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Madde 1 — Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Yayım Ser
visine bağlı olarak kurulan «Teknoloji ve E v Ekonomisi Araştırma ve
Yayım Enstitüsü» ile «Kürk Hayvanları Yetiştirme ve Yayım Çiftliği
işletmesi» nin amaçlan şunlardır :
A) Teknoloji ve E v Ekonomisi Araştırma ve Yayım Enstitüsü
«Halıcılık, kilimcilik, kürkçülük, dericilik, örgü,
dokumacılık ve her
çeşit köy el sanatlan» alanlarında;
ıB) Kürk Hayvanlan Yetiştirme ve Yayım Çiftliği işletmesi ise
kürk hayvanları yetiştirme ve ıslahı konusunda;
Araştırma, yetiştirme ve özellikle köye yönelmiş yayım hizmet
leri yapar.
Madde 2 — ETI.sütün ün ve işletmenin faaliyetlerini
yürütmek
amaciyle, 6090 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle üniversite için ka
bul edilen döner sermayeden gerekli miktar aynlır.
Madde 3 — Enstitünün ve işletmenin bilimsel ve teknik araştır
ma ve çalışmaları, Ziraat Fakültesinin ilgili kürsüleri tarafından ya
pılır.
Madde 4
Enstitü atelyelerinde yetiştirileceklerin giyim, yemek,
yatmak, tedavi ve her türlü yurt giderleri Enstitü tarafından karşıla
nır ve bu amaçla her yıl bütçeye gerekli ödenek konur.
Madde '5 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 6 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
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Madde 2 — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3 — B u kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
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bavı

İşbu Sözleşmeyi imza eden devletler;
Hukuk Usulüne dair 17 Temmuz 1905 Sözleşmesine, tecrübenin
ilham ettiği ıslahatı üâve etmek istediklerinden;
Bu mevzuda yeni bir sözleşme akdine karar vermişler ve aşağı
daki hükümler hakkında mutabık kalmışlardır:
/ - Adli ve gayriadlî evrakın

tebliği:

MADDE:

Hukukî veya ticarî mevzuda Âkit Devletlerde, yabancı memleket
lerde bulunan kimselere yapılacak tebligat, talebeden Devletin konsolosu
tarafından talebe muhatap olan Devletin tayin edeceği makama yapüacak talep üzerine yapılır. Evrakm sâdır olduğu makam tarafların isim
ve sıfatlarını 'alacak olanın adresini, bahis mevzuu evrakın mahiyetini
muhtevi talep, talebe muhatap makamın diliyle yazılmış olmalıdır. Bu
makam tebliğin yapıldığını ispat eden veya tebliğin yapılmasına engel
olan olayı bildiren vesikayı konsolosa gönderecektir.
Konsolosun talebi üe ilgili olarak meydana çıkacak güçlükler dip
lomatik yoldan halledilecektin.
Âkit her Devlet, diğer A k i t Devletlere bildirileceği bir tebliğ ile, 1
inci fıkrada zikrolunan hususları ihtiva eden ve ülkesinde yapılacak olan
tebligat talebinin kendisine diplomatik yoldan gönderilmesini istiyebilir.
Yukardaki hükümler, Akit iki Devletin kendi makamlan arasında
doğrudan doğruya muhabere yapmak için anlaşmalarına mani olamaz.
Madde: 2
Tebüğ, talep edüen Devletin kanunlarına göre yetkili makam eliyle
yapılacaktır. B u 'makam, tebligatı 3 üncü maddede derpiş edilen haller
müstesna, evrakı iradesiyle 'kabul eden tebliğ edilecek şahsa vermekle
iktifa edebilir.
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MADDE:

Hukuk Usulüne Dair Sözleşmeye Katılmamızın
Uygun Bulunması hakkında Kanun
Kanun No : 1574

1

Kabul tarihi: 14/3/1972

Madde 1 — 1 Mart 1954 tarihinde L a Haye'de akdedilen Hukuk
Usulüne dair Sözleşmeye katılmamız uygun bulunmuştur.

3

Tebliğ edilecek evrak i k i nüsha olarak talebe eklenir. Eğer tebliğ
edüecek evrak müracaat olunan Devletin dilinde veya alâkalı iki Devlet
arasında kabul .edilmiş bir dilde yazılmış ise veya bu dülerden birine ter
cümesi eklenmiş ise, müracaat edüen Devlet, taleple istenmiş ise, bu gibi
tebliğlerin icrası için kanunlarının derpiş ettiği şeküde veya bu kanun
lara aykın olmamak şartiyle hususî bir şekilde tebligat yapılacaktır.
Eğer böyle bir istek yoksa müracaat edilen Devlet tebligatı evvelâ 2 nci
maddenin ahkâmına göre yapmaya çalışır.

Sahkfe : 2
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Aksine dair bir anlaşma olmadığı takdirde, yukardaki fıkranın
derpiş ettiği tercüme, müracaat eden Devletin diploması memuru veya
konsolosu ve müracaat edilen Devletin yeminli tercümanı 'tarafından
tasdik edilir.
MADDE:

4

1, 2 ve 3 üncü maddelerde derpiş edilen, tebligatın icrası ancak ül
kesi üzerinde tebligat yapılacak Devlet tarafından bunun "hâkimiyet
veya güvenliğini haleldar edecek mahiyette olduğuna hükımedilirse red
dedebilir.
MADDE

5

Tebligatın ispatı, ya tebliğ edilecek şahsın tarih ve imza attığı bir
makbuzla veya müracaat edilen Devletin makamlarının, olayı, tebliğin
sekil ve tarihini tespit eden tasdikli bir vesika ile yapılır,
Makbuz veya tasdikli vesika tebliğ edilecek evrakın suretlerinden
birisinin üzerinde bulunacak veya buna eklenecektir.
MADDE:

6

Yukardaki maddelerin hükümleri :
1. Evrakın yabancı memlekette bulunan alâkalılara doğrudan doğ
ruya posta ile gönderilmesi hakkında;
2. Alâkalıların tebligatı, doğrudan doğruya evrakın gönderildiği
memleketin noterleri veya salahiyetli memurları vasıtasiyle yaptırma
ları hakkına;
3. Her Deslet için yabancı memlekette bulunan kimselere tebli
gata,, diplomasi memurları veya konsolosları vasıtası ile doğrudan doğ
ruya yaptırma hakkına;
halel getirmez.
Bu hallerin her birinde, derpiş olunan hak, ancak alâkalı Devletler
arasındaki sözleşmeler bunu kabul etmişse veya sözleşme olmaması ha
linde, ülkesi üzerinde tebligat yapılacak Devlet buna mümanaat etmezse,
kullanılabilir. Bu Devlet, fıkra 1 inci numara 3 teki hallerde evrak, mü
racaat eden Devletin vatandaşlarından birisine tazyiksiz tebliğ edüecekse buna mümanaat edemez.
MADDE:

M A D D E : 11
İstinabenin gönderildiği adlî makam bunu müracaat edilen Devle
tin makamlarının bir istinabesini veya alâkalı taraflardan birisinin bu
maksatla yaptığı müracaatı yerine getirmek için kullandığı tazyik va
sıtalarının aynını kullanarak, icra etmeye mecbur olacaktır.
Davadaki
tarafların huzura çağınlmalan bahis mevzuu olduğu şaman bu tazyik
yollarının kullanılması şart değildir.
Müracaat eden makam, talep ettiği takdirde, alâkalı tarafın ispatı
vücut edebilmesi için, istenilen muamelenin yapılacağı tarih ve yer hak
kında malûmat verilecektir.
İstinabenin icrası ancak :
1 — Vesikanın hakikiliği tespit edilmemişse,
2 —• Müracaat edilen Devlette istinabenin icrası adlî makamların
salâhiyetleri dışında kalıyorsa,
3 — Ülkesi üzerinde istinabenin icra edileceği devlet bunun, hâki
miyeti veya güvenliğine halel getirecek mahiyette olduğuna kaani olur
sa; reddedilebilir.
M A D D E : 12
Müracaat olunan makamın salâhiyetsizliği halinde istinabe vara
kası re'sen aynı devletin selâhiyetli makamına, bu devletin kanunları
nın hükümlerine göre, gönderilecektir.
M A D D E : 13
Müracaat edilen makam tarafından istinabenin icra edilmediği bü
tün hallerde bu makam, müracaatı yapan makamı, 11 inici maddenin
derpiş ettiği haldede istinabenin icra edilmemesinin sebeplerini ve 12 nci
maddenin derpiş ettiği haldede istinabenin havale edildiği makamı büdirerek, derhal haberdar edecektir.
M A D D E : 14
B i r istinabeyi icra eden adlî makam, takip edilecek şekil hak
kında memleketinin kanunlarını 'tatbik edecektir.
Bununla beraber, müracaat eden makam hususî bir şekil kullanıl
masını isterse, bu şekil müracaat edilen devletin kanunlarına aykırı
değüse yerine getirilir.

7

Tebligatlar, ne mahiyette olursa olsun, vergi veya masraf tediye
sine yol açmazlar. Bununla beraber aksine bir anlaşma mevcut olma
dığı takdirde, müracaat olunan Devlet, müracaat eden devletten, bir
Noterin müdahalesi yüzünden veya madde 3 te derpiş edilen hususî bir
şekilde kıülanılması ile ilgili hususla gelen masrafların tediyesini istemek
hakkına sahip olacaktır.
II - İstinabeler :

M A D D E : 15
Yukarıdaki maddelerin hükümleri, her devlet için eğer alâkalı dev
letler arasındaki anlaşmalar bunu kabul ediyor veya ülkesi üzerinde
istinabenin icra Olunacağı devlet buna mümanaat etmiyorsa, istinabeyi
doğrudan doğruya diplomasi memurları veya konsolosları vasıtasiyle icra
ettirmesine engel olmazlar.
M A D D E : 16

MADDE:

8

Hukukî veya ticarî konuda bir Âkit Devletin adlî makamları kendi
kanunlarının hükümleri gereğince istinabe ile, diğer bir Âkit Devletin
salahiyetli makamlarına, salâhiyetleri sahasında, bir soruşturma veya
diğer adlî bir muamelenin icrasını istemek üzere, müracaat edebilecektir.
MADDE:

9

İstinabe varakaları müracaat eden Devletin konsolosu tarafından
müracaat edilen Devletin tayin edeceği makama verilir. Bu makam isti
nabenin yerine getirildiğini tespit eden veya bunun icrasına mâni olan hali
bildiren vesikayı konsolosa gönderecektir.
Bu göndermede karşılaşılacak bütün güçlükler diplomatik yoldan
halledilecektir.
Her Âkit Devlet, diğer Âkit Devletlere yapacağı bir tebliğle ülkesi
üzerinde icra olunacak istinabelerin diplomatik yoldan gönderilmesini
istediğini bildirebilir.
Yukardaki hükümler iki Âkit Devletin salahiyetli makamları ara
sında, istinabelerin doğrudan doğruya gönderilmesini kabul hususunda
anlaşmalarına mani teşkil etmez.
MADDE :

10

Aksine bir anlaşma olmadıkça, istinabe, ya müracaat edilen ma
kamın dilinde veya alâkalı iki Devlet arasında tespit edilmiş olan düde
yazılmış olacak yahut da buna bu iki dilden birisinde yapılmış ve mü
racaat eden Devletin bir diplomasi memuru veya konsolosu veya müra
caat edilen Devletin yeminli tercümanı tarafından tasdik edilmiş foir
tercüme eklenecektir.

İstinabenin icrası, her ne mahiyette olursa olsun, vergi vesair mas
raf tediyesine yol açmazlar.
Bununla beraber, aksine bir anlaşma yapılmamışsa, müracaat olu
nan devlet, müracaat eden devletten şahitlere ve eksperlere ödenen ücret
lerle şahitlerin rızalariyle huzura çıkmamaları yüzünden bir noterin mü
dahalesi sebebiyle yapılan masrafların veya madde 14. fıkra 2 nin tat
bikinden doğması muhtemel alan masrafların ödenmesini istiyebilir.
/// — Caution Judicatum Solvi : (Teminat akçesi)
M A D D E : 17
A k i t Devletlerden birisinde ikamet eden ve diğer bir devlet mah
kemeleri huzurunda davacı veya müdahil olarak bulunan Âkit bir Dev
letin vatandaşlarından yabancı olmaları veya o memlekette ikametgâh
veya meskenleri bulunmaması sebebiyle, ne isim altmda olursa olsun,
herhangi bir teminat veya depozito istenemez.
Aynı kaide mahkeme masraflarım karşılamak için davacı veya
müdahilden istenen tediyata da tatbik olunacaktır.
Âkit Devletlerin, vatandaşalrımn ikamet şartı olmaksızın teminat
akçesinden veya mahkeme masrafları karşılığı tediyattan muaf tutul
malarını derpiş ettikleri sözleşmeler tatbik olunmaya devam edilecektir.
MADDE:

18

Âkit Devletlerden birisinde, 17 nci maddenin 1 ve 2 nci fıkraları
mucibince veya davanın açıldığı devletin kanunları mucibince teminat,
depozite veya masraf tediyatından muaf tutulmuş olan davacı veya mttdahUi mahkeme masraflarını ödemeye mahkûm eden hükümler diplomatik
yoldan yapılan talep üzerine diğer Âkit Devletlerin her birinde selâhi
yetli makam tarafından meccanen kabili icra hale getirilecektir.

Aynı kaide mahkeme masraflarının sonradan tespit olunduğu mah
keme kararlarına da tatbik olunacaktır.
Yukardaki hükümler iki Âkit Devletin aralarında, alâkalı tarafın
kararın tenfizini doğrudan doğruya istemesini sağlamak için anlaşma
larına mani teşkil etmez.
MADDE :

19

Mahkeme masraflarına dair kararlar, mahkûm olan tarafın icrası
nın yapılacağı memleketin kanunlarına uygun olarak, temyizi müstes
na, taraflar dinlenmeden kabili icra olarak ilân edileceklerdir.
Tenfiz talebi üzerine karar vermeye selâhiyetli makam şunları tat
bikle iktifa edecektir.
1. İlâm, mahkûmiyet kararının verildiği memleketin kanunlarına
göre, hakikiliğini kabul için lüzumlu olan şartlan bir araya getiriyor mu;
2. Karar, aynı kanuna göre katiyet kesbetmiş midir;
3. Karamı hüküm fıkrası müracaat olunan makamın dilinde veya
alâkalı iki devlet arasında tespit edilen dilde yazılmış mıdır veya bu
dillerden birisine yapılmış ve bir anlaşma mevcut değilse, müracaat eden
devletin, diplomasi veya memuru veya konsolosu veya müracaat eden
devletin yeminli tercümanı tarafından tasdik edilmiş tercümesi ekli mi
dir.
2 nci fıkranm 1 ve 2 numaralarının derpiş ettiği şartlan yerine ge
tirmek için müracaat eden devletin selâhiyetli makamının karann kati
yet kesbetmiş olduğunu bildiren bir beyanı veya karann katiyet kesbettiğini tespit edecek mahiyetteki musaddak evrakın ibrazı kâfi gele
cektir. Aksi bir anlaşma olmadığı takdirde; yukarda bahsi geçen maka
mının selâhiyeti, müracaat eden devletin adliyesindeki en yüksek memur
tarafından tatbik edilecektir. Sözü edilen beyan evrak veya fıkra 2. nu
mara 3 ün ihtiva ettiği kaideye göre tanzim veya tercüme edilecektir.
Tenfiz talebi hakkında karar vermeye selâhiyetli olan makam, aynı
zamanda alâkalı taraf da bunu isterse, 2 nci fıkranın 3 üncü numara
sının istihdaf ettiği tasdik, tercüme, imza tasdiki masraflannm yekûnu
nu tespit edecektir. B u masraflar mahkeme masrafı olarak kabul edi
lecektir.
IV — Meccani adlî

Sahile : 3

(Resmî Gazete)
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müzaharet:
M A D D E : 20

Hukukî ve ticarî konularda Akit Devletler vatandaşları, diğer bü
tün Âkit Devletlerin vatandaşları gibi, adlî müzaharetin talebolunduğu
devletin kanunlarına uyarak, adlî müzaharetten istifade edeceklerdir.
İdari konuda adlî müzaharetin mevcut olduğu devletlerde, yukar
daki fıkranm derpiş ettiği hükümler, bu konuda salahiyetli mahkemelere
arz edilen işlere de tatbik olunacaktır.
MADDE:

21

Bütün hallerde fakrü hal ilmühaberi veya beyanı yabancının mu
tat ikametgâhının bulunduğu yerin makamları tarafından verilecek
veya alınacaktır. Veya bu makamlar olmazsa halen ikametgâhının bu
lunduğu yer makamlan tarafından verilecek veya alınacaktır. Bu son
makamların Âkit bir Devlete ait olmamaları ve bu neviden ilmühaber
veya beyanname almamalan veya vermemeleri hallerinde yabancının
ait olduğu memleketin diplomasi memuru veya konsolosu tarafından ve
rilen veya alman bir ilmühaber veya beyanname kâfi gelecektir.
Eğer talebeden, müracaatın yapıldığı memlekette ikamet etmiyor
sa fakrü hal ilmühaberi veya beyannamesi vesikanın gösterildiği mem
leketin diplomasi memuru veya konsolosu tarafından meccanen tasdik
edilecektir.
M A D D E : 22
Fakrü hal ilmühaberini vermeye veya beyannameyi almaya salahi
yetli olan makam, diğer Akit Devletler makamlarından müracaatı ya
panın varlık durumu hakkında malumat isteyebilir.
Meccani adlî müzaharet talebi hakkında karar vermeye memur
edilen makam salâhiyeti hudutlan içinde ilmühaberleri, beyannameleri
ve kendisine verilen malumatı kontrol etmek veya kâfi bilgi sahibi ola
bilmek için tamamlayıcı malumat istemek hakkım muhafaza edecektir.
M A D D E : 23
Eğer fakir olan kimse meccani adlî müzaharetin isteneceği memle
ketten başka bir memlekette ise, adlî müzaharet teminine matuf olan
ve talebin tahkikine faydalı olabilecek ilmühaberlerinin, beyannamelerin
işbu talep hakkında karar vermesi için salahiyetli makama veya tale
bin tahkik edileceği devletin tayin edeceği makama verilebilecektir.

9 uncu maddenin 2, 3 ve 4 üncü fıkralannın ve 10 ve 12 nci mad
delerin ihtiva ettiği, istinabeleri, alâkadar eden hükümler adlî müzaha
ret teminine matuf dilekçelerin ve bunların eklerinin gönderilmesine de
tatbik edilebileceklerdir.
M A D D E : 24
Adlî müzaharet Akit Devletlerden birisinin vatandaşına yapılmış
sa, davasına dair olan ve bu devletlerden birinde, hangi şekilde olursa olsun,
icra olunacak tebligat, müracaat eden devletin müracaat ettiği devlete
herhangi bir masraf ödemesine yol açmıyacaktır.
Eksperlere ödenen tazminat hariç, istinabeler için durum aynıdır.
V — Nüfus kayıt örneklerinin meccanen verilmesi :
M A D D E : 25
Âkit Devletlerden birisinin vatandaşları olan fakirler, vatandaşlarla
aynı şartlar altında nüfus kayıt örneklerini meccanen elde edebilecek
lerdir. Evlenmeleri için lüzumlu olan evrakı Âkit Devletlerin diplomasi
memurları veya konsolosları tarafından meccanen tasdik edilecektir.
VI — Tazyik hapsi :
MADDE:

2©

İsterse icra vasıtası, ister sadece muhafaza tedbiri olarak kullanıl
mış olsun tazyik hapsi hukukî veya ticarî konuda, vatandaşa tatbik olun
madığı hallerde Âkit Devletlerden birisinin vatandaşı olan yabancılara
tatbik edilemeyecektir. Tazyik hapsinin kaîdınlmasım temin için, mem
lekette oturan bir vatandaşın öne süreceği bir olay, bu olay yabancı
memlekette vukua gelmiş olsa dahi, Âkit Devletlerden birisinin vatan
daşı lehine aynı neticeyi doğurmalıdır.
VII — Nihaî hükümler :
M A D D E : 27
İşbu Sözleşme Milletlerarası Hususî Hukuk Konferansının Yedinci
İçtima devresinde temsil edilmiş devletlerin imzalanna açıktır.
Tasdik edilecek ve tasdik vesikaları Holanda Hariciye Vekâletine
tevdi edilecektir.
Her tasdik evrakının tevdiinde bir zabıt tutulacak, bunun tasdikli
bir sureti diplomatik yoldan mümzi devletlerin her birine gönderilecektir.
M A D D E : 28
İşbu Söaleşme, madde 27, fıkra 2 nin derpiş ettiği şekilde 4 üncü
tasdik vesikasının tevdiinden 610 gün sonra meriyete girecektir.
Sonradan tasdik eden mümzi devletler için Sözleşme, tasdik evra
kının tevdü tarihinden ©0 gün sonra meriyete girecektir.
M A D D E : 29
İşbu Sözleşme, tasdik eden Devletlerin münasebetlerinde, Lahey'de
17 Temmuz 19'G» de imzalanmış olan Hukuk Muhakemeleri Usulüne dair
Sözleşmenin yerini tutacaktır.
M A D D E : 30
İşbu Sözleşme, Âkit Devletlerin anavatan topraklarma kendiliğin
den tatbik edilir.
Eğer Âkit bir Devlet bunun milletlerarası münasebetlerini kendi
sinin temin ettiği diğer bütün ülkelerde veya bu ülkelerden bazılarında
tatbik edilmesini istiyorsa, bu husustaki niyetini Holanda Hariciye Ve
kâletine tevdi edeceği bir beyan ile bildirecektir. Holanda Hariciye Ve
kâleti de bunun tasdikli bir suretini diplomatik yoldan Âkit Devletlerin
her birisine gönderecektir.
ıSözleşme bu bildiriden sonra altı ay içinde itiraz etmeyen Devlet
lerle milletlerarası münasebetleri bahis mevzuu devlet tarafından temin
edilen ve kendileri için beyan yapılan ülke veya ülkeler arasındaki mü
nasebetlere tatbik olunacaktır.
M A D D E : 31
Konferansın 7 nci içtima devresinde temsil edilmemiş olan her Dev
let, işbu Sözleşmeye katılmaya kabul edilebilir. Ancak bu katılmanın
Holanda Hükümeti tarafından bildirilmesinden itibaren altı ay zarfında
Sözleşmeyi tasdik etmiş bir devlet veya birkaç devletin itiraz etmemiş
olması lâzımdır. Katılma 27 nci maddenin 2 nci fıkrasmm derpiş ettiği
şekilde olacaktır.
Bittabi katılmalar ancak işbu Sözleşmenin 28 inci maddesinin 1
inci fıkrası mucibince meriyete girmesinden sonra vaki olabilir.
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M A D D E : 32

Her Âkit Devlet, işbu Sözleşmeyi imza veya tasdik ederken veya
ona katılırken, 17 nci maddenin, Âit Devletlerin kendi ülkesinde, ika
met eden vatandaşına tatbikini tahdit etmek hakkmı muhafaza edebilir.
Tukarıdaki fıkranın derpiş ettiği hakkı kullanmış olan Devlet, 17
nci maddenin diğer Âkit Devletler tarafından ancak mahkemeleri hu
zuruna davacı veya müdahil olarak çıkacağı ülkede oturan vatandaşla
rına tatbikini istiyebilir.
MADDE :

33

işbu Sözleşmenin 28 inci maddesinin 1 inci fıkrasmda bildirilen ta
rihten itibaren beş sene müddetle devam edecektir.
Bu müddet, Sözleşmeyi sonradan tasdik eden veya buna katılan
devletler için dahi bu tarihten itibaren başlıyacaktır.
Sözleşme fesih ihbarı vaki olmadığı takdirde her beş senede bir
zımnen yenilenecektir, ihbar, müddetin bitmesinden en az altı ay evvel,
Holanda Hariciye Vekâletine gönderilecektir. Hariciye Vekâleti de bunu
bütün diğer Akit Devletlere bildirecektir.
ihbar, 30 uncu maddenin 2 nci fıkrasına tevfikan yapılmış bir
beyanda işaret edilecek olan ülkeye veya bu ülkelerden bazılarına inhi
sar ettirilebilir.
ihbar, ancak bunu tebliğ eden devlet için muteber olacaktır. Söz
leşme diğer Âkit Devletler için mer'iyette kalacaktır.

Hükümetleri tarafından usulüne uygun olarak salâhiyet verilmiş
aşağıdaki imza sahipleri işbu Sözleşmeyi imzalamışlardır.
I Mart 1954 de Lahey'de, Holanda Hükümetinin arşivlerinde mu
hafaza edilecek olan ve musaddak bir sureti diplomatik yoldan, Lahey
Milletlerarası Hususî Hukuk Konferansının
7 nci içtimai devresinde
temsil edilmiş olan devletlere gönderilecek olan tek bir nüsha halinde
tanzim kılınmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Sosyalist
Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanmış bulunan Hukukî
ve Cezai işlerde Adlî Yardım Sözleşmesinin onaylanmasının
uygun bulunduğuna dair Kanun
Kanun No :' 1575

Kabul tarihi: 14/3/1972

Madde 1 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Sosyalist
Cumhuriyeti Hükümeti arasında, 25 Kasım 1968 tarihinde, Ankara'da
imza anmış olan Hukukî ve Cezaî işlerde Adlî Yardım Sözleşmesinin
onaylanması uygun bulunmuştur.
Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3 — B u kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
20/3/1972

KARARNAMELER
içişleri Bakanlığından :
Karar Sayısı: 10681
1 — Aydın i l i Söke ilçesinin Merkez Bucağına bağlı Sazlı Köyünde
belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin
23/2/11972 tarih ve
1972/181-177 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Ka
nunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür.
2 — Bu kararı içişleri Bakanı yürütür.
29/2/1972
CUMHURBAŞKANI
C. SUN AY
Başbakan
İçişleri Bakanı
Prof. Dr. N. ERİM
F. KUBAT

Karar Sayısı: 10680
1 — Yozgat İli Boğazlıyan İlçesinin Merkez Bucağına bağlı Devecipınar
Köyünde belediye kurulması,
Danıştay Üçüncü
Dairesinin
21/2/1972 tarih ve 1972/151-136 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı Ka
nunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görül
müştür.
2 — Bu kararı içişleri Bakanı yürütür.
29/2/1972
CUMHURBAŞKANI
O. SUN AY
Başbakan
İçişleri Bakanı
Prof. Dr. N. ERİM
F. KUBAT

Karar Sayısı: 10679
1 — Zonguldak i l i Devrek İlçesine bağlı Gökçebey Bucağının Mer
kezi Gökçebey Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin
21/2/1972 tarih ve 1972/131-151 sayılı kararı üzerine, 1580 sayüı Kanunun
7469 sayüı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür.
2 — Bu karan İçişleri Bakanı yürütür.
29/2/1972
CUMHURBAŞKANI
C. SUN AY
Başbakan
İçişleri Bakam
Prof. Dr. N. ERİM
F. KUBAT

Karar Sayısı: 10678
1 — Gümüşhane i l i Bayburt İlçesinin Aydmtepe Bucağına bağlı A r palı Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 21/2/1972

tarih ve 1972/132-157 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sa
yılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür.
2 — Bu kararı içişleri Bakanı yürütür.
29/2/1972
CUMHURBAŞKANI
C. SUNAY
Başbakan
içişleri Bakam
Prof. Dr. N. ERİM
F. KUBAT
Sarar Sayısı: 10677
1 — Erzurum i l i Pasinler ilçesine bağlı Çobandede Bucağının Mer
kezi Köprüköy Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin
25/2/1972 tarih ve 1972/204-193 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı Kanunun
7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür.
2 — Bu kararı içişleri Bakanı yürütür.
29/2/1972
CUMHURBAŞKANI
O. SUNAY
Başbakan
İçişleri Bakam
Prof. Dr. N. ERİM
F. KUBAT
Karar Sayısı: 10676
1 — Adıyaman İli Merkez ilçesinin Merkez Bucağına bağlı Toybelen Köyünün Adıyaman Belediyesi sınırları içerisine alınması, Danıştay
Üçüncü Dairesinin 21/2/1972 tarih ve 1972/155-160 sayılı/karan üzerine,
1580 sayılı Kanunun 7469 saydı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre
uygun görülmüştür.
2 — Bu karan İçişleri Bakanı yürütür.
29/2/1972
CUMHURBAŞKANI
C. SUNAY
Başbakan
içişleri Bakam
Prof. Dr. N. ERİM
F. KUBAT
Karar Sayısı: 10675
1 — Çorum i l i Kargı İlçesine bağlı Hacıhamza Bucağının Merkezi
Hacıhamza Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin
21/2/1972 tarih ve 1972/152-135 sayılı karan üzerine, 1580 sayılı Kanunun
7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür.
2 — Bu karan İçişleri Bakanı yürütür.
29/2/1972
C U M H U R BA ŞK A N I
O. SUNAY
Başbakan
içişleri Bakanı
Prof. Dr. N. ERİM
F. KUBAT
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İçişleri Bakanlığından :
Karar Sayısı: 10611
1 — Ankara îli Şereflikoçhisar İlçesinin Merkez Bucağına bağlı
Çalören Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin
21/2/1972 tarih ve 1972/154-133 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı Kanu
nun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür.
2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür.
29/2/1972
CUMHURBAŞKANİ
C. SUNAY
Başbakan
İçişleri Bakam
Prof. Dr. N. ERİM
F. KUBAT

Karar Sayısı: 10610
1 — Trabzon İli Of İlçesinin Merkez Bucağına bağlı Gürpınar Kö
yünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 21/2/1972 tarih ve
1972/149-138 sayılı karan üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı K a 
nunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür.
2 — Bu karan İçişleri Bakanı yürütür.
29/2/1972
CUMHURBAŞKANI
O. SUNAY
Başbakan
içişleri Bakam
Prof. Dr. N. ERİM
F. KUBAT

Karar Sayısı: 10585
1 — Kütahya İli Emet İlçesine bağlı örencik Bucağının Merkezi
örencik Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin
16/2/1972 tarih ve 1972/106-109 sayılı karan üzerine, 1580 sayılı Kanu
nun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür.
2 — Bu karan içişleri Bakam yürütür.
29/2/1972

Dairesinin 7/12/1971 tarih ve 1971/639-650 sayılı karan üzerine, 1580 sa
yılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun gö
rülmüştür.
2 — Bu karan içişleri Bakanı yürütür.
29/2/1972
CUMHURBAŞKANI
C. SUNAY
Başbakan
içişleri Bakam
Prof. Dr. N. ERİM
F. KUBAT

Karar Sayısı: 10101
1 — Muğla İli Fethiye ilçesine bağlı Üzümlü Bucağının Merkezi
Üzümlü Köyünde Yeşil Üzümlü adı ile belediye kurulması, Danıştay
Üçüncü Dairesinin 28/2/1972 tarih ve 1972/216-203 sayılı karan üzerine,
1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre
uygun görülmüştür.
2 — Bu karan içişleri Bakam yürütür.
29/2/1972
CUMHURBAŞKANI
C.
SUNAY

Başbakan
Prof. Dr. N. ERİM

İçişleri Bakam
F. KUBAT

Karar Sayısı: 10100
1 —• Muğla İli Yatağan İlçesinin Turgut Buoağına bağlı Bağcılar
Köyünde YeşU Bağcılar adı ile belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Daire
sinin 28/2/1972 tarih ve 1972/217-207 sayılı karan üzerine, 1580 sayılı
Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görül
müştür.
2 — Bu karan İçişleri Bakanı yürütür.
29/2/1972
CUMHURBAŞKANI

C. SUNAY

CUMHURBAŞKANI
O. SUNAY
Başbakan
Prof. Dr. N. ERİM

içişleri Bakam
F. KUBAT

Karar Sayısı: 10584
1 —• Kars i l i Arpaçay ilçesinin Merkez Bucağına bağlı Koçköy Kö
yünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 12/1/1972 tarih
ve 1972/5-15 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı K a 
nunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür.
2 — B u karan içişleri Bakam yürütür.
29/2/1972
CUMHURBAŞKANI
C. SUNAY
Başbakan
Prof. Dr. N. ERİM

içişleri Bakam
F. KUBAT

Karar Sayısı: 10583
1 — Tokat i l i Turhal ilçesinin Merkez Bucağına bağlı Asarcık, Karaevli, Ortaköy ve Üçgözen köylerinin birleşerek Ortaköy merkez olmak
üzere Şenyurt adı ile belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin
12/1/1972 tarih ve 1972/7-17 sayılı karan üzerine, 1580 sayılı Kanunun
7469 saydı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür.
2 — Bu karan içişleri Bakanı yürütür.
29/2/1972
CUMHURBAŞKANI
C. SUNAY
Başbakan
içişleri Bakam
Prof. Dr. N. ERİM
F. KUBAT

Karar Sayısı: 10582
1 — Kütahya i l i Gediz İlçesinin Merkez Bucağına bağlı Muhipler
Köyünün Gediz Belediyesi sınırlan içerisine alınması, Danıştay Üçüncü

Başbakan
Prof. Dr. N. ERİM

İçişleri Bakam
F. KUBAT

Karar Sayısı: 10699
1 —• Muğla İU Yatağan İlçesinin Kavaklıdere Bucağına bağlı Çar
daklı Köyünde Menteşe adı ile belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Daire
sinin 28/2/1972 tarih ve 1972/214-202 sayılı karan üzerine, 1580 sayılı
Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görül
müştür.
2 — Bu karan İçişleri Bakanı yürütür.
29/2/1972
CUMHURBAŞKANI
C. SUNAY
Başbakan
Prof. Dr. N. ERİM

İçişleri Bakam
F. KUBAT

Karar Sayısı: 10698
1 — Van İU Merkez İlçesinin Merkez Bucağına bağlı İskeleköy Kö
yünün Van Belediyesi sınırlan içerisine alınması, Danıştay Üçüncü Daire
sinin 28/2/1972 tarih ve 1972/209-201 sayılı karan üzerine, 1580 sayılı
Kanunun 7469 saydı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görül
müştür.
2 — Bu karan İçişleri Bakanı yürütür.
29/2/1972
CUMHURBAŞKANİ
C. SUNAY
Başbakan
Prof. Dr. N. ERİM

İçişleri Bakam
F. KUBAT

Karar Sayısı: 10691
1 — Ordu İli Merkez İlçesinin Merkez Bucağına bağlı Karapınar
ve Şahincili köylerinin Ordu Belediyesi sınırlan içerisine alınması, Danış-
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tay Üçüncü Dairesinin 29/2/1972 tarih ve 1972/228-218 sayılı karan üze
rine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine
göre uygun görülmüştür.
2 — Bu karan içişleri Bakanı yürütür.
29/2/1972
CUMHURBAŞKANI
C. SUNAY
Başbakan
içişleri Bakanı
Prof. Dr. N. ERİM
F. KUBAT

Karar Sayısı : 10599
1 — 8 inci derece kadroda 7 nci derecenin 1 inci kademesinden aylık
almakta olan Afyon Emniyet Kadrosu Trafik Başkomiserlerinden Mus
tafa Kuşcu'nun,
— 8 inci derece kadroda 6 nci derecenin 3 üncü kademesinden aylık
almakta olan istanbul Kemalettin Eröge Polis Okulu Başkomiserlerinden
As af Östan'ın,
—• 8 inci derece kadroda 6 nci derecenin 2 nci kademesinden aylık
almakta olan Zonguldak Emniyet Kadrosu Başkomiserlerinden Mecit
Büyükmirza'nın bulunduklan yerlerde 7 nci derece kadrolu 2 nci sınıf
Emniyet Amirliklerine almakta oldukları derece ve kademe aylıklan De
terfian tayinleri;
Uygun görülmüştür.
2 — B u karan İçişleri Bakam yürütür.
29/2/1972
CUMHURBAŞKANI
C. SUNAY
Başbakan
içişleri Bakam
Prof. Dr. N. ERİM
F. KUBAT

Karar Sayısı: 10716
1 — Adana i l i Karaisalı İlçesi Merkez Bucağına bağlı Kiralan Köyü
ile,
içel İli Tarsus İlçesi Gülek Bucağına bağlı Kuşçular Köyü bölgesin
deki iki il arası sınır, özel krokisinde de işaret olunduğu üzere;
(Çakıt suyu üzerinde bulunan Gâvurkestiği mevkiinden başlayarak,
buradan Alman yolunun güneye döndüğü köşe noktasına - buradan Alaca
tepeye - buradan Asar tepeye - buradan da su bölümü hattını takiben
Gökgöl'e çekilecek hat) olarak tespit edilmiştir.
2 — Tarafların karşı taraf sının içinde kalan genel ve özel haklan
saklıdır.
3 — Bu karan İçişleri Bakanı yürütür,
6/2/1972
CUMHURBAŞKANI
O. SUNAY
Başbakan
İçişleri Bakam
Prof. Dr. N. ERİM
F. KUBAT

Karar Sayısı: 10715
1 — Manisa İli Merkez ilçesi Merkez Bucağına bağlı Hacıhaliller
Köyü ile,
Saruhanlı İlçesi Merkez Bucağına bağlı Gümülceli Köyü bölgesin
deki iki ilçe arası sınır, özel krokisinde de işaretlendiği üzere;
(Hamzabeyli Köyünden kuzeydoğu istikametinde giden yolun Kum
lar mevkii karşısında Gediz Nehri ile birleştiği noktadan başlayarak, Ge
diz Nehrini kuzey istikametinde takiben 864 parsel No. lu Abdullah Onan
ve 866 parsel No. lu Hüseyin Urcan'a ait bağlarm arasmdan geçen yol ile
kesiştiği noktaya çekilecek hat) olarak tespit edilmiştir.
2 —• Tarafların karşı taraf sının içinde kalan genel ve özel haklan
saklıdır.
3 — Bu karan İçişleri Bakanı yürütür.
6/2/1972
CUMHURBAŞKANI
C. SUNAY
Başbakan
İçişleri Bakam
Prof. Dr. N. ERİM
F. KUBAT

Karar Sayısı: 10714
1 — Manisa İÜ Merkez İlçesi Merkez Bucağına bağlı Hacıhaliller
Köyü ile,
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Saruhanlı İlçesi Merkez Bucağına bağlı Yeşilköy Köyü bölgesindeki
iki ilçe arası sınır, özel krokisinde de işaret edildiği üzere;
(Hacıhaliller Köyünden Hüseyin Urcan ile Abdullah Onan'a ait bağ
larm «Hüseyin Urcan'a ait bağ 866, Abdullah Onan'a ait bağ ise 864
parsel numaralıdır.» arasmdan geçen yolun, Gediz Nehrine kavuştuğu
yerden başlıyarak, buradan Gediz Nehrini batı istikametinde takiben, Pos
tacı A l i Şen «530 parsel» bağının batı sınırının, Gediz Nehri ile kesiştiği
noktaya çekilecek hat.) olarak tespit edilmiştir.
2 — Tarafların karşı taraf sının içinde kalan genel ve özel hakları
saklıdır.
3 — Bu karan İçişleri Bakanı yürütür.
6/2/1972
CUMHURBAŞKANI
C. SUNAY
Başbakan
içişleri Bakam
Prof. Dr. N. ERİM
F. KUBAT

Karar Sayısı: 10713
1 — Nevşehir i l i Gülşehir ilçesi Merkez Bucağına bağlı Yeşilöz
(Cemel) Köyü ile,
Avanos ilçesi Merkez Belediyesi arasındaşi i k i ilçe arası sınır, özel
krokisinde de gösterildiği üzere;
(975 rakımlı Aşıklı tepeden 1030 rakımlı Kızıl tepeye çekilecek düz
hattm Kızılöz deresini kestiği noktadan başlayarak, güney istikametinde
Kızılöz deresini takiben Kızdırmakla birleştiği noktaya çekilecek hat)
olarak tespit edilmiştir.
2 — Tarafların karşı taraf sının içinde kalan genel ve özel hakları
saklıdır.
3 — Bu kararı içişleri Bakam yürütür.
6/2/1972
CUMHURBAŞKANI
C. SUNAY
Başbakan
İçişleri Bakanı
Prof. Dr. N. ERİM
F. KUBAT

Karar Sayısı: 10712
1 — Sinop İli Gerze İlçesi Dikmen Bucağına bağlı Bucak, Büyükkızık ve Yaylabeli Köyleri ile,
Durağan İlçesi Merkez Bucağına bağlı Yassıalan, Kızılcapelit, Gölalan ve Olucak Köyleri bölgesindeki i k i ilçe arası sınır, özel krokisinde
de işaretlendiği üzere :
(1324 rakımlı Külek tepeden başlıyarak, Sırt yolunu takiben 1354
rakımlı tepeye - buradan 1381 rakımlı tepeye - buradan yine Sırt yolunu
takiben Bozarmut tepeye - buradan Daz tepeye - buradan kuzeye doğru
uzanan isimsiz küçük tepeden geçerek, Karakuz dağı üzerindeki isimsiz
tepeye ve bu tepenin doğu yamacından çıkan Kuru dereyi takiben Kürt
Bozgunu deresiyle kesiştiği noktaya - buradan Kürt Bozgunu deresini ta
kiben Bozarmut Mahallesi ile 1379 rakımlı tepenin arasmdan çıkan ve
Mezarlıkbaşı mevkiinin kuzeyinden geçen isimsiz Suludere ile kesiştiği
noktaya - buradan Karanlıkgöl ile Soyuk Ormanı arasmdan geçen dereyi,
akışının aksi istikametinde takiben, bu derenin güneyindeki en uç ko
lunun patika ile kesiştiği noktaya - buradan patikayı takiben sırt yolu ile
kesiştiği noktaya - buradan sırt yolunu takiben 1455 rakımlı Soyuk te
peye - buradan güneye doğru sırt yolunu takiben Yeldeğirmeni tepesine buradan yine sırt yolunu takiben Kuşluk tepeye - buradan İncekır tepe
sine - buradan da sırt yolunu takiben Gâvur tepeye çekilecek hat.) ola
rak tespit edilmiştir.
2 — Tarafların karşı taraf sının içinde kalan genel ve özel haklan
saklıdır.
3 — Bu karan içişleri Bakam yürütür.
6/2/1972
CUMHURBAŞKANI
C. SUNAY
Başbakan
içişleri Bakanı
Prof. Dr. N. ERİM
F. KUBAT

Karar Sayısı: 10711
1 — Muğla i l i Fethiye ilçesi Merkez Bucağına bağlı
Köyü üe,

Patlangıç

23 MART 1972

Burdur İli Gölhisar İlçesine bağlı Altınyayla (Dirmil) Kasabası böl
gesindeki iki il arası sınır, ilişik krokisinde de işaret olunduğu üzere;
(2142 rakımlı Incebel tepesinden başlıyarak, batı istikametindeki su
bölümünü takip ederek 2016 rakımlı tepeye - buradan güneybatı istika
metinde uzanan su bölümünü takiple işbu su bölümünün Çataltepenin ba
tısında kuzeyden güneye giden yolla kavuştuğu noktaya - buradan yolu
güney istikametinde takip ederek bu yolun Ortabağcak deresine inen pa
tika ile kesiştiği noktaya - buradan 1573 rakımlı tepeye - buradan güney
batı istikametinde su bölümünü takiben 1631 rakımlı Karatepeye - bu
radan güney istikametinde su bölümünü takiben 1523 rakımlı Arpacık
tepesine - buradan su bölümü hattını güney istikametinde takiben Devret
deresi ile kesiştiği noktaya çekilecek hat.) olarak tespit edilmiştir.
— Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları
saklıdır.
2

3 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür.
6/2/1972
CUMHURBAŞKANI
C. SUNAY
Başbakan
Prof. Dr. N. ERİM

içişleri Bakanı
F. KUBAT

uygun görülen aynı Kürsü Doçenti Dr. Yılmaz Bozkurt, bu Kanunun
26 nci maddesi gereğince atanmıştır.
2 — Bu karan Millî Eğitim Bakam yürütür.
15/3/1972
CUMHURBAŞKANI
C. SUNAY
Başbakan
Millî Eğitim Bakanı V.
Prof. Dr. N. ERİM

M.

ÖZTEKİN

Karar Sayısı: 10597
1 — Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesinde açık bulunan 1100 lira
aylıklı Morfoloji Kürsüsündeki Profesörlüğe, Fakülte Profesörler Ku
rulu tarafından seçilen ve seçimi Üniversite Senatosunca uygun görülen
aynı Fakülte Morfoloji Kürsüsü Doçenti Dr. Erdoğan Gireli, 4936 sayılı
Kanunun, 115 sayılı Kanunla değişik 26 nci maddesi gereğince, almakta
olduğu 1250 lira aylıkla atanmıştır.
2 — B u karan MllU Eğitim Bakam yürütür.
29/2/1972
CUMHURBAŞKANI
O. BUN AY
Başbakan
Prof. Dr. N. ERİM

Karar Sayısı: 10746
1 — Yozgat i l i Sorgun ilçesi Merkez Bucağına bağlı Inevi Köyü,
aynı Hin Sarıkaya İlçesinin Merkez Bucağına bağlanmıştır.
2 — B u kararı içişleri Bakanı yürütür.
15/3/1972
CUMHURBAŞKANI
C. SUNAY
Başbakan
Prof. Dr. N. ERİM
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İçişleri Bakanı
F. KUBAT

Milli Eğit. Bakam
1. ARAR

Karar Sayısı: 10598
1 — Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesinde açık bulunan 1100 lira
aylıklı 1. İç Hastalıklan Kürsüsündeki Profesörlüğe, Fakülte Profesör
ler Kurulu tarafından seçüen ve seçimi Üniversite Senatosunca uygun
görülen, aynı Fakülte 1. Iç Hastalıklan Kürsüsünde Doçent Dr. Saim
Yeğinboy, 4936 sayılı Kanunun, 115 sayılı Kanunla değişik 26 nci mad
desi gereğince, almakta olduğu 1500 lira aylıkla atanmıştır.
2 — B u kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.
29/2/1972

Karar Sayısı :10745
1 — Tekirdağ Hi Malkara İlçesi Yörük Bucağına bağlı
Köyü, aynı ilin Merkez ilçesinin Inecik Bucağına bağlanmıştır.
2 ~ . Bu karan içişleri Bakanı yürütür.

CUMHURBAŞKANI
O. SUNAY

Generli
Başbakan
Prof. Dr. N. ERİM

Millî Eğit. Bakam
1. ARAR

15/3/1972
CUMHURBAŞKANI
C. SUNAY
Başbakan
Prof. Dr. N. ERİM

içişleri Bakanı
F. KUBAT

Milli Eğitim Bakanlığından:
Karar Saym: 10741
1 — Karadeniz Teknik Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesinde
açık bulunan 2000 lira aylıklı Kimya Bölümü Profesörlüğüne, istanbul
Üniversitesi, Kimya
Fakültesi Anorganik Kimya Kürsüsü Profesörü
Dr. Saffet Rıza Alpar'ın, 4936 sayılı Kanunun, 115 sayılı Kanunla de
ğişik 26 nci ve «Üniversiteler Öğretim Üyelerinin ve Kürsü Profesörle
rinin Seçimleri ile Profesörlüğe Yükseltilme Hakkında Tüzük» ün 21
inci maddelerine göre, almakta olduğu 2000+200 lira aylıkla naklen
atanmıştır.
2 — Bu karan Millî Eğitim Bakanı yürütür.
15/3/1972
CUMHURBAŞKANI
C. SUNAY
Başbakan
Prof. Dr. N. ERİM

Millî Eğitim Balkanı V.
M. ÖZTEKİN

Karar Sayısı: 10748
1 — istanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mahsullerini
Değerlendirme Kürsüsünde Üniversite Profesörlüğüne, 4936 sayılı K a 
nunun, 115 sayılı Kanunla değişik 24 üncü maddesi gereğince, kadroya
bağlı olmaksızın ve aylığım Doçentlik kadrosundan almak üzere, Fakülte
Profesörler Kurulu tarafından seçilen ve seçimi Üniversite Senatosunca

1

1

•-

Bayındırlık Bakanlığından ;
Karar Sayısı: 1054i
Bakanlar Kumlunun 13/11/1971 gün ve 7/3434 sayılı karan İU
kadrosu 1. derece tespit edilen Müsteşar Muavinliğine halen bu görevi
İfa eden ve 1. dereceden maaş alan Hasan Bora'nm atanması uygurgörülmüştür.
B u kararı Bayındırlık Bakanı yürütür.
29/2/1972
CUMHURBAŞKANI
O. SUNAY
Başbakan
Prof. Dr. N. ERİM

Bayındırlık Bakanı
M. ÖZTEKİN

Karar Sayısı: 10543
Bakanlar Kurulunun 13/11/1971 gün ve 7/3434 sayılı karan ile
kadrosu 1. derece tespit edilen Müsteşar Muavinliğine halen bu görev
ifa eden ve 3. derecenin 4. kademesi karşılığı 4970 lira maaş alan Meh
met Çötür'ün atanması uygun görülmüştür.
ıBu karan Bayındırlık Bakanı yürütür.
29/2/1972
CUMHURBAŞKANI
C. SUNAY
Başbakan
Bayındırlık Bakam
Prof. Dr. N. ERİM
M. ÖZTEKİN

Karar Sayısı: 10541
Bakanlar Kurulunun 13/11/1971 gün ve 7/3434 sayılı karan il*
kadrosu 1. derece tespit edilen Bakanlık Müşavirliğine halen bu görev
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ifa eden ve 1. dereceden maaş alan A l i Namık Sılay'ın atanması uygun,
görülmüştür.
B u kararı Bayındırlık Bakanı yürütür.
29/2/1972

Başbakan
Prof. Dr. N. ERİM

CUMHURBAŞKANİ
C. SUNAY
Bayındırlık Bakam
M. ÖZTEKIN

Karar Sayısı: 10727
1 — Müşavir A l i Rıza Tuncer'in başka bir göreve atanmak üzere
mezkûr görevden alınması uygun görülmüştür.
2 — - B u karan Bayındırlık Bakanı yürütür.
14/3/1972
C U M H U R B A ŞK A N I
C. SUNAY
Başbakan
Bayındırlık Bakam
Prof. Dr. N. ERİM
M. ÖZTEKİN

23 MART 1972

Bölümü Başkanı Prof. Dr. Doğan Karan'm yeniden Yüksek Sağlık Şûrası
Üyeliğine atanması uygun görülmüştür.
2 — Bu karan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam yürütür.
13/3/1972
CUMHURBAŞKANI
C. SUNAY
Başbakan
Prof. Dr. N. ERİM

Sağlık ve Sos. Yar. Bakanı
Dr. C. AYKAN

Karar Sayısı: 10738
11 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine,
Bakanlık Müsteşarı Dr. Osman Yaşar'ın almakta olduğu 1 inci derecenin
4 üncü 'kademe aylığı ile naklen atanması uygun görülmüştür.
2 — Bu karan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam yürütür.
15/3/1972
CUMHURBAŞKANİ
C. SUNAY
Başbakan
Prof. Dr. N. ERİM

Sağlık ve Sos. Yar. Bakanı
Dr. C. AYKAN

Ticaret Bakanlığından :
Karar Sayısı: 10530
1 —• Açık bulunan Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü 3 üncü
derece kadro aylıklı 2 nci derece Teknik Müşavirliğine, Millî Prodük
tivite Merkezi eski Tarım Şube Müdürü Mehmet 'Sami Göksel'in 657
sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik 68 inci maddesinin 3 ve 4
üncü bentlerine müsteniden 3 üncü derecenin 1 inci kademe aylığı ile
terfian atanması uygun görülmüştür.
2 — B u karan Ticaret Bakanı yürütür.
29/2/1972

Başbakan
Prof. Dr. N. ERİM

CUMHURBAŞKANI
C. SUNAY
Ticaret Bakanı
N. TALÛ

Karar Sayısı: 10536
1 — Açık bulunan 3 üncü derece kadro aylıklı Içticaret Genel
Müdür Yardımcılığına, Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü 5 inci
derece kadro aylıklı Müşaviri Gündüz Arda'nın almakta olduğu 3 üncü
derecenin 1 inci kademe aylığı İle terfian atanması uygun görülmüştür.
2 — B u kararı Ticaret Bakam yürütür.
29/2/1972

Başbakan
Prof. Dr. N. ERİM

CUMHURBAŞKANİ
C. SUNAY
Ticaret Bakam
N. TALO

Karar Sayısı: 10600
1 — Açık bulunan Teşkilâtlandırma Genel Müdürlüğü 4 üncü de
rece kadro aylıklı Müşavirliğine, T. C. Ziraat Bankası Kooperatifler
Müfettişi Ferit Kaya Açıkahn'ın, 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı K a 
nunla değişik 68 inci maddesinin 3 ve 4 üncü bentlerine müsteniden
naklen ve terfian atanması uygun görülmüştür.
2 — Bu karan Ticaret Bakanı yürütür.
29/2/1972

Başbakan
Prof. D". N. ERİM

CUMHURBAŞKANI
C. SUNAY
Ticaret Bakanı
N. TALO

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından :
Karar Sayısı: 10719
1 — 5305 sayılı Kanunla değiştirilen Umumî Hıfzıssıhha Kanunu
nun 12. maddesi gereğince 16/1/1972 tarihinde müddeti sona eren Yüksek
Sağlık Şûrası Üyelerinden Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri

Tanm Bakanlığından :
Karar Sayısı: 10527
1 — Aıgık bulunan ve 13/11/1971 tarih ve 7/3434 sayılı kararname
ile 4 üncü derece olarak tespit edilen 1 inci sınıf müfettişliğine, 6 nci
dereceli 2 nci sınıf müfettiş kadrosundan aylık almakta olan Teftiş Kurulu
Başkanlığında Müfettiş Burhan Tekinalp'in,
657 sayılı Kanunun 1327
sayılı Kanunla değişik 66 inci maddesinin 3 ve 4 üncü bentlerine göre
terfian atanması uygun görülmüştür.
2 — B u kararı Tarım Bakanı yürütür.
29/2/1972
CUMHURBAŞKANI
C. SUNAY
Başbakan
Tanm Bakanı
Prof. Dr. N. ERİM
Prof. O. DİKMEN

Ulaştırma Bakanlığından :
Karar Sayısı: 10504
1 — Ulaştırma Bakanlığı Teftiş Kurulunda
rece Birinci Sınıf Müfettişliğine, 7. derecenin 2.
ikinci Sınıf Müfettiş Kâmil Arslan'm, 657 sayılı
Kanunla değişik 68 inci maddesinin 3 ve 4 üncü
terfian atanması uygun görülmüştür.
2 — Bu karan Ulaştırma Bakanı yürütür.
29/2/1972

Başbakan
Prof. Dr. N. ERİM

açık bulunan 4. de
kademe aylığını alan
Kanunun 1327 sayılı
bentlerine müsteniden

CUMHURBAŞKANI
C. SUNAY
Ulaştırma Bakanı
R. DANIŞMAN

Karar Sayısı: 10601
Açık bulunan ve Bakanlar Kurulunun 13/11/1971 gün ve 7/3434
sayılı karan ile 1 inci dereceye çıkarılan Haberleşme Dairesi Başkanlı
ğına, Azot Sanayü T. A . Ş. Genel Müdürlüğü kadrosunda 3 üncü derece
nin 2 nci kademesinden maaş alan Yüksek Mühendis Fikri Çağlar'ın
657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik 68 inci maddesinin 3
ve 4 üncü bentleri gereğince naklen ve terfian atanması uygun görül
müştür.
2 — Bu karan Ulaştırma Bakanı yürütür.
29/2/1972
CUMHURBAŞKANI
C. SUNAY
Başbakan
Ulaştırma Bakanı
Prof. Dr. N. ERİM
R. DANIŞMAN

23 MART 1972

(Resmî Gazete)

Çalışma Bakanlığından :
Karar Bayisi: 10702
1 — Açık bulunan 4 üncü derece 1 inci Sınıf Bakanlık Müfettiş
liğine, 2 nci Sınıf Müfettiş Necdet Kubanç'ın, 657 sayılı Kanunun 1327
sayılı Kanunla değişik 68 inci maddesinin 3 ve 4 üncü bentleri gereğince
atanması uygun görülmüştür.
2 — Bu karan Çalışma Bakanı yürütür.
29/2/1972
CUMHURBAŞKANI
C. BUNAT
Başbakan
Çalışma Bakanı
Prof. Dr. N. ERİM
A. R. UZUNER

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından :
Karar Sayısı:. 10540
1 —• Açık bulunan 3 üncü derece aylıklı Sanayi Dairesi Uzman
lığına, içişleri Bakanlığı kadrosundan olup, 99 sayılı Kanun gereğince
Devlet Planlama Müsteşarlığında çalıştırüan ve 6 nci derece kadrodan
6 nci derecenin 2 nci kademe aylığına intibakı yapılan Osman Orhan
Bali'nin 3 üncü derecenin 1 inci kademe aylığı ile,
2 —• Açık bulunan 4 üncü derece aylıklı Müşavirliklere,
—i Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü kadro
sunda olup, 99 sayılı Kanun gereğince Devlet Planlama Müsteşarlığında
çalıştınlan ve 6 nci derece kadrodan '6 nci derecenin 3 üncü kademe ay
lığına intibakı yapılan Osman Nuri Sezer'in,
—• Sümerbank Genel Müdürlüğü kadrosunda olup, 99 sayılı Kanun
gereğince Devlet Planlama Müsteşarlığında çalıştınlan ve 8 inci derece
kadrodan 8 inci derecenin 1 inci kademe aylığına intibakı yapılan Erol
Saymer'in,
—> Tarım Bakanlığı Ankara Bölge Ziraî Mücadele Araştırma Enstütüsü Müdürlüğü kadrosunda olup, 99 sayılı Kanun gereğince Devlet
Planlama Müsteşarlığında (çalıştırılan ve 9 uncu derece kadrodan 9 uncu
derecenin 3 üncü kademe aylığına intibakı yapılan Yahya Dağ'ın,
4 üncü derecenin 1 inci kademe aylıkları ile,
©57 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla değiştirilen 68 inci mad
desinin 3 ve 4 üncü bentleri gereğince naklen ve terfian atanmaları uy
gun görülmüştür.
31 — B u kararı (Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
29/2/1972
CUMHURBAŞKANI
O. SUNAY
Başbakan
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Prof. Dr. N. ERİM
M. EREZ

Karar Sayısı: 10539
1 — Açık bulunan 1 inci derece aylıklı Müsteşar Yardımcılığına,
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü kadrosundan

olup, 440 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesi uyarınca çalıştınlmak
suretiyle ilmî Araştırma ve Geliştirme Kurulu Başkanlığını ifa eden
Kimya Yüksek Mühendisi Ahmet Umur ÎUşir'in,
— Açık bulunan 1 inci derece aylıklı Sanayi Dairesi Başkanlığına,
bu görevi, Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü kad
rosunda olup, 440 sayılı Kanunjun geçici 8 inci maddesi gereğince ça
lıştınlmak suretiyle yapmakta olan İnşaat Yüksek Mühendisi Mehmet
Gölhan'ın,
—• Açık bulunan 1 inci derece aylıklı Küçük Sanatlar Dairesi Baş
kanlığına, bu görevi, Azot Sanayii T. A . Ş. Genel Müdürlüğü kadro
sunda olup, 440 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesi gereğince çalıştırümak suretiyle yapmakta olan Makina Yüksek Mühendisi Ayhan Karlıdağ'ın,
1 inci derecenin 1 inci kademe aylıkları ile,
ı — ' Açık bulunan 2 nci derece aylıklı Sanayi Dairesi Başkan Yar
dımcılığına, Azot Sanayii T. A . Ş. Genel Müdürlüğü kadrosunda olup,
440 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesi uyarmca çalıştırılmak sure
tiyle Sanayi Dairesi Başkan Yardımcılığını ifa edan Makina Yüksek
Mühendisi Erdoğdu Ekesan'm 2 nci derecenin 1 inci kademe aylığı ile,
—< Açık bulunan 3 üncü derece aylıklı Sanayi Dairesi Başkan
Yardımcılığına, bu görevi, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel
Müdürlüğü kadrosunda olup, 440 sayüı Kanunun geçici 8 inci maddesi
gereğince çalıştınlmak suretiyle yapmakta olan Makina Yüksek Mü
hendisi Aslan Sanır'm almakta olduğu 3 üncü derecenin 2 nci kademe
aylığı ile,
2 — Açık bulunan 3 üncü derece aylıklı Sanayi Dairesi Başkar
Yardımcılığına, 3 üncü derece aylıklı Sanayi Dairesi Uzmanı Uğur ö z
demirin almakta olduğu 3 üncü derecenin 1 inci kademe aylığı ile,
657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla değiştirilen 68 inci madde
sinin 3 ve 4 üncü bentlerine müsteniden naklen ve terfian atanmalar
uygun görülmüştür.
3 — B u karan Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
29/2/1972
CUMHURBAŞKANI
C. SUNAY
Başbakan
Prof. Dr. N. ERİM

Sanayi ve Teknoloji Bakanı
M. EREZ

Karar Sayısı: 10598
1 — Açık bulunan '5 inci derece kadro aylıklı Basm Müşavirliğine
8 inci dereee kadrodan 5 inci derecenin 1 inci kademe aylığını alan Os
man Atillâ'nın almakta olduğu aylıkla naklen ve terfian tayini uyguı
görülmüştür.
2 — Bu kararı Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
29/2/1972
CUMHURBAŞKANI
C. SUNAY
Başbakan
Prof. Dr. N. ERİM

Sanayi ve Teknoloji Bakanı
M. EREZ

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı
E . No : 1967/22
K. No : 1971/32

ÖZÜ : 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 16. maddesine göre tarh ve tahakkuku ge
reken DEĞERLENME RESMİ ALACAĞININ
doğuşuna ve zamanaşımı süresinin başlangıcına,
kamulaştırılan gayrimenkulun kayıtlarının tapu
sicillinden terkin ve fiilen yıkılarak yola katıl
ması tarihinin esas alınması gerekeceği hakkın
da Danıştay içtihatları Birleştirme Kurulu
Kararı.
5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 16. maddesine göre tarh
ve tahakkuku gereken değerlenme resmi alacağının Belediye lehine do
ğuşu ve zamanaşımı süresinin başlangıç tarihi konusunda çıkan uyuşmaz
lığın Danıştay'a intikali sonunda : «Kamulaştırılan gayrimenkulun ka^
yıtlarınm tapu sicillinden terkin ve fiilen yıkılarak yola katılması işlem
ve olayının vuku bulduğu tarihin, değerlenme resmi alacağının doğu
şuna ve zamanaşımı süresinin başlangıcına esas alınacağı» görüşünü

benimseyen 7. Dairenin 28/2/1964 tarih ve E . 1963/1885, K. 1964/82'
sayılı kararı ile, sözü geçen resim alacağının doğuşuna ve zamanaşım
süresinin başlangıcına «Yolun tamamlanması ve trafiğe açılması olayı
nm vuku bulduğu tarihin esas alınması gerekeceği» yolundaki Dav;
Daireleri Kurulunun 4/1/1966 tarih ve E . 1964/730, K . 1966/1184 sa
yılı kararı arasında çelişiklik ve uyuşmazlık bulunduğu, içişleri Bakan
lığının 2/11/1967 günlü ve mahallî idareler, 622-426-64/24764 sayılı ya
zılariyle ileri sürülerek, bu aykırılığın içtihadın birleştirilmesi yolu i l
giderilmesinin istenmesi üzerine, söz konusu kararlarla, Başkanun Söz
cüsünün düşüncesi, raportör üyenin raporu ve konu ile ilgili yasa hü
kümleri incelenerek gereği düşünüldü :
521 sayılı Danıştay Kanununun 45 inci maddesine göre içtihadı
birleştirilmesini gerektirir mahiyette aykırı kararların 'bulunduğuna oj
birliğiyle karar verildikten sonra işin esası incelendi.
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5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 16. maddesi hükmü, ka
mulaştırma sebebiyle.... yüzünde bulunduğu yolların genişlemesiyle de
ğerleri artan gayrimenkullerden takdir edilecek olan eski rayiç değeri
ile yeni rayiç değeri arasındaki farkın yarısının değerlenme resmi ola
rak alınacağını öngörmüştür.

olayının vukubulduğu tarihin, değerlenme resmi alacağının doğuşuna ve
zamanaşımı süresinin başlangıcına esas alınacağı» görüşünü benimseyen
7. Dairenin E. 1963/1885, K . 1964/824 sayılı kararı yönünde birleştiril
mesine 3/7/1971 günü üçte ikiyi aşan oyçokluğu ile karar verildi.
AZLIK OYU

Burada açıkça görüleceği üzere yasa hükmü, kamulaştırma nede
niyle alınacak değerlenme resmi alacağını, resme konu olan gayrimenkullerin, yüzünde bulunduğu yolların genişlemesiyle değerlerinin art
ması olayının vukuuna bağlamıştır.
Bu duruma göre değerlenme resmi alacağının doğuşunda i k i öğe
nin etkili olduğu anlaşılmaktadır. Bunlar,
Kamulaştırma nedeniyle gayrimenkulun,
a) Yüzünde bulunduğu yolun genişlemesi,
b) Değerinin artmış olmasıdır.
Yolun genişlemesiyle değer artışı olayının vukuu tarihi değerlen
me resminin doğuşuna etkili olacağına ve dolayısiyle zamanaşımı süre
sinin başlangıç tarihinin hesaplanmasında esas tutulacağına göre her
şeyden önce söz konusu olayın niteliği ile vukuu tarihinin tayin ve tes
piti gerekmektedir.

X —> Olayda, taşınmazın değerlenmesi kamulaştırma sonucu yo
lun genişlemesinden meydana gelmiş olduğuna göre, vergi alacağını doğu
ran esas olay kamulaştırmadır. Şu halde kamulaştırma işleminin bir
daha geri dönülememek üzere tekemmül ettiği tarihi, vergi alacağının
da doğuş tarihi olarak almak gerekecektir. Kamulaştırma işlemi 6830
sayılı Kanun hükümlerince çeşitli safhalardan geçtikten sonra, taşına
mazın ilgiü idare adına tapuya tescili, yada olayda olduğu gibi tapudaki
kaydın terkini suretiyle tamamlanmaktadır. Bu durumda, olaydaki ver.
gi (Değerlenme resmi) alacağının doğuş tarihi, başka bir deyimle ta
hakkuk zamanaşımı başlangıcı, taşınmazın tapudaki kaydının terkin
edildiği tarih olacaktır. Vergi hukuku ve vergilendirme işlemlerinin doğ
ru ve iyi işliyebilmeleri bakımından, tahakkuk zamanaşımı başlangıç
tarihlerinin kesinlikle bilinmesi zarureti karşısında, her suretle kesinliği
belli ve tespiti hatasız olarak müırıkün olan kayıt terkin tarihinin bu
nitelikleriyle zamanaşımına başlangıç alınmasında isabet olacağı açıktır.

Yolun genişlemesi; üzerinden veya içinden geçmek amacı ile önce
açılmış bulunan ve yayaların geçmesine, tekerlekli araçların işlemesine
yetecek geçilen yerlerden, üzeri asfalt betonu ile kaplı geçilecek yerlere
kadar çok değişik çeşitleri bulunan yolların bu kez kamulaştırılan bir
kısım gayrimenkullerin fiilen yıkılması ve yola katılması suretiyle eni
nin artırılması demektir.

Bu sebeplerle 5237 sayılı Kanunun 16. maddesindeki değerlenme
resmi alacağının doğuş ve tahakkuk zamanaşımı başlangıç tarihinin
tespiti hususunda çıkan içtihat aykırılığının 7. Dairenin E . 1963/1885,
K. 1964/824 sayılı kararı esasları dahilinde ve yukarıda belirttiğimiz
gerekçe nazara alınmak kaydiyle birleştirilmesi gerektiği düşüncesiyle
çoğunluk kararma karşıyız.

Yolun genişlemesinden inşaatın tamamlanması, yolun trafiğe açıl
ması anlamını çıkarmak mümkün değildir. Aksi halde kanun vazımın
maksadının dışına çıkılmış olur.
Kamulaştırma işlemi tamamlandıktan, kamulaştırılan gayrimenkul
lerin kayıtları tapu dairesince terkin edildikten sonra bunların fiilen yı
kılması ve yola katılmasiyle yolun eni artmış ve böylece değerlenme
resmi kanunun bağladığı olayda vuku bulmuştur. Yolun genişlemesi ola
yının vukuu ile değerlenme resmi alacağı da doğmuş olacağından tahak
kuk zamanaşımı süresinin başlangıç tarihinin bu esasa göre saptan
ması gerekir.
Gerçekten, değerlenme resmi alacağının hangi esas ve usullere gö
re hesaplanacağı Ugili yasa hükmünde belirtilmiştir. Kamulaştırma ve
yol inşaatının tamamlanması için yapılan harcamalar bu resim alacağı
nın hesplanmasında gözönünde bulundurulmıyacağmdan, tarh ve tahak
kuk işlemi için yol inşaatının tamamlanmasını ve yolun trafiğe açılma
sını beklemenin eyleme dayanan yararı olmıyacağı bir yana, kanun hü
kümlerine uyarlığı da düşünülemez.
Ayrıca, 5237 sayılı Kanunun 16. maddesinin 2. fıkrasiyle «... birinci
fıkradaki hallerin vukuunda-gayrimenkulün yüzünde bulunduğu yolun
genişlemesi halinin vukuunda - belediye başkanlarının, değer farklarını
takdir için komisyonu derhal faaliyete geçirecekleri» derpiş olunmaktadır.
Bu fıkra hükmü ile de, yolun genişlemesi halinin vukuunun değerlenme
resmi alacağının doğuşuna yeter sebep sayıldığı açıkça teyit edilmiş
bulunulmaktadır.
Açıklanan nedenlerle, içtihadın «Kamulaştırılan gayrimenkulun
kayıtlarının tapu sicUlerinden terkin ve fiilen yıkılarak yola katılması
1
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X X — 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 16.ncı maddesi
tüm olarak gözönünde tutulduğu takdirde, kamulaştırmanın amacına
ulaştığı takdirde değerlenme resmi salmabileceği anlaşılmaktadır. Çün
kü maddede bir takım inşa ve tesislerden söz edilmekte ve eski rayiç
değeri Ue yeni rayiç değeri arasındaki farkın resme esas olacağı belir
tilmektedir. Çoğunluğun gerekçeli kararında ileri sürüldüğünün aksine
kamulaştırma işleminin tamamlanması ve tapu terkim ile yıkma sonucu
yola çıkan bir gayrimenkulun rayiç bedelinin kemaliyle tebeyyün ettiği
iddia olunamaz. Kamulaştırmanın amacına uygun olarak sonuçlanması
ve tesisin kesin kabulünün yapılması (Yolun trafiğe açılması) ile ger
çek rayiç bedelin ortaya çıkacağı şüphesizdir. Kaldıki 5237 sayılı Bele
diye Gelirleri Kanununda, belediyeler için ancak, bir hizmet mukabilinde
gelir sağlanması amacı gözetilmiştir. idare kendine düşen görevi gerek
tiği gibi ifa edip yolun hizmete açılmasını sağlamadan fertlere bu ko
nuda külfet yüklenmesi anılan Kanunun ruh ve maksadı ile de çelişki
teşkil eder.
Bu sebeplerle, Belediye Gelirleri Kanununun 16. maddesine göre
tarh ve tahakkuku gereken değerlenme resmi alacağının belediye lehine
doğuşu ve zamanaşımı süresinin başlangıç tarihinin tespiti konusunda
çıkan içtihat aykırılığının Dava Daireleri Kurulunun 4/1/1966 günlü ve
E . 1964/730, K. 1966/1184 sayılı kararı istikametinde birleştirilmesi ge
rektiği görüşü ile çoğunluk kararına karşıyım.

•••

GENELGELER
Dışişleri Bakanlığından :
11 Haziran 1968 tarihinde yetkili temsilcimiz tarafından Lâhey'de
imzalanmış bulunan 16 Kasım 1965 tarihli «Hukukî veya Ticarî Mevzu
larda Adlî ve Gayrı Adlî Evrakın Yabancı Memleketlerde Tebliğine Dair
Sözleşme (Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial
Documents in Civil and Comercial Matters)» nin onaylanması Bakanlar
Kurulunca kararlaştırılarak 24 Aralık 1971 gün ve 14052 sayılı Resmî
Gazete'de yayımlanmıştır.
Onay Belgesi ile Sözleşmenin 2 nci, 6 nci, 8 inci, 9 uncu, 10 uncu,
15 inci ve 16 nci maddelerine ilişkin olarak yapılan beyan metni 24 Şubat
1972 tarihinde Lâhey Büyükelçiliğimiz tarafından Hollanda Dışişleri B a 
kanlığına tevdi edilmiştir.
Sözleşme Onay Belgesi'nin tevdi tarihini takiben 60 mcı gün, başka
bir deyimle, 24 Nisan 1972 tarihinde Türkiye için yürürlüğe girecektir.

Yapılan beyanın Türkçe ve Fransızca metni şöyledir :
1 — Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Sözleşme'nin
2 nci maddesinin 1 inci fıkrası uyarmca, «merkezî makam» tayin edilmiş
tir.
3 —• Sözleşmenin 6 nci maddesinde bildirilen «tasdik vesikası» m
tanzime de yine Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü yet
kilidir.
3 — .Sözleşme'nin 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında bildirilen
yoldan gönderilecek evrakı «Kabule yetkili makam» olarak da Hukuk
İşleri Genel Müdürlüğü tayin edilmiştir.
4 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, diplomatik memurların ve
Konsolosluk memurlarının, Sözleşme'nin 8 inci maddesi uyarmca. sadece,
kendi vatandaşlarına tebliğ yapabilme yetkilerini kabul eder.
5 —• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Sözleşme'nin 10 uncu mad
desinde bildirilen tebliğ usullerini reddeder.

(Resmî Gazele)
6 —• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 15 inci maddenin 1 inci fık
rasının hükmüne rağmen, işbu maddenin 2 nci fıkrasındaki şartlara
mevcutsa, hâkimlerinin karar verebileceklerini beyan eder.
t —• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 16 nci maddenin 2 nci fıkra
sında bildirilen taleplerin, 'kararın verilmesinden itibaren bir sene içinde
dermeyan edilmezlerse, kabul edilmiyeceklerini, 16 neı maddenin 3 üncü
fıkrası uyarınca beyan eder.
1

1 — Conformémen à l'article 2 alinéa premier de la Convention, la
Direction Générale des Affaires Civiles au Ministère de la Justice, (Ada
let Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara) est désignée
comme Autorité centrale.
2 —'Da Direction Générale des Affaires Civiles au Ministère de la
Justice est également compétente pour dresser l'attestation prévue à
l'article 6 de la Convention.
3 —• L a Direction Générale des Affaires Civiles est
également
désignée comme Autorité compétente pour recevoir les actes transmis
par la voie prévue à l'article 9, alinéa premier de la Convention.
4 — ' L e Gouvernement de la République de Turquie reconnaît aux
agents diplomatiques ou consulaires la faculté de faire des significations
ou des notifications, conformément à l'article 8 de la Convention seule
ment à ses propres ressortissants.
5 — ' L e Gouvernement de la République de Turquie déclare s'oppo
ser à l'utilisation des méthodes de signification et de notification énuanérées à l'article 10 de la Convention.
6 — ' L e Gouvernement de la République de Turquie déclare que,
nonobstant les dispositions de l'alinéa premier de l'article 15, si les con
ditions visées à l'alinéa 2 dudit article sont réunies, ses juges peuvent
statuer.
7 —• Conformément à l'article 16, alinéa 3 le Gouvernement de la
République de Turquie déclare que, les demandes visées à l'article 16,

alinéa 2, sont irrecevable si elles sont formées après l'expiration d'un
délai d'un an à compter du prononcé de la décision.

Dışişleri Bakanlığından :
10 Haziran 1970 tarihinde yetkili temsilcimiz tarafından Lâhey'de
imzalanmış bulunan 24 E k i m 19516 tarihli «Çocuklara Karşı Nafaka
Mükellefiyetine Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşme (Convention sur
la Loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants)» nia
onaylanması Bakanlar Kurulunca kararlaştırılarak 24 Aralık 1971 gün
ve 14052 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
Onay Belgesi ile Sözleşmenin 2 nci maddesi uyarınca yapılan be
yan metni 24 Şubat 1972 tarihinde Lâhey BüyiikelçiUğimiz tarafından
Hollanda Dışişleri Bakanlığına tevdi edilmiştir.
Sözleşme, Onay Belgesi'nin tevdi tarihini takiben 60 ıncı gün,
başka bir deyimle, 24 Nisan 11972 tarihinde Türkiye için yürürlüğe gi
recektir.
Yapılan beyanın Türkçe ve Fransızca metni şöyledir :
«Çocuk mutat olarak yabancı bir memlekette otursa dahi, nafaâta
talebinin bir Türk mahkemesinde dermeyan edildiği ve çocuk ile ken
disinden nafaka talep edilen kimsenin Türk vatandaşı olduğu ve ay
rıca bu kimsenin mutat olarak Türkiye'de oturduğu ahvalde, Çocuk
lara Karşı Nafaka Mükellefiyetine Uygulanacak Kanuna Dair iSözleşme'nin 2 nci maddesi uyarınca, Türk Kanunu uygulanır.»
Conformément à l'article 2 de «la Convention sur la Loi appli
cable aux obligations alimentaires envers les enfants» la loi turque
sera applicable même si l'enfant a sa résidence habituelle à l'étranger
lorsque la demande d'aliment est portée devant un tribunal turc, que
l'enfant et la personne à qui les aliments sont réclamés sont de
nationalité turque, et que cette dernière personne a sa résidence
habituelle en Turquie.»

•••

İLÂNLAR
Erzurum Ağır Ceza Mahkemesinden :
Esas No : 1971/46
Karar No : 1971/209
Sanık : Koçali Ağyürek, Hamza oğlu Seyran'dan olma 3/6/1935 do
ğumlu Pasinler'in Gökçe Harman Köyünden olup Kethüda Mahallesinde.
Suç : Adam öldürmeye teşebbüs 6136 sayılı Kanuna muhalefet
ıSuç tarihi: 12/10/1968
Yukarıda ismi ve adresi yazılı sanık ve suç arkadaşı haklarında
yapılan muhakeme neticesinde :
Hüküm özeti :
Sanığm T. C. K. nun 448ı, 62, 40 mcı maddeleri gereğince 16 yıl
ağır hapsine, 31 inci madde gereğince müebbeden kamu hizmetlerinden
men, 33 üncü madde gereğince ceza infaz süresince kısıtlılık halinde bu
lundurulmasına,
Ayrıca 6136 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi gereğince '6 ay hapis
ve 200 lira ağır para cezası ile mahkûmiyetine C. M . U . K. nun 104
üncü maddesi gereğince gıyaben tevkifine, 9125 kuruş mahkeme masra
fının tahsiline karar verilmiştir.
Adresi meçhul kaldığından 7201 sayılı Kanunun 28, 29 ve 31 inci
maddeleri gereğince ilânen tebligat yapılmasına, neşri tarihinden iti
baren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına, dair işbu karar özeti
tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
2063
.
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manın bırakıldığı 19/4/1972 günü saat 9 da mahkemede hazır bulunma
sını teminen davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
2243

Erzurum Sulh Ceza Hâkimliğinden :
E . No : 1971/608
K . No : 1972/25
Maznun : İbrahim Kul, Alay ve Güler'den olma 1932 doğumlu Bu
lanık Elmalıkaya Köyünden olup Erzurum A. Mumcu Mahallesi Verem
Savaş Dispanseri karşısı No. 48
Suç : Kumar oynamak
Suç tarihi : 3/8/1971
Tevkif tarihi : 4/8/1971
Tahliye 'tarihi : 13/8/1971
4/8/1971 gün 461 sayılı iddianame ile açılan davanın yapılan mu
hakemesi sonunda :
Hüküm özeti :
Eylemine mümas T.C.K. nun 568/1 maddesi gereğince takdiren teşdiden 15 gün hafif hapis 75 lira hafif para cezası, mevkuf günlerini ce
zadan mahsubu, 29 lira 20 kuruş masrafın tahsüine dairdir.
Sanığın adresi meçhul kaldığından adına 7201 sayılı Kanunun 28 ve
29 uncu maddeleri gereğince ilânen tebligat yapılmasına, neşri tarihintden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına dair 'işbu karar
özeti tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
2215

Erzurum Asliye İkinci Hukuk Hâkimliğinden :
1971/239
Davacı Şevket Bilen vekili Avukat A. Kadri Numamoğlu tarafından
davalı Artvin'in Melo Köyünden Ömer Akay aleyhine açmış olduğu 58
bin 811 lira 84 kuruş alacak davasının yapılan duruşmasında :
Davacının adresi meçhul olduğundan davetiye yerine kaim olmak
üzere ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.
Karar dairesinde yukarıda adı geçen davalı Ömer Akay'ın duruş

Erzurum Tapulama Müdürlüğünden :
Erzurum İli Hınıs İlçesi Akören Köyü 522 parsel numarasiyle ölü
Halil Aydın adına tespiti yapılan 10300 m.2 lik taşmmazmala Mehmet
Büyüker tarafından vaki itiraz üzerine Tapulama Komisyonumuzca ve
rilen 24/2/1972 tarihli kararda tespit malikinin aleyhine olup, ölü Halil
aydm mirasçılarının kimler olduğu ve adreslerinin bulunmamasından
işbu üân tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
207»
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Urfa İcra Tetkik Mercii Hâkimliğinden :
1969/97
Davacı Urfa İş Bankası tarafından davalılar Bekir Cevahir ve. ar
kadaşları aleyhine açılan itirazın ref'i davasının yapılan duruşmaları
sonunda :
Davalılardan Diyarbakır Kasap Pazarında Kasap Nazif Boz'un ad
resinin meçhul olduğu ve kendisine davetiyenin ilânen tebliğ edildiğin
den, Hâkimliğimizden itirazın ref'i talebinin reddine dair verilen
50/12/1971 gün 1969/97 esas 1971/165 karar sayılı ilâm ongun İçinde
temyizi kabil olmak üzere tebligat yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
2301

23 MART 1972

asker edilmesine sayılmıyan askerliğinin 1/3 ünün sayılmasına sanığın
Beden Kabüiyeti Talimatının 17. maddesi gereğince askerliğe elverişli
değildir raporu bulunduğundan feri cezasının infazının taktirinin idarî
makamlarca yapılmasına, 12/10/1970 ile 16/1/1971 - 5/2/1971 - 13/2/1971
tarihleri arasında tutuklulukta geçen sürelerinin mahkûmiyetinden mah
subuna dair temyizi kabil olmak üzere 19/4/1971 tarihinde gıyabında ve
rilen karar sanığa tebliğ edilemediğinden işbu hüküm özeti 7201 sayılı
Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca Resmî Gaze
te'de neşrinden 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmak ve tebliğ yerine
kaim olmak üzere ilân olunur.
2299

Van Ağır Ceza Mahkemesi Hâkimliğinden :

Gemerek Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
Davacı Köyişleri Bakanlığına izafeten Gemerek Malmüdürlüğü ta
rafından davalı aslen Gemerek Tekmen Köyünden olup halen Kayseri
Fevzi Çakmak Mahallesi Eses 'Sokak No. 9 'kat 2 de mukim Zübeyit
oğlu Bekir Yıldırım aleyhine ikame olunan tapu iptali ve tescil davası
nın yapılan yargılamasında :
Davalı adına dava evvel adresi meçhul olduğundan davetiye yeri
ne kaim olmak üzere ilânen tebligat yapılmış olmakla davalının duruş
ma günü olan 19/4/1972 günıü saat 9 da mahkememizin 1970/314 esas
sayılı dosyası için hazır bulunması veya kendisini bir veküle temsil et
tirmesi aksi takdirde davanın gıyabında görüleceği gıyap kararı yerine
kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
2302
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Denizli Üçüncü Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1971/409
Davacı Denizli Gölemezli Köyünden Atiye Acar vekili Avukat Tur
gut Çakmak tarafından davalı Denizli Gölemezli Köyünden A l i Acar
aleyhine açılan boşanma davasının yapılan muhakemesinde :
Davalı A l i Acar adresi meçhul kaldığından adına ilânen davetiye
tebliiğne karar verilmiş ve duruşması 21/4/1972 günü saat 9 a bıra
kılmıştır.
Adı geçen belirtilen gün ve saatte mahkemeye gelmediği veya ken
disini herhangi bir vekille de temsil ettirmediği takdirde adına gıyap
kararı çıkarılacağı davetiye yerine kaim olmak üzere üân olunur.
2308

E . No : 1971/36
K . No : 1971/114
Sanık : Cengiz 'Kılıç, Yusuf oğlu, 1954 doğumlu, Ayşe'den doğma,
Van'ın Dere Mahallesi nüfusuna kayıtlı, Van'da tenekeci çırağı, Dere
Mahallesinde oturur.
Suç : Kilit kırmak suretiyle hırsızlık
Suç tarihi:
Sanığın kilit kırmak suretiyle hırsızlık suçundan dolayı ikame olu
nan dava sebebiyle sanığın fül ve (hareketine uyan T. C. K. nun 64/1
delaletiyle 493/Son, 522/1, 55/3, 59 uncu maddelerinin tatbiki suretiyle
neticeten (Bir sene, beş ay, yirmi dört gün) müddetle ağır hapis cezası
ile tecziyesine, (95 lira 65 kuruş) muhakeme giderinin diğer mahkûm
olan sanıklarla birlikte müştereken ve müıteselsilen kendilerindn tahsi
line, (17/11/1971) tarihinde gıyabında oy birliği ile ve uygun görülen
talep veçhile karar verilmiştir. Verilen işbu gıyabî karararın tebliği için
sanık adresine çıkarılan tebüğatm, gösterilen adreslerde bulunamaması
sebebiyle tebliğ edilememiş ve usulen yapılan tahkikatta da sanığın ad
resi tespit edilemediğinden ve semti meçhule gittiği tespit olunduğundan
7201 sayılı Kanunun 28 - 31 inci maddeleri gereğince tebligatın ilânen
icrasına bu itibarla işbu kararın Resmî Gazete'de neşredilmesine ve ge
reği için Van C. Savcılığına bir nüshasının da bu sebeple tevdiine, Resmî
Gazete'de yapılacak ilânı müteakip ilân yapıldığı nüshalardan iki nüs
hasının! mahkememize gönderilmesine, tebligatın ilân tarihinden itibaren
15 gün sonra yapılmış sayılmasına, ve tebliğ tarihinden itibaren bir
hafta içinde temyiz etmediği takdirde, müteakip muamelenin icrasına,
ve üânın bir nüshasının da mahkeme divanhanesine ilsakma, tahakkuk
edecek ilân ücretinin sanık Cengiz Kılıçtan tahsiline, 1/3/1972 tarihinde
oybirliği ile dosya üzerinde karar verildi.
2317
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Ağrı 12 nci Tümen Askerî Hâkimliğinden :
Evrak No : 1969/298
E . No : 1970/42
K . No : 1970/167
(Suç : Emre itaatsizlikte ısrar
Sanık : A l i Çavuş, Mustafa oğlu 1946 doğumlu, Ünınıügülsüm'den
doğma Kayseri Erkilet Nahiyesi Kuşçuk Köyünde nüfusa kayıtlı ve mu
kim olup 5. Hd. Tb. 4. B l . Kızlu Karakolu Çayır Müfrezesi terhisli erle
rinden.
Sanığın saJbit olan emre itaatsizlikte ısrar suçundan As. C. K . nun
87/1 maddesi gereğince yedi gün süre ile hapsine, 647 sayüı Kanunun
4/1 inci maddesi gereğince bir günün on lira hesabiyle yetmiş lira para
cezasına çevrilmesine, mezkûr parayı defaten ödemesine dair temyizi
kabil olmak üzere 4/5/1970 tarihinde gıyabında verilen karar sanığa
tebliğ edilemediğinden işbu hüküm özeti 7201 sayüı Tebligat Kanunu 28
ve müteakip maddeleri uyarmca Resmî Gazete'de neşrinden onbeş gün
sonra tebliğ edilmiş sayılmak ve tebliği yerine kaim olmak üzere ilân
olunur.
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Evrak N o : 1971/152
E. No : 1971/152
K . No : 1972/85
Suç : Firar
Sanık : Hüseyin Mamak, Mustafa oğlu 1948 doğumlu Adıyaman
İM Musalla Mahallesi nüfusunda kayıtlı olup 29. P. A . 2. Tb. K h . ve
Dst. Bl. ten terhisli er.
Sanığın sabit olan firar suçundan As. C. K. nun 66/1-A ve T.C.K,
nun 47 nci maddeleri gereğince dört ay süre İle hapsine, yeni baştan

E . No : 1971/35
K . No : 1971/141
Sanık : Cengiz Kılıç, Yusuf oğlu, 1954 doğumlu, Ayşe'den doğma,
Van'ın Dere Mahallesi nüfusuna kayıtlı, Van'da tenekeci çırağı, Dere
Mahallesinde oturur.
(Suç : Küit kırmak suretiyle hırsızlık.
Sanığın kilit kırmak suretiyle hırsızlık suçundan dolayı ikame olu
nan dava sebebiyle sanığın ful ve hareketine uyan T. C. K . nun 64,
493/1, 522/1, 55/3 üncü maddelerinin 'tatbiki suretiyle neticeten bir
sene dokuz ay 10 gün müddetle ağır hapis cezası ile tecziyesine, (181
lira 95 kuruş) mahkeme giderinin diğer mahkûm olan sanıklarla birlik
te müştereken ve müteselsilen kendisinden tahsiline (28/12/1971) tari
hinde sanığın gıyabında oybirliğiyle ve uygun görülen talep veçhile 'ka
rar verUmiştir. Verilen işbu gıyabî kararın tebliği için sanık adresine
çıkarılan tebligatın, gösterilen adreslerde bulunamaması sebebiyle tebliğ
edilememiş ve usulen yapılan tahkikatta da sanığın adresi tespit edile
mediğinden ve semti meçhule gittiği tespit olunduğundan 7201 sayılı
Kanunun 28, 31 inci maddeleri gereğince tebligata ilânen icrasına bu
itibarla işbu kararın Resmî Gazete'de neşredilmesine ve ıgereği için
Van C. Savcılığına bir nüshasının bu sebeple tevdiine, Resmî Gazete'de
yapılacak ilânı müteakip üân yapıldığı nüshalardan iki nüshanın Mah
kememize gönderilmesine, tebligata ilân tarihinden itibaren 15 gün
sonra yapılmış sayılmasına ve tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde
temyiz etmediği takdirde, müteakip muamelenin icrasına ve ilânın bir
nüshasmmda mahkeme divanhanesine ilsakma, tahakkuk edecek ilân
ücretinin sanık Cengiz Kılıç'tan tahsüine, 1/3/1972 tarihinde oybirliğiyle
dosya üzerinde karar verildi.
2318

23 MART 1972

(Resmî Gazöte)

Petrol Dairesi Reisliğinden :
P E T R O L H A K K I N A MÜTEALLİK K A R A R
No : 1194
Şirketin adı
Merkezi
Türkiye'deki adresi
Petrol hakkının mahiyeti
Bölgesi ve saha işareti
Vilâyeti
Yüzölçümü
Hak sıra No.
Müracaat tarihi

T a r i h i : 8/3/1972
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
Ankara, Yenişehir Müdafaa Caddesi No. 22
Ankara, Yenişehir Müdafaa Caddesi No. 22
Arama ruhsatnamesi
İÜ No. lu Kayseri
TPO/III/M
Sinop
40.971 hektar
AR/TPO/1456
26/11/1971

Arama sahasının hududu : (Dairemizde saklı haritasına göre)
1/25.000 ölçekli D 34-d4 paftasmdaki 58 metre rakımlı Çal Tepe niren
gisinden N-33 derece 00 dakika istikamette ve 3265 metre mesafedeki
başlangıç noktası olan (a) köşesinden başlayarak 2000 metre güneyde
(b) ye doğru hat, (b) den 1490 metre doğuda (c) ye doğıu halt, (c) den
2000 metre güneyde (d) ye doğru hat, (d) den 960 metre doğuda (e) ye
doğru hat, (e) den 2775 metre güneyde (f) ye doğru hat, (f) den 1375
metre doğuda (g) ye doğru hat, (g) den 12C0 metre güneyde (h) ye
doğru hat, (h) den 4370 metrıe doğuda (i) ye doğru hat, (i) den 8040
metre güneyde (j) ye doğru hat, (j) den 1490 metre batıda (k) ye doğ
ru hat, (k) den 3960 metre güneyde (1) ye doğru hat, (1) den 28060
metre batıda (m) ye doğru hat, «(m) köşesi 1/25.000 ölçekli E 33-bl
paftasmdaki Şerefiye Tepe nirengisinden N-246 derece 30 dakika isti
kamette ve 2580 metre mesafededir.», (m) den 4990 metre kuzeyde (n)
ye doğru hat, (n) den 1690 metre doğuda (o) ya doğru halt, (o) dan 1000
metre kuzeyde (p) ye doğru hat, (p) den 2760 metre doğuda (r) ye
doğru hat, (r) den 3990 metre kuzeyde (e) ye doğru hat, (s) den 3450
metre doğuda (t) ye doğru hat, (t) den 2000 metre kuzeyde (u) ya
doğru hat, (u) dan 2075 metre doğuda (v) ye doğru halt, (v) den 2995
metre kuzeyde (y) ye-doğru hat, (y) den 1640 metre doğuda (z) ye
doğru hat, (z) den 5000 metre kuzeyde (aı) ya doğru hat, (aı) dan
9655 metre doğuda başlangıç noktası olan (a) ya doğru hat.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının; hududu, mevkii ve yüzöl
çümü yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatna
mesi verilmesi talebine 'ait evrakı incelenerek Petrol Kanunu ve Nizam
namesi hükümlerine şeklî ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit
edilmiştir. Ayrıca, talep olunan 'arama sahasının içerisinde Devlet or
manları mevcut olduğundan 6831 sayılı Orman Kanununun 16. maddesi
gereğince Orman Bakanlığından istihsal olunan muvafakat yazılarında
belirtildiği veçhile Ortaklığın arama faaliyetleri Devlet ormanlarına gir
dikçe, orman idaresine haber verilerek ilişik örneğine uygun taahhüt
senedi verilmesi kaydıyle talep şirkete mezkûr sahaya şamil olmak üze
re 6326 sayılı Petrol Kanununun 51 ve 20 inci maddeleri gereğince pet
rol arama ruhsatnamesi itasma karar verildi.
Yukarıda yazılı karar mucibince Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığına 14/3/1972 tarihinde bir adet petrol arama ruhsatnamesi veril
miştir.
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Kayseri Birinci Asliye Ceza Hâkimüğinden :
E. No : 1970/86
K . No : 1971/100
Davacı : K . H .
ISanık : Yusuf Kılıç, Süleyman oğlu, 1950 tarihinde Fatma'dan
olma, Develi Fenese Mahallesi 42 hanesinde nüfusa kayıtlı ikametgâh
adresi meçhul
ıSuç : 6136 sayılı Kanuna muhalefet
(Suç tarihi : 26/2/1970
Yukarıda açık hüviyeti ve müsnet suçu yazılı Yusuf Kılıç hakkın
da yapılan yargılama sonunda; sabit olan eyleminden dolayı 6136 sayılı
Kanunun 15 inci maddesi gereğince üç ay hapis ve 100 lira ağır para
cezasiyle tecziyesine, suç aletinin müsaderesine, 20 lira masrafın kendi
sinden tahsüine dair verilen 14/4/1971 günlü gıyabî karar şimdiye ka
dar sanığa tebliğ edilemediği gibi bütün aramalara rağmen adresi de
tespit edilemediğinden 7201 sayılı Kanunun 28 ve 29 uncu maddelerine
göre hükmün Resmî Gazete ve mahallî gazetelerle il;nen tebliğine, ilâ
nın neşredüdiği tarihten onbeş gün sonra tebligatın yapılmış sayılma-

Sahîfe : 13

sma ve bir nüshasının mahkeme divanhanesine 'talikine 14/3/1972 tari
hinde karar verildiği tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
2313
E . No : 1969/462
K . No : 1970/18
Davacı : K . H .
Sanık : Muhittin Boyarlar, Hidayet oğlu Tevhide'den 1326 da doğ
ma Kayseri Kapan Mahallesi 43 hanesinde nüfusa kayıtlı ikametgâh
adresi meçhul
Suç : Korkutmak maksadiyle bıçak teşhiri ve 6136 sayılı Kanuna
muhalefet
Suç tarihi : 14/11/1969
Yukarıda açık hüviyeti ve müsnet suçu yazılı sanık Muhittin Bo
yarlar hakkında yapılan yargılama sonunda; sabit olan eyleminden do
layı T. C. K. nun 466/1, 6136/15-2, 71, 72 ve 36 nci maddelerine tev
fikan ve neticeten 3 ay 25 gün hapis ve 100,—- lira ağır para cezası ü e
tecziyesine, bıçağın müsaderesine, işbu cezaların 647/6 nci maddeye
tevfikan teciline, 1500 kuruş mahkeme masrafının kendisinden tahsiline
dair Verilen 22/1/1970 tarihli gıyabî karar şimdiye kadar kendisine teb
liğ edilemediği gibi bütün aramalara rağmen adresi de tespit olunamadığından 7201 sayılı Kanunun 28 ve 29 uncu maddelerine tevfikan hük
mün Resmî Gazete ile ilânen tebliğine, ilânın neşri tarihinden onbeş gün
sonra tebligatın yapılmış sayılmasına ve bir nüshasının mahkeme divan
hanesine talikine 14/3/1972 tarihinde karar verildiği tebliğ yerine kaim
olmak üzere ilân olunur.
2314
E. No : 1968/435
K. No : 1970/459
Müdahil : A l i Osman Özdemir, Sefer oğlu 1952 doğumlu, Ankara Ulus Hisar Caddesi No. 14
ISanık : 1 — Fikret Güllüev, İbrahim oğlu, 1939 yılında Hikmet'ten
doğma, Mükremin Mahallesi 4/84 hanede kayıtlı
2 — Ahmet Özdemir, Sefer oğlu 1942 yılında Ayşe'den doğma,
Mimarsinan Kasabası Aşağı Mahallesi 53 hanesinde kayıtlı
(Suç : Tedbirsizlik ve dikkatsizlikle yaralamak
ISuç tarihi: 27/7/1968
Yukarıda açık adresleri ve müsnet suçları yazılı sanıklardan Fikret
Güllüev'in T. C. K. nun 459/1, 501, 6085/60-E maddelerine tevfikan neti
ceten yirmibir gün hapis, 21 lira ağır para cezası, bir hafta ehliyetna
mesinin geri alınması, Ahmet özdemir'in T. C. K. nun 459/1, 501, 6085/
60 - E maddelerine tevfikan neticeten dokuz gün hapis, dokuz lira ağır
para cezası, bir hafta ehliyetinin geri alınması cezasiyle tecziyelerine,
her iki sanığın işbu cezalarının 647/6 madde gereğince tealine, 500,50
lira tercüme ücretinin Fikret'ten, 27,00 lira mahkeme masrafının her
ikisinden müştereken ve müteselsilen tahsiline dair verilen 16/11/1970
'tarihli gıyabî karar şimdiye kadar müdahile ve sanıklara tebliğ edile
mediği gibi bütün aramalara rağmen adresleri de tespit olunamadığmdan 7201 sayılı Kanunun 28 ve 29 uncu maddelerine göre hükmün Resmi
Gazete ve mahallî gazete ile A l i Osman Özdemir, Fikret Güllüev ve A h 
met Özdemir'e ilânen tebliğine, ilânın neşredüdiği 'tarihten onbeş gün
sonra tebliğatm yapılmış sayılmasına, bir nüshasının mahkeme divan
hanesine talikine 14/3/1972 tarihinde 'karar verildiği tebliğ yerine kaim
olmak üzere ilân olunur.
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E . No : 1968/261
K . No : 1971/48
Müdahil : Sami Handal - Ne&ati Özkan
ISanık : Mustafa Solaklar, Derviş oğlu 4/3/1949 da Dudu'dan olma,
Kayseri Sınıkçı Mahallesi 68 'hanede nüfusa kayıtlı.
Suç : Müessir fiü
'Suç tarihi : 25/5/1968
Yukarıda açık hüviyeti ve müsnet suçu yazılı Mustafa Solaklar
hakkında yapılan yargılama sonunda; eylemine uyan T.C.K. nun 456/4,
457/1 ve 59 uncu maddelerine tevfikan neticeten i k i ay altı gün hapis
cezası ile tecziyesine, 94,00 Ura mahkeme masrafının diğer sanıklar ile
birlikte kendisinden müştereken ve müteselsilen tahsiline dair verilen
1/3/1971 tarihli gıyabî karar şimdiye kadar sanığa tebliğ edilemediği
gibi bütün aramalara rağmen adresi de tespit olunamadığmdan 7201 sa
yılı Kanunun 28 ve 29 uncu maddelerine göre hükmün Resmî Gazete ve
mahallî gazete ile ilânen tebliğine, ilânın neşredüdiği tarihten itibaren
15 gün sonra tebliğatm yapılmış sayılmasına ve bir nüshasının mahkeme
divanhanesine asılmasına, 14/3/1972 tarihinde karar verildiği tebliğ ye
rme kaim olmak üzere Han olunur.
2316
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(Resmî Gazete)

Ihsoniye Sulh. Ceza Hâkimliğinden :
E . No : 1967/246
K . No : 1971/315
6831 sayılı Orman Yasasına aykırı eylemden sanık İlçemizin Sancaova Köyünden Ramazan oğlu 1943 doğumlu, Mevlüt Taşpmar hak
kında Ihsaniye Cumhuriyet Savcılığının 11/9/1967 gün ve 1967/244 esas
ve 1987/189 sayılı iddianamesi ile açılan kamu davasının mahkememizde
yapılan açık duruşması sonunda;
Sanığın eylemine uyan 6831 sayılı Orman Yasasının 108/1 inci mad
desine göre yedi gün hapis, elli lira ağır para cezası ile cezalandırılma
sına, başkaca ağırlaştırmaya, hafifletmeye ve 647 sayılı Yasayı uygu
lamaya ve tecile yer olmadığına, (1075) kuruş yargılama giderinin sa
nıktan tahsiline, orman idaresinin taleplerinin kabulü ile yedemindeki
sanık Mevlüt'e alt kaçak emvallerin ve Orman Yasasının 108/4 delaleti
ile T.C.K. nun 36 nci maddesine göre yedemindeki i k i adet atın, 1 araba,
1 müstamel zincirin müsaderesine, dair 13/10/1971 gün ve 1967/246 esas
1971/315 karar sayılı sanığın gıyabında verilen hüküm yapılan arama
lara rağmen sanığın adresi tespit edilip tebligat yapılamadığından 7201
sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 uncu maddeleri gereğince ilânen teb
liğine 31 inci maddesi uyarınca ilân tarihinden itibaren 15 gün zarfmda
temyiz edilmediği takdirde tebligat yapılmış sayılacağına karar veril
miştir. İlânen tebliğ olunur.
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Gemerek Asliye Hukuk Hâkimüğinden :
Davacı Köy İşleri Bakanlığına izafeten Gemerek Mal Müdürlüğü
tarafından, aslen Gemerek Tekmen Köyünden olup, Göktepe Nahiyesi
Bağlarbaşı Mahallesi Kuşçuyolu Kızçeşme Sokak No. 17 Küçükköy is
tanbul adresinde mukim Mümin oğlu, Yusuf Kaya aleyhine ikame olu
nan tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılamasında :
Davalı adına daha evvel adrsei meçhul olduğundan davetiye yerine
kaim olmak üzere ilânen tebligat yapılmış olmakla davalının duruşma
günü olan 19/1/1972 günü saat 9 da mahkemede hazır bulunması veya
kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi takdirde davanın gıyabında
görüleceği gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
310

Altındağ Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
1971/641
Davacı T. Emlâk Bankası A. O. Ankara Şubesi Müdürlüğü tara
fından davalılar Ulviye Dural ve diğer hissedarlar aleyhine açmış olduğu
izaleyi şüyu davasının yapılmakta olan yargılaması sırasında :
Etlik Bakkal Durağı Cami Yolu No. 181 de ikamet eden davalılar
L. Suzan Daldal, Kezban Daldal, Fazlı Mecdi Daldal ve Haymana Ka
zası Yeni Köyünde ikamet eden Emine Şadiye Ağoş haklarında çıkarı
lan davetiyeler gazete ile üânen tebliğ edilmiş olduğundan duruşmaya
gelmemişler ve vekil de göndermemiş olduklarından haklarında gıyap
kararı çıkarılmasına, kararın Resmî Gazete ile ilânına karar verilmiş
olduğundan karar gereğince davalıların duruşmanın muallâk bırakıldığı
18/4/1972 günü saat 9.30 da mahkemede hazır bulunmaları veya kendi
lerini bir vekille temsü ettirmeleri aksi takdirde duruşmanın gıyapla
rında devam edeceği gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
2266

küm hulâsasının Resmî Gazete ile ilânına karar verilmiş olduğundan 7201
sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince ilân tari
hinden itibaren onbeş gün içinde tebliğin yapılmış sayılması üânen teb
liğ olunur.
2276

E. No : 1967/428
K. No : 1968/385
Davacı : K. H .
Sanıklar : 1 —. Emin Külah, Mustafa oğlu Adviye'den doğma 1947
doğumlu Gaziantep Kozanlı nüfusuna kayıtlı Sağmalcılar ist. Caddesi
12 de oturur
2 — Ferhat Bozkurt, Hasan oğlu Fatma'dan doğma 1937 doğumlu
Malatya Akçadağ nüfusuna kayıtlı Eyüp Rami Caddesi Bolding İplik
fabrikasında çalışır
ISuç : Bıçakla yaralamak ve yaralamaya tam teşebbüs
Suç tarihi: 5/2/1967
Karar 'tarihi: 8/7/1068
Sanıkların suçlan sabit görüldüğünden sanıklardan Emin Külah'ın
hareketine uyan T.C.K. nun 456/2, 457, 51/2, 456/4, 457, 51/2, ve 71.
maddelerinin tatbiki sureti ile neticeten 12 ay hapsine ve diğer sanık
Ferhat Bozkurt'un hareketine uyan T.C.K. nun 456/4, 457, 62 nci mad
delerinin tatbiki suretile neticeten bir ay yirmi üç gün hapisle tecziye
sine ve 650 kuruş mahkeme masrafının sanıklardan tahsiline mütedair
sanıkların gıyabında verilmiş olup her iki sanık bunca aramalara rağ
men bulunamadığından işbu hüküm hulâsasının 7201 sayılı Tebligat K a 
nununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Ankara'da münteşir Resmî
Gazete ile ilânen tebliğine ve ilân tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
tebliğin yapılmış sayılmasına karar verildi.
.
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Reyhanlı Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1971/348
Davacı Niyazi Mürseloğlu vekili Avukat Mahmut Şahin tarafından
davalı Reyhanlı'nın Paşaköy Köyünden A l i Rüştü Paşa kızı Feriha hak
kında malıkememize açdan evliliğin boşanma ile sona erdiğine karar
verilmesi davasının yapılan duruşmasında :
Davalı Feriha adresinde bulunamayıp meçhule gittiği anlaşıldığın
dan kendisine ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla duruş
manın bırakıldığı 20/4/1972 Perşembe günü saat 9 da mahkememizde
hazır bulunması, veya bir vekil göndermesi, aksi takdirde hakkında gı
yap karan çıkarılacağı tebligat yerine kaim olmak üzere üânen tebüğ
olunur.
2278

1971/349
Davacı Niyazi Mürseloğlu vekili Avukat Mahmut Şahin tarafın
dan davalılar Reyhanlı'nın Paşahüyük Köyünden Selim kızı Visal hanım
mirasçılan Ayşe Tahtarvancı (Bağdadi), Vedat Bağdadi, Ayşe Bağdadi
ve Fatma Bağdadi haklannda mahkememize açılan evlilik kaydının ip
tali davasının yapılan duruşmasında :
Davalılar adreslerinde bulunamayıp meçhule gitmiş oldukları anla
şıldığından kendilerine ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş ol
makla, duruşmanın bırakıldığı 20/4/1972 Perşembe günü saat 9 da mah
kememizde hazır bulunmalan veya bir vekü göndermeleri, aksi takdirde
haklarında gıyap kararı çıkanlacağı tebligat yerine kaim olmak üzere
üânen tebliğ olunur.
2279

istanbul Eyüp Asliye Ceza Hâkimliğinden :
E . No : 1967/537
K . No : 1968/120
Sanık': Hakkı Karabacak, Yusuf oğlu Hasan'dan doğma 1949 D.
lu Kars nüfusuna kayıtlı Göle Kazasının Semenoğlu Köyünden
Suç : Gündüz ve gece hırsızlık
Suç tarihi: 1/2/1967 - 1/4/1967 ve 13/8/1967
Karra tarihi : 15/3/1968
Sanıklardan yukarıda açık kimliği yazılı Hakkı Karabacak'ın suçu
sabit görüldüğünden hareketine uyan T.C.K. nun 491/4, 522, 525 inci
maddeleri mükerreren tatbik edUmek ve verilen cezalardan aynı kanu
nun 71 inci maddesi gereğince içtima edilmek suretile neticeten dokuz
ay yirmi gün hapis ve o kadar gözetim cezası ile 15/3/1968 tarihli ka
rarla mahkûm edildiği ve hüküm sanığın gıyabında verilip bunca ara
malara rağmende adresi tespit ve ilâm tebliğ edilemediğinden işbu hü-

Enez Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
Davacılar Enez Gazi ömerbey Mahallesinden Kemal ve Mustafa
Günver vekilleri Ahmet Miri tarafından davalılar Hazine,
Belediye
Başkanlığı ve Bediye Filiz ve 2 arkadaşı aleyhine açılan tescil davası
nın yapılan duruşması sonunda :
Dava mevzuu Enez Gaziömerbey Mahallesi mevkiinde 550 m2. lik
gayrimenkulun davalılar Hazine ve Belediye Başkanlığı hariç davacı
lar ve diğer davalılar adlarına müştereken tesciline 22/2/1972 tarih ve
1972/17 sayılı ilâmiyle karar verilmiş olup davalılardan Bediye Filiz'in
adresi tespit edilememiş olup evvelce olduğu gibi karar özetinin de ilânen
tebliğine karar verilmiş olmakla üân tarihinden itibaren 15 gün içinde
temyiz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği karar tebliğine kaim
olanak üzere ilan olunur.
2282

23 MART 1972

Sahıîfe : 15

(Resmî Gazete)

Istanbul 9. Asliye Ceza Hâkimliğinden :
Esas : 1969/911
Müteferrik : 1972/43
Hâkim : E . Hilmi Göker 8742
Kâtip : Ayfer Girgin
K A R A R
Hizmet sebebiyle emniyeti suistimalden sanık Cemal oğlu, Hati
ce'den doğma, 1943 doğumlu, Birol Acar hakkında istanbul 9. Asliye
Ceza Mahkemesinde yapılan açık duruşma sonunda :
Gereği düşünüldü : Sanığa müsnet fiil sabit olmakla
hareketine
uyan T. C. K. nun 610 ve 522 nci maddeleri gereğince altı ay müddetle
hapsine 28/10/1970 tarih ve 911/724 sayılı karar ile temyizi kabil ol
mak üzere karar verilmiş ise de, gıyapda olan hükmün tebliği hususunda
gerekli işlem yapılmışsa da gıyapda olan hükmün adres meçhul olduğun
dan tebligat yapılamamış olmakla ahiren tekarrur eden 9/10/1964 gün
ve 1/320.444 sayılı Kanunun 28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri gereğince
işbu karar hülâsasının tebliğ yerine kaim olmak üzere Resmî Gazete'de
neşrine, ayrıca mahkeme divanhanesine asılmak suretiyle ilânına,
Resmî Gazete'de neşri için karar örneğinin C. 'Savcılığına tevdiine, ev
rak üzerinde karar verildi.
2246/1
Esas : 1968/149
Müteferrik : 1972/49
Hâkim : E . Hilmi Göker 8742
IKâtip : Ayfer Girgin
K A R A R
Kaçakçılıktan sanık Mehmet oğlu, Zekiye'den doğma, 1936 doğumlu
Hünay Yönel hakkında istanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan
açık duruşma sonunda :
Gereği düşünüldü : Sanığa müsnet sigara kaçakçılığı fiili sabit ol
makla hareketine uyan 6829 sayılı Kanunla muaddel 1918 sayılı Kanu.
nun 25/3, son, T. C. K . nun 59, 647 sayılı Kanunun 4 üncü maddeleri
gereğince direkt on lira ve hapsinden muhavvel bin beşyüz lira ağır para
cezası ile mahkûmiyetine 11/11/1970 tarih ve 149/780 sayılı karar ile
hüküm altına alınmış olup, gıyapta olan hükmün sanığa tebliği hususun
da gerekli işlem yapılmışsa da adres meçhul olduğundan tebligat yapı
lamamış olmakla ahiren tekarrur eden 9/10/1964 gün ve 1/320.333 sa
yılı Kanunun 28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri gereğince işbu karar hülâ
sasının tebliğ yerine kaim olmak üzere Resmî Gazete'de neşrine, ayrıca
mahkeme divanhanesine asılmak suretiyle ilânına, Resmî Gazete'de ilânı
için karar örneğinin C. Savcılığına tevdüne evrak üzerinde karar verildi
2246/2
Esas : 1970/683
Müteferrik : 1972/48
Hâkim : E . Hilmi Göker 8742
Kâtip : Ayfer Girgin
K A R A R
Silahla tehdit, sarhoşluk ve bıçak taşımaktan sanıklar Hasan oğlu,
Bahriye'den doğma 1942 D. lu, Mustafa Kelkitli ile Raşit oğlu Saniye'den
doğma 1937 D. lu Raif Turgut haklarında istanbul 9 uncu Asliye Ceza
Mahkemesinde yapılan açık duruşma sonunda :
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Sanıklar Raif Turgut ve Mustafa Kelkitli'ye müsnet sarhoşluk fiilî sabit olduğundan T. C. K . nun 572 nci maddesi
gereğince ikişer ay müddetle hafif hapislerine, sanık Raif Turgut'a müs
net bıçak taşıma fiilî sabit olmakla T. C. K . nun 549 uncu maddesi gere
ğince otuz lira hafif para cezasma tahviline ve 647 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesi gereğince bir günü takdiren beş lira hesabiyle ikişer ay hapis
cezalarının üç yüzer lira hafif para cezasına tahviline, 2/2/1971 tarih ve
683/24 sayılı karar ile temyizi kabil olmak üzere karar verilmiş ise de,
sanıkların gıyaplarında olan işbu hükmün tebliği hususunda gerekli işlem
yapılmışsa da adresleri meçhul olduğundan tebligat yapılamamış olmakla
işbu karar hulâsasının tebliğ yerine kaim olmak üzere ahiren tekarrur
eden 9/10/1964 tarih ve 1/320, 444 sayılı Kanunun 28, 29, 30 ve 31 inci
maddeleri gereğince Resmî Gazete'de ilânına, ayrıca mahkeme divanha
nesine asılmak suretiyle ilânına, Resmî Gazete'de ilânı için karar örne
ğinin C. Savcılığına tevdiine evrak üzerinde karar verildi.
2246-3
Esas : 1970/212
Müteferrik : 1972/47
Hâkim : E . Hilmi Göker 8742
Kâtip : Ayfer Girgin
K A R A R
506 sayılı Kanuna muhalefetten sanık Kâzım oğlu, Fatma'dan doğ
ma, 1940 D. lu, Niyazi Aydm hakkında istanbul 9 uncu Asliye Ceza Mah
kemesinde yapılan açık duruşma sonunda :

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Sanığa müsnet fiiller sabit olmakla 506
sayılı Kanunun 140/B ve 647 sayılı Kanunun 6 nci maddesi gereğince
dört yüz lira ağır para cezası ile mahkûmiyetine ve cezanm tecüine
13/5/1970 tarih ve 212/322 sayılı karar ile hüküm altına alınmış ise de
temyizi kabil olan işbu kararın gıyapda olduğundan samğa tebliği hu
susunda gerekli işlem yapılmışsa da adresi meçhul olduğundan tebligat
yapılamamış olmakla ahiren tekarrur eden 9/10/1964 gün ve 1/320, 444
sayılı Kanunun 28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri gereğince işbu karar hulâ
sasının tebliğ yerine kaim olmak üzere Resmî Gazete'de neşrine, ayrıca
mahkeme divanhanesine asılmak suretiyle ilânına, Resmî Gazete'de neş
ri için karar örneğinin C. Savcılığına tevdiine evrak üzerinde karar ve
rildi.
2246-4
Esas : 1971/161
Müteferrik : 1972/46
Hâkim : E. Hilmi Göker 8742
Kâıip : Ayfer Girgin
K A R A R
613S sayılı Kanuna muhalefetten sanık ismail oğlu, İfakattan doğffa 1/3/1940 D. lu, Mahmut Turakoğlu hakkmda istanbul 9 uncu Asliye
Ceza Mahkemesinde yapılan açık duruşma sonunda :
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Sanığa müsnet sabit olmakla hareketine
uyan 6136 sayılı Kanunun 15 inci maddesi gereğince üç ay müddetle ha
pis ve yüz lira ağır para cezası ve 647 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi
gereğince b'r günü takdiren on U a hesabiyle üç ay hapis cezasının dokuz
yüz lira ağır para cezasına tahviline 30/9/1971 tarih ve 164/989 sayılı
kararla temyizi kabil olmak üzere karar verilmişse de sanığın gıyabında
olan işbu hükmün tebliği hususunda gerekli işlem yapılmışsa da adresi
meçhul olduğundan gerekli tebligat yapılamamış olmakla ahiren tekarrur
eden 9/10/1969 tarih ve 1/444, 320 sayılı Kanunun 28, 29, 30 ve 31 inci
maddeleri gereğince işbu hüküm hulâsasının tebliğ yerine kaim olmak
üzere Resmî Gazete'de ilânına, ayrıca mahkeme divanhanesine asılmak
suretiyle ilânına, Resmî Gazete'de ilânı için karar örneğinin C. Savcılı
ğına tevdiine evrak üzerinde karar verildi.
2246-5
r

Esas : 1970/379
Müteferrik : 1972/44
Hâkim : E . Hilmi Göker 8742
C. Savcı Y . : E . Sabri Muhtesipoğlu 10350
Kâtip : Ayfer Girgin
K A R A R
6136 sayılı Kanuna muhalefetten sanık Satılmış oğlu, Fatma'dan
doğma, 1946 D. lu Hüseyin Kara hakkmda istanbul 9 uncu Asliye Ceza
Mahkemesinde yapılan açık duruşma sonunda :
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Sanığa müsnet fiil sabit olduğundan hare
ketine uyan 6136 sayılı Kanunun 15, 647 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi
gereğince direkt yüz lira ve hapisden muhavvel dokuz yüz lira ağır para
cezası ile Mahkûmiyetine 28/4/1971 gün ve 379/309 sayüı karar ile tem
yizi kabil olmak üzere karar verilmişse de gıyapda olan hüküm tebliği
hususunda gerekli işlem yapılmışsa da adresi meçhul olduğundan tebli
gat yapılamamış olmakla ahiren tekarrur eden 9/10/1964 tarih ve 1/320,
444 sayılı Kanunun 28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri gereğince işbu karaıhulâsasının tebliğ yerine kaim olmak üzere Resmî Gazete'de neşrine, ay
rıca mahkeme divanhanesine asılmak suretiyle ilânına, Resmî Gazete'de
neşri için karar örneğinin C. Savcılığına tevdiine, evrak üzerinde karar
verildi.
2246-6
E. No : 1971/1
Müteferrik K . No : 1972/45
Hâkim : E. Hilmi Göker 6742
Kâtip : Ayfer Girgin
K A R A R
Geceleyin mesken masuniyetini ihlâlden sanık Abdulvaki oğlu
Fatma'dan doğma, 1944 D. lu Yavuz Yalın hakkmda istanbul 9. A s
liye Ceza Mahkemesinde yapılan açık duruşma sonunda :
Gereği Düşünüldü : Sanığa müsnet fiil sabit olduğundan hareke
tine uyan T. C. K . nun 193/2 nci maddesi gereğince altı ay müddeti:
hapsine, 10/3/1971 tarih ve 1/10O sayılı karar altına alınmış olup gı
yapta olan hüküm tebliği hususunda gerekli işlem yapılmışsa da adre.meçhul olduğundan gerekli tebligat yapılamamış olmakla ahiren te
karrur eden 9/10/1964 tarih ve 1/444 320 sayılı Kanunun 28, 29, »
ve 31 inci maddeleri gereğince işbu hüküm hulâsasının tebliğ yerin:
kaim olmak üzere Resmî Gazete'de ilânına, ayrıca Mahkeme Divan
hanesine asılmak suretiyle ilânına,, Resmî Gazete'de ilânı için kara;
örneğinin C. Savcılığına tevdiine, evrak üzerinde karar verildi.
2246-7

Sahile : 16
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(Resmî Gazete)

istanbul 4. Sulh Ceza Hâkimliğinden :
E . No : 1971/134
1K. No : 1971/923
Davacı : H . A .
Maznun : Mustafa Kutlu, Osman Nuri oğlu, Döne'den doğma 1955
doğumlu Okmeydanı Bloklar Karşısı Camii Fabrikası Arkası No. 52 de
I S U Ç : Hırsızlığa teşebbüs.
Suç tarihi : 4/1/1971
Maznun Osman Nuri oğlu, 1955 doğumlu Mustafa Kutlu'nun sabit
olan ful ve hareketinden dolayı T. C. K . nun 491/5, 61, 55/3, 5617, 13
ve 1 inci maddeleri uyarınca sekiz ay müddetle hapsine 16/7/1971 tari
hinde karar verildiği ve fakat sanığın adresinin meçhul kaldığından teb
ligat yapılamaması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanununun hükümle
rine tevfikan ilânen yapıldığı tarihten onbeş gün sonra tebligatın yapıl
mış sayılmasına karar verildiği ilân olunur.
2245/1
E . No : 1971/905
K . No : 1971/1333
Davacı : H . A .
Maznun : Hıristo Malamata, Niko oğlu, Kostantin'den doğma, 1333
doğumlu, istanbul Büyükada ideal Otelinde.
Suç : lîçmek üzere kaçak sigara bulundurmak,
Suç tarihi : 23/7/1971
Maznun Hıristo Malamata'nm sabit olan ful ve hareketinden dolayı
1918 sayılı Kanunun 25/1, 36 nci maddeleri uyarınca on Ura hafif
para ve sigaraların müsaderesine 18/11/1971 tarihinde karar verildiği
ve fakat sanığın adresinin meçhul kaldığından* tebligat yapılmaması
sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine tevfikan ilânın ya
pıldığı tarihten onbeş gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar
verildiği ilân olunur.
2245/2
E. No : 1969/179
K. No : 1971/12
Davacı : H . A .
Maznun : Bekir Seldüz, Celâl oğlu, Ayşe'den doğma, 1952 doğumlu,
Kasımpaşa Kulaksız Sinanpaşa Mahhallesi No. 1
Suç : Hırsızlık
Suç tarihi : 7/2/1969
Maznun Bekir Seldüz'ün sabit olan fiil ve hareketinden dolayı T.
C. K . nun 491/ilk, 491/son, 522, 55/3 üncü maddeleri uyarınca altı ay
müddetle hapsine 18/1/1972 tarihinde karar verildiği ve fakat sanığın
adresinin meçhul kaldığından tebligat yapılamaması sebebiyle 7201 sayılı
Tebligat Kanunu hükümlerine tevfikan ilânın yapıldığı tarihten onbeş
gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar verildiği ilân olunur.
2245/3
E. No : 1969/179
K . No : 1972/12
Davacı : H . A .
Maznun : Mustafa Uyanan, İsmail oğlu, Fatma'dan doğma, 1947 do
ğumlu, Babaeski Hamidiye Mahallesinde.
Suç : Hırsızlık
Suç tarihi : 7/2/1969
Maznun Mustafa Uyanan'm sabit olan fiil ve hareketinden dolayı
T.C.K. nun 64 del. 491/3, 491/Son 522,525 inci maddeleri uyarınca sekiz ay
hapis o kadar emniyeti umumiye nezareti altında tutulmasına 18/1/1972
tarihinde karar verildiği ve fakat sanığın adresinin meçhul kaldığından
tebligat yapılamaması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümle
rine tevfikan ilânın yapıldığı tarihten onbeş gün sonra tebligatın yapıl
mış sayılmasına karar verildiği ilân olunur.
2245/4

yılı Tebligat Kanunu hükümlerine tevfikan ilânın yapıldığı tarihten on
beş gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar verildiği ilân olunur.
2245/5

•
Emirdağ
1971/577 Asüye Hukuk Hâkimliğinden :
Davacı Hazineyi Maliye adına Hazine vekili Avukat Tuncer K a 
raca tarafından davalı Ortaköyden Adil Birinci aleyhine ikame edilen
tapu iptali davasının muhakemesinde :
Tapunun 1954 tarih 50 ve 51 No. larında kayıtlı davalı adına olan
'tapu kayıtlarının iptali ile Hazine adına düzeltilmesi davasında, dava
dilekçesinde gösterilen adresinde bulunamayan ve yeni adresi tespit edi
lemeyen davalıya, basit usule tabi olan davada, tayin olunan günde gel
mediği ve ibraz etmek istediği vesaiki göndermediği takdirde gıyabında
muhakeme icrası ile usulün 509 - 510 uncu maddeleri gereğince gıya
bında duruşmaya devam olunacağı 8/5/1972 günü mahkemede hazır
bulunması veya bir vekille kendisini temsil ettirmesi lüzumu üânen teb
liğ olunur.
2280
1971/59
Davacı Köy işleri Bakanlığı adına Hazine vekili Avukat Tuncer
Karaca tarafından davalı Eskişehir Tunalı Mahallesi Karakol So
kakta mukim Remzi Erkut aleyhine ikame edilen T. iptali davasının
muhakemesinde :
Basit usule tabi olan ve tapunun 1/10/1955 tarih 114, 115 No. la
rında 'kayıtlı taşınmazlara ait davalı adına olan tapu kayıtlarının ipta
liyle, Hazine adına değiştirilmesine ait davada, davalı gösterilen adreste
bulunamadığı gibi yeni adresi de tespit edilemediğinden. 8/5/1972 günü
mahkememizde hazır bulunması veya bir vekille kendisini temsil ettir
mesi, gelmediği takdirde gıyabında duruşma icrası Ue Usulün 409 - 510
uncu maddeleri gereğince, gıyabında duruşmaya devamla karar verile
ceği ilânen tebliğ olunur.
2281
Bozkurt Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1971/21
Bozkurt Ulu Köyü nüfusunda kayıtlı olup Yakaören Köyünde ika
met eden Mahir kızı Hasibe'den doğma 1950 doğumlu Hatice Yılmaz
vekili Rasim Acar tarafından Sadık oğlu '1948 doğumlu Kazım Yılmaz
aleyhine ikame olunan şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davasının
görülen muhakemesi sırasında davalı Kazım Yılmaz'ın adresi tespit edi
lemediğinden dava dilekçesi ve davetiyenin ilânen tebliğine ve duruş
manın 19/4/1972 saat 9.00 a bırakılmasına karar verilmiştir.
Davalı Kazım Yılmaz'a davetiye ve dava dilekçesi yerine kaim ol
mak üzere ilânen tebliğ olunur.
2283

Ayancık Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
11971/48
Davacı Orman idaresi tarafından davalı Gürsökü Köyünden olup
Sansar Köyünde mukim Dursun oğlu Lütfi Arslan aleyhine ikame ey
lediği 2216,50 lira tazminatın tahsili hakkındaki davanın yapılan yargı
lamasında :
Davalının Devlet ormanından ağaç keserek tarla açtığı ve davacı
idareye 2216,50 lira zarara uğratmış olup foilahara adresi de meçhul
kaldığından yargılamanın atıldığı 21/4/1972 günü saat 9 da hazır buhınması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesine aksi halde gıyap
kararı tebliğ olunacağından işbu ilânın davalıya dilekçeli davetiye yerine
kaim olmak üzere üânen tebliğ olunur.
2284
• — >

Ayancık Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
E. No : 1970/1350
K . No : 1971/1109
Davacı : H . A .
Maznun : Margarita Kaimidis, Yani kızı, Evrani'den doğma, 1918
doğumlu Beyoğlu Hammalbaşı Yeni Y o l Kâhyabey Sok. Dora Apt. 27/9
Suç : Müessir fiil
Suç tarihi : 5/7/1971
Maznun Margarita Kaimidis'in sabit olan fiil ve hareketinden do
layı T. C. K . nun 456/4, 59 uncu maddeleri uyarınca 180 lira ağır para
cezası ile tecziyesine 24/9/1971 tarihinde karar verildiği ve fakat sanığın
adresinin meçhul kaldığından tebligat yapılamaması sebebiyle 7201 sa-

1970/30
Davacı Orman idaresi tarafından 'davalı Topağaç Köyünden Fahri
Çakar ve Eşref İnce aleyhlerine ikame eylediği 273,74 üra tazminatım
tahsili hakkındaki davanın yapılan yargılamasında :
Davalıların adresleri meçhul olduğundan dava dilekçesi ve duruş
ma günü Resmî Gazete ile ilânen tebliğ olunduğu halde gelmediklerinden
yargılamanın atıldığı 18/5/1972 günü saat 9 da hazır bulunmaları veya
kendilerini temsile yetkili bir vekil göndermelerine aksi halde gıyaplalarmda karar verileceğinden gıyap karan, yerine kaim olmak üzere da
valılara ilânen tebliğ olunur.
2285

23 MART 1972
Türkiye Cumhuriyet Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden :

3202 sayılı Bankamız Kanununun ilgili maddesi ile bunu değiştiren
5389 sayılı Kanun hükümlerine göre çıkardığımız % 9 faizli sekizinci ter
tip tahvillerinin onbeşinci itfa keşidesi 13/3/1972 tarihinde noter huzuriyle Genel Müdürlük binamızda yapılmıştır.
Bu çekilişte kur'a isabet eden tahvil numaralan aşağıda gösterilmiş
tir. İtfa bedellerinin ödenmesine 12/4/1972 tarihinden itibaren bütün şu
belerimizde başlanacağı ilân olunur.
İtfaya uğrayan
Tahvil No.

İtfaya uğrayan
Tahvil No.,,

İtfaya uğrayan
Tahvil No.

600
551
701 — 750
1651 — 1700
2351 .— 2400
3201 — 3250
5451 — 5500
5851 — 590O
6101 — 6150
6701 —. 6750
7751 — 7800
9851 — 9900
12501 — 12550
13101 — 13150
13751
1380O
14901 — 14950
14951 — 15000
15311 .—. 15320
15491 — 1550O
15571 — 15580
15701 — 15800
15871 .—. 15880
15931 — 15940
15951 — 15960
16461 — 16470
16491 -— 16500
16751 — 16760
16911
16920
16921 — 16930
17171 — 17180
17201 — 17210
17341 — 17350
17611 — 17620
17721
17730
17731 — 17740
18021 — 18O10
— 18O90
ıs-^ı .— 18?00
18271 —• 18280

24621
24630
24681 — 24690
24991 — 25000
25131 — 25140
25261 — 25270
25411 — 25420
25981 — 25990
26031 — 26040
26071 — 2608O
26111 — 26120
26371 .— 26380
26611 — 26620
26661 — 26670
26781 — 26790
26791 — 2680O
2P821 — 26830
26951 — 26960
27341 — 27350
27381 — 27390
27951 — 27960
28041 — 28050
28101 — 28110
28171 — 28180
2»631 — 28640
28641 —. 28650
28861 — 28870
29031 — 29040
29051 — 29060
29071 — 20os?o
29091 — 29100
29151 — 29160
29251 — 29260
29281 —. 29290
294 51 — 2 9 4 6 0
20°71 —
30181 — 30190
30341 — 30150
30441 — 304 50
30851 — 30860
30R91 — looon
30971 — 3O980
31311 — 31120
31441
— 31450
31571 — 3 1 5 8 0
31 «31 — 31 «40
31711 — 31720
32021 — 3*W>5
32036 — 32040
3205«
— 39OR0
32071 — 32075
3?">OR —
32211 — 32215
32*11 —
— 32100
323«! — 3 9 1 R 5
32*26 — 32510
3 9 5 1 « ? — 32^40
32156 — 3i°60
3?«m — ?9Q?5
32931 — 3"P15
33171 — 33175
33211 — S ı * " 5
33251 — 3 3 9 5 5
33256 — 3 1 9 6 0
33286 — 33290
33421 — 33425
33441 — 33445
33546 — 33550
33651 — 33655
33726 — 33730
33816 — 33820
33831 •— 33835
33881 — 33885
33991 •— 33995
34056 — 3406O
34121 — 34125

34126 — 34130
34146 — 34150
34156 — 34160
34201 .— 34205
34256 — 34260
34426 — 34430
34491 — 34495
34546 —. 34550
34706 — 34710
34761 — 34765*
34821 — 34825
34861 — 34865
34916 — 34920
35151 — 35155
35166 — 35170
35261 — 35265
35371 — 35375
35376 —• 35380
35546 — 35550
35666 — 35670
35766 — 35770
35856 — 35860
35956 — 35960
35911 — 35985
36141 — 36145
36166 — 36170
3«251 — 3«255
36261 — 36265
36286 — 36290
36341 — 36345
3«17t — 36175
36376 — 36380
36490
36486
36566 — 3R570
3 616 — 3fi 40
36866 — 36870
371 «il — 37155
37191 — 37195
375Q1 — .171Q5
37551 — 37*55
377=6 — 37770
37*76 — 37SR0
38086 — 31000
38381 — 38185
3R196 — 31400
38461
— 1 4«5
31*71 — 3**75
38591 — 385Q5
3 8 7 R 6 — 31T70
3H06 — 31110
3 « 1 4 6 — 31150
38881 •— 3 885
38946 — 38950
39121 — 39125
39151 .— 39155
39916 — IP^PO
39271 — 39275
391«6 — 3 ° 1 7 0
39«76 — 39«80
39771 — 39775
3°816 — 39840
39856 — 39860
39931 — 39935
40076 — 40080
40136 — 40140
40146 — 40150
40196 — 40200
40331 — 40335
40361 .— 40365
40611 .— 40615
40561 — 40665
40766 — 40770
40856 — 40860
41011 — 41015
41026 — 41030
41061 — 41065

18171

18380
18410
18^1 — 18700
18191 — 18900
19151 — 191«0
19211 — 19220
19?40
ıp?n
19381 — 10390
19410
194 01
19471 — 19480
19491 — 19^00
19601 — l a e i f l
1P««1 — 1&R70
19«71 — 19R80
19741 ,— 19750
19« 01 — 1PR10
1C421

19831
19*91 —
20231 —
20601 —
2^6*1 —
20831 —
21011 —
21241 —
21T71 —
21521 —
22241 —
22481 —
22881 —
22931 —
23021 —
23141 —
23451 —
23921 —
24341 —
24391 —
24481 —
24521 —

19840

1P900

20240
20610
20c«0

20840
21020
21250
21380
21530

22250
22490
22890
22940
23030

23150
23460
23930
24350
24400
24490
24530

Satofife : 17
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İtfaya uğrayan
Tahvil No.

İtfaya uğrayan
Tahvil No.

İtfaya uğrayan
Tahvil No.

41136 — 41140
41261 — 41265
41266 — 41270
41546 — 41550
41616 — 41620
41636 — 41640
41876 — 41880
41956 — 41960
42101 — 42105
42156 — 42160
42186 — 42190
42291 — 42295
42331 — 42335
42381 — 42385
42596 — 42600
42646 — 42650
42731 — 42735
42916 — 42920
42931 — 42935
42986 — 42990
43086 — 43090
43186 — 43190
43371 — 43375
43396 — 43400
43451 — 43455
43471 —43475
43526 — 43530
43546 — 43550
43596 — 4360O
43631 — 43635
43901 —43905
43911 — 43915
43921 — 43925
44066 — 44070
44076 — 44080
44206 — 44210
44216 — 44220
44241 — 44245
44246 — 44250
44281 — 44285
44411 — 44415
44466 — 44470
44533
44537

44539
44594
44599
44609
44623
44655
44666
44714
44722
44727
44768
44780
44782
44798
44845
44850
44899
44909
44912
44948
44975
44997
45020
45023
45051
45056
45067
45093
45116
45128
45152
45167
45172
45192
45197
45203
45242
45271
45296
45317
45340
45343
45348
45384

45403
45417
45423
45431
45451
45456
45500
45506
45518
45522
45564
45579
45585
45599
45605
45617
45626
45649
45650
45657
45730
45783
45801
45813
45814
45823
45827
45833
45839
45851
45864
45872
45887
45888
45891
45920
45924
45935
45948
45967
45972
45980
45985

Sekizinci tertip tahvillerimizden yukanda numaralan yazılı olanlara
yapılan itfa keşidesinde kur'a isabet etmiş bulunduğundan;
]

1 —• İtfa edilen tahvillerin ve 15 sayılı kuponiarm bede leri bütün
ş u b e l i m i z d e tahvil ve kuponların ibrazı mukabilinde hamillerine tediye
edilecektir.
2 — İtfa edilen bu tahvillerin üzerinde yazılı kıymetlerine göre be
dellerinin Bankamız şubelerinde tasdikli listelere istinaden tediyesinde 16
ve müteakip kuponlarına faiz verilemiyeceğinden tahvil ile birlikte 16-20
sayılı kuponlan da istirdat edilecektir. Tahvillerin üzerinde vadesi gelme
miş olan 16-20 numaralı kuponlardan noksan olanlar varsa, noksan kukonların bedelleri tahvil bedellerinden tenzil edilir.
3 — İtfalı tahvil bedelleri 12/4/1972 tarihinden (10 sene) sonra ve
(15) numaralı kupon bedelleri yine bu tarihten (5 sene) sonra zaman
aşımına uğrar.
2292

Fatsa Asliye Hukuk Hâkimliğinden :

1971/949
Davacı Çarşamba İlçesinin Sungurlu Mahallesi Kiraz Bucağı So
kakta Mehmet Irmak yanında Hüseyin kızı Nurten Kiremitçi tarafından
eşi Mehmet Kiremitçi aleyhine açılan boşanma davasının yapılan duruş
ması sırasında :
Aşağıda adresi yazılı davalının adresinde bulunamadığından ilânen
tebligat yapılmasına karar verildiğinden adı geçenin 25/4/1972 tarihli
celsede hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi lü
zumu davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
Adres
Davalı Veli oğlu, Mehmet Kiremitçi, Göller Köyünden

Fatsa
1607
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Kartal Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
1972/55
Davalı : Feride Derman, Tuzla Mimar Sinan (Sokağı No : 1 (Ad
resi meçhul)
Hissedarı bulunduğunuz Tuzla Kafkala mevkii 1959 parsel sayılı
gayrimenkulun satılarak şüyuunun
giderilmesi davası İsmail Küçük
•tarafından izaleyi şüyu davası açılmış olup adınıza gönderilen dava di
lekçesi sureti bilâ tebliğ iade edilmiş ve adresinizde tespit edilememiş
olduğundan duruşma 27/4/1972 günü saat 9.30 a talik edilmiştir. Mez
kûr gün ve saatte duruşmada hazır bulunmanız davetiye yerine kaim
olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
2258

Bulancak Sulh Ceza Hâkimliğinden :
E. No : 1906/498
K. No : 1969/264
iSanıklar : 1 — Armutçukuru K. den Mehmet oğlu Ayşe'den olma
1945 D. lu Bahtiyar 'Şimşek
2 —• Aynı K . den Mehmet oğlu Ayşe'den olma 1935 D. lu Hasan
Şimşek
3 — Aynı K . den Mehmet oğlu Ayşe'den olma 1932 D . lu Mustafa
Şimşek
4 — Aynı K . den Mehmet oğlu Ayşe'den olma 1936 D. lu Ahmet
Şimşek
Suç : Orman Kanununa muhalefet
iSuç Ta. : 13/6/1964
Yukarda açık kimlikleri yazılı sanıklar hakkmda Mahkememizde
yapılan duruşma sonunda : 68131 sayılı Orman Kanununun 93/1 inci
maüd'esi gereğince birer ay hapis cezalarına dair verilen gıyabî hüküm
sanıklardan Bahtiyar Şimşek ile Hasan Şimşek bulunamadıklarından
gıyabî hüküm tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı Kanunun 28 ve
29 uncu maddeleri gereğince hüküm Resmî Gazete yolu ile tebliğine,
tebligatın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılaca
ğına aynı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kararın bir suretinin
mahkeme divanhanesine asılmasına karar verildi.
2260-1
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Suç : Karşılıklı müessir fiil
.Suç Ta. : 26/7/1967
Karşılıklı müessir ful suçundan sanıklar hakkında yapılan duruş
ma sonunda : Sanık İbrahim Erdem'in T. C. K . nun 40&/4, 91/son un
cu maddeleri gereğince bir ay hapis cezasına dair verilen gıyabî hü
küm sanığın adresi meçhul bulunduğundan kendisine tebliğ edilememiş
olmakla hükmün Resmî Gazete yolu Ue ilânen tebliğine karar verilmiş
olduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanununun 2® ve '29 uncu maddeleri
gereğince hükmü Resmî Gazete yolu ile ilânen tebliğine ve aynı Kanu
nun 31 inci maddesi gereğince ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde
tebligatın yapılmış sayılacağı ilânen tebliğ olunur.
2260-3
E. No : 1962/221
K . No : 1968/573
Hâkim : Osman Fevzi Erdem 132189
Kâtip : Adil Zehir
Davacı : K. H . ve Orman İdaresi
iSanıklar : 1 — Rafet Türkmen, Yunus oğlu Ayşe'den olma 1939
D. lu Eymür K . den
'2 — Ahmet Öksüz, Yusuf oğlu Güllügan'dan olma 11931 D. lu Şe
refli K. den
3 — Azmi Aksoy, Mehmet oğlu Emine'den olma 1944 D. lu A1Ibey K. den
Suç : Orman Kanununa muhalefet
Suç Ta. : 11/1/1962
Orman Kanununa muhalefet suçundan sanıklar hakkmda mahke
memizde yapılan duruşma sonunda :
Sanıklardan Rafet Türkmen'in 208 lira ağır para cezasma dair
verilen gıyabî hüküm sanığın adresi meçhul olduğundan kendisine teb
liğ edilemediğinden hükmün Resmî Gazete yolu ile Uânen tebliğine ka
rar verilmiş olmakla 7201 sayılı Tebligat Kanununun 218 ve 29 uncu
maddeleri gereğince ilânen tebliğine ve aynı Kanunun 31 inci maddesi
gereğince ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde tebligatın yapılmış sa
yılacağı ilânen tebliğ olunur.
2260^4

istanbul Ticaret Borsasından :
E. No : 1968/212
K. No : 1970/248
Hâkim : Osman Fevzi Erdem 13289
Kâtip : Adil Zehir
Sanıklar : 1 — tcilli K . den Hüseyin oğlu 1927 D. lu Muhterem
Elikara
2 — Bostanlı K. den Galip oğlu Emine'den olma W39 D. lu Azmi
Ellkara
Suç : Adlyen müessir fiil
ISuç Ta. : 7/2/1968
Müşteki Mustafa Ellkara Ue aralarında çıkan münakaşada müş
tekiye adiyen müessir fiil ika suçundan sanıklar Muhterem Ellkara ve
Azmi Elikara haklarında yapılan duruşma sonunda : Sanıklardan Azmi
Elikara'nm T. C. K. nun 4561/4, 59 uncu maddeleri gereğince '166 lira 60
kuruş ağır para cezasına dair verilen gıyabî hüküm sanığın adresi
meçhul olduğundan tebliğ edilememiş olduğundan hükmün Resmî Ga
zete ile ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla 7201 sayılı Tebligat
Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince hükmün Resmî Gazete
ile ilânen tebliğine ve aynı Kanunun 31 inci maddesi gereğince üân
tarihinden itibaren 15 gün içinde tebligatın yapılmış sayılacağına ilâ
nen tebliğ olunur.
2260-2
E. No : 1967/365
K . No : 1969/94
Hâkim : Osman Fevzi Erdem 13289
Kâtip : Adil Zehir
Sanık : 1 — Hacile Duran N . D. Çamaltı Mustafa kızı 1946 D. lu
Talipli K . den
2 — İbrahim Erdem İsmail oğlu 1941 D. lu TalipU K. den
3 — Tevfik Çamaltı, Mahmut oğlu 1337 D. lu Talipli K . den
4 — Mesut Çamaltı, Mustafa oğlu 1048 D. lu TalipU K . den
5 — Mehmet Çamaltı, Mustafa oğlu 1950 D. lu Talipli K. den
6 — Sebahattin N . D. Selâhattin Çamaltı, Mustafa -oğlu 1950 D.
Iu aynı K. den
7 — Emme Erdem, Abdulkerjm oğlu 1330 P. lu Talipli K . den

2 Nisan 1971 tarihli ve 13797 sayılı Resmî Gazete'de ilân edilmiş
bulunan, Borsamız Personel Yönetmeliğinin 124 ve 125 inci maddeler
rinin aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmesi, Borsa Meclisinin
9 Mart 1972 günlü toplantısında kabul edilmiştir.
Madde 124 (Yeni şekli)
Personele fevkalâde mazeretleri halinde yılda & günü geçmemek
üzere Genel Sekreterlik tarafından mazeret İzni verilebüir.
Mazeret izni bir hak değildir.
'Saat olarak kullanılan mazeret izinlerinin 6,5 saati bir gün hesap
edilir.
Mazeret İzinlerinin yazılı olarak talep edilmesi ve yazılı olarak
tasvip edilerek personel şubesine intikali şarttır.
Madde 125 (Yeni şekli)
Borsada en az bir yıl hizmet eden personele, vazifelerinden ayrıl
malarında sakınca görülmeyen zamanlarda yıllık izin verilir.
Yıllık izin süresi 30 gündür.
İzinlerin devamlı olarak verilmesi ve kullanılması mecburidir.
Gerekü hallerde idarenin muvafakati ile 15 günlük iki devreye
bölünebilir.
2270

Ankara Birinci İş Mahkemesi Hâkimliğinden :
1969/2018
Davacı : S. S. Kurumu Genel Müdürlüğü vekUi Avukat Nedret
Baban
Davah : Süleyman Oanpolat, Altındağ Kapalıçeşme, Engürü Ma
hallesi No. 140 Ankara
Dava : Alacak
Yukarıda adı soyadı ve bilinen son adresi yazılı davalıya ilânen dar
vetiye tebliğ edilmiş, buna rağmen gelmemiştir. B u defa duruşmanın
ertelendiği 2/5/1972 Salı günü saat 10.30 da duruşmada bizzat veya bir
vekille temsü -edilmediği takdirde gıyabında duruşma yapılacağı ve ka
rar verileceği Uünen tebliğ olunur.
2269
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'Kütahya İcra Tetkik Mercii Hâlumliğinden :
1971/114
D. günü : 31/3/1972
Davacı ve alacaklı Muammer İşal tarafından borçlu ve davalı Ha
san Yıldırım aleyhine açılan refi itiraz davasının yapılan duruşmasında :
(Borçluya Ankara Devlet Demiryolları sıra yazıhanesi No. 3 deki
adresine çıkarılan tebligat bilâ tebliğ iade edilmiş olup davalının adresi
belli olmadığından ilânen tebligat icrasma karar verilmiş bulunduğundan
adı geçenin duruşma günü olan 31/3/1972 Cuma saat 9 da Kütahya
İcra Mahkemesinde hazır bulunması gıyaplı davetiye yerine kaim olmak
üzere ilân olunur.
2395 / 1-1
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Kocaeli Asliye Birinci Hukuk Hâkimliğinden :
GIYAP K A R A R I D R
1971/337
Davacı Mustafa Aslantin vekili Avukat Şevki Sarıbay tarafından
davalı Ilyas Kambur aleyhine açüan alacak davasının yapılan duruş
masında : 29 Kasım 1971 tarih ve 14027 sayüı Resmî Gazete ile ilânen
davet edilen davalı Ilyas Kambur duruşmaya gelmediğinden mahkeme
mizce gıyabına karar verilmiş olup bu kere duruşmanın bırakıldığı
28/3/1972 günü saat 10 da hazır bulunmanız gelmediğiniz takdirde du
ruşma gıyabınızda devam olunacağı üân olunur.
2406 / 1-1

3. Verilecek teklif zarfları üzerine teklifin hangi işe ait olduğı
yazılacaktır.
4. B u işe ait şartnameler TCDD nin Ankara'da Merkez ve Istan
bul'da Sirkeci veznelerinden 50 lira mukabilinde temin edilebilir.
5. TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta vey;
tercih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir.
6. Firmalar bu işe ait şartnameyi TCDD veznesinden aldıkların
tevsik için ilgili veznenin makbuzunu teklifleri ile birlikte Komisyonu
muza tevdi edeceklerdir.
2392/2-11

Ankara Yedinci Sulh Ceza Hâkimliğinden ;

E. No: 1972/47
K. No : 1972/1
Ölçüler Kanununa muhalefet suçundan Mahkememizin 19/1/197'
tarihli ilâmı ile 6621 sayılı Kanunun 24/C maddesi gereğince yirmibelira hafif para cezası ile hükümlü Avcı İsmail oğlu 1928 doğumlu Ce
mal Yurtören hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulu
namadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Ka
nununun 29 uncu maddesi gereğince, adı geçen hükümlüye karann ilâ
nen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonn
muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur.
2352

•

Petrol Dairesi Reisliğinden :
istanbul Dz. Tek. Sat. A l . Komisyonu Başkanlığından :
1 — Müteahhit namı hesabına açık eksiltme usulü ile otomat çeli
ğinden mamul aşağıda yazılı üç kalem somunlu cıvata satm alınacaktır.
Muhammen bedeli 34.950,— TL. olup, G. teminatı 2.625,— liradır. Şartna
meleri Komisyonumuzda, Ankara ve izmir Lv. Amirliklerinde görülebilir.
2 — ihalesi 10 Nisan 1972 günü saat 10.00 da Kasımpaşa'daki Ko
misyonumuzda yapılacağından isteklilerin belirli gün ve saatte hazır bu
lunmaları.
700 adet 5/8" X 55 mm.
2900 » 3/4" X 75 »
550
»
1" X 80 »
Toplam

3.500,— T L .
23.200,— »
8.250,— »
34.950,— >
2365 / 4-1

îzmir Lv. Amirliği 1 No. lu Satın Alma Komisyon Başkanlığından :
Levazım Amirliği ihtiyacı için aşağıda cinsi, miktarı, muhammen
bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen maddeler hizalarında gösterilen
tarihlerde kapalı zarf usuliyle alınacaktır.
Teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat evvel Komisyona ve
rilmesi şarttır. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
Şartnamesi Ankara - istanbul Levazım Amirliklerinde ve Komis
yonda mesai saatleri dahilinde görülebilir.
Üç kalem meyve toptan bir istekliye ihale edilebileceği gibi her ka
lemi ayrı ayrı isteklilere de ihale edilebilir.
CİNSÎ
Şeftali
T. Erik
T. Kayısı

Miktarı

Muh. bedeli G. teminatı
Lira K r . Lira K r . ihale gün ve saati

44.000 Kg. 110.000,—
26.000 K g . 71.500—
44.000 K g . 110.000,—

6.750,— 17/4/1972 Pazartesi
4.825,— günü saat 11.00 de
6.750,—
2386 / 4-1

T. C. Devlet Demiryolları İşletmesi Merkez Alım ve Satım Komis
yonu Reisliğinden :
222 kalem Rulman (Bılyalı yatak) satm almacaktır.
1. Hariçten teklif alma suretiyle yukarıda cins ve miktarı yazılı
malzeme satm alınacaktır.
2. Tekliflerin en geç -218 Nisan 1972 Çarşamba günü saat 15,— e
kadar Ankara'da Genel Müdürlük binasındaki Malzeme Dairesinde top
lanan Komisyonumuza gelmiş veya verilmiş olması şarttır.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığmm VII No. lu Adana Bölgesin
de sahip bulunduğu AR/TPO/682 ve 683 hak sıra numaralı iki adet petro
arama ruhsatnamesinin temdid edilmiş müddetinin sona ereceği 8/4/197*
tarihinden 8/4/1973 tarihine kadar Petrol Kanununun 55/2 nci maddes
gereğince bir yıl müddetle yeniden temdid edilmesi için 14/3/1972 tari
hinde talepte bulunduğu Petrol Nizamnamesinin 25/2 nci maddesi mu
cibince ilân olunur.
2334

•

Adana İkinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1971/64
Davacı : Mustafa Posagası vekili Avukat Aydın Coşar, Adana
Davalı : Hasan Metindinç (Adresi meçhul)
Dava : Tazminat
Davalı adına davetiye Resmî Gazete'nin 3/2/1972 gün ve 1408£
sayılı nüshasıyle tebliğ edilmiş ve mahkemeye gelmemiştir.
Bu kere 13/4/1972 günü yapılacak duruşmada hazır bulunmadı ictr
işbu ilânm gıyap kararı yerine kaim olduğu ilânen tebliğ olunur.
2257

T. C. Nallıhan -Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
1969/31
Galip Atabey tarafından Ayşe Atabey ve arkadaşları aleyhine
açılmış bulunan taşınmaz maldaki ortaklığın giderilmesine değgm daVanır
yapılan yargılaması sırasında :
Nallıhan İlçesi Karaköyden davalı Mehmet Duran'm adresinin bi
linememesi nedeniyle kendisine ilân yoluyla gıyap çıkarılmasına karaı
verilmiş olmakla adı geçenin oturum günü olan 25/5/1972 tarihinde Mah
kememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi
aksi halde gıyabında yargılamaya devam olacağı gıyap çağınsı yerme
geçerli olmak üzere ilân olunur.
1590

Ermenek Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1971/248
Davacı Ermenek Meydan Mahallesinden Sultan Ceran tarafından,
davalı aynı mahalleden Mehmet Oğlu Osman Ceran ve Osman kızı Sıd
dıka Ceran, Ermenek Nüfus Memurluğu aleyhine açılan ana adının tas
hihi davasının duruşmasında davetiye yerine kaim olmak üzere Resmi
Gazete'nin 21 Ocak 1972 tarih ve 14079 sayılı ve 11611 ilân numarasında
kayıtlı ilâna rağmen duruşmaya gelmediklerinden bu kere duruşma
10/4/1972 tarihine muallâk olup, gıyap davetiyesi yerine kaim olmalı
üzere TebUğat Kanunu hükümlerine tevfikan ilânen tebliğ olunur.
1604

Sahitfe : 20

(Resmî Gazete)

Gümrük ve Tekel Bakanlığından :
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 23 üncü maddesi ve 5383
sayılı Gümrük Kanununun 6290 sayılı Kanunla değiştirilen 68 inci mad
desi gereğince orjinal fatura, menşe şahadetnamesi veva emsali vesik&lanlar yazılı paraların Türk parasma çevrilmesinde 1 Nisan 1972 tari
hinden 30 Nisan 1972 tarihi akşamına kadar itibara alınması lazım gelen
kurlar aşağıda gösterilmiştir.
Merkez Bankasınca alınıp satılmakta
olan dövizlerin satış kuru

TL.

1 Amerikan Doları
1 Anlaşma Doları
1 Belçika Frangı
1 Danimarka Kronu
1 Doyçemark
1 Fransız Frangı
1 Hollanda Florini
1 isveç Kronu
1 isviçre Frangı
100 Liret
1 Norveç Kronu
1 Sterlin
1 Avusturya Şilini
1 Kanada Dolan
Merkez Bankasınca alınıp satılmayan
dövizlerin satış kıymetleri

14,3010
14.3010
0,3191
2,0488
4,4378
2,7954
4,4075
2,9713
3 7242
2.4594
2.1520
37.2641
0.6138
14,2781

Yen
Avustralya Dolan
Güney Afrika Birliği Randı
Hint Rupisi
Fin Markkası
Nikaragua Kordobası
israil Lirası
Kıb.-ıs Lirası
Yunan Drahmisi
Pezeta
Esküdo
Ürdün Dinan
Yugoslav Dinan
Filipin Pezosu
Hongkong Dolan
Irak Dinan
Meksika Pezosu
Iran Riyali
Mısır Lirası
Seylan Rupisi
Ley
Çek Kronu
Polonya Zlotisi
Rus Rublesi
Suriye Lirası
Lübnan Lirası
Pakistan Rupisi
Kolombiya Pezosu
Şili Esküdosu
Paraguay Guaranisi

4,6432
17,0976
19.06
1,9645
3,4880
2,0430
3.4050
37,2641
0.4766
0,2218
0,5247
40,04
0,8412
3,6668
2,5619
43,4750
1,1440
0,1872
32,8923
2,4025
2,5860
2.1569
3.8860
17.2508
3,7535.
4.6431
3,0032
0,7608
0,5706
0,1216

100
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

•

TL.
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Ankara
Sular idaresi
Genel Müdürlüğünden
: fiyat ve teklif alma
1 — Kaneviçe
(7-8 onsluk)
20.000 m, olarak
usulü ile satın alınacaktır.
2 — ihale, 31/3/1972 Cuma günü saat 15.00 de Genel Müdürlük bi
nasında toplanacak Alım Satım Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
3 — Teklif edilecek bedel üzerinden % 7,5 nispetinde geçici temi
nat, teklifle birlikte verilecektir.
4 — Geç gelen teminatı olmayan ve telgrafla verilen teklifler na
zarı itibare almmaz.
5 — idare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta ta
mamen serbesttir.

•

2366/2-1

izmir Telefon Başmüdürlüğünden :
ıl _ 140.139,71 T L . keşif bedelli izmir Telefon Başmüdürlüğü Çı
narlı açık ardiyesinin dolgu işi kapalı zarf usulü Ue eksiltmeye çıkanlmıştır.
2 — Geçici teminatı : 8.256,99 T L . dır.
3 — Eksiltme dosyası Büyük Efes Oteli Karşısındaki Türkiye Pet
rolleri binasında bulunan Yapı Kısım AmirUğimizde görülüp tetkik edi
lebilir.

23 MART 1972

4 — Eksiltme 5 Nisan 1972 Çarşamba günü saat 15.00 de Baş
müdürlüğümüz Eksiltme Komisyonunca yapılacaktır.
5 — isteklilerin 1/4/1972 Cumartesi günü saat 13.00 e kadar ek
siltme şartnamesinin 12. maddesinde istenilen belgelerle Başmüdürlü
ğümüze başvurarak iştirak belgesi almalan
gerekmektedir. Postada
vaki gecikmeler kabul edilmiyecektir.
6 — Taliplerin bu işe ait teklif mektuplarını eksiltmenin yapıla
cağı gün saat 14.00 e kadar ihale Komisyonu Başkanlığına tevdi edil
mek üzere Yapı Kısım Amirliğine vermeleri gerekmektedir.
7 —- Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine
yapmakta serbesttir.
2272 /1-1

•

Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri Genel Müdürlüğünden :
KARABÜK
1.100 ton profil ithal edilecektir
1 — işletmelerimiz tarafından 1.100 ton N P U 350 ebadmda profil
İthal edilecektir.
2 — Bu işle ilgili şartnameler;
a) Karabük'te Genel Müdürlük Malzeme ikmal Müdürlüğünden,
b) istanbul'da Karaköy Okçumusa Cad. Şair Eşref Sokak No. 2
Beyaz Han'da istanbul Mümessilliğimizden,
c) Ankara'da Karanfil Sokak No. 30/7 de irtibat Bürosu Şefliği
mizden,
bedelsiz olarak temin edilebilir.
3 — Teklifler en geç 14 Nisan 1972 Cuma «günü saat 14.30 da ka
dar Genel Müdürlüğümüz Muhaberat ve Arşiv Müdürlüğüne tevdi edil
miş veya vürut etmiş olacaktır.
4 — 14 Nisan 1972 Cuma günü saat 14.30 dan sonra vürut eden
veya tevdi edilen teklifler ile mezkûr gün ve saatten sonra yapılacak
tenzilâtlar kabul edilmiyecektir.
5 —• işletmelerimiz 2490 sayılı ihale Kanununa tabi değildir.
2369/2-1
Ankara Defterdarlığından :

•

1 —• 60150 sayılı imar Planma göre Ordu Pazan Çarşısı olarak tef
rik edilmiş bulunan mülkiyeti Hazineye ait Maltepe mevkiinde 7325 ada
7 parselini teşkil eden 1666 M2 yüzölçümlü taşınmaz mal 2490 sayılı K a 
nunun 31. maddesine müsteniden kapalı zarf usuliyle satışa çıkartılmış
tır.
2 — Muhammen bedeli : 1.332.800,— lira olup, geçici tutan :
53.734,— liradır.
3 — ihalesi 12/4/1972 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat
15.00 de Defterdarlıkta teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacak
tır.
4 — ihale dosyası her gün mesai saatleri dahilinde Defterdarlık
Millî Emlâk Müdürlüğünde görülebilir.
5 — Mezkûr taşınmaz malı satm almaya talip olanlann yatıracak
ları teminata karşılık alacaklan makbuzla birlikte hazırlıyacaklan ka
palı teklif makbuzunu ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona
vermeleri (Postada vaki gecikme kabul edilmez) ilân olunur.
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Köy İşleri Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğün
den :
1 — Aşağıda cinsi, miktarı, muvakkat teminatı, ihale tarihi ve
saati yazılı olan malzeme 6200 sayılı Kanunun 34 esaslarının 4. maddesi
gereğince teklif isteme usulü ile satm alınacaktır.
Cinsi : Klorlama tankı 500 Kg. lık (400 litre iç hacimde), Miktan :
30 adet. Muvakkat teminatı : 10.000,— TL., İhalesinin tarihi : 3/4/1972
Saati : 15.00.
2 — İhale Köy işleri Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik işleri Genel
Müdürlüğünün İdarî ve Malî işler Dairesi Başkanlığında (Ulus - Anafartalar tşhanı Kat 10 - Ankara) toplanacak Satm Alma Komisyonunda ya
pılacaktır.
3 — Şartnameler aynı yerden dilekçe karşılığı bedelsiz verilir.
4 — isteklilerin teklif mektuplarını idarî şartnamenin 9. madde
sinde istenilen vesaik ile birlikte ihalenin yapılacağı saatten bir saat ev
vel Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır.
5 — Postadaki vaki gecikmelerle, telgrafla yapılacak müracaatlar
kabul edilmez.
2332 / 2-1

Saıbife : 21

(Resmî Gazete)

23 MART 1972
TCDD Merkez Alım ve Satım Komisyonu Reisliğinden :

Altı kalem çelik çekme kazan borusu almacaktır
1 — Hariçten teklif alma suretiyle altı kalem çelik çekme kazan
borusu alınacaktır.
2 — Tekliflerin en geç 28/4/1972 Cuma günü saat 15.00 e kadar
Ankara'da TCDD Genel Müdürlüğü binasındaki Malzeme Dairesinde top
lanan Komisyonumuza verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
3 — Şartnameler Ankara'da Merkez ve istanbul'da Sirkeci vezne
lerinden 50,— lira bedelle temin edilebüir.
4 — TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta ve kısmen yapmakta veya
tercih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir.
5 — Teklif zarfı üzerine teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır.
16 —• Firmalar, teklif alma şartnamelerini TCDD den aldıklarını
tevsik için vezne makbuzunu teklifleri ile birlikte TCDD ye gönderecek
lerdir.
2331 / 2-1

•
Türkiye Kızılay Derneği Genel Merkezinden :
Ankara'da Yenişehir'de Sakarya Caddesi üzerinde Kızılay memur
lar apartmanı, artırma suretiyle ve kapalı zarf usuliyle yıktınlacaktır.
Keşif bedeli : 19.000— TL. dır.
Tekliflerin en geç 4/4/1972 günü saat 16.00 ya kadar Kızılay Genel
Merkezi Muhaberat Servisine teslimi şarttır.
isteklilerin şartnameyi görmek ve dosyasını tetkik için, Karanfil
Sokak No. 7/1 deki Kızılay Fen Müşavirliğine en geç 3/4/1972 Pazar
tesi saat 17.00 ye kadar müracaat etmeleri, artırmaya katılmasına ye
terli vesikalarla iştirak belgesi almaları gerekmektedir.
Derneğimiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
2335 /1-1

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin en geç 3/4/1972 günü
mesai saati sonuna kadar aşağıda belirtilen belgelerle birlikte bir dilekçe
ile Genel Müdürlüğe müracaat ederek işe girebilmek için yeterlik belgesi
almaları şarttır. Müracaatta genel evrak kayıt tarihi muteber olup, pos
tada olacak gecikmeler ve telgrafla müracaatlar nazarı dikkate alınmaz.
a - Keşif bedeli kadar benzeri iş yaptığına dair resmî belge,
b - Çalışma tasarısı ve teçhizat bildirisi (Örnek : 1),
c - Kredi imkânlarını bildirir malî durum bildirisi (örnek : 2 ve 2a),
d - Teknik personel bildirisi (Örnek : 3),
e - Elindeki işleri bildirir taahhüt büdirisi (rönek : 4),
6 — isteklilerin 1972 ticaret odaları belgesi, idaremizden alacakları
yeterlik belgesi, teminat mektubu veya makbuzunu havi kanunî şekilde
tanzim edecekleri kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir saat evvel
Alım - Satım Komisyonuna makbuz karşuiğında vermiş olmaları şarttır.
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez, isteklilerin gerçek tek
kişi veya tüzel kişi olmaları şarttır.
(özel veya tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez.)
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Gelibolu Garnizon Satın Alma Kom. Başkanlığından :
1 — Garnizon birlikleri ihtiyacı için aşağıda yazılı dokuz kalem y i 
yecek maddesi kapalı zarf usulü Ue ihale edilecektir.
2 — thale gün ve saatleri aşağıda gösterilmiştir.
3 — isteklilerin ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif mek
tuplarını, geçici teminatlarını ve 1972 yılı ticaret odası belgelerini havi
zarfları Komisyon Başkanlığına vermeleri ilân olunur.
4 — Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
5 — B u işe ait ihale dosyaları Ankara ve istanbul Levazım Amirlik
leri ile Komisyon Başkanlığmda görülebilir.

Ankara Belediyesi imar Müdürlüğünden :
Cinsi
Atatürk Bulvarı 2515 ada 86 parselin inşaat durumunda yapılan de
ğişiklik 660O/B No. lu imar planına işlenerek Müdürlüğümüz Uân tah
tasına asılmıştır.
ilgililere ilânen duyurulur.
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Miktarı
Ton

TAHMİNÎ
Fiyatı
Tutarı
Kuruş
Lira

Geçici
teminatı
Lira

Taze soğan

30

260

718.000

5.150

Taze bakla

15

200

30.000

2.250

Taze kabak

30

200

60.000

4.250

Marul

40

200

80.000

5.250

Taze erik

39

240

193.600

5.930

Taze patates

50

200

100.000

6.250

Taze fasulye

55

230

126.500

7.575

Hiyar

26

200

52.000

3.850

Taze başsoğan

30

170

51.000

3.80O

içişleri Bakanlığından :
1 — Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim, Aralık 1972 ve Şubat 1973 ay
larında yayınlanacak olan Türk İdare Dergisinin baskı işi kaplı zarf usulü
ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — Beher forma (400) liradan (90) forma için (36.000) lira olup
geçici teminat (2.700) Uradır.
3 —• Talipler bu işe ait şartnameyi mesai saatlerinde bedelsiz olarak
Bakanlık Levazım Müdürlüğünde görebilirler.
4 — Kapalı zarf eksiltmesi 7/4/1972 Cuma günü saat 15,00 de Ba
kanlık Levazım Müdürlüğünde yapüacaktır. İsteklilerin teklif mektupla
rını ve kanunen gerekli belgeleri eksiltmenin yapılacağı günü saat 14,00 e
kadar Satınalma Komisyonuna vermeleri gerekir.
5 — 7/4/1972 Cuma günü saat 14,00 den sonra verilecek kapalı zarf
lar Komisyonca kabul edilmez.
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•
Devlet Hava Meydanları İşletme Genel Müdürlüğünden :
1 — Erzurum Hava Meydanı iki daireli lojman inşaatı işi 2490 sa
yılı Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile ek
siltmeye çıkarılmıştır.
2 — işin keşif bedeli 179.000,— liradır. Geçici teminatı 10.200,—
lira olup, iş bu teminat idaremizin T. C. Merkez Bankasındaki 57 sayılı
hesabma veya Genel Müdürlük veznesine yatırılıp karşılığında makbuz
almacaktır.
3 — Eksiltme 7/4/1972 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat 15,30
da Ankara'da DHMİ Genel Müdürlük Alım - Satım Komisyonunda yapı
lacaktır.
4 — Bu işe ait şartname Ankara'da DHMİ Genel Müdürlüğü Mal
zeme Dairesi Başkanlığında, istanbul'da Yeşilköy Hava Limanı Başmü
dürlüğünde ve Erzurum'da Meydan Müdürlüğünde görülebilir.

İ

H

A

L

E

Gün ve saati
10 Nisan 1972
Pazartesi
11,00
10 Nisan 1972
Pazartesi
15,00
11 Nisan 1972
Sah
11.00
11 Nisan 1972
Salı
15,00
.12 Nisan 1972
Çarşamba
11,00
12 Nisan 1972
Çarşamba
15,00
13 Nisan 1972
Perşembe
11,00
13 Nisan 1972
Perşembe
15,00
14 Nisan 1972
Cuma
15,00
2327 / 4-1

•
Orman Genel Müdürlüğü istanbul Satm Alma Komisyonu Başkan
lığından :
1 —• Orman Genel Müdürlüğü teşkilâtı ihtiyacı için 3 adet 10 -15
K w . lık ve 15 adet de 5-7,5 Kw. lık olmalk üzere ceman 18 adet elektro
jen grubu Orman İşletmesi ve Döner Sermayesi Yönetmeliği uyarınca
yurt içi piyasadan kapalı zarf eksiltme usulü ile satm alınacaktır.
2 —• Kapalı teklif mektuplarının engeç 12 Nisan 1972 Çarşamba
günü saat 14.00 e kadar (Bilezik Sokak Güneş Işhanı Kat 2 Fmdkılı istanbul) adresindeki Komisyon Başkanlığına verilmesi şarttır.
3 — 18 adetlik bu satm almanın muhammen bedeli; 3 adelt 10 -15
Kw. lık 190.000,— T L . ve 15 adet 5-7,5 K w . hıklar da 510.000,— T L . ol
mak üzere ceman 700.000,— T L . dır. Buna göre tümünün geçici teminat
tutarı 31.750,— T L . dır.
4 — Bu işe ait idarî ve teknik, şartnameler Komisyon Başkanlı
ğmda, Ankara - izmir Orman İşletme Müdürlükleriyle Orman Yedek
Parça Depo Müdürlüğünde görülebilir.
Keyfiyet ilgililere duyurulur.
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Sahife : 22
Trabzon Garnizon Satın Alma Komisyon Başkanlığından

Cinsi
oğurt
umur ta

23 MART 1972

(Resmî Gazete)

Miktarı

Geç. teminatı
Lira K r .

19.000 Kg.
40.000 Ad.

3.920,—
1.950,—

Eksiltme
sekli

Etibank Genel Müdürlüğünden :

İ H A L E
Gün ve Saati

2490/31 10/4/1972
2490/31 10/4/1972

11.00
15.00

Yukarıda cinsi ve miktarı, geçici teminatları yazılı i k i kalem yi/eeck maddesi hizasında belirtilen tarihte kapalı zarf usulü ile satm
Umacaktır. Evsaf ve şartnamesi her gün mesai saatleri dahilinde An
kara ve istanbul Lv. Amirlikleri ile Komisyonumuzda görülebilir, İs
tekliler 2490 sayılı Kanunun hükümlerine göre hazırlıyacakları teklif
nektuplarını en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz
nukabilinde Komisyon Başkanlığına
vermeleri şarttır. Postada vaki
gecikmeler kabul edilmez.
2076 / 4-2
PTT Genel Müdürlüğünden:
S A N T R A L BİNASI Y A P T I R I L A C A K
1) 2.817.387,20 T L . keşif bedelli istanbul Gayrettepe Santral biıası inşaatı işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.
Geçici teminatı 98.271,62 liradır.
2) Eksiltme dosyası Genel Müdürlüğümüz Yapı işleri Dairesi
başkanlığında ve istanbul Telefon Başmüdürlüğünde görülebüir.
3) Eksiltme 3/4/1972 Pazartesi günü saat 16.00 da Genel Müdürük Eksiltme Kurulunca yapılacaktır.
4) Isteklüerin 28/3/1972 Sah günü saat 17.30 a kadar eksiltme
:artaamesinin 12 nci maddesinde istenilen belgelerle Genel Müdürlüğe
»aş, vurarak iştirak belgesi almaları gerekmektedir. Postada vaki gecikneler kabul edilmiyecektir.
5) Taliplerin bu işe ait teklif mektuplarını, eksiltmenin yapılacağı
:Unü saat 15.00 e kadar İhale Komisyonu Başkanlığına tevdi edilmek
izere, Yapı işleri Dairesine makbuz mukabüinde vermeleri gerekmekedir. _
6) Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine ihale
emekte serbesttir.
1887 / 2-2
İç piyasadan depo teslimi Türk lirası karşılığında satın alınmak üze'e 17/3/1972 tarihinde ihalesi yapılacağı ilân edilen 50.000 metre 2 x 21
nerlık, 10.000 metre 3 x 21 peruk ve 6.000 metre 4 x 21 perlik P V C
zoleli santral kablosunun ihalesi 31/3/1972 tarihine ertelenmiştir.
İlgililere duyurulur.
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Ankara Belediyesi İmar Müdürlüğünden :
Aşağıda ada ve parsel numaralan yazılı gayrimenkullere ait
32960 No. lu plan, Müdürlüğümüz ilân tahtasma asılmıştır.
İlânen ilgililere duyurulur.
Ada No.

Parsel No.

9752

19

2879/1-1
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden :

MAHİYETİ
ısan asansörü bakımı işi
ük asansörünün bakımı işi

Miktan
2 adet
1 adet

inşaat yaptırılacaktır
Bankamızca, Elazığ Keban Simli Kurşun İşletmesi sahasında yaptmlacak olan bekâr pansiyonu inşaatı sabit birim fiyat esası üzerin
den eksiltmeye çıkanlmıştır.
1 — Eksütme 17 Nisan 1972 Pazartesi günü saat (15.00ı) de Eti
bank Genel Müdürlüğünde yapılacaktır.
2 — işin tahminî keşif tutarı : (600.000,— TL.) olup, geçici temi
natı : (27.750,— TL.) dır.
3 — Eksiltmeye girmek için iştirak belgesi alınması şart olup is
teklilerin,
a) B grubundan en az (600.000,— TL.) lık müteahhitlik karnesi.
b) B i r defa da benzeri bir işi taahhüt suretiyle ve şartlarına uy
gun olarak yaptıklarına dair belge,
c) Eksiltme şartnamesinin 8. maddesinde belirtilen vesikalar,
ile birlikte ihaleye iştirak belgesi almak üzere 31 Mart 1972 Cuma
günü saat (17.00) ye kadar Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri
lâzımdır. B u tarihten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmiyeceği
gibi, noksan vesika ve telgrafla yapılan müracaatlar da dikkate alm
maz.
4 — ihaleye iştirak belgeleri, 13 Nisan 1972 Perşembe gününden
itibaren Sıhhiye Hanımeli Sokak No : 49 da Etibank inşaat Dairesi
Başkanlığından almacaktır.
5 — Tekliflerin eksiltme günü saat (14.00) e kadar Bankamız
Umumî Muhaberat Servisine verilmiş veya gönderilmiş bulunması lâ
zımdır. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
6 — Eksiltme dosyalan Bankamız inşaat Dairesinde ve Keban iş
letmesinde görülebilir.
7 — İhaleye iştirak için ihale dosyası satın alınması şart olup,
dosyalar eksiltme günü saat (12.00) ye kadar Bankamız 'inşaat Daire
sinden (300,— TL.) mukabilinde satm alınabilir.
8 — Bankamız 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
2169/3-2

Adana 2. Asüye Hukuk Hâkimliğinden :
1971/380
D a v a c ı : Birma Yağcılık Sanayi ve Ticaret Şirketi vekili Avukat
Mesut Sunal, Adana
Davalı : Turan A l i Taşlardan, (Adresi meçhul)
Dava : Alacak (36.625,94) lira
Davalının adresine yazılan davetiye bilâ tebliğ iade edilmiş adresi
emniyetçede tespit edilememiştir.
6/3/1972 günlü duruşma için Resmî Gazete'nin 13 Şubat 1972 gün
ve 14098 sayılı nüshasiyla adına davetiye ilânen tebliğ edilmiş olduğu
halde davalı duruşmaya gelmemiş ve kendisini temsüde ettirmemiştir.
B u kere yukanda numarası yazılı dosyanın 19/4/1972 günü saat
9.00 da yapılacak duruşmada davalının hazır bulunması için işbu ilânın
gıyap kararı ve tebliği yerine kaim olduğu ilânen tebliğ olunur.
2040/1

M U H A M M E N
Fiyatı
Ay
Tutan
150,—
200,—

11
11

3.300,—
2.200,—
5.500,—

1 — Mahiyeti ve fiyatı yukanda yazılı bakım işi açık eksiltme usuUyle yaptmlacaktır.
2 — Eksiltmesi 5 Nisan 1972 Çarşamba günü saat 15.00 de Genel
Müdürlük binasında Satm Alma Komisyonunca yapılacaktır.
3 — Muvakkat teminatı 412,50 lira olup şartname hergün Komis
yonda görülebilir.
4 — isteklilerin muayyen gün ve saatte teminat ve şirketlerin faa
liyet belgeleri ile birlikte Komisyonda bulunmalan ilân olunur.
2019 /4-3

1971/381
Davacı : Birma Yağcılık Sanayü ve Ticaret (Şirketi vekili Avukat
Mesut Sunal, Adana
Davalı : İzzettin özlü (Adresi meçhul)
Dava : Alacak (15.942,58) lira
Davalının Mersin'de bulunan adresine davetiye yazılmış ve bu ad
resten adres bırakmadan ayrıldığı davetiyeye verilen şerhten öğrenilmiş
olup, emniyet tahkikatında Ankara - Kızılay'da Kooperatifler Umum
Müdürü denilmişse de bu adrese yazılan davetiye de bilâ tebliğ iade edil
miştir.
Yukanda numarası yazılı dosyanın 19/4/1972 gün ve saat 9.00 da
yapılacak duruşmada davalının bizzat veya kanunî bir vekille davayı ta
kip etmesi aksi halde adına gazete ilâm ile gıyap kararı tebliğ edilece
ğinin büinmesi için işbu ilânın davetiye yerine kaim olduğu ilânen tebliğ
olunur.
•
2040/2

23 MART 1972

Ankara Lv. A . 1 No. lu Satın Alma Komisyonu
Başkanlığından
Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (Bir) kalem (Tuvalet sabunu) kapalı zarfla eksiltmeleri hizaların
daki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartna
mesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde
görülebilir, isteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif mektup
larını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komis
yon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez.
Cinsi : Tuvalet sabunu, Tahminî fiyatı : 30,— TL., Miktarı : 8.000
Düzine, M . bedeli : '240.000,— TL., G. teminatı : 1İ3.250,— TL., ihale
Günü : 6 Nisan 1972 Perşembe, Saati : 11.00.
2194/4-2

Sarıkamış Askerî Satm Alma Komisyonundan :
Sarıkamış garnizon birlikleri ihtiyacı için aşağıda cins, miktar,
muhammen bedel, geçici teminat, ihale gün ve saati yazılı beş kalem
yiyecek maddesi kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Evsaf ve şart
nameleri her gün mesai saati içinde Komisyonda görülür, isteklilerin
2490 sayılı Kanun gereğince hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale
saatmdan bir saat oönce Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Pos
tadaki gecikmeler kabul edilmez.
Cinsi
Taze ve taze baş
Soğan
Taze Kabak
Dere otu
Yoğurt
Süt

Muh. Bed. G. Tem.
Lira Kr. Lira Kr.

Miktarı

I H A L E
Günü

Saati

70
93
1500
10
6

T. 122.500,—
T. 1O6.00O —
Kg. 21.000 —
T. 25.000,—
T. 12.000,—

7.375,—
6.550,—
1.575,—
1.875 —
900,—

6/4/1972
6/4/1972
6/4/1972
6/4/1972
6/4/1972

11.00
11.00
11.00
16.00
16.00

TJrfa Garnizonu Kara Askerî Satm Alma Komisyon Başkanlığın
dan
ihtiyaç için aşağıda cins ve miktarları yazılı yiyecek maddeleri
hizalarında yazılı gün ve saatlerde kapalı zarf suretiyle ihale edilecek
tir, ihale yeri Urfa Kara Askerî Satın Alma Komisyon binasıdır. Ev
saf ve şartnameler Komisyonda Ankara, istanbul Levazım Amirlikle
rinde görülebilir.
Teklif mektupları en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar
Komisyon Başkanlığına verilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler kabul
edilmez.
Tahminî
Tahminî
Geçici
Miktarı
fiyatı
tutarı
teminatı
I H A L E
Cinsi
Ton
Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr.
tarih ve saati
20
15
75
45

2,20
1,90
1,40
1,95

44.000,28.500,105.000,87.750,-

3.300,—
2.138 —
6.500,—
5.638,—

25/4/1972
25/4/1972
26/4/1972
26/4/1972

10.00
15.00
10.00
15.00
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Istanbu Davutpaşa

Askerî

Satm Alma Komisyon

Başkanlığın-

dan
Aşağıda yazılı (Beş) kalem (Yiyecek)
maddeleri (Kapalı zarf)
usulü ile satm alınacaktır. Evsaf ve şartnameleri istanbul - Ankara izmir Lv. Amirliklerinde ve Komisyonda görülebilir. Teklif mektuplarınnı ihaleden bir saat evvel Komisyona vermelerini, postada gecik
meler kabul edilmez.
Cinsi
Taze Kabak
Semiz Otu
T. Baş Soğan
Taze Fasulye
Linyit Kömürü

Garp Linyitleri işletmesi Müessesesi Müdürlüğünden :
Müessesemiz Tunçbilek ve Seyitömer bölgelerinin ihtiyacı olan 48
adet ekskavatör kepçe dişi şartnamesi hükümleri dahilinde kapatılmış
zarflar içersinde serbest teklif almmak suretiyle imal ettirilecektir.
Teklif mektuplarmm geçici teminatları ile birlikte en geç
13/4/1972 Perşembe günü saat 15.00 e kadar Müessesemiz Merkezî M u 
haberat Servisinde bulundurulması gerekir.
Postada veya herhangi bir sebeple meydana gelecek gecikmeler
dikkate alınmaz.
Bu işle ilgili şartnameler :
Ankara'da : T. K . 1. Genel Müdürlüğü Satm Alma Dairesi Baş
kanlığında,
Istanbulda : T. K. I. Satm Alma Müdürlüğünde,
(istiklâl Cad.
Deva Çıkmazı Sümer Han K a t : 4-5)
İzmir'de : G. L. 1. irtibat Bürosu Şefliğinde, (Gazi Kadmlar 1453
Sokak No 18 - B/4)
Tavşanlı'da : G . L . 1. Müessesesi, Ticaret Müdürlüğünde görülebilir.
Müessesemiz Artırma - Eksiltme ve İhale Kanununa tabi değildir.
2252/2-2

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. den :
1 — Şirketimiz stok ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı
maddeler, yazılı teklif alınmak suretiyle satm almacaktır.
Miktarı

2203/4-2

Taze Erik
Hıyar
Domates
Taze Fasulye

Sahife : 23

(Resmî Gazete)

Miktarı

T. bedeli G. teminatı
İHALE
Lira Kr. Lira Kr. Günü
Saati

25.000 Kg. 25.000,— 1.875,—
24.000 Kg. 36.000,— 2.700 —
20.000 Kg. 12.000,—
900,—
74.000 Kg. 133.20©,— 7.910,_
2.804 T. 729.040,— 32.911,60

12 Nisan
12 Nisan
14 Nisan
14 Nisan
17 Nisan

1972
1792
1972
1972
1972

2264/4-2

10.30
11.00
10.30
11.00
11.00

24 Ton
30 »
20 »
2 »

Teklif No :

C i n s i
Sodyum Hidroksit (Payet)
Perklor Etilen
Triklor Etilen
Sodyum Sülfit ( N a S 0 7 H 0 )
2

3

2

03.12/72-91
03.12/72-93
03.12/72-93
03.12/72-85

2 — Tekliflerin en geç 5 Nisan 1972 günü, saat 17.00 ye kadar
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A . Ş. Iç Alımlar Müdürlüğü - Kdz.
Ereğli adresinde bulundurulması lâzımdır.
3 — Konu ile alâkalı firmalar antetli kâğıtlarına yazılmış bir di
lekçede yukarıda karşılarında yazılı teklif numarasını belirtmek sure
tiyle teklif isteme mektuplarını yukarıdaki adresten veya Şirketimizin;
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. istanbul Satm Alma
Müdürlüğü Tünel Cad. Kuthan No : 38/5 Karaköy - istanbul
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. Satm Alma Uzmanlığı
Atatürk Bulvarı Sercan Han No : 127/6 Bakanlıklar - Ankara
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A . Ş. Bölge Satış Müdür
lüğü Fevzipaşa Bulvarı N o : 134/3 - İzmir
bürolarından bedelsiz olarak temin edebilirler.
4 — Şirketimiz ihaleyi yapıp
mekte serbest olacaktır.

yapmamakta veya kısımlara böl2271 / 2-2

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden
KARABÜK
250 ton Bentonit satm almacaktır
İşletmelerimiz dökümhanesinde kullanılmak üzere 250 ton Bento
nit satm alınacaktır.
B u işe ait şartname;
1 — Karabük'te Genel Müdürlüğümüz, Malzeme ikmal Müdürlü
ğünden,
2 — istanbul'da, Karaköy Okçumusa Caddesi Şair Eşref Sokak
Beyaz Han No. 7 deki Mümessilliğimizden,
3 — Ankara'da Yenişehir Karanfil Sokak No. 30/7 deki irtibat
Büromuzdan,
bedelsiz olarak almabilir.
Malının özelliklerini bilmeyen ve numune Bentonit vermek iste
yenlerin numunelerini en geç 8 Nisan 1972 günü mesai saati sonuna ka
dar işletmelerimize teslim etmeleri lâzımdır.
isteklilerin şartnameye uygun olarak hazırlıyacakları kapalı tek
lik mektuplarını geçici teminatları ile birlikte en geç 14 Nisan 1972
Cuma günü saat 14.30 a kadar Karabük'te Genel Müdürlüğümüz Mu
haberat ve Arşiv Müdürlüğüne tevdi etmeleri ilân olunur.
2293 / 2-2

Sahïfe : 24

(Resmî Gazete)

Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden :
Dünya Bankası tarafından
(IBRD) finanse edilecek muhtelif
E. N . hatları ihtiyacı HİNA. 14 numaralı teklif isteme şartnamesi ko
nusu 5050 ton çelik nüveli alüminyum iletken (ACSR), 3000 tona düşü
rülmüş ve daha önce 27 Mart 1972 şeklinde bildirilmiş olan son tek
lif alma tarihi 27 Nisan 1972 tarihine ertelenmiştir.
2268 /2-2

•
Kumluca Belediye Başkanlığından :
1. Aşağıda yazılı yakıtlar 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi
uyarmca şartnamesi dahilinde kapalı zarf usulü eksiltmeye çıkarılmıştır.
2. 1500 litre gaz yağı, litresi 135 kuruştan 2025,00 lira, 15000 litre
motorin, litresi 139 kuruştan 20850,00 lira, 10 kutu beşyıldız, on lira
dan 100,00 lira, 30 litre valvalin - sekiz liradan 240,00 lira, 48 kilogram
kreş 7,50 liradan 360,00 liraki beş parça yakıtın muhammen bedeli
23.875,00 lira olup geçici teminatı 1790,63 uradır.
3. Şartnamesi mesai saatlerinde Belediyede görülebilir.
4. ihalesi 28/3/1972 Salı günü saat 10 da Belediyede yapılacaktır.
5. istekliler teklif mektuplarım teminatları ile birlikte ihale saa
tinden bir saat evvel Belediyeye verilmesi zorunludur, postadaki gecik
meler dikkate alınmaz.
2431 / 4-1

«
Bartın Devlet Orman Kereste Fabrikası Müdürlüğünden :
1 — Yenice Devlet Orman işletmesi Balıkısık son deposunda mev
cut 966,103 M ' . Kayın tomruğu ile 571,218 M . Meşe tomruğu fabrika
mıza naklettirilecektir.
2 — isteklilerin en son teklif verme müddeti 3/4/1972 Pazartesi
günü saat 16.00 dır.
3 — Nakliye işine ait şartname ve mukavelenameler Orman Ürün
leri Sanayii Genel Müdürlüğünde, Yenice Orman işletmesinde ve Fabri
kamızda görülebüir.
4 —• Fabrika Arttırma, Eksiltme ve ihale Kanununa tabi olmayıp
ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen ve tamamen dilediğine ihale et
mekte serbesttir.
2430 / 2-1
3

23 MART 1972

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden :
3202 sayılı Bankamız Kanununun ilgili maddesi ile bunu değişti
ren 5389 saydı Kanuna istinaden çıkardığımız % 9 faizli Üçüncü tertip
tahvillerimizin 20. itfa çekilişi 1/4/1972 tarihinde saat 9.15 de Anka
ra'da Genel Müdürlük binamızda Noter ve Bankamız temsücileri huzuriyle yapılacaktır.
Millî ve ecnebi bankalar temsilcileri Ue tahvil hamillerinden arzu
edenlerin bu çekilişte bulunabilecekleri ilân olunur.
2429/1-1

Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden :
250 adet A . G. tevzi tablosu imal ettirilecektir
1 —' Kurumumuzun köy elektrifikasyonu işlerinde kullanılmak
üzere bir kısım malzemesi Kurumumuzca verilmek ve kapalı zarf usulü
teklif almak suretiyle, şartnamesi gereğince 250 adet kabin tipi A . G.
tevzi tablosu imal ettirilecektir.
2 — Bu işe ait şartnameler :
a) T E K Köy Elektrifikasyonu Finansman - Malzeme ve idarî iş
ler Dairesi Başkanlığı «Ziya Gökalp Caddesi No. 14/5 Ankara»
b) T E K 12 nci Bölge Müdürlüğü «Millet Caddesi No. 324/1 - Topkapı - istanbul»
c) T E K 4. Bölge Müdürlüğü «1391 Sokak No. 1 Alsancak-izmir»
adreslerinden 50,— T L . karşılığında temin edilebilir.
3 — - B u konudaki yeterlik belgesi Ue ilgili müracaatlar şartnameye
uygun olarak engeç 7/4/1972 günü saat 11.00 e kadar, «Ziya Gökalp
Cad. No : 14/5 Ankara» adresindeki T E K Köy Elektrifikasyonu Finans
man - Malzeme ve idarî işler Dairesi Başkanlığı Muhaberat Servisine
yapılmış olacaktır. Yeterlik belgeleri 10/4/19712 tarihinden itibaren veri
lecektir.
4 — Teküfler engeç 18/4/1972 günü saat 11 e kadar «Ankara Ziya
Gökalp Caddesi No. 14/5» adresindeki T E K Köy Elektrifikasyonu F i 
nansman - Malzeme ve idarî işler Dairesi Başkanlığı Muhaberat Servi
sine verümiş olacaktır. Geciken teklifler nazarı itibara alınmıyaeaktır.
5 — Kurumlunuz 2490 sayılı Kanıma tabi değildir.
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürlüğünden :
I — Aşağıda keşif bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saatleri yazılı işlerin eksiltmesi kapalı zarfla istanbul Küçükyalı'daki Müdürlü
ğümüz binasındaki Komisyonda yapılacaktır.
n — Şartnameleri Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Müdürlüğünde, istanbul'da Bölge Müdürlüğünde görülebilir,
m — Eksiltmeye girebilmek için :
a) isteklilerin 1972 yılma ait ticaret ve sanayi odası belgesi ile şirketlerin sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış hali faali
yet belgesi ve usulü dairesinde aşağıda yazılı her iş için hizasında gösterilen miktarda geçici teminat vermeleri. (Teminatlar mektup olarak
verildiği takdirde mektupların müddetsiz veya son müracaat gününden itibaren en az üç ay müddetli ve Maliye Bakanlığının 12/1/1956 gün,
5297-15/1723 sayılı tamimine uygun olmaları),
b) isteklilerin en geç aşağıda yazılı işler için ayrı ayrı tespit edilmiş olan müracaat son günü mesai saati sonuna kadar birer dilekçe
ile Karayolları 1. Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri. (Müracaatta genel evrak kaydı tarihi muteberdir). Dilekçelerine :
1 - Her iş için bu işin cins ve öneminde bir iş yaptığını belirtir tasdikli belge ile, 2 - Eksiltme dosyasındaki örneğine uygun malî du
rum bildirisi, 3 - Sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış banka mektubu, 4 - Müteahhidin iş hakkındaki tasarılarım ve işte kulla
nacağı makina ve teçhizat bildirisini, (Bildiride gösterilen ana inşaat makinalarınm sahibi olduklarma dair belgeleri ibraz etmeleri, kira Ue
hariçten temin edilecek ana inşaat makinalan için beyanda bulunmamaları), 5 - isteklilerin gerçek tek kişi olması halinde imza sirkülerini,
şirket olması halinde şirket sirkülerini, 6 - Müteahhidin elinde henüz bitirilmemiş durumdaki bütün işleri gösterir bildiriyi, 7 - Iş yerini gö
rüp tetkik ettiklerine dair işin ait olduğu kontrolluktan alınmış tasdikli bir belgeyi,
eksiksiz olarak bağlayarak yeterlik belgesi almaları lâzımdır.
Her iş için dilekçelerine ayn ayn belgeler bağlanacaktır, iştirak belgesi için telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 2 - 4 - 6 No. da yazılı
belgelerin bizzat müteahhit tarafından
imzalanması şarttır, vekâleten imza edilenler geçerli sayılmaz.
XV — isteklilerin 2490 sayılı Kanunun 31. ve müteakip maddeleri ile eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlıyacaklan tek
lif mektuplarını eksiltme günü en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri lâ
zımdır.
Postada olacak gecikmeler nazarı itibare alınmaz.
Eksiltmeye konulan iş

Keşif bedeli
Lira K r .

Geçici teminatı
Lira K r

E K S Î L T M E
Günü
Saati

Belge
müracaat son günü

Havsa - Uzunköprü - Keşan yolu Km. 0 + 000 36 + 400 arası üst yapı malzemesi ihzar, nakli
ve figüresi işi.

1.221.322,-

50.390,-

10/4/1972 Pazartesi

11.00

5 Nisan 1792

Havsa - Uzunköprü - Keşan yolu Km. 0 + 000 36 -f- 400 arası üst yapı malzemesi ihzar, nakli
ve figüresi işi.

1.172.678,-

48.9130,35

1 7/4/1972 Pazartesi

11.00

12 Nisan 1972
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Sayı:14137

İÇİNDEKİLER

ithalât işlerine dair Sirküler
Kanunlar

Sayfa

1573 Atatürk Üniversitesinde Kurulacak Teknoloji ve Ev Ekonomisi Araştırma ve Yayım
Enstitüsü ile Kürk Hayvanları Yetiştirme ve Yayım Çiftliği İşletmesi Hakkında Kanun

1

1574 Hukuk Usulüne Dair Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunması Hakkında Kanun

1

1575 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
İmzalanmış Bulunan Hukukî ve Cezai İşlerde Adlî Yardım Sözleşmesinin Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4

Kararnameler
İçişleri Bakanlığına Ait Belediye Kurulmasına Dair Kararlar

4

Atama Kararları
İçişleri, Milli Eğitim, Çalışma, Bayındırlık, Sağlık, Tarım, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarına Ait
Atama Kararları

7

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı
Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı

9

Genelgeler
Dışişleri Bakanlığınca Genelgeler

10

İlanlar

11

