlik yeterlik 

sınavım başaran müfettiş yardımcüarı atamr. 

Bu sınava girebümek için; 
A ) Müfettiş yardımcılığı görevinde eylemli olarak en az üç yıl çalışmış olmak, 
B) Yamnda bulunduğu Uç müfettişten • en az ikisinin vereceği raporla mü-

fettişliğe yeterliliği saptanmış bulunmak, 

C) Başkanlıkça, yönetmeliğin müfettiş yardımcılarının çalışma ve yeterlik 
sınavına hazırlanma ilkelerini düzenleyen hükümleri uyarınca yaptığı çalışmalarda' 
yeterli görülmek, 

gerekir. 

(B) ve (C) bentleri gereğince yetersiz görülenlerden, diğer memurluklarda 
çalışmaya elverişli olanlar, yeterlik sınavına girip de başarı gösteremeyenler ve 
haklı bir neden olmaksızın yeterlik sınavına girmeyenler, Bakanlığın diğer memur-
luklarına naklolunurlar. 

Müfettişlerin herhangi bir nedenle başka bir göreve atanmalarında Teftiş Ku-
rulu Başkanının görüşü alınır. 

Sınav Kurulu: 
Madde 7 — Müfettiş yardımcılığına giriş ve müfettişlik yeterlik sınavlarım 

yapacak olan sınav kurulu; müsteşar veya müsteşar yardımcısının başkanlığında, 
İş Teftiş Kurulu Başkam ve Bakanın seçeceği üç iş müfettişinden oluşur. 
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İğ müfettişlerinin seçiminde sınava girenlerin öğrenim ve uzmanlık konu-
ları dikkate alınır. 

Müfettişlik ve yardımcılıktan altnma : 

Madde 8.— Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda müfettişlikle bağdaş-
mayan tutum ve davranışları saptanan veya yurdun herhangi bir bölgesinde çalışa-
mayacağına dair sağlık kurulu raporu ya da bir yıl İçinde toplam olarak 160 gün has-
talık izni alan müfettiş ve müfettiş yardımcıları, diğer memurluklara naklolunurlar. 

Ancak, yeniden, 4 üncü maddenin C bendinde belirtilen raporu alanlar tekrar 
müfettişliğe atanabilirler. 

Yeniden müfettişliğe alınma : 

Madde 9 — 8 inci maddede öngörülen nedenler dışında, Bakanlık, bağlı ya 
da ilgili kuruluşlarında bir göreve atanan müfettişler, Kurula yeniden alınabilirler. 
Bu hüküm, müfettiş yardımcıları hakkında uygulanmaz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Teftişin işlevi, görevler, yetkiler ve sorumluluklar 

Teftişin işlevi: 
Madde 10 — Teftişin işlevi; 
A ) Çalışma mevzuatının işyerinde uygulanmasının denetimi, 
B) İşverenlere ve işçilere mevzuat hükümlerine uymayı en etüdü yol-

lar hakkında bilgi ve öğüt verilmesi, 
C) Mevzuatta saptanan boşluk ve aksaklıkların giderilmesi İçin alınmam ge-

rekli önlemler konusunda görüş bildirllmesldiır. 

Kurul Başkanımın görev ve yetkileri : 

Madde 11 — İş Teftiş Kurulu Başkanı, iş teftiş hizmetinin yürütülmesinden 
sorumludur. Görev ve yetkileri şunlardır: 

A ) İş Teftiş Kurulunun çalışmalarım düzenlemek, gözlemek, denetlemek ve 
değerlendirmek, 

B) Grup başkanlarının, kendilerine verilecek İlkelere göre hazırlayacakları 
teftiş programlarım incelemek, Bakanlık makamının onayına sunmak, uygulanmasını 
sağlamak ve sonuçları hakkında yıllık raporUır hazırlamak, 

C) Müfettişlerin çalışacakları İş teftihi gruplarım belirlemek, 
D) Teftiş raporlarını incelemek, varsa, eksikliklerini tamamlatmak, yanlış-

lıklarım düzelttirmek, 
E) Teftiş, raporlarının sonuçlarına «öre çalışma hayatının düzenlenmesi, İş-

çilerin refahının artırılması, sağlık ve güvenliklerinin korunması konularında alınacak 
önlemleri saptamak ve bu konularda Bakanlığa önerilerde bulunmak, 

F) İşyeri teftiş fişlerinin tutulmasını sağlamak, 
G) İş teftişiyle ilgili istatistik bilgileri derlemek, 
H) Uluslararası Çalışma örgütüne her yıl gönderilecek genel raporun İş tef-

tişine İlişkin bölümünü hazırlamak ve Araştırma Kuruluna göndermek, 
I ) Müfettiş yardımcılığına alınacakların sayısını meslek dallarına göre belir-

leyip Bakanlık makamının onayına sunmak. 

Grup başkanlarının görev ve yetkileri: 
Madde 12 — İş müfettişleri grup başkanları, işlerin düzenli ve etkili biçimde 

yürütülmesinden sorumludurlar. Görev ve yetkileri şunlardır: 
A ) Verilecek İlkelere göre yıllık teftiş programlarını hazırlamak ve İş Tefti| 

Kurulu Başkanına göndermek. 
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B) Teftiş programının uygulanmasını sağlamak, 
C) Teftiş programlarına göre müfettişleri görevlendirmek, valilik yada bölge 

çalışma müdürlüklerince grup başkanlarına bildirilen İşçi yakınması, yetki saptan-
ması, grev oylaması, kurma izni, İşletme belgesi vb. teftiş işleriyle bağdaşabilen İşleri 
müfettişlere iletmek ve izleyerek sonuçlandırılmasını sağlamak, 

D) Teftiş raporlarını incelemek, varsa, eksikliklerini tamamlatmak, yanlışlık-
larını düzelttirmek, müfettiş ve yardımcılarının çalışmalarını izlemek, denetlemek, 

E ) Gerektiğinde müfettişlerin görev ve yetkilerine giren işleri yapmak, 
F> İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca verilen diğer işleri yapmak, 
G) İşyeri teftiş fişlerinin tutulmasını sağlamak, 
H ) Müfettişlerce düzenlenen raporların bir örneğini, gerektiğinde görüşüyle 

birlikte, değerlendirilmek üzere İş Teftiş Kurulu Başkanlığına göndermek, 
I ) 13 üncü maddenin F bendi gereğince, müfettişlerce hazırlanan aylık ça-

lışma çizelgelerinin bir örneğini Kurul Başkanlığına göndermek. 

Müfettişlerin görevleri : 
Madde 13 — Müfettişlerin görevleri, şunlardır : 
A ) İş Teftiş Kurulu Başkanı veya grup başkanınca kendilerine verilen İşleri 

yapmak, 
B) Çalışmalarının sonuçlarım rapora bağlayarak grup başkanına vermek, 
Ct Görevli oldukları yerlerde, programlarında bulunmayan, fakat işçi sağlığı 

ve İş güvenliği yönünden kesin ve ciddi zorunluluk bulunan durumlarda, kendilerin-
den ve derhal işe el koyarak gereğini yapmak ve durumu grup başkanına bildirmek, 

D) Mevzuatta gördükleri boşluk ve aksaklıkların giderilmesi için önerilerde bu-
lunmak, 

E ) tş Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenen anketleri yürütmek ve İstenen 
istatistik bilgileri derlemek, 

F ) Teftiş programı gereğince yapacağı İşlerin yer ve gününü belirleyen aylık 
çalışma çizelgesini hazırlayarak iki örneğini grup başkanına vermek, 

G) Yasalarla verilen diğer görevleri yapmak. 
Müfettişlere yaptırılacak diğer hizmetler : 
Madde 14 — Yasalarla Çalışma Bakanlığına, çalışma hayatıyla ilgili olarak va-

liliklere ve bölge çalışma müdürlüklerine verilen görevlerden, teftiş hizmetiyle bağda-
şabillr nitelikte olanlar, müfettişlere yaptırılabilir. Bu konudaki istem Bakanlıkça İş 
Teftiş Kuruluna, valiliklerce grup başkanına, bölge çalışma müdürlerince İş müfettiş-
leri grup başkanlarına, grup bulunmayan yerlerde, varsa, görevli müfettişe bildirilir. 

Müfettişlere, yasalarda ve bu Tüzükte belirtilenler dışında görev verilemez. 
Müfettişlerin yetkileri : 
Madde 15 — Müfettişlerin yetkileri şunlardır : 
A> Bu Tüzüğün kapsam ve amacı çerçevesinde İşyerlerindeki çalışma koşulla-

rıyla üretim ve yapım yöntemlerini incelemek, 
B) İşveren ve İşçileri veya konuyla UgiU bulunan kimseleri, İşyerinde ya da 

işyeri dışında dinlemek, sorular sormak, bunlardan gerekli bilgileri istemek ve İmzalı 
İfadelerini almak, 

C) Mevzuatın, tutulmasını veya bulundurulmasını öngördüğü kayıt, puantaj 
cetveli, defter, belge, liste, çizelge, rapor, bordro, makbuz, hesap pusulası, ilân vb. 
nin işyerlerinde bulundurulup bulundurulmadığım saptamak, bunları işveren veya 
İşveren vekilinden incelemek üzere istemek, gerektiğinde örnek ve özet çıkarmak, 

D) İşyerinde inceleme olanağı bulunmayan veya işyerinde bırakıldığında 
İnceleme seyrinin değiştirilmesi ya da suç kanıtlarının yok edilmesi olasılığı bulu-
nan durumlarda, ilgili belgeleri, üzerlerinde silinti, kazıntı ve ek yapümadan geri 
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vermek koşuluyla bir örneğini işyeri yetkilisine vereceği imzalı ve mühürlü bir 
saptama tutanağı düzenleyerek geçici olarak almak, 

E ) işyerinde kullanılan makina, araç, gereç, aygıt, tesis vb, ile yapımda 
kullanılan veya işlenen ham madde ve bunların işlenmiş olanlarını görmek, işçi sağ-
lığı ve iş güvenliği bakımı odan zararlı, tehlikeli ve mevzuata uygun olup olmadık-
larını incelemek ve araştırmak, gerektiğinde kullanılan veya işlenen hammaddeler-
le işyerindeki hava, duman, buhar, toz vb. den örnekler alıp tahlil ve muayene et-
mek veya ettirmek, (örnekler, işveren veya işveren vekili, bulunmadıklarında işye-
rinde çalışanlardan birinin önünde ve durum bir tutanakla belgelenmek ve bir kaba 
konup mühürlenmek suretiyle alınır.) 

F ) Görevlerini yaptıkları sırada Iş Kanununa göre suç sayılan eylemlere 
rasladıklarında; 

1 — Bu eylemler, İşçilerin, yaş, cinsiyet ve sağlık durumlarına ilişkin ise bu 
durumdaki işçileri çalışmaktan alıkoymak, 

2 — İşçilerin sağlığı ve güvenlikleriyle ilgili yakın tehlikeleri, üretime en az 
etkili olabilecek biçimde, tehlike gösteren makine veya tesisleri veya bölümlerini 
mühürleyerek, olanak varsa tehlike kaynağının yerini değiştirerek, kullanı'ması 
yasak ve zararlı maddeleri işverenin işyerinden uzaklaştırmasına kadar belirli bir 
kap veya yere koyup mühür altına alarak veya kullanılmasını yasaklayarak önle-
mek, 1475 sayılı İş Kanununun 75 inci maddesinin A ve B bendlerinde yazılı hal-
lerde de bu bendlerde ve aynı maddenin D bendine göre çıkarılmış bulunan «İşyer-
lerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerinin Kapatılmasına Dair Tüzük» hükümleri 
uygulanıncaya kadar bu önlemleri almak, 

G) Teftişe tabi olan veya tabi olduğu kanısına varılan işverlerine ve eklenti-
lerine, gündüz ve gecenin çalışılan herhangi; bir saatinde işveren veya işveren vekil-
lerine önceden haber vermeden girmek ve teftiş görevinin yerine getirilmesi işyerinin 
açılıp İnceleme yapılmasını gerektiriyorsa, yasal bir sakınca olmamak koşuluyla, ka-
palı olan işyerlerini işveren veya vekiline açtırıp gerekli gördüğü incelemeyi yapmak. 

Müfettişlerin Sorumluluklar* : 

Madde 16 — Müfettişler, başladıkları teftişleri olanaklar ölçüsünde, ara ver-
meden, kendileri yapmak zorundadırlar. Emir almadıkça işlerini bırakamaz; başka 
bir müfettişe devredemezler. 

Müfettişler, teftişle görevlendirildikleri İşyerlerinde aldıkları emirde aksine bir 
açıklama yoksa, ilgili tüm mevzuatın uygulanmasını denetlemek zorundadırlar. Grup 
başkanları, bu durumu izlemek ve raporların bu yönden eksikliklerini tamamlatmak-
la ve yinelendiğinde, durumu, İş Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirmekle yükümlüdür-
ler. 

Müfettişler, teftiş sırasında, mevzuatla saptanan kuralların yerindeliğini, işçi, 
işveren veya bunların meslek kuruluşları ilgilileriyle tartışamazlar. 

Teftiş programlarının hazırlanış ilkeleri : 
Madde 17 — işyerlerinin teftişi, teftiş programlarına göre yapilır. Teftiş prog-

ramları, işin yürütümüyle işçi sağlığı ve iş güvenliği teftişleri için ayrı ayrı düzenlenir. 

Aynı işyerinde her İki teftiş de yapılacaksa, ikisinin aynı zamanda yapılması 
esastır. 
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Programlar, müfettiş sayısıyla denetlenecek işyerlerinin sayı ve büyüklükleri, 
işçi sayısı, işin niteliği, işyerlerinin grup başkanlığına uzaklıkları ve ulaşım olanakları, 
işçi yakınmaları, iş kazalarının nitelik, yoğunluk, sıklık ve yaygınlığı gözönünde tu-
tulmak ve birer aylık dönemlere bölünmek suretiyle yıllık olarak hazırlanır. 

İşyerlerinin teftişi, olanaklar ölçüsünde, kısa aralıklarla yapılır. 
İşçilerin sağlık ve güvenliği bakımından tehlike gösteren veya ağır ve tehlikeli 

işlerin yapıldığı ya da mevzuat hükümlerine uyulmamasının alışkanlık haline geti-
rildiği işyerlerinin denetlenmesi sık aralıklarla yapılır. 

îş teftişinin zamam: 
Madde 18 — Teftişler, işin ve işyerlerinin niteliğine göre etkiU sonucu sağ-

layacak zamanlarda yapılır. 
Gece ve gündüz çalışılan işyerlerinin teftişleri, gece devresini de kapsayacak 

biçimde düzenlenir. 
Bazı dönemlerde çalışmalarım durduran veya azaltan işyerlerinin teftişi, tam 

çalışma dönemlerine rastlatılır. 

Açtklanamayacak hususlar,: 
Madde 19 — Müfettişler; 
A ) İşyerlerinin yapım ve üretim koşullan, teknikleri ve sırlanyla ticari've 

ekonomik durumlan hakkında gördükleri ve öğrendiklerini, 
B) Bilgi ve ifade veren, ihbar ve yakınmada bulunan kişilerin kimliklerini, 
C) Teftişin bir ihbar veya yakınma üzerine yapıldığım, 
D) İşyerlerinden alınan hammadde, gereç vb. örneklerin tahlil, muayene ve 

İnceleme sonuçlarım, 
Resmi işlerin yürütülüp sonuçlandırılması yönünden zorunluluk bulunmadıkça 

açıklayanı azl a r. 

tşin aksatilmamaat: 
Madde 20 — Müfettişler, görevlerini yaparlarken İşin gidişini ve işyerinin iş-

leyişini, inceledikleri konunun niteliği bakımından zorunluluk „bulunmadıkça, aksat-
mamak, durdurmamak, güçleştirmemekle yükümlüdürler. 

Müfettişlerin teftiş edemeyecekleri işyerleri: 
Madde 21 — Müfettişler, eşlerine, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan 

ve sihri hısımlanna ait veya bunların yönetimleri altındaki ya da kendilerinin veya 
bunların ortağı bulundukları İşyerlerinde teftiş yapamazlar. 

Teftiş raporlart: 
Madde 22 — Her teftiş sonucu bir rapora bağlanır. Raporların kapsam, tür ve 

biçimleri yönetmelikte belirtiUr. 
İşyerinde teftiş sırasında saptanan eksiklik ve mevzuata aykırılıklardan teftiş 

süresi içinde tamamlanabilecek ve düzeltilebilecek olanlar, bu süre içinde İşverene ta-
mamlattırılır. Durum, müfettişçe teftiş defterine yazılır ve raporda belirtilir. 

Tamamlanması için mevzuatça önel verilmesi zorunlu bulunmadığı halde ve 
derhal tamamlanmaması işçi sağlığı ve İş güvenliği bakmundan yalan bir tehlike gös-
termeyen eksiklik ve mevzuata aykınlıklann giderilmesi için müfettişçe uygun bir 
önel verilebilir. 

İşverenler, bu önel İçinde eksiklik ve aksaklıktan gidermek ve giderildiğini 
bölge çalışma müdürlüklerine bildirmekle yükümlüdürler. 

Grup başkanlarınca bölge çalışma müdürlüklerine gönderilen raporlarda, çalış-
ma mevzuatına aykın tutumları saptanan işveren veya işveren vekilleri hakkında 
çalışma müdürlüklerince, yasal kovuşturma yapılmak üzere yetkili makamlara baş-
vurulur. 
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Müfettiş raporlarıma gereğinin bölge çalışma müdürlüklerince geciktirilmek-
sizin yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, raporların mevzuata aykırı yönleri varsa, 
işleme konmaz ve durum, aykırılık savları açıklanarak Bakanlığa bildirilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Teftiş Defteriyle İlgili İşlemler 

Teftiş defteri: 
Madde 23 — işverenler, işyerleriyle işin niteliği ve yürütümü bakımından iş-

yerine bağlı bulunan yerlerde teftiş sonuçlarının yazılması için birer teftiş defteri bu-
lundurmakla yükümlüdürler. 

Bu defterler, birbirini izleyen her iki yaprağına aynı numara verilmek suretiyle 
numaralandırılır. Her iki yaprakta işverenin adı ve soyadı ve işyerinin ünvanı bulu-
nur. Kaç çift yapraktan oluştuğu, hangi işyeriyle ilgili bulunduğu, iş müfettişince son 
sayfasına yazılarak mühürlenir ve imzalanır. 

Teftiş defterlerinin yenilenmesi halinde eski defterler iş müfettişlerince kulla-
nılan son sayfasına, işlemden kadırıldığı tarih ve kaldırma nedeni yazılarak imzalanır 
ve mühürlenerek işlemden kaldırılır. 

İşverenler işlemden kaldırılmış defterleri, işlemden kalkış tarihinden itibaren 
beş yıl süreyle saklamakla yükümlüdürler. 

İşyerinin devri halinde, eski işveren, saklama süresi sona ermemiş defterlerle 
işlem görmekte olan teftiş defteri ve bunlarla İlgili bütün yazışftıaları yeni işverene 
vermek ve yeni işveren de söz konusu defter ve yazılan istemek, almak ve işyerinde 
bulundurmakla yükümlüdür. 

Teftiş defterinin kullanılması : 
Madde 24 — Teftişlerde saptanan eksiklik ve aksaklıklar ilgili mevzuat hü-

kümleri belirtilerek, müfettişlerce, teftiş defterine yazılır. Bir önceki teftişte saptanıp 
da daha sonraki teftişte tamamlanmadığı anlatılan hususlar da ayrıca belirtilir. 

Teftiş defteri aynı sayılı iki yaprağı arasına kopya kâğıdı konarak kullanılır. 
Zorunlu haUerde aynı numaralı iki yaprak aynı kalem ve elyazısıyla doldurulabilir. 
Teftiş sonuçlarını gösteren bu yazıların altına tarih yazılarak müfettiş, işveren veya 
işveren vekili ile işçi, işyeri sendika temsilcisi, varlarsa ve imzalamaktan çeklnmiyor-
larsa, yakımcı, ihbarda bulunan ve diğer ilgililer tarafından imzalanır. 

Teftiş defterinde yer alan hususlar işverene duyurulmuş sayılır. 
Aym numarayı taşıyan, yapraklardan, birincisi iş müfettişi tarafından alınarak 

rapora eklenir; ikincisi defterden koparılmaz. 
Teftiş defteri ve koparılmış yaprakları tutanak niteliğindedir. 
Teftiş defterinin bulundurulmaması veya gösterilmemesi, teftiş sonucunun 

deftere ysızı imasının işin esenliği ya da ilgililerin durumu bakımından müfettişçe uy-
gun görülmemesi hallerinde, keyfiyet, ayrı bir tutanakla saptanır. Durum, bu tuta-
nakla birlikte grup başkanınca bölge çalışma müdürlüğüne bildirilir. Bölge çalışma 
müdürlüğü bu durumu bekletmeden Cumhuriyet savcılığına iletir. 

Teftiş defterinin sayfaları birbirini izleyecek biçimde ara vermeden kuUamlır; 
yazıların üzerinde silinti ve kazıntı yapılamaz. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli hükümler 

İşverenlerin., işçilerin ve diğer ilgililerin yükümlülükleri: 
Madde 25 — İş müfettişleri, teftişe başlamadan önce veya duruma ıgöre teftiş 

sırasında, İşveren veya işveren vekiline kimlik, belgeleriyle kendilerini .tanıtırlar. 
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Igverenler, İşveren vekilleri, işçiler ve diğer ilgililer, iş müfettişlerinin görev-
lerini yapabilmeleri için gerekli kolaylığı göstermek ve bu yoldaki İstemlerini gecik-
tirmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler. 

Güvenlik kuvvetlerinin yardımı : 
Madde 26 — Görevlerinin yapılmasına zorluk çıkartılması, engel olunması 

gibi durumlarda, müfettişler, en yalan güvenlik makam veya memurlarından yardım 
isterler. 

Güvenlik makam' ve memurları, bu durumda İş Kanununun 95 inci maddesi uya-
rınca iş müfettişlerinin görevlerini yapmalarım sağlamak üzere, hemen gerekli ön-
lemleri almak ve müfettişlere her türlü yardımda bulunmakla yükümlüdürler. 

Bu yükümlülükler, sokulmadıkları İşyerlerine girmelerini veya istenilen' bel-
geleri (görmelerini sağlamak tgibi hususları ve bu Tüzüğün 15 ind maddesinin F ben-
dinde yazılı halleri kapsar. 

Müfettişlerin çalışma alanları: 
Madde 27 — İş teftiş grupları, bölge çalışma müdürlüklerinin bulunduğu U 

merkezlerinden gerekli görülenlerde kurulur. Bunların görev alanları bölge müdür-
lüklerinin görev alanlarıdır. Grup bulunmayan bölge çalışma müdürlükleri içinde yer 
alan illerdeki iş teftiş hizmetlerinin hangi gruplarca yürütüleceği Bakanlıkça saptanır. 

Müfettişlerin bulunduğu iller, Tüzüğe ekli çizelgede gösterilen dört sınıfa ay-
rılmıştır. 

Müfettişler, bu sınıflardaki grupların her birinde en az üç yıl süreyle görev 
yaparlar. Üçüncü ve dördüncü sımf yerlerde istekleri üzerine kalma süreleri en çok 
üç yıl uzatılabilir. Her müfettiş, kural olarak dördüncü sınıf illeri kapsayan gruplar-
dan birinde göreve başlatılır. Ancak, dördüncü sınıfta gereksinme olmadığı hallerde 
üçüncü sınıftan, üçüncü sımfta gereksinme olmadığı hallerde ikinci sınıftan^ buna da 
olanak bulunmadığı hallerde birinci sımftan bir grupta„ görevlendirilebilir. 

Başladığı sımfta üç yılını dolduran müfettiş, yukardaki ilkelere göre, diğer sı-
nıftaki gruplara aktarılırlar. 

Değiştirme işlemi o grupta en uzun süre görev yapmış olanlardan başlanarak 
yürütülür. Bu kuralın uygulanmasında müfettişler, öğrenim ve uzmanlık durumlarına 
göre ayrı ayrı kümelendirilir. 

Bütün sınıflarda Uç yıllık hizmet görmüş olanlar hakkında yukardaki hüküm-
ler yeniden uygulanır. 

Bir bölgede çalışamayacak durumda oldukları sağlık kurulu raporuyla sapta-
nanlar, diğer memurluklara atanırlar. 

Kimlik belgesi : 
Madde 28 — Müfettişlere, Bakanca İmzalanmış kimlik belgesi verilir. 

özlük hakları ve yazışmalar : 
Madde 29 — Müfettişlerin, âylık ve yolluklarını nasıl alacakları, her ay so-

nunda Hazineye karşı , olan hesap durumları hakkında Bakanlığa ne yolda bilgi ve-
recekleri, görevli bulundukları yerlerden ¿ıe gibi durumlarda ayrılabilecekleri, işlem-
leriyle ilgili yazışma ve dosyalama biçimleri, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte gös-
terilir. 

Müfettişler, malsandıklanndan, Bakanlıkça kendilerine verilen kredi cüzdan-
larında gösterilenden çok avans alamazlar; ertesi aya borç kalıntısı devredemezler. 

Mühür ; 
Madde 30 — Müfettişlere, sıra numaralı birer mühür verilir; mühürler yalnız 

biı Tüzükte gösterilen görevlerde kullanılabilir. 
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Geçici Madde 1 — Çalışma Bakanlığı Merkez ve İller Teşkilâtına Atanacak 
Personel Hakkında Sınav Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği 29/7/1974 tarihinden son-
ra müfettiş kadroları karşılık gösterilerek iş müfettiş yardımcılığına atananlarla bu 
Tüzüğün yürürlüğe girdiği! tarihte müfettiş yardımcılığı kadrolarında bulunanlara bu 
Tüzüğün yeterlik sınavına İlişkin hükümleri uygulanır. 

Geçici Madde 2 — 27 nci maddenin uygulanmasında bu Tüzüğün yürürlüğe gir-
diği tarihe kadar geçen hizmet süreleri de gözönünde bulundurulur. 

Geçici Madde 3 — Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesini izleyen iki yıl için 5 inci 
maddenin ikinci fıkrasındaki iki yıllık süre bir yıl olarak uygulanabilir. 

Madde 31 — 25/8/1971 günlü ve 1475 sayılı İş Kanununun 88, 89, 90, 92, 93. 
94 ve 95 inci maddeleriyle 5690 sayılı Sanayi ve Ticarette İş Teftişi Hakkındaki 81 
numaralı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin onanmasına dair Kanuna dayanılarak 
hazırlanmış ve .Danıştay'ca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete'yle 
yayımı gününde yürürlüğe girer. 

Yürütme: 
Madde 32 — Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Yürürlük: 

I Sayılı Çizelge (Madde: 27) 

BİRİNCİ SINIF İLLER : 
ADANA 
ANKARA 
BURSA 
ESKİŞEHİR 
İSTANBUL 
KOCAELİ 
İZMİR 

Hatay, İçel 
Çankırı; Kastamonu, Yozgat 
Bilecik 
Kütahya 

Manisa, Uşak 

İKİNCİ SİNİF İLLER : 
AYDIN 
EDİRNE 

Denizli, Muğla 
Tekirdağ, Kırklareli 

ZONGULDAK 

SAKARYA 
BALIKESİR 
ANTALYA 

SAMSUN 
KONYA 

Amasya, Çorum. Ordu, Sinop 
Afyon, Niğde 
Bolu 
Çanakkale 
Burdur, İsparta 

ÜÇÜNCÜ SINIF İLLER : 

KAYSERİ 
MALATYA 
SİVAS 
TRABZON 

DİYARBAKIR 
GAZİANTEP 

Siirt, Mardin 
Kahramanmaraş, Urfa 
Kırşehir, Nevşehir 
Adıyaman 
Tokat 
Giresun, Gümüşhane, Rize, Artvin 

DÖRDÜNCÜ SINIF' İLLER : 
VAN 
ELAZIÛ 
ERZURUM 

Bitlis, Hakkari 
Bingöl, Muş, Tunceli 
Erzincan, Kars, Ağrı 
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Bakanlar Kurulu Kararları 
Karar Sayısı: 7/17960 

iktisadi Devlet Teşekkülleri ve benzeri kuruluşların 1978 yılına ait Genel Yatırım 
ve Finansman Programının finasmanı amacıyle, 6/7/1978 günlü ve 7/15894 sayılı Bakan-
lar Kurulu Kararı ile Devlet Yatırım Bankasınca 1978 yılında çıkarılması öngörülen 
15 milyar liralık tahvilden henüz satışı yapılmamış 5'er milyar liralık II inci ve III üncü 
tertip tahvillerin faiz oranlarının, faiz oranlarındaki genel yükselme gözöniinde bulun-
durularak 30/6/1979 gününden geçerli olmak üzere % 14'den % 18'e yükseltilmesi; adı-
geçen Banka Yönetim Kurul Kararma dayanan Maliye Bakanlığının 17/6/1979 günlü 
ve 54516-6/A-48142 sayılı yazısı üzerine, 12/3/1964 günlü ve 441 sayılı Yasanın 8 inci mad-
desine göre. Bakanlar Kurulunca 6/8/1979 gününde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
F. S. KORUTÜRK 

BAŞBAKAN 
B. ECEVİT 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

O. EYÛBOĞLU 

Devlet Bakanı 
L. DOĞAN 

MıHı Savunma Bakanı 
N. AKMANDOR 

Milli Eğitim Bakanı 
N. UâUR 

GOmrOk ve Tekel Bakanı 
T. MATARACI 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
O. ALP 

İmar ve lakin Bakanı 
A. KARAASLAN 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

F. SOKAN 

Devlet Bakanı 
M. KILIÇ 

İçişleri Bakanı 
H. F. GÜNEŞ 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. ELÇİ 

Ulaştırma Bakanı 
G. ÖNGÜT 

İşletmeler Bakanı 
K. BULUTOĞLU 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
A. TOPUZ 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

H. ÇETİN 

Devlet Bakanı 
A. ŞENER 

Dışişleri Bakanı 
G. ÖKÇÛN 

Ticaret Bakanı 
T. KÖPRÜLÜLER 

Gıda-Tarım ve Hay. Bakanı 
' M. YÜCELER 

Enerji ve Tablt Kay. Bakanı 
D. BAYKAL 

Orman Bakanı 
V. İLHAN 

Devlet Bakanı 
H. KORKUT 

Adalet Bakanı 
M. CAN 

Maliye Bakanı 
Z. MOEZZİNOĞLU 

Sağ ve Sos. Yar. Bakanı 
M. TAN 

Çalışma Bakanı 
A. B. ERSOY 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
A. COŞKUN 

Gençlik ve Spor Bakanı 
Y. ÇAKMUR 

Sosyal GQvenllk Bakanı 
S YILDIZ 

Kültür Bakanı 
A. T. KIŞLALI 

Yerel Yönetim Bakanı 
M. ÖZDEMIR 

Karar Sayısı: 7/17900 

Malatya İlinin Aşağı Haçova (İkizce) 'Köyü şuurları içinde ilişik krokide Ge-
cekondu önleme Bölgesi olarak gösterilen ve 7/14950 sayılı Karattıame ile iskâna acılan 
alanın iptal edilmesi; İmar ve îskân Bakanlığı'nın 20/6/1979 günlü ve 1803 sayılı yazısı 
üzerine, 20/7/1966 günlü ve 775 sayılı Gecekondu Kanununun 35 inci maddesine göre 
Bakanlar Kurulunca 6/8/1979 gününde kararlaştırılmıştır. 

BAŞBAKAN 
B. ECEVIT 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcıaı 

O. EYÛBOĞLU 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

F. SOKAN 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

H. ÇETİN 

CUMHURBAŞKANI 
F. S. KORUTÜRK 

Devlet Bakanı 
H. KORKUT 
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Devlet Bakanı 
L. DOĞAN 

Mlllt Savunma Bakımı 
N. AKMANDOR 

MIHI Eflltlm Bakanı 
N. UĞUR 

GOmrOk ve Tekel Bahanı 
T. MATARACI 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
O. ALP 

İmar ve lakAn Bakanı 
A. KARAASLAN 

Devlet Bakanı 
M. KILIÇ 

İçişleri Bakanı 
H. F. GÜNEŞ 

Bayındırlık Bakanı 
5. ELÇİ 

Ulaştırma Bakanı 
G. ÖNGÜT 

İnletmeler Bakanı 
K. BULUTOĞLU 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
A. TOPUZ 

Devlet Bakanı 
A. ŞENER 

Dışişleri Bakanı 
G. ÖKÇÜN 

Ticaret Bakanı 
T. KÖPRÜLÜLER 

Gıda-Tarım ve Hay. Bakanı 
M. YÜCELER 

Adalet Bakanı 
M. CAN 

Maliye Bakanı 
Z. MÜEZZİNOĞLU 

Safl. ve Sos. Yardım Bakanı 
M. TAN 

Çalışma Bakanı-
A. B. ERSOY 

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı Turizm ve Tanıtma Bakanı 
D. BAYKAL A. COŞKUN 

Orman Bakanı 
V. İLHAN 

Gençlik ve Spor Bakanı 
Y. ÇAKMUR 

Sosyal GOvenlIk Bakanı 
S. YILDIZ 

Kültür Bakıinı 
A. T. KIŞLALI 

Yerel Yönetim Bakanı 
M. ÖZDEMİR 
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Atama Kararları 
Karar Sayısı: 7/17928 

Açık bulunan Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğüne Erol 
İmre'nln vekaleten atanması; Enerji ve TabU Kaynaklar Bakanlığının 27/7/1979 günlü 
ve 4934 sayılı önerisi üzerine, 14/6/1935 günlü ve 2804 sayılı Yasanın 20 nci mad-
desine göre, Bakanlar Kurulunca 6/8/1979 gününde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
F. S. KORUTÛRK 

BAŞBAKAN 
B. ECEVIT 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı 

0. EYÜBÖĞLU F. SÜKAN H. ÇETİN H. KORKUT 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı 
L. DOĞAN M. KILIÇ A. ŞENER M. CAN 

MIHI Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı 
N. AKMANDOR H. F. GÜNEŞ G. ÖKÇÜN Z. MÜEZZİNOĞLU 

Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı 
N. UĞUR Ş. ELÇİ T. KÖPRÜLÜLER M. TAN 

Gümrük ve Tekel Bakanı Ulaştırma Bakanı Gıda-Tarım ve Hay. Bakanı Çalışma Bakanı 
T. MATARACI G. ÖNGÜT . M. YÜCELER A. B. ERSOY 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı İşletmeler Bakanı Enerji ve Tablt Kay. Bakanı Turizm ve Tanıtma Bakanı 
0. ALP K. BULUTOĞLU D. BAYKAL A, COŞKUN 

İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri ve Koop. Bakanı Orman Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
A. KARAASLAN A. TOPUZ V. İLHAN Y. ÇAKMUR 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. YILDIZ 

Kültür Bakanı 
A. T. KIŞLALI 

Yerel Yönetim Bakanı 
M. ÖZDEMIR 

Harar Sayısı: 7/17953 

Açık bulunan Türkiye Emlâk Kredi Bankası Genel Müdürlüğü Yönetim Ku-
rulu Maliye Bakanlığı Üyeliğine Cahit Angm'm atanması; adı geçen Bakanlığın 
9/7/1979 günlü ve 46188 sayılı yazısı üzerine, 12/3/1964 günlü ve 440 sayılı Kanu-
nun 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 23/7/1979 gününde kararlaştırılmış-
tır. 

CUMHURBAŞKANI 
F. S. KORUTÛRK 

BAŞBAKAN 
B. ECEVİT 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

0. EYÜBÖĞLU 

Devlet Bakanı 
L. DOĞAN 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

F. SOKAN 

Devlet Bakanı 
M. KILIÇ 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

H. ÇETİN 

Devlet Bakanı 
A. ŞENER 

Devlet Bakanı 
H. KORKUT 

Adalet Bakanı 
M. CAN 
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Mlılt Savunma Bakanı 
N. AKMANDOR 

Milli Eğitim Dakanı 
N. UĞUR " 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. MATARACI 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
O. ALP 

İçişleri Baltanı 
H. F. GÜNEŞ 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. ELÇİ 

Ulaştırma Bakanı 
G. ÖNGÜT 

işletmeler Bakanı 
K. BULUTOĞLU 

Dışişleri Bakanı 
G. ÖKÇÛN 

Ticaret Bakanı 
T. KÖPRÜLÜLER 

Gıda-Tarım ve Hay. Bakanı 
M. YÜCELER 

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 
O. BAYKAL 

Orman Bakanı 
V. İLHAN 

Maliye Bakanı 
Z. MÜEZZİNOĞLU 

Safl. ve Soa. Yardım Bakanı 
M. TAN 

Çatışma Bakanı 
A. B. ERSOY 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
A. COŞKUN 

Gençlik ve Spor Bakanı 
Y. ÇAKMUR 

İmar ve lakân Rakam V. KSy İşleri ve Koop. Bakanı 
V. İLHAN A. TOPUZ 

Sosyal Güvenlik Bakanı Kültür Bakanı Yerel Yönetim Bakanı 
S. YILDIZ A. T. KIŞLAM M. ÖZDEMİR 

Milli Savunma Bakanlığından : 

Karar Saym: SB684 
1. Bu kararda isimleri yazılı (28) Askeri Hâkimin asıl görev yerleri İle iliş-

kileri devam etmek üzere 1402 sayılı Kanunun 11, 26/b ve 357 sayılı Kanunun 16 ncı 
maddeleri gereğince ekli listede gösterilen görev yerlerine atanmaları uygun görül-
müştür. 

2. Bu karan Milli Savunma Bakanı yürütür. 

14/8/1979 
CUMHURBAŞKANI 

FAHRİ S. KORUTÜRK 

Başbakan Milli Savunma Bakam 
B. ECEVİT N. AKMANDOR 

2. Tüm. K. lığı Yrd. As. Savcılığından, Hâk. Yzb., Cavlt Çalıg, (1976 -
Yd -6 ) , 30/8/1976, Asıl görev yeri ile ilişkisi devam etmek üzere İstanbul Sıkıyöne-
tim K. lığı Yard. As. Sav. lığına. -

65. Tüm. K. lığı Yrd. As. Savcılığından, Hâk. Yzb., Muzaffer Intepe, (1974-
Yd -8 ) , 30/8/1977 Asıl görev yeri ile ilişkisi devam etmek üzere istanbul Sıkıyöne-
tim K. lığı As. Mah. Hâkimliğine, 

33. Tüm. K. lığı As. Mah. Hâk. liğlnden, Hâk. Ütğm. Tacittin Balcı, (1977-
Yd -12), 30/8/1978, Asıl görev yeri ile ilişkisi devam etmek üzere İstanbul Sıkıyö-
netim K. lığı As. Mah. Hâk. liğine, 

Güney Dz. Saha K. lığı Yrd. As. Sav. lığından, Dz. Hâk. Yzb., Güner Yiğitbaşı, 
(1972 - 3), 30/8/1976, Asıl görev yeri ile ilişkisi devam etmek üzere Adana Sıkıyö-
netim K. lığı As. Mahkeme Hâkimliğine, 

, 2. Ordu K. lığı Yrd. As. Savcılığından, Hâk. Yzb., Hasan Tüysüzoğlu, (1973 -
Yd - 10), 30/8/1977, Asıl görev yeri ile ilişkisi devam etmek üzere Adana Sıkıyöne-
tim K. lığı As. Mah. Hâkimliğine, 

5. Kor. K. lığı Yrd. As. Savcılığından, Hâk. Ütğm., Mustafa özyüksel, (1976-
Yd - 8), 30/8/1977, Asıl görev yeri ile ilişkisi devam etmek üzere Adana Sıkıyönetim 
K. lığı As. Mah. Hâkimliğine, 
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Yurtiçi Batı Bölge K. As. Malı. Hâk. ligine, Hâk. Ütğm., Mehmet Sever, (1976 -
Yd - 14), 30/8/1976, Asıl görev yeri ile ilişkisi devam etmek üzere Adana Sıkıyöne-
tim K. lığı As. Mah. Hâkimliğine, 

Diyarbakır Skynt. K. Yrd. As. Sav. lığından, Hâk. Bnb., Muhteşem Savaşan, 
(1965-Yd-3), 30/8/1976, Asıl görev yeri ile Uişklsi devam etmek üzere Elazığ Sı-
kıyönetim K. lığı Yrd. As. Savcılığına, 

Adana Skynt. K. Yrd. As. Sav. lığından, Hâk. Yzb., Mustafa Uğur, (1971 -
Yd - 8), 30/8/1975 Asıl görev yeri ile ilişkisi devam etmek üzere, Elazığ Skynt. K. 
lığı Yrd. As. Sav. lığına 

14. Mekanize Tug, K. Disiplin Sb. lığından, Hâk. Yzb., Metin Kansak, (1969 -
Yd - 9), 30/8/1972, Asıl görev yeri ile ilişkisi devam etmek üzere Elazığ Sıkıyönetim 
K. lığı As. Mah. Hâkimliğine, 

2. Kor. K. lığı As. Mah. Hâkimliğinden, Hâk. Yzb., Hikmet Boyan, (1972 
Yd - 9), 30/8/1976, Asıl görev yeri ile ilişkisi devam etmek üzere, Elazığ Sıkıyöne-
tim K. lığı As. Mah. Hâkimliğine 

2. Kor. K. lığı Yrd. As. Savcılığından, Hâk. Yzb., İsmail Yörük, (1974-Yd-4), 
30/8/1977, Asıl görev yeri ile ilişkis.i devam etmek üzere Elazığ Sıkıyönetim K. lığı 
As. Mah. Hâkimliğine, 

5. Zh. Tuğ. K. lığı Yrd. As. Sav. lığından, Hâk. Yzb., Abdurrahman Şahin, 
(1970-Yd-3), 30/8/1973, Asıl görev yeri ile ilişkisi devam etmek üzere Diyarbakır 
Sıkıyönetim K. lığı Yrd. As. Savcılığına, 

Elazığ Skynt. K. lığı Yrd. As. Sav. lığından, Hâk. Yzb., B. Cahit Aydoğan, 
(1972-Yd-5), 30/8/1976, Asü görev yeri üe iUşkisi devam etmek üzere Diyarbakır 
Sıkıyönetim K. lığı Yrd. As. Sav. lığına, 

Adana Skynt. K. lığı Yrd. As. Sav. lığından, Hâk. Ütğm., Oktay Yüksel, (1975-
Yd - 9), 30/8/1976, Asıl görev yeri ile ilişkisi devam etmek üzere Diyarbakır Sıkı-
yönetim K. lığı Yrd. As. Sav. lığına, 

Elazığ Skynt. K. lığı As. Mah. Hâk. liginden, Hâk. Yzb., Basri özgenç, (1970-
Yd-7) , 30/8/1973, Asıl görev yeri üe üişkisi devam etmek üzere Diyarbakır Skynt. 
K. lığı Yrd. As. Sav. lığına, 

Elazığ Skynt. K. lığı As. Mah. Hâk. liginden, Hâk. Yzb., S. Arda Ulugilrüz, 
(1973 - 2), 30/8/1975, Asıl görev yeri ile ilişkisi devam etmek üzere Diyarbakır Sı-
kıyönetim K. lığı As. Mah. Hâkimliğine', 

Elazığ Skynt. K. lığı As. Mah. HâkimUğinden, Hâk. Yzb., Sadi Çaycı, (1975-
Yd - 2), 30/8/1978, Asıl görev yeri ile ilişkisi devam etmek üzere Diyarbakır Sıkı-
yönetim K. lığı As. Mah. Hâkimliğine, 

Adana, Skynt. K. lığı Yrd. As. Sav. lığından, Hv.Hâk. Bnb., Erkan Başeren, 
(1963 - A - 1), 30/8/1976, Asıl görev yeri Ue ilişkisi devam etmek üzere Ankara Sı-
kıyönetim K. lığı Yrd. As. Sav. lığıâa, 

J. Gn. K lığı Yrd. As. Sav. lığından, Hâk. Yzb., BUgin Töre (1965 - 2), 
30/8/1973, Asıl görev yeri ile ilişkisi devam etmek üzere Ankara Sıkıyönetim K. lığı 
Yrd. As. Sav. lığına, 

Zrh. Bir. Ok. ve Eğt. Tüm. K. Yrd. As. Sav. dan, Hâk. Yzb., Fahrettin Demir-
dağ, (1970 - Yd - 12), 30/8/1976, Asıl görev yeri ile ilişkisi devam etmek üzere An-
kara Skynt. K. hğı Yrd. As. Sav. lığına, 

M. S. B. As. Ad. Tf. Krl. Bşk. lığı Müf. den, Hâk. Yb. Vahap özaslan, 
(1958-4), 30/8/1976 Asıl görev yeri ile İUşkisi devam etmek üzere Ankara Skynt: K. 
lığı 2 No. lu Skynt. Mah. Hâkimliğine, 

J. Gn. K. lığı As. Mah. Hâk. liginden, Hâk. Yzb., Çetin Akkaya, (1970- Yd-1), 
30/8/1973, Asıl görev yeri ile ilişkisi devam etmek üzere Ankara Skynt. K. lığı 2. 
No. lu Skynt. As. Mah. Hâkimliğine, 
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Dz. K.K. lığı Huk. İşi. Md. Yrd. lığından, Dz. Hak. Yzb., Mustafa Kahraman 
oğlu, (1970-476), 30/8/1973, Asıl görev yeri İle İlişkisi devam etmek üzere Ankara 
Skynt. K. lığı 2 No. lu Skynt. As. Mah. Hâk. İlgine, 

Elazığ Skynt. K. lığı Ad. Müş. Yrd. lığından, Hâk. Yzb. Ramazan Ulak, (1971 -
Yd-7) , 30/8/1975, Asıl görev yeri ile ilişkisi devam etmek üzere Ankara Skynt. K. 
lığı 2 No. lu Skynt. As. Mah. Hâkimliğine, 

M. S. B. As. Ad. İşi. Bşk. lığı emrinden, Hâk. Bnb., M. Yılmaz özcan, (1964-
Yd -16), 30/8/1975, Asıl görev yeri ile ilişkisi devam etmek üzere Ankara Skynt. K. 
lığı 3 Nolu Skynt. As. Mah. Hâkimliğine, 

Hv. K. K. lığı Huk. Işl. Md. Yrd. lığından, Hv. Hâk. Yzb., İsmail Hakkı Dirik, 
(1970-1), 30/8/1975, Asıl görev yeri ile ilişkisi devam etmek üzere Ankara Skynt. 
K. lığı 3 No. lu Skynt. As. Mah. Hâkimliğine, 

Zrh. Bir. Ok. ve Eğt. Tüm. K. Yrd. As. Sav. daıı, Hâk. Yzb., I. Halil Alşan, 
(1972-Yd-2), 30/8/1975, Asıl görev yeri ile ilişkisi devam etmek üzere Ankara 
Skynt. K. lığı 3 No. lu Skynt. As. Mah. Hâkimliğine, 

Dışişleri ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlıklarından : 

Karar Saytst: 22675 
1 — Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda işleri Genel Müdür Yardım-

cısı Rıfat Ünaydın'm dördüncü derece kadro ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşki-
latı nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğimiz Tarım Müşavirliğine 'atanması, 5/5/1969 
gün ve 1173 sayılı Yasanın 5 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca kararlaştırılmıştır. 

2 — Bu Kararı Dışişleri Bakanı ile Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakam yü-
rütür. 

14/8/1979 
CUMHURBAŞKANI 

FAHRÎ S. KORUTÜRK 

Başbakan Dışişleri Bakam Gıda - Tarım ve Hay. Bak. V. 
B. ECEVtT Prof. G. ÖKÇÜN A. ŞENER 

Karar Saym: 226-47 
1. — Avrupa Ekonomik Topluluğu nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği 4 ncü 

derece kadrolu Tarım Müşaviri Orhan özdural'ın, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığında bir göreve iadesini teminen Merkeze alınması, 5/5/1969 gün ve 1173 sa-
yılı Yasanın 5 inci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca uygun görülmüştür. 

2 — Bu Kararı Dışişleri Bakanı ile Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürü-
tür. 

14/8/1979 
CUMHURBAŞKANI 

FAHRİ S. KORUTÜRK , 

Başbakan Dışişleri Bakanı Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bak. 
B. ECEVtT Prof. G. ÖKÇÜN M. YÜCELER 

• 
Maliye Bakanlığından : 

Karar Say%8i: 221,25 
1. Açık bulunan 2 nci derece kadrolu Müşavir Maliye Müfettişliklerine, Bütçe 

ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Müdür Başyardımcıları, Adnan Ergani, 
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Mehmet Aydoğdu ve Ertan Dalgıç'ın 657 sayılı Yaaa'nm değişik 68 nci maddesinin 
(B) bendi ile 76 ncı maddesi uyarınca atanmaları uygun görülmüştür. 

2. Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür. 
14/8/1979 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÛRK 

Başbakan Maliye Bakam 
B. ECEVtT Z. MÜEZZİNOĞLU 

Karar Saytst: ££648 
1 — Açık bulunan 1 nci derece kadrolu + 500 ek göstergeli Bankalar Yeminli 

Murakıpları Kurulu Başkanlığına, Müşavir Bankalar Yeminli Murakabı Muhsin Ye-
ner Görmen'in 657 sayılı Yasa'nın değişik 76 ncı maddesi uyarınca atanması uygun 
görülmüştür. 

2 — Bu Kararı Maliye Bakam yürütür. 
14/8/1979 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÛRK 

Başbakan Maliye Bakanı 
B. ECEVtT Z. MÜEZZİNOĞLU, 

Karar Sayısı: 22714 
1. Açık bulunan; 
3 ncü derece kadrolu Milletlerarası İktisadi İşbirliği, ve Gelişme Teşkilatı 

(OECD - Paris) Nezdinde Maliye ve Ekonomi Müşavirliğine, Gelirler Genel Müdür-
lüğü Genel Müdür Başyardımcısı Necdet Kesmez'ln, 

3 ncü derece kadrolu Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Dai-
mi Temsilciliği Maliye ve Ekonomi Müşavirliğine, Hazine Genel Müdürlüğü ve Mil-
letlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilâtı Genel Sekreterliği Genel Müdür Başyardımcısı 
Savaş TOPRAK'm, 

3 ncü derece kadrolu Lahey Büyükelçiliği Maliye ve Ekonomi Müşavirliğine, 
Bütçe ve Mail Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Müdür Başyardımcısı Orhan AKDO-
GAN'ın, 

3 ncü derece kadrolu Bonn Büyükelçiliği Maliye ve Ekonomi Müşavirliğine, 
Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilâtı Genel Sekreter-
liği Genel Müdür Yardımcısı Aytekln TECE'nin, 

3 ncü derece kadrolu Milletlerarası İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilâtı 
(OECD - Paris) Nezdinde Maliye ve Ekonomi Müşavirliğine, Hazine Genel Müdür-
lüğü ve Milletlerarası iktisadi işbirliği Teşkilâtı Genel Sekreterliği Daire Başkanı 
Erol HüRBAŞ'ın, 

4 ncü derece kadrolu Frankfurt Başkonsolosluğu Maliye ve Ekonomi Müşa-
virliğine, Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası iktisadi işbirliği Teşkilâtı Ge-
nel Sekreterliği Genel Müdür Yardımcısı Ali Çetin ÇULHAOöLU'nun, 

4 ncü derece kadrolu Lefkoşa Büyükelçiliği Maliye ve Ekonomi Müşavirlikle-
rine, Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Başyardımcısı Turhan KARTAL İle 
Gelirler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz TOSUN'un, 

4 ncü derece kadrolu Cidde Büyükelçiliği Maliye ve Ekonomi Müşavirliğine, 
Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası iktisadi işbirliği Teşkilâtı Genel Sekreter-
liği Daire Başkan Yardımcısı Abbas BALKIZ'ın, 

5 nci derece kadrolu Washington Büyükelçiliği Maliye ve Ekonomi Müşavir-
liğine, Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadi İşblrliÇİ Teşkilâtı Genel 
Sekreterliği Daire Başkan Yardımcısı Vuslat Gözen ALTUNDAO'm, 
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6 nci derece kadrolu Milletlerarası İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilâtı 
(OECD - Paris) Nezdinde Maliye ve Ekonomi Müşavirliğine, Hazine Genel Müdür-
lüğü ve Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilâtı Genel Sekreterliği Hazine Uzmanı 
Melahat KATLANDUR'un, 

6 nci derece kadrolu Frankfurt Başkonsolosluğu Maliye ve Ekonomi Müşa-
virliğine, Hazine Genel Müdürlüğü ve Mületlerarası iktisadi İşbirliği Teşkilâtı Ge-
nel Sekreterliği Şube Müdürü Nevzat SOYKAN'ın, 

6 nci derece kadrolu Köln Başkonsolosluğu Maliye ve Ekonomi Müşavirlik-
lerine, Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası. İktisadi İşbirliği Teşkilâtı Genel 
Sekreterliği ŞUbe Müdürleri Muammer IŞIKOÖLU ile Mevlüt ÖKSÜZOÛLU'nun, 

6 nci derece kadrolu Münih Başkonsolosluğu Maliye ve Ekonomi Müşavirli-
ğine, Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilâtı Genel 
SekreterUğl Şube Müdürü Cavit INCEKARA'nın, 

6 nci derece kadrolu Bağdat Büyükelçiliği Maliye ve Ekonomi Müşavirliğine, 
Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadi İşbirliği Tşşldlâtı Genel Sekre-
terliği Şube Müdürü Mehmet Yılmaz YAMAN'ın, 

657 sayılı Devlet Memurları Yasası'nın değişik 76 nci maddesi, 
4 ncü derece kadrolu Trablus Büyükelçiliği Maliye ve Ekonomi Müşavirliğine, 

Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilâtı Genel Sek-
reterliği Şube Müdürü Orhan SAÖCI'nın, 

657 sayılı Devlet Memurları Yasası'nın değişik 68 nci maddesinin (B) bendi 
İle 76 nci maddesi, 

6 nci derece kadrolu Milletlerarası îktllsadl İşbirliği ve Gelişme Teşkilâtı 
(OECD - Paris) Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Maliye ve Ekonomi Müşa-
virliğine, aynı yer Maliye Ataşesi Ali GÜLER'ÎN, 

6 nci derece kadrolu Londra Büytikkelcisi Maliye ve Ekonomi Müşavirliğine, 
aynı yer MaUye Ataşesi Mustafa Bedri DlLîK'iıı, 

6 nci derece kadrolu Brüksel Büyükelçiliği Maliye ve Ekonomi Müşavirliğine, 
aynı yer Maliye Ataşesi Mithat MELEN'in, 

657 sayılı Devlet Memurları Yasası'nın değişik 68 inci maddesinin (A) bendi 
ile 76 nci maddesi. 

Uyarınca atanmaları uygun görülmüştür. 
2 — Bu karan Maliye Bakanı yürütür. 

14/8/1979 
CUMHURBAŞKANI 

FAHRİ S. KORUTÜRK 

Başbakan Maliye Bakam 
B. ECEVtT Z. MÜEZZtNOĞLU 

Yönetmelikler 
İçişleri Bakanlığından: 

Polisin Disiplinine Merasim ve Topluluklardaki Rolüne ve Polis Karakollan 
Teşkilâtı İle vazifelerine Dair (Talimatname) Yönetmelik'de Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik 
Madde 1 — Polisin Disiplinine, Merasim ve Topluluklardaki Rolüne ye Polis Ka-

rakolları Teşkilâtı ve Vazifelerine Dair (Talimatname) Yönetmeliğin 216. maddesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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MADDE 216 — Emniyet örgütünde Emniyet Hizmetleri sımfına'dahll personel-
den; görevden uzaklaştırılan, gözaltma alınan, geçici olarak görevden çıkarılan veya 
maaşsız izine ayrılanlar tabanca taşıyamazlar. 

Bu duruma giren personelin tabancalarını ve mermilerini kadrolarında ilgili bi-
rim âmirine, çalıştığı kadro dışında lise, tabanca almaya yetkili birim âmirine teslim 
etmeleri ve bu âmirlerin de teslim almaları zorunludur. Teslim etme ve alma işlemi üç 
nüsha olarak düzenlenecek tutanakla saptanır. Bu tutanağın bir nüshası ilgili memura 
verilir. Diğer nüshaları da tabanca ile ügili işlemlerle birlikte gerekli birimlere gönde-
rilir. 

îzin veya istirahat gibi görevden ayrılmayı gerektiren diğer hallerde, taşımakta 
oldukları resmi tabancalar personel üzerinde bırakılır. 

Ancak; 
a) Merkez Kuruluşunda, kendi birimlerinde Teftiş Kurulu Başkanı, Daire Baş-

kanları ve okullarda Okul Müdürleri ile İllerde Î1 Emniyet Müdürlerinin önerisi alın-
mak kaydıyla veya gerekli görülen hallerde re'sen Emniyet Genel Müdürlüğünce taban-
caların alınması emredilebilir. 

ıb) Tutum ve davranışları, izinli veya istirahatli oldukları sırada, üzerlerinde 
tabanca taşımalarım sakıncalı hale sokacağı kanısına varılan personelin, tabancaları, 
Merkez Kuruluşlarında Teftiş Kurulu Başkahı, Daire Başkanları ve Okul Müdürleri ile 
İllerde İl Emniyet Müdürlerince alınır. Bu memurlar tabancaları alınmadan, izin ve is-
tirahat» çıkamaz ve çıkarılamazlar. 

Madde 2 — Bu Yönetmelik Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu Yönetmelik Hükümlerini İçişleri Bakam yürütür. 

9 

Sosyal Güvenlik Bakanlığından : 

Ereğli Kömiir Havzası Amelebirliği Yardım Yönetmeliğinin Geçici 3. 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik 

Madde 1 — Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Yardım Yönetmeliğinin geçici 
3. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

ÜYELİK KAPSAMI DIŞINDA BIRAKILAN MEMURLARIN KAZANILMIŞ HAK-
LARI : 

GEÇİCİ MADDE 3 — 506 sayılı yasanın geçici 16 ncı maddesi ile hastalık Sigorta-
sı Hükümlerinin uygulanmasına geçildiği 15/10/1979 tarihine kadar Amelebirliği Üyesi 
olup bu tarihte yönetmelikte yapılan değişiklikle kapsam dışına çıkarılan memurlardan, 
bu değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihte Kurumlarında çalışmakta olan memurlarla, 
15/10/1972 tarihinden sonra Kurumlarından ayrılmış olup son .yardım verilmemiş me-
murlara ve 15/10/1975 tarihinden sonra işçilikten memur durumuna geçen personele, 
tahakkuk etmişçesine son yardım yapılır. 

Bu yardımın yapılabilmesi için memurların aralıklı da olsa Kurumlarında Bir-
lik Üyesi olarak en az 5 yıllık hizmetlerinin bulunması şarttır. 

'15/10/1972 tarihinden önce Kurumlarından ayrılmış olup, halen Kurumlarına 
dönmemiş olanlar bu yardımdan yararlanamaz. 

Son .Yardımın miktarının hesaplanması konusunda 1/1/1978 tarihinde yürürlü-
ğe girmiş olan Son Yardım Yönetmeliği, diğer konularda 14/10/1975 tarihinde yürür-
lükte bulunan Son Yardım Yönetmeliği uyarınca işlem yapüır. 

İş bu değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten başlanılarak 6 ay içinde istenmeyen 
yardım ödenmez. 

Madde 2 — Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımı tarihinden başlanılarak yü-
rürlüğe girer. 

Madde 3 — Bu Yönetmelik, Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yürütülür. 
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Biiyükköy Belediyesinden: 

Rize İli Çayeli İlçesi Biiyükköy Bucağı Belediyesi Zabıta Yönetmeği 
UMUMİ HÜKÜMLER : 
Madde 1 — Bu Yönetmenük 1580 sayılı Belediye Kanunu ile diğer Kanunlar-

la Belediyelere verilen görevleri İfa etmek, halkın sağlığım korumak, huzur ve raha-
tım temin için yapılmıştır. 

Madde 2 — Biiyükköy Belediyesi sınırları içerisinde bulunan herkes bu Yö-
netmelikte yazüı hükümlere uymak mecburiyetindedir. 

Bu Yönetmelik hükümlerine riayet etmeyen veya aykırı davrananlara; Umuru 
Belediyeye Müteallik Ahkâmi Cezaiye Hakkındaki 486 sayılı Kanun ile buna ek ve 
tadU eden 1608 sayılı Kanunların hükümleri uygulanır. 

HALKIN HUZUR, SÜKÛN VE RAHATININ TEMİNİ: 
Madde 3 — Halkın huzur, sükûn ve rahattım bozacak aşağıda yazılı fiil ve 

hareketleri yapmak yasaktır. 
1 — Umumi ve hususi yerlerde çevrenin huzur ye sükûnunu bozacak sesle 

bağırma, gürültü etmek, hoşnutsuzluğa sebebiyet verecek eylemlerde bulunmak. 
2 — Sokak, cadde, mahalle ve diğer umumi yerlerde muaşeret kaidelerine 

uymayan işleri yapmak ve söz söylemek. 
3 — Geceleri saat 24.00 den sabah 06.00'e kadar sessizliği bozacak ve halkın 

uykusuna mani olacak hareketleri yapmak, 
4 — Kasabanın içindeki caddelerde ve mahalle aralarındaki sokaklarda mo-

torlu araçları park edip bakımının yapılması ve yıkanması yasaktır. 
UMUMA MAHSUS YERLERİN TEMİZLİĞİ, NİZAM VE İNTİZAMI: 
Madde 4 — Kasabada işletmeye açılacak dükkân, müessese ve benzeri ,Mlu-

mum işyerlerinin açılması, işletilmesi ruhsata tabidir. Bunların açılması, işletilmesi, 
halkın huzur ve sükûnunun ve beldenin nizam, sağbk ve güzelliğini bozacak nitelik 
ve mahiyette olamaz. 

Madde 5 — Cadde ve sokaklara, binalara, arsalara ve umuma ait meydanlara 
süprüntü çöplerini atmak, pis sulan dökmek veya halkın gelip geçmesini zorlaş-
tıracak şekUde öteberi koymak yasaktır. 

Herkes süprüntüsünü; sızıntı ve koku yapmayacak madeni bir kap içinde bi-
riktirip kapısı önüne Belediyece görevli kişilerin alması için bırakılacaktır. 

Madde 6 — Her bina sahibi yağmur sularını ve soba borulanndan çıkan dam-
latan ve buna benzer kirli sulan kanalizasyonlara verme mecburiyetindedir. 

Madde 7 — Ahır hayvanlarını Kasaba içindeki cadde, sokak ve meydanlara 
başı boş bırakılması yasaktır. 

Başıboş ve saıhibinin yedeğinde olmayan köpekler sahipsiz addedilerek Bele-
diyece imha edilir. 

Madde 8 — Dükkân ve binaların sokak yüzlerine konulan tente ve siper eski 
ve yırtık olamaz. Dükkân ve binalara cadde ve sokaklann manzarasını bozacak şey-
ler asmak yasaktır. 

Binalann cadde ve sokaklara bakan, kapı, pencere ve balkonlarından halı, 
kilim ve diğer ev eşyası silkelemek yasaktır. 

Madde 9 — Belediyenin izin vermediği yerlerden başka yerlerde herne yaşıta 
ile olursa olsun seyyar satıcılık yapmak yasaktır. 

Madde 10 — Nakil va&ıtaiannı Kasabanuı çarşı kesiminde umumi. caddeler 
üzerinde park etmesi yasaktır. 

Ancak yük alma, verme mecburiyetinden dolayı geçici bir zaman için bir kena-
ra park edüebilir. 
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Yolları ve kaldırımları bozacak şekilde yüklerin yukarıdan atılması yasaktır. 
Madde 11 — Cadde ve sokaklar ile dükkân önleri ve geniş yollan hiçbir kimse 

işgal edemez. 
Madde 12 — Belediyece konulmuş olan cadde ve sokak levhalan ile bina nu-

maralarını her ne surette olursa olsun, kirletmek, düşürmek ve yerlerini değiştir-
mek yasaktır. 

Madde 13 — Pis koku çıkaran veya yanar şeylerin yollarda taşınması yasak-
tır. 

Madde 14 — Cadde ve meydanlarda büyükbaş ve küçükbaş hayvan satılamaz. 

UMUMÎ PARKLAR VE BAHÇELER : 
Madde 15 — Umumi park ve bahçelerde aşağıdaki şeyleri yapmak yasaktır. 
1 — Çimenlere ve çiçeklere basmak, 
2 — Ağaçlan, fidanları koparmak, kesmek, çıkarmak, 
3 — Bu yerlerde bulunan malzemeyi bozmak kirletmek yerinden oynatmak 

üzerine çizgi çizmek ,ve oynatmak. 

İLÂNLAR VE YAZILAR, SÖZLER : 
Madde 16 — Belediye damgasına havi olmayan ilânlan dağıtmak, Belediyece 

tayin edilmiş yerlerden başka yerlere ilân yapıştırmak, izin almadan Kanunen ve-
rilmesi lazım gelen resmî vermeden, Belediye eraçlan ile ilân ve reklam yapmak 
yasaktır. 

Madde 17 — Her türlü duvar ilânlan ile ışıklı reklamlar caddelerin güzelliğini 
bozacak nitelik ve görünüşte olamaz. 

Cadde, sokak ve meydanlarda hoparlör ile satış ve reklam yapmak yasaktır. 

YAPI VE ÎMAR İŞLERİ : 
Madde 18 — Belediyenin imar sahası içinde inşa edilecek bilumum resmi ve 

hususi binalar ruhsata tabidir. 
Ruhsatsız inşa edilen binalar Belediye Zabıtasınca derhal durdurulur. 
Yapı ruhsatı alıp da Belediye imar planına aykırı olarak inşa edilen ve tadi-

lat, tamirat dolayısıyle şehrin imar şeklini bozan inşaatlarda keza Belediye Zabı-
tasınca derhal durdurulur. İnşaat sahipleri Belediye Zabıtasının ve fen memurlan-
nın talimatlarına uymak mecburiyetindedirler. 

Madde 19 — Yapılarda kullanılacak iskelelerin harfiyatı, inşaat malzemesini 
yollara gelip geçenlere, mecralara, su şebekesine ve elektrik enerji nakil hatlanna 
zarar vermiyecek şekilde istimal ve inşaasına bina sahibi veya sorumlusu mecbur-
dur. Bu maddede sayılan hususlardan dolayı Belediye tesislerini tahrip eden veya 
arızalardan inşaat sahibi belediyenin ziyanını temine mecburdur. 

İnşaat sitesine girilmesinin mahzurlu olduğu takdirde kazalara karşı tedbir 
bakımından bir levha konulması da mecburidir. 

KANALİZASYON VE MECRALAR : 
Madde 20 — Gerek evvelden yapılmış olan ve gerekse yeniden yaptınlacak 

mecra ve kanalizasyonlann istimaline başlandıktan sonra bunların geçtikleri semt-
lerde bulunan her türlü yapıların bundan sonraki maddede yazılı sulan ile fenni 
ve sıhhi zararlar yapacak surette arsalarda biriken sular, buradaki hükümlerde 
Belediyenin bu husustaki şartnamesine uygun olan iş bu kanalizasyonlara verile-
cektir. 

Madde 21 — Umumi kanalizasyonlara verilecek sular: 
1 — Ev işlerinde kullanılarak pislenen sular, 
2 — İdrar ve nevaddi gaita ile bunların şevklerine lazım olan sular, 
3 — Yağmur ve kar sulan, 
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4 — Müesseseler, umumi iş yerleri, banyolar ve ¡hamamlardan çıkan hertür-
lü sular. 

Madde 22 — Mecrası olmayan yerdeki her binanın kendine mahsus sabit ve 
buna müteallik yönetmeliğine uygun bir lağım pis su çukuru olacaktır. 

YANGINA KARŞI ALINACAK TEDBİRLER VE YAPILACAK İŞLER : 
Madde 23 — Dükkân, imalathane, umuma açık yerler yangına karşı ihtiyat 

tedbiri olarak bulundurulması iş bu yönetmelikti ve özel talimatı ile lüzum gös-
terilen araç, gereç malzemesi bulundurmaya mecburdurlar. 

Dükkân, mağaza, imalathane, otel, ev, apartman bacalarının yangına mani 
olmak üzere her zaman temiz tutulması en az yılda bir defa temizlenmesi mecbu-
ridir. Bu temizleme ameliyesi bina sahibi veya kiracı tarafından yapılır. 

ÜCRET TARİFELERİ: 
Madde 24 — Umumun yiyip içmesine, yatıp kalkmasına, taranıp temizlenme-

sine ve eğlenmesine mahsus olup Belediye Kanununun 15. maddesi 3. fıkrasın 
sayılan yerlerin sahipleri veya mustecirleri buralarda yenilecek, içilecek maddelerin 
fiyatları ile yapılacak işlerin ücretlerini ve mümkün olduğu takdirde hizmet duhu-
liye ve bilet mukabili alınan meblağı gösterir tarifeler tanzim edeceklerdir. Bu 
tarifeler Belediyece tetkik ve tasdik edildikten sonra müesseselerde saklanacak ve 
her istenildiğindei;ilgililere gösterilmesi mecburi olacak ve (suretleri bu yerlerin kapı 
ve dahillerine halkın kolayca görebileceği okuyabileceği iri harflerle ve büyük lev-
halar halinde asılacak ve bunların birer örnekleri de küçük matbular halinde masa-
lar üzerinde bulundurulacaktır. Münasip yerlere asılacak tarifeler en az 35-50 cm. 
ebadında olacaktır. 

Tasdik edilmemiş tarife yasaktır. 

ETİKETLER : 
Madde 25 — Dükkânlarda satılmak üzere veya numune olarak bulundurulan 

her nevi gıda maddelerinin üzerine malın cinsini, nevini, alış ve satış fiyatım gös-
terir etiketlerin konulması mecburidir. Malın etiketinde yazılı fiyatından başka 
fiyata satılması yasaktır. 

HAL VE PAZAR YERLERİ : 
Madde 26 — Borsaya tabi maddeler müstesna olmak üzere her nevi et, yağ, 

balık, sebze, meyva ve bu nevi maddelerin satılması, muhafazası sıhhi ve bayteri 
şartlara bağlı olup, yenilecek maddelerin muzayedeli, muzayedesiz toptan alım ve 
satımların bu işlere mahsus hal yapıldıktan sonra oradan başka yerde yapılamaz. 

Pazar yerlerinde ise perakende satışlar yapılır. 

MEZBAHA VE HAYVAN KESİM İŞLERİ : 
Madde 27 — Kasaplık hayvanlar yanlız Belediye mezbahasında kesilir ve dam-

galanır. Kasaba içinde açık ve kapalı her nerede olursa olsun kasaplık hayvan 
kesmek ve mezbahada damgalanmamış etleri satmak, başkalarına yedirmek biryer-
den bir yere götürmek, dışardan Belediye sınırları içine sokmak yasaktır. 

Et ithali veya ihracı gerektiğinde mutlaka o yer Belediyesinin damga ve 
sevkiyatı ile mümkün olacaktır. 

Madde 28 — Mezbahada kesilen hayvanlardan artan pisliklerin mezbahane içi-
ni ve dışını kirletmiyecek şekilde imha edilmesi mecburidir. 

KASAPLAR : 
Madde 29 — Kasap dükkânları aşağıda yazılı fenni ve sıhhi şartlara uygun 

olacaktır. 
1 — Kasap dükkânları sıhhi şartlara uygun ve bol güneş ışığı alan bir yerde 

bulunacaktır. 
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2 — Zemin ve duvarların 2 metreye kadar olan kısımları su geçirmeyen fayans 
mozaik veya başka bir ¿maddeyle kaplı olacaktır. 

3 — Dükkânda şebeke ,suyu bulunacaktır. 
4 — Tezgahlar çinko veya mermer döşeli ölacaktır. 
.5 — Ağaç kütükleri ve kimya makineleri her gün kaynar su ile yıkanacaktır. 
6 — Et artıkları ile her türlü süprüntüler ağzı kapalı madeni kaplara konu-

lacaktır. 
7 — Satışa arzedilen etler büyük bozdolaplarında muhafaza edilecektir. 
8 — Etlerin üzerinde hangi nevi hayvana ait olduğunu gösterir ve fiyatlarım 

gösterir etiketler bulundurulacaktır. 
9 — Bozulmuş veya bozulmaya yüz tutmuş etlerin satışı yasaktır. 
10 — Dükkânda çalışanlar sıhhat cüzdanı almaya ve beyaz önlük giymeye 

mecburdurlar. 
FIRINLAR : 
Madde 30 — Fırınların açılıp işletilmesi ve halen işletmekte olan fırınlar aşa-

ğıdaki yazılı hükümlere uymak mecburiyetindedirler. . 
1 — Fırınların her tarafının zemini kolayca yıkanabilecek şekilde su geçir-

mez bir maddeden yapılacaktır. Yıkama sularım mecraya taşıyan ızgara veya sifon-
iuk bağlama kanalı bulunacaktır. 

2 — Fırınlardaki bilumum çalışma yerleri güneş almak suretiyle gündüz ışığı 
ile aydınlatılacaktır. 

3 — Sinek, hamamböceği, fare ve vs. haşere ve hayvanların bulunmamasına, 
dikkat edilecek. 

4 — Fırın içinde kasaba içme suyu bulunacaktır. 
5 — Süprüntüler kapalı ve madeni kaplar içine konulacaktır. 
6 — Ekmek konulan rafların ve satışı yapılan yerlerin dış tarafları camekan-

la örtülü olacaktır. 
7 — Dolu un çuvalları rutubetsiz ve bol hava alan yerlerde istif edilecek. 
8 — Hamur yeri zeminden yarım metre yüksek ve bir tarafı gezinti yeri ile 

çevrilmiş bir 4ıavuz şeklinde olacak, hamur yapan işçiler buraya giremiyecek ve 
etrafındaki gezinti yerlerinde dolaşarak iş göreceklerdir. 

9 — Ekmek küreği, gelberi, çatal, ateş küreği ve bu gibi alet ve edavat te-
miz ve hususi bir yerde bulundurulacaktır. 

10 — Fırınlarda çalışan bilumum personel sıhhat cüzdanları bulunacak, her 
üç ayda bir ceza gerekirse belediyenin lüzum göreceği zamanda sıhhi muayeneleri 
tabiplikçe yapılacaktır. 

11 — İşçiler işbaşında hususi iş elbisesi ve takke giyecekler, hamurkarlar 
çalışırken ayrıca beyaz bir önlük takacaklardır. 

12 — Ayakla hamur yoğurmak yasaktır. 

EKMEKLERİN İMALİ VE SATIŞI : 
Madde M — Ekmeklerin hangi fırının imalatı olduğunun anlaşılması için fı-

rıncının adını taşıyan etiket etmek altına yapıştırılacaktır. Ve ayrıca aşağıdaki 
şartlara uyulacaktır; 

1 — Ekmekler Belediyece tespit edilen numunelere uygun olacak. 
2 — Ekmeklerin gramaj ve fiyatları Belediyece tespit edilir, tespit edilen fiyat 

ve gramajdan eksik imalat ve satış yasaktır. 

ÇAYHANE, KAHVEHANE VE LOKANTALAR: 
Madde 32 — Bu işyerlerinin haiz olacağı şartların nevileri aşağıdadır; 
1 — Binalar kârgir ve zeminleri yıkamaya elverişli olacak ve zemin münasip 

bir yerinden sifonlu ve ızgaralı bir kanal ile mecraya bağlı olacak. 
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2 — Her tarafı bol gündüz ışığı ile aydınlanan ve havasının tahliye ve temiz-
lenmesine mahsus tertibat, veya yapıya sahip olacak. 

3 — Yıkanmış; tabak, kaşık, fincan, bardak vb. bilumum kaplar her tarafı 
kapalı yerlerde muhafaza edilecek. 

TARİFELER: 
Madde 33 — Fiyat listesi bulundurmayan, listesini belediyeye tasdik ettirme-

yen, tarifesinden fazla ücret alan, tarife listesini müşterilerinin görebileceği yere 
asmayıp listelerde tahrifat yapan, kahve, gazino, otel, sinema ve lokanta gibi em-
sali yerlerin mustecirleri para cezası ile cezalandırılır. 

SEBZE VE YEMİŞ SATAN DÜKKANI.AR : 
Madde 34 — Sebze,"yemiş ve meyva satan dükkânlar aşağıda yazılı şartlara 

uymak mecburiyetindedirler; 
1 — İçinde sebze ve yemiş bulunan kaplar zeminden yüksekte bir yerde ko-

nulmuş olacak. Yerlerde sebze bulundurmak yasaktır. 
2 —• Her cins meyva ve sebzelerin üzerine cinsi ve fiyatını gösteren etiket bu-

lunacaktır. 
3 — Temiz olmayan ve çürümeye yüz tutmuş sebze ve meyvalaıın satılması 

yasaktır. 

OTELLER VE HAMAMLAR: 
Madde 35 — Oteller ve hamamların yatak odaları, soyunup giyinme yerleri 

belediye sıhhi zabıta yönetmeliğindeki hükümlere uymaya mecburdur. 

BERBERLER: 
Madde 36 — Berber dükkânları aşağıda yazılı şartlara tabidir; 
1 — Dükkânların zemini su geçmez bir madde ile döşeli, veya ahşap ise mu-

şamba sarılı olacaktır. Çevre duvarlar 1 metre yükseğe kadar plastik veya yağlı 
boya ile sürülü olacak. Dükkânların sokağa bakan tarafı camekanlı pencere olacak. 

2 — Dükkânlarda şehir suyu bulunacak, saç ve sakal kırpıntıları ile her türlü 
süprüntüler ağzı kapalı bir kapta toplanacaktır. 

3 — Berberler çalışırlarken, uzun ve beyaz bir gömlek giyecek, her traştan 
evvel ellerini yıkayacaktır. 

4 — Havlular ve önlükler gayet temiz olacak ve sık sık yıkanacaktır. 
5 — Bütün traş ve tuvalet malzemeleri ve aletleri kapalı dolaplar içinde bu-

lundurulacak, tezgâh üzerinde bırakılmayacaktır. 
6 — Ustura, makas, makinalar ve sair aletler temizleyici bir antiseptik ile 

temizlenecektir. 
7 — Berberler muayene cüzdanlarını bulunduracak ve muayenelerini zama-

nında yaptıracaklardır. 
8 — Traş ücret tarifeleri herkesin görebileceği yere asılır. 
9 — Ehliyeti olmayanların berberlik yapması yasaktır. 

ODUN VE KÖMÜRCÜLER: 
Madde 37 — Oduncu ve kömürcülerin tabi olacağı hükümler aşağıdadır; 
1 — Kasaba içinde ve mahalle aralarındaki odun ve kömürcü dükkânları 

ıam kârgir olacaktır. Ahşap binaların bu maksatla kullanılması yasaktır. 
2 — Odun ve kömürlerin bulundukları yerde ateş yakılması ve sigara içil-

mesi yasaktır. 
SEYYAR SATICILAR: 
Madde 38 — Seyyar satıcılar aşağıdaki şartlara uymaya mecburdur;. 
1 _ Seyyar esnaf belediyenin tespit etmiş olduğu yerlerden başka mahaller-

de satış yapamsız. 
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2 — Limonata, şurup, su gibi içecek maddelerini seyyar olarak satanlar 
camekân veya bu maddelerin vasıflarım bozmayacak bir maddeden yapılmış özel 
ağızlan kapalı ve musluklu kaplar içinde satışa arzedecektir. 

3 — Bu maddeler hükümlerine riayet etmeyen seyyar satıcılar belediye zabı-
tasınca ticaretten men edilecekleri gibi aynca haklarında ceza hükümleri uygulana-
caktır. 

LÎKÎT (L.P.Ğ.) GAZLARIN NAKLÎ, DEPOLANMASI ve SATILMASI: 
Madde 39 — L.P.G. gazlan ve buna benzer yamçı gazlann satış ve depolama 

şartlan aşağıdadır; 
1 — Likit ve diğer tazyikli sıvı petro gaz depolan meskûn yerlerden uzak ve 

belediyece uygun görülen yerlerde olur. 
2 — Tüplerin depo edildiği yerlerde ısıtma ve sair maksatlar için alev yapan 

ateş yakılamaz ve bu yerler fazla ısıya maruz bırakılamaz. 
3 — Perakende satış yerlerinde bulundurulacak tüplerin ihtiva edeceği L.P.G. 

nin toplamı 200 Kg. geçemez. Bu yerlerde bulundurulacak boş tüpler de dolu gibi 
sayılır. 

PATLAYICI, PARLAYICI VE YANICI MADDELERİN DEPOLANMASI: 
Madde 40 — Patlayıcı, parlayıcı ve yamçı maddeler: 
1 — Patlayıcı, parlayıcı ve,yanıcı maddelere mahsus ¿depolar iskân mmtıka-

lan dışında ve belediyece gösterilecek yerlerde kurulur. 
2 — Patlayıcı madde depolarında diğer herhangi bir madde bulundurulamaz. 
3 — Patlayıcı madde depolan yanlız elektrikle aydınlatılır. Bu depoların ne 

surette olursa olsun ısıtılması yasaktır. 
4 — Yukarıda zikredilen maddeler motorlu araçlara yüklenirken veya boşal-

tılırken motorlarının çalıştmlması yasaktır. 
SU ŞEBEKE VE KANALLARI: 
Madde 41 — Kasabadaki içme ve kullanma sulan hakkında aşağıdaki yazılı 

hükümler uygulanır; 
1 —• Membaından beldenin merkez ve mahallelerine su taşıyan yer altına dö-

şeli izale hatlan ve buna bağlı şebeke tesisleri belediyeye aittir. Bu tesislerin bakım, 
tamir ve işletilmesi belediye tarafından yapılır. 

2 — Kasabanın içme ve kullanma suyunun tevzi ve satışlan mahsus kanun-
lan ile su satış nizamnamesinin hükümleri gereğince belediyece yapılır. 

3 — Kasaba izale hatlan ile gelen belediyenin inhisanndaki yukandaki 2. ve 
3. fırkalarda zikredilen içme ve kullanma sulan ile bağ, bahçe ve bostan sulanma-
sı yasaktır. 

ELEKTRİK tŞLERÎNE AİT HÜKÜMLER: 
Madde 42 — Kasabadaki elektrik işlerine ait aşağıdaki hükümler uygulanır; 
1 — Her türlü binalarda elektrik tesislerini kurcalama, gayri fenni ilaveler 

yapmak ve yanan sigorta bişonlanna tel sarmak yasaktır. 
2 — Binalann elektrik tesislerindeki cihaz ve sayaçların iyi bir şekilde bu-

lundurulması, mühürlerin kopanlmaması ve koparttınlmaması kanştınlmaması, 
aksine davranışlar yasaktır, cezayı gerektirir. Elektrik tesisatındald istenen deği-
şikliklerin yapılmasından evvel belediye ilgisine bildirilmesi mecburidir. 

3 — Kasaba içindeki cadde ve sokaklarda bulunan belediyeye ait direkleri 
herhangi bir vasıta ile çarparak yanlatmak, üzerindeki telleri koparmak, sokak lam-
balarını kırmak ve bozmak yasaktır. Küçük çocukların velileri mesuldür. 

Madde 43 — Bu Yönetmelik Büyükköy Belediye Meclisinin 17/12/1975 günü 
toplantısında kabul edilmiştir. 

Madde 44 — Bu yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 
Madde 45 — Bu yönetmelik hükümlerini Büyükköy Belediye Başkam yürütür. 
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özdemirci Belediyesinden: 

Denizli - Çivril - özderalrcl Belediyesine İlk Defa Memuriyete Atanacaklar İçin 
Yeterlik ve Yarışma Sınav Özel Yönetmeliği 

BÖLÜM: I 
GENEL HÜKÜMLER 

AMAÇ VE DAYANAK ; 
Madde 1 — Bu yönetmelik özdemirci Elelediyesinde ilk defa memuriyete 

atanacakların Özdemirci Belediyesi görev ve faaliyetlerine uygunluk derece ve nite-
liklerini tesbit için yeterlilik ve yarışma sınavını düzenlemek, sınav kurullarının 
kuruluş ve usullerini, yapılacak sınavların «değerlendirme şeklini, sonuçların ilânına 
ve sonuçlarına yapılacak itirazların ne şekilde inceleneceğini kabul etmek amacı 
ile Bakanlar Kurulunun 15/1/1975 gün ve 7/7734 sayılı kararı gereğince 29 Ocak 1975 
tarihinde Resmî Gaızete'de yayınlanarak yürürlüğe giren (Devlet Memurluğuna ata-
nacaklar için zorunlu yeterlilik ve yarışma sınavları Genel Yönetmeliğinin) 23. mad-
desi gereğince hazırlanmıştır, 

SINAVLARIN AÇILMA ZAMANI : 
Madde 2 — Genel idare hizmetleri sınıfı için Mart, Temmuz ve Kasım ayla-

rının ilk haftası içinde yapılır. 
Diğer hizmet sınıflan için ihtiyaç duyulması halinde bu tarihler dışmda'da 

sınav yapılabilir. 
Yeterlilik ve yanşma smavlanna tabi tutulmadan memuriyete atanacaklar 

için, 657 sayılı Devlet Memurlan K. nun değişik 224. maddesinde belirtilen hiz-
metle yükümlü olanlar, teknik hizmetler sınıfı, sağlık hizmeti sınıfı ve eğitim ve 
öğretim hizmetleri sınıflan içindir. 

Madde 3 — Yeterlik smavlan : 
A) Memuriyete girmek için başvuranlann sayısının boş kadro sayısı kadar 

veya boş kadro sayısından az olması halinde yeterlik sınavı, yapılır; 
B) Memuriyete girmek için baş vuranların sayısının boş kadro sayısından 

fazla ise yeterlik ve yanşma. sınavı yapılır. 

BÖLÜM: II 
ORTAK HÜKÜMLER 

DUYURMA : 
Madde 4 — Özdemirci Merkezi ve civar (Çivril, Işıklı, Çıtak, Kiralan, Gümüş-

sü, Gürpınar, Irgıliı) Belediyelerjndeki ilân vasıtaları ile 3 defa ilân edilir, kadro 
ihtiyacı Denizli iş ve işçi Bulma Kurumunada bildirilir. Bu duyuru ilân gününden 
geçerli olmak üzere başvurma, sınav tarihinden en az 15 gün önce yapılır. 

Duyurmada atama yapılacak boş kadroların unvanı, sınıfı, derecesi, sayısı 
görecekleri vazife ve aylık ıtutarlan, atanacak personelde aranacak genel ve özel 
şartlan,,başvurulacak mercii ve enson başvurma tarihi, sınavın yapılacağı yer za-
man gösterilir. 

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR : 
Madde 5 —• Genel şartlar : 
A) Devlet memurluğuna atanacaklar için zorunlu yeterlilik ve yanşma sı-

navlan yönetmeliğinin 7. maddesi (A) bendindeki şartlara baj? bulunmak. 
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B) özel şartlar: Görev ve çalışma yönetmeliklerinde belirtilen şartlara haiz 
bulunmak. 

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR İÇİN ARANACAK BELGELER: 
Madde 6 — Belediye memurluğuna atanacaklardan aşağıdaki belgeler istenir. 
A) Genel Şartlar: Devlet Memurluğuna atanacaklar için zorunlu yeterlik ve 

yarışma sınavları Genel yönetmeliğinin 8. maddesi (A) bendindeki yazılı belgeler. 
B) Özel şartlar: Görev ve çalışma yönetmeliklerinde belirtilen yerlerden ala-

cakları belgeler. 

BÖLÜM: III 
SINAV UYGULAMASINA İLİŞKİN ESASLAR 

BAŞVURMA : 
Madde 7 — Müracaat dilekçesine eklenen belgeler, müracaat dilekçesi ile aşa 

ğıda istenecek belgelerle duyurma tarihinden 15 gün içinde Belediye Başkanlığına 
mesai saatleri dahilinde teslim edilir. 

A) Nüfus hüviyet cüzdanı yada yetkililerce onaylanmış sureti, 
B) öğrenim belgesi veya onaylanmış sureti, 
C) Askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair belge, 
D) Savcılıktan alınacak iyi hal kağıdı, 
E) Sağlık raporu, 
F) Altı adet vesikalık fotoğraf. 
Madde 8 — Sınav kurulu ve sınavın yapılacağı yer. 
Kurumun açacağı sınavların adil ve eşit şartlar altında yapılmasını sağlamak. 
Sınav konularını tesbit etmek ve hazırlamak, değerlendirmek ve gerektiğinde 

itirazları incelemek üzere Belediye Başkanının Encümene teklifi ile sınav kurulu 
bir başkan ve üç asil üyeden oluşur. 

SINAV KURULUNUN NASIL TEŞKİL ETTİRİLECEĞİ : 
a) Belediye Başkam veya vekili, ilkokul öğretmenlerinden bir üye ortaokul 

öğretmenlerinden bir üye, 
b) Özel İdare Memurlanndan bir üye katılması ile sınav kurulu tesbit edilir. 

SINAV ŞEKİLLERİ : 
Madde 9 — Yeterlik ve yarışma sınavları sınıfların özellikleri dikkate alına-

rak yazılı, sözlü, mülâkat şeklinde yapılır. 
Madde 10 — Sınav sorulan : 
a) Genel kültür soruları, 
Sorular başvuranlann girecekleri sınıf ve kadronun gerektirdiği öğrenim 

durumlanm müfredat programlarındaki konularda ve o seviyede olmak üzere ge-
nel bilgilerini ölçecek şekilde düzenlenir. 

1 — ilkokul mezunlan: 
a) Sosyal bilgiler (yurttaşlık bügisine ağırlık verilir.) 
b) Matematik, 
c) Türkçe, kompozisyon, 
2 — Ortaokul mezunlanna: 
a) Sosyal bilgiler (Yurttaşlık bilgisine önem verilir.) 

YOrOtme ve İdare BSlOmD Sayfa : 27 



Sayfa : 16 RESMİ GAZETE 28 Ağustos 1979 — Sayı: 16738 

b) Matematik, 
c) Türkçe, kompozisyon. 
3 — Lise ve dengi okul mezunlarına: 
a) Türkçe, kompozisyon, 
b) Matematik (Edebiyat kolu düzeyinde,) 
c) Sosyal Bilgiler (Türk Devrim Tarihi.) 

SINAVLARIN YÜRÜTÜLMESİ : 
Madde 11 — Sınavlarda sorular sınav günü sınav kurulu tarafından hazırla-

nır, 
Sınavlann düzenli bir şekilde yürütülmesinden ilgili sınav kurulu başkanı 

sorumludur. 

TUTANAKLAR î 
Madde 12 — Sınavlar ilân edilen saatte başlar ilgili smav kurulu tarafından 

sınavın hangi saatte başladjğı ve sınava girenlerin öğrenim durumlarına göre sayı-
sını belirten bir tutanak tanzim edilir. 

Madde 13 — Sınavlarla ilgili evrakın Belediye Başkanlığı tarafından saklan-
ması zorunludur. 

DEĞERLENDİRME : 
Madde 14 — Sınavlar sonunda yapılacak olan değerlendirmede ilgili smav 

kurulu tarafından 10 puan üzerinden değerlendirme yapılır, 100 puan üzerinden 60 
puan alanlar yeterlilik sınavım kazanmış sayılırlar. Yazılı sınavı kazanamayanlar 
sözlü sınava alınamazlar. 

İlgili sınav kurulu başkan ve üyelerinin hcrbirinin verdikleri notların aritme-
tik ortalaması sınavın kesin notu olarak kabul edilir. Yeterlik ve sözlü sınavı ka-
zananların tamamı alınıncaya kadar o yıl içinde aynı sınıf ve dereceler için ikinci 
bir smav yapılmaz. 

BAŞARI LİSTESİ: 
Madde 15 — İlgili smav kurulu tarafından değerlendirme en yüksek nottan 

başlamak üzere sıraya konularak bir başarı listesi hazırlanır. İlgili sınav kurulu 
başkanı ve üyeleri tarafından Başkanlığa teslim edilir. 

Madde 16 — Sınavda başarı gösterenler Belediye Başkanlığı tarafından- ilân 
edilir veya ayrıca ilgililere yazı ile bildirir. 

Madde 17 — Sınava katılanlar sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilir, 
itirazlar sınav sonuçlarının ilgiliye bildirilmesinden itibaren 7 gün içinde Belediye 
Başkanlığına yapılır. Bu itirazlar Belediye Encümeni tarafından incelenir, bu ikinci 
incelemeden sonra verilen notlar kesindir, itiniz edilmez. 

Madde 18 — Bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlar için genel yönetmelik 
hükümleri geçerlidir. 

Geçici madde görev ve çalışma yönetmelikleri yürürlüğe girinceye kadar 6. 
maddenin A ve B bentlerine göre özel şartlar ve belgeler ihtiyaca göre kabul edilir 
ve ayrıca smav ilânında belirtilir. 

Madde 19 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

Madde 20 — Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkam yürütür. 
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tLÂN BÖLÜMÜ 

Yargı İlânları 
Diyarbakır 1. Asliye Ceza Hakimliğinden : 

E. No : 1978/48 
K No : 1979(/470 
Karar tarihi : 5/7/1979 
Davacı : K. H. 
Sanık : Ahmet Kan, iskender oğlu Kamile'den olma 1961 doğumlu Diyarbakır'-

ın Kefnacar Köyü nüfusunda kayıtlı 
Suç : Irkçılık, bölücülük, Milli Duyguları yok etmek, ve İdari emirlere uymamak. 
Suç tarihi : 15/12/1977 
Sanık hakkında mahkememize ikame edilen kamu davasının TCK. 142/3, 526, 

36, 55/3 üncü maddelerine mümas bulunduğundan Mahkememizin görevsizliğine ve 
görevli Diyarbakır Sıkı Yönetim Askeri Mahkemesine gönderilmesine dair verilen gö-
revsizlik kararının sanığın adresinin bulunamaması sebebiyle tebliğ edilmediğinden, 

7201 sayılı Kanunu 29 ve müteakip maddeleri gereğince işbu kararın tebliği ta-
rihinden itibaren 15 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı taktirde hükmün kesin-
leşeceği ve ilân ücretinin sanıktan alınacağı ilânen tebliğ olunur. 

13202 

Yeşilova Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1977/184 
Davacı Yeşilova Orman İdaresi tarafından davalı Hasan Çabuk, Nuri Balhan 

ve dahili davalı Şadiye Atmaca, Sadık Balhan, İsmet Balhan, Nazmiye Akdemir, Na-
ciye Balhan ve Ersin Balhan aleyhine açılan Orman Tahdinin İptali davasının Mahke-
memizde yapılan duruşmasıinda; 

Dahili davalılar Sadık Balhan, Nazmiye Akdemir, İsmet Balhan ve Naciye Bal-
han'ın adreslerine bu güne kadar bir tebligat yapılamadığı görülerek Resmi Gazete İle 
ilân yapılmasına karar verilerek; 

İşbu ilân meşruath davetiye yerine verilmiş olmakla, duruşma günü olan 
5/10/1979 günü saat 9.00 da Yeşilova Sulh Hukuk Mahkemesinde dahili davalı olarak 
hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, Mahkemeye gelme-
dikleri ve kendilerini bir vekille temsil ettirmedikleri takdirde muhakemenin gıyabla-
nnda yürütüleceği ilânen tebliğ olunur. 13308 , 



Sayfa : 30 RESMİ GAZETE 28 Ağustos 1979 — Sayı : 16738 

Gelibolu Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1977/310 
Davacılar Malatya/Fethiye Köyünden Battal öztürk ve İbrahim Göçer tara-

fından davalı Istanbul/Küçükçekmece - Kanarya Mah. Birlik Cad. Yeni Eczane üstü 
kat 3 de mukim Mehmet Ayan aleyhine açılan tazminat davasının yapılmakta olan du-
ruşmasında : 

Davalı Mehmet Ayan'a 25 Ocak 1979 tarih ve 16530 sayılı Resmi Gazete'de llâ-
nen tebligat yapılmış olup 4/4/1979 tarihli duruşmaya gelmediğinden hakkında ilâ-
nen gıyap kararı veıilmlştir. 

Adı geçen davalının 19/9/1979 tarihinde saat 9 da duruşmada hazır bulunması, 
bulunmayacaksa kendisini bir veklile temsil ettirmesi gıyap yerine kaim olmak üzere 
ilân olunur. 13310 

Manisa Aslîye 2. Hukuk Hâkimliğinden: 

1979/181 
Davacı Ramazan Kalaycı tarafından davalı Hürmüz Enver Kalaycı aleyhine 

açılan boşanma davasıyla ilgili olarak : 
Davalı Hürmüz Enver Kalaycı adına davetiye çıkarılmış ve davalı adres bı-

rakmadan ayrıldığından davetiyeye kaim olmak üzere Resmt ve mahalli gazetede 
İlân yapılmış davalı duruşmaya gelmediğinden davacı davalı adına açtığı boşanma 
davasının boşanmalarına karar verilmesini istediğinden : 

Adı geçen davalı Hürmüz Enver Kalaycı duruşmanın atılı bulunduğu 7/9/1979 
günü saat İ0.OO da yapılacak duruşmada hazır bulunması gıyap yerine kaim olmak 
üzere ilân olunur. 13241341 

• ' '• -

Keskin Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1979/228 
Davacı Yüksel Türe'nin davalı Ayten Türe aleyhine ikame eylediği Şiddetli 

Geçimsizlik sebebiyle (boşanma davasının yapılmakta olan duruşmasında: 
Davalı Ayten Türe'nin evliliğin kendisine tahmil ettiği vazifeleri yerine ge-

tirmeksizin davacının evini terk ettiğinden ve adresi bulunamadığından duruşmanın 
bırakıldığı 11/9/1979 günü saat 11.35 de duruşmada hazır bulunması veya kendisi-
ni bir vekille temsil etmesi aksi halde gelecek oturumda adına aynı yolla gıyap teb-
liğ edileceği, dava dilekçesine havi davetiyenin kendisine tebliği ilân olunur. 

13235 

Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları 
Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Kurumuzca İzmir İli ödemiş İlçesinde 20 ton gün kapasiteli IsUt toplama mer-
kezi binası yaptırılacaktır. 

1 — Işkı keşif bedeli 4.230.000,̂ - TL. 
2 — Geçici teminatı 126.900,— TL. 
3 — Bu işe ait keşifler 1979 yılı Bayındırlık Bakanlığı birim fiatları ile hazır-

lanmış olup 7/15765 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi aynen uygulanacaktır. 
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4 — istekliler İhale dosyalarını Kızılay Konur Sok. 6 No. lu binamızın 4. katın-
daki İnşaat ve Proje Müdürlüğünde ve İzmir Süt ve Mamulleri Müessesemizde göre-
bilirler. 

5 — Eksiltme 5/9/1979 tarihli Çarşamba günü saat 14.30 da yapılacağından 
isteklilerin teklif mektuplarım en geç saat 14.00 de kadar Kızılay Karanfil SOkak 20 
Nolu binamızdaki Haberleşme ve Arşif Müdürlüğüne makbuz karşılığı vermeleri ge-
rekmektedir. 

6 — Postada meydana gelecek gecikmeler ve telefonla yapılan başvurular dik-
kate alınmaz. 

7 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanun kapsamında değildir. 13632 / 2-2 

• 

Karacabey Harası Müdürlüğünden: 

KAVAK AĞACI SATILACAKTIR 
1 — Haramız öktizboğan girdap mevkiinde 4000 adet ikavak ağacı alıcısı ta-

rafından kesilmek suretiyle satışa çıkarılmıştır. 
2 — Satış 5 Eylül 1979 Çarşamba giinü saat (15.00) de Hara merkezinde ya-

pılacaktır. 
3 — Geçici teminat (¡103.790,—) Liradır. 
4 — Bu satışa ait Şartname Ankara • İstanbul, İzmir, Bursa Veteriner Müdür-

lükleri ile Kurumumuzda görülebilir. 13291 / 2-2 

Daday Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Parti 
Depoları Cins ve nev'i adedi 

Sovucaova 3. S. N. B. Çam T. 10 
Merkez 3. S. N. B. Cam T. 36 

3. S. N. B. Çam T. 19 
» 3. S. K. B. Çam T. 2 

Sovucaova 3. S. N. B. Gök. 10 
» 2. S. N. B. Gök. T. 2 

Merkez 3. S. N. B. Gök. T. 6 
Ballıdağ/Or. içi Yapraklı Odun 5 
Ballıdağ/Or. içi İbreli Odun 3 
Merkez Çam Sırık 1 

» Göknar sırık 1 

% 7.5 
M İ K T A R I M. bed. temi. İstihsal 
Adet MJ Dm3 TL. TL. yılı 

2429 856,742 3.075 197.800 1979 
7960 2514,055 3.075 581.300 » 
6341 1793,365 2.805 378.300 
188 30,651 2.260 5.300 1) 

2104 635,646 3.075 147.300 » 
167 61,081 4.075 18.800 » 

1428 461,488 3.075 106.600 » 
Ster 661,000 210 10.600 1977-78 
Ster 570,000 165 7.200 1977-78 
Ster 29,000 900 2.000 :1979 
Ster 32,000 900 2.200 1979 

95 20617 6353,028 1.457.400 
Ster 1292,000 

1 — Yukarıda depoları, cins nev'i ve miktarı yazılı orman emvali 12/9/1979 
Çarşamba günü saat 14.00'de 15/C model şartname esasları dahilinde % 50 peşin ^ 
50 için 6 ay vadeli müddetsiz banka mektubu verilmesiyle açık artırma suretiyle sa-
tışı yapılacaktır. 

2.— İhaleye iştirak edeceklerin aynı gün saat 14,00'e kadar % 7.5 geçici temi-
natlarım işletme veznesine yatırmaları ilân olunur. 

3 — Satışa ait müfredatlı bilgi Orman Genel Müdürlüğü, Kastamonu Orman 
Bölge Başmüdürlüğü ve mücavir Başmüdürlük ve, işletmelerde görülebilir. 

13711 /2-2 
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Ankara Asliye 8. Hukuk Hâkimliğinden : 

1979/205 
Maliye Bakanlığı adına Av. Yüksel Arabacıoğlu tarafından, kendisine asaleten, 

oğlu Hasan'a velayeten Mefkure Ekinci aleyhine açılan okuma giderinden mütevellit 
6.911,94 TL. nın masraf, faiz ve ücreti vekalet ile ödenen 4.130,— TL. nında 25/2/1970 
tarihinden ödendiği tarihe kadar hesaplanacak faiz ile birlikte tahsili davasında : 

Davalının adresi tesbit edilemediğinden, dava dilekçesi ilânen tebliğ edildiği 
halde duruşmaya icabet etmediğinden gıyap çıkarılmasına karar verilmekle davalı Mef-
kure Ekinct'nln yargılamanın bırakıldığı 13/9/1979 saat 9.35 de Mahkememizde bizzat 
ve kanuni bir vekille temsiil olunması aksi halde gıyabında duruşmaya devam oluna-
cağı gıyap kararı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

13391 

1979/61 
Davacı Diyanet İşleri Başkanlığı adına Av. Sumru Ülgen tarafından, okuma 

giderinden Hazine'ye borçlu Cafer Karahan ve kefili Sait Polatbllek aleyhine -acılan 
«8.400,— TL. alacağın, masraf, faiz ve ücreti vekaletle birlikte tahsili» davasının Mah-
kememizde yapılan yargılamasında; 

Davalılardan Sait Polatbllek'in adresi tesbit edilemediğinden, dava dilekçesinin 
ilânen tebliğine karar verilmekle, davalı Sait Polatbllek'in, yargılamanın bırakıldığı 
25/6/1979 saat 9.20 de Mahkememizde bizzat veya kanuni bir vekille temsil olunması, 
dava dilekçesi ve duruşma günü tebliği yerine kaim olmak üzere İlânen tebliğ olunur. 

18892 

Ankara 4. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1979/9 
A. Paşa - Kartaltepe Ulu Cami önü No. 1141 veya Saymakadm Sülüklüdere 

No. 746 veya 246 da olup EGO da şöför Arap Sandalcı'ya; 
Başbakanlık tarafından Naci Kapusuz ve aleyhinize açılan alacak davası sebe-

biyle PTT ce teblieat yapılamadığından ilânen tebligat yapımasma karar verilmiştir. 
Karar gereğince duruşma jrünü olan 20/9/1979 günü saat 10.30 da bizzat Mahkemede 
hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz gerektiği aksi halde 
müteakip duruşma günü için adınıza ilânen .pıyap kararı çıkartıacağı hususu dava 
dilekçesi ve duruşma gününün tebliği yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

13387 

Tunceli Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/170 
Davacı Köylşleri Bakanlığına İzafeten hazine Avukatı Nuran Kiper tarafından 

davalılar Ali Güder ve Altı arkadaşları aleyhine ikame olunan tapu İptali davasının 
yapılan açık duruşmasında : 

Mahkememizin 3/7/1972 tarih ve 1970/170 esas 1972/213 karar sayılı karan İle 
davalılara ait olup Tunceli îll Karşılar Köyü hudutları içinde kain 37, 38, 39, 40, 41, 42 
ve 43 sırnda kayıtlı bulunan taşınmazlann tapu kayıtlarının iptaline karar verilmiş 
olup Mahkememizce verileri esbabı muclbeli kararın davalılardan Ali Güder, Seydl Gü-
der, tebliğ edilmediği ve PTT racılığı İle ila yapılan yazışmada da bu iki davalılann 
bildirilen adreste olmadıklan gibi ikamet etmekte oldukları adreslerinin dahi bilinme-
diği Nedeniyle 7201 sayılı tebligat kanunu yasasının 28 ve 29. maddeleri gereğince Res-
mî Gazete ilânı üe ilan tarihinden 15 gün içinde kanuni yola başvurulmadığı takdirde 
hükmün kesinleşmiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur. ~ 13395 
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Avanos Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1977/154 
K. No : 1979/48 
Sanık : Necati Arslan, Vahip - Safiye oğlu 1935 doğumlu Aksaray İlçesi Gü-

zelyurt Bucağı Hengameci Mahallesi nüfusuna kayıtlı halen Ankara Ak taş Mahallesi 
Tepe Sokak 223 de mukim. 

Sus : Ceza Evinden Firar 
Suç tarihi : 1/10/1977 
Hüküm özeti : T. C. K. nun. 299/2, aynı maddenin aynı fıkrasının son mümlesl 

gereğince iki ay hapis cezası ve 61 lira mahkeme masrafının sanıktan tahsiline 
17/4/1979 tarihinde karar verilmiştir. 

Sanığın adresi meçhul kaldığından adına ilânen tebligat yapılmasına, neşri ta-
rihinden İtibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına, dair İşbu karar özeti 
tebliğ yerine kaim olmak üzere İlân olunur. 13397 

— ; — * 

Samandağ Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1979/155 -155 
Davacı Maliye Hazinesine izafeten Samandağ Malmüdürlüğü tarafından Sa-

mandağ Alevışık Mahallesinde kâin 1094 parsel maliklerinden davalılar Mahmut Şeyh 
Dlyap kızı Emmun, Mahmut Şeyh Diyap kızı Hüsne, Mehmet Dlyap kızı Meryem, 
ayni mahallede kâin 1097 parsel maliklerinden davalı llyas Mezzık oğlu Saba, ayni 
mahallede kâin 1098 parsel maliklerinden davalı Süleyman Mugayruni oğlu Abdiil-
vahib, ayni mahallede kâin 1099 parsel malikleri davalılar Salih Mugayruni oğlu 
Abdullah, Salih Mugayruni kızı Meryem, Salih Mugayruni kızı Katif, İbrahim kızı 
Emine, Süleyman oğlu Abdülvahib ve Süleyman oğlu Mehmet Sait Mugayruni aley-
hine Mahkememize açılan 6830 saylı İstimlâk Kanununun 17. maddesi gereğince tes-
cil davasının yapılan yargılaması sonunda : 

a) Samandağ Alevışık Mahallesi Zeytun Rüveyset Kışle Mevkiinde kâin ve 
Hatay 11 İdare Kurulunun 3/1/1979 tarih 532 esas ve 530 sayılı kararlarıyla kamu-
laştırılan 1094, 1097, 1098 ve 1099 parsel sayılı taşınmazlardaki davalılara alt his-
selerin 6830 sayılı Kanunun 17. maddesi gereğince davacı Maliye Hazinesi adına 
tapuya tesciline, 

b) Bu hususta Samandağ Tapu Sicil Muhafızlığına müzekkere yazılmasına, 
c) Peşin alınan harcın mahsubu İle başkaca harç alınmasına yer olmadığına, 
d) Davacı tarafça yapılan 1320 TL. yargılama masrafı ile Hazine Vekili Av. 

Perihan Sefleroğlu için avukatlık asgari ücret tarifesi gereğince takdir olunan 3.000 
TL. maktu ücreti vekâletin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak da-
vacı Hazineye verilmesine, 

Karar verildiğinden ve davalıların adresleri meçhul olduğundan verilen karar 
İlgililere ilânen tebliğ olunur. .3236 

• 
Amasya Tapulama Hâkimliğinden: 

E. No : 1977/190 
K. No : 1979/93 
Davacı Abdulvanit özveren ile davalılar Deveci Köyü ve Kapancıağılı Köyü 

Tüzel Kişilikleri arasında yapılan tesbite itiraz davasında 26/3/1979 günlü davanın 
reddine karar verilmiş, ancak davacı ölmüş bulunduğundan, mirasçılarının isim ve 
adresleride tesbit olunamadığından iş bu karar özetinin davacı Abdulvahit özerden 
mirascüarına yayımı tarihinden 15 gün sonra yapılmış sayılacağı duyurulur. 

13227 
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Sürmene Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1978/227 
Dcvacılar Yusuf Azizoğlu ve'8 arkadaşı vekili Av. Kamil GUven'in davalı Zeki 

Emin aleyhine yargıçlığımızda 1978/227 esas numara ile açmış oldukları Sürmene 
Yemişli Köyü Tapu Sicilinin 24/6/1977 gün ve 32 ve 33 numaralarında kayıtlı taşın-
mazların tapularının iptali ve tescil davasının yapılan yargılaması sırasında, davalı 
Zeki Emin'in adresi araştırmalara rağmen bulunamadığından yargılamanın bırakıl-
dığı 3/10/1979 günü saat 9.25 de davalı Zeki Emin'in bizzat mahkememizde hazır bu-
lunması veya kendisini bir vekiille temsil ettirmesi yönünde dava dilekçesi yerine ge-
çerli olmak üzere işbu davetiye kendisine ilânen tebliğ olunur. 13317 

• 

Kangal Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1978/393 
Davacı Köy İşleri Bakanlığı adına Sivas Toprak ve İskan Müdürlüğü tarafın-

dan davalı Kangal İlçesi Hürriyet Mahallesinden Mehmet oğlu Ahmet Alkan aleyhine 
açmış olduğu tapu iptali davasının yapılan açık yargılaması sırasında : 

Davalı Ahmet Alkan'ın zabıta marifetiyle tebligata yarar açık adresi tesblt edi-
lemediğinden dava dilekçesinin davalı adına gazete ile ilânen tebliğine karar verilmiş 
olduğunda davalı Ahmet Alkarı'ın Kangal Asliye Hukuk Mahkemesinin 1978/393 esas 
sayılı dava dosyasının 25/10/1979 günlü duruşmada hazır bulunması veya kendisini 
bir vekille temsil ettirmesi davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

13318 

Kütahya 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

E. No : 1978/311 
K. No : 1979/208 
Davacı Neşe Genekşe vekili Av. Hüseyin Yılmaz ve arkadaşları tarafından, da-

valı Yaşar Genekşe aleyhine açılan geçimsizlik sebebiyle boşanma davasının yapılan 
duruşması sonunda : 

Tarafların boşanmalarına 5/6/1979 tarihli ve 1978/311 -1979/208 sayılı hükümle 
karar verildiğinden, davalının tebligata salih adresi bulunamadığından, işbu boşanma 
hükmününde davalıya tebliğ yerine kaim olmak ve ilân tarihinden 15 günlük süre 
içersinde kanuni yollara başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşmiş sayılacağı hu-
susunda keyfiyet ilân olunur. 13319 

Kurucaşile Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

E. No : 1978/15 
K. No : 1979/27 
Davacı Ayşe Kırıkçı vekili Avukat Neriman Fındık tarafından davalı Hüseyin 

Kırıkçı aleyhine Mahkememizde açılan senet İptali davasının yapılan, ve bitirilen açık 
duruşması sonunda : 

Gereği Düşünüldü : Davacının davasının kabulü İle Davacı ile davalı arasında 
yapılan Kurucaşile Noterliği Yevmiye No: 81, Cilt No: 026 sayılı Res'en ölünceye ka-
dar bakma akti senedinin iptaline, 19.185,— TL. nisbi vekâlet ücretinin davalıdan alı-
narak davacıya verilmesine, yukarıda yazılı bulunan karar özetinin Kurucaşile 
Mahallesinden olup, adresi tesbit edilemeyen davalı Hasan oğlu Hüseyin Kırıkçı'ya ilâ-
nen tebliğ olunur. 13315 
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Osmaniye Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1978/322 
K. No : 1979/191 
C. Sav. : 1978/655 - 259 
C. Savcı Yrd. : İsmail Seçer 18740 
Davacı: K. H. 
Mağdure : Hayriye Yıldırım : Ali kızı Hatice'den olma 12 yaşlarında Kara-

boyunlu Mah. Dereobası yolu üzerinde oturur. 
Müş. Sanık : Nazlı Duymuş : Süleyman kızı 60 yaşlarında, Hatice'den olma 

çadırlarda oturur. 
Samk : İsa Yıldırım : İsa oğlu, Eşe'den olma, 1959 doğumlu, Osmaniye Ka-

raboyunlu Mah. H : 100, C : 32, S : 85 de nüfusa kayıtlı. Osmaniye Kurtuluş Mah. 
33 No. lu çıkmaz sokakta oturur, bekar, cahil, sabıkasız, Türk, îslam, davulcu. 

Suç : Reşit olmayan maşdure ile rızaen cinsi temasta bulunmak, alıkoymak ve 
bu suça asli iştirak. 

Suç tarihi : 1976/yılı 
Karar tarihi : 8/6/1979 

Verilen hüküm : Osmaniye Asliye Ceza Mahkemesinin Görevsizliğine, Dosya-
nın Görevli Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine. 

Yukarıda açık kimliği ve hükmün özeti yazılı sanık hakkında gerekçeli hü-
küm yapılan tüm aramalara rağmen ve soruşturmalara rağmen sanığın İkametgahı, 
mesken ve İş yeri bulunamadığından kendisine tebliğ edilememiş olup 7201 sayılı 
Tebligat Kanununun 28 ve 29 ncu maddeleri gereğince Resmi Gazete ile ilânına, İlâ-
nın yapıldığı tarihten İtibaren 15 gün sonra aynı. Kanunun 31 inci maddesi gereğince 
hükmün kesinleşmiş sayılacağına karar verileceği ilânen duyurulur. 

13244 

E. No : 1976/190 
K. No : 1979/175 
C. Savcı No : 1976/1192 - 427 
Davacı : K. H. 
Müdahil : İskenderun Gümrükler Başmüdürlüğüne izafeten Osmaniye Hazine 

Avukatlığı 
Sanık : Salim Kılıç : Hasan oğlu, Saliha'dan olma, 1338 D. lu Bismil İlçesi, Çöl-

tepe Köyü 85 hanede nüfusa kayıtlı, halen Adapazarı Tepekum Mahallesi Sıra Sokak 
No. 32 de mukim. Evli, 2 çocuklu, Okur - yazar, Sabıkasız, Türk. İslam. 

Suç : Kaçakçılık 
Suç tarihi : 12/11/1974 
Karar tarihi : 29/5/1979 
Tatbik olunan Kanun ve Mad. : 1918 S. K. nun 25/3, 25/10, 647 S. K. nun 4/1. 

TCK. nun 40 
Verilen cezanın nevi ve süresi : 3.600 TL. ağır para cezası, 588,60 TL. tazmini 

mahiyette ağır para cezası, kaçak eşyalann zoralımına. 

Yukarda açık kimliği ve hükmün özeti yazılı sanık hakkında gerekçeli hüküm 
yapılan tüm pramalara rağmen ve soruşturmalara rağmen sanığın ikametgahı, mes-
ken ve İş yeri bulunmadığından kendisine tebliğ edilememiş olup 7201 sayılı tebligat 
Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmi Gazete ile İlanına, ilanın yapıldı-
ğı tarihten itibaren 15 gün sonra aynı Kanunun 31 nci maddesi gereğince hükmün ke-
sinleşmiş sayılacağına karar verileceği ilânen duyurulur. 13245 
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Gaziantep Asliye l. Ceza Hâkimliğinden : 

E. No ; 1975/247 
K. No : 1977/585 
25/4/1975 tarihinde işlediği kaçakçılık suçundan dolayı Hüseyin oğlu Fatma'dan 

olma 1942 doğumlu. Bozova İlçesinin Hüvek K. H. 29 da kayıtlı halen Adana İli Yurt 
Mh. 585 Sok. 7 numarada oturur Ömer Albayrak'ın yapılan duruşma sonunda suçu 
sabit görülerek : 

6829 sayılı Kanunun 1918 sayılı kanunla değişik 25/3, son. T. C. K. nun 59, 647 
sayılı kanun 4. maddeleri gereğince takdiren ve neticeden 3000 TL. ağır para cezası 
ve 300 TL. tazmini mahiyette ağır para cezasına mahkum edilmiş olup bütün arama-
lara rağmen karar sanığa tebligat yapılamamıştır. 

7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilânen tebliğine, aynı kanunun 28-29. 
maddeleri gereğince İlân tarihinden itibaren 15 gün İçinde kesinleşmiş sayılacağı teb-
liğ olunur. 13246 

Yenimahalle 1. Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1979/550 
Davacı Edibe Devli tarafından hasımsız olarak açılan vasi tayini davasının açık 

yargılamasında : 
Mardin İli, Güt Mahallesi 3 hane, 004/0» cilt, 2 sahlfede nüfusa kayıtlı Edibe'den 

olma 17/3/1940 D. lu Can Devli'ye aynı yerde kayıtlı ve aynı yerde oturur Annesi 11-
yas kızı, Cercis karısı, Naime'den olma 1330 D. lu Edibe Davli'nin M. K. nun ve 2022 
sayılı kanun hükümleri gereğince vasi nasp ve tayinine 3/8/1979 tarih 1979/550 esas 
1979/627 sayılı kararı ile verilen hüküm ilânen tebliğ olunur. 13302 

— — • 

Lapseki Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1977/368 
Çanakkale'de mukim Ayten Gürel vekili Av. Işık İşgüden tarafından Davalı ad-

resi meçhul Nimet aleyhine İkame eylediği paydaşlığın giderilmesi davasının yapılan 
açık duruşması sonunda : 

Davalı adına Resmî Gazete'de işlemll davetiye tebliğine karar verilmiş olmakla 
İşbu ilanın tebliğinden itibaren 15 gün içinde davaya bizzat gelmeniz veya temsil ede-
cek bir vekil yollamanız aksi halde duruşmanın gıyabınızda yapılacağı duruşma gü-
nünün 21/9/1979 günü saat 11.00 e atılı bulunduğu tebliğ olunur. 

13303 

Kars Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1978/163 
Davacı Remzi Topbaşlı vekili Av. Günay Aksak taralından davalılar Mehmet-

oğlu Süleyman Dereçik Köyü Muhtarı ye hazineyi maliye alehine mahkememizde açı-
lan tapu iptali ve tescil davasının yapılan açık duruşması sırasında. 

Davalılardan Mehmet oğlu Süleyman adlarına çıkartılan davetiyelerin adresle-
rinin meçhul olduğu bildirilerek bila tebliğ iade edildiğinden ve daha önce kendisine 
tebliğ yapılmadığından ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Karar gereğince davalılardan Mehmet oğlu Süleyman duruşmanın atılı bulun-
duğu 20/9/1979 günü saat 9.35 de Kars Sulh Hukuk Mahkemesinde H. M. U. K. nun 
509. ve 510 uncu maddesi gereğince nıüdafayı isbat eder bütün vesikalarla hazır bu-
lunması veya vekille kendisini temsil ettirmeleri gelmedikleri taktirde gıyabında tet-
klkat ve muhakeme yapılacağı ve gıyap kararı verilmeksizin karar verileceği daveti-
ye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 13307 



Mersin 2. Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

MERSİN 2. SULH CEZA MAHKEMESİNİN RESMİ GAZETE YOLUYLA TEBLİĞ EDİLECEK DOSYALARIN LİSTESİDİR 

S. No. Ssas No. 

1 — 

2 — 

3 — 

4 — 

5 — 

6 — 

7 — 

1976/450 

1976/891 

1976/680 

1977/1067 

1977/1160 

1977/593 

1977/764 

Karar No. 

1979/941 

1977/830 

1976/1383 

1977/919 

1977/1211 

1977/1121 

1977/920 

K tarihi K i m l i ğ i K. maddesi Cezası 

Düşme. 

522, 525, 647/4 

6831 S. K. 93/2 

27/9/1977 ŞAHİN ÖZKAN : Ali oğ. 1957 doğ. Muhit Yolu CMUK 41-42 
Karo Atölyesinde işçi MERSİN 

6/9/1977 RAMAZAN KOÇ : Mehmet oğ 1930 doğ. Piri- TCK 491/ilk, 
Ömerli Köyünden TARSUS 

7/12/1976 AYTEKİN GÜNAY : Mahmut oğ. 1948 doğ. 
Yeni Hal No. 8 de MERSİN 

28/9/1977 ŞABAN UZUNTOK : Bayram oğ. 1950 doğ. TCK 565 647/4 
Tece Köyünde oturur. MERSİN 

7/12/1977 MURAT DEMİR : Durmuş Ali oğlu 1949 doğ. TCK 456/4 647/6 200 İr. pr cz. 
Mitra Sokak No. 3 de oturur EDDEML1 

8/11/1977 MUSTAFA COŞKUN : Hakkı oğlu 1962 doğ. TCK 491/4, 522, .1600 İr. ağ. pr. cz. 
Kalburcu Köyü 2 no. da oturur TARSUS 523, 55/3, 647/4 

28/9/1977 ABDÜLKAD1R ERDAL : Süleyman oğ. 1952 TCK 565, 647/4 30 İr para cz. 

1-1800 lira pr. cz. 
2-3 ay gözetim. 

8 ay hapis 
65 İr. hp. pr. ce. 

de oturur ADANA 
8 — 1977/764 1977/920 28/9/1977 İBRAHİM GENÇ : Miksil oğ. 1955 doğ. Ha- TCK 565/1, 647/4 20 İr hf. pr. cz. 

midiye Mah. 428 Sok. No. 28 de MERSİN 
9 — 1976/1256 1977/1218 3/1/1977 YILMAZ AKTEMtR : Efraim oğl. 1948 doğ. TCK 568, 647/4 100 İr. hf. pr. cz. 

Osmaniye Mah. Cami karşısı No. 12 MERSİN 
10 — 1976/1256 1977/1218 3/11/1977 MEHMET GÜNGÖR : Ali oğlu, 1929 doğ. Siter TCK 567/1, 647/4 550 İr. hf. pr. cz. 

Mah. 262 Sokak No. 35 de MERSİN 
11 — 1976/1256 1977/1218 3/11/1977 MUSTAFA AĞLAMAZ : Hacı Ömer oğ. 1951 TCK 568, 647/4 100 İr. hf. pr. cz. 

doğ. Siteler Mahallesi 725 Sokak No. 20 de 
oturur MERSİN 

Yukarıda esas ve karar numarası ve karar tarihi ve karar numarası yazılı kararlar İlan. tarihinden itibaren 1 hafta içinde temyiz 
edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği ilânen tebliğ olunur. 

13495 
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Konya Ereğlisi Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1978/566 
Ereğli Gıda Sanayii ve Ticaret A. Ş. vekili Av, Uğur Gültekin tarafından da-

valılar Ayşe özyılmaz, Ummühan Bağcı, Ayhan Bektaş Ünal özyılmaz, Ahmet Özyıl-
maz, Ali Rıza Özyılmaz, Mustafa Özyılmaz aleyhine açılan izaleyi şuyuu davasının ya-
pılan duruşmasında davalı Ümmühan Bağcı'ya çıkartılan davetiyenin adresten ayrıl-
mış olduğundan bahisle iade edilmiş başkaca adresi tesbit edilemediğinden davalıya 
ilânen tebligat yapılmasına Mahkemece karar verilmiş olmakla: 

Mehmet Özyılmaz'a ait olup veraset yoluyla davalılara intikal eden tapu sicili-
nin Ereğli Selçuklu Mahallesi İstasyon Caddesi mevkiinde kain tapunun pafta 35, ada 
190, parsel 24 numarasında kayıtlı 282,52 mi arsalı kargir fırın, yine Selçuklu Mahal-
lesi Sokulu mevkiinde kain pafta 35, ada 190, parsel 5 de kalıtlı 131,88 M2 avlulu ker-
piç ev ve Hacımütahir Mahallesi Fabrika arkayolunda kain pafta 46, ada 222, parsel 
87 de kayıtlı 1490 M-2 bahçeli kerpiç ev'in şuyuun giderilmesi davasında davalı ümmü-
han Bağcı'nm duruşma günü olan 20/9/1979 günü saat 09.00 da hazır bulunması, dava 
basit usule tabii bulunduğundan HUMY. nun 509 ve 510. maddeleri gereğince ibraz 
etmek istediği delilleri varsa birlikte getirmeleri, gelmedikleri takdirde gıyap kararı 
tebliğ edilmeden duruşmanın gıyabında devam edileceğinden duruşmada bizzat veya 
kendilerini bir vekil vasıtasıyla temsil ettirmesi ilânen tebliğ olunur. 

13304 
— — — — 

Kayseri 2. Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacılar Nuriye İkiler ve arkadaşları vekili Av. Mustafa Bayır tarafından da-
valılar Mehmet Yalçın ve arkadaşları aleyhine açılan izale-i şuyu davasında. 

Aşağıda isimleri yazılı davalıların adresi gerek PTT. marifetiyle ve gerekse za-
bıta marifetiyle tesbit edilememiş ve kendilerine tebligat yapılamamış olmakla, bunlar 
adına ilânen tebligat yapılması kararlaştırılmış olduğundan : 

Davalıların Mahkememizin 1976/923 esas sayılı davasının 4/10/1979 tarihli otu-
rumuna saat 9 da gelmeleri gelmedikleri takdirde duruşmalara gıyaplarında devamla ka-
rar verileceği hususu ilânen tebliğ olunur. 

Davalılar : Hüseyin Tayyar, Bekir Kiline;, Kâzım Tayyar, Fevzi Sağlam, Rüş-
tü Tayyar, Aslan Tayyar, Sabri İleri, Mustafa işgüzar, AU Mavili, Ramazan Doğan, 
Hasan Kaya, Recep Yalçın, Dursun Erol, Yakup Erol. Aliosman Kargı, Recep İnanç, 
Müslüm Nazik, ibrahim Beyit, Mehmet Yalçın. . .. 13305 

Reçadiye Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1977/117 
Davacı Reşadiye'nin Çevreclk Köyünden Bektaş kızı Nazife Hayta tarafından 

davalılar aynı köyden Hüsne Şimşir (Turan) ve 12 arkadaşı aleyhine açılan taksim 
ve izaleyi şuyu davasının yapılan açık yargılaması sırasında, 

Davalı Hüsne Şimşir'e (Turan) davetiye tebliğ edilemeyip zabıtaca yapılan tah-
kikata rağmen adresi tesbit edilemediğinden ilâııen şerhli davetiye tebliğine karar ve-
rilmiştir. 

işbu dava H. M. U. K. nun 507 ve devamı maddeleri gereğince basit yargılama 
usulüne tabi bulunduğundan davalı Hüsne Şimşir'iıı Mahkememizin 1977/117 esas 
sayılı dosyasına müracaat edip duruşmalara gelmesi veya delillerini göndermesi, ma-
zeretsiz gelmediği veya kendini bir vekille temsil ettirmediği takdirde ayrıca gıyap 
kararı çıkarılmaksızm tebligat kanunun 31. maddesi gereğince ilân tarihinden itibaren 
15 gün sonra şerhli davetiyenin tebliğ edilmiş sayılacağı ilânen duyurulur. 

13306 



28 Ağustos 1979 — Sayı : 16738 RESMÎ GA2SETE Sayfa : 39 

Antalya 1. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

Mahkememizce 26/9/1978 tarih 1977/1283 esas 1976/571 sayıh kararla Memura 
hakaret kavlen ve fiilen taarruz ve hakaret ile darp suçundan sanık İzmir İli Altınordu 
Mah. 22 lıane nüfusa kayıtlı ismail Arslan ve Sebahat'tan olma 1950 D. lu Hakkı Şev-
ket Ülkü hakkında TCK. nun 456/4, 271/1, 266/1, 647 sayılı Kanunun 4/1 ile 6085 sayılı 
Kanun 60/E maddesi uyarınca Neticeden. 1716.60 Türk lira para cezasına ve ehliye-
tinin bir ay geri alınmasına, mahkûm edilmiş verilen bu hüküm sanığın gıyabında olup 
bunca aramalara rağmen bulunamadığından verilen hükmün tebliğ edilememiş olmak-
la bu kararın Resmî Gazete'de ilân edilmek Suretiyle Tebligat Kanunun 31. ve müte-
akip maddeleri gereğince ilânen tebliğ olunur. 13433 

• 
iskenderun 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1978/563 
Davalı: Talat Meral, Çaylı Köyü Dörtyol'da mukim halen semti meçhul. 
Davacı S. S. K. Genel Müdürlüğü vekili Av. Afşin Tol tarafından davalı Talat 

Meral aleyhine açılan R. Tazminat davası nedeniyle davalıya yapılan Gazetenizde da-
vetiye yerine ilan yapılmış ve gününde gelmediğinden Çaylı Köyü Dörtyolda mukim 
Talat Meral'a ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilmiş olduğundan 18/9/1979 günü 
saat 9.00 da mahkemede hazır bulunması veya kendinizi bir vekil marifetiyle temsil 
etmeniz gıyap davetiyesi yerin? kaim olmak üzere İlân olunur. 13393 

• 
Araklı icra Memurluğundan : 

1978/23 
Alacaklı Hasan Danışmaz tarafından borçlu Yalçın oğlu Mhmet Doğan Duru-

soy hakkında 150.000,— lira alacağından dolayı yaptığı icra takibi nedeniyle: 
Borçlunun adresi bütün aramalara rağmen bulunamadığından kendisine ödeme 

emri tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31. maddeleri 
gereğince adı geçen borçlu Mehmet Doğan Durusoy ödeme emrinin ilânen tebliğine 

Tebliğin neşir tarihinden itibaren onbeş gün sonra kesinleşeceği ilân olunur. 
13327 

* 
Lüleburgaz Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1975/473 
6/7/1979 gün ve 1975/473 esas 1979/255 sayılı kararla Eşiniz Remziye Vatan-

daş'tan boşanmanıza, bir yıl müddetle evlenmekten memuniyetinize, 562 lira mahke-
me masrafı ile 1000 lira ücreti vekaletin tahsiline karar verilmiş olduğundan, Hükmü 
süresi İçinde temyiz etmediğiniz takdirde kesinleşeceği, adresinin meçhuliyetine binaen 
İlam tebliği yerine kaim olmak üzere davalı Ramiz Vatandaş'a ilânen tebliğ olunur. 

13309 

Kocaeli Asliye Birinci Hukuk Hâkimliğinden : 

1978/617 
Davacılar Yusuf Yılmaz ve arkadaşları vekili Av. Ümit Yastıoğlu tarafından da-, 

vali Rıfat Yavuz Biiyükbudak aleyhine açılan Şuf'a davasının yapılan' duruşmasında: 
Davalı Rıfat Yavuz Büyükbudak'a Resmi Gazete'nin 21/5/1979 tarih ve 16643 

sayılı Nüshası ile İlânen davetiye tebliğ edilmiş olup, 21/6/1979 günü saat P.00 daki 
duruşmaya gelmediğiniz takdirde davaya gıyabınızda devam edilip, karar verileceği 
İlânen gıyap karan yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur. 

13323 
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Afyon 2. Asliye Hukuk, Hâkimliğinden : 

1978/229 
Duruşma günü : 24/10/1979 günü saat 9.00 da. 
Davacı Afyon Cumhuriyet Mahallesinden Nurettin İslen tarafından da vah Nü-

fus Müdürlüğü ve Hacınasuh Mah. 2. Harman Sok. No. 15/B de İbiş ve Ayşe Dudu'dan 
olma Mehmet İslen aleyhine açılan nüfus kaydı ve isim tashihi ve Ayşe Dudu olan 
ana adının Ayşe olarak düzeltilmesi davasında davalının adresi meçhul olduğundan 
adına gıyap kararı tebliğine karar verilmiş olduğundan davalının bizzat duruşmada 
hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, gelmediği veya bir ve-
kille temsil ettirmediği takdirde duruşmanın gıyabında yürütüleceği gıyap kararı ye-
rine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 13320 

Malatya 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1978/568 
Davacı T. E. K. nun, davalı D. S. 1. Başmühendisliği - Malatya'da çalışır Sevil 

Senem aleyhine açtığı tazminat davasında davalının adresi temin edilemediğinden, ilâ-
nen davetiye tebliğine karar verilmiş olmakla, Davalının 13/9/1979 günü saat 9.00 da 
yargılamada bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde hak-
kında gıyap davetiyesi çıkarılacağı hususu davetiye yerine geçerli olmak üzere ilân 
olunur. 13321 

Gaziantep İş Mahkemesi Hâkimliğinden : 

Davacı S. S. Kurumu ile davalılar Yaşar Barutçu, Alaattin Ozdemir, Hasan 
Uzun ve Şeker Sigorta A. Ş. aralarında devam eden 27.197.50 TL. rucu'an tazminat da-
vasının yapılan duruşmasında : 

Davalılardan Kahramanmaraş Beylerbeyi köyünde şöför Alaattin Ozdemir İle, 
Pazarcık'da şöför Ali oğlu, 1952 D. lu Hasan Uzun'un adresleri tesbit edilemediğin-
den adı geçenlere dava dilekçesi tebliğ edilememiş bulunduğundan Resmi Gazete ile 
ilânen davetiye tebliğine karar verilmiştir. 
' Adı geçen davalılar Alaattin özdemir ille Hasan Uzun 5/10/1979 günlü. 979/179 
esas sayılı davanın duruşmasında bizzat hazır bulunmaları, veya kendilerini bir ve-
kille temsil ettirmeleri davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

13325 
• 

Erzincan Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1979/206 
K. No : 1979/284 
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan sanık Bulgar uyruklu Aleksandır Elanko 

oğlu 1922 Doğumlu Bulgaristan Gradttven Ul. Penka Mihalova No. 21 de ikamet 
eder Soyfa şumnu (Cof. W) 3092 plakalı Tır Kamyonu şoförü Otonoy Aleksandrov 
Elanko hakkında mahkememizin 13/4/1979 gün ve 1979/206 Esas 1979/284 karar 
sayılı ilâmları ile TCK. nun 565/1-2, 72 ve 647 sayılı Yasanın 4 ncü maddeleri uya-
rınca sonuçta Yüz On lira hafif para ve Yedi gün meslek men cezası ile cezalandı-
rılmasına (Yokluğun) karar verilmiş olmakla sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 
28 nci maddesindeki esaslar dairesinde adresinin tesbit edilmediği ve meskeni meçhul 
kaldığından Yasanın 28, 29, 30 ve 31 nci maddeleri uyarınca Hüküm Resmî Gazetede 
ilânen tebliğine, 

İlânın yapıldığı tarihten sekiz gün sonra tebliğine yapılmış sayılmasına ve bir 
suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. 

13331 
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Gelibolu Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1978/244 
Davacı Gelibolu Bayır Köyünden Mehmet Emin Erol tarafından davalı Geli-

bolu Koru Köyünde Salih Avcı yanında mukim Lütfiye Erol aleyhine açılan boşanma 
davasında : 

Davalıya 4 Mart 1979 tarih ve 16568 sayılı Resmî Gazete'de ilânen tebligat ya-
pılmış olup duruşmaya gelmediğinden hakkında ı. .nen gıyap kararı verilmiştir. 

Adı geçen davalının 2/10/1979 günü saat 9.00 da yapılacak olan duruşmada ha-
zır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi halde gıyap yerine kaim 
olmak üzere ilânen gıyap olunur. 13311 

• 
Küre Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1979/17 
Davacı Küre'nin Karadonu Köyünden Necati Turan'ın davalı karısı aslen Çay-

bükü Köyü Cilt: 030, Sahife: 27, Hane: 52 de nüfusa kayıtlı Ahmet ve Fatma kızı 
Seher Turan aleyhine açmış olduğu zina sebebiyle boşanma davasının yapılan açık 
duruşması sırasında davalının adresi meçhul olup, tebligat yapılamadığından ilânen 
tebligat yapılmasına karar verilmiştir. 

Duruşmanın bırakıldığı 26/9/1979 günü saat 9.00 da Mahkememizde hazır bu-
lunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi yenileme dilekçesi ve çağrı kağıdı 
yerine geçerli olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 13312 

• 
Yeşilova Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1975/210 
Davacı Orman idaresi tarafından davalılar Güney Köyünden Ramazan Zengin, 

İsmail Çavdar, Osman Atıcı, Kamil Çapar, Faik Çapar, Emin Çapar, Bilal Çağdaş ve 
dahili davalılar Akide Atıcı, Ramazan Atıcı, Mustafa Atıcı, Vesile Balbay, aleyhlerine 
açılan orman tahdidinin iptali davasının mahkememizde yapılan açık duruşmasında : 

Dahili davalılar Akide Atıcı, Ramazan Atıcı, Mustafa Atıcı v,e Vesile Bal-
bay'ın adlarına çıkarılan davetiyelerde verilen meşruata göre adreslerinin meçhul ol-
duğu bu nedenle blla tebliğ iade edildiği anlaşıldığından adı geçenlerin adlarına Resmi 
Gazete İle ilânen tebligat yapılmasına mahkemece karar verilmiştir. 

Karar gereğince adı geçen dahili davalıların duruşmanın bırakıldığı 5/12/1979 
günü saat 9.15 de duruşmaya gelmedikleri, bir vekille kendilerine temsil ettlrmedik-
lerivarsa dahi mazeretlerini bildirmedikleri taktirde haklarında gıyap kararı tebliğ 
edileceği davetiye yerine kaim olmak üzere İlânen tebliğ olunur. 13313 

•——— 
Urfa 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1975/137 
Adalet Bakanlığı tarafından davalılar Müslüm Melik ve arkadaşları aleyhine 

açılan tazminat davasının yapılan yargılaması sırasında : 
Davalılardan Halil Saraç, Bekir Deveci, Halil Dede, Mahmut Sünbül, Kemal 

Çiloğlu, Ahmet Batkl, Yusuf Berk ve Müslüm Çlmen'e İlânen dava dilekçesi tebliğ 
edilmiş buna rağmen duruşmaya gelmediklerinden haklarında ilânen gıyap karan çı-
kanlmasına karar verilmiş olmakla, davalılar Halil Saraç, Bekir Deveci, Halil Dede, 
Mahmut Sünbül, Kemal Çiloğlu, Ahmet Batkl, Yusuf Berk ve Müslüm Çlmen'in bu 
kerre duruşmanın atili bulunduğu 2/10/1979 günü saat 9.00 da Mahkememizde hazır 
bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, gelmedikleri ve vekil gön-
dermedikleri takdirde duruşmanın gıyaplarında bitirileceği gıyap kararı yerine kaim 
olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 13316 
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Kartal Tapulama Hâkimliğinden : 

E. No. : 1976/3 
K. No. : 1979/54 
Davacılar Arif Kamil Kuranel ile davalılardan Ali Vehbi Ekmekçioğlu, Devlet 

Demir Yolları, Mehmet İsmet, Turgut Noyan, Şerafettin Yaşar Okan, Abdtissemet 
Nizamettin Acar, Ahmet Sedat Okan, Süleyman Server Zırçaloğlu, Mehmet Zaim Ser-
ver Zırçaroğlu, Kamran Kutlay, Nurettin Baransel mirasçıları, İhsan Barkın, Mustafa 
Muzaffer Belen, Abdurrahman Muaffak Işmen, Müfide Fahriye Yerlici, Muazzez Kaya, 
Ruklye Serap Baran, Pıtırcık Acar, aralarında yapılan açık yargılama sonunda; 

Kartal Kazasının Aydınlı Köyü, Karataş mevkiinde kain 2228 parsel Abdurah-
man Muaffak Işmen ve Müfide Yerlici adına Tapulama ekiplerince tesblt edildiği, da-
ha sonra bu parsele Arif Kamil Kuranel tarafından vaki tesbite itiraz davasının neti-
cesinde; 

Dava konusu 2228 parselin davalı adına olan tapulama tesbit tutanaklarının 
İptali ile adı geçen taşınmazın davacı Arif Kamil Kuranel adına tapuya tesblt ve 
tesciline, mahkememizin 12/6/1979 gün ve 1976/3 esas 979/54 sayılı hükümle karar 
verilmiş olup; 

Tahkikatla adresi belli olmayan davalılardan, Abdurahman Muaffak Işmen ve 
Müfide Fahriye Yerlici'nin işbu iiânen tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde ka-
rarı temyiz edebileceğine aksi halde ilâmın kesinleşeceğine, tebligat yerine kaim ol-
mak üzere ilân olunur. 13326 

Bozova Asliye Ceza Hâkimliğinden: 

Esas No : 1976/43 
Karar No : 1978/118 
Sanık : Tacettin Yalçın, Feyzullah oğlu 933 doğumlu, Ağrı 111 Yukarı Kttpkı-

ran köyü nüfusuna kayıtlı, Eiozovanın Gölbaşı mahallesinde İkamet eder. 
Suç : 6136 sayılı yasanın 13 ve 15 nci maddelerine muhalefet. 
Suç Tarihi: 23/3/1974 
Tv. Tarihi: 23/3/1974 
Th. Tarihi : 24/4/1974 
Hüküm özeti: Eülemine uyan 6136, 1308 sayılı yasa ile değişik 13 maddesince 

1 yıl hapsine 500 lira ağır para cezasına T.C.K. nun 59/son maddesince 1/6 nisbe-
tinde indirilerek neticeden 10 ay hapis 416 lira ağır para cezası ile teçziyesine sanı-
ğın bir daha suç lşlemiyeceğinden mahkemeye kanaat hasıl olduğundan cezasının 
647 sayılı yasanın 6 ncı maddesince teçlline 20/12/1978 günü karar verilmiştir. 

Sanığın adresi meçhul kaldığından adına ilânen tebligat yapılmasına, neşri ta-
rihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına, dair İş bu karar özeti 
tebligat yerine kaim olmak üzere ilân olunur. ' 13332 

• 

Lapseki Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

E. No : 1978/42 
K. No : 1979/206 
Davacı Behice Ergenoğlu vekili Av. Erhan Tez tarafından Keşan Birlik Otobüs 

İşletmesi, Trakya Garajı/İstanbul - Topkapı'da ikamet eden davalı A1İ Ergenoğlu 
hakkında açılan şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma konulu davada davalının ad-
resi meçhul bulunduğundan, Mahkememizce verilen 4/7/1979 gün Ve 1978/42 esas, 
1979/206 karar sayılı ilamı Resmi Gazete ile iılânma k a r a r verilmekle, İşbu gazete 
ilâm Lapseki Asliye Hukuk Mahkemesi kararı tebliği yerine kaim olmakla ilândır. 

13322 
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iskenderun 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davalı r 1 — Elvlra Kodas adresi meçhul iskenderun 
2 — Mari Kodas, adresi meçhul iskenderun 
3 — Manoli Kodas, adresi meçhul iskenderun 

1979/374 
iskenderun Belediyesi tarafından davalılar Elvlra, Marl ve Manoli Kodaş aley-

hine açtığı İskenderun 2 nci mıntıkasında kain 862 parselden 45 M2 İlk kısmı şehir 
plam gereğince istimlak edildiğinin ve 6830 sayılı Kanunun 17 net maddesi gereğince 
istimlak sebebiyle tescil davasının yapılan duruşmasında davalıların adresleri meçhul 
olduğundan davetiyenin ilânen tebliğine karar verilmek duruşma 25/9/1979 gilnil saat 
9 a talik edilmiş bulunmaktadır. 

Mezkûr gün ve saatte İskenderun 1 İnci Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bu-
lunmanız gelmediğiniz ve sizi temsllen vekil göndermediğiniz taktirde 6839 sayılı ka-
nunen 17 nci maddesi gereğince gelmesseniz dahi gıyabınızda karar verileceği davetiye 
yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 13190 

• 
Adana 3. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1978/1027 
K. No : 1979/107 
Eğitim ve öğretim özgürlüğünü engellemek, görevli memura hakaret, yarala-

maya kalkışmak, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçlarından sa-
nıklar Ceyhan Kızıldere Köyü nüfusuna kayıtlı Veli oğlu Mihrl'den doğma 1960 D. lu 
ismail Pehlivan ile Pazarcık ilçesi Emiroğlu Köyü nüfusuna kayıtlı Halil oğlu Göv-
her'den doğma 1959 doğumlu Salman Erzurumluoğlu haklarında Mahkememizin 
12/3/1979 tarih ve 1978/1027 esas 1979/107 karar sayılı İlamıyla Mahkememizin gö-
revsizliğine, sanıklar hakkındaki dava dosyasının görevli ve yetkili Adana Sıkıyöne-
tim Askeri Mahkemesine gönderilmesine sanıkların gıyaplarında verilen görevsizlik 
kararı sanıkların 7201 sayılı tebligat yasasının 28. maddesindeki esaslar dairesinde ad-
reslerinde adreslerinin tesbit edilemediği ve meskeni meçhul kaldıklarından yasamn 
28, 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, 

İlanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir su-
retinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir, 

İlânen tebliğ olunur. 13204 

Malatya Asliy 3. Hukuk Hâkimliğinden : 

1978/750 
Davacı Sevim Zorlu ve Seniha Sürmeli vekili Av. Mehmet Buğdaycı tarafından 

davalı Ali kızı Aşağıbağlar Mahallesi Yavaşoğlu ESO durağı karşısı adresinde İkamet 
ettiği bildirilen Nevide Bozkurt alehine ikame olunan Şufa davasının yapılan duruşması 
sonunda : 

Yukarda adresi yazılı davalı Nevide Bozkurt bu adresinde bulunamadığından 
keza adresi tahkik edilememiş olduğundan davatiye ve gıyap kararının Resmi Gazete 
ile ilân edildiği ve 11/4/1979 tarih 1978/750 esas 1979/267 sayılı kararın Aşağıbağlar 
Mahallesi kütük 2, sayfa 208, ada 260 parsel 4 te kayıtlı bulunan 17440 M? İlk taşın-
mazın Nevide Bozkurt adına kayıtlı 400/17439 payın iptali ile veraset İlamı gereğince 
her İki davacı adına tesciline satış bedelleri ve şufa bedeli toplamı 11300 TL. sının 
bulunduğu hesaptan davalıya ödenmesine karar verilmiş bu karar davalının gıyabında 
bulunduğundan bu ilanın yanını tarihinden itibaren 15 gtin sonra tebligat yapılmış sa-
yılarak 15 gün içinde temyiz edilmediği taktirde hükmün kesinleşeceği karar tebliğ 
yerine kaim olmak üzere tebliğ ve İlân olunur. 13196 
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Artvin Ağır Ceza Mahkemesinden ; 

E. No. : 1978/25 
K. No. : 1978/77 
Kominizm propogandası yapmak suçundan sanık Mustafa oğlu, Resmlye'den 

olma, 1954 D. lu, Borçka ilçesi Taraklı köyü nüfusuna kayıtlı Hüseyin Çakır'a müs-
net suçtan beraat kararı verilmiş olup adı geçene tebliğ edilemediğinden llânen tebliğ 
olunur. 13329 

E. No. : 1976/506 
K. No. : 1977/64 
Hırsızlık suçundan sanık Dursun oğlu, Ayşe'den olma, 1959 D. Ju Artvin Ha-

mamlı köyü nüfusuna kayıtlı Ali Biber'e TCK. nun 491/3, 522, 55/3, s. y. 4 madde-
leri gereğince Iklbin dörtyüz Ura Ağır para cezası verildiği ve bu oeza Ue ilgili hü-
küm adı geçen'e tebliğ edilemediğinden ilânen tebliğ olunur. 

13330 
• 

Gediz Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

Esas No. : 1978/100 
Karar No. : 1979/23 
Karar Tarihi : 16/2/1979 
Simav Cuma Mahallesinden 209 hanesinde kayıtlı Yusuf ve Sultan kızı 1949 

D. lu Yaşar Sultan Elmacı'ııın İşlediği Taksirle ölüme Sebebiyet Suçundan mahke-
memizin 16/2/1979 tarih 978/100 - Esas 1979/23 Karar sayılı ilâmı ile ceza Kanunu-
nun 455/1, 455/son 647 sayılı yasanın 4-6 ncı maddesi gereğince neticeden 3052, 40 
Ura ağır para cezasıyla mahkumiyetine ve cezasının ertelenmesine karar verilmiştir, 
sanığın gıyabında olan işbu karar sanığa tebliğ edilemediğinden tebligat kanununun 
28 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm hülasasına ihtiva eden ilânın gazete ile 
neşrine, neşir tarihlinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına tebli-
gat yerine kaim olmak üzere Hân olunur. 13328 

Yenimahalle Asliye 3. Hukuk Hâkimliğinden : 

1978/634 
Davalı: Ahmet Yavuz Arıkan 
Davacı Türkan Arıkan tarafından aleyhinize açılan velayetin nezl davası sı-

rasında; 
22/6/1979 tarihindeki duruşmaya gelmediğinizden hakkınızda gıyap karan 

verilmiş olup duruşmanın devamı olan 18/9/1979 günü saat 10.00 a bırakılmıştır. 
Vaktinde duruşmada bulunmanız luzumu tebliğ olunur. 13231 

• — 

Samsun İş Mahkemesi Hâkimliğinden : 

1979/100 
Sosyal Sigortalar Kuırumu vekilleri tarafından davalı Ufuk Karaca aleyhine 

açılmış bulunan sigorta gideri davasının yapıları duruşmasında : 
Davalı Ufuk Karaca Baykar Çelik Eşya Ticaret Sanayi Koli. Ştl. Sanayi Sitesi 

Samsun'da ikamet ettiği bildirilmekte isede adına çıkarılan davetiye gösterilen adres-
te bulunamadığından bahisle blla tebliğ iade edildiği davalıya birde gazete ile llânen 
tebligat icrasına karar verildiğinden ve duruşma günü 16/10/1979 gününde hazır bu-
lunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi hususu davetiye yerine kaim ol-
mak üzere llânen tebliğ olunur. 13324 
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Yenimahalle 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1976/762 
DHvacı Şevket Atu tarafından da vah Aşye Atu aleyhine ağılan Zina sebebiyle 

boşanma davasımn yapılan duruşması sonunda, 
Niğde İli Aksaray llşesl Çardak Köyü 45 hanede kayıtlı tarafların boşanmala-

rına davalının kusuru nedeniyle bir yıl evlenmekten memnuniyetine müşterek çocuk-
ları Keziban ile Fatman'm velayetinin babaya Aynur'un ise velayetinin anneye bıra-
kılmalarına çocukların baba ve anneleriyle münasebet tesislerine dair 21/2/1978 ta-
rihinde 1976/762 - 114 sayılı karar özeti tebligat yerine kaim olmak iizere ilânen teb-
liğ olunur. 13429 

• 
Posof Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1979/14 
Davacı Posof İlçesi Kayınlı Köyünden Baniye Aydm'ın davalı aynı köyden Meh-

met Aydın aleyhine açmış olduğu Nafaka davasının yapılan açık duruşması sırasında : 
Davalı Mehmet Aydın'a davatlye tebliğ edilememiş olup, adreslde tesbit olunma-

dığından davalı Mehmet Aydm'a meşruhattı davatiye yerine kaim olmak üzere duruş-
manın atılı bulunduğu 8/8/1979 günü saat 9.00 da Posof Sulh Hukuk Mahkemesi sa-
lonunda delilleri ile birlikte hazır bulunması, aksi halde duruşmanın H. U. M. K. nun 
509 ve 510. maddeleri gereğince gıyabında devam edileceği ilftnen tebliğ olunur. 

13396 

Gaziantep 3. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1977/991 
Davacı Lütflye İngeç tarafından Ahmet" tngeç aleyhine açmış bulunduğu Ana 

adı tashihi davasında davalı adına ilânen davetiye tebliğ edilmiş olmasına rağmen 
gelmediğinden adına ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilmiştir. 

işbu davanın duruşması 18/9/1979 günü olup davalı Ahmet ingeç duruşmaya 
gelmediği veya kendini kanuni bir vekil ile temsil ettirmediği takdirde duruşmanın 
gıyabında yapılacağı ilânen gıyap kararı tebliği yerine kaim olmak üzere ilân olu-
nur. 13242 

Bayındırlık Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1978/373 
Davacı Çimen ün vekili Avukat Ahmet Paytar tarafından davalı Temur ün 

aleyhine açılan boşanma davasının Mahkememizde yapılan açık duruşması sırasında : 
Davalı Temur ün'e ilânen tebligat yapılmış duruşmada hazır bulunmadığından 

duruşmanın bırakıldığı 11 Ekim 1979 Perşembe günü saat 9.00 da Bayındır Asliye Hu-
kuk Mahkemesinde bizzat duruşmada hazır bulunması veya kendisine bir vekille tem-
sil ettirmesi, aksi halde gıyabında duruşmanın devam edileceği ve karar verileceği 

hususları gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 13314 
• ' 

Ayvalık Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Hayriye Kantarcı vekili Avukat Vecdi Sansür tarafından adresi meçhul Eyüp 
kızı Fatma Şensal aleyhine açılan evlatlık kaydının terkini davasımn yargılaması 
sırasında davalıya İlânen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla : 

Fatma Şensal'ın 19/9/1979 Çarşamba günü saat 11.25 de mahkemede hazır 
bulunması ilânen tebliğ olunur. 13232 
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Turhal Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

Esas No: 1976/1551 
Karar No : 1976/1760 
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: 
Dinlenen şahit beyanları, dosya miinderecatı ve doktor raporlarına göre sa-

nığın tornavida ile müştekiye yaraladığı anlaşılmış ]o yolda kanaat gelmiş olmakla 
sanığın eylemine uyan T.C.K. 456/4. maddesi gereğincc 400 TL. ağır para cezasiyle 
cezalandırılmasına, tornavida ile işlendiğinden 457/1 maddesi gereğince verilen ce-
zasının 1/3 artırılarak 266,60 kuruş ağır para cezasiyle cezalandırılmasına, sanığın 
yaşı sebebiyle TCK. 55/3. maddesi gereğince 1/3 ü indirilerek 177,70 lira ağır para 
cezasiyle cezalandırılmasına, suçun işleniş tarzı, ve cezaların şahsilik prensipleri 
nazara alınarak herhangi bir tenzilâta yer olmadığına cezasımn tecili halinde bir 
daha suç işlemeyeceğine dair kanaat gelmediğinden cezasının teciline yer olmadığı-
na 2/11/1976 tarihli müzekkere gideri 2 lirama, sanıktan tahsiline dair karar veril-
di. 13503 

Esas No: 1977/43 
Karar No: 1977/190 
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: 
Sanığın olay tarihinde ehliyetsiz taksi kullandığından suçun işleniş 'şekli, suç 

ve suçlunun özel durumu cezaların şahsilik prensipleri nazara alınarak Trafik Ka-
nununun 24. maddesi delaletiyle 58/B bendi gereğince takdiren ve teşdiden 200 TL. 
hafif para cezasiyle cezalandırılmasına cezasından herhangi bir tenzilata yer ol-
madığına, suçun işleniş şekli itibariyle bir daha suç işlemeyeceğine dair kanaat 
hasıl olmadığından .cezasının teciline yer olmadığına, bir davetiye posta ücreti 150 
kuruşun sanıktan tahsiline karar verildi. 13504 

Easas No.: 1977/2189 
Karar No: 1978/471 
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: 
Fenni muayenesiz kara yolunda traktör kullandığı suç zabıt varakası, sanı-

ğın açık .ikrarı ile anlaşıldığından müsnet suçtan dolayı hareketine uyan 6085 sa-
yılı Kanunun 232, 22, 58/A maddeleri gereğince takdiren ve teşdiden 150 lira hafil 
para cezasiyle tecziyesine cezasından herhangi bir tenzilâta yer olmadığına, suçun 
işleniş şekli itibariyle bir daha suç işlemeyeceğine dair kanaat haşlamadığından 
cezasının teciline yer olmadığına, .bir davetiye posta ücreti 150 kuruşun sanıktan 
tahsiline dair karar verildi. 13505 

• 
Bilecik İcra Memurluğundan: 

1979/54 
Ayşe Beyde vekili Avukat İbrahim Gören'e Bilecik Asliye Hukuk Mahkeme-

sinin 23/1/1979 tarih ve 1978/31 esas 1979/12 karar sayılı ilâmı ile i-193.744 lira 50 
kuruş ödemeye borçlu ^Gölpazan B. P. Karşısı Hacı Aziz Tırak evinde mukim, Ke-
mal Çakır'ın adına kayıtlı bulunan 11 AE 832 plakalı otomobilin 13/3/1979 tarihin-
de gıyabında haciz konulup borçlu adına 19/3/1979 tarihinde 1 çıkarılan 103 davet 
varakasının gösterilen adreste bulunmadığından bila iade edildiği, zabıtaca yapı-
lan tahkikattada gösterilen adreste bu namda '.bir kimsenin bulunmadığı bildiril-
miş olmakla borçlu Kemal Çakır'ın M.K. nun 102 nci maddesine tevfikan yapılan 
haciz sırasında hazır bulunmadığınızdan işbu ilânın ilân tarihinden itibaren adı 
geçen kanunun 103 üncü maddesi gereğince üç gün içinde haciz tutanağını tetkik 
ve bir diyeceğiniz varsa bildirmeniz; işbu ilânın 103 davet varakası yerine kaim 
oirnak üzere keyfiyet ilânen tebliğ ve ihtar olunur. 13490 
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Hatay Antakya Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

E. No : 1978/890 
K. No : 1979/546 
Mahkememize davacı Ahmet Bakır ve Nazire Gül vekili Av. Mahmut Sahilli-

oğlu tarafından davalı Zekiye Kayyuka aleyhine asılan taksim davasının yapılan yar-
gılaması sonunda; 

Mahkememizce, davanın kabulüne, bu nedenle Antakya Kavaslı Köyü 81 par-
sel 14784 M2. yüzölçümündekl cinsi tarla olarak gözüken taşınmazın açık artırma 
sureti ile satılıp paraya çevrilerek elde olunacak bedelin ortaklar arasında tapudaki 
hisseleri oranında kendilerine bölüştürmesi suretiyle ortaklığın giderilmesine; 

Davalı Zekiye Kayyuka'nın adresinin yapılan araştırmalara rağmen buluna-
madığından kararın llânen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. 

İşbu hüküm özünün, tebliği yerine kâim olmak üzere 7 gün içinde kanuni yol-
lara müracaat edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği ilân olunur, 

13428 
— — — • 

Bolu Asliye 1. Hukuk Hâkimliğinden : 

1975/744 
İstanbul Bankası Bolu Şubesi vekili tarafından Mustafa Karakaş mirasçıları 

aleyhine açılan alacak davası İçin adresi bilinemeyen ve kendisine ilânen davetiye teb-
liğ edilen İstanbul Eminönü Kumkapı Tavşantaşı Mahallesi 21 hanede nüfusa kayıtlı 
Hafız Hamdi oğlu 1310 doğumlu Ahmet Cemil Karakaş'a gıyap çıkarılmasına karar 
verilmiştir. 

Davalı Ahmet Cemil Karakaş'ın 4/10/1979 tarihine rastlayan Cuma günü saat 
9 da Mahkememizde hazır bulunması veya kendini vekiUe temsil ettirmesi, aksi tak-
dirde gıyabında karar verileceği hususu gıyap tebligatı yerine ilân olunur. 

13427 
* 

Dinar Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1977/46 
Ali Odabaş vekili Av. Hasan Güngör tUzünün Ahmet Odabaşı, Gülsüm Uy-

sal, Halil Efe ve 5 arkadaşı aleyhine Doğanlı Köyü 1790 parselin iptali için açmış 
olduğu tapu iptali davasının duruşmasında : 

Davalılardan Halil Efe'nin adresi meçhul bulunduğundan adına Resmi Gazete 
İle davetiye tebliğine karar verilmiş olması sebebi ile Halil. Efe'nin duruşla günü 
3/10/1979 günü saat 10.25 de mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekil-
le temsil ettirmesi aksi takdirde birdahaki celse gıyap kararı tebUğ olunacağı Davetiye 
yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 10430 

Dinar Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1975/365 
Hamdi Yakar, Mehmet Yakar ve arkadaşları vekili A,v. Hasan Güngör Tüzü'nün 

Bedriye Koç ve arkadaştan aleyhine Sütlaç Köyü 98 parselin tapu kaydının iptali ve 
tescil davasının duruşmasında : 

Dahili davalı Ahmet Koç'un adresi meçhul bulunması nedeni ile adına ilân yolu 
ile davetiye tebliğine karar verilmiş olduğundan Ahmet Koç'un duruşma günü 7/9/1979 
günü saat 10 da mahkememizde hazır bulunması veya kendisini l?lr vekille temsil ettir» 
meal aksi takdirde adına bir dahaki celse gıyap karan tebliğ olunacağı davetiye yeri-
ne kaim olmak üzere ilânen tebli ğolunur. 13431 
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Konya 1 nci Ağır Ceza Başkanlığından : 

18/4/1976 tarihinde kilit kırmak suretiyle hırsızlık yapmak suçundan sanık 
Adapazarı Karakalpak Mahallesi Dedeoğlu Sokak No. 98 de oturur ve aynı yer nüfu-
sunda kayıtlı ibrahim ve ipekten olma 1930 Dğ. ıu Mehmet Hayri Güleryüz'ün Konya 
1. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşması sonunda : 

Samk Mehmet Hayri Güleryüz kilit kırnak suretiyle hırsızlık yapmak suçun-
dan TCK. 491/ilk, 522. maddesine göre iki ay hapis ve TCK. 525. maddesi gereğince 
de iki ay Emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulma cezasına ve TCK. 40. mad-
desi gereğince mevkufiyet müddetinin cezasından mahsubuna, 158 lira 65 kuruş Mah-
keme masrafının sanıktan tahsiline dair verilen 30/12/1976 tarih ve 1976/86-258 sayılı 
hüküm sanık Mehmet Hayri Güleryüzün adresinin meçhul kalmasından 7201 sayılı 
tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ve Konya'da 
münteşir bir Gazete'de il&nen tebliğine, aynı Kanunun 31. maddesi gereğince ilânın ya-
pıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılmasına, bu müddet içinde 
Mahkememizin 1976/86 Esas, 1976/258 Karar sayılı dosyasına kanuni haklarını kul-
lanmadığı takdirde hükmün kesinleşmiş sayılatcağına karar verilmiştir. 

llânen tebliğ olunur. 13432 

Ankara 13. Asliye Hukuk Hâkimliğinden 

1979/41 
Davacı Milli Eğitim Bakanlığı vekil lAv. Refika Zihni Gündüç tarafından dava-

lılar, Ahmet Ali, Cemal Aktaş ve Demlrhamdi Hisarçıklıoğlu aleyhlerine Mahkeme-
mize açılmış bulunan okul giderinden alacak davasının yapılan açık yargılaması so-
nunda : 

20/2/1979 gün ve 1979/41-31 esas ve karar sayılı karar İle 200.942,20 liranın 1 
yıllık faizi dahil 135.408 lirasının bütün davalılardan müştereken ve müteselsilen asıl 
alacak ile hakiye faizden kalan 65.534,20 lirasının asıl borçlu Ahmet Aktaş'tan mün-
feriden tahsili ile davacı Bakanlığa verilmesine, Asıl alacak 124.800 lira ile bakiye asıl 
alacak 14.882,80 liraya 5/3/1974 dava tarihinden itibaren tahsil tarihine kadar yıllık 
ayrı ayrı % 8,5 lira faiz yürütülmesine, ve bu şekilde eski kararda direnllmesine ay-
rıca 10.525 lira ücreti vekaletin bütün davalılardan müştereken müteselsilen takdir 
olunan 6043 lira ücreti vekaletin asıl borçlu Ahmet Aktaş'tan tahsiline dair verilen hü-
küm davalılardan Demir Hamdi Hisarcıklıoğlu'na ilânen tebliğine karar verilmiş oldu-
ğundan işbu karar yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

13390 
»— 

Aksaray 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1975/434 
Aksaray Akcekent K. den Habib oğlu Habil Bozdoğan'ın Zahiri görünüşü iti-

bariyle 15 yaşında olduğu bahisle Aksaray C. .Savcılığının 3/9/1975 tarih 1975/1009 
esas numarasıyla adı geçenin nüfus sicilindeki 1/4/1956 doğum kaydının iptali ile 
ay ve gün baki kalmak üzere 1/4/1960 doğumlu olarak tashihi davasının duruşma-
sı sırasında verilen ara karar gereğince: 

Davalı Habil'in adına çıkartılan davetiyeye adresinin meçhul olduğu ve ay-
rıca dava tarihinden itibaren bugüne kadar yaptırılan zabıta tahkikinde dahi da-
valının adresinin bilinmediği bildirildiğinde Resmî .Gazete'de davetiye yerine kaim 
olmak üzere adına tebligat yapılmasına karar verildiğinden davalının 18/10/1979 
günü saat 1025 de mahkemede bizzat kendisi veya kendisinin bir vekille temsil et-
tirmesi pususu davetiye yerine geçerli olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

13502 
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Bolu Asliye 1 inci Hukuk Hâkimliğinden : 

Esas No: 1977/436 
Karar No: 1979/170 
Davacı Bahriye Doğru tarafından davalı Çarşamba Vakıfköprü Köyünden 

Yahya oğlu 1946 doğumlu Ferah Doğru aleyhine açılan geçimsizlik sebebiyle boşan-
ma davası sonunda: Mahkememizden verilen 24/4/197$ tarihli hüküm ile Samsun 
Çarşamba Vezirköprü Köyü 33 hanede kayıtlı tarafların boşanmalarına, müşterek 
çocuk İlknur'un velahiyetinin davacı Bahriye'ye verilmesine, davalının dini bayram-
ların ikinci ve üçüncü günlerinde davacı nezdinde çocukla görüşebilmesine, 2412 
lira mahkeme masrafı ve 900 lira avukatlık ücretinin davalıdan tahsiline Yargıtay 
yolu açık olmak üzere karar verildiğinden, hüküm adı geçen davalıya ilânen .tebliğ 
olunur: 13425 

İskenderun 2 nci Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1978/598 
Davalılar : 
İ — Mustafa Ozan Türkocağı Mah. 356. Sokak No. 13 de mukim iken halen 

adresi ¿meçhul. 
2 — Bahri Karadağ, aynı adreste mukim iken halen adresi meçhul. 

. Davacı Atalay Baysal vekili Av. Remzi Çetin tarafından davalılar olarak Mus-
tafa Ozan Bahri Karadağ aleyhlerine açılan tazminat davası nedeniyle davalılar 
Mustafa Ozan ve Bahri Karadağ adına gazetenizde davetiye yerine ilân yapılmış 
ve gününde gelmediklerinden haklarında ilânen gıyap karar tebliğine karar veril-
miş olduğundan Mustafa Ozan ve Bahri Karadağ'ın 26/9/1979 günü saat 9.00 da 
mahkemede hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri aksi 
halde duruşmanın gıyabında yapılacağı ve bir daha duruşmaya alınmıyacaklan 
gıyap davetiyesi yerine ilân olunur. 13424 

• 

Bozüyük Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1979/46 
Davacı Bozüyük Kandilli Köyünden Mehmet İşen vekili Av. Ertuğrul Akaoğlu 

tarafından davalılar Tapu Sicil Muhafızlığı, Mustafa Ünal, Abdullah Ünal ve Ah-
met Önüz aleyhlerine açılan tapu iptali ve miktar tevsii davasında: 

Davalılar Mustafa Ünal, Abdullah Ünal ve Ahmet önüz'e dilekçe ve davetiye 
tebliğ edilemediğinden Resmî Gazete ile ilânına karar verilmiştir. 

Davalı Mustafa Ünal, Abdullah Ünal ve Ahmet önüz'ün duruşmanın bırakıl-
dığı 27/9/1979 -Perşembe saat 9.00 da bizzat ,veya bir vekille kendilerini temsilen 
duruşmada bulunmaları hususunda davetiye yerine kâim olmak üzere ilânen teb-
liğ olunur. 13491 

Borçka Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1979/147 
Davacı Süleyman Yılmaz vekili tarafından açılan gaiplik davasının tensip 

kararında gaip Camili Düzenli Köyünden ölü Süleyman ile Cevahir'den olma Hü-
seyin Yılmaz'ın bizzat kendisi veya hayatından bilgisi planların ilân tarihinden iti-
baren 3 ay içinde mahkememize müracaatları aksi takdirde Medeni Kanun hüküm-
lerine göre Yasal süre içinde gaipliğine karar verileceği ilân olunur. 
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Ankara 12 nci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1978/569 
Davalı: Nihat Ekşi, Bahçelievler 29. Sokak No. 18/3 Ankara 
Davacı Mustafa Çetinkaya .vekili Avukat Yaşar Ertuğrul tarafından aleyhi-

nize açılmış bulunan tazminat davasına ait dava arzuhali ve duruşma gününü bil-
dirir davetiye ilânen tebliğ edilmiş olup duruşmaya gelmediğinizden adınıza ilâ-
nen gıyap karan tebliğine mahkemece karar verilmiş olmakla davanızın duruşması 
2/10/1979 Salı saat 9/35 de olup belli gün ve saatte duruşmada hazır bulunmanız 
veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz veya usulün 405. ci maddesi gereğincede 
bu gıyaba müddeti içinde itiraz etmeniz lüzumu işbu gıyap karan yerine kaim ol-
mak üzere ilânen tebliğ olunur. 13493 

1977/425 
Davalı: Ömer Azmi Dolon, Açıkel Sokak Uzel Apt. 24/1 Ankara 
Davacı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı vekili Avukat Gülderen Seven 

tarafından aleyhimize açılmış bulunan alacak davasına mahkememizden ittihaz edil-
miş bulunan 26/3/1979 tarih 1977/425 esas 1979/130 sayılı kararla 308.632,68 TL. nin 
davacı vekili için takdir olunan 4675,— TL. vekâlet ücreti ile 8/6/1977 tarihinden 
itibaren para tahsil edilinceye kadar % 5 kanuni faiziyle beraber davalılar Hüdayi, 
Behçet, Nermin, Nuri Özkan ve Ömer Azmi Dolon'dan alınarak davacıya verilme-
sine ve aynca 9853 lira bakiye parçın davalılardan tahsiline yargıtay yolu açık ol-
mak üzere karar verilmiştir. 

işbu karar ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edUmiş sayılacağından 
davalı Ömer Azmi Dolon'un bu süre içinde karan temyiz edilebileceği adresinin 
meçhuliyetine binanen kararın tebUğ yerine kâim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

13494 
— • — — 

Almus Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

Esas No: 1978/346 
Karar No: 1979/157 
AlmuS İlçesi Yuva Köyünden Salih oğlu, .Eşme'den olma, 1934 doğumlu çift-

çilikle uğraşan Mehmet Akkaya'nın 6831 sayılı Orman Yasasının 93/2 nci maddesi-
ne muhalefetten 1.800 TL, ağır para cezası ile tecziyesine, TCK. mm 95/2. maddesi 
uyarınca tecilli 1.800 TL. ağır para cezasının aynca ve aynen infazına; görevli or-
man muhafaza memuruna mukavemet fiilinin TCK. nun 258/2. maddesine temas 
etmesi nedeniyle bu suçtan dolayı mahkememizin görevsizliğine dair Hâkimliği 
mizce gıyaben verilen 28/3/1979 tarihli ilâm, sanık bütün aramalara rağmen bulu-
namadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Adli Tebligat Kanununun 
28-29. maddeleri gereğince hüküm özetinin ilânen tebliği ile neşir tarihinden iti-
baren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ve Uân ücretinin sanıktan 
alınacağı ilân olunur. 13496 

• 
Ankara 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1979/294 
Adresi meçhul davalı Kavser Çetin; 
Davacı M. Eğitim B. lığı tarafından sizin ve diğer davalı Selahattln Gültek'in 

aleyhlerinize açılan okul giderlerinden mütevellit 4215,— TL. lık alacak davası duruş-
masının muallak bulunduğu 26/9/1979 günü saat 10.00 da Mahkemede hazır bulunma-
nız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz lüzumu, davetiye ve dava arzuhali teb-
liği yerine kaim olmak üzere keyfiyet İlân olunur. 13388 
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Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden : 

OTOMOBİL SATIŞI 
Gümrüğe Terkedilen veya Terkedilmiş Sayılan Muhtelif Model ve Markalarda 

342 adet nakil vasıtası aşağıda yazılı günlerde Ankara, Şato Yazar Düğün Salonunda 
açık artırma suretiyle satılacaktır. 

1 — Satış konusu nakil vasıtalarının cinsini, türünü, satış değerini ve açık 
artırmaya girebilmek için yatırılması gerekli teminat tutarım gösterir listeler, Dev-
let Malzeme Ofisi Bölge Müdürlüklerinde, Ankara Satış Gümrük Müdürlüğünde ve 
Ankara Belediye ilân yerlerinde asılıdır. 

2 — Satış listeleri, 50,— TL. karşılığında Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür-
lüğünden ve arabaların bulunduğu yerden alınabilir. 

3 — Açık artırmaya iştirak edecekler, listede belirtilen teminat tutarlarını 
satış gününe kadar Türkiye Emlâk Kredi Bankası Yenişehir Şubesi 6 sayılı hesa-
bına para olarak yatıracaklardır. 

4 — Satışa iştirak edecekler, fotoğraflı ve onaylı kimlik belgelerini berabe-
rinde bulunduracaklardır. 

5 — Aracı satın alanlar, araç bedelini 7 gün içinde yatırmaya ve bu tarihten 
itibaren de 15 gün içinde aracı sahadan götürmeye mecburdurlar. Aksi takdirde Tü-
züğün 18/c maddesi uygulanacaktır. 

6 — Araç satın alanlar, sahadan araçlarını teslim almadan önce Komisyonu-
muza verilen teslim fişinde yazılı hususları (motor No., şasi No., model ve kapı adedi 
v. s.) araç üzerinde tetkik ettikten sonra aracı sahadan çekebileceklerdir. Tutmazlık 
halinde araç çekilmeyip durum Komisyonumuza bildirilecektir. 

7 — Satış listesinde belirtilen hasar miktarlarının fazla veya eksik çıkma-
sından Devlet Malzeme Ofisi sorumlu değildir. Hasar miktarını Ofis Tekeffül etmez. 

8 — Karar pulu ve tellâliye alıcı tarafından ödenecektir. 

9 — Görüldüğü haliyle satışa çıkarılmakta olan araçlar, bulunduklar) mahal-
den alınacak izin kâğıdı ile aynı yerde görülebilir. 

10 — Herhangi bir ihtilâf vukuunda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri 
yetkilidir. 

Satış Tarihi Araçların Bulunduğu Yer 
Satılacak Miktar 

Adet 

12/9/1979 Saat : 9.00 DDY. 7 No. lu Ambarı (EGO. işlet-
mesi Yam Toros Sokak'tan Giriş 
Sıhhiye) 114 

13/9/1979 Saat : 9.00 DDY. 7 No. lu Ambarı (EGO. işlet-
mesi Yam Toros Sokak'tan Giriş 
Sıhhiye) 114 

14/9/1979 Saat : 9.00 DDY. 7 No lu. Ambarı (EGO. işlet-
mesi Yanı Toros Sokak'tan Giriş 
Sıhhiye) 7 

14/9/1979 Saat: 9.00 Emek Garajı Deposu (Konya Yolu 
"Üzerinde Fen Lisesi Kavşağı) 

Duyurulur. 
107 
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden : 

1 — Samsun - Havza'da yapılacak Karabük Tipi Çelik Konstrüksiyon spor sa-
lonları işi Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul-
muştur. 

2 — İşin muhammen keşif bedeli (12.000.000,—) TL. dır. 
3 — Bu işin muvakkat teminatı (480.000,—) TL. dır Limit İçidir. 
4 — Eksiltme Ankara'da Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü İhale Komisyonun-

da 11/9/1979 Salı günü saat 15.00 de yapılacaktır. 
5 — Eksiltme şartnamesi ve diğer eşraklar (Samsun) Beden Terbiyesi Bölge 

Başkanlığından ve Ankara'da Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Talim, Terbiye ve 
Tesisler Dairesi Başkanlığının bulunduğu Ankara Denizciler Caddesi No : 46 da görü-
lüp tetkik edilebilir. 

6 — Eksiltmeye İştirak edeceklerde Eksiltme şartnamesinin 5 inci maddesinin 
A. B. C. D. E. F. G. ve H fıkrasında belirtilen şart ve belgeler aranır. 

İştirak belgesi alınabilmesi için; 
a) Yapı araçları (Makina - Teçhizat) beyannamesi, 
b) Teknik personel beyannamesi, 
c) Taahhiit beyannamesi, 
d) Sermaye ve kredi ikânlarını bildiren malî durum bildirisi ve (960.000,—) 

TL. lık banka kredi mektubu, 
e) Bayındırlık Bakanlığından almış olduğu (B) grubundan en az bu işin mu-

hammen keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir (Müteahhitlik 
Karnesi); Dilekçelerine ekliyerek Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü İştirak belgesi 
komisyonuna müracaat etmeleri gerekmektedir. 

7 — İsteklilerin Eksiltme Şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlaya-
cakları teklif mektuplarını iştirak belgesi ile birlikte 11/9/1979 günü yukarıda (4 ncü 
maddede) belirtilen eksiltme saatinden bir saat önce en geç saat 14.00'e kadar makbuz 
karşılığı İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

8 - - iştirak belgesi almak için İsteklilerin dilekçelerini 4/9/1979 günü mesai 
saati sonuna kadar Şeden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kayıtlarına intikâl ettirmeleri 
gerekir. 

9 — İlanda istenilen belgeler müracaatla birlikte verilmedikçe yeterlik belgesi 
verilmez. 

10 — İdare 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp yeterlik belgesi verip vermemek-
te, İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

11 —• Telgrafla müracaatlar ve postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 13778 / 2-1 

1) Kütahya / Gediz ve Simav'da yapılacak Karabük tipi çe lk konstrüksi-
yon spor salonları işi Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce kapalı zarf usulü İle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2) İşin muhammen keşif bedeli (24.000.000,—) TL. dır. 
3) Bu işin muvakkat teminatı (960.000,—) TL. dır. (Limit İçidir.) 
4) Eksiltme Ankara'da Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü İhale Komisyo-

nunda 12/9/1979 Çarşamba günü saat 15.30 da yapılacaktır. 
5) Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar (Kütahya) Beden Terbiyesi 

Bölge Başkanlığından ve Ankara'da Beden TerbiyesL_Genel Müdürlüğü Talim, Ter-
biye ve Tesisler Dairesi Başkanlığının bulunduğu Ankara Denizciler Caddesi No: 
46 da görülüp tetkik edilebilir. 
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6 — Eksiltmeye igtirak edeceklerde eksiltme şartnamesinin 5 inci maddesi-
nin A. B. C. D. E. F. G. ve H fıkrasında belirtilen şart ve belgeler aranır. 

İştirak belgesi alınabilmesi igüı; 
a) Yapı araçları (Makina - Teçhizat) beyannamesi, 
b) Teknik persone beyannamesi, 
c) Taahhüt beyannamesi, 
d) Sermaye ve kredi imkânlarını bUdiren mali durum bildirisi ve 

(1.920.000,—) TL. lık banka kredi mektubu, 
e) Bayındırlık Bakanlığından almış olduğu (B) grubundan en az bu İşin 

muhammen keşif bedeli kadar işin eksütmesine girebileceklerini gösterir (Müteah-
hitlik Karnesi); dilekçelerine ekliyerek Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü İştirak 
Belgesi Komisyonuna müracaat etmeleri gerekmektedir. 

7) İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlayacak-
ları teklif mektuplarım iştirak belgesi ile birlikte 12/9/1979 günü yukarıda (4 üncü 
maddede) belirtilen eksiltme saatinden bir saat önce en geç saat 14.30 a kadar 
makbuz karşılığı İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

8) İştirak belgesi almak için isteklilerin dilekçelerini 5/9/1979 günü mesai 
saati sonuna kadar Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kayıtlarına intikal ettirme-
leri gerekir. 

9) İlânda istenüen belgeler müracaatla birlikte verilmedikçe yeterlik beleresl 
verilmez. 

10) İdare 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp yeterlik , belgesi verip verme-
mekte, ihaleyi yapıp yapmamakta veya düediğlne yapmakta serbesttir. 

11) Telgrafla müracaatlar ve postada vaki olacak gecikmeler kabul edil-
mez. 

Keyfiyet Uftn olunur. 13780/2-1 

ı • 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Van 13. Bölge Müdürlüğünden: 

1 — Hakkari-Merkez Hükümet Konağı Blok İlave İnşaatı işinin nakliye birim 
fiyatların sabitleştirilmek suretiyle 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre ve 527 sayılı 
Kanunla yıllara sari olup, kapalı zarf usulü İle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli 11.816.523,— Uradır. 
3 — Eksiltme Van'da Yapı İşleri 13. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunda 

14/9/1979 günü saat 11.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Müdürlükte görülebilir. 
5 —.Eksiltmeye girebilmek için IstekUlerln : 
a) 354.496,— Liralık geçici teminatım, 
b) 1979 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesiin, 
c) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde be-

lirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçları bildirisi, sermaye ve kredi ola-
naklarını, açıklayan mali durum bildirisi, teknik personel bildirisi, taahhüt bildirisi, 
Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) gurubundan keşif bedeli kadar işin 
eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesinin aslını ibraz suretiyle 
Yapı İşleri 13. Bölge Müdürlüğünden alacakları eksütmeye girme belgesini teklif 
mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarım 14/9/1979 Cuma günü saat 10.00 a kadar 
makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Eksiltmeye girme belgesi alınması İçin son müracaat tarihi 10/9/1979 
Pazartesi günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 13483/1-1 
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Enerji ve Tabiî Kayraklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden • 

1 — Aşağıda İhale No. Cinsi, Miktarı, İhale Tarihi ve Saati, Muvakkat Teminat 
Miktarı gösterilmiş olan malzemeler teklif isteme suretiyle satınalınacaktır. 

Sıra 
No. 

İhale 
No. Cinsi ve Miktarı 

Şartname Muvakkat 
Bedeli Teminatı İhale.Tar 
TL. TL. ve Saati 

79-54D-155 6000 Ton Bentonit 100,— 3. maddede- 2/10/1979 
IOJOO 

2 79-72D-152 32 Kalem Muhtelif Ekipmanlara ait 
Dozer Bıçaklan 

3 79-72D-132 181 Kalem yağ keçeleri ve 
Halkalar 

lastik 

ki gibi 

100,— IOOJOOO,— 

100,— 135.000,— 

4 79-781X160 Bandırma Merinos Devlet Üretme 
Çiftliği Yağmurlama Sulaması Pom-
pa İstasyonlan ve Mekanik Elekt-
rik Teçhizatı 

5 79-78D-147 Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakül-
tesi arazileri Yağmurlama sulaması 
Pompa İstasyonu Mekanik ve Elekt-
rik Teçhizatı 

6 79-78D-161 Bursa Karacabey Harası Yağmurla-
ma Sulaması Pompa İstasyonlan 
Mekanik ve Elektrik Teçhizatı 

7 79-78D-162 ¡Balâ Devlet Üretme Çiftliği yağmur-
lama sulama Pompa İstasyonlan 
Mâkanik ve Elektrik Teç. 

100,— 55 XXX),— 

3/10/1979 
10.00 

4/10/1979 
10.00 

5/10/1979 
10X10 

100,— 130.000,-

100,— 180.000,— 

8/ 10/ıl079 
10 XX) 

9/10/1979 
IOJOO 

100,— 240.000,— 10/10/1979 
10 X)0 

2 — İhale DSİ. Makina ve İkmal Dalresiı Başkanlığında (Yücetepe Mah. R-7 An-
kara) toplanacak; satınalma komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler aym yerden ve 
İstanbul'da DSİ. 14. Bölge Müdürlüğü'nden (Firuzağa Süngü Sokak 3, 5, 7, Tophane İs-
tanbul) temin edilecektir. 

3 — Muvakkat Teminat Miktarlan İdare Şartnamede belirtilmiştir. 

4 — Banka teminat mektuplan limit dahili olacaktır. 

5 — İsteklilerin teklif mektuplarını, İdari Şartnamenin 9. maddesinde istenen 
vesaik ile birlikti) ihalenin yapılacağı saatten 1 saat evvel Komisyon Başkanlığına mak-
buz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 

6 — Postada vaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. 

7 — Genel, Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 

13719/2-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Been Terbiyesi Genel Müdürlüğünden : 

1 — İzmir - Büyükçiğli'de yapılacak Karabük Tipi Çelik Konstrükslyon Spor 
salonları işi Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 — İşin muhammen keşif bedeli (12.000.000,—) TL. dır. 
3 — Bu işin muvakkat teminatı (480.000,—) TL. dır. Limit İçidir. 
4 — Eksiltme Ankara'da Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü İhale Komisyonun-

da 12/9/1979 Çarşamba günü saat 15.00 de yapılacaktır. 
5 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar (İzmir) Beden Terbiyesi Bölge 

Başkanlığından ve Ankara'da Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Talim, Terbiye ve 
Tesisler Dairesi Başkanlığının bulunduğu Ankara Denizciler Caddesi No : 46 da gö-
rülüp tetkik edilebilir. 

6 — Eksiltmeye İştirak edeceklerde Eksiltme şartnamesinin 5 inci maddesinin 
A. B. C. D. E. F. G. ve H fıkrasında belirtilen şart ve belgeler aranır. 

İştirak belgesi alınabilmesi için; 
a) Yapı araçları (Makina - Teçhizat) beyannamesi, 
b) Teknik personel beyannamesi, 
c) Taahhüt beyannamesi, 
d) Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren mali durum bildirisi ve (960.000,—) 

TL. lık banka kredi mektubu, 
e) Bayındırlık Bakanlığından almış olduğu (B) grubundan en az bu işin mu-

hammen keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir (Müteahhitlik 
Karnesi); Dilekçelerine ekliyerek Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü iştirak belgesi 
Komisyonuna müracaat etmeleri gerekmektedir. 

7 — İsteklilerin Eksiltme şartnamesinde verilen İzahat dairesinde hazırlaya-
cakları teklif mektuplarım İştirak belgesi ile birlikte 12/9/1979 günü yukarıda (4 ncü 
maddede) belirtilen eksiltme saatinden bir saat önce en geç saat 14.00'e kadar mak-
buz karşılığı İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

8 — İştirak belgesi almak için isteklilerin dilekçelerini 5/9/1979 günü mesai 
saati sonnua kadar Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kayıtlarına İntikâl ettirmeleri 
gerekir. 

9 — İlanda istenilen belgeler müracaatla birlikte verilmedikçe yeterlik belgesi 
verilmez. 

10 — İdare 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp yeterlik belgesi verip vermemekte, 
İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir., 

11 — Telgrafla müracaatla* ve postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilan olunur. 13779/2-1 

• 
TCDD. işletmesi Merkez Alım Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığından : 

1 — 1000 ton çift katlı rondelâ, dış piyasadan kapalı zarf yöntemi Ue teklif 
alma suretiyle satın alınacaktır. 

2 — Tekliflerin en geç 12/10/İ979 Cuma günü saat 15.00'e kadar Ankara'da 
Genel Müdürlük binasındaki Malzeme Dairesi Başkanlığında toplanan Komisyonumuza 
gelmiş veya verilmiş olması şarttır. 

3 — Verilecek teklif zarflan üzerine teklifin hangi İşe ait olduğu yazılacaktır. 
4 — Bu İşe alt şartnameler, TCDD.'nin Ankara'da Merkez ve İstanbul'da Sir-

keci Veznelerinden 250,— lira mukabilinde temin edilebilir. 
5 — Firmalar tekelifleriyle birlikte teklif ettikleri bedelin % 2,5'1 nisbetinde 

kontrgarantili geçici teminat mektubu vereceklerdir. 
6 — TCDD. 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya 

kısmen yapmakta ve tercih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir. 
13776 / 2-1 
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Kütahya Valiliğinden : 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün; 
1 — Kütahya - Domaniç Teknik Ziraat Merkezi İnşaatı 2490 sayılı Kanunun 

31 İnci maddesine göre kapalı zarf usulüyle ve 527 sayılı Kanuna göre de 1980 yılına 
sirayetli olarak ihaleye konulmuştur. 

2 — işin keşif bedeU : 5.384.902,— Uradır. 
3 — Eksiltme Kütahya Bayındırlık Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda 

12/9/1979 Çarşamba günü saat 15.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Bayındırlık Müdürlüğünde görüle-

büir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için istekUleriın : 
a) 161.547,06 TL. lk geçici teminatım. 
b) 1979 yılma ait ticaret veya sanayi odası belgesini. 
c) Başvurma dilekçeleri ile birlikte verecekleri, eksiltme şartnamesinde beUr-

tilen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçları bildirisini teknik personelbildiri-
slni, sermaye ve kredi olanaklarım açıklıyan malî durum bildirisi ile banka referans 
mektuplarını, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan keşif bedeU 
kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesinin aslım ve di-
lekçe veriUş tarihinde elinde bulunan işler açıklıyan taahhüt bildirisini vermek suretiy-
le Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterük belgesini teklif mektupları İle bir-
likte zarfa koymaları gerekmektedir. 

6 — istekliler tekUf mektuplarım 12/9/1979 günü saat 14.00'e kadar makbuz 
karşılığı Eksiltme Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi almak için son müracaat tarihi 7/9/1979 gtinü çalışma 
saati sonuna kadardır. 

8 — Telgrafla yapılacak başvurmalar ve postada vaki gecikmeler kabul edil-
mez. 

llgiUlere duyurulur. 13534/1-1 

• 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Kayseri 6. Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Aksaray - Ulukışla 5. Bölge hududu yolu 10+ 800 - 41 + 800 Km. arası dre-
naj işi 5539 sayılı Kanunun 26. maddesine göre teklif almak suretiyle yaptırılacaktır. 
2 — işin birinci keşif bedeli 3.053.775 TL. olup, muvakkat teminatı 92.000 Uradır. 
3 — Bu işe ait dosya Bölge Bakım Şefliğinde görülebilir. 4 — Bu iş İçin Bayındırlık 
Bakanlığından alınmış ve süre dolmamış (C) grubundan ve en az işin ilk keşif bedeU 
kadar müteahhittik karnesini veya keşif bedelinin yansı kadar benzeri bir tek iş yap-
tığına dair resmî dairelerden alınmış tasdikli iş bitirme belgesi 1979 yılı ticaret odası 
vesikası, yapı araçlan bildirisi (örnek: 2) bu bildiride ana inşaat makinalan (en az 
1.5 yrd 3'lük yükleyici) nin listesi ile bunların 1979 yılına alt noterden tasdikU de-
mirbaş ve amortisman kayıtları 1979 yılı için ana inşaat makinalanna sahip olduk-
larım belirten faturaların (asılları veya noterden tasdikli suretti (proforma fatura 
kabul edilmez.) Hariçten kiralanan ana inşaat makinalan İçin beynda bulunulmama-
sı. 5 — Aynca malî durum bildirisi, banka referans mektubu, taahhüt bildirisi ve 
teknik personel bildirisini bir dilekçeye ekliyerek yeterlik belgesi almak üzere 4/9/1979 
tarih saat 17.00'ye kadar idaremize müracaat edilmesi. 6 — Taşaronlar almış olduk-
tan bu yeterlik belgesini geçici teminat karşılığn Bölge Müdürlüğü Sorumlu Sayman-
lığından alınmış vezne alındısı makbuzu ve örneği idareden alınacak teklif ve taahhüt 
mektubunu 6/9/1979 tarih Perşembe günü saat 10.30'a kadar Emanet inşaat Komis-
yon Başkanlığına vermeleri ıılftn olunur. 13773/1-.1 
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T.C. Devlet Demiryolları işletmesi Merkez Alım, Satım ve Ihae Komisyonu 
Başkanlığından : 

2000 Kg. Baryum Klorür (BaCl2) satınalmacaktır. 
1 — Yukarıda yazılı malzeme dış piyasadan kapalı zarf teklif alma usulü ile 

eksiltmeye konulmuştur. 
2 — Tekliflerin engeç 15 Ekim 1979 Pazartesi günü saat 15.00'e kadar TCDD 

Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığında toplanacak Komisyonumuza gelmiş 
veya verilmiş olması şarttır. 

3 — Bu işe ait şartnameler TCDD'nin Ankara'da Merkez İstanbul'da Sirkeci 
veznelerinden 150,— TL. mukabilinde temin edilebilir. 

4 — Teklif zarflan üzerine teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır. 
5 — TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve tercih ettiği 

talibe yapmakta tamamen serbesttir. 13777 / 2-1 
• 

Bilecik Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden: 

1 — işletmemiz Muratdere Bölgesi Muratdere I. ve II. depolannda mevcut 22 
parti 3935 adet 929,644 M3 3. S. N. B. çam tomruk 3.080 TL., 2 parti 458 adet 67,381 
M3 3. S. K. B. çam tomruk 2.640 TL., 2 parti 215 adet 84,894 M* 2. S. N. B. Kök. tom-
ruk 4.070 TL., 22 parti 4339 adet 1122,618 Mi 3. S. N. B. Kök. tomruk 3.080 TL., 
1 parti 93 adet 33,315 M3 3. S. N. B. Kay. tomruk 2.090 TL., 2 parti 174 adet 66,652 
M3 3. S. K. B. Kay.tomruk 1.760 TL., 1 parti 33 adet 8,261 M3 3. S. N. B. Kavak 
tomruk 1.650 TL., 3 parti 1167 adet 132,663 Mî 2. S. çam maden direk 1.870 TL., 
4 parti 1269 adet 150,978 M3 1. s. Kök. maden direk 2.200 TL. muhammen bedeller 
üzerinden açık artırma suretiyle satılacaktır. 

2 — Satış 4/9/1979 tarihine rastlayan Sâlı günü saat 14.30'da Bozüyük ilçesi 
Belediye Selonunda toplanacak komisyon huzurunda kayın cinsi emval 4/B model 
şartnameye göre mal bedelinin % 25'i ile masrafları peşin, bakiyesi 9 ay vadeli, diğer 
cins emval ise 15/C model şartnameye göre mal bedelinin % 50'si ve masraflan peşin 
bakiyesi 6 ay vadeli katî ve müddetsiz banka teminat mektubu karşılığında yapıla-
caktır. 

3 — Partiler 8-77 Mî arasında olup, taliplilerin vizeli ihaleye giriş belgelerini 
ibraz suretiyle almak istedikleri partilerin geçici teminatlarım belirtilen saatten ya-
nm saat evveline kadar yatmp makbuzlan ile birlikte komisyona müracaatları il&n 
olunur. 13717 /1-1 

Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi Müdürlüğünden: 
Bahçekapı / İSTANBUL 

Bergama Fabrikamızın ihtiyacı 800 Kg. Sodium Hidrosülfit dahili piyasadan 
satın alınacaktır. 

1 — Teklif verme son günü 3/9/1979 saat 17.30 a kadardır. 
2 — Son teklif verme gününden itibaren teklifle bağlı kalınacak müddet 

(opsiyon) teklif mektubunda mutlaka belirtilecektir. 
3 — Teklifler kapalı zarfı havi olarak Sümerbank istanbul Şubesindeki Alım 

Teklif Kutusuna belirtilen gün ve saatte atılmış olacaktır. Posta İle gönderildiği 
takdirde ikinci bir zarf içersinde aynı tarih ve saatte Müessesemizde bulunacak 
şekilde gönderilmesi gerekir. Postada vaki gecikmeler nazan itibara alınmaz. 

4 — Teklif zarflarının üzerine 3338/79 dosya numaramızın bilhassa yazıl-
ması gerekir. 

5 — Müessesemiz 2490 sayıli' Artırma ve Eksiltme Kanununa tabi olmayıp, 
gartlanmızla ihtiyacımıza en uygun olanlar tercih edilecektir. 13533/1-1 
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Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Van Yapı İşleri 13. Bölge 
Müdürlüğünden: 

1 — Bitlis Emniyet Müdürlüğü ikmal inşaatı İşi 2490 sayılı Kanun hükümle-
rine göre ve 527 sayılı Kanunla yıllara sari olup, kapalı zarf usulü İle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli 11.557.487,99 Uradır. 
3 — Eksiltme Van'da Yapı İşleri 13. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunda 

17/9/1979 Pazartesi günü saat 15.30 da yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Müdürlükte görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
a) 346.725,— Liralık geçici teminatım, 
b) 1979 yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçelerlyle birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belir-

tilen ve usulüne göre hazırlanmış olan; yapı araçları bildirisi, sermaye ve kredi ola-
naklarını açıklayan mali durum bildirisi, teknik personel bildirisi, taahhüt bildirisi, 
Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) Grubundan keşif bedeli kadar işin ek-
siltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesinin aslım ibraz suretiyle Yapı 
İşleri 13. Bölge Müdürlüğünden alacakları Eksiltmeye girme belgesini teklif mektup-
ları ile birlikte zarfa koymaları lazımdır. 

6 — isteklilerin teklif mektuplarım 17/9/1979 Pazartesi günü saat 14.30 a ka-
dar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 12/9/1979 
Çarşamba günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 13485 /1-1 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü istanbul 1. Bölge Müdür-
lüğünden : 

1 — Aşağıda isimleri ve keşif bedelleri, geçici teminatları, karne grupları iha-
leye esas kanun numaraları, yeterlik belgesi almak için son müracaat tarihleri, ihale 
gün ve saatleri belirtilen işler kapalı zarf usulü İle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Bu işlerin eksiltmeleri Dikilitaş Emirhan Cad. No. 17 Beşiktaş'da Yapı-
İşleri 1. Bölge Biidürlüğü İhale Komisyonunda adları karşılarında gösterilen gün ve 
saatlerde yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr müdürlükte görülebilir. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin, 
a) Karşılarında yazılı geçici teminatını, 
b) 1979 yılına alt Ticaret veya Sanayi Odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçelerlyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartnamesinde be-

lirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan); 
— Yapı araçları bildirisi, 
— Teknik personel bildirisi, 
— Taahhüt bildirisi, 
— Sermaye ve kredi olanaklarım bildirir mali durum bildirisi ve banka referans 

mektuou, , 
Bayındırlık Bakanlığından almış olduklaın İsimleri karşısında gösterilen gruptan 

en az keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik kar-
nesinin aslını ibraz ederek Yapı işleri 1. Bölge Müdürlüğünden alacakları yeterlik bel-
gesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lazımdır. 
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5 — İstekliler teklif mektuplarını ihale saatlerinden bir saat evvel İhale Komis-
yonu Başkanlığına vereceklerdir. 

6 — Telgrafla müracaat ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

Ke§if Bed. Geç. Tem. Karne Kanun Son Mür. İhale gün 
İşın Adı Lira Lira Grubu No. Tarihi ve saati 

1. İst. Yük. Denizcilik 2.000.000 
Ok. Binası Ona. İşi. 

60.000 (C) 2490 7/9/1979 13/9/1979 
Cuma Perşembe 

Saat 11.00 
2. îst. Eğt. Enst. Yurt 11.800.000 354.000 (C) 2490 7/9/1979 13/9/1979 

Bloku İkmal inşaatı 
(1980 yılına sari.) 

3. Edirne - Kapıkule 28.500.000 855.000 
Güm. Mem. Loj. înş. 
(Gelecek yıllara sari.) 

Cuma Perşembe 
Saat 15.00 

(B) 2490 7/9/1979 13/9/1979 
Cuma Perşembe 

Saat 15.30 
13639 /1-1 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdür-
lüğü Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığından : 

1 — Aşağıda cinsi, miktarı, tahmini bedeli yazılı gereç 2490 sayılı Yasanın 
31. maddesi gereğince kapalı zarf eksiltme yöntemi ile ihaleye konulmuştur. 

Malzemenin cinsi: Palet baklası, Miktarı: 13 kalem, Tahmini bedeli: 
22.922.500,— lira, Geçici teminatı : 687.675,— TL., Şartname bedeli : 1000,— TL., 
ihalenin tarihi : 17/9/1979 saati 15.00 

2 — Eksiltme ve ihalesi yukarıda gösterilen tarihve saatte Ankara'da YSE 
Genel Müdürlüğü Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığında toplanacak .Komisyon 
tarafından yapılacaktır. 

3 — Şartnamesi dilekçe karşılığında yukarıda gösterilen bedelle aynı yerden 
temin edilebilir.Şartname bedelinin YSE Genel Müdürlüğü adına ihale konusu be-
lirtilerek Malmüdürlükleri veya Defterdarlık veznelerin© yatırılarak alınan makbuz 
aslının ve posta pulunun gönderilmesi halinde pasta ile de araı edildiği takdirde şart-
name gönderilir. 

4 — İsteklilerin şartnamede istenilen vesaik İle geçici teminat mektup (limit 
içi) veya makbuzlarım koymak suretiyle hazırlayacakları teklif mektuplarını iha-
leden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığında teslim 
etmeleri şarttır (7 nolu oda) 

5 — Gereçin ihalesine katılacak isteklilerin en geç 12/9/1979 günü mesai 
saati sonuna kadar başvuruyla ihaleye İştirak belgesi İsteminde bu unacaklardır. 
Bu belgeyi alıp almadıklarım 14/9/1979 tarihinden İtibaren öğrenebilirler. 

,6 — İştirak belgesi alacak firmalar dilekçelerine; 
a) Atölye personeli ve tetaıik personel bildirisi 
b ) Atölye teçhizat ve tezgâh bildirisi 
c) Bankalardan alınmış mail referans mektupları 
d) Varsa Sanayi Odası kapasite raporunu ekliyeceklerdir. 
7 — İhaleye satıcı firmalarda İştirak edebilirler. Bu İsteklilerin İmalâtçı 

firmanın yetkili satıcısı olduğunu tevsik eden belgeyi ve yukarıda belirtilen ima-
âtçı firmaya ait belgeleri dilekçelerine ekllyerek İhaleye iştirak belgesi müra-

caatında bulunmaları şarttır. 
8 — Postadaki gecikmelerle telgrafla yapılacak tekliflerin kabul edllmlye-

ceği ilân olunur. 13536/1-1 
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Maliye Okulu Müdürlüğünden: 

Mal. Kati 
Gurup Fiyatı Tem. İ H A L E N İ N 

No. Cllnsi Lira Lira Tarihi dünü Saati Şekli 

2-2 Kal. Tavuk eti ve yum. 102.500 6.150 10/9/1979 Pazartesi 10.30 Pazarlık 
3-5 » Yufka, kadayıf vs. 57.375 3.444 » » 10.40 » 
5-2 » Şeker ve çay 140.000 8.400 » » 1İJ00 
6-6 » Yağ ve snlbun 252.250 15.136 » » 11.10 » 
7-2 » Peynirler 155.500 9330 » » 11.20 
8-19 » Çamaşır yıkama iş. 742.750 44.564 3/9/1979 Pazartesi 10j30 » 
9-8000 Ad. öğr. banyosu 240.000 14.400 v 10/9/1979 Pazartesi 11.25 » 
11-51 Kal. Sebze ve Meyve 373.518 122.412 » » 11.30 » 

1 — Yukarıda cinsi,, muhammen bedeli, kat'i teminatı ve İhale şekli yazılı 8 
grupta toplanan çeşitli maddeler 2490 sayılı Kanunun 40 ve 41 nd maddelerine İsti-
naden pazarlıkla, eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Her grubun ihalesi ayrı ayrı yapılacaktır. 
3 — Eksiltmeye, yanlarında gösterilen gün ve saatlerde Ankara Ulus Mey da-

rımda eski TJBJMiM. Müzesi yanında bulunan Maliye Okulu Müdürlüğünde toplanacak 
satuıalma komisyonunda girilecektir. 

4 — Eksiltmeye girmek istiyenlerin 2490 sayılı Kanunim 2, 3, 4 ncü maddele-
rindeki şartlara haiz olmaları gerekmektedir. 

5 — Bu işlere ait şartname ve numuneler Maliye Okulunda her gün saat 15.00 
ve 16.30 arasında görülebilir. 

13716 / tU 

Adapazarı TCDD. Vagon Sanayii Müessesesi Satın Alma Komisyon Başkanlığın-
i dan: 

Adapazarı Vagon Sanayi Müessesesi Müdürlüğünün kapalı sahalarının (10. 
11.12 haller) çatı izolasyonlarının ve yağmur oluklarının onarım İşinin 14/9/1979 günü 
saat 15.00'de Kapalı Zarf Eksiltme Yöntemi ile ihalesi yapılacaktır. 

1 — Eksil tme, Aadapazan Vagon Sanayii Müessesesi Satınalma Komisyon Baş-
kanlığında yapılacaktır. 

İhaleye iştirak etmek isteyen firmaların teklif tutan üzerinden % 2,5 (yüzde 
lkibuçuk) oranında geçici teminatlarım Müessesemiz veznesine yatırımdan, 1979 yılı 
vizeli Ticaret veya Sanayi Odalarından birin® kayıtlı olduğunu gösterir belgelerini ve 
eksiltme ile ilgili teklif mektuplarım kapalı ve mühürlü bir zarf içerisinde ihale saa-
tinden yarım saat önce Komisyonumuza vermeleri şarttır. İhale saatinden sonraki 
müracaatlar, postada vaki gecikmeler nazan itibara alınmaz. 

2 — İhale konusu işe ait tip sözleşme ile Eksiltme ve Teknik şartnameleri me-
sai gün ve saatleri içerisinde Müessesemizde görülebüeceği gibi talep eden iştirakçi-
lere Müessesemizden ücretsiz olarak verilir. 

3 — İhale konusu işle İlgili bilumum resim, harç ve pul masraflan ihale üze-
rinde kalan yükleniciden alınır. 

4 — ADVAS, eksiltme mevzuunu teşkil eden onarım İşinin ihalesini yapıp yap-
mamakta, kısmen yapmakta veya dilediği talibe yapmakta tamamen serbesttir. 

5 — Yapılacak onarım işi mesai gün ve saatleri İçerisinde istekliler tarafından 
müessesemizde görülebilir. 13718/1-1 
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Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı YSE Genel Müdürlüğü Kayseri YSE 
9. Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Aşağıdaki işler 2490 sayılı Yasa'nın 31. maddesi gereğince-¡tatbik edilecek-
ler esaslar dahilinde kapalı zarf usulü ile (1980 yılına sari olarak) eksiltmeya konul-
muştur 

tşln bulunduğu 11 ve adı : a) Kayseri 111. Kıs. 2 grup 1 - incesu llt - Kızılören, 
2-Y. Hisar, llt-Musahacılı Köyvollarına (Asfalt altı) 'malzeme nakli ve ¡yol boyuna 
flgüresi, Keşif bedeli : 4.274.640,— TL., Geçici tem. : 128.239,— TL., Eksiltme Ta. : 
12/9/1979, Gün ve'ısaati: Çarşamba 10.30 da 

2 — Eksiltme işin hizasında yazılı tarih, gün ve saatte Bölge Müdürlüğümüzde 
yapılacaktır. 

3 — Usterme fdosyaları her gün mesai saatleri dahilinde YSE Genel Müdürlü-
ğünde Köyyolları Dairesi Başkanlığı ve YSE "9. Bölge Müdürlüğü Malzeme Amirliğin-
de görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için: 
a) İsteklilerin 1979 (yılına ait Ticaret Odası belgesi, şirketlerin hali faaliyet 

belgesi ve işlerin hizalarında yazılı teminatları vermeleri, 
b) En geç müracaat tarihi olan 10/9/1979 Pazartesi günü mesai saati sonuna 

kadar bir dilekçe ile Bölge Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ve dilekçelerine Ba-
yındırlık Bakanlığından dalınmış B grubu müteahhitlik karnesi veya işin keşif bede-
linin % 50 kadar bir defada benzerî iş yaptığına dair belge, çalıştırabilecekleri ma-
kinaları gösterir belge, teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi Jle ilk 
ilân tarihinden sonra alınmış banka referansını (eksiksiz olarak bağlıyarak bu iş 
için Bölge Müdürlüğümüzden yeterlik (belgeleri almaları. 

5 — İsteklilerin eksiltme şartnamesine göre hazıriıyacaklan teklif mektupla-
rını ihale saatinden bir saat öncesine kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkan-
lığına verilmesi lâzımdır. 

6 — İhale Komisyonuna verilen teklif mektubu geri verilmez. 
Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 

13638/1-1 

TCDD Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesinden : 

5 KALEM KAFES TELİ VE TEL KAFES SATIN ALINACAKTIR 
1 — Müessesemiz ihtiyacı olan 5 kalem kafes teli ve tel kafes ihtiyaç listesi, 

teknik şartname, tip mukavele ve eksiltme şartnamesine göre kapalı zarfla eksiltme 
suretiyle teklif alınarak satın alınacaktır. 

2 — Eksiltmesi 11/9/1979 tarih Salı günü saat 14.00 de Müessesemiz Alım 
Satım Komlsyonluğünda yapılacaktır. 

3 — Muvakkat teminat teklif tutarının % 2,5 dur. 
4 — Taliplerin muvakkat teminatları İle birlikte kapalı teklif mektuplarım ek-

siltmenin yapılacağı gün ve saate kadar Komisyonumuz adına göndermeleri veya biz-
zat getirmeleri gerekmektedir. 

5 — Eksiltme saatine kadar Komisyonumuza teslim edilmeyen veya muvakkat 
teminatı bulunmayan teklif mektupları geçerli değildir. 

6 — Bu işle ilgili şartnameleri bedelsiz olarak komisyonumuzdan temin edile-
bileceği gibi istenildiğinde posta ile de gönderilecektir. 

7 — E.L.M.S. Eksiltme ve arttırma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etme-
mekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe İhale etmekte tamamen serbesttir. 

13484 /1-1 
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Orhaneli Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Emvalin Parti M İ K T A R I M. be. Temi. S A T I Ş I N 
Deposu cins ve nev'i adedi Adet M3 Dm > TL. TL. tarihi saati 

Muhtalif S. 3. N. B. Çk. Tom. 9 2516 484,129 2.860 104.200 7/9/1979 14,00 
» S. 3. N. B. Çz. Tom. 21 5989 1273,087 2 365 226.400 » » 
» S. 3. Ks. B. Çz. Tom. 21 8421 1150,498 1.705 147.100 » » 
» Çk. Maden Direk 3 1270 110,515 1.870 15.700 » » 
» Çz. Maden Direk 2 985 88,744 1.760 11.500 » » 
» Çk. Tel Direk 1 65 11,933 2.860 2.600 » » 
» Çk. Sanayi Odunu 1 232 13,690 1.430 1.500 » » 
» Çz. Sanayi odunu 1 422 25,827 1.430 5.300 » » 

59 19900 3158,423 514.300 

1 — Yukarıda müfredatı yazılı orman emvali 7/9/1979 tarih'.ne rastlayan Cuma 
günü saat 14.00'de İşletmemiz satış salonunda toplanan komisyon huzurunda açık 
artırmalı olarak satışa çıkarılmıştır. 

2 — Satışa çıkarılan orman emvalinin °/o 50 si peşin bakiyesi 6 ay vadeli limitli 
müddetsiz banka ¡mektubu karşılığında satılacaktır. 

3 —> Alıcıların % 7,5 teminatlarını satış saatinden evvel yatırmış olmaları te-
minat olarak banka mektubu vereceklerin mek'tuplarında işletme adını belirtmeleri 
şarttır. 

4 — Satışa iştirak edeceklerin 15/C moclel şartnamenin 3. maddesinde belirtilen 
belgeleri ibraz etmeleri edemiyenler satışa iştirak edemiyeceklerdir. 

5 — Satışa ait ilân ve şartname Orman Genel Müdürlüğünde, Bursa Orman 
Bölge Başmüdürlüğünde ve civar İşletme Müdürlüklerinden görülebilir. 

6 — Alıcıların belirli gün ve saatte teminat makbuzları ile birlikte satış komis-
yonuna müracaaıtları ilân olunur. 13712 /2-2 

Çeşitli ilânlar 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden : 

İçel îli Mut ilçesi Belediye sınırları içerisindeki taşınmaz malların 2613 sayılı 
Yasa uyarınca kadastrosu yapılacaktır. 

Keyfiyet sözü edilen Yasa'nın 8. maddesi gereğince ilân olunur. 

13772 /1-1 

tiler Bankasından 

Muhatap . Arzu inşaat Ticaret Kollektif Şirketi Moda Cad- No : 11/4 Kadı-
köy - istanbul < Halen adresi meçhul) 

Taahhüdünüzde bulunan Bayramiç , (Çanakkale) İçmesuyu inşaatı işinin, 
Sözleşmenin 34. maddesi uyarınca 4 Eylül 1979 günü İşyerinde yapılacak fesih işle-
minde hazır bulunmanız, aksi takdirde işlemin re'sen tekemmül ettirileceği hususu 
Hâaea tebliğ olunur 13774 , ' i-ı 
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Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

No: 2055 Tarihi: 14/8/1979 
Şirketin adı 
Merkezi ve Türkiye'deki adresi 
Petrol hakkının mahiyeti 
Bölgesi ve saha işareti 
İli 
Yüzölçümü 
Hak sıra No. 
Müracaat tarihi 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
Ankara, Yenişehir Müdafaa Caddesi No. 22 
Arama ruhsatnamesi 
VI No. lu Ordu TPO/VI/H 
Ordu 
45.940 Hektar 
AR/TPO/1906 
5/10/1978 

Arama sahasının sınırı: (Genel Müdürlüğümüzde saklı haritasına göre) 1/25.000 
ölçekli P38 - cl haritasındaki 81 metre yükseltil! Çakır Tepe nirengisinden N -11 derece 
10 dakika doğrultuda ve 11790 metre uzaklıktaki (a) köşesinden başlıyarak 27199 met-
re güneyde (b) ye doğru çizgi, (b) den 16121 metre batıda (c) ye'doğru çizgi, « (c) kö-
şesi : 1/25.000 ölçekli F38 • d3 haritasındaki 428 metre yilkseltili Kallez tepe nirengisin-
den N - 209 derece 30 dakika doğrultuda ve 2350 metre uzaklıktadır» (c) den 36416 met-
re kuzeyde IV ve VI numaralı Bölgeleri ayıran <ç?zgiyi takiben (d) ye doğru çizgi, (d) 
den 9210 metre güneyde sahile 6 deniz mili uzaklıktaki kara suları sınırını izliyerek 
(e) ye eğri çizgi, (e) den 13300 metre doğuda sahile 6 deniz mili uzaklıktaki kara su-
lan sınınnı izliyerek başlangıç noktası olan (a) ya eğri çizgi. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının: Mevkii, sımn ve yüzölçümü yukarıda 
gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatnamesi verilmesi talebine ait evrakı 
İncelenerek Petrol Yasası ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uy-
gunluğu tesblt edilmiştir. Ancak talep olunan arama sahası içerisinde Devlet Ormanları 
mevcut olduğundan 6831 Sayılı Orman Yasasının 16. maddesi gereğince Orman Bakan-
lığından istihsal olunan muvafakat yazılannda belirtildiği veçhile, şirketin faaliyetleri 
Devlet Ormanlarına girdikçe Orman İdaresine haber verilerek örneğine uygun taah-
hüt senedi ile 2500 liralık kefaletname verilmesi kaydıyle talip şirkete mezkûr sahaya 
şamil olmak üzere 6326 Sayılı ıPetrol Yasasınm 51, 20 ve değişik 55. maddeleri gereğin-
ce üç. yıl süre ile petrol arama ruhsatnamesi itasına karar verildi. 

Yukarıda yazılı karar gereğince Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına 16/8/1979 
tarihinde bir adet petrol arama ruhsatnamesi verilmiştir. 13770 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

No: 2054 
Şirketin adı 
Merkezi ve Türkiye'deki adresi 
Petrol hakkının mahiyeti 
Bölgesi ve saha işareti 
İli 
Yüzölçümü 
Hak sıra No. 
Müracaat tarihi 

Tarihi: 13/8/1979 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
Ankara, Yenişehir Müdafaa Caddesi No. 22 
Arama ruhsatnamesi 
X No. lu Siirt 
Siirt 
49.083 Hektar 
AR/TPO/1952 
26/4/1979 

TPO/X/H 

Arama sahasının sınırı: (Genel Müdürlüğümüzde saklı haritasına göre) 1/25.000 
ölçekli L47 - d4 haritasındaki 1074 metre yükseltili Girikecel tepe nirengisinden N. 349 
derece 30 dakika doğrultuda ve 715 metre uzaklıktaki (a) köşesinden başlayarak 2368 
metre güneyde (h> ye doğru çizgi, (b) den 2369 metre doğuda ic) ye doğru çizgi, (c) 
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den 2627 metre güneyde (d) ye doğru çizgi, (d) den 0530 metre doğuda (e) ye doğru 
çizgi, (e) den 4772 metre güneyde ( f ) ye doğru çizgi, ( f ) den 2371 Imetre doğuda (g) 
ye doğru çizgi, (g) den 2490 metre güneyde (h) ye doğru çizgi, (h) den 1910 metre ba-
tıda (i ) ye doğru çizgi, (i) den 2730 metre güneyde ( j ) ye doğru çizgi, ( j ) den 2405 
metre doğuda (k) ye doğru ıçizgi, (k) den 640 metre güneyde (1) ye doğru çizgi, (1) 
den 1875 metre doğuda (m) ye doğru çizgi, (m) den 2360 metre güneyde (n) ye doğru 
çizgi, (n) den 3956 metre batıda (c) ya doğru çizgi, (o) dan 1998 metre güneyde (p ) 
ye doğru çrizgi, (p) den 1729 metre doğuda (r) ye doğru çizgi, (r ) den ıl998 metre gü-
neyde (s) ye doğru ıçizgi, (s) den 3313 metre batıda (t) ye doğru çizgi, (t) den 999 
metre kuzeyde (u) ya doğru' ç:zgi, (u) dan 1583 metre batıda (v) ye doğru çizgi, (v) 
den 4994 metre kuzeyde (y) doğru çizgi, (y) denx3896 metre batıda (z) ye doğru çizgi, 
(z) den 1995 metre kuzeyde (a l ) e doğru çizgi, Xad) den 3220 metre batıda ( b l ) e 
doğru çizgi, ( b l ) "den 1000 metre güneyde (cl ) e doğru çizgi, (cl ) den 2370 metre ba-
tıda (d l ) e doğru çizgi, (dil) den 6250 metre güneyde (el ) e doğru çizgi, (e l ) den 2560 
metre doğuda ( f i ) e doğru çizgi, ( f l ) den 865 metre güneyde Cgl) e doğru çizgi, (g l ) 
den ,1595 metre doğuda (hl ) e doğru çizgi, (b l ) den 4300 metre güneyde ( i l ) e doğru 
çizgi, ( i l ) den 2933 metre Ibatıda ( j l ) e doğru çizgi, « ( j l ) köşesi: 1/25 000 ölçekli 
M47 - a4 haritasındaki 677 metre yükseltili Hanikyolu tepe nirengisinden N. 82 derece 
00 dakika doğrultuda ve 1500 metre uzaklıktadır.», ( j l ) den 1850 metre kuzeyde (kl ) e 
doğru çizgi, (kl ) den (3523 metre batıda (L l ) e doğru çizgi, OLI) den 2955 metre kuzey-
de (ml ) .e doğru çizgi, (ml ) den 2250 metre batıda <(nl) e doğru çizgi, (n l ) den 10Û0 
metre kuzeyde (o l ) e doğru çiziği, (o l ) den 3910 metre batıda (p l ) e doğru çizgi, (p l ) 
den 2000 metre kuzeyde ( r l ) e doğru çizgi, ( r l ) den 3025 metre batıda (s l ) e doğru 
çizgi, (s l ) den 2975 metre kuzeyde (t l ) e doğru çizgi, (t l ) den 1140 metre batıda (u l ) e 
doğru çizgi, (u l ) den 3595 metre kuzeyde (vl ) e doğru çizgi, (v l ) den 9575 metre ba-
tıda (yl ) e doğru çizgi, (y l ) den 999 metre kuzeyde (zil> e doğru çizgi, (z l ) píen 3865 
metre ıbatıda (&2) ye doğru çizgi, (a2) den 1220 metre kuzeyde (b2) ye doğru çizgi, 
(b2) den 2371 metre batıda (c2) ye doğru çizgi, (c2) den 2774 metre kuzeyde (02) /ye 
doğru çizgi; (d2) den 0350 metre doğuda (e2) ye doğru çiziği, (e2) den 255 metre gü-
neyde (f2) ye doğru çizgi, (fi!) den 600 metre doğuda (g2) ye doğru çizgi, (g2) |den 600 
metre güneyde (h2) ye doğru çizgi, (h2) den 600 metre doğuda (i2) ye doğru çizgi, 
(i2) den 600 metre güneyde (j2) ye doğru çizgi, (j2) den 3600 metre doğuda (k2) ^e 
doğru çizgi, (2) den 600 metre kuzeyde (L2) ye doğru Çizgi, (L2) den 60Ö metre do-
ğuda (m®) ye doğru çizgi, (m2) den 2855 metre kuzeyde (n2) ye doğru çizgi, (n2) den 
S047 metre doğuda (o2) ye doğru çizgi, (oS) den 4994 metre kuzeyde (p2) ye doğru 
çizgi, (p2) den 8506 metre doğuda başlangıç noktası olan (a) ya doğru çizgi. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'mn: mevkii, hududu ve yüzölçümü yukarı-
da gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatnamesi verilmesi talebine ait 
evrakı incelenerek Petrol Kanunu ve Nizamnamesi hükümlerine şekli ve esas koşullar 
bakımından uygunluğu saptandıktan sonra talip şirkete mezkûr sahaya şamü olmak 
üzere 6326 'Sayılı Petrol Kanununun 00, 51 ve değişik 55. maddeleri gereğince üç yıl 
süre ile petrol arama ruhsatnamesi itasına karar verildi. 

Yukarıda yazılı karar gereğince Türkiye Petrol Arama Anonim Ortaklığına 
16/8/1979 tarihinde bir adet petrol arama ruhsatnamesi verilmiştir. 

13771 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne A. Şadan Dinçer'in tayin edildiği Petrol Kanu-
nunun 38/1 - e maddesi gereğince ilân olunur. 13769 
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ithalât işlerine dair Sirküler 
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Tüzük                                                                                                                                    Sayfa 

  

7/17925  Çalışma Bakanlığınca Hazırlanan ve Danıştayca İncelenmiş Olan,«İş Teftişi  

               Tüzüğü»nün Yürürlüğe Konulmasına Dair Tüzük       1 

 

Bakanlar Kurulu Kararı 
 

7/17960  Devlet Yatırım Bankasınca 1978 Yılında Çıkarılması Öngörülen 15 Milyar Liralık 

               Tahvilden Henüz Satışı Yapılmamış 5'er Milyar Liralık II inci ve III üncü Tertip 

               Tahvillerin Faiz Oranlarına Dair Karar         11 

 

7/17900  Malatya İlinin Aşağı Haçova İkizce Köyünde İskâna Acılan Alanın İptal Edilmesine 

               Dair Karar             11 

 

Atama Kararları 
 

7/17923  Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğüne Erol İmre’nin Vekaleten 

               Atanması Hakkında Karar          13 

 

7/17953  Türkiye Emlak Kredi Bankası Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Maliye Bakanlığı 

               Üyeliğine Cahit Angın’ın Atanması Hakkında Karar      13 

 

Milli Savunma,Dışişleri ve Gıda-Tarım ve Hayvancılık,Maliye Bakanlıklarına Ait Kararlar  14 

 

Yönetmelikler 
 

Polisin Disiplinine Merasim ve Topluluklardaki Rolüne ve Polis Karakolları Teşkilâtı ile Vazifelerine 

Dair (Talimatname) Yönetmelik' de Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik     18 

 

Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Yardım Yönetmeliğinin Geçici 3. Maddesinin Değiştirilmesine  

İlişkin Yönetmelik             19 

 

Rize İli Çayeli İlçesi Büyükköy Bucağı Belediyesi Zabıta Yönetmeliği      20 

 

Denizli - Çivril - Özdemirci Belediyesine İlk Defa Memuriyete Atanacaklar İçin Yeterlik ve 

Yarışma Sınavlarına Özel Yönetmeliği          26 

 

 

İlanlar             29 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




