
R 
T.C. 

esmı Gazete 
Kuruluş tar ih i : 7 Ekim 1336-1920 

r 
Yönetim ve yassı işleri için 

Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvetıat 
Genel Müdürlüğüne 

başvurulur 

24 HAZİRAN 197S 

P A Z A R 
Sayı: 14574 

J 

K A N U N 
MİLLÎ EĞİTİM T E M E L K A N U N U 

Kanun No : 1739 Kabul tarihi: 14/6/1973 

1 — Kanunun kapsamı : 
MADDE 1. — Bu kanun, Türk millî eğitiminin düzenlenmesinde 

esas olan amaç ve ilkeler, eğitim sisteminin genel yapısı, öğretmenlik 
mesleği, okul bina ve tesisleri, eğitim araç ve gereçleri ve Devletin eği
tim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluğu ile ilgili temel hüküm
leri bir sistem bütünlüğü içinde kapsar. 

BİRİNCİ KISIM 
Türk Millî Eğitim sistemini düzenleyen genel esaslar 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Türk Millî Eğitiminin amaçları 

I — Genel amaçlar : 

MADDE 2. — Türk Millî Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin 
bütün fertlerini, 

1. Atatürk inkılâplarına ve Anayasanın başlangıcında ifadesini 
bulan Türk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlâkî, insanî, 
manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; aile
sini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan hak
larına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan millî, de
mokratik, lâik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine 
karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getir
miş yurttaşlar olarak yetiştirmek; 

2. Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve 
sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşün
me gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, 
kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; 
yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek; 

3.. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, 
davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle haya
ta hazırlamak ve onların, kendilerim mutlu kılacak ve toplumun mut
luluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak; 

Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun re
fah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük için
de iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak 
te nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir 
ortağı yapmaktır. 

II — özel amaçlar : 
MADDE 3. — Türk eğitim ve öğretim sistemi, bu genel amaçlan 

gerçekleştirecek şekilde düzenlenir ve çeşitli derece ve türdeki eğitim 
kurumlarının özel amaçlan, genel amaçlara ve aşağıda sıralanan temel 
ilkelere uygun olarak tespit edilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Türk Millî Eğitiminin temel ilkeleri 

I — Genellik ve eşitlik : 
MADDE 4. — Eğitim kurumlan dil, ırk, cinsiyet ve din ayırımı 

gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye 
veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. 

II — Ferdin ve toplumun ihtiyaçları : 
MADDE 5. — Millî eğitim hizmeti, Türk vatandaşlarının istek ve 

kabiliyetleri ile Türk toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenir. 

III — Yöneltme : 
MADDE 6. — Fertler, eğitimleri süresince, ilgi, istidat ve kabiliyet

leri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara yö
neltilerek yetiştirilirler. 

Millî Eğitim sistemi, her bakımdan, bu yöneltmeyi gerçekleştire
cek biçimde düzenlenir. 

Yöneltmede ve başarının ölçülmesinde rehberlik hizmetlerinden 
ve objektif ölçme ve değerlendirme metotlarından yararlandır. 

IV — Eğitim hakkı : 
MADDE 7. — Temel eğitim görmek her Türk vatandaşının hakkı

dır. 
Temel eğitim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından va

tandaşlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar. 

V — Fırsat ve imkân eşitliği : 
MADDE 8. — Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkân eşit-

üği sağlanır. 
Maddî imkânlardan yoksun başanlı öğrencilerin en yüksek eğitim 

kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyle parasız 
yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar yapılır. 

özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel 
tedbirler alınır. 

VI — Süreklilik : 
MADDE 9. — Fertlerin genel ve meslekî eğitimlerinin hayat bo

yunca devam etmesi esastır. 
Gençlerin eğitimi yanında, hayata ve iş alanlarına olumlu bir şe

kilde uymalarına yardımcı olmak üzere, yetişkinlerin sürekü eğitimini 
sağlamak için gerekli tedbirleri almak da bir eğitim görevidir. 



Sahife : 2 (Resmî Gazete) 24 HAZÎRAN 1973 

VII — Atatürk inkılâpları ve Türk milliyetçiliği: 
MADDE 10. — Eğitim sistemimizin her derece ve türü ile ilgili 

ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faa
liyetlerinde Atatürk inkılâpları ve Anayasanın başlangıcında ifadesini 
bulmuş olan Türk milliyetçiliği temel olarak alınır. Millî ahlâk ve millî 
kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile, evrensel kültür 
içinde korunup geliştirilmesine önem verilir. 

Millî birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak Türk 
dilinin, eğitimin her kademesinde, özellikleri bozulmadan ve aşırılığa 
kaçılmadan öğretilmesine önem verilir; çağdaş eğitim ve bilim dili ha
linde zenginleşmesine çalışılır ve bu maksatla Millî Eğitim Bakanlığın
ca gereken tedbirler alınır. 

VIII — Demokrasi eğitimi : 
MADDE 11. — Güçlü ve istikrarlı, hür ve demokratik bir toplum 

düzeninin gerçekleşmesi ve devamı için yurttaşların sahibolmaları gere
ken demokrasi bilincinin, yurt yönetimine ait bilgi, anlayış ve davranış
larla sorumluluk duygusunun ve manevî değerlere saygının, her türlü 
eğitim çalışmalarında öğrencilere kazandırılıp geliştirilmesine çalışılır; 
ancak, eğitim kurumlarında Anayasada ifadesini bulan Türk milliyetçi
liğine aykırı siyasî ve ideolojik telkinler yapılmasına ve bu nitelikteki 
günlük siyasî olay ve tartışmalara karışılmasına hiçbir şekilde meydan 
verilmez. 

IX — Lâiklik : 
MADDE 12. — Türk eğitiminde lâiklik esastır. 
Din eğitimi ve öğrenimi ancak kişilerin kendi isteği ve küçüklerin 

de kanunî temsilcilerinin isteğine bağlı olarak verilir. Bu istek kayıt es
nasında veliler tarafından okul idaresine yazılı olarak bildirilir. 

X — Bilimsellik : 
MADDE 13. — Her derece ve türdeki ders programları ve eğitim 

metotlarıyle ders araç ve gereçleri, bilimsel ve teknolojik esaslara ve 
yeniliklere, çevre ve ülke ihtiyaçlarına göre sürekli olarak geliştirilir. 

Eğitimde verimliliğin artırılması ve sürekli olarak gelişme ve yeni
leşmenin sağlanması bilimsel araştırma ve değerlendirmelere dayalı 
olarak yapılır. 

Bilgi ve teknoloji üretmek ve kültürümüzü geliştirmekle görevli eği
tim kurumları gereğince donatılıp güçlendirilir; bu yöndeki çalışmalar 
maddî ve manevî bakımdan teşvik edilir ve desteklenir. 

XI — Planlılık : 
MADDE 14. — Millî eğitimin gelişmesi iktisadî, sosyal ve kültürel 

kalkınma hedeflerine uygun olarak eğitim - insangücü - istihdam ilişki
leri dikkate alınmak suretiyle, sanayileşme ve tarımda modernleşmede 
gerekli teknolojik gelişmeyi sağlayacak meslekî ve teknik eğitime ağır
lık verecek biçimde planlanır ve gerçekleştirilir. 

Mesleklerin kademeleri ve her kademenin unvan, yetki ve sorum
lulukları kanunla tespit edilir ve her derece ve türdeki örgün ve yay
gın meslekî eğitim kurumlarının kuruluş ve programları bu kademe
lere uygun olarak düzenlenir. 

Eğitim kurumlarının yer, personel, bina, tesis ve ekleri, donatım, 
araç, gereç ve kapasiteleri ile ilgili standartlar önceden tespit edilir ve 
kurumların bu standartlara göre optimal büyüklükte kurulması ve ve
rimli olarak işletilmesi sağlanır. 

XII — Karma eğitim : 
MADDE 15. — Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması 

esastır. Ancak eğitimin türüne, imkân ve zorunluluklara göre bazı okul
lar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir. 

XIJI — Okul ile ailenin işbirliği : 
MADDE 16. — Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilme

sine katkıda bulunmak için okul ile aile arasında işbirliği sağlanır. 
Bu maksatla kurulacak okul - aile birlikleri, maddî imkânlardan 

yoksun öğrenciler ile okulun veya okul tarafından seçilecek kardeş 
okulların zarurî ihtiyaçlarına sarf edilmek üzere her çeşit yardım ve 
bağış kabul edebilir. 

Yardım ve bağışların alınma, sarfedilme ve denetlenme şekil ve 
esasları Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenle
nir. 

XIV — Her yerde eğitim : 
MADDE 17. — Millî eğitimin amaçları yalnız resmî ve özel eğitim 

kurumlarında değil, aynı zamanda evde, çevrede, işyerlerinde, her yerde 
ve her fırsatta gerçekleştirilmeye çalışılır. 

Resmî, özel ve gönüllü her kuruluşun eğitimle ilgili faaliyetleri, 
Millî Eğitim amaçlarına uygunluğu bakımından Millî Eğitim Bakanlı
ğının denetimine tabidir. 

İKÎNCİ KISIM 
Türk Milli Eğitim sisteminin genel yapısı 

BÎRÎNCÎ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

I — Örgün ve yaygın eğitim : 
MADDE 18. — Türk millî eğitim sistemi, örgün eğitim ve yaygın 

eğitim olmak üzere, iki anabölümden kurulur. 
Örgün eğitim, okul öncesi eğitimi, temel eğitim, ortaöğretim ve 

yükseköğretim kurumlarını kapsar. 
Yaygın eğitim, örgün eğitim yanında veya dışında düzenlenen eği

tim faaliyetlerinin tümünü kapsar. 

İKÎNCİ BÖLÜM 
Örgün eğitim 

A) Okul öncesi eğitimi 
I — Kapsam : 
MADDE 19. — Okul öncesi eğitimi, mecburî ilköğrenim çağma 

gelmemiş çocukların eğitimini kapsar. 
Bu eğitim, isteğe bağlıdır. 

II — Amaç ve görevler : 
MADDE 20. — Qkul öncesi eğitiminin amaç ve görevleri, millî 

eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, 
1. Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlık

lar kazanmasını sağlamak;-
2. Onları temel eğitime hazırlamak; 
3. Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için 

ortak bir yetişme ortamı yaratmak; 
4. Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak

tır. 

III — Kuruluş : 

MADDE 21. — Okul öncesi eğitim kurumları, bağımsız anaokulla
rı olarak kurulabileceği gibi, gerekli görülen yerlerdeki temel eğitim 
kurumlarının birinci devresine bağlı anasınıfları halinde veya ilgili di
ğer öğretim kurumlarına bağlı uygulama sınıfları olarak da açılabilir. 

Okul öncesi eğitim kurumlarının nerelerde ve hangi önceliklere 
göre açılacağı Millî Eğitim Bakanlığınca yönetmelikle düzenlenir. 

İş Kanununa tabi işyerlerinin hangi şartlarla okul öncesi eğitim 
kurumunu kurmaları gerektiği, Millî Eğitim ve Çalışma Bakanlıkları ta
rafından birlikte düzenlenecek bir tüzükte gösterilir. 

B) Temel eğitim 
I — Kapsam : 
MADDE 22. — Temel eğitim genel olarak 7 -14 yaşlarındaki ço

cukların eğitimini kapsar. 

II — Amaç ve görevler : 

MADDE 23. — Temel eğitimin amaç ve görevleri, millî eğitimin ge
nel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, 

1. Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel 
bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onu millî ahlâk 
anlayışına uygun olarak yetiştirmek; 

2. Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden ye
tiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamaktır. 

III — Kuruluş : 

a) Temel eğitim kurumları: 

MADDE 24. — Temel eğitim okulları beş yıllık birinci kademe ile 
üç yıllık ikinci kademe eğitim kurumlarından meydana gelir. Birinci 
kademe sonunda ilkokul, ikinci kademe sonunda temel eğitim diplo
ması (ortaokul diploması) verilir. 

b) Kuruluş şekilleri: 
MADDE 25. — Temel eğitim kurumlarının birinci ve ikinci kade

meleri, bağımsız okullar halinde kurulabileceği gibi, imkân ve şartlara 
göre, birlikte de kurulabilir. 
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Nüfusu az ve dağınık olan yerlerde, köyler gruplaştırılarak, mer
kezî durumda olan köylerde temel eğitim bölge okulları ve bunlara bağ
lı pansiyonlar, gruplaştırmamn mümkün olmadığı yerlerde temel eği
tim yatılı bölge okulları kurulur. 

C) Orta öğretim 

I — Kapsam : 
MADDE 26. — Ortaöğretim, temel eğitime dayalı, en az üç yıllık 

öğrenim veren genel, meslekî ve teknik öğretim kurumlarının tümünü 
kapsar. 

J/I — Ortaöğretimden yararlanma hakkı : 
MADDE 27. — Temel eğitimini tamamlayan ve ortaöğretime gir

meye hak kazanmış olan her öğrenci, ortaöğretime devam etmek ve or
taöğretim imkânlarından ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yarar
lanmak hakkına sahiptir. 

III — Amaç ve görevler: 
MADDE 28. — Ortaöğretimin amaç ve görevleri, Millî Eğitimin ge

nel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, 
1. Bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgarî ortak bir ge

nel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını tanımak, 
çözüm yollan aramak ve yurdun iktisadî sosyal ve kültürel kalkınma
sına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak, 

2. Öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabili
yetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yüksek öğretime veya hem mesle
ğe hem de yüksek öğretime veya hayata ve iş alanlarma hazırlamaktır. 

Bu görevler yerine getirilirken öğrencilerin istekleri ve kabiliyet
leri ile toplum ihtiyaçları arasında denge sağlanır. 

IV — Kuruluş : 
MADDE 29. — Ortaöğretim, çeşitli programlar uygulayan liseler

den meydana gelir. 
Belli bir programa ağırlık veren okullara lise, teknik lise ve ta

rım meslek lisesi gibi eğitim dallarını belirleyen adlar verilir. 
Nüfusu az ve dağınık olan ve Millî Eğitim Bakanlığınca gerekli 

görülen yerlerde, ortaöğretimin, genel, meslekî ve teknik öğretim prog
ramlarını bir yönetim altında uygulayan çok programlı liseler kurula
bilir. 

Ortaöğretim kurumlannm öğrenim süresi, uygulanan programın 
özelliğine göre, Millî Eğitim Bakanlığınca tespit edilir. 

V — Ortaöğretimde yöneltme : 
MADDE 30. — Yöneltme temel eğitimde başlar; yanılmaları önle

mek ve muhtemel gelişmelere göre yeniden yöneltmeyi sağlamak için 
ortaöğretimde de devam eder. 

Yöneltme esasları ve çeşitli programlar veya ortaöğretim okulları 
arasında yapılacak yatay ve dikey geçiş şartları, Millî Eğitim Bakanlı
ğınca düzenlenir. 

VI — Yüksek öğrenime geçiş : 
MADDE 31. — Ortaöğretimin yüksek öğretime veya hem mesle

ğe hem de yüksek öğretime hazırlayan programlarını bitiren öğrenci
lere, yetiştirildikleri yönde, üniversitelere, akademilere ve yüksek okul
lara girmek için aday olma hakkı tanınır. 

Hangi fakülte, akademi ve yüksek okullara hangi programlan 
bitirenlerin nasıl girecekleri ilgili kurumlarca kararlaştırılır. Giriş şart
larının tespitinde ve uygulamada Millî Eğitim Bakanlığı ile ilgili ku
rumlar arasında işbirliği yapılır. 

Giriş, ya yalnızca diplomadaki derecelere ve notlara göre, ya mer
kezî müsabaka imtihanları sistemiyle, ya da her kurum tarafından 
münferit olarak düzenlenebilir. 

VII — İmam - hatip liseleri: 
MADDE 32. — imam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an 

kursu öğreticiliği gibi dinî hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli 
elemanları yetiştirmek üzere, Mil l i Eğitim Bakanlığınca açılan ortaöğre
tim sistemi içinde, hem mesleğe hem yüksek öğrenime hazırlayıcı prog
ramlar uygulayan öğretim kurumlandır. 

VIII — Güzel sanatlar eğitimi : 
MADDE 33. — Güzel sanatlar alanlarında özel istidat ve kabiliyet

leri beliren çocukları küçük yaşlardan itibaren yetiştirmek üzere temel 
eğitim ve orta öğretim seviyesinde ayrı okullar açılabilir 
veya ayrı yetiştirme tedbirleri alınabilir. Özellikleri dolayı-
siyle bunlann kuruluş, işleyiş ve yetiştirme ile ilgili esasları ayrı bir yö-
uetmelikle düzenlenir. 

D) Yükseköğretim 
I — Kapsam : 
MADDE 34. — Yüksek öğretim, orta öğretime dayalı en az iki yıl

lık yüksek öğrenim veren eğitim kurumlarının tümünü kapsar. 
II — Amaç ve görevler : 
MADDE 35. — Yüksek öğretimin amaç ve görevleri, millî eğitimin 

genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, 
1. Öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultu

sunda yurdumuzun bilim politikasına ve toplumun yüksek seviyede ve çe
şitli kademelerdeki insan gücü ihtiyaçlarına göre yetiştirmek; 

2. Çeşitli kademelerde bilimsel öğretim yapmak; 
3. Yurdumuzu ilgilendirenler başta olmak üzere, bütün bilimsel, 

teknik ve kültürel sorunları çözmek için bilimleri genişletip derinleştire
cek inceleme ve araştırmalarda bulunmak; 

4. Yurdumuzun türlü yönde ilerleme ve gelişmesini ilgilendiren bü
tün sorunları, Hükümet ve kurumlarla da elbirliği etmek suretiyle öğre
tim ve araştırma konusu yaparak sonuçlarını toplumun yararlanmasına 
sunmak ve Hükümetçe istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandıra
rak düşüncelerini bildirmek; 

5. Araştırma ve incelemelerinin sonuçlarını gösteren, bilim ve tek
niğin ilerlemesini sağlayan her türlü yayınları yapmak; 

6. Türk toplumunun genel seviyesini yükseltici ve kamu oyunu ay
dınlatıcı bilim verilerini sözle, yazı ile halka yaymak ve yaygın eğitim hiz
metlerinde bulunmaktır. 

III — Kuruluş: 

a) Yükseköğretim kurumlan : 
MADDE 36. — Yüksek öğretim kurumları şunlardır : 
1. Üniversiteler, 
2. Akademiler, 
3. Yüksek okullar, 
Yüksek öğretim kurumlarının amaçlan ve açılış, kuruluş, işleyiş ve 

öğretim üye ve yardımcıları ile ilgili esasları, üniversiteler, akademiler ve 
yüksek okullar kanunlarında düzenlenir. 

b) Yükseköğretimin düzenlenmesi : 
MADDE 37. — Yüksek öğretim, millî eğitim sistemi çerçevesinde, 

öğrencileri lisans öncesi, lisans ve lisans üstü seviyelerinde yetiştiren bir 
bütünlük içinde düzenlenir. 

Bu bütünlük içinde çeşitli görevleri yerine getiren ve farklı sevi
yelerde öğretim yapan kuruluşlar bulunur. 

Parklı seviyeler ve kuruluşlar arasında öğrencilere kabiliyetlerine 
göre, yatay ve dikey geçiş yolları açık tutulur. 

IV — Yükseköğretimin paralı oluşu : 
MADDE 38. — Yüksek öğretim paralıdır. Başarılı olan fakat maddî 

imkânları elverişli olmayan öğrencilerin kayıt ücreti, imtihan harcı gibi 
her türlü öğrenim giderleri burs, kredi yatılılık ve benzeri yollarla sağ
lanır. 

Öğrenim harç ve ücretlerinin tutarları ve bunlarm ödenme tarzları 
ile burs ve kredilerin tutarları ve bunların veriliş esasları, Maliye Ba
kanlığı ile birlikte hazırlanacak yönetmelikle tespit edilir. 

Bazı alanlar için mecburî hizmet karşılığı öğrenci yetiştirilmesi hak
kındaki hükümler saklıdır. 

V — Yüksek öğretim planlaması: 
MADDE 39. — Yüksek öğretimde, öğretim elemanlarından, tesis

lerden ve öğrencinin zamanından en verimli bir şekilde yararlanmayı 
mümkün kılacak ve çeşitli bölgelerdeki yüksek öğretim kurumlarının 
dengeli bir şekilde gelişmesini sağlayacak tedbirler alınır; yüksek öğreti
min bütününü kapsayan ve orta öğretimle ilgisini sağlayan bir planlama 
düzeni kurulur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yaygın Eğitim 

I — Kapsam, amaç ve görevler : 
MADDE 40. — Yaygın eğitimin özel amacı, millî eğitimin genel 

amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, örgün eğitim sistemine hiç 
girmemiş yahut, herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademeden 
çıkmış vatandaşlara, örgün eğitimin yanında veya dışında, 

1. Okuma - yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları 
için sürekli eğitim imkânları hazırlamak, 

2. Çağımızın bilimsel, teknolojik, iktisadî, sosyal ve kültürel geliş
melerine uymalarını sağlayıcı eğitim imkânları hazırlamak. 
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3. Millî kültür değerlerimizi koruyucu, geliştirici, tanıtıcı, benimse
tici nitelikte eğitim yapmak, 

4. Toplu yaşama, dayanışma, yardımlaşma, birlikte çalışma ve ör
gütlenme anlayış ve alışkanlıkları kazandırmak, 

5. İktisadî gücün arttırılması için gerekli beslenme ve sağlıklı ya
şama şekil ve usullerini benimsetmek, 

6. Boş zamanları iyi bir şekilde değerlendirme ve kullanma alışkan
lıkları kazandırmak, 

7. Kısa süreli ve kademeli eğitim uygulayarak ekonomimizin geliş
mesi doğrultusunda ve istihdam politikasma uygun meslekleri edinmele
rini sağlayıcı imkânlar hazırlamak, 

8. Çeşitli mesleklerde çalışmakta olanların hizmet içinde ve mes
leklerinde gelişmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 

II — Kuruluş : 
MADDE 41. — Yaygın eğitim, örgün eğitim ile birbirini tamamla

yacak, gereğinde aynı vasıfları kazandırabilecek ve birbirinin her türlü 
imkânlarından yararlanacak biçimde bir bütünlük içinde düzenlenir. 

Yaygın eğitim, genel ve meslekî - teknik olmak üzere iki temel bö
lümden meydana gelir. Bu bölümler birbirini destekleyici biçimde hazır
lanır. 

III — Koordinasyon: 
MADDE 42. — Genel, meslekî ve teknik yaygm eğitim alanında gö

rev alan resmî, özel ve gönüllü kuruluşların çalışmaları arasındaki koor
dinasyon Millî Eğitim Bakanlığınca sağlanır. 

Genel yaygın eğitim programlarının düzenleniş şekli yönetmelikle 
tespit edilir. 

Meslekî ve teknik yaygın eğitim faaliyetlerini yürüten Bakanlıklar 
ile özerk eğitim kurumları ve resmî ve özel işletmeler arasında Millî 
Eğitim Bakanlığınca sağlanacak koordinasyon ve işbirliğinin esasları ka
nunla düzenlenir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Öğretmenlik mesleği 

I — Öğretmenlik : 

MADDE 43. — Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla 
ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğret
menler bu görevlerini Türk Millî Eğitiminin amaçlarına ve temel ilke
lerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdürler. 

Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür, özel alan eğitimi v» 
pedagojik formasyon ile sağlanır. 

Yukarıda belirtilen nitelikleri kazanabilmeleri için, hangi öğretim 
kademesinde olursa olsun, öğretmen adaylarının yüksek öğrenim görme
lerinin sağlanması esastır. Bu öğrenim lisans öncesi, lisans ve lisans üstü 
seviyelerde yatay ve dikey geçişlere de imkân yerecek biçimde düzenle
nir. 

II — Öğretmen yetiştiren kurumları açma yetkisi: 
MADDE 44. — Öğretmenlik formasyonu veren üniversite ve akade

miler dışındaki öğretmen yetiştiren kurumlar Millî Eğitim Bakanlığınca 
açılır ve yönetilir. 

177 — Öğretmenlerin nitelikleri ve seçimi: 
MADDE 45. — Öğretmen adaylarında genel kültür, Özel alan eği

timi ve pedagojik formasyon bakımından aranacak nitelikler Millî Eği
tim Bakanlığınca tespit olunur. 

Öğretmenler, öğretmen yetiştiren kurumlardan, akademilerden ve 
üniversitelerin ilgili fakülte, enstitü ve bölümlerinden ve bunlara denk
liği Millî Eğitim Bakanlığınca kabul edilen yurt dışı kurumlardan mezun 
olanlar arasından Mil l i Eğitim Bakanlığınca seçilirler. 

Yüksek öğrenimleri sırasında pedagojik formasyon kazanmamış 
olanların ihtiyaç duyulan alanlarda, öğretmenliğe atanmaları halinde bu 
gibilerin adaylık dönemi içinde yetişmeleri için Millî Eğitim Bakanlı
ğınca gerekli tedbirler alınır. 

Hangi derece ve türdeki eğitim, öğretim, teftiş ve yönetim görevle
rine, hangi seviye ve alanda öğrenim görmüş olanların ne gibi şartlarla 
seçilebilecekleri yönetmelikle düzenlenir. 

IV — Öğretmenlerin bölge hizmeti : 
MADDE 46. — Öğretmenlikte yurdun çeşitli bölgelerinde görev yap

mak esastır. 
Hizmet bölgeleri ve ihtiyaçlara göre bu bölgelerarası yer değiştirme 

esasları yönetmelikle düzenlenir. 

T — Uzman ve usta öğreticiler : 
MADDE 47. — örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ve hizmet içi 

yetiştirme kurs, seminer ve konferanslarında uzman ve usta öğreticiler 
de geçici olarak görevlendirilebilir. 

öğretimin tür ve seviyelerine göre uzman ve usta öğreticilerin se
çimlerinde aranacak şartlar, görev ve yetkileri yönetmelikle tespit edilir. 

VI — Öğretmenlerin hizmet içi yetişrilmesi: 
MADDE 48. — Öğretmenlerin daha üst öğrenim görmelerini sağla

mak üzere yaz ve akşam okulları açılır veya hizmet içinde yetiştirilme
leri maksadıyle kurslar ve seminerler düzenlenir. 

Yaz ve akşam okulları öğretmen yetiştiren kurumlarca açılır; bun
lara devam ederek yeterli krediyi dolduran öğretmenlere o kurumun 
belge veya diploması verilir. 

Millî Eğitim Bakanlığınca açılan kurs ve seminerlere devam edenler
den başarı sağlayanlara belge verilir. Bu belgelerin, öğretmenlerin ata
ma, yükselme ve nakillerinde ne ölçüde ve nasıl değerlendirileceği yönet
melikle düzenlenir. 

V7Z — Yurt içi ve yurt dışı yetişme imkânları: 
MADDE 49. — Yurt içinde ve dışmda daha üst öğrenim yapmak 

Teya bilgi, görgü ve ihtisaslarım arttırmak isteyen öğretmenlerin belli 
şartlarla, aylıklı veya aylıksız izinli sayılmaları sağlanır; bu şartlar, millî 
eğitimin ihtiyaçları gözönünde tutularak, hazırlanacak yönetmelikle be
lirtilir. 

VIII — Öğretmen konutları: 
MADDE 50. — Millî Eğitim Bakanlığınca gerekli görülen yerlerde, 

özellikle mahrumiyet bölgelerinde görevli öğretmenlere konut sağlanır. 
Konutlar okul binaları ile birlikte planlanır ve yapılır. 
Eski eğitim kurumlarının konut ihtiyacı bir plana bağlamr ve bu 

konutların yapımı için, her yıl Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesine gerekli 
ödenek konur. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Okul binaları ve tesisleri 

I — Okul yapıları: 
MADDE 51. — Her derece ve türdeki eğitim kurumlarına ait bina 

ye tesisler çevrenin ihtiyaçlarına ve uygulanacak programların özellikle
rine göre Millî Eğitim Bakanlığınca planlanır ve yaptırılır. 

Bu maksatla her yıl Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine gerekli ödenek 
konur. 

Arsa temini ile okul bina ve tesislerin yapım ve donatımında, Dev
letin azamî imkânlarının kullanılması yanında vatandaşların her türlü 
yardımlarından da yararlanılır ve yardımlar teşvik edüır ve değerlendi
rilir. 

BEŞİNCİ KISIM 

Eğitim araç ve gereçleri 

I — Kapsam: 
MADDE 52. — Eğitim araç ve gereçleri, eğitim kurumlarında kul

lanılacak ders kitapları ile Öğretmen ve öğrencilere kaynak ve yardımcı 
olacak basılı eğitim malzemesini, millî eğitimin genel amaçlarının ger
çekleşmesine yararlı olacak diğer eserleri ve eğitim araç ve gereçlerini 
kapsar. 

II — Görev : 
MADDE 53. — Millî Eğitim Bakanlığı, kendisine bağlı eğitim ku

rumlarının eğitim araç ve gereçlerini, gelişen eğitim teknolojisine ve 
program ve metotlara uygun olarak sağlamak, geliştirmek, yenileştirmek, 
standartlaştırmak, kullanılma süresini ve telif haklarım ve ders kitabı 
fiyatlarını tespit etmek, paralı veya parasız olarak ilgililerin yararlan
masına sunmakla görevlidir. 

III — Görevin yerine getirilmesi : 
MADDE 54. — Millî Eğitim Bakanlığı eğitim araç ve gereçlerini, 
1. Hazırlamak, imal etmek ve satın almak; 
2. Kişilere veya kuracağı komisyonlara veya yarışmalar düzenle 

yerek hazırlatmak; 
3. Özel kesimce hazırlananlar veya imal edilenler arasından seç 

mek veya tavsiye etmek suretiyle 53 üncü maddede belirtilen görevini ye 
rine getirir. 
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IV — Ücret ödenmesi: 
MADDE 55. — Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak veya hazır

latılacak eğitim araç ve gereçlerinin hazırlama, inceleme ve seçme işleri 
veya redaksiyonu ile görevlendirilecek kimselere ve teşkil edilecek jüri
lerin memur olmayan üyelerine ücret ödenir ve yarışmalarda derece alan
lara ödül verilir. 

Eğitim araç ve gereçlerinin kabulü, süresi, telif hakkı ve ücretlerle 
ilgili esaslar yönetmelikle düzenlenir. 

ALTINCI BÖLÜM 
Eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluk 

I — Yürütme, gözetim ve denetim : 
MADDE 56. — Eğitim ve öğretim hizmetinin, bu kanun hükümle

rine göre Devlet adına yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Millî 
Eğitim Bakanlığı sorumludur. 

II — Yasaklık: 
MADDE 57. — Askerî maksatlarla açılacak okullar hariç, bu ka

nun hükümlerine aykırı hiç bir eğitim faaliyetinde bulunulamaz. 

III — Okul açma yetkisi: 
MADDE 58. — Türkiye'de hiç bir örgün eğitim kurumu Millî Eğitim 

Bakanlığının izni olmaksızın açılamaz. 

Millî Eğitim Bakanlığı veya diğer bir bakanlık tarafından açılmış 
veya açılacak örgün eğitim kurumları (askerî liseler dahil) ile özel eğitim 
kurumlarının derecelerinin tayini Millî Eğitim Bakanlığına aittir. 

Askerî eğitim kurumlarımn dereceleri Millî Savunma Bakanlığı ile 
birlikte tespit edilir. 

Diğer bakanlıklara bağlı orta öğretim kurumlarının program ve 
yönetmelikleri, ilgili bakanlıkla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından bir
likte yapılır ve Millî Eğitim Bakanlığınca onanır. 

Yüksek okulların program ve yönetmelikleri (Harb okulları hariç.) 
Mil l i Eğitim Bakanlığının görüşü alınmak şartiyle, ait olduğu bakanlık 
tarafından hazırlanır ve Millî Eğitim Bakanlığınca incelenerek onamr. 

Diğer bakanlıklara bağlı orta ve yüksek dereceli okullar Millî Eği
tim Bakanlığının gözetim ve denetimine tabidir. 

IV — Yurt dışı eğitim: 
MADDE 59. — Türk vatandaşlarının yurt dışında eğitim, öğrenim 

ve ihtisas görmeleri ile ilgili Devlet hizmetlerinin düzenlenmesinden (as
kerî öğrenciler hariç), Millî Eğitim Bakanlığı sorumludur. 

YEDİNCİ KISIM 
Son hükümler 

I — Kenar başlıkları: 
MADDE 60. — Bu kanunun madde kenar başlıkları, sadece ilgili 

oldukları maddelerin konusunu ve maddeler arasındaki sıralama ve bağ
lantıyı göstermekte olup kanun metnine dahil değildir. 

— Kaldırılan hükümler: 
MADDE 61. — 1340 tarih ve 439 sayılı Orta Tedrisat Muallimleri 

Kanununun 3 üncü maddesi, 22/3/1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Teşki
lâtına dair Kanunun 3 ve 4 üncü maddeleri, 6/6/1949 tarih ve 5429 sayılı 
Mil l i Eğitim Bakanlığma bağlı okullarda okutturulacak ders kitaplarının 
seçilmesi, basılması ve dağıtılması hakkında Kanun, 5/1/1961 tarih ve 
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 69 uncu maddesi ve diğer 
kanunların bu kanuna aykırı hükümleri, bu kanunun yayımı tarihinde, 
yürürlükten kalkar. 

/I? — Yönetmelikler: 
MADDE 62. — Bu kanunda sözü geçen yönetmelikler, Kanunda be

lirtilen genel amaç ve temel ilkelere uygun olarak Millî Eğitim Bakan
lığınca, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç bir yıl içinde çı
karılır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, yük
sek öğrenim kurumlarında öğrenci bulunanlar hakkında 38 inci madde 
hükmü uygulanmaz. 

IV — Yürürlük : 
MADDE 63. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

V — Yürütme: 
MADDE 64. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

23/6/1973 

e 

G E N E L G E 
Ticaret Bakanlığından: 

Dışticaret İşlerine Dair Sirküler 

tthalât (İzmir Enternasyonal Fuarı ) : 73/19 

1973 Yılı İzmir Enternasyonal Fuarına «teşhir ve ithal» maksa
dıyla katılacak Devletlerden mallar itibariyle kontenjanları tespit olu
nanlara ait listeler, 1973 yılı tahsisli ithal malları listesinde yer alan 
kota sıra numaralarına veya liberasyon listelerindeki tarife ve istatistik 
numaralarına göre aşağıda gösterilmiştir. 

İlgililerin, ithal talepleri için, 4 Ocak 1973 tarihli ve 14411 sayılı 
Resmî Gazete'de yayımlanan İthalât (İzmir Enternasyonal Fuarı) : 73/1 
sayılı Sirküler hükümlerine göre hareket etmeleri gerekmektedir. 

AMERİKA BİRLEŞİK 
DEVLETLERİ 

Kontenjan 
Kota sıra No. $. 

Kota sıra No. 

123 
124 
130 
132 
140 
178 
217 
218 
263 
285 
279 

100.000,— 
10.000,— 

300.000,— 
100.000,— 
50.000,— 
15.000,— 
15.000 — 
5.000,— 

S5.ooe,— 
5.000,— 

19.099,— 

280 
283 
287 
301 
302 
307 
312 
313 
315 
317 
320 
329 
835 

Kontenjan 
$. 

40.000,— 
100.000 — 

6.000 — 
10.000 — 
5.000,— 

20.000,— 
170.000,— 
60.000,— 
70.000,— 

120.000,— 
51.690,— 
8.000,— 

49.909,— 

Kota sıra No. 
Kontenjan 

Kota sıra No. 
Kontenjan 

337 61.000,— 284 
338 2.000,— 288 
342 2.500,— 315 
346 30.000,— 317 
359 50.000,— 329 
367 20.000,— 330 
372 21.000,— 342 

Lib. I 90.10.10 2.300,— 369 
Lib. I 90.24 4.410,— 370 

421 

20. 
80. 
30. 
40. 
30, 
50. 
20, 
5, 
5 

20 

000,-
000,-
.000-
.000-
.000,-
.000-
.000-
.000-
.000,-
.000,-

TOPLAM 

AVUSTURYA 

1.555.900,— Lib. II 

Kota sıra No. 

88 
172 
173 
175 
178 
186 
217 
220 
263 
265 
386 
2 1 1 

Kontenjan 
$. 

10.000,— 
15.000,— 
30.000,— 
30.000,— 
50.000,— 
20.000,— 
20.000,— 
20.000,— 
15.000,— 
3.000,— 
3.000,— 

S0.000,— 

Lib. II 
iç 

01.02.22) 
01.02.29 \ 
40.11 Yalnız dış ve 

lastikler (Bisiklet 
iç ve dış lastikleri ha
riç) 

59.000,-

55.000,— 

Toplam 650.000,-

FEDERAL ALMANYA 

Kota sıra No. 

33 
66 
90 
92 

Kontenjar 
$. 

10.000,-
50.000,-
10.000,-
10.000,-
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Kota sıra No. 

95 
97 
99 

107 
124 
128 
130 
132 
134 
136 
137 
138 
139 
145 
171 
175 
178 
183 
186 
192 
217 
219 
220 
263 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
279 
280 
281 
284 
294 
295 
297 
301 
303 
304 
312 
313 
315 
317 
319 
320 
325 
335 
336 
337 
338 
344 
359 
362 
365 
368 
370 
371 
376 
377 
384 
385 
386 
387 
389 
390 
410 
414 
417 

Kontenjan 
$. 

10.000,— 
10.000 — 
30.000 — 
10.000,— 
50.000,— 
25.000,— 
30.000 — 
50.000,— 
50.000 — 
10.000,— 
6.000 — 
6.000 — 

30.000,— 
5.500 — 
5.000,— 
5.000 — 
5.000,— 

10.000 — 
5.000 — 
5.000,— 

20.000,-^ 
10.000,— 
5.000 — 

10.000,— 
5.000 — 
7.000,— 
5.000 — 
5.000,— 

10.000,— 
5.000 — 

10.000 — 
5.000,— 
5.000,— 

10.000,— 
10.000,— 
30.000,— 
75.000,— 
30.000,— 
7.000 — 
5.000 — 

100.000,— 
50.000 — 
60.000,— 
10.000 — 
70.000,— 
50.000 — 
5.000,— 
5.000,— 

20.000,— 
80.000,— 
10.000,— 
15.000,— 
6.000,— 
5.000 — 

100.000 — 
10.000,— 
20.000 — 
45.000 — 
30.000 — 
40.000.— 
3.000,— 
5.000,— 

10.000,— 
10.000 — 
10.000 — 
10.000 — 
5.000,— 

15.000,— 
2.000,— 
2.000,— 
2.000,— 

Kota sıra No. 

421 
Lib. 
Lib. 
Lib. 
Lib. 
Lib. 
Lib. 
Lib. II 
Lib. II 
Lib. II 
Lib. II 
Lib. II 
Lib. II 
Lib. II 
Lib. II 
Lib. II 

73.15 
84.21.91 
84.49.91 
90.16.90 
90.16.91 
91.11 
73.15 
82.02.30 
82.05.10 
82.05.20 
82.05.30 
82.05,90 
84.18.10 
84.26.10 
84.48.91 
84.63 

Kontenjan 
$. 

10.000 — 
67.000,— 
36.000 — 
12.000,— 
5.000,— 
5.000 — 
5.000,— 

12.000,— 
15.000 — 
5.000 — 

22.000 — 
12.000,— 
12.000,— 
15.000 — 
15.000,— 
5.000,— 

TOPLAM 1.764.500,— 

BULGARİSTAN 

Kota sıra No. 
Kontenjan 

$. 

357 10.000 — 
112 5.000,— 
100 5.000 — 
263 5.000,— 
287 10.000,— 
288 10.000 — 
296 5.000.— 
297 5.000,— 
315 14.000 — 
318 20.300 — 
320 5.000 — 
322 20.000,— 
330 23.000,— 
332 5.000,— 
382 3.000,— 
385 15 000,— 

LİB. I 
40.02 
38.19 
28.38.10-90 
84.62.11 

5.000,-
5.Ü00.— 
5.000,— 

10.000,— 

Toplam 185.300,— 

ÇEKOSLOVAKYA 

Kota sıra No. 
Kontenjan 

110 10.000,— 
112 10.000,— 
217 65.000,— 
219 10.000,— 
315 50.000.— 
337 25.000,— 
410 5.000,— 

Lib. I 29.15 10.000,— 
Lib. I 29.16.41 21.200,— 
Lib. I 32.13.21 5.000,— 
Lib. I 90.17.11-91 20.000,— 
Lib. I 90.20.11-91 30.000,— 
Lib. II 40.11 Yalnız dış 

ve iç lastikler (Bisik
let dış ve iç lastikleri 
hariç) 15.000,— 

Toplam 276.200,— 

DANİMARKA HİNDİSTAN 

Kota sıra No. 

266 
292 
315 
368 

Kontenjan 
$. 

2.000,— 
42.500,— 

100.000,— 
25.000,— 

Toplam 169.500,-

FRANSA 

Kota sıra No. 
Kontenjan 

12 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
97 
99 

124 
131 
132 
159 
163 
178 
192 
196 
197 
198 
265 
266 
280 
284 
296 
304 
315 
335 
336 
337 
359 
362 
408 

Lib. I 
Lib. I 
Lib II 
Lib. II 

90.16.20-91 
90.28.10-90 
82.05.30 
85.01.30-40 

5.000 
12.000 
15.000,-
10.000,-
5.000,-
5.000,-

20.000,-
33.000,-
45.000,-
45.000,-
40.000,-
45.000,-
10.000,-
10.000,-
35.000,-
5.000.-

45.000,-
15.0Ü0,-
10.000,-
5.000,-
7.000,-

10.000,-
50.000,-
10.000,-
50.000,-
50.000,-
40.000,-
25.000,-
10.000,-
50.000,-
45.000,-
18.000,-
5.000,-
5.000,-

10.000,-
10.000,-

Toplam 810.000,-

FİLİPİNLER 

Kota sıra No. 
Kontenjan 

$. 

40.500,— 

Toplam 40.500,— 

GABON 

Kota sıra No. 

13 

Kontenjan 
$. 

51.800,— 

Toplam 51.800,— 

Kota sıra No. 

6 
10 
13 

269 
314 
362 

Kontenjan 
$. 

8.500,— 
5.000,— 

37.500,— 
12.500,— 
22.500,— 
60.000,— 

Toplam 146.000,-

HOLLANDA 

,— Kota sıra No. 

33 
97 

124 
178 
217 
287 
300 
318 
329 
338 
342 
347 
408 
420 

Kontenjar 

150.000,-
70.000,-
12.725,-
30.000,-
40.000,-
12.500,-
20.000,-
20.000,-
10.000,-
5.000,-
6.000,-

15.000,-
8.000,-
3.000,-

Toplam: 402.225,— 

İNGİLTERE 

Kota sıra No. 

90 
91 
95 
97 

124 
130 
131 
132 
159 
160 
178 
197 
281 
283 
284 
289 
292 
293 
307 
312 
313 
315 
317 
330 
335 
359 

Lib. I 
Lib. II 

74.07.20 
40.11 Yalnız dış 

ve iç lastikler (Bisik
let dış ve iç lastikleri 
hariç) 

Kontenjan 
$. 

15.000 — 
11.000,— 
40.000,-
40.000,-
15.000, 
35.000, 
40.000, 
10.000, 
10.000,-
20.000, 
30.000,-
10.000, 
35.000, 
60.000, 
45.000, 
35.000, 
57.500,-
30.000, 
12.000, 

175.000, 
55.000, 
40.000, 
40.000, 
40.000, 
50.000, 

170.000, 
10.000, 

32.200,-
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Kota sıra No. 

Lib. II 
Lib. II 

84.11.21 
84.48.91 
84.63 

Kontenjan 
$. 

20.000 — 

15.000 — 

Kota sıra No. 

Toplam 1.197.700-

IRAK 

Kota sıra No. 

2 
383 

Lib. I 
Lib. I 
Lib. II 
Lib. II 
Lib. II 

27.13.10 
85.08.60 
15.07 
25.24 
62.03.10 

Toplam 

İSRAİL 

Kota sıra No. 

Kontenjan 
$. 

80.000 — 
5.000,— 

30.000,— 
31.000,— 
64.000,— 
20.000 — 
26.400,— 

256.400,— 

Kontenjan 

15 42.000,— 
90 1.500,— 
91 23.000 — 
92 5.000 — 
93 1.000,— 
94 1.000,— 
95 4.900,— 
97 10.000 — 
98 1.000,— 
99 2.500,— 

124 4.000,— 
217 25 000.— 
238 50.000,— 
289 2.000 — 
304 4.000 — 
315 3.000,— 
329 20 000,— 
335 2..000 — 
352 10.000,— 

Toplam : 211.900 — 

ÎSVEÇ 

Kontenjan 
-ota sıra No. $. 

124 8.100 — 
172 10.000 — 
173 23.000,— 
175 5.000,— 
178 36.000 — 
231 50.000 — 
266 5.000 — 
279 5.000 — 
280 14.000 — 
283 3.000 — 
284 15.000,— 
287 20.000.— 
289 20.000,— 
301 10.000,— 
302 5.000 — 
304 60.000 — 
317 80.000,— 

318 
319 
320 
325 
329 
337 
340 
341 
345 
349 
365 
368 

Kontenjan 
$. 

70.000,— 
45.000,— 
80.000,— 
30.000,— 
4.000,— 

10.000 — 
15.000,— 
8.000,— 
5.000,— 

20.000,— 
4.000,— 
4.000 — 

Toplam : 664.100-

ISVİÇRE 

Kota sıra No. 

15 
90 
95 
97 

183 
235 
279 
312 
329 
335 
337 
383 
408 

Lib. II 01.02.29 
Lib. II 76.04.21.22 
Lib. II 82.05.20 
Lib. II 82.07.00 

İTALYA 

Kota sıra No. 

12 
79 
82 
97 
99 

109 
121 
124 
130 
131 
135 
138 
143 
159 
165 
172 
173 
177 
178 
192 
193 
207 
211 
212 
217 
218 
219 
227 

Kontenjan 

12.000,-
3.000,-
5.000,-

50.000,-
7.000,-

15.000,-
15.000,-
25.000,-
30.000,-
40.000,-
30.000,-

400.000,-
7.000,-

12.000,-
100.000,-
27.800.-
^.400,-

Toplam : 798.200,— 

Kota sıra No. 

Kontenjan 
$. 

3.000,— 
5.000,— 
5.000,— 
1.500,— 
5.000 — 

15.000,— 
10.000 — 
10.000,— 
5.000,— 
5.000,— 
5.000,— 
2.000,— 
5.000,— 
4.000,— 
3.000,— 

10.000,— 
15.000,— 
1.500,— 

10.000,— 
1.500,— 
1.000,— 
4.000,— 
5.000,— 
5.000,— 

27.500,— 
10.000 — 
20.000,— 
10.000,— 

238 
247 
248 
265 
268 
269 
271 
276 
277 
280 
283 
284 
287 
299 
300 
301 
302 
303 
312 
315 
317 
318 
319 
320 
327 
328 
329 
3â0 
333 
335 
337 
338 
341 
342 
343 
344 
346 
352 
353 
359 
362 
365 
369 
370 
371 
372 
374 
377 
381 
382 
383 
397 
404 
408 
410 
411 
412 
423 

Toplam : 

JAPONYA 

Kota sıra No. 

130 
178 
265 
283 
312 
320 

Kontenjan 
$. 

10.000, 
5.000, 
2.000 
2.000, 
3.000 
5.000, 
2.000, 
3.000, 
5.000, 
4.000, 

10.000, 
20.000, 
1.000 
2.500, 
1.500, 

20.000, 
10.000, 
2.500, 
3.000, 

60.000, 
30.000, 
4.000, 
4.000, 

20.000, 
2.500, 

15.000, 
3.000, 

15.000, 
10.000, 
15.000, 
5.000, 

15.000, 
2.000, 
5.000, 
2.500, 
5.000, 

25.000, 
159.000, 
75.000, 

200.000, 
4.000, 
2.000, 
2.000, 
2,000, 
2.000, 

14.000, 
4.000, 

10.000, 
3.000, 
8.000, 

10.000, 
4.000, 

15.000, 
8.100, 
6.000, 

10.000, 
2.500, 
8.000, 

Kota sıra No. 

1.102.100,-

Kontenjan 
$. 

92.000,— 
15.000,— 
2.000,— 

50.000,— 
40.000,— 
81.600,— 

325 
335 
344 
362 
410 
418 

Kontenjan 
$. 

5.000 — 
5.000,— 
5.000 — 
5.000,— 
5.000,— 
5.000,— 

Toplam : 310.600 — 

KANADA 

Kota sıra No. 

140 
178 
217 
218 
263 
265 
266 
283 
294 
295 
302 
312 
313 
315 
317 
320 
337 
359 

Lib. II 70.17.20 

Kontenjan 
$• 

21.000 — 
15.000,— 
15.000 — 
5.000,— 

35.000,— 
1.750,— 
1.750,— 

50.000,— 
20.000 — 
25.000,— 
5.000,— 

40.000 — 
10.000,— 
4.500,— 

130.000,— 
40.000,— 
1.000,— 

60.000,— 
20.000,— 

Toplam : 500.000 — 

KORE CUMHURİYETİ 

Kota sıra No. 

343 
344 
346 
385 

Kontenjan 
$. 

10.000,— 
5.000 — 
7.400,— 

15.000,— 

Toplam 37.400 — 

LÜBNAN 

Kota sıra No. 

145 
165 
248 
269 
271 
276 
314 
341 
362 
412 

Lib. II 

Lib. II 
Lib. II 
Lib. II 
Lib. II 

28.17.11 
12 

48.01.30 
48.01.64 
48.01.67 
48.01.69 

Kontenjan 
$. 

35.000,— 
10.000,— 
10.000,— 
7.500,— 
2.500,— 

35.000,— 
50.000,— 
10.000,— 
20.000,— 
7.500,— 

70.400,— 
8.000,— 
8.000,— 
8.500,— 

25.000,— 

Toplam 307.400,— 
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MACARİSTAN 

Kota sıra No. 
Kontenjan 

$. 

108 10.000,— 
110 10.000,— 
112 100.000,— 
220 5.000,— 
265 3.000,— 
266 3.000,— 
315 40.000,— 
331 10.000,— 
332 10.000,— 
344 10.000,— 
346 10.000,— 
347 12.000,— 
352 30.000,— 
377 10.000,— 
382 4.000,— 
406 1.000,— 
414 10.000,— 
417 3.000,— 

ib. II 70.17.20 27.100,— 
30 

Toplam 308.100,— 

MEKSİKA 

Kota sıra No. 

279 
280 

Kontenjan 
$• 

20.000,— 
25.000,— 

Toplam 45.000,— 

PAKİSTAN 

Kota sıra No. 

13 
28 

Kontenjan 
$. 

95.000,— 
13.000,— 

Kota sıra No. 
Kontenjan 

$. 

80 18.000,— 
85 3.000,— 
97 10.000,— 

269 25.000 — 
284 45.000,— 
315 30.000 — 
331 40.200,— 
362 25.000,— 
384 25.000,— 
410 5.000,— 
415 10.000,— 
416 5.000,— 
418 8.000 — 

Toplam 357.200 — 

POLONYA 

Kota sıra No. 

281 
284 
287 
315 
332 
340 
351 
404 

Lib. I 
Lib. I 
Lib. I 
Lib. II 

Lib. II 

84.62.11 
90.24 
90.26.20 

Kontenjan 
$. 

20.000 — 
20.000 — 
40.000,— 
20.000,— 
30.000,— 
10.000 — 
50.000,— 
10.000,— 
13.200,— 
10.000,— 
5.000,— 

ROMANYA 

40.11 Yalnız dış ve 
iç lastikler (Bisiklet 
dış ve iç lastikleri 
hariç) 5.000,— 
84.18.10 10.000,— 

Toplam 243.200,-

Kota sıra No. 

69 
284 
315 
330 
331 
332 
337 
382 

Lib. I 
Lib. I 
Lib. I 
Lib. I 
Lib. II 

Lib. II 

27.13.10 
84.50.10 
84.62.11,12,13,91,92 
90.24 
28.17.11 

12 
31.02.20 

Kontenjan 
$. 

15.000,— 
17.000,— 
25.000,— 
10.000,— 
5.000,— 

24.800 — 
10.000,— 
3.000,— 
5.000,— 
3.000,— 

20.000,— 
6.000,— 

50.000,— 

15.000,— 

Toplam 208.800,-

SOVET SOSYALİST 
CUMHURİYETLERİ BİRLİĞİ 

Kota sıra No. 
Kontenjan 

59 210.000,— 
279 10.000 — 
287 40.000,— 
289 5.000,— 
312 10.000 — 
313 40.500,— 
317 60.000 — 
320 30.000 — 
332 35.000,— 
337 70.000 — 
368 10.000,— 
369 50.000,— 
382 12.000,— 
384 10.000,— 
385 40.000,— 

İ L Â N L A R 

Kota sıra No. 

Lib. 
Lib. 

90.12.10 
90.28.10-90 

Toplam 

SURİYE 

Kota sıra No. 

79 
80 
81 
82 
83 
84 

Kontenjan 
5. 

24.000,— 
50.000,— 

706.500,— 

Kontenjan 
$. 

10.000,— 
12.900,— 
14.000,— 
5.000,— 

10.000,— 
11.000,— 

Toplam 62.900,— 

YUGOSLAVYA 

Kota sıra No. 

130 
217 
219 
220 
243 
283 
287 
288 
315 
319 
330 
331 
336 
362 

Lib. I 
Lib. I 
Lib. I 
Lib. I 

85.08.40 
85.08.60 
85.12.91 
85.19 

Kontenjan 
$. 

20.000 — 
10.000,— 
3.400 — 

12.000 — 
5.000,— 

30.000,— 
5.000,— 

10.000,— 
15.000 — 
3.000,— 
5.000,— 

35 000,— 
4.000,— 
5.000,— 
5.000 — 
5.000,— 
5.000 — 
5.000,— 

Toplam 182.400,— 

Kocaeli 3 üncü Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Zehra Sasa tarafından davalı Ziya Sasa aleyhine açtığı Bo
şanma davasının yapılan duruşması sırasında: 

Davalı Ziya Sasa'nın zabıta marifetiyle yapılan tahkikatta adresi 
tespit edilemediğinden duruşmanın bırakıldığı 11/7/1973 günü saat 9.00 
da bizzat veya kendisine temsilen bir avukatı Mahkememizde hazır bu
lundurulması davetiye yerine kaim olmak üzere Resmi Gazete ile ilânen 
tebliğ olunur. 8742 

Ankara 4 üncü Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1973/294 
Davacı Hacettepe Üniversitesi vekili Avukat Emel Şimşek tara

fından Demirlibahçe Demirkapı Sokak No. 47/4 de mukim Fadime 
Akbulut aleyhine açılan alacak davasının yapılmakta olan duruşma
sında : 

Davalının gösterilen adreste bulunmaması sebebiyle davetiyesi 
ilânen tebliğ edilmiş olduğundan gıyap karannında ilânen tebliğine 
karar verilmiştir. 

Davalının 6/7/1973 gününde Mahkemeye gelmediği veya bir 
vekille kendisini temsilde ettirmediği takdirde duruşmaya gıyabında 
devam olunacağı gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 8624 

Ankara 12 nci Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 
1972/508 
Davalı: Sebahat Hanedar, Kayaş Köstence İlkokulu büfesinde ça

lışan Mustafa Camlıtaş yanında, ANKARA/Kayaş 
Davacı İsmail Hanedar tarafından 7 Ağustos 1972 tarihli dava ar

zuhali ile aleyhinize açılmış bulunan boşanma davasında adınıza çıka-
nlan davetiyenin bila tebliğ iade edildiği ve zabıtacada yapılan adres 
tahkikinde tebligata salih adresiniz belli olmadığından ilânen tebli
ğine karar verilmiş olmakla davanızın duruşması 3/7/1973 Salı saat 
14.00 de olup belli gün ve saatte duruşmada hazır bulunmanız veya 
kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi halde aynı yoldan ilânen 
gıyap karan tebliğ olunacağı dava arzuhalinin ve duruşma gününü da
vetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 8632 

Hozat Asliye Ceza Hâkimliğinden : 
1969/43 
Hozat Asliye Ceza Mahkemesinin 26/10/1972 gün ve 1972/68 

savılı kararı ile 6136 sayılı Kanuna muhalefetten Hozat'ın Altunçevre 
Köyünden Seyithan oğlu 1936 doğumlu Mustafa Akallun'a 1.000 lira 
a£ır para cezası verilmiş olup aramalara rağmen karar sanığa tebliğ 
edilememiştir. 

Sanığın adresinin meçhul olduğundan 7201 savıh Tebligat Kanu
nunun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince ilân tarihinden itibaren 15 
günün bitiminde tebliğ yapılmış sayılacağı»» karar verilmiştir. 

İlişen tebliğ olunur. 8644 
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Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 — Kurumumuz Tunçbilek ve Seyitomer Santral İşletmelerinin 
ihtiyacı bulunan 4000 ton sönmemiş kireç kapalı zarf usulü ile satm 
alınacaktır. 

2 — Bu işe ait şartname «Türkiye Elektrik Kurumu Ticaret Dairesi 
Başkanlığı, Bayındır Sokak No. 3/2» adresinde ve Tunçbilek, Seyitomer 
Santral İşletmesi Müdürlüklerinde temin edilebilir. 

3 — Son teklif verme tarihi 2/7/1973 Pazartesi günü saat 17.00 ye 
kadardır. Postadaki gecikmeler nazara alınmaz. 

4 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
8349 / ı-l 

Ankara Levazım Amirliği 2 No. İn Satm Alma Komisyona 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları 
yazıh (İki) kalem (Levazım maddesi) kapalı zarfla eksiltmeleri hizala
rında ki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve 
şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amir
liğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacakiarı teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı 
Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul 
edilmez. 

M. bedeli Geç. Temi. î h a 1 e 
C i n s i Miktarı Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati 

Fırınlanmış kayın 
kereste 
Çam kereste 

200 M\ 
50 M'. 

5 Temmuz 1973 
700.000,— 31.750,— Perşembe 10.30 da 

51.650,— 3.833,— 

Tamamı 751.650— 33.816,— 
8220 / 4-S 

Turgutlu Belediye Başkanlığından: 

Şehrimizin Gümüş Fıstık ve Tekeli Sokaklarına şartnamesi ge
reğince adi kaldırım insaası 2490 sayılı Kanun hükümleri dahilinde 
kapalı zarf usulü yaptırılacaktır. 

Keşif bedeli 41.595.31 lira olup geçici teminatı 3.119,65 liradır. 
İhalesi 3/7/1973 günü saat 11.00 de Belediye Encümeninde yapı 

lacaktır. 
İsteklilerin kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat evvel En 

sumene vermeleri, postada vaki gecikmeler nazara alınmaz. 
8278 /4-4 

Potrol Ofisi Bölge Müdürlüğünden : İZMİR 

Petrol Ofisi İzmir Bölge Müdürlüğü Turan tesislerinden Petrol Ofisi 
Antalya Depo İşletme Müdürlüğü tesislerine kapalı zarfla teklif alınması 
suretiyle aşağıdaki şartlarda tenekeli madenî yağ naklettirilecektir. 

1 — Bir yılda taşıttırılacak tenekeli madenî yağ: miktarı tahmini 
70O00 adettir. 

2 — Bu işe ait şartname mesai saatleri içerisinde Bölge Ticaret 
Amirliğine müracaatla temin edilecektir. 

3 — İhale 5 Temumz 1973 Perşembe günü saat 13.00 de yapılacak
tır. Teklif mektuplarının aynı gün saat 12.00 ye kadar Bölge Muhaberat 
Servisine tevdi şarttır. Bu saatten sonraki talepler nazarı itibare alınrnı-
yacaktır. 

4 — Bu işin geçici teminatı 12000.— TL. olup ihale günü saat 12.00 
ye kadar Bölge Veznesine yatırılmış olacaktır. 

5 — Müessese 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihale ile ilgili her 
türlü resim ve harçlar nakliyeciye aittir. 8522 / 2-2 

Ankara Levazım Amirliği 1 No. !n Saim Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları 
vazıh (Bîr) kalem (vağlı bevaz pevnirl kapalı zarfla eksiltmeleri hizala
rında ki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve 
şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amir-
'iğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacakiarı teklif 
mektuplarım ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı 

Komisyon Başkanlığına vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul 
edilmez. 

Cinsi : Yağlı beyaz peynir, Tahmini fiyatı: 13,75 TL., Miktarı: 95000 
Kg., M. bedeli: 1.306.250— TL., G. teminatı: 52.940,— TL., İhale günü 
saati: 6 Temmuz 1973 Cuma saat 11.00 de. 8221 /4-3 

Burdur Valiliğinden: 

1 — Burdur Jandarma Subay ve Astsubay Lojmanı Binası kalo
rifer tesisatı yapımı işi 2490 sayılı Kanun Hükümlerine göre kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli 110.000 TL. sidir. 
3 — Eksiltme 3 Temmuz 1973 Salı günü Burdur Jandarma Alay 

Komutanlığı binasında kurulu komisyon huzurunda saat 15.00 de ya
pılacaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak İl Jandarma Alay Komu
tanlığında görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
A) 6.750 TL. lık geçici teminatlarım, 
B) 1973 yılma ait Ticaret Odası belgelerini, 
C) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şart

namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve teçhi
zat beyannamesini, Teknik Personel beyannamesini, teahhüt beyanna
mesini Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları «H» grubundan en 
az keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir karne
lerini veya keşif bedeli kadar bir iş bitirmiş olduklarını gösterir bel
gelerini ibraz suretiyle Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik 
belgesini teklif mektupları ile zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 3 Temmuz 1973 Salı günü saat 
14.00 e kadar makbuz mukabili İhale Komisyon Başkanlığına verecek
lerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 29 Haziran 
1973 Cuma günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilan olunur. 8215/4-4 

Akyaka Belediye Başkanlığından: 

1 — Akyaka Bucak Merkezinde yaptırılacak 200.000,— lira keşif 
bedelli Belediye Hizmet binası 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi 
uyarınca kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Geçici teminatı 11.250,— liradır. 
3 — Eksiltme ihalesi 29/6/1973 Cuma günü saat 15.00 de Akyaka. 

Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 
4 — İhaleye katılabilmek için bu gibi işleri yaptığına dair 1972 

yüı iş bitirme belgesi ile 1973 yılı ticaret odası kaydı belgesini teklif 
mektubu ile birlikte ihale saatinden bir saat önce Encümen Başkan
lığına vermeleri şarttır. 

5 — Bu işe ait keşif özeti, şartname ve projelerle sair evraklar 
her mesai gün ve saatinden Belediyemiz dairesinde görülebilir. 

6 — Tekliflerin postadaki vaki gecikmelerinden dolayı kabul 
edilmez. 8257/4-4 

Ankara 1 inci Asliye Ceza Hâkimliğinden: 

E. No : 1973/74 
K. No : 1973/95 
Hâkim: Osman Bavbek 10888 
Başkâtip : Ahmet Şimşek 
Hırsızlıktan sanık Harun Hadi Sırmaçekici hakkında Ankara 

Asliye Birinci Ceza Mahkemesinde sanığın gıyabında yapılan açık 
duruşma sonunda : 

istanbul Fatih Kocamustafa Paşa Silivri Kapı Sokak hane 58 de 
nüfusa kayıtlı Ankara'da Seyran Bağları Başçavuş Sok. Özdem apart
manı 70/1 de ikamet eder Erdoğan oğlu, Naciye'den olma, 1956 
doğumlu Harun Hadi Sırmaçekici, Mahkememizin 16/4/1973 tarih ve 
1973/74 esas ve 95 karar sayılı ilâmı ile T C. K. nun 492/1, 522/1, 55/3, 
647 S. K. nun 4 ve 6 ncı maddeleri gereğince 1.600 lira ağır para ceza
sına gıyaben mahkûm edilmiştir. Sanık adreslerinde bulunamadığın
dan gıyabî ilâmın kendisine tebliği mümkün olmadığından 7201 sayılı 
Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince tebligatın 
ilânen yapılmasına, kararın özetini teşkil eden bu ilânın Resmî Gazete 
ile neşrine, neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapıl
mış sayılmasına, tebligat yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

1431 



SahîT* : 10 (Resmî Gaset») 24 HAZİRAN 1973 

Göksün Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1972/120 
Duruşma: 19/7/1973 
Davacılar Mehmet Küçük ve arkadaşları vekili Avukat Ercan Işık 

tarafından davalılar, Hüseyin Küçük, Ümmük Küçük, Nazmiye Çakar, 
Bahime Çakar, Hürüle Güçlü ve Döne Küçük aleyhlerine açmış olduğu 
men'i müdahale ve kül davası ikame edilmiş olup, davalılardan HUrüye 
ve Döne'ye aramalara rağmen tebligat yapılamamış olduklarından yuka
rıda duruşma günü belirtilen günde mahkememizde hazır bulunmaları, 
davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 8708 

Hopa Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

Davacı Nüsret Çordan tarafından davalılar Sabri Sonbay, Hanife 
Sonbay ve 20 arkadaşı aleyhine açılan tapu iptal ve hisse tescili dava
sından dolayı yapılan açık duruşma sonunda: 

Davalı Sabri Sonbay ile Hanife Sonbay'a tebligat yapılamamış ad
resinin tespiti için C. Savcılığına yazılan müzekkereye de adresi bilinme
diği bildirilmiş olmakla davalılar adına ilânen davetiye jtebliğine karar 
verilmiştir. 

Mezkûr karar gereğince davalılar Sabri Sonbay ile Hanife Sonbay 
duruşma günü olan 17/7/1973 günü duruşmada hazır bulunması veya 
kendisini bir vekille temsil ettirmesi davetiye yerine kaim olmak üzere 
ilânen tebliğ olunur. 8707 

Balâ Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1973/156 
Balâ Sofular Köyünden Ruhi Yücel, aynı köy Köyiçi mevkiinde bu

lunan (1574) parsel sayılı, 27.420 m 2, miktarındaki taşınmazın Maliye 
Hazinesi adına olan tapusunun iptali ile kendi namına tescilini istemiş 
bulunduğundan bu taşınmaz üzerinde üstün hakları olanların ilgili ka
nun gereSince (3) ay zarfında ilânın neşri tarihinden itibaren yazılı ola
rak Mahkememizin 1973/156 esas sayılı dava dosyasına müracaatları ilân 
olunur. 8700 

Orhangazi Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1972/397 
Orhangazi Çakırlı Köyünden Cezmi Arabacı ve Zahide Arabacı ve

killeri Avukat İsmail Hakkı Hatipoğlu tarafından davalı Dinar İlçesi 
Dikiciler Köyünden Zeki Altay aleyhine açılan 15.000 lira tazminat dava
sının yapılan duruşması sırasında: 

Davalı adma çıkarılan davetiyenin bilâ tebliğ iade edildiğinden ve 
adresi de meçhul bulunduğundan davalı Zeki Altay'm duruşmanın bıra
kıldığı 4/7/1973 Çarşamba saat 9,30 da Orhangazi Asliye Hukuk Mahke
mesinde hazır bulunması davetiye yerme kaim olmak üzere tebliğ olunur. 

8698 

İslahiye Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1971/266 
Davacı İslahiye'nin Kerküt Köyünden, İbrahim Yılmaz'm İslahiye 

Pınarbaşı Mahallesinde nüfusa kayıtlı olup Vakkas kızı Besey'den olma 
1926 doğumlu Meryem Yılmaz aleyhine evlenmenin feshi ye çocukları 
kayıtlarının da iptali istenmiş ve davada davalı bir çok aramalara rağ
men temin ile tebligat yapılamadığı gibi adresi de tespit edilemediğin
den kendisine ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla, adı 
geçen Meryem Yılmaz'm 27/7/1973 günü saat 11.00 de İslahiye Asliye Hu
kuk Mahkemesindeki duruşmada hazır bulunması ilânen tebliğ olunur. 

8696 

Alucra Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1972/199 
Davacı Şebinkarahisar Toprak ve İskân Memurluğu tarafından 

davalı Alucra Kazasının Kayacık Köyünden Bektaş oğlu Mustafa Deli-
boran aleyhine ikame edilen tapu iptali ve tescil davasının yapılan 
duruşmasında : 

Davalının davetle gelmediğinden ve adresinin de meçhul olduğu 
zabıtaca yapılan tahkikattan anlaşılmakla duruşmanın bırakıldığı 
10/9/1973 Pazartesi saat 9.00 da duruşmada hazır bulunması gıyap 
karan yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

8695 

Söke Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Şükrü Dinçer vekili Avukat Necati Gürel tarafından da
valı Aziz Saraç, Ziya Şenay ve dahilî dava olunan Kadriye Erat ve 
Ahmet Ünver arasında devam olunan tespite itiraz davasının yapı
lan açık duruşmasında : 

Davalı Ahmet Ünver'in adresi meçhul kaldığından ve kendisine 
tebligat yapılamadığından Resmî Gazete ile ilânen tebligat yapılma
sına karar verilmiş olmakla davalı Ahmet Ünver'in muhakemenin 
bırakıldığı 5/7/1973 günün saat 10.00 da Mahkememizde hazır bulun
ması 10 gün içinde davaya karşı diyeceğini bildirmesi, gelmediği 
takdirde bir vekille temsil ettirmediği takdirde gıyap kararı verile
ceği davetiye ve dava dilekçesinin yerine kaim olmak üzere ilânen 
tebliğ olunur. 8693 • 

Gönen Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1972/945 
İsmail Fikret Argeşo tarafından davalı Hali l Yüksel aleyhine 

ikame edilen 10.450 lira tazminat talebi davasının Gönen Asliye Hu
kuk Mahkemesinde yapılan duruşması sırasında davalı Hali l Yük
selin adresinin meçhul olması sebebiyle tebligatın yapılamadığından 
adı geçene ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, duruş
ması 9 Temmuz 1973 Pazartesi saat 9.00 a bırakılmıştır, anılan günde 
de alâkalının duruşmaya gelmediği takdirde hakkında gıyap karan 
çıkanlacağı tebligat yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

8694 

Tosya Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

Tosya İbniselim Mahallesi 45 hanede kayıtlı Mustafa ve Emme
den olma 1338 doğumlu Mahmut Nedim'in Çalışkan soyadının Çalış-
kaner olarak değiştirilmesine 7/6/1973 tarih, 1973/200-225 sayılı ilâmla 
karar verildiği ilân olunur. 8690 

Samsun Asliye 1. Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı PTT Genel Müdürlüğü tarafından davalı Mehmet Yavur 
aleyhine açmış olduğu alacak davasında : 

Davalının adresi meçhul bulunduğundan davetiye ve dava di'ek 
çesi 19/2/1973 tarihli Resmî Gazete'de ilân edildiği halde davalı Meh 
met Yavuz duruşmaya gelmediği gibi bir vekil de göndermemiş ol 
duğundan ilânen gıyap kararı çıkarılmasına karar verilmiş olduğun 
dan karar gereğince duruşma günü olan 14/9/1973 günü bizzat du 
ruşmaya gelmesi veya bir vekille kendisini temsil ettirmediği tak 
dirde duruşmasının gıyabında yapılacağı gıyap karan yerine kain 
olmak üzere ilân olunur. 8689 • 

Aydın 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1973/47 
Davacı Aydm Kemer Mahallesinden Fettah Kaynar vekili Cevr 

Aldemir tarafmdan davalı Aydın Kemer Mahallesinde oturur, Dursu 
Kaynar aleyhine açılmış olan boşanma davasının görülmekte oia 
muhakemesinde : 

Davalının gösterilen adresine tebligat çıkanlmışsa da bulunam 
drğı zabıtaca da yaptınlan tahkikatlara rağmen bilinmediği anlasa 
dığmdan 27/6/1973 günü saat 9.00 da yapılacak duruşmada gelmedi; 
takdirde aynca gıyap kararı çıkarılacağı tebligat makamına kan 
olmak üzere ilân olunur. 8688 • 

Kütahya Asliye İkinci Hukuk Hâkimliğinden : 

1972/815 
Duruşma günü: 19/7/1973 
Davacı Hasibe Topuz tarafından davalı Kütahya Jandarma Ok 

Caddesi No. 170 de mukim. Elmas Cırlak aleyhine açılan şüfa da\ 
sının yapılan duruşmasında: 

Davalı gösterilen adresten ayrılmış olup, Almanya'ya gittiği 
Almanya'daki iş adresi de tespit edilemediğinden dava dilekçesin 
ilânen tebliğine karar verilmekle adı geçenin duruşma günü ol 
19/7/1973 günü Kütahya Asliye İkinci Hukuk Mahkemesinde ha 
bulunması davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

8687 



24 HAZİRAN 1973 

Kara Kuvvetleri Komutanlığından: 

1. K. K. K. lığı ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı mal
zeme satın alınacaktır. 

2. 6246 sayılı Kanuna göre yapılacak bu alıma ait gerekli döviz 
Komutanlıkça sağlanacaktır. 

3. B u malzemelere ait idarî şartname ile teknik şartnameler 
23 Temmuz 1973 tarihine kadar Kara Kuvvetleri îkmal Daire Baş
kanlığı Tedarik Şubesi Müdürlüğünden bedelsiz olarak alınabilir. 

4. Son teklif 8 Ağustos 1973 saat 17.00 ye kadardır. Bundan 
sonra gelecek teklifler kabul edilmiyecektir. 

5. Komutanlık malzeme miktarını değiştirmekte veya hiç alma
makta serbesttir. 

6. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
7. İdarî şartnameler ve teklif verme tarihleri hiçbir zaman 

değiştirilemez ve bu konudaki yazılı ve sözlü talepler cevaplandırıl
maz. 

8. Şartnameler posta ile gönderilmez ve posta ile gönderme ta
leplerine cevap verilmez. 

9. Yetkili şahısların şartnameleri alırken dilekçe ile müracaat 
etmeleri, hüviyet göstermeleri ve mümessillik belgelerini ibraz etme
leri şarttır. 

10. Teklif ve proforma faturaları İngilizce ve Türkçe FOB. ola
rak 4 nüsha düzenlenecektir. 

11. Yukarıdaki esaslar dışındaki teklifler ile Kara Kuvvetleri 
İkmal Dairesi Tedarik Şube Müdürlüğüne dilekçe ve mümessillik bel
gesi ile müracaat edilip idarî şartname ve listeleri olmayan Türkiye 
mümessili bulunan firmaların teklifleri nazarı itibare alınmaz ve tek
lif sahibi bir hak talep edemez. 

C İ N S İ 
Şartname 

No. Kilosu 

1. Hızlandırıcı (DM) 170 5 Ton 
2. Özel hızlandırıcı 19 6,5 » 
3. Madeni proses yağı 9 23 » 
4. Karbon siyahı (MPC) 169 4 » 
5. Karbon siyahı (HAF) 24 140 » 
6. Baryum sülfat 15 7240 Ki lo 
7. Karbon siyahı (SRF) 46 87 Toıı 
8. Lamp black 261 5 » 
9. Tabiî kauçuk 171 244 » 

10. Sentetik kauçuk (SBR 1006) 93 66 » 
11. Sentetik kauçuk (SBR 1712) 28 517 » 
12. Hızlandırıcı (DPG) 20 10244 Kg. 
13. Skrion Butotion sentetikkauçuk (SBR 1500) 39 3 Ton 
14. Çinko oksit 27 34 » 
15. Sentetik kauçuk hayfcar 1041 35 13 » 
16. Mikro kristalli YVaks 21 9 » 
17. Kurşun 584 » 
18. 0,80 mm lik kurşunlu saç 25 » 
19. 0,90 mm. lik kurşunlu sac 90 » 
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Acıpayam Orman İşletme Müdürlüğünde»: 

1 — İşletmemizin Acıpayam, Kelekçi, Alcı ve Güney depolanıl da 
mevcut 10066 adede denk 3410.222 W. 1, 2, 3, sınıf normal ve kısa çara 
tomrukları 3/7/1973 Salı günü saat 11.00 de Kelekçi Belediye satış 
salonunda açık artırma suretiyle vadeli olarak satışı yapılacaktır. 

2 — I. S. N. B. Çk. T. muhammen bedeli 800, 2 nci sınıf 720, 3 
sınıf 600, 1. S. N. B. Çz. T. 750, kısası 700, 3. S. N. B. Çz. T. 580, kısası 
500, 3. S. K. Çk. T. 550 liradır. 

3 — Satışa vekâletname ile gireceklerin vekâletname ibrazı ve 
vekili olduğu şahsın satışa giriş belgelerini ibrazı şarttır. 

4 — Satışa gireceklerin 15/B No. lu model şartnamede belirtilen 
satışa girebilme belgelerini komisyona ibrazı şarttır. 

5 — Satışla ilgili şartname ve ebat listelere Denizli Orman 
Başmüdürlüğünde, Denizli, Nazilli, Aydm, İzmir, Uşak, Kütahya, Af
yon, İsparta, Burdur Orman İşletme Müdürlükleri ile İşletmemizde 
görülebilir. 

6 — Satış 1 inci ve 2 nci sınıflarda % 50, 3 sınıflarda % 25 peşin 
bakiyeleri müddetsiz banka mektubu karşılığı 3 ay vadelidir. 

7 — Taliplerin belirtilen gün ve saatte almak istedikleri parti
lerin muvakkat teminatlarım veznemize yatırarak komisyona müra-
;aatları ilân olunur. 8875 / 1-1 

S«JMI« : 11 

Samsun Davlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

1 — İşletmemizin Terme Gölardı Bölge Şefliğinin Gölardı istif 
yerinde mevcut 507.201 M ' . II. S. Kavak direk 180,— liradan, 34.290 
M 3 . III. S. kısa boy kavak tomruk 240— liradan, 81.458 M 3 . III. S. 
Nor. boy kavak tomruk 275,— liradan 277.254 M 5 . II. S. kısa boy ka
vak tomruk 290,— liradan, 733.055 M 3 . II. S. Nor. boy kavak tomruk 
375,— liradan % 50 peşin % 50 üç ay vadeli müddetsiz banka mek
tubu karşılığı vergi ve resimler ile vade kısmı için alınacak faizi peşin 
alınmak suretile 15/B şartnamedeki esaslar dahilinde açık artırma 
suretile satışa çıkarılmıştır. 

2 — Satış 6 Temmuz 1973 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat 
14.00 de Terme'de Gölardı Bölge Şefliği binasında toplanacak komis
yon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Alıcılar 6 Temmuz 1973 Cuma günü saat 14.00 de kadar 
almak istedikleri partilerin % 7,5 geçici teminatlarını yatırmalan, 
banka mektubu vereceklerin işletme adının belirtilmesi ve mektupla
rın müddetsiz olması lâzımdır. 

4 — Satışa ait şartname ve ilân Orman Genel Müdürlüğünde, 
Amasya Orman Başmüdürlüğü ile istanbul, İzmir, Mersin ve Trab
zon İşletmelerinde ve Fatsa, Terme - Gölardı Bölge Şefliğinde görü
lebilir. 

5 — Alıcıların belirli gün ve saatte Terme - Gölardı Bölge Şef
liği binasında toplanacak komisyona müracaatları ilân olunur. 
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Ankara 1 inci Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1972/1015 
Davalı: 1 - Fatma Muazzez Başar, Hüseyin kızı, 2 - Feriha Şahin-

oğlu, Hasan Tahsin kızı 3 - Burhan Başar, Hasan Tahsin oğlu, 4 - İzzet 
Şekerci, Eyüp oğlu, 5 - Sıtkı, Mehmet Zeki oğlu, 6 - Saliha Başar, 
Ahmet kızı, 7 - Fatma Saliha Güneş, Hasan kızı, 8 - Ercüment Halim 
Gezgen, Şevket oğlu 9 - Mustafa Bekman, Kazım oğlu, 

Davacı Selam Özkül, Ahmet Özyılmaz tarafından aleyhinize 
Ankara - Merkez Tabakhane Mahallesi imarın 2263 ada 13 sayılı gayri
menkulun şuyuun izalesi maksadıyla açılan davanın yapılan duruşma
sında. 

Gösterilen adresinize çıkartılan davetiyeler bila tebliğ iade edil
miş ve savcılıkcada aramalara rağmen adresinizin tespit edilemedi
ğinden Resmî Gazete ile ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanda yazılı 28/6/1973 Perşembe saat 9.30 da bizzat duruşmaya 
gelmediğiniz, mazaret bildirmediğiniz ve kendinizi bir vekillede tem
sil ettirmediğiniz takdirde, ve (İbraz etmek istediğiniz vesikalan 
duruşma gününde ibraz ve delillerinizin gösterilmesi aksi halde duruş
maya gelmediğiniz takdirde H . U. M. K. 509 ve 510 uncu maddelerine 
göre gıyabınızda karar verileceği ihtar olunacağından ilânen dave
tiye ve gıyap kararı yerine kaim olmak üzeıre ilân olunur. 

8835 /1-1 
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Salur Belediye Başkanlığından: 

1 — Kasabamızın toplu Çarşı Mahallinda 193.150,— lira keşif 
bedeli dükkânlar inşaatı açık eksiltme suretile ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — Açık eksiltme 29/6/1973 Cuma günü saat 14.30 da Salur Be-
l»diya Dairemizde Encümen huzurunda yapılacaktır. 

3 — İhaleye girebilmek için aynı cins ve miktarda veya benze
rinde bir işi yapmış olduğuna dair belgesini ibraz etmesi ve geçici 
Teminat miktan 14.486,25 liranın veznemize yatınlması şarttır. 

4 — Şartname, sözleşme tasarısı, proje ve ihale dosyası Belediye 
Başkanlığında mesai saatleri dahilinde her zaman görülebilir. 

5 — İstekliler eksiltmeye açılış saatine kadar iştirak edebilirler. 
Keyfiyet ilân olunur. 8871 / 1-1 • 
Soma Cumhuriyet Savcılığından: 

ONARIM İLANI 
51.588,81 lira keşif bedelli İlçemiz Kapalı Ceza Ev i çatı ve elektrik 

Onarım işi 2490 sayılı Kanununun 31 inci maddesi gereğince kapalı 
zarf suretiyle ihaleye çıkarılmıştır. 

İhale 10/7/1973 Salı günü saat 11.00 de Cumhuriyet Savcılığında 
toplanacak Komisyonda yapılacaktır. 

Geçici teminatı 3.870,— lira olup şartname Savcılık Kaleminde 
görülebüir. 8888 / 4-1 

( İ t a m î Gutta) 



Sabife: 12 
———mam 

(Resmî Gazete) 

Erzurum Valiliğinden: 

(Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün) 
1 — Erzurum Emniyet Müdürlüğü Lojman ve Karakol İkmal in

şaatı işi 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksilt
meye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli (400.000,—) liradır. 
3 — Eksiltme Erzurum'da İl Bayındırlık İhale Komisyonunda 

9/7/1973 (Pazartesi) gün saat 15.30 da yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Müdürlükte gö

rülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklUerin: 
A - (19.750,—) liralık geçici teminatını, 
B - 1973 yılma ait ticaret odası belgesini, 
C - Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve teçhizat 
beyannamesini, teknik personel beyannamesini, taahhüt beyannamesini, 
sermaye ve kredi imkanlarını bildiren mali durum bildirisini, bunu 
belirten banka referans mektubunu ve bu işin keşif bedeli kadar bir 
işi ikmal edip geçici kabulünü yaptırdıklarını gösterir müteahhitlik bel
gesini ibraz suretiyle Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik 
belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İsteklilerin teklif mektuplarını 9/7/1973 (Pazartesi) günü saat 
(14.30) a kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına ve
receklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 5/7/1973 
(Perşembe) günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 8527 / 1-1 

Karaman Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1972/881 
Davacı Kahraman'ın Bayır Köyünden Kiraz Akın tarafından aynı 

köyden Mehmet Akın aleyhine açılan boşanma davasının duruşması 
sırasında, duruşmaya gelmesi hususunda Resmî Gazete ile davetiye 
yerine kaim olmak üzere davetiye çıkarılmış ve 1/6/1973 tarihli cel
seye buna rağmen gelmediğinden, davalı adına gıyap kararı Resmî 
Gazete ile çıkarılmasına karar verilmiş olmakla davalı Mehmet Akın'ın 
11/9/1973 günü saat 9.30 da mahkemede hazır bulunması, aksi halde 
duruşmanın gıyabında görüleceği, gıyap kararı yerine kaim olmak üzere 
ilân olunur. 8725 

Gaziantep Asliye 1. Hukuk Hâkimliğinden: 

Davacı Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına vekili Avukat 
Hayri Güneri tarafından davalı Silifke Taş Otelinde Ahmet Malgil aley
hine açılan 7.305,— TL. kira bedeli alacağı davasının yapılan duruşma
sında : 

Davalı adına tebligat çıkarılmış tebliğ edildiği halde duruşmaya gel
mediğinden hakkında gıyap kararı gönderilmesine karar verilmiş sonra
dan gösterilen Elbistan Yoğun Söğüt Köyündeki adresinde olmadığın
dan gıyap kararı kendisine tebliğ olunamamış PTT idaresince de yaptı
rılan araştırmada adresinin bilinemediğinden Resmî Gazete ile gıyap ka
rarının ilânen yapılmasına karar verilmiştir. 

Adı geçen davalının 2/7/1973 tarihli ve 1972/1321 sayılı dosyanın 
duruşmasında bizzat hazır bulunması veya kendisini vekil marifetiyle 
temsil ettirmesi aksi takdirde duruşmanın gıyabında görüleceği gıyap 
kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 8713 

Edirne Asliye İkinci Hukuk Hâkimliğinden : 

1972/1013 
Davacılar Serap Köycü vs. vekilleri Avukat Abdülhalim Saltmel 

tarafından davalılar Hacı Ahmet kızı Adviye ve Hazine ve Belediye 
aleyhine açılan tapu iptali ve tescil davasının yapılan duruşması sıra
sında verilen karar gereğince: 

Adresi bulunamıyan ve tebligat yapılamayan davalı Hacı Ah
met kızı Adviye adına çıkarılan davetiye bilâ tebliğ iade edilmiş bu
lunduğundan ve davetiyenin Resmî Gazete ile ilânına karar verildi
ğinden davalının duruşmanın bırakıldığı 7/9/1973 günü saat 9.00 da 
Edirne Asliye 2. Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması davetiye ye
rine kaim olmak üzere ilân olunur. 8718 

Balâ Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1972/509 
Balâ Bağiçi (Zıvra) Köyünden Hacı Temizsoy, aynı köy Kötütepe 

mevkiinde (701) parsel sayılı, 35.850 M 2 , miktarında, aynı mevkiide (703) 
parsel sayılı, (23.100) M 2 , miktarında, Yellibel mevkiinde (705) parsel 
sayılı, (19.600) M 2 , miktarında, aynı köy aynı mevkiide (707) parsel sa
yılı, (28.800) M 2 , miktarında; aym köy Köyönü mevkiinde (709) parsel 
sayılı, (18.300) M 2 , miktarında, aynı köy Katmerli mevkiinde (711) par
sel sayılı (19.200) M 2 , miktarında, aynı köy (717) parsel sayılı, Kızılgedik 
mevkiinde 36.200 M 2 , miktarında bulunan toplam olarak (7) adet taşın
mazın Maliye Hazinesi adına olan tapularının iptali ile kendi adına tes
cilini istediğini bildirdiğinden bu taşınmazlar üzerinde üstün haklan 
olanların ilgili kanun gereğince ilânın neşri tarihinden itibaren (3) as 
zarfında yazılı olarak mahkememizin 1972/509 sayılı dava dosyasına mü 
racaatları ilân olunur. 8728 

Bursa Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1972/483 
Davacı M. S. Bakanlığı vekili Avukat Semra Belen tarafından da 

vali Orhan Erdim aleyhine açılıp yapılan alacak davasının duruşma
sında : 

Davalı Orhan Erdim'in Bursa Doğanbey Mahallesi Doğanbey Cad 
desi No. 29 daki adresine çıkanlan davetiyenin bilâ tebliğ iade edilmes: 
ve açık adresinin de yaptırılan emniyet tahkikatı ile tespit olunamadığm 
dan dava dilekçesinin ilânen tebliğine karar verildiği cihetle davalı Or 
han Erdim'in duruşmanın bırakıldığı 17/7/1973 Salı günü saat 9.00 di 
Bursa Asliye Birinci Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması veya ken 
dişini bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde hakkında gıyap karar 
çıkarılacağından davetiye yerine kaim olmak üzere Hanen tebliğ olunur 

8723 

İnegöl Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/90 
İnegöl Devlet Orman İşletmesi tarafından Mehmet Üner ve arka 

daşları aleyhine açılan alacak davasının yapılmakta olan duruşmasında 
Davalı Mehmet Üner'in İnegöl Süle Köyünde ikamet etmekte ikeı 

bu adresinden ayrılmış ve adresi meçhul kaldığından, adı geçene ilâ 
nen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. 

Yapılan ilânen tebligata rağmen bilâ zaruret duruşmaya gelmedi 
ğinden, ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilmiştir. 

Bu husustaki davanın duruşması 18/7/1973 günü saat 11.30 a mu 
al lak olup davalı Mehmet üner'e gıyap kararı ilânen tebliğ olunur. 

«722 

Kayseri Asliye Birinci Hukuk Hâkimliğinden : 

1972/222 
Davacılar Hasan Çantaoğlu, Hayriye Çantaoğlu ve Fatma Sadi 

vekilleri Avukat Hüseyin Köroğlu tarafından davalı Hasan oğlu Hamt 
aleyhine açmış olduğu alacak davasının yapılan açık muhakemesinde 

Davalıya daha önceki celsede davetiyenin vc dilekçenin ilâne 
tebliğ edilmiş olduğundan davalıya gıyap kararının da ilânen tebliğiı 
karar verilmiştir. 

Davalının Kayseri Asliye Birinci Hukuk Mahkemesinin 1972/2« 
esas sayılı davanın duruşmasının bırakılmış olduğu 6/7/1973 güı 
saat 9.00 da hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ett 
medığiniz takdirde muhakemenin gıyabınızda devam edeceğine gıy; 
kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 8719 

Ayvalık Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1973/99 
İbrahim Refik Keskin vekili Avukat Arif Eğinli tarafından 

valık Hayrettinpaşa Mahallesi Güneş Sokak 5 numarada mukim I 
san Emirtaş aleyhine açılan satışın tespiti ve alacak davasının yar 
laması sırasında adresi meçhul davalıya ilânen tebligat yapılması 
karar verilmiş olmakla: 

Davalı Hasan Demirtaş'm 2/7/1973 Pazartesi günü saat 9.30 
duruşmada hazır bulunması davetiye yerine kaim olmak üzere ilâı 
tebliğ olunur. J721 



24 HAZİRAN 1973 (Resmî Gazete) Saibife : 13 

Manisa Belediyesinden: 

Belediyemiz ile E. S. O. İşletmesi motorlu vasıtalar için (133) adet 
muhtelif eb'atta iç dış lastik 2490 sayılı Kanunun 51 inci maddesi hük
müne göre kapalı zarf usulüyle satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli (125.150,—) lira olup geçici teminatı (9.386,25) 
liradır. 

Taliplerin kanun tarifatına uygun teklif mektuplarını ihale saatin
den bir saat evvel Başkanlığa vermeleri lâzımdır. 

İhalesi 6 Temmuz 1973 günü saat 11.30 da Encümende yapıla
caktır. 

Şartnamesi mesai saatleri dahilinde Hesap İşleri Müdürlüğünde 
görülebilir. 

Postadaki vaki gecikmeler nazarı dikkate alınmaz. 
İlân olunur. 8576 / 1-1 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Bas
ketbol Federasyonu Başkanlığından: 

Türkiye Basketbol Federasyonu 29/5/1973 gün ve 115/10 sayılı top
lantısında alınan karar gereğince: 

1973 -1974 sezonu sonunda Basketbol Federasyonu 1 inci Deplas
manlı Lig'inde sonucu olacak iki takımın (11 ve 12 nci olacakların) II 
nci Deplasmanlı Lig'e düşmesine, 10 takımın oluşan ve tek grup halinde 
oynanacak, II nci Deplasmanlı Lig'in 1 ve 2 ncisinin 1 inci Deplasmanlı 
Lig'e terfiine, II nci Deplasmanlı Lig'de sonucu olacak iki takımın (9-10 
uncu olacakların) kendi bölgelerinin mahallî kümelerine düşmelerine, 
yerlerine 1973 - 1974 Anadolu Kupası Birincisi, Ankara, istanbul, İzmir 
Mahallî Lig Birincilerinin Federasyonca tespit edilecek tarih ve yerde 
tek devreli liğ usulü ile oynıyacakları Turnuva'da Birinci ve İkinci ola
cak takımların terfiine ve hususun Deplasmanlı Lig Yönetmeliğinin 3 
üncü maddesi gereğince Resmî Gazete'de ilânına. 8465 / 1-1 

Erzurum İli Muhtaç Çocukları Koruma Birliği Başkanlığından: 

1 — Erzurum Yetiştirme Yurdu inşaatı işi 2490 sayılı Kanun hü
kümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli (2.554.000,—) liradır. 
3 — Eksiltme Erzurum'da Yapı İşleri 12 nci Bölge Müdürlüğü 

İhale Komisyonunda 9/7/1973 (Pazartesi) günü saat 15.30 da yapıla
caktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Müdürlükte gö
rülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
A - (90.370,—) liralık geçici teminatını, 
B - 1973 yılına ait ticaret odası belgesini, 
C - Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme şart

namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve teçhizat 
beyannamesi, teknik personel beyannamesini, taahhüt beyannamesini, 
sermaye ve kredi imkanlarmı bildiren mali durum bildirisini, bunu be
lirten banka referans mektubunu, Bayındırlık Bakanlığından almış 
oldukları (B) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebile
ceklerini gösterir müteahhitlik karnesini ibraz suretiyle Yapı İşleri 12 
nci Bölge Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini teklif mektup
ları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 9/7/1973 (Pazartesi) günü saat 
(14.30) a kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına 
vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracat tarihi 5/7/1973 
(Perşembe) günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 8525/ 1-1 

12 nci Tümen Askerî Mahkemesinden: 

Evrak No .: 1971/483 
E. No : 1972/224 
K. No : 1972/280 
Suç: Firar 
Sanık: Halil İbrahim Üsgel-Musa oğlu 1949 doğumlu Urfa Narınca 

Mahallesi nüfusuna kayıtlı, Adana Denizli Mahallesi 333 üncü Sokak 
No. 78 de oturur. 8 inci Top. Grp. 480. Top. Tb. Kh. ve Servis Bölüğünde 
terhisli er. 

Sanığın sabit olan firar suçundan As. C. Kanununun 66/1 - A, T. 
C. K. nun 47 re 59 uncu maddeleri uyarmca neticeten ik i ay onbeş gün 

süre ile hapsine 3/2/1971 tarihine kadar yapmış olduğu askerliğin yarı
sının hizmetten sayılmasına ayrıca kalan yarısının da 1/6 sının da As
kerî hizmetten sayılmasına, 19/4/1971 - 22/1/1971 tarihleri arasında yolda 
ve nezarette geçen günlerinin mahkûmiyetinden mahsubuna, kalan iki 
ay oniki gün hapis cezasının 647 sayılı Kanunun 4/1 inci maddesi 
uyarmca yediyüzyirmi lira para cezasına çevrilmesine, dair temyizi kabil 
olmak üzere 11/12/1972 tarihinde gıyabında verilen karar sanığa tebliğ 
edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip madde
leri uyarınca işbu hüküm özeti Resmî Gazetede neşir tarihinden 15 gün 
sonra tebliğ edilmiş sayılmak ve tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân 
Olunur. 8526 / 1-1 

Alucra Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1969/29 
Davacı Alucra Orman İdaresi temsilcisi Bölge Şefi Abdurrah

man Kaplan tarafından davalı Alucra'nın Demirü Köyünden Hasan 
Keçeci kızı Emine Keçeci aleyhine ikame eylediği tazminat davasının 
yapılan duruşmasında: 

Davalı Emine Keçeci'nin adresi meçhul olduğundan ilânen teb
ligat yapılmasına karar verildiğinden 25/6/1973 Pazartesi gününe mu
allâk olan davasında bizzat veya bir vekille kendisini temsil ettir
mesi ilânen tebliğ olunur. 8716 

1972/14 
Davacı Orman İdaresi temsilcisi Bölge Şefi Abdurrahman Kap

lan tarafından davalı Alucra'nın Çakmak Köyünden Zihni oğlu 1936 
doğumlu Niyazi Darama aleyhine ikame eylediği 2.000 lira tazminat 
davasının yapılan duruşmasında: 

Davalının adresinin meçhul olduğundan ilânen tebligat yapılma
sına karar verildiğinden 25/6/1973 Pazartesi günü bizzat veya bir ve
kille kendisini temsil ettirmesi ilânen tebliğ olunur. 8715 

Bitlis İli Mi l l i Eğitim Müdürlüğünden : 

1 — Bitlis Kalesi 1973 yılı onarım işi 2490 sayılı Kanun hüküm
leri dahilinde kapalı zarf usulü ile 30/6/1973 tarihinden itibaren yirmi 
gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin birinci keşif bedeli (200.000,—) lira olup geçici teminatı 
(11.250,—) liradır. 

3 — İhale 19/7/1973 Perşemba günü saat 10.00 da İlimiz Millî Eği
tim Müdürlüğü binasında toplanacak onarım İhale Komisyonu tarafın
dan yapılacaktır. 

4 — Bu işe ait şartnameler sözleşme projesi ve ekleri İlimiz Millî 
Eğitim Müdürlüğü ile Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Eski Eserler 
ve Müzeler Genel Müdürlüğünde görülebilir. 

5 — İsteklilerin Resmî Gazete'nin 24/3/1972 gün ve 14138 sayılı 
nüshasında intişar etmiş olan eksiltmelere iştirak Yönetmeliğinin 3 üncü 
maddesinde belirtilen: 

A - İnşaat belgesini (Aslı) 
1) Belge bir kalemde (200.000,—) liralık benzeri bir eski onarım 

işini muvaffakiyetle başarıp kabulünü yaptırdıklarını veya idare ve 
denetlediklerini ifade edecektir. 

2) Veyahut istekli Yüksek Müh. Yüksek Mimar. Mühendis - Mimar 
veya Mimar olacaktır. 

B - Yapı araçları bildirisini (Örnek 1) 
C - Sermaye ve kredi olanaklarını açıklayan malî durum bildirisini 

(Ömek 2 ve 2 a) 
D - Teknik personel bildirisini (Örnek 3) 
E - Dilekçelerinin verilmiş tarihinde elinde bulunan işleri bildirir 

taahhüt bildirisini (örnek 4) dilekçelerine ekliyerek resmî tatil günleri 
ile ihale tarihi ve son müracaat günü hariç en geç altı gün evvel Baş
bakanlık Kültür Müsteşarlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü
ğüne müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 

F - 1710 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi gereğince idare yeterlik 
belgesi verip vermemekte serbesttir. 

Dilekçelere belgeler ve beyannameler eklenmesi mecburuyeti se
bepleri ile telgrafla yeterlik belgesi talebi kabul edilmez. 

6 — İstekliler teklif mektuplarma yeterlik belgesi, ticaret odası 
vesikası ve teminat mektuplarını ekliyerek eksiltme saatinden bir saat 
evvel Onarım İhale Komisyonuna makbuz mukabilinde vermeleri lâ
zımdır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmea. 

8528 / 1-1 
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Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

12, 14, 16 ve 18 Haziran 1973 tarihde 7000 ton ithal edileceği ilân olu
nan pirinç miktarının 27000 tona çıkarılacağı, 7000 tona kadar partiler ha
lindeki tekliflerin de kabul edileceği ilgililere duyurulur. 

8777 / 1-1 

Ankara Belediye Başkanlığı Pen İşleri Müdürlüğü Yapı Kontrol 
Amirliğinden: 

7 — Vekâletnameyi gerekiyorsa eksiksiz olarak ekleyip iş için 
iştirak belgesi almaları, (1, 2, 4 ve 5 de yazılı belgelerin bizzat müteah
hit tarafından imzalanması şarttır, vekâleten imza edilenler geçerli sa
yılmaz. İştirak belgesi için telgrafla müracaat kabul edilmez.) 

b) Eksiltmeye girebilmek için : 
İsteklilerin 1973 yılına ait ticaret ve sanayi odası belgesi ile şirket

lerin; sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet bel
gesi, Genel Müdürlüğümüzden alınacak iştirak belgesi ve usulü dairesin
de 13.725,— liralık geçici teminat vermeleri, (Teminatlar mektup olarak 
verildiği takdirde bu mektupların müddetsiz veya son müracaat günün
den itibaren en az üç ay müddetli ve Maliye Bakanlığının 12/1/1956 gün 
ve 5297-15/1723 sayılı tamimine uygun olmaları.) 

5 — İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarmı eksiltme günü saat 15.00 e kadar 
makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 
8780 / 4-1 

Bayındırlık Bakanlığı Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları 
İnşaatı Genel Müdürlüğünden: 

1 — Bakanlığımız Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İn
şaatı Genel Müdürlüğünce Pehlivanköy Edirne Bulgar Hududu ve Gebze 
Arif iye Çift Hattı Demiryolları için 330000 adet B. 58 tipi (Thosti BBRV 
germe sistemli) ilkel gerilimli beton travers imal ve naklinin eksiltmesi 
2490 sayılı Kanunun 51 inci maddesi gereğince müteahhit nam ve hesa
bına kapalı zarf usulü ile 20/7/1973 Cuma günü saat 15.00 de Ankara'da 
B. B. Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlü
ğünün (Yücetepe 1 No. lu Cadde Karayolları Sitesi B Blok) binasında ya
pılacaktır. 

2 — Müteahhidin 330000 adet beton travers imal ve nakli için ver
miş olduğu teklif 24.730.200,— TL. dır. 

3 — Bu işin geçici teminatı 1.000.000,— TL. olup kati teminatı 2490 
sayılı Kanunun 18 inci maddesine göre hesap edilecektir. 

4 — Bu işe istekli olanların en geç 2/7/1973 tarihine rastlayan Pa
zartesi günü saat 17.30 a kadar Dmy. Lim. ve Hv. Meyd. İnş. Gen. Md. ne 
bir dilekçe ile müracaat ederek eksiltmeye iştirak belgesi almaları şart
tır. 

İstekliler müracaat dilekçelerine aşağıda istenen belgeleri ekleyecek 
lerdir. 

— Makina ve teçhizat beyannamesi 
— Teknik personel beyannamesi 
— Buna benzer yaptıkları işlerin liste ve belgeleri 
— İstekliler bir beton fabrikasına sahip iseler buna ait resim 

proje veya benzeri belgeler 
— Mali durum bildirisi 
— İmalat sistemine ait özel teknik şartnamede istenen belgeler 
İştirak belgesi alınabilmesi için bu işe ait ihale dosyasınm satın 

almması şarttır. 
5 — Bu işe ait ihale evrakı (50,—) liranm mal sandığına yatırıl

dığına dair almacak vezne makbuzu mukabilinde Dmy. Lim. ve Hv. Meyd. 
İnş. Genel Müdürlüğünden temin edilebilir. 

6 — İstekliler eksiltmeye iştirak belgesi alıp almadıklarını 11/7/1973 
günü mezkûr Genel Müdürlükten öğrenebilirler. 

7 — Eksiltmeye katılabilecek taliplilerin iştirak belgesi, geçici temi
nat 1973 yılı vizesini havi ticaret odası vesikası ile, birlikte teklif mektup
larım eksiltme saatinden bir saat evvel İhale Komisyonuna makbuz mu
kabilinde vermeleri ve postada vuku bulacak gecikmelerin kabul edilme
yeceği ilân olunur. 8760 / 4-1 

Erzincan Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1973/71 
Davacı Erzincan Belediyesi vekili Avukat Celâlettin Demiriz tara 

findan davalı Mehmet (Hatice kocası) aleyhine Erzincan İli Kereste 
çiler Sitesinde 111 ada, 61 parsel numaralı gayrimenkul hakkında 
açılan gayrimenkulun tescili davasının yapılan duruşmasında: Ad
resi meçhul olduğu bildirilen davalı Mehmet (Hatice kocası) nın 
adına tebligatın ilânen yapılmasına karar verilmiş olmakla, davalı 
Mehmet (Hatice kocası) nın duruşmanın bırakıldığı, 9/7/1973 güni" 
saat 9.00 da Mahkememizde bizzat hazır bulunması veya kanunî biı 
vekil marifetiyle kendisini temsil ettirmesi, aksi halde gıyap karar 
çıkarılmadan duruşmanın gıyabında icra edileceği meşruhath dave 
tiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 8683 

İ L Â N E N T E B L İ G A T 
Muhatap : Hilmi Tukur 
Adres : Meçhul 
Ayrancı, Imarm 2866 ada 9 parselinde ruhsatsız kaçak olarak baş

lanılan inşaatınız hakkında, 6785 sayılı İmar Kanununun 19 uncu maddesi 
uyarınca 5/4/1972 gun ve 30/1494 sayılı tespit ile aynı gün 42/11 sayılı 
durdurma zabıtları tanzim edilerek inşaat mühür altma alınmıştır. 

Durdurmaya rağmen inşaata devam etmeniz üzerine yine aym Ka
nunun 20 nci maddesi gereğince devam eden kısımların maliyeti cihe
tine gidilmiş ve 11/9/1972 tarih ve 1/48 sayılı ikinci tespit zaptı ile 8/44 
sayılı maliyet bedeli cetveli tanzim edilmiştir. 

Bu zabıtlara istinaden Belediye Encümenince 8/5/1973 tarih ve 
3868/4672 sayılı kararla (287.079,99) Tl. para cezası hükmedilmiştir. 

Mezkûr ceza kararı tarafınıza tebliğ edilmek istenmişse de adresi
nizin meçhul olması nedeniyle tebligat işlemi ikmâl edilememiştir. 

Bu itibarla yukarıda tarih ve sayılı belirtilen Belediye Encümeninin 
kararının tebligat işleminin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 inci mad
desi gereğince tebliğine kaim olmak üzere tarafınıza ilânen tebliğ olu
nur. 8773 /1-1 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından: 

İli :Bursa, İlçesi : Orhaneli, Köyü veya mevkii: Kınık, Madenin 
cinsi : Krom, Ruhsatnamenin tarihi: 11/3/1946, Numarası: 121/2, 5, 11 

Hudutları : 
Kuzeyi : Pamuklu tepesindeki beton sütundan başlayıp sarp tepe

deki beton sütundan geçerek Çatalçam tepesindeki beton sütuna kırık 
hat. 

Doğusu ve Güneyi: Çatalçam tepesindeki beton sütundan Çınarlık 
ve değirmen dereleri kavşağı noktasındaki beton sütuna doğru hat. 

Batısı : Çınarlık ve Değirmen dereleri kavşak noktasındaki beton 
sütundan hudut başlangıcı olan Pamuklu tepesindeki beton sütuna doğru 
hat. 

Yukarıda mevki, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Krom madeni 
için Kromit Madencilik Limited Şirketi uhdesine 10 yıl müddetle işletme 
ruhsatnamesi verilecektir. 

İtiraz olanların, bu ilânm gazete ilk yayınlandığı tarihten itibaren 
onbeş gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lâ
zım geldiği bu müddetin hitamından sonra vukubulacak itirazın kabul 
edilmeyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55 inci maddesi gereğince 
ilân olunur. 8778/2-1 

• — — — 

Bayındırlık Bakanlığı Karayoları Genel Müdürlüğünden: 

1 — Eksiltmeye konulan iş : Karayolları Genel Müdürlük Sitesi Ona
rım ve bahçe tanzimi işleri olup keşif bedeli 249.500,— liradır. 

2 — Eksiltme günü: 11/7/1973 tarihine rastlayan Çarşamba günü 
saat 16.00 da Ankara'da Genel Müdürlüğümüz binasında Yapım Dairesi 
Başkanlığı odasında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 — Eksiltme dosyası: İstekliler, her gün mesai saatleri dahilinde 
Genel Müdürlüğümüz Keşif ve Şartname Fen Heyeti Müdürlüğünde gö
rebilirler. 

4 — a) İştirak belgesi alabilmek için: 
İsteklilerin en geç 5/7/1973 Perşembe günü mesai saati sonuna ka

dar bir dilekçe ile Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri, (Müra
caatta Genel evrak kaydı tarihi muteberdir.) dilekçelerine; bu işin keşif 
bedeli kadar bu mahiyette bir iş yaptıklarını tevsik eden bir belgeyi, 

1 — Yapı araçları bildirisini, 
2 — Malî durum bildirisini, 
3 — Banka mektubunu, 
4 — Teknik personel bildirisini, 
5 — Taahhüt bildirisini, 
6 — İsteklilerin; «gerçek tek kişi olması halinde imza sirkülerini, 

şirket olması halinde şirket sirkülerini,» 
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majatya Muştala Kemal Ilkoğretmen Okulu Müdürlüğünden 

;ıra 
No. C i n s i Miktarı 

Tutan 
Lira Kr. 

Grp. Ekmek (Francala) 

Grp. Koyun eti( Kemikli) 
Sığır eti (Kemikli) 

Grp. Kuru yiyecek mad. 

Grp. Sebze ve meyva 

40000 Kg. 68.084-

300 Kg. 
2000 Kg. 

15 Kİ. 

66.000,—1 
40.000,—f 

139.500,— 

cakları teklif mektubu 1973 yılına ait ticaret odası vesikası ile geçici te
minat makbuzlarını, yukarıda belirtilen saatlerden, bir saat evveline ka
dar Komisyon Başkanlığına vermeleri, 

3 — İhale 29/6/1973 Cuma günü saat 11.00 de Okul Müdürlüğünde 
toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

4 — Bu işe ait şartnameler, mesai saatleri dahilinde her gün Ma
latya Mill i Eğitim ve Okul Müdürlüklerinde görülebilir. 

5 — Postada vaki gecikmeler nazara alınmaz. 7714/4-4 

İhale 
G. tem. şekli 
Lira Kr. ve saati 

20 Kİ. 40.000,— 

4.654,20 K. zarf 
Saat 11.00 

K. zarf 
6.550 Saat 11.30 
8.225— K. zarf 

Saat 13 30 
3.000,— K. zarf 

Saat 14.00 

1 — Yukarıda yazılı yiyecek, maddeleri 2490 sayılı Kanunun 31 ine: 
maddesi uyarınca satın alınacaktır. 

2 — İhaleye iştirak edeceklerin, aynı Kanunun 10 uncu maddesi ge
reğince her grupta yazılı maddeler için fiyatları belirtilerek, hazırlaya-

Yenimahalle 1 inci Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1973/374 
istanbul İli Fatih İlçesi Fener Bucağı - Haraççı Karamehmet Ma

hallesi Yeşiltulunba Sokak 65 Hanede nüfusa kayıtlı M. Zeki Demir-
pençe oğlu Taner Demirpençe'nin nüfus kaydmdaki adının Gürsel olarak 
tashihine karar verilmiştir. 8837 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Elazığ 8 inci Bölge Müdürlüğünden: 

C İ N S Î 
Muh. bedeli G. teminatı 

Miktan Lira Kr . Lira Kr . Eksiltme gün ve saati 

Hobüs kiralanması, Elazığ - Çemişgezek yolu 1 Adet 20.000 — 1.500 — 9/7/1973 Pazartesi 10.01 da 
Hobüs kiralanması, Elazığ - Kemaliye yolu 1 » 44.000 — 3.300 — 9/7/1973 Pazartesi 11.45 de 
Hobüs kiralanması, Elazığ - Besni yolu 1 » 31200,— 2.340,— 10/7/1973 Sah 10.00 da 
Hobüs kiralanması, Elazığ - Adıyaman yolu 1 33.800,— 2.535 — 10/7/1973 Sah 11.4-> de 
Hobüs kiralanması, Elazığ - Kâhta yolu 1 » 22.400,— 1.680,— 11/7/1973 Çarşamba 10.00 da 
Hobüs kiralanması, Elazığ - Çiçekli şantiyesi 1 » 35200,— 2.640 — 11/7/1973 Çarşamba 11.45 de 
Hobüs kiralanması, Elazığ - Türüşmek şantiyesi 1 20.800,— 1.560,— 12/7/1973 Perşembe 10.00 da 
Hobüs kiralanması Elazığ Tunceli yolu 1 22.100,— 1.657,— 12/7/1973 Perşembe 11.45 de 

Yukarıda iş yerleri, muhammen bedeli, geçici teminatı ile eksiltme gün ve saatleri yazılı vasıtalar 2490 sayılı Kanununun 31 inci mad
desi gereğince kiralanacaktır. 

Bu işe ait şartnameler mesai saatleri dahilinde Bölgemiz Malzeme Amirliğinde görülebilir. 
İsteklilerin 2490 sayılı Kanununun 32 nci maddesi gereğince hazırlıyacaklan kapalı teklif mektuplannı en geç ihale saatinden bir 

saat evvel Komisyon Başkanlığına vermeleri ilân olunur. (Postadaki vaki gecikmeler nazara alınmaz.) 8314 / 4-2 

Boyabat Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

Parti Miktarı M. bedeli Teminatı 
Bölgesi Deposu Cinsi nev'i kalitesi adedi Adet M 3 . Dm 3. Lira Kr. Lira Kr. 

Merkez B. Meydan II. S. N. B. çam tomruk 1 155 62.981 580 — 2.750,— 
» » III. S. N. B. çam tomruk 6 1189 323.180 480 — 11.410 — 
» » III. S. K. B. çam tomruk 3 329 81.632 390,— 2.450,— 

» Çam Tel direk 4 607 101.562 350,— 2.720,— 
» K. K. Çam Mad. direk 10 3345 293.230 280 — 6.330,— 
» » Çam Sanayi odunu 3 719 86.262 220,— 1.600,— 

Durağan Durağan II. S. N. B. çam tomruk 1 22 11.391 580,— 500 — 
» » III. S. U. B. çam tomruk 1 10 4.783 550,— 200,— 
» » III. S. N. B. çam tomruk 23 3980 1456.156 480,— 52.815,— 
» » IH. S. K. B. çam tomruk 5 1408 235.958 390,— 7.510,— 
» » Çam Sanayi odunu 1 238 20.078 220 — 430,— 
» » III. S. N. B. Köknar tomruk 2 487 172.892 560.— 7.265 — 
» » Köknar Tel direk 1 61 10.155 350 — 300 — 

Köktepe Sarayd. II. S. N. B. Çam tomruk 1 93 53.909 550,— 2.225,— 
» » III. S. N. B. Çam tomruk 1 71 44.261 450,— 1.500 — 
» » III. S. K. B. Çam tomruk 2 211 57.094 360,— 1.650 — 
» » Çam Tel direk 3 659 99.199 330 — 2.550,— 
» » Çam Maden direk 1 239 27.643 280 — 600,— 
» » III. S. N. B. Köknar tomruk 1 48 27.826 530,— 1.150,— 

70 13871 3190.192 M 3 105.955,— 

1 — İşletmemizin 1972 -1973 yılları istihsalinden olup, yukarıda beyanı yazılı 70 parti orman emvali 3/7/1973 Salı günü saat 14.00 de Durağan 
lölgesi satış salonunda açık arttırma suretiyle satılacaktır. 

2 — İhaleye gireceklerden muhammen bedel üzerinden % 7,5 teminat alınır. Teminat mektubu vereceklerin teminat mektuplarında İşletme 
dı satış tarihi ve partilerini göstermeleri ve teminatlarım en geç saat 12.00 ye kadar yatırmaları şarttır. 

3 — Üzerine orman emvali satışı yapılanlardan çam için % 25 Köknar için % 50 ve vergileri peşin alınır. Bakiyesi için üç ay vadeli banka 
lektubu alınır. Mal teslim edilir. 

4 — Malın tesliminden sonra alıcıların en geç 30 gün içerisinde malı depolardan kaldırmaları lâzımdır. Aksi takdirde beher M 3 , ü için her gün 
0 kuruş depo kirası alınır. 

5 — Satışa iştirak edenler şartnamenin 3 üncü maddesinde yazılı belgeleri ibraz etmek mecburiyetindedir aksi halde satışa iştirak ettirilmez-
;r. 

6 — Bu satışa ait ilân ve şartname Orman Genel Müdürlüğü, Kastamonu Orman Başmüdürlüğü, Taşköprii, Tosya, Samsun, İnebolu, Kargı, 
masya, Çorum, Sivas ve İşletmemiz Müdürlüğünde her gün görülebilir. 

7 — Alıcıların belirli gün ve saatte teminatları ile birlikte satış Komisyonuna müracaattan ilân olunur. 8873 /1-1 
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Ankara Vilâyeti Daimi Encümeninden: 

Y. S. E. Müdürlüğü Atelyeslnin havalandırma toz ve duman kont
rolü tesisatı ile, atelye ve lokal binasınm onarımı işleri kapalı zarf usulü 
ile eksiltmeye çıkarılmıştır. Keşif bedeli 332.926 lira 34 kuruş olup, ge
çici teminatı 17.067 lira 05 kuruştur. İhalesi 18/7/1973 Çarşamba günü 
saat 11.00 yde Vilâyet Konağında İl Daimî Encümen Toplantı salonunda 
yapılacaktır. 

Şartname Daimî Encümende görülür. 
İsteklilerin teminat makbuz veya mektubu 1973 yılma ait Ticaret 

Odası vesikası ve Bayındırlık Bakanlığı ile bu Bakanlığa bağlı idarelerin 
eksiltmelerine iştirak yönetmeliği ve eksiltme şartnamesinde yazılı esas
lar dairesinde bu işi yapabileceklerini tevsik eden belgeleri ile birlikte 
ihaleden en geç üç gün evvel (Tatil günleri hariç) Vilâyet Makamı Ba
yındırlık Müdürlüğüne müracaatle bu işler için alacakları fennî yeterlik 
belgesi ile birlikte usulüne göre hazırlayacakları kapalı zarflarını belirli 

gün ve saat 10.00 a kadar makbuz mukabilinde Encümene vermeleri ge
rekir. 

Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 8467 /4-2 

15/0,4 Kv. lik, 34,5/0,4 Kv. lik muhtelif güçte 22 adet transformatör 
kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Muhammen bedeli 479.084 lira 
olup, geçici teminatı 22.913 lira 36 kuruştur. İhalesi 11/7/1973 Çarşamba 
günü saat 11.00 de Vilâyet Konağında İl Daimî Encümen toplantı salo
nunda yapılacaktır. 

Şartname Daimî Encümende görülür. 
isteklilerin belirli gün ve saat 10.00 a kadar teminat makbuz veya 

mektubu, 1973 yılına ait ticaret odası vesikasını havi usulüne göre ha
zırlayacakları kapalı zarflarını makbuz mukabilinde Encümene vermeleri 
gerekir 

Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez 8468 / 4-2 

-e ı ı -

Tirebolu Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Parti M. bedeli 
D e p o s u adedi Cins ve nev'i Adet MK Lira Kr . 

Karaduğa Çayırı Ara depo 2 11. S. N. çam tomruk 141 77,980 740 — 
Karaduğa Çayırı Ara depo 3 11. S. N. Lad tomıuk 498 204,285 740 — 
Sınır Ara depo 3 I I .S.N.Lad. tomruk 357 129,536 700,— 
Karaduğa Çayırı Ara depo 11 III. S. N. çam tomruk 1643 577,295 560,— 
Sınır - Yeniköy Ara depo 8 III. S. N. çam tomruk 945 347,485 575,— 
Yeniköy Ara depo 2 III. S. K. çam tomruk 84 32,973 440,— 
Karaduğa Çayırı Ara depo 3 III. S. K. çam tomruk 285 67,391 420,— 

32 3953 1436,945 

1 — Yukarıda müfredatı yazılı orman malları hizalarında gösterilen muhammen bedelle 32 parti halinde mal bedelinin % 50 ve % 9 
nizami faizi ile her türlü vergileri defaten tahsil edilmek ve bakiyesine müddetsiz banka mektubu karşılığında 3 ay vade verilmek kaydıyle 
açık arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır. 

2 — Satış 4/7/1973 Çarşamba günü saat 14.00 de Espiye Orman Bölge Şefliği binasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 
3 — Satışa ait şartname ve ebat listeleri Giresun Orman Başmüdürlüğünde, Ankara, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Erzincan, Erzu

rum, Rize İşletme Müdürlükleri, İşletmemizde Karaduğa, Yağlıdere, Sınır Orman Bölge Şefliklerinde görülebilir. 
4 — Alıcıların belirli gün ve saatte teminat makbuzları ile komisyona müracaatları. 8874 / 1-1 

Yığılca Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

M. bedeli % 7,5 Tem. Kimlerin 
Parti Adet W. Dm'. Cins \e nev'i Lira Kr . Lira Kr . iştirak edeceği 

211 20 10.251 1. S. N B. Kayın tomruk 710,— 550,— Kap. ve Kont. Fab. 
212 - 213 164 128.847 II. S. N. B. 650,— 6.300,— » » » » 

214 54 45.156 II. S. N. B. » » 625,— 2.150,— » » » » 
215 53 36.011 III. S. K. B. » » 525,— 1.450,— » » » » 
216 60 41.715 I I I .S .K .B. » » 510,— 1.600,— » » » » 

217 - 218 107 70.503 » » » » » » 550 — 2.900,— » » » » 

Yekûn 8 458 332.483 14.950,— 

219 - 222 1252 685.950 III. S. N. B. Kayın tomruk 500 — 25.850 — Kayın imalât 
228 - 232 
223 - 224 223 95.864 » » » » » » 460,— 3.300,— » » 
225 - 227 673 264.854 » » » » » » 475,— 9.450,— » » 

Yekûn 14 2148 1046.668 38.600,— 

U. Yek. 22 2606 1379.151 53.550,— 

1 — İşletmemiz Bostancıağılı, Aksu, Paşabükü, Beşpmar depolarında mevcut olup yukarıda müfredatı yazılı orman emvali 27/6/1973 
tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14.00 de her parti ayrı ayrı ihale edilmek suretiyle açık artırmalı satışa çıkarılmıştır. 

2 — Mezkûr emvalin muhammen bedelleri sınıf ve boylarına göre hizalarında gösterilmiş olup °/o 7,5 üzerinden hesap edilen muvakkat 
teminatları parti müfredat listesinde yazıeı miktarlar üzerinden İşletmemiz veznesine ihale günü saat 12.00 ye kadar yatırılması lâzımdır. 
Alıcı dilediği takdirde mal bedelinin % 25 vergi ve resimleriyle % 9 üzerinden tahakkuk ettirilecek faizi peşin, % 75 i 3 ay vadeli olarak 
müddetsiz banka mektubu karşılığında satışı yapılacaktır. 

4 — Satış depolarımızdan Bostancıağılı, Beşpınar, Aksu, Paşabükü Akçakoca asfaltına 22 Km. Paşabükü deposu ise 49 Km. olup Aksu 
deposunun yolu tamamen şose olduğundan yaz ve kış nakliyata müsait, Paşabükü deposu ise nakliyata müsaittir. 

5 — Bu ihaleye 1973 yılına ait kapasite belgesi ibraz etmek şartiylc partilerin hizalarında gösterildiği üzere Kontrplak fabrikaları ile 
kayın imalâthaneleri iştirak edebilirler. Bunun dışında kimse iştirak edemez. 

6 — Taliplilerin belirli gün ve saatte % 7,5 teminat makbuzları ile birlikte İşletmemiz satış salonunda teşekkül edecek komisyona 
müracaatları ilân elumur. 8872 / 1-1 

KASBAKANLK BAS— 
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1739 Millî Eğitim Temel Kanunu         1 

 

Genelge 
 

Dışticaret İşlerine Dair Sirküler         5 
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