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İlişik harita ve tutanakta sınırları ve özellikleri belirtilen Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğü Bursa 1 inci Bölge Müdürlüğü görev sınırları 
içinde bulunan İstanbul Küçükköy-Paşaçayırı deresi vadisi yeraltı suları 
sahasının «Yeraltısuyu işletme sahası» olarak kabul ve ilânı; Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 28/1/1967 tarihli ve 311-2/352 sayılı ya
zısı üzerine, 16/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun üçüncü maddesine 
göre, Bakanlar Kurulunca 15/2/1967 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Barbakan 
S. DEMİREL 

Adalet Bakanı 
H. DÎNÇER 

Maliye Bakanı 
C BÎLGEHAN 

Devlet Balkanı 
R. SEZGİN 

Millî Sa. Bakanı 
A. TOPALOĞLU 

Millî Eğit. Bakanı 
O. DENGİZ 

Sağ.ve Sos. Y. Bakanı Güm- ve Tek. Balkanı 
E. SOMUNOĞLU /. TEKİN 

Devlet Bakanı 
K. OCAK 

İçişleri Bakanı 
F. SÜKAN 

Bayım dişlik Bakam 
E. ERDİNÇ 

Tarım Bakanı 
B. DAĞDAŞ 

Devlet Bakamı 
A. F. ALİSAN 

Dışişleri Bakam 
1.S-ÇAĞLA YANGİL 

Ticaret Bakanı 
S. T. MÜFTÜOĞLU 

Ulaştırana Balkanı 
S. ÖZTÜRK 

Çalışma Bakanı Sanayi Baikanıı En. ve Ta. Kay. Bakara Tuınizm ve Tanıt. Bakanı 
A. N. ERDEM M. TURGUT 1. DERİNER N- KÜRŞAD 

İmar ve İskân Bakanı 
H. MENTESEOĞLU 

Köy İslerdi Bakanı 
S- O. AVCI 

İstanbul - Küçükköy - Paşaçayırı Deresi 
Vadisi Yeraltısuyu İşletme Sahası 

1 — - İşletmeye açılacak saha, sınırı: 

Aşağıda tarif edilen sınırlar içinde kalan Istanbul-Küçükköy-Paşa-
çayırı deresi vadisi «Yeraltısuyu işletme sahası» olarak tesbit edilmiştir. 

Batıdan : Küçük Kemer'in 0,1 Km. doğusu, Karga Kemer'inin 0,2 Km. 
batısı, Kartaltepe'nin 0,4 Km. doğusu; 

Güneyden : Küçükköy'ün 0,6 Km. kuzeybatısı; 

Doğudan : Balıkhavuz tepesinin 0,4 Km. batısı, Karga Kemer'inin 
0,7 Km. doğusu; 

Kuzeyden : Cebeciyolu sırtının hemen güneyi ile sınırlanmıştır. 

2 — Tahmini yeraltısuyu rezervi: 

İstanbul - Küçükköy - Paşaçayırı deresi vadisinde yılda 660.000 
Ms. yeraltısuyu çekilebilir. 

İlân edilen bu işletme sahası dahilinde yeni kuyu açılamaz, iptal 
edilecek kuyuların yerine yeni kuyu açılamaz, eski kuyular derinleştiri-
lemez. 
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Karar Sayısı: 6/7733 

İlişik harita ve tutanakta sınırları ve özellikleri belirtilen Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğü İzmir II nci Bölge Müdürlüğü görev alanı içinde 
kalan İzmir Balçova-Narlıdere kıyı ovası yeraltısuları sahasının «Yeral-
tısuyu işletme sahası» olarak kabul ve ilânı; Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığının 31/1/1967 tarihli ve 311.2/398 sayılı yazısı üzerine, 
16/12/1960 tarihli ve 167 sayılı Kanunun üçüncü maddesine göre, Ba
kanlar Kurulunca 14/2/1967 tarihinde kararlaştırümıgtır. 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan 
S. DEMIREL 

Adalet Bakanı 
H. DİNÇER 

Devlet Bakanı 
fi. SEZGİN 

Millî Sa. Bakanı 
A. TOPALOĞLÜ 

Devlet Bakanı 
K. OCAK 

İçişleri Bakanı 
F. SÜKAN 

Devlet Bakanı 
A. F. ALISAN 

Dışişleri Bakanı 
İS.ÇAĞLA Y AN GIL 

MaMve Bakanı Millî Eğit- Bakamı Bayındırlık Bakanı Ticaret Bakanı 
C. BÎLGEHAN O. DENGİZ E. ERDİNÇ S. T. MÜFTÜOĞLU 

Sağ.ve Soa-Y. Bıakamı Güm. ve Tek- Bakanı Taran Bakanı Ulaştırma Bakam 
E. SOMUNOĞLU l TEKİN B. DAÖDAS S. ÖZTÜRK 

Çalışma Bakanı Sanayi Bakam En. ve Ta- Kay. Bakamı Turizm ve Tanıtana Bakanı 
A. N. ERDEM M. TURGUT t. DERİNER N- KÜRSaD 

İmar ve İskân Bakamı 
R. MENTESEOĞLU 

Köy İşleri Bakanı 
S. O. AVCI 

İzmir, Balçova - Narlıdere Sahil Ovası 
Yeraltısuyu İşletme Sahası 

1 — İşletmeye açüacak saha sınırı: 

Aşağıda tarif edilen sınırlar içinde kalan İzmir, Balçova-Narlıdere 
sahil ovası «Yeraltısuyu işletme sahası» olarak tesbit edilmiştir. 

Batıda : Yk. Narlıdere Köyünün 2,5 Km. kuzeybatısı; 

Güneyden : Yk. Narlıdere Köyünün 0,1 Km. güneyi, Yeniköyün 0,1 
Km. güneyi, Ilıca'nın 0,7 Km. güneyi, Balçova Köyünün 0,5 Km. güneyi 
ve 1 Km. güneydoğusu. 

Doğudan : Balçova Köyünün 0,2 Km. doğusu, Arapdere Köyünün 
0,2 Km. batısı, Göztepe Köyü; 

Kuzeyden : İzmir Körfezi ile sınırlanmıştır. 

2 — Yeraltısuyu işletmesine uygun olmayan saha: 

Deniz suyunun nüfuzu dolayısiyle yeraltısuyu tuzlanma tehlikesine 
maruz bulunduğundan sahil boyunca 500 m. genişlikteki bir şerit ile, ay
rıca Ilıca'nın Bor ihtiva eden suyunun yeraltısuyuna karışması sebebiyle 
Ilıca deresinin her ik i tarafında 250 şer metre olmak üzere 500 m. geniş
likteki bir şerit dahilinde kalan kuyularda su kalitesi sürekli olarak 
kontrol edilecek ve su kalitesinin tehlikeli sınıra erişmesi halinde, yeral
tısuları hakkındaki 167 sayılı Kanun ve bu Kanunun 20 nci maddesi 
uyarınca hazırlanan 5/1465 sayılı Yeraltısuları Tüzüğünün 14 üncü mad
desi (a) bendi hükümleri tatbik edilecektir. 

3 — Tahmini yeraltısuyu rezervi: 

İzmir, Balçova-Narlıdere sahil ovasının yıllık işletilebilir yeraltısuyu 
rezervi 3 milyon M 3 , tür. 

İlân edilen bu işletme sahası dahilinde yeni kuyu açılamaz; iptal 
edilecek kuyuların yerine yeni kuyu açılamaz; eski kuyular derinleştiri-
lemez; yeraltısuyu kullanma belgelerinde belirtilen miktardan fazla su 
çekilemez. 
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İçişleri Bakanlığından : 

1 — Manisa İlinin Salihli İlçesine bağlı Karataş Bucağının Merkezi 
Karataş Köyünde belediye kurulması, Danıştay Genel Kurulunun 
16/2/1967 gün ve 1967/37-36 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı Kanunun 
7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu karan içişleri Bakam yürütür. 
28/2/1967 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakanı 
8. DEMÎBEL F. SÜKAN 

1 —> Afyon İli Merkez İlçesinin Çobanlar Bucağına bağlı Beşkuyu 
Köyünde belediye^ kurulması, Danıştay Genel Kurulunun 16/2/1967 tarih 
ve 1967/40-40 sayılı karan üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Ka
nunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 —• Bu kararı İçişleri Balkanı yürütür. 
28/2/1967 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan içişleri Bakanı 
S. DEMIREL F. SÜKAN 

1 — Muğla İlinin Milas İlçesine bağlı Selimiye Bucağının merkezi 
olan Selimiye Köyünde belediye kurulması, Danıştay Genel Kurulunun 
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16/2/1967 tarih ve 1967/38-37 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı Kanunun 
7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu karan İçişleri Bakanı yürütür. 

28/2/1967 
CUMHURBAŞKANI 

C. SUNAY 

Başbakan 
S, DEMİREL 

İçişleri Bakanı 
F. BÜKAN 

1 —• Nevşehir İh Merkez İlçesinin Acıgöl Bucağına bağlı Tatlarin 
Köyünde Belediye kurulması, Danıştay Genel Kurulunun 16/2/1967 tarih 
ve 1967/44-49 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Ka
nunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 

Başbakan 
8. DEMİREL 

28/2/1967 

İçişleri Bakanı 
F. BÜKAN 

CUMHURBAŞKANİ 
C. SUNAY 

1 — Konya İli Karaman İlçesinin Kılbasan Bucağının merkezi Ku
başan Köyünde belediye kurulması, Danıştay Genel Kurulunun 16/2/1967 
tarih ve 1967/49-45 sayılı kararı-üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı 
Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 

Başbakan 
S. DEMİREL 

28/2/1967 

İçişleri Bakanı 
F. BÜKAN 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

1 — Konya İlinin İlgın İlçesine bağlı Yukançiğil Köyünde belediye 
kurulması, Danıştay Genel Kurulunun 16/2/1967 tarih ve 1967/52-56 
sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 
7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 

Başbakan 
E. DEMİREL 

28/2/1967 

içişleri Bakanı 
F, 8ÜKAN 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

1 —• Muğla İlinin Bodrum İlçesine bağlı Karatoprak Bucağının 
merkezi olan Karatoprak Köyünde belediye kurulması, Danıştay Genel 
Kurulunun 16/2/1967 gün ve 1967/53-55 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı 
Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görül
müştür. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 

Başbakan 
S. DEMİREL 

28/2/1967 

İçişleri Bakanı 
F. SÜKAN 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Millî Eğitim Bakanlığından : 

1 — Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve İntan Hasta
lıkları Kürsüsü Doçenti olup, kadroya bağlı bulunmaksızın ve aylığını 
Doçentlik kadrosundan almak üzere, Üniversite Profesörlüğüne, Fakülte 
Profesörler Kurulu tarafından seçilmiş ve Senatoca uygun görülmüş olan 

Dr. Nahide Aitan'm, 4936 sayılı Kanunun, 115 sayılı kanunla değişik 24 
ve 26 nci maddeleri gereğince atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür. 
28/2/1967 

CUMHURBAŞKANI 
C SUNAY 

Başbakan Mülî Eğitim Bakanı 
8. DEMİREL O. DENGİZ 

1 — İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman İşletme İnşaatı 
Kürsüsü Doçenti olup, kadroya bağlı bulunmaksızın ve aylığını Doçent
lik kadrosundan almak üzere, Üniversite Profesörlüğüne, Fakülte Profe
sörler Kurulu tarafından seçilmiş ve Senatoca uygun görülmüş olan Dr. 
Orhan Uzunsoy'un, 4936 sayılı Kanunun, 115 sayılı kanunla değişik 24 ve 
26 nci maddeleri gereğince atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür. 

28/2/1967 
CUMHURBAŞKANI 

C. SUNAY 
Başbakan Millî Eğitim Bakam 

S. DEMİREL O. DENGİZ 

1 —• İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Yüksek Mate
matik Kürsüsü Doçenti olup, kadroya bağlı bulunmaksızın ve aylığını 
Doçentlik kadrosundan almak üzere, Üniversite Profesörlüğüne, Fakülte 
Profesörler Kurulu 'tarafından seçilmiş ve Senatoca uygun görülmüş olan 
Dr. Selma Soysal'm, 4936 sayılı kanunun, 115 sayılı kanunla değişik 24 
ve 26 nci maddeleri gereğince atanması uygun görülmüştür. 

2 —• Bu kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür. 

28/2/1967 

Başbakan 
8. DEMİREL 

Millî Eğitim Bakanı 
O. DENGİZ 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

1 —• îstaribul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tropikal Hastalıklar ve 
Parazitoloji Kürsüsü Doçenti olup, kadroya bağlı bulunmaksızın ve aylı
ğını Doçentlik kadrosundan almak üzere, Üniversite Profesörlüğüne, 
Fakülte Profesörler Kurulu tarafından seçilmiş ve Senatoca uygun gö
rülmüş olan Dr. Suat Vural'ın, 4936 sayılı Kanunun, 115 sayılı kanunla 
değişik 24 ve 26 nci maddeleri gereğince atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür. 

28/2/1967 

Başbakan 
8. DEMİREL 

Millî Eğitim Bakanı 
O. DENGİZ 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

1 —• İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi 3. Bina B i l 
gisi Kürsüsü Doçenti olup, kadroya bağlı bulunmaksızın ve aylığını Do
çentlik kadrosundan almak üzere, Üniversite Profesörlüğüne, Fakülte 
Profesörler Kurulu tarafından seçilmiş ve Senatoca uygun görülmüş olan 
Yüksek Mühendis Mimar A l i Kızıltan'ın, 4936 sayılı kanunun, 115 sayılı 
kanunla değişik 24 ve 26 nci maddeleri gereğince atanması uygun görül-
mıştır. 

2 —ı Bu kararı Millî Eğitim Balkanı yürütür. 
28/2/1967 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan Millî Eğitim Bakanı 
8. DEMİREL O. DENGİZ 

1 — İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya 
Kürsüsünde açık bulunan 1100 lira aylıklı Profesörlüğe, 4936 sayılı Ka
nunun, 115 sayılı kanunla değişik 26 nci maddesi gereğince, Fakülte Pro
fesörler Kurulu tarafından seçilmiş ve Senatoca uygun görülmüş olan, 
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aynı Kürsü Doçenti Dr. Ayhan Ulubelen'in, almakta olduğu 950 lira ay
lıkla atanması uygun görülmüştür. 

2 — ' B u kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür. 
28/2/1967 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan Millî Eğitim Bakanı 
8. DEMİREL O. DENGİZ 

1 —• İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Betonarme ve 
Yüksek Mukavemet Kürsüsü Doçenti olup, kadroya bağlı bulunmaksızın 

ve aylığını Doçentlik kadrosundan almak üzere, Üniversite Profesörlü
ğüne, Fakülte Profesörler Kurulu tarafından seçilmiş ve Senatoca uygun 
görülmüş olan Dr. Mühendis Halit Demir'in, 4936 sayılı kanunun, 115 
sayılı kanunla değişik 24 ve 26 nci maddeleri gereğince atanması uygun 
görülmüştür. 

2 — Bu kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür. 

28/2/1967 
CUMHURBAŞKANI 

C. SUNAY 
Başbakan 

8. DEMİREL 
Millî Eğitim Bakanı 

O. DENGİZ 

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı 
ÖZETİ : Askerlik görevini yapan, hiç bir geliri 
ve serveti olmayan kocanın nafaka ile sorumlu 

E . No : 966/5 tutulmaması gerektiği hakkında Yargıtay Ka-
K. No : 966/11 ran. 

Hiç bir geliri ve serveti olmayan kocanın mecburî askerlik ödevini 
yaptığı sırada karısı ve çocuklarının iaşe ve nafakası ile sorumlu tutulup 
tutulmayacağı hakkında Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun ik i ilâmı 
arasında içtihat aykırılığı bulunduğu bildirilmiş, kararlar ve İkinci Hu
kuk Dairesi Başkanının yazılı mütalâası Kurulumuza tevdi edilmiş ol
makla içtihadı birleştirme Büyük Genel Kurulunda durum görüşüldü : 

Gerçekten Hukuk Genel Kurulunun 17/10/1956 gün ve 2/43-40 sa
yılı ilâmında «halen askerlik mükellefiyetini ifa eden ve hiç bir geliri 
mevcut olmadığı anlaşılan dâvâlı kocanın nafaka ile mesuliyeti caiz bu
lunmadığı» kabul edildiği halde aynı Kurulun 27/12/1961 günlü ve 
2/59-51 sayılı ilâmında, «dâvah kocanın dâvanın görülmesi sırasında as
kerlik görevini yapmakta bulunması ve hiç bir geliri olmaması, onu karı
şma bakmak yükümlülüğünden kurtaramıyacağı, uygun bir nafakaya 
hükmedilmesi gerektiği» içtihat edilmiştir. 

İşbu ik f ilâm arasında içtihat uyuşmazlığı bulunduğu oybirliğiyle 
kararlaştırıldıktan sonra işin esası konuşuldu, neticede: 

Nafaka borcu kanundan doğan borçlar grupuna dâhil olup aile hu
kuku ile ilgilidir. Bu borç tamamen şahsa yöneltilmiştir. Kanunda iki 
çeşit nafaka borcu gözönünde tutulmuştur. Birincisi, evillik birliğinde 
özellikle kocaya yükletilen ve bütün zaruri ihtiyaçların sağlanmasını 
amaç tutan sorumluluktur. (Medenî Kanun, madde 137, 152/2 ve 161). 

İkincisi ise, belli kan hısımlarına yükletilmiş olan ve konusu yar
dımdan ibaret bulunan karşılıklı dayanışma borcudur. (Medenî Kanun, 
madde 315, 316) Gerek dayandıkları hukuki sebep, gerek şümulleri itiba
riyle birbirinden farklı bu iki çeşit borçtan Türk Kanunu Medenisinde 
(nafaka) olarak bahsedilmektedir. Kurulumuza tevdi edilen ilâmlar 
birinci kısımda sözü geçen kocanın karı ve çocuklarına karşı olan nafaka 
sorumluluğu ile ilgili bulunduğundan bu kararda bu kısım nafaka borcu 
tartışma konusu yapılmıştır. 

Gerçekten Türk Kanunu Medenisinin 152/2 nci maddesinde «Karı 
ve çocukların münasip veçhile iaşesi kocaya aittir» hükmü konulmuştur. 
Evlenme devam ettiği süre erkeğin karısını ve çocuklarını geçindirmekle 
sorumlu tutulması münakaşa götürmeyen kanun emridir. Prensip itiba
riyle koca yeter derecede servete ve kazanca malik olmadığını veya baş
ka alacaklılar tarafından icra takibine maruz kaldığını ileri sürerek 
nafaka borcundan kurtulamaz. 

Kocanın kendisine isnat olunamayacak bir sebepten dolayı çalışa
mayacak bir hale gelmesi, bu suretle nafaka borcunu yerine getirmekte 
imkânsızlığa düşmesi takdirinde yapılacak işlem hakkında kanunda 
açık bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak kadın müşterek saadeti temin 

hususunda gücü yettiği kadar kocanın yardımcısıdır. Kocanın karısını 
ve çocuklarını iaşe borcu malî durumu ile orantılı olmalıdır. Malî durum 
bir hiçten ibaret ise iaşe ve nafaka borcundan bahsedilemez. Ancak malî 
durumun o hale gelmesinden kocanın hiç bir kusuru olmamalıdır. Çalışma 
kudreti olduğu halde çalışmaktan kaçındığı için malî durumu bozulmuş 
olan koca nafaka borcundan kurtulamaz. Fakat çalışamayacak derecede 
hasta veya sakat olan ve başkaca bir geliri ve serveti de bulunmayan 
koca nafaka ile sorumlu tutulamaz. (Yargıtay İkinci Hukuk 24/1/1950, 
1934/603 - İkinci Hukuk 7/6/1957 tarih ve 3187/3365) «Kusur ile müte-
rafik olmayan tam bir imkânsızlık nafaka mükellefiyetine son verir.» 
(Dr. A. Egger - Aile Hukuku 1. cilt, sahife : 293) 

Mecburi askerlik ödevini yapmakta,olan kocanın aldığı er aylığı çok 
cüz'idir. Başkaca çalışıp kazanç sağlaması kendi elinde olmaksızın im
kânsız hale getirilmiştir. Eğer başkaca bir geliri veya paraya 'çevrilebi
lecek malı ve serveti bulunmuyorsa, askerlik ödevi devam ettiği süre 
nafaka ile sorumlu tutulmaması icabeder. 

Genel Kurulda görüşme sırasında kanundan doğan bu borcun as
kerlik gibi bir sebeple asla sakıt olamayacağı, koca askere gideceğini göz
önünde tutarak bu ödevin ifası sırasında karısının ve çocuklarının nasıl 
geçinebileceğini düşünmesi, ona göre tedbirli davranması gerektiği, 
böyle tedbirli davranmamış ise kusurlu sayılacağı veyahut askerlik öde
vini yaptıktan sonra evlenmesi gerektiği, bu itibarla bu kimselerin na
faka ile sorumlu tutulacaklar, hükmedilen nafaka askerde bulunması 
hasebiyle tahsil edilememiş ise kanundan doğan bu borcun ileride imkân 
sağlandığı zaman tahsil edilebileceği ileri sürülmüştür. Nafaka borcu o 
günkü geçimin sağlanması için kocaya yükletilmiştir. Bu geçim zama
nında giderilemediğine göre ileride tahsil edilmek üzere önceden tahak
kuk ettirilmesinin anlamı kalmaz. Kaldı k i böyle -bir hal kocayı askerlik 
görevi biter bitmez birikmiş ağır bir borç altına sokmuş olur. Diğer ta
raftan askerlik hayatından sivil hayata geçerken normal ekonomik sar
sıntılar arasında İcra ve İflâs Kanunlarının ceza hükümleri ile karşı kar
şıya gelmesine sebebiyet verir. Askerlik ödevini yapmadan evvel evlen
memeyi tavsiye etmek de Medenî haktan istifadeye engel olmak demek
tir k i hukuki bir görüş olmaktan çok uzaktır. Askerlik ödevi bir kimseye 
her zaman belli bir devrede belli bir süre için yükletilmez. Fevkalâde hal
lerde ve harb halinde belli olmayan bir zamanda dahi koca askerlik hiz
metine çağırılabilir. Kadının kocasına muavin olması borcunun bir sonucu 
da, kocanın askerlik dolayısiyle nafakayı sağlayamayacak duruma düş
mesi halinde kadının aile geçimini sağlaması ve müşterek saadeti bu su
retle korumasıdır. Ailenin ve askere gidenin başka bir geçim vasıtası ve 
imkânı bulunmaması halinde âmme kanunları ile Devletin yardımdan 
faydalanmak dahi mümkündür. (4109 sayılı Kanunda ol'duğu gibi) 

Sonuç : Türk Kanunu Medenisinin 152/2 ve 161 inci maddelerinin 
uygulanmasında mecburi askerlik görevini yapan ve başka hiçbir geliri 
ve serveti olmayan kocanın nafaka ile sorumlu tutulmaması gerektiğine 
ilk görüşme ve oylamada üçte iki oyçoğunluğu elde edilemediğinden 
12/12/1966 tarihinde yapılan ikinci görüşme ve oylamada hazır bulunan
ların salt çoğunluğu ile karar verildi. 
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Y Ö N E T M E L I K L E R 
Ulaştırma Bakanlığından : 

Hava Trafik Kontrolörü Lisans Yönetmeliği 

(SHD — S. 40) 
KISIM. I 

1. GENEL HÜKÜMLER : 

a) Türkiye dahilinde mesleklerini icra eden bütün sivil hava tra
fik kontrolörlerinin, 1 Ağustos 1967 tarihine kadar ibu Yönetmelik hü
kümlerine uygun, geçerli bir Hava Trafik Kontrolörü Lisansına sahip 
olmaları ve Ulaştırma Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğünce tescil edilmeleri zorunlu olup, bu tarihten sonra Lisansı 
olmayanların ve tescil edilmemiş bulunanların hava trafik kontrolörlüğü 
yapmalarına müsaade olunmaz. 

Not : Müteakip maddelerde «Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü» ibaresi kullanılacaktır. 

b) Türkiye dahilinde, hava trafik kontrolörü lisans ve derecelerinin 
verilmesi, tescil, temdid ve yenileme işleri Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü tarafından tanzim edilir ve yürütülür. 

2. MÜRACAAT ŞEKLİ VE LİSANS VERİLMESİ : 

Bu Yönetmeliğin 1 inci kısmındaki hususlar ile, II. kısrrrnda açık
lanan derecelerden enaz bir tanesini yerine getiren müracaat sahibi Hava 
Trafik Kontrolörü Lisansı almak için «Hava Trafik Kontrolörü Müracaat 
Formu» nu (SHD : FORM S - 43) doldurup DIIMİ Genel Müdürlüğüne 
müracaat eder. Müracaatının, bu yönetmelik hükümlerine göre Genel 
Müdürlükçe hazırlanacak İmtihan Yönetmeliğine igöre imtihan ve kont-
rolları yapılır ve imtihan neticeleri her müracaatçının şahsi dosyasmda 
saklanır, muvaffak olanlara Hava Trafik Kontrolör Lisansı (SHD : 
FORM S. 44) verilir ve ayrıca bunlar için «Hava Trafik Kontrolörü Tes
cil Defteri (SHD : FORM S. 45)» tutulur. 

3. MÜRACAAT SAHİBİNDE ARANILAN ŞARTLAR : 

a) YAŞ : Hava Trafik Kontrolörü Lisansı alabilmek için, müra
caat sahibinin 21 yaşını doldurmuş ve askerlik hizmetini yapmış olması 
lâzımdır. Yabancı uyruklular bu kayıttan muaftır. 

b) KARAKTER : Müracaat sahibi iyi hal erbabı olmalı, alkol ve 
keyif verici maddelere müptela olmamalıdır. 

c) Tahsil durumu : 1 Ağustos 1967 tarihinden sonra Hava Trafik 
Kontrolörü Lisansı için müracaat edecekler en az lise ve muadili okul 
mezunu ve mükemmel bir Türkçeye vakıf olmalı, özel bir aksanı bulun
mamalı ve ses tonu radyo telefon konuşmalarında vazıh bir şekilde anla
şılır olmalıdır. Ayrıca İngilizce lisanında okuma, yazma ve konuşmaya 
en az vasat şekilde vakıf olmalıdır. 

d) Milliyet : Müracaat sahibi T. C. uyruklu olmalıdır. Türkiye'de 
gördükleri kursu müteakip yabancı uyruklulara da lisans verilebilir. Bu 
hususta 2007 sayılı Kanun hükümleri saklıdır. 

e) Tecrübe : Müracaat sahibi 12 ayda,n az olmamak şartı ile pilot
luk, hava seyrüseferciliği, uçak radyo operatörlüğü, uçuş hareket me
murluğu veya hava trafik kontrolörlüğü ile ilgili yer yer radyo opera
törlüğünden birisini muvaffakiyetle yapmış yahut 9 aydan az olmamak 
şartı ile lisanslı bir hava trafik kontrolörünün nezaretinde çalışmış veya
hut temel hava trafik kursunu muvaffakiyetle bitirmiş olmalıdır. 

4 — BİLGİ VE MAHARET : 

Hava Trafik Kontrolörü Lisansı almak için müracaat eden kimse, 
aşağıda sıra ile açıklanan konularda yapılacak yazılı ve ameli imtihan
larda muvaffak olmalıdır. 

a) Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı (ÎCAO) ve milli mevzu
atla yayınlanmış ve yürürlükte bulunan ek ve dokümanlarda belirtilen 
hava kaideleri; 

b) İlgili ICAO neşriyatında ve millî mevzuatta belirtilen, bilhassa 
(IFR) aletle uçuşları düzenlîyen hava trafik usul ve kaideleri; 

c) ICAO neşriyatı ve millî mevzuatta belirtilen radyo telefon usul 
ve tebirleride dahil olmak üzere muhabere kolaylıkları, prensip ve usul
leri; 

d) Altimetrelerin kullanılışı ve irtifa sistemleride dahil olmak 
üzere hava seyrüseferi ile ilgili prensipleri; 

e) Hava seyrüseferinde kullanılan radyo ve 'gözle görülebüir di
ğer yardımcıların tipleri, kullanışları ve tahditleri; 

f) Sinoptik haritalar, hava raporları ve istidlallerini okuyabilme 
ve değerlendirme; 

g) Muhtelif tipteki uçakların hava trafiğine tesirleri bakımından 
performansları hakkında bilgi. 

5 — İMTİHANLAR : 

Hava Trafik Kontrolörü Lisans ve derece imtihanları DHMİ Genel 
Müdürlüğünce tâyin edilecek yer ve zamanda yapılır. Yazılı ameli imti
hanlarda muvaffak olmak için 100 not üzerinden en az 70 not almak 
şarttır, imtihanlarda muvaffak olmıyanlar 90 gün geçmeden tekrar im
tihana giremezler. 

6 — SAĞLIK ŞARTLARI : 

Hava Trafik Kontrolörü Lisansı alabilmek için (Saha kontrol dere
cesi hariç) müracaat edecek kimse Milletlerarası Sivil Havacılık Teşki
lâtı (ICAO) Anlaşması E K - I de açıklanan standartlara uygun bir sağlık 
raporu ibraz etmelidir. Müracaat formu ile birlikte bu raporda gönderilir. 

7 — Hava Trafik Kontrolörlüğü Lisansına sahip (Saha kontrol de
recesi hariç) personel, lisansı aldığı tarihten itibaren her oniki aylık za
man sonunda 6 nci maddede belirtilen şartlara uygun bir rapor almak 
suretiyle lisansını temdit ettirir. Bunu yerine getirmeyen hava trafik 
kontrolörleri lisanslarının bahşettiği yetkilerden faydalanamazlar. 

8 — DERECELER : 

a) Hava Trafik Kontrolörlerinin alabilecekleri dereceler şunlardır : 
i) Meydan kontrol derecesi, 

ii) Yaklaşma kontrol derecesi, 
iii) Saha kontrol derecesi, 
iv) Radar derecesi. 

b) Her kontrolör birden fazla derece sahibi olabilir. 
c) Her derece sadece belirtilen mahal ve ünite için muteberdir. 
d) Radar derecesini almak için yaklaşma kontrol veya saha kontrol 

derecelerinden birisine (Radarın kullanıldığı üniteye göre) veya her iki
sine sahip olmak şarttır. 

KISIM : II 

Hava trafik kontrolörü dereceleri 

9 — MEYDAN KONTROL DERECESİ : 

a) Bilgi: Meydan kontrol derecesi almak için müracaat edecek 
kimsenin, derecenin talep edildiği meydan ile ilgili olarak aşağıda açık
lanan Jıususlarda yapılacak imtihanda muvaffak olması lâzımdır. 

i) Derecenin ait olduğu meydan için mahalî meydan usul ve kaide
leri; 

ii) Mahallî hava trafiğinin karakteristiği; 
iii) Derecenin ait olduğu meydan kontrol ünitesi ile diğer ilgili hava 

trafik üniteleri arasındaki koordinasyon usulleri; 
iv) Mahallî arazi durumu ve belirli nirengiler tabiî ve sun'i manialar; 
v) Muhtelif emercensi servislerini ikaz için kullanılan mahallî usul 

ve vasıtalar; 
vi) Derecenin ait olduğu meydan merkez olmak üzere 25 deniz mili 

mesafe dahilindeki meteorolojik durumu izah eden meteorolojik; 
vii) Derecenin ait bulunduğu meydan merkez olmak üzere 25 deniz 

mili mesafe dahilindeki hava seyrüsefer ve muhabere kolaylıkları 
ile bunların frekansları, tanıtma işaretleri ve 'bunlarla ilgili diğer 
gerekli bilgiler. 

b) Tecrübe : 

i) Müracaat sahibinin meydan kontrolörü derecesini alabilmesi için 
tasvip edilmiş bir hava trafik kursunu muvaffakiyetle bitirdik
ten sonra müracaatı halinde, geçen son oniki ay içinde (en ag bir 



Sahife: 6 (Resmî Gazete) 13 MART 1967 

ay, meydan kontrol derecesine sahip bir kontrolör nezaretinde 
çalışmış olması gereklidir. 

ii) Müracaat sahibi tasvip edilmiş hava trafik kursu görmemiş ise, 
meydan kontrol derecesine sahip bir kontrolör nezaretinde, ge
çen son oniki ay zarfında en az altı ay çalışmış olmalıdır. -

iii) Şayet müracaat sahibi yaklaşma ve saha kontrol derecelerinden 
birini havi bir hava trafik kontrolör lisansına sahip ise meydan 
kontrol derecesini haiz bir kontrolörün nezaretinde en az bir ay 
çalışmış olmalıdır. 

10 — YAKLAŞMA KONTROL DERECESİ : 

a) Bilgi: Yaklaşma kontrol derecesi almak için müracaat eden 
kimsenin çalışacağı yaklaşma kontrol ünitesi ile ilgili olarak aşağıda açık
lanan hususlarda yapılacak ameli ve nazari imtihanlarda muvaffak ol
ması lâzımdır. 

i) Mahallî meydan (1ar), yaklaşma kontrol mıntıkası kaide ve ni
zamları; 

ii) Mahallî hava trafiğinin karakteristiği; 
iii) Yaklaşma kontrol ünitesi ile muhtelif diğer hava trafik ünite

leri arasında koordinasyon usulleri; 
iv) Aletle yaklaşma, kalkış, bekleme ve pas geçme usulleri; 
v) Hava trafik kontroluna tesir eden seyrüsefer yardımcı cihaz ve 

sistemleri; 
vi) Arazi durumu ve nirengiler; 
vü) Arama-kurtarma usulleri ve ilgiU kolaylıklar; 

vüi) Muhtelif emercensi sistemlerini ikaz için mahallî usul ve kolay
lıklar; 

ix) Kontrol bölgesinin merkezinden itibaren 100 deniz mili yarı 
çaplı bir saha dahilindeki meteorolojik durumu ifade eden mete
oroloji raporları ile ilgili kısaltma ve kodlar, karakteristik bölge 
hava durumları, diğer lüzumlu bilgiler; 

x) Kontrol bölgesinin merkezinden 100 deniz milli yarı çaplı bir 
saha dahilindeki hava seyrüsefer yardımcı cihaz ve sistemleri ile 
bunların tanıtma işaretleri, frekansları ve bunlarla ügili diğer 
gerekli bilgiler. 

b) Tecrübe : 

i) Müracaat sahibinin tasvip edilmiş bir hava trafik kontrol kur
sunu muvaffakiyetle bitirdikten sonra müracaatı halinde, son 
oniki ay zarfında en az üç ay lisanslı bir yaklaşma kontrolörü
nün nezaretinde çalışmış olması gereklidir. 

ii) Şayet müracaat sahibi meydan ve saha kontrol derecelerinden 
birini havi bir hava trafik kontrolörü lisansına sahip ise, lisanslı 
bir yaklaşma kontrolörünün nezaretinde en az ik i ay çalışmış 
olmalıdır. 

11 — SAHA KONTROL DERECESİ : 

a) Bilgi: Saha kontrol derecesi almak için müracaat edecek şa
hıs çalışacağı kontrol sahası veya sahaları ile ilgili olarak aşağıda açık
lanan hususlarda yapılacak ameli ve nazari imtihanlarda muvaffak olma
lıdır. 

i) Derecenin ait olduğu saha dahilindeki arazi durumu ve nirengi
ler; 

ii) Saha kontrol merkezinin diğer hava trafik kontrol üniteleri ile 
koordinasyon usulleri; 

iii) Seyrüsefer kolaylıklarının tanıtma işaretleri, frekansların mev
kileri ve ilgili diğer hususlar; 

iv) Sahanın boyutları, şekli, designatörler, rapor noktaları, arala
rındaki mesafeler, yasak, tehlikeli, tahditli sahalar ve bunlarla 
ilgili diğer bilgiler; 

v) Radyo muhabere kolaylıkları, imkânları ve bunlarla talimatlar, 
frekanslar ve diğer hususlar; 

vi) i lgi l i aletle yaklaşma, kalkış, bekleme ve pas geçme usulleri; 
vü) Meteorolojik bilgi kaynakları ve meteoroloji şartlarının özellik

leri; 
vili) Saha içersindeki meydanların hava trafiğinin özellikleri; 

ix) Arama ve kurtarma usulleri ve bunlarla ügili kolaylıklar. 

b) Tecrübe: 

i) Müracaat sahibi tasvip edilen bir hava trafik kontrol kursunu 
muvaffakiyetle bitirdikten sonra müracaatı halinde, geçen son 
12 ay zarfında lisanslı bir saha kontrolörü nezaretinde en az 3 
ay çalışmış olmalıdır. 

ii) Müracaat sahihi tasvip olunan bir hava trafik kursunu görme
miş ise geçen 12 ay zarfında lisanslı bir saha kontrolörü nezare
tinde en az 6 ay çalışmış olmalıdır. 

iii) Şayet müracaat sahibi meydan kontrol veya yaklaşma kontrol 
derecelerinden birine havi bir hava trafik kontrolör lisansına 
sahip ise lisanslı bir saha kontrolörünün nezaretinde en az iki 
ay çalışmış olmalıdır. 

12. RADAR DERECESİ : 

i) Yaklaşma (PAR) radar derecesi, 
ii) Yaklaşma (SRE) radar derecesi, 
iii) Saha (SRE) radar derecesi, 

olmak üzere üç dereceyi ihtiva eder. 
Radar derecesi için müracaat edecek şahıs çalışacağı meydan kont

rol sahasındaki talep ettiği radar derecesine karşılık bu talimatın II nci 
kısmının 9, 10 ve 11 inci maddelerinde açıklanan dereceyi havi bir hava 
trafik kontrolör lisansına sahip ve aşağıda sayılan bilgi ve tecrübeyi 
haiz olmalıdır. 

a) Bilgi: 

i) Radar prensipleri, 
ii) Radar kontroluna tesir edecek muhtelif tip uçakların karak

teristikleri, 
iii) Radar performansına tesir eden arazi durumu ve diğer faktörler, 
iv) Meteorolojik şartların radar performansına tesirleri, 
v) Emniyetli müsaade yolları ve mania müsaade limitleri (OCL) 
vi) Radarla mücehhez ve radarı bulunmayan ilgili diğer hava trafik 

üniteleri ile koordinasyon usulleri, 
vii) îcra edilen radar fonksiyonu ile ilgili radyo telefon, frezyoloji ve 

muhabere usulleri, 
viii) Emercensi radar usulleri, 

ix) Teşhis usulleri, 
x) Radar ayırma usullerinin tatbikatı, 

xi) Radar teçhizatının kaplama, kontrol, kabze ve düğmelerinin 
fonksiyon ve kullanılışı, ayar usulleri, anti clutter tertibatı v. s. 
karakteristikleri, 

xii) Radar kontrol usulleri. 

b) Tecrübe: 

i) Müracaatının tasvip edilmiş bir radar kursunu muvaffakiyetle 
bitirmiş olması halinde son in iki ay zarfmda asgari bir ay lisanslı ve 
ilgili dereceleri haiz bir radar kontrolörü nezaretinde çalışmış olması 
lâzımdır. 

ii) Müracaatçının tasvip edilmiş bir radar kursunu görmemiş ol
ması halinde son on iki ay zarfında lisanslı ve ilgili dereceleri haiz bir 
radar kontrolörü nezaretinde en az dört ay çalışmış olması lâzımdır. 

c) (PAR) Yaklaşma radarında vazife görecek kontrolör yukarıda 
i ve ii paragraflarında açıklanan tecrübeye ilâveten asgari 200 P A R yak
laşması yaptırmış olmalıdır. Bu yaklaşmaların asgari 50 adedi kontro
lörün çalışacağı meydanda mevcut radar cihazı kullanılmak suretiyle 
yapılmalıdır. (SRE) radarında vazife görecek kontrolör yukarıda i pa
ragrafında açıklanan tecrübeye ilâveten asgari 25 P P I yaklaşmasını ya
hut i i . paragrafmdaki tecrübeye ilâveten asgari 50 PPI yaklaşmasını 
derecenin verileceği ünitedeki radar cihazını kullanmak suretiyle yap
tırmış olmalıdır. 

d) Tatbiki kontrol: Radar derecesi için yapılan imtihan 12 nci 
maddenin a) paragrafında sıralanan hususları yerine getirmek kabiliyet 
ve tecrübelerinin kontrolü bakımından bir tatbiki kontroluda ihtiva ede
cektir. 

KISIM HI. 

Sorumluluklar,, yetkiler ve tahditler 

13. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER : 

a) Meydan kontrol derecesi: Kontrolör hangi meydan (1ar) için 
meydan kontrol derecesi almış ise o meydan (1ar) da meydan kontrol 
hizmetlerini ifaya veya bu hizmetin ifasına nezarete yetkili olup bu ko
nularda yürürlükte bulunan mevzuat, kaide ve bunların değişikliklerin
den malûmattar olmak ve bunları devamlı takip etmekten sorumludur. 

b) Yaklaşma kontrol derecesi : Yaklaşma kontrol derecesi kontro
löre, yetkili makam tarafından derecenin ait olduğu yaklaşma kontrol 
ünitesine tahsis edilmiş hava sahası dahilindeki meydan (1ar) a yaklaşma 
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kontrol hizmetini ifa veya bu hizmetin ifasına nezaret yetkisini verir. 
Kontrolör bu hususlarla ilgili yürürlükte bulunan mevzuat, usul, kaide ve 
bunların değişikliklerinden malûmattar olmak ve bunları devamlı takip 
etmekten sorumludur. 

c) Saha kontrol derecesi: Kontrolör hangi saha için derece almış 
ise o derecenin ait olduğu saha dahilinde saha kontrol hizmetinin ifa 
veya bu hizmetin ifasına nezarete yetkili olup bu konularda yürürlükte 
bulunan değişikliklerden malûmattar olmak, bunları devamlı takip et
mekten sorumludur. 

4) Radar derecesi: 

i) Yaklaşma (PAR) radar derecesi: 
Bu dereceye sahip kontrolör, derecenin ait olduğu ünitede hava tra

fik - kontrol hizmetini ifa için (PAR) radarı ile hava trafik kontrol 
işlemine nezaret etmeye yetkili olup, bu hususlarla ügili yürürlükteki 
mevzuat, usul, kaide bunların değişikliklerinden malûmattar olmak, 
bunları devamlı takip etmekten sorumludur. 

ii) Yaklaşma (SRE) radar derecesi: 

Bu dereceye sahip kontrolör, derecenin ait olduğu ünitede hava 
trafik kontrol hizmetini ifa için (SRE) radar cihazını kullanmak veya 
(SRE) radarı ile hava trafik kontrol işlemine nezaret etmeye yetkili olup 
bu hususlarla ilgili yürürlükteki mevzuat, kaide, usul ve bunların deği
şikliklerinden malûmattar olmak, bunları devamlı takip etmekten sorum
ludur. 

iii) Saha (SRE) radar derecesi: 

Bu dereceye sahip kontrolör derecenin ait olduğu ünite hava trafik 
kontrol hizmetini ifa için (SRE) radar cihazını kullanmak veya (SRE) 
radarı ile hava trafik kontrol işlemine nezaret etmeye yetkili olup bu 
hususlarla ilgili yürürlükteki mevzuat, usul, kaide ve bunların değişik
liklerinden malûmattar olmak, bunları devamlı takip (etmekten sorum
ludur. 

U. TAHDİTLER : 

a) Lisansın muteber olduğu müddet: Hava trafik kontrolörleri
nin lisansı DHMÎ Genel Müdürlüğünce geri alınmadıkça, muvakkaten 
iptal edilmedikçe veya fesedilmedikçe muteberdir. 

b) Derecenin muteber olduğu müddet ve temdidi: Meydan kontrol, 
yaklaşma kontrol ve saha kontrol derecelerini haiz kontrolörler 6 ay 
veya daha fazla, radar derecesini haiz kontrolörler üç ay veya daha fazla 
müddetle derecelerin ait olduğu yer ve ünitelerde kontrolörlük yapmadık
ları takdirde almış oldukları dereceler hükümsüz kalır. Bu kontrolörlerin 
derecelerinin temdidi, ancak DHMÎ Genel Müdürlüğünce vazifelendirile
cek selâhiyetli bir temsilcinin temdit isteyen şahsın bu Yönetmeliğin II 
nci kısmında açıklanan istekleri yerine getirdiğini veya ait olduğu ma
halde aynı dereceyi havi bir kontrolörün nezaretinde tatmin edici bir 
müddet çalışmasından sonra kifayetli görüldüğünün ünite amirince bil
dirilmesinden sonra DHMÎ Genel Müdürlüğünce yapılır. 

c) Lisansların ibrazı: Hava trafik kontrolörleri lisanslarını vazife 
anında yanında bulundurmaya ve Ulaştırma Bakanlığı ve DHMÎ Genel 
Müdürlüğünce yetkili kılınan şahısların yapacakları kontrollarda ibraz 
etmeye mecburdurlar. 

d) Adres değişikliği: Hava trafik kontrolörleri daimî adres veya 
çalışma yerlerinde vâki olacak değişiklikleri en geç 30 gün içersinde 
DHMÎ Genel Müdürlüğüne bildireceklerdir. 

e) Sağlık şartları: Lisansların temdidi (Saha kontrolör derecesi 
hariç) son sağlık raporunun alındığı tarihi takip jeden 12 ay zarfında 
yetkili hastahaneden usulüne uygun olarak alman bir sağlık raporunun 
ibrazı ile sağlanır. Sağlık şartlarında hava trafik kontrolörlüğü yap
maya mâni olacak bir eksilme vukubulduğu takdirde kontrolörlük dere
cesi ve sağlık raporu otomatik olarak mer'iyetten kalkar. Lisans sahibi, 
veya çalıştığı teşkilât bir eksilmenin vukua geldiğini anladığı anda ve bu 
eksilme devam ettiği müddetçe lisansın kendine sağladığı yetkileri kul
lanamaz ve kullandıramaz. 

f) Lisansın geri alınması veya iptali: İhmalkârlık ve mesleki ku
sur sonucu can ve malı tehlikeye koyan veya zarar veren, vazifesini 
terk eden ve Yönetmelik hükümlerini ihlâl eden hava trafik kontrolörü
nün lisansı geri alınır veya tamamen iptal edüir. 

g) Başka devletlerce verilmiş lisansların tanınması: Beynelmilel 
Sivil Havacılık Teşiklâtının (ICAO) üyesi bir devletin Sivil Havacılık 
Teşkilâtınca verilmiş olan lisanslar Ulaştırma Bakanlığınca uygun görül

düğü takdirde muteber kılınır. Türkiye'de çalışmak isteyen bu lisans 
sahipleri, çalışacakları servislere ait dereceleri bu Yönetmeliğin hüküm
lerine göre almaya mecburdur. 

KISIM IV. 

15. YÜRÜRLÜĞE GİRÎS VE YÜRÜTME : 

a) Bu Yönetmelik yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

b) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür. 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Hava Trafik Kontrolörü Lisans Müracaat Formu 

(SHD : FORM-S-JfS) 

/ /m... 

MÜRACAAT SAHİBİNİN : 

1. Adı ve soyadı : 2. Mil l iyet i : 

3. Adresi : 

4. Doğum tarihi : 

5. Tahsil durumu : 6. Son çalıştığı meydan : 

7. Gördüğü kurslar : 

8. İstediği derece : MAHALLÎ 

Meydan kontrolörü 

Yaklaşma kontrolörü 
Saha kontrolörü 
Radar kontrolörü 

9. Son sıhhi muayenenin : 

a) Yapıldığı hastahane ve tarihi : 

b) Neticesi : 

10. Çalışma saatleri : 

Toplam saati Son 6 
ay içinde saat 

Meydan kontrolörü olarak 

Yaklaşma kontrolörü olarak 

Saha kontrolörü olarak 

| Radar kontrolörü olarak 

Ulaştırma Bakanlığına 

(Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü) 

Yukarıda verilen malûmatın doğruluğunu tasdik ve 'HAVA TRA
FİK kontrolörü lisansı ile Yönetmeliğin 8 inci maddesinde açıklanan 
( ) derece (1er) nin verilmesini emir ve müsaadelerine 
arz ederim. 

Tarih ve imza 

(SHD : FORM-D.43) 



Lisans No 

Hava Trafik Kontrolörü Lisans Sicil Defteri 

(SHD : F0RM-S-Jt5) 

LİSANS SAHİBİNİN : 

Adı ve soyadı : 
FOTOĞRA1 

Cinsiyeti : 

FOTOĞRA1 

Milliyeti : 

Adresi 

Doğum yeri ve tarihi 

Tahsil durumu : 

Gördüğü kurslar : 

Haiz olduğu derece 

Yukarıda fotoğrafı yapışık ( ) Ulaştırma Ba
kanlığı (DHMİ Genel Müdürlüğü) nce tutulan bu deftere ( ) 
derecesini haiz Hava Trafik Kontrolörü olarak tescil edilmiştir. 

DHMİ Genel Müdürlüğü 
Seyrüsefer Dairesi Başkanı 

SIHHİ MUAYENENİN : 

Ulaştırma Bakanlığı 
DHMİ Genel Müdürü 

Tarihi Rapor No. Yapıldığı Hastane Neticesi 

SJÎD ; F0PİM-S45 
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden : 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği 

Tarif 

Madde 1 — Öğrenciler, Üniversite içinde ve dışında öğrenciliğe 
yakışır şekilde hareket etmekle mükelleftirler. 

Memnu fiiller 

Madde 2 — Tavır ve hareketleri Üniversite öğrenciliği vasıf ve ka
rakterine uymayan öğrencilere disiplin cezası verilmesini icabettirecek 
suçlardan bazıları şunlardır : 

a) Üniversitenin idarî ve akademik çalışmalarını ihlâl edecek 
hareketlerde bulunmak, 

b) Üniversite öğretim üyelerine, idarecilerine ve arkadaşlarına 
karşı saygı ve ahlâk kaidelerine uygun olmayacak şekilde hareket et
mek, 

c) İmtihanlarda, proje ve ev görevlerinde kopye yapmak, yap
tırmak veya yapmağa teşebbüs etmek, 

d) Üniversitenin her türlü ders ve lâboratuvar malzemesi ile eş
yasını tahrip etmek ve kötüye kullanmak, 

e) Üniversite veya Fakülte makamlarına yanlış bilgi vermek veya 
yalan beyanda bulunmak, 

f) Üniversiteden izin almadan üniversite içinde herhangi bir top
lantı tertip etmek veya ettirmek, 

g) Üniversiteden izin almadan Üniversite veya Fakülteleri hak
kında konferans vermek, Üniversite veya Fakülteler hakkında haki
kate aykırı beyanda bulunmak, ve propaganda yapmak, 

h) Derslerde veya lâboratuvarlarda sigara içmek, 
i) Üniversite veya Fakülte makamlarının kararları ile ikaz ve 

ilânlara aykırı hareketlerde bulunmak, ilân ve programları yırtmak, 
üzerine yazı yazmak ve değiştirmek, 

j) İzin almadan öğretim üyelerine ait ders notlarını çoğaltmak. 
Madde 3 — Öğrencilerden birinin veya bir çoğunun Üniversite 

içinde ve dışında kanuni kovuşturmayı gerektirecek bir suç işlediği 
haber alınır alınmaz, ilgili makamlar haberdar edildiği gibi Üniversi
tece derhal soruşturmaya başlanır Kamu dâvasının açılmış olması, 
sanık hakkında disiplin cezası verilmesine engel olamaz. 

öğretim üyelerinin yetkileri 

Madde 4 — Her öğretim üyesi bir öğrencinin yakışıksız hareket
leri karşısında aşağıdaki şekilde hareket etmeğe yetkilidir. 

a) Disiplin Komitesine bildirmeğe mecbur olmaksızın öğrenciyi 
dersten çıkarmak ve aynı gün başka dersleri varsa öğrenciyi bu ders
lere kabul etmemek, 

b) Öğrenciyi kendi dersine girmekten bir hafta müddetle me
netmek. Bu gibi hallerde öğretim üyesi durumu Disiplin Komitesi Sek
reterine yazı ile bildirmeğe ve bu yazının birer suretini cezalandırı
lan öğrencinin bağlı bulunduğu Bölüm Başkanlığı ile Dekanlığa ver
meğe mecburdur. Öğretim üyesi öğrencinin bağlı bulunduğu Fakülte
nin değil de başka bir Fakültenin mensubu ise, sözü geçen yazının bir. 
suretini de kendi Bölüm Başkanına vermekle mükelleftir. 

c) Öğrenci hakkında disiplin cezası verilmesi için durumu Di
siplin Komitesi Sekreterine rapor etmek. Bu gibi hallerde 4 üncü mad
denin (b) fıkrasında gösterilen mercilere de raporun birer kopyası 
gönderilmelidir. 

DİSİPLİN KOMİTESİ 

Üyeler 

Madde 5 — Disiplin Komitesi, idarî ve akademik personel ara
sında Dekanlar Konseyi tarafından seçilecek beş üye ile Rektörlük 
temsilcisinden müteşekkildir. 

Sekreterlik 

Madde 6 — Disiplin Komitesi Sekreterliğini Kayıt ve Kabul İş
leri Müdürü veya yardımcısı yapacaktır. Sekreterin rey hakkı yoktur. 

Yetkiler 

Madde 7 — Disiplin Komitesi kendisine tevdi edilen işleri yapa
bilmek için aşağıdaki disiplin cezalarını vermeğe yetkilidir : 

a) Dikkati çekme (ihtar), 
b) Yazı ile dikkati çekme (yazılı ihtar). Bu ceza öğrencinin sicil 

dosyasına kaydedilir. 
c) Öğrenciyi üniversitenin ders dışı faaliyetlerine girmekten 

menetme, 
d) Bir haftadan az, bir sömestrden fazla olmamak üzere öğren

ciyi bir derse girmekten menetme, 
e) Bir aydan fazla olmamak üzere öğrenciyi Üniversiteden uzak

laştırma, 
f) Üniversiteye ait menkul veya gayrimenkul mallara veya Üni

versite mensuplarının eşyalarına isteyerek yapılan hasarı bu fiili iş
leyen öğrenciye veya öğrenci birliğine ödetme, 

g) Bir öğrencinin bir aydan fazla veya çok mühim hallerde ta
mamen üniversiteden uzaklaştırılmasını Dekanlar Konseyine teklif 
etme, 

h) Öğrencinin bir dersten kalmış sayılmasına karar verme. 
Disiplin Komitesi gerekli gördüğü hallerde üyelerinden birini ve

ya birkaçını soruşturmaya memur eder. Memur edilen üye veya üye
ler soruşturma işini yaptıktan sonra öğrencinin de genel durumunu 
gözönünde tutarak düşünce ve kanaatlerini, ilgililerin tutulmuş ifade
leriyle birlikte, Disiplin Komitesine verirler ve durum müzakere edi
lerek bir karara bağlanır. 

DEKANLAR KONSEYİ 

Yetkiler 

Madde 8 — Dekanlar Konseyi 5 inci maddenin (g) fıkrasında be
lirtildiği şekilde, Disiplin Komitesinden bir teklif aldığında aşağıdaki 
kararlardan birini alabilir : 

a) Evrakı Disiplin Komitesine iade ederek, Komitenin kendi 
yetkisi içinde bir karar almasını isteme, 

b) Öğrenciyi bir aydan az ve iki sömestrden çok olmamak üzere 
Üniversiteden geçici olarak uzaklaştırma, 

c) Öğrencinin Üniversiteden devamlı olarak çıkarılmasına karar 
verme. 

Devamlı çıkarılma kararma karşı Öğrenci bir hafta içinde Rek
törlüğe başvurarak itirazda bulunabilir. 

REKTÖR 

Yetkiler 

Madde 9 — Disiplin konusunda Rektör aşağıdaki kararları alma
ğa yetkilidir. 

a) Rektör, devamlı olarak çıkarılmasına karar verilen bir öğren
cinin itirazını haklı görürse evrakı Dekanlar Konseyine iade ederek 
Konseyin kendi yetkisi içinde başka bir karar almasını isteyebilir. 

b) Rektör, suç işleyen bir öğrenciyi gerekli gördüğü hallerde 
Disiplin Komitesi karar verinceye kadar derslere devamdan ve Üni
versite sahasına girmekten menedebilir. 

c) Toplu bir öğrenci hareketi ile Üniversitenin çalışma düzeni 
bozulursa, derslerin geçici olarak tatil edilmesine Rektörün Başkan-
Iğmda toplanan Dekanlar Konseyi karar verebilir. Bu karar hemen 
yürürlüğe konmakla beraber, Mütevelli Heyetine de derhal bilgi veri
lir. 

Madde 10 — Disiplin Komitesi ve Dekanlar Konseyinin bu Yönet
melikçe gösterilen yetkileri dahilinde verecekleri disiplin cezalan ke
sindir ve alınacak kararlara itiraz edilemez. Ancak, devamlı çıkarma 
kararma karşı öğrenci bir hafta içinde Rektörlüğe başvurarak itirazda 
bulunabilir. 

Madde 11 — Disiplin suçu işleyen öğrenciye bu Yönetmelikte göste
rilen cezalardan biri veya bir kaçı aynı zamanda verilebilir. 

Madde 12 — Cezanın tâyin ve takdirinde öğrencinin daha önceki 
suçları, ağırlaştırıcı sebep olarak gözönünde tutulacaktır. 

Madde 13 — Bu Yönetmelik kabulünden sonra yürürlüğe girer 
İşbu Yönetmelik Mütevelli Heyetinin 14/12/1960 tarih ve 6/57 sa

yılı kararı gereğince Rektörlükçe 15/12/1960 tarihinde kabul ve yürür
lüğe konmuştur. 
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(Baştarafı 11/3/1967 tarihli ve 12549 sayılı Resmî Gazete'dedir.) 

Murgul Bakır İşletmesi Müessesesi 1960 yılı bilançosu 
A K T İ F P A S Î F 

T. L. T. L. T. L. T. L. 

I —Sabit kıymetler 39.935.073,92 I —Sermaye ~ 20.000.000,— 
Arsa ve arazi 147.204,63 II — İhtiyatlar 9.611.932,89 
Muh. yeraltı ve yerüstü tertibatı 3.745.120,70 Kanuni ihtiyatlar 2.702.432,29 
Binalar 13.684.643,67 Olağanüstü ihtiyatlar 6.909.500,60 
Makineler ve tesisatı 18.084.620,63 
Nakil vasıtaları 7.570.095,13 III — Karşılıklar 2.736 894.38 
Alet ve edevat 105.516,50 IV — Alacaklılar 54.357.725,21 
Mefruşat ve demirbaşlar 688.666,21 V — Ödenecek senetler —,— 
Haklar 900,— VI —Emanet paralar 613.795.64 
Maden ana ihzar ameliyatı 771.896,08 VII —Sair pasifler 2.569.781,90 
Yapılmakta olan işler 15.453.893— Muvakkat ve mutavassıt hesaplar 2.569.610,05 

. Tasfiye olunacak hesaplar 171,85 
Toplam 60.252.556,55 . 

Birikmiş amortismanlar 20.317.482,63 VII I— 12.542.599,26 
Egzersiz yılı kârı 23.743.251,73 

H —Mütedavil kıymetler 57.609.356,31 Geçmiş yıllar zar. 11.200.652,47 
Stoklar 48.136.636,83 
Borçlular 7.527.263,11 
Kasa ve bankalar 1.945.456,37 

m —Sair aktifler 4.579.400,67 
Muvakkat ve mutavassıt hesaplar 4.430.851,73 
Tasfiye olunacak hesaplar 148.548,94 

IV —î lk tesis masrafları 308.898,38 

Genel toplam ~102^432.729,28 Genel toplam 102.432.729,28 

Nâzım hesaplar 38.295.053,60 Nâzım hesaplar 38.295.053.60 

Murgul Bakır İşletmesi Müessesesi 1960 yılı kâr ve zarar tablosu 
BORÇ KISMI T. L. T. L A L A C A K KISMI T. L . T. L . 

I —Satış zararları —,— I — Satış kârları 34.033.859,48 
n—Satış vergi ve masrafları 5.362.488,47 Ana mamul satışlarından 32.366.962,61 

Vergi ve resimler 630.842,11 Diğer satışlardan 1.666.896,87 
Satış masrafları 4.731.646,36 

II — Alman faiz ve komüsyonlar 108.097,29 
III — Verilen faiz ve komüsyonlar 3.292.875,86 Ana teşekküllerden —,— 

Ana teşekküle 3.292.875,86 İÜ — Egzersiz yılı muhtelif gelir ve kârlar 1.207.725.40 
Diğer bankalara —,—• IV — Geçmiş yıla ait gelir, kârlar 2.374.401,29 

-—. V — Zarar —,— 
IV — Egzersiz yılı muhtelif mas. ve zarar. 2.375.220,25 

Ayrılan karşılıklar 1.501.955.89 
Diğer masraf ve zararlar 873.264,36 

V — Geçmiş yıllara ait masraf ve zararlar 2.950.247.15 
VI —Egzersiz yılı kârı 23.743.251,73 

Toplam 37.724.083,46 Toplam 37.724.083,46 

Murgul Bakır İşletmesi Müessesesi 1961 yıh bilançosu 
A K T İ F P A S İ F 

T. L. T. L. T. L. T. L . 
j _ g a b i t k ı y m e t l e r

 — 42.749İ273İİÖ ~ î — S e r m a y e 20.000.000,— 
Arsa ve arazi 147.204,63 II — İhtiyatlar .9.611.932,89 
Muhtelif yeraltı ve yerüstü tertibatı 3.984.453,56 Kanuni ihtiyatlar 2.702.432,29 
Binalar 17.310.910,48 Olağanüstü ihtiyatlar 6.909.500,60 
Makineler ve tesisatı 23.483.120,74 
Nakil vasıtaları 9.648.902,66 III — Karşılıklar 2.092.441,89 
Alât ve edevat 105.516,50 IV — Alacaklılar 83.527.118,79 
Mefruşat ve demirbaşlar 691.479,11 V — ödenecek senetler —— 
Haklar 900,— VI — Emanet paralar 529.598,83 
Maden ana ihzar ameliyatı 771.896,08 VII — Sair pasifler 24.697.754,11 
Yapılmakta olan işler 13.393.048,54 Muvakkat ve mutavassıt hesaplar 24.692.449,20 

. Tasfiye olunacak hesaplar 5.304,91 
Toplam 69.537.432,30 

Birikmiş amortismanlar 26.788.158,90 

II —Mütedavil kıymetler 75.124.043,75 
Stoklar 67.634.157,39 
Borçlar 5.578.064,98 
Kasa ve bankalar 1.479.901,38 
Hazine bonoları 431.920,— 

m —Sair aktifler 24.910.060,72 
Muvakkat ve mutavassıt hesaplar 24.701.898,96 
Tasfiye olunacak hesaplar 208.161,76 

IV —İlk tesis masrafları 224.905,08 
V —Zararlar —,— VIII — Egzersiz yılı kârı 2.549.436,44 

Genel toplam 143.008.282,95 Genel toplam 143.008.282,95 
Nâzım hesaplar 44.772.612,43 Nâzım hesaplar 44.772.612,43 
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Murgul Bakır İşletmesi Müessesesi 1961 yılı kâr ve zarar hesabı 
BORÇ KISMI T. L . 

I — Satış zararları 
II — Satış, vergi ve masraflar 

Vergi ve resimler 
Satış masrafları 

III — Verilen faiz ve komüsyonlar 
Ana teşekküle 
I>iğer bankalara 

408.445,40 
1.331.758,14 

1.353.000,22 
7.699,63 

rv — Egzersiz yılı muhtelif masraflar ve zarar 
Ayrılan karşılıklar 
Diğer masraf ve zararlar 

V — Geçmiş yıllara ait masraf ve zararlar 
VT — Egzersiz yılı kârı 

Toplam 

533.413,28 
1.147.477,04 

T. L . 

1.740.203,54 

1.360.699,85 

1.680.890,32 

2.388.383,79 
2.549.436,44 

9.719.613,94 

A L A C A K KISMI 

II 

—,— I — Satış kârları 
Ana mamul satışlarından 
Diğer satışlardan 

-Alman faiz ve komüsyonlar 
Ana teşekkülden 
Diğer bankalardan 

-Egzersiz yılı muhtelif gelirler 
- Geçmiş yıllara ait gelir, kârlar 
• Zarar 

III 
IV 
V -

T. L . 

7.626.995,17 
52.050,90 

108.097,29 
8.638,40 

T. L. 

7.679.046,07 

116.735,69 

133.988,79 
1.789.843,39 

Toplam 9.719.613,94 

A K T İ F 

Sabit kıymetler 
Arsa ve arazi 
Binalar 
Muht. yeraltı ve yerüstü tertib. 
Makineler ve tesisatı 
Nakil vasıtaları 
Demirbaş ve mefruşat 
Alât ve edevat 
Haklar 
Maden ana ihzar ameliyatı 
Yapılmakta olan işler 

Birikmiş amortismanlar 

II — Mütedavil kıymetler 
Stoklar 
Borçlular 
Kasa ve bankalar 
Hazine bonoları 

III —Sair aktifler 
Muvakkat hesaplar 
Mutavassıt hesaplar 
Tasfiye olunacak hesaplar 

I V — î l k tesis masrafları 
V — Zararlar 

Geçen seneden müdevver 
Bilanço devresi zararı 

Toplam 

Murgul Bakır İşletmesi Müessesesi 1962 yılı bilançosu 

T. L. 

148 
17.507. 
4.092. 

29.181. 
10.259. 

688. 
105. 

19. 
771. 

14.521. 

240,63 
126,57 
750,83 
051,96 
067,64 
526,74 
516,50 
539,20 
896,08 
,668,46 

77.295.384,61 
33.681.324,10 

63.422.088,11 
9.409.006,19 
1.334.790,26 

537.580,— 

47.867,89 
10.579.825,12 

381.830,24 

11.200.652,47 

Genel toplam 

T. L. 

43.614.060,51 

Nâzım hesaplar 

74.703.464,56 

11.009.523,25 

118.514,08 
11.200.652,47 

140.646.214,87 

36.809.161,29 

P A S İ F 

I — Sermaye 
H — ihtiyatlar 

Kanuni ihtiyatlar 
özel ve olağanüstü iht. 

III — Karşılıklar 
IV — Alacaklılar 
V — Emanet paralar 

VI — Sair pasifler 
Muvakkat hesaplar 
Mutavassıt hesaplar 
Tasfiye olunacak hesaplar 

VTI — Egzersiz yılı k â n 

2.702.432,29 
6.909.500,60 

19.944.108,81 
47,04 

Genel toplam 

T. L . 

60.000.000,— 
9.611.932,8» 

4.750.247,86 
32.847.777,60 
1.594.034,69 

19.944.155,85 

11.898.065,98 

Nâzım hesaplar 

140.646.214,87 

36.809.161,29 

Murgul Bakır İşletmesi Müessesesi 1962 yılı kâr ve zarar tablosu 

B O R Ç A L A C A K 

i 
II 

III 

rv — 

v — 

• Satış zararları 
-Satış, vergi ve masrafları 
Vergi ve resimler 
Diğer satış masrafları 

-Verilen faiz ve komüs. 
Ana teşekküle 
Sair müesseselere 

Egzersiz yılı muht. mas. ve zarar 
Ayrılan karşılıklar 
Muhtelif gider ve zararlar 

Geçmiş yıl. ait mas. ve zararlar 
Eski sene masraf ve zararları 

T. L . 

10.887.768,14 
1.350.246,39 

1.983.487,87 
163.010,44 

2.382.375,72 
1.744.161,38 

1.015.766,34 

T. L. 

— — I 

VI — Egzersiz yılı safi kân 

12.238.014,53 

2.146.498,31 

4.126.537,10 

1.015.766,34 

11.898.065,98 

i l 

in 
iv 

Satış kârları 
Ana mamul satışlarından 
Diğer satışlarından 

Alman faiz ve komüsyonlar 
Ana teşekkülden 
Diğer bankalardan 

Egzersiz yılı muht. gelirler 
Geçmiş yıllara ait gelirler 

T. L . 

30.413.935,53 
135.994,71 

108.097,29 
28.028,40 

T. L. 

30.549.930,24 

136.125,69 

255.925,81 
482.900,52 

Toplam 31.424.882,26 Toplara 31.424.882,26 



Salhıifc: 12 (Resmî Gazete) 13 MART 1967 

Etibank Murgul Bakır İşletmesi Müessesesi 1963 yılı bilançosu 

A K T I F P A S I F 

Müfredat 
T. L . 

I — Sabit kıymetler 
a) Arsalar ve arazi 
b) Muht. yeraltı ve yerüs. ter. 
c) Binalar 
d) Makineler ve tesisatı 
e) Nakil vasıtaları 
f) Mefruşat ve demirbaşlar 
g) Haklar 
h) Maden ana ihzar ameliyatı 
i) Yapılmakta olan işler 

II — Mütedavil kıymetler 
a) Stoklar 
1 — Maden stoku 
2 — Asit stoku 
3 — Ana işi. malz. 
4— Muhtelif malz. 
5 — Yedekler 
6 — Yoldaki jmalz. 

Müfredat 
T. L. 

284.916,92 
4.102.868,75 

18.092.271,47 
32.488.542,63 
16.013.085,01 

682.769,03 
19.539,20 

742.972,08 
14.400.482,54 

Amortasmanlar —• 
86.827.445,63 
42.772.954,62 

5.823.471,74 
817.900,05 

3.068.543,54 
16.944.742,53 
18.060.607,31 
1.855.816,77 

46.571.081,94 

Toplam 
T. L. 

44.054.491,01 

55.889.033,86 

Müfredat 
T. L . 

I — Sermaye 

II —• ihtiyatlar 

III — Karşılıklar 

IV — Alacaklılar 
a) Etibank cahi hesabı 
<b) Satınalmadan alacaklılar 

V —Emanet paralar 

VI —• Sair pasifler 
a) Muvakkat ve mutavassıt hesaplar 
b) Tasfiye olunacak hesaplar 

Vn — Kâr 

13.623.656,45 
494.909,25 

26.278.338,99 
13,29 

Toplam 
T. L . 

60.000.000,— 

9.611.932,89 

6.222.135,12 

14.118.565,70 

1.515.928,68 

26.278.352,28 

8.473.265,13 

b) Borçlular 
1 — Etibank cari hes. 
2 — Depozitolar 
3 — Muhtelif borçlu. 
4 — Satınalmadan borç. 
5 — İş taah. borç. 
6 — Müşteriler 

6.608.648,59 
4.902.622,36 

834.043,12 
37.387,69 

696.266,08 
856,— 

137.473,34 

C) 
d) 

iSenedat cüzdanı 
Kasa ve bankalar 

1 — Kasa 
2 — Bankalar 

1.093.864,42 
623.658,91 

991.780 — 
1.717.523,33 

III— Sair aktifler 

a) Muvakkat ve mutavasıt hesaplar 25.873.004,11 
b) Tasfiye olunacak hesaplar 403.650,82 

Nâzım hesaplar 

Genel toplam 

26.276.654,93 

126.220.179,80 

1.394.234,53 

Genel toplam, 126.220.179,80 

Nâzım hesaplar 1.394.234,53 

Etibank Murgul Bakır İşletmesi Müessesesi 1963 yılı kâr ve zarar hesabı 

B O R Ç A L A C A K L A R 

I —• Satış zararları 
Maliyet bedeli 
Satış hâsılatı 

II — Satış vergi ve giderleri 
1 — Vergi ve resimler 
2 — Satış giderleri 

III — Verilen faiz ve komüsyonlar 
1 — Ana teşekküle 
2 — Diğer yerlere 

Müfredat 
T. L. 

4.049.515,68 
2.791.155,39 

16.700.996,95 
1.435.486,58 

1.374.878,08 
186.037,71 

Toplam 
T. L. 

Müfredat 
T. L . 

Toplam 
T. L. 

1.258.360,29 

18.136.483,53 

1.560.915,79 

I — Satış kârları 
Satış hasılatı 
Maliyet bedeli 

Altın ve gümüş hasılatı 

II — Malzeme ve hizmet 
Satış kâr 

III — Alman faiz ve komüsyon 
1 — Ana teşekkülden 
2 — Diğer yerlerden 

IV—'Muhtelif gelir ve kârlar 

82.468.532,72 
— 48.813.718,36 

~ 33.654.814,36 
+ 523.498,13 

108.097,29 
41.338,80 

34.178.312,49 

208.479,11 

149.436,09 

2.485.174,41 

IV — Muhtelif gider ve zarar 

V — K a r 
Toplam 

Genel toplam 

7.592.377,36 

28.548.136,97 
8.473.265,13 

"37.021.402,10 Genel toplam 37.021.402,10 



13 MART 1967 (Resmi Gazete) 

Ergani Bakır işletmesi Müessesesi 1959 senesi bilançosu 

A K T İ F P A S İ F 

T. L. T. L. T. L. T. L. 

ödenmemiş sermaye 
Sabit kıymetler 

Arazi ve arsalar 
Binalar 
Muhtelif yeraltı ve yerüstü tertibatı 
Makinalar 
Nakil vasıtaları 
Demirbaş ve mefruşat 
Alât ve edevat 
Maden ana ihzar ameliyatı 
Yapılmakta olan işler 

Birikmiş amortismanlar 
(Sigorta bedeli T. L. 12.204.200,—) 

İştiraklerimiz 
Mütedavil kıymetler 

Stoklar 
Cevher stokları 0.703.664,25 

Malzeme stokları 20.858.423,47 

Borçlular 
Merkez cari hesabı 236.470.832,15 
Depozitolar 6.443,16 
Muhtelif borçlular 71.223,65 
Mubayaattan borçlular 1.600.013,52 
Müşteriler 3.916.158,99 

67.177,10 
5.529.163,67 
1.866.977,33 

12.705.300,55 
6.676.057,78 

620.706,85 
107.003,46 
489.815,38 
640.562,45 

28.702.764,57 
18.298.298,07 

80.562.087,72 

242.064.671,47 

5.000.000 — 
10.404.466,50 

100.000,— 
274.109.771,93 

Sermaye 
İhtiyatlar 

Kanuni ihtiyatlar 
özel ve olağanüstü ihtiyatlar 

Karşılıklar 
Alacaklılar 

Merkez cari hesabı 
Mubayaattan alacaklılar 
İş taahhüdünden alacaklılar 
Müşteriler 
Muhtelif alacaklılar 

ödenecek senetler 
Emanet paralar 
Sair pasifler 

Muvakkat hesaplar 
Mutavassıt hesaplar 
Tasfiye olunacak hesaplar 

Eksersiz yılı safi kârı 

3.750.000,— 
4.185.092,92 

6.810.073,17 
352.008,54 
14.165,42 

9.687.600,— 
48.189,58 

28.811.785,71 
80.668,54 

139.397,84 

15.000.000,— 

7.935.092,92 

1.492.852,62 

16.912.036,71 

163.300.000,— 
2.891.485,96 

29.031.852,09 

59.232.296,75 

Kasa ve bankalar 1.483.012,74 

Kasalar 362.844,36 
Bankalar 1.120.168,38 

Sair aktifler 
Muvakkat hesaplar 
Mutavassıt hesaplar 
Tasfiye olunacak hesaplar 

474.068,99 
3.704.550,54 
1.855.876,99 

6.034.496,52 

İlk tesis masrafları 

İtfa edilen 

1.354.575,73 

—1.207.693,63 

146.882,10 

Toplam 

Nâzım hesaplar 

295.795.617,05 Toplam 

62.769.365,73 Nâzım hesaplar 

295.795.617,05 

62.769.365,73 

Ergani Bakır İşletmesi Müessesesi 1969 senesi kâr ve zarar tablosu 

Satış vergi ve masrafları 
Satış vergi ve resimleri 
Satış masrafları 

B O R Ç 

T. L. 

16.374.500,73 
4.493.745,96 

T. L. 

20.868.246,69 Satış kârları 
Satış hasılatı 
Maliyet bedeli 

A L A C A K 

T. L. 

106.758.338,67 
— 26.789.626,23 

T. L . 

79.968.712,44 

Verilen faiz ve komüsyonlar 
Ana teşekküle 

Muhtelif gider ve zararlar 
Bu yıla ait gider ve zararlar 
Eski yıllara ait gider ve zararlar 
Ayrılan karşılıklar 
İlk tesis amortismanları 

Eksersiz yılı safi kârı 

858.144,83 
92.476,36 

192.669,51 
60.828,93 

244.291,92 

1.204.119,63 

59.232.296,75 

Malzeme ve hizmet satışları 
Alman faiz ve komüsyonlar 

Ana teşekkülden 
Diğer müesseselerden 

Muhtelif gelirler 
Bu yıla ait gelirler 
Eski yıllara ait gelirler 

831.050,48 
15.475,37 

482.368,03 
167.604,28 

83.744,39 
846.525,85 

Toplam 81.548.954,99 Toplam 81.548.954,99 

Sahife: 13 



Saihife: 14 (Resmî Gazete) 13 MART 1967 

Ergani Bakır İşletmesi Müessesesinin 1960 yılı bilançosu 
A K T İ F P A S İ F 

T. L. 
I — Ödenmemiş sermaye 

II — Sabit kıymetler 
Arsalar ve arazi 
Muhtelif yeraltı ve yerüstü tertibatı 
Binalar 
Makineler ve tesisatı 
Nakil vasıtaları 
Alât ve edevat 
Mefruşat ve demirbaşlar 
Haklar 
Yapılmakta olan işler 

Birikmiş amortismanlar 

III — İştirakler 
IV — Mütedavil kıymetler 
V — Sair aktifler 

VI — i lk tesis masrafları 

Nazım hesaplar 

Toplam 

Toplam 

Genel toplam 

5.000.000,— 

67 
1.866 
5.838 

13.552 
6.454 

117 
689 
489 
945 

177,10 
977,33 
479,42 
823,58 
132,02 
111,20 
014,96 
815,38 
.046,75 

30.020.577,74 
20.432.519,81 

9.588.057,93 

750.000 — 
153.487.338,31 
10.217.249,43 

332.194,85 

179.374.840,52 
58.545.963,80 

237.920.804,32 

I -
II-

III-
IV 
V -

VI 
VII 

Sermaye 
ihtiyatlar 

- Karşılıklar 
- Alacaklar 
- Emanet paralar 
- Sair pasifler 
-Kâr 

Nâzmı hesaplar 
Toplam 

Genel toplam 

T. L. 

15.000. 
7.395. 
1.979. 

10.272. 
2.543. 

59.954. 
81.690. 

000,— 
092,92 
702,14 
168,60 
156,78 
525,01 
195,07 

179.374.840,52 
58.545.963,80 

237.920.804,32 

Ergani Bakır İşletmesi Müessesesinin 1960 yılı kâr ve zarar hesabı 
B O R Ç 

T. L. 
A L A C A K 

T. L. 

I — Satış masrafları 23.357.064,62 I — Satış kârları 102.865.936,79 
II — Verilen faiz ve komüsyonlar 322.920,33 H — Alman faiz ve komüsyon 1.702.592,71 

III — Muhtelif masraf ve zararlar 888.728,86 III — Muhtelif kâr ve gelir 957.471,42 
rv — Geçmiş yıllara ait masraf ve zararlar 578.187,42 rv — Geçmiş yıllara ait gelir ve kârlar 1.311.095,38 
V — Kâr 81.690.195,07 

Toplam 106.837.096,30 Toplam 106.837.096,30 

A K T İ F 
Ergani Bakır İşletmesi Müessesesinin 1961 yılı bilançosu 

P A S İ F 

• Sabit kıymetler 
Arsalar ve arazi 
Muhtelif yeraltı ve yerüstü tertibatı 
Binalar 
Makineler ve tesisatı 
Nakil vasıtaları 
Alet ve edevat 
Mefruşat ve demirbaşlar 
Haklar 
Yapılmakta olan işler 

Birikmiş amortismanlar 
Toplam 

II — İştirakler 
I H — Mütedavil kıymetler 
IV — Sair aktifler 
V — İlk tesis masrafları 

Nâzım hesaplar 

T. L . 

67 
2.283 
6.000 

21.784 
14.048 

117 
690 
489 

1.529 

.177,10 
398,46 
477,24 
155,88 
.443,88 
111,20 
.653,79 
815,38 
.656,40 

47.010.889,33 
22.832.706,17 

24.178.183,16 
750.000,— 

174.242.689,62 
16.382.081,09 

298.719,80 

Toplam 215.851.673,67 

48.026.280,18 

I — Sermaye 
II — İhtiyatlar 
II —• Karşılıklar 

IV — Alacaklar 
V — Emanet paralar 

VI — Sair pasifler 
VII — Kâr 

Nâzım hesaplar 

T. L . 

15.000.000 — 
7.935.092,92 
2.577.072,01 

14.641.509,66 
2.223.615,84 

101.280.538,80 
72.193.844,44 

Toplam 215.851.673,67 

48.026.280,18 

Genel toplam 263.877.953,85 Genel toplam 263.877.953,85 

Ergani Bakır İşletmesi Müessesesinin 1961 yık kâr ve zarar hesabı 
B O R Ç A L A C A K 

T. L. T. L. 

I — Satış masrafları 24.058.269,98 I 
i l  Verilen faiz ve komüsyonlar 12.138,12 II 

in— Muhtelif masraf ve zararlar 799.621,72 rn 
rv — Geçmiş yulara ait masraf ve zararlar 166.913,75 rv 
V — Kâr 72.193.844,44 

92.827.288,02 
3.197.943,47 
1.035.124,28 

170.432,24 

Toplam 97.230.788,01 Toplam 97.230.788,01 



13 MART 1967 (Resmî Gazete) Salıife: 15 

Ergani Bakır İşletmesi Müessesesinin 1962 yılı bilançosu 

A K T İ F 

I — Sata t kıymetler : 
Arsa ve arazi 
Muh. yeraltı ve yerüstü tertibatı 
Binalar 
Makineler ve tesisatı 
Nakil vasıtaları 
Alet ve edevat 
Mefruşat ve demirbaşlar 
Maden ana ihzar ameliyatı 
Yapılmakta olan işler 

Birikmiş amortismanlar 

II — İştirakler 
n i — Mütedavil kıymetler 
IV — Sair aktifler 
V — İlık tesis masrafları 

Nâzım hesaplar 

Toplam 

T. L . 

111.991,01 
2.283.398,46 
6.404.471,24 

22.446.903,47 
14.010.500,24 

117.111,20 
721.173.13 
489.815,38 
942.431,69 

47.527.795.82 
28.289.417,57 

19.238.378,25 
750.000 — 

197.358.882,85 
27.366 506,77 
1.111.353,52 

Toplam 245.825.121,39 

130.321.604,63 

Genel toplam 376.146.726 02 

P A S İ F 

I —'Sermaye 
II — İhtiyatlar 

İTİ —• Karşılıklar 
IV — Alacaklar 
V —• Emanet paraları 

VI — Sair pasifler 
V H — Kâr 

Nâzım hesaplar 

T. L. 

15.000.000,— 
7.935.092,92 
3.916.285,31 

21.276.212,87 
1.052.075,67 

141.785.651,54 
54.859.823,08 

Toplam 245.825.121,39 

130.321.604,63 

Genel toplam 376.146.726,02 

Ergani Bakır İşletmesi Müessesesinin 1962 yılı kâr ve zarar hesabı 

B O R Ç 

I — Satış masrafları 
H — Verilen faiz ve komüsyonlar 

III — Muh. masraf ve zararlar 
IV —• Geçmiş yııllara ait masraf ve zararlar 
V —Kâr 

T. L. 

16.028.491,77 
3.550.835,49 
1.281.813,24 

600.799,94 
54.859.823,08 

Toplam 76.321.763,52 

A L A C A K 

I — Satış kârları 
II — Alınan faiz ve komüsyonlar 

III — Muhtelif kâr ve gelirler 
IV — Geçmiş yıllara ait «gelir ve kârlar 

T. L . 

74.773.929,27 
381.163,05 
956.974,66 
229.696,54 

Toplam 76.321.763,52 

Etibank Ergani Bakır İşletmesi Müessesesi 1963 senesi bilançosu 

A K T İ F P A S İ F 

Sabit kıymetler 
Arazi ve arsalar 
Binalar 
Muh. yeraltı ve yerüstü tertibatı 
Makinalar 
Nakil vasıtaları 
Demirbaş ve mefruşat 
Alet ve edevat 
Maden ana ihzar ameliyatı 
Yapılmakta olan işler 

Birikmiş amortismanlar 

(Sabit kıymetler TL. 16.940.700,— na 
sigortalıdır.) 

İştiraklerimiz 
Mütedavil kıymetler 

Stoklar 
Cevher stokları 
Malzeme stokları 

8.923.536,55 
27.372.503,66 

Borçlular 
Merkez cari hesabı 
Depozitolar 
Muhtelif borçlular 
Müşteriler 

169.828.006,99 
331.669,39 

1.172.102,21 
1.481.635,92 

T. L . T. L . 

111.991,01 
6.671.460,90 
2.471.760,60 

23.784.432,92 
14.366 979,67 

736.570,11 
117.111,20 
489.815,38 
779.818,78 

49.529.940,57 

16.386.504,42 

36.296.040,21 

172.813.411,51 

33.143.436,15 

750.000 — 
217.519.355,13 

T. L . 

Sermaye 

İhtiyatlar 
Kanuni ihtiyatlar 
özel ve olağanüstü ihtiyatlar 

Karşılıklar 

Alacaklılar 
Merkez cari hesabı 
Mübayaattan alacaklılar 
İş taahhüdünden alacaklılar 
Müşteriler 
Sair alacaklılar 

Emanet paralar 

Sair pasifler 
Muvakkat hesaplar 
Mutevassıt hesaplar 
Sair mutevassıt hesaplar 
Tasfiye olunacak hesaplar 

3.750.000 — 
4.185.092,92 

11.747.242,49 
127.679,50 

7.278,57 
22.347,— 

8.718.018,86 

166.633.594,50 
245.660,40 

1.275.891,33 
88.620,17 

T. L . 

15.000.000,— 

7.935.092,92 

4.419.607,40 
20.622.566,42 

1.428.986,24 

168.233.766,40 

Kasa ve bankalar 2.268.393,41 
Kasalar 55.593,71 
Bankalar 2.2.12.799,70 

Cüzdan hesapları 6.141.510,— 

Tasarruf bonosu cüzdanı (Devamı var) 



(Resmi Gazete) 13 MART 1967 

TEBLİĞLER 
Maliye Bakanlığından : 

Gider Vergilerine Ait tik Madde indirim Tebliği 
Sıra : 101 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 27 nci maddesi gereğince 
Sanayi Bakanlığı ile müştereken yapılan inceleme sonunda; 

İstihsal Vergisi ödenmiş demirlerle hurda demirlerin karışımından 
izabe ameliyesi ile istihsal olunan dökme demir ve demirler için bu 
kere % 46 nispetinde ilk madde indirimi hesaplanmıştır. 

Adı geçen mamul için, evvelce 1957 yılında tesbit olunan ve 
22/11/1957 tarihli ve 9763 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 14 sıra 
No. lu ilk madde indirim tebliği ile tesbit ve ilân olunan % 24 nispetin
deki ilk madde indirimi ı% 46 olarak değiştirilmiştir. 

Sözü edilen indirim nispetinin uygulanmasına istihsal müessesele-
rince işbu tebliğin Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihi takip eden ayba
şından itibaren başlanması gerektiği ilânen tebliğ olunur. 

Gider Vergilerine Ait ilk Madde indirim Tebliği 
Sıra No : 102 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 27 nci maddesi gereğince 
Sanayi Bakanlığı ile müştereken yapılan inceleme sonunda, bu kere; 

a) Birinci hamur yazı kâğıdı için % 27 
b) Diğer yazı kâğıtları için '% 32 
c) Gazete kâğıdı için % 4 5 

d) Diğer tabı kâğıtlar için % 3 6 

e) Sargıhk kâğıtlar için % 2 1 

f) Kartonlar için 2 5 

g) Sigara kâğıdı için % 1 

nispetlerinde ilk madde indirimi hesaplanmıştır. 

Adı geçen kâğıtlar için evvelce tesbit edilerek 26/9/1966 tarihli ve 
12410 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 97 sıra No. lu İlk Madde İn
dirim Tebliğindeki nispetler yukarıda kayıtlı yeni nispetlerle değiştiril
miştir. 

Sözü edilen indirim nispetlerinin tatbikine, istihsal müesseselerince, 
işbu Tebliğin Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihi takip eden aybaşın
dan itibaren başlanması gerektiği ilânen tebliğ olunur. 

İthallerinde indirimli nispet üzerinden istihsal vergisi ödenecek 
ziraat aletleri hakkında 24/2/1967 tarihli ve 12536 sayılı Resmî Gaze
te'de yayımlanan tebliğin 2-a paragrafında geçen « . . . Buharlı Lokomo
tifler» ibaresi « . . . Buharlı Lokomobiller» olarak düzeltilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 

İLANLAR 
Tokat Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Tokat'ın Perakende Mahallesinden ölü Ahmet karısı Nafia 
Fındıkça tarafından Hâkimliğimize ikame olunan hasımsız veraset dâ
vasının yapılan açıik muhakemesinde : 

Tokat'ın Muslahattin Mahallesi Hane 27 'Cilt 8 Sayfa 32 de nüfusa 
kayıtlı Ömer ve Şerife'den olma 1309 doğumlu ölü Mehmet eşi Zeynep 
bunca aramalara rağmen tebligata salih ikametgâh adresi bulunama
dığından eşi ölü Mehmet'in ımirasından tercih sorulamadığmdan ilânen 
tebligat yapılmasına mahkemece karar verilmiştir. 

Adı geçen Ömer ve Şerife'den olma 1309 doğumlu ölü Mehmet eşi 
Zeynep'in kocası mirasından mülkiyetimi veya intifaı mı tercih ettiği 
hususu sorulmak üzere 30/3/1967 günü mahkememizde hazır bulunması 
bulunamadığı takdirde ölü kocası Mehmet'in mirasından mülkiyet hak
kını tercih etmiş sayılacağı ilân olunur. Tokat Asliye Hukuk Mahkeme
sinin 966/511 esas sayılı veraset dâvasından. 
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Dazkırı Sorgu Hâkimliğinden : 

966/35 
Müşteki Dazkırı Kazası Arı Köyünden Muzaffer kızı Ergün karısı 

Sacide Yılmaz'm boynunda bulunan altınlarını gaspa teşebbüs, kavgada 
silâh teşhiri, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan maznun Afyon İli 
Mecidiye Mahallesi 29 hanede kayıtlı halen Dazkırı Kazası Arı Köyün
de mukim A l i oğlu 1948 doğumlu Rasim Afet hakkında Sorgu Hâkim
liğinin 966/35 esas sayılı dosyasında yapılan Ok tahkikatta : 

Dazkırı C. Savcılığının 10/12/1966 tarih 966/405 esas hakkındaki 
iddianamesi ile maznun hakkında 6136 sayılı kanunun 13 üncü T. C. K. 
nun 36 nci maddeleri gereğince son tahkikatın Dina Ağır Ceza Mah
kemesinde açılmış, sanık hakkmda gaspa teşebbüs ve kavgada silâh teş
hiri suçundan son tahkikatın icap ettirecek ve ceza tâyininin istilzam 
kılacak mahiyette herhangi bir delil bulunmadığından gaspa teşebbüs ve 
kavgada silâh teşhiri suçundan meni muhakemesi mütalâa olunmuştur. 

Maznunun adresinin meçhul olması sebebiyle kendisine esas hak
kındaki iddianamenin tebliğ edilemediği anlaşıldığından Tebligat Kanu

nunun 28 İnci maddesi gereğince maznuna Resmî Gazete ile ilânen tebli
gat yapılmasına ve ilânın bir suretinin mahkeme divanhanesine asılma
sına karar verilmiştir. 

C. M . U . K. nun 194 üncü maddesi gereğince yukarıda özeti yazılı 
esas hakkındaki iddianame ile maznunun ilân tarihinden 15 gün geç
tikten sonra 3 gün içinde bazı delillerinin toplanmasını isteyip isteme
diği yahut son tahkikatın açılmasına ımuhaleeft edip etmediğinin bildi
rilmesi lüzumu ilânen tebliğ olunur. 
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Sarıkamış Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

960/17 
Davacı Sarıkamış'ın Karaurğan Köyünden Celâl Yenice vekili Va-

hip Çınar tarafından aynı köy halkından Mehmet Yenice, Gülşüfa Ka-
rataş, Mustafa Karataş, Hasan Karataş, Zarif Karataş ve Gülhanım 
özdemir (Öztürk) aleyhlerine "ikame edilen izaleyi şüyu dâvasının Sa
rıkamış Sulh Hukuk Mahkemesinde yapılan açıik duruşmaları sıra
sında : 

Dâvâlılardan Gülhanım özdemir (öztürk) ün adresi meçhul oldu
ğundan, adına gıyap kararı çıkarılmasına ve duruşmanın da 30/3/1967 
günü saat 9.00 a bırakılmasına karar verilmiştir. 

Dâvâlı mahkeme gün ve saatinde duruşmaya gelmediği takdirde ve 
kendisini temsilende bir vekil göndermediği halinde dâvayı gıyabında 
bakılacağı gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

1386 
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Urfa Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Urfa özel İdaresi tarafından dâvâlı Vatan Çarşısında 60 
No. lu dükkânda oturur Hüseyin Kılıç aleyhine açılan kira bedelinden 
mütevellit 700 lira alacak dâvasının yapılan duruşmasında : 

Dâvâlının bir çok aramalara rağmen bulunamadığından davetiye ye
rine kaim olmak üzere ilânen tebligat yapılmasına ve duruşmanın 
10/4/1967 gününe talikma karar verilmiştir. 

Davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 
880 

Sahife: 16 



13 MART 1967 (Resmî Gazete) Sahile: 17 

İmr ve İskân Bakanlığı Deprem Bölgeleri imar ve İskân İcra He
yeti Başkanlığından : 

Kereste ve Bağdadi imal ettirilecek 
1 — Doğu Anadolu'da vukua gelen deprem dolayısiyle yaptırıla

cak binalarda kullanılmak üzere 7269 sayılı kanun ve 5/9/1966 gün ve 
6/6990 sayılı kararname gereğince Muş istasyonundan 30.000 - 35.000 
Ma tomruk pazarlıkla inşaat kerestesi ve bağdadi çıtası imal ettirile
cektir. 

2 —' İmalât 15 Nisan 1967 - 15 Ağustos 1987 tarihleri arasında ik
mal edilecektir. 

3 —1 Tomruklar Muş İstasyonunda vagondan teslim edilecek, de
miryolu kenarındaki imalât yeri başkanlıkça gösterilip tahsis edilecek 
ve Enerji Başkanlıkça verilemediği takdirde imalâtı yapanlarca temin 
olunacaktır. Bu husus bir tercih sebebi olacaktır. 

4 —• Taliplerin ellerindeki katrak, şerit destere, daire testereleri ile 
lokomobil veya diğer enerji kaynaklarını yerleriyle belirterek müracaatta 
bulunmaları gerekmektedir. 

5 — İmalât birim fiyat üzerinden yaptırılacaktır. Mamul inşaat ke
restesinin 1 Ms 'ünün imalinin muhammen bedeli 70 TL. ve paketlenmiş 
'bağdadi çıtasının 1 13 ün amalinin muhammen bedeli 140 lira olup iş/in 
tutar bedeli 1.804.040 TL. dır. 

6 —• Başkanlık ihaleyi yapıp yapmamakta veya işi dilediğine kıs
men veya tamamen yaptırmakta serbesttir. 

7 —• Fazla bilgi almak istiyenlerin İmar ve İskân Bakanlığı Dep
rem Bölgeleri İmar ve İskân İcra Heyeti 'Başkanlığına müracaatları, 
teklif vermek istiyenlerin geçici teminatları ile teklif mektuplarını en geç 
17/3/1967 günü akşamına kadar aynı adrese vermeleri ilân olunur. 

1533 / 2-1 
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Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünden : 

Gökçekaya Barajı ve hidroelektrik santralı için jeneratör 
satın alınacaktır 

DSİ Genel Müdürlüğünce Amerika Birleşik Devletleri imalâtçıların
dan 3 aded jeneratör ve müştemilâtı fiyat ve teklif isteme suretiyle sa
tın alınacaktır. 

Jeneratörler takriben; 103100 K V A , 187.5 d/d, 14,4 KV, trifaze ve 
50 C/S lik olacaktır. 

İhaleye iştirak etmek istiyenlerin belge almak üzere en geç 17 
Nisan 1967 saat 17.00 ye kadar DSİ Barajlar ve Hidroelektrik Santral-
lar Dairesi Başkanlığına (Rüzgârlı Sokak, Çatal Han, Ulus - Ankara) 
müracaat etmeleri gereklidir. 

Müracaat eden firmalar kendilerini ve imalâtlarını tanıtan broşür 
ve katalogları, ve 1950 senesinden :bu güne kadar yaptıkları mümasil je
neratörleri gösterir bir belgeyi dilekçelerine eklemelidirler. 

Teklif evrakı belge almış olan firmalara Nisan 1967 ayı sonunda 
gönderilecektir. 

1531 /1-1 

Bartın Belediye Başkanlığından : 

40 tonluk kamyon baskülü alınıp yerine monte işi 30/3/1967 Per
şembe günü saat 14.30 da Belediyede 'kapalı zarf eksiltme sureti ile ihale 
edilecektir. Muhammen bedeli 27.500,— lira muvakkat teminatı 2062,50 
liradır. Teklif mektupları 'o gün saat 12 ye kadar Başkanlığa verilecektir. 
Şartnamesi Belediyede görülür ve bedelsiz alınır. 

1539/4-1 
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Cihanbeyli Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı, Yenice Obadan Halil Bektaş tarafından aynı yerden Abdur-
rahman Deveci ve arkadaşları aleyhine açılan tazminat dâvasının yapı
lan açık duruşmasında : 

Dâvâlı Ramazan Deveci'ye ilânen tebligata rağmen duruşmaya gel
mediğinden ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilmiş (bulunduğundan 
14/3/1967 Pazartesi günü saat 10 da yapılacak duruşmaya gelmediği 
veya bir vekil göndermediği takdirde gıyabında duruşma yapılacağı ilân 
plunur. 

İ406 

Bahçe Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı İçişleri Bkanlığına izafeten dâvâlı Bahçenin İslâm Mahalle
sinden ve Güveller Sokak No. 12 Öeikameteden Nevzat Güvel aleyhine 
ikame edilen tazminat dâvasmdandolayı yapılan duruşmada : Davalının 
a&na çıkartılan davetiyeler toilâ tebliğ iade edilmekte olduğundan dave
tiye yerine kaim olmak üzere 966/1 esas sayılı ve 20/4/1967 günü saat 
9 da duruşmada hazır bulunması ilân olunur. 
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Suşehri Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

966/80 
Davacı Yeşilyazı Köyünden Mustafa Yeğin tarafından dâvâlılar 

Esenkaya Köyünden Halis Taşlaroğlu, İbrahim özen ve Mustafa Yıldız 
aleyhine açılan tazminat dâvasının yapılan duruşması sırasında : 

Adresinin meçhul olduğu sebebiyle kendisine tebligat yapılamıyan 
dâvâlı Halis Taşlaroğlu'na 7201 sayılı Kanunun 28 ve müteakip madde
lerine tevfikan ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. 

İşbu ilân gazetenin neşri tarihinden 15 gün sonra tebligatın yapıl
mış sayılacağı ve adı geçenin duruşmanın talik edildiği 18/4/1967 Salı 
günü saat 9.50 de mahkemede hazır bulunması davetiye yerine kaim ol
mak üzere tebliğ olunur. 

1458 

Ilgın Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

984/327 
Ilgın Belediyesi vekili dâvavekili Hüseyin Yücel tarafından Ilgın'ın 

Camiatik Mahallesinden Mehmet Ersoy aleyhine açılan 11.232 lira is
tihkak dâvasmı dâvâlı Mehmet Ersoy namına bilveıkale takip etmekte 
olan Konya Barcsu Avukatlarından Ayfer Eralkm'm dâvaya gelmemiş 
ve hakında sâdır olan gıyap karanda dâvâlı vekilinin nerede olduğu 
belli olmadığından ibila tebliğ iade edildiği anlaşılmıştır. 

Davalı vekili avukat Ayfer Erakm'a gıyap kararının Resmî Ga
zete ile ilânen tebligat yapılmasına mahkemece karar verilmiştir. Du
ruşmanın muallak bulunduğu 26/4/1967 tarihine müsadif Çarşamba 
günü saat 10 da mahkemede hazır bulunmadığı takdirde hakkındaki 
muhakemenin gıyabında devam olunacağı tebliğ yerine kaim olmak 
üzere ilânın yapılmasını ve ilân varakasının biris'inin Asliye Hukuk 
Mahkemesine gönderilmesi zımnında müzekkeredir. 
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964/139 
Davacılar Ilgın'ın Mahmüthisar Köyünden İbrahim Oflaz, Fadi-

mana Sel, Emine Altmışjk, Ümmügülsüm Kasa vekilleri Konya Barosu 
Avukatlarından Celâl 'Böke, dâvâlılar Hazineyi Maliyeye izafeten Ilgın 
Malmüdürlüğü, Mahmüthisar Köyü hükmü şahsiyetine izafetle köy 
muhtarlığı Mahmüthisar Köyünden Yakup eşi Keziban Acar, Erzurum 
Aşkale'den Ordonat Assubayı Halil Oflaz, Mahmüthisar Köyünden Meh
met oğlu Übrahim Oflaz yanında Osman Oflaz aleyhine ikame olunan 
1100 -lira Ikıymetindeki gayrimenkule tescil dâvasında : 

Ilgın Kazası Mahmüthisar Köyünün Kürtaltı Mevkiinde doğusu 
yol, batısı İsmail Ertok, kuzeyi Ahmet Dinç, güneyi Kâmil kes tarlaları 
ile mahdut takriben (Üç) dönüm tarla davacının murislerinden müşte-
relk muris Mehmet Oflaz'a ait iken bu şahsın ölümü ile yukarıda adları 
yazılı mirasçılara intikal etmiş ve davacılara muris Mehmet tarafından 
(20) seneyi aşkın bir zamandan fazla malik sıfatiyle nizasız fasılasız 
hüsniniyetle tasarruf edildiğinden ve tapusu bulunmadığından davacılar 
adma tapuya tesciline karar verilmesini istemiştir. 

Davalı Mahmüthisar Köyünden Mehmet oğlu İbrahim Oflaz yanın
da Osman Oflaz adına çıkarılan davetiyenin gösterilen adreste bulun
madığını tebliğ edilemediği ve tebligata salih adresinin "bilinemediği an
laşılmış olduğundan tebligatın Resmî 'Gazete ile ilânına karar veril
miştir. 

Karar gereğince dâvâlının duruşmanın bırakıldığı 3/5/1967 günü 
saat 9 da duruşmada bizzat hazır bulunması veya kendisini bir veküle 
temsil ettirmesi davetiye yerine kaim olmak üzerş ilân olunur. 

1388, 



Saıhüfe: 18 (Resımî Gazete) 13 MART 1967 

Ankara Lv. A. 1 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Müteahhit namı hesabına açık eksiltme suretiyle 48.000 Kg. yeşil 
mercimek satın alınacaktır. Muhammen bedeli 120.000, lira olup katî te
minatı 14.500,— liradır. İhalesi 18 Mart 1967 Cumartesi günü saat 11.00 
de Komisyonda yapılacaktır. Şartnameler İstanbul Lv. Amirliğinde ve 
Komisyonumuzda iş saatlerinde görülebilir. 

1109/4-4 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (Altı) kaleni (Yiyecek) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hiza
larındaki 'gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma 
saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde göinilebilir. 
İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saa
tinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına 
vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi 
Miktarı M . bedeli K. teminatı 

L i ra Kr. Lira Kr . 
İ H A L E 
Günü Saati 

Yumurta 
Marul 
Taze bakla 
Semizotu 
Tamamı 

Taze soğan 
Kıvırcık salata 
Tamamı 

300.000 Ad. 
45.000 Ad. 

9.000 Kg. 
18.000 Kg. 

30.000 Kg. 
30.000 Ad. 

105.000 
22.500 

7.6501 
16.200 \ 
23.850 J 

21.000 1 
10.500 )• 
31.500 I 

6.500-
1.683,-

1.789,-

2.363,-

4 Nisan 1967 
Salı 

1482/4-1 

11.00 
11.30 

15.30 

16.00 

Aşağıda cinsi, miktarı, teminat ve ihale gün ve saatleri yazılı (10) 
kalem (Yiyecek) maddesi (Açık eksiltme) suretiyle satın alınacaktır. 
Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda görülebilir. İstekli
lerin belli gün ve saatte gelmeleri. 

Miktarı M . bedeli K . teminatı 
Cinsi Lira Kr. Lira Kr . 

Marul 15.000 Ad. 7.500 563 — 
Taze bakla 
Semizotu 
Tamamı 

3.000 Kg. 
6.000 Kg. 

2.5501 
5.400 }• 
7.950 J 

597,— 

Taze soğan 
Kıvırcık salata 
Tamamı 

8.000 Kg. 
8.000 Ad. 

5.6001 
2.800 ¡-
8.400 J 

630,— 

Marul 15.000 Ad. 7.500 563,— 
Taze bakla 
Semizotu 
Tamamı 

3.000 Kg. 
6.000 Kg. 

2.550 1 
5.400 [ 
7.950 J 

597,— 

Taze soğan 
Kıvırcık salata 
Tamamı 

8.000 Kg. 
8.000 Ad. 

6.4001 
3.200 [ 
9.600 J 

720,— 

İ H A L E 
Günü Saati 

3 Nisan 1967 
Pazartesi 
ÇUBUK 

3 Nisan 1967 
Pazartesi 

K I R I K K A L E 

10.30 

11.00 

11.30 

14.30 
15.00 

15,33 
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Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (Altı) kalem (Yiyecek) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hiza
larındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma 
saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. 
İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saa
tinden 'bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına 
vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Miktarı M . bedeli K. teminatı İ H A L E 
Cinsi Lira Kr. Lira Kr . Günü Saati 

Taze soğan 40.000 Kg. 28.000 2.100,— 11.00 
Taze kabak 100.000 Kg. 80.000 5.250 — 11.30 
Taze bakla 40.000 Kg. 34.0001 
Dereotu 20.000 Dm. 4.000 [ 2.850,— 31 Mart 1967 
Tamamı 38.000 j Cuma 
Marul 160.000 Ad. 80.000 5.250,— 16.00 
Semizotu 70.000 Kg. 63.000 4.400,— 1 Nisan 1967 11.00 
Maydanoz 800.000 Dm. 160.000 9.250,— Cumartesi 11.30 

1484 / 4-1 

Ankara Lv. A. 2 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Kapalı zarf usulü ile 1.000.000 metre haki astarlık bez satın alına
caktır. Tahmin bedeli 2.100.000 lira olup geçici teminatı 76.750 liradır. 
İhalesi 1 Nisan 1967 Cumartesi günü saat 11 de Komisyonda yapılacak
tır. Numune ve şartnameler her gün öğleden evvel Komisyonda ve İs
tanbul Lv. Â. de görülebilir. Tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi 
500.000 metreden aşağı olmamak üzere partiler halinde ayrı isteklilere de 
ihale edilebilir, 500.000 metresinin geçici teminatı 45.250 liradır. Talip
lerin 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde hazırlıyacakları teklif zarf
larını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Baş
kanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

1250 / 4-2 

PTT Genel Müdürlüğünden : 

Teşekkülümüz ihtiyacı için 12.000 aded çift katlı arası karbon ka
ğıtsız (Noncarbon paper) sahife kâğıdı satın alınacaktır. 

İstekliler bu alıma ait şartnameyi Ankara'da PTT Genel Müdür
lüğü Malzeme Dairesi Başkanlığından veya İstanbul'da PTT Tesellüm ve 
Depo Müdürlüğünden TL. 50,— bedelle temin edebilirler. 

Tekliflerin muteber olabilmesi için ihaleye iştirak edecek firmaların 
şartnamelerini İdareden almış olmaları şarttır. 

Teknik şartnameye göre verilecek teklifler engeç 26/4/1967 saat 16 
ya kaçlar PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığına verilecek 
veya posta ile gönderilecektir. 

Bu tarihten sonra gönderilen teklifler nazarı itibare alınmaz. 
1380 / 3-2 

Devlet Orman İşletmesi İstanbul Müdürlüğünden : 

1 — Galatasaray Yapı ve Kredi Bankasının sanat galerisinde açı
lacak (Orman ve Ormancılık) konularını işleyen sergi için teklif alma 
suretiyle proje yaptırılacaktır. 

2 — Sergi projesinin muhammen bedeli 30.000 (Otuzbin) liradır. 
3 —• Teklif mektuplarının detaylı proje ile birlikte engeç 27/3/1967 

Pazartesi günü saat 17.00 ye kadar İstanbul Orman İşletmesi Müdürlü
ğüne verilmesi lâzım olup postada meydana gelecek gecikmeler nazara 
alınmayacaktır. 

4 — Bu işe ait şartname Ankara Orman Genel Müdürlüğünde ve 
İstanbul Orman Başmüdürlüğü ile İşletmemiz Müdürlüğünde görülebilir. 

5 —* İsteklilerin belirli gün ve saate kadar işletmemiz Müdürlüğüne 
müracaatla tekliflerini vermeleri ilân olunur. 

1403/2-2 

Eskişehir Asliye 1 inci Hukuk Hâkimliğinden : 

Esas : 966/393 
Karar : 966/315 
Eskişehir Tunalı Mahallesi Uçar Sokak No: 38 de mukim Hüseyin 

Kopan vekili Avukat Metin Tetik tarafından Ümmügül Kopan aleyhine 
vâki ihtar kararı talebi üzerine dâvâlının adresi meçhul kaldığından 
16/11/1966 günlü ihtar kararı kendisine tebliğ edilememiş bulunduğun
dan dâvâlının yukarıda gösterilen kocası davacı adresine bir ay zar
fında dönmesi, dönmediği ve M . K. nun 132 nci maddesinde yazılı hu
suslar tahakkuk ettiği takdirde davacı tarafmdan boşanma dâvası açıl
ması halinde tarafların boşanmalarına karar verilebileceği ihtar kararı 
tebliği yerine kaim olmak üzere dâvâlıya ilânen tebliğ olunur. 

1371 

Esas : 965/254 
Karar : 966/114 
Ahmet Yavuzer vekili Avukat Şerif Tümer tarafından Ayşe aley

hine açılan K. T. I. dâvasının yapılan muhakemesi sonunda : Dâvah 
murisi Ahmet Doğanay adına tesbit edilen Eskişehir Şarhüyük Araba-
cıyolualtı mevkiinde kâin 1834 ada, 90 parselin tesbitinin iptaline davacı 
adma tesciline 7/3/1966 tarihinde karar verilmiştir. Adresi meçhul olan 
dâvâlının kanuni süre zarfında temyiz yoluna başvurması halinde hük
mün kesinleşeceği tebliğ yerine kaim olmak üzere dâvâlı Ayşe'ye üâ
nen tebliğ olunur. 

1372 



13 MART 1967 (Resmî Gazete) Sahile: 19 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolalrı Genel Müdürlüğünden : 

1) Eksiltmeye konulan 
köprüler 

Keşif 
bedeli 

Lira 

Muvakkat 
teminat 

Lira 
E k s i l t m e 

Tarih, Gün ve Saati 

1 — Adıyaman İlinde Nissibi 
(Tüle) Köprüsü 4.021.223,— 134.387r- 31/3/1967 Cuma 11.00 

2 — Tunceli İlinde Singeç 
(Mazgirt) Gr. Köp. 2-559.222,— 90.527,— 31/3/1967 Cuma 16.00 

2) Yukarıda yazılı köprülerin eksiltmeleri hizalarında yazılı tarih, 
gün ve saatlerde Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü binasında Köp
rüler Dairesi Başkanlığı odasında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3) Eksiltme dosyası: Vezneye yatırılacak 50,— şer lira bedele ait 
makbuz mukabilinde Karayolları Genel Müdürlüğü Teknik Hesaplar Şube
sinden alınacaktır, (iştirak belgesi müracaatından önce eksiltme dosyası 
almak şarttır.) 

4) Eksiltmeye girebilmek için : 
a - İsteklilerin 1967 yılma ait ticaret ve sanayi odası belgesi, şirket

lerin ilân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet belgesi ile usulü dairesinde 
yukarıda yazılı her iş için hizasında gösterilen miktarda muvakkat teminat 
vermeleri, (Teminatlar mektup olarak verildiği takdirde Maliye Bakanlığı
nın 12/1/1956 gün ve 5297-15/1723 sayılı tamimine uygun olmaları) 

b - İsteklilerin en geç 20/3/1967 Pazartesi günü mesai saati sonuna 
kadar birer dilekçe üe Karayolları Genel Müdürlüğüne müracaat etme
leri (Müracaatta genel evrak kaydı tarihi muteberdir.) ve düekçelerine 
Bayındırlık Bakanlığından alınmış olan (B) grupundan en az yukarıda 
yazılı keşif bedellerini ihtiva eden miktarlarda müteahhitlik karnesi, ayrıca 
bu köprülerin teknik öneminde bir iş yapmış olduklarına dair belge, çalışma 
tasarısı ve teçhizat, teknik personel ve taahhüt bildirileri ile malî durum 
bildirisi ve bunu tevsik eden bu eksiltmenin ilâm tarihinden sonra alınmış 
banka mektubunu eksiksiz olarak bağlıyarak bu işler için iştirak belgesi 
almaları, 

5) İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde ha-
zırlıyacakları teklif mektuplarım eksiltme günü eksiltme saatinden bir 
saat evveline kadar makbuz mukabüinde Komisyon Başkanlığına verme
leri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 

1171 / 4-4 

Grup Dış Î6 Tah. bedeli Geç. teminatı 
No. Ebat ve kat aded aded Lira Kr . Lira Kr . 

1 1200 x 22-16 50 40 113.540,— 6.927,— 
2 600x19- 6 50 40 29.970,— 2.247,75 

750 x16- 6 30 20 
3 11x 36- 6 20 20 42.220,— 3.166,50 

14x30- 6 10 10 

160 110 185.730 — 

1 — Yukarıda 3 grup halinde gösterilen 160 aded dış 110 aded iç 
lâstik karşılarında yazılı tahmini bedeller üzerinden her grup ayrı bir 
ihale mevzuu olmak üzere 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Grupların birinin, bir kaçının ya da hepsinin eksiltmesine iş-
tiraş edilebilir. 

3 — Eksiltme ve ihale 27 Mart 1967 Pazartesi günü saat 16.00 da 
Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Şubesinde toplanacak Eksiltme 
Komisyonu tarafından yapılacaktır. 

4 — Şartnamesi aynı yerden dilekçe ile bedelsiz temin edilir. 
5 — Geçici teminat makbuz veya banka mektuplarının ayrı ayrı 

alınması şart olup bu husus şartnamenin 19 ve 36 nci maddelerinde izah 
edilmiştir. 

6 — Teklif mektupları ile dış zarfların nasıl hazırlanacağı, ihti
va edeceği bilgi ve belgeler şartnamenin 19 ve 36 nci maddelerinde izah 
edilmiştir. 

7 — Bu şekilde hazırlanacak teklif zarflarının ekşitme saatinden 
bir saat öncesine kadar Komisyon Başkanlığına makbuz mukabili ve
rilmesi postadaki gecikmelerin kabul edilemiyecegi duyurulur. 

13044-4 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Birinci Bölge 
Müdürlüğünden : 

1 — Eksiltmeye konulan iş : Edirnekapı - Yassıviran - Saray yolu 
kim. 78 - 118 arası onarımına 13021 ms stablize malzemenin çıkarılması 
taşınması ve figüre işi olup keşif bedeli 256.500,— liradır. 

2 — Eksiltmesi 31 Mart 1967 Cuma günü saat 11.00 de İstanbul 
Küçükyalı'daki Bölge Müdürlüğünde kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 — Eksiltme evrakı Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Mal
zeme Müdürlüğünde istanbul'da Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) İsteklilerin 1966 yılma ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesi 

ile usulü gereğince 14.010,— liralık geçici teminat vermeleri, 
b) İsteklilerin en geç 20 Mart 1967 Pazartesi günü mesai saati 

sonuna kadar dilekçe ile Karayolları 1. Bölge Müdürlüğüne müracaat 
etmeleri, müracaatta evrak kaydı tarihi muteberdir. Dilekçelerine en az 
bu işin keşif bedeli kadar buna benzer bir iş yaptığına dair belge ile 
bu eksiltmenin ilân tarihinden sonra alınmış malî durum bildirisi ve 
bunu tevsik eden banka mektubu ile plân ve teçhizat taahhüt ve teknik 
personel beyannamelerini eksiksiz olarak bağlayarak yeterlik belgesi 
almaları lâzımdır. (Makina ve teçhizat beyannamesinde gösterecekleri 
ana inşaat makinalarının sahibi olduklarına dair belge ibraz edilmesi) 
Telgrafla müracaatlar kabul edilmez.) 

5 — İsteklilerin 2490 sayılı kanuna göre hazırlıyacakları teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyon başkan
lığına vermeleri lâzımdır. 

Postada vâkj gecikmeler nazarı itibara alınmaz. 
1300 / 4̂ 4 

Tuzlu'kçu Belediye Başkanlığından : 

1 — Belediyenin Mennik Önü mevkisinde 273 ulu yol mevkiinde 100 
dekar miktarındaki tarlalar 2490 sayılı Kanun gereğince karaya verilmek 
üzere açık artırmaya çıkarılmıştır. 

2 — Geçici teminat 1000 liradır. 
3 — İhale 17/3/1967 tarihine rastlayan Cuma günü saat 14.00 de 

Belediye Encümeni huzurunda ve Belediye önünde yapılacaktır. 
4 — Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta daha müsait 

şartlar teklif edenlerle tekrar pazarlığa girişmekte serbesttir. 
5 — Bu işe ait şartname hergün mesai saatleri içinde Belediye Mu

hasipliğinde görülebilir. 
1405/3-3 

Gülnar Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

965/184 
Gülnar'ın Çufeurasma Köyünden Havva Erdoğan kocası Hacı Meh

met Erdoğan aleyhine açmış olduğu nafaka dâvasında; dâvâlının göste
rilen adresten ayrılmış halen adresinin meçhul olduğu ilânen davetiye 
tebliğ edildiği halde 20/12/1966 günlü celseye gelmediğinizden hakkı
nızda gıyap kararı tebliğine karar verilmiştir. 14/3/1967 günlü duruş
maya Salı günü saat 10.30 geçe gelmediğiniz veya vekil göndermediğiniz 
takdirde gıyabınızda devama karar verileceği gıyap kararı yerine kaim 
olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

1271 

Bergama Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

966/484 
Bergama - İncecikler Köyünden Hasan Hüseyin Cesur ve Ümmü-

gülsüm Cesur taraflarından Ahmet Erdem aleyhine ikame olunan evlât
lık rabıtasının ref'i dâvasının yargılamasında : 

Ahmet Erdem'in ikamet ettiği Edremit - îbrahimce Mh. 1. Hayat 
Cad. 1. Sdk. ve 9 No. T u evden adres bırakmadan ayrıldığı davetiyedeki 
meşruhattan anlaşılmış olup 22/2/1987 günkü duruşmada hazır bulun
ması için Resmî Gazete ile ilânen tebligat yapıldığı halde dâvâlı duruş
maya gelmediği gibi bir vekillede kendisini temsil ettirmediği anlaşıl
dığından duruşma 15/3/1967 günü saat 9.00 a talik edilmiş olmakla 
mezkûr gün ve saatte duruşmaya gelmesi veya vekille temsil ettirmesi 
aksi halde gıyaben duruşmaya devam olunacağı gıyap kararı yerine kaim 
olmak üzere Hanen tebliğ olunur. 1269 



Salhife: 20 (Resmî Gazete) 13 MART 1967 

Ankara Cumhuriyet Savcılığından 

Cinsi 

Gıda maddesi 

80 randımanlı tek 
tip ekmek 

Miktarı 

23 Kİ. 

340.000 Ad. 

M. bedeli 
T. L. 

189.625 ~ 

291.992 

G. teminatı 
T. L. .İhale tarihi 

12.971,88 30/3/1967 
Perşembe 
saat 15.00 de 

20.649,41 30/3/1967 
Perşembe 
saat 16.00 da 

1 — Ankara Kapalı Cezaevinin 1967 malî Yılı ihtiyacı olan 23 ka
lem muhtelif gıda maddeleriyle 340.000 aded beheri 750 şer gramlık Tek 
Tip Ekmek alımı işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 —• Ekmeğin ihalesi yukarıda gösterildiği üzere 30/3/1987 Per
şembe günü saat 16.00 da gıda maddesinin ihalesi de aynı gün saat 15.00 
de Ankara C. Savcılığı Başmuavinliği Odasında yapılacaktır. 

3 —• Talipler hergün şartnameyi C. Savcılığı Başmuavinliğinde 
görebilirler. 

4 —> Taliplerin muvakkat teminata ait vezne makbuzu veya Banka 
mektubu ile diğer belgelerini ihale günü saat 14.00 e kadar Komisyona 
vermiş olmaları şarttır. 

Postada vukuu bulacak gecikmelerin nazara alınmıyacağı ilân 
olunur. 

1448 / 4-1 

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

1 —' DöViz temini ve ithalatı İdaremizce yapılmak üzere aşağıda 
yazılı malzeme fiyat ve teklif isteme usulü ile satın alınacaktır. 

Şartname No. : 67-18L-20, Mevzuat : Matbaa için Matris ve Metal 
2 —• Teklifler 14 Nisan 1967 Cuma günü saat 17.00 ye kadar DSİ 

Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Satmalma Komisyonu Başkanlığına 
verilmemiş veya gelmiş olacaktır. Postada vâki gecikmeler ve telgrafla 
yapılacak olan teklifler kabul edilmez. 

3 —• İstekliler, bir dilekçe ile, dilekçelerinde şartname numarasını 
ve hangi firmadan teklif getireceklerini sarih adresleri ile belirterek, 
DSİ Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Etlik - Ankara adresinden şart
nameleri temin edebilirler. 

4 —1 ödeme, gayri kabili rücu bir akreditifle yapılacaktır. 
5 —' İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, miktarları azaltıp çoğalt

makta ve bazı kalemleri tamamen almamakta serbesttir. 
6 — İstanbul'dan şartname talebinde bulunacak olan firmalar şart

nameleri (DSİ 14 üncü Şube Başmühendisliği Yeraba'tan Cad. Salkım 
Söğüt Sok. No. 20 Cağaloğlu - İstanbul) adresinden temin edebilirler. 

1475 / 1-1 

Sivas Karayolları 16 ncı Bölge Müdürlüğünden : 

1 —' Müdürlüğümüz ihtiyacı için bir tane otobüs karösörü yaptırı
lacaktır. 

2 — İhalesi 2490 sayılı Kanuna göre 31/3/1967 Cuma günü saat 
11.00 de açık eksiltme ile yapılacak bu işin tahmini tutarı 40.000,— T. L. 
sı olup, geçici teminatı : 3.000 T. L. sidir. 

3 —' Şartname ve ekleri Bölgemiz Malzeme Amirliğinde görülebi
lir. 

4 — isteklilerin en .geç 28/3/1967 tarihine kadar Makine Şefliğine 
müracaatla yeterlik almaları şarttır. 

5 —• Teklif mektupları ihale saatinden bir saat önce usulüne uy
gun şekilde hazırlanıp Komisyon Başkanlığına verilecektir. 

1505 / 4-1 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden : 

1 — 1967 malî yılı içerisinde idaremizce peyderpey yaptırılacak, 
tahminen (30.000,—) liralık, ozalit teksir ve fotokopi çekme işleri teklif 
alma suretiyle ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — Teklif almaya ait şartname Genel Müdürlüğümüzde mesai 
saatleri dahilinde Talim, Terbiye ve Tesisler Dairesinde görülebilir. 

3 — Firmalar tekliflerini, 1.200,— liralık nakit veya limit içi temi
nat mektuplariyle birlikte 20/3/1967 günü saat 12.00 ye kadar kapalı 

bir zarf içersinde İhale Komisyonuna vermiş olacaklardır. İhale 20/3/1967 
günü saat 15.00 te yapılacaktır. 

4 —• Genel Müdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya diledi
ğine yapmakta serbesttir. 

İlân olunur. 
1432 / 3-2 

Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünden 

Ofisimiz ihtiyacı için hava meydanlarında akaryakıt ikmalinde kul
lanılan ve hususi cihazlarla mücehhez 18 aded tanker alınacaktır. 

Bu ihaleye imalâtçı yerli firmalar da iştirak edebilir. 
Tankerlerin katî sipariş tarihinden itibaren 3 ay içinde teslimi 

şarttır. 
Son teklif verme tarihi 25 Nisan 1967 günü saat 17,30 dur. Bu ta

rihten sonra gönderilen teklifler nazarı itibare alınmaz. 
Satın alınacak tankerlerin teknik ve idari şartnameleri Genel Mü

dürlük Malzeme Şubesinden alınabilir. Ofisimiz 2490 sayılı Kanuna tabi 
değildir. 

1316 / 4-3 

İller Bankasından 

İçmesu tesisleri yaptırılacaktır 

İhale evrakı 
Kasaba adı Vilâyeti Keşif bedeli Geçici Tem. satış bedeli 

Arhavi Artvin 
Kestel Bursa 
Saruhanh Manisa 
Urganlı » 
Ula Muğla 
Kanasu-KJo'caali İzmit 
Armutova Balıkesir 

487.268,61 
291.847,55 
123.542,86 
616.547,— 
975.757,64 

2.146.067,87 
566.314,74 

23.240,74 55 
15.423,90 45 
7.427,14 60 (2 iş bir grup 

28.411,88 olarak) 
42.780,30 75 
78.132— 150 
26.402,58 60 

1 — Yukarıda isimleri yazılı kasabalar içmesu tesisleri kapalı zarf 
usulü ile birim fiyat esası ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Teklif zarfları 31/3/1967 Cuma günü saat 14,00 de Bankamız 
Satmalma Komisyonunda açılacaktır. 

3 — Teklif vereceklerin; (Bankamızda bedeli mukabilinde satılan 
eksiltme evrakında yazılı belgelerle birlikte) yeterlik belgesi almak üze
re 27/3/1967 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 17,30, a kadar Ban
kamıza müracaatları lâzımdır. Banka yeterlik belgesi verip vermemekte 
serbesttir. 

4 — Teklif mektuplarının 31/3/1967 Cuma günü saat 12,00 ye ka
dar Bankamıza teslimi gerekmektedir. 

5 — Bu işlere ait projeler ve fiyat birimleri kitabı henüz basılma-
dığından örneği Bankamızda görülebilir. 

6 — Grup olarak ihale edüecek iki tesis için bir iş gibi teklif veri
lecek, fakat mukaveleleri ayrı ayrı yapılacaktır. 

1503 /1-1 

Gaziantep Asliye 2 nci Hukuk Hâkimdiğinden : 

Gaziantep'in Çukur Mahallesinde oturan Abdülkadir kızı 1326 do
ğumlu Hatice Lütfiye Çimen (Barlas) tarafından kocası Sapanca İlçesi 
halkından olup Ankara'da oturmakta iken bu defa büinmeyen bir yere 
gittiği anlaşılan Yaşar Çimen aleyhine açılmış olan boşanma dâvası sona 
ermiş ve mahkememizin 30/12/1986 tarih ve 1232/1255 No. lu üâmıyle 
tarafların Medeni Kanunun 134 üncü maddesi gereğince boşanmalarına 
karar verilmiş olduğu dâvâlıya tebliğ makamında ilân olunur. 

1239 

Lapseki Tapulama Hâkimliğinden : 

1964/266 
İbrahim Türker tarafından ikametgâhı meçhul Lapseki'nin Çardak 

Köyünden Gemalmaz İbrahim oğlu Ahmet v. s. aleyhine açılan tesbit 
tutanağına itiraz dâvasında : 

2022 parsel No. lu gayrimenkulun dört sehim itibar edilerek 2/4 
nün İbrahim oğlu Ahmet adına ve 1/4 der sehiminin de İbrahim ve Yu
suf Türker adına tapuya tesciline 27/1/1967 tarihinde temyizi kabil ol
mak üzere karar verildiği tebliğ yerine kaim. olmak üzere ilân olunur. 

830 



13 MART 1967 (Resmî Gazete) Sahiitfe: 21 

Kangal Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

965/6 
Davacılar Kangal'ın Tornik Köyünden Yusuf Doruk ve A l i Ka

rakolluk tarafından davalılar aynı köyden Aziz Doğan, A l i Doğan, İs
mail Doğan v. s. aleyhine açtığı tapu iptali dâvasının yapılan muhakeme
sinde : 

Duruşmaya gelmiyen ve kendisine Resmî Gazete ile ilânen davetiye 
yerine kaim olmak üzere tebligat yapılan İsmail Doğan'm bu kere du
ruşmanın bırakıldığı 20/4/1967 tarihinde hazır bulunmak üzere gıyap 
kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

1245 
« — 

Eskişehir İkinci Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1966/668 
Eskişehir'de Abdullah Volga vekili Avukat Musa Başer'in Atiye 

Kara ve arkadaşları aleyhine açtığı Eskişehir Cumhuriyet Mahallesi Mit-
hatpaşa Sokakta kâin 660 ada ve 7 parsel sayılı gayrimenkuldeki şüyuun 
giderilmesi dâvasının yapılmakta olan muhakemesi sırasında dâvâlılar
dan Merih Çevik'in adresi meçhul kalmış ve duruşma 21/2/1967 günü 
saat 9,15 e bırakılarak davetiye Resmî Gazete'nin 13 Şubat 1967 tarih ve 
12526 sayılı nüshasında ilânen tebliğ edilmiş davalı duruşmaya gelmedi
ğinden hakkında gıyap kararı verilerek duruşma 28/3/1967 Salı günü 
saat 9,15 e bırakılmıştır. 

Davalı Merih Çevik'in mezkûr gün ve saatte duruşmaya gelmesi 
veya bir vekil göndermesi aksi halde dâvanın gıyabında devam edeceği 
tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur. 

1261 

Akhisar Asliye 2. Hukuk Hâkimliğinden : 

966/667 
Davacı Akhisar Belediyesine izafeten vekili avukat A l i Boz tara

fından, Seniha Uçar ve Hilmi 'Bilgin aleyhine açılan tesbite itiraz dâva
sının, yapılan yargılaması sırasında : 

Davalı Seniha Uçar'ın, davetiyesine verilen meşruhata ve zabıta 
araştırmalarına rağ-men, tebligata saîih açık adresi tesbit edilememiş bu
lunmakla, 7201 sayılı kanunun 28 ve mütaakıp maddeleri gereğince, da
vetiye yerine geçmek üzere, Resmî Gazete ile ve mahkeme divanhane
sinde, yayın yapılmasına karar verilmiş, yargılama 14/3/1967 Salı günü 
saat 9 a bırakılmıştır. 

Davalı Seniha Uçar'ın, yargılama gününde hazır bulunması veya 
kendisini temsil ettirmesi, aksi halde adına gıyap kararı çıkarılacağı du
yurulur. 

1258 

Tarım Bakanlığından : 

Gaziantep Birinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

966/1019 
Davacı Gaziantep'in Mağarabaşı Mahallesinden Nuri Kelleler, dâvâlı 

aynı mahallede kayıtlı Şıh Mehmet kızı Sabiha Kelleler aleyhine açılan 
boşanma dâvasının yapılan muhakemesinde dâvâlı Sabiha Kelleler'e çıka
rılan davetiyede adresinin meçhul bulunması sebebiyle bilâ tebliğ iade 
edilmiş ve davetiyenin Resmî ve mahallî gazete ile ilânen tebliğine karar 
verilmiş olduğundan duruşmanın muallâk bluunduğu 14/3/1967 Sah günü 
saat 9.00 da mahkemede hazır bulunması veya bir vekü göndermesi dave
tiye ve dâva düekçesi yerine kaim olmak üzere nanen tebliğ olunur. 

1238 

• 
Ankara Dördüncü İcra Memurluğundan : 

966/4755 
Rifat Gözübüyük tarafından Ankara Büklüm (Sokak No. 21/2 de 

Melih Kemal Küçüktepepmar aleyhinde 1/7/1966 - 14/7/1966 arası 165 
lira kira bedeli ve 135 lira kırılan lavabo ve atejer karşılığı ceman 300 
liranın faiz, masrafiyle birlikte tahsili için yapılmakta olan ilamsız icra 
takibinde, borçlunun adresinde tebligat yapılamaması ve zabıtaca yaptı
rılan tahkikat neticesi bulunduğu yerin meçhul olması hasebile yukarda 
mezkûr alacak için ödeme emrinin ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Bu sebeple işbu ilânın neşrini takip eden 15 inci günden itibaren 
yedi gün içinde borcu ödemeniz, borca karşı 'kısmen veya tamamen itira
zınız varsa xyine bu tarihten itibaren 7 gün içinde dilekçe ile veya şifa
hen itirazda bulunmanız, kira aktirii veya sözleşmedeki imzayı açıkça 
reddetmediğiniz takdirde akti kabul etmiş sayılacağınız ve yukardaki 
süreler içinde borç ödenmezse haczen talep edilebileceği ödeme emri ye
rine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

1446 

Çüngüş Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

966/35 
Davacı Çüngüş Hazineyi Maliyeyi temsilen Çüngüş Malmüd'ürlüğü 

tarafından davalı Çüngüş'ün Kaynak (Arduva) Köyünden Numan oğlu 
Halil hakkında mahkememizde açmış olduğu gaiplik dâvasının yapılan 
duruşması sırasında : 

Dâvâlı Numan oğlu Halil adına çıkarılan tebligata muhatabın ma
hallinde olmayıp semti meçhule gittiğinden bahisle iade edilmiş olduğun
dan dâvâlı adına ilânen tebligat yapılması için mahkememizce karar ve
rilmiş ve duruşma günü olan 28/3/1967 ıgünü saat 9 a mahkememizde 
kendisinin veya varislerinin hazır bulunması yeya kendisini bir vekille 
temsil ettirmesi hususu davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 

7063 

Bakanlığımız ihtiyacı için 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde kapalı zarf usulü ile aşağıda cins, miktar, tahmini bedelleri, geçici teminat 
miktarı ve ihale tarihleri yazılı ilâçlar satın alınacaktır. 

Eksiltme Ankara'da Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. Teklif mektuplarının en geç 
eksiltme saatinden bir saat öncesine kadar Komisyona verilmiş olması gerektir. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. 

Bu işe ait şartnameler Ankara'da Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğünden, İstanbul'da Bölge Ziraat Mücadele Levazım 
Ambarları Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir. 

Geçici Tem. 
Tah. tutarı miktarı 

İlâcın cinsi İlâcın miktarı T. L. T. L . İhale günü Saati 

% 10 DDT 1000 Ton 
% 1,5 civalı kuru tohum ilâcı 600 » 
3.10.0 400 » 
2.10.0 200 » 
% 5 Methylnaphthyl carbamate 200 » 
% 6,5 Gamma BHC 150 » 
% 5 Dipterex Dust 150 » 
Lebaycide % 50 E M 20 » 
Clora İ.P.C. 5 » 
Methyl Bromide 4750 Kilo 

970.000 42.550 16/3/1967 Perşembe 10,30 
4.080.000 136.150 16/3/1967 Perşembe 11,30 

612.000 28.230 16/3/1967 Perşembe 15,00 
290.000 15.350 16/3/1967 Perşembe 16,00 
300.000 15.750 17/3/1967 Cuma 10,30 
285.000 15.150 17/3/1967 Cuma 15,00 
615.000 28.350 17/3/1967 Cuma 16,00 
704.400 31.926 28/3/1967 Sah 10,30 
96.300 6.065 28/3/1967 Salı 11,30 
71.000 4.800 28/3/1967 Sah 15,00 
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Sahile: 22 (Resmî Gazete) 13 MART 1967 

Baş'bakanlik Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden : 

Yapı işleri ilânı 
îşin a d ı : Ankara Cebeci Stadyumu idare binası ve kapalı spor sa

lonu ikmal inş. (Müteahhit namı hesabına), Keşif bedeli : 10.956.784,82, 
Muvakkat teminat : 328.703,54, Eksiltme tarihi : 10/4/1967 saat 15.30, 
Belge için en son müracaat tarihi : 5/4/1967 saat 17.00 de. 

1 —• Eksiltme günü yukarıda gösterilen tarih ve saatte Ankara'da 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda kapalı zarf 
usulü ile yapılacaktır. 

2 —> Eksiltme şartnamesi ve ekleri (Ankara) Bölge Başkanlığın
dan ve Ankara'da Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesinde 
enson (5/4/1967) Çarşamba günü saat 17.00 ye kadar görülebilir. 

3 —' Eksiltmeye iştirak edeceklerin, eksiltme şartnamesinin 4 üncü 
maddesinin A. B. C. D ve E. fıkrasında istenilen belgeler ile, yeterlik 
belgesi alabilmeleri için E fıkrasında yazılı. 

a) Plân ve teçhizat beyannamesi, 
b) Teknik personel beyannamesi, 
c) Taahhüt beyannamesi, 
d) Bayındırlık Bakanlığından almış olduğu (A) grubundan 

12.000.000,—) lirahk müteahhitlik karnesi aslı, 
e) Bu işin teknik öneminde enaz (8.217.588,00) liralık bir işin bir 

taahhüt mevzuu olarak müteahhit sıfatı ile muvaffakiyetle başardığına 
ve geçici kabulünü yaptırdığına dair Resmî makamlardan almış olduğu 
İş bitirme belgesinin aslı veya Noterden tasdikli sureti 

f) (328.704,00) liralık 'kredisi bulunduğuna dair Banka Referans 
mektubu ibraz etmesi lâzımdır. 

4 —• İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını yukarıda yazılı eksiltme saatinden 
bir saat önce makbuz 'karşılığı Komisyon Başkanlığına verilmesi lâzımdır. 

5 — İlânda istenilen belgeler müracaatla beraber verilmedikçe ye
terlik belgesi verilmez. 

6 — İdare 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp, yeterlik belgesi verip 
vermemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta ser
besttir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edümez. 
Keyfiyet ilân olunur. 
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Kozan Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Dosya No. : 1966/361 
Duruşması : 12/4/1967 
Davacı Kozan'da Diş Teknisyeni Zeki Yüksek tarafından dâvâlı 

Kozan'da Diş Tabibi Sait Erkmen aleyhine ikame edilen mukavelenin 
iptali ve 3000 lira tazminat dâvasının yapılan duruşması sırasında, 

Dâvâlı Sait Erkmen'in adresi meçhul bulunduğundan dâva dilekçe
sinin ilânen tebliğine mahkemece karar verilmiş bulunduğundan karar 
gereğince dâvâlıya dâva dilekçesinin ilânen tebliğine ve dâvâlının du
ruşmanın bırakıldığı 12/4/1967 Çarşamba günü saat, 9 da mahkemede 
hazır bulunmadığı ve kendisini bir vekillede temsil ettirmediği takdirde 
adma ilânen gıyap kararı tebliğ edileceğinden davetiye yerine kaim ol
mak üzere ilân olunur. 

1440 

Manisa Tapulama Hâkimliğinden : 

958/378 
Manisa'nın Karaali Köyündeki 785 parsel sayılı gayrimenkulun 

dâvâlı Nuriye özel namma yapüan kadastro teshitine müteriz Hazine 
tarafımdan itiraz edilmesi üzerine; Mahkememizce verilen kararda ha-
zinei maliye 26/2/1960 tarihindeki celsede itirazından vazgeçmiş oldu
ğundan bilbahis itirazın reddiyle dâva konusu 785 parsel sayılı 3020 M2 
yüzölçümündeiki Karaali Köyü içindeki ağılın 151 hissesi 92 hissenin Nu
riye özel, 151 hissede 59 hissenin de Maliye Hazinesi namına tescüine 
karar verilmiş olup hüküm dâvâlı Nuriye özel'e tebliğ edilemediği ve 
adresinin de bilinememesi üzerine Resmî Gazete ile ilânına karar veril
miş olup Resmî Gazete ile ilânından 15 gün içinde davalı ıtarafmdan 
hülküm temyiz edilmediği takdirde 26/2/1960 tarih 958/378 esas ve 980/55 
karar sayılı hükmün kesinleşeceği ilânen tebliğ olunur. 

1433 

Sarıkamış Kaymakamlığından : 

Davacı : Sarıkamış Askerlik Şubesi Bşk. 
Suç : 1966 yılı ihtiyat yoklaması yaptırmamak, 
Suçlu : Inkaya Köyünden Sabit oğlu 1941 doğumlu Gazi Kaleli ha

len adresi meçhul 
Suçlu 1966 yılı ihtiyat yoklamasını yaptırmadığı sabit görüldüğün

den, hareketine uyan 1111 sayılı Kanunun 94/B maddesi delaletiyle 5435 
sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre onbeş lira para cezasına mütedair 
İlçe İdare Kurulunun 16/11/1966 gün ve 507 sayılı kararı kendisinin ya
pılan bütün aramalara rağmen bulunup tebliği mümkün olamamıştır. 

7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri gereğince ilânen tebliğ 
olunur. 

1445 • 
Kadiri i Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

961/254 
Hazine vekili tarafından Kadir Acıbucu mirasçıları aleyhine açı

lan alacak dâvasında, mirasçı Eşe Açıbucu'nun adresi temin edilemedi
ğinden duruşma günü 12/5/1967 ve dosya numarası 961/254 olduğu ve 
bu ilânın gıyap kararı yerine olduğu ilân olunur 

1439 

966/226 
Davacı Hazine vekili tarafından A. Nejat Ülkü aleyhine açılan 

tazminat dâvasmda, adresi bulunamadığından duruşma gününün 
3/5/1967 olduğu dosya No. 966/226 olup davet yerinedir. 

1438 

Erzurum 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Erzurum Cumhuriyet Caddesinde Lâle Mobilya Mağazası 
Sahibi Mehmet A l i Bayır tarafından İstanbul Gürün Han Ipekal ve Or
takları Kol. Şirketi Kat 5 No. 87 de Tevfik Turhan aleyhine açmış ol
duğu 1518 lira 91 kuruş istirdat dâvasının yapılan duruşmasında : 

Davalının adresi meçhul olduğu anlaşılmış olduğundan davetiye 
yerine kaim olmak üzere ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş ve 
bu sebeple duruşma 12/4/1967 günü saat 9 a bırakılmıştır. Dâvâlı Tev
fik Turhan îpekal'ın duruşmanın bırakıldığı gün ve saatte Erzurum 2. 
Asliye Hukuk Mahkemesinin 965/556 sayılı dosyasına müracaatının te
mini için davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

1437 

Kemaliye Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

966/22 
Kemaliye'nin Dutluca Bucağından Fehmi kızı Bekir karısı Nezihe 

Güler tarafından Dutluca Bucağından Hakkı oğlu Bekir Güler aleyhine 
açılan nafaka dâvasının yapılmakta olan muhakemesinde : 

Dâvâlının adresi meçhul kaldığından kendisine ilânen davetiye teb
liğ edilmiş olup 1/3/1967 günlü duruşmaya gelmediğinden bu kere de ilâ
nen gıyap kararı tebliğine 'karar verilerek duruşma 12/4/1987 Çarşamba 
günü saat 9 a bırakılmıştır. Mezkûr 'günde hazır (bulunmadığı takdirde 
muhakemeye gıyabında bakılacağı hususu ilânen tebliğ olunur. 

1436 

Mardin Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

966/359 
Dâvâlı : Mardin'in Şar Mahallesinden İskender oğlu Kuyumcu Ef-

ram Üster 
Mardin'in Şar Mahallesinden Behice Üster tarafından aleyhinize 

açılan boşanma dâvası sebebiyle ilânen vâki davetiyeye rağmen duruş
maya gelmediğiniz ve bir vekil de göndermediğinizden dolayı bu defa 
adınıza ilânen gıyap kararı çıkarılmasına karar verilmiş olmakla duruş
manın bırakıldığı 5/4/1967 günü saat 10.40 da mahkememizde hazır bu
lunmadığıma veya bıir vekil göndermediğiniz takdirde duruşmaya yoklu
ğunuzda devam olunacağı gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen 
tebliğ olunur. 1425 



13 MART 1967 (Resmî Gazete) SabJfe: 23 

Ankara Vilâyeti Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünden 

Ai t Olduğu 
Müessesenin Adı C i n s i Miktarı 

Muhammen 
bedeli 

Dira Kr. 

Geçici 
teminat 
Lira Kr. 

1 
Şekli 

H A L E 
Tarihi 

N 1 N 
Günü Saati 

Doğum ve Çocuk Ba Kuru gıda v.s. 56 Kalem 485.370,— 23.164,80 K. zarf 27/3/1967 Pazartesi 10.30 
kımevi Yaş sebze meyve 50 » 218.450,— 12.172,50 » » » » 

Ekmek 100.000 Aded 75.000,— 5.000 — » » » 
Tavuk eti 2.000 Kg. 18.000,— 1.350,— » » » 
Yumurta 50.000 Aded 20.000 — 1.500,— » » » 
Kömür nakli 1.500 Ton 18.000,— 1.350 — » » 

Doğumevi Sağlık Koleji Kuru gıda v.s. 66 Kalem 141.988,75 8.349,45 » » » 11.30 
Yaş sebze ve mevye 52 » 58.845,— 4.192,25 » » » » 
Ekmek 40.000 Aded 30.000,— 2.250,— » » » 
Tavuk eti 1.500 Kg. 13.500,— 1.012,50 A. eksiltme » » » 
Yumurta 15.000 Aded 6.000 — 450,— » » » 

Atatürk Sanatoryumu Kuru gıda v.s. 74 Kalem 777.200,— 34.838 — K. zarf » » 14.30 
» Yaş sebze meyve 46 » 412.665,— 20.256,60 » » 

14.30 
» 

Tavuk eti 10.000 Kg. 90.000,— 5.750,— » » » 
Yumurta 2 Kalem 140.000,— 8.250 — » » » » 
Kömür nakli 2.500 Ton 43.750,— 3.281,25 » » » » 
Buton gazı 10.000 Kg. 20.800,— 1.560,— » » » » 

Dr. Sami Ulus Çocuk Kuru gıda v.s. 49 Kalem 156.260,— 9.063 — » » 15.30 
Hastanesi Yaş sebze meyve 46 » 101.490,— 6.324,50 » » » » 

Ekmek 40.000 Aded 30.000 — 2.250,— » » » » 
Tavuk eti 1.000 Kg. 9.000,— 675 — A. eksiltme » 
Yumurta 40.000 Aded 16.000,— 1.200,— K. zarf » » 
Buton gazı 5.000 Kg. 10.400,— 780,— A. eksiltme » » 
Kırılmış odun 60.000 Kg. 13.800 — 1.035,— » » » 

Ankara Hastanesi Kuru gıda v.s. 45 Kalem 414.224,— 20.318,96 K. zarf 28/3/1967 Salı 10.30 
Yaş sebze meyve 51 » 209.225 — 11.711,25 » » » 

10.30 

Ekmek 100.000 Aded 75.000 — 5.000 — » » » 
Tavuk eti 3.000 Kg. 27.000,— 2.025,— » » » 
Yumurta 75.000 Aded 30.000,— 2.250 — » » » 
Balık 2 Kalem 6.187,50 464,06 A. eksiltme » » 

Cebeci Sağlık Koleji Kuru gıda v.s. 45 Kalem 160.625 — 9.281,25 K. zarf » » 11.30 Cebeci Sağlık Koleji 
Yaş sebze meyve 56 » 61.380 — 4.319,— » » » 
Ekmek 60.000 Aded 45.000,— 3.375,— » » » » 
Tavuk eti 1.500 Kg . 13.500,— 1.012,50 A. eksiltme » » » 
Yumurta 40.000 Aded 16.000,— 1.200,— K. zarf » » » 
Balık 1 Kalem 2.250,— 168,75 A. eksiltme » » » 

Numune Hastanesi Kuru gıda v.s. 53 Kalem 329.815,— 16.942,60- K. zarf » » 14.30 
Yaş sebze meyve 52 » 227.060,— 12.603,— » » » 
Ekmek 150.000 Aded 112.500,— 6.875,— » » » » 
Tavuk eti 6.000 Kg. 54.000,— 3.960,— » » » » 
Yumurta 90.000 Aded 36.000,— 2.700,— » » » » 
Kömür nakli 2.000 Ton 19.000,— 1.425,— » » » » 
Balık 2 Kalem 16.500,— 1.237,50 » » » 

Yenişehir Sağlık Koleji Kuru gıda v.s. 61 Kalem 270.107,50 14.554,30 » 15.30 
Yaş sebze meyve 43 » 63.940,— 4.447,— » » » 
Ekmek 140.000 Aded 105.000,— 6.500,— 
Tavuk eti 4.500 Kg. 40.500,— 3.037,50 » » 
Yumurta 45.000 Aded 18.000,— 1.350,— » 
Balık 3 Kalem 16.250,— 1.218,75 » 
Kömür nakli 400 Ton 4.400,— 330,— A. eksütme » 
Kırılmış odun 45.000 Kg. 10.350,— 776,25 » 

Yüksek İhtisas Hasta Kuru gıda v.s. 42 Kalem 329.075,— 16.913,— K. zarf 29/3/1967 Çarşamba 10.30 
nesi Yaş sebze meyve 51 » 270.640,— 14.575,60 

Çarşamba 
> 

Ekmek 60.000 Aded 45.000,— 3.375,— » 
Tavuk ve hindi eti 2 Kalem 36.000,— 2.700,— » » » » 
Yumurta 2 » 35.000,— 2.625 — » » 
Balık 4 » 30.800,— 2.310 — » 
Kömür nakli 1.200 Ton 11.400,— 855,— A . eksiltme » » 
Buton gazı 100 Tüp 2.600,— 195,— » » » 

Göğüs Hastalıkları Kuru gıda v.s. 68 Kalem 178.842,50 10.192,15 K. zarf » 11.30 
Hastanesi Yaş sebze meyve 52 » 90.355,— 5.767,75 » » » 

Ekmek 60.000 Aded 45.000,— 3.375 — » » » 
Tavuk eti 5.000 Kg. 45.000,— 3.375 — » 
Yumurta 25.000 Aded 10.000 — 750,— » » 
Balık 1 Kalem 2.250,— 168,75 A. eksiltme » » 
Buton gazı 10.150 Kg. 21.112 — 1.583,40 K. zarf » 

Telsizler Doğumevi Kuru gıda v.s. 46 Kalem 153.374 — 8.918,70 » » 14.30 Telsizler Doğumevi 
Yaş sebze meyve 53 » 79.195,50 5.209,78 » 
Tavuk eti 2.000 Kg. 18.000 — 1.350,— » » 
Yumurta 20.000 Aded 8.000,— 600 — A. eksiltme » » 
Balık 1 Kalem 1.875 — 140,63 » » 

Köy Ebe Okulu Kuru gıda v.s. 43 Kalem 81.908,-^ 5.345,40 K. zarf 15.30 
Yaş sebze meyve 53 » 39.170 — 2.937,75 » » » » 
Tavuk eti 3.000 Kg. 27.000,— 2.025,— » » » » 
Yumurta 20.000 Aded 8.000,— 600,— A. eksiltme » » 
Balık 1 Kalem 1.875,— 140,63 » » » 

Sağlık müesseselerinin gıda ve diğer ihtiyaçları eksiltmeye çıkartılmıştır. Müessese adı, cinsi, miktarı, muhammen bedeli, geçici teminatı, 
ihale şekli, tarihi, günü, saati yukarıda gösterilmiştir. İhaleler gösterilen zamanda Ankara Sağluk ve Sosyal Yardım Müdürlüğünde yapılacaktır. Şartna
meler Ankara Sağlık Müdürlüğünde görülür. İhaleye girmek istiyenlerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı belgelere havi kapalı 
zarfların ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 

T A V Z İ H : 
27/3/1967 Pazartesi günü ihalesi yapüacak olan sağlık müesseselerine ait gıda maddelerinin ilânında 2 nci sıradaki Doğumevi Sağlık Kole

jinin kuru gıda v. s. sinin muhammen bedeli zuhulen 117.733,75 lira, geçici teminatı 7.136,69 lira olarak gösterilmiştir. Asıl tutarı 141.988,75 lira 
olup geçici teminatı 8.349,45 liradır. Tavzihen ilân olunur. 

1434 / 4-2 



Sahaf e: 24 (Resmî Gazete) 13 MART 1967 

Kars Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 963/144 
K. No : 986/511 
Davacı : K. H. 
Hizmet sebebiyle emniyeti suiistimal suçundan maznun ve halen 

İstanbul - Bakırköy Cevizlik Mahallesi nüfusunda kayıt olduğu anla
şılan Tahir oğlu Mevbibe Tülhak'dan olma 1340 D. lu A l i Ferruh Barlas 
hakkında mahkememizde icra kılman duruşması sonunda : 

Sanık A l i Ferruh Barlas'm suçu sabit görülerek hareketine uyan 
T. C. Kanunun 510, 522/1 maddeleri gereğince bir sene altı ay hapis ce
zası ile mahkûmiyetine dair verilen 29/11/1966 tarih ve 983/144 esas 
966/511 karar sayılı gıyabi hükmün bu güne kadar devamlı olarak ya
pılan araştırmalara rağmen sanıık bulunarak kendisine tebliğ yapılma
mış ve tebligata sarih adresininde tesbit edilmemiş bulunduğundan 7201 
sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve 31 inci maddeleri gereğince işbu hü
küm fıkrasının Resmî Gazete ile ilân edilmek suretiyle ilânen tebliğine ve 
ilânm yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sa
yılmasına, ilânm bir örneğinin mahkeme divanhanesine asılmasına 
23/2/1967 tarihinde karar verilmiştir. 

Keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 
1454 

Bingöl Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 966/102 
K . No : 966/139 
Sanık : Kudret Öğrenç, Arif oğlu, Beslme'den olma 1942 doğumlu 

Elâzığ'ın Hüseynik Köyü nüfusuna kayıtlı, olup Yağlı Boyacılık yapar, 
cahil sabıkasız. 

Suç : Bıçakla yaralamak, mütecaviz sarhoşluk ve 6136 sayılı ka
nuna muhalefet. 

Suç tarihi : 12/10/1966 
Tevkif tarihi : 13/10/1966 
Tahliye tarihi: 29/11/1966 
Bıçakla yaralamak, mütecaviz sarhoşluk ve 6138 sayılı kanuna mu

halefet suçundan sanık yukarıda açık kimliği yazılı Kudret öğrenç hak
kında Bingöl Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan açık duruşması so
nunda : 

Sanığın suçu sabit görülerek T. C. K. nun 572/1, 456/4, 457/1 ve 59 
uncu maddesi gereğince neticeten sanığın bir ay yirmi gün hafif hafif 
hapis ve ik i ay altı gün hapis cezalariyle tecziyesine, aynı kanunun 40. 
maddesi gereğince mevkuf kaldığı .günlerin cezasından icrai mahsubuna, 
mahkeme masrafının sanıktan tahsiline dair olan 13/12/1966 tarih, 
966/102 esas sayılı gıyabi hüküm şimdiye kadar sanığa tebliğ edilme
diği gibi bunca aramalara rağmen adreside tesbit olunmadığından 7201 
sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29 uncu maddelerine göre Resmî Gazete 
ile hükmün ilânen tebliğine ve aynı kanunun 31 inci maddesi gereğince 
ilânm yapıldığı tarihten İtibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sa
yılmasına, karar kesinleştikten sonra ilân -masrafmm sanıktan tahsiline 
karar verilmiştir. 

Keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 
1430 

Alaşehir Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 964/74 
K . No : 965/109 
Maznun : Ereğli Osmanlı Köyü 10/4 hanede kayıtlı İbrahim oğlu 

Ayşe'den doğma 1937 İD. lu bekâr, okur yazar, şoför muavinliği yapar 
Recep Karaçam 

Suç : Hırsızlık 
Suç tarihi : 6/2/1964 
Karar tarihi : 22/3/1965 
Hırsızlık suçundan sanık yukarıda açık hüviyeti yazılı Recep Ka

raçam hakkında Alaşehir Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan duruşma 
sonunda T. C. K. nun 491/İlk, 522, 525 maddeleri gereğince beş ay süre 
ile hapsine ve o kadar genel güvenlik gözetimi altında bulundurulmasına 
ve sanığın 29/2/1964 tarihinde tevkif edilip 20/7/1984 tarihinde tahliye 
edildiğinden mefkuf kaldığı günlerin cezasından sayılmasına 530 kuruş 
posta giderinin maznundan alınmasına dair verilen gıyabı karar bu güne 
kadar kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun, 28 
29 uncu maddeleri gereğince işbu hüküm Resmî Gazete ile ilânen teb
liğine ve aynı kanunun 31 inci maddesi uyarmca tebliğ -tarihinden i t i 
baren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağına karar verilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 1424 

Altınözü Tapulama Hâkimliğinden : 

965/316 
Kadastroca Karsu Köyünden Hüseyin oğlu ölü Yahya Karaoğlu 

mirasçıları adına yapılan tesbite, müteriz Karsu Köyünden Mehmet Öz-
demiroğlu tarafından itiraz edilmekle yapılan duruşma sırasında : 

Adı geçen dâvâlı Yahya Karaoğlu mirasçılarının çok geniş ve yer
lerinin de meçhul olduğu anlaşıldığından mirasçılara tebligatın Resmî 
Gazete ile ilânen tebligat yapılmasına Hâkimliğimizce karar verilmiş ol
duğundan, karar gereğince ımuris Yahya Karaoğlu'nun »mirasçılarına 
tebligatın Resmî Gazete ile ilânm yapılarak duruşmanın talik edildiği 
10/4/1987 Pazartesi günü saat 9.10 da Hâkimliğimizde hazır bulunma
ları veya kendilerini temsil edecek vekil göndermeleri, gelmedikleri tak
dirde gıyap kararı tebliğ edilmeksizin gıyaplarında duruşmaya devam 
edileceği ve dosya münderecatına göre karar verileceği davetiye yerine 
kaim olmak üzere ilân olunur. 

1426 
e 

Burhaniye Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

964/77-148 
16/3/1964 tarihinde işlediği iddia olunan hırsızlık suçundan sanık 

İzmir - Tepecik Gündoğan Mahallesi 2219 Sakak, 35 numarada mukim 
Hüseyin oğlu, Fatma'dan 1934 D. lu, Mehmet özdemir'in mahkememizde 
icra kılman duruşması sonunda : 

Sanığın hırsızlık suçu sabit görülerek eylemine uyan T. C. K . nun 
491/3, 522 ve 525 inci maddelerle dört ay hapis ve bu kadar emniyet 
gözetim cezasına, mahkememizin 14/12/1964 T. ve 77/148 sayılı kara-
riyle mahkûm edilmiş olup gıyapla verilen hüküm, sanığın adresini 
terkle semti meçhule gittiğinden kendisine tebliğ edilememiş bulundu
ğundan 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 30, 31 inci maddeleri ge
reğince ilânen tebliğine ve ilânın bir örneğinin mahkeme divanhanesine 
asılmasına ve bir örneğinin Resmî Gazeteye gönderilmesine karar veril
miştir. 

1423-1 

964/77-148 
İşlediği hırsızlık suçundan sanılk olarak hakkında, mahkememizin 

14/12/1964 tarih ve 77/148 sayılı kararıyla dört ay hapse ve bu kadar 
emniyet gözetim cezasma mahkûm olan Mehmet özdemir'in adresini 
terki e semti meçhule gitmiş bulunduğundan ve yapılan uzun aramalara 
rağmen bulunamadığı ve mahkûmiyet kararmın kendisine tebliğ edile
memiş ve bu suretle tebliğ safhasının uzun bir zamanı kapsadığı anla
şıldığından mezkûr hükmün adı geçen sanığa Resmî Gazete ilânı su
retiyle yapılmasına ve bu hususta Burhaniye C. Savcılığına yazılmasına 
karar verilmiştir. 

1423-2 • 
İstanbul 2 nci Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

966/677 
967/13 
Hâkim : Nevzat Ersan 10468 
Başkâtip : Hüseyin Kaymakçı 
Davacı : Kamu hakları 
Maznun : İsmail Yiğit, Şükrü - Aliye oğlu 1940 doğumlu Küre 

Yağlıca Köyü nüfusunda kayıtlı olup Şişli Çağlayan Birinci Ada Sek-
man Sok. No. 12 de mukim iken (Halen ikametgâhı ve işyeri adresi 
meçhul). 

Suç : Korkutmak maksadiyle bıçak çekmek. 
Suç tarihi : 16/6/1966 
Hikmet adındaki şahsa kavgada korkutmak maksadiyle bıçak çek

mekten yukarda açık hüviyeti yazılı maznun hakkmda Mahkememizde 
yapılan duruşma sonunda : 

Suçunun sübutuna binaen T. C. K . nun 466, 51 ve 647 sayılı Ka
nunun 4/1 ve C. K . 36 nci maddeleri uygulanarak neticeten (22) gün 
hapsine, hapsin (240) lira ağır para cezasma çevrilerek bıçağın müsa
deresine dair gıyabında verilen 24/8/1966 tarih ve 677 - 747 sayılı karar 
örneği maznunun arattırılmasma rağmen köyü ve İstanbul adreslerin
de bulunamaması sebebiyle tebliği mümkün olamadığı cihetle 7201 sa
yılı Kanunun 28, 29 uncu maddeleri gereğince hüküm özetinin Resmî 
Gazete'de tebligat yerine kaim olmak üzere ilânına, aynı Kanunun 31 
inci maddesine tevfikan ilân yapıldığı tarihten itibaren onbeş gün sonra 
hükmün kesinleşmiş sayılacağına 24/2/1967 tarihinde karar verildi. 

İlân olunur. 
1422 

Başbakanlık Devlet Matbaası 
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Kararnameler                          Sayfa 

 

6/7722  İstanbul - Küçükköy - Paşaçayırı Deresi Vadisi Yeraltısuyu İşletme Sahası  

            Hakkında  Kararname          1 

 

6/7723  İzmir, Balçova - Narlıdere Sahil Ovası Yeraltısuyu İşletme Sahası Hakkında  

             Kararname            2 

 

İçişleri Bakanlığınca Sınır Tespit Kararları         2 

 

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı 
 

Askerlik Görevini Yapan, Hiç Bir Geliri ve Serveti Olmayan Kocanın Nafaka ile Sorumlu 

Tutulmaması Gerektiği Hakkında Karar         4 

 

Yönetmelikler 
 

Hava Trafik Kontrolörü Lisans Yönetmeliği         5 

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğrenci Disiplin Yönetmeliği      9 

 

Tebliğler 
 

Maliye Bakanlığına Dair Tebliğler          16 

 

 

İlanlar             16 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


