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Y önetmelikler 
İçişleri Bakanlığından : 

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminel Polis Laboratuarları Teknik Hizmet Yö
netmeliğinin 8, 10 ve 16. Maddelerinin Değiştirilmesine, 9. Maddesinin Kaldırıl

masına ve Aynı Yönetmeliğe Beş Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik 
Madde 1 — Resmî Gazete'nin 7 Haziran 1978 tarihli 16309 sayılı nüshasında ya

yımlanan «Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminel Polis Laboratuarları Teknik Hizmet 
Yönetmeliği» nin 8, 10 ve 16. maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 8 — Laboratuarlar, hizmet kapsamına giren konulara göre aşağıdaki 
uzmanlık bölümlerinin tamamından veya bir veya bir kaçından oluşur. 

A) Balistik Bölümü, 
B) Grafoloji ve Sahtecilik Bölümü, 
C) Patlayıcı Maddeler Bölümü, 
D) Mikro-Analiz Bölümü, 
E) Teknik Fotoğraf Bölümü. 
MADDE 10 — Laboratuar bölümlerinde, uzmanlık konuları ile ilgili olarak, 

aşağıdaki hizmetler yapılır: 
A) Balistik Bölümü : 
a) Silâh, mermi, kovan ve her türlü alet ve bunlara ait izler üzerinde ince

leme yaparak, bu konularda ilmî ve teknik bulguları belirlemek, bunlar ve bunlara 
ilişkin diğer istemler ve konular hakkında görüşlerim bildirmek, 

b) Faili meçhul yaralama, öldürme, saldırı ve benzeri olaylara ait ve labora-
tuarlara gönderilen kovan ve mermi çekirdeklerini muhafaza ve klasifikasyonunu yap
mak, bunların ele geçen ateşli silâhlarla ilişkilerini araştırmak ve bu tür olayların çö
zümlenmesine yardımcı olmak, 

c) Yurt dışında vatandaşlarımıza karşı ateşli silâhlarla işlenen saldırı ve ben
zeri suçlarda, bu Ülkelerden suç delillerine ait örnekler istemek, suçun aydınlatılması 
ve suçlunun tespiti amacıyla, karşılıklı teknik işbirliğini sürdürmek. 

B) Grafoloji ve Sahtecilik Bölümü : 
El, makina yazıları, imza, mühür, damga, kâğıt, mürekkep, baskı, pul ve ben

zerleri ile sahteliği kanıtlanmak istenen diğer belgeleri ve suç delili niteliğindeki par
mak izlerini incelemek, bulguları belirlemek, bunların kişilerle ilişkilerini araştırmak 
ve konu hakkında görüşlerini bildirmek. 

C) Patlayıcı Maddeler Bölümü : 
a) Laboratuarlara gönderilen veya ele geçen bomba ve patlayıcı maddeler 

üzerinde fizikî ve kimyasal inceleme yaparak bunların tip, menşe, imâl tekniği, zarar
sız hale getirilme yöntemi ve diğer niteliklerine göre aralarındaki ilişkileri tespit et
mek ve müşterek bulgulara dayalı merkezi tasnif sistemi oluşturmak, 

b) Yurt içi ve Uluslararası «Bomba Bilgi Merkezi» görev ve hizmetini yürüt
mek, yabancı ülkelerin benzeri kuruluşları ile teknik bilgi alış verişinde bulunmak. 

D) Mikro - Analiz Bölümü : 
a) Patlayıcı maddelerle ilgili tüm delillerin, her cins uyuşturucu «Narkotik» 

maddelerin, suçla ilgili görülen toz, kıl, leke, kan, boya, cam, mermi, kovan, bez ve 
diğer unsurların kimyasal inceleme, analiz ve mukayeselerini yaparak, bulguları belir
lemek ve konu hakkında görüşlerini bildirmek, 

b) Laboratuardaki diğer uzmanlık bölümlerinin suç ve olayı aydınlatma 
amacı ile yaptıkları çalışma ve araştırmalara, kendi bölümünün yapacağı katkı ile 
yardımcı olmak, 
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E) Teknik Fotoğraf Bölümü : 
Bölümlerin uzmanları tarafından ihtiyaç duyulan hallerde, suç delilleri ile kim

yasal ve fiziksel eleman ve bulguların normal, mikro, makro, ultra-viole, infra-ruj ve 
diğer yöntemlerle fotoğraflarını çekmek ve laboratuar bünyesindeki çalışma ve araş
tırmalara yardımcı olmak. 

MADDE 16 — Asistanlar uzmanlar gözetiminde ve ayrıldıkları laboratuar 
bölümlerinde en az üç yıl çalıştırılmak suretiyle yetiştirilir. 

Uzmanlığa yükseltilme durumuna gelen asistanlar, yeteneklerinin saptanması 
için Merkezde Daire Başkanının, Bölge ve 11 Merkezlerinde Laboratuar Şube Mü-
dürü'nün başkanlığında, konu ile ilgili bölüm uzmanlarından oluşturulacak kurul ta
rafından sınava tabi tutulurlar. 

Madde 2 — Aynı Yönetmeliğin 9. maddesi, yürürlükten kaldırılmıştır. 
Madde 3 — Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki beş ek madde eklenmiştir. 
EK MADDE 1 — Laboratuarda görevli ve bu hizmet birimlerinde çalıştırıl

masında zorunluluk bulunan uzman, asistan ve yardımcı teknik personelin yer değiş
tirmeleri, aynı hizmet dalında istihdam edilmek üzere, bünyesinde laboratuar kuru
luşları bulunan iller arasında yapılır. 

EK MADDE 2 — Laboratuar çalışmaları tam bir gizlilik içerisinde yapılır ve 
yetkili olmayanlara çalışmaların seyri ve alınan sonuçlar hakkında bilgi verilmez. 

EK MADDE 3 — Uzmanlıkları Bakanlıkça kabul edilenlerin hangi bölümde ra
por vermeye yetkili oldukları, ilgili organlara Merkezde Daire Başkanı; Bölge ve İl 
Laboratuarlarında Şube Müdürleri tarafından yazılı olarak bildirilir. 

E K MADDE 4 — Laboratuarlara gelen evrak ve suç delili eşyalara ait kolile
rin açılma, sayım ve kontrolleri ile incelenmesi tamamlananların kontrol ve kapatıl
maları, en az bir uzman gözetiminde yapılır. Durum birer tutanakla tespit edilerek, 
bu tutanak örnekleri iş bitiminde mahalline gönderilir. 

EK MADDE 5 — Laboratuarların düzenlediği ekspertiz rapor örnekleri, en 
az beş yıl muhafaza edilir. Bu müddetin bitiminde raporlara ait bu örnekler, mikro 
filme alındıktan sonra iki uzman gözetiminde imha olunur. 

Ateşli silâhlarla işlenen faili meçhul olaylara ilişkin suç delilleri, kendi klasifi-
kasyonunda ve özel arşivinde en az üç yıl muhafaza olunur. Müddetin bitiminde anı
lan deliller, bunları gönderen makama iade edilir. 

Madde 4 — Bu Yönetmelik hükümleri Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itiba
ren yürürlüğe girer. 

Madde 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür. 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

Özel Dershaneler Yönetmeliği 

BÖLÜM I 
AMAÇ - KAPSAM - TANIM 

Amaç: 
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanu

nunun 1. maddesinde belirtilen özel dershanelerin Kanun kapsamına giren işlemlerinin 
ve çalışma ilkelerinin hangi esaslara göre düzenleneceğini belirlemektir. 

Kapsam: 
Madde 2 — Bu Yönetmeliğin kapsamına, Özel Dershanelerin açılış, işleyiş, yö

netim ve denetim ile ilgili esaslar girer. 
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Tanım : 

Madde 3 — Özel dersaneler temel eğitim ve orta öğretim okulları öğrencilerini 
zayıf oldukları veya dana iyi yetişmek istedikleri derslerden yetiştirmek, okul dışın
dan bitirme sınavlarına girmek isteyenlerle her düzeydeki öğretim kurumlarının giriş 
sınavlarına adayları hazırlamak amacıyla açılan Özel Öğretim Kurumlarıdır. 

BÖLÜM II 
Kurucu : 

Madde 4 — Kurucu, kurumun sahibi bulunan ve adına kurum açma izni bel
gesi düzenlenen gerçek ya da tüzel kişidir. 

Madde 5 — Kurucunun tüzel kişi olması halinde kurucular tarafından Kanun, 
tüzük ve yönetmeliklerde yapılması öngörülen işlemleri yürütmek ve Bakanlığa kar
sı sorumlu olmak üzere bir kurucu temsilcisi gösterilir. 

Kurum Açma İzni ve Şartları : 

Madde 6 — Özel Dershane açmak için önce «Kurum açma izni» alınır. 
Madde 7 — Özel Dershane açacak yada açılmış dershaneyi devralacak kişi

lerle tüzel kişilerin temsilcileri bir dilekçe ile Valiliğe başvururlar. (Örnek: 1) 
Bu dilekçeye şu belgeler eklenir. 
A) Kurucunun, kuruculuk şartlarını taşıdığına dair belgeler: 
a. Nüfus cüzdanının yetkili mercilerce onanmış örneği, 
b. Medenî hakları kullanma ehliyetine sahip olduğuna dair Hükümet Tabîbliği 

veya Sağlık Ocağından alınmış sağlık raporu. 
c. Ağır hapsi gerektiren veya yüz kızartıcı bir suçtan mutlak surette, yahut 

kasdi bir cürümden dolayı 6 ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm edilmemiş 
olduğuna dair savcılıktan alınmış belge. 

ç. Yetkili emniyet makamlarından alınacak, ahlaken kötü bir şöhrete sahip 
bulunmadığını bildirir belge. 

d. Kurucu temsilcisinin tüzel kişiliği temsil edebileceğine dair yönetim ku
rulu kararının noterlikçe onanmış örneği. 

e. Binanın standartlara uygunluğu, sağlamlığı, aydınlatma, ısıtma, havalandır
ma ve diğer yönlerden sağlığa elverişli bulunduğu, emniyetli bîr yer olduğu, yangı
na karşı tedbir alındığı, eğitim öğretime uygunluğunu gösterir; Millî Eğiitm Mü
dürlüğü, Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü, Bayındırlık Müdürlüğü, Emniyet Mü
dürlüğü ve Belediye İtfaiye ilgililerince hazırlanmış rapor. (Bayındırlık, Sağlık Sos
yal ve Yardım ve Millî Eğitim Müdürlüğü raporlarından her derslik için tespit edi
lecek öğrenci kontenjanı belirtilir.) 

t. Kurucu, dershane binasının tapu ile maliki ise tapu senedi örneği; sözleş
me ile intifa hakkına sahip ise noterden tasdikli ve tapu şerhini taşıyan en az bir 
yıllık kira sözleşmesi. 

g. Özel darshane konut olarak inşa edilmiş bir binanın bağımsız bölümün
de açılacak ise, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 24. maddesi 2. fıkrası gereğin
ce kat maliklerinin tamamından alınacak muvafakat belgesi (örnek 2); işyeri ola
rak taşa edilmiş ise, Belediye İmar Müdürlüğünden alınacak işyeri belgesi. 

Yukarıda belirtilen belgeler Valilik görüşüyle birlikte Bakanlığa gönderilir. 
Madde 8 — 7. maddeye göre düzenlenen raporlar, ön rapor niteliğinde olup 

kurum açma izni Bakanlık Müfettişlerince yapılacak inceleme sonucuna göre Mil
lî Eğitim Bakanlığınca verilir. Her derslik için öğrenci kontenjanı 40'ı asamaz. 

Madde 9 — Özel dershaneye kurum açma izninin verildiği, Bakanlıkça Teb
liğler Dergisinde, kurucu tarafından da mahallî gazetelerden birinde ilân edilir. 
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BÖLÜM III 
Öğret ime Başlama İzninin Verilmesi 

Madde 10 — Bir özel dershanenin öğretime başlayabilmesi için ((Öğretime baş
lama izni» alınır. 

Bu izin, kurum açma iznine sahip kurucuya aşağıda belirtilen usul ve şartlarla 
Millî Eğitim Bakanlığınca verilir. 

Kurucu, dershanede öğretime başlama hazırlıklarını tamamladığım bildiren 
bir dilekçe ile Valiliğe başvurur. (Örnek: 3) Bu dilekçeye şu belgeler eklenir: 

a. Altışar örnek Özel Yönetmelik ve müfredat programı, (Özel Yönetmelikte 
kayıt - kabul ve dershanenin disiplin durumu düzenlenir). 

b. Altışar örnek araç-gereç listesi, 
c. En az ödenmiş sermaye şartının kabul edildiğine dair noterlikçe düzen

lenmiş yüklenme senedi. 
ç. Yönetici ve öğretmen tayinlerine esas olacak sözleşme ve diğer teklif ev

rakı, (Örnek : 4), 
d. Kurum açma izni ilânının bulunduğu mahallî Gazetenin bir nüshası, 
Yukarıda belirtilen belgeler Valilik görüşü ile birlikte Bakanlığa gönderilir. 
Madde 11 — 10. Maddede belirtilen belgelere ve Bakanlık Müfettişlerince ye

rinde yapılacak inceleme sonucuna göre, öğretime başlama izni Millî Eğitim Bakan
lığınca verilir. 

Öğretime başlama izni alınmadan kurucu öğretime başlayamaz, öğrenci kay
dedemez ve bununla ilgili ilân ve reklâmlar yapamaz. 

Bu izne dayanılarak Valilikçe üç nüsha düzenlenecek ruhsatnamenin bir ör
neği Bakanlığa gönderilir, bir örneği kurucuya verilir, diğer örneği Valilikteki dos
yasında saklanır. (Örnek 5) 

Madde 12 — Öğretime Başlama izni Bakanlıkça Tebliğler Dergisinde, kurum
ca da mahallî gazetelerin birinde ilân edilir. 

Madde 13 — Kurucular aynı ad altında Özel Dershanelerin şubelerini açabi
lirler, ancak kuruculuk dışındaki her türlü işlem, açılacak şube için de yerine geti
rilir. 

BÖLÜM IV 
Dershanenin Yönetim ve Öğre t im Elemanları 

Madde 14 —Özel Dershaneler, Millî Eğitim Bakanlığına karşı sorumlu bir 
müdür tarafından yönetilir. Müdür, dershanenin her türlü işlerinden birinci dere
cede sorumludur. 

Madde 15 — Bir kimse, birden fazla dershanenin veya dershane şubesinin mü
dürü olamaz. Gerekli nitelikleri taşıyan kurucu, dershanenin müdürü de olabilir. 

Madde 16 — Özel Dershane yöneticilik ve öğretmenliklerine dershaneye de
vam eden öğrencilerin resmi okullardaki öğretmenlerinin nitelik ve şartlarında olan
lar atanırlar. 

Madde 17 — Özel dershane müdürleri, kurucuları tarafından, diğer yönetici 
ve öğretmenleri genel olarak müdürleri tarafından seçilir ve çalışma izni düzenlen
mek üzere teklif evrakı Millî Eğitim Bakanlığına sunulur. Millî Eğitim Bakanlığının 
iznine sunulmadan önce Müdür, diğer yönetici ve öğretmenler işe başlatılamazlar. 

İzin talebini, Milli Eğitim Bakanlığının reddinin tebliğ edildiği günden itibaren 
de vazife gördürülemezler. 

Madde 18 — Özel dershane öğretmen ve yöneticilerinin okuttukları ders saat
lerinde ve ücretlerinde bir değişiklik yapıldığı takdirde bununla ilgili ders değişim 
çizelgesi ile yeni sözleşmeler Bakanlığa gönderilmek üzere, aynı gün Millî Eğitim 
Müdürlüğüne iletilir. 
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Madde 19 — Bir özel dershane, Millî Eğitim Bakanlığının izni ile kuruculuk 

şartlarını taşıyan başka bir özel veya tüzel kişiye devredilebilir. Devir işlemine izin 
verilebilmesi için; 

a. Önceki kurucunun dilekçesi, 
b. Kurumu devralmak isteyen yeni kurucu veya temsilcisinin dilekçesi, 
c. Noterlikçe tanzim edilen devir senedi, 
ç. Yönetmeliğin kurum açma izni bölümünde kurucuyla ilgili olarak isteni

len belgelerin yeni kurucu ve temsilcisi için de hazırlanması gerekir. 
Madde 20 — Özel dershanenin başka binaya nakledilebilmesi için bu yönetme

liğin kurum açma izni bölümünde istenilen bina ile ilgili bütün belgeler hazırlana
rak Millî Eğitim Bakanlığının iznine sunulur. Nakil izni alınmadan kurucu yeni bi
nasında öğretim yapamaz; öğrenci kaydedemez, bununla ilgili ilân ve reklâm vere
mez. 

Madde 21 — Devir ve nakil işlemleri sonunda mahalli gazetelerde yapılacak 
ilân ile yeni duruma göre düzenlenecek ruhsatnamenin birer örneği Bakanlığa gön
derilir. 

Madde 22 — Dershaneye kaydolacak öğrencilerden özel yönetmeliğinde be
lirtilen belgeler istenir. 

Madde 23 — Özel dershanelerin öğrencilerden alacakları ücret tarifeleri, ku
rucuların gerekçeli talepleri, iktisadi, durum, kurumların giderleri, ihtiyaçları ve özel
likleri gözönünde bulundurulmak ve gereken mercilerden mütalaa alınmak sure
tiyle Valinin başkanlığında. Millî Eğitim Müdürü, Defterdar, Belediye İktisat Müdürü, 
(Belediye İktisat Müdürü bulunmayan illerde Belediye Reisi veya temsilcisi) Tica
ret ve Sanayi Odası temsilcisi, varsa Bölge Ticaret Müdürlüğü temsilcisinden kuru
lan komisyon tarafından saptanır. Saptanan fiat Millî Eğitim Bakanlığının onayına 
sunulur. 

Madde 24 — Ücret tarifeleriyle ilgili artırma talepleri, her yıl en geç Ocak 
ayı sonuna kadar Özel Dershaneler tarafından usulüne göre ilgili Valiliğe gerekçe
leriyle bildirilir. 

Bu talepler usulüne göre incelenip en geç Mayıs ayı sonuna kadar karara bağ
lanır ve durum ilgililere tebliğ edilir. 

Müracaatım zamanında yapmayan veya zamanında müracaat ettiği halde sü
resi içinde tarifesini ilân etmeyen dershane, ücret tarifelerinde o y:l için hiç bir su
rette değişiklik yapamaz. 

Ücret tesbit komisyonunca haklı sebeplerin mevcut olduğu kabul edildiği tak
dirde yukardaki müddetlere bağlı olmaksızın, ücretler bir defaya mahsus olmak üzere 
artırılabilir. Saptanan bu yeni ücretler Bakanlığın onay tarihinden itibaren uygulanır. 

Madde 25 — Özel dershaneler öğrenci saat ücreti olarak tesbit ve ilân edilen 
ücretler dışında hiç bir ad altında ve hiç bir suretle ilâve ücret alamazlar. Bunun 
dışında, değişik uygulamalarla öğrenci başına düşen saat ücreti artırılamaz. 

Madde 26 — Özel dershaneler ücretlerini her ay başında peşin olarak alırlar. 
Peşin alınan ücret iade edilmez. 

İleriki ayların ücretlerini ödemeyi gerektirecek bağlayıcı uygulamalara gidi
lemez. 

Madde 27 — Dershaneler her ne sebeple olursa olsun kapatıldığı veya öğreti
me ara verildiği takdirde, peşin alınan ücretlerden ders yapılmayan saatlere isabet 
eden miktar öğrencilere geri verilir. 

Madde 28 — Özel dershanelerde öğrencilerin, resmî okullardaki sınıflarına uyan 
müfredat programları ile ders ve yardımcı ders kitapları izlenir. 

Bakanlıkça izin verilmemiş ders kitabı, yardımcı ders kitabı ve kaynak kitap
lar okutulamaz ve öğrencilere aldırılamaz. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7 
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Madde 29 — Öğretmenler işleyecekleri konulan, yapacakları yoklama ve test
lerin kurs devresine dağılımını gösterir planı hazırlayıp iki nüsha olarak dershane 
müdürlüğüne vermek zorundadırlar, Dershane müdürlüğünce onanan planların bir 
nüshası öğretmene iade edilir, diğer nüshası özel dosyasında saklanır. 

Madde 30 — Dershanenin tüm öğretmenlerinin katılmasıyla öğretmenler ku
rulu, aynı dersi okutan öğretmenlerin katılması ile de zümre öğretmenleri toplantısı 
yapılır. Yılda en az iki defa yapılan bu toplantılarda alınan kararlar, uygulanması 
izlenmek üzere bir dosyada saklanır. 

Madde 31 — Araç, gereç ve öğretmen yönünden gerekli şartlar sağlanmadıkça, 
modern fen programı uygulanacak sınıflar açılamaz. 

Madde 32 — Öğretim saat 8.30 ile 20.00 arasında uygun görülen saatlerde ya
pılır. Her ders saati 50 dakikadır. 18 yaşından büyük ve okul öğrencisi olmayanlar 
için bu süre 22.00 kadar uzatılabilir. 

Madde 33 — öğretmen ve yöneticiler, derhanedeki görevleri sırasında, yaka
larına örneğine uygun ve dershane müdürlüklerince tasdikli kimlik kartı takmak 
zorundadırlar. (Örnek : 6) 

Madde 34 — öğretmenler, her ders işledikleri konuları, yaptıkları deneyleri 
ders defterine yazar ve altını imzalarlar. 

Madde 35 — Resmî öğretim kurumları ile özel okulların kadrolarında yöne
tici ve öğretmen olarak çalışanlar özel dershanelerde ders ve yöneticilik görevi ala
mazlar: Aldıkları tesbit edilenler hakkında gerekli yasal işlem yapılır. 

Madde 36 — Aynı kurum açma veya öğretime başlama izni belgesiyle başka 
bir yerde faaliyet gösterilemez. 

Madde 37 — Mecburi hizmeti olan öğretmenler, mecburi hizmet borçlarını 
ödemedikçe özel dershane öğretmen ve yöneticiliğine önerilemezler. 

Madde 38 — üzerinde müdürlük görevi bulunmayan kurucu veya kurucu tem-
silcisi, dershanenin eğitim ve öğretimine veya bunlarla ilgili yönetim işlerine karışa
maz. 

Madde 39 — öğretmenlerin haftalık ders sayısı 30 saati; yöneticilerin ki 18 
saati geçemez. 

Madde 40 — Statülerinde bir özel öğretim Kurumu açma ve işletme amaç 
ve yetkisi mevcut olmayan tüzel kişiler özel dershane açamaz. 

Madde 41 — öğretime başlama veya bina nakli izni almadan kanuna aykırı 
olarak ilân veren, öğrenci kaydeden veya öğretim faaliyetine fiilen başlayan ilgililer 
hakkında Türk Ceza Kanunu ile özel öğretim Kurumları Kanunu hükümleri uygu
lanır. 

Madde 42 — özel dershaneler, yapacakları ilân ve reklâmların birer örneğini 
yayımından önce Valiliğe vermeye mecburdurlar. Bu ilân ve reklâmlarda garanti 
verici nitelikte vaatte ve gerçeğe aykırı beyanlarda bulunamazlar. 

Madde 43 — Özel dershaneler, öğrencilere öğrenim veya bitirme belgesi vere
mezler. 

Madde 44 — Mecburî öğrenim çağında olup ilkokula devam etmeyen çocuk
lar dershaneye kabul edilemezler, 

BÖLÜM : V 
Kurumun Kapatılması 

Madde 45 — Kanun, tüzük ve yönetmeliklere veya umumî emirlere aykırı ha
rekette ısrarı tesbit edilen dershane, valiliğin veya Bakanlık Müfettişinin teklifi ile 
hareketinin ağırlık derecesine göre geçici veya sürekli olarak Millî Eğitim Bakan
lığınca kapatılır. 

Madde 46 — Kurucu, Bakanlığa, yönetici, öğretmen ve öğrencilere en az üç 
ay önce yazılı olarak bildirmek şartıyla ve ancak devre sonunda dershanesini kapa
tabilir. Bu gibiler en az bir yıl geçmeden dershane açamazlar. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 8 
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Yukarıdaki şartlara uymadan dershanesini kapatan bir kurucuya tekrar ders

hane açma veya ortak olma izni verilemez. Öğrenci velilerinin kurucular aleyhinde 
ağacakları davalar saklıdır. 

Madde 47 — Kapanan veya kapatılan özel dershane,, mühürlerini, yönetici öğ
retmen veya öğrencilerle ilgili bütün defterlerini, dosyalarını ve diğer evrakını ilgili 
valiliğe devir ve teslim etmeye mecburdur. 

Devir ve teslimden kaçınan veya bu görevi savsaklayan kurucu veya temsil-
cileri hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 

Madde 48 — Dershanenin kapandığı veya kapatıldığı Bakanlıkça Tebliğler 
Dergisinde, kurucu tarafından da mahallî bir gazetede ilân edilir. 

BÖLÜM: VI 
Teftiş ve Denetim 

Madde 49 — Özel Dershaneler, Bakanlık Müfettişlerince teftiş edilir. 
Madde 50 — Yapılan denetimlerde; ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerle 

Bakanlık emirlerine aykırı tutumları veya genel olarak yetersizliği tespit edilen 
dershanelere, bu durumları bildirilir, ikinci teftişle bu tutum ve durumlarım düzelt
mediği tespit edilenler hakkında Bakanlıkça gerekli işlem yapılır. 

Yine bu denetimlerde yetersizliği veya olumsuz tutum ve davranışları tesbit 
edilen yönetici ve öğretmenlere durumları bildirilir ikinci teftişte çalışmalarının ye
terli seviyeye ulaşmadığı tespit edilenlerle hizmete devamında sakınca görülenlerin 
çalışma izni iptal edilir. 

BÖLÜM: VII 
Özel Dershanelerde Tutulacak Defterler ve Dosyalar 

Madde 51 — Dershane Müdürlüklerinde tutulacak defter ve dosyalar şunlar
dır : 

a) Gelen yazı kayıt defteri, 
b) Giden yazı kayıt defteri, 
c) Gelen yazılar dosyası, 
ç) Giden yazılar dosyası, 
d) Öğretmen künye defterleri (Bu defterlerde öğretmenlerin adı, soyadı, fo

toğrafı, çalışma izni, tarih ve numarası, haftalık ders sayısı, mezun oldu
ğu okul ve bölüm yazılır.) 

e) Sınıflara göre öğrenci yoklama defteri, 
f) Ders defterleri, 
g) Öğrenci kütük defteri, 
h) Öğrenci kayıt kabul dosyası, 
ı) İstatistik dosyası, 
1) öğrencilerden alınan paralarla ilgili dip koçanlı makbuzlar, 
j) Gelir-Gider defterleri, 
k) Öğretmenler kurulu karar defteri, 
1) Zümre öğretmenleri kurulu karar defteri, 

m) Disiplin kurulu karar defteri, 
n) Ders Planları dosyası, 
o) Teftiş defteri, 
p) Demirbaş eşya defterleri. 
Madde 52 — 15/2/1971 gün ve 13751 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan «Özel 

Dershaneler Yönetmeliği» yürürlükten kaldırılmıştır. 
Madde 53 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 54 — Bu Yönetmeliği Millî Eğitim Bakanı yürütür. 
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ÖZEL DERSHANE AÇMAK İSTEYENLERE MAHSUS FORM DİLEKÇE 

(Örnek:2) 

A) KURUCU GERÇEK KİŞİ İSE 
1 — Kurucunun adı, soyadı 
2 — Kurucunun İkâmet adresi 
3 — Kurucunun İşi 
4 —- Daha önce açıp açmadığı 

B) KURUCU TÜZEL KİŞİ İSE 
1 — Ünvanı 
2 — Adresi 
3 — Temsilcinin adı soyadı 
4 — Temsilcinin işi 
5 — Daha önce dershane temsilcisi olup, olmadığı 

C) AÇILACAK DERSHANENİN 
1 — Adı 
2 — Binasının kullanma hakkına ne seklide sahip olduğu 

(Maliki veya Kiracı) 
3 — Kız, Erkek veya karma olduğu 
4 — Hangi seviyedeki Öğrenciler için faaliyet göstereceği 

Valiliğine 
Yukarıda belirttiğim binada Özel Dershane açmak istiyorum. 
Gereğini müsaadelerinize arz ederim. 

E K L E R : (Olanlara X işareti konacak) 

1 — Nüfus cüzdanı örneği 
2 — Sağlık raporu 
3 — C. S. Belgesi 
4 — Emniyetten alınan belge 
5 — Temsilci ise Temsilci belgesi 

Valilikçe eklenecek belgeler 

6 — Emniyet Müdürlüğü raporu 
7 — Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü raporu 
8 — Bayındırlık Müdürlüğü raporu 
9 — İtfaiye Müdürlük veya Amirliği raporu 

10 — Tapuya şerh verilmiş kira kontratı 
11 — Kat malikleri muvafakat belgesi veya işyeri belgesi 
12 — Müfettişleri raporu. 

ÖRNEK: 2 
KAT MALİKLERİ MUVAFAKAT BELGESİ 

1 — Kurucu veya temsilcinin adı soyadı: 
2 — Özel Öğretim Kurumunun adı : ( ) 
3 — Kurumun adresi : 
4 — Kuruma ait binanın iskan rapo

runun Tarih ve Sayısı 
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S •— Kuruma alt binanın kas bağımsız 
bölümünden meydana geldiği 

Yukarıda İsmi yazılı özel 
asılmasına muvafakat ediyorum. 

Adı Soyadı Daire No. 

nın binamızda 

Tarih ve îmza 

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu tasdik ederim. 

Adres: 

Yönetici 
Tarih ve imza 

Kaşe 

Ö R N E K : 3 

Valiliğine 
/ /19 tarih ve sayılı emirlerinizle kurum açma izni aldığım 

dershanede öğretime başlamak için gerekle hazırlıklar tamamlanmıştır, 
öğretime başlama izninin verilmesini mUsadelerinize arzederim. 
Kurucunun veya temsilcinin adı soyadı 
Kurucunun veya temsilcinin adresi 
Dershanenin adı 
Kurum a ç m a izini tarih ve No. 

/ A». 
îmza 

E K İ : a) 6 Nüsha özel Yönetmelik ve Müfredat Programı 

b) 6 Nüsha ders araç ve gereç listesi 

c) ' Yüklenme senedi (en az ödenmiş sermaye gartı için) 

d) Yönetici ve öğretmenlerin tayinlerine ait teklif evrakı 

e) Mahalli Gazete 

Bugüne Kadar Yaptığı Görevlerin 

Y e r i A d ı 

T a r i h l e r i 
Başlama Ayrılma 

Ö R N E K : 4 

S ü r e s i 

Yıl A y 

.../ /19. . 

...J- /19... 

..../ /19... 

..../ /19... 

..../ /19... 

..../ m... 

..../ m... 

..../ /19... 

.,/... 

/.. 

.../... 

.../... 

.../... 

../19... 

./19. . 

/19 .. 

../19... 

../19 . 

.../ /19... 

.../ /19... 

.. / .../19... 
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/ /19 / /19 
/ /19 / 19 

Görev değişikliği taleplerinde yalnız bu okuldaki görevler yazılacaktır. 
Sayı: / /19 

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE 

Yukarıda durumu belirtilen nin Okulumuz 
Kolejimiz tayini için gereğini arz ederim. 

Özel Dershanesi 
Okulu-Koleji 

Müdürü Kurucusu 

Öğretmen ve Md. Yd. tayin taleplerinde Okul Müdürü, 
Müdür taleplerinde Kurucu imza edecektir. 

T . C . / /19 
İli 

Milli Eğitim Müd. 
Şube : 
Sayı : 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA 
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü) 

İlimiz Okulu-Koleji 
önerilen alt evrak ektedir. 

Onaylanmasını müsaadelerinize arz ederim. 
EKLER : (Olanlara X işareti konacaktır.) 

Valisi 
• Müracaat dilekçesi 
j~[ öğrenim belgesi 
• Sözleşme 
• Savcılık yazısı 

Nüfus cüzdanı örneği 
• İkametgah ilmühaberi 
Q Sağlık raporu 
Q Mecburi hizmet ödeme belgesi 
r j Serbest meslek iştigal belgesi 
• 3 adet fotoğraf 

Yabancı uyruklular için ikametgah ilmühaberi mahalli Emniyet Müdürlüğünden 
alınacaktır. 

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI 
ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ FİŞİ 

Okulun adı: 
Okulun yeri: İl: İlçe : 
Önerilenin adı ve soyadı : 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 12 
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Doğum yeri : Doğum yılı : 
Baba adı: Ana adı : 
Uyruğu : İkametgah süresi: 
Mecburi hizmeti: Yoktur Q Borcunu ödemiştir belgesi eklidir. Q 

(2) En son mezun olduğu okul : Süresi: Yıl: 
Mezun olduğu yıl: 19 - 19/ Fakülte : Branşı: 
ÖNERİLDİĞİ GÖREV : Öğretmen Q Müdür Yard. Q Müdür • Q 
Asıl görevli Q Aylık ücreti (Brüt) : TL. Haftalık ders saati : 
D. Sa. Ücr. Grv. Q Ders saati ücreti (Brüt) : TL. Haftalık ders saati: 
Yönetici ise Öğretmenlik dışında verilecek ücret: TL. 
Okutacağı derslerin adı : 
Okutacağı ders sayısı: Ana Q ilk Q O. Hz. Q Orta Q L. Hz. Q, Lise Q 

(3) Sözleşmenin süresi : Yıl, Tarihi : Başlama : / /19 Bitiş : / /19 
Önerilmeyi takiben okulda göreve başlatılma tarihi : / /19 

ÖNERİLDİĞİ OKULDA HALEN GÖREVLİ İSE 
Nevi: Öğretmen Q Müdür Yard. Q Müdür Q • 
Asıl görevli Q Aylık ücreti (brüt) : TL. Haftalık ders saati: 
Ders S. Üc. Gör. Q Ders saat ücreti (Brüt) : TL. Haftalık ders saati: 
BAŞKA OKULDA GÖREVLİ İSE 

Okulun adı Resmi Özel Okuttuğu ders Ders Sa. Ücreti Ücreti 

• • 
• • 
• • 

EMEKLİ İSE 
Emekli olduğu okul veya kurumun adı: 
Emeklilik tarihi: / /19 Şekil: İstek Q Sicil Q Malulen Q Yaş Q 
Serbest meslek sahibi ise : 

BAŞKA BİR OKULDAN AYRILMIŞ İSE 

Ayrılış Ayrılış Şekil 
Okulun adı Resmi Özel Tarihi İstifa Mustafi Diğer 

• / /19 Q o • 
(x) 
(1) Yabancı uyruklular için 
(2) En son mezun olduğu okul öğretmenlik vasfını haiz olduğu okuldur. 
(3) Sözleşme süresi bir yıldan az olamaz. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13 
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T C 
MtLU EĞİTİM BAKANLIĞI 

Özel öğretim Kurumları Ruhsatnamesi 

Yukarıda adı ve yen yazılı Özel öğretim Kurumunu açmak isteyen T C uyruklu 'nın 
gereken şartları taşıdığı yapılan incelemeden anlaşıldığından öğretime başlama izni verildikten sonra faaliyete geçmek üzere bu ruh
satname ktndısıne verildi 

Kurum açma izninin Tarihi ( ) Numarası ( 

Müh Egıtım Muduru Vali 

Yürütme ve İdare BöIOmû Sayfa: 14 
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Adı soyadı 

Uyruğu 

Doğum yen ve yılı 

En son mezun olduğu okul 

İkamet adresi 

Adı 

atorprp-ii — -
ygulama f Klflüik -Modern 
Kız - Erkek Karma 
Yatılı - Gündüzlü olduğu 

Gıderlenn ne suretle karşılanacağı 

Vilayeti 

Kazası 

Nahiyesi - Koyu 

Mahallesi 

Sokağı 

Kapı No 

Öğrenci Kontenjanı ve d e r s l i k sayısı 

FotoğraJ 
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Ajdı, soyadı 
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Doğum yeri ve yılı 

Kİ g En son mezun olduğu okul ve branşı 

İkâmet adresi 

Öğrfttime başlama izninin Tarihi ( ) Numarası i --J 

Milli Eğitim Müdürü Vali 

Bu belge üzerinde değişiklik yapılamaz. Gerektiğinde yeni belge düzenlenir. 

ÖRNEKl 6* 

YOMKTİCİ, öcUU.TMXN K A M I 

M ı £07adli 

O B w l t 

Berat 1 

ÇR1IS_ 
aa IR-
n i n l B 
tarih 
V» B U -
a a r a a ı 

İ'OTCMMV 

Tasa lk o l u n u r . / A97 
B i r » — • Hu i. 

i 
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Milli Eğitim Bakanlığından : 

öğretmeni Yetiştirme Merkezi Disiplin Yönetmeliği 

BİRİNCİ BÖLÜM 
AMAÇ, KAPSAM ve DEYİMLER 

Amaç: 
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Sınıf öğretmeni Yetiştiren Eğitim Ens

titüsü mezunu stajyer öğretmenlerin, sınıf öğretmenliği ve genel kültür dersleri alan
larında bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla kursa tâbi tutuldukları Öğretmeni 
Yetiştirme Merkezlerindeki disiplin işlerini düzenlemektir. 

Kapsam : 
Madde 2 — Bu Yönetmelik, Öğretmeni Yetiştirme Merkezlerinde kursa tâbi 

tutulan stajyer öğretmenlerin disiplin işleri İle ilgili hükümleri kapsar. 
Dayamak: 
Madde 3 — Bu Yönetmelik 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 657 sa

yılı Devlet Memurları Kanununun 7. ve 8. bölümlerine dayalı olarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar; 
Madde 4 — Aksi belirtilmedikçe bu yönetmelikte geçen : 
«Bakanlık» sözünden Millî Eğitim Bakanlığı, 
«Merkez» sözünden öğretmeni Yetiştirme Merkezi, 
«Müdür» sözünden öğretmeni Yetiştirme Merkezi Müdürü, 
«Disiplin Kurulu» sözünden öğretmeni Yetiştirme Merkezinde kurulan disiplin 

Kurulu, 
«Kurul Başkanı» sözünden öğretmeni Yetiştirme Merkezinde kurulan disiplin 

Kurulunun Başkam, 
«Kursiyer» sözünden öğretmeni Yetiştirme Merkezinde kursa katılan sınıf öğ

retmeni yetiştiren Eğitim Enstitüsü mezunu stajyer öğretmen, 

İKİNCİ BÖLÜM 
DİSİPLİN CEZALARI VE BU CEZALARI GEREKTİREN DAVRANIŞLAR 

Madde 5 — Kursiyerlere verilecek cezalarla her disiplin cezasını gerektiren 
başlıca davranışlar aşağıda gösterilmiştir. 

A) Uyarma - Kınama : 
Uyarma : Kursiyere, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması ge

rektiğini yazı ile bildirmektir. 
Kınama : Kursiyere, görevinde ve davranışlarında kusurlu sayüdığını yazı ile 

bildirmektlr. 
Uyarma veya kınama cezasını gerektiren davranışlar şunlardır: 
a) önceden izin almadan ve özür bildirmeden kasıtsız olarak ve toplu bir 

eylemle ilişkisi olmaksızın derslere, uygulamalara, kurslara, seminer, laboratuvar, 
atelye çalışmalarına, inceleme gezilerine katılmamak veya geç katılmak. 

b) Arkadaşlarına karşı kaba ve saygısız davranmak. 
c) Okulda başkalarım rahatsız edecek biçimde yüksek sesle bağırmak; şarkı 

söylemek; çalgı çalmak; gürültü etmek. 
ç) Okulu ve çevresini kirletmek. 
d) öğretmen veya merkez yönetimi tarafından verilen ödevleri ve görevleri 

yapmamak; bunları yapmamayı alışkanlık haline getirmek veya başkasına yaptır
mak 
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e) öğretmene yakışmıyacak şekilde giyinmek, tuvalet ve makyaj yapmak, 
f) Yönetimce yasaklanan yerlerde sigara İçmek. 
g) Üzerinde veya merkezdeki eşyası arasında kumar aracı bulundurmak, 
h) Müstehcen yayınlan, yazı ve resimleri, ses bandı, film fotoğraf, diya ve 

benzeri araçları merkeze, merkeze bağlı yerlere sokmak veya yanında bulundurmak, 
ı) Merkez Müdürlüğünün koyduğu kurallar dışında merkeze misafir getirmek 

veya kabul etmek. 

B) Merkezden Kısa Süreli Uzaklaştırma : 
Kursiyerlerin bir günden on güne kadar ( on gün dahil) merkezden uzaklaş-

tırılmasıdır. Kursiyer bu süre içinde merkezin yatakhane, yemekhane tesislerinden 
yararlanamaz. Günlük eğitim ve öğretim çalışmalarına katılır. 

Merkezden kısa süreli, uzaklaştırma cezasını gerektiren davranışlar şunlardır : 
a) Başkasına alt eşyayı sahibinin izni olmadan almak veya kullanmak, 
b) Merkeze İçkili gelmek, 
c) Arkadaşlanna sözle sataşmak, sarkıntılık etmek; hakaret etmek; başka

larını bu gibi davranışlara kışkırtmak, 
Derslere, uygulamalara, seminer laboratuvar, atelye çalışmalarına, inceleme 

gezilerine katıldıktan sonra izin almadan ve Özür bildirmeden, toplu bir eylemle İliş
kisi olmaksızın ayrılmak, 

d) Ders saatleri dışında olmakla beraber merkezde bulunulması gereken za
manlarda merkezden ayrılmak; gece, izinsiz veya özürsüz dışarda kalmak; verilen 
izin süresini özürsüz olarak uzatmak. 

(İzin tecavüzü on günü geçtiği takdirde merkez yönetmeliğinin 49. maddesine 
göre İşlem yapılır.) 

e) öğretmenin iznini almadan ders notlarını çoğaltmak, bastırmak, satmak, 
f) Kopya yapmak, kopya vermek veya kopya yapılmasına yardım etmek, 
g) Merkez Müdürlüğünden İzin almadan merkezin adını veya başka bir resmi 

kuruluşun adım kullanarak toplu gezi, çay, eğlence, konser vb.... faaliyetleri düzen
lemek; sergi açmak; yıllık, albüm, amblem, rozet vb..... bastırmak. 

ğ) Merkez ve diğer okullar kitaplığından, arşivinden, diskoteğinden aldığı ki
tap ve benzeri araçları geri vermemek, 

h) Merkez demirbaş eşyasına (sıra, masa, dolap ye benzeri) ahlak dışı, ideolo
jik veya siyasi amaç taşıyan resim, amblem v.b.... yapmak; yazılar yazmak. 

ı) Yasaklanmış ve her türlü yayını merkeze, merkeze bağlı yerlere sokmak 
veya yanında bulundurmak, 

i) Kişisel durumu ve adresi ile ilgili bilgileri merkeze bildirmemek; yanlış 
bildirmek; bunlarla İlgili değişiklikler özürsüz olarak on beş gün içinde duyurmamak, 
çağrı yazılarını almaktan kaçınmak, 

j) Merkez içinde veya dışında öğretmenlere, yöneticilere, devletin kolluk 
kuvvetlerine, öteki güvenlik görevlilerine ve kamu görevlilerine, merkezin hizmetli
lerine hangi sebeple olursa olsun kaba ve saygısız davranmak, 

k) Ahlak kuralları ile bağdaşmayan davranışlarda bulunmak; ahlak dışı yer
lere gitmek; arkadaşlarım böyle yerlere gitmeye zorlamak, 

1) Kumar oynamak veya oynatmak, 
m) Kendi yerine başkasını sınava sokmak; başkasının yerine sınava girmek, 
n) Merkez müdürlüğünden İzin almadan merkez hakkında bilgi vermek ama-

cıyle basın toplantısı yapmak; bildiri yayınlamak veya dağıtmak, 
o) Merkezle İlişiği olmayan kimseleri merkezde veya merkeze ait yerlerde 

barındırmak, 
ö) öğretmen veya Merkez Yönetimi tarafından verilen ödevlerin yapılmasına 

engel olmak, 
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p) Merkezce verilen kimlik kartında veya başka belgelerde değişiklik yap
mak; sahte belge düzenlemek; tahrif edilmiş belgeleri kullanmak; bu belgelerin sağ-
ladığı haklardan başkalarını yararlandırmak, 

r) Merkez yönetimince veya yönetimin izniyle asılmış duyurulan, program 
ve benzerlerini koparmak, yırtmak, değiştirmek, karalamak veya kirletmek. 

s) Merkez müdürlüğünden izin almadan merkezde toplantı yapmak; nutuk 
söylemek; konferans, konser, temsil, tören, açık oturum, form ve benzeri faaliyetleri 
düzenlemek. 

ş) Merkez sınırları içinde herhangi bir yeri Müdürlükten izinsiz olarak eğitim 
ve öğretim amaçlan dışında kullanmak veya kullanılmasına yardımcı olmak. 

C) Merkezden Uzaklaştırma: 
Kursiyerin, Merkezle her türlü ilişiğinin kesilmesidir. Bu durumda, kursiyer 

depo tayinin yapıldığı il emrine iade edilir; ancak merkezden uzaklaştırılmasına se
bep olan durumu ve davranışları hakkında Valilikçe idari veya adlî işlem yapılır. 
Merkezle ilişiği kesilen bu kursiyerler hakkında gerekli işlemin yapılması için Valilik 
durumu Bakanlığa bildirir. 

Bu gibi kursiyerler bitirme sınavlarına da alınmazlar ve başarısız sayılırlar. 
Merkezden sürekli uzaklaştırmayı gerektiren davranışlar şunlardır: 
a) Uyuşturucu madde kullanmak veya ticaretini yapmak. 
b) Hırsızlığı sabit olmak. 
c) Merkezde içki içmek; merkeze içkili gelerek olay yaratmak; umuma açık 

yerlerde rezalet çıkartmak. 
ç) Merkez içinde veya dışında öğretmenlikle bağdaşmayan müstehcen yayın

larla yasaklanmış kitap, dergi, broşür, gazete, bildiri, beyanname, ilân ve benzerlerini 
dağıtmak; her türlü yazı ve benzerlerini duvarlara ve diğer yerlere yapıştırmak; as
mak; yazmak; merkez araç ve gereçlerini bu amaçlar için kullanmak. 

d) Siyasi partilerin, bu partilere bağlı yan kuruluşların, ideolojik amaçlı der
nek ve kuruluşların veya sendikaların siyasî ve İdeolojik görüşlerinin propogandasını 
yapmak; bu maksatla eylem düzenlemek, başkalarını bu gibi eylemler düzenlemeye 
kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde katılmak; bu kuruluşlara ait 
amblem, rozet, yazı, resim, slogan, bildiri,, afiş, ilân, broşür ve benzeri propoganda 
aracını dağıtmak, satmak, asmak. Yasa dışı kuruluşlara ve siyasi partilere, bunların 
yan kuruluşlarına üye olmak, bu kuruluşlarda görev almak. 

e) Dernek (cemiyet), kulüp, birlik, sendika gibi kuruluşları amaç dışı eylem
lere kışkırtmak, bu eylemlerin hazırlanmasına her ne şekilde olursa olsun katılmak. 

f) Herhangi bir kurum, dernek, örgüt, parti adına zorla üye kaydetmek, bu 
tür kuruluşlar adına isteği dışında para toplamak veya teberruda- bulunmaya zorla
mak. 

g) Kursiyerler arasında gruplaşmalara, sürtüşmelere, çatışmalara sebep ola-
bilecek (ölü veya sağ) kişilerle ilgili olarak merkez içinde, dışında gösteri veya tören 
düzenlemek; bu kişilerin yazdıkları yazılar ile haklarında yazılmış yazıları dağıtmak 
veya propagandalarını yapmak. 

ğ) Kişileri, grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din ve 
mezheplerine göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan bölücü, kişisel veya 
toplu eylemler düzenlemek; düzenlenmesini kışkırtmak; düzenlenmiş bu gibi eylemlere 
etkin biçimde katılmak. 

h) Bir kimsenin veya bir grubun vicdan ve dinî inanç hürriyetini engellemek; 
inanç ve istekleri dışında tören, toplantı yapmaya veya bu toplantılara katılmaya 
zorlamak, 

ı) Görevleri, yetkileri ve sorumlulukları kanunlarla belirtilmiş kimselerin gö
revlerini üstlenmek anlamına gelecek kişisel veya örgütsel eylemler düzenlemek; dü
zenlenmesini kışkırtmak; düzenlenmiş bu gibi eylemlerde görev almak. 
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i) Merkeze, derslere, sınavlara girilmesine, ders veya sınavların yapılmasına 
herhangi bir şekilde engel olmak; dersteki kursiyerleri dışarı çıkartmak: çıkmaya 
kışkırtıcı, zorlayıcı davranışlarda bulunmak; 

j) Bir kişiye veya bir gruba her ne sebeple olursa olsun maddi, manevi eziyet 
ve işkence yapmak; yaptırmak. 

k) Tehditle bir kimseyi veya bir grubu, suç sayılan bir eylemi düzenlemeye, 
böyle eylemlere katılmaya, yalan beyanda bulunmaya, yalan delil göstermeye veya 
suçu yüklenmeye zorlamak; zorlanmasını kışkırtmak, 

1) Öğretmenlere, yöneticilere, memurlara veya diğer resmî görevlilere haka
ret etmek, karşı koymak, fiili tecavüzde bulunmak, görevlerini yapmaya engel ol
mak, 

m) Millî ve dinî duyguları zedeleyici veya kanunları kötüleyici nitelikte sözlü, 
yazdı ve benzeri şekillerde yayın yapmak, yayın yapılmasına yardım etmek, bu ful-
leri bizzat yapmak. 

n) Atatürk, inkılâpları ve ilkeleri aleyhine her türde suçu işlemek. 
o) Nitelikleri Anayasa'da belirlenen Türk Devleti ve Cumhuriyeti aleyhine 

propaganda yapmak, yaptırmak ve bu nitelikte davranışlarda bulunmak, Anayasa'da 
ve kanunlarda yasaklanmış ilan rejimleri övmek,, savunmak. 

ö) Yetkisi olmaksızın arama, herhangi bir kimsenin eşyasına el koyma, pos
talarını açma vb... eylemler düzenlemek; başkalarını böyle eylemlere kışkırtmak; 
bu gibi eylemlerde etkin görev almak. 

p) Merkezi bina ve tesislerini, taşınır ve taşınmaz mallarını kısmen veya ta
mamen tahrib etmek, (zarar ayrıca ödetilir.) 

r) Yol kesmek, adam kaçırmak, rehin almak, soygunculuk yapmak. 
s) Kanunların suç aleti olarak kabul ettiği silah, bıçak, mermi, patlayıcı 

madde v.b. taşımak, bulundurmak, saklamak, bunların ticaretini yapmak. 
ş) Müesses nizam ve rejim aleyhine veya başka sebeplerle işgal, boykot, mi

ting, forum, direniş, yürüyüş gibi kişisel veya toplu eylemler düzenlemek, düzenlen
miş bu gibi eylemlere etkin biçimde katılmak veya katılmaya zorlamak. 

Devlet veya rejim aleyhine memurluk yapmasına engel nitelikte bir suçtan 
mahkûm olmak, kamu hizmetlerinden mahkemece men edilmiş olmak, (Bu gibiler il-
gili mahkemenin veya savcılığın yazısına dayanılarak merkezden çıkarılırlar.) 

t) Kursa aralıklı veya aralıksız olarak özürsüz 10 gün devam etmemek. 
Madde 6 — Aynı disiplin cezasını verilmesine sebep olan davranışlardan her

hangi birinin tekrarlanması halinde bir derece ağır ceza uygulanır. 
Madde 7 — İki defa beşer günden fazla kısa süreli uzaklaştırma cezası alan 

kursiyer merkezden uzaklaştırılır. 
Madde 8 — Tek başlarına ve kasıtsız işlendikleri zaman basit bir disiplin olayı 

görünümü verebilecek davranışlardan, merkezde öğrenim hürriyetine can güvenliğine 
ve merkez yönetiminin sağlıklı işleyişine doğrudan yönelik veya toplu bir eylemin par
çası olarak yapıldığı tesbit edilenler ağır cezayı gerektiren davranışlardan sayılır ve 
niteliklerine göre 5. maddenin B veya C bentleri uygulanır. 

Madde 9 — 5. maddede sayılanlar dışında kalan diğer disiplinsizlik olayları da 
disiplin konusu olup kovuşturmayı gerektirir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
DİSİPLİN KURULUNUN KURULUŞU VE GÖREVLERİ 

Disiplin. Kurulu : 
Madde 10 — Merkez Disiplin Kurulu, birinci dönemin başlamasından itibaren 

15 gün içinde öğretmenler Kurulunca gizli oyla seçilecek iki öğretmen ile Müdür Baş
yardımcısından kurulur. Görevi yenisi kuruluncaya kadar devam eder. 
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Kadrolu öğretmen sayısı altı veya daha az olan merkezde ücretli öğretmenler 
de oya katılabilir ve üye seçilebilirler. 

Madde 11 — Disiplin Kuruluna, aldıkları oy sırasına göre asil üyelerden sonra 
iki de yedek üye seçilir. Asil üyeliğin boşalması veya üyenin özürlü yahut izinli bu
lunması halinde bu üyelik yedek sırasına göre yedek üyelerle doldurulur. 

Açık Üyelikler İçin Seçim : 
Madde 12 — Asil ve yedek üyelerin boşalması sebebiyle disiplin kurulunun ku

rulamaması halinde açık bulunan üyelikler için hemen yeniden gizli oyla seçim ya-
pılır. 

Kurul Başkanı : 
Madde 13 — Disiplin Kurulunun başkam Müdür Başyardımcısıdır. Onun bulun

madığı hallerde müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısı veya yine müdürün 
görevlendireceği üyelerden biri kurula başkanlık eder. üyenin başkanlık yaptığı du
rumlarda birinci yedek üye toplantıya katılır. 

Disiplin Kurulunun Görevleri : 
Madde 14 — Disiplin Kurulunun Görevleri Şunlardır : 
a) Disiplin suçu işleyen kursiyerleri cezalandırmak; bazı cezaları 33. mad

deye göre kaldırmak veya bu konuda gereken kararları almak. 
b) Her dönem başında toplanarak disiplin İşleri bakımından Merkezin genel 

durumunu gözden geçirmek ve alınması gerekli tedbirler hususunda merkez yöneti
mine teklif ve tavsiyelerde bulunmak. 

c) Disiplin konusunda incelemeler yapmak; gerektiğinde, disiplin yönetmeli
ğinde değişiklik yapılması için tekliflerde bulunmak, 

ç) Merkezin disiplini İle ilgili konularda görüşünü bildirmek, 
d) öğretim yılı içinde meydana gelen disiplin olaylarını sebepleri ile alman 

tedbirleri ve sonuçlarını tesbit ederek öğretim yılı sonunda bir rapor halinde merkez 
yönetimine bildirmek. 

Görevden Çekilme : 
Madde 15 — Disiplin Kurulu ve kurul üyeleri kendilerine havale olunan işlere 

bakmak zorundadırlar. 
Üyeler «Çekimser oy» kullanamazlar. 
Merkez müdürlüğünce kabul edilebilecek bir özrü bulunmadıkça disiplin kuru

lu üyeleri kurula katılmaktan kaçınamazlar. Özrü kabul edilen üyenin yerine yedek 
üye toplantıya çağırılır. 

Şikayetçi olan veya işlenen suçtan zarar gören disiplin kurulu üyesi kurula ka
tılamaz Yerine yedek üye çağırılır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
DİSİPLİN KURULUNUN ÇALIŞMA USULÜ VE KARARLARI 

Toplantıya Çağrı : 
Madde 16 — Disiplin Kurulu, kurul başkanının çağrısı ile toplanır. 
Toplantı ve karar çoğunluğu : 
Madde 17 — Disiplin Kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve çoğunlukla karar 

verir. 
Disiplin Kurulu kendisine iletilen disiplin olayını, dosyanın disiplin kuruluna 

gelişinden itibaren en geç on gün içinde karara bağlar. 

İlk soruşturma ve kurula sevk : 
Madde 18 — Merkez Müdürünün disiplin kurulunca incelenmesini uygun gör

düğü olaylar hakkında ilk soruşturma hemen yapılır. 
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İlk soruşturmayı: 
a) Merkez Müdürünün yazılı havalesiyle müdür başyardımcısı veya müdürün 

görevlendireceği bir müdür yardımcısı veya bir öğretmen, 
b) Acil hallerde disiplin kurulu yapar. 
Soruşturma disiplin suçunun işlendiğine ait İhbar, şikâyet veya diğer bir belge 

üzerine iddia edilen suça ait bilgi ve belgelerin toplanması, tanıkların, sanığın veya 
sanıkların ifadelerinin alınması, delillerin değerlendirilmesi ve bu konuda bir rapor 
hazırlanması şeklinde yapılır. 

Acil hallerde soruşturma doğrudan doğruya okul disiplin kurulunca yapılmak 
üzere olaya ait ihbar veya şikâyet evrakı İle birlikte diğer belge ve deliller merkez 
müdürü tarafından kurula sevkedilir. Bu halde disiplin kurulu mevcut belge ve de
lillere göre sanığın veya sanıkların savunmalarını alarak soruşturmayı tamamlar ve 
gerekli kararı alır. 

Disiplin Kurulu sanığın veya sanıkların savunmalarım değerlendirdikten sonra 
gerekli görürse tekrar eski ve yeni tanıkların ifadesine ve yeni bilgi ve belgelere 
başvurur. Gerektiğinde sanığın veya sanıkların ikinci defa savunmalarını alır. 

Savunmalar ve İfadeler sözlü olarak alındığı takdirde bir tutanakla tesbit 
edilir. 

Savunmanın Alınması: 
Madde 19 — Disiplin kuruluna sevkedilen sanık kursiyerlerin kurul tarafın

dan yazılı veya sözlü savunmalarının alınması zorunludur. 
Kurula Çağırma : 
Madde 20 — Disiplin kurulu, gerektiğinde sanık veya tanıkları dinlemek üzere 

yazılı olarak kurula çağırır. 
Sanık ve tanık durumunda bulunan kursiyerler çağrıya uyarak kurulca be

lirlenen gün ve saatte kurulda bulunmak zorundadırlar. 
Yapılan çağrıya uygun bir süre tanınır. Bu süre yedi günü geçemez. Bu süre 

sonunda çağrıya özürsüz gelmeyenler hakkında dosyada mevcut bilgi ve belgelere 
göre karar verilir. 

İfade ve Savunma Vermek İstemeyenler : 
Madde 21 — İfade vermeyen veya savunmada bulunmayan yahut çağrıldığı 

halde gelmeyen olursa durum bir tutanakla tesbit edilir ve 20. maddenin son fıkrası 
hükmü uygulanır. 

Cezaların Takdiri: 
Madde 22 — Disiplin Kurulu «Merkezden kısa süreli uzaklaştırma ve «Mer

kezden Uzaklaştırma» cezasının takdirinde suçlu öğrencinin aynı dönem içinde ceza 
alıp almadığını, psikolojik durumunu, suçun işleniş şartlarım, diğer ağırlaştırıcı ve 
hafifletici sebepleri de göz önünde bulundurur. 

Diğer kararlar ilgili bölüm ve maddelerde belirtilen ölçülere göre tayin edilir. 
Kararların Yazılması: 
Madde 23 — Kararlar gerekçeli olarak yazılır, cezanın takdirinde esas alınan 

hususlar özet halinde ifade edilir, dayanılan yönetmelik maddeleri belirtilir ve karar 
bütün üyeler tarafından imzalanır. Karara katılmayanlar, katılmayış sebeplerini ya
zarak veya yazdırarak ayrıca imza ederler. Kararlar (örnek)'e uygun şekilde yazılır. 

Kararların yazdırılmasmdan, imzalatüıp merkez müdürlüğüne sunulmasından, 
saklanmasından ve diğer yazışma İşlerinde kurul başkam sorumludur. 

Müdürün İtirazı : 
Madde 24 — Müdür, disiplin kurulu kararı ile verilen cezayı yerinde görmez 

veya kanun, yönetmelik ve usule aykırı bulursa, konunun bir daha incelenmesini ge
rekçesini de belirterek disiplin kurulundan İster. 
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Israr Kararı: 
Madde 25 — Disiplin Kurulu, iade edilen kararını müdürün itirazı ve gösterdiği 

sebepler doğrultusunda yeniden inceler ve en geç beş gün içinde karara bağlar. Eski 
kararında aynen ısrar etmesi halinde Kurul, ısrarın gerekçesini etraflıca belirtir. Mü
dür, Kurulun ikinci kararını onaylar. 

Kararttı Sonuçlandırılması: 
Madde 26 — Disiplin Kurulu kararları müdürün onayı ile kesinleşir; ilgiliye 

yazılı tebligat yapılarak yürürlüğe konulur. 

Kararların Valiliğe Bildirilmesi : 
Madde 27 — Disiplin Kurulunun müdür tarafından .onaylanarak kesinleşen 

merkezden sürekli uzaklaştırma kararı kursiyerin depo tayininin yapıldığı Valiliğe 
bildirilir. Bu durumda, ilgili kursiyer veya kursiyerler hakkında 657 sayılı devlet me
murları kanunu ve diğer kanunlara ve yönetmeliklere göre İdari veya adlî kovuştur
ma açılır. Kovuşturmanın başlamasından sonuçlandırılmasına kadar İlgili mevzuatla 
belirtilen usuller uygulanır. Kesinleşen sonuç gerekli İşlemin yapılması için bakan
lığa da bildirilir; Sanıkların ve suçlu bulunanların kanunlarda yazılı hakları saklıdır. 

Müdürün Yetkisi : 
Madde 28 — Müdür gerekli görürse uyarma, kınama, kısa süreli uzaklaştırma 

cezası alan kursiyer hakkında Valiliğe bilgi verebilir. Valilik cezalılar için soruştur
ma açabilir. 

Müdür, merkezden uzaklaştırma cezası alan kursiyerin bu cezasını, tutarlı ge
rekçe göstererek en az 10 günlük kısa süreli uzaklaştırma cezasına çevirebilir. An
cak, bu yetkisini bir defadan fazla ceza alanlarla topluca İşlenen suçların failleri hak
kında kullanamaz. 

Müdür, bu madde şümulüne giren kursiyerleri, haklarında İdari adlî işlem ya
pılması İçin ilgili Valiliğe bildirmeye mecburdur. 

Memur olma Yönünden : 
Madde 29 — Kursiyerler, Merkez Yönetimince veya diğer amirlerince kendi

lerine öğretmenlik mesleği ile ilgili olarak verilen bir görevi yerine getirirken adlî 
ve malî suç işlemiş olurlarsa memurun muhakemat kanununa tabidirler. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
KANUNİ KOVUŞTURMAYI GEREKTİREN SUÇLAR 

Madde 30 — Merkez yönetimi, kursiyerlerin merkez içinde veya merkez dışın
da olup da merkez yönetimine duyurulan, kanuni kovuşturmayı gerektirecek bir suç 
işlemeleri halinde ilgili makamları haberdar etmekle yükümlüdür. 

Kamu suçlarından dolayı haklarında tutuklama karan verilip de yakalanama-
lıkları veya teslim olmadıkları ilgili makamlarca merkeze bildirilen kursiyerler mer
kezde harındırılmaz; ders, sınav, laboratuvar ve uygulama gibi eğitim ve öğretim ça
lışmalarına ve merkezin diğer faaliyetlerine alınmaz; kendilerine izinde verilmez. 

Bu gibilerin durumları derhal ilgili makamlara bildirilmekle birlikte hakların
da disiplin kovuşturması da yapılır. 

Haklarında kamu davası açılmış bulunan kursiyerlere aynı suçtan dolayı disip
lin cezası verilebilmesi için kamu davasının sonucunun beklenmesi gerekmez. 

Herhangi bir suçtan dolayı tutuklu bulunan kursiyerler hakkında, tutukluluk 
halleri sona erdikten hemen sonra disiplin kovuşturması yapılır. 

Adlî kovuşturma sonunda beraat etmiş, olsalar bile kursiyerler hakkında disip
lin yönünden soruşturma açılabilir. 
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ALTINCI BÖLÜM 
CEZALARIN TEBLİĞİ VE CEZALARA İTİRAZ 

Madde 31 — Cezalar ilgili kursiyere Merkez Yönetimince yazılı olarak tebliğ 
edilir. 

Tebligat merkezde bulunan kursiyere imzası alınmak suretiyle, merkezde bu
lunmayan kursiyere ise vermiş olduğu adresine gönderilecek iadeli taahhütlü mektupla 
yapılır. 

Kursiyer ile ilgili tebellüğ belgesi, posta alındısı veya alma haberi soruşturma 
dosyasına konur. 

Adres değişikliğini Merkez yönetimine bildirmediği, eksik veya yanlış bildirdiği 
için kendisine ulaştırılamayan tebligat için 10 gün süre ile asılmak suretiyle yapılır. Bu 
sürenin bitiminde gerekil işleme girişilir. 

Cezalara İtiraz : 
Madde 32 — Müdür tarafından onaylanarak kesinleşen ve yürürlüğe konulan 

Merkez Disiplin Kurulu kararlarına itiraz edilemez; ancak kursiyerin 657 sayılı Dev
let Memurları Kanunu ve öğretmenlik mesleği ile ilgili özel yasalara göre almış ol
duğu cezalar için bu yasalarda belirtilen haklan saklıdır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
CEZALARIN NİTELİĞİ VE SONUCU 

Cezalann Niteliği ve Sonucu : 
Madde 33 — Merkez Disiplin Kurulunca verilen cezalar, merkezin eğitim öğre

tim ve yönetiminin sağlıklı bir biçimde işlemesini amaçlar, Disiplin cezalan İlgilinin 
merkezdeki özel dosyasına ve kardeksine kaydedilir, fakat esas memuriyet siciline ge
çirilmez. Bu cezalardan sonra Valilikçe yapılan soruşturma ve inceleme sonucunda 
verilen cezalar ise ilgilinin memuriyet siciline kaydedilir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

Cezaların Kaldırılması : 
Madde 34 — Merkez Disiplin Kurulu tarafından verilen cezanın uygulanmasın

dan sonra kursiyerin durumunu düzelttiği, davranışlarını iyileştirdiği anlaşıldığı tak
dirde dosyasına işlenmiş olan cezalardan; «uyarma», «kınama», «merkezden kısa süreli 
uzaklaştırma» cezaları, müdürünün teklif ve öğretmenler kurulunun da tasvibinden 
sonra disiplin kurulu kararı ile kaldınlabllir. Bu karar ilgilinin dosya veya kardeksine 
kaydedilir. 

Yönetim önlemi : 
Madde 35 — Müdür, suç işleyen kursiyeri bir taraftan disiplin kuruluna sevk-

etmekle beraber, gerektiğinde disiplin kuruluna şevkten önce veya sonra; kovuştur
manın tamamlanmasını ve sonucunu beklemeden acil bir tedbir olmak üzere uygun 
göreceği süre kadar geçici olarak merkezin yatakhane ve yemekhane tesislerinden 
yararlandırmayabilir. 

Tedbirin alınmasını takiben en geç üç gün içinde sanık kursiyer hakkında so
ruşturmaya başlanır ve disiplin kuruluna şevki ile en geç bir hafta içinde disiplin ku
rulunca karara bağlanır. Aksi halde alınan tedbir kendiliğinden kalkar. Şu kadar ki, 
zorlayıcı ve haklı sebepler varsa bu tedbir en çok bir hafta daha uzatılabilir. 

Kursiyerlerin sebep oldukları olağanüstü durumlar karşısında müdür, bir ted
bir olmak üzere merkez ve merkeze dahil yerlerle pansiyonları en çok üç gün öğre-
time kapatabilir ve durumu Bakanlığa gerekçesi ile bildirir. Ayrıca ilgili Valiliğe de 
bilgi verir. 
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Valilik Soruşturması ; 
Madde 36 — İlgili Valilik gerekli görürse-kursiyer hakkında doğrudan soruş-

turma açabilir. Bu durumda o kursiyer hakkında Merkez Disiplin Kurulunca da iş
lem yapılır. 

Zararın ödetilmesi : 
Madde 37 — Merkez mallarına zarar verildiği takdirde meydana gelmiş olan 

zararların ilgililere ayrıca ödettirilmesi için gerekli işlem yapılır. 

Yürürlük Hükümleri : 
Madde 38 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 39 — Bu Yönetmeliği Milli Eiğitim Bakanı yürütür. 

ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME MERKEZİ 
DİSİPLİN KURULU KARARI 

örnek 
Karar No : 
Karar Tarihi : 

1. Sanık Kursiyeıin (kursiyerlerin) 
Adı ve Soyadı , 

2. Bölümü, sınıfı : ,., 
3. Okul No. : 
4. Cezayı gerektiren davranırın çeşidi delilleri 

a. Sanık kursiyerin <kursivetlerin) ifadesinin özü : 
b. Tanıkların ifadelerinin özü ; 
c. Varsa, cezayı gerektiren davranışın, yapıldı

ğını tesbite yarayan diğer deliller. : , 
5. Disiplin Kurulunun kanaati : 
6. Aynı öğretim yılında ceza alıp ?lmsdığı, almış 

İse sebepleri ve tarihleri : , 
7. Cezayı hafifleten ya da ağırlaştıran sebepler 
8. Cezanın takdirinde esas alınan hususlar, verilen 

cezanın çeşidi ve dayandığı yönetmelik maddesi , 

Disiplin Kurulu 
Başkanı Üye Üye 

Uygundur 

/ / 19 
Okul Müdürü 

Milli Eğitim Bakanlığından : 

Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği 
BİRİNCİ BÖLÜM 

GENEL HÜKÜMLER 
Amaç ; 
Madde 1 — Bu yönetmeliğin amacı; öğretmenler arasında sevgi ve saygı bağ

larım kuvvetlendirmek, ATATÜRK ilkelerine ve inkılâplarına bağlı, kaderde, kıvançta 
ve tasada ortak olup mesleğe ömür vererek emekli olmuş öğretmenlerin hizmetlerinin 
unutulmayacağı duygusunu vermek, ölümsüz Başöğretmen Büyük Atatürk'ü ve ebe
diyete göçmüş bulunan öğretmenleri anmak, mesleğe yeni giren genç öğretmenlerde 
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mesleklerinin yüceliği bilincini uyandırmak, böylece meslek dayanışmasını ve öğret
menliğin saygınlığını güçlendirmektir. 

Kapsam : 
Madde 2 — Bu yönetmelik, öğretmenler Gününün amaçlarını, kutlama komite

lerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile Kutlama Gününe ilişkin esasları kapsar. 
Dayanak : 
Madde 3 — Bu yönetmelik, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa dayanıla

rak hazırlanmıştır. 
İKİNCİ BÖLÜM 

KUTLAMA 
Kutlama Günü : 
Madde 4 — En büyük öğretmen ATATÜRK"ün, Millet Mektepleri Başöğret

menliğini kabul buyurdukları tarih olan 24 Kasım günü, her yıl Öğretmenler Günü ola
rak kutlanır. 

Kutlama Komiteleri : 
Madde 5 — Öğretmenler Günü dolayısıyla Millî Eğitim Bakanlığı içinde bir 

Merkez Kutlama Komitesi, il ve ilçe merkezlerinde de Kutlama Komiteleri kurulur. 
a) Merkez Kutlama Komitesi, Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı veya yardım

cılarından birinin başkanlığında, öğretmen yetiştirme ile ilgili Genel Müdür, en kı
demli Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi, bir Bakanlık Müşavir Müfettişi, diğer genel 
müdürlerden meslekteki kıdemi en fazla olan ikisi ile Komite Başkanınca seçilecek 
en az şube müdürü düzeyinde iki personelden ve Ankara Milli Eğitim Müdüründen 
oluşur. Bu komiteye istedikleri takdirde üniversite, Silâhlı Kuvvetler ve diğer Bakan
lıklardan birer temsilci de katılabilir. 

b) İllerde valinin veya görevlendireceği yardımcısının başkanlığında. Millî Eği
tim Müdürü, il merkezindeki yüksek okullarda görevli en kıdemli müdür ve en kıdemli 
öğretmen, orta öğretim kurumlarında görevli en kıdemli müdür ve en kıdemli öğret
men, temel eğitim birinci ve ikinci kademe okullarında görevli en kıdemli birer müdür 
ve en kıdemli birer öğretmen, merkez ilçe ilköğretim müdürü ile il merkezinde gö
revli genç öğretmenden oluşur, 

c) İlçe merkezlerinde kaymakamın başkanlığında, ilköğretim müdürü, ilçe 
merkezinde bulunan yüksek okullarda görevli en kıdemli müdür ve en kıdemli öğret
men, orta öğretim kurumlarında görevli en kıdemli müdür ve en kıdemli öğretmen, 
temel eğitim birinci ve ikinci kademe okullarında görevli en kıdemli birer müdür ve 
en kıdemli birer öğretmen ile ilçede görevli en genç öğretmenden oluşur. 

Madde 6 — Kutlama törenleri; bu yönetmelik ile Merkez Kutlama Komitesince 
yayımlanacak genelge esaslarına göre yapılır. 

Madde 7 — Bir sonraki yılın öğretmenler Günü Kutlama plân ve programlan, 
Merkez Kutlama Komitesince Ocak ayının ilk haftasında başlayacak biçimde Şubat 
ayı sonuna kadar düzenlenir ve bir genelge ile ilgililere duyurulur. 

Kutlama Törenleri : 
Madde 8 — öğretmenler Günü nedeniyle, Millî Eğitim Bakanlığı Merkezinde, 

İllerde ve ilçelerde kutlama komitelerince düzenlenen programlara göre törenler ya
pılır. Ayrıca, öğretmen yetiştiren kurumlarda da özel törenler düzenlenir. 

Madde 9 — öğretmenler Günü Kutlama programlarının düzenlenmesinde aşa
ğıdaki hususlara yer verilir. 

a) Ankara'da Başöğretmen Atatürk'ün Anıtkabrine, Millî Eğitim Bakanlığı 
önündeki Atatürk Büstüne, i l ve ilçelerde Atatürk anıtlarına veya büstlerine çelenk 
konulması; 
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b) Atatürk ve ebediyete göçmüş Türk öğretmenlerine saygı duruşunda bulu

nulması; 
c) İstiklâl Marşı'nın söylenmesi; 
ç) Günün anlamını belirleyen konuşmaların yapılması; 
d) Emekli bir öğretmen, yoksa en kıdemli öğretmenin bir konuşma yapması; 
e) Emekli öğretmenleri temsil etmek üzere komitece kabul edilecek en kıdemli 

bayan ve en kıdemli erkek birer emekli öğretmene, daha çok manevi değerde olan ar
mağanların verilmesi (Aynı kişilere bu armağan ikinci defa verilemez); 

f) öğrencilerin, öğretmenleri için yazmış oldukları şürleri okumaları; 
g) öğretmenlikle ilgili temsillerin verilmesi; 
h) Millî Marşlar, öğretmen marşı ile koro halinde şarkılar söylenmesi ve folk

lor gösterileri yapılması; 
ı) Emekli veya kıdemli öğretmenlerden arzu edenlerin ve Kutlama Komitele-

rlnce uygun görülenlerin çevre okullarında, okulun bütün öğretmen ve öğrencilerine 
hitap eden konuşmalar yapmaları; 

1) Emekli veya kıdemli öğretmenlerden arzu edenlerin meslekî anılarını anlat
malarının sağlanması; 

j) öğretmen ve öğrencilerin çalışmalarım yansıtan sergiler açılması; 
k) Edebiyat, sanat ve bilim alanlarında, öğretmeni ve öğretmenlik mesleğini 

konu alan yarışmalar düzenlenmesi. 
Madde 10 — Kutlama törenleri, kutlama komitelerince kararlaştırılacak okul 

veya uygun bir salonda yapılır. 
Törenlere, emekli ve çalışmakta olan Öğretmenler ile veliler ve çevredeki görev

liler arasından davet edilenler katılırlar. Ayrıca, uygun olan faaliyetlerde okullardan 
seçilecek öğrenci temsilcileri de katılabilirler. 

Madde 11 — Kutlama törenlerine çalışma saatleri içinde en çok bir yarım gün 
ayrılır. Ancak kutlama günü geceye taşınlabileceği gibi, kutlama gününün resmî tatil 
gününe veya resmî tatil günü arifesine rastlaması halinde bu süre genişletilebilir. 

Kutlama günü okul binaları, Türk Bayrağı, okul filaması ve Atatürk'ün eğitimle 
veya öğretmenlik mesleğiyle ilgili sözlerinden oluşan dövizlerle donatılır. 

Madde 12 — Her yıl öğretmenler Günü dolayısıyla; 
a) Millî Eğitim Bakanlığınca bir bildiri yayınlanır, 
b) Kutlama komitelerince i l ve ilçelerde, TRT ve basın yoluyla günün anlamını 

vurgulayan yayınların yapılması sağlanır; 
Ayrıca, Millî Eğitim Bakanlığı Film, Radyo ve Televizyonla Eğitim Merkezince 

günün anlam ve önemini belirten yayınların yapılması sağlanır. 
c) Her ilden o yıl emekliye ayrılmış bir veya ilin büyüklüğüne göre iki öğret

men, Millî Eğitim Bakanının davetlisi olarak Ankara'ya çağrılır. Hazırlanan progra
ma göre, öğretmen yetiştirme ile ilgli Genel Müdürlükçe davet edilen bu öğretmenle
rin, Millî Eğitim Bakanlığı önündeki Atatürk büstüne ve Anıtkabire çelenk koymaları, 
Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulunmaları sağlanır; 

ç) Okullarda öğrenciler arasında sınıf ve okul düzeylerinde; öğretmene saygı 
ve sevgi konusunda şür, kompozisyon, resim vb. yarışmalar düzenlenerek derece alan
lara uygun armağanlar verilir. 

Yılın öğretmenlerinin Seçimi ve ödüllendirilmesi : 
Madde 13 — Kutlama törenleri sırasında, o yıl içinde emekli olan bütün öğret

menlere, içeriği Talim ve Terbiye Kurulunca saptanacak bir hizmet belgesi ile bir şüt 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 26 



28 Şubat 1981 — Sayı: 17263 RESMİ GAZETE Sayfa : 27 

verilir. Törene katılamayan emekli öğretmenlerin hizmet belgeleri ve şiltleri, Milli 
Eğitim Müdürlüğünce adreslerine gönderilir. 

Madde 14 — öğretmenler Günü nedeniyle temel eğitim birinci ve ikinci kade
me okulları, ortaöğretim, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yükseköğretim kurumlan İle 
Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilâtında, Millî Eğitim Müdürlüklerinde, İlköğretim 
Müdürlüklerinde, 11 Eğitim Araçları Başkanlıklarında, Yaygın Eğitim Merkez Müdür
lüklerinde ve Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde görevli öğretmenlerle öğretmen 
kökenli yöneticiler arasından (emekli öğretmen ve yöneticiler dahil); Millî Eğitim Ba
kanlığınca, Merkez Kutlama Komitesinin önerisi ve Millî Eğitim Bakam'nın onayı ile 
yılın öğretmeni seçilir. 

Yılın öğretmenine Millî Eğitim Bakam tarafından maddî ve manevî ödüller ve
rilir. 

Madde 15 — Yılın öğretmeninin seçiminde aşağıdaki yol izlenir: 
11 ve ilçelerdeki kutlama komiteleri; temel eğitim birinci ve İkinci kademe öğ

retmenleri arasından birer, ortaöğretim kurumlan öğretmenleri arasından bir ve Millî 
Eğitim Bakanlığına bağlı yükseköğretim kurumları öğretmenleri arasından bir olmak 
üzere dört aday saptar. İlçelerdeki kutlama komiteleri, adaylarını ildeki kutlama ko
mitesine bildirir. İllerdeki kutlama komiteleri bunlarla birlikte kendi adayları arasın
dan; temel eğitim birinci ve ikinci kademeden birer, ortaöğretim kurumlarından 
bir ve yükseköğretim kurumlarından bir olmak üzere ilin dört adayını saptayarak 
Merkez Kutlama Komitesine bildirir. 

Merkez Kutlama Komitesi, Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatındaki öğ
retmen kökenli görevliler arasından dört aday seçer. Merkez Kutlama Komitesi, bun
larla birlikte illerin adayları arasından yılın öğretmenini seçer. 

İl ve ilçelerdeki yöneticiler ile İl Eğitim Araçlan Başkanlıkları, Yaygın Eğitim 
Merkez Müdürlükleri, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde görevli öğretmenler ve 
yöneticiler ait oldukları düzey öğretmenleri arasında değerlendirilir. 

Madde 16 — Yılın öğretmeninin seçiminde aşağıdaki hususlar önşart olarak 
aranır: 

a) Meslekteki kıdemi en az 30 yıl olmak; 
b) Atatürk İlkelerine ve İnkılâplarına içtenlikle bağlı olmak; 
c) öğretmenlik hizmeti süresince siciline işlenmiş ceza almamış olmak; 
Ç) Bu amaçla daha önce ödüllendirilmemiş bulunmak. 
Ancak, yılın öğretmeninin seçiminde aşağıdaki hususlar öncelik nedeni olur. 
a) öğretmenlik yaptığı süre; 
b) Aldığı takdirname ve başarı belgeleri; 
c) Mesleği İle ilgili eserleri; 
ç) Çevre ve ülke kalkınmasına yaptığı kalkılan; 
d) Eğitim alanındaki buluşlan. 
Sicilleri illerde bulunan görevlilerin yukardaki hususlarla ilgili durumları, iller

deki kutlama komitelerince, diğer görevliler için Merkez Kutlama Komitesince belge
lendirilir. 

öğretmenlik mesleğine Giriş Günü : 
Madde 17 — Her yıl 24 Kasım günü, öğretmenler Günü olmanın yanında öğ

retmenlik Mesleğine Giriş Günüdür. 
Bu nedenle 24 Kasım gününde, öğretmenlik mesleğine yeni girmiş olanlar, Kut

lama Komitelerinin yapacakları düzenlemeye göre aşağıdaki andı içerler. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 27 
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AND METNİ : 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASINA. ATATÜRK İNKILAP VE İLKE

LERİNE, ANAYASADA İFADESİNİ BULAN TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNE SADA-
KATLA BAĞLI KALACAĞIMA; TÜRKİYE CUMHURİYETİ KANUNLARINI TA
RAFSIZLIK VE EŞİTLİK İLKELERİNE BAĞLI OLARAK UYGULAYACAĞIMA; 
TÜRK MİLLETİNİN MİLLÎ, AHLAKİ, İNSANI, MANEVÎ VE KÜLTÜREL DEĞER
LERİNİ BENİMSEYİP, KORUYUP BUNLARI GELİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞACAĞI
MA; İNSAN HAKLARINA V E ANAYASANIN TEMEL İLKELERİNE DAYANAN 
MİLLİ, DEMOKRATİK, LAİK SOSYAL BİR HUKUK DEVLETİ OLAN TÜRKİYE 
CUMHURİYETİNE KARŞI GÖREV VE SORUMLULUKLARIMI BİLEREK, BUNLA
RI DAVRANIŞ HALİNDE GÖSTERECEĞİME; BÜTÜN GÖREVLERİMİ TÜRK MİL
Lİ EĞİTİMİNİN AMAÇ VE TEMEL İLKELERİNE UYGUN OLARAK YAPACAĞI
MA, ÖĞRENCİLERİMİ BU DOĞRULTUDA YETİŞTİRECEĞİME NAMUSUM VE 
ŞEREFİM ÜZERİNE AND İÇERİM. 

24 Kasım günü İle okulların yaz tatiline girdiği tarih arasında öğretmenlik 
mesleğine girenler, andlarmı göreve başladıkları ay içinde görevli bulunduğu okul öğ
retmenleri huzurunda içerler. Bununla ilgili önlemleri okul müdürleri alır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Geçici Hükümler 

Geçici Madde : 
Geçici Madde 1 — Bu yönetmeliğin kabulünden sonra, öğrenci, öğretmen ve 

sanatçılar arasında, Atatürk'ün en büyük öğretmen ve Başöğretmen olduğunu vurgu
layan; öğretmene sevgi ve saygı ile öğretmenin toplumun bireylerinin ve özellikle 
gençlerin yetiştirilmelerindeki hizmetlerini dile getiren bir «Öğretmen Marşı» güfte 
yarışması açılır. Bestelenmeye lâyık görülen şiir, Atatürk'ün Doğumunun 100. yılında 
«öğretmen Marşı» olarak, tanınmış bir sanatçıya bestelettirilir. Bu İşlem, Millî Eğitim 
Bakanlığınca en geç HAZİRAN ayı başında sonuçlandırılır. 

Geçici Madde 2 — 1981 yılı kutlama programı, Millî Eğitim Bakanlığınca bu 
yönetmeliğin yayınlanmasından önce kurulmuş bulunan Komisyon tarafından hazırla
nır ve yürütülür. 

Yürürlük Hükümleri: 
Madde 18 — Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 19 — Bu yönetmeliği Millî Eğitim Bakanı yürütür. 

Sirküler 
Ticaret Bakanlığından -. 

Dıştiearet İşlerine Dair Sirküler 
(Anlaşmalar 81/4) 

22/3/1980 tarihli ve 16937 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ve 16/1/1981 ta
rih ve 17222 sayılı Resmî Gazete'deki Dıştiçaret İşlerine Dair Anlaşmalar 81/3 Sirkü
leri İle kontenjanları dörtte bir oranında yenilenen Türkiye - Romanya Karma Eko
nomik Komisyonu 6. Dönem Toplantısına İlişkin Protokol'a ek «A» listesinde kayıttı 
«Sondaj için casing, tubing ve diğer çelik mamulleri» kontenjanı 2 milyon dolar arttı
rılmıştır. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 29 
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İ L Â N B Ö L Ü M Ü 

Yargı Hânları 
Kuyucak Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1980/261 
Davacı Ahmet Kanat vekili Avukat İlhan Çırak tarafından Ali Kanat'ın gaip

liğine karar verilmesi hakkında açılan davada yapılan tensip kararı gereğince : 
1968 yılında Çubukdağda meydana gelen sel felaketinden sonra Kamllpaşa 

Mahallesinden Ahmet oğlu Emıne'den olma 1939 doğumlu Al i Kanattan haber alan 
kendisini gören veya bulunduğu yeri bilen şahısların mahkememize bilgi vermeleri 
aksi halde Ali Kanat'ın gaipliğine karar verileceği ilân olunur. 14194 /1-1 

Tunceli Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1980/181 
Davacı Hüseyin Kılınç vekili Av. Hasan özcan'm davalı Elif Kılınç alenine 

Mahkememizde ikame eylediği şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davasının 
yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara kararı gereğince davalı Elif Kıhnç'ın 
tüm aramalara rağmen bulunmadığından gıyap kararının tebliğ edilmemiş olmakla 
ilânen tebliğine karar verilmesi gerekmiştir. 

Bu nedenle işbu ilanın neşriyat tarihinden itibaren 15 gün içinde duruşmanın 
atılı bulunduğu 26/3/1981 günü saat 10 da mahkememizde hazır bulunması, gelme
diği takdirde gıyap kararının tebliğ edilmiş sayılacağının Elif Kıhnç'a ilânen tebliğ 
olunur. 2634/1-1 

l • 
Uşak 1. İnci Asliye Hukuk Mahkemesinden : 

1978/442 
Davacı S. S. Kurumu Genel Müdürlüğü vekili Av. Yalçın öner Ue davalı Ra-

şit Kozak ve dahili davalılar Ayşe Kozak, Ayşe Seyhan, Şerife Keskin aralarındaki 
alacak davasının duruşması esnasında verilen karar gereğince : 

Davalılar Ayşe Seyhan ve Şerife Keskln'ln tebligata sarih açık adreslerinin 
bulunamadığından mahkememizin 1978/442 esas sayılı Alacak davasının duruşma 
günü olan 24/2/1981 gününde Uşak 1. Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda hazar 
bulunmaları Gıyap yerine kaim olmak üzere İlân olunur. 2636 /1-1 
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Ankara 14. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1979/189 
Davacı : Millî Savunma Bakanlığı, 
Vekili : Av. Şule Yörükoğlu 
Davalı : Bahattin Ertürk, 135. Amber St. No: 201 Carol Strem Illinois 60187 

U.S. A. 
Dava : Alacak. 
Davalıya evvelce Memleket Gazetenin 5/12/1979 gün 285547 sayılı nüshasında 

dava dilekçesi ilânen tebliğ edilmiş buna rağmen duruşmaya gelmediğinden gıyap 
kararında ilânen tebliğine karar verilmiş olup, duruşması 12/3/1981 günü saat 
li.OO'e bırakılmıştır. Mezkûr gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya kendinizi 
bir vekille temsil ettirmediğiniz takdirde HUMK. 405. maddesi gereğince duruş
maya gıyabınızda devam olunacağı, gıyap karan tebliği yerine kaim olmak üzere 
tebliğ ve ilân olunur. 2214 

1980/828 
Davacı : Millî Eğitim Bakanlığı. 
Vekili : Av. Gülsen Eliçevik. 
Davalılar : 
1 — Kemal Yılmaz, Yüksek Teknik öğretmen Okulu Kütüphanesi, ANKARA. 
2 — Ahmet Taşkın, Halasgargazi Cad. Kant Pasajı (Vilvi Kuaför) Şişli/ÎS-

TANBUL. 
Dava : Alacak. 
Davalının yukarıdaki adresine çıkartılan davetiye bilâ tebliğ iade edilmiş, 

Emniyetçe yaptmlan tahkikat neticesi salih adresi tesbit edilemediğinden dava 
dilekçesinin ilânen tebliğine karar verilmiş olup duruşması 12/3/1981 günü saat 
10.35'e bırakılmıştır. Meşkûr gün ve saatte duruşmaya gelmeniz veya kendinizi bir 
vekille temsil ettirmeniz. Gelmediğiniz takdirde hakkınızda gıyabı karan çıkartı-
lacağı hususu dava dilekçesinin tebliği yerine kaim olmak üzere tebliğ ve ilân 
olunur. 2215 

o 
Ankara 4. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1980/782 
Îzmir - Bornova Yüksek Öğretmen Okulunda Enver Coşkun'a; 
Davacı M. E. Bakanlığı tarafından siz ve arkadaşlarınız aleyhine açılan ala

cak davası nedeniyle adınıza ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup karar 
gereğince duruşma günü olan: 12/3/1981 günü saat: 9.40'da bizzat mahkemede ha
zır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz gerektiği aksi halde 
müteakip duruşma günü için adınıza ilânen gıyap kararı çıkartılacağı hususu dava 
dilekçesi ve duruşma gününün tebliği yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

2210 

1980/566 
Edirne - Kadıköy Hane: 44 de Fatih Bektaş ve îst. Üsküdar Fıstıkağacı Mü-

nür Ertekin Sokak No: 28/A-16 da Emir Erdoğan'a; 
Davacı M. E. Bakanlığı tarafından siz ve arkadaşlarınız aleyhine açılan ala

cak davası nedeniyle adınıza ilânen tebligat yapılmış olup duruşmaya gelmediğiniz
den adınıza gıyap kararının ilânen tebliğine karar verilmiştir. Karar gereğince 
duruşma günü olan 12/3/1981 günü saat: 9.30'da Mahkemede hazır bulunmanız 
aksi halde davaya gıyabınızda devam olunacaktır. Keyfiyet gıyap kararının tebliği 
yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 2211 
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Üsküdar 1. Asliye Ceza Hâkimliğinden: 

Müdahilin adı soyadı: Hacı Mecit Koçak, 
Sanığın adı soyadı: Ensar Çalışkan, 
Karar tarihi: 28/3/1980 
E. No: 1977/583 
K. No: 1980/247 
Sanık hakkında uygulanan Kanun maddesi ve suçu: 
Tedbirsizlik dikkatsizlik neticesi yaralamaya sebebiyet vermek, 
TCK. nun 459/2-Son, 5435 sayılı Kanun 6085 sayılı Kanunun 60/E-647 sayılı 

Kanunun 4. maddeleri gereğince. 
Ceza miktarı: Neticeten: Beşyüzaltmışbeş lira ağır para cezası. Müdahilin 

tazminat hususunda ait olduğu merciye müracaatta muhtariyetine. 
Yukarıda mahiyeti yazılı hükmün, müdahilin adresinde bulunamaması sebe

biyle tebliğ edilemediği cihetle, 7201 sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince, neşir 
tarihinden itibaren 15 gün içinde muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 

2239/1-1 

Sanığın adı soyadı: Hüseyin Orhan: .Mehmet Kâmil oğlu, 1944 doğumlu. 
Karar tarihi: 14/9/1979 
E. No: 1975/710 
K. No: 1979/546 
Suç : 6136 sayılı Kanuna muhalefet. 
Uygulanan Kanun maddesi: 6136 sayılı Kanunun 1308 sayılı Kanunla değişik 

15. maddesi, 6085 sayılı Kanunun 232 sayılı Kanunla değişik 60/E. maddesi, TCK. nun 
36. 89 - 647 sayılı Kanunun 6. maddeleri. 

Ceza miktarı; Neticeten : Altı ay hapis, ikiyiizelli lira ağır para cezası, suç 
konusu kama bıçağının müsaderesi, şoför ehliyetnamesinin on gün geçici olarak 
geri alınması ve cezalarının tecili., 

Yukanda mahiyeti yazılı hükmün, sanığın adresinde bulunamaması sebebiyle, 
tebliğ edilemediği cihetle, 7201 sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince neşir tarihin
den itibaren 15 gün içinde muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 

2239/2 

Sanığın adı soyadı: Mustafa Yılmaz: Mehmet oğlu 1954 doğumlu. 
Karar tarihi: 19/10/1979 
E. No: 1978/655 
K. No; 1979/699 
Suç : 6136 sayılı Kanuna muhalefet. 
Uygulanan Kanun maddesi: 6136 sayılı Kanunun 1308 sayılı Kanunla değişik 

13. maddesi, TCK. nun 59. 40. 36. 89. maddeleri ve 647 sayılı Kanunun 6. maddeleri 
gereğince: 

Ceza miktarı: Neticeten :.On ay hapis, dörtyüzonaltı lira ağır para cezası, ce
zasının tecili, suç konusu tabanca ve teferruatının müsaderesi. 

Yukanda mahiyeti yazılı hükmün, sanığın adresinde bulunamaması sebebiyle, 
tebliğ edilemediği cihetle, 7201 sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince neşir tarihin, 
den itibaren 15 gün içinde muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 

2239/3 
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İdil Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1980/19 
K. No : 1980/91 
Sanık : Eşref Aktaş Süleyman oğlu Ayşe'den olma, Siirt 111 Batman İlçesi, 

Iklztepe Köyü nüfusuna kayıtlı. Aynı yerde oturur, 
Suç : Tehlikeli vasıta kullanmak. 
HÜKÜM ÖZETİ : 
Sanık Hasan Atalay ve Eşref Aktaş'ın tehlikeli vasıta kullanmak suçunu isle

diklerinden eylemlerine uyan T.C. K. nun 565/1 inci maddesi gereğince takdiren ve 
teşdiden 10 gün hafif hapis cezası ile 10'ar TL. hafif para cezası ile cezalandırılma
sına; 

5435 sayılı Yasanın hükümleri gereğince takdiren ve teşdiden verilen bu para 
cezası 30 misli artırılarak sanıkların (300'er) hafif para cezası ile cezalandırılmasına 
T. C. K. nun 24. maddesi gereğince verilen bu para cezasının 500,— TL. den aşağı 
olamıyacağından sanıkların 500,— TL. hafif para cezası ile cezalandırılmalarına, 

647 sayılı Yasanın 4. maddesi uyarınca verilen bu hapis cezasının beher gün
lüğü takdiren 50,— TL. üzerinden 500,— şer lira hafif para cezasına çevrilmesine, 

T. C. K. nun 72. maddesi gereğince para cezaları aynı nev'lden olduğundan 
iştima ettirilerek 1.000,— er lira hafif para cezası ile cezalandırılmalarına. 

2 — Her iki sanığın lehinde ve aleyhinde cezalarının kanunî veya takdiri teş-
did veya tahfifin tatbikine yer olmadığına, 

3 — Her iki sanığın geçmişteki halleri ile ve mahkemedeki davranışları ile bir 
daha suç işlemiyecekleri kanaatine mahkeme varmadığından 647 sayılı Yasanın 6 ve 
T-. C. K. nun 89. maddesi gereğince cezalarının tecülne yer olmadığına. 

4 — Sanık Eşref Aktaş ehliyetnamen şoför olduğundan ehliyetnamesinin 6085 
sayılı Yasanın 60/E maddesi gereğince 3 gün geçici olarak geri alınmasına diğer 
sanık Hasan Atalay ehliyetnamesin olduğundan bu hususta hüküm vermeye mahal 
olmadığına, 

5 — 220,— TL. mahkeme masrafının sanıklardan ayrı ayrı müştereken ve 
müteselsüen alınmasına. 

Sanıkların yokluğunda yasal yol açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup 
anlatıldı. 2297 

E. No : 1978/82 
K. No : 1980/18 
Sanık : Celal Dündar, Ahmet oğlu, Vesile'den olma, 1959 doğumlu Midyat 

İlçesi Salhl Köyü nüfusuna kayıtlı halen aynı yerde oturur. 
Suç : Orman Kanununa muhalefet. 
HÜKMÜN ÖZETİ : 
Sanığın Orman Kanununa muhalefetten dolayı eylemine uyan 6831 sayılı Ya

sanın 108/1. maddesi gereğince takdiren ve teşdiden 1 ay hapis ve 150,— TL. ağır 
para cezası ile cezalandırılmasına, sanığa verilen hapis cezası 647 sayılı Yasanın 4. 
maddesi gereğince günlüğü takdiren 20 TL. hesabı ile 600 TL. ağır para cezasına 
çevrilmesine, sanığa verilen para cezasının aynı nev'iden olduğundan T. C. K. nun 
72. maddesi gereğince toplanarak neticeten Yediyüzelll lira ağır para cezası ile ceza
landırılmasına, sanığa ait 47 AC 279 plaka No. lu kamyonun aynı Kanunun 108/4, 
maddesi gereğince müsaderesine sanıkta ve yeddiemlne teslim edilen 10 ster envalin 
T. C. K. nun 36. maddesi gereğince müsaadere edilmesine, sanık ehliyetli şoför oldu
ğundan 6085 sayılı Yasanın 60/E maddesi gereğince ehliyetinin 15 gün süre ile geri 
alınmasına, 175,— TL. mahkeme masrafının "anıktan tahsiline dair sanık ve müdahil 
Orman İdaresinin yokluğunda Yargıtay yolu açık olr.^-'- üzere verilen karar açıkça 
okunup anlatıldı. 2298 
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Adalar Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E . No: 1978/10 
K. No: 1978/29 
Hırsızlık suçundan rmhkememdzin 18/7/1978 tarihli ilâmı ile T. C.K.nun 492/6, 

62, 522, 55/3, 647 S.K. 4/1, maddeleri gereğince üç ay onaltı gün hapis cezasının ikibin 
yüzyirmi lira ağır para cezasına, çevrilmesine ve 647 S.K. 6. maddesi gereğince ceza
sının ertelenmesine karar verilen hükümlü Hasan oğlu 1961 D. lu Gürcan Çam hak
kındaki gıyabi ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edile
mediğinden 7201 sayılı K. mm 29. maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın 
ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren onbeş gün sonra muhata
ba tebliğ edilmiş sayılacağı, ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur. 

2283 

E. No : 1976/57 
K. No : 1977/14 
Hırsızlığa teşebbüs suçundan mahkememizin 7/7/1977 tarihli ilâmı ile T.C. K. 

nun 491/4, 61 noi maddesi gereğince dört ay hapis cezas: ve T.C.K.nun 525 nci mad
desi gereğince dört ay güvenlik gözetimi altında bulundurulmasına hükümlü Neşet 
oğlu 1951 doğumlu Mehmet Ali Özen hakkındaki gıyabi ilâm bütün aramalara rağ
men bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 S. K. nuıı 29. maddesi ge
reğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine, hükmün neşir tarihinden iti
baren onbeş gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden 
alınacağı ilân olunur. 2284 

E. No: 1978/24 
K. No: 1978/86 
Hırsızlık suçundan mahkememizin 28/11/1978 tarihli ilâmı ile T.C.K .nun 491/4, 

522, 59 uncu maddeleri gereğince üç ay on gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve 
T. C. K, nun 325 nci maddesi gereğince 3 ay on gün genel güvenlik gözetimi altında bu-
lundurulrnasma ve 647 S.K.nun 6 nci maddesi gereğince cezasının ertelenmesine ka
rar verilen Şevki oğlu 1960 D.lu Hayrettin Şimşek hakkındaki gıyabi ilâm bütün ara
malara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemezliğinden 7201 S.K.nun 29. 
maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının 
neşir tarihinden itibaren onbeş gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı, ilân 
Ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur. 2285 • 

Adana 3. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No: 1979/617 
K. No: 1980/504 
M. fiil suçundan sanık Mehmet ve Sultan oğîu 1947 D.Ju Fatsa İlçesi Kemal

paşa Mahallesi nüfusuna kayıtlı İsmail Yüksel hakkında mahkememizin 23/6/1980 ta
rih, 1979/617 esas, 1980/504 karar sayılı ilâm: ile T. C.K.nun 456/1, 457/1, 51/1, T.C. 
K. 59, 647 S.K.nun 6. maddeleri gereğince 5 ay hapis cezası verilmiş ve ertelenmiş 
bulunduğundan sanığın gıyabında verilen karar sanığın bütün aramalara rağmen bir 
türlü bulunamadığı ve tebligat yapılamamış olduğu anlaşıldığından sanığın 7201 sa
yılı Tebligat Yasasının 28. maddesindefci esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit 
edilemediği ve meskeni meçhul kaldığından yasanın 28, 29, 30 ve 31. maddeleri uya
rınca hükmün Resmî Gazete ile ilânen tebliğine, 

İlânın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve 
bir suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. 

Hanen tebliğ olunur. 2294 
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Çayırlı Tapulama Hâkimliğinden: 

E. No: 1978/49 
K. No: 1980/6 
K. tarihi: 25/7/1980 
Erzincan i l i Çayırlı ilçesi Çaykent Köyünden Sıtkı Virdil tarafından davalı

lar Hazine ve Aşağı Çamurdere Köyü Muhtarlığı ve yine Aşağıçamurdere Köyün
den Yusuf Akbaba varisleri Kemal Akbaba, Ali Akbaba, Gülhanım Katılmış Şefika 
Gül. Sedef Akbaba ve Hasan Basri Akbaba aleyhine açılan tescil davasının sonunda : 

Erzincan İli Çayırlı ilçesi Aşağıçamurdere Köyü Köyaltı mevkisi pafta No. 
44-A-18 de sulu tarla niteliğinde 21600 M 2 , miktarındaki taşınmazın davacı Sıtkı Vir
dil üzerine tesciline. 

Yine Erzincan İli Çayırlı ilçesi Aşağıçamurdere Köyü Köyaltı ,mevkisindeki 
116 parsel nolu 18400 M 2 , miktarındaki taşınmazın ölü Yusuf Akbaba mirasçıları 
Kemal Akbaba, Ali Akbaba, Gülhanım Katilmiş, Şefika Gül, Sedef Akbaba ve Ha
san Basri Akbaba adına tesciline karar verilmiştir. 

Müdahil davalılardan Şefika Gül, Ali Akbaba ve Gülhanım Katılmış'ın adres 
leri bulunmadığından işbu karar ilan tarihinden 15 gün içinde temyiz etmeleri aksi 
halde kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 2281 • 

Diyarbakır 1 inci Asliye Ceza Hâkimliğinden: 

E. No: 1980/401 
K. No: 1980/242 
Karar tarihi: 29/9/1980 
Davacı: K. H. 
Müdahil: Gümrük idaresine izafeten Diyarbakır Hazine Avukatlığı. 
Sanık: Resul Doludemir, Halil oğlu Zekiye'den olma 1960 doğumlu, Lice İlçe

sinin Akro Köyü nüfusunda kayıtlı. 
Suç : Gümrük kaçakcılfğı, 
Suç tarihi: 27/3/1980 
Sanığa müsnet suçu sutouta erdiğinden, 1918 S.K. 25/3, 33/son, C.K. 40, 647 

S. K. 6 ncı maddeleri gereğince 6 ay hapis ve 6.498,50 lira tazmini mahiyette ağır para 
cezasile tecziyesine ve hapis cezasının ertelenmesine dair mahkememizden verilen ka
rar sanığın adresinin meçhul bulunması sebebiyle tebliğ edilemediğinden, 

7201 sayılı Kanunun 29. ve müteakip maddeleri gereğince işbu kararın Resmî 
Gazete'de iiânen tebliğinden 15 gün zarfında kanun yoluna başvurulmadığı takdirde 
hükmün kesinleşeceği, mahkeme ve ilân ücretlerinin sanıktan tahsil olunacağı ilânen 
tebliğ olunur. 228« 

,—• 
Ankara Asliye 4. Ticaret Mahkemesi Başkanlığından: 

1980/385 
Davalı: Vural Demirok, Tamyak İstanbul Yolu 10 Kim. No. 25 Beşevler/Ankara 
Davacı M. Bahattin ivici tarafından aleyhinize ikame olunan markanın kul

lanılmadığının tesbiti ve sicil kaydının terkini davasının yapılan yargılaması so
nunda : TAM - YAK ibareli Markanın Sizin ve Tamyak Petrol Sanayi ve Ticaret 
A. Ş. tarafından kullanılmadığının tesbitine Markaya ait Sicil Kaydının telkinine. 
Mahkeme masrafları ile birlikte 1000 TL. Avukatlık ücretinin sizlerden tahsiline 
temyizi kabil olmak üzere 12/12/1980 tarihinde karar verilmiştir. 

Keyfiyet mahkeme kararının tebliği yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. 

2216/1-1 
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Eskişehir Asliye 3. Hukuk Hâkimliğinden : 

E. No : 1980/398 
Semra Yenar vekili Avukat Necati Güler tarafından davalı Ayhan Halim Osay 

aleyhine açılan velayetin nezi davası sebebi ile: 
Adresi tesbit edilemeyen davalı duruşmanın bırakıldığı-9/3/1981 günü saat 

900'da Eskişehir 3. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunması 
veya kendini bir vekil ile temsil ettirmesi için davalıya gıyap karan yerine geçmek 
üzere ilânen tebliğ olunur. 2225 

1980/313 
Cemalettin Sezer vekili Avukat Şemsi Özaydemir tarafından davalı Mürüvet 

Sezer aleyhine açılan boşanma davası sebebi ile: 
Adresi meçhul olan davalının duruşmanın bırakıldığı 27/2/1981 günü saat 

9.00'da Eskişehir Asliye 3. Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunması 
veya kendini bir vekil ile temsil ettirmesi için davalı Mürüvet Sezer'e dava dilek
çesi ve davetiye yerine geçmek üzere ilânen tebliğ olunur. 2226 

o 
Ankara' 8. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1980/879 
Davacı Yaşar Gücülü vekili Av. Mehmet tyigünlü tarafından Gürbüz Kocaman, 

Ömer Göker, Cemal Öçal aleyhlerine açılan Muarazanm Men'i davasının yapılan 
duruşmasında; 

Davalılardan Ömer Göker'in adresi tesbit edilememiş, adına ilânen dava 
dilekçesi ve duruşma gününün tebliğine karar verilmiş olup, davalı Ömer Göker'in 
yargılamanın bırakıldığı 16/3/1981 günü saat 9.20'de bizzat veya kanuni bir vekille 
mahkememizde temsil olunması dava dilekçesi ve duruşma günü yerine kaim ol
mak üzere ilânen tebliğ olunur. 2212 

Hendek Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1979/85 
Davacı Ray Sigorta A. Ş. tarafından davalı İsmail Manda aleyhine açılan 

alacak davasının yapılmakta olan duruşması sırasında : 
Davalı îsmail Manda, Çorum Gülalibey Mahallesi Tellemez Evler 3. Sokak 

No: 15 de iken semti meçhule gittiğinden dava dilekçesi yerine kain olmak üzere 
Resmî Gazete'nin 11/1/1981 tarih 17217 sayılı gazete ile ilân edilmiş bu kerre da-
vah duruşmaya gelmediğinden duruşmanın bırakıldığı 25/3/1981 günü saat 9.00'da 
mahkemede hazır bulunması gıyap yerine kain olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

2221 

Anamur Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1980/454 
Davacı, Anamur Lenger Köyünden Emiş Erdem tarafından davalı Kocası 

Gülnar Ardıçpman Köyünden Mevlüt ve Ayşeden olma 1955 doğumlu Mustafa Er 
dem aleyhine açılan evlenme aktinin fes'i davasında; davalının adresi bilinmediğin
den, tebligat yapılamamıştır. 

Davalının duruşmanın kaldığı 4/3/1981 günü saat 10.00'da bizzat hazır bulun
ması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde gıyap karan ilânen teb-
iig edileceği hususu davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

2222 
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Çan Asliye Hukuk Hakimliğinden : 

1980/174 
Davacı Çan İstiklâl Mahallesinden Rasit özdemlr vekili Çan'da Avukat Ta-

cettln Koksal tarafından davalı Çan İstiklâl Mahallesinden Hanife (Halim Hoca To
runu) aleyhine açmış olduğu tapu iptali ve tescil davasının mahkememizde yapılan 
açık duruşması sırasında 1/7/1980 tarihli ve Çan Cumhuriyet Mahallesi pafta: 6, ada: 
112 ve parsel 25 sayılı taşınmazın 1/2 hissesi müvekkili Raşit özdemlr, diğer 1/2 
hissesinin İse kim olduğu belli olmayan davalı adına tapuya tescil edildiğinden buna 
dair tapu iptali ve tescil dava dilekçesi davalının kim olduğu bilinmediği ve adresi 
de meçhul olduğundan dava dilekçell gün davetiyesi tebliğ edilemediğinden 14/4/1981 
günü saat 9.00 da duruşmada hazır bulunması için gün davetiyesi ve dava dilekçesi 
yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 19350/1-1 

Marmara İcra Tetkik Mercii Hâkimliğinden : 

1980/1 
Davacı PTT Genel Müdürlüğü vekili Av. Turhan Aralan tarafından davalılar 

Celal Kılıç ve Turgut Hergüner aleyhine açılan istihkak davasının yapılan açık du
ruşması sırasında verilen ara kararı gereğince : 

Davalılardan Turgut Hergüner'in adresi tesbit edilip kendisine tebligat yapı
lamadığından tebligatın ilânen yapılmasına ve duruşmanın 30/4/1981 günü saat 
10.30 da icrasına karar verilmiş olduğundan adı geçen davalının belü gün ve saatte 
İbraz etmek istediği vesikalarla birlikte duruşmada hazır bulunması aksi halde H. 
U.M.K. nun 509. ve 510. maddeleri gereğince gıyap tebliğ edilmeksizin duruşmanın 
gıyabımzda sonuçlandırılacağı tebligat yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

14048 /1-1 

Türken Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1974/223 
Davacı Türkeli Orman işletmesi tarafından davalı Türkeli Sarmaşık Köyün

den Ahmet oğlu 1939 D. lu İzzet Demirkıran aleyhine açılan tazminat davasının ya
pılan açık duruşması sırasında verilen ara karan uyarınca; 

Davalı tzzet Demirkıran duruşmalara gelmediğinden Resmi Gazete ile gıyap 
kararı çıkarılmasına karar verilmiştir. 

Davalı Ahmet oğlu, 1939 D. 'lu, tzzet Demirkıran'ın 17/4/1981 günü saat 9 da 
Hâkimliğimizde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, duruş
maya gelmediği takdirde davanın gıyabında görüleceği hususu gıyap karan yerine 
kaim olmak üzere ilânen.tebüğ olunur. 385 /M 

m 
Sinop Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1980/240 
Davacı: Nurten Şen, Şükrü kızı, Mertoğlu K. den Sinop. 
Davalı: Kâzım Şen, Hüseyin - Behiye oğlu, 1957 D. lu, Erfelek-Balfakı K. den 
Dava: Geçimsizlik sebebi ile boşanma. 
Davacı Nurten Şen tarafından,davalı Kâzım Şen aleyhine geçimsizlik sebebi 

ile boşanma davası ikame edilmişsede, davalı Kâzım Şen'in yapılan tetkikatta ad
resinin meçhul olduğundan ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. 

Davalı Kâzım Şen'in duruşmanın bırakıldığı 24/3/1981 günü saat 9 da hazır 
bulunması veya bir vekil marifetiyle kendisini temsil ettirmesi tebligat yasası ge
reğince davetiye yerine kaim olmak Üzere ilânen tebliğ olunur. 2630 / M 
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Elazığ Sıkıyönetim Komutanlığı As. Savcılığından : 

Halkı suç işlemeye tahrik etmek ve görevli memura pasif mukavemette bu
lunmak suçlanndan sanıklar; Mehmet Ali oğlu, Eliften 1959 yılında doğma Tunceli 
Nazimiye İlçesi Çevrecik Köy. nüf. kay, Ayhan Gül, 2. Veli oğlu, 1961 D. Iu Tunceli 
Nazmiye Çevrecik Köy. nüf. kay. Hakkı Cömert haklarında Mahkememizce yapılan 
yargılama sonunda verilen görevsizlik karan sanığın bilinen tüm adreslerinden 
aranmalanna rağmen tebliğ edilememiştir. 

Hükmün 7201 sayılı Kanunun 28, 29, 30 ve 31. maddeleri gereğince ilânen teb
liğine, tebliğ tarUünden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı ilânen 
tebliğ olunur. 2603 /1-1 

Kasten adam öldürmek, adam öldürmeye tam teşebbüs ve 6136 sayılı Kanun 
muhalefet suçlanndan sanık, Bekir oğlu 1958 D. lu Malatya Merkez/ Kömüşhan nüf. 
kay. Feriz Aydoğan hakkında Malatya Ağır Ceza Mahkemesince verilen 24/1/1980 
gün ve 1979/73 Esas 1980/7 Karar sayıh görevsizlik karan sanığın bilinen tüm ad 
reslerinden tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu karann 7201 sayılı Kanunun 28, 29, 30 ve 31. .maddeleri gereğince 
ilânen tebliğine, tebliğ talihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayıla
cağı ilânen tebliğ olunur. 2604 /1-1 

Adam öldürmek ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçlanndan sanık; Turan 
oğlu, 1962 D. lu, Malatya îli Hekimhan İlçesi Ballıkaya Köyü nüf. kay. olup, Malat
ya Fırat Mah. si Ballı Cami Sokak No. 10 da otum» Muzaffer Akıncı hakkında Mah
kememizce yapılan yargılama sonunda verilen görevsizlik karan sanığın bilinen 
tüm adreslerinden aranmasına rağmen tebliğ edilememiştir. 

Hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 30 ve 31. maddeleri gereğince 
ilânen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış, sayıla
cağı ilânen tebliğ olunur. 2451 /14 

• • - ••»' 

Ankara 6. İs Mahkemesi Hâkimliğinden: 

1980/401 
Davacı S. S. K. Genel Vekili Av. Turan Gdkalp tarafından davalı Orhan Durmaz 

Genel Sigorta A. Ş. aleyhine açılan alacak davasının yapılan duruşmasında : 
Da vah Orhan Durmaz Genel Sigorta A. Ş. adresine yapılan tebligatlar blla 

İkmal iade edildiğinden ve adresimin zabıtacada tesbit edilemediğinden bu kerre 
İlânın tebliğ edilmesine karar verildiğinden duruşmanın atılı bulunduğu 25/3/1981 
tarihinde duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi hu
susu Gıyap Karan yerine ilânen tebliğ olunur. 2650 /1-1 

Elazığ Sıkıyönetim As. Savcılığından: 

Kanunun cürüm saydığı bir fiili açıkça övmek suçundan sanık; Mamo oğlu, 
1961 yılında Sultan'dan. olma Malatya Yeşilyurt İlçesi Haçova Köy. nüf. kay. Hüse
yin Aslan hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonunda verilen Mahkumiyet 
karan (Altı ay müddetle hapis ve yüz TL. ağır para cezası) sanığın bilinen tüm ad
reslerinden aranmasına rağmen tebliğ edilememiştir. 

Hükmün 7201 sayıh Tebligat Kanunun 28, 29, 30 ve 31. maddeleri gereğince 
ilânen tebliğine, tebligatın 15 gün sonra yapılmış sayüacağı ilânen tebliğ olunur. 

2452/1-1 
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Sivrihisar tş Mahkemesi Hâkimliğinden: 

1979/366 
Davacı Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü vekili Av. Mekin Gündüz 

tarafından davalı Ahmet Tekgöz aleyhine açılan alacak davasının (9070,10 TL.) ya
pılan açık yargılaması sırasında verilen ara karan gereğince: 

Davalı Ahmet Tekgöz adına çıkartılan tebligatlar adresi meçhul olduğundan 
bila tebliği iade edildiğinden davalı Ahmet Tokgöz, adına davetiyenin ilânen tebliğine 
karar verilmiş bulunmakla davalı Ahmet Tokgöz'ün duruşmanın atılı bulunduğu 
9/3/1981 günü saat 10.05 de Hâkimliğimizde hazır bulunması veya kendisini bir 
vekille temsil ettirmesi davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

2632/1-1 
— • 

Gönen Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1980/282 
Davacı, Gönen İlçesi, Kınalar Köyünden Tahsin özden vekili Av. Mahlde Ge

çildi tarafından davalı, Çorum İli, Çomarbaşı Köyünde oturur, Şerife' özden aley
hine açılan boşanma davasının mahkememizde yapılan açık yargılamasında : 

Davalı, Şerife özden adına çıkartılan çağnnın adresinde bulunamadığından 
geri çevrildiği, koUuk aracılığı Ue yaptınlan araştırmadan da sonuç alınamadığın
dan çağrının Uân yoluyla yapılmasına karar verilmiştir. 

Davalı Şerife özden'ln duruşmasının bırakıldığı 6/4/1981 günü saat 9.00 da 
mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir veküle temsü ettirmesi, gelme
diği takdirde hakkında gıyap karan çıkartılacağı hususu dava dilekçesi yerine ge
çerli olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 2503 • 

Uzunköprü Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1978/363 
Davacı Esen Dönmez vekili Av. Metin Kayan tarafından Rızaefendl Mahal

lesi 209 ada İS nolu parselin İptali için mahkememize açtığı davanın yapılan duruş
masında : 

Davada davalı olup adresi tesblt edilemeyen ve tebligat yapılamayan Mus
tafa kızı Nazmiye'nin duruşmaya gelmesi için daha önce Resmî Gazete ile ilânen 
tebligat yapıldığından bu kere adı geçenin duruşmanın atılı bulunduğu 27/4/1981 
gününden evvel mahkemeye gelmediği ve mazeret bildirmediği takdirde gıyabında 
karar verileceği hususu gıyap yerine geçerli olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

2504 
e 

Araç Asliye Hukuk Hakimliğinden : 

1980/209 
Davacı Araç Tem Mahallesinden Aziz Demirci vekili Av. Enver Erbay tara

fından davalılar Hidayet Caymaz ve Mahmut Kalender aleyhlerine açılan tazminat 
davasının yapılan yargılamasında : 

Davalı Hidayet Caymaz adına çıkartılan tebligat adresi belli olmadığından teb
liğ edilememiş ve savcılık aracılığı üe yapılan adres tesbiti sonucunda da adı geçen 
davalının tebligata elverişli adresi tespit edilemediğinden davalı Hidayet Caymaz'ın 
duruşmanın bırakıldığı 17/4/1981 günü saat 9.00 da Mahkememizde hazır bulunmam 
dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilân olunur, 2506 
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Oğuzeli Asliye Hukuk Hâkimliğine : 

1978/50 
Son Duruşma: 14/10/1980 
Davacı : Oğuzeli Belediye Başkanlığı, 
Vekili : Av. C. Handan Koral, 
Davalı: Optik Sanayi Adi Komandit Ort. adına Mustafa Kemal Cevizli, Kı-

Iıçali Mah. Kumrulu Sok. Deniz Apt. No. 28 Kat 1 İstanbul. 
Dava ; Kayıt tashihi, 
Konu : Yenileme dilekçesi ve davanın ıslahı ile açılan kayıt teshini davasının 

tapu iptal ve tescil davası olarak devamı talebidir. 
Olaylar : Oğuzeli Nalbantyeri mevkiinde bulunan tapuda 95 ada, 213 sayfa 1 

nolu parselde kayıtlı taşınmaz, Oğuzeli Belediyesi Encümeninin 1970 yılında aldığı 
karar Ue gözlük cam fabrikası yapılmak üzere şartlı olarak davalıya satmıştır. 

Ancak dava safahatmdada görüldüğü üzere söz konusu taşınmaz belirlenen 
amaca kullanılmamış keşiftede görüldüğü üzere başka birine kiraya verilmiştir. 

Davanın son celsesinde bulunamadığımız için müracaata kaian davayı bu kerre 
yeniliyoruz. Bunun yanısıra verilen mehile dayalı olarak söz konusu davayı tapu 
iptal ve tescil davası şeklinde İslah ediyoruz. Çünkü bu yerin bize aidiyeti dava bo
yunca ispatladığımız şekilde belirlenmiştir. 

Yeniden duruşma günü tayini ile iş bu İslah dilekçesi doğrultusunda ve eski 
taleplerimizde nazara alınarak söz konusu taşınmazın tapusunun adımıza tesciline 
karar verilmesini saygı ile bilvekale arz ve talep ederim. 3841 /1-1 

Kadirli İcra Memurluğundan : 

1978/971 
Davacı veküi : Av. C. Handan Koral, 
Borçlular: 
1 — Ziya E3büken (Osman Elbüken varisi) Kadirli Şıhmetmetli K. den, 
2 — Ali Elbüken (Osman Elbüken varisi) aynı yerden, 
3 — özden Savrun (İbrahim Savrun varisi) aynı yerden. 
Alacaklı Hazine tarafından murisleriniz aleyhine geçilen Kadirli Tapulama 

Mahkemesinin 17/5/1976 tarih 1974/162 esas 1976/33 karar sayılı tescil ilamından 
mütevellit teslime dair icra takibinde : 

Adresleriniz meçhul kaldığından arazi te3İim zabıt özetinin şahsınıza ilânen 
tebliğine karar verilmiştir. 

Buna göre niza konusu Kadirli ŞıhmehmetU Köyü (26) parselli taşınmaz 
2/6/1980 tarihinde hazineye teslim edilmiştir. Badema vaki işgal veya tecavüzün 
I.I.K. 342. ve T.C.K. 309/1. maddeleri gereğince cezayı gerektirdiğinden keyfiyet 
ilânen duyurulur. 1762/1-1 

Yomra Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1977/101 
Yomra Karasusan Anonim Şirketi vekili Av. Nazim Sayıl tarafından dahili 

davalılar Mustafa Yılmaz, Necmi Yılmaz ve arkadaştan aleyhine açmış olduğu mürur 
hakkının tesisi ve tescil davasının mahkememizde yapılan açık yargılama sırasında : 

Dahili davalı Mustafa Yılmaz ile Necmi Yılmaz'lara tebligatın ilânen yapıl
mış olup, bu defa adlarına İlânen gıyap karan tebliğine karar verilmiştir. Adı geçen 
dahili davahlann duruşmanın brrakıldığı 15/4/1981 günü saat 9.20 de duruşma salo
nunda hazır bulunmalan veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri aksi halde 
gıyaplarında karar verileceği gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

18352 /1-1 
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Adana - K. Maraş - G. Antep - Adıyaman - Hatay - İçel İlleri Sıkıyönetim Komu
tanlığı 1 No. lu Askeri Mahkemesi Kıdemli Hâkimliğinden: 

E. No : 1980/1131 
K. No : 1980/989 
Suç : T.OK. nun 536. maddesini ihlal, Sıkıyönetim Komutanlığı yasaklarına ay

kırı hareket 
Sanık : Al i İhsan öz can, Yusuf İzzettin ve Emine oğlu, 1934 doğumlu Kozan 

Ergenuşağı Köyü nüfusuna kayıtlı halen kayıp. 
Karar özeti : Samk Ali İhsan özcan'a isnat olunan izinsiz duvarlara fiş yapış

tırmak suretiyle T.C.K. nun 536. maddesini ihlal etmek suçunu İslediği sabit görülme
diğinden Beraatlne, 

Sanık Al i İhsan öz can Sıkıyönetim K. İlgınca yayınlanan 6/10/1979 tarihli 
bildiride yer alan Güvenlik Kuvvetlerinin dur emrine hareketsiz kalmak suretiyle kal
mak kastıyla kesinlikle itaat edilecektir, yolundaki riayet etmemek suretiyle Synt. 
yasağına aykırı hareket fiili sabit görüldüğünden eylemine uyan 1402 S. Y. nın 16/1. 
maddesi uyarınca 1 ay süreyle hapis cezasıyla mahkûmiyetine, 

Sanığın sabit görülen eyleminden dolayı 24/4/1980 Ue 7/5/1980 tarihleri ara
sında nezarette ve gözaltında geçirdiği günlerin 353 S. Y. nın 251. maddesi uyarınca 
mahkumiyet müddetinden mahsubuna, 

Sanığa tayin olunan kısa süreli hürriyeti bağlayın cezanın 647 S.K.nun 4/3. 
madde ve fıkrası uyarınca İslah kurumuna devamı suretiyle İnfazına, 

Geçmişte sabıkası bulunmıyan sanığın cezasının tecili halinde ileride tekrar 
•uç işlemeyeceğine dair hasıl olan kanaatten dolayı sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı 
cezanın 647 S. K. nun 6. maddesi uyarınca Teciline, karar verilmiştir. 

Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Sıkıyönetim Askeri Mahkemesince tesis 
olunan ve özeti yukarıda gösterilen hükmün tebliği hususunda bugüne kadar ara
malara rağmen sanığın bulunamaması ve adresinin meçhul olduğu, bu suretle gaip 
sayıldığı cihetle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve 29. maddeleri uyarınca gerek
çeli hükmün ilânen tebliğine, aynı kanunun 31. maddesi uyarınca İlânın yapıldığı ta
rihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacağı İlânen tebliğ olunur. 

2454 /1-1 

E. No : 1980/714 
K. No : 1980/563 
Suç : Müessir ful ve öğretim özgürlüğünü engellemek, 
Sanıklar: 
1 — Ali Sahan, Abidln oğlu, 1957 doğumlu Hatice'den olma, Kozan Yaslı çalı 

Köyü nüfusuna kayıtlı, Adana Eğitim Enstitüsünde öğrenci, 
2 — Cemil Gök, Ahmet oğlu, 1958 yılında Saha'dan doğma Hatay Kırıkhan 

Delibekirll Köyü nüfusuna kayıtlı Adana Eğitim Enstitüsünde öğrenci, 
3 — Mustafa Oztop, Şükrü oğlu, 1954 yılında Aynızellha'dan olma, Adıyaman 

Merkez Kocaömerll Köyü nüf. kayıtlı, Adana Eğitim Enstitüsünde öğrenci. 
Karar özeti: 1 — Sanıklar Ali Sahan, Cemil Gök ve Mustafa öztop's İsnat 

olunan öğretim ve eğitim özgürlüğünü engellemek suçunu İşlediklerine dair mahku
miyetlerine yeterU delil bulunmadığından sanıkların ayrı ayrı Beraatlerine, 

2 — Sanıklar Al i Sahan, Cemil Gök ve Mustafa öztop'a isnat olunan müessir 
fiil suçlarım işledikleri sabit görüldüğünden T.C.K. nun 456/4. maddesi uyarınca ayrı 
ayrı 2 ay sure ile hapis cezası ile mahkumiyetlerine, 

Sanıklar müsnet fiillerinden dolayı 18/7/1978 tarihinde tahliye edildikleri 
10/8/1978 tarihine kadar tutuklulukta kaldığı-günlerin mahkumiyet müddetlerinden 
853 sayılı yasarım 251. maddesi uyarınca ayrı ayrı Mahsuplarına, 
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Sanıkların geçmişteki iyi halleri cezaların tecili halinde ileride bir daha suç 
işlemiyeceğine dair mahkemece hasıl olan vicdani kanaate binaen tüm sanıkların tayin 
olunan hürriyeti bağlayıcı cezaların 647 sayılı kanunun 6. maddesi uyarınca Teciline, 
karar verilmiştir. 

Yukarıda kimlikleri yazılı sanıklar hakkında Sıkıyönetim Askeri Mahkemesince 
tesis olunan ve özeti yukarıda gösterilen hükmün tebliği hususunda bugüne kadar 
aramalara rağmen sanıkların bulunamaması ve adreslerinin meçhul olduğu, bu ci
hetle gaip sayıldığı cihetle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve 29. maddeleri uya
rınca gerekçeli hükmün ilânen tebliğine, aynı kanunun 31. maddesi uyarınca ilânın 
yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacağı ilânen tebliğ olunur. 

2600 / 1 - 1 

E. No : 1980/170 
K. No : 1980/621 
Suç : Sıkıyönetim yasağına aykırı hareket, 
Sanıklar : 
1 — Halil Güney, Mehmet oğlu, 1964 doğumlu TufanbeyU Yeşilova Köyünde 

oturur, TufanbeyU Köyü nüfusuna kayıtlı, 
2 — İsmail Keçe, Mehmet oğlu, 1960 doğumlu Fatma'dan olma, TufanbeyU 

Hörütçe Mah. nüfusuna kayıtlı, aynı ilçe Istaklâl Mah. de oturur, TufanbeyU Lise
sinde öğretmen, 

3 — Hüseyin Korkmaz, Kazım ve Döndü oğlu 1963 doğumlu, TufanbeyU Ya-
manlı Köyü nüfusuna kayıtlı ve oturur, TufanbeyU Lisesinde öğrenci. 

Karar özeti : Olay günü sanıklar HaUl Güney, İsmail Keçe ve Mustafa Kork-
maz'ın öğrencisi oldukları TufanbeyU Lisesi 5/Edebiyat sınıfında 5. ders zilinin çal
dığında sınıfın önünde öğretmen Tuncay Aybar'ın dersine girmemek üzere konuşup 
karar aldıkları, bu sırada ders Öğretmeninin kendilerine derse girmelerini söylemesi 
üzerine derse girdikleri, fakat ders sırasında gürültü yaparak engelledikleri, bu sırada 
sınıf öğretmeninin dersi dinlemeyenlerin dışarı çıkmasını söylemesi üzerine tüm sa
nıkların topluca sınıfı terk ederek Sıkıyönetim K. lığının 31/İ2/1978 tarih ve 5 No. lu 
bildirisinin 4. maddesinde yer alan öğrenim kurumlarında boykot yapmak suretiyle 
söz konusu komutanlık emrine muhalefet ettikleri, böylece müsnet suçu İşledikleri, 
olay tanıklarmın beyanları, sanıkların tevil yollu ikrarları ve tüm dosya mündere-
catının değerlendirilmesi sonunda anlaşılmakla; 

Sanıklar Halil Güney, İsmail Keçe ve Hüseyin Korkmaz'a müsnet suçlarından 
dolayı eylemlerine uyan 1402 sayılı yasanın 16/1. maddesi uyarınca ayn ayrı 1 ay 
süreyle hapis cezası ile cezalandırılmalarına, 

Olay tarihinde yaşı küçük olan sanıklar, HaUl Güney ve Hüseyin Korkmaz'ın 
haklarında T.C.Knun 55. maddesi uyarınca tayin olunan cezaların 1/3 nisbetinde 
indirilmesi ile 20 şer gün hapis cezası İle cezalandırılmalarına, 

Sanıkların işbu hapis cezalarının 647 sayılı kanunun 4. maddesinin 3. bendi 
uyarınca bir eğitim ve ıslah kurumuna devamı suretiyle infazına, 

Sanıkların geçmişteki halleriyle ahlaki temayüllerine göre cezalarının erte
lenmeleri halinde ileride cürüm işlemekten çekinmelerine sebep olacağı hakkında 
heyetimize kanaate varıldığından 647 sayılı kanunun 6. maddesi uyarınca işbu ceza
larının ertelenmesine, karar verilmiştir. 

Yukarıda kimlikleri yazılı sanıklar hakkında Sıkıyönetim 1 No. lu Askeri Mah
kemesince tahsis olunan ve özeti yukarıda gösterilen hükmün tebUğl hususunda bu
güne kadar aramalara rağmen sanıkların bulunamaması ve adreslerinin meçhul ol
duğu, bu suretle gaip sayıldığı cihetle 7201 sayılı TebUgat Kanunun 28. ve 29. mad
deleri uyarınca gerekçeli hükmün ilânen tebliğine, aynı kanunun 31. maddesi uya
rınca ilânın yapıldığı tarihten İtibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacağı Uânen 
tebliğ olunur. 2453 /1-1 
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Adana - K. Maraş - G. Antep - Adıyaman - Hatay - İçel İlleri Sıkıyönetim Komu
tanlığı 1 No. lu Askeri Mahkemesi Kıdemli Hâkimliğinden : 

E. No : 1980/1512 
K. No : 1980/1079 
Suç: Sıkıyönetim yasağına aykırı davranış, 
Sanık : Ömer Çopur, Ahmet ve Fatma oğlu, 1953 doğumlu Sivas Gürün Suçatı 

Köyü nüf. kayıtlı, Kadirli Cemalpaşa Mah. Çukobirlik civarında oturur, Irak - Bağ
dat'ta çalışır. 

Kaıar özeti : Sanık Ömer Çopur'un Sıkıyönetim yasağına aykırı davranış 
suçunu işlediği kesin görüldüğünden hareketine uyan 1402 sayılı Yasamn 2301 sayılı 
yasa ile değişik 16/1. maddesi uyarınca 3 ay süre ile hapis cezası ile cezalandırıl
masına, 

1402 sayılı yasanın 2301 sayılı yasa İle değişik 17. maddesi uyarınca sanığa 
tayin olunan cezamn 1/3 nisbetinde arttırılması ile sonuç olarak 4 ay hapis cezası 
ile cezalandırılmasına, 

Sanığın 8/10/1980 gününden 9/10/1980 tarihine kadar gözetim altında ve bu 
tarihten 14/11/1980 tarihine kadar tutuklulukta kaldığı günlerin ceza süresinden in
dirilmesine, karar verilmiiştir. 

Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Sıkıyönetim Askeri Mahkemesince tesis 
olunan ve özeti yukarıda gösterilen hükmün tebliğ hususunda bugüne kadar aramalara 
rağmen sanığın bulunamaması ve adresinin meçhul olduğu, bu suretle gaip sayıl
dığı cihetle 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve 29. maddeleri uyarınca gerekçeli 
hükmün ilânen tebliğine, aynı kanunun 31. maddesi uyarınca ilânın yapıldığı tarih
ten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacağı ilânen tebliğ olunur. 

2599 /1-1 

E. No : 1980/1280 
K. No : 1980/1095 
Suç : Sıkıyönetim yasağına aykırı hareket 171 sayıü Kanuna muhalefet. 
Sanık : Ali Rıza Tulan, Rıza oğlu, 1960 doğumlu, Silvan ilçesi nüfusuna kayıtlı 

Adana Kiremithane Mah. Mutiu Semti blla Sokak No. 202 de oturur. 
Karar özeti: Sanık Ali Rıza Tulan'ın Sıkıyönetim yasağına aykın davranmak 

suçu sübuta erdiğinden eylemine uyan 1402 sayılı Kanunun 16/1. maddesi uyarınca 
1 ay müddetle hapsine, işbu cezanın 647 sayılı kanunun 4/3. maddesi uyarınca belirli 
bir İslah kurumuna devam tedbirine çevrilmesine, sanığın gözetimde geçirdiği 6/4/1979-
20/4/1979 tarihleri arasındaki sürenin hükümlülüğünden İndirilmesine, sanığın geç
mişteki hali ile ahlaki temayüllerine göre cezalarının ertelenmesi, ileride cürüm işle
mekten çekineceği kanaatini mahkemeye verdiğinden işbu cezasının 647 sayılı ka
nunun 6. maddesi uyarınca Ertelenmesine, 

Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Sıkıyönetim Askeri Mahkemesince 
tesis olunan ve özeti yukarıda gösterilen hükmün tebliği hususunda bugüne kadar 
aramalara rağmen sanığın bulunamaması ve adresinin meçhul olduğu bu suretle gaip 
sayıldığı cihetle 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve 29. maddeleri uyarınca gerek
çeli hükmün ilânen tebliğine, aynı kanunun 31. maddesi uyarınca ilânın yapıldığı ta
rihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacağı ilânen tebliğ olunur. 

2455 /1-1 

E. No : 1980/544 
K. No : 1980/960 
Suç : Görevli memura mukavemet, 
Sanık : Hasan Tok, Al i Oğlu 1950 doğumlu Adana Feke ilçesi Belen Köyü Mah. 

de oturur ve aynı yerde nüf. kayıtlı ayrıca Adana Akıncılar Mah. 408 Sok. No. 12 de 
oturur. 
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Karar özeti: Sanık Hasan Tok'un görevli memura mukavemet suçu sübuta 
erdiğinden eylemine uyan T.C.K. nun 258/1. maddesi uyarınca 6 ay müddetle hapsine, 
sanığın gözaltında geçirdiği 17/10/1979 - 25/10/1979 tarihleri arasındaki sürenin, hü
kümlülüğünden İndirilmesine, gıyabi tutukluluk halinin Devamına, karar verilmiştir. 

Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Sıkıyönetim Askeri Mahkemesince tesis 
olunan ve özeti yukarıda gösterilen hükmün tebliği hususunda bugüne kadar aramalara 
rağmen sanıkların bulunamaması ve adresinin meçhul olduğu, bu suretle gaip sayü-
dığı cihetle 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve 29. maddeleri uyarınca gerekçeli 
hükmün ilânen tebüğlne, aynı kanunun 31. maddesi uyarınca ilânın yapıldığı tarih
ten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacağı ilânen tebliğ olunur. 

2456 /1-1 

E. No : 1980/1277 
K. No : 1980/478 
Suç : Silahlı çete kurmak, adam öldürmek, adam öldürmeye tam teşebbüs. 
Sanık : Mustafa Gülnar, Ali Aslan ve Hayriye oğlu, 1961 doğumlu İçel ili Gülnar 

ilçesi, Aydıncık Kasabası Merkez Mah. si nüfusuna kayıtlı Adana Yeni Baraj M ah. 
661. Sok. bila noda oturur. Muhtelif suçlardan Adana Kapalı Cezaevinde tutuklu İken 
25/5/1980 tarihinde cezaevinden firar etmiş olup, halen aranmaktadır. 

Karar özeti : Sanık Mustafa Gülnar'ın kaldığı odada yapılan aramada ele 
geçirilen bu sanığa ait olduğu anlaşılan bir adet şarjör ve 5 adet 7.65 mm. çapındaki 
mermiden dolayı oluşturduğu 6136 sayılı kanuna muhalefet suçu sabit görüldüğünden 
6136 sayılı kanunun 2249 sayılı kanunla değişik 13/son maddesi uyarınca 1 ay hapis 
ve 500 lira ağır para cezası ile mahkûmiyetine, 

As Savcılığın 1979/130-561 ve 1979/130-273 emanet nolarında kayıtlı şarjör, 
mermi ve boş kovanların T.C.K. nun 36. maddesi uyarınca Müsaderesine karar ve
rilmiştir. 

Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Sıkıyönetim Askeri Mahkemesince tesis 
olunan ve özeti yukarıda gösterilen hükmün tebliği hususunda bugüne kadar arama
lara rağmen sanığın bulunamaması ve adresinin meçhul olduğu, bu suretle gaip 
sayıldığı cihetle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve 29. maddeleri uyarınca ge
rekçeli hükmün ilânen tebliğine, aynı kanunun 31. maddesi uyarınca ilânın yapıl
dığı tarihten İtibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacağı ilânen tebliğ olunur. 

2457/1-1 
m 

Elazığ Sıkıyönetim Komutanlığı As. Savcılığından: 

1630 sayılı Kanuna muhalefet suçundan sanık; Hıdır oğlu 1956 D. lu TunceU 
îli Hozat İlçesi Geçimli Köy nüf. kay. Ali Yılmaz, Hozat Asliye Ceza Mahkemesince 
Verilen 11/5/1979 gün ve 1977/66 Esas ve 1979/40 Karar sayılı görevsizlik kararı sa
nığın bilinen tüm adreslerinden aranmasına rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu görevsizlik kararının 7201 sayılı Kanunun 28, 29, 30 ve 31. mad
deleri gereğince ilânen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın 
yapılmış sayılacağı ilânen tebliğ olunur. 2601 / M 

Sıkıyönetim yasaklarına aykırı hareket etmek , suçundan sanık: İhsan oğlu 
1958 D. lu Malatya Küçük Mustafa Paşa Mah. Gebeş Sok. nüf. kay. Nevzat Dindar-
oğlu, hakkında Mahkememizde} yapılan yargılama sonunda bir ay müddetle mahku
miyetine karar verilmiş olup, karar sanığın bilinen tüm adreslerinden aranmasma 
rağmen tebliğ edilememiştir. 

Hükmün 7201 sayılı Kanunun 28, 29, 30 ve 31, maddeleri gereğince ilânen teb
liğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı ilânen 
tebliğ olunur. 2602 /1-1 



Sayfa : 44 RESMÎ GAZETE 26 Şubat 1981 — Sayı: 17263 

Rize 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1980/368 
Davacı Sabri Kurtkaya tarafından davalı Gülika Kurtkaya aleyhine açılan vela

yetin nezi davasının mahkememizde yapılan açık duruşmasında : 
Davalı Gülika Kurtkaya'nın zabıtaca yapılan aramalara rağmen adresi meçhul 

olduğundan hakkındaki tebligatın ilânen yapılmasına karar verilmiş olduğundan du
ruşmanın atılı bulunduğu 20/3/1981 Cuma günü saat 9.30 da mahkemede hazır bu
lunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi davetiye ve dava dilekçesi tebliği 
yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 2641 / 1-1 • 

Çivril Sulh Hukuk HâkimUğinden : 

1978/214 
Davacı Çivril ilçesinin Yava Köyünden olup, halen Çivril - Gölbaşı Mahallesinde 

mukim Nazlı özen vekili Av. Nail Başar tarafından davalı İzmir - Gültepe, Atatürk 
Caddesi 79. Sokak No. 29 da mukim Pervin Aktağ ve arkadaşları Refik Kırlı, Ner-
min Çiftçi, Nevin Çiftçi, Cengiz Çiftçi, Serin Çiftçi ve Süleyman Çiftçi aleyhlerine 
İkame olunan İzale-j Şüyuu davasının yapılan açık muhakemesi sırasında : 

Davalı Pervin Aktağ"ın yukarıda gösterilen adresten ayrıldığı ve ikametgahının 
meçhul bulunması nedeniyle tebligatın 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi 
uyarınca Resmî Gazete'de ilânen yapılmasına karar verildiğinden davalı Pervin Ak-
tağ'ın duruşmamn bırakıldığı 24/3/1981 Salı günü saat 9.00 da duruşmaya gelerek 
savunmasını yapması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, muhakemenin H.U. 
M.K. nun 509. ve 510. maddeleri uyarınca yapıldığından gıyap kararı çıkarılmadan 
karar verileceği davetiye yerine yerine kaim olmak üzere İlânen tebliğ olunur. 

2643/1-1 

Zonguldak İkinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

979/594 
Davacı S. S. Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından davalı Sinayi Tesisler İn

şaat ve Ticaret Kollektif Şirketi ortakları aleyhlerine açılan Tazminat davasının ya
pılan duruşması sırasında : 

Davalı Sinayi Tesisler İnşaat ve Ticaret Kollektif Şirketi ortaklarının adresi 
bulunamadığından dava dilekçesi ve duruşma günü ilânen tebliğ edilmiş, duruşmaya 
gelmediğinden duruşma günü olan 27/3/1981 günü saat 09.00 da mahkememizde 
bizzat bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi halde duruş
manın gıyabında yapılacağı gıyap kararı yerine kaim olmak üzere üân olunur. 

2640/1-1 

Ankara 1. İş Mahkemesinden : 

1980/500 
Davacı S. S. K. Genel Müdürlüğü tarafından davalı Latif Hatap aleyhine mah

kememizde açılan alacak davasının yapılan açık duruşmasında : 
Davalı Latif Hatap adresine yapılan tebligat bila iade geldiğinden davetiyenin 

ilânen tebligat yapıldığından, Mahkememizce gıyap kararının da ilânen tebliğ edil
mesine karar verilmiştir. 

Bu kerre duruşmanın bırakıldığı 19/3/1981 tarihinde saat 10.00 da bizzat du
ruşmada hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz gıyap karan 
yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 2648 /1-1 



26 Şubat 1981 — Sayı: 17263 RESMİ GAZETE Sayfa : 45 

Ankara 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1981/15 
Merlk-B. Doğanca Mah. Kütük 1/2, Cilt 82, Sayfa 159 da kayıtlı Esengül Kap-

lan'ın nüfustaki baba adının Adil, ana adınında Gülten olarak ve kendi adının da Mel
tem olarak değiştirilmesine, işbu karara itirazları olanların bir yıl içerisinde mahke
meye başvurmalarına, temyizi kabil olmak üzere 9/2/1981 de mahkemede karar ve
rilmiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 2642 / 1-1 
> 

Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları 
Ankara Telefon Başmüdürlüğünden : 

1 — Başmüdürlüğümüz personeli için 1454 adet yazlık pantolan, 11 adet etek 
İle 1329 adet şapka, kumaşı idaremizden olmak üzere diktirileçektir. 

2 — İhaleye alt şartname Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdürlüğünden bedeli 
mukabilinde temin edilecektir. 

3 — İhale 10/3/1981 günü saat 15.00 de Başmüdürlüğümüzde yapılacaktır. 
4 — Geciken teklifler kabul edilmez. 
5 — Başmüdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya tercih yapmakta ser

besttir. 2208 / 2-2 

PTT Genel Müdürlüğünden : 

1 — Teşekkülümüz ihtiyacı için 3000 adet komple 20ilk harici tip tevzi ku
tusu kapalı yazılı teklif almak suretiyle satınalınacaktır. 

2 — Bu alıma ait şartname Ankara'da PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi 
Başkanlığından, İstanbul'da PTT Bölge Başmüdürlüğü Malzeme Servisinden TL. 95,— 
mukabilinde temin edilebilir. 

3 — İhaleye iştirak edecek firmaların 9/3/1981 günü saat 17.30'a kadar idari 
şartnamenin 6 ncı maddesinde kayıtlı belgelerle Genel Müdürlük Teknik İşler Dairesi 
Başkanlığına müracaatları ile uygun görüldüğü takdirde ihaleye iştirak edebilmeleri 
için verilecek yettrlik belgesini 16/3/1981 günü saat 17.30'a kadar Malzeme Dairesi 
Başkanlığından almaları gereklidir. 

4 — Teklifler en geç 17/3/1981 günü saat 10.00'a kadar Genel Müdürlüğümüz 
Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş oTacaktır. 

5 — Teşekkülümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
2050 / 2-2 

1 — Teşekkülümüz ihtiyacı için 4 kalem polietilen manşon 1 kalem silikonlu 
PE manşon 5 kalem adaptör kapalı yazıfı teklif almak suretiyle satınalınacaktır. 

2 — Bu alıma ait şartname Ankara'da PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi 
Başkanlığından, İstanbul'da PTT Bölge Başmüdürlüğü Malzeme Servisinden TL. 
00,— mukabilinde temin edilebilir. 

3 — İhaleye iştirak edecek firmaların 10/3/1981 günü saat 17.30'a kadar idari 
şartnamenin 6 ncı maddesinde kayıtlı belgelerle Genel Müdür'ük Teknik İşler Dairesi 
Başkanlığına müracaatları ile uygun görüldüğü takdirde ihaleye iştirak edebilme
leri için verilecek yeterlik belgesini 16/3/1981 günü saat 17.30'a kadar Malzeme Dai
resi Başkanlığından almaları gereklidir. 

4 — Tekliffer en geç 17/3/1981 günü saat 10.00'a kadar Genel Müdürlüğümüz 
Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır. 

5 — Teşekkülümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 2051 / 2-2 
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Balıkesir Belediye Başkanlığından : 

1 — Balıkesir Ayşebacı Köyü kuzeyinde tapunun 7 pafta, 277 sayılı Belediye
mize ait gayrimenkule 2490 sayılı İhale Kanunun 31. madesine göre kapalı zarf usulü 
ile şoför imtihan pisti yapım inşaatı ihaleye •çıkartılmıştır. 

2 — İşin keşif bedeli 3.761.903,— TL. sı, geçici teminatı 112.857,09 TL. dır. 
3 — İstekliler ihale dosyasını Fen İşleri Müdürlüğünde görebilirler. 
4 — İhale 16 Mart 1981 Pazartesi günü saat 15.30 da Belediye Encümeninde 

yapılacağından tekliflerin aynı gün ve saat 14.30'a kadar Encümen'e teslimi gerek
mektedir. 

5 — İhaleye iştirak etmek isteyenler Uç gün evvelinden yeterlik belgesi için 
müracaat etmeleri gerekli olup postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla müracaat ka
bul edilmez. 2707 /1-1 

m 
Sümerbank Halıcılık Müessesesi Müdürlüğünden : 

İSPARTA 

1 —'Müessesemizdeki ihtiyaç fazlası malzemelerin açık pazarlık sureti ile sa
tışı 19/3/1981 Perşembe günü saat 14.00 de isteklisine yapılacaktır. 

2 — Bu satışa ait şartname Müessesemizden, Sümerbank Genel Müdürlüğün
den, İstanbul Alım ve Satım Müessesesinden ve İzmir Toptan Mağazalar Müdürlü
ğünden temin edilebilir. 

3 — Teminatların İhale gününde tesbit edilen saatten önce vezneye yatırıl* 
ması gereklidir. 

4 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
2704/1-1 

Türkiye Çimento Sanayii T. A. Ş. istanbul Alım ve Satım Müdürlüğünden : 

ELEKTROD SATINALINACAKTIR 
Vekili ve mümessili olduğumuz Adana Çimento Fabrikasının ihtiyacına bina

en muhtelif tip ve miktarda yekünen 207.000 adet elektrod kapalı teklif alınmak su
retiyle satın alınacaktır. 

Bu işle Ugüi İhtiyaç Üsteleri her gün çalışma saatleri dahilinde Karaköy Salı-
pazarı Meclisi Mebusan Cad. Dursun Han Kat 4 deki Müdürlüğümüz Ticaret Ser
visinden temin edilir. 

Kapalı tekliflerin en geç 5 Mart 1981 günü saat 17.00 ye kadar Müdürlüğümüz 
Muhaberat Servisinde bulundurulacak şekilde verilmesi gerekmektedir. 

Şirketimiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığı gibi postada vaki gecikmeler dik
kate alınmaz. 2705/1-1 » 

iskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları Müessese Müdürlüğünden : 

120 Ton Bentonit Satmalına çaktır. 
Şartnamesi bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir : 
1 — İskenderun'da : Müessesemiz Ticaret Müdürlüğü, 
2 — İstanbul'da : Sirkeci Yalıköşkü Cad. Yalıköşkü Han Kat 4 -5 deki Mümes

silliğimiz, 
3 — Ankara'da : Küçükesat Büklüm Sokak No : 22 deki Mümessilliğimiz. 
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları 81-36 nolu dosyayla 

İlgilidir, meşruhattı kapalı teklif mektuplarını, geçici temlnatlarıyla birlikte en geç 
10/3/1981 Sah günü saat 14.30'a kadar Müessesemiz/Haberleşme ve Arşiv Müdür
lüğünde bulundurmaları ilan olunur. 2598 /1-1 
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Türk Uçak Sanayii A. O. (TUSAŞ) Genel Müdürlüğünden : 

Ortaklığımız tarafından Ankara Mürted yöresinde inşa edilecek olan uçak 
fabrikasıyla Ugiü olarak proje, kontrollük, içme suyu, kanalizasyon, yol, köprü, çelik 
konstrüksiyon, betonarme, Enerji nakli hattı, orta gerilim dağıtım merkezi, transfor
matör istasyonları ve alçak gerilim dağıtım tesisleri, zayıf akım dağıtım tesisleri, 
buhar üretim, ısıtesisleri, güneş enerjisi sistemi, basınçlı hava istihsal sistemi, Hava
gazı istihsal tesisleri, havalandırma, ısıtma tesisatı, asansör, mutfak tesisatı işlerin
de tecrübeli firmalara ihtiyaç vardır. 

Ortaklığımız 2490 sayılı Yasaya tabi olmayıp ihalelerini teklif istemek sure
tiyle yapacaktır. 

İhalelerde teklif istenecek firmalar bu ilânla testoit edilerek ortaklık repertu-
varına, alınacaklardır. 

Ortaklığımız repertuvanna girmek suretiyle ihalelerde teklif vermek isteyen 
firmaların; 

1 — Hangi konularda teklif vermek istediklerini bildirir dilekçelerini, 
2 — Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve süresi dolmamış (A gurubu karne

lerini fotokopi veya noter sureti olabilir.) 
3 —• Yapı araçları bildirisini, 
4 — Sermaye ve kredi olanaklarım açıklayan mali durum bildirisini, 
5 — Teknik eleman bildirisini, 
6 — Şimdiye kadar bitirmiş oldukları işlerin; 
a) İhale başlangıç tarihi, 
h) İhale bitiş tarihi, 
c) Keşif bedelini, 
d) İşi ne surette yaptıklarını (müteahhit, kontrol, denetleyici ve müşavir) 

bildiren iş bitirme belgelerini, 
7 — Son iki yılda bitirilmemiş ve dilekçenin veriliş tarihinde müteahhidin elin

de bulunan işleri belgeleriyle açıklayan taahhüt bildirisini, 
8 — İsteklilerin tek kişi olmaları halinde imza sirkülerini, şirket olmaları ha

linde şirket sirkülerlerini, 
9 — Firmanın adım, adresini, telgraf adresini, telefon ve teleks numaralarım. 
10 — Ticaret Ve Sanayi Odalarına kayıtlı olduklarına dair belgeleri. 
20 Mart 1981 tarihine kadar TUSAŞ Yatırımlar Dairesi Başkanlığı Atatürk 

Bulvarı No : 227 Kavaklıdere/Ankara adresine vermeleri şarttır. 
TUSAŞ Yatırımlar İhale Yönetmeliği 11. maddesi gereğince ilân olunur. 

2724 / 3-1 

Ankara PTT Onaran ve Donatım Fabrika Müdürlüğünden : 

1 — İşletmemiz ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 969 kalem oto 
yedek parçası satın alınacaktır. 

a) Inter araçlarına alt 302 kalem oto yedeği, 
b) Dodge araçlarına ait 159 kalem oto yedeği, 
c) Reno araçlarına alt 322 kalem oto yedeği. 
d) Anadol araçlarına alt 186 kalem oto yedeği, 
2 — Bu ihaleye alt idari şartname ve araç cinslerine ait yedek parça listeleri 

Müdürlüğümüz veznesinden 400,— TL. mukabilinde temin edilebilir. 
3 — İhale kapalı teklif almak suretiyle yapılacaktır. 
4 — İhale tarihi 25/3/1981 Çarşamba günü olup, bu ihaleye İştirak edecek 

firmaların bu tarihe kadar tekliflerini Satmalma Komisyonumuzda bulunacak şekilde 
Müdürlüğümüz, Personel Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. 

5 — İdaremiz 2490 sayılı kanuna tabi değildir 2712/2-1 
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Seka Çaycuma Müessesesi Müdürlüğünden : 

Çaycuma/ZONGULDAK 

Müessesemizin Sosyal Tesislerinde, kaynar sulu merkezi ısıtma Sistemi ile i l 
gili ana santral Dairesi ve Yerleştirme planında belirlenen tali santrallara kadar olan 
kısımların projelendirilmesi ile İmalat ve montajı şartnamesi esasları dahilinde kapalı 
teklif alma suretiyle inşaa ettirilecektir. 

1 — Bu işe ait şartname posta ile talep olunabileceği gibi, Müessesemiz Tica
ret Şefliğinden elden de alınabilir. 

2 — isteklilerin şartnamesi esaslarına göre tanzim edecekleri «Santral Dairesi 
İmalat ve Montajı> rumuzlu kapalı teklif mektuplarının teklif vermenin son güniî 
olan 20/3/1981 saat 17.00'ye kadar Müessesemize tevdi etmeleri gerekir. 

3 — Postada vuku bulacak gecikmeler nazarı dikkate alınmaz. 
4 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta, 

kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 2703/1-1 • 
Adana İli Karaisalı İlçesi Karsantı Nahiyesi Devlet Orman İşletmesi Pos Mü

dürlüğünden : 

Bölgesi Deposu Cins ve nev'l 
Parti 
adedi Adet Mî Dm3 

Muh. 
bedeli 
TL. 

% 7,5 
Geçici 

teminatı 
TL. 

Eğner Ak/Çör. 3. S. N. B. Çk. Tom. 18 2372 1029.666 7.850 606.000 
> > S. S. N. B. Çz. Tom. 20 4022 4008.009 5.300 401.000 

» 3. S. K. B. Çz. Tom. 6 1283 269.576 4.200 85.000 
» Akören 3. S. N. B. Sed. Tom. 4 526 139.317 6.150 64.000 
> Ak/Çör. 3. S. N. B. Gök. Tom. 3 315 76.950 5.750 48.000 
> » 2. S. Çam. Mad. Di. 3 1417 129.157 3.600 35.000 

TOPLAM 54 9935 2652.675 1.239.000 
1 — Pos Orman İşletme Müdürlüğü Eğner Bölgesi Akören/Cöreği, Osman dışı 

depolarından teminatı irad kaydolunan yukarıda miktarı ve muhammen bedelleri ya
zılı 54 parti orman emvalleri 11/3/1981 tarihine raslayan Çarşamba günü saat 13.30*da 
Akören Belediye Satış Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda % 50'si peşin geri 
kalanı 6 ay vadeli olarak satılacaktır. 

2 — Vadeli almak lstiyenlerln tebligata mütakip 10 gün içinde parti tutar be
dellerine karşılık % 50'si 6 aylık limit (Tahlil müddetsiz banka mektubu vermek sure
tiyle diğer % 50'slni İse mektubun % 12 6 aylık nizami faizi ile hertürlü vergilerle 
birlikte tamamını yatırdığı takdirde satışı yapılacaktır. 

3 — Alıcıların 11/3/1981 tarihine raslayan Çarşamba günü almak İstedikleri 
parti teminat tutarlarının, nakit yatırmak lstiyenlerln Adana Atatürk Caddesi T. C. 
Ziraat Bankasındaki 640/2 nolu, tmamoğlu T. C. Ziraat Bankasındaki 640A nolu he
sabımıza yatırarak çifı nüsha makbuzu veya dekontu, teminat mektubu veya tahsil 
vermek istlyenlerinde mektup veya tahvilleri en geç aynı gün saat 13.00*e kadar Ak
ören Belediye Satış Salonunda İbraz etmeleri şartıyla 15/C. model şartnameyi imzala
yıp ve İstenilen belgelerle satış yerinde bulunduğu takdirde satışa İştirak edebilirler. 

4 — Satışa müteakip üzerinde parti kalan veya kalmayanların teminat reddi 
12-13/3/1981 tarihine raslayan Perşembe ve Cuma günleri Adana Orman Bölge Baş
müdürlüğü binasında nakit yatıranlar için teminatlarına çek vermek şartıyla iade 
edilecek ve eski İhaleden mal bedeli yatırmak isteyenlerinde mal bedellerine yatıra
bileceklerdir. 
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5 — Satışa ait şartname ekleri Orman Genel Müdürlüğü, Adana Orman Bölge 
Başmüdürlüğü, Adana, Ankara, Mersin, Antakya, Kozan, Osmaniye, Saimbeyli, K. Ma-
rag, Konya Orman İsletme Müdürlüklerinden, G. Antep, İskenderun, Malatya, Kayseri 
Orman Bölge Şeflikleriyle Ceyhan Orman Başkâtlpliğince ve Karsantı, Akören Be
lediye BaşkanUklanyla İşletmemizin mesai saatlerinde görülebilir. 

Dikkat : Karsantıda nakit alınmıyacaktır. Naktin bankalara yatırılarak mak-
buzlann ibraz edilmesi, yatırılan nakit tutarı kadar parti teminatları hesablarup o ka
dar partiye iştirak edüecekttr. 

2708/1-1 
• • » . 

Denizcilik Bankası T. A. O. dan : 

Bankamızın ihtiyacı olarak aşağıda cins ve miktarları yazılı malzemeler alına
caktır. 

Teklifler Karaköy, Yeni Yolcu Salonu Kat 1 de Satınalma Kurulu Başkanlığına 
verilecektir. Şartnamesi İkmal Merkezi Müdürlüğü 27 Mayıs Han Kat 3 Bahçeka-
pı/lstanbul adresinden temin edilebilir. 

Dosya No Malzemenin cinsi Son teklif verme tarihi 

81/1022 Havalandırma klima cihazı 10/3/1981 
81/1023 Flenç basma tezgâhı 10/3/1981 
81/1024 Köprü kreynl 16/3/1981 

2605 /1-1 
••• • 

Sümerbank Ereğli Pamuklu Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden : 

1 — Müessesemiz ihtiyacı 155 kalem muhtelif cins rulman kapalı teklif alın
mak suretiyle mubayaa edilecektir, 

2 — Teklif verecek firmalar, tekliflerinde rulman markalarını belirteceklerdir. 
3 — Normal rulmanlar : SKF - FAG - RHP - USA - STBYR rulmanlar ter

cih edilir, 
4 —• İna ve özel rulmanlarda marka aranmayacaktır. 
5 — İhaleye girecek olan firma 50.000,— TU lik teminat yatıracaktır. İhale 

üzerinde kalan firma ise mal bedeli üzerinden % 10 teminat yatıracaktır. 
6 — îstekUlerin bu işe alt kapalı tekliflerini en geç 10/3/1981 günü saat 16.00 

kadar Müessesemiz Haberleşme servisine vereceklerdir. 
7 — Bu İşlerle ilgili bilgiler Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden temin edile

bilir. 
8 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından İhaleyi yapıp yapma

makta veya dilediğine yapmakta tamamen serbesttir. 
9 — Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 2258 /1-1 

Sümerbank Ateş Tuğlası Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden : 

1 — Müessesemizin Maden İşletmesi ruhsatı altında bulunan İstanbul'da Sarı 
yer Demirci Köyü ve Uskumru kil sahalarımızdan İstihraç edilecek + % 25 toleranslı 
takriben 30.000 ton kil Müessesemiz anbarlarına naklettir!lecek tir. 

2 ~ İhale 10/3/1981 Salı günü saat 17.00 Htsarönü (Filyos)'takl Müessese 
binasında yapılacaktır. 

3 — Bu İşle ilgili şartname Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden temin edilebi
lir. 

4 — Müessesemiz 2490 sayılı Arttırma ve Eksütme Kanununa tabi değildir. 
2709/1-1 
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Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

İNŞAAT İLANI 
1 — 4.540.000,— TL. kesif bedelU «Ankara - Çakırlar 2x500 Kw. kısa dalga ve

rici tesislerinde yaptırılacak ilave nöbetçi kuleleri ve İrtibat yolları inşaatı» işi kapalı 
zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Bu İşin geçici teminatı 136.200,— TL. dır. 
3 —• Eksiltme dosyası, Kurumumuz Yapı İşleri Dairesi Başkanlığında (Mithat-

paşa Caddesi No : 49 Yenişehir - Ankara) adresinde görülebilir. 
4 — Eksiltme, 18/3/1981 Çarşamba günü saat 15.00'de «Atatürk Bulvarı No : 

181/A Ankara» adresinde Genel Müdürlük Satmalma Komisyonunca yapılacaktır. 
5 — İsteklilerin ilan tarihinden sonra «Eksiltme şartnamesinde belirtilen belge

lerle birlikte (C) grubu müteahhitlik karnesi, ayrıca keşif bedelinin yarısı kadar bir 
işi müteahhit veya keşif bedeU kadar bir İşi şantiye şefi sıfatı ile ikmal edip geçici 
kabulünü yaptırmış olması şartiyle 13/3/1981 Cuma günü saat 17.00'e kadar Genel 
Müdürlüğe başvurmaları ve ihale tarihinden önce Yapı İşleri Dairesi Başkanlığından 
«İştirak belgesi» almaları gerekmektedir. 

6 — İsteklilerin «eksiltme şartnamesinin» 5 inci maddesinde yazıiı belgelerle 
birlikte bu İşe alt tekUf mektuplarım, eksiltmenin yapılacağı günü saat 14.00'e kadar 
Kurumumuz Genel Evrak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. 

7 — Süresi İçinde yapılmayan müracaatlar ve postada olacak gecikmeler ka
bul edilmez. 

8 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, İhaleyi yapıp yapmamakta 
veya dilediğine İhale etmekte serbesttir. 2496/2-1 

» 
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden : 

2600 Ton Çakmak Taşı Satınahnacaktır. 
Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 
1 — Karabük'de : Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve İkmal 

Müdürlüğümüz. 
3 — İstanbul'da : Sirkeci, Yalıköşkü Cad. Yalıköşkü Han Kat 4-5 deki Mü-

messilUğimiz. 
3 — Ankara'da : Küçükesat Büklüm Sokak No : 22 deki Mümessilliğimiz. 
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları Kapalı teklif mektup

larını, geçici teminatlanyla birükte en geç 11 Mart 1981 Çarşamba-günü saat 14.00'e 
kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurma
ları ilân olunur. 2458 / 2-1 

100 Kg. Gliserin, 2 ton Sodyum Sülfit, 3 ton Talk, 100 ton Kalsiyum Klarür 
Satınalınacaktır. 

Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 
1 — Karabük'de : Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve İkmal 

Müdürlüğümüz. 
3 — İstanbul'da : Sirkeci, Yalıköşkü Cad. Yalıköşkü Han Kat 4 - 5 deki Mü

messilliğimiz. 
3 — Ankara'da : Küçükesat Büklüm Sokak No : 22 deki Mümessilliğimiz. 
isteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mektup

larını, geçici teminatlanyla birükte en geç 11 Mart 1981 Çarşamba günü saat 14.00'e 
kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları 
İlân olunur. 2197/2-1 
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Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi Müdürlüğünden : 

Bahçekapı/tSTANBTJLı 

Kapalı zarf usulü ile 39 kalem ziftli ve çelik dokuma tarağı satın alınacak olup, 
Este ve teknik resimlere göre olacak, buna alt liste ve resimler Müessesemiz Alım 
2. Grupta görülecektir. 

1 — Teklif mektuplarını havi kapalı zarfın üzerine «teklif mektubudur» dosya 
no : 21041/Dokuma Tarağı - Ortak Alım yazılacak ve 17 Mart 1981 günü saat 17.30Ja 
kadar Müessesemiz yahut Karaköy Bankalar Caddesindeki Sümerbank İstanbul Şu
besinin giriş holündeki «alım teklif kutusuna» atılacak veya bu tarihten önce Mües
sesemizde bulunacak şeküde ikinci bir zarf içersinde posta ile Müessesemiz adresine 
gönderilecektir. 

Postada vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
2 — Teklifler İlan son günü itibariyle en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 
3 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp tekUfler ara

sından şartlarımızla ihtiyacımıza en uygun olanlar tercih edilecektir. 
2104/1-1 

1 — Sümerbank Yıldız Çini ve Porselen Sanayii Müessesesinin İhtiyacı toplam 
685 kg. seramik boyası, lüster, lak, medium ve altın yaldız kapalı zarf usulü teklif 
alma suretiyle satınahnacaktır. 

2 — İhtiyaç listesi ve şartname AL/III. servisinden temin edilebilir. 
3 — Teklif zarfının üstüne 300/81-1 dosya numaramız yazılmak suretiyle en 

geç 16 Mart 1981 günü saat 17.30'a kadar Müessesemiz veya İstanbul Şubemiz Hol-
lerindekl Alım teklif kutusu'na atılmış veya bu tarihe kadar Müessesemize gelmiş ol
ması lâzımdır. 

4 — Teklifler 50,— TL. lık pula tabidir. 

5 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 2054/1-1 

Erzincan Belediye Başkanlığından : 
1 — Belediyemiz ihtiyacında kullanılmak üzere, bir adet ford marka kamyon 

üzerine, imal edilmiş 5 ton su tankı bulunan yangın söndürme arazözü 2490 sayılı 
Kanun hükümleri gereğince, kapalı zarf eksiltme usulü İle 24 Mart 1981 Sah günü 
saat 15.30'da ihalesi Komisyonumuz huzurunda yapılacaktır. 

2 — İhale bedeli 8.000.000,— lira olup, geçici teminatı 240.000,— liradır. 
3 — Bu ihaleye ait şartnameler Belediyemiz E. S. O. M. İşletme Müdürlüğün

de, tatil günleri hariç hergün görülebilir. 
4 — Arazöz ihalesine iştirak etmek isteyenler teklif mektuplarım saat 14.30*a 

kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri şarttır. Postadaki vaki gecikmeler 
kabul edilemiyeceğl ilân olunur. 2701 /1-1 » 

Zonguldak/Bartın Devlet Orman Kereste Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız sahasında mevcut 25375 adede denk 1521.969 m9 kayın keresteler 
(53 parti) kayın kereste 5 parti Masif kayın parti ve 3 parti Mozaik kayın parkeler 
Bartın Belediyesi satış salonunda açık artırma ile satışa konulmuştur. 

Bütün partilerin % 25 şl peşin mütebaki % 75 şi 6 ay vadeli müddetslz ve 
limitU Banka Teminat Mektubu karşılığında satılacaktır. 

Satış 10/3/1981 Salı günü saat 14.30 da olup, şartname, ve eb'at listeleri Orüs 
Genel Müdürlüğü, Civar İşletme ve Fabrika Müdürlükleri 11e Fabrikamızda görülebilir. 
Taliplilerin belirli gün ve saatte almak istedikleri partilere ait % 7,5 geçici teminatları 
İle birlikte Komisyonumuza müracaatları İlân olunur. 2700/1-1 
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T. C, Devlet Demiryolları İşletmesi Merkez Alım, Satım ve İhale Komisyon 
Başkanlığından : 

.190 kalem K 12 DL tipi Hanomag marka yükleyici yedeği, 
124 kalem K 18 CE tipi Hanomog marka paletli buldozer yedeği, 
13 kalem B 8 C tipi lastik tekerlekli yükleyici yedeği satınalınacaktır. 

1 —• Yukarıda kayıtU malzeme iç piyasadan kapalı zarf ve dış piyasadan kapalı 
zarfla teklif alma usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Bu işe ait şartname TCDD'nin Ankara'da Merkez ve İstanbul'da Sirkeci 
veznelerinden 250,— TL. karşılığında temin edilebilir. 

3 — Tekliflerin en geç 30 Mart 1981 Pazartesi günü saat 15.00'e kadar TCDD 
Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığında toplanan Komisyonumuza gelmiş 
veya verilmiş olması şarttır. 

4 — İç piyasadan teklif verecek olan firmalar tekUfleriyle birlikte % 2,5 ora
nında geçici teminat vereceklerdir. 

5 — Teklif zarflan üzerine TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Alım, 
Satım ve İhale Komisyon Başkanlığı Gar/Ankara adresi ve hangi işe alt olduğu yazı
lacaktır. 

8 — TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve tercih ettiği 
talibe yapmakta tamamen serbesttir. 27H / 2-1 • 

Sek a Dalaman Müessesesi Müdürlüğünden : 

ÇELİK MALZEME İMAL ETTİRİLECEKTİR 
Müessesemizde yeni kurulmakta olan Kuşe Kağıdı tesisinde kullanılmak üzere 

AISI 1095 malzemesinden 4530x0,36 mm. ebadında 500 adet düzleme rasba bıçağı Ue 
DİN 4301 veya BS : EN 58 E malzemesinden krom kaplamak 4740 mm x 0 9.65 mm. 
ölçülerinde 150 adet ROLLFLEX çubuğu imal ettirilecektir. 

Bu İşe alt teknik resimler mesai saatleri içinde Müessesemizden veya : 
1 — SEKA İstanbul Alım Satım Müdürlüğü Karaağaç Cad. No : 115 Sütlü-

ce/İSTANBUL 
2 — SEKA İzmir Alım Satım Müdürlüğü 27 Mayıs Meydanı Gümrük İş Hanı 

Kat 3. No : 42 Konak/İZMİR 
3 — SEKA Ankara Alım Satım Müdürlüğü Selanik Cad. No : 5 Yenişehir/AN

KARA adreslerinden bedelsiz temin edilebilir. 
İlgilenenlerin kapalı zarf teklif mektuplarını 20/3/1981 günü saat 17.00 ye 

kadar Müessesemize vermeleri gerekir. Gecikmeler dikkate alınmaz. 
Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna bağlı değildir. 
İlân olunur. 2710 / 2-1 

Çeşitli ilânlar 
Eskişehir Sanayi ve Teknoloji Bölge Müdürlüğünden : 

Eskişehir İli Merkez İlçe Musaözü köyü civarında Orkan Madencilik ve Tica
ret Ltd. Şti. uhdesinde bulunan İT. 8381 sayüı Çinko madeni ruhsatının verilen süre 
içinde yetkili imza Ue İşletme talebinde bulunulmadığından Maden Kanununun 43. 
maddesi gereğince Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Dairesi Başkanlığı 
14/4/1978 gün ve 1240 sayılı karan ile hükümden sakıt olmuştur. 

Karar şirketin büinen, Hamamyolu Caddesi Akalın Pasajı 54/11 Eskişehir 
adresine P.T.T ve Emniyet Müdürlüğü kanalı Ue yazılmış ancak, şirketin belirtilen 
adreten aynlarak semti meçhule gittiği gerekçesi Ue tebliğ edilememiştir. 

Keyfiyet Uanen tebliğ olunur. 2585/1-1 



Maliye Bakanlığından : 

B İ N A L A R 

1981 Yılı için Rinaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini 
Gösterir Cetvel 

Çelik Betonarme 
Karkas bina Karkas bina 

Y ı ğ m a 
kagir bina 

Y ı ğ m a yarı 
kâğir bina 

Ahşap 
binalar 

Taş duvarlı 
binalar 

Gecekondu 
tarzında 
binalar 

Kerpiç ve 
diğer basit 

binalar 

1. Fabrika ve İmalât
hane binaları' 
a) Lüks inşaat 
b) 1. Sınıf inşaat 
c) 2 Sınıf inşaat 
d) 3. Sınıf inşaat 
e) Basit inşaat 

2. Fabrika İmalatha
ne İdare binası Sos. 
B. Vs. 
a) Lüks inşaat 
b) 1. Sınıf inşaat 
c) 2. Sınıf inşaat 
d) 3 Sınıf inşaat 
e) Basit inşaat 

3. Otel Binaları 
a) Lüks inşaat 
b) 1. Sınıf inşaat 
c) 2. Sınıf inşaat 
d) 3. Sınıf inşaat 
e) Basit inşaat 

4. Sinema - Tiyatro 
binaları 
a) Lüks inşaat 

11900-13250 
9850-10800 
8575- 9775 
6800- 7350 

9775-10800 
8250- 8625 
6800- 7350 
5300- 6375 

6800- 8250 
5300- 6375 
3950- 4975 

- 3475 
3475 
2850 

3950- 4975 
3475- 3650 

3475 2850- 3050 2250- 2850 
2850 1825- 2250 1476- 1625 

11900-13250 
9850-10800 
8575- »775 

- 7350 

9775-10800 
8250- 8625 
6800- 7350 
'5300- 6375 

6800- 8250 
5300- 6375 
3950- 4975 

- 3475 
3475 
'2850 

3950- 4975 
- 3650 

3475 
2850 

- 2850 
- 3825 

1825 2250 
- 1475 

23325-24950 19500-21175 17125-18825 12250-13850 18825- 20175 15500-17125 
21175-22900 
18825-20175 
17125-18825 

17125-18825 
15050-15975 
12250-13850 

15050-15975 
12250-13850 
9400-11100 
3475- 4175 

11100-11775 
9400- 9775 
7725- 8275 

- 3275 

15975-17800 
13850-15550 
11775-13525 
5900- 7275 

13525-15050 
11100-12250 
8275- 9775 

- 4500 

23325-24950 18825-20175 17125-18825 11775-13525 — 
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ÇeHk Betonarme Yığma Yığma yan AJışap ' raş duvarlı 
Gecekondu 
tarzında1 

Kerpiç ve 
diter basit 

IBmAliAR Karkas bina Karkas bina kâğir bina kâğir bina binalar binalar binalar binalar 

b) 1. Sınıf inşaat 21175-22900 17125-17800 15050-15975 11100-11775 , 
c) 2. Sınıf inşaat 18825-20173 15050-15975 12250-13850 9400- 9775 —• — — —. 
d) 3. Sınıf inşaat 17125-18825 12250-13850 9400-11100 7725- 8275 — — — —. 
e) Basit inşaat 3275- 3950 - 2500 - - 3276 - 2135 - 1700 

5. Hastane - Klinik 
binaları 
a) Lüks inşaat 20600-22025 1*575-17800 13725-15075 10400-11900 —• — —. — 
b) 1. Sınıf inşaat 18625-20175 15075-15725 132SG-Î4&T& 9775-10400 — —. —. — 
c) 2. Sınıf inşaat 16Ö75-17800 13250-14075 10800-12250 8250- 8625 . — —. — 
d) 3. Sınıf inşaat 15Ö7Ö-16575 10800-12250 8250- 9775 6800- 7350 —. — — — 
e) feasit üışaat — _ 2%50- 3475 - 22Q0 - 2860 - 1825 - 1S25 

6. Baruta ve -Sigorta 
IbinaJ.an 
a) Lüks ifşaat 23̂ 25-24950 18İJ25-20175 13850-15S50 11775-130,25 — — —. — 
î>) ı. Sim? inşaat 21175-22900 15550-17İ25 12250-13̂ 50 9775-11225 —. — — — 
c) 2. Sınıf inşaat 1S825-20İ75 13̂ 50-15050 9TT3-ll'<?& &S75- STt25 — —. — — 
d) 3. Sınıf inşaat 17125-17800 11100-12250 7725- 9400 7275- 7&50 — —ı — 
e) Basit inşaat 7725- 8275 4175- 5Ü50 - 3%50 - 3*75 3$50 - 3275 2125- 2500 - 1825 

7, İdare Binaları 
a) .Lüks inşaat 20175-21425 13725-15075 10800-12250 7950-10400 — — — — 
b) 1. Sınıf inşaat 18725-17200 11900-13̂ 50 7350- 8575 — — — —-
c) 2. Sınıf inşaat U250-14075 10400-10800 8C25- 8625 5300- 6725 — — —. — 
d) 3 Sınıf inşaat 10800-12250 8250- 9775 6725- 7360 3950- 5175 —. — —• 1 
e) Basit İnşaat «800- 8250 3950- 4975 - - 28Ö0 3*75- 3650 • 2850 1825- 2250 - 1625 

8, Benzin istasyonu yı
kama ve yağlama 
binaları 
a) Lüks inşaat 17800-19050 13725-15076 10800-12250 — — — — 
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9. 

10. 

11. 

12. 

BİNALAR 
Çelik Betonarme 

Karkas bina Karkas bina 

b) 1. Sımf inşaat 
c) 2. Sımf inşaat 
d) 3. Sınıf inşaat 
e) Basit inşaat 

15075-16575 
12250-13725 
9775-10800 

- 6375 
Yeraltı Garaj. 
a) Lüks inşaat 
b) 1. Sınıf inşaat 
c) 2. Sınıf inşaat 
d) 3. Sınıf inşaat 
e) Basit inşaat 
Müstakil Garajlar 
a) Lüks inşaat 
b) 1. Sınıf inşaat 
c) 2. Sınıf inşaat 
d) 3. Sınıf inşaat 
e) Basit inşaat 
Çok katlı garajlar 
a) Lüks inşaat 
b) 1. Sınıf inşaat 
c) 2. Sınıf inşaat 
d) 3. Sınıf inşaat 
e) Basit inşaat 
Yurt binaları 
a) Lüks inşaat 
b) 1. Sınıf inşaat 
c) 2. Sınıf inşaat 
d) 3. Sımf inşaat 
e) Basit inşaat 

11900-13250 
9775-10800 
6800- 8250 
3650- 4975 

977ÎHİ0800 
6800- 8250 

7350- 8625 
3060- 3950 

Yığma 
kagir bina 

8625-10400 
6800- 8250 
3950- 5300 

- 3475 

Yığma yan 
kagir bina 

- 3475 
- 2850 

Ahşap 
binalar 

Taş duvarlı 
binalar 

Gecekondu 
tarzında 
binalar 

Kerpiç ve 
diğer basit 

binalar 

3650- 4975 
- 3050 

3475 
2850 

2850 
1825 

12250-13725 8625-10400 — 
- 8250 5300- 6800 — 

7350- 8625 5300- 6375 3475- 3650 
- 6375 3950- 4975 - 2050 

- 3475 
- 2 8 5 0 

3950- 4975 

- 2850 
3475 
2850 

2650 
1625 

13250-14075 9775-10800 _ 
- 9775 5300- 6800 — 

6375- 7350 
- 2850 

6725- 7350 
- 2250 

1825 
1475 

1825 
1475 

3975- 3950 - 2850 1825- 2850 14751 
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BİNALAR, 

13. Okul Binaları 
a) Lüks inşaat 
b) 1. Sınıf inşaat 
c) 2. Sınıf inşaat 
d) 3. Sınıf inşaat 
e) Basit inşaat 

14. Yüzme Havuzları 
a) Lüks inşaat 
b) 1. Sınıf inşaat 
c) 2. Sınıf inşaat 
d) 3. Sınıf inşaat 
e) Basit inşaat 

15. Banyo ve Hamam
lar 
a) Lüks inşaat 
b) 1. Sınıf inşaat 
c) 2. Sınıf inşaat 
d) 3. Sınıf inşaat 
e) Basit inşaat 

16. Pazar ve Fuar yer
lerindeki yapılar 
a) Lüks inşaat 
b ) 1. Sınıf inşaat 
c) 2. Sınıf inşaat 
d) 3. Sınıf inşaat 
e) Basit İnşaat 

Çelik Betonarme 
Karkas bina Karkas bina 

11900-13250 
6800- 7350 

12250-1372« 
10400-11900 

22875-24700 
19050-20600 
16675-17800 

- 9775 
7350- 8625 

8250- 9775 
3475- 3950 

8625- 9175 
6375- 7350 

11650-12825 
9775-10800 
6800- 8250 

- 6800 
3475- 3950 

Yığma 
kagir bina 

Yığma yan 
kâğir bina 

Ahşap 
binalar 

T a ş d u v a r l ı 
binalar 

Gecekondu 
tarzında 
binalar 

Kerpiç ve 
diğer basit 

binalar 

6800- 7350 
- 2850 

5300- 6800 
3050- 3960 

5175- 6375 
- 3050 

5175- 6375 
2850- 3475 

3475 
2850 

- 2850 
1625- 1825 

1825 | 
1475 

8750-10400 
7350- 8625 
5050- 6375 

- 4975 
2850- 3475 

3950 
2850 

-. 4975 
3475- 3950 

3475 
2850 
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1». 

BİNALAR 
Çelik Betonarme Yığma Yığma yarı Ahgap Taş duvarlı 

Karkas bina Karkas bina kagir bina kagir bina binalar binalar 

b) 
c) 
d ) 

e) 

b) 
c) 
d) 
e) 

b) 
c) 
d) 
e) 

b) 
c) 
d) 

Gecekondu 
tarzında 
binalar 

Kerpiç ve 
diğer basit 

binalar 

17. Soğuk Hava depo
ları 
a) Lüks inşaat 

1. Sınıf inşaat 
2. Sınıf inşaat 
3. Sınıf inşaat 
Basit inşaat 

1«. Kurutma Yerleri 
a) Lüks inşaat 

1. Sınıf inşaat 
2. Sınıf inşaat 
3. Sınıf İnşaat 
Basit inşaat 

Silolar 
a) Lüks inşaat 

1. Sınıf inşaat 
2. Sınıf inşaat 
3. Sınıf inşaat 
Basit inşaat 

20. Transformatör bi
naları 
a.) Lüks inşaat 

1. Sınıf inşaat 
2. Sınıf inşaat 
3. Sınıf inşaat 
Basit inşaat 

9775-10800 
- 6800 

9775-10400 
7350- 8625 

19050-20600 
17200-18625 

7350- 8625 
4550- 5300 

5300- 6800 
3050- 3650 

10400-11900 
8625- 9775 

6375 
3475 

4550- 4975 
2850- 3050 

3475- 3650 
1825- 2250 

12250-13725 6800- 8250 3475- 3950 2850- 3050 
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BİNALAR 
Çelik Betonarme'' Yığma Yığma yarı 

Karkas bina Karkas bina kagir bina kâğir bina 
Ahşap 

binalar; 

Gecekondu Kerpiç ve 
Taş duvarlı tarzında diğer basit 

binalar binalar binalar 

21. Diğer Ticarethane 
ve işyerleri 
a) Lüks İnşaat 
b) 1. Sınıf inşaat 
c) 2 Sınıf inşaat 
d) 3. Sınıf inşaat 
e) Basit inşaat 

22. Mesken binaları 
a) 
to) 
c) 
d) 
e) 

23. 

Lüks inşaat 
1. Sınıf inşaat 
2. Sınıf inşaat 
3. Sınıf inşaat 
Basit inşaa* 

Özellik arzeden bi
nalar 
a) Lüks inşaat 
t>) 1. Sınıf inşaat 
c) 2. Sınıf inşaat 
d) 3. Sınıf inşaat 
e) Basit İnşaat 

23325-24950 
20175-21625 
17800-19500 
13850-15550 
8275- 9400 

20600-22025 
17200-18625 
16075-16575 
11900-13250 
6800- 8250 

15550-17125 
13850-15050 
11775-12250 
9400-11100 
4500- 5650 

12250-13725 
«775-10800 
8250- 9775 
6800- «150 
3950- 6800 

12250-13850 
9775-11776 
7726- 9400 
6000- 7275 
3275- 3950 

10075-10400 
8150- 8625 
7050- 7350 
8125- 6375 
2725- 2850 

9400-11100 
6000- 7725 

- 5650 
- 4500 
- 3275 

7050- 7350 
6250- 6375 
¡5175- 6300 
2725- 2850 

15550-17125 
13850-15050 
11775-12250 
9400-11100 

- 3950 

15075-16575 
12250-13725 
10400-11900 
6375- 6800 

- 3475 

Bu binaların inşa tarzlarına ve kullanılan malzemeye 
ve binayı karakterize eden özelliğine göre yerinde görülerek 
değer takdirine gidilmesi isabetli olur. 

- 3275 2125- 2500 - 1700 

3950 
2850 

2850 
1825 1625 

(1) NOT: 1 — Metrekare normal inşaat maliyet bedellerine, binanın kullanış tarzlarına ve İnşaat sınıflarına göre tasnifinde 
(1-23), inşaat nevllerinde ÇeÜk Karkas, Betonarme Karkas, Yığma Kagir, Yığma yarı kagir binalarda kalorifer 

tesisatı bedelleri dahildir. 
2 — Metrekare normal inşaat maliyet bedellerine asansör tesisatı bedeli dahil değildir. 
3 — Metrekare normal İnşaat maliyet bedellerinin azami ve asgari hadleri, tesbdt edilen sınıfa uyan İnşaat aksamı ade

dine göre kademeli şekilde uygulanır. 
2825/1-1 
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Elazığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Başkanlığından: 

Akademimiz Elektrik, İnşaat ve Makina Mühendisliği bölümlerinin aşağıda 
isimleri belirtilen ders gruplarına 1750 sayılı Kanun uyarınca asistan alınacaktır. 

Müracaatçıların ilgili dalda yüksek mühendis unvanına sahip veya mezuniyet 
sonrası öğretimine kayıtlı olmaları gerekmektedir. Kadrolar 7. derece olup istekli
lerin girecekleri dalı ve yabana dilini belirten müracaat dilekçesi ekinde bir fotoğ
raf, nüfus cüzdan sureti ve diploma fotokopisi ile 12 Mart ,<• 1981 günü saat 17.00'ye 
kadar Akademi Başkanlığına müracaatları ilân olunur. 

Ders Grupları Alınacak Asistan Adedi 

înşaat: Yol Toprak iş Tünelleri 1 
Hidrolik ve Su Kuvvetleri 1 
Mekanik Mukavemet 1 
Yapı Statiği - Betonarme 2 
Çelik ve Ahşap Yapılan 1 
Su Yapılan 1 

Elektrik: Elektrik Makinalan 2 
Devreler - Alanlar 1 
Elektrik Tesisleri 2 
Elektriğin Endüstriye Uygulaması î 
Elektrik ve Elektronik ölçme 1 

Makina: Mekanik - Makina Dinamiği ve Mekanizma 1 
Mukavemet Makina Elemanları - Malzeme, 2 1 

Akışkanlar Mekaniği Termodinamik Motorlar 2 
Genel İmal Usulleri Organizasyonu 1 

NOT: Yabancı dil sınavı (her üç bölüm) 14 Mart - 1981 Saat 10.00 
înşaat bölümü bilim sınavı (yazılı) 14 Mart - 1981 Saat 14.00 

(Mülakat) 14 Mart - 1981 Saat 17.00 
Makina - Elektrik bölümleri 
Bilim sınavı (yazılı) 21 Mart - 1981 Saat 10.00 

(Mülakat) 21 Mart - 1981 Saat 14.00 
2708 / M 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından: 

İlhan Uluç, 
Taksim Sarayı Kat 3 No. 206/307 Taksim/İstanbul, 
Gösterdiğiniz bu adreste ve tespit edilen diğer adreslerde bulunamadığınız an

laşıldığından; 
Kütahya ili, Simav ilçesi, Gürepmar Köyü dahilindeki 21/6/1969 tarihli ve GMD. 

42181 sayılı Cıva müracaatının Maden Kanununun 25. ve 41. maddeleri gereğince 
Taksir evrakı verilmediğinden hükümsüzlük karan verilmiştir. 

Ilânen tebliğ olunur. 2538 

Sedat Baytekln, 
Başak Sokak No. 30/8 Küçükesat/Ankara, 
Gösterdiğiniz bu adreste ve tespit edilen diğer adreslerde bulunamadığınız an

laşıldığından; 
Kütahya ili, Gediz ilçesiv Munamak Köyü dahilindeki, 25/7/1970 tarihli ve GMD. 

56791 sayılı Cıva müracaatının Maden Kanununun 25. ve 41. maddeleri gereğince 
Taksir evrakı verilmediğinden hükümsüzlük karan verilmiştir. 

Ilânen tebliğ olunur. 2539 



BASIN İLÂN KURUMU 
31/12/1980 TARİHLİ BİLANÇOSU 

Binalar 
Amortismanı 

Demirbaşlar 
Amortismanı 

854.960,— 
147.743,— 707.207,— 

1.337.699,70 
— 932.748,09 404.951,67 

özel Maliyet 
Sair Aktifler 

Ayniyat Mevcutları 
Muvakkat Hes. lar + 

743.344,08 
241.105,70 

TOPLAM 

1,— 
984.449,78 

183.149.157,93 

A K T İ F Lira Kr. P A S î P Ura Kr. 

Kasa 141.113,86 Sermayei 2.382.500,— 
Bankalar 13.092.164,61 İhtiyat Akçesi 2.230.000,— 
Tasarruf Bonoları Cüzdanı 216.880,— Karşılıklar 9.514.608,50 
Müşterilerimiz 146.479.128,41 Borçlarımız 118.663.898,62 
Muhtelif Borçlular 4.062.685,— Peşin İlân Hesabı 1.864.572,50 
Şüpheli Alacaklar 9.514.608,50 Müşterilerimiz 2.419.784,03 
Muhtelif Fonlardan Borçlular 1.819.490,— Muhtelif Alacaklılar 5.421.049,37 
Tatil Köyü Tesisleri 5.726.478,10 Muhtelif Fon Hesapları 15.481.285,27 

Tesisler 7.796.478,99 Muhtelif Fonlardan Blokeler 10.003.768,99 
Amortisman —2.070.000,89 Sair Pasifler 1.109.427,97 

Kâr 14.058.262,68 
Sabit Kıymetler 1.112.158,67 

TOPLAM 183.149.157,93 

NAZIM HESAPLAR 2.948.556,— NAZIM HESAPLAR 2.948.556,— 
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BASIN İLAN KURUMU 
1980 YILI KAR VE ZARAR HESABI 

G İ D E R L E R Lira Kr. G E L İ R L E R 

Genel Kurul Giderleri 1.872.611,75 Tavassut Komisyonları 84.019.366,77 
Yönetim Kurulu Giderleri 2.317.297 — Bankalardan Alman Faizler 467.768,54 
Personel Giderleri 54.549.376,50 Masraf Karşılığı Kârla*- 449.951,89 
Kontrol Kurulu Giderleri 69.970,— Muhtelif Kârlar 671.513,52 
Yönetim Giderleri 5.488.077,39 Şüpheli Alacak Karşılığı Tahsilat 1.335.981,70 
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 12.436,— Vergiye Tabi Olmayan Kârlar 15.132,— 
Şüpheli Alacaklar Kargılığı 7.608.749,90 Tatil Köyü Gelirleri 7.503.065,50 
Tatil Köyü Giderleri 7.329.568,45 
Yurt İçi - Dışı Prodüktörlere Ödenen Komisyon 300.403,— 
Bankalara Verilen Faiz ve Komisyonlar 64.878,39 
Demirbaş Amortismanları 110.399,90 
Tatil Köyü Amortismanları 339.750,12 
Geçmiş Yıl Zararı 240.998,84 
1980 Yılı Kârı 14.058.262,68 

TOPLAM 94.362.779,92 TOPLAM 94.362.779,92 
'-^— 

; • ~ 7 

BASIN İLÂN KURUMU 
1980 YILI TAHSİS BİLANÇOSU 

Lira Kr. Ura Kr. 

Kurumlar Vergisi (% 35) 4.998.198,— 1980 YILI KARI 14.058.262,68 

Mali Denge Vergisi (% 3) 428.417,— 
Ortaklara Nema (% 2,5) 22.750,— 
Borç Verme Fonu 1.000.000,— 
Kredi Fonu 1.000.000,— 
Tatil Köyü Fonu 808.897,68 
Yardım Fonu 50.000,— 
Derneklere Yardım Fonu 1.125.000,— 
Merkez Binası İnşaat Fonu 4.625.000,— 

TOPLAM 14.058.262,68 TOPLAM 14.058.262.68 
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Gümrük ve Tekel Bakanlığı Kontrol Genel Müdürlüğünden : 

1615 sayılı Gümrük Kanununun 65. maddesiyle 6802 saydı Gider Vergileri Ka
nununun 23. maddesi gereğince orijinal fatura menşe şahadetnamesi veya emsali 
vesikalarda yazılı paraların Türk Parasına çevrilmesinde 1 Mart 1981 tarihinden 
31 Mart 1981 tarihi akşamına kadar Ünal eşyasında esas alınacak kurlar aşağıda 
gösterilmiştir. 

Gübre ve gübre üreticileri tarafından kullanılan gübre hammaddeleri İle zirai 
ll&ç ve hammaddeleri dış alımında kuUamlan kurlar 

D Ö V İ Z İ N C İ N S İ T U 

1 ABD doları 85.05 
1 Belçika frangı 2,47 
1 Danimarka kronu 12.95 
1 Batı Alman markı 39.39 
1 Fransız frangı 17.2» 
1 Hollanda florini 36.73 
1 İsveç kronu 18.59 
1 İsviçre frangı 44.04 

100 İtalyan lireti 8.40 
1 Norveç kronu 15.87 
1 SterUn 199.52 
1 Avusturya şilini 5.64 
1 Kanada doları 71.04 
1 Suudi Arabistan riyali 25.54 
1 Avustralya Dolan; 09.08 
1 Kuveyt dinarı 312.04 

100 Japon yeni 41.4371 
1 Güney Afrika randı 111.0913 
1 Hint rupisi v 10.6240 
1 Fin markkası 21.5289 
1 Nikaragua kordobası 8.3046 
1 israil Shekeli 10.7674 
1 Kıbrıs lirası 229.8617 
1 Yunan drahmisi 1.8014 
1 Pezeta 1.0478 
1 Esküdo 1.5693 
1 Ürdün dinarı 275.9612 
1 Yugoslav dinarı 2.8548 
1 Filipin pezosu 11.1588 
1 Hong Kong dolan 16.1020 
1 Irak dinarı 283.0472 
1 Meksika pezosu 3.5839 
1 Mısır lirası 118.0691 
1 Sri Lanka rupisi 4.6400 
1 Ley 18.6467 
1 Çek kronu 15.0015 
1 Polonya zlotisi 2.6878 
L Rus rublesi 125.3660 
1 Suriye lirası 21.1132 
1 Lübnan lirası 22.7736 
1 Pakistan rupisi 8.4008 
1 Kolombiya pezosu 1.63.06 
1 Bulgar levası 95.8033 
1 SİSSİ' 
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Yukarıda belirtilen maddeler dışında kalan mal eşya, emtianın İthalinde uy
gulanacak* kurlar. 

D Ö V İ Z İ N C İ N S Î TU. 

1 A B D doları 97.87 
1 Belçika frang* 2.85 
1 Danimarka kronu 14.01 
1 Batı Alman markı 45.95 
1 Fransız frangı 19.89 
1 Hollanda florini 42.27 
1 İsveç kronu 21.40 
1 İsviçre frangı 50.68 

100 İtalyan lireti 9.67 
1 Norveç kronu 18.02 
1 Sterlin 229.60 
1 Avusturya şilini 6.49 
1 Kanada doları 81.75 
1 Suudi Arabistan riyali 29 39 
1 Avustralya doları 114.02 
1 Kuveyt dinarı 359.08 

100 Japon yeni 47.6843 
1 Güney A f r i k a randı 127.8396 
1 Hint rupisi 12.2257 
1 F i n markkası 24.7747 
1 Nikaragua kordobası 9.5567 
1 İsrail Shekell 12.3907 
1 Kıbrıs lirası 264 5161 
1 Yunan drahmisi 2 0730 
1 Pezeta 1.2058 
1 Esküdo 1.7944 
1 Vrdün dinarı 317.5656 
1 Yugoslav dinarı 3.2852 
1 Filip i n pezosu 12.8411 
1 Hong Kong doları 18.5295 
1 Irak dinarı 325.7199 
1 Meksika pezosu 4.1243 
1 Mısır lirası 135.8579 
1 Sri Lanka rupisi 6.3395 
1 Ley 21.4579 
1 Çek kronu 17.2631 
1 Polonya zlotlsi 3.0930 
1 Rus rublesi 144.2664 
1 Suriye lirası 24.2962 
1 Lübnan lirası 26.2070 
1 Pakistan rupisi 9.6673 
1 Kolombiya pezosu 1.8768 
1 Bulgar levası 110.2468 
1 Paraguay guaranisi 0.7584 
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Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye işletmesi Müdürlüğünden : 

1 — Milli Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen Kanunlar, yayın
lanan bildiri ve kararlar İle Bakanlar Kurulu teşekkülü hakkındaki işlem
leri ihtiva, eden tezkereler, önemli yönetmelikler kitap halinde 19 Ocak 1981 
tarihinden itibaren Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 
Resmi Gazete Satış Bölümünde satışa sunulmuştur. Kitap ücreti 450,— TL. 
olup, posta ile talep halinde posta ücreti ilâve edilir. 

2 — Milli Güvenlik Konseyince 13/1/1981 tarihinden sonra kabul edi
len Kanunlar ve ilgili diğer mevzuat ayrı bir kitap halinde (2 nci cilt) Mart 
ayı sonunda yayınlanacaktır, 

8 — Resmi Gazete'de 1/11/1979 ile 81/10/1980 tarihleri arasında ya
yınlanan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer hukuki mevzuatın taranmasında 
el kılavuzu olacak Resmî Gazete Fihristi 16 Şubat 1981 tarihinden itibaren 

Resmî Gazete Satış yerinde 150,— TL. karşılığı satışa çıkarılmıştır. 

Resmî Gazete Fihristi 

Yürütme ve İdare Bölümü 

Bakanlar Kurulu Karan 

Sayfa 

8/2206 Sinop İli Gerze İlçesi Çevikli Kpyü'nün afete maruz bölge ola
rak kabulü 1 

Yönetmelikler 

— Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminel Polis LabOTatuvarları 
Teknik Hizmet Yönetmeliğinin 8, 10 ve 16. maddelerinin 
değiştirilmesine, 9. maddesinin kaldırılmasına ve aynı Yö
netmeliğe beş ek madde eklenmesine dair Yönetmelik S 

— özel Dershaneler Yönetmeliği 4 
— öğretmeni Yetiştirme Merkezi Disiplin Yönetmeliği 16 
— öğretmenler Günü Kutlama YönetmeUği 24 

Sirküler 

Türkiye - Romanya Karma Komisyonu 6. Dönemi ile İlgili 
81/4 Sayılı Sirküler 28 

B A Ş B A K A N L I K B A S I M E V İ 




