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K A N U N L A R 

Gece öğretimi yapan, yüksek dereceli İstanbul Akşam 
Teknik Okulunda görevlendirilecek profesör, öğretmen, 
öğretim görevlileri ve asistanlarla diğer personele verilecek 

Ek Ücret Kanunu 

Kanun No : 989 Kabul tarihi : 22/1/1968 

Madde 1 — Gece öğretimi yapan, yüksek dereceU Istanlbul Akşam 
Teknik Okulunda görevlendirilecek istanbul Teknik Okulu öğretmen ve 
asistanları İle üniversite öğretim üyesi ve asistanlarına bu okulda oku
tacakları ders ve yaptıracakları uygulamaların beher ders saati için, 
profesörler 100, doçent ve istanbul Teknik Okulu öğretmenlerine 75, 
öğretim görevlüerine 60, asistanlara 50 şer lira ücret verilir. 

Bu kanuna göre görevlendirilen öğretmen ve üniversite öğretim 
üyeleri ile asistanlara ödenmekte olan ücretler; alınan tazminata, 3656 
sayılı Kanunun 18 inci maddesi gereğince alınmış ek görev ücretlerine 
halel getirmez; bu görevleri dolayısiyle alacakları ücretler hakkında da 
7244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi hükmü uygulanmaz. 

Madde 2 — Bu okulda idarî hizmetlerinden ötürü, aylık ücretleri
ne ilâveten, okul müdürüne 600, müdür yardımcıları ve bölüm şeflerine 
500, büro şeflerine, 450, memurlara 400 ve hizmetlilere de 300 er lira ay
rıca aylık ücret verilir. Bu kanun gereğince çalıştırılacak memur sayısı 
15 ve hizmetli sayısı 15 i geçemez. 

Madde 3 — Bu kanuna göre verilecek ders ve uygulama ücretleri 
ile diğer ek ücretlere müstahak olabilmek için bu görevlerin fiilen ifa 
edilmesi lâzım gelir. 

öğretim ve imtihan ayları dışında bu ücretler ödenmez. 
Madde 4 — Bu okullarda görevlendirilecek öğretmenlerle, öğretim 

üyelerinin niteliklerini, görevlendirilme şekilleri ve bir öğretim üyesi ta
rafından okutulacak ders sayısı gündüz öğretimini aksatmıyacak şekilde 
bir yönetmelikle belirtilir. 

İşbu yönetmelik bu kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç Uç ay 
içinde çıkarılır. 

Geçici Madde — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun malî hü
kümleri yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 657 sayılı Kanuna göre tediye 
yapüır. 

Madde 5 —• Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 6 —> Bu kanunu Maliye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

25/1/1968 

No. Batlı »ı 

İlgili K a n u n t 
657 Uevlet Memurları Kanunu 23/7/1965 

Resmî 
Düstur Gazete 
Tertip Cilt Sahıfe Sayı 

i SOU 12056 

Türk Parası Kıymetini Koruma baklanda 1567 saydı 
Kanunun yürürlük süresinin uzatılmasına 

dair Kanun 

Kanun No : 990 Kabul tarihi: 23/1/1968 

Madde 1 — Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 1567 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesinde yazılı olup 9/2/1966 tarihli ve 723 saydı Ka
nunla uzatılmış bulunan süre, bitimi tarihinden itibaren iki yıl daha uza
tılmıştır. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

26/1/1968 

No. Baslığı 
Düstur 
Tertip 

İleli) Kanun : 
1567 sayılı Kamımın yürürlük suresinin uzatılmasına dair 
Kanun 17/2/1966 

Resmi 
Gazete 

Sahıfe Sayı 

70S 12229 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 
İşçileri Emekli Sandığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt ve 
Muavenet Sandığının Sosyal Sigortalar Kurumuna devri 

hakkında Kanun 
Kanun No : 991 Kabul tarihi: 23/1/1968 

Madde 1 — 2454 sayılı Kanunla kurulu (Devlet Demiryolları ve 
Limanları işletme Genel Müdürlüğü işçileri Emekli Sandığı) ile 3575 
sayılı kanunla kurulu (Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı) 
bu kanun hükümleri dairesinde Sosyal Sigortalar Kurumuna devredil
miştir. 

Bu kanunda geçen (Kurum) deyimi (Sosyal Sigortalar Kurumu), 
(Demiryolları Emekli (Sandığı) deyimi (Devlet Demiryolları ve Liman
ları işletme Genel,Müdürlüğü işçileri Emekli Sandığı), (Askerî Fabri
kalar Tekaüt Sandığı) deyimi (Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet 
Sandığı), (Sandık üyesi) deyimi de sözü geçen (Demiryolları Emekli 
Sandığı) ile (Askerî Fabrikalar Tekaüt Sandığı) na aidat ödemiş olan
lar anlamına gelir. 

Madde 2 — Demiryolları Emekli veya Askerî Fabrikalar Tekaüt 
sandıklarına aidat ödemiş olan sandık üyelerinin ilgili Demiryolları 
Emekli ve Askerî Fabrikalar Tekaüt Sandığı kanunlarına göre geçen 
fiilî hizmetleri, Kurumca uygulanan Sosyal Sigortalara tabi olarak geç
miş sayılır. 

(RESMÎ GAZETE ABONELERİNİN SON SAHİFEDEKt H A N I OKUMALARI TAVSİYE OLUNUR.) 
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Madde 3 — 2 ncı maddede belirtilen sandık üyeleri hakkında Sos
yal Sigortalar Kanunu hükümleri uygulanır. 

Madde 4 — Bu kanunun uygulanmasında, ay üzerinden hesaplanan 
hizmet surelerinin güne çevrilmesinde her ay otuz gun, prim ödeme gün 
sayılarının aya çevrilmesinde her otuz gun bir ay sayılır. 

Madde 5 — Malûllük, yaşlılık ve olum sigortalarından kendilerine 
veya hak sahibi kimselerine toptan ödeme yapılması gereken sandık 
üyelerinin ilgili Demiryolları Emekli ve Askerî Fabı ikalar Tekaüt San
dığına ödemiş bulundukları aidat ile bunların karşılıkları, malûllük, yaş
lılık ve ölüm sigortaları primi olarak kabul edilir. 

Madde 6 •— Bu kanunda Demiryolları Emekli ve Askerî Fabrika
lar Tekaüt Sandıkları kanunlarındaki esaslar dairesinde işlem yapıla
cağı belirtilen hallerde, Demiryolları Emekli ve Askerî Fabrikalar Tekaüt 
Sandıklan ile ilgili kanunların bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki 
hükümleri uygulanır. 

Madde 7 — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili De
miryollan Emekli ve Askerî Fabrikalar Tekaüt Sandığı Kanunlarına 
göre tasfiye edilmiş bulunan hizmetler ve haklar, bu kanunun uygulan
masında nazara alınmaz. 

Şu kadar kı, Demiryolları Emekli ve Askerî Fabnkalar Tekaüt 
Sandıklarına ödedikleri aidatı, hizmet sürelerinin yetersizliği sebebiyle 
ilgili sandıktan geri alamamış olan veya aidatını gen alabilme süresi 
dolmuş bulunan sandık üyelerinin bu hizmetleri hakkında 2 nci madde 
hükmü uygulanır. 

Geçici 4 üncü ve 5 inci maddeler hükümleri de saklıdır. 
Madde 8 — Eski hizmetleri için Demiryolları Emekli ve Askerî 

Fabnkalar Tekaüt Sandıklarına borçlanmış olan sandık üyelerinin borç 
bakiyeleri, ilgili sandık kanunlarındaki borçlanma esasları dairesinde 
Kurumca tahsil edilir. 

Madde 9 — Mesken yaptırmaları ıçm, Demiryolları Emekli ve As
kerî Fabrikalar Tekaüt Sandıkları tarafından 5954, 6096, 6173, 6302 ve 
6778 sayılı Kanunlar ile 3/11/1960 tarihli 121 sayılı, 15/12/1960 tarihli 
166 sayılı, 8/5/1962 tarihli 48 sayılı ve 4/8/1966 tarihli 782 sayılı kanun
lara göre sandık üyelerine verilmiş bulunan borç paralar, ikraz şartları 
dairesinde Kurumca tahsil olunur. 

Bu ikrazat dolayısiyle sandık üyeleriyle Demıryollan Emekli ve 
Askerî Fabrikalar Tekaüt Sandıkları arasında akdedilmiş olan sözleş
meler ile broçluların gayrimenkullerlne Demiryolları Emekli ve Askerî 
Fabrikalar Tekaüt Sandıkları namına konulmuş bulunan ipotekler, her
hangi bir muamele ve merasime hacet kalmaksızın Kurum adına ve le
hine devam eder. 

Madde 10 —• Demiryollan Emekli ve Askerî Fabrikalar Tekaüt 
Sandıklarının devir 'tarihi itibariyle hazırlanacak birer bilanço ile tespit 
edilen bütün varlıkları, alacakları ile ıborç ve taahhütleri her türlü hu
kuki neticeleriyle Kuruma intikal eder. 

Bilançolarda, esham ve tahvilât devir tarihindeki borsa değerleriyle, 
menkul ve gayrimenkul mallar ise rayiç değerleri ile gösterilir. 

Devir ve intikal dolayısiyle yapılacak işlemler her türlü vergi, re
sim ve harçtan muaftır. 

Madde 11 — 10 uncu maddeye ıgöre hazırlanacak bilançoya ekle
necek cetveller şunlardır : 

a) 2 ve 7 nci maddeler ile geçici 1, 4 ve 5 inci maddeler kapsa
mına giren sandık üyelerinin kimliklerini, bunların devir tarihine kadar 
olan emekliye taibi hizmet sürelerini, sandıkta binkmiş bulunan aidat ve 
karşılıklarını gösterir cetveller. 

b) Geçici 2 nci madde kapsamına giren ve bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte aylık almakta olan sandık üyeleriyle hak sahibi kimse
lerinin kimlikleri ile aylık tutarlarını gösterir cetveller. 

c) Kurumca gerekli görülecek envanter ve müfredat cetvelleri. 
Devir işlemleri, bu kanunun yürürlüğe gireceği tarihten itibaren 

en geç 6 ncı ayın sonuna kadar tamamlanır. 
Madde 12 —• Millî Savunma, Çalışma, Ulaştırma, Maliye ve Sa

nayi Bakanlıklarınca seçilecek aktüer ve uzmanlardan kurulu bir heyet 
tarafından, devir tarihi itibariyle ve sandıkların her bin için ayrı ayrı 
olmak üzere, aşağıda yazılı teknik karşılıklar hesap ve tespit olunur. 

a) Matematik karşılık. 
b) Müktesep haklar karşılığı. 
c) Birikmiş aidatlar karşılığı. 
Matematik karşılık, deVır tarihinden once sandıklarca bağlanmış 

veya bağlanmasına hak kazanılmış olan malûllük, emeklilik ve dul - ye
tim aylıklarından devir tarihinden sonra yapılacak ödemelerin peşin 
değerleridir. 

Müktesep haklar karşılığı, geçici 1 inci madde kapsamına giren 
sandık üyelerine malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalanndan ileride yapı
lacak yardımlann peşin değeri ile, bu üyeler İçin ileride ödenecek ma
lûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin peşin değerleri arasındaki 
farktır. 

Birikmiş aidatlar karşılığı, geçici 1 inci madde dışında kalan üye
ler için, devir tarihine kadar sandıklara ödenmiş aidat ve (karşılıkların 
kanuni faizleri ile birlikte baliğidir. 

Sandıkların devir tarihindeki varlıklan bu karşılıklara yetmediği 
takdirde aradaki fark devir tarihinden itibaren % 5 faiz yürütmek ve 15 
yılda eşit taksitler halinde Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenmek üzere, 
Genel Bütçeden aynlacak ödeneklerle karşılanır. 

Aynlan ödeneğin Sosyal Sigortalar Kurumuna tediyesindeki gecik
me, Kurumca bu kanuna göre yapılması gereken ödemeleri durdurmaz. 

Madde 13 — Demiryollan Emekli ve Askerî Fabrikalar Tekaüt 
Sandıklarının daimî kadrolarında çalışanlardan Kurumda bir vazifeye 
geçmek istiyenler, almakta oldukları aylık ücretlerle Kurum kadrolarına 
naklen tayin edülrler. 

Madde 14 — 5954, 6096, 6173, 6302 ve 6778 sayılı kanunlar ile 
3/11/1960 tarihli 121 sayılı, 15/12/1960 tarihli 166 sayılı, 8/5/1962 tarihli 
48 sayılı ve 4/8/1966 tarihli 782 sayılı kanunlar yürürlükten kaldınlmıştır. 

Geçici Madde 1 — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Demiryol
ları Emekli ve Askerî Fabrikalar Tekaüt Sandıklarına tabi olarak çalış
makta olanlardan, Demiryolları Emekli Sandığı kanunlarına tabi fiilî hiz
met süreleri 5 yılı doldurmuş bulunanların T. C. Devlet Demiryolları İş
letmesine ait iş yerlerinde, Askerî Fabrikalar Tekaüt Sandığı kanunla
rına tabi fiilî hizmet süreleri 5 yılı doldurmuş bulunanların da Mülî Sa
vunma Bakanlığına veya Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna ait 
iş yerlerinde devamlı olarak çalışmak suretiyle, Sosyal Sigortalar Kanu
nuna tabi olarak geçecek hizmet süreleri, yazılı istekleri halinde, Demir
yollan Emekli Sandığı ve Askerî Fabrikalar Tekaüt Sandığı kanunlarına 
tabi olarak geçmiş bulunan hizmetleriyle birlikte nazara alınır ve bun
lara ilgili sandık kanunlanndaki esaslar dairesinde Kurumca emekli ay
lığı bağlanır. 

Bu gibi sandık üyelerinin, ilgili bulunduklan sandığa tabi işe gir
meden önce, ihtiyarlık sigortasına tabi hizmetleri geçmiş ise, bu hizmet
ler hakkında yaşlılık veya ölüm sigortasının toptan ödeme hususundaki 
hükümleri uygulanır. 

Bu suretle emekli aylığı bağlananlar ile bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte Demiryollan Emekli Sandığı veya Askerî Fabrikalar Tekaüt 
Sandığı kanunlarına göre emekli veya maluliyet aylığı bağlanmış veya 
bağlanmasına hak kazanmış olanların ölümlerinde, Sosyal Sigortalar Ka
nunundaki esaslar uygulanır. 

Geçici Madde 2 — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce De
miryollan Emekli Sandığı ile Askeri Fabrikalar Tekaüt Sandığınca ay
lık bağlanmış olanlar ile geçici 1 inci maddenin birinci fıkrası gereğince 
Kurum tarafından aylık bağlananların bu ayaklan hakkında Kurumca, 
Demiryolları Emekli Sandığı ve Askerî Fabrikalar Tekaüt Sandığı ka
nunlarındaki esaslann uygulanmasına devam olunur. 

Ancak, aylıklar uç ayda Ibır peşin verilir ve ölüm halinde geri 
almmaz. 

Bu aylıklann ödenmesi, Sosyal Sigortalar Kanununa göre bağla
nan gelir ve aylıkların ödenmesindeki usullere göre yapılır. 

Geçici Madde 3 — Demiryollan Emekli Sandığı Kanunlarına ta
bı olarak geçen fülî hizmetleri ile geçici 1 inci maddenin birinci fıkrası 
gereğince bununla birleştirilen hizmetlerinin toplamı otuz yılı dolduran 
sandık üyelerine, geçici 1 inci maddeye göre Kurumca bağlanacak ay
lığa esas tutulan aylık ücretlerinin bir yıllık tutarı, emekli ikramiyesi 
olarak T. C. Devlet Demiryollan Işletmesince verilir. 

Hizmet toplamı otuz yılı doldurarak yu'karıkl fıkraya göre emekli 
ikramiyesine hak kazandıktan sonra ölen sandık üyelerinin emekü İk
ramiyelerinin tamamı, aylık bağlanan hak sahibi kimselerine ve bu ay-
liklarıyle orantılı olarak, hak sahibi kimsesi yoksa reşit evlâtlanna mü-
savaten ödenir. 

Geçici Madde 4 — Demiryollan Emekli ve Askerî FaJbrikalar Te
kaüt Sandıklarına ödedikleri aidatı geri alan sandık üyelerinden, bu 
kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde ilgüi sandığa yazılı 
olarak müracaat eden ve geri aldıkları aidatı, en geç bu kanunun bütün 
hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihi takibeden altıncı ayın sonuna ka
dar ve yüzde beş faizi ile, ilgili sandığa veya kuruma yatıranların bu 
hizmetleri hakkında 2 nci madde hükmü uygulanır. 

Geçici madde 5 — Sandık üyeleri, 5966 ve 6153 sayılı kanunlarla 
tanınan haklardan, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay için-
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de ilgili sandığa yazılı olarak müracaat etmek suretiyle ve mezkûr ka
nunlardaki şartlarla yararlanabilirler. 

Geçici Madde 6 — a) 1/1/1950 den önce Millî Savunma Bakan
lığına bağlı tamirhane ve dikimevleri ile Makina Kimya Endustıısi Ku
rumuna bağlı uçak, gazmaske, Elmadağ fabrikaları ve benzeri kurum
larda çalışıp 3575 sayılı Kanun şümulüne alınmıyan işçilerin, kanun 
kapsamına alınmadan once geçen en çok 10 yıllık hizmetleri, bu ka
nunun yayımından itibaren 1 yıl içinde, 3575 sayılı Kanuna dahil edil
dikleri zamanki ücret veya yevmiyeleri üzerinden işçi ve işveren sigorta 
aidatlarını defaten veya taksitle ödedikleri takdirde mevcut hizmetle
riyle birleştirilir. 

b) Yine 1950 yılından sonra askerî işyerlerinde çalışıp her ne su
retle olursa olsun 3575 sayılı Askerî Fabrikalar Tekaüt Sandığı kapsa
mına alınmamış işçilerin hizmetleri do ıgeçici 6 ncı madde (a) fıkrası 
esasları dahilinde birleştirilir. 

Geçici Madde 7 — Bu kanunun bütün hükümleriyle yürürlüğe gi
receği tarihe kadar geçecek süre içinde, sandıklara, kanunî ödemelerini 
karşılamak üzere, Kurumca yeteri kadar borç verilebüir. 

Geçici Madde 8 — Demiryolları Emekli ve Askerî Fabrikalar Te
kaüt Sandıklarının Kuruma devri ile ilgili işlemlerin tanzimi, ifa ve 
ihtaeınm temini için Kurum ve Sandık personelinden kurulacak komis
yonların ve Kanunun 12 nci maddesinde sözü geçen heyetin başkan ve 
üyelerine, bilirkişilere ve bu işlemlerin ifasiyle vazifelendirilecek memur 
ve hizmetlilere Maliye ve Çalışma Bakanlıklarınca müştereken tespit 
edilecek esas ve miktarlarda bir ücret ödenir. 

Bu ücretler, 7244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi hükmüne tabi 
değildir. 

Geçici Madde 9 — Sandıkların devri dolayısiyle yapılacak mas
raflar Kurumca karşılanır ve üyeleri nispetinde sandıklara borç kayde
dilir. 

Geçici Madde 10 — Bu kanunun bütün hükümleriyle yürürlüğe 
girdiği tarihten önce vukua gelen iş kazası, hastalık, analık halleri ile 
bu tarihten önce anlaşılmış bulunan meslek hastalığı dolayısiyle geçici 
işgöremezlikleri devam etmekte olan Askerî Fabrikalar Tekaüt San
dığına tabi üyelerin ödeneklerinin, bu Sandık Kanunu hükümleri ge
reğince hesaplanan kazançlar üzerinden ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununda belirtilen sürece ödenmesine devam olunur. 

Bu kanunun bütün hükümleriyle yürürlüğe girdiği tarihten önce 
anlaşılmış bulunan meslek hastalığı ve vukua gelen iş kazası sonucu 
sürekli işgöremezlık ve ölüm hallerinde de birinci fıkradaki günlük ka
zanç esas alınarak 506 sayılı Kanun gereğince gelir bağlanır. 

Madde 15 — Bu kanunun geçici 4, geçici 5, geçici 6, geçici 7, ge
çici 8 inci ve geçici 9 uncu maddeleri yayımı tarihinde, diğer h kümleri 
ise yayımını takibeden aybaşından altı ay sonra yürürlüğe girer. 

Madde 16 — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
26/1/1968 

Bağlığı 

2154 

3575 

506 

Sözü gecen Kanunlar t 
Devlet Demiryolları ve Limanladı İsletme Umumî İdaresi 
Memurları Tekaüt Sandığı Kanunu 30/5/1934 

Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı hakkında 
Kanun 
Sosyal Sigortalar Kanulrm 29, 30. 3,1/7/1964 

Duştur 
Tertip 

20 
3 

Resmî 
Gazete 

Sahife Sayı 

2714 

242 4126 
2827 11766, 

11767, 
11768, 
11769 

1967 Kalkınma İstikrazı hakkında Kanun 

Kanun No : 992 Kabul tarihi : 23/1/1968 

Madde 1 —• Hasılı 1967 Bütçe yılında yapılacak yatırımların finans
manında kullanılmak üzere 500 milyon liraya kadar 1967 kalkınma is
tikrazı adı ile uzun vadeli iç istikraz aktine Maliye Bakanı yetkilidir. 

Madde 2 — Bu kanun gereğince yapılacak istikraz için hamiline 
yazılı tahvil ihraç olunur. 

Bu istikrazın yıllık faiz nispeti Bakanlar Kurulu, ihraç fiyatı, itfa 
müddeti ve sair şartları Maliye Bakanlığı tarafından tespit olunur. 

Madde 3 —• Tahvillerin itfası, borsada başa baştan aşağı fiyatlar 
ile satıldıkları müddetçe buradan satmalma yolu ile, başabaşı bulmuş 
veya aşmış bulundukları takdirde kura çekmek suretiyle yapılır. 

Madde 4 —• Bu tahviller ihraç tarihlerinden itibaren 10 yıl geçme
dikçe erken ödemeye veya konversıyona tabi tutulamaz. Bu tarihten 
sonra keyfiyet Hükümetçe 3 ay önce ilân edilmek suretiyle herhangi bir 
faiz vadesinde tedavülde kalmış olan tahvillerin tamamı veya bir kısmı 
için başabaş erken ödeme veyahut konversiyon yapılabilir. 

Madde 5 — Tahvillerin faiz ve bedelleri, geçici ve kesin tahviller 
ve bunların kuponları ile ödemelerine ait evrak ve senetler, ilân ve is
tikraza ilişkin diğer işlemler istikrazın tamamen itfasına kadar her 
türlü vergi ve resimden muaftır. 

Madde 6 — Bu kanun gereğince çıkarılacak olan tahviller; genel 
ve katma bütçe ile idare olunan daire ve kurumlarla ıl özel idareleri; 
belediyeler ve bunlara 'bağlı müesseseler ile kamu iktisadî teşebbüslerinin 
yapacakları artırma, eksiltme ve sözleşmelerde teminat olarak itibarî 
kıymetleri üzerinden kabul olunur. 

Teminatın irat kaydına karar verildiği takdirde karar tarihinden 
önce vadesi gelmiş faiz kuponlarının bedelleri tahvil sahiplerine ait olur. 
Bu tahviller Hazinece satılmış ve satılacak olan millî emlâk bedellerinin 
ödenmesinde dahi başabaş kabul olunur. 

Madde 7 — Bu 'istikraza ait faiz kuponlarının bedelleri tediyesi 
iktiza ettiği tarihten itibaren 5 yıl ve tahvil bedelleri tediyesi lâzımgel-
diği tarihten itibaren 10 yıl sonra Hazine lehine zamanaşımına uğrar. 

n 
Madde 8 — Bu kanun gereğince yapılacak istikrazın her türlü ih

raç giderleri, Maliye Bakanlığı bütçesinin ilgili bölümünden ödenir. 

Tahvülerin basımı ve bunların satışlarını teşvik maksadiyle hazır
latılacak afiş, pankart ve diğer giderleri 2490 sayılı kanun hükümlerine 
tabi değildir. 

Madde 9 — Bu kanunun akdine izin verdiği istikrazın yıllık faiz, 
itfa ve diğer giderlerini karşılayabilecek ödenek, her yıl Maliye Bakan
lığı Bütçesinin borç ödemeleri bölümüne konulur. 

Madde 10 

Madde 11 

Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Bu kanunun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 

26/1/1968 

K A R A R N A M E 

İçişleri Bakanlığından: 

Karar Sayısı: 5907 
1 — Nevşehir İli Gölşehir İlçesi Merkez Bucağına bağlı Gümüşyazı 

(Arafa) Köyü ile, 
Avanos İlçesi özkonak Bucağına bağlı Ayhan Köyü bölgesindeki 

iki ilçe arası sınır Uişik krokisinde de işaretlendiği üzere, 

(Çömçe Koyağı tepesinden başlıyarak kuzey yönünde Çömçe Ko
yağı sırtını «hattıbalâyı» takiben Araplı deresi içindeki Eskiağıl gü
müşyazı Köyünde kalmak üzere bu dereye, buradan doğu yönünde Araplı 
deresini takiben Mehmet Ağa Ağılı, buradan kuzey yönünde Hüyüklü 

tepe, buradan Beşiktepenin batı burnu, buradan Beşik tepenin hattıbalâ-
sını takiben doğu burnu, buradan da Eski Hacıbektaş yolu «Kervan yo
lu») olarak tespit edilmiştir. 

2 — Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları 
saklıdır. 

3 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 

18/1/1968 
CUMHURBAŞKANI 

C. S UN AY 
Başbakan İçişleri Bakanı 

8. DEMİREL F . SÜKAN 
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Y Ö N E T M E L I K 

Millî Eğitim Bakanlığından: 

Rehberlik ve Araştırma Merkezleri Yönetmeliği 

A. MERKEZÎN GÖREVİ: 

Madde 1 — Okul öncesinden üniversiteye kadar her kademede
ki okullarda başarısızlığa uğnyan öğrencilerin durumlarını inceleı, ba
şarısızlık sebeplerini tespit eder. Tespit edilen sebeplere gore düzeltici 
tedbirler almaya çalışır. Bunları yapabilmek için gerek araştırma, bilgi 
toplama safhasında ve gerekse düzeltici tedbirler alma ve takip safha
sında aile ile okul ve diğer ilgili kurumlar (Hastane dispanser, ruh sağ
lığı dispanserleri, yurtlar, sosyal hizmetler v. b.) ve bu kurumların 
personeli ile sıkı işbirliği yapar. 

Madde 2— Bir grup olarak ilkokulda başarısızlığa uğrayan zekâ
ca geri çocuklara normal okul bünyelerinde özel sınıflar açar. Bu sı
nıflarda görev alacak öğretmenleri seçer, yetiştirici kurslara tabi tutaı; 
iş içinde yetiştirir ve öğretim süresince onlara her türlü rehberlikte 
bulunur. Bu sınıfların eğitim - öğretim programlarını hazırlar ve ge
liştirir. Bu sınıflardan mezun olan çocukların hayata, mesleğe inti
baklarım sağlayıcı tedbirleri alır ve takip eder. 

Madde 3 — Zekâca normalin üstünde olupta fevkalâde başarı ve 
üstün özel yetenek gösteren çocuklar arasından üstün zekâlı çocukları 
seçer, onlara mahsus özel sınıfları ve okulları açar; bu sınıfların öğret -
menlerini seçer, kurslar açarak bu öğretmenleri (Normal öğretmenlik 
formasyonuna ilâve olarak) yetiştirir. Sınıfların programlarını hazır
lar, geliştirir. Devamlı olarak bu sınıflara rehberlikte bulunur. Bu ço
cukların ileri tahsil kademelerindeki başarılarını takip eder, onların 
uyumları için gerekli tedbirleri alır. 

Madde 4 — Okullarda gerekli taramaları yaparak işitme, görme 
ve lisan arızalı öğrencileri tespit eder. Bunlar için gerekli düzeltici ve 
eğitsel tedbirleri alır ve gereken vak'aları merkezde terapiye tabi tutar. 

Madde 5 — Duygusal bozukluğu olan çocuklarla sakatlar için iler
de açılacak özel sınıfların eğitim ve öğretim programlarını hazırlar. 
Şimdiden öğretmen ve öğrenci seçim sistem ve kriterlerini geliştirir. 

Madde 6 — Psikolojik ve sosyal yönden uyumsuzluğu ve ruhi 
kompleksleri olan çocukları inceler, sebeplerini bulur, okul ve aile ile 
işbirliği yaparak iyileştirici tedbirler alır. Ayrıca lüzum görülen vak'alar 
merkezde terapiye alınır. 

Madde 7 — Okullarda eğitim ve öğretim alanlarında daha etkili 
metot ve sistem geliştirmek için gerekli çalışmalar yapar. Bu maksat
la deneme projeleri hazırlar, öğrenci tanıma tekniklerini geliştirir, 
toplu kayıt sistemleri düzenler. 

Madde 8 — Okul ve meslek seçimi için gerekli çalışmaları yapar. 
Uygulanan genel kabiliyet, farklı özel kabiliyet ve ilgi testleri neticeleri 
ve yapılan mülakatlarla gerek çocuğa gerek veliye daha isabetli ka
rar vermede yardımcı olur. 

Madde 9 — Yukarda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inci maddelerde beliı ti
leri işlerin yapılmasında kullanılacak test ve diğer araçları hazırlar, 
lüzumuna göre adapte eder mahallî normları geliştirir. 

Madde 10 — Mahallî eğitim problemlerini ele alıp inceleme vc 
araştırmalar yapar, sonuçları makamlara sunar. Yukarıdaki madde
lerde belirtilen çalışmaların uygun görülenlerini, okulların, diğer mer
kezlerin ve kurumların faydalanacağı şekilde yayınlar. 

Merkez aşağıdaki bölümlere ayrılarak çalışır: 

A) İdarî Bölüm, 
B) Ferdî Rehberlik Bölümü, 
C) Özel Eğitim Bölümü, 
D) Okul Grup Rehberliği Bölümü, 
E) Araştırma ve Yayın Bölümü, 

İdarî Bölüm Personeli: 
Madde 11 — Merkez Müdürü : Merkezlere, merkez dışından özel 

eğitim veya rehberlik alanlarından birisinde doktora veya «Master» 
derecesi olan Eğitim Enstitüsü Özel Eğitim veya Eğitim Bölümü me
zunu olup buna ilâve olarak yurt içinde bu konularda açılmış kurs ve 

seminerlerden geçmiş ve bu maksat için görgü ve bilgisini arttırmak 
üzere dış memleketlere gidip gelmiş olanlar ve merkezde uzun zaman 

çalışmakta olan elemanlardan bu göreve tayin edilirler. 
Madde 12 — Müdürün görevleri: Merkezin tüm idare ve organi

zesi dışında yukarıda A başlığı altında sıralanan çalışmaları yapar, 
bölümlerin her türlü çalışma projelerini inceler, onaylar ve çalışma
ları takip ile sonuçlan değerlendirir. Bunlardan uygun görülenleri ya
yınlar. Müdür merkez personelinin hizmet içinde yetişme programları
nın hazırlanmasından ve bunun basan ile uygulanmasından da sorum 
Iudur. Ayrıca yukarda belirtilen işlerin yürütülmesinde, merkezin di
ğer kurumlarla yapacağı işbirliği için gereken koordinasyonu sağla
makla yükümlüdür. Merkezin her türlü malî ve idarî formalitelerini 
yerine getirir. Merkez müdürü okullar ve diğer kurumlarla olan idarî 
işleri de yürütür, merkez personelinin sicil amiridir. Merkez eleman
larını işin icabına göre görevlendirir, iş bölümü ve gerektiğinde de bö
lümler arasında takviye ve değişiklikler yapar. Merkez kuruluna baş
kanlık eder ve merkezin masraf tahakkuk amiridir. 

Madde 13 — Büro memuru: 657 sayılı Kanunun öngördüğü nite
likleri taşıyanlar arasından sınav ve mülakatlarla merkezin iş duru
muna uygun özelliklere sahip olanlar bu işe atanır. 

Madde 14 — Büro memurunun görevleri: Merkezin her türlü 
yazı ve dosya işlerini usulüne uygun olarak yapar, ayniyat, hesap ve 
demirbaş işlerini kanun tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yürü
tür. 

Madde 15 — Sekreter: 657 sayılı Kanunun öngördüğü niteliklere 
haiz olupta daktilo kursunu bitirmiş olanlar arasından seri daktilo ya
zabilen, eğitim ve rehberlik çalışmalarının önemini kavramış, bu alan
daki terimlere aşina, bilhassa rehberlik ve klinik tip çalışmalarda aile
leri ve çocuklar hakkında toplanan her türlü bilginin sır olarak muha
fazasını müdrik olanlar arasından seçilir. 

Madde 16 — Sekreterin görevleri : Her türlü idarî yazışmaları, 
her bolümün proje ve raporlarını daktilo eder, bu hususla ilgili iş
lerin zamanında yapılmasını kovuşturur. 

Madde 17 — Daktilo: Her türlü idarî ve bölümlerle ilgili yazı
lan daktilo eder, gerektiğinde yazıları mumlu kâğıtlara ve diplomat
lara yazıp teksirlerini yapar. Bölüme, ihtiyaca göre birden fazla dak
tilo atanabilir. 

Madde 18 — Hizmet görevlileri: 

1 — Şoförler, 
2 — Kaloriferci ve 
3 — Odacılar. 
Şoför ve kaloriferci, vasıta ve tesislerinin faal olmadığı zaman

larda meslekleri ile ilgili işlerin kavuşturulmasında da görevlendiril-
medikleri takdirde, müdürün tensibi ile merkezin diğer işlerinde hiz
met görürler. 

Ferdi rehberlik bölümü ve görevleri: 

Madde 19 — Her kademedeki okullarda başarısızlığa uğrayan öğ
rencilerin durumlarını inceler, başarısızlık nedenlerini saplar. Sapta
nan nedenlere göre düzeltici tedbirler almağa çalışır. Bunları yapabil
mek için gerek araştırma, bilgi toplama safhasında ve gerekse düzeltici 
tedbirler alma ve izleme safhasında aile ile okul ve diğer ilgili ku
rumlar, hastane, ruhsağlığı dispanserleri, dispanser, yurtlar, sosyal 
hizmet kurumları ile v. b. sıkı işbirliği yapar. 

Madde 20 — Psikolojik ve sosyal yönden intibaksızlığı ve ruhi 
kompleksleri olan çocukları inceler. Nedenlerini bulur, okul ve aile ile 
işbirliği yaparak düzeltici tedbirler alır. 

Madde 21 — Lüzumlu görülen vak'aları, gerek merkezde terapiye 
yetenek ve ilgi testleri uygulayarak okul - grup rehberliği bölümü işbir-
çozmeğe, gidermeğe çalışır ve bu vak'aları izler. 

Madde 22 — Okul ve meslek seçiminde genel yetenek, farklı özel 
\etenek ve ilgi testlri uygulayarak okul - grup rehberliği bölümü işbir
liği yapar. 

Madde 23 — Bölümün ihtiyacı olan araç - gereç ve kriterleri ha
zırlama, geliştirme, mahallî normların tespitinde diğer bölümler ve 
Araştırma ve Değerlendirme Bürosu ile işbirliği yapar. 
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Madde 24 — Merkeze müracaat eden vak'aların çoğunluk ve önem 
derecelerini dikkate alarak, çocukluk ve gençlik problemlerinin önle
yici tedbirlerini almak için okullarda ve diğer kurumlarda yapılacak 
çalışmalarda diğer bölümlerle işbirliği yapar, gerekenlerini yayınlar. 

Madde 25 — Merkeze gelen vak'alar arasından tipik ve önemli 
olanlarını Merkez Kuruluna «Vak'a takdimi» olarak sunar ve bu ko
nuda bilimsel tartışmalar açar. 

Madde 26 — Millî Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen seminer ve 
konferanslarda bölümle ilgili konularda kaynaklık eder. 

Madde 27 — Rehberlik ve Araştırma Merkezinin olanaklaııııı 
aşan vak'aları uygun bulduğu kurumlara gönderir. j 

Madde 28 — İncelenen vak'alardan lüzumlu gördüklerine, öğret- j 
men ve velilere Özel Eğitim Programı hazırlar ve bu programın ha- ' 
zırlanmasında ilgili bölümlerle işbirliği yapar. 

Madde 29 — Üniversiteler, Eğitim Enstitüleri, diğer eğitim ku- j 
rumları ile başka Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinden uygulama ve 
gözlem için merkeze gelen birey ve gruplara konularında uygun prog
ramlar hazırlar ve bunları titizlikle yürütür. 

Madde 30 — Bölüm çalışmaları ile ilgili bibliyografya hazırlar ve i 
merkez kitaplığına sağlanması konusunda yöneticilerle işbirliği yapar, i 

Madde 31 — Bu bölümde incelenen vak'alarla ilgili olarak hazır- J 
layacağı konferans, yayım ve benzeri yollarla, öğretmen ve velilere ço- | 
cuklarını anlama ve eğitme de yardımcı olur. 1 

Madde 32 — Ferdî Rehberlik Bölümü elemanları incelenen vak'a
lar hakkında karara varmak üzere haftada en az iki yarım gün vak'a 
toplantısı yapar. 

Okul grup rehberliği ve mesleğe yöneltme bölümünün görevlen. 
Madde 33 — Okullarda, eğitim ve öğretim alanlarında daha et

kili metot ve sistem geliştirmek için gerekli çalışmaları yapar. Bu mak
satla deneme projeleri hazırlar. 

Madde 34 — Öğrencileri daha iyi tanıma teknikleri geliştirir. Top
lu kayıt sistemleri düzenler. 

Madde 35 — Okul seçiminde gerekli çalışmaları yapar. Bu mak
satla Türkiye'deki okulların çeşidi, mahiyeti, derecesi, müracaat şekli, 
kayıt ve kabul koşulları hakkındaki bilgilerle mezun olduktan sonra 
sağlıyacağı imkânları gösterir bilgileri toplar. 

Madde 36 — îş ve meslek seçiminde gerekli çalışmaları yapar. 
Bu amaçla memleketimizdeki işyerlerini, çeşitli meslekleri ve bunla
rın değerlerini ne tip elemana ihtiyaç duyduklarını, işe müracaat yol
larını saptar, bu maksatla kitap, film, afiş, istatistik ve diğer ilgili ya
yınları derler, bunları yukarıdaki amaçlar için kullanır. 

Madde 37 — Hayatta başarıya ulaşmış çeşitli iş ve meslek adam
larını, okullarda bu amaçla düzenlenecek konferanslarda kaynak kişi 
olarak kullanma yollarını araştırır. 

Madde 38 — Okullarda basan sağlayamayan Öğrencilerin teşhisi 
ve başarısızlıklarının giderilmesi için alınması gereken tedbirleri ilgi
lilere duyurur, bu tedbirlerin alınmasında onlara yardımcı oluı 

Madde 39 — Okulların karşılaştıkları eğitim ve öğretimle ilgili 
güçlüklerin yenilmesi ve okullarda ruh sağlığının gerçekleştirilmesi 
amacı ile öğretmenler, ana babalar, yöneticiler ve diğer kuruluşlarla 
işbirliği yapar. 

Madde 40 — Okulların programlarında bulunan seçmeli dersle
rin seçiminde öğrencilere gerekli yardımlarda bulunur. 

Madde 41 — Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Yönetmeliğinin 35 
inci maddesinde belirtilen görevi yerine getirebilmek için gezici ekip
ler karar ve düzenli ziyaretlerle bütün bölgenin rehberlik hizmetlerini 
karşılar. Okullarda rehberlik örgütünün kurulmasına önayak olur. Ku
rulmuş örgütlerle yukarda belirtilen görevlerin ifası için gereken işbir
liğini yapar. 

Madde 42 — Okul ve grup rehberliği konusunda düzenlenen semi
ner, kurs ve konferanslarda kaynak kişilik yapar. 

Madde 43 — Bölümün konuları ile ilgili olarak üniversiteler, eği
tim enstitüleri, diğer eğitim kurumları ile başka Rehberlik ve Araştır
ma Merkezlerinden uygulama ve gözlem için merkeze gelen birey vc 
gruplara uygun programlar hazırlar, ve bunları titizlikle yürütür. 

Madde 44 — Bölüm çalışmaları ile ilgili bibliyografya hazırlar ve 
bunların merkez kitaplığına sağlanması için yöneticilerle işbirliği ya
par. 

Özel Eğitim Bölümünün Görevleri: 

Madde 45 — İlk ve orta dereceli okullarda başarısızlığa uğra
yan, normal programları takip edemiyen zekâca geri çocuklara nor
mal okul bünyelerinde özel sınıflar açar. 

Madde 46 — Bu sınıfları eğitim programlarını hazırlar ve gelişti
rir. 

Madde 47 — Bu sınıflarda görev alacak öğretmenleri seçer, ye
tiştirici kurslara tabi tutar, iş içinde yetiştirir, öğretim süresince on
lara her türlü rehberlikte bulunur. 

Madde 48 — Bu sınıflan bitiren çocukların hayata, mesleğe inti
baklarını sağlayıcı tedbirler alır ve izler. 

Madde 49 — Zekâca normalin üstünde ve farklı üstün yetenekli 
olan çocuklar için özel eğitim tedbirleri alır. 

Madde 50 — Bu grup çocuklar için eğitim - öğretim programla
rı hazırlar ve geliştirir. 

Madde 51 — Bu grup çocukların eğitim ve öğretiminde görev 
alacak öğretmenleri seçer, yetiştirici kurslara tabi tutar, iş içinde ye-
teştirir ve öğretim süresince onlara her türlü rehberlikte bulunur. 

Madde 52 — Bu gruplar için hazırlanan eğitimden geçen çocuk
ların daha ileri öğretimlerini, hayata ve mesleğe intibaklarını sağla
yıcı tedbirleri alır ve izler. 

Madde 53 — Duygusal problemleri (Ruhsal ve sosyal problem
leri) ve çeşitli bedenî özürleri olan çocuklar için ilerde açılacak özel 
sınıfların eğitim ve öğretim programlarını hazırlar ve şimdiden öğret
menle öğrenci seçiminin sistem ve kriterlerini geliştirir. 

Madde 55 — 54 üncü maddede belirtilen çalışmalarla saytadığı 
ve işitme taramaları yaparak, işitme ve görme güçlüğü olan çocukları 
saptar ve bunlar için gereken düzeltici ve eğitsel tedbirleri alır. Ken
di olanakları dışında kalan vak'aları ilgili hastane ve kurumlara gön
derir, bu konularda onlarla işbirliği yapar. 

Madde 55 — 54 üncü maddede belirtilen çalışmalarla saptadığı 
az gören ve ağır işiten çocuklar için mevcut olanaklara göre özel sınıf
lar açar veya gezici öğretmenlikler ihdas eder, daha ağır olan vak'a
ların eğitim ve öğretimi için mevcut körler ve sağırlar okulları ile iş
birliği yapar. 

Madde 56 — Okullarda lisan anzası taraması yapar, arızalı öğ
rencileri saptar ve yerinde düzeltici tedbirler alır. Lüzum görülen 
vak'aları merkezde terapiye tabi tutar, imkân ve duruma göre okul
larda gezici öğretmenlikler yolu ile lisan anzası çalışmaları yapar. 

Madde 57 — Özel eğitime muhtaç çocuklar yönetmeliğininll nci 
bölüm 2 nci madde (a) fıkrasında belirtilen zekâ bölümleri 75 - 90 
arasında olan, ağır öğrenen çocukların sınıflarında alınacak özel ted
birlerle başarılarını en iyi dereceye yükseltmek için okul, öğretmen 
ve velilere yardımcı olur. 

Madde 58 — Zekâ bölümleri 25 - 49 olan, eğitilebilir geri zekâlı 
çocukları teşhis ve tespit eder, bunlara okul bünyelerinde özel sınıf
lar veya bütçe imkânları nispetinde özel okullar açar. 

Madde 59 — Bu sınıf ve okulların yetiştirme programlarını hazır
lar ve geliştirir. 

Madde 60 — Bu sınıf ve okullarda görev alacak öğretmenleri se
çer, yetiştirici kurslara tabi tutar, iş içinde yetiştirir ve öğretim sü
resince onlara her türlü rehberlikte bulunur. 

Madde 61 — Bu sınıf ve okullardan yetişen çocukların kontrolü, 
iş yerine yerleştirilmeleri, hayata intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır 
ve takip eder. 

Madde 62 — Yukarda sözü edilen çalışmalar için gerekli her tür
lü araç, gereç, kriter ve formlar hazırlar ve geliştirir. 

Madde 63 — özel eğitimle ilgili konularda düzenlenen seminer, 
kurs ve konferanslarda kaynak kişilik eder. 

Madde 64 — Üniversiteler, Eğitim Enstitüleri, diğer eğitim ku
rumları ile başka rehberlik ve araştırma merkezlerinden uygulama ve 
gözlem için merkeze gelenlere uygun programlar hazırlar ve bunlan 
titizlikle yürütür. 

Madde 65 — Özel eğitimle ilgili bibliyografya hazırlar ve bunla
rın merkez kitaplığına temin edilmesi hususunda idare ile işbirliği 
yapar. 

Madde 66 — Yukarda yapılan çalışmaları ve bu saha ile ilgili 
eğitim ve öğretim bulgularını yayınlar. 

Araştırma - Geliştirme bölümü ve görevleri: 
Madde 67 — Çevrenin eğitim ve öğretim problemlerini ele alır, 

inceleme ve araştırmalar yapar. 
Madde 68 — Yapılan araştırma ve çalışmaların sonuçlarını, ilgili 

kurumların faydalanacağı şekilde rapor eder. 
Madde 69 — Rehberlik ve Araştırma Merkezinin çalışmalarının 

yararlılık derecesini saptar. Görülen aksaklıkları giderici tedbirler al
mak için gereken araş tırmalan yapar. 
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Madde 70 — Gerek kendi çalışmaları ve gerekse merkezin, diğer 
bölümlerin çalışmaları için lüzumlu araç, gereç, kriter ve formların ge

liştirilmesine çalışır. Gerektiğinde bu çalışmalarda Araştırma ve De
ğerlendirme Bürosu ile işbirliği yapar. 

Madde 71 — Araştırma ve diğer bölümlerin yaptığı çalışmalar
dan yayınlanması uygun görülenleri eldeki mevcut imkân ve ihtiyaç
ları dikkate alarak yayınlar. 

Madde 72 — Bölümün çalışma konusu ve alanları ile ilgili bibli
yografya hazırlar, ve bunların merkez kitaplığına sağlanması husu
sunda yöneticilerle işbirliği yapar. 

Madde 73 — Bolümün çalışma alan ve konuları ile ilgili olarak 
düzenlenen kurs, seminer ve konferanslarda kaynak kişilik yapar. 

Madde 74 — Diğer Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, Üniver
site, Eğitim Enstitüleri ve benzeri eğitim kurumlarından uygulama ve 
gözlem için merkeze gelen birey ve gruplara konularında uygun prog 
ramlar hazırlar ve bunları titizlikle yürütür. 

Psikologlar : 

Madde 75 — Okul psikolojisi sahasında yurt içinde veya yurt 
dışında doktora yahutta «Master» derecesi yapmış kimseler arasın
dan Millî Eğitim Bakanlığınca tayin edilir. 

Madde 76 — Görevleri: Sosyal araştırıcı, Psikometrist ve mer
kezin diğer elemanları tarafından çocuk hakkında toplanan bilgilen 
değerlendirir ve alınacak tedbirleri merkez elemanları ile göriişerei 
tespit eder. Merkezin vak'a toplantılarına katılır. Vak'a toplantılarında 
varılan sonuca göre alınacak tedbirler hususunda ilgililere tavsiyeler
de bulunur. Okullarda bu konularda işbirliği yapar, önleyici - koruyu
cu tedbirlerin alınmasına önayak olur ve lüzumlu terapileri yapa 

Sosyal Hizmet Uzmanları: 

Madde 77 — Türkiye'de Sosyal Hizmetler Akademisinden \eya 
dış memleketlerde bu konuda öğretim yapan müesseselerden mezun 
olanlar veya ihtiyaca göre Eğitim Enstitüsü Özel Eğitim ve Eğitini Bö
lümünden mezun olanlar arasından yapılacak seçim sonucunda, bir 
hazırlık kursunu da başarı ile bitirenler bu göreve tayin edilirler. 

Madde 78 — Görevleri: Merkeze müracaat eden vak'alann ilk 
mülakatını yapar. Problemin ne olduğunu, merkezden ne gibi bir yar
dım istendiğini, merkezin bu yardımı yapıp yapamıyacağını tespit eder 
ve vak'a hakkında her türlü psikolojik, fiziyolojik sosyolojik bilgileri ge
lişim safhalarına göre toplar. Bu bilgileri mümkün olduğu kadar ilk el 
lerden temin etmek ve kendi gözlemleri ile kuvvetlendirmek için çocuğun 
evine ve yakın muhitine ziyaretler yapar ve önemli vak'alann sonucu
nu takip deı. Topladığı bilgilere ve kendi gözlemlerine dayanarak bir 
rapor hazırlar. Raporunda merkezde yapılacak müteakip incelemeler 
için konuya ışık tutacak dokümanlar vermiye çalışır. Vak'a toplantı
larına katılarak münakaşalarda bulunul. Bu toplantılarda \aıılan so
nuca ve okul pisikoloğunun tavsiyelerine göre çocuğun aile \e çevıe-
sine intibakı mevzuunda çalışır. Yapacağı ziyaretlerle vak'anın sey
rini takip eder. İlkokul Öğretmenleri için vilâyetçe düzenlenen semi
ner, kurs ve konferanslara kaynak kişilik eder. 

Ölçme Uzmanları (Psikometrist) : 

Madde 79 — Bu göreve : Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji 
Bölümü Edebiyat Fakültesi Psikoloji Enstitüsü mezunları ile dış mem
leketlerde bu gibi lisansları veren dengi okullardan ve Eğitim Ensti 
tüsü Özel Eğitim ve Eğitim Bölümü mezunları arasından seçilir. Bu 
konuda açılan adaptasyon kurslanndan geçenlerin tayinleri yapılır. 

Madde 80 — Görevleri: Merkezce mevcut genel kabiliyet, öze1 

farklı kabiliyet, ilgi ve şahsiyet testlerini uygulayarak problemle ilgil' 
yorumda bulunur. Başarı testleri uygular ve yapacağı gözlemlere daya
narak merkez hey'et toplantısı için mufassal rapor hazırlar. Merkez 
vak'a toplantılarına katılarak uyguladığı testler ve gözlemlere dayanan 
kanaatlerini bildirir. İlkokul öğretmenleri için vilâyetçe düzenlenen 
seminer, kurs ve konferanslara kaynaklık eder. 

Lisan Arızaları Uzmanı : 

Madde 81 — Bu göreve : Yurt içindeki fakültelerde, Eğitim Ens
titülerinin özel eğitim bölümlerinde bu branşta yetişmiş olanlar veya 
dış memleketlerde bu konuda «Master» derecesi yapmış olanlar veya 
Eğitim Enstitüleri Eğitim Bölümü mezunları arasından seçilerek bu 
sahada uzmanlar nezaretinde tertiplenen uzun süreli kurslardan ser-
tjfika alanların tayinleri yapılır. 

Madde 82 — Görevleri: Merkeze ferden müracaat eden vak'a
lann odiometrik muayenelerini yapar. Lisan testlerini uygulayarak li
san arızası teşhisinde bulunur. Hazırladığı raporu vak'a toplantısın
da sunar, lüzumlu vak'aları, merkezde lisan terapi çalışmalarına alır. 
Bu çalışmalarda lisan terapisi ile lisan anzsmı ve vak'aları takip eder. 
Onların aile okul ve sosyal çevrelerine uygunlan için gerekli tedbirleri 
alır. Okullarda görme ve işitme testleri ile taramalar yapar. Gereken 
vak'aları Rehberlik ve Araştırma Merkezi, hastaneler veya doktora 
havale ederek daha derin bir muayeneden geçmesine çalışır. 

Smıf öğretmenleri ve okul idarecileri ile işbirliği yaparak az gö
ren veya ağır işiten öğrenciler için okul ve sınıfta gereken tedbirlerin 
alınmasına çalışır. Okullarda lisan tarama testleri uygulayarak lisan 
anzası olanları tespit eder. Bu çocuklar için aynı okul veya yakın okul
larda haftanın belli günlerinde lisan arızası çalışması yapar. İlkokul 
öğretmenleri için hazırlanan kurs seminer ve konferanslarda kaynak 
kişi olarak görev alır. 

Meslek'e yöneltme ve Rehberlik Uzmanları: 

Madde 83 — Bu göreve : Yurt içindeki fakülteler ile dengi dış 
memleket okullarının Rehberlik - Meslekî Rehberlik sahalarında yetiş
miş olanları veya Eğitim Enstitüleri Özel Eğitim veya Eğitim Bölüm
leri mezunları arasından seçilir ve bu konuda açılan kursları başarı 
ile bitirenlerin tayinleri yapılır. 

Madde 84 — Görevleri: Türkiye'de mevcut okulların (İlkten -
Üniversiteye kadar) çeşitli kayıt ve kabul koşullan, tahsil süreleri, 
mezunlarına sağladığı maddî imkânlar ve iş sahaları hakkında gerekli 
bilgileri toplar. Toplanan bilgilerin ışığı altında (Müracaat eden vak'a-
lara uygulanan testleri de dikkate alarak) okul seçimi konusunda da
nışmanlık yapar. Okullarda uygulanan meslek seçimi haftasının daha 
etkili şekilde uygulanması için gerekli tedbirleri alır ve bu konuda 
okullarla işbirliği yapar. Okullarda Rehberlik servisinin kurulup geliş

tirilmesi için projeler hazırlar ve bunlan uygular. Okullarla ilgili olarak 
merkezce yürütülecek her türlü eğitim projelerini tatbik eder. 

Araştırma Uzmanları: 

Madde 85 — Bu göreve; tercihan Türkiye ve Dış memleketler 
Üniversitelerinden bu alanda Doktora ve Lisans yapmış olanlar veya 
Eğitim Enstitüleri Özel Eğitim veya Eğitim Bölümü mezunları ara
sından seçilip bu konuda açılan kursları başarı ile bitirenlerin ta
yinleri yapılır. 

Madde 86 — Görevleri: Çeşitli Eğitim problemlerini ele alıp 
araştırma projeleri hazırlar. Projeye göre bilgi - deta - toplar. Bunları 
bilimsel ve istatistik yollarla işler. Sonuçları yorumlar ve rapor ha
zırlar. Gerektiğinde proje için ölçme vasıtaları hazırlar ve geliştirir. 
Hazırlanan raporları ilgili makamlara sunar ve gerekenleri yayınlar. 
Bu konuda düzenlenen konferans, seminer ve kurslarda kaynak ki
şilik yapar. 

özel Eğitim Uzmanları: 

Madde 87 — Bu göreve Türkiye'de veya dışarda özel eğitim branş
larında bir fakülte bitirdikten sonra en az bir lisans, master-derecesi 
veya doktora yapmış olanlar, Eğitim Enstitüsü, Özel Eğitim veya Eği
tim Bölümü mezunlarından seçilip bu konuda açılan kursları başarı ile 
bitirenlerin tayinleri yapılır. 

Madde 88 — Görevleri: Sahasına giren çocukların okullardan 
taranarak teşhis ve tespitini yapar. Bu çocukların tarama, teşhis, tes
piti için gerekli teknik ölçü ve araçlannı geliştirir. 

Seçilen çocukları eğitim amacı ile gruplar, onların eğitim, öğre
tim programlarını hazırlar. Bunların eğitim, metot ve araçlarını ge
liştirir. Bu grup için okul sonrasına intibak ve takip programları ha
zırlar ve uygular. Bu konuda çeşitli araştırmalar yapar. Bu grup ço
cukları eğitim - öğretimi için öğretmenler seçer. Onları kurslardan ge
çirerek bu işe adapte edilmeleri ve iş içinde yetiştirilmeleri için prog
ramlar hazırlar. Kendi konulannda tertiplenen seminer, kurs ve kon-
franslarda kaynak şahıshk eder. Gerektiğinde merkez vak'a toplantı
larına katılır. 

Psikiatrist: 
Madde 89 — Bu göreve normal tıp doktorluğu üzerinde psikiatri 

(Tercihan çocuk psikiatrisi) alanında ihtisas yapanlar atanır. Atanan
lar kadroları temin edildiği takdirde tüm gün (Full • Time) olarak; 
edilmediği takdirde haftanın üş yarım günü rnerkezde çalışırlar. 
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Madde 90 — Görevleri: Merkez vak'a toplantılarına katılır. Mer
kezde terapiye alınması gereken vak'aların terapisi ile meşgul olur. 
Gerekli vak'alarda daha teferruatlı bilgi toplanılması veya devamlı 
olarak yapılacak terapiler için gerekli müesseselere problemi havale 
eder ve vak'anm terapisi için bu müesseselerle işbirliği yapar ve ne
ticeyi takip eder. Bu konularda merkez personelinin hizmet içi eği
timinde ve bu gibi seminer, kurs ve konferanslar da görev alır ve kay
nak kişilik yapar. 

Merkez Doktoru: 

Madde 91 — Bu göreve tercihan çocuk hastalıkları üzerinde ih
tisas yapmış doktorlardan münhasıran çocuk Rehberlik Merkezleri veya 
Çocuk Kliniklerinde görev tecrübesi olanlar atanırlar. Bunlar mevcut 
imkâna göre tüm gün (Full - Time) veya duruma göre haftanın yarım 
günlerinde merkezde çalışırlar. 

Madde 92 — Görevleri ."Merkeze intikal eden ferdî vak'alara ba
kar. Şikâyet edilen problemin herhangi organik bir faktöre dayanma
dığını araştırır. Vak'anın fizikî gelişimi ile ilgili bilgileri toplar. Sağ
lık muayenesini yapar. Teşhis koyar. Raporunu merkez vak'a toplan
tısında sunar. Merkeze bağlı Eğitim Kurumlarına yerleştirilecek öğ
rencilerin sağlık muayenelerini yapar. Gereken vak'alarda daha sağ
lam bilgi toplamak için vak'ayı gerekli müesseselere havale ile neti
ceyi takip eder. Merkezin diğer sağlık müessesleri ile yakından işbir
liği yapar. Merkez elemanlarının hizmet içi eğitimlerinde, okulların 
bu konulardaki faaliyetlerinde kaynak kişi olarak görev alır. Mer
kez doktoru, merkez personeli ve hizmetlilerinin sağlık işleri konusun
da da okul doktorlarının yetkisine sahiptir. 

Rehber Öğretmenler: 

Madde 93 — Bu göreve: E n az iki yıl başarılı hizmeti olan İlk-
öğretmen okulu mezunları arasında yapılacak müsabaka imtihanını 
kazanan ve bu konuda açılmış kursları başarı ile bitirenler atanırlar. 

Madde 94 — Görevleri: Merkeze ilk müracaat edenleri karşılar, 
onlara dosya açar ve bu dosyaları tekemmül ettirir. Vak'a ile ilgili 
olarak (Okullara giderek) çocukların eğitim ve öğretim durumuna ait 
bilgi toplar. Topladığı bilgiyi merkez vak'a toplantısında rapor halin
de sunar. İncelenen vak'anın durumuna göre okul ile ilgili intibakını 
sağlamak için okul idarecileri ve öğretmenleri ile sıkı işbirliği >apar. 
Bu iş için okulları gerektiği kadar ziyaret eder. Özel eğitim, Araştır
ma, Meslek ve Okul Seçimi Bölümlerinde görev alan Rehber Öğret
menler, kendi sahalarında merkez ile okullar arasında işbirliğini sağ
lar ve geliştirir. Toplanan bilginin ilk işlemlerini yapar. Büro işlerine 
nezaret eder. Büro memuru olmadığı zamanlarda ise işleri kendisi 
yürütür. 

Gezici Özel Eğitim Öğretmenleri: 

Madde 95 — İhtiyaç duyulan sahalarda bilgi, görgü ve tecrübesi 
olan İlköğretmen Okulu mezunu öğretmenler arasından seçilir. 

Madde 96 — Görevleri: Normal sınıflarda eğitime tabi tutulan, 
Özel Eğitime muhtaç çocuklara ve sınıf öğretmenlerine mesleği ile 
ilgili teknik yardımda bulunur. Herhangi bir sebeple eğitim fırsatın
dan istifade edemiyen özel eğitime muhtaç çocukların bulundukları 
yerlerde (ev, hastane, v. b.) eğitime tabi tutar, ailelerine teknik yar
dım ve rehberlikte bulunur. Çalışma programını ilgili özel eğitim uz
manı ile birlikte hazırlar ve merkez müdürünün onayına sunar. 

Merkez Kurulu: 

Madde 97 — Merkez kurulu merkezin tüm elemanlarından mey
dana gelir. Merkez Müdürü veya vekilinin başkanlığında ayda bir de

fa toplanır. Bunun dışında olağan üstühallerde de toplanabilir. 

Madde 98 — Görevi: Merkez çalışmaları ile ilgili her türlü prog
ram ve projeleri görüşür, planlar ve karara bağlar. Vak'a ve bölüm 
toplantıları merkez kurulu hükümlerine bağlı değildir. Vak'a ve bö
lüm toplantıları haftada en, az iki gün veya ihtiyaç duyulan zaman
larda yapılır. 

Merkezde bulunması gerekli araç ve gereçler: 

Madde 99 — I. a) Her türlü büro demirbaş ve mefruşatı, 
b) Sağlık işleri ile ilgili araç ve gereçler, 

II. T E S T L E R : 

a) Zekâ testleri, (Normal ve türlü arıza grubu için) 
b) Kabiliyet testleri, 
c) İlgi ve mesleğe yöneltme testleri, 
d) Şahsiyet (Projectif) testleri, 
e) Bilgi ve başarı testleri, 
f) Sosyal olgunluk testleri, 
g) Görme ve işitme testleri, 
h) Lisan arızaları testleri, 
i) Teşhis testleri, 

III. GEREKLİ CİHAZLAR : 

a) İşitme ile ilgili cihazlar, 
b) Görme ile ilgili cihazlar, 
c) Ses alıcı ve verici cihazları, 
d) Çeşitli göze, kulağa hitap eden cihazlar, (Film, slıght, pro

jeksiyon ve sinema makinası v. b.) 
e) Çeşitli araştırma ve değerlendirme çalışmaları için baskı, tek

sir, hesap, puanlama ve istatistik makinaları. 

Genel Hükümler: 

Madde 100 — a) Merkezde görev alanlardan merkez doktoru ha
riç tüm personel 657 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre çalışır. 

b) Müdür merkez personeline özürlerine göre yılda 5 günü geç
memek üzere ayrı ayrı zamanlarda izin verebilir. 

c) Merkezde görevli tüm elemanlar, merkez işlerinin en az ol
duğu Temmuz ve Ağustos aylarında işleri aksatmayacak şekilde yıllık 
izinlerini kullanırlar. Fakat özür beyan edenler, yıllık izinlerini özür
lerinin çıktığı aylarda kullanabilirler. 

Planlama, Değerlendirme ve İstatistik İşleri: 

Madde 101 — Bölümler, Şubat ve Haziran aylarında çalışmaları 
ile ilgili olarak hazırhyacakları faaliyet raporlarını, yıllık değerlendir
meğe ve istatistiğe esas olmak ve merkez kurulunda görüşülüp karara 
bağlanmak üzere merkez müdürüne verir, ve çalışmalarını buna göre 
yürütür. 

Madde 102 — Rehberlik ve Araştırma Merkezinde görev alan her 
eleman aşağıdaki meslekî ahlâk prensiplerine uymakla yükümlüdür. 

a) Merkezde tetkik edilen her çeşit vak'aya ait her türlü malû
matı onu tanıtacak, veya ima edecek şekilde her ne surette olursa 
olsun ifşa edemez. 

b) Merkeze gelen her vak'anın en az bir problemi olduğu ci
hetle her vak'aya azamî tolerans ve kabul gösterir. 

c) Merkez çalışmalarında kullanılan test, test sonuçları, kurul 
kararlan ve vak'a dosyaları gibi malzemelerin gizliliğinden sorumludur. 

Madde 102 — 2287 sayılı Kanunun 9 uncu madesine göre hazırla
nan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 103 — Bu Yönetmeliği Millî Eğitim Bakanı yürütür. 

••• 

İ L A N L A R 
Ankara Altıncı icra Memurluğundan : 

967/4930 
Bir borçtan dolayı mahcuz, aşağıda cins ve kıymetleri yazılı men

kûl mallar mezat salonunda satılacaktır. 
Birinci arUrnıajun 15/2/1968 Perşembe günü saat 12.30 da yapı

lacağı, mezkûr günde kıymetlerinin % 75 ine istekli bulunmazsa 
16/2/1968 Cuma da aynı yer ve saatte ikinci artırma üe en çok fiyat 
verene satılacağı ve Belediye resinüerutfn alıcıya ailt olacağı ilan olu
nur. 

L i r a : 4.000* Adet: 1, Cinai; Firijider tuarka faal bus dojabı. 
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Arguvan Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

967/180 
Davacı Arguvan İlçesi'nin Çavuş Köyünden Sakine Bayram vekili 

Avukat Vaiz Kurultay'ın Aşağı Sülmenli Köyünden İhsan Bayram hak
kında açmış bulunduğu boşanma davasının yapılan açık duruşmasında : 

Davalı adına çıkarılan tebligatta köyünden ayrılmış olup adıe-
sinin bilinmediğinden iade edilmiş olduğu, 28/12/1967 tarihli verilen 
ara kararı gereğince adresi meçhul bulunan davalıya tebligat yerine 
kaim olmak üzere Resmî Gazetede ilân yapılmasına karar verilmiş 
olduğundan 20/2/1968 tarihinde duruşmaya gelmediği takdirde tebli
gat yerine geçerli olarak bundan böyle gıyabında devam olunacağı 
ilânen tebliğ olunur. 
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Pazaryeri Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

Davacı T. C. Ziraat Bankası Pazaryeri Şubesi adına Müdürü 
A. Davut Uygun tarafından davalı Pazaryeri Çarşı Mahallesinde Fı
rıncı Ahmet Yılmaz aleyhine açmış olduğu alacak davasının yapılan 
açık duruşmasında: 

Davalı Ahmet Yılmaz'ın adresi meçhul olduğundan davetiye ye
rine kaim olmak üzere ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. 
Adı geçenin duruşmanın muallak bulunduğu 22/2/1968 günü saat 14.00 
de Pazaryeri Asliye Hukuk Mahkemesinde bizzat hazır bulunması ve
ya bir vekille kendisini temsil ettirmesi hususu tebliğ ve ilân olunur. 
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967/112 
Pazaryeri Beşikli Mahallesinden davacı Havva Avgan tarafından 

davalı kocası Salih Avgan aleyhine açmış olduğu boşanma davasının ya
pılan açık duruşması sırasmda: 

Davalının adresi meçhul kaldığından dava arzuhalinin ilânen teb
liğine karar verildiğinden adı geçenin duruşmanın muallak bulunduğu 
22/2/1968 günü saat 15.00 de Pazaryeri Asliye Hukuk Mahkemesinde 
bizzat hazır bulunması veya bir vekille kendisini temsil ettirmesi hu
susu davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 
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Bucak Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

967/117 
Davacı Bucak Alaattin Mahallesinden Kaya kızı ve Ali karısı Ha

tice Çiçen tarafından davalı aynı yerden kocası Abdurrahman oğlu 
1930 doğumlu Ali Çiçen aleyhine açılan ayda 60 lira nafaka davasının 
Bucak Sulh Hukuk Mahkemesinde yapılan açık duruşma sırasında : 
Davalı Ali Çiçen'in gösterilen adreste bulunmadığı ve adreside tespit 
edilmediğinden dilekçeli davetiyenin Resmî Gazete marifetiyle ilânen 
tebligat yapıldığından ve duruşmayada icabet etmediğinden gıyap ka-
rarınında ilânen yapılmasına karar verilmiştir. 

Duruşmanın bırakıldığı 19/2/1968 Pazartesi günü saat 9.30 da da
valı Ali Çiçen'in mahkememize gelmesi veya kendisini bir vekille tem
sil ettirmesi, aksi halde davalının gelmediğinden duruşmanın gıyabın
da cereyan edeceği gıyap kararına kaim olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 

484 • 
Keskin Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

967/232 
Davacı: Hazineye izafeten Keskin Mal Müdürlüğü 
Davalı: Keskin'in eski adı ile Ermeni yeni adı ile Yenice Ma

hallesinden Borzakyan Serkis oğlu Tatyos kızı Hurimasima, 
Dava: Davalının gaipliğine hüküm tesisi, tapu kayıt iptali ve tes

cil, 
Duruşma tarihi: 20/2/1968 Salı saat 9.00 
Davacı hazine vekili Avukat Sekip Altan tarafından davalı Hu-

rimasima'nın mübadeleye tabi eşhas olduğundan bahisle hakkında ika
me eylediği gaipliğe hüküm tesisi, tapu kayıt iptali ve tescil davacının 

yapılmakta olan duruşmasında; mahkememizce davalıya ilânen ve 
Resmî Gazete ile tebligat yapılmasına karar verilmiştir. 

Bu itibarla: 1 — Davalı Hurimasima'nın duruşma günü bizzat 
Keskin Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunmasına, 2 — Davalıyı 
bilen ve tanıyanların, hayat ve mematından haberdar bulunan kişile
rin ilân tarihinden itibaren bir sene içerisinde mahkememize müra
caatla bilgi vermeleri Medenî Kanunun 32 nci maddesi gereğince ilân 
olunur. 
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967/200 
Davacı: Hazineye izafeten Keskin Mal Müdürlüğü, 
Davalı: 1 — Keskin'in eski Ermeni Mahallesi yeni adı ile Yenice 

Mahallesinden Borzakyan Tavit oğlu Serkis, 2 — Aynı mahalleden Bor
zakyan Tavit oğlu Yenuk, 3 — Aym mahalleden Borzakyan Tavit oğlu 
Pozant. 

Dava : Gaipliğe hüküm tevsi, tapu iptali ve tescil, 
Dosya No : 1967/200 
Duruşma tarihi: 20/2/1968 Salı saat 9.00 
Davacı hazine vekili Avukat Sekip Altan tarafından davalıların 

mübadeleye tabi eşhas olduklarından bahisle haklarında ikame eyle
diği gaipliğe hüküm tesisi, tapu kayıt iptali ve tescil davasının yapıl
makta olan duruşmasında, davalılara ilânen ve Resmî Gazete ile teb
ligat yapılmasına karar verilmiş olduğundan: 

1 — Davalı Serkis ve Yenuk ve Pozant'ın duruşma günü bizzat 
Keskin Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunmalarına, 

2 — Yukarda isimleri yazılı davalıları bilen ve tanıyanların hayat 
ve mematlarından haberdar olan kişilerin ilân tarihinden itibaren bir 
sene içerisinde mahkememize müracatla bilgi vermeleri Medenî Ka
nunun 32 nci maddesi mucibince ilân olunur. 
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İzmir İkinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

Davacı Gülizar Geçim tarafından davalı Nasır Geçim aleyhine 
ikame olunan boşanma davasının yapılan duruşmasında; 

Adresi meçhul bulunn davalıya usulün 141 inci ve müteakip mad
deleri gereğince ilânen tebligat yapılmasına karar verilmşi olduğundan 
davalının duruşmanın bırakıldığı 5/2/1968 günü saat 9.30 da mahke
mede hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi lüzu
mu davetiye makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilân olunur. 
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Davacı Hatice Karaman tarafından davalı Hüsnü Karaman aley
hine ikame olunan boşanma davasmın yapılan duruşmasında: 

Adresi meçhul bulunan davalıya usulün 141 inci ve müteakip mad
deleri gereğince ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş olduğundan 
davalının duruşmanın bırakıldığı 12/2/1968 günü saat 9.30 da mahke
mede hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi lüzu
mu davetiye makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilân olunur. 

490 • 
Bartın Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E . No. : 967/688 
K. No : 967/770 
Müşteki : Kemal Samancıoğlu, Bartın Belediye Başkanı. 
Sanık : Yılmaz Mıhçüar, Kadir oğlu, Naciye'den doğma, 1939 De

nizli doğumlu, Denizli İU Kaplanlar Mahallesi 205 inci Sokak No. 16 da 
oturduğunu beyan etmiştir. Aym İlin Kayalık Mahallesi 189 hanede nü
fusa kayıtlı, seyyar satıcılık yapar. 

Memura pasif direnme suçu sabit görülerek T. C. K. nun 260 met 
maddesi uyarınca 7 gün süre ile hapsine ve yatırmış olduğu 150 lira ke
falet parasının C. M. U. K. nun 122 nci maddesi uyarınca Hazineye gelir 
yazılmasına, 6/6/1967 ilâ 13/6/1967 tarihleri arasında cezaevinde yattı
ğından bu müddetin mahsubuna sanığın gıyabında 30/6/1967 tarihinde 
karar verilmiş olup adresi meçhul kaldığından, 7201 sayılı Kanunun 29 
uncu maddesi gereğince adı geçen sanık Yılmaz Mıhçüar'a ilânen teb
liğine karar verilmiş almakla; neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra 
sanığa tebligat yapılmış sayılacağı ilân olunur. 
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31 OCAK 1968 (Resmî Gazete) Sahife: 9 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından : 

Vilâyeti: Muğla, Kazası: Milas, Köyü veya mevkii: Sakaıkaya, 
Madenin cinsi : Demir, Ruhsatnamenin tarihi : 2/3/1953, Numarası : 
200/307 

Hudutları: 
Kuzeyi : Bas Değirmenden bağlıyarak Uşak (Namı diğeri Obak, 

Orsan) Kayası üzerindeki beton sütundan geçerek Kocayiğitoğlu Meh
met hane ve tarlasındaki beton sütuna kırık hat, 

Doğusu : Kocayiğitoğlu Mehmet hane ve tarlasındaki beton sütun
dan Çobanoğlu Mustafa tarlası beton sütununa doğru hat. 

Güneyi: Çobanoğlu Mustafa tarlası beton sütunundan başlayıp Ço
banoğlu (Bıçakçıoğlu) Hacı Mehmet tarlası beton sütunundan geçerek 
Ak Mehmetoğlu tarla ve hanesi (Dam üzerindeki) beton sütuna kınk 
hat, 

Batısı: Ak Mehmetoğlu tarla ve hanesi (Dam üzerindeki) beton 
sütundan bağlıyarak Karataş beton sütunundan geçerek hudut başlangıcı 
olan Baş Değirmene kırık hat. 

Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş demir madeni 
için Ankara, Konya Sokak, Serdaroğlu Han kat 1 No. 3-8 de Rasih ve 
İhsan Maden Limited Şirketi uhdesine 40 yıl müddetle işletme imtiyazı 
verilecektir. 

İtirazı olanların 24 Ocak 1968 tarihinden itibaren onbeş gün içinde 
bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lâzımgeldiği bu müdde
tin hitamından sonra vuku bulacak itirazların kabul edilmiyeceği 6309 
sayılı Maden Kanununun 55 inci maddesi gereğince Uân olunur. 

10107 / 2-2 

Erzurum 1 inci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1 — Ziya Kaynak (Emekli Jandarma Albayı) 
2 —• Cahit Demirkan (Emekli Jandarma Başçavuşu) 
3 — Hamdi Karaman (Emekli Jandarma Başçavuşu) 
Davacı Hazine tarafından aleyhinize ikame olunan malzeme be

delinden mütevellit alacak davasmın yapılan duruşmada 15 liranm Nadir 
Kutluözen'den, 807 Ura 24 kuruş, 20 lira 57 kuruş, 138 lira 84 kuruş top
lamı 966 lira 65 kuruş Cahit ve Hamdi'den alınmasına 17 lira 8 kuruşun 

Hamdi Karamandan 30 liranın Hamdi ve Nadir'den Ziya Kaynak Kemal 
Akşemşettinoğlu ile Ziya Sümer hakkındaki davanın reddine, benzin 
açığının reddine, 12 Mayıs, 1958 tarihinden İtibaren % 5 faiz 102 lira 87 
kuruş ücreti vekâlet 164 lira masrafın Hamdi, Cahit, Nadir'den alınma
sına 20/3/1967 de karar verildiğinden işbu ilân tarihinden itibaren 15 
gün içinde temyiz etmeniz ve temyize cevaJb vermeniz ilân olunur. 
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Kırıkhan Asliye Hukuk Hâkimliğinden 

965/17 
Kırıkhan Kanatlı Caddesinde Avukat Talat Köseoğlu vekili Avukat 

Ahmet Köseoğlu tarafından davalı Halep Vilâyeti Aziziye Mahallesinden 
Rufali Hindiye vefatı sebebiyle varisleri Ojen Esvet, Hanri Hindiye, Etl -
yen Hindiye, Hanriyet Hindiye, Mari Obeci, Nilli Obeci, Rojiye, Dros 
Hindiye aleyhlerine açtığı alacak davasının yapılan muhakemesi sonun
da : 

75.000 lira alacağın davalılardan tahsili ile davacıya -verilmesine 
dair mahkemece karar verilmiş olup davalıların mahallî ikametgâhları 
meçhul kaldığından Resmî Gazete ile hükmün tebliğine karar verilmiş 
olduğundan yukarıda adı geçen davalıların Kırıkhan Asliye Hukuk Mah
kemesinin 965/17 esas ve 967/457 karar sayılı ilâmı tebliğ mahiyetinde 
ve adı geçenlerin 15 gün zarfında müracaatları aksi halde ilâmın kesin
leşeceği ilâm tebliği mahiyetinde ilân olunur. 
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Ankara 5 inci Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

967/695 
Davacı Yusuf Ustaoğlu vekili Avukat Muammer Münlü tarafından 

davalı Seyfi Ateş aleyhine açılan alacak davasmm yapılmakta olan açık 
duruşması sırasında : 

Davalı Seyfi Ateş her ne kadar Resmî Gazete ile ilân edilmiş isede 
duruşmaya gelmediğinden bu kere davalı hakkında davetiye yerine kaim 
olmak üzere gıyap kararı ile ilânen duruşmanın bu sebetole 16/2/1968 
Cuma saat 9,30 da duruşma icrasına karar verilmiş olduğu ilânen tebliğ 
olunur. 
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Millî Eğitim Bakanlığından : 

YAPI İŞLERİ İLANI 
1 — Aşağıda yapılacağı yerlerle adları, keşif bedelleri, ihale günleri, geçici teminatı ile Bakanlığa son müracaat günleri yazılı beş meslek 

okulu inşaatı, 2499 sayılı Kanuna göre ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Adı ve yeri 
Keşif bedeli 

Lira 
G. teminatı 

Lira İhale gün ve saati 
Bakanlığa son 

müracaat günü 

1 — Kırşehir Sanat Enstitüsü inşaatı 5.234.348,74 170.781,— 8/2/1968 Perşembe — Kırşehir Sanat Enstitüsü inşaatı 
saat 11.00 de 31/1/1968 

2 — ödemiş Sanat Enstitüsü inşaatı 2 024.467,98 74.485 — 8/2/1968 Perşembe — ödemiş Sanat Enstitüsü inşaatı 
saat 15.00 de > 

3 — Urfa S. E . atelyeler, pansiyon B. yapımı ve 78.446,— 8/2/1968 Perşembe 
öğ. B. ilâve inşaatı 2.156.518,04 saat 16.00 da » 

4 — Kayseri Sanat Ens. atelyeler inşaatı 2.242.095,68 81.013,— 9/2/1968 Cuma — Kayseri Sanat Ens. atelyeler inşaatı 
saat 15.00 de 1/2/1968 

5 — Antakya Sanat E . ikmali 1.442.387,40 48.078,— 9/2/1968 Cuma 
saat 16.00 da 

2 — Eksiltme yukarıda yazılı gün ve saatlerde Ankara'da Millî Eğitim Bakanlığı yeni binasında kurulacak Meslekî ve Teknik öğretim 
Merkez Satın Alma Komisyonunca yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartname ve diğer evrak hergün çalışma saatleri içinde Bakanlık Yapı işleri Dairesi Başkanlığında görülebilir. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
A) Yukarıda yazık geçici teminatını, 
B) 1968 yılma ait ticaret odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Usulüne göre hazırlanmış) taahhüt beyannamesi, teknik personel beyannamesi, makina ve 

teçhizat beyannamesi, Bayındırlık Bakanlığından alınmış keşif bedeli kadar işin ihalesine girebileceklerini gösterir Antakya için (C) diğerleri için 
(B) grubundan müteahhit karnesi Ue Kırşehir için 500 bin lira nakit, bir milyon lira kredi, ödemiş için 200 bin lira nakit, 400 bin lira kredi, 
Urfa için 215 lira nakit, 430 bin Ura kredi, Kayseri için 240 bin Ura nakit, 480 bin lira kredi, Antakya için 140 bin lira nakit, 280 bin lira kredisi 
bulunduğuna dair ilân tarihinden sonra alınmış banka referansına göre Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Belge Komisyonundan alacakları yeterlik 
belgelerini, teklif mektubu ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

5 — Teklif mektupları ihale günü açma saatinden bir saat evvele kadar ve makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına verilecektir. 
6 — Yeterlik belgesi için müracaatın son tarihi yukarıda yazılı olup telgrafla müracaat ve postada olacak gecikmeler kabul edilmez. , _ 

. İlân olunur. 
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Sahife: 10 

Ankara L v . A . 3 No . lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (Bir) kalem (Reo montesi) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri 
hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai 
saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. 
İsteklilerin kanunî şekilde hazırhyacakları teklif mektuplarını ihale sa
atinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına 
vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi : 6X6 2 1/2 tonluk M602 CDK halindeki kamyonların 31 ka
lem malzemesi Türkiye'de imal suretiyle montajı, miktarı : 484 Ad., 
M. bedeli : 16.258.895,— lira, G. teminatı : 501.520,— Ura, ihael günü : 
9/2/1968 Cuma saat : 11.30. 
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Ankara L v . A . 2 N o . lu Satın A l m a Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli ve geçici teminatı ve 
ihale günü yazılı 260 adet dönerli terzi sandalyesi müteahhit namı he
sabına açık eksiltme suretiyle satın almacaktır 

Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda ve istanbul Lv. 
Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanun hükümleri dahi
linde hazırhyacakları belgelerle birlikte belli gün ve saatte Komisyona 
gelmeleri rica olunur. 

Not : Mühürlü numunesi dairesinde görülebilir. 
Cinsi : Dönerli terzi sandalyesi, Miktarı : 260 adet, M. bedeli : 

23 998,—, G. teminatı : 1.800,—, İhale günü : 10 Şubat 1968 Cumartesi, 
saat: 11.00 de. 

422 / 4-4 
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Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

68-2058-1C 
Tahmini bedelli 502.204,67 TL. geçici teminatı 23.838,19 lira olan 120 

kalem makas pim, burç ve U civataları ve aks pimleri imal ettirüerek satın 
alınacaktır. 

ihalesi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf 
usulü üe 12/2/1968 Pazartesi günü saat 16.00 da Ankara'da Karayolları 
Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. 

Şartnamesi düekçe ile aynı yerden 50,— lira bedelle temin edilir. 
Alınan, şartnamenin her sahifesi ayn ayrı imzalanarak dış zarf içe

risine konulacaktır. 
ihaleye iştirak edecek firmalar, Makine Mühendisleri Odasından ala

cakları kalite veya yeterlik belgesini teklif mektuplarının dış zarfları 
içerisine koyacaklardır. Bu belgelerden birini ihtiva etmeyen teklifler 
kabul edümiyecektir. 

Talipler 1968 yılı vizesi yapılmış olan ticaret sanayi odası veya esnaf 
belgesi koymak şartiyle hazırhyacakları teklif mektuplarım eksiltme saa
tinden bir saat öncesine kadar makbuz mukabilinde aym yerdeki Komis
yon Başkanlığına vermiş olacaklardır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

414 / 4-3 • 
Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden : 

Karabük 

Karadeniz Ereğlisin'den Karabük'e 5000 ton katran naklettirilecek tir 
Karadeniz Ereğlism'deki Demirçelik Fabrikasından Karabük'teki 

işletmelerimize 5000 ton ham katranın ısıtma tertibatlı tankerlerle nakli 
işi, şartname ve mukavele projemiz esasları dahilinde bir müteahhide 
yaptırılacaktır. 

Bu işe ait şartname ve mukavele projemiz 
a) Karabük'te Genel Müdürlük Malzeme ikmal Müdürlüğünden, 
b) istanbul'da Karaköy Okçumusa Cad. Şair Eşref Sokak No. 7 

Beyaz Handaki istanbul Mümessilliğimizden, 
i) Ankara'da, Ziya Gökalp Caddesi Yıldız Han Kat 1 deki Ankara 

Mümessilliğimizden, 
bedelsiz olarak temin edilebilir. 

Teklifler 6 Şubat 1968 Salı günü saat 15.00 e kadar Karabük'te 
Genel Müdürlüğümüzde bulundurulacak olup, bu saatten sonra verile
cek teklifler ile postada vaki gecikmeler nazarı itibare alınma?: 

31 OCAK 1968 

Genel Müdürlüğümüz arttırma, eksiltme ve ihale kanununa tabi 
olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta tamamen 
sertbesttir. 

437/8-2 • 
Harita Genel Müdürlüğünden : 

1. 6246 sayılı kanuna istinaden dış memleketlerden aşağıda cins 
ve miktarı yazılı malzeme satın alınacaktır. 

2. Teklifler 1 Mart 1968 günü saat 12.00 kadar Genel Müdürlük 
Lojistik Grup Başkanlığına kapalı, mühürlü ve her malzeme İçin ayrı 
ayrı 6 nüsha olarak verilecektir. 

3. Postada vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
4. Fiyat ve kalite bakımından uygun görülen teklif firması adına 

gayrikabiJi rucu akreditif açılmak suretiyle mubayaa edilecektir. 
5. Akreditif açılmadan önce yapılacak mukavelede : 
a. Akreditif müddeti içerisinde veya mücbir sebeplere istinaden 

yapılacak temdit devresi içinde malların şevki yapılmazsa akreditif tu
tarının <~0 10 u tazminat olarak alınır. 

b. Malzemenin şevkine dair 2 adet konişmento, 10 nüsha fatura, 
3 adet menşe şahadetnamesi (Turk konsolosluğundan tasdikli) nin ib-
ı azında fatura tutarının % 90 ı malzeme Harita Genel Müdürlüğüne gel
diğinde dairemiz yetkilisi tarafından tanzim edilerek firmaya gönderile
cek raporun muhabir bankaya ibrazında da bakiye % 10 ödenecektir. 

c. Akreditifin açılış ve temditteki ecnebi banka masraflarım sa
tıcı firma. Türkiye'deki banka masrafları Genel Müdürlükçe ödeneceği, 

d Her türlü ihtilaflar M. S. B. Harita Genel Müdürlüğünün bu
lunduğu Ankara mahkemelerinde halledileceğine dair maddeler bulu
nacaktır. 

6. Fiyatlar FOB kıymeti üzerinden düzenlenecektir. 
7. Gerekli hertürlü bilgi Harita Genel Müdürlüğü Lojistik Grup 

Başkanlığından alınabilir. 
Miktarı 

Malzemenin cinsi ve ebadı Adet 

1. Otomatik üç ağızlı kâğıt kesme makinesi İ 
(25x35 cm. veya 50x35 cm. kitap ve broşürler için) 

2. iplik dikiş makinası 1 
25x30 cm. ebadında broşür çalışabilecek kanaviçe dikişli, 
otomatik aşırma aparattı, birinci ve son tabakayı yapıştı-
rabilecek sistemü otomatik siperli. 
NOT : 100 sahifelik 25x35 cm. 1000 adet kitap hazırlı-
yabılecek malzemesi İle birlikte. 

3. Kauçuk tutkal makinası 1 
Kapak geçirme aparatıyla birlikte ve kapak geçirme 
aparatsız. 

4. Harman makinası 1 
En azından 25x35 cm. ebadı çalışabilecek 8 duraklı, yan
lış alım veya almayışı kontrol edebilecek tarzda, mekanik 
sayma tertibatlı. 

5. Kırma makinası 1 
70x100 ilâ 72x105 cm. arası kâğıdı kırma yapabilecek as
gari 25x30 cm kâğıt çalışabilecek en azından 4 çapraz 
ve 4 kırım çalışabilecek otomatik tertibatlı 

6. Sipral sırt geçirme makinası 1 
Düz telden sipral yapabilen kitap ve broşüre siprali sırt 
geçiren makinası ile birlikte. 
NOT : 25x30 veyahut 50x35 delme makinası ve bu ebadda 
1000 adet sipral geçirecek malzemesiyle birlikte. 

7. Plâstik geçirme makinası 1 
50x35 veya 25x35 cm. ebadında plâstik geçirme makinası 
NOT : 1000 kapaklık malzemesiyle birlikte 

8. Küçük offset makinası 2 
1 adet 25x35 cm. lik 1 adedi 50x35 cm. lik 

9. Taşıma aracı 3 
2 adet küçük, 1 adet büyük kâğıt taşıma aracı (Küçükler 

- 6000 kg. hk) (Büyükler 10.000 kg. lık) 
10. Numaratör 1 

70x100 olmassa en azından 57x71 ebadındaki haritalar 
sayıp numara basabilmell 

11. 70 cm eninde çalışabilecek amonyaklı ozalit makinası 1 
12. 57x84 cm. tipo makinası 1 
13. Yaldız basabilecek otomatik pedal makinası 26x38 cm. 

civarı 2 
14. Tabiî ışık masası 1 
15. Dansitometra 2 

1 adedi opak, 1 adedi transparent 
16. Lüksmetre 1 
17. P. H. metre 1 
18. Humidifaylr 2 
19. Şerit yapıştırma makinası 1 
20. Çizgi kalınlığı ölçme mikroskopu 1 
21. Monte masası 2 

Bir adedi 85x120 cm. civan çalışma sahası bir adedi §3x85 
cm. civarında çalışma sahası. 
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31 OCAK 1968 (Resmî Gazete) SaWe: 11 

Ankara L v . A . 2 No. lu Satın A l m a Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, teminat ve ihale gün ve saatleri yazdı (Bir) 
kalem (Halat demiri) (Komple) maddesi (Pazarlık) suretiyle satın alı
nacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda görülebilir. 
Isteklüerin belli gün ve saatte gelmeleri. 

Oüısi : Mafsallî bağlama halat demiri (Komple), Miktarı: 80 adet, 
M. Bedeli: 6.320— T. L., K. Teminatı: 948,— T. L., İhale Günü, Saati : 
2 Şubat 1968 Cuma, Saat: 10.30 da. 

569 /1-1 

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

1 — Aşağıda, cinsi, miktarı, ihale tarihi ve saati, muvakkat teminat 
miktarı gösterilmiş olan malzemeler teklif isteme suretiyle satm alına
cakta*. 

Satınalma No. ve cinsi: 67-D/161 muhtelif demir ve çelik malzeme, 
Muvakkat teminat miktarı: 800,— TL. İhale tarih ve saati: 12/2/1968 
15.00 de. 

2 — ihale, DSİ Makina ve ikmal Dairesi Başkanlığında (Yücetepe 
Mahallesi Maltepe R/7 Ankara) toplanacak Satınalma Komisyonunda ya
pılacaktır. Şartnameler aynı yerden ve istanbul'da DSİ 14. Şube Başmü
hendisliğinden (Tophane, Firuzağa Süngü Sokak No. 3 -5-7) talep mu
kabilinde alınabilir. 

3 — isteklilerin teklif mektuplarını, idarî şartnamenin 9 uncu mad
desinde istenen vesaik Ue birlikte ihalenin yapılacağı saatten bir saat evvel 
Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 

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

5 — İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, miktarları azaltıp çoğaltmakta 
serbsttir. 

640 /1-1 

3 — İsteklilerin idarî şartnamenin 9 uncu maddesinde istenen vesaik 
Ue birlikte ihalenin yapılacağı saate kadar Komisyon Başkanlığına müra
caatları lâzımdır. Teklif mektubu kabul edilmez. 

4 .—. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, miktarları azaltıp çoğaltmakta 
serbesttir. 

641 /1-1 

Yozgat Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Yozgat'ın Medrese Mahallesinden Türkân Tanır tarafından kocası 
İsmail Tanır aleyhine açılan boşanma davasının yapılan yargılaması 
sonunda tarafların boşanmalarına, kabahatin davalı İsmail Tanır'da ol
duğundan bir sene evlenmekten memnuiyetline Mahkememizce 27/11/1987 
tarihinde 965/9 esas ve 967/764 sayı ile karar verilmiştir. 

Adresi meçhul kalan davalı İsmail Tanır'a davetiye ve gıyap (ka
randa ilânen tebliğ edilmiş olmakla boşanmaya mütedair yukarıda tarih ve 
numarası yazılı kararı ilân tarihinden itibaren 15 gün içerisinde davalı 
İsmail Tanır temyiz etmediği taktirde hükmün kesinleşeceği tebliğ ye
rine kaim olmak üzere ilân oluıur. 

444 

Maraş Şehir Kadastro Müdürlüğünden : 

Maraş'ın Fevzipaşa Mahallesi 207 ada ve 7 No. lu parselin tespi
tine itirazda bulunulmuş ve muteriz lehine karar verildiğinden, aleyhine 
karar verilen Hacı Ömer oğlu Mehmet Küçülkönder varisleri ile Hacı 
Ömer oğlu Yusuf varislerinin adresleri, meçhul olduğundan 2613 sayılı 
Kanunun 26 ncı maddesi gereğince ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde 
Maraş Asliye Hukuk Hâkimliğine dava açmaları ilânen tebliğ olunur. 
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1 — Aşağıda, cinsi miktarı, ihale tarihi ve saati, muhammen bedeli 
ve muvakkat teminat miktarı gösterilmiş olan malzeme şartnamesine ve 
numunesine göre pazarlık suretiyle satın alınacaktır. 

Satınalma No. ve cinsi: 67-D/171 20.000 metre çok Uetkenli kablo ve 
50 küo nylon ip, Muhammen bedeli: 22.500,— TL. Muvakkat teminat 
miktarı: 1.687,50 TL. İhale tarih ve saati: 12/2/1968 - 16.00 da. 

2 — İhale DSİ. Makina ve ikmal Dairesi Başkanlığında (Yücetepe 
Mahallesi Maltepe R/7 Ankara) toplanacak Satınalma Komisyonunda ya
pılacaktır. Şartnameler aynı yerden ve istanbul'da DSİ. 14 .Şube Başmü
hendisliğinden (Tophane Firuzağa Süngü Sokak No. 3 -5 -7) talep mu
kabilinde almabüir. 

Çaycuma Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1967/169 
Çaycuma'nın Yenimahallesinden Ahmet Turan oğlu 1927 doğumlu 

Ethem Güven vekili Muharrem Mocan tarafından Zonguldak Mithatpaşa 
Mahallesi Güven Sokak No. 11 de mukim Sabri kızı Havva Güven aley
hine açılmış bulunan geçimsizlik sebejtfyle boşanma davasının yapılmakta 
olan duruşması sırasında : 

Davalı Havva Güven'in tebligata salih adresinin tespit edilememesi 
sebebiyle davetiyenin Resmî Gazete ile ilânen tebliğine karar verildiğin
den duruşmanın bırakıldığı 6/3/1968 Çarşamba saat 9.00 da duruşmada 
hazır bulunmadığı veya kendisini bir vekille temsil ettirmediği takdirde 
gıyap kararı çıkarılacağı davetiye yerline kaim olmak üzere ilânen teb
liğ olunur. 
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Ankara Defterdarlığından : 

Dosya No. 

1 — 52-6677 

Ait olduğu dairesi Cins ve miktarı 

2 

3 

4 

5 — 

52-6702 

52-6696 

62-6749 

52-6613 

52-6728 

Ankara Defterdarlığı 

Hava Destek Üs. Kom. 

Genelkurmay Karargâh ve Destek Kıta
ları Kom. 
Ankara Levazım Amirliği Erzak ve Eşya 
Ambarı Md. 

900 üncü Ord. Ana Depo K. 

900 üncü Ord. Ana Depo K. 

LPB 46972 motor ve 29 410 şase No. lu 
1958 model Pleymouth marka Steyşin 
oto 
6000 adet boş asfalt bidonu beher adedi 
5 lira 

16 kalem köhne malzeme 
280 kilo erzak çuvalı kilosu 2 lira, 
13400 kilo un çuvalı kilosu 3 lira, 
10000 adet boş teneke tanesi 1 lira 
200 ton muhtelif ebatda oto dış lâstiği 
hurda beher kilosu 35 kuruş 
Tahminen 15 ton miktarında hurda pi
rinç tozu beher küosu 650 kuruş 

Muh. bedeli 
Lira 

16.500 

30.000 

17.258 

50.760 

70.000 

97.500 

Teminatı 
Lira 

1.240 

2.250 

1.295 

3.788 

4.750 

6.125 

1 -— Yukarıda dosya numaraları, dairesi, cins ve miktarı yazılı menkul mallar hizalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden 2490 sa
yılı Kanunun 31 inci maddesine müsteniden kapalı zarf usulü ile ayrı ayrı satılacaktır. 

2 — İhalesi 23 Şubat 1968 tarihine raslayan Cuma günü saat 15.00 te Defterdarlıkta teşkil olunacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 
3 — Bu işlere ait ihale dosyaları her gün mesai saatleri dahilinde Defterdarlık Millî Emlâk Müdürlüğünde görülebilir. 
4 — Talipler yukarıda yazılı işlere ait yatıracakları teminata karşılık alacakları makbuzlarla birlikte hazırlıyacakları kapalı teklif mek

tuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri (Postada vaki gecikme kabul edilmez). 
5 — Taliplerin yukarıda yazılı listenin 2 nci şurasındaki mala adet üzerinden, 4, 5 ve 6 ncı sırasmdakilere ise kilo bedelleri üzerinden teklif 

vermeleri ilan olunur. 
654/4-1 
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Zara Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

062/917 
967/460 

Orman Kanununa muhalefet suçundan sanık Hafik Kazası Çatpı-
nar K. den Mehmet ve Seher oğlu, 340 D. lu, Mustafa Ayaz hakkında 
verilen 6831 sayılı Orman Kanununun 91/1 tacı maddesi gereğince 14 
ıgün süre ile hapis ve 158 lira ağır para cezası lüe mahkûmiyetine dair 
verilen gıyabî hüküm sanığın aranmalarına dair bulunamadığından hük
mün özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29 uncu maddeleri ge
reğince ilânen tebliğ olunur. 

503-1 

965/388 
967/461 
Orman Kanununa muhalefet suçundan sanık Divriği Kazasının 

Güllüce K. den Cafer ve ördek oğlu, 927 D. lu, Ağa Polat hakkında ve
rilen 6831 ısayıh Orman Kanununun 108/1, ve 647 sayılı Kanunun 4/1 inci 
maddeleri gereğince neticeten sanığın 120 lira ağır para cezası ile mah-
hûmiyetine dair verilen ıgıyabî hüküm sanığın aranmalarına rağmen 
bulunamadığından hükmün özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 
29 uncu maddeleri gereğince üânen tebüğ olunur. 

503-2 

966/233 
967/321 
Orman Kanununa muhalefet suçundan sanık. Hafik KazasL Beşağaç 

K. den İdris ve Hesna'dan olma, 939 D. 3u, Mustafa Lütfi Güverein'in 
hareketine uyan 6831 sayılı Orman Kanununun 91/3 üncü maddesi ge
reğince 15 gün hapis 50 lira ağır para cezası ile mahkûmiyetine dair ve
rilen gıyabî hüküm sanığın aranmalarına rağmen bulunamadığından 
hükmün özetinin 7201 saydı Tebliğa Kanununun 28, 29 uncu maddeleri 
gereğince ilânen tebliğ olunur. 

503-3 

964/148 
967/458 
Orman Kanununa muhalefet suçundan sanık Hafik Kazası Avcıçayı 

K. den Beşir oğlu, Zeynep namı diğeri İpek'ten olma, 948 D. lu, Mehmet 
Demir'in hareketine uyan 6831 sayılı Orman Kanununun 108/1 inci T. 
C. Kanununun 54 ve 647 sayılı Kanunun 4/1 indi maddeleri gereğince 
neticeten samğm 55 lira ağır para cezası ile mahkûmiyetine dair verüen 
gıyabî hüküm sanığın aranmalarına rağmen bulunamadığından hükmün 
özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 uncu maddeleri gereğince 
ilânen tebliğ olunur. 

503-4 

964/717 
967/436 
Orman Kanununa muhalefet suçundan sanık Hafik Kazası Avcıçayı 

K. den Tevfilk oğlu, Merya namı diğeri Marziya'dan olma, 934 D. lu, 
Mehmet Çorum'un suçu salbit görüldüğünden 6831 sayılı Orman Kanunu
nun 91/3 üncü maddesi gereğince 7 ıgün hapis 've 25 lira ağu- para cezası 
ile mahkûmiyetine dair verilen gıyabî karar sanığın aranmalaıına rağ
men bulunamadığından hükmün özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 
28, 29 uncu maddeleri gereğince Resmi Gazete ile ilânen tebliğ olunur. 

503-5 

Esas No : 964/326 
Karar No : 967/540 
C. M. U. : 964/229 
Sanık : Tevfik Dönmez : Zara - Bedıroren K. den Halil İbrahim oğ. 

Fatma Mevlüde'den olma. evli 6 çocuklu, okuryazar, sabıkasız, T. C. uy
ruklu. 

Suç : O. K. M. den 
Suç tarihi: 12/6/1964 
Sanık Tevfik Dönmez'in suçu sabit (görüldüğünden 6831 sayılı Or

man Kanununun 93/1 inci maddesi gereğince bir ay müddetle mahkûmi
yetine dair verilen hüküm kendisine tebliğ edilemediği cihetle 7201 sa
yılı Tebligat Kanununun 28, 29 uncu maddelerine tevfikan Resmî Gaze
te ile ilânen tebliğine, 31 inci maddesi geıeğince ilân yapıldığı tarihten 

itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına, ilânın bir örne
ğinin mahkeme divanhanesine asılmasına, 20/1/1968 tarihinde karar ve
rilmiştir. Üânen tebliğ olunur. 

503-6 

962/649 
967/404 
Orman Kanununa muhalefet suçundan sanık Zara Kazasının Av-

şar Köyünden Mehmet ve Fahriye oğlu, 941 D. lu, Ahmet Yolcu'nun su
çu sabit görüldüğünden 6831 sayılı Orman Kanununun 91/1 inci maddesi 
gereğince 7 gün hapis, 47 lira 50 kuruş ağır para cezası ile mahkûmi
yetine dair verüen gıyabî hüküm samğm aranmalarına rağmen buluna
madığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 uncu maddelerine tev
fikan Resmi Gazete ile ilânen (tebliğ olunur. 

503-7 

965/158 
967/215 
Orman Kanununa muhalefet suçundan sanık Hafik Kazası Çatpı-

nar K. den Mehmet ve Adile'den olma, 933 D. lu, İbrahim Şahin ve ar
kadaşları hakkında yapılan duruşma sonunda : Sanık İbrahim'in 6831 
saydı Orman Kanununun 95 inci maddesi gereğince ve 647 saydı Kanu
nun 4/1 inci maddesi gereğince verüen hapis cezası paraya çevrilerek 
neticeten samğm 173 lira hafif para cezası ile mahkûmiyetine dair veri
len gıyabî hülküm samğm aranmalarına rağmen bulunamadığından hük
mün özetinin kendisine ilânen tebliğ olunur. 

503-8 

964/701 
967/318 
Orman Kanununa muhalefet suçundan samk Hafik Kaazsuun E r 

men is K. den Hüseyin ve Zeynep oğlu 926 D. lu Ahmet Arslan hakkın
da yapılan duruşma sonunda; samğm hareketine uyan 6831 sayılı Or
man Kanununun 91/1 ve 647 sayılı Kanununun 4/1 inci maddesi gere
ğince hapis cezası paraya çevrilerek neticeten samğm 86 lira 60 kuruş 
ağır para cezası ile mahkûmiyetine dair verüen gıyabı hüküm samğm 
aranmalarına rağmen bulunamadığından hükmün özetinin kendisine 'üâ
nen tebliğ olunur. 

503-9 

966/231 
967/452 
Orman Kanununa muhalefet suçundan sanık Hafik Kazası Boyalı 

K. den Mahmut ve Nigâr oğ, 341 D. lu, Hasan Ahlat'ın suçu sabit görül
düğünden 6831 sayılı Orman Kanununun 91/1 ve 647 sayüı Kanunun 4 A 
inci maddesi gereğince hapis cezası paraya çevrilerek neticeten samğm 
389 lira 80 kuruş ağır para cezası ile mahkûmiyetine dair verüen gıyabî 
hüküm samğm aranmalarına rağmen bulunamadığından hükmün özetinin 
kendisine ilânen tebliğ olunur. 

503-10 

963/60 
967/194 
Orman Kanununa muhalefet suçundan sanıklar Zara Kazasmm Kı-

zık K. den Süleyman ve Ayşe oğ. 943 D. lu, Mahmut Savaşoğlu ve iki ar
kadaşı hakkında ikame edüen amme davasının yapüan duruşması sonun
da : Sanıklardan Mahmut'un 6831 sayılı Orman Kanununun 91/3 üncü 
maddesi gereğince suçu sabit görülmekle ve hapis cezası 647 sayılı Ka
nunun 4/1 inci maddesi gereğince para cezasına çevrilerek 95 lira ağır 
para cezası ile mahkûmiyetine dair verüen gıyabı karar samğm aran
malarına rağmen bulunamadığından hükmün özeti ilânen tebliğ olunur. 

503-11 
0 

Trabzon Asliye 2. Hukuk Hâkimliğinden : 

967/596 
Memnune Başar tarafından davalı Osman Başar aleyhine açılmış 

bulunan boşanma davasının yapılmakta olan muhalkemesî sırasında : 
Davalı Osman'ın adresi meçhul olduğundan adma ilânen davetiye 

çıkarılmasına karar verildiğinden duruşma günü olan 22/2/1968 Perşembe 
günü saat 9,00 da Mahkememizde hazır bulunması davetiye yerine kaim 
olmak üzere ilân olunur. 
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Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş. den Atatürk Bulvarı No. 211 Ka
vaklıdere - Ankara 

1 —• Zonguldak'tan Pınarhisar Çimento Fabrikasına 10.000 ton 
maden kömürü naklettirilecektir. 

2 — Bahis konusu nakliyeye ait şartnameler Ankara'da Genel Mü
dürlükten istanbul'da Alını ve Satım Müdürlüğümüzden (Yağkapam 
Arapkayyum Sokak No. 8 Güzel İzmir Han) ve Pınarhisar Çimento Fab
rikasından bedelsiz olarak temin edilir. 

3 — Teklifler engeç 6/2/1968 Salı günü saat 11.00 e kadar Genel 
Müdürlüğümüze verilecektir. 

4 — Şirketimiz 2490 sayılı kanuna tabi olmadığından ihaleyi ya
pıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

5 — Üçüncü maddede kayıtlı tarih ve saatten sonra verilen teklif
ler nazarı itibare alınmaz ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
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Harita Genel Müdürlüğünden : 

1 — 6246 sayılı Kanuna istinaden dış memleketlerden aşağıda cins 
ve miktarı yazılı malzeme satın alınacaktır. 

2 — Teklifler 2 Şubat 1968 günü saat 12.00 ye kadar Genel Mü
dürlük Lojistik Grup Başkanlığına kaaph ve mühürlü olarak verile
cektir. 

3 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmiyecektir. 
4 — Fiyat ve kalite bakmamdan uygun görülen teklif firması adına 

gayri kabili rücu akreditif açılmak suretiyle mubayaa edilecektir. 

5 —• Akreditif açılmadan önce yapılacak mukavelede : 
a. Akreditif müddeti içersinde veya mücbir sebeplere istinaden 

yapılacak temdit devresi içinde malların şevki yapılmazsa akreditif tuta
rının % 10 u tazminat olarak alınır. 

b. Malzemenin şevkine dair 2 adet konişmento, 10 nüsha fatura, 
3 adet menşe şaadetnamesi (Türk konsolosluğundan tasdikli) nin ibra
zında fatura tutarının % 90 ı malzeme Harita Genel Müdürlüğüne geldi
ğinde dairemiz yetkilisi tarafından tanzim edilerek firmaya gönderilecek 
raporun muhabir bankaya ibrazında'da bakiye >% 10 ödenecektir. 

c. Akreditifin açılış ve temditteki ecnebi banka masraflarım sa
tıcı firma, Türkiye'deki banka masrafları Genel Müdürlükçe ödeneceği, 

d. Her türlü ihtilaflar M. S. B. Harita Genel Müdürlüğünün bulun
duğu Ankara mahkemelerinde halledileceği maddeleri bulunacaktır. 

6 — Fiyatlar FOB kıymeti üzerinden düzenlenecektir. 
7 — Gerekli her türlü bilgi Harita Genel Müdürlüğü Lojistik Grup 

Başkanlığından alınabilir. 
Malzemenin cinsi ve ebadı : Kâğıt kesme makinası : Miktarı : 1 Ad. 
a. Azami kesim büyüklüğü 110 İlâ 115 cm. arası olacak 
b. 12 ilâ 15 cm. civarı kâğıt istiflerini kesebilmeli 
c. Kesim 0.2 mm, hassasiyetle kesildiği kontrol altında olmalı 
d. Verilen program gereğince muhtelif vazifeler yapabilmeli 
e. Kâğıt toplama masası olmalı 
f. Kesimde bıçak kontrol altında olabilmeli (Foto sel lambası ol

malı) 
g. Hava üfürmeli ilâve bir masası olmalı 
h. Yedek 6 adet bıçak ve özel 200 adet bıçak plastikler ile birlikte 

605/2-2 

Türkiye Çimento Sanayii T. A. Ş. den: 

1 — Makina Kimya Endüstrisi Kurumu Kırıkkale Çelik Fabrika
sından alaşımlı 683 ton bilye ve silpeps Van, Bursa, Elâzığ Çimento 
Fabrikalarına naklettirilecektir. 

2 Bu nakliyata ait şartnameler Ankara'da Genel Müdürlükte 
bedelsiz olarak temin edilebilir. 

3 — Şirketimiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından işbu nak
liyeyi yaptırıp yaptırmamakta veya dilediğine yaptırmakta serbesttir. 

4 — Son teklif verme müddeti 19/2/1968 Pazartesi günü saat 11.00 
dir. 

5 — Bu müddetten sonra verilen tekliflerle Postada vaki gecik
meler nazarı itibare alınmaz. 

665 / 2-1 

Eskişehir 1 inci İcra Memurluğundan : 

1967/11331 
Alacaklı Raybank T. A. Ş. vekili Avukat İhsan Atalay'a Eskişehir 

Bursa Caddesinde Marangoz 'iken istanbul Kunılkapı Daltaban Yokuşu No. 
17 den ayrılan ve adresi bulunamıyan borçlu Nuri Başade'riin Eskişehh 
Tapu Sicil Muhafızlığının kütük sahife 958, pafta 171, ada 1003, parsel 
16 da kayıtlı Eskişehir Esıkibağlar Mahallesi İnönü Caddesindeki 1497 
metrekare miktarındaki arsanın tamamı 3/8/1967 tarihinde 150.000 yü*-
elli bin lira kıymet takdir edilmiş ve kıymet takdiri borçlunun gıya
bında yapılmış oluduğundan 1. 1. K. nun 103 üncü maddesi gereğince 
20 gün içinde borçlu tarafından kıymet takdir zabıt varakasını tetkik 
ile bir diyeceği Olup olmadığının bildirilmesi ve müracat etmediği tak 
dire arsasına konan kıymeti kabul etmiş sayılacağı 7201 sayılı Tebliğai 
Kanununun 35 inci maddesi gereğince ilânen tebliğ olunur. 
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Ankara Asliye 3 üncü Hukuk Hâkimliğinden : 

966/203 
Perihan Avcı ve Işık Avcı tarafından Ankara Belediyesi, Niyaz 

Pekgeldi, Necatı Diker, Emire Diker ve Ahmet Baytar aleyhlerin; 
ikame olunan tazminat davasında : „ 

Davalılardan Necati Diker ve Emine Diker'e dava dilekçesinde gös 
terilen adreslerine dava dilekçeli ve duruşma günü davetiye gönderildi 
ğinde muhatapların adreste tanınmadıklarından bilâ tebliğ İade edil 
mekle, mahkemece ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Duruşma 19/2/1968 günü saat 11.00 e muallâk olup aynı güı 
mahkemede hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirme 
diğiniz takdirde duruşmaya gıyabınızda devam olunacağına işbu ilâna 
dava dilekçesi ve davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur 

52i 

Aksaray Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

Kırşehir Dedeli Köyünden Dede oğlu Sara'dan 1934 doğumh 
Eyüp Uçar 6085 sayılı Trafik Kanununa muhalefetten 6085 sayılı Ka 
nunun 232 sayılı Kanunla muaddel 17 - 58/B ve 24 - 58/B ile T. C. K 
nun 71 inci maddeleri gereğince neticeten oniki gün müddetle hafi 
hapsine ve ikiyüz lira hafif para cezasına mahkûm edilmiş ve hüküm 
de gıyabında verilmiş bulunmakla: 

Maznunun bu güne kadar bulunamamasından 7201 sayılı Kamı 
nun 28 inci maddesi gereğince işbu ilân tarihinden itibaren 15 güı 
içinde mahkemenin 967/355 sayılı dosyasına itiraz ve temyiz hakla 
rını kulanmadığı takdirde verilen hükmün kesinleşeceği ilân olunuı 

564 

Rıza Pehlivan Mahallesinden Asım oğlu Havva'dan 1933 doğurr 
lu Ömer Oral 6085 sayılı Trafik Kanununa muhalefetten 6085 sayıl 
Kanunun 232 sayılı Kanunla muaddel 17 - 58/B madesi gereğince n» 
ticeten altı gün müddetle hafif hapsine ve yüz lira hafif para cez; 
sına mahkûm edilmiş ve hükümde gıyabında verilmiş bulunmakla; 

Maznunun bu güne kadar bulunamamasından 7201 sayılı Kanı 
nun 28 inci maddesi gereğince işbu ilân tarihinden itibaren 15 gü. 
içinde mahkemenin 1967/297 sayılı dosyasına itiraz ve temyiz haki. 
rını kullanmadığı takdirde verilen hükmün kesinleşeceği ilân olumu 

565 • 
Bolu Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

967/60 
Hüseyin Cahit ve Rahmi Ralif Şanver vekili Avukat Caner Yüc; 

tarafından, davalılar Nezaket Şen, İsmail oğlu Emin, İsmail kızı Hatic; 
Mehmet, Şerife kocası Emin, Şerife kocaıgı Yusuf Kenan, İhsan ve ds 
hilî davalılar Leman Nalfoatoğlu, Nazife Ergülü, Mustafa Rıdvan E» 
gülü aleyhlerine ikame olunan izayei şüyu davasının yapılan duruşma* 
sırasında : Adresi meçhul olan davalılara duruşma günü Resmî Gazet 
ile tebliğ edildiği halde duruşmaya gelmedikleri ve bir mazeret talebina 
bulunmadıklarından haklarında gıyap kararı çıkarılmasına karar vı 
rüdığinden, adresleri meçhul olan davalılar İsmail oğlu Emin, Isma 
kızı Hatice, Mehmet Şerife kocası Yusuf Kenan ve Ihsan'm 6/2/196 
Salı günü saat 9.30 da Bolu Sulh Hukuk Mahkemesinde hazır bulunm. 
lan, veya kendilerini bir kanunî vekil ile temsil etıtırmeîeri veya davay 
cevap vermeleri gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 
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SaıbJfe: 14 

Ankara Birinci Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

967/1482 
Tehlikeli vasıta kullanmaktan sanık Yaşar Kaya hakkında Mah

kememizden verilen 13/12/1967 tarih ve aynı sayılı gıyabi hüküm bu gü
ne kadar sanığın aramalara rağmen bulunamamış olduğundan tebliğ 
edilememiştir. 

Bu itibarla sanığın işbu ilân tarihinden itibaren (15) gün zarfında 
mezkûr hükme karşı kanun yollarına başvurmadığı takdirde gıyabi hük
mün kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilâm tebliği yerine kaim 
olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

539 

967/1150 
Tehlikeli vasıta kullanmaktan sanık Mehmet Coşkun hakkında Mah

kememizden verilen 16/11/1967 tarih ve aynı sayılı gıyabi hüküm bu 
güne kadar sanığın aramalara rağmen bulunamamış olduğundan tebliğ 
edilememiştir. 

Bu itibarla sanığın işbu ilân tarihinden itibaren (15) gün zarfında 
mezkûr hükme karşı kanun yollarına başvurmadığı takdirde gıyabi hük
mün kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilâm tebliği yerine kaim 
olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

540 

967/295 
Tehlikeli vasıta kullanmaktan sanık Al i Vasıf Koç ve Zekeriya Me

ral hakkında Mahkememizden verüen 20/4/1967 tarih ve aynı sayılı gı
yabi hüküm bu güne kadar sanığın aramalara rağmen bulunamamış ol
duğundan tebliğ edilememiştir. 

Bu itibarla sanığın işbu ilân tarihinden itibaren (15) gün zarfında 
mezkûr hükme karşı kanun yollarına başvurmadığı takdirde gıyabi hük
mün kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilâm tebliği yerine kaim 
olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

541 

967/1012 
Hırsızlıktan sanık Dursun Güllü hakkmda Mahkememizden verilen 

ı3/ll/1967 tarih ve aynı sayılı gıyabi hüküm bu güne kadar sanığın ara-
nalara rağmen bulunamamış olduğundan tebliğ edilememiştir. 

Bu itibarla sanığın işbu ilân tarihinden itibaren (15) gün zarfında 
mezkûr hükme karşı kanun yollarına başvurmadığı takdirde gıyabı hük
mün kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilâm tebliği yerine kaim 
olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

542 

966/1098 
Darp ve hakaretten sanık Abdullah Yılmaz hakkında Mahkememiz

den verilen 22/12/1967 tarih ve aynı sayılı gıyabi hüküm bu güne kadar 
sanığın aramalara rağmen bulunamamış olduğundan tebliğ edilememiştir. 

Bu itibarla sanığın işbu ilân tarihinden itibaren (15) gün zarfında 
mezkûr hükme karşı kanun yollarına başvurmadığı takdirde gıyabî hük
mün kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilâm tebliği yerine kaim 
olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

543 

966/1061 
Darp suçundan sanık Ahmet Remzi Koca hakkında Mahkememiz

den verilen 17/10/1967 tarih ve aynı sayılı gıyabî hüküm bu güne ka
dar sanığın aramalara rağmen bulunamamış olduğundan tebliğ edileme
miştir. 

Bu itibarla sanığın işbu ilân tarihinden itibaren (15) gün zarfında 
mezkûr hükme karşı kanun yollarına başvurmadığı takdirde gıyabî hük
mün kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilâm tebliği yerine kaim 
olmak üzere Uânen tebliğ olunur. 

544 

967/1179 
Tehlikeli vasıta kullanmaktan sanık Cemil Fıtık hakkmda Mahke

memizden verilen 20/11/1967 tarih ve aynı sayılı gıyabî hüküm bu güne 
kadar sanığın aramalara rağmen bulunamamış olduğundan tebliğ edile
memiştir. 

Bu itibarla sanığın işbu ilân tarihinden itibaren (15) gün zarfında 
mezkûr hükme karşı kanun yollarına başvurmadığı takdirde gıyabî 
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hükmün kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilâm tebliği yerine 
kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 545 

966/1204 
Sarhoşluktan sanık Cahit Arı hakkında Mahkememizden verilen 

21/12/1967 tarih ve aynı sayılı gıyabî hüküm bu güne kadar paniğin 
aramalara rağmen bulunamamış olduğundan tebliğ edilememiştir. 

Bu itibarla sanığın işbu ilân tarihinden itibaren (15) gün zarfında 
mezkûr hükme karşı kanun yollarına başvurmadığı takdirde gıyabî hük
mün kendısme tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilâm tebliği yerine kaim 
olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 546 

967/676 
M. fiil, hakaretten sanık Mehmet özdalyan hakkında Mahkememiz

den verilen 17/11/1967 tarih ve aynı sayılı gıyabî hüküm bu 'güne ka
dar sanığın aramalara rağmen bulunamamış olduğundan tebliğ edileme
miştir. 

Bu itibarla sanığın işbu ilân tarihinden itibaren (15) gün zarfında 
mezkûr hükme karşı kanun yollarına başvurmadığı takdirde gıyabî hük
mün kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilâm tebliği yerine kaim 
olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

547 

967/1176 
Tehlikeli vasıta kullanmaktan sanık Mehmet Lâtif Sapmaz hakkın

da Mahkememizden verilen 10/11/1967 tarih ve aynı sayılı gıyabî hü
küm bu güne kadar sanığın aramalara rağmen bulunamamış olduğundan 
tebliğ edilememiştir. 

Bu itibarla sanığın işbu ilân tarihinden itibaren (15) gün zarfmda 
mezkûr hükme karşı kanun yollarına başvurmadığı gıyabî hükmün ken
disine tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilâm tebliği yerine kaim olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 548 

967/1237 
Kumar oynamaktan sanık Nurettin Karatuzlu hakkında Mahkeme

mizden verilen 18/10/1967 tarih ve aynı sayılı gıyabî hüküm bu güne 
kadar sanığın aramalara rağmen bulunamamış olduğundan tebliğ edile
memiştir. 

Bu itibarla sanığın işbu ilân tarihinden itibaren (15) gün zarfında 
mezkûr hükme karşı kanun yollarma başvurmadığı takdirde gıyabî hük
mün kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilâm tebliği yerine kaim 
olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 549 

967/886 
M. fiil suçundan sanık Salih Mutlu hakkmda Mahkememizden ve

rilen 31/10/1967 tarih ve aynı sayılı hüküm adı geçenin bu güne kadar 
aramalara rağmen bulunamamış ve adresine tebliğ edilememiş olduğun
dan mezkûr hüküm kendisine tebliğ edilememiştir. 

Bu itibarla hükümlünün ilân tarihinden itibaren (15) gün içersinde 
bu hükme karşı kanun yollarına başvurmadığı takdirde hükmün kendi
sine tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilâm tebliği yerine kaim olmak 
üzere ilânen tebUğ olunur. 550 

967/1342 
Tehilkeli vasıta kullanmaktan sanık Akif Erdoğdu hakkmda Mah

kememizden verilen 17/11/1967 tarih ve aynı sayılı gıyabî hüküm bu 
güne kadar sanığın aramaiara rağmen bulunamamış olduğundan tebliğ 
edilememiştir. 

Bu itibarla sanığın işbu ilân tarihinden itibaren (15) gün zarfında 
mezkûr hükme karşı kanun yollarına başvurmadığı takdirde gıyabî hük
mün kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilâm tebliği yerine kaim 
olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 551 

967/1273 
Tehlikeli vasıta kullanmaktan sanık Kemal Baştaş hakkmda Mah

kememizden verilen 9/11/1967 tarih ve aynı sayılı gıyabî hüküm bu gü
ne kadar sanığın aramalara rağmen bulunamamış olduğundan tebliğ 
edilememiştir. 

Bu itibarla sanığın işbu ilân tarihinden itibaren (15) gün zarfında 
mezkûr hükme karşı kanun yollarına başvurmadığı takdirde gıyabî hük
mün kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilâm tebliği yerine kaim 
olmak üzere ilânen tebiiğ olunur. 552 
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Ankara Birinci Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

967/1491 
T. V. K. suçundan sanık Adil Sevinç hakkında mahkememizden ve

rilen 13/12/1967 tarih ve aynı sayılı hüküm adı geçenin bu güne ka
dar aramalara rağmen bulunamamış ve adresine tebliğ edilememiş ol
duğundan mezkûr hüküm kendisine tebliğ edilememiştir. 

Bu itibarla hükümlünün ilân tarihinden itibaren 15 gün içerisin
de bu hükme karşı Kanun yollarına başvurmadığı takdirde hükmün 
kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilân tebliği yerine kaim ol
mak üzere ilânen tebliğ olunur. 
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967/735 
Hırsızlık suçundan sanık Amil Karakoç hakkında mahkememiz

den verilen 31/10/1967 tarih ve aynı sayılı giyabî hüküm bu güne ka
dar sanığın aramalara rağmen bulunamamış olduğundan tebliğ edi
lememiştir. 

Bu itibarla sanığın işbu ilân tarihinden itibaren (15) gün zar
fında mezkûr hükme karşı Kanun yollarına başvurmadığı takdirde 
gıyabî hükmün kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilân teb
liği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

537 

967/1326 
T. V. K. suçundan sanık Durmuş Özmen hakkında mahkememiz

den verilen 6/11/1967 tarih ve aynı sayılı hüküm adı geçenin bu güne 
kadar aramalara rağmen bulunamamış ve adresine tebliğ edilememiş 
olduğundan mezkûr hüküm kendisine tebliğ edilememiştir. 

Bu itibarla hükümlünün ilân tarihinden itibaren 15 gün içerisin
de bu hükme karşı Kanun yollarına başvurmadığı takdirde hükmün 
kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilân tebliği yerine kaim ol
mak üzere ilânen tebliğ olunur. 

538 

966/1451 
Sarhoşluk vs. sanık Salih Bıyıklı hakkında Mahkememizden veri

len 16/12/1966 tarih ve aynı sayılı gıyabî hüküm bu güne kadar sanı
ğın aramalara rağmen bulunamamış olduğundan tebliğ edilememiştir. 

Bu itibarla sanığın işbu ilân tarihinden itibaren 15 gün zarfında 
mezkûr hükme karşı kanun yollarına başvurmadığı takdirde gıyabî hük
mün kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilâm tebliği yerine kaim 
olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

553 

967/509 
Hırsızlıktan sanık Fetfi Ceylân hakkında Mahkememizden verilen 

13/11/1967 tarih ve aynı sayılı gıyabî hüküm bu güne kadar sanığın ara
malara rağmen bulunamamış olduğundan tebliğ edilememiştir. 

Bu itibarla sanığın işbu ilân tarihinden itibaren 15 gün zarfında 
mezkûr hükme karşı kanun yollarına başvurmadığı takdirde gıyabî hük
mün kendisine tebliğ edilmiş sayüacağı hususu ilâm tebliği yerine kaim 
olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

554 

966/1590 
Tehlikeli vasıta kullanmaktan sanık Selâhaddin Önal hakkında 

Mahkememizden verilen 20/1/1967 tarih ve aynı sayılı gıyabî hüküm 
bu güne kadar sanığın aramalara rağmen bulunamamış olduğundan teb
liğ edilememiştir. 

Bu itibarla sanığın işbu ilân talihinden itibaren (15) gün zarfında 
mezkûr hükme karşı kanun yollarına başvurmadığı takdirde gıyabî hük
mün kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilâm tebliği yerine kaim 
olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

555 

967/1039 
Hafta Ta, Ka. muhalefetten sanık Kemal Yetiş hakkında Mahke

memizden verilen 29/11/1967 tarih ve aynı sayılı gıyabî hüküm sanığın 
bunca aramalara rağmen bulunamamsı ve adresinin de tespit edileme
mesi yüzünden tebliğ edilememiştir. 

Bu itibarla adı geçenin mezkûr hükme karşı ilân tarihinden itiba
ren 15 gün içersinde kanun yollarına başvurmadığı takdirde hükmün 

kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilâm tebliği yerine kaim ol
mak üzere ilânen tebliğ olunur. 

556 

967/1489 
T. V. K. sanık Yaşat özay hakkında Mahkememizden verilen 

13/12/1967 tarih ve aynı sayılı gıyabî hüküm bu güne kadar sanığın 
aramalara rağmen bulunamamış olduğundan tebliğ edilememiştir. 

Bu itibarla sanığın işbu ilân tarihinden itibaren 15 gün zarfında 
mezkûr hükme karşı kanun yollarına başvurmadığı takdirde gıyabî 
hükmün kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilâm tebliği yerine 
kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

557 

966/1437 
Sarhoşluktan sanık Seyfettin Alp ve Cihangir hakkında Mahkeme

mizden verilen 31/12/1966 tarih ve aynı sayılı gıyabî hüküm bu güne 
kadar sanığın aramalara rağmen bulunamamış olduğundan tebliğ edile
memiştir. 

Bu itibarla sanığın işbu ilân tarihinden itibaren (15) gün zarfında 
mezkûr hükme karşı kanun yollarına başvurmadığı takdirde gıyabî hük
mün kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilâm tebliği yerine kaim 
olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 
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967/1509 
Tehlikeli vasıta kullanmaktan sanık İlhan Demirtaş hakkında Mah

kememizden verilen 14/12/1967 tarih ve aynı sayılı gıyabî hüküm bu 
güne kadar sanığın aramalara rağmen bulunamamış olduğundan tebliğ 
edilememiştir. 

Bu itibarla sanığın işbu ilân tarihinden itibaren (15) gün zarfında 
mezkûr hükme karşı kanun yollarına başvurmadığı takdirde gıyabî hük
mün kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilâm tebliği yerine kaim 
olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 
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967/1424 
ölçüler Kanununa muhalefetten sanık Hüseyin Mutlu hakkında 

mahkememizden verilen 30/11/1967 tarih ve aynı sayılı gıyabi hüküm 
bugüne kadar sanığın aramaralara rağmen bulunamamış olduğundan 
tebliğ edilememiştir. 

Bu itibarla sanığın işbu ilân tarihinden itibaren 15 gün zarfında 
mezkûr hükme karşı kanun yollarına başvurmadığı takdirde gıyabi hük
mün kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilam tebliği yerine kaim 
olmak üezere ilânen tebliğ olunur. 
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Bozkır Asliye Ceza Hâkimliğinden: 

Esas N o : 967/6 
Karar N o : 967/49 
Davacı: K. H . 
Maznun: Hasan Balcı, İsmail oğlu Hayriyeden doğma, 1341 do

ğumlu, Seydişehir'in Alaylar Mahalelsi nüfusunda kayıtlı aynı yerde 
oturur, rençber, evli 7 çocuklu, cahil, sabıkalı, Türk, islâm. 

Suç: Emniyeti suiistimal 
Suç tarihi: 24/12/1966 
Tevkif tarihi: 28/12/1966 
Tahliye tarihi: 13/3/1967 
Karar tarihi: 25/9/1967 
Yukarıda adı ve adresi yazılı emniyeti suistimaldan maznun Ha

san Balcı hakkında Bozkır Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan açık 
duruşması sonunda: T. C. K. nun 508 inci maddesi delaletiyle 510, 59 
uncu maddeleri gereğince on ay müddetle hapsine, mevkuf kaldığı gün
lerin mahkûmiyetinden mahsubunun icrasına maznun hakkında 647 
sayılı Kanunun 4, 5 ve 6 ncı maddelerinin tatbikine mahal olmadığı
na, 400 kuruş mahkeme masrafının maznundan alınmasına dair veri
len karar bunca aramalar rağmen maznuna tebliğ edilemediğinden 
7201 syılı Tebligat Kanunun 28, 29 uncu maddeleri gereğince Resmî 
Gazete ile ilânen tebliğine ve aynı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca 
tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılması
na karar verilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 
562 
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yansım, dörttebir biletler ikramiyelerin dörttebirini alırlar. 
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RESMİ GAZETE ABONELERİNE : 
a) Resmî Gazete'nin günü geçmiş nüshalarmm beherinin fiyatı 50 kuruş olduğundan ve abone bitim tarihinde de sevkiyat derhal durdurula

rak müracaatlarda abone yenilemeleri geçmiş tarihe teşmil edilemiyeceğinden abone müddeti 29/2/1968 tarihinde sona erecek Resmî Gazete 
sahiplerinin abonelerini 1/3/1968 tarihinden 28/2/1969 tarihine kadar yenilemeyi istedikleri takdirde abone bedeli 45 lirayı behemehal bulunduk
ları yer Maliye veznesine yatırarak abone numaralarını da işaret ettirmek suretiyle alacakları makbuzu abone bitim tarihinden en geç 10 gün evvel 
bir yazı ile Genel Müdürlüğümüze göndermeleri. 

Bulundukları yerde Malsandığı olmayan aboneler abone bedelini posta havalesiyle yollamak zorunda olurlarsa keyfiyeti bir mektupla büdir-
meleri, 

b) Abone işlerine dair yazılacak mektuplara abone numarasının konulması, 
c) Aboneler, adreslerini değiştirmek istedikleri takdirde ücreti (300) kuruşu bulundukları yer Maliye veznesine yatırarak alacakları makbuzu, 

adres değiştirme isteğini havi mektupla birlikte göndermeleri, 
gerekmektedir. 

Başbakanlık Derlet Matbaası 
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Kanunlar                                                  Sayfa 

 
989 Gece Öğretimi Yapan, Yüksek Dereceli İstanbul Akşam Teknik Okulunda  

       Görevlendirilecek Profesör, Öğretmen, Öğretim Görevlileri ve Asistanlarla Diğer  

       Personele Verilecek Ek Ücret Kanunu           1 

 

990 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 1567 Sayılı Kanunun Yürürlük Süresinin 

        Uzatılmasına Dair Kanun            1 

 

991 Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli Sandığı  

        İle Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığının Sosyal Sigortalar Kurumuna  

        Devri Hakkında Kanun             1 

 

992 1967 Kalkınma İstikrazı Hakkında Kanun          3 

 

Kararname 
  
İçişleri Bakanlığı Sınır Tespit Kararı            3 

 

Yönetmelik 

 
Rehberlik ve Araştırma Merkezleri Yönetmeliği          4 

 

 

 

İlanlar                                     7 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

  

 

 

            
   

 
 


