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KANUNLAR 
İşçilerin tyonizan Radyasyonlara Karşı Korunması hak-
kında 115 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin 

onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun 

Kanun No : 1033 Kabul tarihi : 7/3/1968 

Madde 1 — Milletlerarası Çalışma Teşkil &tı 44 üncü Genel Kon-
feransı tarafmdan 22 Haziran 1960 tarihinde kabul edilen «İşçilerin 
lyonizan Radyasyonlara karşı Korunması hakkında 115 sayüı Sözleş-
me» nrn onaylanması uygun bulunmuştur 

Madde 2 — IBu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu 'kanunu Bakanlar Kurulu yürütür 

15/3/1968 

«Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Avrupa Sözleşmesi» 
nin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkmda Kanun 

Kanun No : 1034 Kabul tarihi: 18/3/1968 

Madde 1 — Avrupa Konseyi çerçevesinde 20 Nisan 1959 tarihinde 
Strasburg'da imzalanan «Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Avrupa 
Sözleşmesi» nin 2 nci maddede yazılı beyanlar yapılmak suretiyle onay-
lanması uygun bulunmuştur. 

Madde 2 — a) Arama ve eşyanın zaptını kapsıyan adlî yardım 
taleplerinin, Sözleşmenin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının a, b, c bent-
lerinde yazılı şartlara bağlanması; 

to) Türkiye Cumhuriyeti ülkesinde bulunan ve haklarında kovuş-
turma yapılmakta olan şahıslara, Sözleşmenin 7 nci maddesinin 3 uncü 
fıkrasına uyularak yapılacak tebliğlerin, ilgili Türk makamlarına en az 
40 gün önce gönderilmesi ıcatoetmektedır. 

Madde 3 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 4 — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

20/3/1968 

Seçimlerle ilgili kanunların bazı maddelerinin yürürlükten 
kaldırılması ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununa bazı 

maddeler eklenmesi hakkmda Kanun 

Kanun No : 1036 Kabul tarihi: 20/3/1968 

Madde 1 — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı MilletvekiU Seçimi 
Kanununun : 

32 nci maddesini değiştiren 13/2/1965 gün ve 533 sayılı Kanunun 
7 nci; 

33 üncü maddesini değiştiren 13/2/1965 gtln ve 583 sayıh kanunun 
8 inci maddesini tadıl eden 14/7/1965 gün ve 656 saydı kanunun 12 nci; 

38 mcı maddesine frkralar ekllyen 13/2/1965 gün ve 533 sayılı ka-
nunim 9 uncu; 

13/2/1965 gün ve 533 sayıh kanunun 12 nei maddesiyle değiştirilen 
35 mcı maddesini tadıl eden 14/7/1965 gün ve 656 sayüı kanunun 16 nci, 
ve 

Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Seçimi Kanununun değiştirilmeaim 
dair olan 17/4/1964 gün ve 447 sayılı kanunun 1 inci maddesine 2 fıkra 
eklıyen 14/7/1965 gün ve 656 sayılı kanunun 13 üncü; 

Maddeleri yürürlükten kaldırılmış ve aşağıda yazılı 32, 33 ve 35 inci 
maddeler, 25 Mayıs 1961 tarih ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununa 
32, 33 ve 35 inci maddeler olarak eklenmiştir. 

Madde 32 — Siyasî partilerin ve bağımsız adayların elde ettikleri, 
milletvekilliği sayısı, aşağıdaki şekilde hesaplanır : 

Seçime katılmış olan siyasî partilerin ve bağımsız adayların adları 
alt alta ve aldıkları muteber oy sayılan da hizalarına yazılır. Bu ra-
kamlar, önce bire, sonra ikiye, sonra üçe... ilâ., o çevrenin çıkaracağı 
milletvekili sayısma ulaşıncaya kadar bölünür. Elde edilen paylar, parti 
ayırımı yapılmaksızın en büyükten, en küçüğe doğru sıralanır. Mılletrve^ 
kıllıkleri, bu payların sahibi olan partilere ve bağımsız adaylara, rakam-
ların büyüklük sırasına göre tahsis olunur. 

Son kalan milletvekilliği için bir birine eşit rakamlar bulunduğu tak-
dirde, bunlar arasında ad çekilmek suretiyle tahsis yapılır. 

Bir seçim çevresinde, kullanılan muteber oy puslalan toplamının, o 
çevreden çıkacak milletvekili sayısma bölünmesiyle elde edilecek sayıdan 
az oy alan siyasî partilere ve bağımsız adaylara milletvekilliği tahsis edil-
mez Bu gılbı hallerde, milletvekilliği elde edemıyen siyasî partiler veya 
bağımsız adaylar ve aldıkları oylar nazara alınmaksızın milletvekillikleri 
genye kalan partiler ve bağımsız adaylar arasında yukarıki fıkra gere-
ğmce paylaştırılır. 

Şayeıt seçime katılan siyasî partilerden ve bağımsız adaylardan hıç-
bin yukankı fıkrada gösterilen sayı kadar oy almamışlarsa, mılletvekil-
lıklen gene İkinci fıkra hükumlertme gore paylagtınlır. 

Madde 33 — Siyasî parti adaylarından seçilenler, aşağıdaki şekil-
de tespit edilir : 

32 nci madde gereğince, her partinin kazandığı milletvekilliği sa-
yısı tespit edildikten sonra, her parti ıçm ayn ayn olmak üzere; aday-
lann adlan, parti aday listesindeki sıraya göre alt alta yazılır. Yüksek 
Seçim Kuruluna venlen aday listelerindeki sıra, seçimlerde partilerin 
kazandıklan milletvekilliklerinin sırasının tespitinde esas olur ve her 
seçim çevresinde 32 nci madde gereğmce partüere düşen milletvekilliği 
sayısı kadar milletvekili, her parta lıstesımn başından itibaren sayılmak 
suretiyle seçilmiş sayılır. 

Bu işlemler açık olarak yapılır ve adaylarla müşahitler hazır bu-
lunabilirler. 

(BMMÎ GAX»TE ABONELERİNİN SON SAHtFKDHÜ İLÂNI OKUMALARI TAV8ÎYB OLUNUR.) 
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tl seçim kurulu başkam, milletvekilliğine seçilenleri gösteren tu-
tanağın bir suretini, o seçim çevresinde derhal ilân ettirir; diğer bir su-
retini de bir hafta sure ile ıl seçim kurulu kapısına astırır. 

Madde 35 — Yukankı maddenin birinci fıkrası gereğmce ıl se-
çim kurullarından bilgi verildikçe, Yüksek Seçim Kurulu, bu bilgileri 
bekletmeden radyo ile derhal yayınlar. 

Yukarıki maddenin birinci fıkrası gereğmce bütün illerden verile-
cek bilgiler tamamlanır tamamlanmaz, tasdikli tutanak suretlerinin 
alınması veya itiraz varsa bu İtirazların incelenerek karara bağlanması 
beklenmeksizin, her partinin kazandığı milletvekili sayısı ve milletvekili 
seçilenlerin ad ve soyadları Yüksek Seçim Kurulunca Türkiye radyoları 
ile derhal ilân olunur. 

Seçim sonuçlarını gösteren tutanakların bütün illerden gönderil-
mesi üzerine, Yüksek Seçim Kurulu, en kısa zamanda Türkiye Radyoları 

ve Resmî Gazete ile ikinci bir bildin yayınlıyarak, iller itibariyle, mil-
letvekili seçilenlerin ad ve soyadlarını, seçmen sayısını, oy kullanan seç-
men sayısını, seçime katılma oranını, muteber oy puslası sayısını, her 
paı-tımn ve bağımsız adayların kazandıkları oy puslası sayısını açıklar. 

Devlete ait bütün ulaştırma ve haberleşme araçlan, seçim kurul-
ları arasında araç, gereç, haber, yazı ve bilgilerin ulaştırılmasında önce-
likle kullanılır. 

25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununa 
yukanda eklenen 32, 33 ve 35 ıncı maddeler hükmü, Cumhuriyet Sena-
tosu üyelerinin seçimlerinde de uygulanır. 

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

21/3/1968 

••• 

Millet Meclisi K a r a r ı 
Yerli ilâç Endüstrisi konusunda inceleme yapmak üzere 

kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev 
süresinin uzatılmasına dairi 

Karar No : 249 

19/4/1967 tarihli 239 numaralı kararla, Yerli İlâç Endüstrisinin 
Sosyal, Sağhk ve Ekonomik cephelerim bütün ayrıntılarıyle aydınlat-

mak ve bilgi edinmek üzere Anayasanın 88 inci maddesi uyannca, kuru-
lan ve 8/1/1968 tarihli, 247 numaralı kararla da görev süresi uzatılmış 
bulunan Meclis Araştırması Komisyonunun, görev süresinin sona erdiği 
tarihten itibaren iki ay daha uzatılmasına Genel Kurulun 18/3/1968 ta-
rihli 60 nci Birleşiminde karar verilmiştir. 

18/3/1968 

• • • 

Anayasa Mahkemesi K a r a r ı 
Esas No : 1966-24 
Karar No : 1967- 8 
Karar tarihi: 28/2/1967 
Anayasa'ya aykırılık iddiasında bulunan Mahkeme : Lice Sulh Ceza 

Mahkemesi. 
İtirazın konusu : Orman Kanununa bazı hükümlerin eklenmesine ve 

birinci maddesinin değıştınlmesıne dair olan 4785 sayılı Kanunun tümü 
İle yine bu kanuna ek 5658 sayılı Kanunun tümünün Anayasa'ya aykın 
olmalan nedeniyle iptalleri isteminden ibarettir. 

OLAY: 
Devlet ormanlarından tarla açan kişiler hakkmda açılan kamu da-

vası sonunda sanıkların başka bir kimseye ait tapulu araziyi sürdükleri 
ve tapu malikinin çiftçüen olduğu anlaşıldığından beraatlenne dair ve-
rilen karar, Yargıtay 3 üncü Ceza Dairesince, suç yerinin 4785 ve 5658 
sayılı kanunlar muvacehesinde durumunun tahkik ve tahlil edilmediği 
gerekçesiyle bozulmuş ve bozma üzerine yapılan duruşma da Mahkemece 
sözü edilen kanunlar Anayasa'nm 36. maddesiyle 38. maddesinin ikinci 
fıkrası ve 39. maddesinin son cümlesi hükümlerine aykın görüldüğünden 
iptalleri içm dosyanın Anayasa Mahkemesine gönderilmesine karar ve-
rilmiştir. 

Mahkemenin 5/9/1966 günlü karanmn özeti : «4785 sayılı Kanunun 
1. maddesi, gerçek ve tüzel kişüere ait ormanların, hiç bir işlem ve bü-
dirime lüzum olmaksızın devletleştirildiği ve 3. ve 7. maddelen de dev-
letleştirilen orman bedellennm ne suretle ödeneceği hakkmda hükümler 
koymaktadır. Halbuki Anayasa'nm 36. maddesi herkesin mülkiyet ve mi-
ras hakkına sahip bulunduğunu ve bu hakların ancak kamu yaran amacı 
ile sınırlanabileceğini kabul etmiş olduğu halde sözü geçen kanunlar, 
şahsın mülkiyet hakkım ihlâl etmekte ve ormanların devletleştirmesi-
nin kanunla düzenleneceğine ilişkin Anayasa hükmüne aykın düşmekte-
dir. Devletleştirmek amacı ile kamulaştırmaya gidilirken önce kamulaş-
tmlacak sahanın ayn ayn tahdit ve kararın maliklere tebliğ edilmesi ve 
şahsin da gerekli müracaatı yapması lâzımdır Halbuki 4785 sayılı Ka-
nunun 1. maddesinin mutlak hükmü ile bir çok özel arazi, orman vasfında 
olmadığı halde, devletleştirilmiş bulunmaktadır. Davadaki suç yermm de 
24/8/1943 tarihli tapunun hudutları içinde kaldığı, yuz seneden beri eki-
lip biçildiği ve içerismde orman ağacı bulunmadığı ve mütehassıs bilir-
kişi marifetiyle orman vasfında olmadığı tespit edildiği halde, Tanm Ba-
kanlığınca orman olduğu belirtilmiştir. Çok eskıdenberı ekilip biçilen bir 
yerin, orman olduğu tapu maliki veya sanıklar tarafmdan bilinemez. 
İşgal ettikleri yerin orman olduğu bu şahıslara bildirilerek devletleştirme 
yapılmış olsaydı onlar da, hiç olmazsa yerlerinin bedelini almak imkâ-
nına kavuracak ve bu suretle mülkiyet hakkı zedelenmiyecekti. Anaya-

sa'nm 82. maddesinin İkinci fıkrası ile 39. maddesinin son cümlesi hü-
kümleri, taksitle ödemelerde faiz verilmesi esasım kabul ettiği halde, 
4785 sayılı Kanunun, taksitle ödenecek bedeller içm faiz verilmemesini 
öngörmüş olması, Anayasa'ya ayltınhğmm ikinci bir nedenini teşkil et-
mektedir. 4785 sayılı Kanunim mahzurlarım kısmen bertaraf etmek için 
çıkarılan 5658 sayılı Kanun da Anayasa'nm mülkiyet hakkındaki mülâ-
hazalarını yerme getiremediğinden ve her iki kanun sıkı sıkıya birbirine 
bağh bulunduğundan bu kanunun da iptali gerekmektedir. 

Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri hakkm-
daki Kanunun 27. maddesine göre bir mahkeme davada uygulayacağı 
kanun hükümlerim Anayasa'ya aykın görürse, itiraz yolu ile Anayasa 
Mahkemesine başvurmaya yetkilidir. Suçun subutu halmde hâdiseye 6831 
sayılı Kanun hükumlen uygulanacak ise de, Yargıtayın içtihatlarına göre 
iptali istenen kanunlar, mesuliyetin tayininde uygulama yeri bulduğun-
dan meselenin Anayasa Mahkemesine intikalinde usule aykın bir cihet 
bulunmamıştır.» 

ÎLK İNCELEME : 

Anayasa Mahkemesinin 25/10/1966 gününde, Başkan İbrahim Senil, 
Üyelerden İhsan Keçecioğlu, Feyzullah Uslu, A. Şeref Hocaoğlu, Fazlı 
öztan, Celâlettin Kuralmen, Hakkı Ketenoğlu, Fazıl Uluocak, Sait Koçak, 
Muhittin Taylan, İhsan Ecemiş, Ahmet Akar, Ziya önel, Muhittin Gürün 
ve Lütfi ömerbaş'm katıldığı toplantıda, yaptığı ilk inceleme sonucunda: 

1 — 5658 sayılı Kanunla 4785 sayılı Kanunun, (Anayasa Mahke-
mesinin 23/6/1964 gunlu ve 1964/50 sayılı karan ile İptal edilmiş bulu-
nan 3 maddesi ve 4 maddesinin ikinci cümlesinden başlayan yapı ve 
tesislerin karşılığım 1936 bütçe yılı bina vergisine matrah olan sâfi irat-
lan esas alarak düzenleyen hükümleri dışmda kalan) bazı hükümlennın 
davada uygulanacağı dosya munderecatmdan anlaşıldığından Lice Sulh 
Ceza Mahkemesinin Anayasa Mahkemesine başvurmağa yetkili bulun-
duğuna; Üyelerden İhsan Keçecioğlu, Fazıl Uluocak, Muhittin Taylan ve 
Ahmet Akar'ın itiraz konusu kanunların davada uygulanıp uygulanmı-
yacağı, ancak Mahkemece yapılacak soruşturma sonucunda belli olaca-
ğından, yetki hususunun, bu eksiğin tamamlanmasından sonra görüşül-
mesi ve bu nedenle de dosyanın mahkemeye geri gönderilmesi gerektiği 
yolundaki muhalefetlerıyle; 

2 — Soz konusu kanunların bütün maddeleri hakkında mahkeme-
den gerekçe ıstemesme yer olmadığına, Üyelerden İhsan Keçecioğlu ve 
Ahmet Akar'ın kanunların tümünün iptaline karar verümesı istendiğine 
gore, mahkemenin, bu kanunların, gerekçeleri gösterilmiş bulunan 1. 
maddeleri dışmda kalan hükümlen hakkında da gerekçe göstermesi lâ-
zım geldiği yolundaki muhalefetleriyla; 
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3 — Lice Sulh Ceza Mahkemesinin itirazında, 4785 ve 5658 sayılı 
kanunların 1. maddelerinin Anayasa'ya aykırılıklarını hedef tuttuğu, ka-
rarında dayandığı gerekçelerden anlaşıldığından, esasa ilişkin inceleme-
nin bu maddelere hasredilmesine; Başkan İbrahim Semi, Üyelerden Fey-
zullah Uslu, Şeref Hocaoğlu, Celâlettin Kuralmen, Sait Koçak, Muhittin 
Gürün ve Lûtfi ömerbaş'm incelemenin sadece 4785 sayılı Kanunun 1 
maddesi hükümlerine hasredilmesi gerektiği yolundaki muhalefetleri ile; 

Ve oyçokluğu İle kararlaştırıldıktan sonra ışın esasının incelenmesine 
karar verilmiştir. 

ESASIN İNCELENMESİ : 

Esas hakkında düzenlenen rapor, Mahkemenin gerekçeli kararı, il-
gili kanun ve Anayasa hükümleri incelendikten sonra gereği gorüşiılüp 
düşünüldü: 

4785 sayılı Kanunun birinci maddesi şöyledir : 

«Madde 1 — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte varolan gerçek 
veya tüzel kişilere, vakıflara ve köy, belediye, özel idare kamu tüzel 
kişilerine ilişkin bütün ormanlar bu kanun gereğmce devletleştirilmiştir. 
Bu ormanlar hiçbir işlem ve bildirime lüzum olmaksızın Devlete geçer » 

6658 sayılı Kanunun birinci maddesi de şöyledir : 

«Madde 1 — 9/7/1945 tarihli ve 4785 sayılı Kanunla devletleştiril-
miş ormanlardan; Devlet ormanları içinde olmayan ve etrafı tarla, bağ, 
bahçe gibi kültür arazisi, özel orman, şehir, kasaba, köy merası ve Or-
man Kanununun birinci maddesine göre Orman sayılmayan yerlerle çev-
rili olmak şartiyle Devlet ormanlarından tamamen ayrılmış bulunan köy, 
belediye tüzel kişiliklerine ve gerçek kişilere ait ormanlar; sahipleri veya 
mirasçıları istedikleri takdirde geri verilir. 

iade edilecek ormanlardan, devletleştirme karşılığı ödenmemiş bu-
lunanlar bir işleme tabi tutulmaksızın sahiplerine intikal eder ve müra-
caatları üzerine keyfiyet orman idaresince kendilerine yazıh olarak bil-
dirilir. 

Devletleştirilme bedeli kısmen veya tamamen ödenmiş bulunan or-
manların, bu bedel aym miktar ve taksitlerle ödenmek üzere yazı ile 
müracaatları halinde sahipleri adına tapuya tescili yapılır. Taksitler aa-
manında ödenmediği takdirde ormanın işletilmesine izin verilmez Orma-
nın geri verilmesine müteallik tescü muameleleri her türlü harç ve re-
simden muaftır. 

Geri verilen ormanların hududu içindeki orman işletmeleri tarafm-
dan istihsal edilmiş ve henüz satılmamış orman mahsulleri, ormanın tes-
cili sırasmda sahiplerinin yazılı müracaatları üzerine bulundukları mevki 
ile miktar ve vasıflar tespit edilerek hususi orman tarife bedeli ve hakikî 
istihsal masrafları peşin ödenmek şartiyle orman sahiplerine teshm edilir. 

Geri verilen ormanlarda devletleştirmeden doğan muamelelerle geri 
vermeden dolayı orman sahipleri ile Devlet birbirleri aleyhine dava aça-
mazlar.» 

Mahkemenin dayandığı; Anayasa'mn 36. maddesinde: 

«Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. 
Bu haklar, ancak kamu yararı amacı İle, sınırlanabilir. Mülkiyet 

hakkının kullanılması toplum yaranna aykın olamaz.» 

Anayasa'mn 38. maddesinin ikinci fıkrasında : 

«Çiftçinin topraklandınlması ormanların devletleştirilmesi, yeni or-
man yetiştinlmesi ve iskân projelerinin gerçekleştınlmesi amaçlan ile 
kamulaştınlan toprak bedellerinin ödeme şekli kanunla gösterilir. Kanu-
nun taksitle ödemeyi öngördüğü hallerde, ödeme süresi 10 yılı aşamaz, 
bu takdirde, taksitler eşit olarak ödenir ve kanunla gösterilen faiz had-
dine bağlanır.» 

Anayasa'mn 39. maddesinin son cümlesinde: 

« . . . Kanunim taksitle ödemeyi öngördüğü hallerde, ödeme süresi 
10 yılı aşamaz ve taksitler eşit olarak ödenir; bu taksitler, kanunla gös-
terilen faiz hadlerine bağlıdır.» 

şeklindeki hükümler yer almıştır. 
4785 sayılı Kanunun dava konusu 1. maddesinin «bu ormanlar hiç-

bir işlem ve bıldinme lüzum olmaksızın Devlete geçer.» şeklindeki hukmu 
hakkmda daha önce ileri sürülmüş olan Anayasa'ya aykmlık itirazının, 
Anayasa Mahkemesinin 20/3/1964 günlü ve 1964/23 sayılı karan ile red-
dedilmiş olması nedeniyle tekrar incelenmesine yer olmadığını Üyelerden 
Feyzullah Uslu, A. Şeref Hocaoğlu ve Muhittin Gürün ilen sürmuşlerse 
de, bu hüküm hakkmda daha önce ilen sürülen Anayasa'ya aykırılık 
itirazının reddedilmiş olmasının, sonradan yapılmış olan bu itirazın esas 
yönünden incelenerek karara bağlanmasına engel olamıyacağma çoğun-
lukla karar verilmiştir. 

Yine Üyelerden Avni Givda ve Muhittin Gürün, dava konusu madde 
hükmünün yürürlüğe grıdığı günde hukmunu yerme getirmiş ve bu hük-
me dayanılarak bir ormanın devletleştirilmesine artık imkân kalmamış 
olması bakımından itirazın reddine karar venlmesi gerektiğini ileri sür-
müşlerse de, 4785 sayıh Kanunun yürürlükten kaldınldığma dair açık ve 
kapalı hiç bir kanun hükmü yoktur. Anayasa'mn 151. maddesinde mah-
kemelerde bakılmakta olan bir davaya uygulanacak kanun hükümlennin 
Anayasa'ya aykırılığının itiraz yolu ile ileri sürülebileceği ve geçici 9. 
maddesinde de Anayasa Mahkemesinin görevine başladığından itibaren 
6 ay içinde yürürlükte olan kanunlar hakkında iptal davası açılabileceği 
yazılıdır. 4785 sayılı Kanunun 1 maddesinin yürürlüğe konulmasıyle bü-
tün ormanların devletleştmlmış olmasından, kanunun uygulama yeri kal-
madığı anlamı çıkarılamaz Ormanlarının devletleştirildiğıni öğrenen ilgi-
liler, haklannı almak, taşınmaz mallannm kanunun kapsamına girmedi-
ğini iddia etmek gibi, uyuşmazlık çıkmadan önce ilen sürülmesi müm-
kün olmayan, bazı itirazlar Ueri sürebileceklerdir kı bütün bu iddialar 
idarî ve adlî yargı mercilerince 4785 sayılı Kanun yönünden mcelenip 
çözümlenecektir Nitekim Lice Sulh Ceza Mahkemesinde görülmekte olan 
davada bu kanunun uygulanması söz konusudur. 

Bu nedenlerle 4785 sayılı Kanunun 1. maddesinin bugün de yürür-
lükte bulunduğuna ve bu maddeye yöneltilen Anayasa'ya aykınlık iddi-
ası hakkında bir karar venlmesi gerektiğine yukarda adlan yazıh üye-
lerin karşı oylanyla ve oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

Mahkeme, gerekçeli kararında, ormanların devletleştirilmesi ereği 
ile yapılan kamulaştırmalarda, paranın peşin ödenmemesi ve kamu ya-
ran konusu bakımından Anayasa'ya bir aykınlık görmemekte, aykınlığı 
kamulaştırılan ormanlann, hiçbir eylem ve işleme bağlı olmaksızın «Dev-
lete geçeceğine ilişkin hükümde bulmakta ve bu halın mülkiyet hakkını 
zedelediğini kabul etmektedir. Anayasa, 38. maddesinin ikinci fıkrası 
hükmü ile, ormanların kanunla devletleştirilmesini kabul etmiş ve bu ta-
sarrufu da kamulaştırma niteliğinde saymıştır. Bu maddenin birinci fık-
rasında kamulaştırmanın kanunda gösterilen esas ve usullere göre yapı-
lacağı açıklanmıştır. Buna göre ormanların devletleştirilmesine ilişkin 
kanunda da devletleştirmenin esas ve usullerinin gostenlmesi gerekir ki 
4785 sayılı Kanunun 1. maddesinin ikinci cümlesinde yer alan hüküm 
de ormanların ne suretle Devlete geçeceğini gösteren bir usul hükmün-
den başka bir şey değildir. Bu itibarla bu hiıkmun Anayasa'mn 38. ve 39. 
maddelerine aykın bir yönü olmadığı gibi, ormanlann devletleştirilme-
sinde mülkiyet hakkının sınırlanması söz konusu olmayıp, ormanların 
doğrudan doğruya Devlete geçmesi sağlanmış olmakla itirazın, Anaya-
sa'mn 36. maddesi ile de bir ilgisi yoktur. Üyelerden Fazlı öztan, mad-
dede yer alan «Bu ormanlar hiçbir işlem ve bildirime luzum olmaksızın 
Devlete geçer» yolundaki hükmün Anayasa'ya aykın olduğu ve iptali 
gerektiği oyunda bulunmuştur. 

Orman Kanununa bazı maddeler eklenmesine ve bu kanunun 1 mad-
desinde değişiklik yapılmasına dair olan kanuna ek 5658 sayılı Kanunun 
1. maddesme gelince : 

Madde üzerinde görüşmeye geçildiğinde; üyelerden Salim Başol, Şe-
ref Hocaoğlu, Fazlı Öztan, ihsan Ecemiş ve Muhittin Gürün; Lice Sulh 
Ceza Mahkemesinin, 4785 sayılı Kanunun, Anayasa'ya aykın olduğu ka-
nısına vararak, iptalini istediğini, bu arada 5658 sayılı Kanunun dahi ipta-
lim istemişse de, bu isteğinin 5658 sayılı Kanunun, 4785 sayılı Kanıma 
bağlı olması ve bağlı olduğu kanunda da gereği gıtoı bir düzeltme yap-
maması görüşünden doğduğunu, bu bakımdan olayda 4785 sayılı Ka-
nunun 1. maddesi hakkında verilecek karann konunun çözümlenmesine 
yeterli olacağını ve 4785 sayılı Kanunun 1. maddesinin Anayasa'ya ay-
kın olmadığı kabul edildiğine gore de o kanunla devletleştarılen orman-
lardan belli nitelikte olanlarının sahiplerine geri verilmesini sağlayan 
5658 sayılı Kanunun 1 maddesi üzerinde başkaca inceleme yapılmasına, 
itirazda bulunan mahkemenin gerekçesi yönünden, artık yer kalmadığını, 
bu nedenler de mahkememizin, ilk inceleme sırasında 5658 sayılı Kanunun 
1 maddesinin de incelenmesine ilişkin 25/10/1966 günlü karannm yeni-
den gözden geçirilip bu maddenin inceleme dışında bırakılmasına karar 
verilmesi gerektiğini ileri sürmuşlerse de, itirazda bulunan Mahkemece 
Anayasa'ya aykınlıklan ileri sürülen her iki kanunun 1 maddelerinin, 
bakılmakta olan davada uygulanacağı gözönünde tutularak, ilk inceleme 
sonucunda o yolda karara varılmış olduğuna gore, bu konu üzerinde şu 
veya bu nedenle yeniden görüşme açılamıyacağına çoğunlukla karar ve-
rilmiş ve geri verilecek ormanlann mtelıklennı belirten hükümler, söz 
konusu maddenin birinci, geri verme ışlemlenne ilişkin hükümler de 
diğer fıkralannda yer almış olduğundan bunlann ayrı ayn ele alınmaları 
gerekmiştir. 

5658 sayılı Kanunun 1. maddesinin birinci fıkrası hükmünün; 4785 
sayılı Kanunun 1. maddesiyle devletleştirilmiş bulunan ormanlardan bazı-
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lannm; nitelikleri, yerleri ve özel tanm işletmeleriyle olan bağlantıları 
gözönüne alınarak, korunmaları, geliştirilip çoğaltılmaları ve verimli bir 
tarzda işletilmeleri bakımından, özel mülkiyette kalmalarının, Devlet 
elmde tutulmalarından daha doğru olacağı düşüncesi ile eski sahıplerme 
verilmelerim öngörmüş bulunduğu anlaşılmaktadır. 

İtirazda bulunan Mahkemenin ise, 4785 sayılı Kanunla yapılan dev-
letleştirme işleminin tüm olaıak Anayasa'ya aykırı olduğu kanısı ile 
Anayasa Mahkemesine başvurduğu ve 5658 sayılı Kanunu da, Anayasa'ya 
aykırı olduğunu varsaydığı bu durumu, kısmen düzeltme yoluna gidip, 
tüm olarak gerekli düzeltmeyi 3'apmadığı düşüncesiyle ve ona bağlı 
olarak, Anayasa'ya aykırı gördüğünden, her ıkı kanunun birlikte ipta-
lim sağlamak ereği ile bu kanunu da itirazın kapsamı içme aldığı gö-
rülmektedir. 

4785 sayılı IOnunun, ormanların devletleştrılmes.ne ılış'nn 1 mad-
desi hükmünün Anayasa'ya aykırı olmadığı yukarıda belııtılmış oldu-
ğundan, özel mülkiyet yararına sosu geçen hükümde değişiklik japan 

5658 sayılı Kanunun 1 maddesi hükmünde de, öncelikle Anayasa'nın 36 
maddesine aykırı bir yon yoktur Aks ne bu hukum, devletleştır len bir 
kısım ormanları, eski sahiplerine geri vermek suretiyle bunların mül-
kiyet haklarına daha once konulmuş olan Devlet elini kaldırarak Ana-
yasa'nm 36 maddesine uygun bir düzenleme yapmış bulunmaktadır 

Bu bakımdan mahkemenin, bu noktaya yönelen Anayasa'ya aykı-
rılık iddiası yerinde değildir 

Ancak konunun, bir de, itiraz eden Mahkeme taıafmdan one sü-
rülmemiş olmakla birlikte, Anayasa'nm ormanların korunması ve yetiş-
tirilmesi ile ilgili kuralları koyan 131. maddesi açısından incelenmesi ge-
rekli bulunmaktadır 

Gerçekten söz konuşa maddenin ikinci fıkrasında 
«Devlet ormanları, kanuna gore Devletçe yönetilir ve işletilir Dev-

let ormanlarının mülkiyeti, yönetimi ve işletilmesi özel kişilere devro-
lunamaz Bu ormanlar, zaman aşımıyla mülk edinilemez \e kamu yararı 
dışında irtifak hakkına komi olamaz » hükümleri yer almakta ve 4785 
sayılı Kanunla Devlet ormanı haline getirilmiş olan bir kısım ormanları 
eski sahiplerine gen veren 5658 sayılı Kanun hükmünün ise, ilk bakışta 
bu Anayasa kurallarına aykırı bir durum yaratmış olduğu düşüncesi 
akla gelmektedir Ancak dikkatle incelendikte Anayasa'nm 131 madde-
sinin : 

1 — Yurttaki bütün ormanlann Devlet ormanı haline getirileceği 
hükmünü koymadığı, aksme, özel mülkiyetteki ormanlann da buluna-
bileceğini öngördüğü, ancak ister Devlete, ister özel mülkiyete ait olsun, 
bütün ormanların korunup gelişmesini sağlamak ödevim Devlete yük-
lediği, 

2 — Devlete ait ormanların mülkiyetinin yönetiminin ve işletilme-
sinin özel kişilere devrolunmasım yasakladığı, 

açıkça görülmektedir 
5658 sayılı Kanunun, bu bakımlardan, daha yakın bir incelemeye 

tabi tutulması halinde, bu kurallara aykırı bir hilküm getirmemiş oldu-
ğu anlaşılmaktadır, zira • 

a. Bu kanun, bir kısım ormanlann, orman olmaktan çıkarılmala-
rını öngörmüş değildir Eski sahiplerine geri verilen ormanların yine 
orman olarak saklanmaları zorunluluğu, olduğu gibi ortada durmaktadır. 

b Bu hükümle, Devlete ait olan bir orman, özel bir kişiye de dev-
rolunmamaktadır. 

Bu kanunla yapılan işlem; ormanların daha iyi korunacağı ve ge-
liştirileceği düşüncesine dayanılarak vaktiyle gerçekleştirilen devletleş-
tirme sonucunda Devlete geçmiş ve nitelikten ile geri verme koşulları 
madde metninde gösterilmiş olan bir kısım ormanı, ereğin sağlanması 
bakımından başvurulan bu tedbirde hataya düşüldüğünün, bunların sa-
hipleri elmde kalmaları halinde Anayasa'nın gayesinin daha ıyı şekilde 
sağlanacağının anlaşılması dolayısiyle, üzerlerindeki devletleştirmeyi kal-
dırarak, eski sahiplerine geri vermekten ibaret bulunmaktadır 

Bu işlemi, Anayasa'nm 131. maddesinin yasakladığı, (Devlet orma-
nının özel kişilere dev ra lmas ı ) niteliğinde görmenin ve onunla bir 
tutmanın yerinde olmadığı, böyle bir görüşün, sorunun derinme ınılme-
len, sadece deyimlerin dış anlamları üzerinde durularak ileri sürülen 
yanıltıcı ve ereğe aykın sonuç doğuran bir düşünceye dayandığı orta-
dadır Zira, ilk bakışta «Devlet ormanının özel kışıleıe devri» gibi bir 
görünüşü olan işlem, aslında, daha ıyı korunacağı, geliştirileceği ve iş-
letileceği gerekçesiyle ormanı elinden alınmış olan bir kişiye, bu gerek-
çenin yerinde olmadığının \e bundan oturu Devlete geçiş işleminin ha-
talı ve isabetsiz bulunduğunun anlaşılması uzerme, mahnm geri veril-
mesinden başka bir şey değildir 

İşte soz konusu hüküm, gerçekte, «.Devlet ormaıu» haline getiril-
mede düşülen bir hatayı düzeltmekte olup bunu, Anayasa'nm 131 mad-

desinde yer alan ve «Devlet ormanlannm mülkiyetinin özel kişilere 
devri» nı yasaklayan hükmün kaosamı içinde görmekte doğruluk yoktur. 

Bu nedenlerle 5658 sayılı Kanunun 1 maddesinin ilk fıkrası hük-
mü, Anayasa'nm 131 maddesine de aykın bulunmamaktadır. 

Başkan İbrahim Senil, Üyelerden Salım Başol, Celâlettin Kural-
men, Avni Givda Muhittin Taylan, Recai Seçkin ve Lûtfı ömerbaş, soz 
konusu hukmun, Anayasa'nm 131 maddesine aykırılığı nedeniyle, iptal 
olunması gerektiği düşüncesinde bulunmuşlardır. 

5658 sayılı Kanunun 1 maddesinin diğer fıkraları üzerinde yapılan 
incelemede, bunların Lice Sulh Mahkemesinin bakmakta olduğu dava 
sebebiyle uygulanacak hükümleri kapsamadığı, ilk inceleme sonucunda 
veıılen ve incelemenin, 5658 sayılı Kanunun 1 maddesiyle sınırlandırıl-
masına ilişkin bulunan 25/10/1958 günlü kararın da bu amacı, yanı, 
Sulh Mahkemesinin bakmakta olduğu davada uygulayacağı hükümlerin 
inceleme konusu yapılmasını hedef tuttuğu, 1 ve 2 numaralı bentlerinin 
birlikte mütalâasından anlaşılmış olmakla, Anayasa'nm 151. ve 44 sayılı 
Kanunun 27 maddeleri uyarınca 5658 sayılı Kanunun 1. maddesinin bi-
rinci fıkrası dışında kalan hükümleri hakkında karar verilmesine yer 
olmadığına üyelerden İhsan Keçecioğlu, Celâlettin Kuralmen, Fazıl 
Uluocak, Avni Givda, Muhittin Taylan ve Recai Seçkm'ın ilk inceleme 
sonucunda verilen karar karşısında maddenm diğer fıkralarının da ince-
lenerek Anayasaya aykırı olup olmadıkları hakkında karar verilmesi 
gerektiği yolundaki muhalefetlerimle ve oyçokluğuyla; karar verilmiştir. 

SONUÇ : 

1 — 4785 sayılı Kanunun 1 maddesi hükümleri Anayasa'ya aykırı 
olmadığından itirazın reddine, üyelerden Fazlı öztan'ın maddede yer 
alan <Bu ormanlar hiçbir işlem ve bildirime luzum olmaksızın Devlete 
geçor» hükmünün Anayasa'ya aykırı olduğu ve sadece bu hükmün iptali 
gerektiği jolur.dakı karşı oyu ile ve maddenm diğer hükümlerinde oy-
birliği ile, 

2 — 5658 sayılı Kanunun 1 maddesinin birinci fıkrası hükmü Ana-
yasa'ya aykırı olmadığından, bu fıkraya ilişkin itirazın da reddine Baş-
kan İbrahim Senil, Üyelerden Salım Başol, Celâlettin Kuralmen, Avni 
Ghrda, Muhittin Taylan, Recai Seçkin ve Lûtfı Ömerbaş'ın karşı oyları 
ile ve oyçokluğu ile; 

3 — 5658 sayılı Kanunun 1. maddesinin birinci fıkrası dışında ka-
lan hükümleri hakkında karar verilmesine yer olmadığına Üyelerden 
İhsan Keçecioğlu, Celâlettin Kuralmen, Fazıl Uluocak, Avni Givda, Mu-
hittin Taylan ve Recai Seçkm'ın muhalefetlerıyle ve oyçokluğu ile; 

28/2/1967 gününde karar verildi. 

Başkan Başkan Vekili Üye Üye 
ibrahim Senil Lûtfı ömerbaş Şemsettin Akçoğlu ihsan Keçecioğlu 

Üye 
Salim Başol 

Üye 
Feyzullah Uslu 

Üye 
A. Şeref Hocaoğlu 

Üye 
Celâlettin Kuralmen 

Üye 
ihsan Ecemiş 

Üye 
Fasıl Uluocak 

Üye 
Avni Givda 

Üye 
Fazlı öztan 

Üye 
Muhittin Taylan 

Üye 
Recai Seçkin 

Üye 
Muhittin Gürün 

KARŞI OY YAZISI 

1 _ Mahkememizin 25/10/1968 günlü toplantısında, Lice Sulh Mah-
kemesinin kararında, 4785 ve 5658 sayılı Kanunların birinci maddelerinin 
Anayasa'ya aykırılıklarının hedef tutulduğu bu kararın dayandığı gerek-
çelerden anlaşıldığından, esasa ilişkin incelemenin bu maddelere hasredil-
mesine karar verilmiştir Goruluyor kı Anayasa'ya aykırılıkları ileri sürü-
len maddeler hem itirazda bulunan mahkemece hem de Mahkememizce 
bir butun olarak ele alınmış ve maddelerde yer alan fıkralar yönünden 
bir sınırlamaya gidilmemiştir O halde, andan maddelerin tümünün ince-
lenmesi ve karara bağlanması zorunludur. Esasın incelenmesi evresinde, 
incelemenin 5658 sayılı Kanunun birinci maddesinin birinci fıkrası ile 
smulandırılarak diğer fıkralarının inceleme dışı bırakılması ilk inceleme 
ile varılan sonuca açıkça aykırı düşmektedir. 

2 5658 sayılı Kanunun birinci maddesinin birinci fıkrası şöyledir: 
Madde 1 — «9/7/1945 tarihli ve 4785 saydı Kanunla devletleştirilmiş 

ormanlardan, Devlet ormanı içinde olmayan ve etrafı tarla, bağ, bahçe 
gibi kultur arazisi, özel orman, şehir, kasaba, koy mer'ası ve Orman Kanu-
ı unun birinci maddesine gore orman sayılmayan yerlerle çevrili olmak 
şartiyle Devlet ormanlarından tamamen ayrılmış bulunan, koy, belediye 
tüzel kişiliklerine ve gerçek kışüere ait ormanlar sahipleri ve mirasçıları 
istedikleri takdirde geri verilir» 
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İtirazda . bulunan Mahkeme, 4785 sayılı Kanunla yürütülen devletleş-
tirme işlemini Anayasa'ya «ykırı gördüğü için, devletleştirme işlemini tam 
olarak kaldırmayan 5658 sayılı Kanunun iptal konusu hükmünü dahi Ana-
yasa'ya aykırı bulmaktadır. Lâkin, Anayasa Mahkemesi, aykırılık için 
gösterilen gerekçe ile bağlı bulunmadığından itiraz konusu kanun hük-
münü bir başka gerekçeye dayanarak iptal etmeye yetküidir. 

Anayasa'mn 38. maddesinin ikinci fıkrası hükmü ile ormanların dev-
letleştirilmesi, yeni ormanların yetiştirilmesi amacı ile toprakların kamu-
laştırılması yoluna gidilebileceği esası kabul edilmiştir. 

Anayasa'mn 131. maddesinde de, Devlet ormanlarının kanuna göre 
Devletçe yönetilip işletileceği, Devlet ormanlarının mülkiyetinin, yöneti-
minin ve işletilmesinin özel kişilere devrolunamıyacağı, bunların zaman-
aşımı ile mülk edinilemiyeceği, irtifak hakkına konu olamıyacağı ve tüm 
ormanların gözetiminin Devlete ait olacağı belirtilmiştir. 

Anyasa'ya uygunluğu kabul edilen 4785 sayılı Kanunun birinci mad-
desi ile gerçek ve tüzel kişilere ve maddede sayılan kamu tüzel kişilerine 
Uişkin bütün ormanlar devletleştirilmiştir. Şu halde yürürlüğe girdiği ta-
rihte kanunun kapsamına giren ormanlar üzerinde «tapu sicilinden silin-
miş olmasa bile» özel mülkiyet üişkisi ortadan kalkmış ve bu ormanlar 
Devlet ormanı niteliğini kazanmıştır. Böyle olunca da ister eskiden beri 
Devlet ormanı olsun ister devletleştirme yolu ile bu niteliği kazanmış 
bulunsun bu ormanlann, mülkiyet hakkının özel kişilere devredilmesi 
Anayasa'mn 131. maddesinin yasaklayıcı hükmü karşısında mümkün de-
ğUdir. 

Çoğunluk, devletleştirme işinde yanılmaya düşüldüğünün ve devlet-
leştirüen ormanların sahipleri elinde kalması halmde Anayasa Ue güdülen 
amacın daha iyi bir biçimde sağlanacağının anlaşılması üzerine bunlar 
üzerindeki devletleştirmenin itiraz konusu hükümle kaldırılmış olduğunu 
ve böylece Anayasa'mn 36. maddesine uygun bir düzenleme yapıldığını ve 
hükmün Anayasa'mn 131. maddesi ile kabul edilen ükelere aykırı görül-
mesinde de doğruluk bulunmadığını üeri sürmektedir. 

Ülkedeki orman varlığının tümüne yakın bir kısmını Devlet orman-
ları teşkil ettiği halde bununla yetinilmeyerek özel ormanların dahi dev-
letleştirilmesine, yeni ormanlar yetiştirilmesi için toprakların kamulaştırıl-
masına ve Devlet ormanlarının değil mülkiyetinin yönetiminin ve işletilme-
sinin dahi özel kişilere devrinin yasaklanmasına ve nihayet tüm orman-
ların gözetiminin Devlete bırakılmasına üiçkin hükümlerin Anayasa'da 
yer almış olması, ormanlar konusunda Devlet mülkiyetinin üstün tutul-
duğunu göstermektedir. Böyle bir Anayasa düzeninde, kanun koyucunun 
devletleştirme işleminde yanılmaya düştüğü, devletleştirüen ormanların 
eski sahipleri elinde Anayasa'mn ereğine daha uygun bir biçimde işletile-
ceği ileri sürülerek Devlet ormanı niteliğini kazanmış olan ormanların özel 
kişUere devrini hedef tutan bir yasa hükmünün Anayasa'ya uygunluğu 
kabul edilemez. 

SONUÇ : 5658 sayılı Yasa'mn birinci maddesinin birinci fıkrası 
Anayasa'mn 131. maddesinin hem sözüne hem de özüne gerçekten aykırı 
bulunduğundan iptal edilmek gerekir. Bu nedenlerle çoğunluğun görüşüne 
karşıyım. 

Yukarıki karşı oyun 2 No. lu bendindeki gerekçeye katılıyorum. 

Başkan 
İbrahim Senü 

Üye 

Muhittin Taylan 

MUHALEFET ŞERHİ 

1 — Lice Sulh Ceza Mahkemesinin bakmakta olduğu davada uygu-
layacağı hükmün, 4785 ve 5658 sayılı Kanunların 1 inci maddelerinden 
ibaret olması itibariyle Anayasa Mahkemesince incelemenin, söz konusu 
her iki madde üzerinde yapılmasına karar verilmiştir. 

Halbuki itiraz eden Mahkemece bu maddelerin Anayasa'ya aykırı 
olduklarını açıklamak üzere ileri sürülen gerekçelerden, 5658 sayılı Kanu-
nun 1 inci maddesi hakkında Anayasa Mahkemesince ayrıca inceleme 
yapılmasına mahal bulunmadığı anlaşılmaktadır. 

Zira Mahkemeyi itirazı yapmağa sevkeden esas sebebin, 4785 sayılı 
Kanunun 1 inci maddesiyle kabul edilmiş olan kamulaştırma şekil ve şart-
larının, diğer bir deyimle kamulaştırma usulünün Anayasa'ya aykırı görül-
müş olmasıdır. Yaptığı açıklamalara göre Mahkeme, sözü geçen 1 inci 
maddedeki kamulaştırma usulünü Anayasa'ya aykırı bulmakta ve dolayı-
siyle böyle bir usul üe gerçekleştirilmiş olan kamulaştırmanın da Ana-
yasa'ya aykın olacağı cihetle madde hükmünün iptalini istemektedir. 

5658 sayılı Kanunun 1 inci maddesi hükmünün iptal istemine dahü 
edilmiş olmasının sebebi ise, çoğunluk düşüncesinde d« belirtildiği gibi, 
maddenin kendisinde Anayasa'ya aykırı bir hükmün mevcut bulunmalı 

olmayıp, sırf 4785 sayılı Kanunun Mahkemece Anayasa'ya aykın sayılan 
1 inci maddesi hükmündf örmen sahipleri lehine tam bir düzeltme yap-
mamış olduğu düşüncesidir. Şu duruma göre 4785 saydı Kanunun 1 inci 
maddesi hakkında Mahkememizce verUeeek karar, iptal isteminde bulunan 
Mahkemenin gerekçesi bakımından Anayasa'ya aykınlık itirazını çözüm-
lemeğe yeter nitelikte olacaktır. 

Zira inceleme sonucunda 4785 sayılı Kanunun 1 inci maddesi hük-
münün : 

a - Anayasa'ya aykırılığı sebebiyle iptali cihetine gidilirse ortada 
kamulaştırılmış herhangi bir orman kalmayacağı cihetle tamamı sahiplerine 
dönmüş olacağından bunların ancak mahdut bir kısmının geri verUmesini 
öngören 5858 sayılı Kanun kendüiğınden uygulama alanından kalkmış 
olacak, 

b — Anayasa'ya uygun olduğuna karar verildiği takdirde; 5658 sa-
yılı Kanun, Anayasa'ya uygun olan bir hükümde, itiraz eden mahkemece 
de kabul edildiği gibi, Anayasa'mn 36 nci maddesine uygun olan istika-
mette değişiklik yapan bir hükümden ibaret olduğu cihetle, bu kanun 
hakkmda ileri sürülen (Anayasaya aykın olan bir hükmü tam olarak 
düzeltmemiş olmak) iddia ve itirazı da kendiliğinden cevaplanmış bulu-
nacaktır. 

Bu sebeplerle 5658 sayılı Kanunun 1 inci maddesi üzerinde başkac» 
inceleme yapılması gerekmediğinden karann bu konuya ilişkin kısmına, 
muhalifim. 

2 — 4785 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin itiraz konusu olan hük-
münün Anayasa'ya aykırı olmadığı, daha önce yapılmış bir itiraz üze-
rine, 5/6/1964 günlü ve 11720 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanmış bulu-
nan 20/3/1964 günlü ve 1964/2-23 sayılı Anayasa Mahkemesi karariyle 
tespit edilmiş bulunmaktadır. 

Bu duruma göre aynı konuda bir defa da bu itiraz üzerine yeniden 
inceleme yapılması ve işin esası hakkında yeni bir karar verilmesi, Ana-
yasa'mn 152 ve Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama usulleri 
hakkındaki 44 sayılı Kanunun 50 ve 51. maddeleri karşısında mümkün 
olmadığından, bu istem üzerine daha önceki karardan bahisle (Yeni bir 
karar verilmesine yer olmadığı) yolunda karar verilmesi gerekirdi. 

Bu hususu açıklayan düşüncelerim 27/6/1967 günlü ve 12632 sayıh 
Resmî Gazete'de yayınlanmış bulunan 28/3/1966 günlü ve 1963/132-1966/29 
ve 14/2/1967 günlü ve 1963/144-1967/6 sayılı kararlara ait muhalefet 
şerhlerinde belirtilmiştir. 

Açıklanan sebeplerle kararda benimsenmiş olan bu konudaki usule 
muhalifim. 

3 — 4785 sayılı Kanunun 1. maddesinin itiraz konusu olan hükmü, 
niteliği itibariyle yürürlüğe girdiği günde etkisini tam olara/k yapmış ve 
bitirmiştir. Artık bu hükme dayanılarak bu gün için tor ormanın Dev-
letleştirilmesi soz konusu edilemez. Zira kanunun kapsamına, giren bütün 
ormanlar o tarihte Devletin olmuştur. 

Bu duruma göre sözü geçen hükmün o tarihten sonra başkaca uy-
gulama yerinin kalmamış olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu niteliği, 
yanı 1961 Anayasa'sının yürürlüğünden sonra uygulama yeri bulunma-
ması itibariyle Anayasa'ya aykırı hukukî sonuç meydana getirmesi söz 
konusu olamayacak bir hükmün Anayasa'ya uygun olup olmadığının ince-
lenmesi de gerekli değildir. 

Diğer taraftan Anayasa'dan önce hükmünü yürütmüş ve ikmal etmiş 
olan bu kanunun Anayasa'ya uygunluğunun incelenmesi sonunda venle-
cek karar, başkaca bir işleme başvurulmaksızın kendiliğinden o tarihe 
muzaf olacak ve o tarihte meydana gelen hukukî sonuçlara etki yapa-
caktır. Bu hal Anayasa Mahkemesinin kararının, bizzat Anayasa Mah-
kemesi tarafmdan geriye yürütülmesinden başka bir şey değildir. Hal-
buki Anayasa'mn 152. ve 22/4/1962 günlü 44 sayılı Kanunun 50. maddesi 
iptal kararlarının geriye yürümiyeceğini göstermektedir. Her ne kadar 
bu dosya üzerinde yapılmış olan incelemeler iptal karan ile sonuçlanma-
mış ise de söz konusu Anayasa hükmü karşısında geriye yürüyecek nite-
likte iptal karan verilmesi mümkün olmadığından, yukanda açıklanan 
niteliği önceden belli olan konular hakkında başkaca incelemeye girişil-
mesi de gerekli değildir. 

Bu konu ile ilgili olmak üzere, 5/6/1964 günlü ve 11720 sayılı ve 
15/11/1967 günlü ve 12751 sayılı Resmî Gazetelerde yayınlanmış bulunan 
20/3/1964 giinlü ve 1964/2-23 sayılı ve 27/6/1967 günlü 1963/145-1967/20 
sayılı kararlara ait muhalefet şerhlerinde geniş açıklamalar yapılmıştır. 

Belirtilen sebeplerden ötürü karann bu konuya ilişkin kısmına d* 
katılmamaktayım. 

Ü y . 
Mkıhtttin Gürün 
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Sayın Muhittin Gürün'ün 1966/24 E: ve 1967/8 karar sayılı davaya 
ilişkin muhalefet yazısının (1) sayüı bölümüne katılıyorum. 

Üye 
İhsan Ecemiş 

Sayın Muhittin Gürün'ün yukarıda yazılı kargı oy yazısının 1 ve 2 
No. lu bölümlerine katılıyorum. 

Üye 
Feyzullah Uslu 

Sayın Muhittin Gürün'ün yukarıda yazılı muhalefet şerhinin 1 ve 2 
sayıh bölümlerine katılıyorum. 

Üye 
A. Şeref Hocaoğlu 

Sayın Muhittin Gürün'ün muhalefet şerhinin incelemenin 4785 sa-
yılı Kanunun 1. maddesine hasrı gerektiğine dair bulunan 1 numaralı 
kısmına katılıyorum. 

Üye 
Celâlettin Kuralmen 

KARŞI OY 

4785 sayılı ve buna ek 5658 sayıh kanunların birinci maddelerine 
hasren yapılan görüşme ve incelemeler sonunda Anayasa'ya aykırflık 
iddiası yerinde görülmediğinden istemin reddine çoğunlukla karar veril-
miştir. 

Ancak Lice Sulh Ceza Mahkemesinin 4785 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin son cümlesindeki özel ve tüzel kişilere ait (Ormanlann hiç 
bir işlem ve bildiriye lüzum olmaksızın Devlete geçer) hükmüne karşı 
ileri sürdüğü itiraz varit iken kabul olunmaması noktasından çoğunluğun 
düşünces.ne katılmıyorum. 

Bu konuda kanun koyucu, Anayasa'ların tabii hak ve temel hak 
saydığı mülkiyet hakkına devletleştirme sebebiyle dokunurken yapılan 
işlemlerden hak sahiplerini haberdar etmemek ve onlara tebliğat yap-
mamak yolunu izlemekle yarattığı emrivakiden dolayı hukukun ve insan 
haklarının genel prensiplerim ihlâl etmiştir. Kanun maddesine giren 
bu cümlenin amacı araştmldığında Anayasa'ya ne derece aykırı düştüğü 
açıklanmış olacaktır. Şöyleki : Anayasa'nm 36. maddesi herkesin mülki-
yet hakkına sahip olduğundan bahseder ve herkes mallannın dokunul-
mazlığına riayet edilmesini istemek hakkına sahiptir. Devletin, mülkiyet 
hakları üzerinde ağır bir kayıt teşkil eden istimlâk işlemlerinden, yürür-
lükteki mevzuat hilâfına, hak sah plerıni haberdar etmemek yolunu seç-
mesiyle onlann dava haklarım bertaraf etmek gibi bir maksat güttüğünü 
ortaya kor. Nitekim 5658 sayılı ek kanunun birinci maddesinin son fık-
rasındaki «geri verilen ormanlarda devletleştirmeden doğan muamelelerle, 
geri vermeden dolayı orman sahipleriyle Devlet birbirleri aleyhine dava 
açamazlar» hükmü, haklarının ihlâl edildiğini bir suretle öğrenen kim-
selerin dava açmak yolunu kapamış böylece Anayasa'nm 31. maddesi de 
ihlâl edilmiştir. 

31. madde (Herkes meşru bütün vasıta ve yollardan faydalanmak 
suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve sa-
vunmada bulunmak hakkına sahiptir) der. Halbu ki söz konusu edilen 
madde hükümleri bu hakkı ihlâl etmiş yapılan devletleştirme işlemlerini 
kesin kanun hükmü ile adlî ve idarî kazanın himaye edici hükümlerinin 
dışmda bırakmıştır. 

Anayasa'nm 2. maddesi Türkiye Cumhuriyetinin insan haklanna ve 
başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan bir hukuk devleti olduğunu 
kabul eder. Bir hukuk devleti için en önemli ilke, temel hakların, gü-
venlik içinde gelişmesi ve korunmasıdır. Bizim Anayasa'da dava açmak 
temel haklar arasında yer almıştır. Bir gün vatandaş uyandığında yüz 
sene evvel ecdadının tapu ile malik olduğu ve tapudaki evsafı tarla ola-
rak yazılı gaynmenkulünün Tarım Bakanlığına «ormandır» diye belirt-
mesi kâfi görülerek ihbarsız ve işlemsiz devletleştiğini ve dava hakkının 
da tanınmadığını öğrendiğinde kendisini hukuk devleti güvenliği içinde 
görmesi mümkün olamaz ve insan haklarına dayanan Anayasa ilkelerinin 
varlığından şüpheye düşer. Türkiye'nin de katıldığı (Avrupa İnsan Hakları 
Beyanname) s'nin 12. maddesi hakları çiğnenen bir kimsenin mütecaviz 
resmî sıfatı olan bir memur olsa dahi millî bir makama başvurmak yet-
kisine sahip olmayı insan hakları içinde saymıştır. Bu ilke Anayasa'-
mızın kurduğu temel haklar dışında olmadığı için burada arzetmekte bir 
sakınca görülmemiştir. 

Sonuç: 

özel ormanlann devletleştirilmesine dair olan 4785 sayılı Kanunun 
birinci maddesinin son cümlesindeki (Bu ormanlar hiç bir işlem ve bil-
diriye lüzum olmaksızın Devlete geçer) hükmü Anayasa'nm 2. madde-
sinde sözü edilen İnsan Hakları ve Hukuk Devleti ilkesine aykın oldu-
ğundan iptali gerektiğine kaniim. Bu noktada çoğunluğun kararma kar-
şıyım. 

Üye 
Fazl« öztan 

MUHALEFET ŞERHİ 

I — 9/7/1945 günlü ve 4785 sayılı yasa, 13/7/1945 gününde yayın-
lanmış ve 14. maddesi hükmüne göre o gün yürürlüğe 'girmiştir. Bu 
yasanın inceleme konusu 1. maddesinde «Bu kanunun yürürlüğe gir-
diği tarihte varolan gerçek veya tüzel kişilere, vakıflara ve köy, be-
lediye, özel idare kamu tüzel kişilerine ilişkin bütün ormanlar bu ka-
nun gereğince devletleştirilmiştir. Bu ormanlar hiçbir işlem ve bildi-
rime lüzum olmaksızın Devlete geçer» diye yazılıdır. 

Demek ki 4785 sayılı yasanın 1. maddesi, 13/7/1045 gününde hük-
münü ve etkisini ilk ve son olarak ve bir kezde yerine getirmiştir. O 
tarihten sonra bu maddeye dayanılarak orman devletleştirilmesi ve böy-
lece Anayasa'ya uygun veya aykın bir durumun doğması düşünülemez. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'smm geçici 9. maddesi yeni Ana-
yasa'dan önceki kanunlar hakkmda iptal davası açılabilmesini bunla-
rın Anayasa Mahkemesinin göreve başladığı günde yürürlükte olma-
ları koşuluna bağlamaktadır. Yürürlükten kalkmış bir hükmün, Ana-
yasa Mahkemesinin göreve başlamasından sonraki dönemde Anaya-
sayla çelişecek uygulamalara dayanaklık ötmesi söz konusu olamaya-
cağından geçid 9. maddedeki kaydm ancak ayakta duran ve uygu-
lanma olanağı bulunan kanunlann Anayasa'ya aykın yenî tasarrufla-
ra kaynaklık etmesini önlemek için konulmuş bulunduğundan şüphe 
yoktur. Bu hüküm, konulmasındaki ereğe göre yorumlandıkta, Ana-
yasa denetimi ve değerlendirmesi dışında kalan kanunlar kapsamına 
yalnız açık veya kapalı olarak yürürlükten kaldırılmış yasaların değil, 
4785 sayılı kanunun 1. maddesi gibi, göreceği işi vaktiyle tamamlamış 
ve artık yeni bir olaya uygulanarak yeniden bir hukukî sonuç doğurması 
ihtimali ve imkânı kalmamış yasama belgelerinin de girdiği kolayca 
anlaşılır. 

öte yandan 4785 sayılı kanunun 1. maddesinin incelenmesi, hük-
mün iptali ile sonuçlandığı takdirde 22 yıl önce olmuş bir takım olay-
ların etkilenmesi ve devletleştirilmiş ormanlann yirmi iki yıl önceki 
düzenlerine iade edilmesi gibi bir durumla ister istemez karşılaşılacak-
tır. Bu ise Anayasa Mahkemesi kararının geriye yürümesi demektir. 
Oysa Anayasa, 152. maddesinin 3. fıkrasiyle iptal kararlarının geriye 
yüriiyemeyeceği ilkesini koymuştur. Böyle olduğuna göre; bir konuda 
verilebilecek karar, niteliği dolayısiyle, kendiliğinden geriye yürüme zo-
runluluğunu doğuruyorsa Anayasa Mahkemesinin böyle bir karan vere-
memesi ve böyle bir 'kararla bitebilecek bir incelemeye girişemeanesi 
gerekir. Aksi halde Mahkeme Anayasa'ya uygun olmayan bdr karan 
verme durumuna düşmüş olur. 

Kararda 4785 sayılı kanunun uygulanmasından doğan iddia ve 
itirazlar olabileceğine, bunlann o kanun yönünden incelenmesi ve çö-
zümlenmesi gerektiğine, nitekim Lice Sulh Ceza Mahkemesinde gö-
rülen davada da bu kanunun uygulanmasının söz konusu bulunduğuna 
işaret edilmektedir. 

Birinci olarak; incelenen ve tartışılan 4785 sayıh yasanın tümü 
değil sadece 1. maddesidir, ikinci olarak; çoğunluk «uygulama» deyi-
mini çok geniş, biraz da bulanık bir anlamda kullanmış görülmektedir. 
Olayda mahkeme, yargılama konusu eyleımin vaktiyle devletleştirilmiş 
bir alanda mı yoksa özel mülkiyete tabi bir yer de mi İşlendiğini araş-
tırmak durumundadır. 4785 sayılı yasanın 1. maddesi alanı vaktiyle 
devletleştirmişse alan Devletindir. Devletleştirmemişse Devletin değil-
dir ve olamayacaktır. Kanun bu alan üzerinde yeniden hüküm ve etki-
sini gösterecek değildir. Buna imkân da yoktur. Çünkü 1. maddenin et-
kisi ve hükmü artık kalmamıştır. 

Şu duruma göre itirazın, esasın incelenmesine geçilmeden önce red-
dedilmesi gerekirdi. Aksi yolun tutulması isaJbetli olmamışltır. 

IX — 5658 sayılı kanunun 1. maddesinin ilk fıkrası; (4785 sayıh 
kanunla devleti eştirilmiş ormanlardan Devlet ormanı içinde olmayan ve 
etrafı tarla bağ, bahçe gibi kültür arazisi, özel orman, şehir, kasaba, 
köy merası ve Orman Kanununun 1. maddesine göre orman sayılma-
yan yerlerle çevrili olmak şartiyle Devlet ormanlarından tamamen ay-
rılmış bulunan köy, belediye tüzel kişiliklerine ve gerçek kişilere ait or-
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m anların sahipleri veya mirasçıları istedikleri takdirde geri verileceği) 
ni hükme bağlamaktadır. 

4785 sayılı yasa ile devletleştirmen ormanlar, 13/7/1945 gününde, 
bu yasanın 1. maddesi uyarınca devlet ormanı niteliğini kazanmış ve 
bunların eski mülkiyet düzenleri ile hiç bir İlişkileri kalmamıştır, öte-
denberi Devletin olan ormanlarla sonradan kamulaştırma sonucu Devlet 
mülkiyetine geçen ormanlar arasmda Devlet ormanı hukuki niteliği ba-
kımından hiç bir fark bulunmadığında şüphe yoktur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'sı (Madde 131/2) Devlet ormanla-
rının mülkiyetinin özel kişilere devrolunmasını ve bunlarm zamanaşımı 
ile mülk edinilmesini yasaklamaktadır. Yasaklamada Devlet ormanları 
köken ve özel kişiler ilişki bakımından bir ayrıma tabi tutulmuş değil-
dirler. Hüküm mutlaktır ve tam kapsamlıdır. 

5658 sayılı yasanın 1. maddesinin ilk fıkrası ise bir takım Devlet 
ormanlarının bir takım özel kişilere d evr olunması yolunu açmaktadır. 
Bu hükmün Anayasa'ya aykırılığı, açıklamayı ve tartışmayı gerektirme-
yecek bir biçimde belirli ve kestmdir. Bununla birlikte çoğunluk gerek-
çesi üzerinde biraz durulması yerinde olacaktır. 

Gerekçede Anayasa'mn özel mülkiyetteki ormanların da bulunabi-
leceğini öngördüğüne ve yurttaki bütün ormanların Devlet ormanı haline 
getirilmesi hükmünü koymadığına değinilmiş ve 5658 sayılı yasa ile ya-
pılan işin bir takım ormanların, özel mülkiyet düzeninde daha iyi koru-
nacağının ve geliştirileceğinin anlaşılması ve bunları devletleştirmedeki 
isabetsizliğin ve haJtanın (görülmesi üzerine, eski sahiplerine geri veril-
mek suretiyle hatanın düzeltilmesinden ibaret bulunduğu belirtilmiştir. 

Gerçekten Anayasa ormanlarda özel mülkiyeti reddetmekte değil-
dir. Ancak yine Anayasa Öyle hükümler getirmiştir ki bu konuda Dev-
let mülkiyetini ve Devlet işletmeciliğini üstün tuttuğunda asla şüphe bı-
rakmamıştır. Devlet ormanlarının daralmasmı önlemekle yetinmeyerek 
bunların daha da genişletilmesi yollarını bulmak Anayasa koyucusunun 
başlıca kaygısı ve ereği olarak görülmektedir. Kamulaştırmalarda kar-
şılığı peşin ödeme kuralının bir istisnasının ormanların devletleştirilmesi 
konusunda öngörülmüş bulunması (Anayasa - Madde 38/2) bunun en 
aydınlık bir örneğidir. 

5658 sayıh yasa gerçekte ne düşüncelerle çıkarılmış olursa olsun; 
ormanların özel mülkiyet düzeninde daha iyi (korunacağı, geliştirileceği, 
daha verimli işletileceği yolundaki gerekçeyi 1967 yılında, Anayasa'mn 
ormanlara ve ormancılığa ilişkin ilkeleri ile bağdaştıraJbilen bir görüşü 
hukukî dayanak olarak ele almak mümkün değildir. Anayasa'ya aykı-
nlık kanısını sathî bir incelemenin sonucu sayan Çoğunluğun konuda ne 
kadar derinliğe inebildiğin! şu görüşü açıklamağa yeter. «Bir 'hatanın 
düzeltilmesi» deyimine gelince : gerçekten bir hata işlenmişse dahi Ana-
yasa'mn sözüne ve özüne taban tabana karşıt ve aykın bir hükmü koru-
manın hata düzeltmek için geçerli ve makbul bir hukuk yolu olamaya-
cağı meydandadır, öte yandan Devlet ormanlarını kökenleri bakımından 
ikiye ayıran ve böylece bunların bir bölümü üzerinde Anayasa yasakla-
rını işlemez duruma getiren bir yorumun ne gibi zararlara ve tehlikelere 
yol açabileceğini şimdiden düşünmek çok yerinde Olur. 

Özetlenecek olursa : 5658 sayılı Kanunun 1. maddesinin ilk fıkrası 
Anayasa'mn 131. maddesine aykırıdır; hükmün iptali gerekir. 

IH — Anayasa Mahkemesi, ilk inceleme için yaptığı 25/10/1966 
günlü toplantıda esasa ilişkin incelemenin 4785 ve 5658 sayılı kanunların 
birinci maddelerine hasredilmesine karar vermiştir. 5658 sayılı yasanın 
1. maddesinin beş fıkrayı kapsadığı o zaman tabiatiyle bilinmekte idi. 
Kararda kullanılan mutlâk ifade her iki yasanın 1. maddelerinin tümü-
nün kastedildiğinde şüphe bırakmamaktadır. 

28/2/1967 günlü oturumda 4785 sayılı yasanın 1. maddesinin Ana-
yasa'ya aykırı olmadığı kararlaştınldıktan sonra kimi üyelerce artık 
5658 sayılı yasanın 1. maddesinin görüşülmesi gerekmediği söz konusu 
edilmiş; ancak bu görüş benimsenmeyerek ilk inceleme sonucunda van-
lan karar üzerinde yeniden görüşme açılamayacağına karar verilmiştir. 
Ayrıca gerekçeli kararda 5658 sayılı Kanunun 1. maddesiyle ilgili olarak 
aynen (... ve geri verilecek ormanlann niteliklerini belirten hükümler söz 
konusu maddenin birinci, geri verme işlemine ilişkin hükümler de diğer 
fıkralannda yer almış olduğundan bunlann ayn ayrı ele almmalan ge-
rekmiştir.) diye yazılıdır. 

5658 sayılı yasanın 1. maddesinin ilk fıkrası incelenip karara bağ-
landıktan sonra ise yukarıda sıralanan olgular gözönünde tutulmayarak 
1. maddenin öteki fıkralarının Lice Sulh Mahkemesince uygulanma yeri 
bulunmadığı; ilk inceleme karannda mahkemenin davada uygulayacağı 
hükümlerin inceleme konusu yapılmasının hedef tutulduğu gerekçesi ile 
bu fıkralar hakkında karar verilmesine yer olmadığı kararlaştırılmıştır. 
Oysa Anayasa Mahkemesi ilk incelemede ve esasın incelenmesi sıra-
sında verdiği iki açık ve kesin karar uyarmca 5658 sayılı yasanın 1. 
maddesinin tümünü incelemek ve sonuçlandırmak üzere kendisini bağla-

mış bulunmakta idi. Mahkeme aksine tutumu ile ilk incelemede verilen 
kararı, ilk incelemede verilen karar üzerinde yeniden görüşme açılama-
yacağı yolunda bir karann da bulunmasına rağmen, doyurucu olmayan 
bir gerekçeye dayanarak değiştirmiş ve daraltmış ve böylece kendi ken-
disi ile çelişmeye düşmüş olmaktadır. 1. maddenin ilk fıkra dışındaki hü-
kümlerinin inceleme ve karar dışında bırakılması hem bu bakımdan, 
hem de maddenin tüm fıkraları ile bir bütiln teşkil etmesi yönünden ge-
reksizdir. 

1966/24 - 1967/8 sayılı ve 28/2/1967 günlü karara bu bakımlardan 
ve yukarda açıklanan nedenlerle karşıyız, 

Üy » 
Avni Omda 

Bu muhalefet şerhinin, 5658 sayılı Kanunun birinci maddesinin ilk 
fıkrasının Anayasa'mn 131. maddesine aykın olduğundan iptali gerek-
tiğine ilişkin 2 numaralı kısmına katılıyorum, 

Üye 
£ alim Başol 

Sayın Avni Givda'nın muhalefet şerhinin 5658 sayılı Kanunun 1. 
maddesinin ilk fıkrasının Anayasa'mn 131. maddesine aykın bulunduğun-
dan iptali gerektiğine dair 2 numaralı kısmı ile aynı kanunun 1. madde-
sinin 1. fıkrası dışmda kalan hükümlerinin inceleme ve karar dışında 
bırakılmasının gereksiz bulunduğuna dair 3. kısmına katılıyorum. 

Üye 
Celâlettin Kuralmen 

KARŞI OY YAZISI 

1) Anayasa'mızm (Ormanlann korunması ve geliştirilmesi) baş-
lıklı 131. maddesinde yurt varlığı İçinde ormanlara özel bir değer ve 
önem verilmiştir. Her ne kadar bu madde hükmü ile özel kişilere ait 
ormanların Devlete mal edilmesi amacı güdülmüş değilse de, bir kez 
Devletin mülkiyetine geçmiş bulunan ormanlann artık özel mülkiyete 
geçirilmesi ve hattâ bu türlü ormanlann, değil mülkiyetinin, yönetim ve 
işletilmesinin bile özel kişilere bırakılması yasak edilmiştir. Bu yasak 
hükmü ile sözü geçen maddenin 1. fıkrasındaki özel ormanlann gözeti-
minin bile Devlete bırakılması hükmü birlikte düşünülürse, Anayasa'mn 
orman varlığının korunması ve hattâ işletilmesi konularında olabildiğin-
ce, bunlann Devletin mülkiyeti altında kalmasını, Devletin elinden çık-
mamasını istediği, orman varlığının korunup işletilmesinden en güzel 
yol olarak Devlet eliyle koruma ve işletme yolunu benimsediği, bundan 
dolayı ormanların Devlet eliyle işletilmesini sağlamak ve Özel mülkiyet 
nedeniyle bu olmazsa, hiç değilse Devletin belli edeceği biçimde ve gös-
tereceği yöntemlere göre işletilmesini sağlamak amacım güttüğü açıkça 
anlaşılmaktadır. Anayasa hükümlerinin belirtilen ereği ve buna uygun 
bulunan ve hiç bir neden altında Devletin mah olan ormanların, eski ma-
likleri bile olsalar, özel kişilere maledilmesini önleyen yazılışı karşısın-
da çoğunluğun görüşü Anayasa'ya uygun sayılamaz. 

2) Çoğunluk, Anayasa hükümlerinin ormanlan gerçek anlamıyla 
korumayı erek edindiği, 4785 sayılı Yasa ile Devlete geçen bir takım 
ormanların Devlet mülkiyetinde kalmasının ormanlann korunması bakı-
mından sakıncalı olduğunun anlaşılması üzerine koruma ereğinin eksik-
siz gerçekleşebilmesi için 5658 sayılı Yasanın 1. maddesinin konulduğunu 
ileri sürmektedir. 

Az yukarıda belirtildiği gibi Anayasa koyucu, orman varlığının ye-
terince korunabilmesi için özel mülkiyet yerine Devlet mülkiyetini te-
mel saymıştır ve bunun gerçekleşemediği durumlar için de Devlet göze-
timini öngörmüştür. Anayasa koyucunun bu açık iradesi karşısında 5658 
sayılı Yasayı yapan yasa koyucunun olaylan başka türlü değerlendir-
meye girişerek bir takım ormanların eski maliklerince Devletten daha 
iyi işletileceğini ve daha iyi korunacağım kabul etmesi ve çoğunluğun 
bu değerlendirmeyi benimseyen gerekçesi, Anayasa hükümlerinin bozu-
luş ereklerine uygun kesin yazılışları karşısında, Anayasa'ya taban ta-
bana karşıttır. 

3) 4785 sayılı Yasa ile devletleştirilen ormanların hepsinin mülki-
yeti, kendiliğinden Devlete geçmiştir; bu geçiş yasa hükmüne dayandığı 
için tapu kayıtlarının eski malikler üzerinde kalmış olmasının veya 
Devlet adma tapu kaydı düzenlenmiş olmasının veya olmamasının mül-
kiyet bakımından Önemi yoktur. 5658 sayılı Yasanın koyduğu hüküm, 
hukuk bakımından Devlet mülkiyetinde bulunan belli ormanlann eski 
maliklerinin mülkiyetine geçirilmesidir, Devlet ormanlarının mülkiye-
tinin özel kişilere verilmesidir ve Anayasa'mn yasak ettiği durumdur. 
Bu gerçek ortada iken bir yanlışın düzeltilmesinden söz edilerek or-
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tada yasağın kapsamına giren bir durum olmadığının kabulü, huku-
ka uygun olamaz. Bir an için 4785 sayılı Yasada 5658 sayılı Yasa 
ile düzeltilmiş bir yanılma bulunduğu varsayılsa bile, orman konusu gibi 
özel bir önem gösterilen ve başkaca yoruma elvermeyecek biçimde kesin 
hükümlere bağlanmış olan bir konuda, Anayasa'ya aykırı bir yoldan 
gidilerek bir yanlışın düzeltilmesi de hiç bir zaman Anayasa'ya uygun 
görülemez. 

Sonuç : 5658 sayılı Yasanın 1. maddesindeki bir takım Devlet or-
manlarının eski sahiplerine geri verilmesini öngören hükmün Anaya-
sa'nm 13. maddesine uygun bulunduğu yollu görüşe kargıyım ve bu 
hükmün iptali gerektiği düşüncesindeyim. 

Üye Üye 
Lûtfi ömerbaş Recai Seçkin 

T. C. 
BAŞBAKANLIK 

özlük ve Yazı İşleri Genel Ankara: 16/S/1968 
Müdürlüğü 

2/9. 3153 

Cumhurbaşkanlığı Yüce Katına 

Vazife ile yurt dışına giden Ticaret Bakanı Ahmet Ttirkel'in dönüşüne kadar, Ticaret Bakanlığına Devlet Bakanı Seyfi öztürk'ün vekillik 
•tmesini yüksek tasviplerine arz ederim. 

BAŞBAKAN 
S. DBMÎRBL 

TÜRKİYE 
CUMHURBAŞKANLIĞI Ankara; 16 Mart 1968 

4-188 
Başbakanlığa 

î l g i : 16 Mart 1968 gün ve 2/9-3153 sayılı yazınız. 
Vazife ile yurt dışına giden Ticaret Bakanı Ahmet Türkel'in dönüşün» kadar, Ticaret Bakanlığına Devlet Bakanı Seyfi öztürk'ün vekillik 

stmesl uygundur. 
CUMHURBAŞKANİ 

O. BUN AY 

K A R A R N A M E L E R 
Karar Sayısı : 6/9664 

4391 sayıh Kanunun 1, 3 ve 22 nci maddeleriyle 12/3/1964 tarih 
ve 440 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine göre 1967, 1968 döneminde 
çeltik ekimi, satımı yapmak üzere Toprak Mahsulleri Ofisine görev ve-
rilmesi hakkındaki 14/10/1967 tarih ve 6/8955 sayılı Kararnameye ekli 
esasların 2 nci maddesinin ilişik şekilde değiştirilmesi; Ticaret Bakan-
lığının 21/2/1968 tarih ve 6/1956 sayılı yazısı üzerine, sözü geçen 440 
sayıh Kanunun 24 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 29/2/1968 
tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

S- DEMlREL 
Devlet Bakanı 
S. ÖZTÜRK 

Devlet Bakanı 
H. ATABEYLl 

Devlet Bakam 
K- OCAK 

Devlet Bakanı 
S. T. MÜFTÜOĞLU 

Adalet Bakanı 
H. DtNÇER 

Millî Sa Batanı 
A. TOPALOĞLU 

Içieflerâ Bakamı 
F. SÜKAN 

Dikleri Bakanı 
LS.ÇAĞLAYANGIL 

Maliye Balkanı 
C. BlLGEHAN 

Millî Eğit. Bakanı 
1. ERTEM 

Bayındırlık Bıkanı 
O. ALP 

Ticaret Balkanı Sağ. ve Sos- Y. Balkanı Güım. ve Tek. Balkanı Tan m Bakaıu 
A. TÜRKEL V- A. ÖZKAN 1. TEKlN B. DAĞDAS 

Ulaştırma Balkanı Çalışma Baıkanı Sanayi Bakanı V. En, ve Ta- Kay. Bahanı 
S. BlLGlÇ A. N. ERDEM S. ÖZTÜRK R- SEZGlN 

Turizm ve Tanıtma Balkanı 
N. KÜRSAT 

İmaT ve İskân Baltanı 
H. MENTEŞEOĞLU 

Köy işleri Baıkanı 
T- TOKS*. 

İ9/S/1968 tarihli ve 6/9664 sayılı Kararnamenin ekidir. 

Madde 2 — 
A - Nev'i uzun vadeli çeltikler (Lüks) 

Yabancı Lekeli-Ham 
Rutubet Randıman Madde Kırık Boyu Fiyatı 

14 56 1 1 6,8 165 
14 56 1 2 6,8 162 
14 56 2 2 6,7 158 
15 56 2 3 6,7 154 
15 56 2 3 6,6 151 
15 56 3 4 6,6 148 
16 55 3 4 6,5 145 
16 55 4 5 6,5 142 
16-17 55 4 6 6,5 140 

B - Nev'i orta taneli çeltikler(Yayla) 
14 60 1 1 5,8 150 
14 60 1 2 5,8 148 
14 60 2 2 5,7 146 
15 60 2 3 5,6 143 
15 59 2 3 6,5 141 
15 59 3 4 5,4 139 
16 38 3 4 5,3 136 
16 58 4 S fi, 2 133 
16-17 58 4 « 5,1 130 

C - Nev'i kısa taneli çeltikler (Mısır - sıra) 
14 65 1 1 5,1 145 
14 65 1 2 5,1 143 
14 65 3 2 5,0 141 
15 64 2 3 5,0 138 
15 64 2 3 4,9 136 
15 63 3 4 4,9 134 
16 63 3 4 4,8 131 
16 62 4 a 4,8 128 
16-17 62 4 6 4,7 125 
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İçişleri Bakanlığından: 

Karar Sayım : 6046 

1 — Yozgat Ili'nin Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Köyünde bele-
diye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 14/2/1968 tarih ve 1968/75-
68 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı kanunim 7469 sayılı kanunla değişik 
7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

Bu kararı içişleri Bakanı yürütür. 
28/2/1968 

CUMHURBAŞKANI 
C- SUNAY 

Başbakan 
8. DEMİREL 

içişleri Bakanı 
F. SÜKAN 

Y Ö N E T M E L İ K L E R 
Millî Savunma Bakanlığından: 

Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsünde Okuyacak Olan 
Ordn Hemşirelerine Uygulanacak Yönetmelik 

Amaç: 

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Savunma Bakanlığı 
adına Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı Gevher Nesibe Sağ-
lık Eğitim Enstitüsünde okuyacak hemşirelerin 31 Mart 1965 tarihli 
555 sayılı Kanuna uygun olarak giriş şartlarını, kayıt ve kabul işlem-
lerini, görev ve sorumluluklarını, en çok öğrenim sürelerini, sınav ve 
sınıf geçme, mezuniyet, Enstitüden çıkış ve çıkarılış şekil ve esasla-
rını tespit etmektir. 

Kapsam: 

Madde 2 — Bu Yönetmelik; halen Silâhlı Kuvvetlerde bulunan 
hemşire okulu mezunu hemşirelerden Gevher Nesibe Sağlık Eğitim 
Enstitüsüne devam edecek ve evvelce bu Enstitüye devam eden ordu 
hemşirelerini kapsar. 

Esaslar: 

Madde 3 — Bu Yönetmelik aşağıda belirtilen bölümleri içine 
alır: 

BİRİNCİ BÖLÜM: 

Genel Esaslar 

İKİNCİ BÖLÜM: 

Enstitüye giriş şartları ve kayıt kabul işlemleri 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: 

Görev ve Sorumluluklar 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Öğrenim, sınıf geçme, mezuniyet ve Enstitüden çıkarılma 

BEŞİNCİ BÖLÜM: 

Yürürlük 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Esaslar 

Madde 4 — Her yıl Ordu Hemşire Okulu (Veya Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Sağlık Koleji) öğrenim kadrosunu tamamlamak, askerî 
hastanelerin baş hemşire (Veya direktör hemşire) ihtiyacını sağlamak 
ve bunları yeterli bir seviyede tutabilmek amacı ile Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına bağlı Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsün-
de, Millî Savunma Bakanlığına verilen kontenjan nispetinde Millî 
Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarmca seçilen hemşireler 
okutulur. 

Madde 5 — Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsüne gönderi-
lecek miktarın ve Kuvvetlere dağılımının tespiti Millî Savunma Ba-
kanlığı ile Kuvvet Komutanlıklarmca kurulacak bir heyet marifetiyle 
yapılır. 

IKÎNCÎ BÖLÜM 

Enstitüye Giriş Şartları ve Kayıt Kabul İşlemleri 

Madde 6 — Enstitüye giriş şartları: 
a) Türk vatandaşı olmak, 
b) Sağlık Kollejleri, ebe, laborant veya hemşire okulları mezu-

nu olmak, 
c) (6. b.) paragrafındaki okullan bitirdikten sonra en az üç yıl 

askerî hastahanelerde servis hemşireliği yapmış olmak, 
d) Enstitüye başlama tarihinde 35 yaşından gün almamış ol-

mak, 
e) Sicil durumu uygun olmak, 
f ) Gevher Nesibe Eğitim Enstitüsünce açılacak giriş sınavım 

kazanmış olmak, 
g) Giriş şartlannı haiz olanlardan giriş sınavında yüksek not 

alanlar tercih edilir. Notu eşit olanlardan (Hemşire Kolejini bitirme 
notlarının ortalaması yüksek olan tercih edilir. 

Madde 7 — Müracaat ve kayıt kabul işlemleri: 
a) Genelkurmay Başkanlığınca verilecek yıllık kontenjana göre, 

Millî Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklan Personel Başkan-
lığınca adayların tespiti için her yıl Mart ayı içerisinde genel bir idarî 
emir çıkarılır. Müracaatlar istenilen bilgilerle birlikte Kuvvet Personel 
Başkanlıklarında toplanarak en geç o yılın Nisan ayına kadar seçilen 
adaylar Millî Savunma Bakanlığında bulunur. 

b) Gevher Nesibe Sğlık Eğitim Enstitüsü giriş imtihanlarını ka-
zanıp kontenjan nispetinde seçimleri yapılan hemşirelerin tayin ve 
kontrolları Millî Savunma Bakalığı ve Kuvvet Komutanlıklarının Per-
sonel Başkanlıklarınca yapılır. 

c) Müracaat için gerekli belgeler: 
1: Düekçe 
2. Diploma (Aslı veya noterden onaylı sureti) 
3. Nitelik belgesi (1 inci ve 2 nci sicil amirliklerince onaylı ör-

nek) 
4. Yüklenme senedi (örnek EK - 1) 
5. 4,5 X 6 ebadında 3 adet vesikalık fotoğraf 
6. Nüfus kimlik cüzdanı 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Görev ve Sorumluluklar 

Madde 8 — Enstitü sınavını kazanıp da Enstitüde okumasına 
izin verilen ordu hemşireleri maaşlı olduklanndan okuduklan müd-
detçe bütün ihtiyaçları kendilerince sağlanır. 

Madde 9 — Bu hemşirelerin maaş ve diğer özlük haklan men-
sup olduğu Millî Savunma Bakanhğı ve Kuvvet Komutanlıklannca 
sağlanır. 

Madde 10 — Enstitüyü normal süre içinde başarı ile bitiren hem-
şirelerin inhalan; Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığının tek-
lifi ile kadro müsait ise, Ordu Hemşire Okuluna; değilse ilgili Millî 
Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının münhal bulunan 
hastane başhemşireliklerine alâkalı Personel Başkanlıklarınca yapılır. 

Madde 11 — Enstitüyü başan ile bitiren hemşireler derecelerine 
ve ihtiyaca göre Gülhane Askerî Tıp Akademisine bağlı Ordu Hem-
şire Okulunda en az üç yıl süre ile öğretmen olarak görev alabilirler. 

Madde 12 — 31 Mart 1965 tarihli ve 555 sayılı Kanuna istinaden 
Enstitüden mezun olan hemşireler okuduklan sürenin birbuçuk misli 
kadar ek mecburi hizmete tâbi tutulurlar. Bu süre evvelki yükümlü-
lüklerine ilâve edilir. 
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Madde 13 — Enstitüyü herhangi bir sebeple bitiremiyenler de 
Enstitüde okudukları sürenin birbuçuk misli kadar ek mecburî hiz-
mete tâbi tutulurlar. Bu süre evvelki yükümlülüklerine ilâve edilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Öğrenim, sınıf geçme ve mezuniyet 

Madde 14 — Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsünde okuyan 
ordu hemşireleri, okulun öğrenim, sınav, sınıf geçme ve disiplinle il-
gili bütün Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Talimat hükümlerine tâbi-
dirler. 

Madde 15 — Devamsızlık ve disiplinsizlik bakımından Enstitüye 
devamından fayda görülmeyen öğrenci hemşirelerin. Enstitü İdare He-
yetinin karan ahnmak suretiyle öğrenimlerine son verilebilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Yürürlük 

Madde 16 — Bu Yönetmeliği Millî Savunma Bakanı yürütür. 
Madde 17 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

(ÖRNEK: EK - 1) 

TAAHHÜT SENEDİ ÖRNEĞİ 

(Kara, Deniz, Hava) Kuvvetleri Komutanlığı hesabına Sağlık 
Eğitim Enstitüsüne devam ederek tahsilinin tamamlanmasını mütea-
kip (Kara, Deniz, Hava) Kuvvetleri Komutanlığının tayin edeceği yer 
ve hizmetlerde evvelce mevcut mecburî hizmetime ilâveten 31 Mart 
1965 tarihli ve 555 sayılı Kanunun ilgili maddelerindeki hükümlere 
göre dörtbuçuk sene daha mecburî hizmetle yükümlü olarak vazife 
almayı; tam teşekküllü bir hastane sağlık kurulunca tespit edilecek 
sıhhî bir mazeretim olmaksızın Enstitüyü bitirmeden veya vazifeye 
başladıktan sonra mecburî hizmetimi bitirmeden görevden ayrılır-
sam, veya Enstitüden mezun olduktan sonra verilen görevi kabul et-
mezsem veya inzibatî sebeplerle veya mahkeme kararı ile Enstitü-
den veya memuriyetten ihraç edilirsem, Enstitüde geçirdiğim süre 
zarfında bana ödenen maaş, istihkak ve bunlara ilâveten Enstitüde 
bulunduğum sürece yapdan bilcümle masraflan temerrüt tarihinden 
itibaren % 6 faizi ile birlikte tamamen ödemeyi, ihtilâf halinde An-
kara mahkemelerinin yetkili bulunduğunu kabul ve taahhüt ederim. 

öğrencinin hüviyeti ve 
Açık ikametgâh adresi 

İmza 

KEFALETNAME 

Yukanda adresi ve hüviyeti yazılı nin 
işbu taahhüt senedinde belirtilen taahhütlerini ihlâl etmesi halinde 
Enstitüde bulunduğu devrede aldığı ve bu taahhüt senesince ödemek 
zorunda olduğu maaş, istihkak ve bunlara ilâveten Enstitüde bulun-
duğu süre zarfında yapılan bilcümle masraflann 25.000 (Yirmibeşbin) 
TL. na kadar olan kısmını, müteselsil kefil ve müşterek borçlu sıfatı 
ile, asıl borçlu ile birlikte veya müstakilen ödeyeceğimi taahhüt ede-
rim. 

Muteber kefilin hüviyeti 
r e açık ikametgâh adresi 

İmza 

• e -

İzin Yönetmeliği 

BlR lNCl BÖLÜM 

Genel Esaslar 

Madde 1 — MAKSAT: 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 125, 134 üncü maddelerinde yer alan izinler konusu ile il-
gili hususları açıklamaktır. 

Madde 2 — ŞUMÜL: Bu Yönetmelik Türk Silâlılı Kuvvetlerine 
mensup subay ve astsubaylara uygulanır. Askerî memurlar, subaylar 
gibi işlem görürler. 

Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde vazifeli bütün sivil memur-
lann (Maaşlı, ücretli, sözleşmeli, yevmiyeli) izin işleri 567 sayılı Dev-
let Memurlan Kanunu hükümlerin» göre yürütülür. 

Madde 3 — izin süreleri subay ve astsubayların hizmetlerinden 
sayılır. 

Madde 4 — Savaş ve olağanüstü hallerde sıkıyönetim müddetin-
ce Genelkurmay Başkanının göstereceği lüzum üzerine Millî Savunma 
Bakanının teklifi ve Millî Savunma Bakanı ile Başbakanın imzalaya-
cakları ortak kararname ile izin süreleri kısaltılbilir vey kaldırılabi-
lir, izinliler geri çağrılabilir. 

Madde 5 — İzin tecavüzleri, izin konusundaki yanlış beyanlar 
ve onaylı listelere aykırı, sebepsiz veya müsaadesiz tasarrufda bulunan-
lar hakkında mer'i hükümlere göre işlem yapılır. 

Madde 6 — Bu Yönetmeliğin uygulanmasında vekiller asiller gibi 
izin vermek yetkisine sahiptirler. 

Madde 7 — Subay ve astsubayların muhassasat ilmühaberlerinin 
arkasına o yıl içerisinde izin kullanıp kullanmadıklan, kullanmış ise-
ler müddetleri ve hangi ayda kullandığı yazılır ve personelin bağlı 
bulunduğu birlik komutam veya kurum amirince onaylanır. İzin bel-
geleri iki yıl süre ile personelin ilk sicil amiri katında bulunan şahsî 
dosyasında saklanır. 

Madde 8 — Açıkta veya hava değişiminde bulunan subay ve ast 
subayların izin istekleri, amirlerine düşüldükleri askerî makamlarca 
yürütülür. 

Mahkeme altında bulunanlara mahkemenin müsaadesi olmadık-
ça izin verilmez. İzinlere ait diğer özellikler hakkında her birine ait kı-
sımdaki hükümlere göre işlem yapılır. 

İK ÎNCÎ BÖLÜM 

Yıllık izinler 

Madde 9 — Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subay, astsubayla-
nn her yıl (45) gün izin haklan vardır. Bu iznin : 

a. 30 günlük kısmı planlı olarak zorunluluk olmadıkça bir de-
fada, 

b. 15 günlük kısmı mazeret izni olarak bir veya bir kaç defada 
verilir. (EK - 1) izin Belgesi. 

Madde 10 — 30 günlük izni bir defada kullananların gidiş ve dö-
nüşlerinde yolda geçen müddetleri izinden sayılmaz. Bu izni zaruret 
halinde bir kaç defada kullananların yalnız bir defasına yol dahil edil-
mez. Yolda geçecek müddet yolluklar hakkındaki özel kanunda belir-
tilen seyahat süresine göre hesap edilir. Belgeye dayanan gecikmeler 
dikkate ahmr. 

Madde 11 — Her birlik, kurum ve karargahlarda personelin 30 
günlük izinleri için bir izin sıra çizelgesi yapılır. (EK - 2) 

Bu izin çizelgelerinin düzenlenmesinde hizmetin aksamaması 
esas alınarak personelin isteği gözönünde tutulur. 

izin çizelgeleri subay ve astsubaylar için ayrı, ayn düzenlenerek 
15 Kasıma kadar onay makamlanna sunulur. Bu çizelgelerin tetkik ve 
onaylanması üe ait olduğu makamlara duyurulması işlemi her yıl 15 
Aralık'a kadar bitirilir ve yeni yılın başından itibaren uygulanmağa 
başlanır. 

Madde 12 — İzinli adedi aynı zamanda mevcudun Z/4'nü geçemez, 
bu nispetin tatbiki mümkün olmayan birlik, kurum ve karargâhlarda 
münasip bir sıra tanzimi amirlerin takdirine bırakılır. 

izinlerin mevsimlere göre dağıtılmasında eşitliğin sağlanması 
esastır. 

Madde 13 — Her eğitim safhası sonunda denetlemeye tabi bir-
liğin mensuplan ile denetleme yapacak olanlara, manevra ve tatbi-
kata iştirak edecek, asayiş ile ilgili takip görevi alacak karargâh, bir-
lik ve kurum mensuplarına bu tarihlerde izin verilmez. (25 inci mad-
dede belirtilen (a) ve (b ) fıkralanndaki mazeret izinleri bundan ha-
riçtir.) 

Madde 14 — İZİN SİRA ÇİZELGELERİ ONAY MAKAMLARI : 

«. Subaylar için: 

Asgarî bağımsız tuğay komutanlıktan ve muadili (Deniz, Hava 
ve Jandarma Genel Komutanlığında eşitleri) karargâh, kurum amir-
likleri ve Askerlik Daire Başkanlıklan ile daha üst makamlar, 

b. Astsubaylar için: 
Askerî bağımsız tabur komutanlıkları ve muadili (Deniz, Hava 

ve Jandarma Genel Komutanlığında eşitleri) karargâh, kuram amir-
likleri ile daha üst makamlardır. 

Madde 15 — Onaylanmış izin sıra çizelgelerine göre izin belge-
leri birinci sicil amirleri tarafından düzenlenir ve ilk amir tarafından 
izinli gidecek personele verilir. 
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İzin belgelerini tasdik ve imza etmekle görevli amirler, konuş 
ve görev yerleri ayrı, ayrı garnizonlarda bulunan personelin izin bel-
gelerini, izinli gidecekleri tarihten (7) gün evvel kıta, Kh. ve kurum-
larında bulundurmakla yükümlüdürler. 

Madde 16 — GENERAL (AMİRAL) ve BU KADROLARI İŞGAL 
EDENLERİN İZİNLERİ: 

a. Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli bütün general ve amiral-
lerle, bu kadroları işgal eden personelin (30) günlük yıllık planlı izin-
leri için topluca ve liste halinde hazırlanmış bulunan (Onay Çizelge-
leri) ilk sicil amirlerine gönderilir. 

İlk sicil amirlerince incelenip gerekli düzeltmeler yapıldıktan 
sonra tastik edilerek iade edilir. 

İlk sicil amirlerince onaylanan ve kat'i şeklini almış bulunan bu 
onay listelerinden birer svıret bir üst derece sicil amirlerine de su-
nulur. 

b. Tasdikli onay çizelgelerine göre izin sırası gelen general 
ve amirallerin izin belgeleri, ilk sicil amirleri tarafından, izinli gide-
ceği günden (7) gün evvel eline geçecek tarzda kıt'a, Kh. ve kurumla-
rında bulundurulur. 

c. Ayrıca; Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile, Millî İs-
tihbarat Teşkilâtı Müsteşarının izinleri Başbakanca, Millî Savunma 
Bakanlığı Müsteşarının izni Millî Savunma Bakanınca, 

i. İçişleri Bakanının mütalâası alınmak suretiyle Jandarma Ge-
nel Komutanının, Cento Türk temsilcisi ile yurt dışında bulunan Türk 

askerî temsil heyeti başkanlarının izinleri Genel Kurmay Başkanınca 
verilir. 

e. Bütün general ve amirallerin izinli olarak görevden ayrılışları 
ve tekrar göreve başladıkları gün Genelkurmay Başkanlığına bildirilir. 

İzin belgeleri özlük dosyalarına konmak üzere Genelkurmay Per-
sonel Başkanlığına gönderilir. 

Madde 17 — YURTDIŞINDA BULUNAN PERSONELİN İZİNLERİ: 

a. Yurt dışında bulunan personel ile ataşelere kendi yönergeleri 
gereğince izin verilir. 

b. Yurtdışında bulunan personelin yıllık planlı izinleri 11 inci 
madde esaslarına göre düzenlenir. 

c. Yurt dışında bulunan personelin yıllık planlı ve mazeret izin-
lerini bulunduğu memlekette geçirmeleri esastır, izinlerini bulundu-
ğu memleketten başka bir yabancı memlekette veya Türkiye'de ge-
çirmek isteyenler için Genelkurmay Başkanlığından muvafakat alma-
ları şarttır. 

d. Yurtdışındaki görevinden herhangi bir sebeple yurtiçinde, 
herhangi bir göreve atanmış olan personele yıllık izinleri verilmez. 
Bu personel kullanamadığı izinlerini yurtiçinde kullanır. 

Madde 18 — Yıllık izinlerim kullanmadan herhangi bir göreve 
atanan personel iznini atandığı yeni birliğinde kullanır. 

Madde 19 — Jandarma subay ve astsubaylarına 5442 sayılı Ka-
nun gereğince idari amirleri tarafından acele hallerde verilen izin-
ler o personelin yıllık mazeret izninden mahsup edilir. 

İzin sıra çizelgeleri, sabit jandarma birliklerinde Valinin muva-
fakati ile düzenlenir. 

Madde 20 — Personelin sene içindeki mazeretlerini karşılamak 
üzere (15) günlük mazeret izinlerinin: 

a. Tb., müstakil Bl. (Batarya) komutanları ve eşidi kurum amir-
leri bir defada ( ik i ) güne kadarını, 

b. Alay, bağımsız Tb. K. lan, eşidi Kh. ve kurum amirleri ile 
daha üst makam sahipleri bir defada hepsini verebilirler. 

c. Deniz, Hava Kuvvetleriyle Jandarma Genel Komutanlığında 
mazeret izinleri yukarıdaki fıkralara kıyasan verilir. 

Bu izinler zorunluluk olmadıkça yıllık planlı izinle birlikte ve 
onun devamı olarak kullanılmaz. 

Her ne sebeple olursa olsun 24 saat ve daha fazla verilen izinler 
yıllık mazeret izinleı inden mahsup edilir. 

Yıllık mazeret izinlerinde yolda geçecek müddet, izinden sayılır. 
d. Personelin bu çeşit mazeret izin istekleri (a) ve (b ) fıkra-

larında açıklanan makamlarca zaman kaybedilmeden, en seri muha-
bere vasıtasiyle, derhal yerine getirilir. 

Madde 21 — Personelin yıllık mazeret izinleri için ilk sicil amir-
lerince muntazam kayıtlar tutulur, izin verilmesini müteakip en kısa 

zamanda üst makama bilgi verilir. (Günlük izinler hariç) 
Madde 22 — General (Amiral) ve bu kadroları işgal edenlerin 

yıllık mazeret izinleri 16 nci madde esaslarına göre verilir. 

Madde 23 — Yıllık izinlerin, senesi içinde ve çizelgede planlan-
dığı şekilde kullanılması esastır. Ancak, hizmet sebebiyle izinlerini kıs-
men veya tamamen kullanamıyanlann izinleri müteakip sene içinde 
verilebilir. Bu müddet hiç bir suretde (60) günnü geçemez. 

Madde 24 — Yıllık izinlerini kendi isteği ile senesi içinde kullan-
mayan personelin izinleri ertesi seneye devredilmez. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Mazeret İzinleri 

Madde 25 — Subay ve astsubaylara yıllık izinleri dışında; 
a. Ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerin ölümü halinde yol hariç 

(10) gün süre ile, 
b. Yangın, zelzele, seylap gibi olağanüstü bir mazeret dolayı-

siyle yol hariç (30) güne kadar mazeret izinleri verilebilir. 
c. Hizmetleri sırasında radyo aktif ışınlarla çalışan personele, 

her yıl, yıllık izinlerinden ayrı olarak, bir aylık izin verilir. Bu izinin 
bir veya bir kaç defada verilmesinde hizmetin aksamaması esas alı-
narak şahsın isteği gözönünde bulundurulur. 

Bu maddeye göre verilen mazeret izinleri yıllık izne mahsup edil-
mez. 

Madde 26 — Olağanüstü bir mazeret dolayısiyle verilecek izinler 
için mazeretlerin vuku bulduğu mahallin garnizon veya merkez komu-
tanlıkları, askerlik şube başkanları yoksa en büyük mülki amirlikçe tev-
sik edilmesi gerekir. 

Tevsik keyfiyeti izin alan personele aittir. Lüzumunda bu husus 
amirlercede tahkik edilebilir. Bununla beraber bu gibi hallerde per-
sonelin müracaatı kabul edilir ve tevsik bilahare yapılır. 

Madde 27 — Mazeret izinleri birinci sicil amirleri, gemilerde ko-
mutan müfreze ve bağımsız birliklerde ilk sicil amiri olmasa bile o 
birliğin komutanı tarafından verilir ve en seri vasıta ile iznin sebebi, 
süresi ve gidileceği yer onay makamlarına bildirilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Sıhhî izinler ve süreleri 

Madde 28 — Subay ve astsubayların sıhhî izin süreleri aşağıdaki 
gibidir: 

a. Barış ve seferde hizmet yapamıyacak şekilde hastalanan su-
bay ve astsubayların hastalıkları geçici veya geçici olup sakat bıra-
kan hastalıklar ise, aynı rütbede ay ve gün hesabiyle her çeşit has-
talıkları için toplam olarak ve fiilen iki yılı geçmemek üzere (Hasta-
hanelerde geçen teşhis ve tedavi süreleri hariç) nekahet tedavisi ve is-
tirahat, hava değişimi işlemine tabi tutulurlar. Bu gibiler hakkındaki 
raporlar sağlık kurullarınca verilir. 

b. Kanser, verem, akıl ve ruh hastalıkları gibi uzun süreli bir 
tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıklara yakalananlar, sağlık kurullar 
raporlarında gösterilecek lüzum üzerine aynı rütbede toplam olarak 
ve fiilen üç yılı geçmemek şartiyle tedavi, istirahat ve hava değişimi-
ne tabi tutulurlar. (Hastahanelerde geçen teşhis ve tedavi süreleri ha-
riç) 

c. Sağlık durumundan dolayı «Yurdun alçak veya alçak mutedil 
bölgelerinde faal görev yapar» veya «Muayyen bölgelere gidemez» veya 
«Denizin kara birliklerinde çalışır» şeklinde iklim değiştirme raporları 
alanlara kıt'a veya diğer görevlerde çalışması sağlık kurulu ile kayıt 
ve şarta bağlı olanların bu durumlanndaki sıhhî izin süreleri (4) yıl 
olarak hesaplanır. 

d. Geçici olarak sağlık durumları sebebiyle uçucuların yer hiz-
metlerine verilmeleri ve denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam, su altı ko-
mando birliklerinde ve denizdeki patlayıcı maddeleri zararsız hale ge-
tiren personelden «Hizmetlerini yapamaz» karan alanların diğer gö-
revlere verilmeleri sıhhî izin süresinden sayılmaz. 

e. Sıhhî izin süresini doldurmak durumuna girenler, sıhhî izin 
sürelerini dolduracakları aym ilk haftasında haklannda kat'i işlem 
yapılmak üzere tekrar muayeneye sevk edilirler. Bunlardan sıhhî arı-
zalarının devam ettiği ve hiç bir sınıfın hizmetinde vücutlarından isti-
fade edilemiyeceği anlaşılanlar hakkında Türkiye Cumhuriyeti Emek-
li Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır. 

f. Bayan subaylara doğum yapmalarından önce üç hafta, doğum 
tarihinden itibaren altı hafta müddetle izin verilir. 

g. Barışta ve savaşta görev esnasında veya görevlerinden do-
layı bir kazaya uğrayan veya meslek hastalıklarına yakalanan subay 
ve astsubaylar müddet ne olursa olsun iyileşinceye kadar izinli sayı-
lırlar. 
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Madde 29 — Sıhhî izinlerin verilme usulleri, izin vermeye yetki-
li makamlar ile bunlann kontrollan vesair hususlar bu konuda hazır-
lanacak bir yönerge ile düzenlenir. 

BEŞÎNCt BÖLÜM 

Yurt dışı izinleri 

Madde 30 — Subay ve astsubaylara Millî Savunma Bakanlığın-

ca, Jandarma subay ve astsubaylanna İçişleri Bakanlığınca : 

A. Seyahat maksadiyle yıllık izin süresi kadar, 
B. Mazeret dolayısiyle yıllık izinle birlikte üç aya kadar, 

C. Meslekî bilgi ve görgüsünü artırmak maksadıyla bir yıla 

kadar, 

D. Öğrenim için öğrenim süresi kadar, 
Yurt dışı izni verilebilir. 

Bu hallerde özlük haklan aynen verilir. 

A. Seyahat maksadiyle verilen izinler: 

Madde 31 — Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli subay ve astsu-

baylar seyahat maksadiyle ve izin sıra çizelgesine tabi olarak yurt dı-

şına izinli gidebilirler. Bu izin; personelin yıllık izininden sayılır ve 

(45) günü geçemez. 

Madde 32 — Yurt dışına izinli gitmek isteyen personel bir dilek-

çe ile amirine müracaat eder. Bu dilekçesine gezi programını, müm-

künse kalacağı adresleri yazar. İzin evrakı kademeler yoluyla izin ta-

rihinden en az bir ay önce Genelkurmay Başkanlığında; Jandarma su-

bay ve astsubayları için Jandarma Genel Komutanlığında bulundurulur 

(EK - 3) 

Madde 33 — Bakanlıktan alınan onaylı belge birinci sicil amiri 

tarafından ayrılış tarihi atılmak suretiyle ilk amiri tarafından verilir 

Yurt dışı izinlerinde gidiş - dönüş yıl müddeti (10) günü geçemez. Tür-

kiye hudutları dahilindeki yollarda geçecek müddet bu sureye dahil-

dir. 

Madde 34 — İzinleri devamlı olarak bir yerde geçirecek olanlar 

(EK - 4) vize Form'unu ataşeliklere, bulunmayan yerlerde konsolos-

luklara vize ettirir. Ve seyahat dönüşü vize Form'lan silsileler yolu ile 

Kuvvet Komutanlığına iade edilir. 

Madde 35 — İzinli gitmesine müsaade edilen personel için ilgili 

makamlarca bir defter tutulur. Bu deftere personelin birliği, izin ta-

rihleri ve gideceği yer veya yerler kaydedilir. 

B. Mazeret Dolayısiyle yıllık izinle birlikte üç aya kadar verile-

cek izinler: 

Madde 36 — Türk silâhlı Kuvvetlerinde görevli subay ve astsu-
baylara; 

a. Kendisinin veya bakmakla mükellef olduğu aile efradının mua-

yene ve tedavileri hallerinde, 

b. Yurt dışında bulunan ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerin has-

talıkları veya ölümleri hallerinde, 

c. Yurt dışında bulunan ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerin yan-
gın, zelzele, seylap gibi olağanüstü afetlere maruz kalmaları hallerinde, 

d. Özel hukukun gereği olarak yabancı mahkemeler veya resmî 
makamlarla ilişiği olmak bilimsel, sportif ve kültürel münasebetler 
gibi sebeplerle, 

Yıllık izinle birlikte üç aya kadar izin verilebilir. 

Madde 37 — Bu gibi personelin yurt dışına izinli gitmeleri için, 
kendilerinin izin sıra çizelgelerinde kayıtlı olmalarına lüzum yoktur. 
Bu gibi mazeret sahiplerinin izin istekleri mazeretlerini tevsik eden 
belgelerle birlikte silsileler yoluyla Bakanlığa ulaştırılır ve 32, 33, 34, 35 
inci maddelere göre işlem yapılır. 

Madde 38 — Mazeret çok acil ise ve mazeretin tevsikine imkân ve 
fırsat kalmamış ise izin isteği bağımsız tuğay ve tümenlerce (Deniz, 
Hava ve Jandarma eşidi) daha üst makamlara bilgi vermek kaydiyle 
doğruca Kuvvet Komutanlığına (Jandarma Genel Komutanlığına) bil-
dirilir. Alınacak onaylı belge en seri vasıta ile istek sahibine ulaştırılır 
ve atlanan birlik kornutanlanna bilgi verilir. 

Bu şekilde izin alan personel, gösterdiği mazereti tevsik etmeye 

mecburdur. 

C. Mesleki bilgi ve görgülerini artırmak maksadiyle bir yıla ka-

dar verilecek yurt dışı izinleri: 

Madde 39 — Meslekî bilgi ve görgülerini artırmak maksadiyle 

gönderilecek subay ve astsubaylann aşağıdaki niteliklere sahip ol-

maları lâzımdır 

a. Subaylar için asgarî Bnb., astsubaylar için Başçavuş rütbe-

sinde bulunmak, 

b. Kat'a hizmetini tamamlamış olmak, 

c. Bir sene içinde tayin ve terfi sırasında olmamak, 

d. Daha önce bir seneden fazla yurt dışında kalmamış olmak, 

e. Nitelik belgesindeki hükümleri yeterli olmak (EK - 5), 

Madde 40 — İzinli gönderilecek personelin miktan her Kuvvet-

teki subay ve astsubaylar için kendi mevcutlarının % 0,3'nü (Binde 

üçünü) geçemez. 

Kuvvet komutanlıklan bu kontenjana göre mevcutlan nazan 
dikkate alarak sınıflara tahsisler yapar. Tespit edilmiş miktarlara göre 
talep fazla olduğu takdirde aynı şartlara sahip olanlar arasında hiç 
yurt dışına gitmemiş olanlara öncelik verilir. Eğer bunlarda aynı du-
rumda iseler rütbe ve kıdemce üst olanlar gönderilir. 

Madde 41 — Meslekî bilgi ve görgüsünü artırmak maksadiyle 
izinli gidecek personel bir dilekçe ile amirine müracaat eder. Dilekçe 
sahibi Kanunun 112 nci maddesi gereğince dilekçesine bir yüklenme 
senedi ekler. ( EK -6 ) 

Dilekçe veya yüklenme senedi silsileler yoluyla Kuvvet Komutan-
lığına ulaştınlır. Kuvvet Komutanlıklan isteği; yukarıdaki esaslar da-
hilinde inceler. Eğer personelin durumu aranılan şartları haiz değilse 
dilekçe, sebebide izah edilmek suretiyle sahibine iade edilir. 

Personelin durumu ve kontenjan müsait ise Genelkurmay Baş-
kanlığınca, jandarma subay ve astsubaylanna Jandarma Genel Komu-
tanlığınca gerekli işlem yapılarak Bakanlık onayı alınır (EK - 1) 

Kontenjan dolu ve istekler fazla ise istekliler Kuvvetlerce bir sı-
raya konur ve sıra gelinceye kadar personelin durumunda herhangi 
bir değişiklik olmazsa müracaat Kuvvetlerce (Jandarma Genel Ko-

mutanlığınca) işlem görür. 

İzinli giden personel, bilgi ve görgüsünü ne yolda artıracağını 
kapsayan bir programı ve dönüşünde de tevsik edici bir belgeyi Kuv-
vet Komutanlığına (Jandarma Genel Komutanlığına) ibraz etmekle 
zorunludurlar. 

Madde 42 — İzinli gidecek personelin gerekli muamelesi Bakan-
lıkça, tamamlandıktan sonra ait olduğu Kuvvet Komutanlığına (Jan-
darma Genel Komutanlığına), oda silsileler yoluyla personele ulaştırır. 

İzin onayını alan subay ve astsubaylar onay tarihinden itibaren 
bir ay içinde izinli gitmeye mecburdurlar. Meşru mazeretleri olma-
dan bir ay içinde izinli gitmiyenlerin izin onaylan birliklerince iptal 
edilerek durumları Kuvvet Komutanlıklarına duyurulur. 

Bu gibi subay ve astsubaylar aym maksat için bir seneden önce 

ikinci bir müracaatta bulunamazlar. 

Madde 43 — İzinli gidecek personelin her türlü kayıtları 35 inci 
maddeye göre tutulur. 

Madde 44 — îzin müddeti, yurt dışına çıkış ve dönüş tarihleri 
arasında geçen süredir. 
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D. öğrenim için verilen izinler: 

Madde 45 — Masrafları Devlet veya kendileri tarafından karşı-
lanmak suretiyle subay ve astsubaylara Genelkurmay Başkanlığının, 
jandarma subay ve astsubayları için 'Jandarma Genel Komutanlığının 
teklifine göre Bakanlıkça öğrenim süresi kadar yurt dışı izni verile-
bilir. 

Madde 46 — Subay ve astsubayların öğrenim maksadiyle yurt 
dışına gönderilebilmeleri için, 

a. Kıta hizmetini tamamlamış olmaları veya öğrenim süreleri-
nin kıta hizmetini tamamlamaya müsait bulunması, 

b. Nitelik belgesindeki hükümlerinin yeterli olması (EK - 5) lâ-
zımdır. 

' Madde 47 — öğrenim maksadiyle yurt dışına izinli gidecek per-
sonel, Kanunun 112 nci maddesi gereğince bir yüklenme senedi ver-
mek zorundadır (EK - 6) 

Madde 48 — Yurt dışına öğrenim için izinli gönderilecek perso-
nel tahsil yapacağı okul veya müessesenin kendisini kabul ettiğine dair 
bir belge göstermek ve tahsilin bitiminde de okul veya müesseseden 
alacağı diploma suretini bağlı olduğu Kuvvet Komutanlığına (Jandar-
ma Genel Komutanlığına) göndermekle zorunludur. 

E. Geri çağırma: 

Madde 49 — Savaş ve olağanüstü hallerde ve sıkıyönetim müd-
detince Genelkurmay Başkanının göstereceği lüzum üzerine, Millî Sa-
vunma Bakanının teklifi ve Millî Savunma Bakanı ile Başbakanın imza-
layacakları ortak kararname ile, yurt dışına gönderilen personelin izin 
sürelerinin kısaltılması veya tamamen kaldırılmasına dair karar Ge-
nel Kurmay Başkanlığınca; Kuvvet Komutanlıklarına, Jandarma Ge-
nel Komutanlığına, Türk kıdemli subaylıklarına, ataşeliklere, Millî Sa-
vunma Bakanlığınca da; Dışişleri Bakanlığına bildirilerek ilgili per-
sonelin yurda dönmeleri sağlanır. 

Yurda dönme kararını tebellüğ eden personel azamî 48 saat zar-
fında en kısa yoldan ve en seri vasıta ile yurda harekete mecburdur. 

Zamanında yurda dönmeyen personel hakkmda gerekli kanunî 

kovuşturma yapılır. 

Madde 50 — Yurt dışmda bulundukları sırada: 

a. Millî ve meslekî şeref ve vekar icaplarına uymayanlar, 

b. Gidiş maksadına aykırı hareket edenler, 

c. Gittiği birlik, okul ve kurumda sebepsiz yere devamsızlığı gö-
rülenler, 

d. Hapis ve ağır hapis cezalarını gerektiren suç işleyenler, 

e. Yanlış beyanlarda bulunarak amirlerini ve izin işlemini ya-

pan makamları aldatanlar, 

f. Kendisinin veya ailesinin yurt içinde ve yurt dışındaki iaşe-

sini ve geçimini temin edemiyenler. 

Derhal yurda çağırılarak fiilleri suç teşkil edenlerin haklarında 

ayrıca kanunî işlem yapılır ve bir daha yurt dışına izinli gönderilmezler. 

Yukardaki halleri gören veya duyan Türk Askerî makamları per-
sonelin durumunu en kısa zamanda bağlı olduğu üst makama bildir-
mekle yükümlüdürler. 

Madde 51 — Personeli geriye çağırma yetkisi onay veren Bakan-

lığa aittir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Yabancı Devlet Ordularında hizmet etmek için verilen izinler 

Madde 52 — Yabancı memleket ordularında hizmet yapmak üze-
re gönderilecek subaylara Millî Savunma Bakanlığınca, jandarma su-
baylarına içişleri Bakanlığınca 4 yıla kadar izin verilebilir. Maaşları 
Millî Savunma ve içişleri Bakanlıkları bütçelerinden Ödenir. Bunlann 
yabancı memleketlerde geçen hizmet süreleri, fiilî hizmetlerinden ve 
kıdemlerinden sayılır. 

Madde 53 — Bu Yönetmelikte açıklanmıyan hususlar, Yönetme-
lik esaslarına aykırı olmamak üzere hazırlanacak bir yönerge ile dü-
zenlenir. 

Madde 54 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 55 — Bu Yönetmelik Millî Savunma ve içişleri Bakanlık-
larınca yürütülür. 

Khs - 1 

T. C. 
SİLÂHLI KUVVETLER 

PERSONELİNE AİT İZİN BELGİSİ 

Adı ve'soyadı 
Sınıf ve rütbesi 
Görevi 
Sicil No. 

izinler 
a. Yıllık 
b. Yıllık mazeret 
c. Mazeret 
d. Diğer izinler 

(" izinden ne kadarım 
| kullandığı ( 

İstenen izin süresi ( 
| İzinli gideceği ad-
I res ve telefon No. 

1968 yılı 
( 

iznini kullanmak üzere 
) gün süre ile izinlidir. 

w 

(H 

f Adı ve soyadı 
| Rütbesi 
•J Görevi 
| Yol müddeti 
İ Dahü / Hariç 

İmza ve mühür 
Ayrılı® tarihi: 
Katılış tarihi: 

fi ro 
a 
a 
u 
i* 

T. C. 
SİLÂHLI KUVVETLER 

PERSONEL İZİN BELGESİ 

Adı ve soyadı 
Smıf ve rütbesi 
Görevi 
Sicil No. 

fa. Yıllık 
J b. Yıllık mazeret 
] c. Mazeret 
I d. Diğer izinler 

İzinli gideceği yerin 
adresi, telefon No. 

f Tarih 
| İmza ve mühür 
-{ Adı ve soyadı 
| Rütbesi 
I Görevi 

Ayrıldığı tarih: 

izimle 

Katıldığı tarih : 



Sahife: 14 (Resmî Gazete) 22 MART 1968 

Ek - 2 
Subaylarına ait 1967 yılı 

İZİN SIRA ÇİZELGESt 

Sıra 

No. 

Adı v » Soyadı, Rütbe ve 
Sicü No. 

Görevi 
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Ş
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U
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S
 J

 

1 
W i K

A
S
IM

 
j 

l 
İzinli bulunacağı 

adres ve 
DÜŞÜNCELER 

1 
P. Yb. Selim İNCE 
946-12 

Alay 
S-3 cü 

FENERBAHÇE 
As. Dinlenme 
Kampı 

2 
P. Bnb. Vahit DEMİR 
948-145 

Karargâh 
Brl. K. 

Rue de Flandrim. 
26 PARİS - XVI 

8 
P. Yzb. AU ERSOYLU 
953-115 

3 üncü BI. K. 

Hatay Cad. 118. 
Sokak No. 67 
İZMİR 

Ek - 3 
T. C. 

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 

A N K A R A . 

/ /196 
PER : 4084- -67 MOR. 1. Ks. (3039) 
KONU: Yıllık iznini yurt dışında 

geçirmek isteyen personel 

Millî Savunma Bakanlığına 
görevli 

yılı iznini ( ) ( ) da 
geçirmek istemektedir. 

İzin sıra çizelgesine uygun olmak şartiyle, adı geçenin yıllık iznini 
yurt dışında geçirmesinde bir sakınca olmadığım arzederim. 

GENELKURMAY II NCİ BAŞKANI 
KOORDİNASYON: 

U Y G U N D U R 
/ /196 

Millî Savunma Bakam 
Ek - 4 

T. C. 
M. S. B. 

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KARARGAHI 
A N K A R A 

Aşağıda kimliği yazılı 
gitmek isteğinde bulunmuştur. 

Bölgenize geliş ve ayrılış tarihlerinin bu formun ilgili yerine yazd-
masmı rica ederim. 
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI EMRİYLE 

K İ M L İ Ğ İ : 
Kuvvet Personel Başkam 

VİZE EDİLECEK KISIM 
Yukarıda kimliği yazılı 

/ /196 tarihinde gelmiş ve makamınıza uğrayarak vize 
talebinde bulunmuştur. 

/ /196 tarihinde den 
gitmek üzere ayrılmıştır. 

Mühür ve İmza 

1 Aralık 1967 
UYGUNDUR 

(İmza) 

Tiimg 
65. Tüm. K. 

YURT DIŞINA GİDECEKLER İÇİN 
NİTELİK BELGESİ 

Görevi 
Adı, soyadı 
Smıf ve rütbesi 
Göreve başlama tarihi 
Nasbi 
Sicü No. 

Ek • 5 

1. Şahsî dosyasında ve sicilinde kendisi için mani teşkil eden 
bir durum mevcut mudur? I. Amls 2. Âmlf 

2. Ceza görmüş müdür, görmüş ise mahiyeti nedir? Tarih 
ve sayısı 

3. Mükâfat almış mıdır? Mahiyeti, tarih ve sayısı 

4. Fizik yapısı uygun mudur, (Varsa kusurları) 

5. Temizliğe ve giyime itina derecesi? 

6. Şahıs menfaat ve servet hırsı var mıdır? 

7. Kıt'a ve sicü durumu müsait midir? 

8. içkiye ve kadma zaafı var mıdır? 

9. Borç eder mi? 

10. Dış temsil kabiliyeti var mıdır? 

11. Evvelce dış memleketlerde bulunmuş mudur? Hangi 
vazife ve kursta bulunmuştur? Tarih ve süresi 

12. Belge dolduran 
İmzası 
Adı ve soyadı 
Rütbesi 
Görevi 
Sicü No. 
Doldurulduğu tarih 

Katî Hüküm 
Uygun 
Değü 

KUVVET KOMUTAN} 



23 MART 1968 (Resmî Gaz«te) Sahife: 15 

Ek - 6 

YÜKLENME SENEDİ ÖRNEĞİ 

Oğr«nim 
maksadiyle 928 saylı Kanunun 127 nci 

Meslekî bilgi ve görgümü artırmak 

maddesi gereğince gönderildiğim yurt dışında veya yurda döndükten 
sonra bu Kanunun tahmil ettiği hizmeti ifa etmeden yabancı uyruğundaki 
kişilerle evlenmem veya nikâhsız olarak karı koca gibi yaşamam sebep-
leriyle müstafi sayılmam halinde Kanunun 112 nci maddesinin 3 ve 4 
üncü fıkralarında derpiş edüen masraf ve tazminatları ödemeyi kabul ve 
taahhüt ederim . 

İzinli gidecek kimsenin açık 
kimliği ve imzası 

nin yüklenme senedindeki taahhüt-
lerine aykırı hareket etmesi ve bu sebeple müstafi sayılması halinde adına 
tahakkuk edecek masraf ve tazminatları TL. na kadar 
faizleriyle birlikte (926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu 
veya bu Kanunu değiştirecek olan diğer kanun hükümlerine göre) müte-
selsil kefil sıfatı ile ödeyeceğimi kabul ve taahhüt ederim. 

Müteselsil kefil 
(İmza) 

Efe - 7 

T. C. 
GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 
A N K A R A 

/ /İM 
PER : 4084- -67 MOR. 1. Ks. ( ) 
KONU : Öğrenim, bilgi ve görgü art-

tırmak için yurt dışı izni. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞINA 

görevli 
( ) ( ) 

için ( ) süre ile ( ) izinli gönderilmesini 
istemektedir. 

926 sayılı Kanun ve No. lu Yönetmelik hükümlerine bağlı 
ve bütün masrafları kendine ait olmak şartıyla, adı geçenin yurt dışına 
izinli gönderilmesinde bir sakınca olmadığını arzederim. 

GENELKURMAY II NCİ BAŞKANI 

U Y G U N D U R 

/ /196 

Millî Savunma Bakam 

Ek • 7 a 

T. C. 
GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 
A N K A R A 

/ /m 

PER : 4084- -67 MOR. 1. Ka. ( 
KONU : Öğrenim, bilgi ve görgü art-

tırmak için yurt dışı izni. 

MİT .T .T SAVUNMA BAKANLIĞINA 

4 üncü Piyade Tümeni 58 inci P. Alayında görevli P. Bnb. Ahmet 
BÜYÜKKARTAL (951-70) (GOETHE Enstitüsünde lisan öğrenimi) için 
(Bir yıl) süre üe (BATI ALMANYA'ya) izinli gönderilmesini istemek-
tedir. 

926 sayılı Kanun ve No. lu Yönetmelik hükümlerine bağlı 
ve bütün masrafları kendine ait olmak şartiyle, adı geçenin yurt difina 
izinli gönderilmesinde bir sakınca olmadığım arzederim. 

GENELKURMAY H NCİ BAŞKANİ 

U Y G U N D U R 

/ /ise 
Millî Savunma Bakanı 

G E N E L G E L E R 
Ticaret Bakanlığından: 

İthalât işlerine Dair Sirküler 
ithalât: (68/13) 

4 Ocak 1968 tarihli 12791 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 1968 
yılı ilk Altı Aylık Tahsisli İthal Malları Listesinin 137 sıra numarasında 
kayıtlı 40.11.11, 12, 13, 21, 22 gümrük tarife ve istatistik pozisyonlu iç 
ve dış lastikleri için ayrılan $ 750.000,— lık kota'mn kullanılması ve 
dağıtımı aşağıda gösterilen esaslar dahilinde yapılacaktır. 

1 — Kota'nın $ 300.000,— i kamu sektörü ile Türkiye Şoförler ve 
Otomobilciler Federasyonu ihtiyacı için Sanayi Bakanlığı emrine bıra-
kılmıştır. 

2 — Kota'nın $ 450.000,— ı özel sektöre ayrılmış ve bu sirküler 
hükümleri dahilinde tevzi olunacaktır. 

3 — Gerek kamu, gerekse özel sektörün yapacağı ithalâtta, ilgili 
müessese veya firmaların alacakları hissenin yarısı (1/2) nispetindeki 
ithalât, Sirkülerde tasrih olunan eb'ad kaydına tabi olmayıp serbest 
bırakılmıştır. 

4 — İthal edilecek lastiklerin markalan yalnız 1962 yılında libe-
rasyon yolu ile getirtilen lastiklerin markalarından olacaktır. Bu hu-
sus Türkiye Otomobil, Kamyon v© Lastik Distribütörleri Dernekleri 
Federasyonundan veya bu Federasyona bağlı lastik ithalâtçıları Der-

neklerinden veya Lastifad Derneğinden alınacak bir belge ile müra-
caat sırasında yetkili bankalara tevsik edilecektir. 

5 — Aşağıda standart eb'adı inç olarak kayıtlı iç ve dış lastikler 
cins, evsaf ve tipleri ne olursa olsun ithal edilemez. Başka bir ölçü 
sistemine göre işaretlenmiş lastiklerin eb'adı da inç'e tahvil edilerek 
tayin edilecektir. 

Söz konusu standart eb'ad yerine aynı eb'adı kapsayan değişik 
işaretli iç ve dış lastikler de ithal edilemez. Ancak 3 üncü maddede zik-
redilen serbesti hükmü mahfuzdur. 

6 — Özel sektör ithalât taleplerinin mer'i İthalât Yönetmeliğinin 
17 nci maddesi esasları dairesinde, işbu Sirkülerin yayımı tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde, yetkili bankalara yapılması lâzımdır. 

7 — Kamu sektörü ithalât talepleri Sanayi Bakanlığınca ihtiyaç 
belgesine bağlanacağından, ilgili müessese ve teşekküller işbu Sirkü-
lerin yayımı tarihinden itibaren 20 gün içinde adı geçen Bakanlığa, ih-
racatçı (Menşe) memleketin zikri suretiyle müracaatla tahsis tale-
binde bulunacaklardır. 

8 — İthal edilecek lastikler ihracatçı memleketten sevk tarihin-
den altı aydan daha eski bir tarihte imal edilmiş olmayacaktır. 

9 — İthalât münhasıran mukaveleli fabrika acenteleri tarafından 
yapılacaktır. Bu husus 67/4 sayılı Sirküler hükümlerine tabi olmaksı-
zın Türkiye Odalar Birliği veya yetkili kıldığı Odalarca verilecek bel-
ge ile tevsik edilecektir. 
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A. B. D. den yapılacak ithalâtta ise ilgililerin mer'i AID Yönetme-
liği'nin 17 nci maddesinin (a ) fıkrasında belirtilen «Waiver»i haiz ol-
maları şarttır. Bu ithalât için yukanda zikredilen belge aranmıyacak-
tır. 

10 — işbu Sirküler hükümleri dahilinde yapılan döviz tahsisleri 
münhasıran akreditifli ödeme şekline göre kullanılacak ve akreditifler 
doğrudan doğruya imalâtçı fabrikalar adma açılacaktır. Bu akreditif-
ler dolayısiyle talep edilecek sevk vesaiki meyanında, ithal edilecek 
lastiklerin şevkten en çok 6 ay önce imal edilmiş oldukları hakkında 
imalâtçı fabrika raporu aranacaktır. 

A. B. D. den ithal edilecek lastikler için akreditifler «Waiver» i 
veren imalâtçı fabrikaya veya imalâtçı fabrikanın yetkili ihracatçısı-
na açılabilir. 

11 — T. Cumhuriyet Merkez Bankasınca tanzim olunacak ithal 
müsaadeleri üzerine, bu Sirküler gereğince yapılan tahsisler mevzuu 
lastiklerin, marka, menşe, fabrika adı ve adresiyle sevkiyattan en cok 
6 ay önce imal edilmiş olmalan gerektiği ve işbu Sirkülerde ebadı 
kayıtlı iç ve dış lastiklerin cins, evsaf ve tipleri ne olursa olsun hiç 
bir suretle ithal edilemiyeceği dercolunacaktır. 3 üncü maddedeki ser-
besti hükmü mahfuzdur. 

12 — A. B. D. de müessese fabrikalann APA sahası memleketler 
de mevcut tâli fabrikalan tarafından imal edilen aynı marka lastik-
lerin ithali için serbest kaynaklanmızdan döviz tahsis olunamaz. 

13 — Yerli lastik fabrikalan imal ettikleri lastiklerin eb'ad, cins, 
tip, kat adedini, naylon veya rayon kordlu, siyah veya beyaz yanaklı 
oluşlarını, miktar ve imalâtçı sıfatiyle satış fiatlannı vesair hususlan 
muhtevi bir listeyi her ayın sonunda Devlet Planlama Teşkilâtı Müs-
teşarlığına, Ticaret Bakanlığı ile Sanayi Bakanlığına, Türkiye Odalar 
Birliğine, istanbul Sanayi Odasına ve Türkiye Otomobil, Kamyon ve 
Lastik Distribütörleri Dernekleri Federasyonu'na ve Lastifad Derne-
ği'ne bildireceklerdir. 

14 — iki taraflı Anlaşmalı Memleketlerden yapılacak iç ve dış 
lastik ithalâtında işbu Sirkülerin 3, 5, 8 ve 11 inci maddeleriyle 9 uncu 
maddesinin birinci fıkrası hükümleri tatbik olunur. 

eee 

İthal edilmeyecek lastiklerin inç olarak eb'adını gösterir 

liste 

5.60 - İS 8.20 - 15 9.00 - 20 
3.90 - 13 5.50 - 16 10.00 - 20 
6 40 - 13 6.00 - 16 11.00 - 20 
5.20 - 14 6.50 - 16 12.00 - 20 
7.00 - 14 7.00 - 16 11.00 - 22 
7.50 - 14 7.50 - 16 12.00 - 22 
8.00 - 14 9.00 - 16 13.00 - 24 
5.60 - 15 7.50 - 17 4.00 - 19 
6.40 - 15 7.00 - 18 6.00 - 19 
6.50 - 15 7.50 - 18 14.9/13 - 26 
6.70 - 15 7.00 - 20 11.2/10 - 28 
7.00 - 15 7.50 - 20 12.4/11 - 23 
7.10 - 15 8.25 - 20 ( * ) 12 - 28 
7.50 - 15 14.9/13 - 28 
7.60 - 15 16.9/14 - 30 

11 - 36 
İS.6/12 - 33 

( « ) Orman Genel Müdürlüğü ihtiyacı İçin yalnız 8.25 - 20 grey-
der lastikleri hariç. 

ihracat işlerin? dair Sirküler 
Anlaşmalar : (68/24) 

1 Mart 1967 tarihli Türkiye - Yugoslavya Ticaret Protokoluna ek 
Türk İhraç Malları « A » listesinin 14 sıra numarasında kayıtlı bulunan 
«Pirinç» için 500 tonluk kontenjan tefrik edilmiştir. 

Mezkûr kontenjanın kullanılmasında mer'i İhracat Yönetmeliği'nin 
35 nci maddesinin (7) iş giinü bekleme süresine mütedair hükmü uygu-
lan mı yacaktır. 

İ L A N L A R 
Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 968/25 
K. No : 968/58 
T. V. K. suçundan sanık ve Mahkememizin 26/1/1968 tarihli ilâmı 

ile T. C. K. nun 565, 59, 647 S. K. 4/1 maddeleri gereğince 5 gün hafif 
hapis 5 gün M. M. C. 5 lira hafif par acezası ile hükümlü Ali oğlu 1942 
doğumlu hakkmdaki gıyabi ilâm bütün aramalara rağ-
men bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Teb-
liğat Kanunun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen maznuna hükmün 
ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşür tarihinden 15 gün sonra muha-
taba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

1430 

E. No : 967/677 
K. No : 967/1370 
Hırsızlık suçundan hükümlü Mahkememizin 28/12/1967 tarihli 

ilamı ile T. C. K. nun 491/4, 522, 55/3 maddeleri gereğince 3 ay hapis 
cezası ile hükümlü Mehmet oğlu 1951 doğumlu Aydın Kabakçıoğlu hak-
kındaki gıyabi ilam bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine 
tebliğ edilemediğinden' 7201 sayılı Tebliğat Kanunun 29 uncu maddesi 
gereğince adı geçen maznuna hükmün ilânen tebliğine ve bu ilânın ne-
şir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı 
ilân olunur. 

1929 

Develi Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Develi Kopçullu Mahallesinden. Niyazi Teke vekili avukat Sebati 
Karslıoğlu tarafmdan davalılar incesu ilçesi Yeni Cami Mahallesinden 
zey'iı- Mert ve Kayseri Hacı Kılıç Mahallesinden Osman Elmacıoğlu aley-
hine açılan 16 500 liralık tazmınaJt davasında : 

Davalılardan Osman Elmacıoğlunun bunca aramalara rağmen ad-
resinin meçhul olduğundan davetiyenin Uânen yapıldığı ve bu sefer adma 
gıyap karannında Uânen tebliğine mahkemece karar verilmiş olmakla, 
duruşmanın bırakıldığı 25/4/1968 günü saat 9 da mahkemede hazır bu-
lunması veya kendisini temsü edecek bir vokalle temsil ettirmesi aksi 
halde duruşmanın gıyabmda devam edeceği Uân olunur. 

1908 
> 

Petrol Dairesi Reisliğinden : 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının V No. lu 'Sürt bölgesinde 
sahip bulunduğu AR/TFO/674 hak sıra numaralı petrol arama ruhsat-
namesinin taallûk ettiği sahaya 24673 hektarlık kısmın ilâvesi için 
29/2/1968 tarihinde müracaat ettiği Petrol Nizamnamesinin 25 inci mad-
desinin 2 nci fıkrası mucibince ilân olunur. 

1924 
• 

Pınarbaşı Suîh Hukuk Hâkimliğinden : 

Pmarbaşı'mn Pöhrenk K den davacı Sabiha Yeşilyurt tarafmdan 
davalı aynı köyden Fehmi Yeşilyurt aleyhine ikame olunan nafaka da-
vasının açık yapılan muhakemesi sırasında : 

Bütün aramalara rağmen davalının adresi tespit edilemediğinden 
gıyap davetiyesinin ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla davalı Fehmi 
Yeşilyurt'un bu kere duruşmasının atılı bulunduğu 10/4/1968 tarihinde 
bizzat duruşmaya gelmediği veya kendisini bir vekil ile temsil ettirme-
diği takdirde duruşmanın gıyabmda devam edeceği gıyap davetiyesi ye-
rine kaim olmak üzere ilân olunur. 

1906 



23 MART 1968 (Resmî Gazete) Sahife: 17 

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığından : 

Aşağıda cins ve keşif bedelleri yazılı işler 2490 sayılı Kanun uya-
rınca kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 — Laboratuvarlar için salon tipi ısıtıcılar ile bina hidrofor te-
sisleri olup, keşif bedeli 57.120,00 TL. sı geçici teminatı 4.106 TL. sidir. 

Eksiltme 3/4/1968 Çarşamba günü sat 11.00 de yapılacaktır. 
2 — Alüminyum sera binası yapılması işi olup keşif bedeli 

130.000,00 TL sidir. 
Eksiltme aynı gün saat 15.00 de yapılacaktır. 
3 — Eksiltmeye gireceklerin engeç 1/4/1968 Pazartesi günii saat 

17.00 ye kadar Eczacılık Fakültesi yanındaki Ankara Üniversitesi İn-
şaat Müdürlüğünde ilgili dosyalan inceleyip istenilen evrakı, adı ge-
çen Müdürlüğe hitaben yazacakları yazıya ekliyerek iştirak belgesi 
için müracat etmeleri lâzımdır. 

4 — İsteklilerin 2490 sayılı Kanun gereğince hazırlayacakları 
zarflan, eksiltme saatinden bir saat önce Komisyon Başkanlığına 
vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

1840,4-4 
• 

Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

Tahmini bedeli 414.682,— geçici teminatı 20.337,28 lira olan 56 
kalemde muhtelif asfalt ve inşaat makinelerinin yedek parçaları imâl 
ettirilerek satın alınacaktır. 

İhalesi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf 
usulü ile 8/4/1968 Pazartesi günü saat 16.00 da Ankara'da Karayolları 
Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. 

Şartnamesi dilekçe ile aym yerden, Devlet ihalelerinde 100.000,— 
TL. lık makina parçalarının imalâtını yapmış olduğuna dair işi yap-
tığı müesseseden almış olduklan belgeyi ibraz edenlere 50,— lira be-
delle verilir. 

Alınan şartnamenin her sahifesi ayrı ayrı imzalanarak dış zart 
içerisine konulacaktır. 

Talipler 1968 yılı vizesi yapılmış olan Ticaret, Sanayi Odası veya 
Esnaf Belgesi ile 100.000,— liralık yeterlik mektubu koymak suretiyle 
hazırlıyacaklan teklif mektuplarını eksiltmeden bir saat öncesine ka-
dar makbuz mukabilinde aynı yerdeki Komisyon Başkanlığına vermiş 
olacakardır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

1902/ 4-8 

Dosya No: 68-2528-4R-SKK. 
Tahmini bedeli 72.500,— TL. geçici teminatı 4.875, lira olan 13 

kalemde 2.S05 adet radyatör hortumu imal suretiyle satm alınacaktır. 
İhalesi 2490 sayılı Kanununun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf 

usulü Ue 10/4/1968 Çarşamba günü saat 16 00 da Ankara'da Karayolları 
Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. 

Şartnamesi dilekçe üe aynı yerden 10,— lira bedelle temin edilir. 
Alman, şartnamenin her sahifesi ayrı ayrı imzalanarak dış zarf içe-

risine konulacaktır. 
Taliplerin 1968 yılı vizesi yapılmış olan ticaret, sanayi odası veya 

esnaf belgesi koymak şartiyle hazırlıyacakları teklif mektuplarını eksütme 
saatinden bir saat öncesine kadar makbuz mukabüinde aym yerdeki Ko-
misyon Başkanlığına vermiş olacaklardır. Postadaki gecikmeler kabul 
edilmez. 

2068 / 4-2 

1 — Eksiltmeye konulan iş: Bozüyük - Kütahya iltisakı yolunun 
(Kütahya - Bozüyük istikametinde takriben Km. 41 + 800 — 77 + 700 
ve Eskişehir - Bozüyük istikametinde takriben Km. 19 -f 300 — 31 + 
014G/61 -f 501Î — 70 + 389G/71 -f 454İ) kesimlerinde yaptırılacak 
toprak, sanat yapıları, köprü, üst yapı vs. işler yapımı olup keşif be-
deli 37.600.000,— liradır. 

2 — Eksiltme günü: 17/4/1968 tarihine rastlayan Çarşamba gü-
nü saat 16.00 da Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü binasında 
Yapım Dairesi Başkanlığı odasında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 — Eksiltme dosyası: Vezneye yatırılacak 50,— lira bedele ait 
makbuz mukabilinde Karayollan Genel Müdürlüğü Teknik Hesaplar 
Şubesinden alınacaktır. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için: 
a) İsteklilerin 1968 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi 

ile şirketlerin ilân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet belgesi ve 
usulü dairesinde 1.141.750,— liralık geçici teminat vermeleri, 

b) İsteklilerin en geç 8/4/1968 Pazartesi günü mesai saati so-
nuna kadar bir dilekçe ile Karayollan Genel Müdürlüğüne müracaat 
etmeleri (Müracaatta Genel Evrak kaydı tarihi müteberdir) dilek-
çelerine (A) grubundan en az bu işin keşif bedeli kadar müteahhitlik 
karnesi, (Makina ve tezhizat bildirilerinde gösterecekleri ana inşaat 
makinelerinin sahibi olduklarına dair belgeleri ibraz etmeleri, kira 
ile hariçten temin edilecek ana inşaat makineleri için beyanda bu-
lunmamaları) çalışma tasansı ve teçhizat, teknik personel ve taah-
hüt bildirileri ile malî durum bildirisi ve bunu tevsik eden bu eksilt-
menin ilâm tarihinden sonra alınmış banka mektubu eksiksiz olarak 
bağlıyarak bu iş için iştirak belgesi almalan, (İştirak belgesi müra-
caatından önce eksiltme dosyası almak şarttır. İştirak belgesi için 
telgrafla müracaat kabul edilmez.) 

5 — İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesin-
de hazırlıyacaklan teklif mektuplarım eksiltme günü saat onbeşe ka-
dar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 

2070,4-2 

Dosya No : 68-2612-1 C 
Grup Miktarı T. bedeli G. teminatı 
No. Cinsi Ebat Kg. TL. TL. 

210.000,— 11.750,— 

130.000,— 7.750,— 

162.000,— 9.350,— 

502.000,— 

1 Yukarıda 3 grup halinde gösterilen 8 kalemde 64.000 Kg. 
elektrodlar karşılarında yazılı tahmini bedeller üzerinden her grubu ayrı 
bir ihale mevzuu olmak üzere kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul-
muştur. 

2 — Gruplarm birinin, bir kaçının ya da hepsinin eksiltmesine 
iştirak edilebilir. 

3 — İhalesi 11/4/1968 Perşembe günü saat 16.00 da Ankara'da Kara-
yolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 — Şartnamesi aym yerden dilekçe üe 20,— lira bedelle teinin 
edilir. 

5 — Geçici teminat makbuz veya banka mektuplarının ayn ayrı 
alınması şart olup bu husus şartnamenin 39 uncu maddesinde belirtil-
miştir. 

6 — Teklif mektuplarında, teklif edilen elektrodlann imalâtçı fir-
ması, tip ve cinsleri ile standart mamulâttan oldukları kataloğ ve broşür-
ler ile belirtilecektir. Teslim edilecek elektrod teklifte belirtilen elektrod 
olacaktır. 

7 — Teklif mektupları ile dış zarfların nasıl hazırlanacağı, ihtiva 
edeceği bügi ve belgeler şartnamenin 19 ve 39 uncu maddelerinde izah 
edilmiştir. 

8 — Her grubu teşkil eden ölçü ve miktarlar için hizalarında yazılı 
tahmini bedel üzerinden grubun tamamına teklif verilecek, bununla bera-
ber grubu teşkil eden her kalemin birim fiyatının belirtilmesi şarttır. 

9 — Alınan, şartnamenin her sahifesi ayrı ayrı imzalanarak dif zerf 
içerisine konulacaktır. 

10 — ihaleye iştirak edecek firmalar, Makina Mühendisleri Odasın- • 
dan alacakları kalite belgesini teklif mektuplarının dış zarfı içerisine koya-
caklardır. Bu belgeyi ihtiva etmeyen teklifler kabul edilmiyecektir. 

11 — Talipler 1968 yılı vizesi yapılmış olan ticaret sanayi odası veya 
esnaf belgesi koymak şartıyla hazırlıyacakları teklif mektuplarının eksiltme 
saatinden bir saat öncesine kadar makbuz mukabüinde aynı yerdeki Ko-
misyon Başkanlığına vermiş olacaklardır. Postadaki gecikmeler kabul 
edilmiyecektir. 

3074 / 

1 Rutil tip 3.25 X 350 20.000) 
» D 4 X 450 20.000 ( 

2 Bazik » 3.25 X 350 10.000) 

s s> 4 X 450 10.000 \ 

3 Özel tip krom alaşımlı 3.25 X 350 ı .ooo"! 

Nikel esaslı 3.25 x 300 1.000 i 

Kesme 3.25 X 450 1.000 [ 
Oluk açma 3.25 X 350 1.000 J 

YEKÛN 64.000 



Salhiife: 18 (Resmî Gazete) 23 MART 1968 

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

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya-
zılı (Bir) kalem (Yiin polipropilen er çorabı) maddesinin kapalı zarfla 
eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şart-
namesi mesai saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde 
görülebilir, isteklilerin kanuni şekilde hazırlayacakları teklif mektupla-
nnı ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon 
Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi : Yün polipropilen er çorabı, Miktarı : 150.000 çift, M. bedeli : 
675.000,—, G. teminatı: 30.750,— ihale günü saat: 4 Nisan 1968 Perşem-
be günü saat 11,30 da 

1882 / 4-3 

Kapalı zarf usulü ile 15.000 kilo 1,5-2 mm. kalınlığında kösele satm 
alınacaktır. Tahmin bedeli 225.000,— lira olup geçici teminatı 12.500,— 
liradır. İhalesi 4/4/1968 Perşembe günü saat 15,30 da Komisyonda ya-
pılacaktır. Numune ve şartnameler her giin öğleden evvel Komisyonda ve 
istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Tamamı bir istekliye ihale 
edilebileceği gibi 5.000 kilodan aşağı olmamak üzere pertiler halinde ayn 
isteklilere de ihale edilebilir. 

5.000 kilosunun geçici teminatı 5.000,— liradır. 
Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dahilinde hazırlayacaklan 

teklif zarflarım ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Ko-
misyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edil-
mez. 

1883 / 4-3 
• 

Ankara Lv. A. 4 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Açık eksiltme suretiyle müteahhit namı hesabına Antalya er pav-
yonu ikmâl inşaatı yaptırılacaktır. Keşif bedeli: 346.042,79 lira olup ge-
çici teminatı : 17.600,— liradır. İhalesi 27/3/1968 Çarşamba günü saat 
11,00 de Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi her gün Komis-
yonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. 1881/4-4 

Çocuk Islâhevi Müdürlüğünden : 

1 — Ankara Çocuk Islâhevi'nin 1968 yılı yıllık ihtiyacından olan 
muhtelif yiyecek ve yakacak maddesi satm alınacaktır. 

2 — Alınacak malların cinsi, miktan, tutan ve geçici teminatı ile 
hangi saatte ve ne surette ihale edileceği aşağıda gösterilmiştir. 

3 — Eksiltmenin 10/4/1968 Çarşamba günü belirtilen saatte Ankara 
Çocuk îhlâhevi Müdürlüğünde Satm Alma Komisyonunda yapılacaktır. 

4 — Bu işe ait şartnameler her gün mesai saatleri dahilinde An-
kara Çocuk Islâhevi Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. 

5 — Kapalı zarfın ihale saatinden bir saat öncesine kadar (Teminat 
mektuplan ve kanunî belgeleri ile birlikte) Ankara Çocuk Islâhevi Ko-
misyon Başkanlığına verilmesi. 

6 — isteklilerin teminatlarım Altındağ Mal Müdürlüğüne yatırma-
lan ilân olunur. 

Muhammen 
Grup Miktan Fiyatı tutan Teminata, thale usulü 
No. Cinsi Kğ. Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. ve saati 

1 Odun (Sobalık 
gür. meşe) 120.000 21 

2 Koyun eti 1.500 10 00 
Sığır eti (Kemiksiz) 1.000 10.00 

2067 / 4-2 

Devlet Malzeme Ofisinden: 

1 — Ofisimizin istanbul'da Merdivenköy mevki'inde Ankara-
istanbul Devletyolu üzerinde Matbaa Tesislerine ait Büro, Lokanta ve 
Revir binaları inşaatı, kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir. 

2 — İşin keşif bedeli 3.452.198,67 lira olup, geçici teminatı 
117.316,— liradır. 

3 — thale; 16/4/1968 tarihine rastlayan Salı günü saat 16.00 da 
Genel Müdürlük Binasında toplanacak 1 No. lu Merkez Satınalma Ko-
misyonu tarafmdan yapılacaktır. 

4 — Bu işe talip olanların; projeleri ve ihale evrakını görmek, 
daha fazla bilgi almak ve ihaleden evvel Ofisimize tevdi edecekleri 
belge örneklerini tedarik etmek üzere, mesai saatleri içinde istan-
bul'da Beşiktaş'taki Şube Müdürlüğüne ve Ankara'da Genel Müdürlük 
İnşaat Şubesine müracaattan lâzımdır. 

5 — Taliplerin; ihaleye iştirak edeceklerini bildirir bir mektu-
bu, aşağıdaki belgelerle birlikte en geç 8/4/1968 günü saat 17.00 ye 
kadar «Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 1 No. Iu Merkez Satı-
nalma Komisyonu Başkanlığı - Ankara, adresine göndermeleri veya 
bizzat 1 No. lu Satınalma Komisyonu Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

a) Son beş yıl içinde taahhüt ederek ikmâl ettikleri bu mahiyet 
ve ehemmiyetteki işlere ait ilgili dairelerden alacakları belgeler (Bu 
belgelerde; ikmâl edilen işlerin sözleşme tarihi ile, geçici ve kesin ka-
bul tarihleri kesin ve açık olarak belirtilmiş olacaktır), 

b) Banka referans mektubu (Nakit, serbest nakit kredi ve ser-
best teminat kredisi olarak), 

c) Plan ve teçhizat beyannamesi, 
d ) Taahhüt beyannamesi, 
e) Teknik teşkilât beyannamesi, 
6 — İhaleye iştirak etmek üzere istenen belgeleri müddeti için-

de vermiş olan taliplerden ihaleye iştiraki uygun görülenlerin «İha-
leye iştirak belgesi» ni almak üzere 13/4/1968 günü saat 17.00 ye ka-
dar Genel Müdürlük 1 No. Iu Satmalma Komisyonu Başkanlığına mü-
racaat etmeleri lâzımdır. 

7 — ihaleye iştirak belgesi almış olan taliplerin, teklif mektu-
bunu, ihale saatinden bir saat önce 1 No. lu Komisyon Başkanlığına 
tevdi etmiş olmaları şarttır. 

8 — Ofis ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta veya 
dilediğine ihale etmekte serbesttir. 

9 — Postada vâki olacak gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 
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• 

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

YAP I İŞLERİ İ LAN I 
1 — Açık eksiltmeye konulan iş : Müteahhit namı hesabına yaptın-

lacak istanbul Vişnezade I. blok Apt. ikmal inşaatı olup ilk keşif bedeli 
2.455.028,16 liradır. 

2 — Eksiltme 4/4/1968 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 
16 da Ankara'da Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez 
Satmalma Komisyonunda birim fiyat esası üzerinden yapılacaktır. 

3 —• Isteklüerin; bu işe ait eksiltme evrakını ve eklerini, Ankara'da 
Mithatpaşa Caddesinde Genel Müdürlük inşaat Müdürlüğü Keşif Büro-
sunda mesai saatlennde dahilinde incelemeleri mümkündür. 

4 — Açık eksiltmeye girebilmek için istekliler; 
a) 1968 yılma ait ticaret odası belgesini, 
b) Usulü dairesinde 87.400,84 liralık muvakkat teminatım, 
c) Bu işe ait iştirak belgesini, ihale saatine kadar Satmalma Ko-

misyonu Başkanlığına tevdi edeceklerdir. 
5 — Bu işe Elit iştirak belgesi alınma şekli; 
isteklilerin en geç 3/4/1968 Çarşamba günü mesai sonuna kadar 

bir dilekçe ile Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne müracaat 
etmeleri (Müracaatta umumî evrak kaydı tarihi muteberdir. Telgrafla 
müracaat kabul olunmaz), ve ekleri dilekçelerine Bayındırlık Bakanlı-
ğından alınmış keşif bedeli kadar (b) grubundan müteahhitlik karnesi 
asıl ve noter sureti ile bu önemle benzeri bina inşaatını muvafakatiyle 
ikmal ve kabullerini yaptırdıklanna dair ilgili daireden alınmış belge as-
imi ve münhasıran Kurumdan alacaklan plân, teçhizat, taahhüt ve tek-
nik personel beyannamesinde zikredilen teknik personel ile noterden 
mün'akit taahhüt beyannamesini ve ihale evrakını tetkik ettiklerim gös-
terir Kurum Keşif Bürosundan bu iş için alınmış belgeyi de eklemeleri 
lâzımdır. 

6 — istekliler gerçek tek kişi veya tüzel kişi olacaktır. 
7 — 5337 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin 4 üncü fıkrası mu-

cibince belediyelerce istenecek ilân resmi ve yardımlarla bilûmum harçlar 
müteahhide aittir. 

8 — Kurum ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine yapmakta 
serbesttir. 
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Türkiye Çimento Sanayii T. A. Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Atatürk Bulvarı No. 211 Kavaklıdere - Ankara 
18 Mart 1968 tarih ve 12851 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, Trab-

zon Çimento Fabrikamıza alınacak bir adet komple dizel jeneratör grubu-
nun son teklif verme günü 5 Nisan 1968 saat 11.00 e kadar uzatılmıştır. 

Durum ilgililere duyurulur. 
2476 / 1 - 1 

25.200 1.890 K. zarf 15,— 
15.000 1.125 ) 
10.000 750 f K. zarf 15.15 



23 MART 1968 (Resmî Gazete) Salıife: 19 

iller Bank? smdan: 

HARİTA ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Eksiltme 
Grup Keşif Geçici evrak 
No. Kasaba adı İli bedeli teminatı bedeli 

1 f Toprakkale Adana 123.057,30 7.402,87 50,_ 
) Altınözü Hatay 56.199,65 4.059,98 40,-

2 Dalaman Aydm 85.033,22 5.501,66 40,— 
3 Sarıkemer » 80.210,88 5.260,54 40,— 
4 Yenihisar a 118.275,62 7.163,78 50,— 
5 Yenipazar » 91.385,04 5.819,23 40,-

("Akçalar Bursa 38.085,24 2.856,39 25,— 
6 ^ Büyükorhan » 44.714,80 3.353,61 25,— 

| Çalı » 46.515,80 3.488,69 25,— 
7 İznik (İlv.) » 145.211,75 8.510,59 50,-

8 j Çermik Diyarbakır 22.086,53 1.656,49 25,-8 
] Yeşilyurt Malatya 112.286,26 6.864,31 50,— 

9 
\ Görele (İlv.) Giresun 23.427,72 1.757,08 25,_ 9 
) Tirebolu » 129.515,52 7.725,78 50,— 

10 Şebinkarahisar » 101.498,52 6.324,93 50,— 
11 Yassıören İsparta 48.753,70 3.656,53 40,— 
12 Birgl İzmir 97.578,26 6.128.91 40,— 
13 Helvacı » 109.583,48 6.729,17 50,— 
14 Pancar » 84.325,86 5.466,29 40,-

15 Büyükbelen Manisa 103.269,58 6.413,48 50,— 
16 İshakçelebi » 107.511,54 6.625,58 50,— 

17 Karataş (Adala) » 92.273,16 5.863,66 40,— 
18 Paşaköy » 84.456,54 5.472,83 40,— 

CIşıklar Trabzon 34.499,61 2.587,47 25,— 
İd •{ Uğurlu » 86.775,48 5.588,77 40,-

[ Uzungöl » 57.892,72 4.144,64 40,_ 

1 — Yukarıda adları yazılı kasabaların harita işleri kapalı zarf ve 
birim fiyatı esası ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Teklif zarfları 8/4/1968 Pazartesi günü saat 15.00 de Bankamız 
Satınalma Komisyonunda açılacaktır. 

3 — Teklif vereceklerin (Bankamızdan bedeli mukabili satın alına-
cak eksiltme evrakında yazılı belgelerle birlikte) yeterlik belgesi almak 
üzere 2/4/1968 Salı günü saat 17.00 a kadar Bankamıza müracaatları, 

4 — Teklif mektuplarının 8/4/1968 Pazartesi günü saat 12.00 ye kadar 
Bankamıza teslim etmeleri gerekmektedir. 
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Kayseri 1 inci Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

Esas No : 1967/1656 
Karar No : 1967/1466 
Maznun : Şarkışla Kazası Keklice Köyü nüfusuna kayıtlı ve Kay-

seri Yeniceismail Mahallesinde ikamet eder, Mehmet oğlu 1931 de Ay-
şe'den doğma, Mehmet Tarhan. 

Suç : 6085 sayıh Kanuna muhalefet 
Suç Ta. : 28/11/1967 
Vasıtasına fazla yük almaktan, sanık yukanda adı yazılı Mehmet 

Tarhan hakkmda yapılan duruşmada : Sanığın 6085 sayılı Kanunun 43 
maddesi delâltiyle 58/A bendine göre 30 lira hafif para cezasına dair 
verilen 19/12/1967 tarihli gıyabi karar sanığa şimdiye kadar tebliğ edi-
lememiş olmakla 7201 sayıh Tebliğat Kanununun 28 ve 29 uncu mad-
deleri gereğmce Resmî Gazete ile ilânın tebliğine ve aynı kanunun 31 inci 
maddesi gereğince ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğatm yapıl-
mış sayılmasına ve ilânın bir örneğinin mahkeme divanhanesine asılma-
sına karar verilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 
1996 

Esas No : 1967/1972 
Karar No : 1967/1572 
Sanık : Kayseri Yeni Mahalle hane 17 de nüfusa kayıtlı ve aym 

yerde mukim, Bahri oğlu 1938 de Pakize'den doğma, Sebahattin Yanık. 

Suç : 6085 sayılı Kanuna muhalefet. 
Suç Ta. : 2/12/1967 
Vasıtasına fazla yolcu almaktan sanık yukanda adı geçen Seba-

hattin Yanık hakkında yapılan duruşmada : Sanığın 6085 sayılı Kanunun 
43 iincü maddesi delâltiyle 58/A bendi gereğince 30 lira hafif para ce-
zasının sanıktan alınmasına dair verilen 22/12/1967 tarihli gıyabi karar 
sanığa tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı Tebliğat Kanununun 28 
ve 29 uncu maddeelrine göre Resmî Gazete ile hükmün ilânen tebliğine 
ve aynı kanunun 31 inci maddesi uyannca ilânın yapıldığı tarihten 15 
gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına ve ilânın bir örneğinin aynca 
mahkeme divanhanesine asılmasına 7/3/1968 tarihinde karar verilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 
1997 

Esas N o : 1967/1684 
Karar No : 1967/1494 
Sanık : Avanos Kazasının Bayır Mahallesinden Battal oğlu 1938 

de Şerife'den olma A. Rasim Ceylân. 
Suç : 6085 sayılı Kanuna muhalefet. 
Suç Ta. : 38/11/1967 
Fennî muayene müddetini geçirmekten samk ve yukanda adı ge-

çen A. Rasim Ceylân hakkında yapılan duruşma sonunda: Sanığın 6085 
sayılı Kanunun 22 nci maddesi delâletiyle 58 inci maddesinin A bendine 
göre 30 lira hafif para cezasının sanıktan alınmasına dair verilen 
19/12/1967 tarihli gıyabi karar şimdiye kadar sanığa tebliğ edilememiş 
bulunmakla 7201 sayılı Tebliğat Kanununun 28 ve 29 uncu maddelerine 
göre Resmî Gazete ile hükmün ilânen tebliğine ve aym kanunun 31 inci 
maddesi uyarınca ilânm yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğatm yapıl-
mış sayılmasına ve ilânın bir örneğinin aynca mahkeme divanhanesine 
asılmasına 7/3/1968 tarihinde karar verilmiştir. 

1998 

Esas No : 1967/1632 
Karar No : 1967/1356 
Sanık : Urfa'nın Ketebeynu Mahallesinde kayıtlı ve Gemerek Ka-

zası Karagöl Köyünde mukim, Muttalip oğlu 1927 D. lu Fatma'dan doğ-
ma, Ali Çekici. 

Suç : Vasıtasının Fennî muayene müddetini geçirmek. 
Suç Ta. : 26/11/1967 
6085 sayılı Kanuna muhalefetten samk Ali Çekici hakkmda yapı-

lan duruşmada 6085 sayılı Kanunun 22 nci maddesi delâletiyle 58 inci 
maddesinin A bendine tevfikan 30 Ura hafif para cezasının sanıktan alın-
masına dair verilen 1/12/1967 tarihli gıyabi karar sanığa şimdiye kadar 
tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı Tebliğat Kanununun 28 ve 29 
uncu maddelerine göre Resmî Gazete ile hükmün ilânen tebliğine ve 
aynı kanunun 31 inci maddesi uyarınca ilânın yapıldığı tarihten 15 gün 
sonra tebliğatm yapılmış sayılmasına ve ilânm bir örneğinin aynca mah-
keme divanhanesine asılmasına 7/3/1968 tarihinde karar verUmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 1999 

Tarsus Asliye Birinci Hukuk Hâkimliğinden : 

967/43 
Davacı Ali Şen tarafmdan davalı Muteber Şen aleyhine açılan bo-

şanma davasından dolayı davalı Muteber Şen'in adresi meçhul olduğun-
dan 16/11/1967 tarihli duruşmada hazır bulunması için kendisine Resmî 
Gazete ile ilân tebliği yaptırılmış ve duruşmaya gelmediğinden bu kere 
verilen karar gereğince davalı Muteber Şen'in 26/3/1968 Salı saat 9.20 
de mahkemede hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettir-
mesi aksi takdirde duruşmanın gıyabında devam edileceği gıyap karan 
yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

1989 

Maraş Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

966/974 
Davacı Hayriye Dalkılıç ile davalı Mustafa Dalkılıç arasmda de-

vam etmekte olan boşanma davasının yapılan duruşmasında : 
Davalıya 16/12/1967 tarihli duruşma ıgünü Resmî Gazete yoluyla 

resen tebliğ edildiği halde muayyen günde hazır bulunmadığı ve mezkûr 
celse şahitlerin dinlenerek davalıya ilânen muameleli gıyap karan teb-
liği kararlaştırılmış olmakla, davacı şahitlerinin iddiayı teyit eder yolda 
bilgileri verilmesi davalının muallâk 29/3/1968 gilnü hazır bulunmadığı 
takdirde katî gıyabında duruşma icra edileceği ilânen tebliğ olunur. 

1982 



Sahife: 20 (Resmî Gazete) 22 MART 1968 

Enerji ve TaJbil Kaynaklar Bakanlığındım : 

İli : Burdur, İlçesi : Bucak, Köyü veya mevkii : Kestel, Madenin 
cinsi : Manganez, Ruhsatnamenin tarihi : 29/7/1958, Numarası : 12/88 

Hudutları, 
Kuzeyi ve dokusu : Kestel dağı tepesinden Kozalan deresi ile Cin 

deresi telâki noktasına doğru hat, 
Güneyi : Kozalan deresi ile Cmderesi telâki noktasından Eğreifbeli 

tepesine doğru hat, 
"Batısı : EğreScbeli tepesinden hudut başlangıcı olan Kestel tepesine 

doğru hat. 
Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş manganez ma-

deni için Burdur - Karamanlı Pazar Mahallesi No. 133 de Mehmet Çınar 
uhdesine 10 yıl müddetle işletme ruhsatnamesd verilecektir. 

İtirazı olanların 20 Mart 1968 tarihinden itibaren onbeş gün içinde 
bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lâzım geldiği bu müd-
detin hitamından sonra vukubulacak itirazların kabul edilmiyeceği 6309 
sayılı Maden Kanununun 55 inci maddesi gereğince ilân olunur. 
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Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden : 

Aşağıda cins ve miktarı yazılı şef - sekreter telefonu teknik şart-
namesine göre satınalmacaktır. 

1 — İstekliler bu alıma ait teknik ve ticarî şartnameleri Ankara'-
da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Ticaret Şubesinden veya is-
tanbul Şube Müdürlüğü ile izmir Bölge Satış Müdürlüğünden temin ede-
bilirler. 

2 — Teklifler en geç 8/4/1968 günü saat 17.00 ye kadar Ankara'da 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 2 No. lu Merkez Satmalma Ko-
misyonu Başkanlığında bulundurulacaktır. Bu tarihten sonra gönderile-
cek teklifler ve postada vaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 

3 — Satmalma mevzuunu teşkil eden malzemeyi ihale edip etme-
mekte veya kısmen ihale etmekte veya tercih ettiği talibe vermekte Ofis 
serbesttir. 

Malzemenin cinsi : 10 luk şef - sekreter telefonu, Miktarı : 1 adet, 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Birinci Bölge 
Müdürlüğünden : 

istanbul - Ankara Devlet yolunun İzmit - Şehiriçi kısmında Yeni-
doğan Mahallesinde 45 pafta 116 ada 11 parselde 181 mî sahalı gayri-
menkul kapalı zarf usulü ile satılacaktır. Muhammen bedeli 28.960,00 lira 
geçici teminatı 2172,00 liradır. Arttırması 3 Nisan 1968 Çarşamba günü 
saat 15.00 de istanbul - Küçükyalıdaki Bölge Müdürlüğünde yapılacak-
tır. Şartnamesi aynı yerde görülebilir, arttırmaya gireceklerin 1968 yılı-
na ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesi esnaf belgesi veya ikametgâh 
senedini havi 2490 sayılı Kanuna göre usulü dairesinde hazırlayacakları 
teklif mektuplarının arttırma günü engeç saat 14.00 e kadar makbuz 
mukabilinde Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri lâzımdır. Postada 
olacak gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 

1925/4-8 

10.000,— lira tahminî bedelli dokuz adet harç kantarı, açık eksilt-
me ile tamir ettirilecektir. 

Geçici teminatı 750,— liradır. Eksiltmesi 8 Nisan 1968 Pazartesi 
günü saat 10.00 da istanbul - Küçükyalıdaki Bölge Müdürlüğünde görü-
lebilir. 

Bu işe ait şartname bölgede görüleföilir. İsteklilerin 1968 yılı Ti-
caret Sanayi Odası veya Esnaf Belgesi teminat makbuzları İle eksiltme 
gün ve saatinde Komisyona müracaatları. 
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Etibank Şebeke Tesis Dairesi Başkanlığından: 

Şartnamede ekli resimlere göre kapalı zarf usulü üe «alüminyumdan 
mamul Klemens imal» ettirilecektir. 

Teklifler 4/4/1968 günü saat 17.30 a kadar Başkanlığımıza verümiş 
olacaktır. 

Bu işe ait şartnameler ve resimler Emek İşhanı Kat 16 daki Başkan-
lığımızdan temin edilebilir. 

Başkanlığımız 2490 saydı Kanuna tabi değildir. 
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Başbakanlık Matbaası Mensupları Yardımlaşma. Derneği İdare Heyeti 
Bakanlığından : 

Başbakanlık Matbaası Mensupları Yardımlaşma Derneğinin 1967 
hesap yılma ait Genel Kurul toplantısı 29/3/1968 Cuma günü saat 17.00 de 
Matbaa yemekhanesinde yapdacağı ilân olunur. 

Yönetim Kurulu 
G ü n d e m : 
1 — Yönetim Kurulu ve Murakıp raporlarının okunman, 
2 _ Bilançonun onanması ve Yönetim Kurulunun ibrası, 
3 — Yeni yıl için Yönetim Kurulu ve Murakıp seçilmesi, 
4 — Dilek ve temennüer. 

Devrek icra Memurluğundan : 

967/136 
Devrek Tefen Nahiyesinde Kahvesi Davut Türkyılmaz'a Devrek 

Sulh Hukuk Mahkemesinin 22/12/1966 tarih ve 965/26-283 sayılı ilânıma 
müsteniden masraflarla birlikte 329 lira ödemeye borçlu Tosya Sevinç 
ören Köyünden Kamil oğlu 1338 doğumlu Hamza Dağlı adına tebliğe 
gönderilen icra emri, gösterilen adreste bulunamadığından bilâ tebliğ 
İade edilmiş, yapılan zabıta tahkikatına göre adresi meçhul bulunduğun-
dan icra emrinin ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Yukarıda yazılı işbu borcu ilân tarihine 20 gün ilâvesile 7 gün 
içinde ödemeniz, IlK. nun 32 nci maddesi gereğince tetkik merciinden 
veya Yargıtaydan tehiri icra kararı getirmeniz, bir karar getirmediğiniz 
takdirde hakkınızda cebri icra yapılacağı, yine bu müddet içinde 74 üncü 
madde gereğince mal beyanında bulunmanız, beyanda bulunmaz veya 
hakikata aykırı beyanda bulunursanız 337 nci madde gereğince cezalan-
dırılacağınız ilânen tebliğ olunur. 

1991 

Afyon Belediyesinden : 

300.000 (Üçyüz bin) adet parke taşı ve 3.000 (Üç bin) metreküp kum 
kapalı zarf eksütme usuliyle satm almacaktır. 

Her iki maddenin muhammen fiyatları ve geçici teminatları aşağıda 
yazılıdır. 

Her iki maddenin ihaleleri ayrı ayrı olmak üzere 12/4/1968 Cuma 
günü saat 16.00 da Belediyede yapılacaktır. 

Teklif zarfları 2490 sayılı Kanunun 32 ve ondan sonraki maddelerine 
göre düzenlenecek ve ihale saatinden bir saat evvel Encümene verilmiş 
olacaktır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edümez. 

G. teminatı 
Lira 

8.000 
3.950 

Fiyatı 

45 
18,00 

Cinsi 

Parke taşı 
Kum 
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- D Ü Z E L T M E L E R 

16/3/1968 günlü ve 12850 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
Anayasa Mahkemesine a: t kararda görülen yanlışlıklar aşağıdaki şe-
kilde 

Düzeltilir. 

Sahife Sütundaki 
No. Sütun Satır 

30 

37 

Esas ve Karar No. 
Karar Tarihi 

1964/21 -1967/11 
11/5/1967 

Yanlış Doğru 

düşünülemez düşünülemez, 
tam Tam 
karşıyım karşıyız 

18/3/1968 tarihli ve 12851 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 
15/3/1968 tarihli ve 6/9686 sayılı Kararnamenin eki olan «istihsal Ver-
gisi Hadlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'.n 4 üncü maddesi-
nin sonundaki «bb) bendindeki (55,30) rakamı (5,30) olarak 

Düzeltilir, 



23 MART 1968 (Resmî Gazete) Salıife: 21 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A. Ş . : 

16 Mart 1968 Vaziyeti 
A K T İ F 

Altm mevcudu (Beynelmilel ayarlı) : 
Serbeat Sâfi Kg. 10.949,499 
Merhun » » 71.847,770 
Vâdeli aitın borçluları: 
(Beynelmilel ayarlı) Sâfi Kg. 26.660,143 

Döviz borçluları (Konvertibl) : 
3133 sayılı kanuna göre 
5256 sayıh kanuna göre 

Ufaklık para: 
Dâhildeki muhabirler: 
Resmi bankalar 
Diğer bankalar 

T. L iras ı T. Lirası 

110.890.723,55 
727.636.135,95 

269.999.797,11 1.108 526.656,61 

192.530.554,17 
119.620.288,54 

164.981,92 
17.342,99 

312.150.842,71 

61.636.819,37 

182.324,91 

348.000.000,— 
Reeskont ve senet üzerine avans: 
A-Hazine bonoları 
B - Hazine kefaletini haiz 

bonolar : 
a) Katma bütçeli idareler ... 1.210.000.000,— 
b) Toprak Mahsulleri Ofisi 
1 — Hububat alımları finans-

manı 820.000.000,— 
2 — Zirai istihsal fazlası İtha-

lât finansmanı 12.645.245,67 
c) Diğer İktisadi Devlet Te-

şebbüsleri —,— 2.042.645.245,67 

C - Ticari senetler : 
a) İktisadi Devlet Teşebbüs-

leri 678 983 910,99 
b) Hususi sektör senetleri ...2 049.750.534,67 2.728.734.445,66 

D - Zirai senetler : 
a) T. C. Ziraat Bankasınca 

ibraz edilen senetler 1.100.454.682,94 
b) Diğer bankalarca ibraz 

edilen senetler 29.511.543,97 

Diğer avanslar: 
A - Hazineye kısa vâdeli 

avans 
B-Tahvil üzerine avans 
a) Resmî bankalara 91.580.000,— 
b) Hususi bankalara 32.587.688,73 

C - Altm ve döviz üzerine 
avans: 

a) Resmî sektör 62.035.381,59 
b) Hususî sektör 311.210,46 

D - Bankalar Tasfiye Fonu 
İkrazları (153 sayüı K.) 

E - Zirai finansman 
Tahviller cüzdanı: 
Devlet tahvilleri 
Diğer resmî tahviller 
Resmî bankalar tahvilleri 
Hususi bankalar tahvilleri 

İtfaya tabi hesaplar: 
Tahkim olunan alacaklarımız 
karşılığı Hazine tahvüleri 
(154 S K. madde 2, 3 ve 4) 
Değerlendirme farla karşılığı 
Hazine bonosu (65 S. K. 
madde 5) 

Gayrimenkullar ve demirbaş: 
Muhtelif: 
a) Altm: (Meşkûk ve düşük 

ayarlı) Sâii Kg 2.970 217 
b) Döviz : 

3133 sayılı kanuna göre : 
Muhtelif 

5256 sayılı kanuna göre : 
Hariçteki muhabirler 265 866.795,25 
Muhtelif 205 013.256,10 

c.ı Dahildeki hususi banka-
larla yapılan röpor mua-
meleleri 

d) Sair hesaplar 

Yekûn 

1.129.966.226,91 6.249.345 918,24 

2.107.021.000,— 

124.167.688,73 

62.346.592,05 

269.009.055,74 
141.076 463,— 2.703.620.799,52 

70.982.614,58 
1.832.963,13 
7.698.865,79 

850.000,— 81.364.443,50 

5.275.700.000,— 

117.765.397,80 5.393.465.397,80 

40.501.025,88 

30.080.780,05 

57.306.441,65 

470.880.051,35 

575.783.154,01 1.134.050.427,06 

P A S I F 
T. Lirası T. Lirası 

Tedavüldeki banknotlar: 
Döviz alacaklıları (Konvertibl) : 
3133 sayılı kanuna göre 
5256 sayılı kanuna göre 

Mevduat: 
A - Resmî mevduat : 
a) Hazine ve genel bütçeli 

idareler 108.484.039,95 
b) Kat. Büt. 1da 221.919.972,97 
c) İkt. Devlet Teb 30.185.581,19 
d) Diğ. âmme MU 50.960.838,91 
e) Sair 310.812,42 

9.005.005.587,50 

604.724.116,71 
305.878.104,08 910.602.220,79 

411.861.245,44 

B - Bankalar : 
a) Resmî bankalar 100.640.183,26 
b) Diğer bankalar 278.299.969,91 
c) Yurt dışındaki Ban. 4.163.728,65 
d) Bankalar tasfiye fonu 

(153 S. Kanun) —,— 
e) Mevduat karşılıkları (301 

S. Kanun) 2 433.562.993,96 2.816.666.875,78 

C - Muhtelif : 
a) Bloke 78.581.560,32 
b) Diğer 15.490.902,60 

D - Milletlerarası müesseseler 
ve dış yardım karşılıkları: 

Milletlerarası müesseseler ... 433 271.417,39 
Dış yardım karşılıkları : 
a) Amerikan yardım karşı-

lıkları 34.198.763,61 
b) Diğer yardım karşılıkları 

94.072.462,92 

—,— 467.470.181,— 3.790.070.765,14 

17.084.844.655,60 

Altm alacaklıları: 
Hazine Sâfi Kg 6.175.013 
Sermaye : 
İhtiyat akçesi: 
Âdi ve fevkalâde 
Hususi (Bankamız Kanunu 
madde 19) 
İleride vukuu muhtemel za-
rar karşılığı (Banka-
lar Kanunu madde 35) 

Provizyonlar: 
Muhtelif : 
a) ödenecek senet ve hava-

leler 
b) Muhtelif karşılıklar (Ak-

reditif ve iç istikraz Kar.) 
c) Muhtelif mahiyette depo-

zitolar 
d) Döviz : 
3133 sayılı kanuna göre 
Muhtelif 

5256 sayılı kanuna göre 
Hariçteki muhabirler 100.017.402,84 

Muhtelif 442.266.679,77 

e) Sair hesaplar 

Yekûn 

62 537.258,09 
15.000.000,— 

123.405.897,68 

3.093.452,36 

13.734.590,74 140.233.940,78 

156.851.682,85 

4.079.208,25 

299.491.691,21 

1.593.122.204,80 

78.946.491,35 

542.284.062,61 

486.619.522,23 3.004.543.200,45 

17.084.844.655,60 

1 Temmuz 1961 tarihinden İtibaren : 
1 — Resmî iskonto ve senet üzerine avans faiz haddi : 

a) Zirai senetler ve ihracat finansman senetleri Ue küçük 
sanat erbabı, esnaf ve esnaf teşekkülleri senetlerinde 
(Halk Bankası eliyle) 

b) Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından tesbit edilen sa-
nayi kollarına dâhil sanayicilere ait senetlerde (1 Ka-
sım 1964 tarihinden itibaren) 

c) Diğer senetlerde 
2 — Tahvil üzerine avanslarda 
3 — Altın üzerine avanslarda 

5 1/4 
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Sahife: 22 (Resmî Gazete) 23 MART 1%8 

Ankara Okulları Satınalma Komisyonundan : 

Grup 
No. C i n s i Miktan 

Yiyecek ve 

Muh. Fiyatı 
Kuruş 

yakacak alınacak 

Muh. Tutan 
Lira Kr. 

Muv. Teminat 
Lira Kr. İhale Tarihi Günü Saati 

1 Ekmek 1.514.500 Ad. 75 1.135 875,— 47.827,— 4/4/1968 Perşembe 10.00 
a Beyaz sabun 27.680 Kg. 400 110-720r— 

Yeşil sabim 6.265 » 350 21.927,50 
Çamaşır sodası 17.430 80 13.944,— 
Toz sabun 49.530 » 400 198.120,—1 

344.711,50 17.539,— 4/4/1968 Perşembe 10.30 

3 Zeytinyağı 28.100 » 750 210.750,— 11.758,— 4/4/1968 Perşembe 11.00 
4 Zeytin tanesi 28.550 » 550 157 025,— 9.102,— 4/4/1968 Perşembe 11.30 
5 Yumurta 899.500 Ad. 40 359.800,— 18.142,— 6/4/1968 Cumartesi 10.00 
6 Süt 35.210 Kg. 175 61.617,50 

Yoğurt 51.010 » 250 127.525,— 

189.142,50 10 707,— 6/4/1968 Cumartesi 10.30 

7 Un 41.840 » 150 62.760,— 
Makarna (Çubuk) 22.060 » 240 52.944,— 
Makarna (Fiyonk) 20.660 » 220 45.452,— 
Şehriye (Tel) 7.440 » 220 16.368,— 
Şehriye (Arpa) 
irmik 

9.750 » 220 21.450,— Şehriye (Arpa) 
irmik 5.225 » 180 9.405,— 

208.379,— 11.669,— 6/4/1968 Cumartesi 11.00 

8 Beyaz peynir 37.860 » 900 340.740,— 
Kaşar peyniri 10.800 » 1.600 172.800,—ı 

513.540,— 24.292,— 6/4/1968 Cumartesi 11.30 
a Pirinç 114.200 » 300 342.600,— 17.454,— 9/4/1968 SaJı 10.00 

10 Tavuk eti 27.720 1.000 277.200,— 
Hindi eti 9.970 » 1.000 99.700,— 

376.900,— 18.826,— 9/4/1968 Salı 10.30 

11 S. cinai kuru fasulye 51.140 » 300 153 420,— 
Kırmızı mercimek 11.670 » 260 30 342,— 
Kuru barbunye 35.800 > 275 98.450,— 
İspanyol cinsi nohut 23.200 » 250 58.000.— 
Yemeklik ince tuz 17.150 20 3.430,— 
Sofra tuzu 11.900 30 3.570,— 
Bulgur 18.350 » 180 33.030,— 
Sirke 5.430 » 150 8.145 — 
Reçel (Vişne) 9.660 » 350 33.810,— 
Reçel (Gül) 10.550 » 350 36.925,— 
Reçel (Çüek) 7.560 » 400 30.240,— 
Kakaolu tahin helvası 11.930 » 500 59.650,— 
Tahin 4.400 » 600 26.400,— 
Pekmez 4.475 » 225 10.068,75 

585.480,75 27.169,— 9/4/1968 Salı 11.00 

12 Kuru üzüm 11.525 310 35.727.50 
Kuru incir 6.995 » 250 17 487,50 
Cevizi çl 2.965 » 1.100 32.615,— 
Fmdıkiçi 2.085 » 1.500 31.275,— 
K. kayısı (Çekirdeksiz) 8.110 > 900 54.990,— 
Çam fıstığı 1.200 » 2.200 26.400,— 
Kuş üzümü 1.390 » 400 5.560,— 

204.055,— 11.453,— 9/4/1968 Salı 11.30 

13 Gürgen odunu 592.000 » 21 124.320,— 
Çıra 2.000 » 70 1.400,— 

125.720,— 7.536,—' 11/4/1968 Perşembe 10.00 

14 Yemeklik margarin yağı 116.600 » 620 722.920,— 32.667,— 11/4/1968 Perşembe 10.30 
15 Kavun 42.900 » 70 30.030,— 

Karpuz 40.600 » 60 24.360,— 
Taze üzüm 44.850 » 150 67.275,— 
Portakal 54.300 Ad. 40 21.720,— 
Patates 181.600 Kg. 100 181.600,— 
Kuru soğan 82.800 » 75 62.100,— 
Kuru sarımsak 981 •» 500 4.905,— 
Hıyar 77.200 Ad. 35 27.020,— 
Ispanak 42.150 Kg. 150 63.225,— 
Dolmalık biber 26.700 » 120 32.040,— 
Sivri biber 3.975 » 150 5.962,50 
Semizotu 14.275 » 150 21.412,50 
Domates 80.100 » 130 104.130,— 
Patlıcan 60.600 » 120 72.720,̂ — 

Fasulye (Ayşekadın) 48.000 » 150 72.000,—• 
Dolmalık kabak 43.650 » 100 43.650,— 
Taze bamya 6.870 » 200 13.740,— 
Yeşil salata 63.400 Ad. 40 25.360,—i 
Limon 290.000 » 30 87.000,—ı 
Marul 27.500 75 20.625,— 



23 MART 1968 (Resmî Gazete) Salıife: 23 

Grup Muh. Fiyatı Muh Tutarı Muv. Teminat 
No. C i n s i Mııktarı Kuruş Lira Kr. Lira Kr. İhale Tarihi Giinii Saati C i n s i Mııktarı Kuruş Lira Kr. 

Havuç 25.000 Kg. 90 22.500,— 
Taze soğan 14.750 » 150 22.125,- -
Maydanoz 38.050 Ad. 30 11.415,— 
Dereotu 9.100 » 25 2 275,— 
Nane 5.450 » 25 1.362,50 
Lahana 28.900 Kg. 60 17.340,— 
Pırasa 46.700 » 60 28.020,— 
Karnı bahar 13 500 150 20.250,— 
Balkabağı 17.850 » 80 14 280,— 

1.093.442,50 46 554,— 11/4/1968 Perşembe 11.00 

1 — Ankara yatılı yajtısız okullarının yukanda yazılı yiyecek yakacak ihtiyaçlan eksiltme şartnamelerine göre Komisyonumuzca grup 
grup kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuş ve her grubun muvakkat teminatlan ile ihale gün ve saatleri karşılarına yazılmıştır. 

2 — İstekliler ekmek için Belediyece tespit edilen evsafta ekmeğin beher adedini narh fiyatından noksanına vermeyi teklif ve taah-
hüt eedrim esasına teklif yapacaklardır. 

3 — İstekliler bir grubu teşkil eden maddelerin herbirine ayrı ayrı fiyat teklif eedceklerdir. Heyeti umumiyesi üzerinden yapılacak tenzi-
lâtlı teklifler kabul edilmiyecektir. 

4 — Eksiltmeler Ankara Ticaret ve Turizm Yüksek öğretmen Okulunda toplanacak Komisyon huzurunda ve yukanda toildirilein gün ve 
«natlerde yapılacaktır. 

8 —• Eksiltmelere gireceklerin 1968 yılı ticaret odası ve 2490 sayıh İhale Kanununun 2 ve 8 üncü maddelerine göre ellerinde bulunan 
bilgelerle, ticarethane adına gireceklerin bu Kanunda yazılı şartlar içinde noterlikten tasdikli vekâletname i l » Komisyona baş vurmaları. 

6 — İsteklilerin teminat makbuzu veya banka mektubu ve gereken diğer belgelerle birlikte yukanda yazılı Kanuna göre hazırlıyacaklan 
kapalı zarf teklif mektuplannı belli gün ve saatlerden bir saat önceye kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. 

7 —• Eksiltme şartnamelerini görmek istiyenlerin Ankara Ticaret ve Turizm Yüksek öğretmen Okuluna baş vurmalan. 
8 — Postada vaki gecikmelerden mesuliyet kabul edilmez. 

2071 / 4-2 

Ankara Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından: 

Muh. bedeli G. teminatı H E N İ N 
C i n s i Müessese Miktarı Lira Kr. Lira Kr. Şekil Tarihi Günü aSati 

Kuru gıda v.s. 14 110 Kal. 3.844.802,50 129 094,08 Kapalı zarf 28/3/1968 Perşembe 11,00 
Yaş sebze-meyvs 14 67 Kal. 1.730 347,50 65.660,43 » 1/4/1968 Pazartesi 11,00 
Ekmek 13 846.000 Ad. 634.500,— 29.130,— » » 4/4/1968 Perşembe 11,00 
Tavuk, hindi eti ve yumurta 14 4 Kal. 612.100 — 28.234,— » » 4/4/1968 » 11,30 
Büton gazı 5 23.675 Kg. 49.244,— 3.693,30 » » 4/4/1968 » 15,00 
Kırılmış odun 2 70.000 Kg. 15.400,— 1.155,— » » 4/4/1968 » 15,15 
Balık 7 6 Kal. 83.100,— 5.405,— » » 4/4/1968 » 15,30 
Kömür 7 9.050 Ton 96.900,— 6.095,— » » 4/4/1968 » 16,00 
Oksijen tüpü 3 3 Kal. 89.100,— 5.705,— » » 4/4/1968 » 16,15 

İlimiz sağhk müesseselerinin gıda ve diğer ihtiyaç maddeleri eksiltmeye çıkarılmıştır. Cinsi, miktan, muhammen bedeli, geçici teminatı, 
şekli, gün ve saati yukarıda gösterilmiştir. İhaleler gösterilen zamanda Ankara Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünde yapılacaktır. Şartnameler 
Ankara Sağhk Müdürlüğünde görülür. Her ne kadar müesseselerin ihtiyaçları toptan gösterilmiş ise de tamamına iştirak edildiği gibi müessese-
lerin payına düşen kısmında ayrı ayrı iştirak edilebilir, müesseselerin ihtiyaç listeleri kalemlere bölünemez. 

ihaleye girmek istiyenlerin 2490 sayılı Kanuna göre hazırlayacakları kapalı zarfların ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Baş-
kanlığına makbuz mukabili vermeleri üân olunur. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

1832 / 4-4 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Aşağıda keşif bedeli geçici teminatı ihale gün ve saatleri yazılı işler istanbul Küçükyalı'daki Müdürlüğümüz binasındaki Komisyonda 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Şartnameleri Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünde istanbul'da Bölge Mü-
dürlüğünde görülebilir. 

2 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) isteklilerin 1968 yılına ait ticaret veya sanayi odası belgesi şirketlerin hail faaliyet belgesi ile usulü dairesinde her if için o işin hizasında 

gösterilen miktarda teminat vermeleri. 
Yeterlik belgesi alabilmek için, 

b) İsteklilerin en geç aşağıda yazılı işler için ayrı ayn tespit edilmiş olan müracaat son günü mesai saati sonuna kadar birer dilekçe Ue 
Karayollan l . Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri (Müracaatta genel evrak kaydı tarihi muteberdir.) dilekçelerine en az aşağıda yazılı keşif 
bedellerini ihtiva eden miktarda bııııa benzer bir iş yaptığına dair belge eklenmesi. 

3 — İsteklilerin 2490 sayıh Kanuna göre hazırlıyacaklan teklif mektuplarım eksiltme günleri en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar 
makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler nazan itibare alınmaz. 
Bölge 

işin cinsi 

Kırklareli - Dereköy - Bulgar Hd. yolu Kim. 35+500—39+050/0+000— 
3+057 arası sanat yapılan ve drenaj işleri 
Havsa - Edirne - Kapıkule yolu Kim. 0+000—44+7000 arasında yapıla-
cak 15000 M3. malzemenin Arnavutköy taşocağından yükleme boşaltma 
ve figüresi 

K. bedeli 
Lira Kr. 

231.207,70 

195.000,— 

G teminat 
Lira Kr. 

EKSİLTME 
Günü Saati 

müracaat 
son günü 

12.810,39 3 Nisan 1968 

11.000 — 5 Nisan 1968 

11,00 28 Mart 1968 

11,00 30 Mart 1968 

1924 / 4-4 



Sahjfe: 24 (Reamî Gaaete) 23 MART 1968 

Gümrük ve Tekel Bakanlığından : 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 23 üncü maddesi ve 5383 
sayılı Gümrük Kanununun 6290 sayılı Kanunla değiştirilen 68 inci mad-
desi gereğmce orijinal fatura, menşe şahadetnamesi veya emsali vesi-
kalarda yazılı paraların Türk parasına çevrilmesinde 1 Nisan 1968 ta-
rihinden 30 Nisan 1968 tarihi akşamına kadar itibara almması lâzım 
gelen kurlar aşağıda gösterilmiştir. 

Merkez Bankasınca alınıp 
satılmakta olan dövizlerin 

satış kuru 

1 Amerikan Doları 
1 Avusturya Şilini 
1 Belçika Frangı 
1 Danimarka Kronu 
1 Çekoslovak Kronu 
1 Doyçemark 
1 Fransız Frangı 
1 Hollanda Florini 
1 İsveç Kronu 
1 İsviçre Frangı 
1 Kanada Doları 

100 Liret 
1 Norveç Kronu 
1 Sterlin 

Merkez Bankasınca alınıp 
»atılmayan dövizlerin 

T .L . 

9,08 
0,34923 
0,1816 
1,2110 
1,2611 
2,27 
1,83916 
2,50829 
1,75520 
2,07647 
8,3990 
1,4528 
1,2712 

21,7920 

satış kıymetleri T . L . 

100 Yen 2,52 
1 Avustralya Doları 10,16 
1 Güney Afrika Birliği Randı 12,71 
1 Filipin Pezosu 2,3282 
1 Hint Rupisi 1,21 
1 Fin Markkası 2,1619 
1 Hongkong Doları 1,4981 
1 Irak Dinarı 25.4240 
1 Kolombiya Pezosu 0,6586 
1 Meksika Pezosu 0,7264 
1 İran Riyali 0,1198 
1 Mısır Lirası 26,0738 
1 Nikaragua Kordobası 1,2971 
1 Seylan Rupisi 1,5254 
1 İsrail Lirası 2,59 
1 Kıbrıs Lirası 21,7920 
1 Yunan Drahmisi 0,3026 
1 Pezeta 0,1297 
1 Esküdo 0,31582 
1 Ürdün Dinarı 25,4240 
1 Yugoslav Dinarı 0,7264 
1 Ley 1,51 

100 Paraguay Guaranlil 7,20 
1 Polonya Zlotisi 2,27 
1 Rus Rublesi 10,08 
1 Şili Esküdosu — ( 

1 Suriye Lirası 2,2639 
1 Lübnan Lirası 2,8514 
1 Pakistan Rupisi 1,90 

— (x ) 

(x) Serbest piyasa kuru mevcut değildir. 
2471 /1-1 

Torbalı Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

967/144 

Torbalı Muratbey Mahallesinden Zeynep Özel tarafından kocası 
Erdoğan özel aleyhine açılan boşanma davasının yargılaması sırasın-
da davalının adresi belli olmadığından ilânen tebliğat yapıldığından 
yine yargılamaya gelmemesi üzerine gıyap kararının tebliğine karar 
verilmiştir. 

3/4/1968 günü saat 9.00 da yargılaması yapılacak olan davaya biz-
zat gelmesi veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi hususu gel-
mediğinde davanın gıyabında devam edeceği ilân olunur. 

1862 

Saimbeyli Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

Hırsızlık suçundan sanık Hilmi Uludağ hakkında Saimbeyli 
Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan açık duruşması sonunda: 

Mahkememizin 12/9/1967 gün ve 1961/18 esas ve 1967/154 karar 
sayılı ilâmı ile hırsızlık suçundan Ceza Kanununun 491/llk, ,525, 
5617/13 üncü maddesi gereğince 18 ay hapis ve bu kadar emniyeti 
umumiye nezareti altmda bulundurulmasına hükümlü Tufanbeyli İl-
çesi îğdebeli Köyü halkından İsmail oğlu 1933 doğumlu Hilmi Uludağ 
hakkmdaki işbu gıyabî hüküm bugüne kadar sanığa tebliğ edilemedi-
ği gibi adresi de tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebliğat Kanu-
nunun 28 ve 31 inci maddeleri gereğince tebligatın ilânen icrasına işbu 
hüküm hülasasının Resmî Gazete ve Adana'da münteşir gazeteler-
den birinde neşredilmesine ve tebliğatm ilân tarihinden itibaren 15 
gün sonra yapılmış sayılmasına tebliğat yerine kaim olmak üzere 
ilân olunur. 

1866 

Eğridir Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Eğridir'in Hamam Mahallesinden Halil İbrahim Toksözlü tarafmdan 
aynı mahalleden Salih vereseleri Tahsin Özdemir ve arkadaşları aleyhine 
açılmış olan 1964/214 esas sayılı men'i müdahele davasında : 

Davalılardan Eğridir'in Hamam Mahallesinden Salih oğlu Tahsin 
Ozdemir'in adresi belli olmadığından davetiye yerine Resmî Gazete ile 
ilân yapıldığı halde adı geçenin duruşmaya gelmediği gibi bir vekil de 
göndermediğinden gıyap kararınmda ilânen tebliğine karar verilmiş ol-
makla duruşmanın bırakıldığı 26/3/1968 Salı günü saat 9 da mahkemeye 
gelmesi veya bir vekü göndermesi aksi takdirde davaya gıyabında bakı-
lacağı gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

2010 

Mersin Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

966/684 

Davacılar Mersin'de Bahçe Mah. Soğuksu Cad. No. 226 da mukim 
Bayram Şanlı ve Gülağa Şanlı tarafından Seyit Çetinkaya ve-Tosun Can 
aleyhlerinde adî müessir fiil ve hakaret suçlarından dolayı 18/4/1966 ta-
rihli düekçe ile açılan şahsi davanın yapılan duruşması sırasmda : 

Davacılar gösterilen adreste bulunamadıklarından adlarına çıkarı-
lan davetiyeler bilâ tebliğ iade edilmiş olup yeni adreslerinin tespiti de 
mümkün olamadığından davetiye yerine geçmek üzere ilânen tebliğat 
icrasma karar verilmiş olup duruşma günü olan 4/4/1968 günü saat 9,00 
da Mahkememizde hazır bulunmadıkları taktirde C.M.U.K. nun 331 inci 
maddesi uyarınca davalarından vaz geçmiş sayılacakları ilânen tebliğ 
olunur. 1955 

Kadirli Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

966/567 
Hazine vekili tarafından Mustafa Doğan ve Ali Ziyan hakların-

da açmış olduğu men'i müdahale ve tescil davasında Harkaçtığı Kö-
yünün Çakaldere mevki'inde doğusu Ali Ziyan varisleri, batısı Ali Ziyan 
ve Muştuk Doğan, kuzeyi Çakaldere ve Hacı Ahmet Ziyan ve güne-
yi Abdullah Ziyan tarlası ile çevrili 32 dönüm gayrimenkulün Hazi-
ne adına tapuya tescili istenilmiş olup dosya No. 1966/567 duruşma 
günü 3/6/1968 olduğu ilân olunur. 

1849 

RESMÎ GAZETE A B O N E L E R İ N E : 
a) Resmî Gazete'nin günü geçmiş nüshalarının beherinin fiyatı 50 kuruş olduğundan ve abone bitim tarihinde de sevkiyat derhal durdurula-

rak müracaatlarda abone yenilemeleri geçmiş tarihe teşmil edilenıiyeceğin den abone müddeti 31/3/1968 tarihinde sonra erecek Resmî Gazete 
sahiplerinin abonelerini 1/4/1968 tarihinden 31/3/1969 tarihine kadar yenilemeyi istedikleri takdirde abone bedeli 45 lirayı, abone bitim tarihinden 
en geç 10 gün evvel Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü (Ulus Meydanı - Ankara) adresine posta havalesi gönderilerek 
bir yanlışlığa meydan verilmemesi ve gerekli işlemin yapılabilmesi için abone numaraları yazılmak suretiyle durumun hemen aynı Müdürlüğe 
bir yazı ile bildirilmesi, 

b) Aboneler, adreslerini değiştirmek istedikleri takdirde ücreti (300) kuruşu damga pulu olarak adres değiştirme isteğini havi mektupla 
birlikte göndermeleri, 

gerekmektedir. 

Başbakanlık Basımevi D. S. l j 



23 Mart 1968                                         RESMİ GAZETE                                                Sayı:12856 

 

 
 
       

 

  

    İÇİNDEKİLER 
 
Kanunlar                          Sayfa 
 
1033 İşçilerin İyonizan Radyasyonlara Karşı Korunması Hakkında 115 Sayılı 

         Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

         Dair Kanun           1 

 

1034 Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının  

         Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun         1 

 

1036 Seçimlerle İlgili Kanunların Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve 306 

         Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununa Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun  1 

 
Millet Meclisi Kararı 
 

249 Yerli İlâç Endüstrisi Konusunda İnceleme Yapmak Üzere Kurulan Meclis  

       Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   2 

 

Anayasa Mahkemesi Kararı 
 
Anayasa Mahkemesinin  E: 1966-24 K: 1967- 8 Sayılı Kararı     2 

 

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi 
 
Ticaret Bakanlığına Devlet Bakanı Seyfi Öztürk’ün Vekalet Etmesi Hakkında Karar  8 

 

Kararnameler 
 
6/9664 6/8955 Sayılı Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kararname   8 

 

İçişleri Bakanlığının Belediye Kurulması Hakkında Kararname     9 

 

Yönetmelikler 
 

Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsünde Okuyacak Olan Ordu Hemşirelerine 

Uygulanacak Yönetmelik          9 

 

Genelge 
 
İthalât İşlerine Dair Sirküler İthalât: (68/13)        15 

 
İlanlar            16 
 




